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لطاب ناضضمر ةناعإا نم ضضعبلا نامرحب انماهتا

هــــــمصسا ءيــــصش دـــجوي ’ ¯
دجاـصسŸا ىلع قييصضتلا

 ايفاصش امصسلب حيواÎلا ةÓصص نوكت نأا لمأان ¯
ةصسارد لfi ةمئأ’ا روجأا ةموظنم¯

Ùاهتعجارم ةلوا
حيواÎلا لÓخ ءوصضولا تويب حتف ¯

ايلاح دراو Òغ

نوــــــكت نأا دــــــــــيرن ل
ءابولل ةرؤوب هللا تويب

نوــــــكت نأا دــــــــــيرن ل
ءابولل ةرؤوب هللا تويب

:““راو◊ا““ ىدتنم ‘ يدهملب فشسوي ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوششلا ريزو

6 سص

 ـه2٤٤١ ناشضمر١٠ قـفاوŸا  م١2٠2 ليرفا٣١ ءاثÓثلا

:““راو◊ا““ Èع نودكؤوي تايدلب ءاشسؤور

قداضصت نوعطلا ةن÷
ةيئاهنلا ةمئاقلا ىلع

Ÿةراــــمع بتك 

ةنيزÿا فلكي ريذبتلا
تارلودلا ÒيÓم

ةيباختن’ا ةيعم÷ا لبق

جماÈلا مهأا  دشصرت ““راو◊ا““
‘ fiةيرئاز÷ا تاونقلا ىوت

2 سص

١١-٠١ سص

٥-٤ سص

2 سص

ةيناــــضضمرلا ةـــكبضشلا
..رهÛا ت– ةيرئاز÷ا

:91 ديفوك

ةعاضس42لÓخ تايفو4 و ةباضصإا921
معد ىلع ةلودلا سصرح دكأا
:ةحÓفلا ريزو ..نيرمثتشسŸا

اــــــــنعجÎـــضسا
فـــــلأا005
نــــــم راـــتكه

يـــــــــــضضارألا
 ةــــيحÓفلا

اــــــــنعجÎـــضسا
فـــــلأا005
نــــــم راـــتكه

يـــــــــــضضارألا
 ةــــيحÓفلا

٣ سص

2 سص

يحضصلا لوكوتوÈلا اومÎحاو ةظقيلا اوفعاضض

 اعد
ديششÎل

..كÓهتشس’ا
اشضر
:Òت

عصصم:رـــيوصصت
بيور ب

ا““ / ي
““راوــ◊

:وعديو ناشضمر رهششب Úيرئاز÷ا ئنهي ةيروهم÷ا سسيئر



 ةيندبلا ةيبÎلا تارابتخا خيرات وه اذه
 رارحألا ÚحصشÎملل ةيصضايرلاو

ةيندبلا ةيبÎلا ةدام را-ب-ت-خا نأا تا-ق-با-شسŸاو تا-نا-ح-ت-مÓ-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا ن-ل-عأا
يتداهشش تاناحتما زايتجا ىلع ÚلبقŸا رارحأ’ا ÚحششÎملل ة-ب-شسن-لا-ب ة-ي-شضا-ير-لاو
ام بشسح ،لبقŸا يام٧2 ¤إا6١ نم يرجيشس ،١202 ةرود ايرولاكبلاو طشسوتŸا ميلعتلا

ÚحششŸÎا ةفاك ملعي““ ناويد-لا نأا نا-ي-ب-لا ح-شضوأاو .ناو-يد-ل-ل نا-ي-ب ،سسمأا ،ه-ب دا-فأا
،دعب نع ن-يو-ك-ت-لاو م-ي-ل-ع-ت-ل-ل ي-ن-طو-لا ناو-يد-لا و-ح-ششÎم كلذ ‘ نÃ ،رار-حأ’ا

ىرجي-شس ه-نأا ،١202 ةرود ايرولاكبلا ةداهششو طشسوتŸا ميل-ع-ت-لا ةدا-ه-شش Êا-ح-ت-م’
نم ةÎفلا ‘ هÓعأا نيروكذŸا ÚناحتمÓل ةيشضايرلاو ةيندبلا ةيبÎلا ةدام رابتخا

ÚينعŸا رارحأ’ا ÚحششŸÎا عيمج““ ناويدلا اعد ،ةبشسانŸابو .““لبقŸا ويام٧2 ¤إا6١
ليربأا52 نم ءادتبا ،اهل Úعباتلا ة-ي-بÎلا ة-ير-يد-م ن-م بر-ق-ت-لا را-ب-ت-خ’ا اذ-ه-ب
.““رابتخ’ا اذه زايتجاب ةشصاÿا مهتاءاعدتشسا بحشسل ،يرا÷ا

..عامتجلا اذه ‘ كراصشت رئاز÷ا
ءارزو سسلÛ نماثلاو ناكرأ’ا ءاشسؤور ةنجلل عشسا-ت-لا ،نا-عا-م-ت-ج’ا ،سسمأا ،د-ق-ع-نا
هيف كراشش ،ءاشضعأ’ا لودلا ءاÿÈ عامتجا ءاقللا قبشسو ،ءاشضعأ’ا لودلل عافدلا
كراششو .يبعششلا ينطولا سشي÷ا ناكرأ’ Òشضحتلاو لامعتشس’ا ةرئاد سسيئر ءاوللا
نع يبعششلا ينطولا سشي÷ا نا-كرأا سسي-ئرو ،ي-ن-طو-لا عا-فد-لا ر-يزو-ل Ó-ث‡ ،ءاو-ل-لا

تاطاششن ةليشصح لوح هلامعأا لودج روح“و .دعب نع يئرŸا رشضاحتلا ةينقت قيرط
Úب مئاقلا قيشسنتلا زيزعتل اذهو ،اهتانوكم ريوطت تايلآاو لبشس ةشساردو ةرودقلا هذه

”و .ايقيرفإا لامشش ةقطنم ةمÓشسو نمأاب ةقدÙا تاديدهتلا ةهجاوŸ ءاشضعأ’ا لودلا
’إا اهلح نكÁ ’ يتلا ةيبرغلا ءارحشصلا ةيشضق هاŒ تباثلا رئاز÷ا فقوم ىلع ديكأاتلا

.يقيرفإ’ا دا–’ا حئاولو ةدحتŸا ·أ’ا تارارقل مراشصلا قيبطتلاب

 :رــــــــــــــيت اـــــصضر
ةرورصض ريذبتلل لح عصضو

ي--ن--طو---لا سسلÛا سسي---ئر ،Òت ا---شضر د---كأا
ةرور-شض ى-ل-ع ،ي-عا-م-ت-ج’او يدا--شصت--ق’ا

ةنيزÿا فلكي يذلاو ،ريذ-ب-ت-ل-ل ل-ح ع-شضو
مو--ي ‘ ،Òت ح--شضوأاو .تار’ود---لا ÒيÓ---م
اذه نأا ،كÓهتشس’ا د-ي-ششر-ت لو-ح ي-شسارد
تايكولشسلا سضعب Ëوقت لجأا نم يتأاي ءاقللا
ملعي لك-لا““ :ثد-ح-تŸا تاذ دروأاو .ة-يدر-ف-لا

متحي عوشضوŸا اذه ةيمهأا““ :افيشضم ،““كولشسلا اذه اهفلخي يتلا ةديحولا راثآ’ا مجح
نطاوŸا اهنم ديفتشسي يتلا معدلا ةفلكت Òفوت فدهب انتايولوأا بلشص ‘ هلعج انيلع
داوملل ا-يو-ن-شس سصشصıا م-عد-لا م-ج-ح نأا ى-ل-ع Òت د-كأاو .““تا-يا-ف-ن-لا ‘ د-شسك-ت-تو
¤إا يدؤوي دق ام وهو ،داوŸا هذهل يقيق◊ا رعشسلا نم ةئاŸاب06 زواجتي ةيكÓهتشس’ا

سسلÛا سسيئر ددجو .Òت اشضر فيشضي ،نايحأ’ا نم ديدعلاب قوشسلا رارقتشسا مدع
.كÓهتشس’ا ديششÎل عيمجلل هتوعد يعامتج’او يداشصتق’ا

م١202 ليرفا3١ ءاثÓثلا2
 ـه244١ ناشضمر١0 قـفاوŸا

اومÎحاو ةظقيلا اوفعاصض
 يحصصلا لوكوتوÈلا

ةملك ‘ ايعاد ،ناشضمر رهشش لولح ةبشسانÚ Ãيرئاز÷ا ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر أانه
¤إا كلذك Úيرئاز÷ا اعد اميف ،انوروك سسوÒف دشض ةيئاقولا  Òبادتلا ماÎحا ¤إا ،بعششلل اههجو

نم ةياقولل يحشصلا ،لوكوتوÈلا ماÎحا ةفعاشضم ىلع اددششم ،طرفŸا كÓهتشس’ا نع داعتب’ا
لولح ىلع مكئنهأا““ :هتملك ّلهتشسم ‘ ،سسمأا ءاشسم نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر لاقو .انوروك

.““ّهمايقو همايشص نشسح ىلع اننيعي نأا ريدقلا يلعلا Óئاشس ،كرابŸا ناشضمر رهشش
انحبشصأاو ءابولا ةأاطو فيفختب ماعلا اذه انيلع sّنم يذلا هلل دم◊ا““ :فاشضأاو

هبششو يبطلا كلشسلا دارفأا دوهجب مث ،هللا نم لشضفب ارقتشسم اعشضو سشيعن
ةÓشص ءادأ’ ةشصاخ ،دجاشسŸا باوبأا حتفب حمشس ا‡ ،““ÚنطاوŸا يعوو يبطلا

اذه ‘ ركذأا““ :عباتو .““ءابولا ببشسب يشضاŸا ماعلا اهنم انمرح ىتلا حيواÎلا
ماÎحاو رذ◊او ةظق-ي-لا ة-ف-عا-شضم ةرور-شضب Úن-طاوŸا Êاو-خإا ما-قŸا

متخي نأا لبق .““ة-ي-مو-م-ع-لا تاءا-شضف-لا ل-ك ‘ ة-ي-ئا-قو-لا تاءار-جإ’ا
هللا ¤إا برقتلاب ليشضفلا ره-ششلا اذ-ه ما-ن-ت-غا ¤إا و-عدأا““ :لو-ق-لا-ب

كÓهتشس’ا نع داعت-ب’او ةو-خأ’او ن-ما-شضت-لا ر-شصاوأا ة-يو-ق-تو
.““ريذبتلاو طرفŸا

عقوي ةيروهم÷ا سسيئر
نمصضتي ايصسائراموصسرم
ينطولادصصرŸا ءاصشنإا

ÊدـــŸا عمتجملل
،نو-ب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر ع--قو
دشصرŸا ءاششنإا نمشضتي ايشسائر اموشسرم ،سسمأا
ينطولا دشصرŸا دعيو .ÊدŸا عمتجملل ينطولا
سسيئر ىدل ةيراششتشسا ةئيه ÊدŸا عم-ت-ج-م-ل-ل
Ëدقت ةيشساشسأ’ا هماهم Úب نمو .ةيروهم÷ا
عمتÛا ت’اغ-ششنا-ب ة-ق-ل-ع-ت-م تا-ي-شصو-تو ءارآا
ميقلا هيقرت ‘ دشصرŸا تاذ مهاشسي امك .ÊدŸا
،ةنطاوŸاو ةيطارقÁدلا ةشسرا-مŸاو ة-ي-ن-طو-لا

فادهأا قيق– ‘ ىرخأ’ا تاشسشسؤوŸا كراششيو
ةيراششتشس’ا تائيهلا مشضتو .ةينطولا ةيمنتلا
سسلÛا ن--م Ó--ك ة--يرو---ه---م÷ا سسي---ئر ىد---ل
،ن-مأÓ-ل ى-ل-عأ’ا سسلÛاو ى-ل--عأ’ا ي--مÓ--شسإ’ا

،يئي-ب-لاو ي-عا-م-ت-ج’او يدا-شصت-ق’ا سسلÛاو
،نا---شسنإ’ا قو---ق◊ ي---ن---طو---لا سسلÛا اذ---كو
ي-ن-طو-لا سسلÛاو ،با-ب-ششل-ل ى-ل--عأ’ا سسلÛاو
ةيÁداكأ’او ،تايجولونكتلاو يم-ل-ع-لا ثح-ب-ل-ل
.تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئاز÷ا

 راعصسألا رصسكل سضيفختلاب عيبلا
ةعشساو ةيئاذغلا داوŸا راعشسأا هيف دهششت يذلا تقولا ‘

ةراجتلا ةرازو تعشضو ،اظوح-ل-م ا-عا-ف-ترا كÓ-ه-ت-شس’ا
flا ق-يو-ط-تو را-ع-شسأ’ا ر-شسك-ل ا-ط-طŸبرا-شضÚ انماز-ت

تايريدم تح-ت-ت-فاو .كرا-بŸا نا-شضمر ر-ه-شش لو-ل-حو
اقوشسو ءا-شضف49٧ ينطولا ىوت-شسŸا ى-ل-ع ةرا-ج-ت-لا
ليهشست لجأا نم يجيوÎلا عيبلاو سضيفختلاب عيبلل

داوŸا نم ةيشساشسأ’ا تاجايتح’اب ÚنطاوŸا نيو“
‘ ةمهاشسŸاو ،ليشضفلا رهششلا لÓخ ةيكÓهتشس’ا

،اظوحلم اعاف-ترا فر-ع-ت ي-ت-لا را-ع-شسأ’ا سضي-ف-خ-ت
قيزر لا-م-ك ع-م-ت-جاو .ةÒخأ’ا ة-نوآ’ا ‘ ة-شصا-خ
ن-يو“ ة-ع-با-تŸ ة-ي-ن-طو-لا ة-ن-ج-ل--لا--ب سسمأا ءا--شسم
ةد-ع ‘ ة-ل-ث-م-تŸاو نا-شضمر ر-ه-شش لÓ-خ قاو-شسأ’ا

ÚينهŸا ءاكرششلل ةفاشضإا ةكيرشش ةيرازو تاعاطق
Úير-ئاز÷ا Úي-فر◊او را-ج-ت-ل-ل ما-ع-لا دا–إ’ا ن-م
،Úيرئاز÷ا Úيفر◊او راجتلل ةينطولا ةيعم÷او
نو-يو--ه÷ا نور--يدŸا عا--م--ت--ج’ا ‘ كرا--شش ا--م--ك
كلهتشسŸا ةيامح تاي-ع-م-جو ةرا-ج-ت-ل-ل نو-ي-ئ’و-لاو
رشضاحتلا ةينقت Èع ةي’و85 ‘ ةيلÙاو ةينطولا
ةمراشص تاميلعت قيزر لامك هّجوو .دعب نع يئرŸا
Ÿا ةرا-ج-ت-لا ير-يدŸثاد-ح-ت-شسا تا-ي-ل-م-ع ‘ ن-ير-خأا-ت
ادكؤوم ،ناشضمر ره-ششب ة-شصاÿا ة-يرا-ج-ت-لا تاءا-شضف-لا

قيشسنتلاب اقبشسم ةددÙا لاجآ’اب مازتل’ا ةرورشض ىلع
فيثكتلا ¤إا اعد امك ،يلÙا ىوتشسŸا ىلع حلاشصŸا يقاب عم
سضعبب هرثأات عن-مو كل-ه-ت-شسم-ل-ل سسي-شسح-ت-لا تا-ي-ل-م-ع ن-م
.ةردنلاب ةقلعتŸا تاعئاششلا

AIS طــــــــــــشسو :عــــــــــبطلا
ةخشسن0032 :سسمأا خشسن ددع

:9١ ديفوك

ةباصصإا921
تايفو40و

ةعاصس42 لÓخ
،ة--ح---شصلا ةرازو تن---ل---عأا
92١ ل--ي--ج---شست ن---ع ،سسمأا
سسوÒف-ب ةد-يد--ج ة--با--شصإا

ةعاشس42 لÓ--خ ا--نورو---ك
تاذ ح--------------شضوأاو .ةÒخأ’ا
ت’ا◊ا ›ا-م-جإا نأا رد--شصŸا
،ةلاح546.8١١ غلب ةد-كؤوŸا

تايفو4 لي-ج-شست ” ا-م-ي-ف
ةÒخأ’ا ةعاشس42 ـلا لÓخ

ع-----ف-----تÒل ،ر-----ئاز÷ا ‘
سسوÒفلا اياحشض ›امجإا

لثا“ ا-م-ي-ف ،43١3 ¤إا
،ءافششلل سضير-م40١

›ا-م-جإ’ا ع--ف--تÒل
40٧28 ¤إا

.ةلاح

رئاز÷ا
٧١

نارهو
9١

ةـــبانع
6١

 ،تور’ ةامشسŸا ةيراقعلا ةينواعتلا
02-73-59-023رئاز÷ا - مداÿا رئب .١٧ مقر

023-59-73-03

كراــبم مكناـصضمر  :ئنهُي نوبت سسيئرلا
،سسمأا ،نوب-ت د-يÛا د-ب-ع ،ة-يرو-ه-م÷ا سسي-ئر أا-ن-ه
ناشضمر رهشش لولح ةبشسانÃ ،يحشصلا عاطقلا لامع

كرابم ناشضمر““ :ةئنهتلا ةلاشسر ‘ ءاجو .كرابŸا
نو-لاز-ي ’ ن-يذ-لا Ú-ّي-ب-ط-لا ه-ب-ششو ءا-ب-طأ’ا ل--ك--ل
،ةيحشضتو ةدارإاو مزع لكب ،انورو-ك ءا-بو نو-ه-با-ج-ي

ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر أانه امك .““مكل اركشش�
ة-طر-ششلاو ي-ن--طو--لا كرد--لا حÓ--شس دار--فأا نو--ب--ت
.ناشضمر ره-شش لو-ل-ح ة-ب-شسا-نÃ ة-ي-ندŸا ة-يا-م◊او
لولح ةبشسا-نÃ““ نو-ب-ت سسي-ئر-ل-ل ةد-ير-غ-ت ‘ ءا-جو
كرد-لا حÓ-شس دار-فأا ئ-ن-هأا ،م-ظ-عŸا نا-شضمر ر-ه--شش
مكل ىن“أاو ،ةيندŸا ةيام◊او ،ةطرششلاو ،ينطولا

.““هللا لوحب اÁًرك ناشضمر

لمعلا بابرأا وعدن :نايز نب
 يملعلا ثحبلا لا‹ ‘ رامثتصسÓل

مي-ل-ع-ت-لا ر-يزو ا-عد
ثح--ب---لاو ›ا---ع---لا
يقابلا دبع ،يملعلا
،سسمأا ،نا-----يز ن-----ب
ل----م----ع----لا با----برأا
لا‹ ‘ رامثتشسÓل
.ي-م-ل--ع--لا ثح--ب--لا

ن-ب ح-ير--شصت ءا--جو
عم هئاقل لÓخ نايز
ةيلاردفنوكلا
با-برأ’ ة-ي--ن--طو--لا
ريزولا لاقو .لمعلا
تاشسشسؤوم ¤إا ة-ب-ل-ط-لا جو-لو ة-لو-ه-شس ¤إا ى-ع-شسن““
ثادحتشسا ¤إا لمعلا بابرأا وعدن““ فاشضأاو .““لمعلا

.““ينطولا جوتنŸا ةيقÎب ةشصاخ تادحو

قداصصت نوعطلا ةن÷
 ةيئاهنلا ةمئاقلا ىلع

Ÿةرامع بتك 
،سسمأا ،تقدا------شص

نو--ع--ط--لا ة---ن÷
ةشصاÿا
ةماعلا ةي-ع-م÷ا-ب
ةيباختن’ا
يرئاز÷ا دا–Óل
ىلع مد-ق-لا ةر-ك-ل
ة-م-ئا-ق-لا ءا--شضعأا
ءاشضعأا بشصانÚ ŸحششÎمل-ل ة-ي-ئا-ه-ن-لا
د-ي-حو-لا ح-ششÎم-ل-ل ›ارد-ف--لا بت--كŸا

ةقفاوŸا ت“ ثيح ،ةرامع نيدلا فرشش
تلبق امدعب بتكŸا ءاشضعأا ع-ي-م-ج ى-ل-ع
،تايحششÎلا ةن÷ فرط نم م-ه-تا-ف-ل-م
ءا-شضعأ’ا تا-ف-ل-م ة-شسارد تدا--عأا ا--م--ك
بت-كŸا ‘ م-ه-تا--ف--ل--م سضفر ” ن--يذ--لا
مامأا قيرطلا حتف-ي ا-م و-هو ،›ارد-ي-ف-لا
ةماعلا ةيعم÷ا لو-خد-ل ›ا◊ا بت-كŸا
سسكع ،ددعلا لماكب فافلل ةي-با-خ-ت-ن’ا

Òششب دا-ع-بإا ” Úح ل--ب--ق ن--م نا--ك ا--م
د-م-حأا ،ر-م-ع-موأا ي--بر--ع--لا ،يرو--شصن--م

 .سساود دمfiو يكرابيم دادغب ،يششرخ

ئنهي ةيروهم÷ا سسيئر
رـــــهششب Úيرئاز÷ا

 :وعديو ناشضمر
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:ةينلديشصلا ةعانشصلا ةرازوب طبشضلا ريدم

ةديدج ةسسّسسؤوم92
Úلوسسنألا ةعانسصل

ناطرسسلا ةيودأاو
ة-عا-ن-سصلأ ةرأزو-ب ط-ب-سضلأ ر-يد--م ف--سشك
ح-ن-م ن-ع ،سشأو-ل-ع Òسشب ،ة-ي--نلد--ي--سصلأ
‘ سصسصختتسس ةينلديسص ةسسسسؤوم92دامتعأ

ةيودأأو ““Úلوسسنألأ““ يرك-سسلأ ءأود ة-عا-ن-سص
لÓخ ،سسمأأ ،سشأولع Òسشب لاقو .ناطرسسلأ
ةرأزو نإأ ،يعأذإلأ ““حابسصلأ فيسض““ جمانرب
دامتعأ فلم05 تقلت ةينلديسصلأ ةعانسصلأ

Ÿأدامتعأ92 حنم ” ،ةينلديسص تاسسسسؤو
افيسضم ،تافّلŸأ ةيقب راظتنأ ‘ اهباحسصأل
زيح عسضول لمع ةطخ تعسضو ةياسصولأ نأأ
Úطوت راطإأ ‘ نا-ج-ل-لأ د-يد-ع ذ-ي-ف-ن-ت-لأ
‘ عأرسسإلأو انمأزت ةنيلدي-سصلأ ة-عا-ن-سصلأ
عم ةكأرسشلاب ةديدج ةيجاتنإأ تأدحو لوخد
نأأ احسضوم ،ذيفنتلأ زيح بناجأأ Úلماعتم
قوسسلأ تايجاح ةيبلت وه كلذ نم فدهلأ““
ىلع ءاسضقلأو ريدسصتلأ ¤إأ هجوتلأو ةينطولأ

اسضيأأ ميظن-تو ة-يودألأ سضع-ب ةرد-ن ل-ك-سشم
سصوسصخبو .““ءأودلأ رعسس ‘ مكحتلل قوسسلأ
Òسشب لاق ،ةيودألأ دأÒتسسأ ةروتاف سصيلقت

ةرأزو اهتجهتنأ يتلأ لمعلأ ةطخ نإأ سشأولع
سصيلقت نم تّنكم ة-ي-نلد-ي-سصلأ ة-عا-ن-سصلأ
¤إأ اهسضفخو ،رلود نوي-ل-م008ـب ةروتافلأ

رايلم2 نم لدب رلود نو-ي-ل-م002و رايلم
‘ ،ةيروهم÷أ سسيئر تاميلعتل أذيفنت رلود
ءأودلأ ةعانسص عيجسشت ة-ي-ج-ي-تأÎسسأ را-طإأ

fiا-ب07 ةبسسن غول-ب و ا-ي-لŸجاتنإلأ نم ةئا
ىلع ثدح-تŸأ ّد-كأأ ،ل-با-قŸا-بو .ي-لÙأ
ميل-سست-ل تا-ّف-لŸأ ة-سسأرد ةÒتو ‘ ع-ير-سست
دعب ءأودلل ةجتنŸأ تاكرسشلل تأدا-م-ت-علأ
عم ،ةليوط ةدم قرغتسست قباسسلأ ‘ تناك نأأ

دأوŸأ جتنت يتلأ تاكر-سشل-ل ة-يو-لوألأ ح-ن-م
ة-ي-ب-ط-لأ تا-مز-ل-ت-سسŸأو ة-ي--نلد--ي--سصلأ
انورو-ك سسوÒف ة-ه-جأو-م ‘ ة-ل-م-ع-ت-سسŸأ
،ةد-يد÷أ دأوŸأ ا-سضيأأ ج-ت-ن-ت تا--كر--سشلو
سصاÿأ حاقللأ جاتنإأ ةي-ل-م-ع““ نأأ ا-ح-سضو-م
Èمتبسس رهسش نم ةيأدب قلطنتسس91 ديفوكب
ايلاح متي ثيح ،ةنيطنسسق ةيلو نم ،مداقلأ
جاجع ةميشس.““تأزيهجتلأ ءانتقأ

 ديÈلا و ةراجتلا ..ةيبÎلا

 ّزتهت تاعاطق ةثÓث
 تابارسضإلا عقو ىلع

مايألأ لÓخ تاجاجتحلأ ةÒتو تدعاسصت
فقوتو ،تا-عا-ط-ق-لأ ن-م دد-ع ‘ ةÒخألأ

بلا-ط-م ع-فر-ل ل-م-ع-لأ ن-ع ا-هو-ف--ظو--م
حنم فرسص ‘ اهلم‹ سصخلتت ةيعامتجأ
ددعل ةيدج ةسسأردو روجألأ عفرو تأوÓعو
ةثÓث ،سسمأأ ،تزتهأو .ىرخألأ بلاطŸأ نم
اهدحأأ ناك ،تاجاجتحأ عقو ىلع تاعاطق
رأو-طألأ ةذ-تا-سسأأ ف-قو-ت ثي-ح ،ا-ي-ئا-ج--ف
طسسوتŸأو يئأدتبلأ :ةثÓثلأ ةي-م-ي-ل-ع-ت-لأ
تاسسسسؤوŸأ نم ددع ‘ لمعلأ نع يوناثلأو
ينطولأ سسلÛأ ةوعد ىلع ءانب ،ةيوبÎلأ
عاطقلل سسيردتلأ يمد-خ-ت-سسŸ ل-ّق-ت-سسŸأ
يذلأو ،““تسسبانك““ ةي-بÎل-ل رأو-طألأ ي-ثÓ-ث

يرا÷أ ل-ير-فأأ31و21ـلأ ي-مو-ي دد--ح
لف-ك-ت مد-ع ى-ل-ع ا-جا-ج-ت-حأ بأر-سضإÓ-ل
لسصأوي ،لباقŸابو .م-ه-ب-لا-طÃ ة-يا-سصو-لأ

يرودلأ مهبأرسضإأ ةراجتلأ عاطق ومدختسسم
ىلع طغسضلأ لجأأ نم ايعوبسسأأ مايأأ ةثÓثل
اينأديم مهبلاطم ديسسج-ت-ل ةرا-ج-ت-لأ ةرأزو
دعب رمثت ⁄ يتلأ رأو◊أ تاسسلج نع أديعب

.ةراجتلأ عاطق لامع هيلإأ حمطي ام
ن-م دد-ع لا-ّم-ع ل-خد ،ئ-جا-ف-م ل-ك--سشبو
نطولأ تايلو فلتfl ‘ ةيديÈلأ زكأرŸأ

،سسمأأ حابسص لمعلأ نع ئجافم بأرسضإأ ‘
أدفأوت ةيديÈلأ زكأرŸأ هيف فرعت تقو ‘

ةيسشع لأو-مألأ بح-سسل Úن-طأو-م-ل-ل أÒب-ك
لامع فقوتو .كرابŸأ ناسضمر رهسش لولح
ةبلاطملل لمعلأ نع ديÈلأ بتاكم نم ددع
تسسمو .ةرخأاتŸأ تأوÓعلأو حنŸأ فرسصب
ىلع ةديدع تاعاطق أر-خؤو-م تا-بأر-سضإلأ

،ديÈلأو ةراجتلأو ة-ي-بÎلأو ة-ح-سصلأ رأر-غ
ىل-ع ط-غ-سضلأ ¤إأ ا-ه-لا-م-ع ى-ع-سسي ثي-ح
ىلع مهبلاطم قيق– لجأأ ن-م ا-ه-ي-لوؤو-سسم
.اهفÓتخأ

ةبراقم – دأر-ج ف-ي-سضي– جا-ه-ت-نأ م-ت-ي-سسو
جاتنإلأ Úسس– ةلسصأوم لÓخ نم ة-ي-م-ن-ت-لأ
د-ي-سشر-تو ،ة-ي-جا-ت-نإلأ ةدا--يزو ي--عأرز--لأ
قطانŸأ ‘ ةيعأرز-لأ ي-سضأرألأ مأد-خ-ت-سسأ
ةوÌلأ ى-ل-ع ظا-ف◊أو ة-ي-ب-ه-سسلأ ة-ي-ل-ب÷أ
لسصأوتسس ةلود-لأ نأأ دأر-ج د-كأأ و .ة-ي-با-غ-لأ
‘ ن-ير-م-ث-ت-سسŸأ ع-ي-ج-سشت ى-ل-ع ل-م-ع--لأ
حنم ق-ير-ط ن-ع ة-ي-ل-يو-ح-ت-لأ تا-عا-ن-سصلأ

ةئاŸاب09 ¤إأ لسصي ليو“و ،ةماه تأزيف–
سسيئرلأ هب دعو امك را-م-ث-ت-سسلأ ة-ف-ل-ك ن-م
.نوبت
تلسصأو ةلودلأ نأأ لوؤوسسŸأ تأذ فسشك امك
نع يميظنتلأو ي-ع-ير-سشت-لأ را-طإلأ حÓ-سصإأ

ميظنت ن-م-سضتŸأ مو-سسرŸأ رأد-سصإأ ق-ير-ط
¤إأ ةفاسضإلاب ،ةيحÓفلأ تاينوا-ع-ت-لأ ءا-سشنإأ
ةوÌلل ةرطؤوŸأ Úنأوقلأ دأد-عإأ لا-م-ك-ت-سسأ
أددسشم ،ةيحÓفلأ يسضأرألأ ةيامحو ةيباغلأ

لا-جآلأ بر-قأأ ‘ ما-ي-ق--لأ ةرور--سض ى--ل--ع
يذلأ يحÓفلأ يهيجوتلأ نوناقلأ لامكتسسأ
ةفاسضإلاب ،عاطقلل يو-ي◊أ ع-جرŸأ ل-ك-سشي
ةعأرزلأ ةيمنتل ينطو-لأ نأو-يد-لأ ءا-سشنإأ ¤إأ
ةسصاخ ،ةيوأرحسصلأ يسضأرألأ ‘ ةيعانسصلأ
نم ةئاŸا-ب05 جا-ت-نإل ى-ع-سست ة-لود--لأ نأأ
سسوسسfi سضيفخ-ت-لأ و ة-ي-ئأذ-غ-لأ تو-يز-لأ

ةنسسلأ تلجسس يتلأ اطاطبلأ روذب دأÒتسسل
نط فلأأ12 ¤أ نط فلأأ29 نم ةيسضاŸأ
عيسسوت عم ةسصاخ ،ةيلÙأ روذبلأ عيجسشتب
فلأأ02 ¤إأ ةيقسسŸأ ةيحÓفلأ تاحاسسŸأ

ةلسصأوم و ،ةيلوÈ 33ع يسضأرألأ نم راتكه

ءاسضقلل يحÓفلأ راق-ع-لأ Òه-ط-تو ة÷ا-ع-م
فرط نم هلÓغتسسأ ديسشرتو ةبراسضŸأ ىلع
ةلودلأ مزعت امك ،Úيقيق◊أ ن-ير-م-ث-ت-سسŸأ

ةيلمع قÓطإأ ¤إأ –لوؤوسسŸأ تأذ فيسضي–
” ثيح ،ةيئابرهكلأ تأرم-ث-ت-سسŸأ ة-بر-ه-ك
‘ افلأأ82 اهنم ،0202 ةنسس فلأأ26 ءاسصحإأ

نأأ لوألأ ريزو-لأ دا-فأأ ا-م-ك .دÓ-ب-لأ بو-ن-ج
رلود ÒيÓ-م01 تقا-ف دأÒت-سسلأ ةرو-تا-ف
نأأ احسضوم ،طقف ةيئأذغلأ دأوملل ةبسسنلاب
ةعأرزلأ ثيدحتل اططfl تعسضو ةموك◊أ
،›اجعتسسلأ فأدهألأ نم ة-ل-م-ج ق-ي-ق–و
سصيلقتو ةيمومعلأ تاقفنلأ د-ي-سشر-ت ا-ه-ن-م
اسضيأأ لوألأ ريزولأ فسشكو .دأÒتسسلأ ةروتاف
ن-م ة-ل-م-ج مد--ق ة--يرو--ه--م÷أ سسي--ئر نأأ
‘ ،ةينطولأ تأردقلأ لÓغتسسل تاميل-ع-ت-لأ

Èتعي يذلأ يئأذغ-لأ ن-مألأ ق-ي-ق– ل-ي-ب-سس
نم كلذ و ،ةلودلأ ةو-ق ل-مأو-ع ن-م Ó-ما-ع
ةيعانسصلأ ةعأرزلأ ةيمنتل نأويد ءاسشنإأ لÓخ
تاعأرز-ل-ل ي-ل-ع-ف-لأ قÓ-طإلأو بو-ن÷أ ‘

ءابعأأ فيفختل ،ةرذلأو ةيت-يز-لأو ة-ير-ط-ع-لأ
،ة-لود-لأ ل-ها-ك تل-ق--ثأأ ي--ت--لأ دأÒت--سسلأ
،ةيقسسŸأ تاحاسسŸأ عيسسوت ¤إأ ة-فا-سضإلا-ب
ي-حÓ-ف-لأ ي-ق-سسلأ تا-ي-ن-ق-ت مأد-خ-ت--سسأو
اجيردت د◊أو ،بوب◊أ جاتنإأ عفرل ةيرسصعلأ

ةينطو ةسسا-ي-سس ي-ن-ب-ت ع-م ،ا-هدأÒت-سسأ ن-م
Ÿتخأ ة÷اعÓريزولأ فيسضي ،قيوسستلأ تل

لك ‘ يحÓفلأ راقعلأ ةيعسضو مييقت و ،لوألأ
ةينو-نا-ق-لأ ة-ي-ع-سضو-لأ ة-يو-سستو ،تا-يلو-لأ
ريزولأ ددسش و .لثمألأ اهلÓغتسسأو اهتيامحو
ع-م ة-ع-ي-ط-ق ثأد-حإأ ةرور-سض ى--ل--ع لوألأ

Òيسست قرط جاه-ت-نأ و ،ةÁد-ق-لأ بي-لا-سسألأ
،ةيطأرقوÒبلأ ةبراfiو ةنرسصعلأ ىلع ةينبم
ة-م-ها-سسم ن-ع لوألأ ر-يزو--لأ ثد– ا--م--ك
أزÈم ينطولأ œانلأ ‘ ةيحÓفلأ تاجتنŸأ
غلب ثيح ةئاŸاب4.21 قوفي اÃ يتأات اهنأأ
،0202 ةنسس رلود رايلم52 يحÓفلأ جاتنإلأ

نإأ أدكؤوم9102 ‘ رلود راي-ل-م32 لباقم
نم مغرلا-ب ة-ي-عو-ن ةز-ف-ق ق-ق-ح عا-ط-ق-لأ
ببسسب دÓبلأ اهتفرع يتلأ ةبعسصلأ فورظلأ
نأأ لوألأ ريزو-لأ ح-سضوأأو .ة-ي-ح-سصلأ ة-مزألأ

تاعانسصلأو يحÓفلل را-م-ث-ت-سسلأ ىد-ت-ن-م
ةلوذبŸأ دوه÷أ ¤إأ فاسضيل يتأاي ةيئأذغلأ

اننمأأ قي-ق–و ة-حÓ-ف-لأ ة-نر-سصع را-طإأ ‘
ةلسسلسس نمسض ىدتنŸأ جردني امك ،يئأذغلأ
سسي-ئر ة-يا-عر-ب ة--ي--سسا--سسألأ تأءا--ق--ل--لأ
فرط نم ةرمتسسŸأ ةعباتمل-ل ،ة-يرو-ه-م÷أ
ق-ي-ب-ط-تو ة-لود-لأ تا-سسسسؤو-مو ة--مو--ك◊أ
ةيولوألأ ىلع دكؤوي امك ،سسيئرلأ تا-ه-ي-جو-ت
سسيئر جمانرب ‘ ،عاطقلأ اهب ىظحي يتلأ
رثأأ هلو ايجيتأÎسسأ أرايخ هنوك ،ةيروهم÷أ
دأرج دافأأ امك .ايعامتجأو ايداسصتقأ يباجيإأ
لوح ءأرآلأ لدابت ¤إأ يمري ىدتنŸأ أذه نأأ
ي-ت-لأ تا-يد-ح-ت-لأو ة-ل-سصلأ تأذ ا-يا-سضق-لأ
يحÓف جذو‰ عسضو-ل ،عا-ط-ق-لأ ا-ه-ه-جأو-ي

ة-مأد-ت-سسŸأ ة-ي-م-ن-ت--لأ سسر--ك--ي ير--سصع
نمألأ قيقحتل نطو-لأ ق-طا-نŸ ة-نزأو-تŸأو
ءاسضعأأ نم ددع ىدتنŸأ رسضحو.يئأذغلأ
،ةيروه-م÷أ سسي-ئر يرا-سشت-سسمو ة-مو-ك◊أ
،نيرمثتسسمو Úيدا-سصت-قأ Úل-ما-ع-ت-م أذ-كو
تاسسسسؤومو تائيهو لمعلأ بابرأأ تامظنمو

.ةسصاخو ةيمومع

،ةيفيرلأ ةيمنتلأ و ةحÓفلأ ريزو فسشك
ة-لود-لأ نأأ ،Êأد-م-ح د-ي-م◊أ د--ب--ع
راقعلأ نم راتكه فلأأ005 تعجÎسسأ
عاجÎسسلأ ةيلمع نأأ أزÈم ،يحÓفلأ

تسسي-ل و ة-ل-يو-ط ة-ي-ن-مز ةدŸ جا-ت–
ةودن ‘ Êأدمح لاقو .Òسسيلأ رمألاب

حاتتفأ سشماه ىلع اهدق-ع ة-ي-ف-ح-سص
يحÓفلل رامثت-سسلأ ىد-ت-ن-م لا-غ-سشأأ
عا-جÎسسأ““ ة-ي-ئأذ-غ-لأ تا-عا--ن--سصلأو
،تقو-ل جا-ت-ح-ي ة-حÓ-ف--لأ ي--سضأرألأ
و8102 ةنسس ةيلمعلأ هذه ‘ انقلطنأ
يسضأرألأ عاجÎسسأ زيزعتب انمق مويلأ
نآلأ د◊ اهددع غلب ثيح ة-ي-حÓ-ف-لأ

اهنم ةÒبك ة-ب-سسن ،را-ت-ك-ه ف-لأأ005
قلعتي ام ‘ و ،را-م-ث-ت-سسÓ-ل ه-جو-ت-سس
عفر نم قثأو انإأ جاتنإلأ ةميق زيزعتب
وه ي-سسا-سسألأ ل-ما-ع-لا-ف ،تأردا-سصلأ
ةطراخ و ةق-ث-لأ عا-جÎسسأ و ةر-ظ-ن-لأ

نع اسضيأأ يحÓ-ف-لأ ر-يزو ثد–و .““ة-ي-نÓ-ق-ع فأد-هأل ق-ير-ط
،اسصوسصخ اهل اهجوم نوكي يذلأ جاتنإلأ و ةيليو-ح-ت-لأ ة-عا-ن-سصلأ

هجوم جاتنإأ نع ثيد◊أ لبق ةيل-يو-ح-ت-لأ ة-عا-ن-سصلأ““ لا-ق ثي-ح
لك كلÁ يذلأ جاتنإلأ ‘ ةرسشابم Òكفتلأ بجي ليوحتلل ةرسشابم
و جاتنإلاب موقي امدنع حÓفلأ نأأ ةسصاخ ،ليوحتلأ ‘ تأردقلأ
““ىرخأأ ةسصرف ةيليوحتلأ ةعانسصلأ ه-ح-ن“ سضئا-ف ى-ل-ع ل-سصح-ي
ل-ك ن-ير-م-ث-ت-سسŸأ يد-يأأ Úب ع-سضت ة-مو-ك◊أ““ ر-يزو-لأ فا-سضأأو
ددسصب ةلحرŸأ هذه ‘ نحن ،سسيئرلأ تاميلعت بسسح تÓيهسستلأ

يذلأ ءيسشلأ ،يداسصتقلأ سشاعنإلأ ةودن دونب ذيفنتل عاطقلأ ةلكيه
ريزولأ دكأأو .““لمعلأ ىلع نيرمثتسسŸأ مزع وه عيجسشتلل ثعبي

يحÓفلل رامثتسسلأ ىد-ت-ن-م لا-غ-سشأأ حا-ت-ت-فأ ‘ ه-ت-م-ل-ك لÓ-خ
‘ نيرمثتسسŸأ ةقفأرم ىلع هعاطق مزع ،ةيئأذغلأ تاعانسصلأو
باسضهلأو بون÷أ ‘ اميسس ل ،ةيئأذغ-لأ تا-عا-ن-سصلأو ة-حÓ-ف-لأ
تاناكمإأ نع Òبعتلل ةسصرف دعي ءاقللأ نأأ Êأدمح Èتعأ و .ايلعلأ
ةيحÓفلأ ةيمنتلأ تلا‹ ‘ عيراسشŸأ يل-ما-حو ن-ير-م-ث-ت-سسŸأ

Ãاب ا-هو-ن-م .ا-هدا-ع-بأأ ف-ل-ت-خŸةناك
نمسض عاطقلأ اهلتحي تاب يتلأ ةزيمتŸأ
نأأ أÈتعم ،دÓبلل ةيداسصتقلأ ةموظنŸأ

ةحÓ-ف-لأ ه-ت-غ-ل-ب يذ-لأ رو-ط-ت-لأ أذ-ه
ةيومنتلأ تاسسايسسلل ةرمث وه ةيرئأز÷أ
¤أ فدهت يتلأو ،ةلودلأ اهتجهتنأ يتلأ

ع-م ا-ي-سشا“ ،ي-ئأذ-غ-لأ ن--مألأ Úسس–
flيداسصتقلأ سشاعنإلأ طط. 
ةحÓفلأ ريزو راسشأأ ،ةلسص يذ قايسس ‘

ةعجانلأ عيراسشمل-ل عا-ط-ق-لأ ي-ن-ب-ت ¤إأ
قطانŸأ ‘ ةسصاخ ،ةيدودرŸأ Úسسحتل
أددسشم يئأذغلأ نمألأ زيزعتل ،ةيبون÷أ

ةيميظنتلأ رطألأ ز-يز-ع-ت ةرور-سض ى-ل-ع
Òيسستب ةقلعتŸأ ام-ي-سس ل ،هذ-ه م-عد-ل
ة--سصسصıأ ة---ي---عأرز---لأ ي---سضأرألأ
نع Êامعد ثد– ا-م-ك .را-م-ث-ت-سسÓ-ل
لث“ يتلأ ةيوأرحسصلأ ةحÓفلأ ة-ي-م-ن-ت
أدكؤوم ،ينطولأ داسصتقلأ زئاكر ىدحإأ

ءاسشنإأ ¤إأ أÒسشم ،زايتماب ةيحÓف اباطقأأ ل-م-سشت تح-ب-سصأأ ا-ه-نأأ
عيجسشتل ةيوأرحسصلأ ةيعانسصلأو ةيحÓفلأ ةيمنتلل ينطولأ نأويدلأ
ةيرامثتسسأ سصرف نأويدلأ رفوي““ لوؤوسسŸأ تأذ لاقو .رامثتسسلأ

راطإأ ‘ اهعسضوو ةلودلأ اهحن“ يتلأ ةيراقعلأ ةظفÙأ لÓخ نم
ةيمن-ت ل-جأأ ن-م ن-ير-م-ث-ت-سسŸأ فر-سصت ت– د-حوŸأ كا-ب-سشلأ
فسشك امك ““ءابعألأ رتافد طورسشل اقفو ةيجيتأÎسسلأ ليسصاÙأ
ليهسستل نأويدلاب سصاخ ÊوÎكلإأ عقوم ثأدحتسسأ نع Êامحد
ةفاك ىل-ع لو-سصح-ل-ل Úل-ما-ع-تŸأ Úك“و ة-يرأدإلأ تا-ي-ل-م-ع-لأ
زربأأو .حاتŸأ راقعلأ ىلع لوسص◊أ نم نكمتلأ ةيفيكو تامولعŸأ
نكÃ ام لوح ىؤورلأ لدابتب حمسسيسس ىدتنŸأ نأأ ةحÓفلأ ريزو
لا‹ ‘ رامثتسسلاب قلعتي اميف ةي-فا-سضإأ دو-ه-ج ن-م ه-ب ما-ي-ق-لأ
نيرمثتسسŸأ ةبغر ىلع ءانب ،ة-ي-ئأذ-غ-لأ تا-عا-ن-سصلأو ة-حÓ-ف-لأ
لوح تامولعŸأ ريوطتل ةيفاسضإأ ةسصرف لكسشيسس امك ،مهتاعلطتو
 .لاÛأ أذه ‘ رامثتسسلأ ةيناكمإأ

 ف .ليبن

:دارج ..ةبعشصلا فورظلا نم مغرلاب ةيعون ةزفق ققح عاطقلا نأا دكأا

نيرمثتسسŸا عيجسشت لسصاوتسس ةلودلا
 ةيليوحتلا تاعانسصلا ‘

ف .ليبن

ةينطولا ةباقنلا
لامعل ةلقتسسŸا

دناسست ديÈلا
ÚبرسضŸا

لامعل ةلقتسسŸأ ةينطو-لأ ة-با-ق-ن-لأ تد-كأأ
لامع بأر-سضإل ا-ه-تد-نا-سسم ى-ل-ع د-يÈلأ
زكأرŸأ نم ددع ‘ سسمأأ مظنŸأ ديÈلأ
ةباقنلأ تلاقو .نطولأ تايلو Èع ةيديÈلأ

قدنخت-ت““ ا-ه-نإأ ،سسمأأ ،ه-ترد-سصأأ نا-ي-ب ‘
ىلع دكؤوتو ،ديÈلأ لامع ةسضافتنأ دناسستو

تعدو .““ةيعرسشلأ مهبلاطم ةيب-ل-ت ةرور-سض
ديÈلأ لامعل ةلقتسسŸأ ةينطو-لأ ة-با-ق-ن-لأ
رأو◊أ بأوبأأ حتف ¤إأ رئأز÷أ ديرب ةرأدإأ
،مامألأ ¤إأ بورهلأ بيلاسسأأ لك كرتو ءانبلأ
هذ-ه عا-ب-تإأ ن-م ترذ-ح ا--ه--نأأ تفا--سضأأو
ةباقنلأ تبلاط امك ،اهبقأوع نمو بيلاسسألأ

يعولأ حورب يّلحتلأ ديÈلأ لاّمع لك نم
ةدحولأ سسيرك-تو ن-ما-سضت-لأو ة-ظ-ق-ي-لأو
ةباقنلأ فوفسص ‘ طأرخنلأ Èع ةيلامعلأ
.اهلوح فافتللأو

جاجع ةميشسن

:ةحÓفلا ريزو ..نيرمثتشسŸا معد ىلع ةلودلا سصرح دكأا

 ةيحÓفلا يسضارألا نم راتكه فلأا005 انعجÎسسا

دنŒ لÓخ نم كلذو ،ةحئا÷ا راثآا نم فيفختلا ةيحان نم ةÌكب مهاشس ةحÓفلا عاطق نأا ،سسمأا ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا فششك
رامثتشسلا ىدتنم لاغششأا حاتتفا لÓخ ،دارج حشضوأاو .ةيشساشسألا ةيحÓفلا تاجتنŸا و ةعونتŸا هكاوفلاو رشضÿا Òفوتل ÚحÓفلا

ةلودلا مزع ازÈم ،Úلعافلا لشضفب تءاج يحÓفلا عاطقلا ‘ اهقيق– ” يتلا تازا‚إلا نأا ،ةيئاذغلا تاعانشصلاو يحÓفلل
 Òيشستلا ‘ ةعاجنلا ةبراقŸا سساشسأا نوكتو ةيعقاو ةيومنت ةبراقم Èع اهتنرشصع و ةحÓفلا ريوطت ىلع

 .ةئششانلا تاشسشسؤوŸاو ثحبلا تاشسشسؤومو ثحبلا زكارم قيرط نع راكتبلا اهدامعو



ةلأاضسم
فيفخت

ةلضص
حيواÎلا

ةيفرظ

با-صست--حإؤ ح--يؤإÎلإ تي--قو--ت لو--حؤ
نيرصشعب ردق يذلإؤ ،دوجصسلإؤ عوكرلإ

نإإ ،هتإذ راطإلإ ‘ يدهملب لاق ،ةقيقد
رصضت ل ةلصصلإ ‘ ف-ي-ف-خ-ت-لإ ة-لأا-صسم
،فيفختلإ إذه رثألإ ‘ تبث دقؤ ،إدحأإ

،ةقيقد52 ‘ ىدؤوي بتإرلإ بزح ناكؤ
53 ـلإ زؤاجتت ل Úبزحب ةلصصلإ ىتحؤ
رو--مأإ ي--ه ر---يزو---لإ لا---قؤ ،ة---ق---ي---قد
،انؤروك ةحئاج اهت-صضر-ف ة-ي-ئا-ن-ث-ت-صسإ

نع ريزولإ برعأإؤ ،ا-ه-ب د-ي-ق-ت-لإ بجإؤ
نع ÚلصصŸإ نم Òث-ك-لإ فؤز-ع-ل ه-ف-صسأإ
رخإؤألإ رصشعلإ ‘ حيؤإÎلإ ةلصص ءإدأإ

ثلث ىوصس ىقبي ل يتلإؤ ،ناصضمر نم
.دجصسŸإ ‘ ÚلصصŸإ

 ـه2441 ناصضمر10 قـفإوŸإ  م1202 ليرفإ31 ءاثلثلإ ـه2441 ناصضمر10 قـفإوŸإ  م1202 ليرفإ31 ءاثلثلإ

مدق هعاطق نأإ فاقؤألإؤ ةينيدلإ نؤؤوصشلإ ريزؤ دافأإ
ةرطصسŸإ هتيجيتإÎصسإ إذ-كؤ ه-ب ما-ق يذ-لإ ه‹ا-نر-ب

هذه نوكي نأإ هلمأإ نع ابرع-م ،ل-ي-صضف-لإ ر-ه-صش ة-ل-ي-ط
انبابحأإ اندقف يذلإ ءابولإ نم ا-ي-فا-صش ا-م-صسل-ب ة-ن-صسلإ

لل-خ شسمأإ ،يد-ه-م-ل-ب لا-قؤ  .ه--لل--خ ن--م ا--ن--ل--هأإؤ
ذنم مدق عاطقلإ““ :نأإ ،““رإو◊إ““ ىدتنم ‘ هتفاصضتصسإ
‘ دجصسŸإ ةمهاصسم ىدم ل-م-ح يذ-لإ ه‹ا-نر-ب ما-يأإ

ةيرئإز÷إ ةزئا÷إ إذكؤ ،يعامتجلإ طاصشنلإ Òطأات
فلتfl ،فيرصشلإ فحصصŸإ عيزوت ،Ëركلإ نآإرقلإ ‘

للخ نم يدجصسŸإ طاصشنلإؤ ه-ي-جو-ت-لإ ،تا-ق-با-صسŸإ
ي-ت-لإ ح-يؤإÎلإ ة-صصا-خؤ ،تإو-ل-صصل--ل ي--حؤر Òطأا--ت

هذه نوكت نأإ لمأا-نؤ ،ة-ي-صضاŸإ ة-ن-صسلإ ا-ه-ن-م ا-ن-مر-ح
ىتح نيدجاصسلإ Úعكإرلل إذلم ،ايفاصش امصسلب ةنصسلإ
لزنتت يذلإ لصضفلإ إذهل جاتحي لكلإؤ ،مهلهأل إوعدي

نآإرقلإ تاصسلج نأإ كصش نؤد نمؤ ،هللإ تامحر هيف
.““رإرصسألإ نم Òثكؤ ةÒثك ناعم اهل Ëركلإ

¤إإ ةفاصضإإ““ :لئا-ق ة-ي-ن-يد-لإ نؤؤو-صشلإ ر-يزؤ فا-صضأإؤ
هيجوتلإ ةقلعتم تاطاصشن كانه ة‹ŸÈإ تاطاصشنلإ

حبصصأإ دق-ف ،ة-ي-نؤÎك-لإلإ تا-صصنŸإؤ ط-ئا-صسو-لإ Èع
نم نوصسّردي ،انؤروك ة-ح-ئا-ج رو-ه-ظ ذ-ن-مؤ ،ة-م-ئألإ

اصصرف ةحئا÷إ انل تحاتأإ امك ،طئاصسولإ هذه للخ
،ىوتفلإ Úقلتل ءإوصس ةيصضإÎفإ شسرإدم ئصشنن نأإ

كراصش يتلإ ة-ي-صضإÎفلإ ة-ي-نآإر-ق-لإ شسلا‹ ى-ت-حؤ
،ر-ئإز÷إ جرا-خ ن-م ة-لؤد51ؤ بلا-ط ف--لأإ56 اهي-ف
لؤد اهيلإإ فيصضن-صس ة-ن-صسلإ هذ-هؤ ،ة-ي-صضاŸإ ة-ن-صسلإ
‘ ءإرقلإ رابك نم ميكحتلإ ةنجلل انممصضؤ ،لحاصسلإ
ن-م ة-عو-م‹ ع-م رإو-ف-يد تو-كؤ دا-صشت-لإ ن-م ⁄ا-ع-لإ

‘ نوكراصشي ،بلطلإ تإءإرق نولبقتصسيصس انئاملع

.““Òطأاتلإ

ةحوتفم ÚملضسŸا ءاملعلا ةيعمج عم نواعتلا روضسج
،ÚملصسŸإ ءاملعلإ ة-ي-ع-م-ج ع-م نؤا-ع-ت-لإ شصو-صصخ-بؤ
:نأإ ةينيدلإ نؤؤوصشلإ عاطق ىلع لّؤألإ لؤؤوصسŸإ باجأإ
ةوطخ يأإ لجأإ نم ةيعمجلل ةحوتفم ةرإزولإ بإوبأإ““

ءاملع ةيع-م-ج ع-م نؤا-ع-ت ا-ن-ل نا-ك د-ق-ف ،ل-ب-ق-ت-صسم
نم ةر-م ن-م Ìكأإ ا-نؤا-ع-ت ،تإرŸإ د-يد-ع ‘ Úم-ل-صسŸإ

تاطاصشنلإ نم Òثكلإ ،تلÛإؤ بت-ك-لإ لدا-ب-ت ثي-ح
دوجوم جمانÈلإ إذه نكل ،انل حيتأإ ام بصسح ةيملعلإ

ةماقإل Úتعا-ق ؤأإ ة-عا-ق ح-ت-ف-ب ه-ت-نا-عإإ ¤إإ ى-ع-صسنؤ
نؤاعتلإ روصسج نإإ لوقن نأإ نكÁ هنمؤ ،تإرصضاÙإ

.““Èكأإ قافآإؤ ةحوتفم

45 راوـــــــ◊اىدــــــتنم

نؤؤوصشلإ ريزؤ
ةينيدلإ
،فاقؤألإؤ

يدهملب فصسوي
ىدتنم ‘

:““رإو◊إ““

توـيب نوكت نأا دـــيرن ’
ءاـــــــــــبولل ةرؤوـــــب هـــــللا

متي نأإ هصضفر نع ابرعم ،اننيب لإز ام يذلإ انؤروك شسؤÒف ةهبا‹ ‘ ابولطم ىقبي رذ◊إ نأإ ،يدهملب فصسوي روتكدلإ ،فاقؤألإؤ ةينيدلإ نؤؤوصشلإ ريزؤ دكأإ
اطإوصشأإ تعطق اهتاصسصسؤوم لكب رئإز÷إ نأإ ،شسمأإ ،““رإو◊إ““ ىدتنم ‘ هتفاصضتصسإ ىدل يدهملب دافأإؤ .ةئطاخ ةوطخ ببصسب اهقلغ ةداعإل دجاصسŸإ ىلع طغصضلإ

 قرطتؤ .ايلاح ةدرإؤ Òغ حيؤإÎلإ ةلصص للخ دجاصسŸإ ءوصضؤ تويب حتف ةركف نأإ إÈتعم ،رفصصلإ ةطقنل ةدوعلإ ديرت لؤ شسؤÒفلإ ةهبا‹ ‘ ةÒبك
 ةفاصضإلاب ،حيؤإÎلإ ةلصص ةماقإل مظعألإ دجصسŸإ حتفؤ ةمامإلاب Úمئاقلإ شصخت عيصضإوم ¤إإ روصض◊إ ةلئصسأإ فلتfl ىلع هتباجإإؤ هتلخإدم ‘ ريزولإ

.ةمئألل انؤروك ةحنم Ëدقت ةيناكمإإؤ جراÿاب Úقلاعلإ ةمئألإ ءلجإإ رإرغ ىلع عيصضإوŸإ ديدع إذكؤ ،عاطقلإ لامع روجأإ ةمزأإ ¤إإ

ايلاح دراو Òغ دجاضسŸا ‘ ءوضضولا تويب حتف ةداعإا رارق
ىدتنم راطإإ ‘ يدهملب فصسوي ريزولإ در ،انؤروك شسؤÒف عجإرت دعب ةيملعلإ ةنجللإ اهيف ترصشاب يتلإ حتفلإ ةصسلصس مغر ةقلغم دجاصسŸإ ‘ ءوصضولإ تويب ءاقب لوحؤ
‘ ءوصضولإ تويب قلغ وه انؤروك شسؤÒفب ةباصصم تلاح روهظ دعب ةديلبلإ ةيلؤ ›إؤ عم قيصسنتلاب فاقؤألإؤ ةينيدلإ نؤؤوصشلإ ةرإزؤ هتذختإ رإرق لؤأإ نأإ ““رإو◊إ““
ءابطألإ هيجوت ¤إإ فاقؤألإؤ ةينيدلإ نؤؤوصشلإ ةرإزؤ تلثتمإ اهدعبؤ ،ةفاظنلإ نع إديعبؤ ،تايرطفلإ راصشتنل لهؤوم ،ريزولإ فيصضي ،اناكم ةÒخألإ رابتعاب ،دجاصسŸإ
،ةعما÷اك ىرخألإ تاصسصسؤوŸإ نم Òثكلإ تقلغأإ املثم دجاصسŸإ قلغب ىوتفلإ تردصص ثيح ،نإدبألإ ىلع ا-ظا-ف-ح ي-عا-م-ت-جلإ د-عا-ب-ت-لا-ب مإز-ت-للإ ى-ل-ع إؤد-كأإ ن-يذ-لإ

عاطقلإ ةرإزؤ ترصشاب ،يحصصلإ لوكوتؤÈلإ شصاصصتخلإ لهأإ شضرعؤ شسؤÒفلإ ىنحنم لؤزن دعب نكل ،حإرفألإ تاعاقؤ ،قإوصسألإؤ ةيراجتلإ تإءاصضفلإؤ ،شسرإدŸإؤ
إرطخ لكصشت تلإز ام اهنوك ،درإؤ Òغ ›ا◊إ تقولإ ‘ دجاصسŸإ ‘ ءوصضولإ تويب حتف نأإ ىلع إدكؤوم ،ةيملعلإ ةنجللإ كإÎصشاب دجاصسملل يجيردتلإ حتفلإ ‘ ينيدلإ

.ءابولإ إذه نم ‘اعتلإ نم اطإوصشأإ انعطق دعب ،إدد‹ رفصصلإ ةطقن ¤إإ دوعن ل ىتح ،انؤروك ىؤدع نم ةيلك فاعتن ⁄ؤ ،ÚلصصŸإ ىلع

هــــــمشسا ءيــــشش دـــجوي ’¯
دجاـشسŸا ىلع قييشضتلا

حيواÎلا ةÓشص نوكت نأا لمأان ¯
 ايفاشش امشسلب

لfi ةمئأ’ا روجأا ةموظنم ¯
اهتعجارم ةلواÙ ةشسارد

لÓخ ءوشضولا تويب حتف¯
ايلاح دراو Òغ حيواÎلا

ةن÷ ماقم موقي مامإ’ا
يهنلاو فورعŸاب رمأ’ا

ركنŸا نع
ة----لأا-----صسم لو-----حؤ
ةرإزؤ ة---ي---نا---ك----مإإ
ة-ي-ن-يد--لإ نؤؤو--صشلإ

ءا----صشنإإ فا----قؤألإؤ
ر----مألإ ة-----ئ-----ي-----ه
نع يهنلإؤ فؤرعŸاب
ر--يزؤ لا--ق ،ر--ك---نŸإ
ة-ي-ن-يد--لإ نؤؤو--صشلإ

رو-ت-كد-لإ فا-قؤألإؤ
‘ ،يدهملب ف-صسو-ي
نإإ ““رإو◊إ““ ىد-ت-ن-م
‘ ركف-ت ⁄ ه-ت-ئ-ي-ه
نأل ،ة-ي-صضق-لإ هذ-ه

هماهÃ مو-ق-ي ما-مإلإ
فؤرعŸاب رمألإ ةئيه ماقم مو-ق-يؤ ،ه-جؤ ل-م-كأإ ى-ل-ع
،ÊدŸإ ع-م-تÛإ ع-م نؤا-ع-ت-لا-ب ر-ك--نŸإ ن--ع ي--ه--ن--لإؤ
دوعت يتلإ ةمي-ق-لإ تإر-ها-ظ-ت-لإ ع-ي-م-ج ‘ كرا-صشيؤ
ةئيبلإ ىلع ظاف◊اك ،نطإوŸإؤ نطولإ ىلع ةدئافلاب
،بعلŸإ ‘ ف-ن-ع--لإ ة--براfiؤ ،يرا--صض◊إ ط--يÙإؤ
عمتÛإ نايكب رصضت يتلإ ةريرصشلإ لاعفألإ نع ىهنيؤ
ىلعؤ ،ةليصضفلإ ىلع لايجألإ يبريؤ ،شصاخصشألابؤ
Úب تاعإزنلإ شضف ‘ لخدتي امك ،ةيملصسإلإ ئدابم
¤إإ اهلوصصؤ لب-ق ة-م-صصا-خ-تŸإؤ ةر-حا-ن-تŸإ فإر-طألإ
” عونلإ إذه نم تلخدتلإ ددع غلب ثيح ،مكاÙإ

،ةي-صضق فلآإ8 وحن يد-ه-م-ل-ب لو-ق-ي ة-عا-صسلإ د◊
ىرخأإ تاهج نم راكفأاب يتأان نأإ ديرن ل““ ـب هلوق متخؤ
.““رئإز÷إ ‘ اهقبطنل

جؤر-----ي ن-----م لو-----حؤ
،دجصسŸإ ىلع قيصضت-ل-ل
نؤؤو---صشلإ ر----يزؤ لا----ق
فا--قؤألإؤ ة--ي--ن--يد--لإ
نإإ يد-ه-م--ل--ب ف--صسو--ي
اهل شسا-صسأإ ل ة-ي-صضق-لإ

دوجؤ لؤ ،ةحصصلإ نم
،دجاصسŸإ ىلع قيصضتلل
ح---نÃ إد----ه----صشت----صسم
Ìكأإ دييصشتل يصضإرألإ

ديدج عؤرصشم042 نم
ةيلوب دجاصسŸإ ءا-ن-ب-ل
نأإؤ ،إرخؤوم ؤزؤ يز-ي-ت
تحتف ةيرإزولإ هترئإد
ة-ف--ل--تfl تا--ن--يو--ك--ت
بصسحبؤ ةمئألإ ةدئافل
Òطأات ” امك ،بصصانŸإ
ه--ترإزؤ نأإؤ ،ة---م---ئألإ

‘ رإر-م-ت--صسلإ يو--ن--ت
ز-كإر-م ح-ت-ف ة-ي--ل--م--ع

باطق-ت-صسل ن-يو-ك-ت-لإ
نم فدهلإ ،ةيقيرفإلإ لؤدلإ نم ىتحؤ رئإز÷إ نم دد÷إ ةبلطلإ
،فين◊إ يملصسإلإ نيدلإ ميلاعت رصشن ،يدهملب لوقي ،ةيلمعلإ

نم ديدعلإ ميظنت ىلع ،يد-ه-م-ل-ب ف-ي-صضي ،ر-ئإز÷إ ل-م-ع-ت ا-م-ك
ةيبرغلإ لؤدلإ نم ءاملع اهيف فيصضتصست يتلإ ةينيدلإ تاقباصسŸإ

Ëركلإ نآإرقلإ ةزئاجب قلعت اميف ،ةلؤد55 وحن لصصت ،ةيبرعلإؤ
ايقيرفإإ لامصش ‘ اينيد ابطق دعي يذلإ رئإز÷إ عماجؤ ،ةيلؤدلإ

ةير◊إ ىد-م ى-ل-ع ع-طا-ق ل-ي-لد-ل ،ه-ب-صسح ،ي-مل-صسإلإ ⁄ا-ع-لإؤ
،نإونع نويلÃ ةبتكم هايانث Úب يوحي وهف ،رئإز÷إ ‘ ةينيدلإ

رظتنيؤ ،يلصصم فلأإ021 بعوتصسيؤ ،ايلعلإ تاصسإردلإ دهعم هبؤ
هعاطق مهاصس امك ،ةاكزلإؤ فاقؤألل ينطولإ نإويدلإ ءاصشنإإ اصضيأإ

داصصتقلل فيدر اهنإإ لاق يتلإؤ ،ةيملصسإلإ ةفÒصصلل خيصسرت ‘
.ابيرق ميصسإرÃ مصسÒصسؤ يملصسإلإ

للخ ،يدهملب فصسو-ي رو-ت-كد-لإ ،فا-قؤألإؤ ة-ي-ن-يد-لإ نؤؤو-صشلإ ر-يزؤ ا-عد
للخ نم ،رئإز÷إ ءاملع ¤إإ رابتعلإ ةداعإإ ةرؤرصض ¤إإ ““رإو◊إ““ ىدتنم
عافتنلل ،دامر نم ةل-ي-ل÷إ م-ه-تÒصسؤ م-ه-لا-م-عأإ ثع-بؤ ي-صصق-ت-لإؤ ثح-ب-لإ
رقتحن نحن““ افصسأات-م يد-ه-م-ل-ب لا-قؤ ،تا-صصصصخ-ت-لإ ف-ل-تfl ‘ م-ه-مو-ل-ع-ب

ةداعإإ ةرؤرصض ىلع إدكؤوم ،““رابتعإ يأإ هطعن ⁄ يصسونصسلإ خيصشلإؤ ،انءاملع
ةيلعفلإ ةميقلإ ءاطعإإ لجأإ نم :لوقيل داعؤ ،دهصشŸإ ¤إإ Úيرئإز÷إ ءاملعلإ
ءايحإل ةيتاعوصضوم تايقتلم ميظ-ن-ت6002 ةنصس ” دقف ،ءامل-ع-لإ ءلؤو-ه-ل

ءاملع ءاي-حإل2002 ةنصس اهميظنت ” تايلاع-ف-لإ شسف-نؤ ،ة-ق-ط-نŸإ ءا-م-ل-ع
هلل دم◊إؤ ،نامحرلإ دبع نبؤ يرقŸإ :Úتيصصخصش ةصسإردب انمقؤ ،ةليصسŸإ
،اهنئإزخ ¤إإ تداع ،يدهملب فيصضي ،فاقؤألإؤ ةينيدلإ نؤؤوصشلإ ةرإزؤ نأإ

خي-صشلإ رإر-غ ى-ل-ع ي-ك-لاŸإ ه-ق-ف-لإ ‘ ر-ئإز÷إ ءا-م-ل-ع لو-ح با-ت-ك ا-ه-يد-لؤ
دبع ةملعلإ خيصشلإ مصساب ةينآإرق ةصسردم حتف شسمأإ ” امك ..يصسيرصشنولإ
” امك ،ءلجألإ انئاملعل ةيتإذلإ ةÒصسلإ ةصسرهف ” امك ،نابيصش نامحرلإ
معتل ةينؤÎكلإلإ تاصصنŸإ ىلع اهعصضؤ ”ؤ ،ةÁدقلإ تاطوطıاب ءانتعلإ
.عيم÷إ ىلع ةدئافلإ

ةمئأ’ا ءلجإا متيضس
ابيرق Úقلاعلا

ن-طو-لإ جرا-خ د--جا--صسŸإ ‘ ة--م--ئألإ ءل--جإإ شصو--صصخ--ب ا--مأإ
:يدهملب فصسوي لاق ،انؤروك ةحئاج ةيإد-ب ذ-ن-م Úق-لا-ع-لإؤ
انمق ،اصسنرف ‘ مهبإدتنإ ةدم ته-ت-نإ ة-م-ئأإ ا-ن-يد-ل ،ل-ع-ف-لا-ب““

..Úترم ىلع م-ه-بإد-ت-نإ ةÎف د-يد-ج-ت-ب ة-ي-ن-ع-م تا-ط-ل-صسك
تهتنإ نيذلإ ةمئألإ دوعيصسؤ ،ددج نوبدتنم كانه نوكيصس
ق-فؤؤ ي-ج-يرد-ت ل-ك-صشب ن-طو-لإ شضرأإ ¤إإ م--ه--بإد--ت--نإ ةÎف
ترفؤ ةمئألإ ءلؤوهف كلذ لك ¤إإ فصض ،هل رطصسŸإ جمانÈلإ
‘ نوتيبي لؤ مه-ب ق-ي-ل-ت ة-ما-قإإ ل-جأإ ن-م فؤر-ظ-لإ ل-ك م-ه-ل
‘ لاكصشإإ لؤ هب لفكتم رمألإ نإاف هنمؤ ،عاصشي امك تإراطŸإ

 .““كلذ

..¤وأ’ا فوفضصلل انوروك ةحنم
انتمئأا ةدعاضسم ‘ لخبن نلو

،ةمئألل انؤروك ةحنم Ëدقت ةينا-ك-مإإ ¤إإ يد-ه-م-ل-ب قر-ط-تؤ
مهصسأإر ىلعؤ ،عاطقلإ لا-م-ع ن-م د-يد-ع-لإ““ : نأإ ح-صضؤأإ ثي-ح

ةحنم ةيمصست هيلع قلطي ا-م كا-ن-ه ،كلذ-ب إو-ب-لا-ط ،ة-م-ئألإ
‘ ¤ؤألإ فو-ف-صصلإ ‘ ف--ق--ي نŸ ة--صصصصfl ي--هؤ ،ر--طاıإ

رإرغ ىلع ،ماع نم Ìكأإ ذنم يصشفتŸإ انؤروك شسؤÒف ةهبا‹
ن‡ ي-ح-صصلإ عا-ط--ق--لإ لا--م--ع ف--ل--تflؤ شضي--بألإ ششي÷إ
،مهيلع محÎن امامإإ61 اندقف حيحصص ،ةحنŸإ ىلع نولصصحي
لك قوف مامإلإؤ ،اهنع لفغن نلؤ مهتلئاع هاŒ انبجإوب انمق
،ةلوهصسب اهصضيوعت نكÁ ل مامإإ ةراصسخف ،تإرابتعلإ هذه
دو-جؤ لا-ح ‘ؤ ،ة-صصر-ف كا-ن-ه تنا-ك لا-ح ‘ إذ-ه ل-ك ع-مؤ
.““مهب رخفنؤ انتوخإإ مهنوك مهنع لخبن نل ،ةيلام ةحوبحب

..برح ةلاح ‘ نحن
نابولطم رذ◊او ةطي◊ا

هثيدح ما-ت-خ ‘ فا-قؤألإؤ ة-ي-ن-يد-لإ نؤؤو-صشلإ ر-يزؤ دد-صشؤ
اهصشي-ج تلز-نأإ لؤد-لإ شضع-بؤ ،بر-ح ة-لا-ح ‘ ن-ح-ن““ :ل-ئا-ق

Ûف-لإ ة--ه--باÒث-ك-لإ د-صصحؤ ا-ن-ن-ي-ب لإز ا-م يذ-لإ شسؤÒ ن-م
ىقلي نأإ د-ير-ن ل ،ا-ه-ب بب-صست يذ-لإ ىؤد-ع-لإ بب-صسب حإؤرألإ
نأإ بغرن لؤ ،ءابولإ يصشف-ت ‘ ا-ب-ب-صس تنا-ك ا-ه-نأإ ى-ل-ع مو-ل-لإ

ىلع ظفاحن نأإ انيلع ،دجاصسŸإ قلغل تاطوغصض كانه نوكت
ليبصس ‘ اها-ن-ع-ط-ق ي-ت-لإ طإو-صشألإؤ ها-ن-ق-ق-ح يذ-لإ را-صسŸإ
ه-ن-م جر-خ-ن نأإ ل-مأا-ن يذ-لإ ،ا-نؤرو-ك شسؤÒف ى-ل-ع ءا--صضق--لإ

نأإ نؤد امل-صسؤ إدر-ب نا-صضمر ر-ه-صش ا-ن-ي-ل-ع رÁ نأإؤ ،ŸÚا-صس
مإÎحاب ،شسؤÒفلاب تاباصصإلإؤ تا-ي-فو-لإ ن-م د-يزŸإ ل-ج-صسن
ة-ط-ي◊إؤ ا-ه-ي-ل-ع شصو-صصنŸإ ة-ي-ح-صصلإ Òبإد-ت-لإؤ طؤر-صشلإ

 .““انلوح موحي لإز ام يذلإ ردÿإ نم رذ◊إؤ

عضضوم ةمئأ’ا روجأا
لاغضشناو ةضسارد

عاطقلا ةرازو
روجألإ ةعجإر-م ة-ي-صضق شصو-صصخ-بؤ
نؤؤوصشلإ ريزؤ دكأإ ،ةمئألاب ةصصاÿإ
فصسوي روتكدلإ فا-قؤألإؤ ة-ي-ن-يد-لإ
هتئيه نأإ ““رإو◊إ““ ىدت-نÃ يد-ه-م-ل-ب

ر-طأإ ن-ع ثح-ب-لإ ل--جأإ ن--م ةر--ها--صس
ىوتصسم نم عفرلإ ةيفيك نع ةديدج

روfi لاغصشنلإ إذه نأإؤ ،مامإلإ رجأإ
ةلؤاfi ل-جأإ ن-م ة-صسإرد-لإ ع-صضو-مؤ
نع ثحب-لإ دد-صصب ه-نأإؤ ،ا-ه-ت-ع-جإر-م
لك نك-ل ،Úنإو-ق-لإ ة-ع-جإر-م قر-ط-لإ
ر“ يذلإ ›اŸإ عصضولإ لاق امك ملعي
تاعاطقلإ نم Òثكلإ نأإؤ ،رئإز÷إ هب
نأإ لإإ ،اهي-ف-ظو-م رو-جأإ Òي-غ-ت د-ير-ت
ا‡ ،كلذ-ب ا-ه--ل ح--م--صسي ل فر--ظ--لإ

رخآإ لا‹ نع ثحبلإ لاق امك مهلعج
لل-خ ن-م بل-ط--لإ إذ--ه ة--ي--ط--غ--ت--ل
ةرإزؤ ع-م ق-ي-صسن-ت-لا-ب تا-صضيو-ع-ت--لإ
نا--م--صضلإؤ ل--ي--غ--صشت---لإؤ ل---م---ع---لإ
،لطعلإ ما-يأإ شضيو-ع-ت-ل ي-عا-م-ت-جلإ

ةطصشنأإ ‘ لغتصشي مامإلإ نأإ ةصصاخ
ريدق-ت بجؤ ،ةل-صصلإ د-ع-ب ة-ق-فإر-م

عاقبلإ ¤إإ جيج◊إ ةق-فإر-م-ك هد-ه-ج
¤إإ جا-ت-ح-ي كو-ل-صس و-هؤ ،ة--صسد--قŸإ

 .Úمثت

 ادهج رخدن نل
رومأ’ا عيضسوت ‘

ÚلضصŸا ىلع
ن-ع ر--ج◊إ ع--فر--ب بلا--طŸإ ن--ع ا--مأإ
اهل-ع-جؤ ءو-صضو-لإ تو-ي-بؤ ف-حا-صصŸإ

ددج ،بيرقلإ ل-ب-ق-ت-صسŸإ ‘ ة-حا-ت-م
ةلأاصسŸإ““ :نأإ د-ي-كأا-ت-لإ عا-ط-ق-لإ ر-يزؤ

ل ،انؤروك ءابؤ راصشتنإ لظ ‘ ةيفرظ
Áإ ةءإرق نم شسانلإ عنم نكŸفحصص،

ر-صضح--ي نأإ ي--ل--صصم--ل--ل ن--كÁ ن--ك--ل
ةقفر تيبلإ نم ي-صصخ-صشلإ ه-ف-ح-صصم
،هتإولصص اهقوف يدؤوي يت-لإ ه-تدا-ج-صس
،فاكتعلل احاتم شسيل رمألإ نإإ مث
شسا-ن-لإ شضع--بؤ ،ي--ئا--ن--ث--ت--صسإ و--هؤ

لوقن نكل باتكلإ شضرعم نع إوثد–
عم ،اهؤؤانتقإ متي بتكلإ هذه نإإ مهل

عيصسوت ‘ إد-ه-ج ر-خد-ن ن-ل إذ-ه ل-ك
دإؤرؤ Úل-صصŸإ ا-ن-نإو-خإإ ى-ل-ع رو-مألإ
 .““هللإ تويب

تاباضس◊ا ءاطخأا
ت’اÛا لك ..ةيكلفلا

ءاطخألل ششماه اهيف
،ةيكلفلإ تاباصس◊إ ‘ ءاطخألإ لوحؤ
لك ‘““ :نأإ ةينيدلإ نؤؤوصشلإ ريزؤ دكؤوي
انيدل ،ءاطخألل ششماه كانه ،تلاÛإ

،ةيمل-ع تا-ئ-ي-ه ن-م ة-ف-ل-تfl ر-يرا-ق-ت
ءاطخألإ ششما-ه نأإ ىر-خأإ ةر-م د-كؤو-نؤ
مامأإ حؤرطم رمألإؤ ،ملع لك ‘ دوجوم
ةصصتfl ةئيه انيدل ،Úصصتıإ ءاملعلإ

د-يد-عؤ ،ة-ي--ك--ل--ف--لإ ءا--يز--فو--ي÷إ ‘
.““يكلفلإ يدانلإ نوعصضي تايلولإ

ىواكضش قلتن ⁄
توضص غولب مدعب
نطاوملل ناذأ’ا

لاق ،نإذألإ توصص شضيفختب قلعت اميفؤ
نوع-ت-م-ت-صسي شسا-ن-لإ Ìكأإ نإإ يد-ه-م-ل-ب
جرح ل هتوصص طبصضؤ ،نإذألإ توصصب
جعزن ل ىتح اعفترم هديرن لؤ ،هيف
قلتت ⁄ ة-يرإزو-لإ ه-تر-ئإد نأإؤ ،شسا-ن-لإ

مهغلب-ي ⁄ ه-نأا-ب Úن-طإوŸإ ن-م ىؤا-ك-صش
ة-مأإ ن-ح-ن :يد--ه--م--ل--ب لا--قؤ ،ه--تو--صص
يأإ ءاغلإإ م-ت-ي ن-لؤ ،فو-ف-صصلإ ة-صصإÎم
.ةيملعلإ ةنجللإ هرقت ام لإإ رإرق

رــماغأا ’
ÚلضصŸاب
لــــجأا نم
شضــــــــــعب

شصاخضشأ’ا

Úــــمئاقلا جاــمدإا
رمتضسم ةمامإ’اب

اـــــــــــــيجيردت
ريزؤ لاق ،ةمامإلاب Úمئاقلإ جامدإإ عوصضوم نعؤ
مد-ق ى-ل-ع ل-م-ع-ت ةرإزو-لإ““ :ة-ي-ن-يد-لإ نؤؤو-صشلإ

يجيردت لكصشب ةئفلإ هذه جامدإإ لجأإ نم قاصسؤ
،ةمامإلاب مئاق فلأإ نم Ìكأإ جامدإاب انمق ،مظنمؤ
‘ نوتأايصس جمدي ⁄ ةئفلإ هذه نم1913 تيقبؤ
ةوخإلإ نئمطنؤ ةر-م-ت-صسم ة-ي-ل-م-ع-لإ ،ق-ير-ط-لإ

.““مايألإ مداق ‘ كلذ يتأايصسؤ

يتلإ حإرفألإ تاعاق لثم دجاصسŸإ لاح نأإ ،هتإذ راطإلإ ‘ يدهملب فاصضأإؤ ،إذه
ةديدج ةجوم ثع-ب ةدا-عإإ ‘ ا-ه-ترو-طÿ إر-ظ-ن ،ة-ظ-ح-ل-لإ د◊ ا-ه-ح-ت-ف م-ت-ي ⁄

مايقلإ اعرصش نهل زوجي ام كولصسب نمقي تإءاصضفلإ هذه ‘ ءاصسنلإ نأل ،ةحئاجلل
ظاظتكلإ هدوصسي ناكم وهؤ ،ةمامكلإ مدختصست لؤ اههجؤ نع فصشكت نأاك هب
كر– ،يدهمل-ب ف-صسو-ي لو-ق-ي ،كلذ ى-ل-ع شسقؤ ،ىؤد-ع-لإ را-صشت-نإ ن-م ل-ه-صسي
باب نمؤ هيلعؤ ،مهنيب اميف كاكتحلإؤ دجاصسŸإ ‘ ءوصضولإ تويب لخإد ÚلصصŸإ
نم رماغن نلؤ ،ايلاح اهحتف ةداعإإ مدع رإرق ذاختإ ” ،لاق امك ،اعرصش طايتحلإ
رطصضأإ مث ،ءوصضولإ تيب نع ثحبيؤ دجصسŸإ داتري شضيرم دحإؤ شصخصش لجأإ
ةنصس ،هبصسح ،حيؤإÎلإ ةلصص نأإ ةصصاخ ،شسؤÒفلإ ددŒ ةلاح ‘ إدد‹ هقلغل
لؤألإ لؤؤوصسŸإ فيصضي ،لؤ ،مهتويب ‘ اهؤؤإدأإ ÚلصصŸإ ناكمإابؤ ،اصضرف تصسلؤ
،ءوصضولإ غابصصإل دجاصسŸإ مامأإ هايŸإ تإرؤراقل حا-م-صسلإ ،ي-ن-يد-لإ عا-ط-ق-لإ ى-ل-ع
،ديعأإؤ لوقأإؤ ،اهب لبقي ل ىصضوفؤ دجصسملل ماعلإ طيحملل اهيوصشت كلذ ‘ ىريؤ
،ايلاح ءوصضولإ تيب حتف ةداعإل اما“ لهؤوم Òغ دجصسŸإ نإإ ،يدهملب فيصضي
وه امك ىدؤوت يهؤ ةعم÷إ ةلصص ‘ حرطت ⁄ ةلأاصسŸإ إذه نإإ لوقيل يدهملب داعؤ
:لاقؤ ،ÚلصصŸإ اهمÎحإ ةيحصصؤ ةيملع طبإوصضؤ شسيياقÃؤ ايعوبصسأإ اهب لومعم
تاطلصسلإ نأإ لإإ ،انؤروك ةحئاج ءإرج اهنم Êاعن يتلإ ةيداصصتقلإ ةمزألإ مغر““
كؤŸÎإ دجاصسملل ةبصسنلاب شسايق ثيد◊إؤ ،ةيو÷إ ءإوجألإ حتف دعت ⁄ ايلعلإ
.““ةيملعلإ ةنجلل اهرمأإ

:ةيطغت
/يلع دـيصس ةÒصصن يؤاــصشرح فؤؤؤر

 :طيششنت
يـــجاح  ناـــيفصس

 :ريوشصت
يــــبيؤر بـعصصم

رئاز÷ا ءاــــملعل رابتع’ا ةداعإا بجي

..دجاــــضسŸا ىلع قـــــييضضت ’
اذـــــه تـــبثي عـــقاولاو

 ليضضفلا ناضضمر رهضش للخ ان‹انرب اذه



fiتايـل
ناــــضضمر
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،””راو◊ا»ـل تايد-ل-ب-لا ءا-سسؤؤر صضع-ب د-كأا
رهسشل ةيلاŸا ةناعإلا نم نيديفتسسŸا نأاب

دقؤ ،اهيقحتسسم نم مه ،Ëركلا ناسضمر
لك ،ةيمسسلا ةمئاقلا دادعإا لÓخ اوعار
Úتفل ،ةيرازولا ة-م-ي-ل-ع-ت-لاؤ طؤر-سشلا
م--ه--ل ة--ه--جوŸا تا--ما--ه--تلا ل---ك نأا ¤إا
،ةلطاب ،اهيقحتسسم Òغل اهحنم صصوسصخب
نؤري امي-ف ،ة-ح-سصلا ن-م ا-ه-ل صسا-سسأا لؤ
‘ ليجعتلا ةرؤر-سض ،ر-خآا د-ي-ع-سص ى-ل-ع

نوناقلا ليدعت ىرحألاب ؤأا ،رظنلا ةداعإا
ةناعلا هذه نم نيد-ي-ف-ت-سسŸا-ب ق-ل-ع-تŸا
‘ فح‹ بتارلاب اهطبر رابتعاب ،ةيلاŸا

.نيزوعŸا نمÒثكلا قح

 :ياد Úسسح ةيدلب صسيئر

اهنم دافتضسا ةيلاŸا ةناع’ا
 طورضشلا مهتافلم تفوتضسا نم
دبع ،ياد Úسسح ةيدلب صسيئر فسشكيؤ
عيزوت نع ،””راو◊ا””ـل ،ةد-ي-ع ن-ب ردا-ق-لا

اهيقحتسسŸ ةيلاŸا تا-نا-عإلا ل-ك لا-سسرإاؤ
1 لد-عÃ ،ة-ل-ئا--ع055 م-هدد-ع غ-لا-ب-لا

نأا ادكؤوم ،ةلئاع-لا ل-ك-ل م-ي-ت-ن-سس نو-ي-ل-م
تا-ف-لŸا ى--ل--ع ز--ك--ترا م--ئاو--ق--لا داد--عإا
امك ،ىفوتسسا نمف ،طؤر-سشلا ةا-فو-ت-سسŸا
ق◊أاؤ ل--ب--ق طؤر--سشلا ه--ف--ل--م ،لو--ق--ي
طؤرسشلا هفلم فوسستي ⁄ نمؤ ،ةمئاقلاب

ة-ه-جوŸا تا-ما-ه-تلا ل-ك ا--ي--فا--ن ،””صضفر
Úناوقلا مهزؤاجت-ب تا-يد-ل-ب-لا ءا-سسؤؤر-ل
Òغل ةينا-سضمر-لا ة-ي-لاŸا ة-نا-عإلا ح-ن-مؤ
ل-ك» :قا-ي-سسلا ‘ Ó-ئا-ق ،ا-ه-ي--ق--ح--ت--سسم
نم اهل صسا-سسأا ل ا-ن-ل ة-ق-ف-لŸا تا-ما-ه-تلا
ةاناعلا انحنم اننأاب نولوقي نمؤ ،ةحسصلا

مهف اهيقحتسسم Òغلؤ ةيبوسسÙاب ةيلاŸا
flنوئط””.

:ةبسصقلا ةيدلب صسيئر

ةناعإاب جد فلأا81 بتار طبر
  نيزوعŸا نم Òثكلا مرح ناضضمر
،ةبسصقلا ةيدلب صسيئر يأار ف-ل-ت-خ-ي لؤ
املث-م يذ-لا ،ة-ق-با-سس ن-ع ،ي-ل-ي-تز ر-م-ع

ةناعإا587 عيزوت نم ىهتنا ،اهنم ديفتسسا
Óئا-ق ،يرا÷ا ل-ير-فأا ر-ه-سش ة-ياد-ب ذ-ن-م
،ةيلاŸا تانا-علا ل-ك ا-ن-عزؤ”” :””راو◊ا””ـل
ؤأا ىو-ك-سش يأا-ب ن-طاو-م يأا مد--ق--ت--ي ⁄ؤ
نم دحأا يأا مرحن ⁄ اننأا ينعي ام ،ملظت
ةناعإلا هذه نم نيزوعŸا ةبسصقلا ناكسس
نحن» :لوقلا-ب م-ه-ت-لا ى-ل-ع ادر .””ة-ي-لاŸا

ةيمسسلا مئاوقلا دادعإا ‘ نوناقلا انقبط
امؤ ،ةيلاŸا ةنا-عإلا ن-م ن-يد-ي-ف-ت-سسم-ل-ل
نأاب ادج حسضوي تاماهتا نم انيلإا هجوي
،هسساقم ىلع انوناق دير-ي ا-ن-م د-حاؤ ل-ك
،رمألا اذه ‘ ،ادج حسضاؤ نوناقلا اعبطؤ

81ـلا ىدعتي ل ابتار ىسضاقتي نم ثيح
ىلع عدوŸا فلŸابؤ قئاثولاب ق◊ا هل فلأا

نمؤ ،ةحنŸا هذه نم ةدافتسسلا اناوتسسم
ا-م تب-ث-ت ي-ت-لا ة-ق-ي-ثو-لا اذ-ه ه-ل صسي--ل
.””قح يأا هل صسيلف هاسضاقتي
ةيدلب صسيئر ىري ،ةح-نŸا ة-م-ي-ق لو-حؤ
تا-ه÷ا د-ي--ع--ت نأا ةرؤر--سض ،ة--ب--سصق--لا
اهديد– نأل ،ةحنŸا ‘ رظنلا ةيسصولا
تÓئاعلا نم Òث-ك-لا مر-ح ،جد ف-لأا81ـب
نأا يأا ،جد فلأا02 اهبتار زؤاجتي ل يتلا
ىدعت-ي ل ،Úن-ثلا Úب ل-ج-سسŸا قرا-ف-لا
3 ىسضاقتي يذلا ىتح» :Óئاق ،جد0002ـلا

نمسض هلمسش بجوت-سسي م-ي-ت-ن-سس نو-ي-ل-م
رظن-لا-ب ،ة-ح-نŸا هذ-ه ن-م ن-يد-ي-ف-ت-سسŸا

.””ةبهتلŸا قوسسلا راعسسأل

 :صشار◊ا ةيدلب صسيئر

 جد فلأا81 ديد–
 ضضعبلا قح ‘ فاحجإا

ةناعإا0381 صشار◊ا ة--يد---ل---ب تعزؤؤ
تفو-ت-سسا ن-مؤ ا-ه-ق-ح-ت-سسي نŸ ،ة--ي--لا--م
صسيئر فسشكي املثم ،طؤرسشلا مهتافلم
Èع يذلا ،””راو◊ا””ـل دويزم دارم ةيدلبلا

صضعب فرط نم مهماه-تل ه-ئا-ي-ت-سسا ن-ع
Òغ---ل ة---ح---نŸا ءا---ط---عإا----ب ،Úن----طاوŸا

نم ديفتسسي نم نأا ادكؤو-م ،ا-ه-ي-ق-ح-ت-سسم
‘ طؤرسشلا ىفوتسسم هفلم نوكي ةحنŸا

81ـل بتارلا زؤاŒ مدع قئاثولا ةمدقم
ةميقب ةحنŸا طبر نأا ¤إا اÒسشم ،جد فلأا
Òثكلا قح ‘ فا-ح-جإا ير-ه-سشلا بتار-لا

02ـلا ىد-ع-ت-ت ل ارو-جأا نو-سضا-ق-ت-ي ن‡
.جد فلأا

 ةيضصولا تاهجلل ةلضسارم انهجو
 ناضضمر ةناعإا نوناق ليدعتل

،ةليÃ ةراقي-سش ة-يد-ل-ب تعزؤ ،ا-هرؤد-ب
قفؤؤ ،اهيقحتسسم ىلع ةيلام ةناعإا9821
ةسسيئر دكؤوت امك ،ة-يرازو-لا ة-م-ي-ل-ع-ت-لا
لوحؤ .””راو◊ا””ـل ةراق نب ةيهز ،ةيدلبلا
صضعب فرط نم مه-ل ة-ه-جوŸا تا-ما-ه-تلا
Òغ-ل ة-ح-نŸا هذ-ه ءا--ط--عإا--ب ،Úن--طاوŸا

:ةرا-ق ن-ب ة-ي-هز لو-ق-ت ،ا-ه-ي--ق--ح--ت--سسم
ةيرازولا ةميلعتلا قفؤ ةمئاقلا انددعأا»
،طؤر-سشلا ى-فو-ت-سسŸا ف-لŸا ى-ل-ع ءا-ن-بؤ
لؤ ةمؤاسسم Óف ،ةلطاب تاماهتلا لكؤ
انمق نم نح-ن-ف ،صسك-ع-لا ى-ل-ع ة-ف-ير-ع-م
لجأل باونلا-ب لا-سصتلاؤ ثي-ث-ح ثح-ب-ب
،ة-ح-نŸا م-ه-ئا-ط-عإاؤ ،Úجا-تÙا فر-ع--م

ةمئاق ةفاسضإاب انل حمسس ا-ن-ث-ح-ب نأا ى-ت-ح
اهلسصتسس ةلئاع65 مسضت ىرخأا ةديدج
،””ةيناسضمرلا ةيلاŸا ةناعإلا هذ-ه ا-ب-ير-ق
ءا--ط--خألا صضع--ب ل--ي--ج--سست ¤إا ةÒسشم
ل بتار-ب ة-ح-نŸا ط--بر ن--عؤ .ةÒغ--سصلا
ةراقيسش ةيدلب ةسسيئر ىرت ،81ـلا ىدعتي
نم Òثكلا ملظ بتار-لا اذ-ه-ب ا-ه-ط-بر نأا-ب
‘ ةحسضوم ،ةزوعŸا لئاوعلاؤ ÚجاتÙا
،دارفأا8 يسص– تÓئاع كانه» :قايسسلا
،جد ف--لأا03 ¤إا ل--سصي لو--خد--م ا--ه--ل
ىلع ءانب ،ةحنŸا هذه نم تمر-حا-ع-ب-طؤ
نأل ،اهتجاحب اهنأا عم ،ةيرازولا ةميلعتلا

ل--ك ءاو--ت--حا ا--ه--ن--كÁ ل جد ف---لأا03
لدعي نأا» :بجي اهبسسحب اذل،””مهتابلطتم
ىلع ىنبيؤ ،ةيناسضمر-لا ة-نا-علا نو-نا-ق
ىلع لؤ ،يعامت-جلا ق-ي-ق-ح-ت-لا صسا-سسأا
ة--سصلا--خ ،””ير--ه---سشلا بتار---لا صسا---سسأا
ق-ح ‘ ف-ح‹ نو-نا-ق-لا اذ-ه”” :لو-ق-لا-ب
تاه÷ا انلسسار دقؤ صضعبلا ملظؤ صضعبلا
لمح-ي نأا ى-ن-م-ت-نؤ ه-ل-يد-ع-ت-ل ة-ي-سصو-لا

لد-ع--يؤ د÷ا ل--مfi ى--ل--ع ا--ن--ب--ل--ط--م
.””ءانثتسسا نؤد ÚجاتÙا لك ديفتسسيل

 ةناعإ’ا نوناق ليدعتب نوبلاطي رايمأا
جد فلأا81 ـلا زواŒو ةيناضضمرلا

 يعامتجلا قيقحتلا رايعÃ ذخألا اوحÎقا

 نوني.ةكيلم:رئاز÷ا

بي-سصي ل-ي-سضف-لا نا-سضمر ر-ه-سش لو-ل-ح ع-م
دو-كر--لاؤ Úتؤر--لا ءاد ة--ير--ئاز÷ا ةرادإلا

باو-بأا لو-خد در-جÃ هار--ت يذ--لا دو--م÷اؤ
قيق–ؤ نطاوŸا ةمدخ دسشنت ةنيعم ةرادإا
رهسش ‘ صسيل لكسشŸاؤ ،ةيمومعلا ةمدÿا

،لا-ق-ي ا-م-ك ،ي-تأا-ي يذ-لا Ëر--ك--لا نا--سضمر
تباسصأا ةئيسس ةداعب قلعتي رمألا لب ،هتكÈب
ةيمومعلا تارادإلاؤ تا-سسسسؤوŸا ن-م Òث-ك-لا
ماؤدلا ةياهن نوفظوŸا ا-ه-ي-ف ر-ظ-ت-ن-ي ي-ت-لا
. لمعلا نم جؤرخلل
نم مايألا هذه تايدلبلا لعفلاب ههجاوت ام
قÓطناؤ ناسضمر حنم ع-يزو-ت ءار-ج ط-غ-سض

نم كلذ بحاسص امؤ ةينماسضت-لا تا-ي-ل-م-ع-لا
ءاد ام دح ¤إا زؤاجتت تايدلبلا لعج ىسضوف
رهسش ‘ اهبيسصي ناك يذلا دوكرلاؤ دوم÷ا

كولسس ‘ قمع نع لمأاتŸا نكلؤ ،ناسضمر
‘ Úمد-خ-ت-سسŸاؤ Úف--ظوŸا ن--م د--يد--ع--لا
ءادألا كاذ ح---سضاؤ ل---ك---سشب ىر---ي ةرادإلا
لÓخ يرادإلا لمع-لا ‘ ف-ظو-م-ل-ل دؤدÙا

ر-ه-سش نا-سضمر ر--ه--سش نأا--كؤ ،ر--ه--سشلا اذ--ه
لطعتؤ ةلؤدلا تاطاسشن ل-ك ه-ي-ف ف-قو-ت-ت
نع ثدحت-ن Úح م-م-ع-ن لؤ ع-يرا-سشŸا ه-ي-ف
. ÚفظوŸا
¤إا Ëركلا ره-سشلا اذ-ه ةرادإلا تلو-ح د-ق-ل
Úتؤر-لاؤ غار-ف-لا ن-م تقؤ بسسك-ل ة-سصر--ف
ة-ي-ب--ل--تؤ ة--ما--ع--لا ة--مدÿا با--سصأا يذ--لا
نإا لب ،لتقم ‘ ما-ع-لا ح-لا-سصلا تا-جا-ي-ت-حا

د-ق ةرادإلا بي-سصي يذ-لا ن-مزŸا ءاد-لا اذ-ه
تاسسسسؤومؤ ةيداسصتقا ةرادإا بيسصيل عسستا

لمعلاب ة-ي-لا-م ل-ي-خاد-م ي-نŒ ة-ي-تا-مد-خ
.ليسضفلا رهسشلا لÓخ طاسشنلاؤ
Òغ اعاقيإا ÚنطاوŸا نم د-يد-ع-لا ظ-حÓ-يؤ
قيق– دسشنت تا-سسسسؤو-مؤ تارادإا ‘ ع-ن-ق-م

ببسسلاؤ ،ÚنطاوŸا ةدئافل ةيمومع ةمدخ
صضعب اهدهسشت يتلا بيسستلا ةلاح نوكي دق
.تايلؤؤوسسŸا نم لسصنتلاؤ تارادإلا
ن-م ه-ي-ف دد-ج-ت-ت ر-ه--سش نا--سضمر ر--ه--سش نإا
ةرادإلا هيف لوحتتؤ ،لمعلا ةدارإا صضؤرفŸا

ن--طاوŸا ة--مدÿ ءا--سضف ¤إا صضؤر--فŸا ن--م
لؤرهي اره-سش صسي-لؤ ،ه-تلا-غ-سشنا ة-ي-ب-ل-تؤ
نايسسنؤ مونلا ¤إا نوفظوŸاؤ صسانلا هءارؤ
.ÚنطاوŸا ةمدخ ليجأاتؤ ةيلؤؤوسسŸا لقث
قفار-ي يذ-لا دو-م÷اؤ دو-كر-لا ح-ب-سصأا د-ق-ل
ن--م د--يد--ع--لا طا---سشنؤ يرادإلا ل---م---ع---لا
ةئ-ي-سس ةدا-ع نا-سضمر ر-ه-سش ‘ تا-عا-ط-ق-لا
ةمارسصؤ مزحب ةلؤدلا اهل ىدسصتت نأا بجي

ميقل صسسسؤوي رهسش ‘ ءيسش لك ليطعت نأل
لؤ دÓبلا حلاسص ‘ صسيل لفاكتلاؤ نؤاعتلا
. دابعلا

ةراد’ا
ناضضمر ‘

Êاؤرم دمfi :ملقب

““كرابم Òم““

نيدكؤوم ،ةيناسضمرلا ةيلاŸا ةناعإلا نم نيديفتسسŸا ةمئاق صصوسصخب تازؤاŒ يأا ليجسست تايدلبلا ءاسسؤؤر ىفن
ةرؤرسضب ةيسصولا تاه÷ا تايدلبلا ءاسسؤؤر بلاطي رخآا ديعسص ىلع .ةيرازولا ةميلعتلل ،اهدادعإا لÓخ ،مهماÎحا

ةيمسسلا مئاوقلا ديد– ‘ دامتعلاؤ ،ةيناسضمرلا ةيلاŸا ةناعإلا نم ةدافتسسلا نوناق ليدعت
.بتارلا ةميق لدب ةلئاعلل ةيعامتجلا ةيعسضولا صساسسأا ىلع ،اهنم نيديفتسسملل

 لطاب ةناعإلا نم ضضعبلا نامرحب انماهتا¯



فووووووسشت ششيع
عراسش ناكسس ةاناعم
دوأدأأ ةرطنق رونلأ

ةـــــيأدرغ ةــــيدلبب
ةينغ روسصلأو ،ةلسصأوتم

نكل ،Òبعت يأأ نع
؟نوبئاغ ÚلوؤوسسŸأ

قيرط””ـب فورعŸأ ،دوشسلأ رطانق-ل نا-ك-شس ششي-ع-ي
ةيئأدب ةايح ،ةشسبتب فا◊وب ةيدلبب ،””لجيورلأ
.ةيومنتلأ عيراششŸأ لك بايغ مامأأ

ةرورشضب ةيشصو-لأ تا-ه÷أ ن-م نا-ك-شسلأ بلا-ط-يو
نع أوجرخي نأأ لبق ،ةيمنتلأ ةلجع عفدب ليجعتلأ

ىلع لمتحي دعي ⁄ ع-شضو-لأ را-ب-ت-عا-ب ،م-ه-ت-م-شص
يتكبششب مهطبر بوجو ىلع نيددششم ،قÓط’أ
تا-شسشسؤو-مو ،تا-قر-ط-لأ د-ي-ب--ع--تو ءاŸأو زا--غ--لأ

مهتا-نا-ع-م ءا-ه-نإ’ ،ل-ق-ن-لأ ل-ئا-شسوو ،ة-يو-بر-ت
.ششيمهتلأ ةعقوق نم مهجأرخإأو

⁄و بولطŸأ ىوتشسŸأ ‘ أونوكي ⁄ ،مهبشسحب ،نيذلأ ÚبختنŸأ ءأدأأ ةدششب نونطأوŸأ دقتنأو
مدعو مهششيمهتو عقوŸأ نع يلكلأ مهبايغ Úبرغتشسم ،عقأولأ شضرأأ ىلع مهدوعو أودشسجي
.انكاشس أوكرحي نأأ نود أراهن أراهج مهتاناعم نم هنودبكتي ام لوح فافتل’أ

ع .شسنأأ :ةشسبت
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دوسسلأ رطانقب ةبئاغ ةيمنتلأ

 لكاسشم نم ةئŸاب06
  ليغسشتلأ اهببسس ةلجأو÷أ

ةيلÙأ ة-ي-بود-نŸأ تد-كأأ
ة-يرو--ه--م÷أ ط--ي--شسو--ل
0٤ تدق-ع ا-ه-نأأ ل-ج-ي-ج-ب

06 ن---م Ìكأأ ،ة----شسل----ج
عاطقب ةقلعتم اهنم ةئŸاب
ل-ت-ح-ي يذ-لأ ل-ي-غ-ششت-لأ

ن-م ة-مد-ق--ت--م ة--ب--تر--م
ي---ن----طأو----م يوا----ك----شش
.ةي’ولأ

تاطاششنلأ ةليشصح دأد-عإأ را-طإأ ي-ف-ف ،ي-م-شسر نا-ي-ب بشسحو
،لجيج ةي’ول ةيروهم÷أ طيشسول ةيلÙأ ةيبودنملل ةماعلأ

اهنأأ ةيبودنŸأ فششك ،ةيفافششلأ دعأوق ءاشسرإ’ اهنم ايعشسو
8١0١ نم Ìكأأ يرا÷أ رهششلأ نم نماثلأ ةياغ ¤إأ تلبقتشسأ

ةيلÙأ تاعام÷أ عاطق لوح مهت’اغششنأ تروح“ ،نطأوم
ءابرهكلأو ةقاطلأ عا-ط-ق ،%0٢ ليغششتلأ عا-ط-ق ،%0٤ ةبشسنب
دقع ” هنأأ تفاشضأأ امك .%0٣ ىرخأأ تاعاطق ،%0١ زاغلأو

،درف5١وÚ 60ب اهيف دأرفأ’أ ددع حوأرت ةشسلج0٤ ›أوح
ةفاشضإأو ،عاطقلأ تأذ ‘و .ليغششتلأ عاطقب ةقلعتم اهنم 06%
،ىدأرفو تاعامج ÚينعŸأ ÚلثمŸأ عم ة‹ŸÈأ تاشسل÷أ ¤إأ

ريدم بئان نم لك عم١٢0٢ ليرفأأ60 خيراتب عامتجأ دقع ”
ةلاكولأ ر-يد-مو ل-ج-ي-ج ة-ي’و-ل ل-م-ع-لأ ششت-ف-م ،ل-ي-غ-ششت-لأ
لكاششŸأ ةلمج ¤إأ اهلÓخ قرط-ت-لأ ” ،ل-ي-غ-ششت-ل-ل ة-ي-ئ’و-لأ

عم ،ةي’ولأ ميلقإأ Èع ليغششتلأ ةيلمع بوششت يتلأ قئأوعلأو
عفرت نأأ ن-كÁ ي-ت-لأ تأءأر-جإ’أو ل-ئا-شسو-لأو ل-ب-شسلأ حأÎقأ

.ةيلمعلأ هذه حا‚
ثأرح ةرون :لجيج

ناشضمر ‘ قأوشسأ’أ ةبقأرŸ اقرف تدنج

 راكتح’أو ةبراسضŸأ ىلع بر◊أ نلعت ةزابيت ›أو
تاجرخ ميظنت ةلشصأومو ،عشسأولأ كÓهتشس’أ تأذ دأوŸأ ةشصاخ ،علشسلأ Òفوت ةرورشض ¤إأ ،زانيو ةبيبل ،ةزابيت  ةي’و ›أو تعد
Ÿو قأوشسأ’أ ةبقأرfiأ ةبراŸخ،راكتح’أو ةبراشضÓركلأ رهششلأ أذه لË، ةرفوب ةي’ولأ ةنكاشس ةنأامط بجـي”” :قايشسلأ ‘ ةلئاق
.””ةيكÓهتشس’أ دأوŸأ عيمج

تلشصح ةزابيت ةي’ول ةيمشسرلأ ةحفشصلأ نايب ‘ ءاج املثم ،شسمأأ يئ’ولأ شسلÛأ عامتجأ لÓخ ،ةزابيت ةي’و ›أو تفششكو
ةرورشض”” ىلع عامتج’أ تأذ ‘ ةدكؤوم ،ةي’ولأ بأرت لماك Èع ةيرأوج اقوشس٢٣ ءاششنإأ نع ،هنم ةخشسن ىلع ،””رأو◊أ””

¤إأ ةÒششم ،””اكÓهتشسأ Ìكأ’أ دأوŸأ اميشس ’ ،راعشس’أ ةبقأرمو رهأوظلأ فلتfl ةبراÙ ةيباقرلأ تاجرÿأ رأرمتشسأ
ةينماشضتلأ ةيلمعلاب ةقÓع اهل يتلأ حلاشصŸأ لك عم قيشسنتلاب لمعلأو ،ةينماشضتلأ ةيلمعلأ ‘ تايعم÷أ كأرششإأ”” بوجو
لوكوتوÈلأ مأÎحأ عم ،Ëركلأ ناشضمر رهشش لÓخ ةمحرلأ معاطم حتفب”” ةزابيت ›أو تحمشسو .””ةيجأودز’أ يدافتل
عقأوم لامعتشساب ةيلÙأ تايعم÷أ كأرششإاب ،زبÿأ ةدام ريذبت دشض ة-ع-شسأو ة-ي-شسي-شس– ة-ل-م-ح م-ي-ظ-ن-تو .ي-ح-شصلأ

.””ةيلÙأ ةعأذإ’أ و يعامتج’أ لشصأوتلأ
Òفوت عم ،ناشضمر رهشش لÓخ لأومأ’أ بحشس ةيلمع ليهشستل تايلآأ Òخشست”” بوجو ىلع ›أولأ تددششو
Òبأد-ت-لأ ى-ل-ع ظا-ف◊أ ةرور-شض”” ى-ل-ع ةزا-ب--ي--ت ›أو تد--كأأ ،9١دي-فو-ك ة-براfi را-طإأ ‘و .””ة-لو-ي-شسلأ

.””انوروك شسوÒف ةحفاكŸ ةيزأÎح’أ
ةعباتمو ،طيÙأ فيظنت تÓمح فيثكتو هايŸأ عيزوت جمانرب مأÎحأ”” :زانيو ةبيبل تبجوأأ ،رخآأ ديعشص ىلع

ىلع فوقولل ةينأديŸأ تاجرÿأ فيثكتو .ةددÙأ لاجآ’أ ‘ اهميلشستو لظلأ قطانÃ ةيومنتلأ عيراششŸأ Òشس
تعد اميف ،””تاعامتج’أو ةينأديŸأ تأرايزلأ ‘ Úطششانلأ ÊدŸأ عمتÛأ كأرششإأو ،لظلأ قطانم ناكشس ةيعشضو

لك عشضوو ،تاباختنÓل ةلقتشسŸأ ةطلشسلأ عم قيشسنتلأو ةقفأرŸأ ةرور-شض””¤إأ ة-ي-ع-ير-ششت-لأ تا-با-خ-ت-نÓ-ل أÒشض–
.””اهفرشصت ت– ةحاتŸأ و ةيداŸأ لئاشسولأ

 نونيةكيلم :ةزابيت

ميمÎل بولطم يسساسس
 فوسصلأوبو دايز نب قراط يتسسدم

كلاŸأ دبع Êوطيق جهنب دايز نب قراط يتيئأدتبأ فرعت
،ة-ي-ثرا-ك ة-ي-ع-شضو ،ة-ي-ن-ط-ن-شسق-ب فو-شصلأو-ب د--م--حأأو
ل-جأ’ ة-ي-لوؤو-شسŸأ تا-ه-ج-ل-ل ل-جا-ع ل-خد-ت ي-عد-ت-شست
.اهميمرت
ىل-ع Úت-شسردŸأ نإا-ف ،ذ-ي-مÓ-ت-لأ ءا-ي-لوأأ شضع-ب بشسحو
يعدتشسي ام ،Òبك رطخ ‘ ذ-ي-مÓ-ت-لأو را-ي-ه-نإ’أ كششو

Úتاه ميمرت مدعل ديدششلأ مهبأرغتشسأ ءايلوأ’أ شضعب يدبيو .ةثراكلأ لبق كرحتلأ ةيلÙأ تاطلشسلأ لخدت
.امهميمÎل ةحناشس ةشصرف تناك انوروك ةحئاج نأأ عمو ،ذيمÓتلأ ىلع أرطخ نÓكششت امهنأأ عم ÚتشسردŸأ

ذاقنإأو ÚيلÙأ ÚلوؤوشسŸأ لهاŒ كأردتشس’،ايشصخشش لخدتلأ ةي’ولأ ›أو ذيمÓتلأ ءايلوأأ بلاطي ،كلذ ¤أ
.ةعقوتم ةثراك يأأ نم مهئانبأأ

ي .ديلو :ةنيطنشسق

 ثيغتسسي ةرسشقلأ Úعب نكسس061 يح
،ةدكيكشسب ةرششق Úع ةيدلبب ،نكشس06١ يح ناكشس دششان
د-ن-ع ة-يد-ج ة-ف-قو فو-قو-لأ ةرور-شضب ة-ي--شصو--لأ تا--ه÷أ

.ةنشس نم Ìكأأ ذنم ،ةقلاعلأ مهت’اغششنأ
تا-ن-ك-شسلأ هذ-ه ن-م أودا-ف-ت-شسأ م-ه-نإا-ف ،نا-ك-شسلأ بشسحو

ءاهتناب تهتنأ ل-كا-ششŸأ نأأ أود-ق-ت-عأو ،ة-ي-شضاŸأ ة-ن-شسلأ
مهشسفنأأ أودجو امدعب ،باخ م-هدا-ق-ت-عأ نأأ د-ي-ب ،ة-مزأأ

مدع رأرغ ىل-ع ،شصئا-ق-نو ىر-خأأ ل-كا-ششم Úه-جأو-م
زاغلأ يتكبشش بايغو ،هايŸأ تأدأدعب مهلزانم طبر

بر--ق بشصت ي--ت--لأ ي--ح--شصلأ فر--شصلأ تأو--ن---قو
،ةهيرك حئأور زرفأأ ام Úته÷أ نم ،مهتانكشس

ا-هو-ه-جو ي-ت-لأ ىوا--ك--ششلأ نأأ ¤إأ ن--يÒششم
لمfi ىلع ل-م– ⁄ ة-ي-شصو-لأ تا-ه-ج-ل-ل

.ةمهبمو ةلوه‹ ىقبت بابشسأ’ د÷أ
طغشضلأو ،مهيلع اطغشض لكششي ةلاfi ’ ،رزم عشضو نم هنوششيعي ام نأاب ناكشسلأ زÈيو

.مهبلاطم لهاŒو مهلافغتشسأ ةبغم نم Úهبنم ،””راجفن’أ دلوي”” أولاق املثم
  ع .رمع :ةدكيكشس

 ـه٢٤٤١ ناشضمر١0 قـفأوŸأ  م١٢0٢ ليرفأ٣١ ءاثÓثلأ

،ششولع د’وأأ ةقر-ف ة-ن-كا-شس ف-ششك
م-هر-مذ-ت ،Òب-ك-لأ بل-ق-لأ ة-يد-ل--ب--ب
يتلأ مهتير-ق تلو– نأأ د-ع-ب Òب-ك-لأ

¤إأ ءأدوشسلأ ةيرششعلأ نابإأ اهورجه
لبق نم اهعأونأاب ةمامقلأ  يمرل ناكم

.تاطل-شسلأ تم-شص ل-ظ ‘ ،Úلو-ه‹
ةلاشسرب أوهجوت نأأ ناكشسلل  قبشسو
Òفوتب م-ها-يإأ Úب-لا-ط-م تا-ط-ل-شسل-ل

مهتيرق رامعإأ ةداعإ’ ةدوعلأ طورشش
رأرغ ىلع ةيرامثتشسأ عيراششم ثعبو
شسر-غو ما-ن-غأ’أو ن-جأود-لأ ة-ي-بر-ت
م-ه-ب-لا-ط-م ن-مو  ،ةر-م-ثŸأ را-ج--ششأ’أ
ة-ي-ف-ير-لأ ءا-بر-ه-ك-لأ ل-ي-ع-ف-ت ةدا--عإأ

ةكبششب مه-ط-برو ق-ير-ط-لأ د-ي-ب-ع-تو

رأر-ق-ت-شسÓ-ل م-ه-تدو-ع ل-با-ق--م ،ءاŸأ
ناكشسلأ نم Òثكلأ نأأ ةشصاخ ،أدد‹

ن-يأ ي-حÓ-ف-لأ را-م-ث-ت-شس’أ ‘ عر-شش
ف’آأ0005نم ديزأأ ةير-ق-لأ ي-شص–

تأرششعلأ نع Óشضف ،نوت-يز ةر-ج-شش
ما-يأ’أ ‘ ن-ك-ل ،ل-ح-ن--لأ ا--يÓ--خ ن--م
و-هو ر-م ع-قأو-ب أو-مد-ط--شصأ ةÒخأ’أ
ي-ت-لأ ة-ما-م-ق-ل-ل ى-ئأو-ششع-لأ ي--مر--لأ
تاطلشسلأ Úبلاطم ،أÒثك مهب ترشضأأ
هذ-ه ن-م شصل-خ-ت-لأ د-شصق ل-خد--ت--لأ
‘ عأر-شسإ’أو ة-ي-ئأو-ششع--لأ ر--ها--ظŸأ

Œن◊أ نأأ ةشصاخ ،مهبلاطم ديشسÚ
 .أدد‹ مهتيرق رامعإ’ مهدأوري

يديعشس حبأر :ةيدŸأ

 نورمذتم ششولع د’وأأ ةنكاسس



8
م١٢٠٢ ليرفا٣١ ءاثÓثلا
 ـه٢٤٤١ ناسضمر١٠ قـفاوŸا

ةذتاسسأÓل ايلعلا ةسسردŸا لبق نم مظنŸا ،““انوروكلا نمز ةديد÷ا تاحÓسصإ’ا لظ ‘ ةيوبÎلاو ةيميلعتلا جهانŸا““ لوح ›ودلا ىقتلŸا صصلخ
لاسصت’ا مظن جامدإا ةرورسضب ةيسصولا تاه÷ا ةبلاطم ¤إا ،Âاغتسسم ةعما÷ باطÿا ليل–و ةيمÓعإ’او ةيلاسصت’ا تاسساردلا Èتflو ،نارهوب
ةفرعŸا عمت‹و داسصتقا ‘ طارخن’ا نمسضي يذلا ديحولا كلسسŸا ـ نوكراسشŸا دكأا امك ـ هرابتعاب ،ةيجوغاديبلاو ةيوبÎلا تايلمعلا ‘ ةديد÷ا

.تانيوكتلا ةمئÓمو

““انوروكلا نمز ةديد÷ا ةيميلعتلا جهانŸا““ لوح ›ود ىقتلم ‘
Úسسحتب نوبلاطي نويعماج ةذتاسسأأ

ةيوبÎلأو ةيميلعتلأ جهانŸأ

Èع اوكراسش ةذتاسسأاو نوثحاب راسشأاو
¤إا ،دعب نع رسضاحتلاو ““موزلا““ ةينقت

،ةهج نم اهريوط-تو ج-ها-نŸا Úسس–
ةيلاسصتا مظن دام-ت-عا ¤إا ة-فا-سض’ا-ب
مّلعتŸا دعاسست ة-ي-عا-م-ت-جاو ة-ي-ن-ق-ت

ة-ل-سصا◊ا تارو-ط-ت-لا ة-ب-كاو-م ى-ل--ع
تاÿÈاو تاراهŸاو فراعŸا هبسسكتو
قق–و صسفان-ت-لا صصر-ف ن-م ه-ن-ك“و
ة-----ي-----عو-----ن------لا ن------سس–و ةدو÷ا
تايوتسسم ددعتت ثيح ،ةيجوغاديبلا

‘ ةديد÷ا تايجولونكت-لا ف-ي-ظو-ت
ىوت-سسم ى-ل-ع ءاو-سس ،يو-بÎلا لاÛا
وأا ،ةمولعŸا نع ثح-ب-لا وأا ،ل-سصاو-ت-لا
  .يجوغاديبلا هيفÎلا وأا ،عادبإ’ا

ةرورضض ÊوÎكلإلا ميلعتلا
 ةحلم

تÓخادŸا ن-م د-يد-ع-لا تز-كرو ،اذ-ه
نوثحابو ةذتاسسأا اهحرط يتلا ةمهŸا

ىقتلŸا لاغسشأا ‘ اوكراسش
ة-ي-م--هأا ى--ل--ع ،›ود--لا
‘ ““ÊوÎكلإ’ا ميلعتلا““

،““انورو-ك““ ة-ح-ئا-ج ل-ظ
ميل-ع-ت-لا تسضر-ف ي-ت-لا

تم--غرأاو ،د---ع---ب ن---ع
ىلع ةديدع تاسسسسؤوم
ى-ط-عŸا ع-م ف-ي-ك--ت--لا
يجولونكتلاو ينق-ت-لا
نأا بج-ي يذ--لا ،م--هŸا
’ا-ع-ف Ó-يد-ب نو--ك--ي
ة-ي-ل-م-ع--لا Òي--سست--ل
ةيجوغاذيبلا

تا-سسسسؤوŸا ‘ اءو-سس ،ة-ي--م--ل--ع--ت--لاو
وحن هجتت يتلا ةيعما÷ا وأا ةيسسردŸا

ذإا ،ÊوÎكلإ’ا ميلعتلا نم طمنلا اذه
‘ ة---يÁدا---كأا تÓ---خاد---م ترا----سشأا
م-ي-ل--ع--ت--لا ن--م Úعو--ن ¤إا عو--سضوŸا
ةكبسش Èع متي يذلا مهŸا ÊوÎكلإ’ا
تا-----------------ي‹Èلا Èع وأا ““تنÎنأ’ا““

تا--ك--سش Èع ةدو--جوŸا تاو---ن---ق---لاو
اسضيأا دمتعيو ،يعامت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا

تا-سصن-م Èع بت-ك--لا ل--ي--م– ى--ل--ع
Èت--عاو .ي--عا--م--ت--ج’ا ل--سصاو--ت--لا

ن-م دد-ع ن-م نور-سضاÙا ةذ--تا--سسأ’ا
ه-جو--ت--لا نأا ،ة--ي--بر--ع--لا تا--ع--ما÷ا
ةروسص لك-سش ÊوÎك-لإ’ا ي-م-ي-ل-ع-ت-لا

يذلا ،يم-ي-ل-ع-ت-لا ل-م-ع-لا ‘ ةد-يد-ج
يرطؤومو ةذتاسسأ’ا ىلع اعاقيإا صضرف
.ةيجوغاذيبلاو ةيوبÎلا ةيلمعلا

تايجولونكتلا فيظوت بجي
ةديد÷ا

،ة-ما-م-عو-ب ي-بر-ع-لا ذا--ت--سسأ’ا د--كأاو
يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ذاتسسأا

ةيلاسصت’ا تاسسارد-لا Èتfl ر-يد-مو
ىلع ،Âاغتسسم ة-ع-ما÷ ة-ي-مÓ-عإ’او
تا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لا ف-ي-ظو-ت ة--ي--م--هأا
ءاو--سس ،يو--بÎلا لاÛا ‘ ةد---يد÷ا

نع ثحبلا وأا لسصاوتلا ىوتسسم ىلع
ه---ي---فÎلا وأا عاد---بإ’ا وأا ة---مو---ل---عŸا
دراوŸا نأا اÈت--ع--م ،ي--جو--غاد--ي--ب---لا
يتلاو ،ةديد÷ا ة-يو-بÎلا ة-ي-م-قر-لا

مث ،ةددعتŸا تاقيبطتلا Èع دجاوتت
با--ع--لأ’او ة--ي--ل--عا--ف--ت--لا صسورد--لا

كو---ن---بو ة----يو----بÎلا

تايطعŸا
ةيل-م-ع-ل-ل ة-ي-لا-ع-ف ح-ي-ت-ت ،ة-ي-م-قر-لا
تا-يو-ت-سسم ق-ق–و ة-ي-جو-غاد-ي--ب--لا
ةرورسض ىلع ادكؤوم ،ةمهم باطقتسسا

ة-ي-سسارد-لا ج--ها--نŸا ةدو--ج ق--ي--ق–
جمارب روهظ عم ة-سصا-خ ،ا-ه-ت-ب-كاو-مو
ى--sن--ب--ت--ت ةد--يد--ج ة---ي---م---ي---ل---ع---ت
ءا-ن-ب ‘ ة-ي-كذ-لا تا--ي--ج--ي--تاÎسس’ا
مادختسسا Èع ةيميلع-ت-لا تا-يو-ت-حŸُا
ا-هرuو-ط-ت ي-ت-لا تا-ق-ي-ب-ط-ت-لا ثد--حأا

‘ تا-سسسسؤوŸاو ة-ئ-سشا-ن-لا تا-كر--سشلا
ثحا-ب-لا را-سشأاو .م--ي--ل--ع--ت--لا عا--ط--ق
دحأا لكسشي ىقتلŸا نأا ¤إا يÁداكأ’او
ميلعت-لا ى-ل-ع لا-غ-ت-سشÓ-ل تاز-ك-ترŸا
ةيلمعلا ةنرسصع ‘ هرودو ÊوÎكلإ’ا

‘ ة-ي-ن-يو-ك-ت-لاو ة-ي-جو-غاد-ي-ب-لا
تاسسسسؤوŸا

.ةيعما÷او ةيوبÎلا

لاع قفدت Òفوت ةرورضض
تنÎنألل

تÓخادم ‘ ،نوثحابو ةذتاسسأا اعدو
ايل-ع-لا ة-سسردŸا ر-يد-م م-ه-ن-م ،ىر-خأا

ة--ي--م--هأا ¤إا ،نار--هو--ب ةذ--تا--سسأÓ--ل
ÊوÎكلإ’ا م-ي-ل-ع-ت-لا ى-ل-ع حا-ت-ف-ن’ا

تا-سسسسؤوŸا ف--ل--تfl ‘ ه--ي--ل--ع--ف--تو
ميلعت-لا صصو-سصخ-ب ا-مأا .ة-ي-م-ي-ل-ع-ت-لا
هيلإا ةراسشإ’ا ت“ يذ-لا ،ي-كرا-سشت-لا

دقف ،نوثحا-ب ه-مد-ق ثح-ب لÓ-خ ن-م
ةفاقث هنأا ،ةذتاسسأ’ا نم ددع فسشك

طاسسوأا ‘ ايجيردت و-م-ن-ت تتا-ب
مي-ل-ع-ت-لا تا-سصن-م ي-مد-خ-ت-سسم

ÊوÎكلإ’ا عباطلا تاذ ةديد÷ا
لكسشتي هنأاب نيزÈم ،يلعافتلاو
نم ةديدع تا-عو-م‹و قر-ف ن-م
Èع نيو-ك-ت-لاو م-ل-ع-ت-لا تا-ك-ب-سش
ي-عا-م-ت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا تا-سصن--م
لدابتو ةسشدردلل تاحاسسم ح-ي-ت-ت
ةيلمعلا فارطأا Úب رظنلا تاهجو

امك .ديد÷ا اهلكسش ‘ ةيم-ي-ل-ع-ت-لا
ى-ل-ع نو--ث--حا--بو ةذ--تا--سسأا ى--سصوأا

ة-ي--عو--ن تا--مد--خ Òفو--ت ةرور--سض
ثي-ح ،تنÎنأÓ-ل ق-فد-ت-لا ة-ي-لا--عو

نأا ¤إا تا---ي----ئا----سصحإ’ا ر----خآا Òسشت
‘ تنÎنأ’ا ة--ك--ب---سش ‘ ق---فد---ت---لا
،⁄ا-ع-لا ‘ ف-ع--سضأ’ا د--ع--ي ر--ئاز÷ا

ميلعتلا تاكبسش ر-يو-ط-ت ق-ي-ع-ي اذ-هو
ه--ي--ل--ع ن--هار--ت يذ--لا ،ÊوÎك---لإ’ا
‘ ةيعما÷او ةيمي-ل-ع-ت-لا تا-سسسسؤوŸا

.ةيلا◊ا ةيئابولا ةيعسضولا لظ

 Êاورم .م :Âاغتسسم



‘ ه-نإا ،مار-ك ا-ي ةدا-شس ا-ي يوار-لا لو-ڤ--ي
بيطي فيرخ لشصف ‘و نامزلا  بيرق
نم ةلاشسر تءاج ،نا-مر-لاو ر-م-ت-لا ه-ي-ف
نب راتfl  راودلا خيشش ¤إا ماعلا مكا◊ا

flةخيلز ةجا◊ا نأا اهنومشضم ‘و ،رات
ن-مو ، م-هرد نو--ي--ل--م تثرو ة--ششم--ع--لا
. ةششمك بهذلا

لدبت هلاحو لو-شسرŸا راود-لا خ-ي-شش أار-ق
 :لوقي هشسفن ‘ أادبو لوهلا هءاجو
نذأا هيب عمشست ’ مز’ Úمثلا زنكلا اذه
هيلع طحن يدحو انأاو ،Úع وفوششت ’و
فيك Ú◊ا ‘ ططخن  ينمزليو ،نيديلا
. Úموي رمعلا نم اهلاقب يهو  اهثرون
ة-ل’ :لا-قو ة-خ-ي-لز-ل راود-لا خ-ي-شش حار
يك كن-يز ي-ًلا-ي رود-ب-لا رد-ب ا-ي ة-خ-ي-لز
‘ هيلع اوكحي كنشسّح و ،روني سسمششلا
كيل يب-ح ”ا-ك Êار  ،رو-ششد-لاو ىر-ق-لا

›اح قاشض موي-لاو رو-ه-ششو Úن-شس يذ-ه
ةن-شسلاو سضر-ف-لا-ب كت-ي-ج ،روذ-ع-م ا-نأاو
سشيعنو كبطخن باحو  ةن◊او سشبكلا

.ءانهلا ‘ كاعم
بهذلا دجاو-ن تن-ي-بو ة-خ-ي-لز تك-ح-شض
 :تلاقو
؟؟؟ بذكت اي نج كبرشض اي سضيرم اي تنأا
رمعلا نم ›اقبو Úعشستلا ‘ زوجع انأا

لوڤت تناو Úموي لوڤن ام موي لوڤنام
 .نيزلا مÓكلا اذ ‘ ايلع
 :لاقو خيششلا دهنت

‘ ÿÒا فر-ع-تا-م و د-ير--ي ا--مو بل--ڤ--لا
 ديدڤلا ‘ ’او ةÈهلا

ةÓشصلا انوعمشس و Úعما-شس ا-ي  ا-ن-ي-ل-ع ’
. Úم’ا يبنلا ىلع
حبذو  وحرف رادو  ةخيلزب راتfl جوزت
ر-ه-ششأاو ،(ة-ج-ع-ن) ة-خ--يرو سشا--ب--ك جوز
رابكل  اوشسرع-ب ع-م-شسو راود-لا ‘ د-ق-ع-لا

.راغشصلاو
وشسونرب خي-ششلا سسب-لا ما-يأا ثÓ-ث د-ع-بو
‘ بلطي يجانزخلل حارو وششاشش ف◊و
:لاقو وتوشص عفرا لشصو اŸو  ، وششاعم
فورعم راودلا Òبك راتfl نب راتfl انأا
انأا راعششأ’ا لوڤن و ةعاجشسلا و ةمك◊اب

اهثرو ‘ لاشسنو ةششمعلا ةخيلز لجار
تيجو  ةششمك بهذلا نمو مهرد نويلم
.مهنماتشسن يراد ‘ و مهذخان
اي : لاقو كحشض و يجانزÿا هيلإا رظن
نم ’او رششبلا ينب نم تنا  خيشش اي خيشش
خيرŸا

د-قو ا-ما  ة-لا-ج--ه ي--هو تثرو ة--خ--ي--لز
‘ ’ ف--يدر--لا ‘ ’ لاز--تا---م تجوز---ت
 ةلÿÓا

لقعلا-ه-ن-ع بهذو حا-طو خ-ي-ششلا ق-ع-شص
 حار همÓكو
 حار ›اغلا حار و ةاي◊ا عدو نا رهاظلاو

:لوقي وناشسل ‘  ادبو
ل-ث--م تد--ع--ڤ و ة--ي--قر ‘ تي--قر ي--ل--لا
بوذن سصاشصرلا

ىلع ي-ج-ي ة-بو-ق-ع نا-مز-ل-ل ار-ق-ي ’ ن-م
بولڤم هشسار
اهزخ بع-ل و ى-ف-شصت تغ-ب ’ و تط-ل-خ-ت
اهام ڤوف
.اهÓخ ببشس امه ةبترم Òغ ىلع سساير
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د-لو”” ة-ل-ئا--ع سشي--ع--ت
تÓ-يو--لا ..””ة--ن--مو--م
..ا--هد---حو---ل م’آ’او
ة-----جا◊ا عرا------شصتو

Ãأا--ت--تو ..ا--هدر---ف⁄
نع اهزجع-ل ع-جو-ت-تو

ىلع اهدعاشسي ام عمج
،””ء’آا”” ا-ه-ت-ن--با جÓ--ع

هو--ششت--لا--ب ة---با---شصŸا
ىوتشسم ىل-ع ي-ق-لÿا
””ء’آا”” .›و-ب-لا زا-ه÷ا

’ ة--ع--ي--شضر ة--ل--ف--ط
ما-ع-لا ا-ه-ن-شس زوا-ج-ت-ي
ءا-شش ،ر-ه--ششأا ة--ت--شسو
اهينيع حتفت نأا ردقلا

ع-م ةا-نا--ع--م سشي--ع--تو
،ةقل-غ-م جر-شش ة-ح-ت-ف
هو-ششت ،ا-ه-تÓ-شضف جار-خإا ن-ع ا-هز-ج-ع-ت

ا-ه-ت-لو-ف-ط سشي-ع-ت نأا نود لا-ح ي-ق-ل--خ
لعف ىلع ىوقت ’ يه-ف ،ا-ه-نار-قأا ي-قا-ب-ك
نع اما“ ةزجا-ع ي-هو ،ا-ه-شسف-ن-ل ءي-شش

ا--ه--شسف--ن ةد--عا--شسم
ىتح ،اهدشسج عفرو
ى-ل-ع رد-ق-ت ’ ا--ه--نأا
هيناعت ام-ع Òب-ع-ت-لا

ا--مو هŸأا--ت--ت ا---م---عو
نم هديرت امو هبغرت

ما-ع ..ا-ي-ند-لا هذ--ه
ةلماك ر-ه-ششأا ة-ت-شسو
Óيل اهقفاري سضرŸاو
ل-ك ا-ه-ع-م و-ه ،ارا-ه-ن
،ةيناث ل-كو ة-ق-ي-قد
ام اهقفاري لظي دقو

نوÿÒا مّد---ق---ي ⁄
د----ي  نو----ن----شسÙاو
،نو-ع-لاو ةد-عا--شسŸا
اهادلاو زجع ا-مد-ع-ب

نويلم54 ع-م-ج ن-ع
.ميتنشس
ذنم ””ةنموم دلو”” ةلئاع سشيعتو تششاع
سسي--ئر ف--ششك--ي ا--م--ل--ث--م ،””ء’آا”” ةد’و

ناشسن’او ةع-ي-ب-ط-لا ءا-قد-شصأا ة-ي-ع-م-ج
ةئيلم ،ةكلاح ا-ما-يأا،””راو◊ا””ـل
⁄ م--ه--ف ،ةا---نا---عŸاو م’آ’ا---ب
اوأانهي ⁄و ،نفج م-ه-ل سضم-غ-ي
اوحرفي ⁄و ،ةايحلل ا-ه-مود-ق-ب
ن‡ Òثكلاو Òثكلا حرف املثم
ليمج عيشضرب م-ه-ششار-ف نادزا

ÁÓةداع-شسو ا-حر-ف م-ه-تا-ي-ح أ
او-لاز ا-م» :ا-ف-ي-شضم ،””ة-ط-ب-غو

ن-م-ع نو-ث--ح--ب--ي مو--ي--لا د◊
ن-م ى-ق-ب-ت ا-م م-ه-ل ل-م-ك-ت-شسي
،””ء’آا”” مهتنبا جÓع فيراشصم

مهل ىقبتو ميتنشس نويلم03 اوعمج ثيح
اندم ÚنشسÙا دششانن هيلعو ،انويلم51
وأا ،ة-ل-ئا-ع-لا هذ-ه ةد-عا-شسŸ نو-ع-لا د-ي--ب
،””ء’آا”” ة-ل--ف--ط--لا ةد--عا--شسم ىر--حأ’ا--ب
 .””لافط’ا ةيقب لثم سشيعتو ىفششتل
ÚنشسÙا ””ء’آا”” ةلئاع دششانت ،كلذ ¤إا

ىقبت ام عمج ىلع مهتدعاشسم نيÿÒاو
،ةي-حار÷ا ة-ي-ل-م-ع-لا ف-يرا-شصم ن-م ه-ل

نم هيلعو ،اهئار-جإا ‘ ل-ي-ج-ع-ت-لا ل-جأ’
،””ةن-مو-م د-لو”” ة-ل-ئا-ع ةد-عا-شسم بغر-ي
:Úيلاتلا Úمقرلاب لاشصت’ا هناكمإاب

4608800550
7723910770

Ãميتنشس نويلم51ـلا زواجتي ’ غلب

ةلئاــــع دــعاسسي نم
جÓعل““ةنموم دلو““

؟““ء’آا““مــهتنبا

كل اهرهظ ريدت Úح ايندلا ةاي◊ا بعشصأا ام
دلو”” ةلئاع لاح وه املثم ،كرهظ ‘ كنعطتو

ةملكلا هلم– ام لكب ،م’آ’ا سشيعت يتلا ، ””ةنموم
ام عمج ةيفيك ‘ ةÒبك ةÒح سشيعتو ..ىنعم نم

نويلم51ـب ةردقŸا جÓعلا فيراشصم نم ىقبت
هوششتلا عم ،””ء’آا”” مهتنبا ةاناعم ءاهنإ’ ،ميتنشس

.يلشسانتلا زاه÷ا ىوتشسم ىلع يقلÿا

““fiدم
““بيب◊ا
ةـــــــــجاــــحب
 نويلم ““005““ـل
””fiا---ن---شش بي---ب◊ا د---م‘””

ىوتشسم ىلع هوششتب باشصم
ىلع ءاŸاو ،يرق-ف-لا دو-م-ع-لا

ة-جا-ح-بو ،سسأار-لا ىو-ت--شسم
ى-ل-ع ة--ي--ل--م--ع ¤إا ة--شسا--م
،ي-كو-ششلا عا-خ-ن-لا ىو-ت-شسم
ن-يÿÒا د-ششا--ن--ي ه--ي--ل--عو
اÃ ه-تد--عا--شسÚ Ÿن--شسÙاو
ةيلمعلا ءارجإ’ ،ميتنشس نويلم005 عم÷ نوعيطتشسي
هونأامط ءابطأ’ا نأا اميشس ’ ،ايكÎب ةحشصÃ ةيحار÷ا
.انحاجنب
””‘ا-ن-شش بي-ب◊ا د-مfi”” ةد-عا-شسم د-ير-ي ن-م ل-ك اذ-ل
1383025660   :›اتلا مقرلا ىلع لاشصت’ا

؟““يقابلا دبع Òخلب““ دعاسسي نسسfi نم له
ةيرق نم يقاب وعدŸا ””يقابلا دبع Òخلب”” بأ’ا دششاني
Úن-شسÙا ،ة-باز-ع ةر-ئاد ،زوز-ع ن-ب ة--يد--ل--ب زا--بر--ق
ىلع هتد-عا-شسم ة-م-ي-حر-لا بو-ل-ق-لا يوذو ن-يÿÒاو
مهتلاح نأا ¤إا اتف’ ،هرهظ ‘ مرو نم هتنبا جÓعلا
لكو ،هشسفنب هشسفن جÓعب هل حمشست ’ ةيعامتج’ا

يداŸا ع-شضو-لا بب-شسب ،تم-شص ‘ Êا-ع-ت  ه--ت--ل--ئا--ع
نأا اميشس ’ ،هيف نوطبختي يذلا فيعشضلا

.لوخدم يأا مهل سسيل
Úن-ي-شسÙا ن--م ةد--عا--شسŸا د--ي Ëد--ق--ت--لو

:مقر-لا اذ-ه-ب لا-شصت’ا ،تا-ي-ع-م÷او
3488546760

ÚنسسÙا دسشانت ““ن .لسضفلب““
يوذو ن-يÿÒا ل-ك ””ن .ل-شضف-ل-ب”” ةد-ي-شسلا د-ششا--ن--ت
ةيلمعلا فيلاكت ىلع اهتدعا-شسم ة-م-ي-حر-لا بو-ل-ق-لا
جراخ كلذو ،يرقفلا دومعلا ىوتشسم ىلعةيحار÷ا
 .نطولا

هيلعو ،نويلم082 ـب ،ةديشسلا بشسح ،ةيلمعلا ردقتو
¤إا دوعتل ةيلمعلا ءارجإا ىلع ا-ه-تد-عا-شسم د-ير-ي ن-م

6443758660 مقرلا ىلع لاشصت’ا ةيعيبطلا اهتايح

 لظلا ت– تاياكح
عمطلا
دسسفي
 عبطلا

ت’Óــه حـبار



ةيهيفرتو ةيفيقثت ج-مار-بو تÓ-سسل-سسم
ةيرئاز÷ا تاونقلا ىوتfi ‘ ةينيدو
..رهÛا ت– ةي‹اÈلا ةكبسشلا

د-يد-ع مد--ق--ت Êا--سضمر م--سسو--م ل--ك--ك
ىو-قأا ا-ه-يد-ها-سشŸ ة-ير-ئاز÷ا تاو-ن-ق-لا
ة-ي-عا-م--ت--جلاو ة--ي--مارد--لا لا--م--عألا

Úنانفلا ةÒخو ةدبز هوجوب ايديموكلاو
.Úيرئازج Úجرflو راكفأابو ÚلثمŸاو

 :ÒنويلŸا

نم ديدعلا ““راهن-لا““ ع-م‹ ع-م-ج ه-ي-ل-عو
ايديموكلاو ا-مارد-ل-ل ن-ير-ثؤوŸاو مو-ج-ن-لا

Úير--ئاز÷ا Úب ا--سسنا--ج--ت--م ا--ط--ي--ل--خ
ة-ج-ه-ب-لا لا-خدإا ل-جأا ن-م Úي-سسنو-ت--لاو
ناو-ن-ع ت– ة--ل--كا--سش ى--ل--ع رور--سسلاو
نم لك لسسلسسŸا ةلوطب يدؤويو ،ÒنويلŸا
ليبن ،يسشاسشك نا-سسح ،ة-نو-ي-ب مو-ج-ن-لا

، خ-ي-سش لدا-عو ة-مÓ-ع-ل ةرا-سس ،ي-ل--سسع
Úنا--ن--ف--لا ن--م هدا--مرأا ¤إا ة--فا--سضإلا--ب
ل-سسل-سسŸا ة-م‚ رار-غ ى-ل--ع ن--ير--خآلا
.ناميلسس ةزع يسسنو-ت-لا ““ةد-ي-ف-م دلوأا““

‘ ةقوسشم ثادحأا لسسلسسŸا نمسضتي امك
،ير-ئاز÷ا د-ها-سشŸا ى-ل-ع د-يد-ج بلا-ق
بسسح ه--عو--ن ن--م لوألا Èت--ع--ي يذ---لا
.دهاسشŸا اهفلأا يتلا اماردلا

يرئازج لشسلشسم ..2رعاششم
 ةيكرت ةعانشصب

ة-سشا-سشلا ى-ل-ع ا-ه--عو--ن ن--م ة--ق--با--سسك

ن-م ة-ير-ئاز÷ا ا-مارد--لا ‘ ة--ير--ئاز÷ا
وه ““قورسشلا““ عم‹ نلعأا ،ينقتلا بناج

ةيئانثتسسا ةطلخب يمارد لمع نع رخآلا
ة-ي-برا-غŸا حور-لا ا--ه--ي--ف جز--ت“ ةز--ي‡

سضعب د-كأاو ،ة-ي-كر-ت تا-ي-ن-ق-تو تاÈخ-ب
نأا  ىلع يرسصبلا يعمسسلا ءاÈخو داقنلا

يسسنوتلا لمعلا Úب جوزمŸا ينفلا عباط

ةسشاسشلل يطع-ي-سس ي-كÎلاو ير-ئاز÷او
ى-ل-ع ،هد-ق-ت-فا ا-م ير-ئاز÷ا د--ها--سشŸاو
بعÓ--ت--لاو ق--يو--سشت--لا ر--سصن--ع رار--غ
نأا امك ،ةيرسصبلاو ةي-ع-م-سسلا تار-ثؤوŸا-ب
” Úل-ث-مŸا تع-م-ج ي-ت--لا ة--ف--ي--لو--ت--لا
لجأا نم اذهو ،ةغلاب ة-يا-ن-ع-ب ا-هؤوا-ق-ت-نا
ىلع ،Òبكلا يماردلا ل-م-ع-لا اذ-ه حا‚إا

ي-ل-سسع ل-ي-ب-ن ،سشا-سشك نا-سسح ة-ل-كا-سش
م-ه-ف-لأا ن-يذ-لا Úنا--ن--ف--لا ن--م م--هÒغو
.يرئاز÷ا دهاسشŸا

Úب جيزم .. تارجح7
 بابششلاو Úمرشضıا Úنانفلا

هتسشاسش ىلع يمومعلا نويزف-ل-ت-لا ن-ل-عأا
ةفيلوتب ،تارجح7 لسسلسسم ومورب نع

Œب ع-مÚ خÒا ةŸل-ث-مÚ، ةلكاسش ى-ل-عو
بابسش Úلث‡ Úب عمŒ اهعون نم ةديرف
زوÈلا ل-جأا ن-م Úمر-سضıا م-ي-نا-ن-ف-لاو
ة-سصقو ،ة-ي--مو--م--ع--لا ة--سشا--سشلا ى--ل--ع

لاو----حألا ن----ع ةرا----ب----ع ل----سسل-----سسŸا
ن-طاوŸا ا-ه-سشي-ع-ي ي-ت-لا ة-ي-عا--م--ت--جلا
ةاكاÚ fiلثم-م-ل-ل ح-ي-ت-ي ا‡ ،ط-ي-سسب-لا
ل-خاد ع-قاو--لا
ةسشاسشلا
.ةيمومعلا

ىوتحاو
لمعلا
ىلع يماردلا

طيلخ
نم سسناجت-م
ÚلثمŸا
مهفلأا ن-يذ-لا
ىلع ،دهاسشŸا

ىر-سشبو يÒح-سس ف-سسو-ي ل-ث-مŸا رار-غ
ةزفلتلا ىلع ،ةرم لوأل رو-ه-ظو ،ي-ب-ق-ع

ع-قاو-م ى-ل-ع فور-ع-م ه-جو ة--ير--ئاز÷ا
رأا يكاز ““م-سسا-ب ي-عا-م-ت-جلا ل-سصاو-ت-لا
اهت-ث-ب ي-ت-لا د-ها-سشŸا تو-ت-حا ا-م-ك .““ي-ب
،يمومعلا نويزفلتلل ةيمسسرلا ةحفسصلا

نكÁ يذلا يماردلا لمعلا اذه لهتسسيو
و ةراثإلا نم Òثكب دهاسشŸا هرظتني نأا
د-ها-سشŸا داز يذ-لا ءي-سشلاو ،ق-يو-سشت-لا

،ليثمتلا ةقدو ءايزألا يه لامجو اقنور
 .ينقتلاو ينفلا بنا÷ا نم ةسصاخ

دعب دوعي ..3 رششاعلا روششاع
 راظتنا لوط

نمو ،تآاجافŸا نم Òثكلا ماعلا اذه لمح
وه ثبيسس يذلا رسشاعلا رو-سشا-ع ا-هزر-بأا
،ةيمومعلا ةسشاسشلا ىلع اسضيأا

ل--ث--مŸا با--ي--غ ‘ ة---سصا---خ
،تور--قوأا ح--لا--سص ر--يد--ق---لا

ميك-ح ل-ث-مŸا-ب ه-لاد-ب-ت-سساو
ت– نو-ك-ي--سس يذ--لا ،مو--لز
فر--ط ن--م ة--سصا--خ ،ر---هÛا
نيذ-لا ،ن-يد-ها-سشŸاو دا-ق-ن-لا
حا‚ نأا نوÈت------------ع------------ي
ه-ل-سضف دو-ع-ي نا--ت--ل--سسل--سسلا
نكل ،تورقوأا ح-لا-سص ل-ث-م-ل-ل
ها-ب--ت--نا تف--ل يذ--لا ءي--سشلا
و---مور----ب ‘ ن----يد----ها----سشŸا
‘ ي-مو-م-ع--لا نو--يز--ف--ل--ت--لا

هذه نأا ،““كوبسسيا-ف-لا““ ى-ل-ع ا-ه-ت-ح-ف-سص
،ةديدج هوجو زورب فرع-ت-سس ة-سسل-سسلا

ةماق Èتعت يتلا يدسشر ةيهب رارغ ىلع
هذه نأا امك ،رئاز÷ا ‘ نفلا تاماق نم
امنيسسلا ةقورأاو زيلاهد بسسح ةلسسلسسلا

ق-يو-سشت-لاو ةرا-ثإلا-ب ة-ئ-ي-ل-م نو-ك--ت--سس
دهاسشŸا اهفرع يتلا ة-ي-لز-ه-لا  ف-قاوŸاو
هتفرع يتلا هسسفن حاجنلاب نوكتسس اهنأاو
وأا كلم لوح رودت اهتسصق نأا امك ،لبق نم
تار-ماؤوŸا سسم-ط ى-ل-ع ل-م-ع-ي نا-ط--ل--سس
خيسسرت لجأا نم هئابرقأا عادخ فسشكو

ةيامحو هتكل‡ لخادو هرسصق ‘ همكح
ىقبتسس ءايزألاو دهاسشŸا نأا امك ،هبعسش
‘ Òيغت ةيأا نودب دهاسشŸا اهدهع امك
فيفط Òيغت عم ،ينقتلا وأا ينفلا لمعلا

ةدام نوكيل حجري كلذل  ،ثادحألا ‘
ة-سشا-سشلا ‘ ة--قرا--ف ة--مÓ--عو ة--م--سسد
.لبقŸا ناسضمر ‘ ةيرئاز÷ا

نويزفل-ت-لا ة-سسسسؤوŸ ما-ع-لا ر-يدŸا نا-كو
لÓ--خ ،نا--ب--سص ن--ب د--م--حأا ،ير--ئاز÷ا

ىوتfi سضرعتسسا دق ،““راو◊ا““ ىد-ت-ن-م
ةلفا◊ا ،١٢٠٢ ماعل ةيناسضمرلا ةكبسشلا

Ãلا فلتخÈاهتارقف تعونت  يتلا ،جما
تÓ-------سسل--------سسŸا Úب

ةيعامتجلا
،ةيهاكفلاو ةينيدلاو
ة-ل-سسل-سس رار-غ ى-ل-ع

Ó-سضف ،““دود--ح Ó--ب““
ة--ل--سسل--سس ثب ى--ل--ع
موكديسس

ا-م-ك .““ة--سشو--م--ي--ط““
ةأارŸا ر----ظ-----ت-----ن-----ت
سصسصح ة--ير---ئاز÷ا
ه-عاو-نأا ل-ك-ب خ-ب-ط-لا

قابطألاو تÓكألا ه-ي-ف ،يŸا-ع-لاو ي-لÙا
اذكو ،ةيرسصعلاو ةيديلقت-لا ة-ير-ئاز÷ا
،ةيرسصع تاسسŸ ءافسضإا-ب ة-يŸا-ع قا-ب-طأا

،لافطألا ةكراسشÃ ةلسصلا تاذ جماربو
‘ Úل-ث-مŸاو جاوزألا-ب ة--سصا--خ ىر--خأاو
تن-م-سضت ا-م-ك .““فا-سش ي-ل-جار ““ج-ما-نر-ب
نا--سضمر ر--ه--سشل ة--ي‹اÈلا ة--ك--ب---سشلا
ةيهيفرتو ةيفاقثو ةينيد جمارب ليسضفلا

نأا ¤إا اÒسشم ،ةينيد حئادمو تاعونمو
ةيرث دج ماعلا اذهل ةيناسضمرلا ةكبسشلا

،يرئاز÷ا دهاسشŸا هبلطي امو بسسانتتو
،ريدق-ت-لاو ماÎحلا ل-ك ه-ل ن-ك-ي يذ-لا

¤إا ةسسسسؤوŸا ةدعاق نم نولماعلا رهسسيو
بع-سشلا تا-ب-غر ة-ي-ب-ل-ت ى-ل-ع ،ا--ه--مر--ه

نو-يز--ف--ل--ت--لا نأا ¤إا اÒسشم ،ير--ئاز÷ا
ةيلمعلا دوقت يتلا ةرطاقلا وه يرئاز÷ا
.رئاز÷ا ‘ ةيعادبإلا
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 تادـــــــــــهاضشم

.. ””وطأڨوب””ـلأ عم موي
نمسض نم ةدحاو ““وطاقوب““ ةلسسلسس Èتعت
كلذو ،اهثب لبق لدج تراثأا يتلا لامعألا
ر-يو-سصت ن-م ÚماÙا سضع-ب ر-مذ-ت بب-سسب

نأا ذإا ،ةينهŸا م-ه-تا-ي-ح لوا-ن-ت-ت ة-ل-سسل-سس
ةيناسضمرلا ايدي-مو-ك-لا ‘ ق-باو-سس كا-ن-ه
باحسصأا ¤إا تءاسسأا يتلا ةيناسضمرلا Òغو
.ةليبنلا ةنهŸا هذه
ةلسسلسس نع ةرابع وه ““وطاقوب““ لسسلسسم

اهبتك ،موك تيسس ةقيرط ىلع اهجارخإا ”
اهجرخأاو ،موكسس ماسشهو فينوب ىفطسصم
.Úنرسش نب سسيردإا باسشلا جرıا
با-ب-سشلا Úل-ث-م-م-ل-ل ي-ه ل-م-ع-لا ة-لو-ط-ب
رهتسشا يذ-لا نا-قرز ق◊ا د-ب-ع م-هدو-ق-ي
ءا-م-سسأا ة-ل-ث-مŸاو ،و-سش نا-م ناو سضور-ع--ب

fiجو ،نا-ج-Óاورهتسشا مهلكو ،د-لا-خو ل
مسساقتيو .لبق نم ةيحرسسم سضورع ‘

ةوÓ-ع ر-يد-ق-لا نا-ن-ف-لا ا-سضيأا ة-لو-ط--ب--لا
)ـب ةÒهسشلا Ëرك ةديرف ةنانفلاو ،Êامرز

.(مÓعوب يتلاخ
‘ ل-غ-ت-سشي با-سش ن-ع ل--سسل--سسŸا سصسصق
ف-قاو-م ه--جاو--ي ،و--ق--ح ه--م--سسا ةا--ماÙا

لسصاوتلا عقاوم Òثأات نع ةبيرغ اياسضقو
،بسصنلا ،قاوسسألا ‘ سشغلا ،يعامتجلا

تاقرسسلا ،ناوي◊اب قفر-لا ،را÷ا قو-ق-ح
لمعلل ةقÓ-ع لو ... رÁا-هز-لا ،ة-ي-بدألا
لمع وأا ةاماÙا ة-ن-ه-م م-ي-م-سصب سضور-عŸا
يه ““وطاقو-ب““ ة-ي-سصخ-سش نأا ل-ب ،ة-لاد-ع-لا

فلتfl ةهجاوŸ ةلاعفو ةدقا-ن ة-ي-سصخ-سش
عراسشلاو ةرامع-لا ‘ ة-ي-ب-ل-سسلا ر-هاو-ظ-لا

.تيبلاو بتكŸاو
‘ Úنرسش نب سسيردإا جرıا د-ه-ت-جا ا-م-ك
،ة-فو-لأا-م Òغو ةد-يد--ج ةرو--سص Ëد--ق--ت

دق Úيدموكلا Úنا-ن-ف-لا بل-غأا نأا ة-سصا-خ
تا-ق-ل-ح ة-ل-ي-ط فر-سش فو-ي-سضك اور--ه--ظ

دعب سضر-ع-لا ق-ل-ط-ن-ي فو-سس .ة-ل-سسل-سسلا
نإاو ،ة--ير--ئاز÷ا  ةا--ن--ق ى--ل--ع را--ط--فإلا

‘ ةنزاوتم رهظت يتلا ““وطاقوب““ ةيسصخسش
ف-ل-تı ة-ل-ب-ق-ت--م Òغو سصسصق--لا بل--غأا
،اهÒيغت ةلواfi عم ة-ي-ب-ل-سسلا ر-هاو-ظ-لا

Œى-ت-ح عار-سصلا سشي-ع-ي ““و-طا--قو--ب ““ل--ع
هد-لاو تا-فÓ-خ ‘ ر-ه-ظ-ت ،ه-ت--ي--ب ل--خاد
ناكŸا ‘ هعم نا-سشي-ع-ي ن-يذ-ل-لا ه-تا-م-حو
.هسسفن
ثيح ،ةرامعلا ملسس ¤إا عار-سصلا ل-ق-ت-ن-يو
ماحتقا لواحي يذلا دوليŸا هراج فداسصي

ن--م Êا--ع--ي ه--ب--ت--ك--م ‘و ،و--ق--ح ةا--ي--ح
ملحي يذلا سصفحوب هÒتركسس تاسسكاسشم
نم فنسصت ةل-سسل-سس ..و-ق-ح نا-ك-م ذ-خأا-ب

دسصرو اهثب راظتنا ‘ ،ايد-ي-مو-ك-لا ن-م-سض
.ةدوع انل ... ةيلوألا باعلألا دودر

بدألاب اـــــــيحنضس

تارظن سسلتخأا ،اينيرسشع ا-با-سش تن-ك مو-ي-لا ل-ب-ق
⁄أاب نَزَ◊ا ةنقرسش طسسو نوحبسسي مهو ىماتيلا

نيذلا ءلؤوه ¤إا ثيدح نود نو-م-سست-ب-ي ،تما-سص
ل-ه لءا-سستأا ا-مود تن-ك ،م--ه--تا--ي--ح ن--ع او--ل--حر
!!انلثم ةداعسسلاب نورعسشي

ي-ل-ي-ل-غ ي-ف-سشأا ي-ك ة-مزÓ-لا ةأار÷ا كل-مأا ن-كأا ⁄
نيذلا نم Êأل اÃر ،اهنيح ةباجإلا ىلع لسصحأاو
⁄ يذلا نونÛا كلذ عم Ìكأا ثيد◊ا مهدسشي
هسساب-ل ىو-سس ة-سسئا-ب-لا ةا-ي◊ا هذ-ه ‘ ه-ن-م ق-ب-ي
،اراثدنا هنم رثدنت يت-لا ن-ف-ع-لا ة-ح-ئارو ،›ا-ب-لا
ةطرفم ةعرج مامأا مزهنا ،مزهنا هنأل هفاخأا ينكل
،اًبأا تح-ب-سصأا ةد-يد-ع تاو-ن-سس د-ع-ب ،ا-م ءي-سش ن-م
دنع ادوسسأا ام-ل-ق ل-م-حأا نا-ي-حألا سضع-ب ‘ تن-ك-ف
ة-قرو ى-ل-ع بت-كٱاو ا-حا-ب--سص ة--ع--بار--لا ة--عا--سسلا

.نونÛا كلذ رمأا هفرقي نم لك تقمأا :ةÒغسص
،هجولا بخاسص ظقيتسسأا ›اتلا مويلا ةحيبسص ‘و
مسستبأا نأا عاطتسسŸا ردق لواحأا ،Òكفتلا مؤواسشتم
ءلؤوه ،ىراي◊ا هوجو ‘ ةقداسص ةلئافتم ةرظنب
ىسسألا مهكل“و مهبولق قوف باذعلا سصقر نيذلا

لك ءاف-خإا لواfi ،ا-ه-ي-لإا نو-ن-كر-ي ة-يواز ل-ك ن-م
.يمومه
ةسسداسسلا ةعاسسلا دنع ةÒغسصلا يتبيقح تلمح
دعب ةتباث اهنكل ةلقا-ث-م ى-ط-خ-ب تر-سسو ،ا-حا-ب-سص
ةبقاث تارظ-ن-بو ،سسأار-لا خ-ما-سش ،حا-ب-سصلا رو-ط-ف
ليوط عراسش طسسو ام ءي-سش ن-ع ثح-ب-لا-ب ة-ئ-ي-ل-م

،ةفرغ ةرسشع انثا نÁألا هبناج ىلع عراسش ،ادج
،باب لك ىلع ٍءودهب بطبطأا ،اسضيأا هلامسش ىلعو
ةرسشابم ةحوتف-م ه-باو-بأا نأل ،ح-ت-ف-ي د-حأا ل ن-ك-ل
ةّمج افرغ تد-جو ،ع-ي-م÷ا ما-مأا ٍرا-ع ءي-سش ل-كو
توكلم ‘ ةحابسسلا كل حتف-ت ،ر-ح-ب-لا ى-ل-ع ل-ط-ت
تاسسمه كلاي-خ-ب ج-سسن-تو ،Úسضارألاو تاو-م-سسلا

فرغو ،رحبلا كلذ قمع ناجيه مغر ةئداه ةئفاد
نع سسuفنت يتلا اهباسضهو اهلوه-سس ر-ظ-ن-م كبذ-ج-ي
ىلع ةي-سشيورد ة-سصقر سصقر-ت كل-ع-ج-ت-ل ،كحور
مهنكل Úعسساسش مهتدجو يقابلا امأا .رسضخأا ٍطاسسب
ا-ه-ل-مر تا-ب-ح لا-م-ج › ترّو-سص ،اد-ج نو--ل--ي--ل--ق
ي-ن-ت-ل-ع-ج-ف ،ر-ظ-نŸا ة-ع-يد-ب ٍسضرأا قو-ف ة-سصاŸÎا
اعوج رّوسضتأا Êأا يب ترعسش اهنأاك ليخنلا قّلسستأا

.اًرفن ل اًبح
قيهسش سسفنتأا ،Òسسأا تنك امنيب Òسسأا Êأاب ترعسش
ايند ¤إا ول–راف ،دوجولا نع اوباغ نيذلا ىسضرŸا
لقعلاب بلاطت يتلا ةيقيرغإلا ةفسسلفلا نع ةديعب
ذÃÓ نوعتمتسسي نيذلا ءلؤوه ،ةقيق◊ا كاردإاو
ةجسسنأا ت– سسوسسÙا مهŸاع ‘ ةيهلإلا تاذلا
،ةبرغلا فيسصر ¤إا ليمأا ،تايفسشتسسŸا ‘ ذاقنإلا
‘ لءاسستأا !!ائيسش دجأا Óف انهو كانه يسسأار فtلأا

ن--يذ--لا با--ب--سشلا ةراŸا م--ه ن--يأا ،ق--نا--خ تم---سص
ةيراجتلا تÙÓا دÎف ،قو-سسلا ة-ج-ه-ب نو-ع-ن-سصي

ه-نأل راو-غŸا با-سشلا ق-سشع-ي ر-ح-ب-لا :›اؤو-سس ى-ل-ع
حاّبسسلاف ،طقف ةحابسسلا ديجي يذلا كلذ ،عاجسش
هنكل طيÙا طسسو ةتي‡ برا-ج-ت-ب ّرÁ م-ي-ظ-ع-لا
ي-ق-ت-لأا ،كل-ت ة-ي-ثا÷ا ي-تر-ثر-ث ط-سسوو .و-ج-ن--ي
هنسضحأاف ،ه-لز-ن-م ¤إا اد-ئا-ع د-ي-بر-ع-لا ي-ق-يد-سصب
كتنfi نم وجنتسس :ئفاد توسصب هل لوقأاو ةدسشب

:ا-م-ل-سست-سسم دÒف ،ة-ب-ع-ك--لا برو مو--ي تاذ هذ--ه
ذختأا ⁄ Êأل ،اذه لبق اعذل اباقع هللا نم لانأاسس
ةقراح عومد ليسستف ،يمويلا يباذع نأاسشب ارارق
ةوجف اهب حبسصت ةاي◊ا نأاب ⁄اعلا Èخت هبادهأا نم

.ةدارإلا طقسست Úح

⁄اسس نب نامحد

يوارز فوؤورلا  دبع

فينوب ىفطسصم

ةيرئاز÷ا تاونقلا ىوتfi ‘ ةينيدو ةيهيفرتو ةيفيقثت جماربو تÓسسلسسم
..رـــهÛأ تــــ– ةـــــــــيناشضمرلأ ةــــكبششلأ

حأورأأ
ةبعتم

 ““ةنعد÷ا كولم““ لضسلضسم

اماردلا تا-جا-ت-نإا د-حأا و ،١٢٠٢ ماعل ةيناسضمر-لا تÓ-سسل-سسŸا ن-م و-ه
ةيروهمج ‘ اماردلا مو‚ نم ةبخن لسسلسسŸا ‘ كراسشيو ،ةيرسصŸا

اينارو ،دعسس ورمعو ،نابعسش ىفطسصم ةلو-ط-ب ن-مو ،ة-ي-بر-ع-لا ر-سصم
،ةديمح دومfiو ،سسيئر Úم-سسا-يو ،ل-ي-ل÷ا د-ب-ع ور-م-عو ،ف-سسو-ي
لكاسشŸا نم ديدعلا ناهجاوي Úسصخسش لوح لسسلسسŸا ثادحأا رودتو
لسسلسسم ثادحأا لاوط دحاو ودع ةهجاوم  لÓخ نم
.ةنعد÷ا كولم
ة-ن-عد÷ا كو-ل-م ل-سسل-سسم ة-سصق ثاد-حأا رود-ت

Úب أاسشنت يتلا تافÿÓا نم Òثكلا دوجو لوح
ثيح ،دعسس ورمعو نابع-سش ى-ف-ط-سصم Úم-ج-ن-لا
ن-م Òث-ك-لا ل-خد-ت بب-سسب فÿÓا اذ-ه ثد-ح-ي
،ةقادسصلا هذه دا-سسفإا ل-جأا ن-م لا-م-عألا لا-جر

قرف-ت ي-ت-لاو تا-سسفا-نŸاو تا-فÿÓا أاد-ب-ت ثي-ح
ةبعللا دعب اميف ناقيدسصلا فسشتكي نكلو ،مهنيب
موقي ثيح ،اًيوسس ماقت-نإلا اورر-ق-يو ،ت“ ي-ت-لا
باسش رودب لسسلسسŸا ‘ نابعسش ىفطسصم نانفلا

ىر-ق-لا ىد-حإا ‘ سشي-ع-ي ،حÓ-سص ى--عد--ي Òق--ف
وهو دعسس ورمع نانفلا رهظي نأا ¤إا ،ةيبعسشلا

‘ لمعلا اررقيو ه-ب-نا-ج-ب ف-ق-ي يذ-لا ه-ق-يد-سص
ثدحي نأا ¤إا ،اًعم ةمقلل اولسصي نأا ¤إا ةراجتلا

نم جاوزلا عواطم نانح سضفر ‘ فÿÓا اذه ببسستيو مهنيب فÓخ
‘ نابعسش ىفطسصم نانفلا تخأا ةيسصخسش دسسŒ ثيح ،دعسس ورمع

.رخآلا نع لسصفني نأا مهنم لك ررقي ىتح ،لسسلسسŸا
Œسسs-نم ددع دي ىلع ة-ن-عد÷ا كو-ل-م ل-سسل-سسم ثاد-حأا ة-سصق تد

ىفطسصم““ اميسسل ،ةيرسصŸا امارد-لا ‘ Úعرا-ب-لا لا-ط-بألاو Úل-ث-مŸا
لخاد ةعورلا ‘ ةياغ ايئانُث sÓك-سش ن-يذ-ل-لا ““د-ع-سس ور-م-عو نا-ب-ع-سش
ببسسلا اذه نوك-ي د-قو ل-م-ع-لا م-قا-ط ‘ ة-ن-عد÷ا كو-ل-م ل-سسل-سسم
يهو ،ترجفنا يتلا ةÒبكلا ةلبنقلا ¤إا ةفاسضإلاب ،هحاجنل يسساسسألا

ةرهسش هاطعأا ا‡ لمعلا ‘ ““نابعسش فسسوي ““مرسضıا نانفلا ةكراسشم
نم يماردلا لسسلسسŸا اذه هجارخإا ”و ،ةقباسسلا مايألا لÓخ ةÒبك

.““ Òسشب ديسس دمfi فيلأات““ نم و ،““ىسسوم دلاخ دمحأا““ فرط

 بعرلاو ةراثإلا ““6 ةقضش““ لضسلضسم

ثيح ،ناسضمر رهسش ‘ يماردلا سسفانتلا روهظل ›زانتلا دعلا ةيادب
اهمدقُت يتلا ةينويزفيلتلا لامعألا ن-م ة-م-خ-سض ة-عو-م‹ سسفا-ن-ت-ت

Èتعُي يذلا ،لسسلسسŸا اذه اهمهأا نمو ،موجنلا نم ةÒبك ةعوم‹
ةسضماغلا هثادحأا نع نلعُأا د-قو ،ما-ع-لا اذ-ه د-ي-حو-لا بعر-لا ل-م-ع-لا
،هدهاسشم مظعم نم هعانسص مظعم ىهتنا دقلو ،قيوسشتلاب ةجوزمŸا

ثادحأا .ناسضمر رهسش مايأا  ةوق-ب ه-سضر-ع د-عو-م Òها-م÷ا ر-ظ-ت-ن-يو
ىدحإا ‘ دجاوتت يتلاو ،6 مقرلا لم– ام ةقسش لوح زكرت لسسلسسŸا
لث“ يتلا ةلطبلا يهو ،ةنيعم ة-ي-سصخ-سش ا-ه-ي-ف ن-ط-ق-تو ،تارا-م-ع-لا

Òغ ءايسشأاب ةرامعلا ناكسس عيمج رعسشي ةأاجفو ،يبور ةنانفلا اهرود
ةقوسشŸا ثادحألا ¤اوتت-ل ،ا-ه-ل-خاد ثد– بعر-لا ¤إا لوؤو-ت ة-يدا-ع

سضر-ع م-ت-ي فو-سس ،تا-ق-ل◊ا سضر-ع لÓ-خ ناÒ÷ا بحا-سص-ُت ي-ت-لا
نم رسشع ثلاثلا موي قفاوŸا ،١٢٠٢ Êاسضمرلا نوثاراŸا ‘ لسسلسسŸا

دعي امك .Úنانفلا را-ب-ك Úب ا-عار-سص د-ه-سشي-سس يذ-لاو ،ل-ير-فأا ر-ه-سش
،يسضاقلا داعسس نم لك في-لأا-تو ،ل-ما-ك دو-مfi جار-خإا ن-م ل-سسل-سسŸا

fiريوسصت ‘ يبور رمتسستو ،يسضاقلا قيفرو بيعسش ليبن ،ديحو دوم
اهلزنم دجاوتي ثيح ،ةسضورلا لينŸا ةقطنم ‘ لسسلسسŸا ثادحأا رخآا
يتلا ةدي-حو-لا بعر-لا تÓ-سسل-سسم ة-ي-عو-ن ن-م Èت-ع-ُيو ،ل-سسل-سسŸا-ب

لÓخ اهسضرع متي فوسس يتلا ،مداقلا Êاسضمرلا قابسسلا ‘ كراسشتسس
ةلطب يبورو ةمÓسس فيرسش نانفلا هيلث‡ زربأا نمو ،طقف ةقلح5١
. ريدب دمحأاو ،لسسلسسŸا

““2 رايتخلا““ لضسلضسم Óطب يكم دمحأاو زيزعلا دبع Ëرك
عانسصو لمع ق-ير-ف ل-سصاو-ي
«٢ را--ي---ت---خلا» ل---سسل---سسم
دبع Ëرك Úمجن-لا ة-لو-ط-ب
،يكم دمحأا مجنلاو ،زيزعلا

ل-سسل--سسم ثاد--حأا ر--يو--سصت
ن---م يذ---لاو ،«٢ را-ب-ت-خلا»
لÓ---خ ه----سضر----ع سضÎفŸا
.ل-ب-قŸا Êا-سضمر-لا نو-ثراŸا

ن-م Êا-ث-لا ءز÷ا سشقا--ن--يو
ةسصق «را-ي-ت-خلا» ل-سسل-سسم
ة---طر---سشلا لا---جر حا---ف---ك
تلو---ط---ب ن---م ة---ير----سصŸا

ن-مأا ل-ي-ب-سس ‘ تا-ي-ح--سضتو
لجأا نم مه-تا-ي-ح-سضتو نا-مأاو

سسيئر ،يسسرم رمات جتنŸا حرطو .يرسصŸا بعسشلا حاورأا ىلع ظاف◊ا
يئاعدلا Îسسوبلا ،ةيمÓعإلا تامدخلل ةدحتŸا ةكرسشلا ةاردإا سسل‹

ردسصتو ،«٢ رايتخلا» لسسلسسم نم Êاثلا ءزجلل لوألا يقيوسشتلاو
،يكم دمحأاو زيزعلا دبع Ëرك Úمج-ن-لا ن-م ل-ك ي-ئا-عد-لا Îسسو-ب-لا

نم ادد-ع نا-ن-م-سضي ي-ت-لاو ،ة-ير-سصŸا ة-طر-سشلا يز نا-يد-تر-ي ا-م-هو
.ةراثإلاو قيوسشتلا دهاسشم

 اهقنور ىلع ظفا– ةيروضسلا اماردلا
نا-سضمر ةد-ئا-م ن-م ا--سضيأا بي--سصن ة--يرو--سسلا ا--مارد--ل--ل نا--كو
هتاÒسض– بجر Òهز دمfi جرıا عبات ثيح ،ةيئامنيسسلا
Ëزه Òمسس فيلأات نم ،ديدج ةيماسش ةئيب لسسلسسم ريوسصتل
.““ راكورب ““ ناونع لمعلا لمحيو ،““ايديم سضنبق““ ةكرسش جاتنإاو
عقت ثيح ،قيوسشتلا نم ولخي نل لمعلا نإاف ،تامولعŸا بسسحو

ثحبلل عيم÷ا عفدي ام لوه‹ اهبكترم ةسضماغ لتق ةÁرج
لÓتحلا ةÎف ،٢49١ ماع ‘ لمعلا ثادحأا رودتو ،لعافلا نع

كلت لÓخ راكوÈلا ةعانسص نع ثدحتيو ،ايروسسل يسسنرفلا
هذ-ه ة-قر-سس Úي-سسنر-ف-لا Úسسد-ن--هŸا د--حأا ة--لواfiو ةÎف--لا
امو ،““راكوÈلا““  برسضي يك راكا÷ا ةعنسصب جورÿاو ةعانسصلا
مسضيو .يسسنرف-لا را-م-ع-ت-سسلا ع-م تا-ه-جاو-م ن-م كلذ ق-فار-ي
Òهز ،ير-سصŸا ى-م-ل-سس ن-م  ل-ك ه-لا-ط-بأا ة-م-ئا--ق ‘ ل--سسل--سسŸا

انر ،يÈسص ميلسس ،يروخ نيدان ،غابسصلا يداهلا دبع ،ناسضمر
مسساق ،يرسصŸا اهم ،‘اراب ةنيز ،انيم دعسس ،ليلخ نزي ،سضيبألا

حوفسص ،هللاط-ع ز-مار ،ق◊ا د-ب-ع ن-ع-م ،م-سسا-ق ءÓ-ع ،و-ح-ل-م
دعب اماردلل ديدج نم دوعت يتلا رديح جاتو ،مهÒغو سساميم

نم عبارلا ءز÷ا اهلامعأا رخآا ناك ثيح ،تاونسس ةدعل اهبايغ
.““تانبلا قوط““ ةيماسشلا ةئيبلا لسسلسسم

:ةيبرعلا تاونقلا ‘ ةيناضضمرلا ةقابلا
زربألا ةمصسلا ..ةيرصصŸا اماردلا

اهقيرب ىلع ظفا– ةيروصسلاو
⁄اسس نب نامحد
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ناــــــــــضضمرةــــــــــــــحاو

ŸÚاعلل ةمحر
هللا ىلسص يبنلا ةايح ‘ موسصلا

ملسسو هيلع
مسساوÃ ه-ل-لا ه-مر-كأا Òسصق-لا هر-م-ع ‘ م-ل-سسŸا
عيطتسسي ام نامزلا فرسش نم هاطعأاو ،تاÒخلل
ضضوعي نأاو ،هتاسضرم ¤إا Òسسلا ‘ عرسسي نأا هب
لÓغتسسل قuفُو اذإا ،هتايح ‘ Òسصقت نم هتاف ام
،تاÿÒاو تادابعلاو تاعاطلا ‘ مسساوŸا هذه
،ناسضمر رهسش اهل-سضفأاو م-سساوŸا هذ-ه م-هأا ن-مو
¤اعت هل-لا ها-ب-ح ،ة-كر-بو Òخ ر-ه-سش نا-سضمر-ف
لزنأا - لجو زع - هللا نأا :اهنم ،ةÒثك لئاسضفب
ءا-ف-سشو ة-م-حرو ضسا-ن-ل-ل ىد--ه نآار--ق--لا ه--ي--ف
يِذsلا َناَسضَمَر ُرْهَسش} :¤اعت هللا لاق ،Úنمؤوملل
ىَدُهْلا َنِم ٍتاَنuيَبَو ِضساsنلِل ًىدُه ُنآاْرُقْلا ِهيِف َلِزْنُأا

نم قتعلا رهسش وهو ،(581 :ةرقبلا) -{ِناَقْرُفْلاَو
:هنع هللا يسضر ةريره يبأا ثيدح يفف ،رانلا

اذإا) :ملسسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسسر لاق :لاق
سص نا-سضمر ن-م ة-ل-ي-ل لوأا نا-ك Úطايسشلا تَد-uف-ُ
اهنم حتفي ملف ،رانلا باوبأا تَقuلُغو ،ن÷ا ةدرمو
،باب اهنم قلغي مل-ف ة-ن÷ا باو-بأا تح-ت-فو ،با-ب
ايو ،لبقأا ÿÒا يغاب اي ةليل لك دانم يدانيو
كلذو رانلا نم ءاقتع هللو ،رسصقأا رسشلا يغاب

.يراخبلا هاور -(ةليل لك
ناسضمر ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا ماسص دقو
هللا لوسسر ما-سص““ :يوو-ن-لا لا-ق ،تاو-ن-سس ع-سست

هنأل :Úنسس عسست ناسضمر ملسسو هيلع هللا ىلسص
،ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسسلا ‘ نابعسش ‘ َضضِرُف
عيبر رهسش ‘ ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا ‘وُتو
.““ةرجهلا نم ةرسشع ىدحإا ةنسس لوألا

‘ ـ م-ل-سسو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-سص ـ ه-لا-ح ن-ك--ي ⁄و
ناك دقف ،روه-سشلا ن-م هÒغ ‘ ه-لا-ح-ك نا-سضمر
،تابرقلاو تاعاطلاب ًائيلم رهسشلا اذه ‘ هموي
ةليسضف نم ›ايللاو مايألا هذهل اÃ هملعل كلذو

،ماعلا مايأا رئاسس نع ا-هز-ي-مو ،ا-ه-ب ه-ل-لا ا-ه-سصخ
رِفُغ دق ناك نإاو ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلاو
اداهتجا ةمألا دسشأا هنأا لإا ،هبنذ نم مدقت ام هل

.هقحب همايقو هبر ةدابع ‘

داسسفلا نم بولقلا Òهطتل دابعلا ُةعرزم ناسضمر ىتأا
داعŸا ¤إا هذختاف كدازو ،Óعفو ًلوق هقوقح دأاف
،داسص◊ا موي ًامدان هوأات اهاقسس امو بوب◊ا عرز نمف
ةثÓث ىلع ميظعلا ر-ه-سشلا اذ-ه لا-ب-ق-ت-سسا ‘ ضسا-ن-لا
:فانسصأا

تاعاسسلاو مايألا دعي ،قاوسشألاب هي-لإا و-ه ن-م م-ه-ن-م-ف
:لوقي هلاح ناسسلو ،ناسضمر ءاقل ¤إا ةبغرو ًاقوسش
ماع لك ‘ انراز ًابيبح اي-مايسصلاب Óًهسسو Óًهأا ًابحرم
مارح ¤وŸا ىوسس ‘ بح ُلك-معفم بحب كانيقل دق
ماجسس ب◊ا ُعمدأا ينيعبو ..ىظللاك ًاقايتسشا بلقلاب sنإا

لخد اذإا ناك ملسسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسسر اذهو
انغلبو نابعسشو بجر ‘ انل كراب مهللا)) :لوقي بجر
فلسسلا ناك :لوقي لسضفلا نب ىلعŸا ناكو ،((ناسضمر
نم ناكو !!ناسضمر مهغلبي نأا رهسشأا ةتسس هللا نوعدي

› ملسسو ناسضمر ¤إا ينمل-سس م-ه-ل-لا :م-ه-ئا-عد ة-ل-م-ج
.Óًبقتم ينم هملسستو ناسضمر
مهف ،هÒِغو ناسضمر Úب مهدنع قرف ل رخآا قيرفو
رهسشلا اذهل ىرت ل ةرتاف ضسفنو دراب بلقب هنولبقتسسي
،بارسشلاو ماعطلا نع هيف عنت“ اهنأا لإا هÒغ نع ةزيم

نورعسشي لو ،ًابح قفخت لو ًاقوسش مهبولق كرحتت ل
،هاو-سس ا‡ Ìكأا اود-ج-ي نأا ر-ه-سشلا اذ-ه ‘ م-ه-ي-ل-ع نأا

،Ëركلا رهسشلا اذه-ب م-ه-سسو-ف-ن تقا-سض ثلا-ث ف-ن-سصو
ه-ب او-مÈت-ف ،تاو-ه-سشلاو ع-تŸا ن-ع ًا-سسب-ح ه--ي--ف اوأارو
ةÓ-سصلا ه-ي-ل-ع قد-سصو ، ل-ح د-ق ن--ك--ي ⁄ نأا او--ن“و
ى-ل-ع ى-تأا ا-م ..) :نا-سضمر ر-ه-سش ن-ع لا-ق ذإا مÓ--سسلاو
رهسش ÚقفانŸاب رم لو ،هن-م م-ه-ل Òخ ر-ه-سش Úم-ل-سسŸا

،[ركاسش دمحأا هححسص ،دمحأا هاور] -(..هنم مهل wرسش
ماوقألا يأا نم رظناو ،م-ل-سسŸا خألا ا-ه-يأا كلا-ح ل-مأا-ت-ف
!تنأا

لوألا ف-ن-سصلا ن-م نو-ك-ن نأا ى-ل-ع نو-سصير-ح ا-ن--نألو
ن-سسحأا هرا-م-ث-ت-سسا ‘ د-ه-تÛا نا-سضمر-ل ق-سشا-ع--لا

ثيد◊ا اذ-ه ع-سضن نأا ا-ن-ب ن-سسح-ي ،را-م-ث--ت--سسا
‘ اداهتجا دادزن يك انن-ي-عأا بسصن م-ي-ظ-ع-لا
نب ةحلط نعف .هتسصرف مانتغاو هرامثتسسا

ِهsللا ِلوُسسَر ىَلَع اَمِدَق ِنْيَلُجَر sنَأا هللا ديبع
اَم-ُه-ُمÓَ-ْسسِإا َنا-َكَو َم-sل-َسسَو ِه-ْي-َل-َع ُه-sل-لا ى-sل-َسص
سشَأا ا-َم-ُهُد-َحَأا َنا-َكَو ا،ًع-ي-ِم-َج ْن-ِم اًدا-َه-ِت-ْجا sد-َ
sمُث َدِهْسشُتْسساَف اَمُهْنِم ُدِهَتْجُمْلا اَزَغَف ،ِهِبِحاَسص
آلا َثَكَم ُةَحْلَط َلاَق ،َيuفُوُت sمُث ًةَنَسس ُهَدْعَب ُرَخْ
ِةsنَجْلا ِباَب َدْنِع يuنَأاَك ُمِئاsنلا ىَرَي اَميِف ُتْيَأاَرَف
َنِذَأاَف ِةsنَجْلا ْنِم ٌجِراَخ َجَرَخ ْدَقَو اَمِهِب اَنَأا اَذِإا
آلا َيuفُوُت يِذsلِل يِذsلِل َنِذَأاَف َجَرَخ sمُث اَمُهْنِم َرِخْ
ُهsنِإاَف ْعِجْرا يِل َلاَقَف sيَلِإا اَعَجَر sمُث َدِهْسشُتْسسا
سصَأا-َف ُد-ْع-َب َك-َل ِنْأا-َي ْم-َل ِهِب ُثuدَحُي ُةَح-ْل-َط َح-َب-ْ

ِهsللا َلوُسسَر َكِلَذ َغَلَبَف ،َكِلَذِل او-ُب-ِج-َع-َف َضسا-sن-لا
،َنوُبَجْعَت َكِلَذ uيَأا ْنِم َلاَقَف ،َمsلَسسَو ِهْيَلَع ُهsللا ىsلَسص

َدِهْسشُتْسسا sمُث اًداَهِتْجا sدَسشَأا َناَك اَذَه ِهsللا َلوُسسَر اَي اوُلاَق
ْدَق َضسْيَلَأا َلاَقَف ،ُهَلْبَق َةsنَجْلا اَذَه َلَخَدَو ِهsللا ِليِبَسس يِف
ُهَماَسصَف َناَسضَمَر َكَرْدَأاَو ىَلَب اوُلاَق ًةَنَسس ُهَدْعَب اَذَه َثَكَم
،ىَلَب اوُلاَق ِةَنsسسلا يِف ًةَدْجَسس اَذَكَو اَذَك ىsلَسصَو ،ىَلَب اوُلاَق
سسلا َنْيَب اَ‡ ُدَع-ْبَأا ا-َم-ُه-َن-ْي-َب ا-َم-َل-َف ِه-sل-لا ُلو-ُسسَر َلا-َق sِءاَم
ألاَو .[دمحأا هاور] - ِضضْرَْ
طرفت نأا يغبني ل ةميظع ةسصرف مئاسصلا يخأا كمامأا

ن-سس◊ ة-ي-ل-م-ع ة-ط-خ كي-ل-ع ضضر-عأا ا-نأا ا-هو ،ا-ه-ي-ف
... ناسضمر رهسش ‘ رامثتسسلا

بولقلا لامعأا :لوأا
ام اوÒغي ىتح موقب ام Òغي ل هللا نإا) ¤اعت هللا لاق
‘ نإاو لأا) ملسسو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-سص لا-قو ،م-ه-سسف-نأا-ب
اذإاو ه-ل-ك د-سس÷ا ح-ل-سص تح-ل-سص اذإا ة--غ--سضم د--سس÷ا

،هيلع قفتم -(بلقلا يهو لأا هلك دسس÷ا دسسف تدسسف
:ـب كلذو Ëركلا رهسشلا اذه لÓغتسسا بولطŸاف
.ةينلا ديدŒو ةريرسسلا حÓسصإا -
نظلا ءو-سسو د-سس◊او ءا-سضغ-ب-لا ن-م بل-ق-لا Òه-ط-ت -
.ضسوفنلا ضضارمأا عيمجو
دد-ع ‘ ا-ه-م-ت-ت نأا د--ه--ت--جاو ح--يواÎلا ةÓ--سص ءادأا -
 ،تاعكرلا

متت نأا ده-ت-جاو ل-فاو-ن-لا ن-م را-ث-كإلا ى-ل-ع ضصر-حا -
بتاورلا تاولسصلاو ،ناسضمر ر-ه-سش ‘ بتاور-لا ع-ي-م-ج
ناتن-ثاو ر-ه-ظ-لا ل-ب-ق ع-برأا :ة-ع-كر ةر-سشع ا-ت-ن-ثا ي-ه
ءاسشعلا دعب نا-ت-ن-ثاو ،بر-غŸا د-ع-ب نا-ت-ن-ثاو ،ا-هد-ع-ب
:ملسسو هيلع هللا ىلسص لاق ،حبسصلا ةÓسص لبق ناتنثاو
، ملسسم هاور -(اهيف امو ايندلا نم Òخ رجفلا اتعكر)

نم) :هلوق ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا نع حسص دقو
ينب اعوطت هتليلو هموي ‘ ةعكر ةرسشع يتنثا ىلسص
.ملسسم هاور -(ةن÷ا ‘ اتيب نهب هل
نآارقلا :اثلاث
ىندأا دح-ك باز-حأا3 هللا بات-ك ن-م ر-سسي-ت ا-م ظ-ف-ح -
.غرفتŸا Òغل دحاو بزحو ،غرفتملل
اميف مامإلا ةعباتم نسسحتسسيو ايموي Êآارقلا درولا -
ضضعب Òسسفتو ÊاعŸا ضضعب مهف ‘ داهتجلاو أارقيسس
تنأاو نآارقلا عم ضشيعت ىتح Òسسفتلا بتك نم تاملكلا

.حياوÎلا ةÓسص ‘ مامإلا فلخ
Ìكأا متخت نأا ىلع تقولاو ةردقلا كيدل تناك اذإاو -
ىل-ع تا-م-تÿا دد-ع نو-ك-ي لأا طر-سش كاذ-ف ةر-م ن-م

.ربدتلاو مهفلا باسسح
راكذألا :اعبار
اركذ هل-لا اور-كذا او-ن-مآا ن-يذ-لا ا-ه-يأا ا-ي) ¤ا-ع-ت لا-ق
(اÒثك
ىلع زيكÎلاو امومع راكذألا ىلع ةبظاوŸا
،تاو-ل-سصلا بق-ع را-كذألا) ةد-ي-قŸا را--كذألا
نرمتت ىتح (ةسصوسصfl لاوحأا ‘ راكذألا

نسصح ،يوونلل راكذألا) ةنسسلا ةليط اهيلع
. (.. ملسسŸا

ظف◊او ةعلاطŸاو ملعلا ضسلا‹ :اسسماخ
ةيوون-لا Úع-برألا ن-م ثيدا-حأا01 ظ-ف-ح -
.ىندأا دحك
.فلسسلاو ةÒسسلا بتك ةعلاطم -
لÓخ نم هتسسرادمو ما-ي-سصلا ه-ق-ف م-ل-ع-ت -

عم-ف ن-ك-ي ⁄ نإا-ف ،د-ج-سسŸا ‘ م-ل-ع ضسل‹
 لهألاو ءÓمزلا ضضعب

ةيعامتجلا Èلا لامعأا :اسسداسس
.مئاسصلا راطفإاو ةقدسصلا -
.امهتلسصو نيدلاولاب Èلا -
رخاوألا رسشعلا ‘ داهتجلا :اعباسس
ايحأا رسشعلا لخد اذإا ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا ناك)
.ملسسم هاور (هرزئم هدسشو هلهأا ظقيأاو هليل

.ةكرابŸا ردقلا ةليل ير–
دي Ëدقتو ⁄اعلا ‘ ÚملسسŸا لاوحأا ة-ع-با-ت-م :ا-ن-ما-ث
. مهل ءاعدلاو ،نكمأا نإا مهل نوعلا

 ناضضمر Óهأا
..ناسضمر

لقاع هيف طرفي ل ليلج لمع هيلايلو ه-ما-يأا ما-ن-ت-غا ،م-ي-ظ-ع كرا-ب-م ر-ه-سش ‘ ن-ح-نودابعلا ةعرزم
نم انعنمو ضشطعلاو عو÷اب انبيذعتل ناسضمر عرسشي ملف ،هنم ةوجرŸا ةرمثلا ليسصحتل
اهيأا اي :هلÓج لج لاقف ،ةليلج ةمكحو ةميظع ةياغل ا‰إاو ،ناسضمر ‘ ةحابŸا ةوهسشلا
مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك ام-ك ما-ي-سصلا م-ك-ي-ل-ع بت-ك او-ن-مآا ن-يذ-لا

نم ملسسمو يراخبلا دنع امك ملسسو هيلع هل-لا ى-ل-سص ي-ب-ن-لا لا-قو ،نو-ق-ت-ت
هل رفغ اباسستحاو اناÁإا ناسضمر ماسص نم :هنع هللا يسضر ةريره يبأا ثيدح
نبا لاق امك ،ةداع ¤إا ةدابع نم انمايسص لوحتي ل ىتحو .هبنذ نم مدقت ام
نع اديعب زجنت نأا وأا ،ةداع ¤إا لوحتت نأا ةدابعلا ةفآاو :هللا همحر ،ميقلا
مويو كرطف موي لعŒ لأا :Ëركلا رهسشلا اذه ‘ انراعسش نكيل ،اهقÓخأاو اهبادآا

ن-ع رو-ثأا-م لو-ق ن-م ها-نذ-خأا يذ-لا را-ع-سشلا اذ-ه ،ءاو-سس كمو--سص
،هنع هللا يسضر ،يراسصنألا هللا دبع نب رباج ليل÷ا يباحسصلا

،مثأاŸاو بذكلا نع كناسسلو كرسصبو كعمسس مسصت اذإا :لئاقلاو
،كمو-سص مو-ي ة-ن-ي-ك-سسو را-قو كي-ل-ع ن-ك-ي-ل-ف ،مداÿا ىذأا عد-تو
عقن يتلا ءاطخألا هذهو ،ءاوسس كموسص مويو كرطف موي لعŒو
ةفيذح يباحسصلا لاح ناك اذكهو ،اهبنŒ لجأا نم اهركذن اهيف
تنكو ÿÒا نع هللا لوسسر نولأاسسي ضسانلا ناك :لوقي ناميلا نب
ملعتأا :رعاسشلا لاق كلذلو ،هيف عقأا نأا ةفاfl رسشلا نع هلأاسسأا
.هيف عقي رسشلا نم ÿÒا ملعي ⁄ نم ..هيقوتل نكلو رسشلل ل رسشلا

انبابحأا نم مكف ،ناسضمرل كغولب ‘ ¤اعت هللا ةمعن راعسشتسسا -1
ةملظ ‘ مويلا مهو ةيسضاŸا ةنسسلا ناسضمر ‘ انعم اوناك انناوخإاو
اموي اونمتل اون“ مهل ليق ول ،اعيمج هل-لا ة-م-حر م-ه-ي-ل-ع رو-ب-ق-لا

،ناسضمر نم ادحاو
هيلع هللا ىلسص يبنلا رم) :لاق هنع هللا يسضر ةريره يبأا نع طسسولا ‘ ÊاÈطلا جرخأا

ةÓسصلا هيلع لا-ق-ف ،نÓ-ف ه-ل ل-ي-ق-ف ؟Èق-لا اذ-ه بحا-سص ن-م :لا-ق-ف Èق-ب م-ل-سسو
اذه ناك اذإا :ءاملعلا لاق ،(مكايند ةيقب نم اذه ¤إا بحأا ناتعكر :مÓسسلاو

ركذ اهراهن مايأاب فيكف ،امايق اهليلو امايسص اهراهن مايأاب فيكف Úتعكر لاح
.عوسشخو دجهت اهليلو عوسضخو
،هنع هللا يسضر ،ةريره يبأا نع دمحأا مامإلا هاور ام اسضيأا هيلع لديو
ملسسو هيلع هللا ىلسص يبن-لا ع-م ا-م-ل-سسأا ة-عا-سضق ن-م نÓ-جر نا-ك :لا-ق
يسضر ،هللا ديبع نب ةحلط لاق ،ةنسس رخآلا رخأاو امهدحأا دهسشتسساو
،ديهسشلا لبق ةن÷ا لخدأا امهنم رخؤوŸا تيأارف ةن÷ا تيرأاف ،هنع هللا

يبنلا لاقف ،ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلل كلذ تركذف كلذل تبجعف
اذكو اذك ىلسصو هدعب ناسضمر ماسص ضسي-لأا :م-ل-سسو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-سص
.ةنسس ةÓسص ةعكر
دقف ،هليسص– ىلع لمعلاو ناسضمر نم دوسشنŸا فدهلا راسضحتسسا -2
نيذلا ىلع بتك امك مايسصلا مكيلع بتك اونمآا نيذلا اهيأاي) :¤اعت لاق
،ÿÒاو Èلا فونسصل ةعماج ةبقنم ىوقتلاو ،(نوقتت مكلعل مكلبق نم
عفانلاو ،رسشلاو ÿÒاو ،لطا-ب-لاو ق◊ا Úب د-ب-ع-لا قر-ف-ي ا-ه-ب ي-ت-لا ي-هو
هللا نم رون ىلع هللا ةعاطب لمعلا يه :لاقف بيبح نب قلط اهفرعو ،راسضلاو
رعاسشلا داجأا دقو ،هباذع ةفاfl هللا نم رون ىلع يسصاعŸا كرتو هللا باوث ءاجر
كوسشلا ضضرأا قوف ضشامك عنسصاو ..،ىقتلا كلذ اهÒبكو اهÒغسص بونذلا لخ :لئاقلا
.ىري ام رذحي

انئاطخأا نم
ناسضمر ‘

خيسشلا اهنع بيجي
يبوجfi رامع

ثيدح نم مكا◊او ““هحيحسص““ ‘ نابح نباو يئاسسنلاو يذمÎلاو دمحأا مامإلا هجرخ ثيد◊ا اذه
ءارو◊ا وبأاو يذمÎلا هححسصو ،يلع نب نسس◊ا نع يدعسسلا ءارو◊ا يبأا نع ،Ëرم يبأا نب ديرب
نأا ‘ دمحأا فقوتو ،نابح نباو يئاسسنلا هقثوو ،نابيسش نب ةعيبر همسسا :نوÌكألا لاق ،يدعسسلا
ءارو◊ا وبأا :Êاجزو÷ا لاقو ،امهنيب ةقر-ف-ت-لا ¤إا لا-مو ،نا-ب-ي-سش ن-ب ة-ع-ي-بر ه-م-سسا ءارو◊ا ا-بأا

يذمÎلا دنعو ،رتولا تونق ركذ هيف ليوط ثيدح نم ةعطق ثيد◊ا اذهو ،فرعي ل لوه‹
نإاف““ :نابح نبا ظفلو ،““ةبير بذكلاو ةنينأامط قدسصلا نإاف““ يهو ثيد◊ا اذه ‘ ةدايز هÒغو
يبنلا نأا ضسنأا نع ةلاهج هيف دانسسإاب دمحأا مامإلا هجرخ دقو ،““ةبير رسشلا نإاو ،ةنينأامط ÿÒا

افوقوم هنم دوجأا رخآا هجو نم هجرخو ،كبيري ل ام ¤إا كبيري ام عد :لاق ملسسو هيلع هللا ىلسص
،ضسنأا ىلع
اذه ىوري ا‰إاو :ينطقرادلا لاق ،اعوفرم رمع نبا نع عفان نع كلام ةياور نم ÊاÈطلا هجرخو
.هلوق نم كلام نع ىوريو ،رمع نعو ، رمع نبا لوق نم
نع ،نسس◊ا نع ،هيبأا نع - فيعسض وهو - Êاسسارÿا ءاطع نب نامثع نع فيعسض دانسسإاب ىوريو
هجرخ ثيد◊ا اذه ،.““كبيري ام عد““ :لجرل لاق هنأا ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا نع ،ةريره يبأا
،Ëرم يبأا نب ديرب ثيدح نم مكا◊او ،““هحيحسص““ ‘ نابح نباو يئاسسنلاو يذمÎلاو دمحأا مامإلا

هقثوو ،نابيسش نب ةعيبر همسسا :نوÌكألا لاق ،يدعسسلا ءارو◊ا وبأاو يذمÎلا هححسصو ،يلع نب نسس◊ا نع يدعسسلا ءارو◊ا يبأا نع
ءارو◊ا وبأا :Êاجزو÷ا لاقو ،امهنيب ةقرفتلا ¤إا لامو ،نابيسش نب ةعيبر همسسا ءارو◊ا ابأا نأا ‘ دمحأا فقوتو ،نابح نباو يئاسسنلا

،ثيد◊ا اذه ‘ ةدايز هÒغو [972 :ضص] يذمÎلا دنعو ،رتولا تونق ركذ هيف ليوط ثيدح نم ةعطق ثيد◊ا اذهو ،فرعي ل لوه‹
.““ةبير رسشلا نإاو ،ةنينأامط ÿÒا نإاف““ :نابح نبا ظفلو ،““ةبير بذكلاو ةنينأامط قدسصلا نإاف““ يهو

ملسسŸا هقف
ناضضمر ‘ ةيجوزلا ةقÓعلا

هيف ،يحوtرلا ءافسصلاب ملسسŸا اهيف عsتمتي رهسش وه ناسضمر رهسش
زع هللا نإاف كلذلو ،¤اعتو هناح-ب-سس ه-ل-ل ه-تو-ه-سش م-ل-سسŸا عد-ي
ةÓسصلا هيلع ـ لاق :¤اعتو هناحبسس هنم مايسصلا ءازج لعج لجو
،ف-َعا-سض-ُي مدآا ن-با ل-م-ع ل-ك““ :ثيد◊ا ح-ي--ح--سص ‘ ـ مÓ--سسلاو
لإا :لجو زع هللا لاق ،فعسض ةئامعبسس ¤إا اهلاثمأا رسشع ةنسس◊ا
،““يلجأا نم هماعطو هَتوهسش عَدي ،هب يزجأا انأاو › هنإاف موسصلا

ليسص– نع عنتÁ ما-ي-سصلا ر-جأا ل-ي-سص– د-ير-ي يذ-لا م-ل-سسŸا-ف
جاوزلا نأا Ëركلا لئاسسلا اهيأا ملعت ا-م-كو ،ه-ل-ل ا-ه-كÎيو ه-تو-ه-سش
ةرسشابŸا تنا-ك نإاو ،ًا-قا-ف-تا ر-ط-ف-ل-ل ة-ح-ي-بŸا راذ-عألا ن-م ضسي-ل
لجرلل حابأا دق هللا نإاف مايسصلا راهن ‘ ةعون‡ ةلماكلا ةيسسن÷ا
sلِحُأا :¤اعت هللا لاق ،راهنلا نود ناسضمر ›ايل ‘ هلهأا يتأاي نأا
ٌضساَبِل ْمُتْنَأاَو ْمُكَل ٌضساَبِل sنُه ْمُكِئاَسسِن ىَلِإا ُثَفsرلا ِماَيuسصلا َةَلْيَل ْمُكَل
سسُفْنَأا َنوُناَتْخَت ْم-ُت-ْن-ُك ْم-ُك-sنَأا ُه-sل-لا َم-ِل-َع sن-ُه-َل اَفَعَو ْمُكْيَلَع َباَتَف ْمُكَ

آلاَف ْمُكْنَع [781:ةرقبلا] ..ّنُهوُرِسشاَب َنْ
طقف ىنمأا نإاف ،كلذ هل هرك لماكلا عام÷ا ‘ عقي نأا يسشخ نإا نكلو ،ةزئاج يهف عام÷ا قبسست يتلا ةرسشابŸاو عام÷ا تامدقم نع امأا

قتع :يه ةرافكلاو ،ةرافكلاو ءاسضقلا همزلي هنإاف ةلماكلا ةرسشابŸا ‘ عقو نإاف ،روهم÷ا يأار ىلع ةرافك لو ءاسضقلاو كاسسمإلا همزليف
.ًانيكسسم Úتسس ماعطإاف عطتسست ⁄ نإاف ،Úعباتتم نيرهسش مايسصف دŒ ⁄ نإاف ،ةبقر

:مامإلا
لوغ لامج

،ةاكزلا يلع تبجو
نأا Êا-ك--مإا--ب ل--ه--ف
يد-لاو-ل ا-ه-ي--ط--عأا هيلع تبتر-ت يذ-لا

؟ةÒثك نويد

زوج-ي ل :باو÷ا^
نيÒقفلا هيوبأل هلام ةاكز يطعي نأا دلولل

نم Òثك قرفو .هيلع ةبجاو امهتقفن نأل
ن-يو-بألا ى--ل--ع قا--ف--نإلا Úب م--ل--ع--لا ل--هأا
لوألا او-ع-ن-م-ف ،ا-م-ه-ن-يد ءادأاو ن-يÒق--ف--لا

ةيعفاسشلاو ةيكلاŸا د-ي-قو ،Êا-ث-لا او-حا-بأاو
نأا نم كلذ زاوج ةلبان◊ا نم ةيميت نباو
نم ل Úمراغلا مهسس نم امهنيد دادسس يوني
كل زوجي هيلعو ،ÚكاسسŸاو ءارقفلا مهسس
ع--م كلا--م ةا--كز ن--م كد--لاو ن---يد داد---سس
م-ه-سس ن--م داد--سسلا نأا ة--ي--ن با--ح--سصت--سسا
ÚكاسسŸاو ءار-ق-ف-لا م-ه-سس ن-م ل Úمرا-غ-لا

.ملعأا هللاو ،كلذ ىلع روجأام تنأاو

،ي--جوز ع--م ل--كا--سشم ن--م Êا--عأا ةأار---ما ا---نأا
(ةبلُطلا) دحأا ¤إا باهذلاب يتراج ينتحسصن
ةباثÃ هلعŒ ةذيو-ع-ت وأا ة-م-ي“ › ل-ع-ج-ي-ل
؟كلذ ‘ عرسشلا مكح امف ،ديلا ‘ ”اÿا
ه-ل-لا ة-م-حر و م-ك-ي-ل-ع مÓ--سسلا :باو÷ا^
اهجوزل ةأارŸا ببحتت نأا ل-ي-م-ج ،ه-تا-كر-بو
هب ءانتعلاو هل نيزتلاو ةنسس◊ا ةلماعŸاب
،تابرقلا مظعأا نم كلذ نإاف اهتيب نوؤوسشبو
ه-ي-لإا بب-ح-ت-ت نأا ا-قÓ-طإا Ó--ي--م--ج ضسي--لو
هيلع يبنلا نأا درو اŸ ،ذيواعتلاو مئامتلاب
مئامتلاو ىقرلا نإا) :لاق مÓسسلا و ةÓسصلا

ه-ح-ح-سصو دواد و-بأا هاور -(كر-سش ة-لو-ت-لاو
هللا ىلسص يبن-لا نأا-ب ن-ير-ت تنأا-ف ،Êا-ب-لألا

كتراج هب كتحسصن ام Èتعا ملسسو هيلع
ام يهو ةلوتلا نأل ،كرسشلا عاونأا نم اعون
وأا باجح نم اهجوزل ببحتلل ةأارŸا هلعفت

ا‡ كلذ Òغ وأا بر----سش وأا ل----كأا وأا ةر-----سص
نآارقلا ‘ و .ضضfi رحسس ةرحسسلا هثدحأا
حلفي ل و رحاسس ديك اوعنسص ا‰إا) Ëركلا
يبن-لا نأا ة-ن-سسلا ‘و ،(ى-تأا ثي-ح ر-حا-سسلا

عبسسلا اوبنتجا) :لاق ملسسو هيلع هللا ىلسص
‘و ،هيلع قفتم ((رحسسلا ركذ و) تاقبوŸا

لتقي :هنع هللا يسضر كلام مامإلا بهذم
دسسافم نم هلاعفأا ىلع بتÎي اŸ ،رحاسسلا

،تا-ع-م-تÛاو ر-سسألاو دار-فألا--ب ق--ل--ع--ت--ت
كترا-ج ه-ب كت-ح-سصن ا‡ ها-ت-خأا يرذ-حا-ف
داسسفو هللا بسضغ ثروي Òطخ قلزم هنإاف
ي-ن-ب ا-م نأل ،كجوز Úبو كن-ي-ب Úب-لا تاذ

هللا لأاسسنو ،لطابلا لإا ثروي ل لطاب ىلع
كلذ ى-ل-ع ي-ن-ي-ع-ت-سساو ،ا-م-ك-ن-ي-ب مدؤو-ي نأا
كسسفن-ب ة-يا-ن-ع-لاو لوأا ه-ل-لا ¤إا ءا-عد-لا-ب
ن-يÎسس كنإا-ف ،ا-ي-نا-ث كت-ي-ب-ب و كجوز--بو
.ملعأا هللاو ،باجعلا بجعلا

ن-ع لأا-سسي ضصخ-سش ،خ-ي-سش م-ك-ي-ل--ع مÓ--سسلا
هنأا املع ،لو◊ا لبق ةاكزلا جارخإا ةيناكمإا

دارأا نكل ،ءاروسشاع ‘ اهجارخإا ىلع دوعتم
.اهيلإا ةجاحب ضصخسشل اهÁدقت

:باو÷ا^
نم ،هتاكربو هللا ةمحر و مكيلع مÓسسلا

با--سصن--لا غو--ل--ب ةا--كز--لا بو--جو طور---سش
كلذ لبق اهجارخإا زوجي و ،لو◊ا نلوحو
اروسسيم يكزŸا ناك اذإا و ،نيرهسش وأا رهسشب

د-ن-ع با-سصن ه-ل نو-ك-ي نأا ه-ن-ظ ى-ل-ع بل-غ
كلذ لبق اهجرخي نأا دارأاو لو◊ا نلوح

وهف ايندلا برك نم ةبرك هيخأا نع جرفيل
ن--ع درو اŸ ،كسش نود كلذ ى--ل--ع رو--جأا---م
ثيد◊ا ‘ ملسسو هيل-ع ه-ل-لا ى-ل-سص ي-ب-ن-لا
برك نم ةبرك نمؤوم نع جرف نم) حيحسصلا
موي برك نم ةبرك هيل-ع ه-ل-لا جر-ف ا-ي-ند-لا
.ملعأا هللاو ،(ةمايقلا

يوÓلا دبع فسسوي روتكدلا

ةÒبكلا ةفاfl ةÒغسصلا عدي عرولا ملسسŸاىقثولا ةورعلا

ءاـــــــــعد
كتاكرب نم اندز مهللا
اندز ،كتابهو كاياطعو
ةعاط اندز ،انيقيو اناÁإا

ىوقت اندز ،كيلإا ابرقو
كل ابح اندز ،كنم ةيسشخو

انلذ ‘ دز ،كب اقلعتو
انبرق ‘ دز ،كل انعوسضخو

‘ دز ،كب انسسنأاو كنم
اميف انتبغرو كب انلاغسشنا

.كدنع

d«óHôhG GBjÉJ¬
⁄اظلا ىلع ءاعدلا

مولظŸا ةوعدو ،مولظŸا قح نم ⁄اظلا ىلع ءاعدلا
نكلو ،¤اعت هللا دعو امك ،Úح دعب ولو ةباجتسسم

ىلع اعد نم ““ نأا انÈخي ملسسو هيلع هللا ىلسص يبنلا
ءاعدلا مدع لسضفألاف ،هقح ذخأا يأا ““رسصتنا دقف هŸاظ
،¤اعت هللا ¤إا هيف رمألا ضضيوفتو ـ هزاوج عم ـ ⁄اظلا ىلع

:لوق امأا ،ةيادهلاب هل ءاعدلاو وفعلا عيم÷ا نم لسضفألاو
تلاح ‘ لاقي ام عفنأا نم وهف ،لي-كو-لا م-ع-نو ه-ل-لا ا-ن-ب-سسح

هيلع ميهاربإا اهلاق دقف ،هوركم يأا نم وأا هنم فوÿا وأا ملظلا
دمfi اهلاقو ،اهنم ه-ل-لا ها-ج-ن-ف را-ن-لا ‘ ي-ق-لأا Úح مÓ-سسلا

دق ضسانلا نإا :مهل ليق Úح نونمؤوŸاو ملسسو هيلع هللا ىلسص
ةمعنب اوبلقناف :ةجيتنلا تناكف ، مهوسشخاف مكل اوعمج
،هللا ناوسضر اوعبتاو ءوسس مهسسسسÁ ⁄ لسضفو هللا نم

هاذأا عنÁو ⁄اظلا مه هل-لا ه-ي-ف-ك-ي نأا ة-ي-ن-ب ا-ه-لو-ق-ف
هل زوجي ناك نإاو ،ماقتنلا ةي-ن-ب ل ،ه-ن-ع ه-م-ل-ظو

هللا نإا هللا ¤إا يرمأا ضضوفأاو :لوقو ،اسضيأا اذه
،نوعرف لآا نمؤوم اهلاق دقف ،دابعلاب Òسصب

لآاب قاحو اوركم ام تائيسس هللا هاقوف
.باذعلا ءوسس نوعرف

1 ءز÷ا



ةيرئاز÷ا ةيمÓضسإ’ا ةفاضشكلا ‘ يدايقلا
:““Úنضش رمع““

نوكيضس يذلا ينماضضتلا لمعلا و÷ نوحاترم
ناضضمر ‘

ةيرئاز÷ا ةيمÓصسلا ةفاصشكلا ‘ يدايقلاو يوعم÷ا طصشانلا راصشأا
‘ ةجاتÙا رصسألاو لئاوعلا ةدعاصسمو معد ةيمهأا ¤إا  ،““رمع Úنصش““

تاميظنتلل عصسوأا طا-صشن تا-حا-صسم ى-ل-ع ءا-ق-بإلاو ،نا-صضمر ر-ه-صش
ةلكاصش ىلع ةيئاذغلا دورطلا عيزوتو ““ةمحرلا معاطم““ حتفل ةيوعم÷ا
ناك يذلاو ،مرصصنŸا ناصضمر رهصش ‘ تناك يتلا ةينماصضتلا تايلمعلا

يحصصلا رج◊ا تصضرف يتلا ،““انوروك““ ةحئاج ببصسب ةياغلل ابعصص
ةحئا÷ا تاعبت نأا ثدحتŸا Èتعا Úح ‘ ،تايلولا ىلع لماكلا
،ةجاتÙا تائفلا ةصصاخو ،عمتÛا ىلع نآلا د-ح ¤إا ا-ه-ج-ئا-ت-نو
ىلع تاتقت تناك يتلا تÓئا-ع-لا ن-م د-يد-ع-لا-ف ،ةدو-جو-م تلازا-م
لكصشت يتلا ةمهŸا لمعلا سصرف تد-ق-ف ح-برŸا ي-مو-ي-لا طا-صشن-لا

¤إا ““Úنصش رمع““ اعدو ،اهيدل ة-ب-صسن-لا-ب رار-ق-ت-صسلاو ةا-ي◊ا بصصع
هليعافو هتانب لغتصشي ل يذلا لاعفلا يوعم÷ا لتكتلل ةدوعلا ةرورصض

مازتلاو ينماصضت يعامت-جا ل-م-ع ه-نإا ل-ب ،ط-ق-ف نا-صضمر ر-ه-صش ‘

ناصضمرلÓخ لصصاوتي عمتÛا نم ةم-ه-م تا-ئ-ف ءازإا ي-قÓ-خأا
لمع-لا نأا ¤إا اÒصشم ،ل-ي-صضف-لا نا-صضمر ر-ه-صش جرا-خو
لإا نكÁ ل ةيقار لمع ةفاقث ناصضمر رهصش ‘ يكراصشتلا
ةفاصشكلا نأا ¤إا اÒصشم ،عمتÛا ‘ اهميق Úمثت
نم د-يد-ع-لا-ب مو-ق-ت ة-ير-ئاز÷ا ة-ي-مÓ-صسإلا
ةيعامتجلاو ةينماصضتلا ةيعوطتلا تاردابŸا
جرا-خو نا-صضمر ر-ه-صش ‘نوكت يتلا ةمهŸا
ددصش ،ةقيمعا--ه--نإا لا---قة-يؤور-بو .ر-ه--صشلا
Úنصش““يوعم÷اطصشانلاو يدايق-لا

قفارت نأاةرورصض ىلع ،““رمع
تاذة-لود-لا تا-صسصسؤو--م
يعامت-جلا طا-صشن-لا
ف-ل-تfl ي-ن-ما-صضت-لاو
ةطصشنلا ةيوعم÷ا لعاوفلا

ي-ن-ما-صضت-لا ل-م-ع--لا ‘
‘اكلا معد-لا Ëد-ق-تو
باطقتصسا ل-جأا ن-م ا-ه-ل
‘ ةلعافلا ةيوعم÷ا تاقاطلا

ةينماصضت لمع ةموظنم ءان-ب ‘ ا-ه-ي-ل-ع زا-ك-ترلاو يÿÒا ل-م-ع-لا
يداŸا معدلاب ةينعŸا تÓئاعلا دعاصست نأا نكÁ ةلاعف ةيتاصسصسؤوم
  .ارطؤوم نوكي نأا بجي يذلا ‘اكلا

:““دمfi يديموق““ Êاضسفنلا يئاضصخأ’ا
ةطضشنأ’ا ةدوع دعب نطاوملليضسفن حايترإا

ةيتامدÿا
ه-ي-ف ما-صص يذ-لا مر-صصنŸا ما-ع-لا--ب ة--نرا--ق--م

ة-ب-ع-صص فور-ظ ‘ نا-صضمر ر-ه-صش نو-ير--ئاز÷ا
ل-ب-ق ن-م ة-صضور-فŸا Òباد-ت-لا بب-صسب ةد-ق-ع--مو

““انوروكلا““ سسوÒف ةهجاوŸ ةيمو-م-ع-لا تا-ط-ل-صسلا
نم تارصشعلاب ةبعصصلا مايألا كلت ‘ كتفي ناك يذلا

ناصضمر نويرئاز÷ا موصصي ،ءابطألا ىتح مهنم ÚنطاوŸا
في-صصو-ت د-ح ى-ل-ع ارر-صض ف-خأا و-ج ‘ ة-ن-صسلا هذ-ه
يذلا ،““دمfi يديموق““ ذاتصسألا Êاصسفنلا يئاصصخألا

ةدوعل ةرŸا هذه حاترŸا يصسفنلا بنا÷ا ةيمهأا ¤إا راصشأا
ام وهو ،ناصضمر رهصش ‘ ةلوقعم تاÎفل ةيتامدÿا ةطصشنألا

حيواÎلا ةÓصصل Óيل نوكرح-ت-ي ن-يذ-لا ة-صصا-خ ،Úن-طاوŸا ل-ع-ج-ي
يذلا و÷ا اذهل اÒثك Úحاترم ،لزانŸا جراخ تاعاصس ةحاÎصسÓلو
Êاصسفنلا يئاصصخألا Èتعاو .مرصصنŸا ماعلا نم ناصضمر ‘ ابئاغ ناك
ةردقلا هجاوت ذإا ،ةيصسفن اهن-م Ìكأا ة-ي-عا-م-ت-جا مو-ي-لا بعا-تŸا نأا
راعصسأا ‘ قوبصسŸا Òغ عافترلا ببصسب ابعصص اعصضو اصضيأا ةيئارصشلا
حصضاو لكصشب رثؤوي اذهو ،ءاصضيبلا موحللاو رصضÿاو ةيئاذغلا داوŸا

يذلا ،يرئاز÷ا نطاوملل اصضيأا يصسفنلاو يعامتجلا بنا÷ا ىلع
ةقاطلا ديدŒو ةحاÎصسÓ-ل نا-صضمر ر-ه-صش Èصصلا غرا-ف-ب ر-ظ-ت-ن-ي
اÈتعم ،ةنيكصسلاو ءودهلا نم وج ¤إا جات– اهلكو ،ةدابعلاو ةدارإلاو
تامدÿاو راعصسألا عافترا Èع ايعامتجا تداز اذإا لكاصشŸا ةكرح نأا

ام ءازإا سسأايلاو ءايتصسلا نم ةلاح ‘ يرئاز÷ا نطاوŸا لعŒ دق
Òفوت ةرورصضب ابلاطم ،سشيعلا فيلاكت ‘ عافترا نم ةاي◊ا هدهصشت

تائفلل Ëركلا سشيعلا تاردقب مامتهلاو عمتجملل ةنينأامطلا نم وج
ةيدام بعاتم نم Êاعت اه-نأا ود-ب-ي ي-ت-لا ،ة-جا-تÙاو ة-ط-صسو-تŸا
اهارارصضأاو ““انوروكلا““ ةحئاج رارمتصسا ببصسب ةرمتصسم ةيعامتجاو

اعاطق بطقتصسي يذلا ،تامدÿا عاطقو ينطو-لا دا-صصت-قلا ى-ل-ع
.ةيرئاز÷ا تÓئاعلا نم امهم

Úيفر◊او راجتلل يئ’ولا دا–’ا قضسنم
 :““جا◊ا روفيط““

راجتلا ىلع بجاو يعامتج’ا نماضضتلا
ةعابلاو

روفيط““ ،ÂاغتصسÚ Ãيفر◊او راجتلا دا–ا قصسنم Èتعا ،هتهج نم

تاصسصسؤوŸا ةكرح نم مهأاو ىوقأا يعامتجلا نماصضتلا نأا ،““جا◊ا
بولطŸا نأا Òغ ،ةيلاعف ينماصضتلا لمعلل اصضيأا فيصضت نأا نكÁ يتلا

وهو ،عمتÛا طاصسوأا ‘ ينماصضتلا يوعم÷ا لم-ع-لا ع-ي-ج-صشت و-ه
مهنأاصشب لاق نيذلا ،ةعابلاو راجت-لا ق-تا-ع ى-ل-ع ع-ق-ي ا-صضيأا ماز-ت-لا
ةيئارصشلا ةرد-ق-لا م-عد ‘ م-هرود نإا ،ي-لÙا بخ-ت-نŸاو ق-صسنŸا
ةرورصض ىلع اددصشم ،يصساصسأاو مه-م نا-صضمر ر-ه-صش ‘ Úن-طاو-م-ل-ل
راعصسألا نوعفري راجتل ةلوز-ع-م تا-كو-ل-صس ا-ه-نإا لا-ق اŸ يد-صصت-لا
هل ىدصصتت نأا بجي ام وهو ،ةنيعم راعصسأا سضرفل ةبراصضŸا نولغتصسيو
Úناوقو تايحÓصصلا سسا-صسأا ى-ل-ع ة-لود-لا ح-لا-صصمو تا-صسصسؤوŸا
،ةنصسلا هذه ناصضمر رهصش نأا ،““جا◊ا روفيط““ Èتعاو .ةيروهم÷ا
ةيئاذغلا داوŸا راعصسا ‘ عافترا عقو ىلع بÎقي وهو
‘ لعافلا بصسح دهصشŸا اذه نإاف ،رصضÿاو
ةلودلا سضرفتل ،رمتصسي نل يباقنلا طاصشنلا
ةصصاخ ،نوكتنأا بجاولا طبصضلا تايلآا
طبصضلموي-لا جا-ت– قو-صسلا نأاو
نأا نكÁ ل ي-ت-لا را-ع-صسألا
هذ-ه ى--ل--ع ى--ق--ب--ت
فزنتصست يهو ةلكاصشلا

ةط-صسو-تŸا تا-ئ-ف-لا تارد-ق
راعصسأل جات– يتلا ،ة-جا-تÙاو
يتلا ةيئاذغلا تاجتنŸا اهصساصسأا ىلع قوصست ةلوقعم
ةيصصfiو ةفورعم ي-هو ،ا-ي-مو-ي ير-ئاز÷ا ن-طاوŸا ا-ه-ك-ل-ه-ت-صسي
فلتÚ flب دوه÷ا قيصسنت ةيمهأا ¤إا ثد-ح-تŸا را-صشأاو .ة-م-عد-مو
نم وج Òفوتل ةلودلا حلاصصمو تاصسصسؤومو ةعابو راŒ نم Úلعافلا
‘ ةلوقعم راعصسأا نع ثحبي يذلا ،كلهتصسŸاو نطاوملل ةنينأامطلا

هقح نم اذهو ،تازايتما نم ةدافتصسلا ‘ بغريو ،ناصضمر رهصش
ةهجاوم ‘ ةلودلا دهج نزت ل تاكولصس يأا نم ارذfi ،كلهتصسمك
سسانلا هيف نما-صضت-ي يذ-لا نا-صضمر ر-ه-صش ة-ي-صسد-ق لو ة-برا-صضŸا
.ءاوصس دح ىلع تاصسصسؤوŸاو

ءادعضصلا سسفنتت تÓئاع
طاصشنلا راطإا ‘ طصشنت تناك تÓئاع ،رهصشأا ذنم تداعو ،اذه

قاوصسألا ¤إا تايلولا نم ددع ‘ يزاوŸاو يمصسوŸا يراجتلا
هنم تاتقت يذلا ق-فألاو نا-كŸا ل-ك-صشت تلازلو تنا-ك ي-ت-لا

تدقف نأاو قبصس دقو ،تباثو مظتنم Òغ ›ام لخدب ولو سشيعتل
ةنيعم تاجتنم قوصست يت-لا تÓ-ئا-ع-لا هذ-ه ن-م تا-ئŸا

ةطصشنألا ءارو تناك يت-لا حا-برألاو ل-م-ع-لا سصر-ف
هذ-ه تنا-ع ذإا ،““ا-نورو-ك““ ة--ح--ئا--ج بب--صسب

يذلا يحصصلا رج◊ا Òبادت نم تÓئاعلا
‘ ةيراجتلا تاءاصضفلاو قاوصسألا قلغأا

طا--صشن--ل--ل Úصسرا‡ يأا ه--جو
سشماه ىلع ىقبأاو ،يراجتلا

راجتل-ل ة-ب-صسن-لا-ب طا-صشن-ل-ل
لجصسلل Úل-ما◊ا ة-عا-ب-لاو
رهصش نأا ود-ب-يو ،يرا-ج-ت-لا

هذ-ه-ل ل-مألا دا-عأا ،ة-ن--صسلاهذ----ه نا-----صضمر
ينجو طاصشنلاو لمعلل اصسفنتمدجتصس يتلا تÓئا-ع-لا
اصضيأا هلغتصسي يذلا ،ل-ي-صضف-لا ر-ه-صشلا اذ-ه ما-يأا ‘ لاŸا سضع-ب

Ìكألا عاطقلا وهو ،ةيزاوŸا ةراجتلا عاطق ‘ لمعلل نونطاوم
قاوصسألا ‘ تائفلا هذه طصشنت ثيح ،ىÈكلا ندŸا ‘ اباطقتصسا
قاوصسألا هذه نم ديدعلا نإا لب ،Èتعم دادعتب ةينماصضتلا ةيبعصشلا
بابصشلا مهنم ةصصاخ ،ÚصسرامŸا ءلؤو-ه ن-م تا-ئŸا بط-ق-ت-صست
ةراجتلا ‘ ىري لو ةت-با-ث ل-م-ع سصر-ف د-ج-ي ل يذ-لا لا-ط-ب-لا
‘ حصضاو عجارت لظ ‘ لاŸا ين÷ ءاصضف لإا ةيمصسوŸاو ةيزاوŸا
.““انوروك““ ةحئاج روهظ ذنم ليغصشتلاو فيظوتلا

دجاضسŸاب حيواÎلا ةÓضص ..اÒخأا
،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو اهيلإا تراصشأا ةيميظنت Òبادت ‘و
ةمئألا نم ديدعلا ىدبأا د-قو ،د-جا-صسŸا ¤إا ح-يواÎلا ةÓ-صص دو-ع-ت
اعبت ةنكمألاو دجاصسŸا لك لمصشي ⁄ نإاو ،رارق-لا اذ-ه-ل م-ه-حا-ي-ترا
،ةيصصولا ةرازولا مث ةيملعلا ةنجللا هيلع ددصشت يذلا يئاقولا بناجلل

عقاوم تبطقتصسا يتلا تاقيلعتلا Èع نوحاترم ÚنطاوŸا نأا Òغ
رهصش لÓخ دجاصسملل حيواÎلا ةÓصص ةدوعل يعا-م-ت-جلا ل-صصاو-ت-لا
اباط-ق-ت-صساو اÒثأا-ت Ìكألا ي-قار-لا ءا-صضف-لا د-جا-صسŸا-ف ،نا-صضمر
عصساو عاطق بعوتصسي ⁄ ثيح ،ليصضفلا ناصضمر رهصش ‘ Úنطاوملل

نم ايصسفن Òثكلا ⁄أاتو دجاصسŸا قلغ ،يصضاŸا ماعلا Úيرئاز÷ا نم
،ةلوؤوصسŸا تاه÷ا اهتحرط يتلا ةيعوصضوŸا تاببصسŸا مغر اهقلع
‘ Úنطاوملل لمألا ددج ماعلا اذه حياوÎلاو دجاصسŸا ةدوع نأا لإا

نم ماع دعب ةديدج ةقاطبو Ìكأا ةيحيرأاب ماعلا اذه ناصضمر موصص
نوطباري مهلعجو Úيرئاز÷ا تايموي نم Òغ يذلا كاتفلا ءابولا

Ãتاعقوت ‘ لو دحأا لاب ىلع نكي ⁄و ىصسني ل دهصشم ‘ مهلزان
.تاصسصسؤوŸا
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عضضولا ةروطخ مغر ةيضضاŸا ةنضسلا Òثكلا هبعوتضسي ⁄ يحضص رجح نود ناضضمر رهضش لولحب ةنضسلا هذه ءادعضصلا نويرئاز÷ا سسفنت ،يضضاŸا ماعلا سضيقن ىلع
،Ëركلا رهضشلا لولح عم تاطلضسلا Òبادتل Úيرئاز÷ا راظتناو ةيتامدÿا ةطضشنأ’ا سضعب ةدوعبو .ÚنطاوŸا ةايح ىلع ةÒطÿاو ةضساضس◊ا ةÎفلا كلت ‘ يئابولا

هذه ناضضمر نويرئاز÷ا موضصيل ،تاي’ولا ‘ يحضصلا رج◊ا رذح زواŒو ،ةيتامدÿا ةطضشنأ’او حياوÎلا ةÓضص ةدوعب مهلؤوافت سسانلا نم عضساو عاطق يفخي ’
تايموي قرؤوت يتلا ءادوضسلا ةطقنلا نوكت داكت يتلا بعاتŸا هذه ،ليضضفلا رهضشلا لولح لبق امايأا ةيئارضشلا ةردقلا عم نطاوŸا بعاتم مغر ةيحيرأاب ةنضسلا

.““قاوضسأ’ا ‘ تيز““  ةمزأا اهنإا ليق ام زواŒو ،اهتعيبط ¤إا موحللا راعضسأا ةدوع ¤إا نونطاوŸا علطتي ذإا ،تاكÈلا رهضش لولح لبق Úيرئاز÷ا



ِهيِتْأاَي َل﴿ يذلا ه-ل-لا با-ت-ك و-ه Ëر-ك-لا نآار-ق-لا
ْنِم ٌليِزْنَت ِهِفْلَخ ْنِم َلَو ِهْيَدَي ِنْيَب ْنِم ُلِطاَبْلا

ٍم-ي-ِك-َح ى-ل-ع لز-ن د-قو ،(٢٤ :تلصصف) ﴾ ٍدي-ِم-َح 
‘ ًامsجنم ملصسو ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-صص ه-ل-لا لو-صسر
ثداو◊ا بصسح ،ة---ن----صس ن----ير----صشعو ثÓ----ث
نsودت روصسلاو تايآلا تناكو ،لا◊ا ىصضتقمو
هيلع هللا ىلصص ىفطصصŸا ناك ذإا ،اهلوزن ةعاصس
تا--يآا وأا ة---يآا ه---ي---ل---ع تلز---نأا ا---م اذإا م---ل---صسو
.““اذك ةروصس نم ...اذك ناكم ‘ اهوعصض»:لاق
لز-ن-ي نا-ك مÓ-صسلا ه-ي-ل-ع ل-يÈج sنأا درو د-ق-ف
هيلع هل-لا ى-ل-صص ي-ب-ن-لا ى-ل-ع تا-يآلا وأا ة-يآلا-ب
نأا كرمأاي هللا sنإا دمfi اي :هل لوقيف ،ملصسو
اذهلو ،اذ-ك ةرو-صس ن-م اذ-ك سسأار ى-ل-ع ا-ه-ع-صضت
،““يقيفوت““ نآارقلا عمج sنأا ى-ل-ع ءا-م-ل-ع-لا ق-ف-sتا

Ãنأا ىنعs اهيلع هارن يتلا ةقيرطلا هذهب هبيترت
.هللا نم ٍيحوو ٍرمأاب يه ا‰إا ،فحاصصŸا ‘ مويلا

لوصسرلا د-ه-ع ن-م ة-مألا هذ-ه-ل ه-ل-لا ر-صسي د-قو
ظفح ماركلا هباحصصأاو ملصسو هي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-صص
َنآاْرُقْلا اَنْرsصسَي ْدَقَلَو﴿ :¤اعت لاق ،Ëركلا هباتك

هللا بتكف ،(٢٣ :رمقلا)﴾ ٍرِكsدُم ْنِم ْلَهَف ِرْكuذلِل
،ليدب-ت-لاو ف-ير-ح-ت-لا ن-م ها-م-حو ،دو-لÿا ه-ل
نع هنم ٍءي-صش ¤إا عا-ي-صضلا قtر-ط-ت ن-م ه-نا-صصو

،رودصصلا ‘ هظفحو ،روطصسلا ‘ هظفح قيرط
َل * ٌزيِزَع ٌباَتِكَل ُهsِنإاَو﴿ :¤اعت هلوقل ًاقادصصم
ٌليِزْنَت ِهِفْلَخ ْنِم َلَو ِهْيَدَي ِنْيَب ْنِم ُلِطاَبْلا ِهيِْتأاَي هلو-قو ،(٢٤ –١٤ :تلصصف)﴾ ٍدي-ِم-َح ٍم-ي-ِك-َح ْن-ِم
﴾َنوُظِفاَحَل ُهَل اsِنإاَو َرْكuذلا اَنْلsزَن ُنْحَن اsِنإا ﴿ :¤اعت
ُهَعْم-َج ا-َن-ْي-َل-َع sِنإا﴿ :¤ا-ع-ت ه-لو-قو،(9 :ر--ج◊ا)

اَنْيَلَع sِنإا sمُث * ُهَنآاْرُق ْعِبsتاَف ُهاَْنأاَرَق اَِذإاَف * ُهَنآاْرُقَو
.(9١ :7١ :ةمايقلا)﴾ُهَناَيَب
هنأا بير ل يخ-يرا-ت رد-صصم-ك Ëر-ك-لا نآار-ق-لاو
لو ،قÓ-طإلا ى-ل-ع ا-ه-ح--صصأاو ردا--صصŸا قد--صصأا

صصن ة-ح-صص ‘ كصشلا ¤إا ل--ي--ب--صس u-ن-م لا-ح-ب ،ه
ل-ب-ق-ت ل ة-ي-خ-يرا-ت ة-قا-ثو وذ ه--نأل ،لاو--حألا
لوصسرلا ءÓ-مإا-ب ة-ياد-ب-لا ‘ نود د-ق-ف ،لد÷ا

لمحو ،دعب اميف يلتو ،ملصسو هيلع هللا ىلصص
سصصصقلا نألو ؛هتافو لب-ق ي-ئا-ه-ن-لا ه-ق-يد-صصت
⁄ ،ة-ي-خ-يرا-ت ثاد-حأاو ءا-ب-نأا و-ه ا‰إا Êآار-ق--لا

اهيلع ل-خد-ي ⁄و ،لا-يÿا ن-م ءي-صشب سسب-ت-ل-ت
ه-نا-ح-ب-صس لو-ق-ي ا-م-ك ه-نأاو ،ع-قاو-لا Òغ ءي--صش
﴾َلَز-َن uق-َح-ْلا-ِبَو ُها-َن-ْلَز-َْنأا uق--َح--ْلا--ِبَو﴿ :¤ا--ع--تو
.(5٠١ :ءارصسإلا)

نم انرصشأا امك – دsهعت دق لجو زع هللا sنإا مث
ىريو ،ليد-ب-ت وأا ف-ير– نود ه-ظ-ف-ح-ب –ل-ب-ق
نآارقلا ةيمصست نأا زارد هللا دبع دمfi روتكدلا
¤وألا ينع-ت ا‰إا ،با-ت-ك-لا-بو نآار-ق-لا-ب Ëر-ك-لا

هنوك ةيناثلا ينعت امنيب ،نصسلألا-ب wو-ل-ت-م ه-نو-ك
Ëرك-لا نآار-ق-لا ة-ي-م-صست sنإاو ،مÓ-قألا-بً ا-نsود-م
فو-صس ه-ل-لا sنأا ¤إا ةرا--صشإا ،Úم--صسلا ن--يذ--ه--ب
ينعأا ندحاو عصضوم ‘ ل ،Úعصضوم ‘ هظفحي

.ًاعيمج روطصسلاو رودصصلا ‘ هظفح
‘ هللا اه-ث-ع-ب ي-ت-لا ة-جودزŸا ة-يا-ن-ع-لا هذ-ه-بو
هللا ىلصص اهيبنب ءادتقا ةيمÓصسإلا ةمألا سسوفن

،زيرح زرح ‘ ًاظوفfi نآارقلا يقب ملصسو هيلع
ثيح هظفح-ب ل-ف-ك-ت يذ-لا ه-ل-لا د-عو-لً ازا‚إاو
﴾َنوُظِفاَحَل ُهَل اsِنإاَو َرْكuذلا اَنْلsزَن ُنْحَن اsِنإا﴿ :لوقي
.(9 :رج◊ا)

أاطÿا يدمعتم وأا ينيدلا مهفلا يÁدع نم Òثك
ةيومد اهينبت مدع ر-ئاز÷ا ى-ل-ع نو-ب-ي-ع-ي ه-ي-ف
““سشعاود--لا““ ن--م ه--ب ا--مو ““ي--بر--ع--لا ع--ي--بر---لا““

اÃ ى-ع-صس –ف-صسألا ع-م– م-ه-صضع-بو ..ا-ه-تاو-خأاو
نو-ك-ت نأا ل-جأا ن-م ىوا-صشرو ة-قد-نز ن--م ي--توأا
لإا ءي-صشل ل !!..ق-ير◊ا اذ-ه ن--م--صض ر--ئاز÷ا

ة-يرا-صض◊ا ا--نŸا--ع--م سسم--ط نود--ير--ي م--ه--نأل
لإا كانلصسرأا امو) أادبم ىلع ةمئاق اهنأل ةينيدلاو
ةيÒفكتلا ة-ي-ب-هذŸا م-صسا-ب  .(ŸÚا-ع-ل-ل ة-م-حر

او-لوا-حو ،او-ح‚ ا-م-ف ة-ن-ت-ف-لا لا-ع-صشإا او-لوا-ح
عم– نويدلا-ب ا-ن-قا-هرإل لوÎب-لا را-ع-صسأا Òمد-ت
امف ةيبعصشلا تاصضافتنلاب ىتح وأا –ىرخأا لود

اوطقصس مهنك-لو ،او-لوا-ح م-ث او-لوا-حو ..او-ح‚
يحÓصصإلا ينيدلا اهجهنب ةفقاو رئاز÷ا تيقبو

اهمÓصسإاب ..ةيخيرات-لا ا-هزو-مر-ب ،يÒمد-ت-لا ل
ناي-غ-ط-ل-ل ة-صضفار-لا ا-ه-ت-ي-صسا-ي-صسبو ..ح-م-صسلا

لإا لود-ل-ل ة-ي-ل-خاد--لا نوؤو--صشلا ‘ ل--خد--ت--لاو
يمÓصسإلا ⁄اعلاب اهتقÓع تيقبو ..حÓصصإلاب
هذه نأا) ىلع ءانب ةمئاق هعم انتقÓعو ةحوتفم

لهف ..(Êودبعاف مكبر أانأاو ةد-حاو ة-مأا م-ك-ت-مأا
راصسم وه يذلا راصسŸا اذه نم ءاي-ب-غألا م-ل-ع-ت-ي
؟يبلاعثلاو سسيدأاب نبا لاثمأا نم ÚحلصصŸا رابك
،حايرلا فاخي ل فصصاوعلا ‘ دلوي نم نإا لوقن
اهنم جوعلا انباصصأا امو فصصاوعلا ‘ اندلو دقو
اننأاب هللا عم دهعلاو فيرصشلا فقوŸا انايعأا لو
مامإلا .ةرجهلا راد مامإا بهذم ىلعو ،نوملصسم
ن-م ه-لو-ح ن-مو سسيدا-ب ن-با ج-ه-ن ى-ل-عو ،كلا--م
.ءÓصصألا ءاملعلا

يأا نود ةبلصصلا فقاوŸا اننيد نم انملعت نحن
ل-يوأا-ت ه-ل-يوأا-ت وأا ا-ي-صسا-ي-صس ن-يد-ل-ل لÓ-غ-ت-صسا
عنصصت فيك دوقعل انداهج نم انملعتو ،Úلها÷ا
 ...مÓصسإلاب فقاوŸا لاجرلا

نحن معن ..خيرا-ت-لا لا-جر نÙا ع-ن-صصت ف-ي-كو
ل--جا ن--م ن--ك--لو سضرألا بو--ع--صش ل--ث--م عو‚

ايقÓخأاو اينيد مهنم نحنو انم مه ن‡ نيرخآلا
ةرو-ث-لا ما-يأا ن-يد-ها‹ نإا :لو-قأا ..ا--يرا--صضحو
دها‹ › ىور امك مايأل سشيصش◊ا نولكأاي اوناك
ءادأا نع اوفلختي ⁄ كلذ عمو ..انراد ‘ ىصشعت

ديل÷ا ىلع رجفلا نولصصي اوناك،ينيدلا بجاولا
يمصشاهلا دهاÛا ديق-ع-لا لا-ق ا-م-ك ..لا-ب÷ا ‘
اهÒغو ةيلخ دŸا عابتاب مويلا فيكف ،سسرجه
انرج نولواحي ةيفئا-ط-لا ة-ي-ب-هذŸا ءا-ي-عدأا ن-م
ةماده ةيئيزŒ ةينيد مي-ها-ف-م ¤إا ع-ي-ط-ق-لا-ك
Òبعتلاب مهنأا ،ينيد-لاو ي-عا-م-ت-جلا ج-ي-صسن-ل-ل
يغبلا تاودأا نم انصسل..قرطلا عاطق يعامتجلا

لوقي لوصسرلاو  مÓصسإلا ةما نم ءافعصض ىلع
ن‡ انصسلو (هنع هللا رصسي ملصسم نع رصسي نم)
لجا نم ،عبتي نأا قحأا ق◊او ،قح-ل-ل نور-ك-ن-ت-ي
انييصسامولبد حاورأاب انمهاصس لب ةصشئاط تاوزن
ةيناصسنإلا ‘ انل ةوخإا مه سسانأا ذقنأا لجأا نم
اعبت انصسلو ..سضfi يمÓصسإا رو-ظ-ن-م ن-م ط-ق-ف
رقن ل نحن..امهيف قح-ل-ل لإا ا-ي-ن-يدو ا-ي-صسا-ي-صس
قحأا ق◊اف ،انتدلج ينب نم ناك ناو دحأا ةقدنز
مئامعلا مصسب نيدلا ىلع ÚلفطتŸا ناو عبتي نأا
ةز-ع-لا بر لا-ق ا-م-ك م-ه-ل لو-ق-ن ا-ه-نو-ل نا--ك ا--يأا
عوج نم مهمعطأا يذلا تيبلا اذه بر اودبعيلف))

((فوخ نم مهنمآاو

زورب ،ةريرصسلا ءافصصل سسف-ن-لا ةوز-غ ة-م-غ-ط ن-م
عناصصو لقعلا ل-ما◊ ه-جو-م-ك ة-ي-نا-نألا نا-ط-ل-صس
تايمكلا ءا-صضف ‘ عرا-ب-لا ،با-صس◊ا د-ه-ع ح-مÓ-م
،ءاوصضألا ةرئاد ‘ ÒنŸا نئاكلا ءاقبإا ‘ رصصاقلاو
عم ةعيطقلاو ةرمزلا سشرع قيلطت نمز وه Óعف
ةنوفدŸا ةميقلا ،نواعتلا ،هاياحصض لوأاو ةعام÷ا

.نايصسنلا ةÈقم ‘
ا-ي-فار-غ÷ا ق-ط-ن-م قو-ف-ت ة-عز-ن نوا-ع-ت-لا نأا ع--م
برقأا ا-ه-ن-ك-ل ،ة-ي-صسن÷ا ة-ير-صص◊ا ن-م تل-ف-ن-تو
ن-يد ة-مأا سصو-صصÿا-بو ناÁإلا ل-هأا ن-م ة-ف-طا--ع

دعب ىلع نحنو ،يعم÷ا Òمصضلا ناصسلو ةحامصسلا
،هللا روهصش لصضفأا لابقتصسا نم ةدودعم تاعاصس
ةداعإا Êاصسنإلاو يقلÿاو يعر-صشلا ا-ن-ب-جاو ن-م-ف
‘ ةلجصسم ةمÓع دوعت يك ة-م-ي-ق-لا هذ-ه-ل ةا-ي◊ا
.فولأاŸا كولصسلا

لمعلا اهلÓخ نم ّمتي يتلا ةّيلآلا نواعتلاب دصصقي

فادهأاو بصساكم قيق– ة-ي-غ-ب ة-عا-م÷ا را-طإا ‘
ًا-صسكا-ع-مً ا-مو-ه-ف-م ل-ثÁو ،سسا-ن--لا Úب ة--كÎصشم
عونلا اذه ،ةّيصصخصشلا عفانŸا ىوهي يذلا سسفانتلل
قيل–و ةيدرفلا تاذلا-ب و-م-صس ه-ي-ف كو-ل-صسلا ن-م

ل حلصسم تنمصسإاب تاقÓع ج-صسنو ع-م-تÛا-ب ›ا-ع
ة-م-ي-ق ع-فر ف-ي-ن◊ا ا-ن-ن-يدو ،مدا-ق-ت-لا-ب ط-ق-صست
اهنقتي نم نمث فعاصضو اهردق نم Óعو نواعتلا

انيفكت دقو ،اهل دع ل عصضاوم ‘ اهركذ ‘ بهصسأاو
uر-ِب-ْلا ى-َل-َع او-ُنَوا-َع-َتَو) :¤ا-ع-ت ه-ل-لا لو-ق-ي  ،ة-يألا

ِمِْثْإلا ىَلَع اوُنَواَعَت َلَو ىَوْقsتلاَو ةروصس ،(ِناَوْدُعْلاَو 
 .٢ : ةدئاŸا

‘ ةبÙا طباور ةدايز ‘ نواعتلا ةيمهأا ىلجتت
،ةدع تاءاصضف ‘ ءاقدصصألاو لهألا Úب عمتÛا

لا-م-عألاو ما-هŸا زا‚إا ءا-ن-ثأا ن-مز-لا ل--ما--ع ح--بر
اصضر ىلع لوصص◊ا ،ناقتإلاو ةعاÈلاب اهتطاحإاو
دا-ق-حألا ن-م سص-ّل-خ-ت-لا  ،¤ا-ع-تو ه-نا-ح-ب-صس ه-ل--لا

Êاحور خانم قلخ ،سسفنلا بحو ةينانألا ةوطصسو
كلÁ يميق عمت‹ دÓيم ،ÚصصبÎملل هيف ناكم ل
ةرادإلا ئدابم ة-م-حر-ت ،ة-عرا-قŸاو ءا-ق-ب-لا ةرد-ق
.ءابعألا عيزوتو ماهŸا ميصسقت لÓخ نم ةثيد◊ا
امنيأا ÚجاتÙا ةدعاصسم  ،ةدع روصص نواعتلا ذخأاي
،عرا-صشلا ،ة-ئ-ي-ب-لا ة-فا-ظ-ن ى-ل-ع سصر◊ا  ،اود-جو
،قيرطلا نع ىذألا ةطامإا ،ةماعلا قفارŸاو ةصسردŸا
ىلع ةدعاصسŸا ،ة-ب-ي-ط-لاو ة-ن-صس◊ا ة-م-ل-ك-لا ر-صشن

،سسا-ن-لا Úب د-ي÷او بي--ط--لا كو--ل--صسلا ة--صسرا‡
ةوخأا نم هجاتحي نم ّلكل داصشرإلاو حصصنلا Ëدقت
نوصشيعي فيك اوملعتي ⁄ نإا ،رصشبلا نإا .ءÓمزو
حور.مئاه-ب-لا ة-ت-ي-م م-هرد-ق نإا-ف ،نÓ-خو ةو-خإا-ك
‘ رعذلا عرزتو اهنت“و فوفصصلا يصصرت ةعام÷ا
،نا-مآلا د-ه-ع-ل خرؤو-تو ،سصبŸÎاو Ëر-غ--لا سسو--ف--ن
عم دقح ومني ل ىتح ناصسنإلا عم ناصسنإلا حلاصصتو
.ةعام÷ا عم هللا ديف ،نامزلا
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يخيرات ردصصم Ëركلا نآارقلا
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1 ..ةدـــيقعلاو خيراـــتلا ةــــمأا

يتاول .م : ملقب

ةخود نب  جاح

¤وألا ةقل◊ا

 روــــــــتكدلا مـــلقب
fiصصلا يلع دمÓيب

ةينانألا ةعراقم ةلحر : راونألا باحر ‘



رهشش انيلع لطيو ،نابعشش رهشش تاحفشص يوطنت اذ اه
نم قتعلابو هتامحرب انبر هيف ضضيفيو ،هتاكÈب ناشضمر
،هانرظتنا اŸاط يذلا Ëركلا فيشضلا انيلع لحي ,هناÒن
ÿÒا رهشش نآارق-لا ه-ي-ف لز-نأا يذ-لا نا-شضمر ر-ه-شش ه-نإا

،تا-ح-ف-ن ه-ما-يأاو ،ى-شسن-ت ل ه-ع-م ا-ن-تا-ير-كذ ,ة--كÈلاو
.تارومعم مايقلاو ركذلاب هيلايلو
Èع تر-فا-شسو ي-تر-كاذ تكر– نا-شضمر بÎقا ا--م--ل--ك
, ابشصلا مايأا ¤إا Úنحو قوشش Êرمغو ,يشسفن ¤إا يشسفن

ةركاذلا ‘ نا-شضمر ا-ه-ششق-ن ي-ت-لا رو-شصلا كل-ت ة-شصا-خ
ىلع رجفلا لب-ق و-ح-شصن ا-م-ن-ي-ح رو-ح-شسلا د-ن-ع ا-هلوأا

دنع اهتيناثو ,روحشسلا تقوب انملعي يتارحشسŸا توشص
¤إا Úلورهم (نذي هار ،نذي هار) خرشصن نحنو بورغلا
 .تيبلا
ةيشسفنلا ةئيهتلا لمجأا امو ,ابشصلا مايأا ىلحأا ام هآا مث هآا
قاتششنف انشسوفن ‘ ممهلا ذحششت ,ءابآلا انيف اهعرز يتلا
⁄ نم :ةيبÎلا لهأا لاق دقو ,همودقل حرفنو ناشضمرل
.لاوحألا عيمج ‘ هيلع تلقث لامعألا باوث فرعي
امأا ,لsجَعَتَي لأاو لحري لأا نا-شضمر ءا-ج اذإا ى-ن-م-ت-ن ا-ن-ك
انلاح ¤إا رظنلاب مقافتُم هيلإا انجايتحاف ماعلا اذه هذه

.يداشصتقلاو يمشس÷او يشسفنلا
مو-ق ن-ح-نو ضضر-ف نا-شضمر مو-شصف فور-ظ-لا هذ-ه ع-مو
ضضرف هللا نأا ةرورشض اننيد نم ملعن نودحوم نونمؤوم
,رخأا مايأا ‘ يشضقي نأا هلو ضضيرŸا ىلع ففخو مايشصلا
هماشصو انلوم هبتك اشضرف دÔل نملعتن ⁄و ةقشسف انشسل
دئادششلا مهب ترم دقو انفلشس همو-شص كر-ت ا-مو ,ا-ن-ي-ب-ن
اونهو امف ,انب رم ام فاعشضأا ماقشسألاو عاجوألاو نÙاو
.اوناكتشسا امو

ةليمج تناك امك كيف انمايأا دوعت لأا ُناشضمر اي انفوخ
انحيوارتو رماوأاب طورششم ا-ن-ما-ي-شص نو-ك-ي نأاو ,ة-بذ-ع
.رجاوزب ةديقم
لبق وحشصن انك فيك انيشضام نم ىشسنن ⁄ ُناشضمر اي
انظقوي –ليل-لا عا-برڨ – ي-تار-ح-شسŸا تو-شص ى-ل-ع ر-ج-ف-لا
ددريو ,اهقدي لب-ط-لا ل-م-ح-ي ,رو-ح-شسلا ة-ب-جو لوا-ن-ت-ل
هللا دابع :ليللا ءوده قششي توشصب يدانيو ,تÓيلهتلا

شس-َت شسلا sِنإا-َف اوُر-sح-َ s-روطتو نامزلا رم مويلاو ُةَكَرَب َرو-ُح
.فتاهلا Úنر لإا انظقوي حبشصأا امو لا◊ا
اراغشص انك امدنع مايألا انيشسنت ملف ناشضمر اي كب Óهأا

ىتح اهكشس‰و ,رشصعلا دعب ةيبلزلا يÎششن Úمئاشص
.برغملل نذؤوي
اهع-ي-ب-ي ا-ه-ع-نا-شص تو-شص بذ-عأا ا-مو – ا-هÓ-حأا ا-م تنا-ك
نم) ةي-ف-ط-م ل-شسع-لا ‘ ..ة-ي-بلز ..ة-ي-بلز :يدا-ن-يو
.(وفطلا
يشضاŸا تايركذو نامز مايأا ىلحأا ام ناشضمر اي كب Óهأا
ىلع sنواعتي ناوشسنلاو تاهمألا رظنمو ,ليم÷ا بذعلا
رانلا ت– اديور اديور جشضنت ,راطفإلا ةيرشش دادعإا
هشضع-ب ,قا-هرإلاو بع-ت-لاو تا-ه-مألا تا-ع-مدو ,ة-ئدا-ه-لا
.–راطفإلا دادعإا ةاناعم نم رخآلاو ,مايشصلا Òثأاتب
ةد-ئا-م ى-ل-ع ا-ن-شسو-ل-ج ى-ل-حأا ا-م :نا--شضمر ا--ي كب Ó--هأا
رمؤون ,تارمتب هراط-فإا أاد-ب-ي Òغ-شصلاو Òب-ك-لا ,را-ط-فإلا
دقف انرمغت ةحرفلاو هللا قزر نم لكأانو ,هللا ةيمشستب
يهتنتو ,لوبقلل انقفوي نأا هل-لا لأا-شسنو ما-ي-شصل-ل ا-ن-ق-فو
.معنلا ىلع هركششو هللا دمحب انتدئام
،ماع لك ضسوفنلا هبقترت ارهشش اي ُناشضمر اي َكب Óًهأا

ة-م-حر ر-ه-شش ،ما-ع ةدŸ ه-ل-ي-حر ذ-ن-م ه--ي--لإا قا--ت--ششتو

‘ د-ه-ت‚ ,ناÁإاو ما-ي-شصو ،نآار-قو ةÓ--شصو ،نار--ف--غو
ُباَوَْبأا ْتَحuتُف دق-ف ,تا-ير-غŸاو ي-شصا-عŸا م-غر تا-عا-ط-لا
⁄و ,Úُِطاَيsششلا ْتَلِشسْلُشسَو ،ِراsنلا ُباَوَْبأا ْتَقuلُغَو ،ِةsنَجْلا
.ضسفنألا ةدها‹ لإا قبي
, انعت“ حيواÎلاب كيلايل ىلحأا ام ناشضمر اي كب Óهأا

انع-فر-ت تاد-ج-شسلا د-يز-مو ,ا-ن-ح-ير-ت تا-ع-كر-لا ةÌكو
ةاعدلا دششي ,انلغاششمو انايند انيشسني فوقولا لوطو,
نوكي ل ادقع ةاعدلا دقعيو نآارق-ل-لو نآار-ق-لا-ب ضسا-ن-لا

يزاوت ةنج ايندلا ‘ نظأا ام-ف ,بي-شصن نا-ط-ي-ششل-ل ه-ي-ف
¤إا عمتشست ,ة-كرا-بŸا نا-شضمر ›ا-ي-ل ‘ ح-يواÎلا ة-ن-ج
,بل-ق-لا فا-غ-شش ضسم-ل-يو ناذآلا ف-ن-ششي نآار-ق-لا ئرا--ق
,‘اشصلا هعبن نم يقتشست نآارقلا ناتشسب ¤إا كذخأايو
...Êاذآا ““ىحشضلاب““ فuنششو أارقا :لئاقلا  عم ددرنو
ةرو--شسلو ...““ ِنا--قر--ف---لا---ب““ ِبل---ق---لا َفا---غ---شش ضسŸاو
َميظع ‘اشصلا اهعبن نم ...يقتشسأا Êذخ ““ِضصÓخإلا““

.Êاعم
لوب-ق كي-ف بر-لا تا-ح-ف-ن ن-م نإا-ف نا-شضمر ا-ي كب Ó-هأا
شصل-ِل-ف ,تاو-عد-لا s-شس-ُم ٌةَو-ْعَد ِهِرا-َط-ِْفإا َد-ْن-ِع ِم-ِئا ,ٌةَبا-َج-َت-ْ

.ٌةَباَطَتْشسُم ٌةَحْرَفَو
,ÚبقÎم وأا Úفئاخ انشضعب تدجو نإا ناشضمر اي ارذعو
ضسراÁو علشسلا يفخيو راعشسألا عفري نم انيف تدجو وأا
ضشغيو ضسلديو بذكي ,را-ج-ششلا ن-م Ìك-يو ,را-ك-ت-حلا

تامهيرد لجأا نم ةقيق◊ا فÓخ مهويو هوÁو عدخيو
 .تÓيلق

ْألا ُم-ِه-ْي-َل-َع َلا-َط ءلؤو-ه-ف رذ-ع ف-لأاو ارذ-ع شسَق-َف ُد-َمَ ْتَ
لوق لإا مهل لاقي لو .َنوُقِشسا-َف ْم-ُه-ْن-ِم Òٌ-ِث-َكَو ْم-ُه-ُبو-ُل-ُق
.ْرِشصَْقأا uرsششلا َيِغاَب اَي ،ْرِششَْبأا ِرْيَخْلا َيِغاَب اَي :يدانŸا

نم هلمحي ام لكب ةنشس لكك ادد‹ ناشضمر انيلع لحي
ىلع ملشسم راي-ل-م ن-م Ìكأل ة-ي-حورو ة-ي-ناÁإا Êا-ع-م
ةقيرعلا هتشسردÃ ذ-م-ل-ت-ت-ن-ل ة-ي-شضرألا ةر-ك-لا ه-جو
‘ نيرشضحتشسم ،ةقيمعلا ةيوبÎلا هجهانم نم لهننو
يذلا ملشسو هيلع هللا ى-ل-شص د-مfi ي-ب-ن-لا يد-ه كلذ

ىرخألا تادابعلا نم هÒغ امك ناشضمر لÓخ نم انملع
هللا ةدارإل مÓشستشسلاو لاثتملاو ة-يدو-ب-ع-لا ى-ن-ع-م

.Úعمجأا هقلخ ىلع هتبيه تلعو هتمظع تلج
ةيناÁلا اه-ي-نا-ع-م ¤إا ة-فا-شضإلا-ب ،نا-شضمر ة-شسرد-م
دعب ةميظعلا مÓشسإلا ناكرأا نم انكر هنوك ةيماشسلا
عاطتشسا نŸ ج◊ا هدعبو ةاكزلاو ةÓشصلاو Úتداهششلا
ةدهاÛاو Èشصلا ملعتل ةطfi كلذك وه ،Óيبشس هيلإا

ث– يتلا ةيرششبلا ضسفنلا ىلع ضضاÎعلاو ةمواقŸاو
تاوهششلا عابتاو تلفتلاو درمتلا ىلع ا-م-ئاد ا-ه-ب-حا-شص
ةرامألا ي-ه-ف ،ا-ه-بأاد اذ-هو بيو-شصت وأا ح-ي-ح-شصت ا‰ود
اهرهاظ اهÒغشصو اهÒبك يشصاعŸاب ةذذلتŸاو ءوشسلاب
.اهنطابو
ى-ل-ع ث– ةدا-ب-ع لوأا-ك م-ظ-عŸا نا-شضمر Èت-عأا ي-ن-نإا
د-يد-ع كا-ن-ه نأا م-غر غ-لا-بأا تشسلو Èشصلاو ة-موا-قŸا
ةÓشصلاو داه÷اك :ث–و كلذل و-عد-ت ي-ت-لا تا-طÙا

نأا لإا ،تاءÓ--ت--بلاو ضضرŸاو ⁄ا--ظŸا ى---ل---ع Èشصلاو
هتبغرو ضصخششلا ةدارإا-ب ه-نأل ا-هاو-قأا Èت-ع-ي نا-شضمر
بهذي لب ،Èشصلا انيل-ع م-ت-ح-ي ا-شضور-ف-م ار-مأا ضسي-لو
ةعانقو اهرك ل اعوط هتاذلمو هتاوهشش عطقل ناشسنلا

.Óيث“ ل اناÁإاو اشضرف ل

؟ناشضمر رهشش ‘ اذام مواقن

ضسفنلا مواقن ،ةطبشضنŸا Òغو ةتلفنŸا ضسفنلا مواقن
ي-هو ا-ن-ع ة-ق--ي--ق◊ا بج--ح لوا– ي--ت--لا ةدر--م--تŸا
ذنم تدان يتلا ةميظعلا ةي-ه-لإلا تاذ-ل-ل مÓ-شست-شسلا
يتلا ةيوشسلا ضسفنلا فنك ‘ ضشيعلا ¤إا دابعلا لزألا

فورظلا تناك امهم اهيدتعت لأاو هللا دودح دنع فقت
.نتافŸاو تاذلŸاو
كو-ل-شسلا اذ--ه ،جو--عŸا كو--ل--شسلا نا--شضمر ‘ موا--ق--ن
ةيجمه-لا ى-ل-ع نا-شضمر Òغ ‘ دا-ت-عا يذ-لا ير-ششب-لا

مامأا ناشسنلا عشضيل ناشضمر يتأاي ،ةجطلبلاو فنعلاو
ليفك موشصلا نأا اهدافم يتلا ةلماكلاو ةيلاثŸا ةقيق◊ا
لكألا نع اهتدارإاب تعطقنا ضسفنف ،هكو-ل-شس ل-يد-ع-ت-ب
اهكولشس لدعت نأاب كلذك ةليفك تاوهششلاو برششلاو
ةشسردم ‘ ارشضحتم اي-قار نو-ك-ي-ل هدد-شستو ه-مو-ق-تو
ن-م تبر-غ-ت-شساو ة-ع-ير-ششلا تمر-ج كلذ-لو ،نا--شضمر
⁄ ناشضمر نأا في-كو Úم-ئا-شصلا ضضع-ب كو-ل-شس ف-ن-ع
.ةتيقŸا ةيبلشسلا ةداعلا هذه مهيف مزهي
تاوهششلا هذه ،اهعاونأا لكب تاوهششلا ناشضمر ‘ مواقن
هلقع لدب هكر– داقن-م د-ب-ع ¤إا در-ف-لا تلو-ح ي-ت-لا

هنكÁ ناشسنإلا نأا كلذ ةجيتنو ،هناÁإا لدب ههجوتو
ةيشسفنلا هتا-ي-ح ن-طو-ي نأاو ة-ف-ع-لا-ب ه-شسف-ن مز-ل-ي نأا

Úبو هنيب قرف-لا نأاو ،طا-ب-شضنلا ى-ل-ع ة-ي-ناو-ه-ششلاو
انملعت اŸاطل يتلا ناشضمر ةشسردم ‘ نمكي ناوي◊ا

ة-موا-ق-م ف-ن-ك ‘ مر-ك-م نا-شسنلا ا-ه-يأا كنأا لاز-ت لو
.اهعابتا ضسيلو تاوهششلا
اهظقوي يتلاو اهŒÈو ضسفنلا Èكت ناشضمر ‘ مواقن
تاوهششلا رهقو ضشطعلاو عو÷ا ةوطشس ت– ناشضمر
انم دحاولا ملظي ةربابج ناشضمر Òغ ‘ انلعŒ يتلا

ناشضمرف ،ميقلاب ةلابم وأا Òمشضلل زخو ا‰ود رخآلا
نايبب ةÈكتŸا تايشصخششلاو ةŸاظلا ضسفنألا كلت رهقي

تايكولشسلل رهاقلا ره-ششلا اذ-ه لÓ-خ ن-م ا-ه-ت-ق-ي-ق-ح
.ةفرحنŸا ضسفنألاو ةجوعŸا
اÃ ضساشسحلاو ءارقفلا راعششتشسا ىلع ناشضمر انÈجي
لكألا نع عاطقنلاف ،رهدلا لاوط نوŸأاتيو نوشسحي
قراو-ف-لا د-ن-ع ا-ق-ي-م-ع ف-قو-ت-ن ا-ن--ل--ع--ج--ي بر--ششلاو
ام ناشضمر لولف ،ةيقبطلا تلÓتخلاو ةيعامتجلا
مورحÃ حون‡ لو عئاجب ناعبشش لو Òقفب ينغ ضسحأا

.ناشضمر اي ميظع تنأا مكف
ةميق-لا هذ-ه ،Èشصلا مو-ه-ف-م كلذ-ك نا-شضمر ا-ن-م-ل-ع-ي
ةينهذلاو ةيشسفنلاو ةيحورلاو ةيكولشسلاو ةيناشسنإلا
لكألا نع عطقني نأا ىل-ع أار-ج-ي ن-م-ف ،ة-ي-ئا-ن-ث-ت-شسلا

تاعا-شسلو ه-تدارإا-ب ا-ه-فÓ-ت-خا-ب تاو-ه-ششلاو بر-ششلاو
ناشضمر هنإا ،ةددعتم كلذك عيباشسألو راهنلا نم ةليوط

ضسيل Èشصلا نأا اهدافم ةيدبأا ةعانق انيف عرزي يذلا
ءا-ي-ب-نأÓ-ل ة-شصو-شصfl ة-مار-ك وأا ةز-ج--ع--م وأا ار--ح--شس
لكل يتاذ جاتنإاو ةيلخاد ةدارإا يه لب طقف Ú◊اشصلاو
ةÎفو قÓط-نلا ة-طfi و-ه نا-شضمرو كلذ د-ير-ي ن-م
.رابتخلا

نأا انملعت ةزيجو ةÎف وه لب طقف هتاذل ضسيل ناشضمر
مئاد ضشيع ط‰و ةايح جهنمك هتشسردم ميلاعت يقبي

اهتاعاشسو اه-ق-ئا-قدو ا-ه-لو-شصفو ة-ن-شسلا رو-ه-شش ل-ك ‘
ةيتاذلا ةمواقŸا نونف ‘ ةيبيردت ةرود وهف ،اهيناوثو
مانتغلا نشسحأا اهمنتغن نأا ا-ن-ي-ل-ع بج-ي ة-ي-عا-م÷او
ةمواقŸا رهشش اي ابحرمف .Úموكfi وأا اماكح انك ءاوشس
..يدحتلاو Èشصلاو

هد-مأا لا-ط ا-م-ه-م Òشصق ر--ف--شس ةا--ي◊ا
بجو تاطfi هللختت ،هتاونشس تدتماو
عجاÒل ا-هد-ن-ع ف-ق-ي نأا م-ل-شسŸا ى-ل-ع
،ه-بر ق-ح ‘ ار--شصق--م نا--ك اذإا ه--شسف--ن
ةلشصاوم ىلع هن-ي-ع-ي اÃ ا-ه-ن-م دوز-ت-يو
ليحرلا لبق هللا نم ىوقت ىلع قيرطلا

.ةيقابلا رادلا ¤إا ةينافلا رادلا نم
ىلع ىشص– لو دعت ل يتلا هللا معن نم
راد--لا هذ--ه ‘ هد--جوأا اŸ ه---نأا مدآا ن---با

اد-ي-حو ه-كÎي ⁄ ،ا-ه-ي-ف ه-ف-ل-خ-ت--شساو
‘ ط-ب-خ-ت-يو ،ةا-ي◊ا بعا-شصم ه-جاو-ي
نوكلا اذه  ‘ ام لك هل رخشس لب اهئاقشش
ىلع Èشصيو رفشسلا ةقششم لمحتي يك
ةنيمث اشصرف هاطعأاو ،ق-ير-ط-لا ءا-ث-عو
ا-هد-ن-ع ف-قو-ت-ي تا-طfi ة-با-ثÃ ي--ه
ره-شش ل-ك ‘و مو-ي ل-ك ‘ ةا-ي◊ا را-ط-ق
اهتاÒخ ضضيف نم دوزتيل ،ةنشس لك ‘و
اهتاكرب Úعم نم برششيو ،ة-ي-نا-حور-لا

دق يذلا هناÁإا ا-ه-ب دد-ج-يو ،ة-ي-نا-بر-لا
ناشسللا تلزو ،رفشسلا ءاثعو نم ىلبي
.رظنلا تاÌعو
نا-شسنإلا-ب ةا-ي◊ا را-ط-ق قÓ-ط-نا د-ع--ب
ل ثي-ح ة-لو-ف-ط--لا ة--ل--حر--م هزواŒو
ق-ف-ن ‘ ل-خد-ي ،تا-ب-جاو لو ف-ي-ل-ك-ت
ل-ع-ج-ي ر‡ ن-م ه-ب-ع-شصأا ا--مو غو--ل--ب--لا

لوا–و جيهت ةfiا÷ا ضسفنلا تاوهشش
،حيح-شصلا ق-ير-ط-لا ن-ع ه-ب فار-ح-نإلا

ضصبŸÎا ناطيششلا كاب-شش ‘ ه-عا-ق-يإاو
ىلع هعطق يذ-لا د-عو-لا ذ-ن-م مدآا ن-با-ب
هجرخأاو هيلع هللا بشضغ نأا دعب هشسفن
مهن-يو-غأل كتز-ع-ب-ف لا-ق ) .ة-ن÷ا ن-م
.( Úشصلıا مه-ن-م كدا-ب-ع لإا Úع-م-جأا

.٢8 ةيآلا ،ضص ةروشس
ة-ل-حرŸا هذ-ه ر-فا-شسŸا زوا-ج-ت-ي ي-ك--لو
راطقلا قلطي هتايح قيرط ‘ ةبعشصلا

فقوتي ةطfi لوأا نع انلعم هترافشص

موي لك رجف Òششابت عم ملشسŸا اهدنع
.ةÓشصلا ةطfi اهنإا .ديدج

ةضضورفم تإولضص سسمخ
نود اهتقو ‘ ىدؤوت
نم رذع يأل ليجأات

 ةيويندلإ رإذعألإ
اذه نع لجو زع هللا ملع ‘ قبشس دقل
لم– ىلع هتردق نأا فيعشضلا قولıا

هدمأاف ةليحتشسم هدحول ايندلا قاششم
لك د-ع-ب دو-ع-شصلاو دو-م-شصلا با-ب-شسأا-ب

ةÓشصلا تنا-ك-ف ،طو-ب-هو ة-لزو ةÌع
ة-ه-جاو-م ‘ نا-شسنإÓ-ل Úع-م Òخ ي-ه

قدا-شصلا نا-ك اذ--ه--ل ،ةا--ي◊ا بعا--ت--م
لوق-ي مÓ-شسلاو ةÓ-شصلا ه-ي-ل-ع Úمألا
اي تقدشص ،(لÓب اي اهب انحرأا) : لÓبل

نŸ ةÓشصلا نإا .هللا لوشسر اي يبيبح
ا--ه--ي--نا--ع--م كردأاو ا--ه--ت--م--ي--ق فر--ع
،اهننشسو ا-ه-نا-كرأا-ب ا-هادأاو ،ا-هد-ئاو-فو
‘ ةيننامطلاو عوششÿا ىلع ضصرحو
ة-حار تنا-ك ،ا-ه-تا--ع--كرو ا--هدو--ج--شس
ءاقتراو ،اهمومهو اه-ب-ع-ت ن-م ضسف-ن-ل-ل
¤إا اهردكو ايندلا لا-حوأا ن-م حور-لا-ب

 .اهئافشصو ءامشسلا ءايلع
ملشسŸا رفشس ‘ ¤وألا ةطÙا يه كلت
ةطfi نم اهلمجأا امو ،ةرخآلا رادلا ¤إا
ا-ه-لÓ-ظ-ب ل-ظ-ت-شسي-ل ا-هد-ن-ع ف-قو-ت-ي
ايندلا عادخ نم اهلشضفب حاتريو ةفراولا
دعوم نع نآلا  نلعي راطقلا .ةفئازلا
راظتنا ‘ ةÓشصلا ةطfi نم قÓطنلا

fiا نم ةديدج ةطÙإلا تاطÁةينا.
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ةمواقŸإ جهنمو ناضضمر

 /هللا دبعوب ةيمجع نب .د
يفحشص بتاك

زيزعلا  دبع  ديششر : ذاتشسألا

¤وألا ةقل◊ا

¤وألا ةقل◊ا

يدقل رشضÿ  خيششلا

fiإإ تاطÁةيناـــــــ..
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Êارف لاــمج :دادعإا

 هلبقتسسم مسسح

fiسسم ءاهنإا ديرأا““:زرÒلا ‘ يتÈÁغيلر““ 

م-ج-ن-لا ل-ب-ق--ت--سسم تا--ب
ن--ب د--ي--ع--سس ير---ئاز÷ا

تسسو هقير-ف ع-م ة-م-حر
احوتف-م يز-ي-ل‚إ’ا ما-ه
‘ ،ت’امتح’ا لك ىلع
ه-برد-م ا-سضر مد--ع ل--ظ
.ق-ير-ف-لا ع-م ه--ئادأا ن--ع
62 ‘ ه-ت-كرا-سشم م--غرو
Êدنللا قيرفلا عم ةارابم

‘ flا ف--ل--تŸتا-ق-با--سس
ديعسس نإا-ف ،م-سسوŸا اذ-ه
‘ ل---سشف ة---م----حر ن----ب
،فد---ه يأا ل---ي----ج----سست
5 ة-عا--ن--سصب ا--ي--ف--ت--ك--م
تا---يو---ت---سسŸا .فاد---هأا
م--ج--ن--ل--ل ة--ف---ي---ع---سضلا
‘ ه--ت--ل--ع--ج ير---ئاز÷ا

ه---برد---م ناÒن ى---مر---م
ددج يذلا ،شسيو-م د-ي-ف-يد يد-ن-ل-ت-ك-سس’ا
اهب زاف يتلا ةهجاوŸا باقعأا ‘ هل هداقتنا

،2-3 ةجيتنب يتيسس Îسسيل مامأا ماه تسسو
يرود-لا ن-م13 ة-لو÷ا تا-سسفا-ن-م ن-م-سض

.يزيل‚إ’ا

 يرئازجلل ةنطبم تاداقتنا هجوي سسيوم
دتيانو-ي ÎسسسشناŸ ق-ب-سسأ’ا بردŸا م-جا-ه

لÓ-خ م-ه-م-ح-قأا ن-يذ-لا ة-ثÓ-ث-لا ء’د-ب-لا
اذ-ه ‘ لا-ق ثي-ح ،““ند-ن-ل بع-ل-م““ ة-ع-قو-م
‘ ق-ير-ف-لا ءادأا ن--م بسضا--غ ا--نأا““ :دد--سصلا
ا-ن-ك د-ق-ل ،ةارا--بŸا ن--م ةÒخأ’ا ق--ئا--قد--لا

.““ةم-ه-م طا-ق-ن ثÓ-ث ةرا-سسخ ن-م Úب-ير-ق
‘ ““ءارحسصلا يبراfi““ م‚ شسيوم محقأاو
،نيوب دوراج يزيل‚إ’ا ناكم48 ةقيقدلا
ة-عا-ن--سص Úب ا--م Úفد--ه ‘ م--ه--سسأا يذ--لا

عباتو .““بلاعثلا““ ةهجاوم لÓ-خ ل-ي-ج-سستو
عسضن نأا انيلع يغبني““ :يدنلتكسس’ا بردŸا

هرر-ك-ت--ب ح--م--سسأا ن--ل ..ر--مأ’ا اذ--ه--ل د--ح

ازوف ا-ن-ق-ق-ح ،Ó-ب-ق-ت-سسم
مغرلا ىلع ةياغلل ا-ب-ع-سص
ة-ي-ق-ب-سسأا-ب ا-ن-مد-ق--ت ن--م
كل‰““ ”أاو .““ة---ح---ير----م

ن---م ةز---ي‡ ة---عو----م‹
ردجي هنأا Òغ ،Úب-عÓ-لا
⁄ ء’دبلا نأاب فاÎع’ا
ةÒب-ك ة-فا-سضإا او--مد--ق--ي
هذ--ه لÓ--خ ق--ير---ف---ل---ل
شسيوم تاداقتنا .““ةارابŸا
ة-ه-جو-م ود-ب-ت ة-ن--ط--بŸا
يرئازج-ل-ل شصا-خ ل-ك-سشب
رهظي ⁄ يذلا ،ةمحر نب
لÓ---خ د---ي---ج ل---ك----سشب
،اهبعل يت-لا6ـلا قئاقد-لا

اÒب-ك ادد-ع عا-سضأا ثي--ح
‘ ببسست امك ،تاركلا نم
هاقلت يذلا Êاث-لا فد-ه-لا

.ةارابŸا نم ةÒخأ’ا ةقيقدلا ‘ هقيرف

ةبعصص ةيعصضو
ةيسضاير ةيعسضو ،ةمحر نب ديعسس ششيعي

‘ هليحرب لجعت دق ماه تسسو ‘ ةبعسص
تقو د-ه-سش ثي-ح ،›ا◊ا م--سسوŸا با--ق--عأا
،ةÒخأ’ا عيباسسأ’ا ‘ اتف’ ا-ع-جار-ت ه-ب-ع-ل

7ـلا تا-يرا-بŸا ‘ ة-م-سصب يأا كÎي ⁄ ا--م--ك
يز-ي-ل‚إ’ا يرود-لا ‘ ق-ير--ف--ل--ل ةÒخأ’ا
دروفتنيÈل قبسسأ’ا مجنلا ل-سشفو .زا-ت-مŸا
بع-ل ة-ق-ير-ط ع-م م-ل-قأا-ت-لا ‘ يز--ي--ل‚إ’ا

يذلا ،شسيوم ديفيد يدنل-ت-ك-سس’ا ه-برد-م
.موجهلا طخ زكارم ع-ي-م-ج ‘ ه-ي-ل-ع لو-ع
ىتح ““قراطŸا““ عم دقعب ةمحر نب طبتريو
ن-ع ه-ل-ي-حر ة-ي-نا-ك--مإا نأا Òغ ،6202 ما-ع

و-تا--كŸÒا ‘ ةرا--عإ’ا قا--ط--ن ‘ ق--ير--ف--لا
اذإا ةسصاخ ،ةحورطم لظت لبقŸا يفيسصلا

ة-يا-ه-ن ى-ت-ح بذ-بذ-تŸا هؤوادأا ل--سصاو--ت ا--م
.›ا◊ا مسسوŸا

هنم بسضاغ سسيومو طوقسسلا لسصاوت ةمحر نب مهسسأا

لجسسيو ةسسفانملل ةوقب دوعي لازغ
 ايŸاع افده

دي-سشر ير-ئاز÷ا ع-با-ت
يرودلا ‘ هقلأات لازغ

عم مدقلا ةركل يكÎلا
دسض ششاتكسشب ه-ق-ير-ف
افده لجسسو ،موروزرأا
ل---سضفأا ن---م Èت----ع----ي
اذ--ه لÓ--خ فاد--هأ’ا
ن--م د---كأا ،عو---ب---سسأ’ا

ةينفلا هتاراهم ه-لÓ-خ
هرورم كلذكو ،ةيلاعلا

Ãةز---ي‡ ة---ل----حر ‘
ة-ي-فاÎح’ا ه--تÒسسم

Ãل----سضفأا ن----م ه-----ّنأا ا
يرود--لا ‘ Úب--عÓ--لا
فد-----ه-----لا .ي-----كÎلا
ه-ل-ج-سس يذ-لا د-يد÷ا

Úب ع-----م-----ج ،لاز-----غ
ة-غوار-م ن-م ن-ك“ ثي-ح ،بيو-سصت-لا ة-قدو ة-ي-لا-ع-لا تارا-هŸا
‘ ترقتسسا ةيوق ةبيوسصتب شسرا◊ا ئجافي نأا لبق ÚعفادŸا

،اهل يدسصتلا هيلع ليحتسسŸا هبسش نم ناكو هيلع ةبعسص ةيواز
.يسسيم مجنلا ةقيرط ىلع كلذو

زوفلا قيق– لجأا نم هقافرل ازفاح ناك فدهلا
تناك ةجيت-ن-لا نأا اÃ ة-ف-عا-سضم ة-م-ي-ق ه-ل نا-ك فد-ه-لا اذ-هو
‘ ،ششاتكسشبل ثلاثلا فدهلا لازغ زرحي نأا لبق ،2ـ2 لداعتلا

قيرف نأا اÃ بقللا ى-ل-ع لو-سص◊ا عار-سص ‘ م-هŸا ءا-ق-ل-لا اذ-ه
م-سسوŸا اذ-ه ثلا-ث-لا و-ه فد-ه-لا اذ-هو .بي-تÎلا دو-ق-ي لاز-غ
اذ-ه ط-سسو ا-فد-ه ل-ج-سس د-ق نا-ك يذ-لا ،ير-ئاز÷ا حا-ن-ج--ل--ل
يرودلا ‘ ““تسسيسسأ’ا““ كلم وه لازغ نأا امك ،اسضيأا عوبسسأ’ا
اهرخآا ناك فاد-هأ’ا د-يد-ع ة-عا-ن-سص ‘ ح‚ نأا د-ع-ب ي-كÎلا

.يرودلا ‘51 مقر ““تسسيسسأ’ا““ وهو ،Êاثلا هقيرف فده

 ةباصصإلا نم هئافصش دعب قلأاتلل داع
اهل شضرعت لحاكلا ‘ ةفيفط ةباسصإا نم ىناع لازغ نأا مغرو
،ايŸاع افد-ه ل-ج-سسو ةو-ق-ب دا-ع ه-نأا ’إا ،ي-ن-طو-لا بخ-ت-نŸا ع-م
مامأا هلجسس يذلا كلذ دعب ،ةزيمŸا هفادهأا ةلسسلسسل هفيسضيل
ام لسضفأا مسسوŸا اذه مدقيل ،ةعئار ةقيرطبو اكاسسولب ايبماز
.يسسنرفلا نويل يدان عم ‘اÎح’ا هراوسشم ةيادب ذنم هيدل

 اغيللا ‘ ايسسكع ثد◊ا عنسصي يدنام
ع----فادŸا ع----ن----سص

›ودلا
،يرئاز÷ا

،يد-نا-م ى--سسي--ع
ا--ي--سسك--ع ثد◊ا

ع--م م--سسوŸا اذ---ه
‘ شسي-ت-ي-ب لا--ير
يرودلا
كلذو ،Êا-ب--سس’ا
‘ بب-سست ا-مد-ع-ب
ة---يو---ق ة---با---سصإا
›اغتÈلا مج-ن-ل-ل
‘ د-------عا-------سصلا

يدا---ن فو---ف----سص
ديردم وكي-ت-ي-ل-تأا

،شسك-ي-ل-ي-ف واو-ج
دعاسصلا مجنلا وه اذه ناك ول ةيداع نوكتسس رومأ’ا تناكو
ا-م‚ با-سصأا نأاو ه-ل ق-ب-سس يد-نا-م ن-ك-ل ،ه-با--سصأا يذ--لا لوأ’ا

يهو ،ة-نو-ل-سشر-ب يدا-ن ة-ب-هو-م ي-تا-ف و-سسنأا و-ه ر-خآا اد-عا-سص
‘ ثد◊ا عنسصي هلعج ام وهو ،ه-م-سسو-م ته-نأا ي-ت-لا ة-با-سصإ’ا

ارود بعلي يئانثلا نأاو ةسصاخ ،يعا-م-ت-ج’ا ل-سصاو-ت-لا ع-قاو-م
fiامهقيرف يعسس ىلع كلذ رثؤوي دقو ،امهقيرف جئاتن ‘ ايرو

.اغيللاب جيوتتلل

 وكصساراك ةروطخ نم دحو ةÒبك ةهجاوم مدق
دح ثيح ،ةيلاع تايوتسسم رهظأاو ،ةÒبك ةهجاوم يدنام دقو
،وكسساراك ةدايقب وكيتيلتأÓل يمامأ’ا طÿا ةروطخ نم اÒثك

‘ ÚبعÓلا مهأا دحأا هنأا تبثأاو ،ةÒبك تادادعتسسا رهظأا ثيح
.مسسوŸا اذه شسيتيب

شضا-ير ير-ئاز÷ا م--سسح
fiق--------ير--------ف م‚ ،زر

ي----ت----ي----سس Îسسسشنا----م
ع-م هÒسصم ،يز--ي--ل‚إ’ا
ح--ير--سصت---ب ،ق---ير---ف---لا

‘ زرfi بعل-يو .د-يد-ج
ماع ذنم يت-ي-سس فو-ف-سص
ه--م--سسا ط--ب--تراو ،8102
Ìكأ’ لاقتن’اب ،ًار-خؤو-م
لا--ير ا--هزر---بأا دا---ن ن---م
Êا----ب----سسإ’ا د-----يرد-----م
نا-مÒج نا--سس شسيرا--بو
‘ ددسش زرfi .يسسنرفلا

لاناك““ ةانقل تا-ح-ير-سصت
ىل-ع ،ة-ي-سسنر-ف-لا ““شسل-ب

عم رارمتسس’ا ‘ هتبغر
ءاهنإاو ،يتيسس Îسسسشنام
فوف-سص ن-م-سض ه-تÒسسم
زرfi ح-سضوأاو .ق-ير-ف--لا

لاقتن’ا ة-ي-نا-ك-مإا لو-ح لاؤو-سس ى-ل-ع ًادر
ذنم““ :هلوقب ي-سسنر-ف-لا يرود-لا ‘ بع-ل-ل
انأاو زات-مŸا يز-ي-ل‚إ’ا يرود-لا ‘ تب-ع-ل
لكب““ :ل-سصاوو .““ا-ن-ه ي-تÒسسم ءا-ه-نإا دوأا

ر--ع--سشأاو يرود--لا اذ---ه بحأا ا---نأا قد---سص
ن--ع ل--ي--حر--لا ل--ي--خ--تأا ’و ،ة--حار--لا--ب
اسسنرف ‘ بعللا ةيناكمإا نعو .““يتيسسلا

،ليحتسسم هنإا لوقأا نل““ :حوسضوب ثد–
.““ثدحيسس هنأا دقتعأا ’ نكلو

يتيصسلا Úب قرفلا وه اذه ””
 ””ةيدنألا ةيقبو

،زرfi شضا-ير ،ير-ئاز÷ا م-ج-ن-لا ف--سشك
يقابو ي-ت-ي-سس Îسسسشنا-م Úب قر-ف-لا ن-ع

لا-قو .م-سسوŸا اذ-ه ة-ي-بوروأ’ا ة--يد--نأ’ا
fiدقل ..معن““ :ةيفحسص تاحيرسصت ‘ زر

مسسوŸا اذه فادهأ’ا نم لقأا اددع انلجسس
بعلن نحن .ةيعا-فد ة-بÓ-سص ا-ن-يد-ل ن-ك-ل
ق-ق– ا-مد-ن-عو ،تا--يرا--بŸا ن--م Òث--ك--لا
بع’ ل-ك ،ة-ق-ث-لا بسسك-ت تارا--سصت--ن’ا

Áا هنكŸقيرفلا اذه ‘ يسساسسأاك ةكراسش،
ة-يد-نأ’ا Úبو ا-ن-ن-ي--ب قر--ف--لا و--ه اذ--هو
.““ىرخأ’ا

نيوÈيدو بلطتم لويدراوغ ””
 ””اديج ينمهفي

بيب يئا-ن-ث-ل-ل بح ة-لا-سسر زرfi ل-سسرأاو
ه-ل--ي--مزو ،ه--ق--ير--ف برد--م ’و--يدراو--ج

دقل““ :Óئاق نيورب يد نف-ي-ك ي-ك-ي-ج-ل-ب-لا
لكسشب ان-سضع-ب فر-ع-ن بي-بو ا-نأا تح-ب-سصأا
ام فر-عأا تبو ،Ìكأا م-ل-ك-ت-ن ،نآ’ا ل-سضفأا
،ءايسشأا بلطي ًامود وه ،هل-ع-ف ي-ن-م د-ير-ي

ينلعجي ديج رمأا اذهو
يد ن-----عو .““ن-----سس–أا
و---ه““ :ثد– ن---يور---ب

بع’و ،ةيا-غ-ل-ل ئدا-ه
ةر-ك-ب ر-ع-سشي م--ي--ظ--ع

3 ذنم ًاعم بعلن ،مدقلا
ا-ن--سسلو ،نآ’ا تاو--ن--سس
مهفنل ثيدحلل ةجا-ح-ب
فرعأا ،شضعبلا ا-ن-سضع-ب
ه-ل ل--سسرأا ن--يأاو ى--ت--م
نأا ركذي .““تارير-م-ت-لا

ةدا-ي-ق-ب بي-ب ة-ب--ي--ت--ك
fiن-----يور------ب يدو زر

بق-------ل ن--------م تبÎقا
يز---ي---ل‚إ’ا يرود---لا
ة--فا--سضإ’ا--ب ،زا---ت---مŸا

ق--ي--ق– ة--ي--نا---ك---مإ’
باقلأا ةع-برأ’ ق-ير-ف-لا

اذ---ه ةد---حاو ة---ع---فد
ةفاسضإ’اب ،ابوروأا لاطبأا يرود يه مسسوŸا
.ةطبارلاو اÎل‚إا يسسأاكل

‘ يجصسايبلا ةهجاوم لصضفأا ””
 ””يئاهنلا فصصن

ة-ه-جاو--م د--ير--ي ه--نأا زرfi شضا--ير د--كأا
ي-ئا-ه-ن ف-سصن ‘ نا--مÒج نا--سس شسيرا--ب
نأا ل-سضفأا““ :لا--قو .ا--بوروأا لا--ط--بأا يرود
ف-سصن ‘ نا-مÒج نا--سس شسيرا--ب ه--جاوأا
انه انسسل نحنو ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
مامأا لهأاتلاو زوفلا ققحن نأا ا-ن-ي-ل-ع ،د-ع-ب
ا-هد-ع--بو ةدو--ع--لا ةارا--ب--م ‘ د--نو“رود
نامÒج نا-سس شسيرا-ب نأا ر-كذ-ي .““ىÔسس

‘ اباهذ خينويم نرياب ى-ل-ع زو-ف-لا ق-ق-ح
ى-ل-ع زا-ف ي-ت-ي-سسلاو ،2-3 ةجيت-ن-ب ا-ي-ناŸأا

.1-2 دنو“رود

ىلع ةسسفانملل نويل دوقي Êاميلسس
ادد‹ يسسنرفلا يرودلا

ة-م-غ-ن نو-ي-ل دا--ع--ت--سسا
‘ تارا-----سصت------ن’ا

يرودلا
،يسسنرفلا

زو-ف--لا ق--ق--حو
ه-ف-ي--سض ى--ل--ع

‘0-3 ه-ي‚أا
23ـلا ة-----لو÷ا
.ة-ق-با-سسŸا ن-م
Úلدا-ع-ت د-ع--بو

ر-خآا ‘ ةÁز-هو
،تايرابم3

قيق– نويل عاطتسسا
ن-م ةدو-ع-لاو ،را--سصت--ن’ا

.يسسنرفلا يرودلا بقل ى-ل-ع عار-سصل-ل د-يد-ج
زكرŸا ‘ ة-ط-ق-ن46 ¤إا هد-ي-سصر نو-ي-ل ع--فرو
قرافب يسسنرفلا يرودلا بيترت لودجب عبارلا

تلجسس نويل ةيثÓث .ردسصتŸا ليل نع طاقن5
شساكولو (Úفده) يا-ب-يد ششي-ف‡ ق-ير-ط ن-ع
.ةارابŸا رمع نم38و14و22 قئاقدلاب اتيكاب
مÓ-سسإا ير-ئاز÷ا ة--كرا--سشم تد--ه--سش ةارا--بŸا

مو-ج-ه دا-ق ثي-ح ،ي-سسا-سسأا ل-ك-سشب Êا-م-ي-ل-سس
لان ناميلسس .زيمتم ىو-ت-سسÃ ر-ه-ظو ق-ير-ف-لا
هتاكر– ببسسب ،ةيسسنرفلا ة-فا-ح-سصلا ةدا-سشإا
ة-عا-ن-سصو تا-حا-سسŸا ق-ل-خ ‘ تم-ها-سس ي-ت--لا
.ةارابŸا ‘ نويلل شصرفلا

 زات‡ طيقنت ىلع لصص–
‘ شصسصخ-تŸا ““درو-ك--سسو--ه““ ع--قو--م بسسح--بو
لسصح دقف ،ة-ي-بوروأ’ا تا-يرا-بŸا تا-ي-ئا-سصحإا

ةبسسن تغلبو .01 نم2.7 مييقت ىلع Êاميلسس
حاجنلا عاطتسساو ،Ê 46%اميلسس تارير“ ةقد

ا-م-ك ،ةد-حاو ة--ب--سسا--ن--م ‘ تا--ما--ح--ت--ل’ا ‘
Óسضف .حجان لكسشب Úتر-م ةر-ك-لا شصل-خ-ت-سسا

ةد-حاو ةد-يد-سست-ب Êا-م-ي-ل--سس ما--ق ،كلذ ن--ع
.ةارابŸا ‘ هي‚أا ىمرم ىلع ةÒطخ



وه ،عادبإ’او ةفاقّثلا داصصت-قا وأا ،‘ا-ق-ّث-لا دا-صصت-ق’ا
ة-يدا-صصت-ق’ا بناو÷ا-ب ى-َن-ْع-ُي دا-صصت--ق’ا ن--م عر--ف
ا-ه-جا-ت-نإاو ة-ي-ّن-ف-لا لا-م-عأ’او ة-فا-ق-ّث-لا-ب ة-ط-ب-ترŸا

Úثحابلا سضعب عّصسوتي دقو .اهكÓهتصساو اهقيوصستو
صضيأا ،Óً-ما-صش ه-نو-ل-ع-ج-ي-ف ه-ت-ل’د ‘ تاصسّصسؤوم-ل-ل ،ا-ً

ةيخيراّتلا ⁄اعŸاو تا-ب-ت-كŸاو ف-حا-تŸا-ك ة-ي-فا-ق-ّث-لا
وأا ،‘ا-ق-ّث-لا دا-صصت-ق’ا لوا-ح-يو .ة--ّير--ثأ’ا ع--قاوŸاو
نم ةعوم‹ ىلع بيجي نأا ،عادبإ’او ةفاقّثلا داصصتقا
؟ةفاقّثلل ّيداصصتق’ا نزولا وه ام :اهنيب نم ةلئصسأ’ا

هتقÓعو ة-فا-ق-ّث-لا ‘ را-م-ث-ت-صس’ا ة-ع-ي-ب-ط ي-ه ا-مو
قوصسب ةفاقّثلا ةقÓع يه امو ؟ةّيعمتÛا ةي-م-ن-ّت-لا-ب
ةفاقّثلا Èتعت لهو ؟نطولل ‘اقّثلا عاعصشإ’ابو لمعلا

صسلا ي---قا---ب---ك ة---ع---ل---صس ا--ه--ل ة--ع--ل--صس ي--ه مأا ع---ل---ّ
؟...اهتاّيصصوصصخ
داصصتق’ا تاودأا لمعتصسي ‘اقّثلا داصصتق’ا ناك اذإاو
هعيزوتو هجاتنإاو ‘اقّثلاو يّنفلا طاصش-ّن-لا م-ي-ظ-ن-ت-ل
ت’ؤواصسّت-لا ن-م ة-عو-م‹ كا-ن-ه ّنإا-ف،ه-كÓ-ه-ت-صساو
دنع فقن مامته’او ةيانعلا هذه نم أاصشنت تابقعلاو
.ةيلاّتلا طوطÿا ‘ اهصضعب
نوكت يتلا ةفاقّثلا ةعيبطب قّلعتي لّوأ’ا لؤواصسّتلا و

fiلهف :‘اقّثلا داصصتق’ا مامتها ّل Áّلك رابتعا نك
صسلا اذ-ه s-ا ل-ْيŸفد-تu-او بتكلا ن-م قŸفأ’او ىقيصسوÓم
ّيعامتج’ا ل-صصاو-ّت-لا ع-قاو-مو تنÎنإ’ا تا-يو-تfiو
ةفاقّثلا» رابتعا نكÁ لهو ؟ اvيفاقث اًجاتنإا اهÒغو
ً’امعأا ةتحبلا ةّيراجّتلا تا-يا-غ-لا تاذ «ة-ّيÒها-م÷ا

؟‘اق-ّث-لا دا-صصت-ق’ا تا-ما-م-ت-ها ن-م نو-ك-ت ة-ّي-فا-ق-ث
،Óًثم،ياّرلا ةّينغأا رابتعا نكÁ له :حصضوأا ةروصصبو
وأا ةّيكيصسÓكلا ىقيصسوŸا يهاصضُي اvيّنفو اvيفاقث اًجاتنإا

ةمئاقلا ةّيŸاعلاو ةّينطولا ىقيصسوŸا نم ىرخأا عاونأا
 ةاناعŸاو ةدوَ÷او ناقتإ’ا ىلع
عامجإا تاذ ةدحاو ةبوجأا-ب ى-ظ– ’ ة-ل-ئ-صسأ’ا هذ-ه
ماكحأÓل عصضخي تاجتنŸُا هذه ‘ ‘اقّثلا دعُبلا ّنأ’

.ت’ويŸاو ةيتاّذلا ةّيميِقلا
عادبإ’ا ‘ ةيّر◊ا لماعب ةقÓع هل رخآ’ا لؤواصسّتلا و
ةّيركفلاو ةيحوّرلا ةميقلابو ‘اقّثلا جَتْنŸُا ‘و يّنفلا
داصصت-ق’ا ّنأا كلذ ح-ي-صضو-تو .ا-ًمو-م-ع ه-ب ة-صس-uب-ل-تŸا
‘ ه-ّم-ه-َي ’ ،تح-َب-لا ّيدا-صصت-ق’ا ه-ق-ط-نÃ،‘ا-ق-ّث-لا
فقي دقو ةّيلاŸا اهتميق ىوصس ،Óًثم،ةيتيّزلا ةحوّللا

ه-تا-ق-ف-ن--ل كاذ وأا م--ل--ي--ف--لا اذ--ه زا‚إا ما--مأا اًدuدÎم
تافsلؤوŸاو بتكلا هذه عبط نع فكنتصسي وأا ةمخّصضلا

صضلا فدهتصسŸا اهروهم÷ وأا ةّيرك-ف-لا ا-ه-ت-لو-م◊ قيّ
ع-قاوŸا وأا ة-ّي-خ-يرا-ّت-لا ⁄ا--عŸا ءا--ي--حإ’ ط--صشن--َي ’و
’و حابرأ’او تاقفّنلا باصسحب لوغصشم هنأ’ ةّيرثأ’ا
‘ ةّيراصض◊او ةّيركفلاو ةيحوّرلا داعبأ’ا ¤إا تفتلَي

ةيخيراّتلا ⁄اعŸا ‘و ‘اقّثلاو يّنفلا جاتنإ’ا عوم‹
 ...ةّيرثأ’ا عقاوŸاو
صسلا اذ-ه ُل-ث-مو اًزواجتم دا-صصت-ق’ا ل-ع-ج-ي د-ق كو-ل-ّ
ءا-ف-صضإاو م-ك◊ا ة-ط-ل-صس ه-لuو-خ-ُي Úح ه-تا-ّي-حÓ-صصل
اذه ي-ن-ْج-َي د-قو .ّن-ف-لاو ة-فا-ق-ّث-لا ى-ل-ع ة-ّي-عر-ّصشلا
يذ ‘اقّثلاو يّنفلا جاتنإ’ا ىلع ،ةلاحَم ’ ،كولّصسلا
هصشuمهيو هيِصصقُيف زيمّتلاو ةيعوّنلاو دuي÷ا ىَوتÙا

يّنفلا جاتنإ’او عادبإ’ا نم اًعون ،لباقŸا ‘،عّجصشيو
يذلا ءيدّرلاو تهابلا ىوتÙا يذ عيرّصسلا ‘اقّثلاو
صسلا دلا-نود-كاŸا ت’و-كأا-م ه-ب-صش-ُي ينبَت ’ يتلا ةعيرّ

’و ك-ّصساو-ح ع-ب-صش-ُت ’و كقوَذ ي-ن-غ-ُت ’و كت--ّح--صص
.اهعفَن نم Èكأا اهtرصضو كتعتم قّق–

هذ-ه ّل-كو ه-ُنا-ي-ب ق-ب--صس يذ--لا دّدر--ّت--لا اذ--ه ّل--ك ّنإا
اذإا اهتّدح نم فيفخّتلا وأا اهجÓع نكمُي ت’ؤواصسّتلا

ةّيصساصسأ’ا طاقّنلا نم ةعوم‹ نابصس◊ا ‘ انعصضو
Œّنفلاو ةفاقّثلا عم لما-ع-ت-ي ‘ا-ق-ّث-لا دا-صصت-ق’ا ل-ع

.اًنزاوتمو اًميلصس Óًماعت
اًموم-ع ة-فا-ق-ّث-لا ّنأا ة-ّي-صسا-صسأ’ا طا-ق-ّن-لا هذ-ه لّوأا و
صصو-صصخ ي-ّن-ف-لا عاد-بإ’او امهب-عو-ت-صست ْنأا ن-م Èكأا ا-ً
مكحّتلل Úَعصضاخ انوكي ْنأا نم Èكأاو داصصتق’ا تاودأا

صصلا » ة-ي-م-ن-ت ّنإا و.تاءÓ-مإ’او ه-ي-جو--ّت--لاو تا-عا-ن-ّ
ّلظ ‘ ّ’إا قّقحتت نأا نكÁ ’ اه-صشا-ع-نإاو « ة-ّي-فا-ق-ّث-لا
صشلا نوا-ع-ّت--لا Ú-َفَر-ّط-لا ة-حا-صسم دّد-ح-ي يذ-لا فا-ف-ّ

 .ةلومأاŸا ةّيباجيإ’ا راثآ’ا قّقحيو
،اًصضيأا سسّجوتو ةيصشَخ ّلfi يهو ،ةيناّثلا ةطقّنلاو
ه-تاودأا-ب،‘ا-ق-ّث--لا ُدا--صصت--ق’ا ل--ي--ح--ت--صسي ْنأا ي--هو
صصُم ا-ًف-ي-َصس ،ة-ت-ح-ب-لا ة-ّيدا-صصت-ق’ا اًمراصص اًبيقرو اًتلْ
تاعاطقلاب هيبصش ّيداصصتقا عاطق ¤إا ةفاقّثلا لّوحي
علّصسلا يقابك ًةعلصس اهرuيَصصُي وأا ىرخأ’ا ةّيداصصتق’ا

ةفاقّثلا ¤إا ءيِصسُيف حبّرلاو ةراصسÿا لماعل عصضخت
زواجتت اًزّيمتم اvيناصسنإا ا-ًطا-صشن ا-م-هرا-ب-ت-عا-ب ّن-ف-لاو
.ةبيرقلا دئاوفلاو ةّينآ’ا دئاوعلا امهراثآاو امهتميق
،ةثلاّثلا ةطقّنلا يه هذهو ،‘اقّثلا داصصتقÓل نكمُيو
هريوطتو نونفلاو ةفاقّثلا عاطق ميظنت ‘ مهاصسي نأا

ناك اذإا ةّيداصصتق’ا هداعبأا نم ةدافتصس’او هصشاعنإاو
ةلوّدلل ةّماعلا ةّيجيتاÎصس’ا ‘ Óًخاد عاطقلا اذه
‘ ةكراصشŸا هتا-ّيو-لوأا ن-م ل-ب ه-تا-ما-م-ت-ها ن-م نا-كو

صشلا ة-ي-م-ن-ّت-لا ق-ي-ق– ماقŸا ‘،فدهتصست يتلا ةل-ما-ّ
Óًيف-ك نو-ك-ي يذ-لا ن-طاوŸا نا-صسنإ’ا ة-ي-م-ن-ت ،لّوأ’ا
 .ةيمنّتلا عاونأا ّلك ةعانصصب

’ ،ثادحأ’ا ‘ اعراصست-م ارو-ط-ت ›ا-م ة-لود د-ه-صشت
ىلع ›اŸا سشي÷ا طابصض سضعب مدقأا نأا دعب اميصس
ركبوبأا ميهاربإا دÓبلا سسيئرب حاطأا يركصسع ذيفنت
د-ع-ب ،٠٢٠٢ بآا/سسط--صسغأا8١ ءاثÓ-ث-لا مو-ي ،ا-ت-ي-ك
““نودرمتŸا““ لوقي ثي-ح ،سشي÷ا ل-ب-ِق ن-م ه-لا-ق-ت-عا

ثد-ح ا-م نإا ،ا-ت-يا-ك-ل ع-با-ت-لا مÓ-ع’ا ف--صصو بصسح
ذإا ؛““ةيبعصش ةصضافتنا ا‰إاو ،ًايرك-صسع ًا-بÓ-ق-نا سسي-ل““

ع-صساو بصضغ ة-لا-ح ر-ه-صشأا ةد-ع ذ-ن-م دÓ-ب-لا د-ه-صشت
روهدتو داصصتق’ا ةرادإا ءوصسو داصسفلا ببصسب قاطنلا
حلصسŸا يداه÷ا فنعلا د-ُعا-صصت ع-م ،ي-ن-مأ’ا ع-صضو-لا

ةدايقب ةمخصض دوصشح تعد دق تناك اميف ،يفئاطلاو
تداقو ،يحنتلا ¤إا اتيك سسيئرلا وكيد دومfi مامإ’ا

ةصضافتن’ا هذ-ه ع-مو.ةمراعلا ةروث-لا هذ-ه هد-صض
ما-مإ’ا م-صسا ًادد‹ زر-ب ،›ا-م ة--لود ‘ ة--ي--ب--ع--صشلا

fiلوأا رثؤوم دئاقك ،›ام ةيروهمج ‘ وكيد دوم ‘
ةيعادلا مامإ’ا وه ن-م-ف ،ة-عرا-صستŸا ثاد-حأ’ا هذ-ه

fiا هبّقلي يذلا وكيد دومŸامو ،““بعصشلا مامإا»ـب نويلا
و-ه ا-مو ه-طا-ق-صسإاو ›ا-م ءا-صسؤور ة--عا--ن--صص ‘ هرود
ل-هو ،ق-ي-ق-صشلا ›ا-م ة-لود ‘ ثاد-ح’ا ل-ب-ق--ت--صسم
؟ةينوفوكنارفلا ايقيرفإا دعب ام ةلحرم سشيعن
ه-مد-ق-تو و-ك-يد ةأار-ج أ’ ت’ؤوا--صست--لا هذ--ه حر--ط--ن
›ام ةلود ‘ ةيعمتÛاو ةيصسايصسلا ىوقلاو دوصش◊ا
نم مغرلاب ،ةءارقلاو لمأاتلاو فقوتلا يعدتصسي رمأا

معاصس ىلع ائراط سسيل وكيد دومfi بعصشلا مامإا نأا
ًاعيلصض ناك دقف ،›ام ‘ يوعدلاو يصسايصسلا لعافتلا

ة-ي-بر-ع-لا ،ة-ي-ع-ير-صشت-لاو ة-ي-ن--يد--لا سصو--صصن--لا ‘
لÓ-خ زر-ب د-ق--ف ،ءاو--صس د--ح ى--ل--ع ة--ي--صسنر--ف--لاو
،ةيطارقÁدلا ¤إا ›ام تلقتنا امدنع تاين-ي-ع-صست-لا

لئاصسم نع ًانلع ثدحتلا ىلع هتردقب ًافورعم حبصصأاو
ة-صسا-ي-صسلا نا-ي-حأ’ا سضع-ب ‘و ،ة-م-كو◊او ن--يد--لا
اياصضق ‘ وكيد تÓخدت نإا نوللfi لوقيو .ةيلودلا
ىد-ل ة-ع-صساو ة-ي-ب-ع-صشب تي-ظ-ح ة-ما--ع--لا قÓ--خأ’ا
ام-ي-ف ،ه-ترو-صص ءÓ-عإا ‘ تد-عا-صسو ،›اŸا رو-ه-م÷ا

ةصسفانŸ ىعصسي مامإ’ا نأاب ثيد◊ا ¤إا سضعبلا بهذ
ينيمخ““ هنأاب هنيفصصاو ،ةطلصسلا ىلع اتيك سسيئرلا

يأا هيدل نوك-ت نأا نو-ف-ن-ي ه-ن-م Úبر-ق-م ّن-ك-ل ،““›ا-م
 .ةطلصسلا ‘ ةبغر

:؟هم‚ عطصس فيكو وكيد دومfi وه نم
را-ي-ت-لا زو-مر ن-م د-ع-ي ،›ا-م ي--مÓ--صسإا ة--ي--عاد و--ه

دجاصسم مهأا دحأا مامإا وهو ،›ام ةلودب يحÓصصإ’ا
ىلعأ’ا يمÓصسإ’ا سسلÛا سسأاري .وكا-ما-ب ة-م-صصا-ع-لا

Ãدازو ،ةينيد-لا نوؤو-صشلا ‘ تب-لا-ب ى-ن-ع-ُي يذ-لا ›ا
دلو دمfi خيصشلا معد ىلع ًانلع هلوصصح دعب هتيصص
ةيصصخصش وهو ،وروين فير-صشب فور-عŸا ،ه-ل-لا ها-م-ح
‘ عابتأ’ا ف’آا تائم اهل Êاتيروم لصصأا نم ةيفوصص

انيكروبو جاعلا لحاصسو اينا-ت-يرو-م ن-ع Óً-صضف) ›ا-م
.(وصساف

ةأاصشنلاو دلوŸا
ةظفاfi) اكنط ةيرق ‘٤59١ ماع وكيد دومfi دلو

نم Úترصسأ’ هاوبأا يمتنيو ،›ام ةيروهمجب (وتكب“
نآارقلا ظفح،ةق-ط-نŸا ‘ ةÒه-صشلا ة-ي-م-ل-ع-لا ر-صسأ’ا

،نآارقلا بيتاتك دحأا ريد-ي نا-ك يذ-لا هد-ج د-ي ى-ل-ع
سضعب هيل-ع سسرد م-ث ،ة-ن-صس5١ كاذنآا هر-م-ع نا-كو
ة-غ-ل-لا ئدا-ب-مو ي-ك-لاŸا بهذŸا ‘ ة-ي-ه-ق-ف--لا نو--تŸا
.ةيبرعلا

:ةيميلعتلا ةÒصسلا
ةنيدم ‘ ةيمÓصسإ’ا مولعلا دهع٠79١Ã وكيد قحتلا
ةزاجإا ىلع٣79١ هنم لصصحو ،ايناتيروÃ تيملت يبأا

ة-ك-ل-مŸا ‘ ةرو-نŸا ة-ن-يدŸا ¤إا بهذ م--ث .ة--ي--م--ل--ع
ةتÓفلا رمع ةمÓعلا ىلع ذملتتف ةيدوعصسلا ةيبرعلا

ةغل-ل ا-صسرد-م هدÓ-ب ة-مو-ك-ح ه-ت-ن-ي-ع،Úت-ن-صس ةد-م
،ةيدوعصسلا نم هتدوع دعب ةيناثلا ةلحرŸا ‘ ةيبرعلا

امامإا١89١ هرايتخا ةياغ ¤إا ميلعتلا لا‹ ‘ لمعو
مهأا ن-م د-ع-ي يذ-لا (او-غو-ب’د-ب) مÓ-صسلا د-ج-صسم ‘

.وكاماب ةمصصاعلا دجاصسم
عبتي

زومر مهأا نم ناصضمر سسوناف Èتعي
هم-صسا نأا ى-ت-حو ،ل-ي-صضف-لا ر-ه-صشلا
ة--ن---يز ،نا---صضمر لو---ل---ح---ب نÎقا

‘ لا-ي-جأا ن-ع لا-ي--جأا ا--ه--ت--ثراو--ت
flصسإ’ا ة-مأ’ا عو-بر ف-ل--ت-Óة-ي-م،

ام-ف ،ي-مÓ-صس’ا قر-صشŸا ‘ ة-صصا-خ
انÎقم حبصصأا فيكو ؟سسونافلا وه
ةم-ل-ك ل-صصأا دو-ع-ي ؟نا-صضمر ر-ه-صشب
يتلاو ،ةيقيرغإ’ا ةغللا ¤إا سسوناف
قلطي ثيح ،ةءاصضإÓل ةليصسو ينعت

تا-غ-ل-لا سضع-ب ‘ سسو-نا--ف--لا ى--ل--ع

فلؤو-م ن-ك-ل ،““سسا-ن-ي-ف““ ة-ي-ب-ن-جأ’ا
حجري يدابأا زوÒفلل طيÙا سسوماق
رهظي هنأ’ ““مامنلا““ ¤إا ةملكلا لصصأا

لوأا Èتعي.مÓظ-لا ط-صسو ه-ب-حا-صص
م-ه نا-صضمر سسو-نا-ف مد-خ-ت-صسا ن-م
ة-ف-ي--لÿا مود--ق ذ--ن--م نو--ير--صصŸا
‘ ر-صصم ¤ا بر-غŸا ن-م ي-م-طا--ف--لا
نا-صضمر ر-ه-صش ن--م سسماÿا مو--ي--لا

نويرصصŸا جر-خ ثي-ح ،ـه85٣ ةنصس
ءا-صسن-لاو لا-جر-لا ن-م تا-عا-م-ج ‘

سسي---ناو---ف Úل---ما---ح لا----ف----طأ’او

ةدا-ع تل-صصأا-ت اذ-ه-بو ه-لا-ب-ق-ت--صس’
’ ايناصضمر ازمر تحبصصأاو سسونافلا

Áنم دعب اميف لقتنيل ،ءيصش هلثا
نإا.ةيبر-ع-لا لود-لا ي-قا-ب ¤إا ر-صصم
ةخصسنلا وه سسونافلل ›ا◊ا رهظŸا
ناك يذلاو Ëدقلا هÒظنل ةثيد◊ا
حبصصأا مث عومصشلاب ةيادبلا ‘ راني
نآ’او ،ةÒغ--صص ح--ي--با--صصÃ ءا--صضي
سسيناو-ف-لا Úبا-م ه-لا-ك-صشأا تدد-ع-ت
¤إا يكيصسÓكلا رهظŸا تاذ ةيقارلا

يكا– ةفلتfl لاكصشأا تاذ سسيناوف

ه--تا--ي--صصخ---صشو ر---صصع---لا ثاد---حأا
وه ام ناصضمر سسوناف نإا.ةينوتركلا
مودقب ةداعصسلاو ةحرفلل Òبعت ’إا

رون نوري راغصصلا دجتف ÿÒا رهصش
نورعصشتصسيف سسونافلا رونب رهصشلا
’ اذل ،رهصشلا م-ظ-عو لا-م-ج كلذ-ب

ة---عا---ط---لا بب– ةدا---ع ‘ رر----صض
مايصص هللا لبقت ،بو-ل-ق-ل-ل ر-ه-صشلاو
اندي-صس ة-مأا ن-ك-ت-لو ع-ي-م÷ا ما-ي-قو

fiسضرأ’ا ءي-صضي ا-صسو--نا--ف د--م ‘
.رهصشلا اذه
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ةفاقّثلا ‘ رامثتسس’ا وأا ‘اقّثلا داسصتق’ا

وكيد دومfi بعصشلا مامإا دوعصصو ›ام ةلود ‘ ةمزألا

لبقتسسŸاو روطتلا نهارلا

‘ ثحاب ،روفيط قوراف روتكدلا
تاقÓعلاو ةيصسايصسلا مولعلا

ةيلودلا

ةصشكع نب ىدهلا رون

يو’د نيدلا رصصن -د

aÉfƒS¢ Qe†°É¿.. 
لÓهلا رون يكاحي رون



ا-ن-ي-ل-ع ل-ح-ي نا-سضمر ن-م Êا-ث-لا ما-ع-لا و-ه ا-ه
ءا---بو---لا فور---ظ ششي---ع---ي ⁄ا---ع---لا لازا----مو
اسسأار ةاي◊ا نيزاوم تبلق يتلا ة-ي-ئا-ن-ث-ت-سسلا

ىلع ةسصاخ اهتايعادت تسسكعناو ...بقع ىلع
!!!...ةيمانلاو ةفيعسضلا لودلا
ر-ئاز÷ا فور-ظو ة-ن-سسلا هذ-ه نا-سضمر ل-ب--قأا
‘ ةزيمتم ةيداسصتقلاو ةينمألاو ةيسسايسسلا

ة--ي--لود--لاو ة--ي--م--ي--ل--قإلا تلو--ح--ت---لا ل---ظ
 ...ةعراسستŸا

ةين-طو-لا ثاد-حألا هز-ي“ ما-ع-لا اذ-ه نا-سضمر
تقهرأا يتلا ةيداسصتقلا ةسصاخو ةعراسستŸا

طوغسض ششيعي حبسصأاف طيسسبلا نطاوŸا بيج
‘ ةقثلا نادقف هدنع دادزاو ةبعسصلا ةسشيعŸا
رئازجب Úماع لبق م-ل-ح-ي نا-ك ا-مد-ع-ب ع-ي-م÷ا

ة-ي-عا-م-ت-جلا ة--لاد--ع--لا ا--هدو--سست ةد--يد--ج
!!!...يعمتÛا لفاكتلاو
امايوكوف شسيسسنارف اهنع لاق يتلا ةقثلا ةمزأا

:ةقثلا““ هباتك ‘ ““خيراتلا ةياهن““ ةلوقم بحاسص
نإا ““راهدزلا قيق–و ةيعا-م-ت-جلا ل-ئا-سضف-لا
ىلع طقف شسسسأا-ت-ت ل ة-ي-نا-سسنإلا تا-ع-م-تÛا

نداعŸاو عناسصŸاو شضرألا لثم يداŸا لاŸا شسأار
لاŸا شسأار ىلع ًاسضيأا شسسسأاتت اهنكل ،تلآلاو
،دارفألا Úب تاقÓعلا ىلع مئاقلا يعامتجلا

لهنيو .مهنيب اميف لسصاو-ت-لا ى-ل-ع م-ه-تارد-قو
م-ي--ق--لا نوزfl ن--م ي--عا--م--ت--جلا لاŸا شسأار
نوزıا كلذ ،دارفألا Úب ةكÎسشŸا فارعألاو
ه-جو-يو ،دار--فألا تا--عز--ن ن--م شضور--ي يذ--لا
امك .ةيعم÷ا ةحلسصŸا وحن ةيدرفلا مهتاعزن
دارفألا ةردقب فارعألاو ميقلا نوزfl طبتري
يوفعلا يعامتجلا لسصاوتلا ىلع مهنيب اميف
ةد-يد-ج ة-ي-عا-م-ت-جا ط-باور ق-ل-خو ،م-ظ-نŸاو
شسي-سسأا-تو ءا-ن-ب ‘ ا-ه-سسف-ن ن-ع Èع-ت ،ة-يو--قو
.ةفلتıا ÊدŸا عمتÛا تاسسسسؤوم
Úب ةكÎسشŸا فارعألاو ميقلا هذه بلق نمو

ةفاك ىلع مهنيب ةلدابتŸا ةقثلا أاسشنت دارفألا
ةفلتıا ةاي◊ا ة-ط-سشنأا ر-ها-ظ-مو تا-يو-ت-سسم
ىتحو ةيدرفلا ةيمويلا ةاي◊ا تاسسرامÃ ًاءدب
.ةلودلا ىوتسسم ىلع ة-ي-سسا-ي-سسلا تا-سسرا-مŸا

م-ي-ق-لا نوزfl داز ا-م-ل--ك ه--نإا لو--ق--لا ن--كÁو
ر-مألا ،ي-عا-م-ت--جلا لاŸا شسأار داز فار--عألاو
Úب ة-لدا-ب-تŸا ة-ق-ث-لا ن-م م-عد-يو زز-ع-ي يذ-لا
تا-سسسسؤوŸ ا-ه-نو-ح-نÁ ي-ت-لا ة-ق-ث-لاو ،دار--فألا
ةياهنلا ‘ يدؤوي ا‡ اهÒغو ةيمسسرلا عمتÛا
را------هدزلاو رو------ط------ت------لا ق------ي-------ق– ¤إا
!!!...يداسصتقلا

ةراقلا دلب ‘ رفوتم نوزıاو ميقلا هذه لكف
يتلا نطاوملل ةقث-لا دو-ع-ت ي-ك-ل ر-ئاز÷ا ل-ث-م
ةنيهŸا بيل◊ا ةراكسش Òباوط ةمزأا عم اهدقف
ة-مزأا ا-ه-ل-ب-قو ةزز--قŸا تيز--لا Òباو--ط ة--مزأاو

تامزأاب انتركذ يت-لا ة-عورŸا د-ي-م-سسلا Òباو-ط
...ايقيرفإا لاغدا ‘ بور◊ا ششيعت يتلا لود

نكري ام اÒثك ةيعيبطلا هتلاح ‘ ناسسنإلا نإا
ة-ل-م-ج ه-غ-ي--سست--سسيو ل--ب ،تاذ--لا ثيد--ح ¤إا

هاوهو وه هقفاوت ‘ ة-حار-ب شسح-يو Ó-ي-سصف-تو
دلقف ،هاغتبم شسكع ةمو-سسfi ج-ئا-ت-ن-لا نأا Òغ

يبلسس تاذلا ثيدح مظعم نأا تاسساردلا تتبثأا
،درفلا تاكول-سس ى-ل-ع شسك-ع-ن-يو ل-ب هءا-ح-يإا ‘

يعيب-ط-لا شصخ-سشلا نأا-ب ا-ن-ف-ل-سسأاو ق-ب-سس ا-م-كو
را-ك-فألاو شسوا-سسو--لا كل--ت شسي--ب--ح ل--ظ--ي--سس
ىلع رسشابم Òغ لكسشب رثؤوي ام دح ¤إا ةيبلسسلا

نم فسشتسسن ›اتلابو هئادأا ةدوجو هتايح ط‰
ة--ي--مو--ي--لا ه--تا--عار---سص ‘ نا---سسنإلا نأا اذ---ه

ىسضو-ف-لا ه-ب-سشي ا-م ‘ و-ه ه-تاذ ع-م ة-يدارإاÓ-لا
ه-ب يدؤو-ت ي-ت-لا ة-لوؤو-سسمÓ-لاو ة-ي-ها-ن-ت--مÓ--لا
جئاتن ¤إا ىرحألاب وأا لوهÛا ¤إا لا◊ا ةعيبطب

.⁄اعŸا ةنومسضم Òغ ةيبلسس
ديعي نأا ءرŸا ىلع امازل راسص قلطنŸا اذه نم
ذإا ،يلخادلا هŸاع عم هلسصاوت ةيفيك ‘ Òكفتلا
‘ شصخألا-بو ة-ي-بر-ع-لا ا-ن--تا--ع--م--ت‹ ‘ ىر--ن

ر-يو-ط-ب م-ت-ه-ي در-ف-لا نأا ير-ئاز÷ا ا-ن-ع--م--ت‹
¤إا بكرمو شسبلمو رقتسسم نم ةماعلا هتايلكسش

ءزج مهأا نأا ديب ،كلذ ‘ Êافتلاو ةغلابŸا دح
هايإا ابراسض لب ،امامتها هل يلبي ل اهلك هتايح ‘

لاح لوقي لاثŸا ليب-سس ى-ل-ع-ف ط-ئا◊ا شضر-ع-ب
ديدج ليدومك ةرايسسلا Òيغتب شسأاب ل :درفلا
نم لزنŸا روكيد Òيغتب موقت اهتيب ‘ هأارŸا وأا

نم ةمراعلا ىم◊ا هتاه لك طسسوو ،عيفر زارط
انتاسسدقم تعاسض انتايح ‘ تاي-ل-ك-سشلا Òي-غ-ت

.انتايح تايولوأاوةيتاذلاا
ام وأا ؟ ةاي◊ا ‘ ديرت اذام مهنم درفلا لأاسسن ولف
Óف ؟كتاذ عم كتقÓع يه فيك وأا ؟ كفده وه
اذه ىلع لبŒ ⁄ هسسفن نأا ذإا يدانت نŸ ةايح

تامكارت نع كيهان ،اهيل-ع د-ج-ت-سسŸا ع-ي-ن-سصلا
ىغطو هتاذب دبتسسا يذلا معن !دبتسسŸا يسضاŸا
ثيدح حب-سش ه-نإا م-ع-ن ،ه-مÓ-حأا ل-ك م-ي-ط-ح-ت-ب
نيÒث-ك-لا Úعأا ه-كرد-ت ل يذ-لا ي-فÿا تاذ-لا

عمتÛا حئارسش مظعم ىلع همÓظب ميخي يذلاو
ل وهف مهتاهجوت لو م-ه-تا-يو-ت-سسم تنا-ك ا-م-ه-م
شسفنلا وأا تاذلا عبن-م ن-م و-هو اد-حأا ي-ن-ث-ت-سسي
يسسفن ئربأا امو) ¤اعت هللا لاق دقف ،ةيرسشبلا
.(ءوسسلاب ةرامأل شسفنلا نإا

فوسس تاذلل انباعي-ت-سساو ا-ن-م-ه-ف ة-جرد ى-ل-عو
عم لاعفلا لسصاوتلا وحن تاوطخ اهردقب وطخن
نأا وأا رو--سصت--ن ا‡ ق--م--عأا تاذ--لا نأل ،ا--ن--تاوذ
ميظنت عي-ط-ت-سسن ن-ك-لو ،تا-م-ل-ك ‘ ا-هر-سصح-ن
نأا نودب اهعم ةيركفلا انطباور بيترتو انراكفأا
يه ا-ه-نأل ا-ه-ن-ع ة-م-جا-ن-لا شسي-سسا-حألا ل-ف-غ-ن
،ةيرسشبلا تاكول-سسلا تي-ب-ث-ت-ل دا-قو-لا ا-هدو-قو
دقتعŸا ةبتع وحن اميلسس ارورم نمسضن يك كلذو
يقيق◊ا Òيغ-ت-لا ر-سصتfl ‘ ه-نأا ذإا كو-ل-سسلاو
نأا ¤إا ي-مر-ي ه-نإا-ف ،ل-خاد--لا ن--م اد--ب--ي ي--ئ--لا
د-ي-ج Òسصمو ة-ي-سضر-م ج-ئا-ت-ن ى-ل-ع لو--سص◊ا

اهيلع يسضفن اŸ ةركفلاف ،راكفألا Òيغتب نوهرم
اذإاو ،ادقتعم Òسصت اديج اهيلع زكرنو اسساسسحإا
انتايح ‘اسسرا‡ اكولسس تراسص اهي-ف ا-ند-ق-ت-عا

لوؤوت ةلاfi ل جئاتنلاو جئاتنلا ددحي كولسسلاو
نم وه يذلا كÒسصم ددحف ،كÒسصم ¤إا كب

.كراكفأا شسنج
ريوطت ةلسسلسس ةركف تءاج قبسس ام لÓخ نمو
طيسسبلا اهبولسسأاب نوكت نأا انيأاترا يتلا تاذلا
مهب شصوغتل عمتÛا حئارسش عيمج نم بيرقلا

ف-سشك-ت-ل ة-ن-ي-م-ث-لا ةر-هو÷ا كل-ت ‘ ا-ق-ي-م-ع
قلاÿا اهثب يت-لا تارد-ق-لا م-ظ-عأا ن-ع را-ت-سسلا

‘و) ¤اعت هللا لاق ،ناسسنإلا اذه ‘ هناحبسس
امو مكقزر ءامسسلا ‘و نورسصبت Óفأا مكسسفنأا

(نودعوت
رحبنل لجو زع هللا نم ةحيرسص ةيهلإا ةوعد

لوقلا قحيل اهايإا هللا انبهو يتلا زونكلا هتاه ‘
ابرسشو Óكأا قزرلا شسيلف ،ا-ب-ي-ط ا-قزر ا-ن-قزر-يو

fiدادسسلاو قيفو-ت-لا كلذ-ك ا‰إاو ط-ق-ف ا-سض ‘
 بيطلا قزرلا باوبأا مظعأا نم ةاي◊ا

نأا ى-ل-ع ءو-سضلا ط-ل-سسن ا-ن-حر-ط ة-سصÓ-خ ن--م
قدسص لكب تاذلل انفاسشتكا وحن ةثيث◊ا انتلحر
نكن ⁄ ةديدج اقافآا انل حتفي وه Óعف Êافتو
ام عينسص شسملت فوسس موي دعب امويو اهب ملحنل

‘ قلطناو هللا ىلع لكوتو مزلا طقف ،تيعسس
معنتو رردلاو رهاو÷ا د-سصح-ت-ل تاذ-لا قا-م-عأا
انتلسسلسس ‘ ل-م-ع-ن فو-سسو ،ةÁر-ك-لا ةا-ي◊ا-ب

لÓخ نم هللا لوحب تÓيهسستلا لك Ëدقت ىلع
اذ-كو تاذ--لا فا--سشت--كا ‘ ة--ع--ت--مŸا كت--ل--حر
لسضفأا دغ لجأا نم ،اهريوطتل ةمزÓلا تاينقتلا

.كتايحب معنت كتاذل ششع

هللا ىلسص دمfi انيبن ثيداحأا ‘ لمأاتن امدنع
هيلإا تلسصو ام تزواŒ دق اهد‚ ملسسو هيلع

ل فسسأÓل اننكلو ،ةرسصاعŸا ةيرسشبلا ةيمنتلا
ءوسض ىلع ةرسصبتم ةءارق ثيداحألا هذه أارقن
يمويلا دومعلا اذه ‘ لواحنف ،رسصاعŸا عقاولا
ثيدا-حألا هذ-ه ⁄او-ع ‘ ر-ح-ب-ن نأا Êا-سضمر-لا

..ةيمنتلا مولع هيلإا تلسصوت ام اهنم جرختسسنو
رسشؤوم شسسسؤوم روظنم نم ةيرسشبلا ة-ي-م-ن-ت-لاو
بوبfi ةدحتŸا ·أÓل عباتلا ةيرسشبلا ةيمنتلا
رسشبلا تارايخ عيسسوت ‘ ةدعاسسŸا يه ،ق◊ا

ع-ي-سسو-تو Ëر-ك-لا ششي-ع--لا ى--ل--ع م--ه--تارد--قو
ةيداسصتقلا ةيمنتلاو ةيطارقÁد-لا ة-كرا-سشŸا

ةيمنتلاو ريوطت-لا د-ع-ي ثي-ح ،ة-ي-عا-م-ت-جلاو
.اهنم ءزج ةيتاذلا
كرد-ي““ :يد-مÙا ه-ل-لا د-ع-سس رو-ت-كد-لا لو-ق-ي
ملسسو هيلع هللا ىلسص ىفطسصŸا ةsنُسس ‘ ُرظانلا

ةرطعلا هتÒسس ‘و -مل-ك-لا َع-ماو-ج ي-توأا د-قو-
ءاقترلا هنأاسش نِم ام uلكب ةلفاح اهsنأا :ةكرابŸا
اvيحور هب ةيانعلاو ،uيرسشبلا عمتÛاو ناسسنإلاب
شصوسصن sنأا ىنعي ا‡ ؛اvيندبو اvي-ل-ق-عو ،ا-vير-ك-فو
طق-ف ٍد-حاو ٍبنا-ج-ب tم-ت-ه-ت ل ة-sيو-ب-ن-لا ة-ن-سسلا
؛ناسسنإÓل ةلماسشلا ةيمنتلاب tمتهت لب ،ةيمنتلل
تاردابŸاب هِلامعأاو هتا-ي-ح ِنوؤو-سش ِم-ي-ظ-ن-ت ن-ِم
عم هلماعتل ةحجان-لا ط-طÿا ِم-ْسسَرو ،ة-ع-فا-ن-لا

ءا-ق-ترلاو ِشضرألا را-م-عإا ‘ هِرودو ،ن-ير--خآلا
.عمتÛاب
ِتا-ير-ظ-ن-لا ة-يو-ب-ن-لا ة-ن-سسلا ت-َق-َب-َسس كلذ--بو
؛ةsير-سشب-لا ة-ي-م-ن-ت-لا لا‹ ‘ ًة-sفا-ك َة-ث-يد◊ا
سصاÿا ا-ه-ت-يا-ن-ع-ل s-ر-سصن-ع-لا ‘ را-م-ث-ت-سسلا-ب ة
،بناو÷ا فلتfl ‘ هتاردق ريوطتو ،uيرسشبلا

تاجرد ىلعأا ¤إا ل-سصي-ل ؛ع-م-تÛا-ب شضو-ه-ن-لاو
بجع لو ،ةيمنتلاو راهدزلاو ،uيِقtرلاو لامكلا

سسلا-ف ؛كلذ ‘ t-ةاكسشم ن-ِم ٌة-ل-ع-سش ة-يو-ب-ن-لا ُة-ن
هللا ىلسص هلوسسر ¤إا هللا هاحوأا يحوو ،ةوبنلا

هَلث-مو َبا-ت-ك-لا تي-توأا ي-uنإا لأا)) :م-ل-سسو ه-ي-ل-ع
.٣٤6٢ :عما÷ا حيحسص““ ((هعم
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!!!!..ءابولا ناسضمر نم Êاثلا ماعلا

 ةاي◊اب ميعنلأو تأذلأ ريوطت ةشسلشس
..تاذلا ثيدح

 :راسشتسسŸاو ششتوكلا
طيمرق ىفطسصم .د

ةيمنتلا ‘ ثحابلاو بتاكلا *
* يلع رمعم يردسش ةيرسشبلا

moc.liamg@irdehcila

ةيرسشم فسسوي ذاتسسألا :ملقب

ةيرششبلأ ةيمنتلأ ‘ ةيوبن ثيداحأأ
ناسسنإ’اب ءاقتر’او ةيوبنلا ةنسسلا:اهنم دب ’ ةمدقم
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Ëركلا ناشضمر لÓخ لمعلا تيقاوم رuيغي تاÒششأاتلا زكرم
لمعلا تيقاوم نأا،SFV ةيسسنرفلا ةÒسشأاتلا بلط زكرم نلعأا

ناسضمر رهسش لÓخ Òيغت اهيف أارط ÚنطاوŸا لابقتسساو
نأا ،ةÒسشأاتلا بلط ز-كر-م نا-ي-ب ح-سضوأاو .ل-ي-سضف-لا

ن-م ة-ياد-ب ،نو-ك-ي-سس ،ةÒسشأا-ت-لا بل-ط تي-قاو-م
.لاوزلا دعب ةثلاثلا ¤إا احابسص ةنماثلا

انŸاع فراسشم ىلع لطأاو اديور اديور بÎقي لÓهلا أادب
ام رابغ سضفنت لعل ها-ي-ق-ل ¤إا و-ف-ه-ت بو-ل-ق-لاو ،ي-مÓ-سسإلا

انحاورأا ‘ ثبي لع-ل ،بسصوو بسصن ن-مو بع-ت ن-م ه-ت-ل-م-ح
ةاي◊ا ةرمغ ‘ ةدراسشلا انبولق برقيو نانئمطلا نم ائيسش
.اهقلاخ نم
،ةيمÓسسإلاو ةيبرعلا ةنونيكلا نم ءزج اهلهأاو Úطسسلفو
ر-ه-سشلا لÓ-ه ة-ف-ه-ل-ب ر-ظ-ت-ن-ت ة-مألا هذ-ه لا-ح-ك ا-ه-لا--حو
ىلع لÓتحلاو رم÷ا تاونسس همكرت ام ىسسنتل ،ليسضفلا

نامألا نم ءيسش نا-سضمر ‘ ل-ع-لو ،ءا-سسم حا-ب-سص ا-ه-ن-ي-ب-ج
ةÌكب اهتمسسب سسدقلل ديعيو ،Úطسسلف لهأا رمغي يسسفنلا

ن-يد-جا-سس ن-يد--فاو نا--سضمر ‘ نوÌك--ي ن--يذ--لا ا--هراوز
سسدقلا نذآاÚ Ãطسسلف لهأا دسشي ناسضمر نأل ،Úنئمطم
ةÓسصلا نم اموي ÚثÓثلا ةحار ىلع اهل دكؤويو ،اهيراوحو
اهبيرغتو ،اهسسمط ‘ لÓتحلا غواري يتلا اهتيوه ءاعدلاو
اهتنونيك ءاغلإاو لب ،يبرعلاو يمÓسسإلا اهطيfi نع اهلسصفو
.اهبعسش ةنونيكو
تاهآلاب لقثŸا ي-ن-ي-ط-سسل-ف-لا ا-ن-ب-ع-سش ى-ل-ع نا-سضمر ل-ط-ي
سضرألا بهايغ ‘ در-سشŸاو ،را-سص◊او ناز-حألا-ب ج-ي-سسŸاو
نم لÓتحلا زجاوح ىلع دراطŸاو ،ديقلاو ملظلا تاملظو
عاونأا نم عون نويلم دهاجيو ،اهفظسشو سشيعلا ةمقل لجأا
بع-تŸاو در-سشتŸا اذ-ه ة-ن-ي-ك-سس نا-سضمر نو--ك--ي--ل ،دا--ه÷ا

بÓ--كو قدا--ن--ب--لا Úب ز--جاو◊ا ى--ل--ع ى--ق--لŸاو تت--سشŸاو
هتمه ذحسشيو هناÁإاو هتÁزعو هتقث ددجيلو ،سسيلوبلا
Ÿب ةاي◊ا لبسس ةلسصاوÚ اهئامعنو اهئاقسش.
¤إا لمركلا نم Úط-سسل-ف لا-ب-ج ى-ل-ع نا-سضمر لÓ-ه ل-ط-ي
،سسأا-ي-لا جو-ل-ث ه-تد-م-ج يذ-لا ءفد-لا رو-ن ل-سسÒل بق-ن-لا

لمألا ةدوعب رسشبيلو ،ءايليإا لهأل ءامسسلا ةراسشب لسسريو
،مهتدوع مويب ÚبعتŸا Úبئاغلا رسشبيو هراظتنا لاط يذلا

،ينيط-سسل-ف-لا بع-سشلا تا-ئ-ف Úب ج-ئا-سشو-لا ر-سسج ط-بÒلو
يديألا فتلتو ،نا-سسحإلاو برا-ق-ت-لاو ل-فا-ك-ت-لا دو-سسي-ب-ف
بورد ‘ يني-ط-سسل-ف-لا ل-ك-لا Òسسي-ل ،فا-ت-كألا ىوا-سست-تو
ةاي◊ا رسسع م-غرو ،ه-ت-بو-ع-سصو ع-قاو-لا ةرار-م م-غر ÿÒا

،اهفافكو
نيزوعŸا لسشنتل دت“ Úطسسلف ‘ نيÿÒا دعاوسس نأا لإا
م-غر م-ه-تز-ب-خ ن-ير-خآلا م-سسا-ق--تو ،Úجا--تÙا Úب--ع--تŸا
،ففعتلا نم اينغ ينيطسسلفلا بسسح-ت-ل ى-ت-ح م-ه-جا-ي-ت-حا

لمسش م-ل-ت-ل ،ةÓ-سصل-ل ة-يدا-نŸا د-جا-سسŸا تاو-سصأا ¤ا-ع-ت-تو
دقف امدعب سضرألاو ءامسسلا برب هتلسص قثوتو ينيطسسلفلا

د--ج--ي--ف ،سضرألا ل--هأا تارار--قو سضرألا ل--هأا ‘ ه---ت---ق---ث
‘ رفاسسيو ،هنع ثحبي يذلا هسسفن ناسضمر ‘ ينيطسسلفلا

 .سضرألا لهأا تاباذع نع ةديعب ةينابر ةلحر

ىـــــــــــلع
باوـــــــبأا
ناـــشضمر

يجان دئار.د

مييقتل عامتجا ‘ كراششت رئاز÷ا
flباهرإلاو فنعلاو فرطتلا رطا

لو-ح تنÎنإلا Èع عا-م-ت-جا ‘ ،مو-ي-لا ،ر-ئاز÷ا كرا--سشت
نوفرحنŸا نوفرطتŸا اهيف بب-سست-ي ي-ت-لا ر-طاıا م-ي-ي-ق-ت““
›ودلا دهعŸا عم نواعتلا راطإا ‘ ““نويباهرإلاو نوفينعلا
ام بسسح ،اطلاÃ هرقم نئاك-لا نو-نا-ق-لا ةدا-ي-سسو ة-لاد-ع-ل-ل
.يمسسرلا اهعقوم ىلع اهل روسشنم ‘ لدعلا ةرازو هب تدافأا
›ود-لا د-ه-عŸا ع-م نوا-ع-ت-لا را-طإا ‘و ه-نأا نا-ي-ب--لا ح--سضوأاو

سضاق كراسشيسس ،هترادإا سسل‹ ‘ اوسضع رئاز÷ا Èتعت يذلاو ،اطلاÃ هرقم نئاكلا نوناقلا ةدايسسو ةلادعلل
،نوفينعلا نوفرحنŸا نوفرطتŸا اهيف ببسستي يتلا رطاıا مييقت ““ لوح ءاÈخلل تنÎنلا Èع عامتجا ‘ راطإاو
ةلادعلا نم Úسسرا‡و ءاÈخ -ردسصŸا سسفن بسسح- عامتجلا مسضيسسو .لبقŸا ليربأا41 موي ““ نويباهرإلاو
سضرع هلÓخ متيسسو ،طسسوألا قرسشلاو ايقيرفإا لامسش لود كلذ ‘ اÃ ،⁄اعلا قطانم فلتfl نم ةيئان÷ا
لوح ÚنوكŸا نيوكتو تاردقلا زيزعتل جمارب دادعإا ىلع ايلاح دهعŸا لمعيو .لاÛا ‘ ةيرئاز÷ا ةبرجتلا
ÚفلكŸا Úسسرامملل فراعمو تاينقتو تاودأا حÎقيسسو ،نوجسسلا لا‹ ‘ Úلماعلا ةدئافل هجوم وهو عوسضوŸا

.نايبلا فيسضي ،مهجامدإا ةداعإاو Úيباهرإلاو Úفينعلا ÚفرطتŸا Úسسوبحملل يمويلا Òيسستلاب

رئاز÷ا عم ““ةئدهتلا““ ديرت سسيراب
ة----لود-----لا ر-----يزو لا-----ق
نوؤو---سشل---ل ي---سسنر---ف----لا
،نوب نوميل-ك ،ة-ي-بوروألا
““ةئدهتلا““ ديرت سسيراب نإا

ر-ئاز÷ا ع-م تا-قÓ-ع--لا ‘
تاح-ير-سصت-لا سضع-ب م-غر
ليجأاتو ،اهل رÈم ل يتلا

ناج ءارزولا سسيئر ةرايز
حرسصو .ا-ه-ل سسك-ي-ت-سسا-ك
نار--غ““ ج--ما--نر--ب ‘ نو--ب

ثب-----ي يذ------لا ““يرو------ج
رإا““ ةعاذإا Úب كاÎسشلاب
ة---ف----ي----ح----سصو ““لإا ي----ت
لإا““ نويزفلتو ““وراغي-فو-ل““

انايحأا كانه““ نأاب ،““يأا يسس
لمعلا ريزو تاحيرسصت نأا نوب نوميلك Èتعاو .““ةيرئاز÷ا ةيسسنرفلا تاقÓعلا ‘ اهل رÈم ل تاحيرسصت
ل““ كلذ نع هلاؤوسس دنع باجأاو ،رئاز÷ا ىدل يسسنرفلا Òفسسلا ءاعدتسسا قحتسست ل بوبعج يمسشاهلا
‘ تلاسصتا نايردول فيإا ناج ةيجراÿا ريزو ىرجأا ..كلذ لك ةئدهت بجي““ :فاسضأاو .““كلذ دقتعأا
لوح رئاز÷او اسسنرف Úب رتوت يأا دوجو نوب ىفنو .““موداقوب يÈسص يرئاز÷ا هÒظن عم ةÒخألا مايألا

نم Úيرئاز÷ا ءايتسسا هببسس كلذ نإا لاقي نكل ،انوروك ةمزأا يعادب ايمسسر تيغلأا يتلا سسكيتسساك ةرايز
اذه دقع ناكمإا مدع نإا““ ةيبوروألا نوؤوسشلل يسسنرفلا ةلودلا ريزو عباتو .يسسنرفلا دفولا ددع سصيلقت
يحسصلا عسضولاب نكلو رئاز÷او اسسنرف Úب رتوتلاب طبتري ل Úتموك◊ا Úب ىوتسسŸا عيفرلا عامتجلا
.““رئاز÷ا ¤إا Òبك دفو لاسسرإاب ةيسسنرفلا ةموكحلل حمسسي ⁄ يذلا

يملع نواعت تايقافتا عيقوت:نانبل-رئاز÷ا
دمfi رئاز÷ا ىدل ة-ي-نا-ن-ب-ل-لا ةــيرو-ه-م÷ا Òف-سس ما-ق

موـــل-ع-ل--ل نــيد--مو--ب يراو--ه ةـع--ما÷ ةراــيز--ب ،سسمأا ،نـــسسح
سسيئر هلا-ب-ق-ت-سسا ‘ نا-كو .ر-ئاز÷ا ةـم-سصا-ع-لا-ب ا-ي-جو-لو-ن-ك-ت-لاو

ةـعما÷ا سسيئر بئانو ،سشـــتركأا نيدلا لاـمج روـسسيفوÈلا ةــعما÷ا
سسيئرو ،ةــعماجلل ماعلا نــيمألاو ،نواعتلاو ةـيجراÿا تاقÓعلاب فلكŸا

عم لمع ةـسسلج ‘و .سسيردتلا ةــــــئيه ءاسضعأا نم ةــعوم‹و ،ناويدلا
ة-ع-ما÷ا Úب يــم-ل-ع نوا-ع-ت ةــما--قإا لـب--سس ث--ْح--ب ىر--ج ةـع--ما÷ا سسي--ئر
،ةـيجولونكتلاو ةيملعلا تلاÛا فلتfl ‘ ةينانبللا ةيملعلا تاسسسسؤوŸاو

‘ نانبلو رئاز÷ا Úب ةكارسشلا ميعدت ‘ هتبغر نع Òفسسلا برعأا ثيح
‘ دوه÷ا قيسسنت نمسضت ةكÎسشم تايقافتا عيقوت-ب ›ا-ع-لا م-ي-ل-ع-ت-لا لا‹
عم دقاعتلا لدابت ةـي-نا-ك-مإا ة-سسارد ع-م ،يÁدا-كألاو ي-م-ل-ع-لا ثح-ب-لا لاـ‹

ةطخ دامتعا حÎقاو ،يبÓطلا لدابتلاو ن-يد-ل-ب-لا Ó-ك ‘ سسيرد-ت-لا تا-ئ-ي-ه
،دــعب نع رـسضاحتلا ةـينقت لÓخ نم نيدلبلا Óك ‘ ›اعلا ميلعتلا تاسسسسؤوم Úب ةـيÁداكأاو ةيملع تاءاقل ميظنتل لــمع
ءاقترلا ليبسس ‘ همدقُت امع بثك نع عÓــّطلا ةسصرف ةــحاتإل ةــعماجلل قـيمعلا هركسش نع Òفسسلا ةداعسس رـّبعو اذه

 .عــمتÛا ةمدخو ثحبلاو سسيردتلا ‘ زراـــبلا اهرودب ًاهّونُم ،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلاب



تاشضياقŸاب ةئيلم ةايح
نشسح ذخأأ ،ىفششتشسŸأ ةقيدح ط-شسو-ب يد-يد-ح ي-شسر-ك ى-ل-ع
بْيج نم هجرخي هفتاه ¤إأ دمعي نأأ لب-ق ،د-ّه-ن-ت-ي و-هو ه-نا-ك-م

.كوبشسيف ‘ تأروششنÃ ““كيل““ رز ىلع رقني ذخأايو ،هتبÓج
عشضولأ ىلع هلمعأ““ :هنيÁ نم ئفأد توشص هيتأايو طقف تاظ◊

.““يهتنت ل يتلأ كتاكيل توشص نم انحرأأو جاّجّرلأ وأأ تماشصلأ
لزنأأ دقو ،امشستبم هيلإأ رظني ّنشسم لجرب أذإاف ،نشسح تفتلأ

.ىرشسيلأ ولعت ىنميلأ هلجرو ،هنقذ لفشسأأ هتمامك
كنأأ حشضأو““ :فاشضأأ ىتح بّقعيل اتقو نشس◊ tنشسŸأ كÎي ⁄
Œأ باحشصأأ لماŸشصأأ مهل أأرقت لو تأروششنÓ““.

رومأاب هماŸإأ برغتشسأ دقو ،ثدحتŸأ ةظحÓم نم نشسح كحشض
،هÓfiم بشسحب هرمع نم Úعبشسلأ زواŒ دق وهو ايجولونكتلأ
هنأأ يحوت اهرمتعي يتلأ ““يÒبلأ““ ةعبقو ياغنششتلأ ضسابل نكل

.ضسماÿأ هدقع ‘
عجرأأو بÎقاف ،Ìكأأ خيششلأ أذه هاŒ ةنينأامطب نشسح رعشش
ةنشس5٤ نشسح انأأ ،جا◊أ كب فرششتم““ :هشسفن مّدقو هتمامك
.““ةمشصاعلأ برغ دجشسم مامإأ

.ابرغتشسم زوجعلأ در ،““؟!مامإأ““ -
نشسح بقع ،““؟رمألأ ‘ بيرغلأ ام ..هللأ ءاشش نإأ مامإأ ..معن““ —

.““كفرعأأ ل انأاف ،ينبأ كعم احقو نوكأأ نأأ ديرأأ ل ..أدبأأ““ -
،ينم جرحت-ت لو كن-بأ ÈÊت-عأو ،كر-طا-خ ‘ ا-م ل-ق ل-شضف-ت““ —

.امشستبم نشسح لاق ،““ÿÒأ لإأ اهنم يتأاي ل كÓfiمف
مامإل ف-ي-ك بر-غ-ت-شسأأ نأأ ن-م ع-نا-م Ó-ف ّر-شصت تمد ا-م ،بي-ط““ -
نأأ ،ءيشش لك ‘ ضسا-ن-ل-ل ةود-ق ه-نأأ ضضور-فŸأ ن-م يذ-لأ د-ج-شسم
ّن-شسŸأ فدرأأ ،““؟ة-ن-م-شسلأ ة-جرد ¤إأ د-ئأز-لأ نزو-لأ أذ-ه-ب نو-ك-ي
.هثّدfi نطب ¤إأ Òششي وهو همÓك

‘ ة-ع-ما÷أ ن-م أو-جر-خ-ت ن-يذ-لأ ة-م-شصا-ع-لأ ءا-ن-بأأ ن--م ن--شسح
‘ ايأوزلأ ىدحإاب قحتلي نأأ لبق ،ةيمÓشسإلأ مولعلأ ضصشصخت
.همولع ملعتو نآأرقلأ ظف◊ لئابقلأ ةقطنم

⁄و اهدجاشسم دحأاب امامإأ فّظُوو ،ةمشصاعلل داع Úتنشس دعبو
حلشصيو مهيتفيو ضسانلأ ّمؤوي وه كأّذمو .هرمع نم٣٢ـلأ زواجتي
ةاي◊أ لغاششم ¤إأ ةفاشضإلاب ،ماهŸأ نم اهÒغو مهتÓئاع Úب
.ةتشسلأ هئانبأأو ةجوز نم

انيشسنو ،اهلغاششمو ايندلأ انتأّدأ ،جا◊أ ق◊أ كدنع Òغ هللأو““ —
،““ضشناكام ةشضاير لمعي دحأولأ ضشاب تقولأ ىتح ،اما“ انشسفنأأ

.نشسح در
زوجعلأ عبات ،““انل لششف ل-ك ه-ي-ل-ع ق-sل-ع-ُن يذ-لأ أذ-ه ..تقو-لأ““ -
:هعطاقف ،نشسح تزفتشسأ ،ةتفاخ ةÈنب
نم ابوره لو أريÈت ضسيل أذه ،جا◊أ تقو كانه ضسيل معن““ —

›و ،Òبك دجشسÃ ذاتشسأأ مامإأ انأأ ..رخآأ ءيشش يأأ لو ،عقأولأ
،““يدلوأل ىتح ةدوج أذ اتقو دجأأ لو ،ضسانلأ هاŒ تايلوؤوشسم
دوعأأ نأأ ىن“أأ انايحأأ““ هتÈن ةدح نم فّفخ دقو فيشضي نأأ لبق

ةحشص ان-ل تنا-ك ن-ك-ل ،لاŸأ ا-ن-ل ن-ك-ي ⁄ ه-نأأ ح-ي-ح-شص ..أÒغ-شص
..““انباحشصأأو انتÓئاع عم هيشضقن تقو انل ناك اشضيأأو ،ةديج
امع Èعي وهو هثّدfi ْينيع ‘ رظنيو ،اما“ اتماشص زوجعلأ ناك
لÓخ ا-ه-ت-كر-حو ه-يد-ي ى-ل-ع ز-كر-ي ا-نا-ي-حأأو ،هرد-شص ج-ل-ت-خ-ي
نم زوج-ع-لأ لّد-ع ى-ت-ح ه-مÓ-ك ن-شسح ى-ه-نأأ نإأ ا-مو ..ثيد◊أ

.““تاشضياقŸاب ةئيلم انتايح““ :لاقو ،هتشسلج
،““جا◊أ تنشسحأأ ..تاشضيا-قŸا-ب ة-ئ-ي-ل-م ..و-ه أذ-ه ،م-ع-ن م-ع-ن““ —

:هل تفتلي نأأ نود لمكأأ زوجعلأ نكل .نشسح هعطاق
..انل لام ل نكل ،تقولأو ةحشصلأ انل تناك ،أراغشص انك Úح““ -
نم ةنشس5٢ وأأ٠٢ دودح ‘ ةيلمعلأ انتايح انأأدبو انفّظوت Úحو
راشص لباقŸاب نكل ،يرهششلأ بّترŸأ وهو لخد انل نوكي أأدب ،انرمع
انعنقأأ نكل ،ائيششف ائيشش روهد-ت-ت تأأد-ب ا-ن-ت-ح-شصو ،ا-ن-ل تقو ل

Úشسحتل يحشضن نأأ انيلع بجي هنأأو أراغشص انلزل اننأأ انشسفنأأ
ضضعب انققح دقو ،ةنشس5٤ وأأ٠٤ نشس ‘ انظقيتشسافف ،انلاح

ةلئاعو دلوأأ انل نكلو ،اÃر تيبو ةÒغشص ةرايشس نم بشساكŸأ
عمو ..Èكأأ تايلوؤوشسم عم Ìكأأ انقرغ دقو ،Ìكأأ اهيلع فرشصن

56 وأأ٠6 نشس ‘ دعاقتن Úح هللأ ءاشش نإأ اننأأ انشسفنأأ يّن‰ أذه
ةحشصلأو Òفولأ لاŸأو Òثكلأ تقولأ كل‰ نأأ نّكمتنشس ،ةنشس
.““ةرŸأ ةقيق◊اب مدشصننشس اننكل ،ةدي÷أ

اتقو نشسح ذخأأ دقف ،نمزلأ نم ةهÈل Úلجرلأ Úب تمشص داشس
:هلأاشسي نأأ لبق ،هتمشص دعبو همÓك Úح زوجعلأ حملي وهو

؟““ةرŸأ ةقيق◊أ هذه يه ام““ —
،ىطشسولأو ةبابشسلأو ماهبإلأ نْيب جّرف دقو ،هل زوجعلأ تفتلأ

وأأ ضضيرم :لقألأ ىلع هذه نم ةدحأو ميÃ جرختشس““ :باجأأو
خيششلا-ب كيدا-نأأ نأأ › نذأا-ت““ :ع-با-ت-ي نأأ ل-ب-ق ،““تي-م وأأ نو-يد-م

.““؟نشسح
زوجعلأ لعج بأوج .““ميم اهترخآأ ،تيغب اميك يلطيع يّدوأأ““ —

كنأأ دقتعت له ،نشسح خيشش““ :لأؤوشسب هتغابي نأأ لبق ،كحشضي
.““؟ةديج ةحشصب

:١ ةقل◊أ
عبتي

ىلع ةيناح تّلظ ،ةنششÿأ يديألأ هذه
ل اهّنأأ مغر ،ةليوط تأونشس ذنم اهدلوأأ

،ذ-ي-مÓ-ت-لأ رزآا-م ة-طا-ي-خ ن-ع ف-ّقو-ت-ت
دعوم نÓعإأ نم ر-ه-شش ل-ب-ق ا-هز-ي-هŒو
دروم كلذ ،ةنشس ّلك يشسردŸأ لوخدلأ

.ةÒغشصلأ اهترشسأأ قزر
،تÙÓأ ةيبلط لمكتل رهشست يه امنيب
نم هبأرتأأ عم هتدلأوب رختفي اشضر ناك
ةطايخ هتدلأو هرظن يفف ،مشسقلأ ءÓمز
لوجيو لوشصي اهجتنمو ل فيك ،ةرهام

 .اهجراخو ةشسردŸأ ‘
نو-ح-ب-شصي ة-ثÓ-ث-لأ ه-تو-خإأو ا-شضر ّل-ظ
ة-ل-ي-م÷أ ةرو-شصلأ كل-ت ى-ل-ع نو--شسÁو
‘ ،مهلجأأ نم ايموي ّدكت يهو مهتدلأول

اهتعل-شس ع-ي-ب-ت-ل ة-ي-عو-ب-شسألأ ا-ه-تÓ-حر
ÙÓّة-ل-م÷أ قو-شس ت Ãةمل-ع-لأ ة-ق-ط-ن

.رئأز÷أ قرشش
،ةطايخ ةلآأ ىوشس ةديشسلأ هذه هكِل“ ام

د--حأأ ن--م ة--ب--ه--ك ا---ه---ي---ل---ع تل---ّشص–
،ة-ن-شس ر-ششع ة-شسم-خ ل-ب-ق-ن--ي--ن--شسÙأ
،ةطاي-خ-ل-ل fiÓّ ا-ه-يد-ل مو-ي-لأ ح-ب-شصت-ل
ةبرج-ت-لأو تأو-ن-شسلأ رور-م ع-م تب-شسكو
امنيب ،اهتاجت-ن-م ‘ تعو-نو ،Ìك ن-ئا-بز
ل-ق-ن ‘ ا-ه-كرا-ششي مو-ي--لأ ح--ب--شصأأ ا--شضر
،تÙÓأ باحشصأل اهميلشستو ة-عا-شضب-لأ
ةدا-ه--شش ل--ي--ن ن--م ن--ّك“و Èك ا--مد--ع--ب

ةيلكب مويلأ هتشسأرد عباتيل ايرو-لا-كا-ب-لأ
ن-يذ-لأ ة-ثÓ-ث-لأ ه-تو-خإأ ا-م--ك ،قو--ق◊أ
م-ه-قزر رد-شصمو م--ه--ت--شسأرد نو--لوأز--ي
هردت امو ةدلأولأ هزهŒ ا-م و-ه د-ي-حو-لأ
 .راهدزلأ مايأأ ‘ ةراجتلأ

ةركِفلإ
راجتل اهع-ي-بو ضسبŸÓأ جا-ت-نإأ ة-يا-غ ¤إأ

،ةر-ك-ف در‹ ءي-شش ّل--ك نا--ك ،ة--ل--م÷أ
ن-ك-ي ⁄ ،ة-ن-شس ر-ششع ة-شسم--خ ل--ب--ق--ف
هئاقدشصأل باشش حÎقم ىوشس عورششŸأ
أو-ل-خد-ي نأأ م-ه-ي-ل-ع ضضر-ع ،ة-ي-نا-م-ث-لأ

ة-لآأ ة-ب-حا-شص تنا-كو ة-ع-شست ءا--كر--ششك
عقوو ،ّيفÿأ رششاعلأ كيرّششلأ ةطايÿأ
يÒخ عور-ششم قÓ-طإأ ى-ل-ع را-ي-ت--خلأ
ىرقو ندم ‘ ،ماتيألأو ءأرقفلأ ةدئافل
ةركتبم اهت-قو ه-تر-ك-ف تنا-كو ،ة-يلو-لأ

امنيب ءاكرشش عشست ىل-ع تشس-ّشسأا-ت ،أّد-ج
Òغ وأأ ،اي-م-هو ا-شصخ-شش ى-ق-ب-ي ر-ششا-ع-لأ

.هل ةدئافلأ دوعتو فورعم
يÿÒأ ل---م---ع----لأ ءا----كر----ششلأ بّر----ج

تا-ي-ع-م÷أ د-يد-ع-ب أرور-م ،ي-عّو-ط-ت--لأ
ة-ي-ئا-ن-لأ ق-طا-نŸأ ‘ أز-ك-تر-م م-ه-ل-م--عو
كلت ¤إأ ءاشضعألأ دحأأ ىدتهاف ،ىرقلأو
زواŒو ،يÿÒأ لمعلأ عيشسوتل ةركفلأ

بب---شسب م---ه---ل ةد---ّي---قŸُأ دود◊أ كل----ت
اهعيزوت متيو اهنوعمجي يتلأ تاعÈّتلأ

ىودج مغرف ،اهيّقحتشسم ىلع ةرششابم
اهنأأ لإأ ،ةميظعلأ اهعفانمو تأردابŸأ كلت
بشسح فّيكتت ،ةينيتور ةيلمع تحبشصأأ
مجح اهيف م-ك-ّح-ت-تو ،ة-حا-تŸأ فور-ظ-لأ

 .ÚنشسÙأ نم تاعÈتلأو تابهلأ ةميقو
ةبشسن-لا-ب ة-يÿÒأ ة-ي-ل-م-ع-لأ تجا-ت-حأ
ةيموي لمع ةّطخ ¤إأ ÚعوطتŸأ ءلؤوهل
ن--م تا--عÈت--لأ ع--م÷ ة---ي---عو---ب---شسأأو
عورششم ءاششنإأ ةوطخ تحÓف ،ÚنشسÙأ

مهافتي نأأ هلÓخ نم فدهي جِتنم يÒخ
›ام غلÃ عÈّتلأ ىل-ع ضصا-خ-ششأأ ة-ع-شست
ةراŒ وأأ ةÒغ--شص ة--كر--شش ضسي--شسأا--ت---ل
،يÒخ فقو زا‚إل لام عمج وأأ ةطيشسب
كير-ششلأ ءأر-ق-ف--لأ د--حأأ ه--ي--ف ح--ب--شصي
‘ كير--ششك Òخألأ ل--خد--ي ذإأ ،ّي--فÿأ
هلمعب ن-ك-ل ا-م-ها-شسم ه-ت-ف-شصب عور-ششŸأ

نم أءز-ج ح-ب-شصي أذ-ك-هو ،ه-لاÃ ضسي-لو
.ديحولأ هكلام حبشصي وأأ ،عورششŸأ

Œهنكل ،ابعشص ضسيل ،ةركفلأ هذه ديشس
ةرد-ق-ب ا-ناÁإأ جا-ت-ح--ي تقو--لأ ضسف--ن ‘

ة-ن-ي--كا--م ن--م Ìكأأ ءأر--ششل لاŸأ Òفو--ت
Òفو-ت ة-ع-شست-لأ عا-ط-ت-شسأ ذإأ ،ة-طا-ي--خ

”و ة-طا-ي-خ تا-ن-ي-كا-م ن--م تأر--ششع--لأ
تعاطتشسأ اهنمو ،لمأرألأ ىلع اهعيزوت

ل-شصأو-ت-م ل-م--ع Òفو--ت ن--م ن--ه--ب--ل--غأأ
،ي-مو-ي-لأ ن-ه-ب-ع-ت ن-م ي-مو-ي لو-خد--مو
ظفحيو نهتيناشسنإأو ،نهتمأرك ظ-ف-ح-يو
 .ءاطع ّلك دنع هجولأ ءام نهل

 ينمuلع
لام لذب دنع يÿÒأ لمعلأ فّقوتي ل

وأأ ق-مر ّد-شسو ة-جا-ح ءا-شضق وأأ د-ه--ُج وأأ
ل-م-ع-لأ““ ـب ى-م-شسي ،ةÒق-ف ةر-شسأأ ة-لا-عإأ
وه ام كا-ن-ه ن-ك-ل ،““ك-ِل-ه-ت-شسŸأ يÿÒأ
وأأ ةلمرأأ وأأ Òقف ة-مأر-ك ظ-ف-ح-يو ع-شسوأأ
ةددجتŸأ ةحرفلأ مهبلق ‘ مُشسريو ميتي
قلطي ا-م كلذ ،م-ه-ن-ي-ب-ج قر-ع ءأرو ن-م

هتدئافو ،““جِتنŸُأ يÿÒأ ل-م-ع-لأ““ ه-ي-ل-ع
نم لدب ةكمشس ديشص اشصخشش مّلعي نمك
لوقت امك ،قبط ‘ ةزهاج هل اهÁدقت
 .ةمكِ◊أ

ضشوماــمز ةــحيتف

يفÿَا كيِرsضشلا Òخ – اÁد

ةيإدبلإ
مايشص ÚبÎغŸأ نم د-يد-ع-لأ ةدا-ع ن-م
ة-ل-ئا-ع-لأ ع--م كرا--بŸأ نا--شضمر ر--ه--شش
‘ با--ب---حألأو ل---هألأ Úب ةÒب---ك---لأ
لثم ةنشسلأ هذه ناشضمر نكل ،رئأز÷أ

ر--مألا--ف ،ة--ي--شضاŸأ ة--ن--شسلأ نا---شضمر
flرهششلأ مايأأ مدقت ببشسب ،لوأأ ،فلت

ما-يأأ ق-فأو-ت ه-ما-يأأ نأأ ثي-ح ل-ي-شضف-لأ
قيق– ‘ بّعشصُي ا‡ ءانبألأ ةشسأرد
،ة-ل-ئا-ع-لأ ع-م ما-ي-شصلأو ر-ف-شسلأ فد-ه
ق-ل-غ-لأ ‘ ل-ث--م--ت--ي Êا--ث--لأ بب--شسلأو
ة-ح-ئا-ج بب-شسب دود-ح--ل--ل ر--م--ت--شسŸأ

.انوروك ضسوÒف
ة-شسو-م--لŸأ ة--ق--ي--ق◊ا--ف ،أذ--ه م--غر
‘ ناشضمر رهشش ،Úعلأ مأاب ةدهاششŸُأو
نع أÒثك فلتخي دعي ⁄ برغلأ دÓب

نم ءأوشس ،ةيمÓشسإلأ نأدلبلأ ناشضمر
نم وأأ ر-عا-ششŸأو ضسي-شسا-حألأ ة-ي-حا-ن
يتلأ تأدأدع-ت-شسلأو ل-ك-ششلأ ة-ي-حا-ن
نع ليشضف-لأ ر-ه-ششلأ أذ-ه ا-ه-ب ز-ي-م-ت-ي
.ىرخألأ رهششألأ ةيقب
ن--ير--جا--هŸأ تfiÓ تن---يز---ت د---ق---ف
لكب ÚملشسŸأ تfiÓ ةشصاخ ةديدعلأ
فل-تfl ن-م ي-تأا-ت ي-ت-لأ ع-ل-شسلأ عأو-نأأ
‘ تاتفل تق-ّل-ع ا-م-ك ،⁄ا-ع-لأ نأد-ل-ب
لولحب ÚملشسŸأ ءينهت تÙÓأ ضضعب

ةوخإلأ نأأ ظحŸÓأ نمو ،ناشضمر رهشش
أرود أوب-ع-ل د-ق Úيرو-شسلأ ن-ير-جا-هŸأ

أوكرتو ،ظوحلŸأ مدقتلأ أذه ‘ أÒبك
نأأ ثي-ح ،ا-ه-ل--هاŒ ن--كÁ ل ة--م--شصب

،ناكم ل-ك ‘ عا-ب-ت تح-ب-شصأأ م-ه-ع-ل-شس
انومشضمو Óكشش فلتخت ل مهتfiÓو
ام لكف ،يبرع رخآأ دلب ‘ لfi يأأ نع
،رفوت-م ه-ب-غر-ت ا-مو دو-جو-م ه-ب-ل-ط-ت

ةراج-ت-لأ ة-ير-حو ةر-فو-لأ ع-م ة-شصا-خ
اهب زيمتت ي-ت-لأ ة-ف-ير-ششلأ ة-شسفا-نŸأو
.ةيبرغلأ نأدلبلأ
كرابŸأ ناشضمر رهشش لولحب ان-تا-ي-ن-مأأ
ى-ل-ع ا-كرا-ب-م نو-ك-ي نأأ ،ما-ع--لأ أذ--ه--ل
عم حلاشصتلل ةشصرف نوكي نأأو ،عيم÷أ
همايشص ىلع هل-لأ ا-ن-ق-فو-ي نأأو ،تأذ-لأ

انديزي نأأو ،ىشضريو ديري امك همايقو
Òغ-ل نو-ك-يو ا-ًناÁإأ Úم--ل--شسŸأ ن--ح--ن
قيرطلل ة-يأد-هو ا-حأر-ششنأ Úم-ل-شسŸأ
.ميقتشسŸأ

تــيقاوم
ةÓــضصلا
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٤٠ :٧٤      :     رــــــجفلا
21 :٨٤      :     رــــهظلا
٦1 :٦2      :     رـــضصعلا
22:91      :     برغŸا
٠2 :٤٤      :     ءاضشعلا

 ـه٢٤٤١ ناشضمر١٠ قـفأوŸأ  م١٢٠٢ ليرفأ٣١ ءاثÓثلأ

،ةيرؤهم÷ا صسيئر ىرجأا
،نؤ-ب--ت د--يÛا د--ب--ع
هيخأا عم ةيفتاه ةŸاكم
،ر-ط-ق ة-لود Òمأا ؤ-م-ضس
لآا دمح نب مي“ خيضشلا
لؤلحب اهي-ف هأا-ن-ه ،Êا-ث
،Ëر-ك-لا نا-ضضمر ر-ه-ضش
ه-تر-ضسألو ه-ل ا-ي-ن-م-ت--م
ير--ط--ق--لا بع--ضشل---لو
،ةيفا-ع-لا ماود ق-ي-ق-ضشلا

.ةيرؤهم÷ا ةضسا-ئر-ل نا-ي-ب Úن-ثلا صسمأا هدروأا ا-م بضسح
دبع ديضسلا ،ةيرؤهم÷ا صسي-ئر ىر-جأا““ :نا-ي-ب-لا ‘ ءا-جو
ةلود Òمأا ؤمضس هيخأا عم ةيفتا-ه ةŸا-ك-م ،نؤ-ب-ت د-يÛا

رهضش لؤلحب اهيف هأانه ،Êاث لآا دمح نب مي“ خيضشلا ،رطق
يرطقلا بعضشللو هترضسألو هل اين-م-ت-م ،Ëر-ك-لا نا-ضضمر
-ردضصŸا صسفن فيضضي- هتهج نم .““ةيفاعلا ماود قيقضشلا
ىلع ة-يرؤ-ه-م÷ا صسي-ئر ر-ط-ق ة-لود Òمأا ؤ-م-ضس ر-ك-ضش““

هلدابو ةليبن-لا هر-عا-ضشم
رهضشلاب ةقداضصلا Êاهتلا
ه-ل ه-تا-ي-ن“و ل-ي-ضضف-لا
ير--ئاز÷ا بع--ضشل---لو
.““ءاخرلاو ÿÒا ماودب

ىقلتي سسيئرلإ ..
سسيئرلإ نم ةŸاكم

 يشسنوتلإ
صسيئر ،صسمأا ،ىقلت امك

صسيئر نم ،ةيفتاه ةŸاكم نؤبت ديÛا دبع ةيرؤهم÷ا
رهضش لؤلحب اهيف هأانه ،ديعضس صسيق ةيضسنؤتلا ةيرؤهم÷ا
نم اديزم يرئاز÷ا بعضشللو هل اينمتم ،مظعŸا ناضضمر
هÒظن ةيرؤهم÷ا صسيئر ركضش ،هرود-بو .ءا-ن-ه-لاو ي-قر-لا
يضسنؤتلا بعضشللو هل اينمتم ،هرعاضشم قدضص ىلع يضسنؤتلا
.راهدزلاو ةيفاعلا ماود قيقضشلا

و .ق

رطق ةلود Òمأإ عم ةيفتاه ةŸاكم يرجي نوبت سسيئرلإ
Êاث لآإ دمح نب مي“ خيششلإ

ديعإوم نع فششكت ““إزوتيإإ““
ناشضمر رهشش لÓخ اهتÓفاح

يرضض◊ا هبضشو يرضض◊ا لقنل ةيمؤمعلا ةضسضسؤؤŸا تعضضو
لقنت ليهضستل ،ناضضمر ره-ضشب ا-ضصا-خ ا‹ا-نر-ب ،““ازؤ-ت-يإا““
نايب ‘ ةضسضسؤؤŸا تنلعأاو .ةمضصاعلا تايدلب Úب ÚنطاؤŸا
نؤكيضس Ëركلا ناضضمر رهضش لÓخ لمعلا تيقؤت نأا ،اهل

ةضسداضسلا ةعاضسلا ةياغ ¤إا احابضص ةضسداضسلا ةعاضسلا نم
ةدحاؤلا ¤إا ءاضسم ةقيقد54و ةنماثلا نمو ،ءاضسم فضصنلاو
ن-ع ي-ح-ضصلا ر-ج◊ا ع-فر رار-ق رود-ضص ة-لا-ح ‘ Ó--ي--ل
دعب ةمدÿ انامضض هنأا ةضسضسؤؤملل نا-ي-ب د-كأاو .ة-م-ضصا-ع-لا
ةيلو نع يحضصلا رج◊ا عفر رارق رودضص لاح ‘ راطفإلا
نم نؤكيضس ““ازؤتيإا““ تÓفا◊ لمعلا ةيادب نؤكيضس رئاز÷ا
(اضس1) ةدحاؤلا ةعاضسلا ةياغل ةقيقد54و ةنماثلا ةعاضسلا
ةلفاح072 ة-ضسضسؤؤŸا تضصضصخو .ر-ج◊ا ع-فر اذإا Ó--ي--ل

تادادعتضسا عؤبضسألا ما-يأا ة-ل-ي-ط ط-خ711 ىلع ة-عزؤ-م
نع تنلعأا امك .ةيليللا ةÎفلا ‘ ÚنطاؤŸا لقنت نامضضل
‘ عؤبضسألا مايأا لÓخ اطخ15 ةيطغتل ةلفاحÒ 37خضست

.يحضصلا رج◊ا تاعاضس صصيلقت لاح
و .ق

ثيدح وه تايثÓثلأ ثيدح
هيلع يبنلل ملك-لأ ع-مأو-ج ن-م
و----هو ،مÓ-----شسلأو ةÓ-----شصلأ

ن--م عو--ن--م ط--ي--ل--خ ثيد--ح
ه-ق-ف-لأ ‘ ة-يو-ب-ن تا-ي--ثÓ--ث
بأدٱلأو ق-ئا--قر--لأو ةÒشسلأو
‘ ئراقلاب لوجي ،قÓخألأو
نم فطقي-ل رو-هز-لأ Úتا-شسب

ل-ك ن--مو ،ةر--هز ا--ه--ن--م ل--ك
ل-----ك ن-----مو ،ةÈع ثيد-----ح
،ةر---ك----فو ةÈع عو----شضو----م
ي-ب-ن-لأ ضسا-ف-نأأ ن-م ضشي--ع--يو
لك ‘و ،ةليل لك ‘ .ةرطعلأ
ليشضفلأ ناشضمر رهشش نم موي
يو-ب-ن ثيد-ح ع--م نو--ك--ن--شس
ة-ي-ثÓ-ث لÓ-خ ن-م ف-ير--شش
.ىنعمو ىزغم تأذ

تايثÓث
حورلا

ةاي◊او
moc.oslmahcih.www

ضضاير دأدم قفوم ماششه .أأ
نـــــــب

ندأو

تايناضضمر
رـــــــجاهم

راـششف هــللأ ءاــــطع /د.أأ
attalafechar1966@gmail.com
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