
اــهنإا تلاـــق ةفظوم
ديدهتلل تشضرعت

اداشسف اهفاششتكا دعب

جد٥1 :نمثلا  ±^±٤٠٨3 :ددـعلا ±^ ± ةرـششع ةـيناثلا ةـنشسلا ±^     ±±^

دــــيزŸاب ةبلاطملل ةـــيـبعشش تاÒشسم
تاـباـــختنلا ةـــهازن تاـــنامشض نم

تحتف ةيلخادلا
ةافو ‘ اقيق–

رثإا نابشش ةثÓث
 ةفينع تاكابتششا

 ءيشش لك
ةثداح نع
ويهرا يداو

ليللا ةلادع نإا لاق
ةروشصل تءاشسأا
صسيئر ..ءاشضقلا

 :دكؤوي ةاشضقلا ةباقن

يدشصتلا بجي
داــــــــــــشسفلل

مزــــــــحب

تاقورخ نع فششكلا
ةنجللا ‘ ةيلام تارغثو

ةيرئاز÷ا ةيبŸوألا

 فارـــــــــــــيب
!ةــطرو ‘

٥ صص٤ صص

تاـيشساـئرلل اـــــحششÎم11
ةـليقثلا نازوألا راظتنا ‘

:دـــعوملل Òــشضحتلا ‘ عرششت ‘رــشش ةــــــطلشس

3 صص

٢ صص

يتاــــــمغز
‘ قــــقحي
وـــــــــــــيديف
راــــــــــــــــطم
رــــــئاز÷ا

٤ صص

  ـه1٤٤1 مر1٢fi قـفاوŸا م٩1٠٢ Èمتبشس1٢  تبشسلا

 يــــبعششلا كارـــ◊ا نـــم13 ةـــعم÷ا

٤ صص



!اددج Úلوؤوسسم طروي سسابع دلو
،قبسسأ’أ نÓفأÓل ماعلأ Úمأ’أ نأأ ودبي

‘ اي-لا-ح ع-با-ق-لأ ،ضسا-ب-ع د-لو لا-م-ج
Òثت هتيسضق لأزت ’ ،ضشأر◊أ نجسس
Úلوؤو-سسم طرو-ت و È◊أ ن-م Òث--ك--لأ

ق-قÙأ را-سشت-سسŸأ عدوأأ ثي--ح ،أدد--ج
ضسمأأ لوأأ ءاسسم ،ايل-ع-لأ ة-م-كÙأ ىد-ل
ةرأزوب قباسس تافيرسشت ريدم ،لوأ’أ
ضسب◊أ ،يد-ع-سس ›و-ل-ج ،ن-ما--سضت--لأ
ل-ُث-َم يذ--لأ .ضشأر◊أ ن--ح--سسب تقؤوŸأ
.ايلعلأ ةمكÙأ مامأأ

›ولج لأوقأ’ عامتسس’أ ” دقو ،أذه
‘ ققÙأ راسشتسسŸأ فرط نم يدعسس
د-لو لا-م-ج ق-ب-سسأ’أ ر-يزو-لأ ة--ي--سضق

.ضسابع

 ةلادعلا ىوتسسم ىلع داسسف تافلم :يوانرب
ةسضايرلأو باب-سشلأ ر-يزو د-كأأ

م--ي--ل---سس فوؤور---لأ د---ب---ع““
ذا--خ--تأ ” ه--نأأ ““يوا--نر---ب

Òبأد--ت---لأو تأءأر---جإ’أ
‘ أاطخي ضصخسش يأأ دسض

،يرئأز÷أ بعسشلأ ق-ح
يتلأ تافلŸأ ع-ي-م-ج نأأو
داسسفلأ اياسضقب قل-ع-ت-ت
م--ت--ي--سس ه--ل ة--مد---قŸأ
نم ا-ه-با-ح-سصأأ ة-ب-قا-ع-م
لا-قو .ة-لأد--ع--لأ فر--ط

تا-ف-ل-م كا-ن-ه““ يوا--نر--ب
متيسس““““ افيسضم ،““اهباحسصأأ ةبسساfi لجأأ نم ةلأدعلأ ىوتسسم ىلع ةدجأوتم
fiمتيسس فلم لكو .يرئأز÷أ بعسشلأ لأومأأ نم اميتنسس قرسسي نم ةبسسا

fiو ةميمنلأ كرت بجي““ هنأ أدكؤوم ““ةلأدعلأ فرط نم هباحسصأأ ةبقاعم و ةبسسا
لود ل-ك ة-ه--جأو ة--سضا--ير--لأ““ نأأ ¤إأ Òخأ’أ ‘ أÒسشم ““Ïف--لأ عرز و ضشيو--سشت--لأ

.““⁄اعلأ

 ةاسضقلا كلسس ‘ ةكرح
ةعجأرم دعب ةاسضق-لأ كل-سس ‘ ة-كر-ح دو-جو ن-ع ةا-سضق-لأ بي-ق-ن ف-سشك
 .ةيباختن’أ مئأوقلأ

ةباقن-ل-ل ي-ن-طو-لأ ضسلÛأ عا-م-ت-جأ لÓ-خ ،كوÈم د-ع-سسي دا-فأأو
نع هغلبأأ ماتخ’أ ظفاح لد-ع-لأ ر-يزو نأأ ،ةا-سضق-ل-ل ة-ي-ن-طو-لأ

.ةيباخاتن’أ مئأوقلأ ةعجأرم د-ع-ب ةا-سضق-لأ كل-سس ‘ ة-كر-ح
ةكرح يرجي نل هنأ هل دكأأ ريزولأ نأأ ةاسضقلأ بيقن فاسضأأو
.طقفو ةكرح لجأأ نم
لÓخ ةيروف تأرأرق ذختأ ريزولأ نأ كوÈم دعسسي حسضوأأو
تافلıاب قلعت اميف ةسصاخ ،ةاسضقلأ ةباقن عم هعمج ءاقل
ةلبقم ةيعيرسشتلأ ةموظنŸأ نأ ثدح-تŸأ ف-سشك ا-م-ك .ة-ي-لاŸأ

نأأ ¤إأ أÒسشم ،رو-ت-سسد-لأ ن-م ة-يأد-ب ة-يرذ-ج تأÒي-غ-ت ى-ل--ع
مداقلأ روتسسدلأ ‘ ءاسضقلاب ةسصاÿأ تÓيدعتلأ عمجتسس ةباقنلأ
يسساسسأ’أ نوناقلأ ليدعت متيسس امك .اهلاخدأ متيسس يتلأ تÓيدعتلأ
.ةسصسصختم نا÷ بيسصنت و ،ثدحتŸأ لوقي ،ءاسضقلل
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رئأز÷أ
81

نأرهو
٧1

ةبانع
61

!ةــــــطرو ‘ فاÒب
ةيرئأز÷أ ةيبŸوأ’أ ةنجللأ ‘ ةيلام تأرغثو تاقورخ نع فسشكلأ

تأرغتو تاقورخ دوجو ،ةيلاŸأ ةرأزول ةعباتلأ ةيلاملل ةماعلأ ةيسشتفŸأ نع ةرداسص ةيمسسر قئاثو تفسشك
21 ¤إأ ريرقتلأ خيرات دوعيو ،ةيرئأز÷أ ةيبŸوأ’أ ةنجللأ لبق نم ةينوناق Òغ ةقيرطب لاملل ديدبتو ةيلام
.1102 يام

ضسيئرلأ نم ةيدأرفنأ تأرأرقب ةنجللأ ءاسضعأ’ اسضورق تحنم ةيرئأز÷أ ةيبŸوأ’أ ةنجللأ نأأ ريرقتلأ فسشكيو
4 :ـل ةيلام ايأزمو ضضورق حنم ” امك .Úنأوقلأ هيلع ضصنت املثم ةيذيفنتلأ ةنجللأ ىلع رورŸأ نودو فأÒب
ةيلاملل ةماعلأ ةيسشتفŸأ ريرقت جرع امك .ديعب نم ’و بيرق نم ’ ةيبŸوأ’أ ةنجللاب ةقÓع ىلع أوسسيل ضصاخسشأأ

ناك يتلأ ةلسسلأ ةرك ةيدا–’ يعرسش Òغ Óيو“ حنم يذلأ9002 ةنسس ““أوكلأ““ ضسيئرل ةحسضاف تاقورخ نع
دق ناك هتأذ زكرŸأ نأأ املع ،ميتنسس نويلم341 ةميقب ةرجر÷ يبŸوأ’أ زكرŸأ زيهجتل ةهجوم ،اقباسس اهسسأأÎي

.ريرقتلأ فيسضي ،ميتنسس نويلم006 ةميقب كأرطانوسس ةكرسش نم Óيو“4002 ةنسس ىقلت
فأÒب ىفطسصم تابعÓت ،““دÓبلأ““ عقوم بسسح ،ةيسشتفŸأ ريرقت حسضف ،ىرخأأ ةهج نم

¤إأو نم لأومأ’أ ضسوؤور ةكرح Úنأوق ةفلاflو ،جراخلل ةبعسصلأ ةلمعلأ ليو– نأاسشب
ناجلل ةماعلأ ةيعم÷أ ليومتل اهجوم ر’ود فلأأ284 غلبم بحسس نأأ دعب ،جراÿأ

افلاfl ،ةينوناق تأرÈمو تأدنتسسم وأأ Òتأوف يأأ Ëدقت نود ةيقيرفإ’أ ةيبŸوأ’أ
.ريرقتلأ بسسح ،رئأز÷أ كنب ىوتسسم ىلع اهب لومعŸأ تأءأرجإ’أ كلذب

!ةلودلا تاناكمإا هذه :دوجلب
ن----ك-----سسلأ ر-----يزو د-----كأأ

،دوجلب لامك ،نأرمعلأو
نأأ Úبت-ت-كŸأ ى-ل-ع نأأ
ن-كا--مأ’ا--ب أو--سضر--ي
مههي-جو-ت ” ي-ت-لأ
را--طإأ ‘ ،ا---ه---ي---لإأ
جمانرب
““LDAA““.

،دو-ج--ل--ب ح--سضوأأو
ضشما-----ه ى-----ل-----ع

ةلودلأ تاناكمأ نأأ ،لجيج ةي’و ¤إأ هتداق يتلأ ةرايزلأ
.““LDAA““ جمانÈل تسصسصخ يتلأ عقأوŸأ هذه ‘ رسصحنت
’ ،هبسساني عقوم راتخي بتتكم لك ناك أذإأ““ ¤إأ ريزولأ راسشأأو

Áءاهتن’أ نك““.
Œنيذ-لأ ة-سصا-خو ،2 لد-ع ي-ب-ت-ت-ك--م ضضع--ب نأأ ¤إأ ةرا--سشإ’أ رد
¤إأ ىدأأ ا‡ ،رمأ’أ مهبجعي ⁄ ،ةمسصاعلأ جراخ عقأوم مهل تسصسصخ
.ةلاكولأ رقم مامأأ ديدنتلأو عراسشلل مهجورخ

›اول ىرج اذام
 ؟لاقŸا ةليسسŸا

بورهلأ لسضف ،لاقŸأ ،ناسشوأ ميهأربأ ،ةليسسŸأ ›أو نأأ ودبي
لفحب Úقبا-سسلأ ة’و-لأ ع-م ةدا-ع-لأ تر-ج ا-م-ك مو-ق-ي نأ لد-ب
لعج ام وهو ،ىتأأ ثيح نم داعو هتبيقح مزح لسضفو ،عيدوت
ةرسشابم مÓظلأ حنج ‘ ةليسسŸأ هترداغم نع لءاسستي ضضعبلأ

ةي’ول قباسسلأ ماعلأ Úمأ’أ هفلختسسأ ثيح هماهم ءاهنأ دعب
،تبسسلأ مويلأ بسصنيسس يذلأ ،ةجر-ع-لأ خ-ي-سشلأ ،ةر-يو-ب-لأ

رأو-ح ل-جر نو-ك-ي نأ ة-ي’و--لأ نا--ك--سس ل--مأا--ي ا--م و--هو
بلاfl ‘ مهبسسح عقي ’ ىتح لقعلأ ¤أ عامتسس’أو

›أولل قبسس امك ةطولغم تامو-ل-ع-م هو-ط-ع-ي ن-م
ضسأأر ى-ل-ع ة-ن-سس ر-م-ع-ي ⁄ يذ-لأ نا-سشوأ

.ةي’ولأ
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‘ سصلختلإ ديرت بعسشلإ ةيبلغأإ
..عسضولإ إذه نم تقو برقأإ

:حلاسص دياق

قودنشصلل لاثتملا
لــــــــــــــــــــــــــــــــ◊ا وه

ةلواfi نم ةباسصعلا اياقب رذحن ¯
بعسشلا ىلع سشيوسشتلا

سسيئر ،ين-طو-لإ عا-فد-لإ ر-يزو بئا-ن د-كأإ
قيرفلإ ،يبعسشلإ ينطولإ سشي÷إ ناكرأإ
لÓخ ،ءاعبرأ’إ سسمأإ ،حلاسص دياق دمحأإ

ةسسداسسلإ ةيركسسعلإ ةيحانلإ ¤إ هترايز
ه--سصر--حو سشي÷إ كسس“ ،تسسإÔم--ت--ب

ن-طو-لإ لا-ي-ح ه-ب--جإو--ب ما--ي--ق--لإ ى--ل--ع
ه--ل ة--لوıإ ما--ه--م--ل--ل ا--ق--فو ،بع--سشلإو
سسيمÿإ موي هب دافأإ ام بسسح ،ايروتسسد
.ينطولإ عافدلإ ةرإزول نايب
دإرفأإو تإراطإإ مامأإ ةيهيجوتلإ هتملك ‘و
يجاب جÈب يتايلمعلإ عاطقلا-ب ة-ي-حا-ن-لإ

flىلع““ هنأإ حلاسص دياق قيرفلإ دكأإ رات
يذلإ يرئإز÷إ بعسشلإ نأاب ةمات ةعانق
تايدحتلإ مجح كرد-يو ه-ن-طو سسد-ق-ي
ديلإ هل نو-ك-ت-سس ،ر-ئإز÷إ ه-جإو-ت ي-ت-لإ
جئاتن مسسح ‘ ةÒخأ’إ ةملكلإو ¤وطلإ

فرعيسسو رئإز÷إ حلاسصل تايدحتلإ هذه
قاقحتسس’إ إذه ناهر مسسحي فيك انيقي
ةفثكŸإ ةكراسشŸإ لÓخ نم ,ماهلإ ينطولإ
لب مهقح ءإدأإو ةيبعسشلإ حئإرسشلإ ةفاكل
 .““ينطولإ مهبجإو
نأإ ىلع ديكأاتلإ دوأإ““ قايسسلإ إذه ‘ لاقو

ي---ب---ع---سشلإ ي---ن---طو----لإ سشي÷إ كسس“
ه-ب-جإو-ب ما-ي-ق-لإ ى-ل-ع م-ئإد-لإ ه-سصر-حو
ا-ق-فو ,بع-سشلإو ن-طو-لإ لا-ي-ح ي-ن-طو--لإ
هيلع يلÁ ،ايروتسسد هل ة-لوıإ ما-ه-م-ل-ل

ةفا-ك ذا-خ-تإ ة-م-سسا◊إ ة-ل-حرŸإ هذ-ه ‘
,Úن-طإوŸإ ن-مأا-ب ة--ق--ل--ع--تŸإ تإءإر--جإ’إ

لفكت يتلإ تانامسضلإ ة-فا-ك م-ه-ل Òفو-تو
‘ ة-لا-ع-ف-لإو ة-يو--ق--لإ ة--كرا--سشŸإ م--ه--ل
ة-ير-ح ل-ك-ب ة-ي-سسا--ئر--لإ تا--با--خ--ت--ن’إ

.““ةيفافسشو
بع-سشلإ ة--ي--ب--ل--غأإ““ :نأا--ب Ó--ئا--ق فدرأإو
تقو عرسسأإ ‘ سصلختلإ ديرت يرئإز÷إ

‘ لمأاتو ,›ا◊إ عسضولإ إذه نم نك‡
ةيسسائرلإ تابا-خ-ت-ن’إ ءإر-جإ’ عإر-سسإ’إ

نأإ ¤إ إÒسشم ،““ةددÙإ ا-----ه------لا------جآإ ‘
ي--عو--لا--ب م---سستŸإ ير---ئإز÷إ بع---سشلإ““
مسستŸإو ،هنطوب طيحي ا-م ل-ك-ل ق-ي-م-ع-لإ
بئاسصلإ ليلحتلإ ىلع ةديدسشلإ ةردقلاب

ÿا-ي--ن--طو ةر--ئإد--لإ ثإد--حأ’إ تا--ي--ف--ل
هتمرب فتلإ يذلإو ايلود ىتحو ايميلقإإو

ل-جر ة-ف-قو ه-ع-م ف-قوو ه-سشي--ج لو--ح
تا--با--خ---ت---ن’إ ءإر---جإإ نأإ ىر---ي د---حإو
لثمأ’إ ل◊إ وه قودنسصلإ ¤إإ ماكتح’إو
.““دابعلإو دÓبلل بوسصأ’إو ىدجأ’إو
حلاسص دياق قيرفلإ دكأإ ،راط’إ إذه ‘و
ةينطولإ فإدهأ’إ قباطت نم اقÓطنإ““ هنأإ
رابتعابو ،هسشيجو يرئإز÷إ بعسشلإ Úب
بلسص نم وه يبعسشلإ ينطولإ سشي÷إ نأإ

هتمدخب مإزتل’إ لك مزتلمو بعسشلإ إذه
مز-ت-ل-مو ل-ب ،لإو-حأ’إو فور-ظ-لإ ل-ك ‘

ة-فا-ك ‘ Ìكأإ ه-ت-ق-فإرÃ مإز-ت-ل’إ د-سشأإ
ا-ن-نإا-ف ،ة-سسا-سس◊إو ة-م--سسا◊إ ل--حإرŸإ

يذ--لإ ير--ئإز÷إ بع--سشلإ نأا--ب نو--ق--ثإو
تايدحتلإ مجح كرد-يو ه-ن-طو سسد-ق-ي
ديلإ هل نو-ك-ت-سس ،ر-ئإز÷إ ه-جإو-ت ي-ت-لإ
جئاتن مسسح ‘ ةÒخأ’إ ةملكلإو ¤وطلإ

.““رئإز÷إ حلاسصل تايدحتلإ هذه
بعسشلإ ةيسصوسصخ““ نإ ة-ب-سسا-نŸا-ب د-كأإو
ن--م ةد--ير--ف--لإو ةز--ي---م---تŸإ ير---ئإز÷إ
بسسك ‘ يعونلإ معإدلإ هل نوكتاهعون
تبثأإ بعسش هنأ’ ،ةسضÎعŸإ تاناهرلإ لك
تايدحتلإ بعسش هنأإ ليوطلإ هخيرات Èع
لا-م-عإإ ا-مود ح-جر-ي ة-طا-سسب ل-ك-ب ه--نأ’

لايح يعقإولإو بئاسصلإ Òكفتلإو لقعلإ
..هدÓب اهسشيعت يتلإ ةيÒسصŸإ اياسضقلإ

نا-كرإ سسي-ئر ف-ي-سضي- ا-ن--نإا--ف ه--ي--ل--عو
لك نوحاترم -يبعسشلإ ي-ن-طو-لإ سشي÷إ
ةفك حيجرت ةيسصوسصخ نأإ ¤إإ حايتر’إ
ةيسصوسصÿإ يه ،اب-ع-سشو ا-ن-طو ر-ئإز÷إ
بعسشلإ تبثيسسو ،ةل-سصا-ف-لإو ة-ح-جإر-لإ
د--عو--م لÓ--خ ةو--ق---بو كلذ ير---ئإز÷إ
فرعيسسو ،ةلبقŸإ ةيسسائرلإ تابا-خ-ت-ن’إ
قاقحتسس’إ إذه ناهر مسسحي فيك انيقي
ةفثكŸإ ةكراسشŸإ لÓخ نم ،ماهلإ ينطولإ
لب ،مهقح ءإدأإو ةيبعسشلإ حئإرسشلإ ةفاكل
.““ينطولإ مهبجإو
د-يا-ق ق-ير-ف-لإ را-سشإ ،سصو-سصÿإ إذ-ه--بو
ز-ت-عŸإ ير-ئإز÷إ بع-سشلإ““ نأإ ¤إ ح-لا-سص
فيك فرعيسس قيرعلإ ينطولإ ه-خ-يرا-ت-ب
ÚسصبŸÎإ ى---ل---ع ة---سصر---ف---لإ تو---ف----ي
ن-يذ-لإ ة-با-سصع-لإ ا-يا-ق-ب ن-م Úك-ك-سشŸإو
ة--لواfi ن--م د--يد--ج ن---م م---هرذ---ح---ن
يذلإ يبأ’إ بعسشلإ إذه ىلع سشيوسشتلإ

ليكسشتل ىرخأإ ةرم ةسصرفلإ هل نوكتسس
.““دعإولإ رئإز÷إ لبقتسسم ⁄اعم

ع .نيدلإرون

اذه ضضوÿ اهضسفن ةليقثلا نازوألا رضض–و
بز-ح ضسي-ئر رار-غ ى-ل-ع ،ةو--ق--ب كÎعŸا

بحضس يذلا ،ضسيلف نب يلع ،تاير◊ا عئÓط
نلعأاو ،حضشÎلا تارامتضسا عو-ب-ضسألا ة-يا-ه-ن
يباختنلا كÎعŸا اذه ضضوخ هتين ايمضسر
ضسيئر ¤ا ةفاضضإا ،دÓبلا خيرات ‘ يÒضصŸا

يذلا يرقم قازرلا دبع ملضسلا عمت‹ ةكرح
اذ-ه ‘ ضضا-م ه-نأا تا-ي-ط-عŸا ل-ك د--كؤو--ت
نا--ضسر--ف Úب ن--م نو--ك--ي--ضسو ى--ع---ضسŸا
82 موي يئاهنلا هرارق مضسحتيضسو ،تايضسائرلا

ةكر◊ا ىروضش ضسل‹ داقعنا خيرات Èمتبضس
.عوضضوŸا اذه نأاضشب ةيئانثتضسا ةرود ‘
ةهبج بز◊ نويئلولا نوقضسنŸا ررقو اذه
ديعلب زيزعلا دبع روتكدلا ةيكزت لبقتضسŸا
،ةيضسائرلا تاباختنلا ‘ بزح-ل-ل ح-ضشر-م-ك
ة-ه-ب-ج ر-ق-م ‘ د-ق-ع يذ--لا عا--م--ت--جلا
نويئلولا نوق-ضسنŸا هر-ضضحو ،ل-ب-ق-ت-ضسŸا
¤إا ى-ه-ت-نا د--ق ناÈŸلا ‘ بز◊ا باو--نو
دبع حيضشرت ةيكزت ىلع ن-ير-ضضا◊ا عا-م-جإا
عمزŸا ةيضسائرلا تاباختنلا ‘ ديعلب زيزعلا
.مداقلا Èمضسيد21 موي اهميظنت
ينطولا ءانبلا ةكر-ح ضسي-ئر ن-ل-عأا ،هرود-بو

ح-ضشÎلا ه-ت-ي-ن ،ة-ن-ير-ق ن-ب ردا-ق--لا د--ب--ع
ةماه ةطfi اهنأا اÈتعم ،ةلبقŸا تايضسائرلل
هتكرح تددج ام-ي-ف ،ة-مزألا ن-م جور-خ-ل-ل
ل-عا-ف-ت-لا ¤إا ير-ئاز÷ا بع-ضشلا ا-ه-تو-عد
ةلعافلا ةكراضشŸاو تاباختنلا عم يباجيإلا

‘ Œقودنضصلا ى-ل-ع بع-ضشلا ةدا-ي-ضس د-ي-ن،
ةيضسايضس ةئيب Òفوت ةرورضض ىل-ع د-ي-كأا-ت-لاو
.ةمئÓم
ضصاÿا ديد÷ا يو-ضضع-لا نو-نا-ق-لا مز-ل-يو
حضشÎلا ‘ Úبغار-لا تا-با-خ-ت-نلا ما-ظ-ن-ب
عيقوتË 000.05دقتب ةلبقŸا تايضسا-ئر-ل-ل
ةمئاق ‘ Úلجضسم Úبخانل لقألا ىلع يدرف
لو ،ةيلو52 ‘ عمŒ نأا بجيو ،ةيباختنا
ةبولطŸا تاعيقوتلا نم ىندألا دد-ع-لا ل-ق-ي

.عيقوت0021 ةيلو لك نم

 Òشست فورـــظلا لــــك
اــــــهل رـــطشس اـــــمك

مÓ-عإلا-ب ف-ل--كŸا ح--ضضوأا ،قا--ي--ضسلا ‘و
،تاباختنÓل ةلقتضسŸا ةينطو-لا ة-ط-ل-ضسلا-ب

¤إا هنأا ““راو◊ا““ ـل هحيرضصت ‘ ،عارذ يلع
‘ Úبغارلا ددع لضصو ةعم÷ا ةحيبضص ةياغ
اوعدوأا نيذ-لا9102 تاي-ضسا-ئر ¤إا ح-ضشÎلا

11 ¤إا ركذلا ةف-لا-ضس ة-ئ-ي-ه-لا-ب م-ه-تا-ف-ل-م
.رارحأاو ةيبزح تايضصخضش Úب احضشÎم
ةينطولا ةطلضسلاب مÓعإلاب ف-ل-كŸا ف-ضصو
فورظ ،عارذ يلع ،تاباختنÓل ة-ل-ق-ت-ضسŸا

‘ Úبغارلاو با-ت-ت-كلا ترا-م-ت-ضسا بح-ضس
اهنأاو ،ة-ن-ضس◊ا-ب د-عوŸا اذ-ه ¤إا ح-ضشÎلا
ى-ل-ع ة-طو-ب-ضضمو ،ةد-ي-ج ةÒتو ق-فو Òضست

يضسائرلا قاقحتضسلا دعوم ةعا-ضس برا-ق-ع
لاقو ،مداقلا Èمضسيد ره-ضش م-ظ-ن-ي-ضس يذ-لا
¤إا حضشÎلا تارامتضسا ميلضست ” دقل عارذ
بضسح م-ه-ق-ئا-ثو Ëد-ق-ت د-ع-ب ا-ه-با-ح-ضصأا
،ةئ-ي-ه-لا هذ-ه ل-ب-ق ن-م ةددÙا طور-ضشلا
ةينهŸاو ةينطولا ةيوهلا ةقاطب ‘ ةلثمتŸاو
.حضشÎملل ةيعما÷ا ةداهضشلاو

ليلد حششÎلا ‘ Úبغارلا ددع ةÌك
تايشسائرلا ىودج ىلع

دد--ع لو--ضصو ‘ ضضع--ب--لا ع--قو--ت لو---حو
قوف يبا-خ-ت-نلا د-عوŸا اذ-ه-ل Úح-ضشرŸا

‘ Úبغارلا ددع عافترا نإا عارذ لاق ،ةئاŸا
اهنأاو ،تاباختنلا ىودج ىلع ليلد حضشÎلا

نأا احضضوم ،ةيضسايضسلا ةمزألا ةلحل◊ حاتفم
تاباختنلا امي-ضس ل Úح-ضشŸÎا دد-ع ةÌك
مدقتŸا ⁄اعلا لود عي-م-ج ‘ تا-ي-ضسا-ئر-لا
ىلع ليلد ةيك-ير-ملا ةد-ح-تŸا تا-يلو-لا-ك
م--هدد--ع نأا ¤إا اÒضشم ،ة--ي--طر--قÁد---لا

نأا ىري اميف ،تايفضصت-لا د-ع-ب ضصقا-ن-ت-ي-ضس
عم احضشÎم02 دودح دنع فقوتيضس مهددع
.حضشÎلا تافلم عاديإا ةيلمع ةياهن

،تاير◊ا عئÓ-ط بز-ح ضسي-ئر ىد-بأاو اذ-ه
نيوكت ‘ هتين ،عوبضسألا ةياهن ،ضسيلف نب يلع
¤إا اههجو ة-لا-ضسر ‘ كلذو ،ح-ضشÎلا ف-ل-م
ة-ل-ق-ت-ضسŸا ة-ي-ن-طو-لا ة--ط--ل--ضسلا ضسي--ئر
Èع هرضشن نايب ‘ اح-ضضو-م ،تا-با-خ-ت-نÓ-ل

نأاب ““كوبضسيف““ ى-ل-ع ة-ي-م-ضسر-لا ه-ت-ح-ف-ضص
نم باخت-نلا اذ-ه ‘ ة-كرا-ضشŸا عو-ضضو-م““

ةلبقŸا ةرودلا لÓخ هيف لضصفُي-ضس ا-ه-مد-ع
نوناقلل اقبط كلذو ،بزحلل ةيزكرŸا ةنجلل
اذكو ،يلخادلا هماظنو بز-ح-ل-ل ي-ضسا-ضسألا
‘ ءاجو ،ةيزكرŸا ةنجلل يلخاد-لا ما-ظ-ن-لا
مو-ضسرŸا ى-ل-ع عÓ-طلا د-ع-ب““ ه--نأا نا--ي--ب
Èمتبضس51 ‘ خرؤوŸا542-91 مقر يضسائرلا

ة-ي--م--ضسر--لا ةد--ير÷ا ‘ رو--ضشنŸا ،9102
ة-ي-طار-قÁد-لا ة-ير-ئاز÷ا ة-يرو-ه-م-ج-ل-ل
ةئي-ه-لا ءا-عد-ت-ضسا ن-م-ضضتŸاو ،ة-ي-ب-ع-ضشلا
مويل ،ةيروهم÷ا ضسيئر باختنل ةيباختنلا

عيرضشتلل اقبطو ؛È 9102مضسيد21 ضسيمÿا
؛ةيضسائرلا تاباختنلاب قلعتŸاو هب لومعŸا
،È 9102متب-ضس91 ،مو-ي-لا اذ-ه ‘ ،ُته-جو
ةينطولا ةطل-ضسلا ضسي-ئر د-ي-ضسلا ¤إا ة-لا-ضسر
،اهلÓخ نم ،هملُعأا ،تاباختنÓل ةل-ق-ت-ضسŸا
ضسيئر باختنل حضشÎلا فلم نيوكت ‘ يتينب
اذهب موقأا انأا و““ نايبلا فاضضأاو ،““ةيروهم÷ا
باتتكلا تاعوبطم بحضسب قلعتŸا ءارجإلا
عوضضوم نأاب حيضضوتلا ي-ب رد-ج-ي ،ة-يدر-ف-لا
اهمد-ع ن-م با-خ-ت-نلا اذ-ه ‘ ة-كرا-ضشŸا

ةنجلل ةلبقŸا ةرودلا لÓ-خ ه-ي-ف ل-ضصف-ُي-ضس
نوناقل-ل ا-ق-ب-ط كلذو ،بز-ح-ل-ل ة-يز-كرŸا
اذكو ،يلخادلا هماظنو بز-ح-ل-ل ي-ضسا-ضسألا
.““ةيزكرŸا ةنجلل يلخادلا ماظنلا

ينطولا بتكŸا رر-ق ،ل-ثا‡ د-ي-ع-ضص ى-ل-ع
ةنطاوملل يطارقÁدلا بابضشلا ةهبج بز◊

هل حضشرم ةياروق دمحأا بز◊ا ضسيئر Ëدقت
ÿة-ي-ضسا-ئر-لا تا-با-خ-ت-نلا را-م--ضضم ضضو

لوحو .لبقŸا Èمضسيد21 اهميظنت عمزŸا
با-ب-ضشلا ة-ه-ب-ج ضسي--ئر لا--ق ،ه--ح--ضشر--ت
‘ ةياروق دمحأا ةن-طاو-م-ل-ل ي-طار-قÁد-لا
لجأا نم ءاج هحضشرت نإا ““راو◊ا““ ـل هحيرضصت
ةدحولاو دÓب-لا رار-ق-ت-ضسلا ى-ل-ع ظا-ف◊ا
ىلع رئازجلل نزاوت ةداعإا لجأا نمو ،ةينطولا

ةيمن-ت-لا ثع-ب ‘ ثب-لاو ،ةد-ع-ضصألا ع-ي-م-ج
لضصو ثيح ،ايدرت تفرع يتلا ةيداضصتقلا

.رطÿاب رذني دح

:تايسسائرلل Òسضحتلإ ‘ عرسشت ‘رسش ةطلسس

ةليقثلا نازوألا راظتنا ‘ تايشسائرلل احششÎم11
لوألا فدهلا تباسصأا ةلقتسسŸا ةطسسلا:عارذ يلع ¯

بزحلل يسساسسألا نوناقلل اقبط نوكيسس حسشÎلا رارق :سسيلف نب ¯
يروسشلا اهسسل‹ داقعنا خيرات Èمتبسس82 ‘ اهفقوم مسس– سسمح ¯

تايسسائرلا عم يباجيإلا لعافتلل وعديو حسشÎلا تارامتسسا بحسسي ةنيرق نب ¯
 مهل حسشرمك ديعلب نوكزي لبقتسسŸا بز◊ نويئلولا نوقسسنŸا ¯

ل◊ا يه تاباختنلا نأا ىلع دكؤوت ةيسسايسس بازحأا ¯

يلع ديسس ةÒسصن

ريرحتلإ ةهبج بزح تباسصأإ ي-ت-لإ ةÒخأ’إ ة-سسك-ن-لإ د-ع-ب
،سسب◊إ يعيمج دمfi بزحلل ماعلإ Úمأ’إ عإديإاب ينطولإ

Èتعي ناك يذلإ بز◊إ إذه Òسصم لوح ليواقأ’إ تبراسضت
بلج ‘ ا-ب-ب-سسو ة-ير-ير-ح-ت-لإ ةرو-ث-ل-ل ي-سسا-ي-سسلإ حا-ن÷إ
دعب ايئاهن هلحب نوÒثكلإ بلاط ثيح ،رئإزجلل لÓقتسس’إ
يذلإو ،يخيراتلإ زمرلإ إذهل بزحلل ةÒسسŸإ ةبخنلإ ةءاسسإإ

.داسسفلإو يسسايسسلإ نفعلل زمر ¤إإ هتلوح

بز◊ا لح ةركف بنجتل حاÎقا
،ميعز نب باهولإ دبع ةمأ’إ سسل‹ بئان لاق ،قايسسلإ ‘و

4591 ذنم ريرحتلإ ةهبج بزح نإإ ““رإو◊إ““ ـل هحيرسصت ‘
هطابترإ ببسسب ةديدع تإزهو تإدإدترإ ¤إإ سضرعتي وهو
ةركف بنجتل احإÎقإ مدق هنإ فا-سضأإو ،ة-ط-ل-سسلا-ب م-ئإد-لإ

ظاف◊إ لجإ نم اسضيأإو ،فحتŸإ ‘ هرسصحو نÓفآ’إ لح
يذلإو ،نيدوجوŸإ ÚلسضانŸإ ىلعو Èمفون لوأإ نايب ىلع
”و عا-م-جإ’إ ي-ق-ل نإإو ،مدا-ق-لإ ر“ؤوŸإ ‘ ه-حر-ط م-ت-ي--سس
همسسإ نم ةيإدب بزحلل لماسش Òيغتب موقنسس هيلع قافت’إ

جمانربو يلخإدلإ ما-ظ-ن-لإو ي-سسا-سسأ’إ نو-نا-ق-لإ ¤إإ إرور-م
ئدابمو د-يد-ج ر-ك-ف-ب د-يد-ج بز-ح ¤إإ ءو-ج-ل-لإو ،بز◊إ

ةلودب ›ا◊إ رسصعلإ عم ىسشامتي ديدج جمانربو ةديدج
رإرغ ىلع ةديدج فإدهأإ عم ةديدج ةيرسصع ةيطإرقÁد
.يوق داسصتقإ ءانبو Òمعتلإو دييسشتلإ

ةيرئإز÷إ تاعما÷إ ةي-م-سست-ب ثد-ح-تŸإ سسف-ن بلا-ط ا-م-ك

ريرحتلإ ة-ه-ب-ج م-سسا-ب
لجأإ نم لحك ي-ن-طو-لإ
إذ---ه ى---ل---ع ظا---ف◊إ
جرخت-سس ثي-ح ،ز-مر-لإ
تإءا-ف--ك يوذ تإرا--طإإ

ى-م-سسم ت– ة--ي--لا--ع
سضوخ لجإ نم بز◊إ

ءا---ن---ب---لإ ة---كر----ع----م
 .دييسشتلإو

بزحلل حورلا ةداعإا لجأا نم Òبك لمع
‘ ،ةتوبسس دإؤوف ةمأ’إ سسل‹ بئان دكأإ ،ىرخأإ ةهج نمو
ةداعإإ لجإ نم Òبك لمع دوجو ىلع ““رإو◊إ““ ـل هحيرسصت
تإزهلإ دعب ينطولإ ريرحتلإ ةهبج بز◊ ديدج نم حورلإ
ر“ؤوÒ Ÿسضحتلإ ىلع لمعلإ اسضيأإو ،إرخؤوم اهل سضرعت يتلإ

مك– يتلإ Úنإوقلإو تاحلطسصŸإ نم Òثكلإ Òيغت لجإ نم
رئإز÷إ اههجإوت يتلإ تايد-ح-ت-لإ ع-م ى-سشا-م-ت-ي اÃ بز◊إ

Úل---سضا---نŸإ ة---مد---خ ‘ بسصي رإر---ق---ب جورÿإو بز◊إو
دعب هميمرت نكÁ ام م-ي-مر-ت ¤إإ ة-فا-سضإ’ا-ب ،تÓ-سضا-نŸإو
بزحلل ماع-لإ Úمأ’إ جز ‘ تل-ث“ ي-ت-لإ ةÒخأ’إ ة-سسك-ن-لإ

fiإ تإذ فاسضأإو .ن-ج-سسلإ ي-ع-ي-م-ج د-مŸكلانه نأإ ثدحت
سسأإÎل ةيزكرŸإ ة-ن-ج-ل-لإ ءا-سضعأإ Èكإ فر-ط ن-م ا-سسفا-ن-ت
باهذلإ مث ،ر-يد-ق-ت ى-سصقأإ ى-ل-ع ر-ه-سش ةدŸ بز◊إ ة-نا-مأإ

ةيزكرŸإ ةنجلل ةئراط ةرود دقعل Òسضحتلإ ¤إإ ةرسشابم
  .بزحلل ديد÷إ ماعلإ Úمأ’إ باختنإ اهيف متيسس يتلإو

ةيبعشش ةقيرطب هلزع بجي
ةمإزروب ىفطسصم يسسايسسلإ للÙإ لاق ،راطإ’إ سسفن ‘و
تابرسض ةدع ¤إإ سضرعت بز◊إ نأإ ““رإو◊إ““ ـل هحيرسصت ‘
زمرلل سسابع دلو ةسسائر ¤وت ذنم ةÒخأ’إ تإونسسلإ ‘

بز◊ ةنا-هإإ Èت-ع-ت ةÒخأ’إ ة-سسك-ن-لإ هذ-هو ،ي-خ-يرا-ت-لإ
ةروثلل إزمر Èتعي يذلإ ينطولإ رير-ح-ت-لإ ة-ه-ب-ج ة-م-ي-ق-ب
بزحلل ةيزكرŸإ ةنجللإ لمحتت ثيح ،ةديÛإ ةيريرحتلإ
رئبلإ عاق ¤إإ ه-لو-سصوو ه-ي-ند-ت ى-ل-ع ةÒب-ك-لإ ة-ي-لوؤو-سسŸإ
‘ ن-يد-سسا-ف-لإ بز-ح Èت-ع-ي ح-ب-سصأإ يذ-لإو ،إد-ج م--ل--ظŸإ
إدج ةدسساف ةموظنŸ هجا-ت-نإا-ب ،ةÒخأ’إ ة-ن-سس ن-ير-سشع-لإ

 .هلإوز ¤إإ امتح يدؤوتسس
ى-ف-ط-سصم لا-سصت’إو مÓ-عإ’إ ة-ي-ل-ك ‘ ذا-ت-سسأ’إ فا-سضأإو
كلذ نأ’ ،ةلوهسس لكب هلزع نكÁ ’ بز◊إ نأإ ةمإزروب

بجي ثيح ،يسسايسسلإ لدعلاب ىمسسي ام لوح بابلإ حتفيسس
باقعلإ نوكيل قودنسصلإ ةقيرطبو ةيبعسش ةقيرطب هلزع
Óح سسيل يسسا-ي-سسلإ ر-ح-سصت-لإ نأإ د-كأإ ا-م-ك ،إد-ج إد-يد-سش
امأإ ،ةيطإرقÁدلإ ةيلمعلإ ةيإد-ب ‘ ا-ن-لز ا-م ا-ن-نأ’ ،دÓ-ب-ل-ل
طسسو ‘ رجح طقف يه Òخأ’إ ‘ ةيسسائرلإ تاباختن’إ
.ةيطإرقÁد ةلودل Òبكلإ ءانبلإ

م .نيدلإردب

!؟نــيأا ¤إا ..نÓـــــفألا يعيمج دمfi ماعلإ هنيمأإ عإديإإ دعب
 داـــسسف مهتب تــقؤوŸإ سسب◊إ

لبقŸإ Èمسسيد21 ‘ اهميظنت عمزŸإ ةيسسائرلإ تاقاقحتسس’إ رامغ سضوÿ حسشÎلإ ‘ ابغإر11 ،سسمأإ موي ةياغ ¤إإ بحسس
مÓعإ’اب فلكŸإ اهنمث يتلإ ةيلمعلإ يهو ،تاباختن’إ ةبقإرمو ميظنتل ةلقتسسŸإ ةئيهلإ ندل نم مهحسشرت تإرامتسسإ

دعوŸإ إذه نأإ ىلع حسشÎلإ ‘ اهتين تدبأإ يتلإ ةيبز◊إ تايسصخسشلإ اهرودب تدكأإ امك ،عإرذ يلع ،ةطلسسلإ تإذل
.يÒسصŸإ دعوŸإ إذهل ةليقثلإ نإزوأ’إ مدقت يرئإز÷إ عراسشلإ رظتني اميف ،ةمزأÓل Óح نوكيسس



‘ بغسشو ىسضوف ةلاح ‘ ببسست ام أذهو
ر-ق-م صصا-خ-سشأأ ةد-ع م-ح-ت-قأ ذإأ ،ة-ن-يدŸأ
يذلأ ةطرسشلأ فظوم ىلع صضبقلل ةطرسشلأ
تاكابتسش’أ ترفسسأأو ،ثدا◊أ أذه ‘ ببسست

)و (ج .ع .ج) نم لكب قلعتيو ،Úباسش لتقم نع
بسسح ،نير-خآأ02 ›أو-ح ة--با--سصإأو (م م ع
ءاعبرأ’أ ءاسسم ذنم ترمتسسأو ،يبط ردسصم
بغسشلأ ثأدحأأ تسسم امك ،صسيمÿأ ددجتتل
عطقو ة-ي-مو-م-ع ق-فأر-م ةد-ع بير-خ-ت-لأو
تأودأأ قرحو صسيراتŸأو ةراج◊اب قيرطلأ
.ةيمومعلأ ةوقلأ رسصانع قسشرو ةيكيتسسÓب

ن-م ة-لا-ح تا-ه-جأوŸأ هذ-ه ترا-ثأأو أذ--ه
‘ أد-يد-سش أر-عذ تب-ب-سسو عز-ف-لأو بعر-لأ
ةيراجت-لأ ة-كر◊أ تل-سشو ،نا-ك-سسلأ صسو-ف-ن
.صسيمÿأ راهن فسصتنم ةياغ ¤إأ ةنيدŸاب
ةرأزو تن--ل--عأأ ،ثدا◊أ أذ--ه ر--ثأ ى--ل--عو
اهل نايب ‘ ةيلÙأ تاعام÷أو ة-ي-ل-خأد-لأ
ةيريدŸأ لب-ق ن-م ق-ي-ق– ح-ت-ف ،صسي-مÿأ
فور-ظ لو-ح ي-ن-طو-لأ ن-مأÓ--ل ة--ما--ع--لأ
ةيلخأدلأ ريزو برعأأو ،ةثدا◊أ تاسسبÓمو

ديدسشلأ ه-ف-سسأأ ن-ع نو-م-حد ن-يد-لأ حÓ-سص
امدقم ،ةقطنŸأ اهتده-سش ي-ت-لأ ثأد-حأÓ-ل
ةرأزول نايب بسسح ،اياحسضلأ تÓئاعل هيزاعت
فاسضأأو ،ةي-لÙأ تا-عا-م÷أو ة-ي-ل-خأد-لأ
ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ريزو نأأ نايبلأ

ل-ق-ع-ت-لأ ¤إأ ا-عد نو-م-حد ن-يد--لأ حÓ--سص
ج-ئا-ت-ن را-ظ-ت-نأ ‘ ة-م-ك◊ا-ب ي-ل-ح--ت--لأو
نمأ’أ حلاسصم اهترسشاب يت-لأ تا-ق-ي-ق-ح-ت-لأ
ريزولأ رمأأو ،ويهر يدأوب ةيئاسضقلأ تاه÷أو
ةماعلأ ةيريدŸأ ن-م ق-ي-ق– ة-ن÷ دا-ف-يإا-ب
لو-ح ق-ئا-ق◊أ ي-سصق-ت-ل ي-ن-طو-لأ ن-مأÓ-ل
بنا-ج ¤إأ ثدا◊أ تا-سسبÓ-مو فور--ظ--لأ

.نوناقلل اقبط تايلوؤوسسŸأ ديد–
صسلÛ ةيروهم÷أ لي-كو-ل نا-ي-ب دا-فأأ د-قو
رثإأ نابسش ة-ثÓ-ث ةا-فو ن-ع ،نأز-ي-ل-غ ءا-سضق

،ويهرأ يدأو ةرئأد اهتفر-ع ي-ت-لأ ثأد-حأ’أ
دودح ‘ هنأأ ¤إأ نايبلأ راسشأأو ،ءاعبرأ’أ ةليل
عقو Óيل ةقيقد Úعبرأأو ةسسمخو ة-ع-سسا-ت-لأ““

‘ لثمتي ،ويهرأ يدأو ةنيدÃ رورم ثداح
نمأ’ ةطرسشلأ حلاسصŸ ةعبات ةرايسس مأدطسصأ
ةيحسضلأ اهدوقي ة-يرا-ن ة-جأرد ع-م ةر-ئأد-لأ
،ةنسس51 رمعلأ نم غلابلأ (أأ .م .صس) رسصاقلأ
قئا-سس ةا-فو ن-ع رورŸأ ثدا-ح ر-ف-سسأأ د-قو
وهو ،ةغيلب حورجب هقفأرم ةباسصإأو ةجأردلأ
،““ةنسس42 رمعلأ نم غلابلأ (ح .ع .ب) وعدŸأ
‘ ةثدا◊أ هذه تدأأ د-قو““ نا-ي-ب-لأ فا-سضأأو
رهمŒو بغسش لامعأأ عوقو ¤إأ ةليللأ صسفن
ق-ير-ط-لأ ع-ط-ق ¤إأ تدأأ صصا-خ-سشأأ ةد--ع--ل
صسيراتŸأو ةراج◊أ لامعت-سسا-ب ي-مو-م-ع-لأ
بير-خ-تو ،ة-ي-ك-ي-ت-سسÓ-ب-لأ تأودأ’أ قر-حو
ةوق-لأ ق-سشرو ،ة-سصا-خو ة-ي-مو-م-ع ق-فأر-م
ةرئأد نمأأ رقم ماحتقأ ةلواfiو ةي-مو-م-ع-لأ
ف-ظو-م ى-ل-ع صضب-ق-لأ د-سصق و-ي-هرأ يدأو
،““رورŸأ ثدا--ح ‘ بب--سستŸأ ة---طر---سشلأ

حلاسصم لخدت ءانثأأ““ ةيروهم÷أ ليكو لسصأوو
بيسصأأ لامعأ’أ هذه-ل د-ح ع-سضو-ل ة-طر-سشلأ

قلعت-يو ،ا-م-ه-تا-فو ¤إأ ىدأأ ا‡ ،نا-سصخ-سش
(م .م .ع) وعدŸأو (ج .ع .ج) وعدŸاب رمأ’أ
هذه رثإأ ى-ل-ع““ لو-ق-لا-ب نا-ي-ب-لأ م-ت-ت-خ-ي-ل
حتفب ة-يرو-ه-م÷أ ة-با-ي-ن تر-مأأ ،ثأد-حأ’أ

هذ-ه تا-سسبÓ-مو فور-ظ ف-سشك-ل ق-ي--ق–
.““تايلوؤوسسŸأ ديد–و ،ثأدحأ’أ

ءاسضق صسلÛ ةماعلأ ةباي-ن-لأ تد-كأأو ،أذ-ه
دعب هنأأ ،اهل ي-ح-ي-سضو-ت نا-ي-ب ‘ ،نأز-ي-ل-غ
‘ تببسست يتلأ ةرايسسلأ نأأ Úب-ت ق-ي-ق-ح-ت-لأ

نم غلبي رسصاق هتيحسض حأر يذلأ رورم ثداح
ةطرسشلأ فظوŸ صصاخ كلم ةنسس51 رمعلأ

ةماعلأ ةباينلأ نايب ‘ ءاجو .ثدا◊أ بكترم
‘ خرؤوŸأ ي-ف-ح-سصلأ نا-ي-ب-ل-ل ا-ح-ي-سضو--ت““

ةعقأولأ ثأدحأ’أ صصو-سصخ-ب91/90/9102
Ãأ ،و-ي-هرأأ يدأو ة-ن-يدŸثدا-ح-ب ة-ق-ل-ع-ت

.م .صس) رسصاقلأ هتيحسض حأر يذلأو ،رورŸأ
ةباينلأ ملعت ،ة-ن-سس51 رمعلأ ن-م غ-لا-ب-لأ (أأ

يتلأ ةرايسسلأ نأأ Úبت قيقحتلأ دعب هنأأ ةماعلأ
ف-ظوŸ صصا-خ كل--م ثدا◊أ ‘ تب--ب--سست
ونور عون نم يهو ،ثدا◊أ بكترم ةطرسشلأ

،نأزيلغ ةي’و ‘ ةمقرم نوللأ ءاسضيب ناقيم
.““ويهرأأ يدأوب نمأ’أ حلاسصŸ ةعبات تسسيل و
نمأÓل ةماعلأ ةيريدم-ل-ل نا-ي-ب ‘ ءا-ج ا-م-ك
ىوتسسم ىلع عقو رورم ثداح نأأ ،ينطولأ
Úب و-ي-هرأ يدأو ة-ن-يدŸ ي-بر-غ-لأ جرıأ

ة-سصاÿأ ه-ترا-ي-سس Ïم ى-ل-ع نا-ك ي-طر--سش
ةباسصإأو باسش ةافو هنع صضخ“ ةيران ةجأردو
نأأ ¤إأ نا-ي-ب-لأ را-سشأأو ،حور-ج-ب ه--ق--فأر--م
ةسصاÿأ ه-ترا-ي-سس Ïم ى-ل-ع نا-ك ي-طر-سشلأ
حلاسصم نايب فاسضأأو ،ةحأر ن-م د-ي-ف-ت-سسمو
ثأدحأأ تقلطنأ ،ثدا◊أ رثإأ ىلع““ ةطرسشلأ
ظفح تأوقو صصاخسشأ’أ نم تاعوم‹ Úب
،ةرئأدلأ نمأأ رق-م ىو-ت-سسم ى-ل-ع ،ما-ظ-ن-لأ

ةيمنتلأ كنب ةلاكوو ةي-بÎلأ ةدا-عإأ ة-سسسسؤو-م
ة-حدا-ف ر-ئا-سسخ ‘ بب-سست ا--م ،ة--ي--لÙأ
نمو““ لوقلاب نايبلأ متخو ““ةيمومعلأ قفأرملل

Úنطأوم ةافو فسسأاب لجسس ،عئاقولأ ةنياعم
أذكو يرا÷أ ق-ي-ق-ح-ت-لأ دد-ح-ي-سس ،Úبا-سش
دعبو ،ا-ه-ثود-ح فور-ظ ،ة-ي-عر-سشلأ ةÿÈأ
‘ قيق– حتفب ة-با-ي-ن-لأ تر-مأأ ا-هرا-ط-خإأ
ةقط-نŸأ خ-يا-سشم ا-عد ا-م-ي-ف““ةيسضقلأ
يلحت-لأ ¤إأ ة-ق-ط-نŸأ ءا-ن-بأأ ا-هو-ن-طأو-مو
لاق ذإأ ،تاقيقحتلأ جئاتن راظتنأ ‘ ةمك◊اب
،ىسضوفلأ ’إأ جتنت ’ ىسضوفلأ““ :نأاب مهدحأأ
ويهر دأو ءÓقع لك وعدن صساسسأ’أ أذه ىلعو
أذه حÓسصإ’ لخدتلل نايعأ’أو تايسصخسشلأو
بلجي ’ بير-خ-ت-لأ نو-ك ،ل-ق-ع-ت-لا-ب ر-مأ’أ

ينطأوم ةمئأ’أ دحأأ اعد اميف ““دحأ’ ةحلسصم
نأاب Òكذتلاب ةدحولأ مأزتلأ بوجوب ويهر دأو
ةئيسشم هذهو ...قرفتن ’ نأاب انرمأأ ¤اعت هللأ
وعدي نأاب نايعأ’أ دحأأ فاسضأأو ““¤اعت هللأ
بأأري نأأو ،دلبلأ أذ-ه ظ-ف-ح-ي نأا-ب ع-ي-م÷أ

افسص دلبلأ أذه ءانبأأ نوكي نأأو ،هئانبأأ عدسص
.أدحأو

ميك◊أ دبع ،ةينطو-لأ ة-ي-بÎلأ ر-يزو ف-سشك
ةكÎسشم ةيرأزو ةن÷ ليك-سشت ن-ع ،د-با-ع-ل-ب
ىلع لمعتسس ة-يرأزو تا-عا-ط-ق ةد-ع م-سضت
فيفخ-ت»ـب ة-ل-ي-ف-ك-لأ تا-حÓ-سصإ’أ رأر-قإأ
ةداهسش ناحتم’ ةيداŸأو ةيون-عŸأ ءا-ب-عأ’أ
.““ايرولاكبلأ
،ةكÎسشŸأ ة-يرأزو-لأ ة-ن-ج-ل-لأ هذ-ه م-سضتو
تأرأزو نم Óك ،ريزولأ هحسضوأأ ام بسسحب
تايجولونك-تو د-يÈلأو ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-بÎلأ
يتلأ ين-طو-لأ عا-فد-لأو لا-سصت’أو مÓ-عإ’أ
.ةيلاع تأءافكب نوعتمتي ءأÈخ تدفوأأ
ىلع ةيرأزولأ ةنجللأ هذه ءاسضعأأ لمعيسسو
مهاسستسس يتلأ تاحÓسصإ’أ نم ةلمج رأرقإأ

ناحتم’أ أذ-ه ““ةأا-طو““ ن-م ف-ي-ف-خ-ت-لأ ‘
رأدم ىلع ةلودلأ هل دنŒ يذلأ يÒسصŸأ

اميسس ’ ،هحا‚إ’ تاناكمإ’أ لك مايأأ ةسسمخ
ةلئسسأ’أ قأروأأ عبط فيلاكت فيفختب قلعت ام
نع Óسضف أذه ،ناحتم’أ عيسضأوم لقن أذكو
ةفاك هسشيعت يذ-لأ ط-غ-سضلأ ن-م ل-ي-ل-ق-ت-لأ
يذلأ ماهلأ دعوŸأ أذهب ةينعŸأ فأرطأ’أ
.ةسسأردلأ نم ةنسس21 ةÒسسم جوتي
لمع نع ريزولأ فسشك ،ةلسص يذ قايسس ‘و
أذه ‘ لي-ج-سست-لأ تا-ي-لآأ Òي-غ-ت ل-جأأ ن-م
تايلآ’أ ةفاك ءافتسسأ دعب أذهو ،نا-ح-ت-م’أ

ذيمÓ-ت-لأ ل-ق-ن-ت يدا-ف-ت فد-ه-ب ة-مزÓ-لأ
ثي-ح-ب تنÎن’أ ي-ها-ق-م ¤إأ م-ه-ئا-ي-لوأأو
ىوتسسم ىلع Óبقتسسم لي-ج-سست-لأ نو-ك-ي-سس
ىلع دامتع’اب أذهو ،ةيوبÎلأ تاسسسسؤوŸأ
اهيلع رفوتت يتلأ ةلاعفلأ ةيمقرلأ ةيسضرأ’أ
م-ت-ي-سس““ ه-نأأ ¤إأ أÒسشم ،ة-ي-سصو-لأ ةرأزو--لأ
.““بيرق امع عوسضوŸأ أذه ‘ لسصفلأ

ذيمÓتلا ءايلوأ’ رسضخأا طخ
 يواكسشلاو تاغيلبتلل
رسضخأ اطخ ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو قلطتسس
لمعلأ متي ،ÚنطأوŸأ ت’اغسشنأ لابقتسس’
ن-م ةرأزو-لأ بير-ق-ت-ل ة-م--ئأد ةرو--سصب ه--ب
مهيواكسشل عامتسس’أو،مهئايلوأأو ذ-ي-مÓ-ت-لأ
 .مهتاحأÎقأو
،ةينطولأ ةيبÎلأ ريزو حلأأ ،قايسسلأ أذه ‘و

لابقتسسأ ةرورسض  ىلع ،دباعلب ميك◊أ دبع
ثيح ،صصوسصÿأ ىلع ءايلوأ’أو ÚنطأوŸأ

‘ نوكي نم را-ي-ت-خأو صصر◊أ ى-ل-ع دد-سش
م-هد-يوز-تو م-ه-ي-جو-ت ع-م م-ه-لا-ب-ق-ت--سسأ
‘ تايعسضولأ ل-ك ة÷ا-ع-مو تا-مو-ل-عŸا-ب

 .Úنأوقلأ هيل“ ام دودح
ريزولأ عامتجأ لÓخ كلذ نع نÓعإ’أ ءاج

ة-يز-كرŸأ ةرأدإ’أ تأرا--طإأ ل--ك رو--سضح--ب

05 ـلأ ةيبÎلأ يريدŸ دع-ب ن-ع ة-كرا-سشÃو
يتلأ ت’اكسشإ’أ صضعب ة-سسأرد-ل ،تا-ي’و-ل-ل

مايقلأو ،ةهج نم تاي’ولأ صضع-ب ا-ه-ت-فر-ع
لوخدلأ نم Úعو-ب-سسأأ د-ع-ب ›وأأ م-ي-ي-ق-ت-ب
.يسسردŸأ

ل--م--ع تأدو--ه‹ ر--يزو--لأ ن--ّم--ث ثي--ح
تانييعتلأ صصخي اميف ةيئ’و-لأ تا-ير-يدŸأ

ÿأ يجيرŸل ايلعلأ صسرأدÓابلاطم ،ةذتاسسأ
احلم ،ةيلمعلأ هذه ‘ رأرمتسس’اب عيم÷أ

لدعمو جرختلأ ‘ ة-ي-مد-قأ’أ مأÎحأ ى-ل-ع
¤إأ ر-يزو-لأ قر-ط-ت ا-م-ك .قا--ق--ح--ت--سس’أ
،تاي’ولأ صضعب اهتفرع يت-لأ تا-ي-ع-سضو-لأ
رمأأ ثيح ،يرأدإ’أ Òطأا-ت-لأ ا-ه-سسأأر ى-ل-عو
ةحاتŸأ ةينوناقلأ تاي-لآ’أ ل-ك لÓ-غ-ت-سسا-ب
،ةينعŸأ ةيوبÎلأ تاسسسسؤوŸأ ةرأدإأ نامسضل

ءاكر-سشلأ لا-ب-ق-ت-سسأ ةرور-سض ى-ل-ع ا-ح-ل-م
ةسصاخ تاقوأأ صصيسصخت عم ،Úيعا-م-ت-ج’أ
ل-م-ع-لأ ‘ لا-ع-ف-لأ م-هرود-ل كلذو ،م-ه--ب
يتطق-ن ¤إأ ر-يزو-لأ قر-ط-ت ا-م-ك .يو-بÎلأ
ذيمÓتلاب صصاÿأ ةنسسلأ ةدا-عإأ لو-كو-تور-ب
أدكؤوم ،ىسضرŸأ ذيمÓتلأ تايعسضو صضعبو

لكبو ةلاحب ةلاح اه-ت÷ا-ع-م ةرور-سض ى-ل-ع
.ةيفافسش

ح .سس

كار◊ا نم١3 ةعم÷ا
 يـــــبعسشلا

ةيبعصش تاÒصسم
ديزŸاب ةبلاطملل
ةهازن تانامصض نم

تاباختن’ا
م-ه-كار-ح نو-ير-ئاز÷ا ل--سصاو--ي
دحاولا ةعمجلل يملسسلا يبعسشلا

سسا--م◊ا سسف---ن---ب ÚثÓ---ث---لاو
ةجيتنلا ¤إا لوسصولل رارسصإ’او
ءاسضقلاو بع-سشلا ا-هد-ير-ي ي-ت-لا

;قباسسلا ما-ظ-ن-لا ا-يا-ق-ب ل-ك ى-ل-ع
ة-ب--لا--طŸا ى--ل--ع اودد--سش ثي--ح

ة-هاز-ن تا-نا--م--سض ن--م د--يزŸا--ب
.تاباختن’ا

رارم-ت-سس’ م-ه-سضفر ن-ع اوÈعو
اهباهذب Úبلاطم ،يودب ةموكح
اودد-ج ا--م--ك ،لا--جآ’ا بر--قا ‘

م-ي-ل-سست-ب ي-سسي-ئر-لا م-ه-ب--ل--ط--م
رورŸا لجا نم بعسشلل ة-ط-ل-سسلا
ة-هاز-ن ل--ك--ب تا--ي--سسا--ئر--لا ¤إا

رئاز÷ا كلت ءاسشنإاو ة-ي-فا-ف-سشو
بعسشلا لك اه-ت-يؤور ذ-ب-ح-ي ي-ت-لا
هوجوب ةديدج رئازج ،يرئاز÷ا

ن-ع د-ع-ب-لا ل-ك ةد-ي-ع-ب ةد-يد-ج
،قايسسلا ‘و .ةقباسسلا ةباسصعلا

ى-ل-ع Úن-طاوŸا ف--حز ل--سصاو--ت
د-يÈلا و-ح-ن ة-ع--م--ج ل--ك رار--غ

ة-ي-ن-طو تا-يار Úع-فار يز--كرŸا
بلا--طŸا ‘ تل---ث“ تارا---ع---سشو
،بعسشلا اهديري يتلا ةيرورسضلا

نم تاي’ولا فلتfl نم Úمداق
ل-ك ع-م-ج لو-ه-كو ءا-سسنو لا-جر
ءا-ط--غ ت– ع--م--تÛا فا--ن--سصأا

ةديدج رئازج وهو دحاو فده
مزعلا لك Úمزاعو ،لمجأا دغو
رب ¤إا نطولا ةنيفسس لاسصيإا ىلع

رر-سض ل--ك ن--ع ةد--ي--ع--ب نا--مأ’ا
ريرقت ناونع ت– اه-ب ق-ح-ل-ي-سس
.انسسفنأاب نوكي انتنيفسس Òسصم
ى-ل-ع نود-كؤو-ي ىر-خأا ة-ه-ج ن--م
لسصاوت-لاو نوا-ع-ت-لاو ن-ما-سضت-لا
ةرا-ب-ع ت– ر-ئاز÷ا ءا--ن--بأا Úب
ةنوخلل نا-ك-م ’و ،““ةوا-خ ةوا-خ““
.رئاز÷ا ءادعأا ‘ ÚلثمتŸا

و .ق

 ةفينع تاكابتسشا رثإا نابسش ةثÓث ةافو ‘ اقيق– تحتف ةيلخادلا

وـــــــــيهرا يداو ةــــــــــثداح نــــــــع ءيـــــــصش لك
يسصقت ةن÷ دأفيإاو ةيسضقلا تأسسبÓم ‘ قيقحتلأب رمأأت ةيلخادلا ةرازو ¯

ضضبقلل ةطرسشلا رقم مأحتقا اولوأح ضصأخسشألا ضضعب :ةيروهم÷ا ليكو  ¯
ثدأ◊ا ‘ ببسستŸا ىلع

يطرسشلل ضصأخ كلم ثدأ◊ا ‘ ةببسستŸا ةرأيسسلا :ةمأعلا ةبأينلا  ¯
ىسضوف لإا جتنت ل ىسضوفلاو ..¤أعت هللا ةئيسشم هذه :ويهرا يداو خيأسشم  ¯

ناحتما ءابعأا نم ليلقتلل تاحÓصصإا
ايرولاكبلا ةداهصش

ةنمآا يتامسس

اداسسف اهفاسشتكا دعب ديدهتلل تسضرعت اهنإا تلاق ةفظوم

رئاز÷ا راطم ويديف ‘ ققحي يتامغز
ةفّظوم لأوقأأ صصوسصخب قيق– حتفب ةيروهم÷أ ليكو يتامغز مسساقلب لدعلأ ريزو رمأأ

Ãويديف ‘ تلاق يتلأو ،فوتسشم ءأرهزلأ ةمطاف ىعدُت ،›ودلأ نيدموب يرأوه راط ”
اهيلوؤوسسم نم ديدهتلل تسضرعت““ اهنإأ يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم Èع عسسأو لكسشب هلوأدت
..““دÓبلأ““ عقوم هرسشن ام بسسح كلذو ““راطŸأ لخأد أداسسف اهفاسشتكأ دعب Úماسسلأ
دعب  لخدتلل لدعلأ ريزو هيف وعد-ت ر-ئأز÷أ را-ط-م ‘ ة-ف-ظو-م ر-ه-ظ-ُي و-يد-ي-ف را-ثأأو
نم ةجوم ،داسسف اياسضقل اهفسشك ببسسب ،اهيسسوؤورم لبق نم اهتلسصو يتلأ تأديدهتلأ
ةلأدعلل يروفلأ لخدتلأ وهو دحأو بلطم لوح اهلم‹ تبسص يتلأ تاقيلعتلأو ءايتسس’أ

يتلأ داسسفلأ اياسضق نم Òثكلأ اهبأوبأأ فلخ يفخت يتلأ ةيمومعلأ تاعاطقلأ عيمج Èع
يتلأ ةيسضقلأ نأأ نوقلعŸأ Èتعأو ،فلتıأ ديدهتلأ ببسسب اهفسشك نم نوفظوŸأ فوختي
تاعاطقلأ نم ديدعلأ رخني يذلأ داسسفلأ رحب ‘ ةطق-ن را-طŸا-ب ة-ف-ظوŸأ ا-ه-ت-ف-سشك
دح عسضول لجعتسسم قيق– حتفو ءاسضقلل لجاعلأ لخدتلأ اهيف بجو يتلأو ،ةيوي◊أ
   .ةيوتلم قرطب ماعلأ لاŸأ ديدبتل
نم Ìكأ مويلأ ةبلاطŸأ ةلأدعلل بهذ نم قبط ىلع تحيتأأ ةسصرفلأ نأ نونطأوŸأ Èتعأو
تاهبسش دوجو تبثت قئاثو نوكلÁ نم مامأأ بابلأ حتفو ةباقرلأ ديدسشتب ىسضم تقو يأ

يوق نامأأ رسشؤوم كانه نوكي نأأ طرسش ،ةلأدعلل مدقتلأ ¤أ تاعاطقلأ فلتfl ‘ داسسف
داسسفلأ اهرخن تاعاطق ةدع Èع ÚطروتŸأ نم Òثكلأ فسشك ‘ ةمهاسسŸأ هنأاسش نم

Ÿأ ببسسب انكاسس دحأأ كرحي نأأ نود ةليوط ةدÿأو نجسسلأ ،درطلأ نم فوŸتاعبات
رايعلأ نم ةحيسضف فوتسشم ءأرهزلأ ةمطاف ةفظوŸأ ترجف دقف ،Òكذتلل.ةيئاسضقلأ
ديدهتلل اهسضرعت هيف دكؤوت ،يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم Èع رسشتنأ اهل ويديف  Èع ليقثلأ

نم اهيديرŒ ” ثيح ،يرأدإ’أ داسسفلأ نع اهفسشك دعب درطلاب مسسقلأ ةسسيئر فرط نم
.تايحÓسصلأ عيمج
ةباينلأ ليكو عم تثد–و ةطرسشلأو كردلأ حلاسصم ¤إأ تهجوت اهنأأ ةÒخأ’أ تركذ امك
لجأأ نم لدعلأ ريزول ةلاسسر تهجو ويديفلأ ةياهن ‘و ،ل-خد-ت-لأ مد-ع-ب ا-ه-ح-سصن يذ-لأ
.ةيسضقلأ ‘ لجاعلأ لخدتلأ

ح .ماهسس

ةيداŸا كلت ءاوسس
..اهنم ةيونعŸا وأا

ةيبÎلا ريزو
:فسشكي

¤إا ءاعبرأ’ا نم ةبرهكم ةليلل ةليسصحك نابسش ةثÓث ةافو نع ترفسسأا ةفينع تاكابتسشا نازيلغ ةي’وب ويهرا يداو ةيدلب تدهسش
ةجاردو ةرئادلا نمأا حلاسصŸ ةعبات ةرايسس Úب ام مادطسصا نع م‚ رورم ثداح ةجيتن ءاعبرأ’ا ةليل تناكف ةثدا◊ا ةيادب امأا ،سسيمÿا

.ةغيلب حورجب هقفارم بيسصأا Úح ‘ ،Ú◊ا ‘ هتافو ¤إا ىدأا ا‡ ةنسس5١ رمعلا نم غلابلا (أا .م .سس) باسشلا اهدوقي ناك ةيران
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ةرود لاغسشأأ نمسض هتملك ‘ ،كوÈم راسشأأو
،ةعم÷أ صسمأأ ،ةاسضقل-ل ي-ن-طو-لأ صسلÛأ
طرسش تاباختن’أ وحن هجوتلأ بجي هنأأ ¤إأ
تاباختن’أ نأأ أÈتعم ،اهت-هأز-ن ن-م-سضن نأأ

أددسشم ،7 ةداŸأ قيبطتل ةديحولأ ةيلآ’أ يه
’ نأأ ىلع ،داسسفلأ ةحفا-ك-م ةرور-سض ى-ل-ع
ن-م-سض وأأ ة-ن-ي-ع-م فور-ظ ‘ كلذ نو--ك--ي

ةحفاك-م نأأ ¤إأ أÒسشم ،ة-ق-ي-سض تا-با-سسح
¤إأ ةرسسأ’أ نم أأدبت عيم÷أ ةيسضق داسسفلأ
يد-ي Úب ي-ه-ت--ن--تو ،مÓ--عإ’أو ة--سسردŸأ
ةيلمع ‘ ةقلح رخآأ Èتع-ي يذ-لأ ي-سضا-ق-لأ

.داسسفلأ ةحفاكم
يتلأ تاق-يا-سضŸأ ل-ّج-سس ¤إأ كوÈم دا-عو

،اينهم قباسسلأ ماظنلأ عم ةا-سضق-لأ ا-ه-سشا-ع
يسسايسسلأ ف-ي-ظو-ت-لأ ¤إأ بب-سسلأ ا-ع-جر-م
ببسسب تسشفت يتلأ ليللأو نوفيلتلأ ةلأدعو

أأدبم صسيركتل ةيقيقح ةيسسايسس ةدأرإأ بايغ
هذه نأأ ¤إأ أÒسشم ،تاط-ل-سسلأ Úب ل-سصف-لأ
ميقو ءاسضقلأ ةروسص ¤إأ تءاسسأأ تاسسرامŸأ
كلÁ نم دي ‘ قديب ¤إأ هتلوحو ،ةلأدعلأ
 .ةطلسسلأ
نإأ ةاسضقلأ بيقن لاق ،يعامتج’أ قسشلأ ‘و
روجأ’أ ثيح نم قلقل-ل ةÒث-م م-ه-ت-ي-ع-سضو
نم دافتسسأ عيم÷أ نإأ““ :Óئاق ،تانكسسلأو

،““حيرلأ ن-م أودا-ف-ت-سسأ ةا-سضق-لأ ’إأ ع-ير-لأ
أذه هجأوي Óك-سشم ةا-سضق-لأ بي-ق-ن حر-طو
ةباقنلأ لث‡ بايغ وهو ،صساسس◊أ كلسسلأ
.ةيرأدإ’أ مكاÙاب

‘ ةكرح دوجو نع ةاسضقلأ بيقن فسشك امك
م-ئأو-ق-لأ ة-ع-جأر-م د-ع-ب ةا--سضق--لأ كل--سس
ظفاح لدعلأ ريزو نأأ ¤إأ أÒسشم ،ةيباختن’أ
دعب ةاسضقلأ كلسس ‘ ةكرح نع هغلبأ ماتخأ’أ

نأأ افيسضم ،ةيباخت-ن’أ م-ئأو-ق-لأ ة-ع-جأر-م
تأديكأات بسسح ةسسورد-م نو-ك-ت-سس ة-كر◊أ
ءاقل لÓخ ةيروف تأرأرق ذختأ يذلأ ريزولأ

قلعت اميف ةسصاخ ،ةاسضقلأ ةباقن عم هعمج
.ةيلاŸأ تافلıاب اهنم
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 :دكؤوي ةاسضقلا ةباقن ضسيئر ..ءاسضقلا ةروسصل تءاسسأا ليللا ةلادع نإا لاق

مزــــــــــــــــحب داــــــــــــــــسسفلل يدــــــــــــــــسصتلا بـــــــــــــــــجي
7 ةداŸا قيبطتل ةديحولا ةيلآ’ا يه تاباختن’ا¯

ح .ماهسس

هل مسستبا ..كفيسضك حئاسسلا لماع
ةدوعلا نوبرع ىلع هنم لسصحاو

قيتعلأ ةبسصقلأ يح ناكسس دحأأ ،دمحأأ يمع
ةيمهأأ نع ان-ل د-كأأ ،ة-م-سصا-ع-لأ ر-ئأز÷ا-ب
،Òغلأ عم لسصأوتلأ ةي-ل-م-ع ‘ ة-ما-سست-ب’أ

لقعي ’ ذإأ ،بناجأ’اب رمأ’أ قلعت أذإأ ةسصاخ
نسس– ⁄ أذإأ كلاسصو دويو صصخسش كبحي نأأ

حايسسلاف ،صسايق ثيد◊أ““ لاقو ،هتل-ما-ع-م
نل ةماسستبإ’اب مهلباقت ⁄ نإأ كفويسض لثم
ةماسست-ب’أو ،ىر-خأأ ةر-م كترا-يز أود-ي-ع-ي
Ëركلأ لو-سسر ا-نر-مأأ د-قو ،ن-سسح كو-ل-سس
ىلع اهم-سسر-ب –مÓ-سسلأو ةÓ-سصلأ ه-ي-ل-ع–

fiعت اهنأ’ انايÈ رخآ’أ رعسشتو اسضرلأ نع
كو-ل-سس ف-ي-سضلأ مأر-كإأو ،ة-ن-ي-نأا-م-ط-لا--ب

يتلأ ةيمÓ-سسإ’أ ئدا-بŸأ ن-م صصل-خ-ت-سسم
بأدآأ نمو ،ملسسŸأ ا-ه-ب ى-ل-ح-ت-ي نأأ بج-ي
يهتسشت اÃ في-سضلأ ة-ثداfi ة-فا-سضت-سس’أ
دعت““ لو-ق-ي فا-سضأأو ،““ه-ي-لإأ ل-ي“و ه-سسف-ن

يتلأ ةيراسض◊أ عÓقلأ نم ةجهب-لأ ة-ن-يد-م
اهمؤوي ،تلخ بقح ¤إأ اهدييسشت خيرات دوعي
اهنأرمعب أوبج-عأأ ،بنا-ج ل-ك ن-م حا-ي-سسلأ
صصلخو ،““ردجتŸأ اهتلاسصأأ قبعبو ،درفتŸأ

Úعأأ ر-ح-سست ة-ف– ر-ئأز÷أ نأأ ¤إأ ه-لو--ق
.يلÙأو يبنجأ’أ حئاسسلأ

⁄اع عم نطاوŸا ةيسسفن ةمءاوم
ةرورسض تحسضأا ةحايسسلا

ةي’وب ةيديلق-ت-لأ تا-عا-ن-سصلأ ر-يد-م د-كأأ
““رأو◊أ““ ـل هثيدح ‘ ،رسصان ةيرسصن ،ةسسبت
يحايسسلأ لعفلأ ريوطت ‘ مويلأ ناهرلأ نأأ

نأأ ىريو ،يرئأز÷أ ةينهذب اسساسسأأ طبترم
ن-م د-ل-ب يأأ ‘ ي-حا-ي-سسلأ طا-سشن-لأ حا‚

¤إأ امود ىعسست لاÛأ ‘ ةدئأرلأ نأدلبلأ
لجأأ نم دÓبلأ ‘ ةلعافلأ ىوقلأ لك كأرسشإأ
ة-حا-ي-سسلا-ب ءا-ق-ترÓ-ل دو-ه÷أ ر-فا--ظ--ت
نم اهتأرخدم ليومتل اماه أدفأر اهذاختأو
هتأذ ثدحتŸأ حÎقيو ،ة-ب-ع-سصلأ ة-ل-م-ع-لأ

،ةيئأذغلأ دأوŸأ Òعسست ماظن عسضو ةرورسض
قفو مهراعسسأأ صضرف را-ج-ت-لأ كر-ت مد-عو
لعفلأ باسسح ىلع عيرسسلأ حبرلأو ،مهئأوهأأ
ةبراسضŸأ قطنŸ عسضخت ’ ىتح ،يحايسسلأ
نوكت نأأ ةيرسصن لوق-ي ذ-ب-حو ،را-ك-ت-ح’أو
أذإأ ’إأ هبسسح كلذ نكي ⁄و ،ةيسسفانت أراعسسأأ
،ة-يرا-ج-ت-لأ تأءا-سضف-لأو لاÙأ تر-فو-ت

ةيحيرأأ ‘ هعسضوو حئاسسلل تامدÿأ زيزعتو
اهجاتحي يتلأ قفأرŸأ قلخ ¤إأ ايعأد ،ةمات
ير-ئأز÷أ ه-جو-لأ را-ه-ظإأ ن--م ،ح--ئا--سسلأ
هجو ‘ ةما-سست-ب’أ هو-ل-ع-ت يذ-لأ ل-ي-م÷أ
،ةيقأر ةينهذ-بو ةد-ي-ج ة-ل-ما-عÃو ،ر-خآ’أ
أوناك ابناجأأ حايسسلأ لابقتسسأ ةفاقث ةيمنتو
ميظنت لÓ-خ ن-م كلذ نو-ك-يو ،Úي-لfi وأأ
نأ’ ةيسسيسس– تÓمحو ة-ف-ل-تfl تأءا-ق-ل
لك لÓغتسسأ بجي ةراق مجحب دلب رئأز÷أ

ءأÌلأو عونتلأ هزيÁ يذلأ اهبأرت نم Èسش
.يحايسسلأ مخزلأ مكأÎلأو

ةجاحب ةيحايسسلا انتفاقث
Ëوقتو حيحسصت ¤إا

ريدم ،رمات نب ىسسو-م ح-سضوأأ ،ه-ت-ه-ج ن-م
ـل هحيرسصت ‘ ،نأزي-ل-غ ة-ي’و-ب ة-حا-ي-سسلأ
ل-ع-ف و-ه ي-حا-ي-سسلأ ل-ع-ف--لأ نأأ ““رأو◊أ““

هيف مهاسست ثيحب يقفأأ عاطق وهو ،لماكتم
لوأأ هيلعو ،ةيداسصتق’أ تاعاطقلأ ع-ي-م-ج
ةيمنت هتيقرتو هب مامته’أ نم دب ’ لماع
عمتÛأ ةينهذ ‘ يحايسسلأ طاسشنلأ صسح

هئأوتحأو رخآÓل هبحب فورعŸأ ،يرئأز÷أ
ىقبتو ،فايسضم بعسشو ،هدلبل بÙأ Òغلل

نولغتسسي نيذلأ راجتلأ صضعب كولسس ةلأاسسم
راعسسأ’أ رسشؤوم نم نوعفريو بناجأ’أ دوجو
هلاسصئتسسأو هت÷اعم بجي يذلأ وه أذهف
ةيحايسسلأ انت-فا-ق-ث نأأ ا-م-ك ،صسا-سسأ’أ ن-م
،ليدعت ¤إأو ،Ëوقتو حيح-سصت ¤إأ ة-جا-ح-ب
،ع-ي-م÷أ ة-م-ها-سسÃ ’إأ نو-ك--ي ن--ل كلذو
لمعلأ ة-ي-لآأ ق-فو م-ت-ت ة÷ا-عŸأ ة-ي-ل-م-عو
يتلأ ةيبÎلأ ةرأزو نم اقÓطنأ ،يكراسشتلأ

ةيهاÃ ةيسسأردلأ اهجهانم معطت نأأ اهيلع
ةيسسفنو ةينهذ ‘ ا-ه-خ-ي-سسر-تو ة-حا-ي-سسلأ
ىرخأ’أ تاسسسسؤوŸأ ¤إأ اه-ن-مو ،ة-ئ-سشا-ن-لأ
.ةيوبÎلأ تاسسسسؤوŸأ هتأأدب ام راسسم لمكتل

طاسشنلا تلطع ةيرئاز÷ا ةيلقعلا
يحايسسلا

ةيدل-ب صسي-ئر لا-ق ،ل-ثا‡ د-ي-ع-سص ى-ل-عو
“Ôصسيسسأات ل-سصأأ نإأ ،يدا-ب خ-ي-سشلأ ،تسسأ

Úسس– ىلع ىنب-ي ة-مأد-ت-سسŸأ ة-حا-ي-سسلأ
صسيسسأات ‘ ثبلأ ل-ب-ق ،ير-ئأز÷أ ة-ي-ل-ق-ع
يتلأ ةيداŸأ لئا-سسو-لأو تأودأ’أو ق-فأرŸأ
بجي ،يحايسسلأ لعف-لأ ر-يو-ط-ت ‘ ل-خد-ت
هرود نع انلفغ يباجيإأ دج لماعب مامته’أ

¤إأ حا-ي-سسلأ با-ط-ق-ت-سسأ ر-سشؤو--م ع--فر ‘
ةيلقع وأأ ةينهذلاب رمأ’أ قلعتيو ،رئأز÷أ
دعبلأ لك ةديعب يه يتلأ يرئأز÷أ ناسسنإ’أ

ماهلأ رسصنعلأ أذ-هو ،ة-حا-ي-سسلأ لا‹ ن-ع
هلعجو طاسشنلأ أذه نم عيسسوت وحن حاتفم
دوعيو ،ةبعسصلأ ةل-م-ع-لأ رذ-ل ا-م-ه-م أد-فأر
ةيدلب صسيئركو ،ماعلأ حلاسصلأ ىلع ةدئافلاب
ةيحايسس ةقطنم ه-نأأ ه-ن-ع فر-ع م-ي-ل-قإÓ-ل
أذه منتغأأ ،تسسأÔ“ ةي’و يهو ،زايتماب
Úبغأرلأ لكل ءأدن هلÓخ نم عفرأ’ ÈنŸأ

.يحايسسلأ رامثتسس’أ ‘
بيلاسسأا راكتبا انيلع
حئاسسلا عم لماعتلا

بحاسص يوانسسح طايعلب اعد ،قايسسلأ ‘و
عم هثيدح ‘ ،فيطسس ةي’وب ةيحايسس ةيرق
ركفلأ ‘ ةحايسسلأ ةفاقث رسشن ¤إأ ““رأو◊أ““
ةحايسسلأ ع-م ف-ي-ك-ت-ي ه-ل-ع-جو ير-ئأز÷أ

Ãطنأ ةيملع تايطعÓأ نم اقŸنم ةسسرد
ت– يسسردŸأ ررقŸأ ‘ ةدام جأردإأ لÓخ
نمسضن ىتح ““ةي-حا-ي-سسلأ ة-ي-بÎلأ““ نأو-ن-ع
دعأو-ق ى-ل-ع ر-غ-سصلأ ن-م در-ف-لأ ن-يو-ك-ت
،اهسسرا‰ يتلأ ةيفيكلأو اهلوسصأأو ةحايسسلأ
لعفلأ لبقت-ي ه-ل-عŒ تا-ي-ط-عÃ هد-يوز-تو
دفأورلأ مهأأ نم أدفأر هرابتعاب ،يحايسسلأ
ريوطتو ،ةيمومع-لأ ة-ن-يزÿأ يذ-غ-ي يذ-لأ
،ةيرئأز÷أ تاعانسصلل ج-يوÎلأو ةرا-ج-ت-لأ

انثأرت ع-م ة-قÓ-ع ا-ه-ل ي-ت-لأ كل-ت ة-سصا-خ
اننأÒجب ءأدتق’أ ةرورسض ىر-يو ،‘ا-ق-ث-لأ
مهنم بناجأ’أ حايسسلأ عم مهلماعت ةيفيكو
ةرأزو ¤إأ ل-كو-م رود-لأ و--هو ،Úي--لÙأو
ق-فأر-ت نأأ بج-ي ي-ت-لأ ة-ي-ن-طو-لأ ة-ي-بÎلأ
نمسض عسضو لÓخ نم ،يحاي-سسلأ طا-سشن-لأ

ذيمÓتلأ صسيردتل ةدام يسسأردلأ اهج-ه-ن-م
،ةيداسصتق’أ ةيمنت-لأ ى-ل-ع ة-حا-ي-سسلأ ر-ثأأ

أذه ‘ ةنيعم أر-طأأ ه-ت-ي-ن-هذ ‘ ي-م-ن-ت-ف
ةيفيك نع بيلاسسأأ دأرفأ’أ ملعتيف ،لاÛأ
تقولأ رورم عم حبسصتف ،حايسسلأ عم لماعتلأ

أذه مدخت ةيبÎلاب ةطبترŸأ تأداعلأ نم
.لاÛأ

Òغي دق يجراÿا ⁄اعلا ىلع حاتفنلا
انتينهذ نم

Òبÿأ لاق ةيرئأز÷أ ةيلقعلاب قلعتي اميفو
ـل هح-ير-سصت ‘ ر-م-ع نورا-ه يدا-سصت-ق’أ

يرئأز÷أ Òغ مويلأ يرئأز÷أ نإأ ““رأو◊أ““
⁄اعلأ ىلع حاتف-ن’أ د-ع-ب ة-سصا-خ ،صسمأ’أ
يتلأ تأرايزلأ دع-ب ير-ئأز÷أو ،ي-جراÿأ

قدانفلأ ‘ هتماقإأو لودلأ فلتfl ¤إأ هتداق
مدقت يتلأ تامدÿأ ةيعون ىلع علطأ دقو
ىقبتو ،ةحايسسلأ ةفاقث هبسسكأأ أذه لك ،اهيف
’ اعسسأو اŸاع –نوراه فيسضي– ةحايسسلأ
ةطبترم وأأ ،ةيرحبلأ ةحايسسلأ طقف لمسشي
يحايسس عونت كانه لب ،طقف فيسصلأ لسصفب

ةيجÓعلأو ةينيد-لأ ة-حا-ي-سسلأ رأر-غ ى-ل-ع
نكÁ يتلأ طا‰أ’أ نم اهÒغو ةيخيراتلأو
رئأز÷أ ليخأدم ريوطتل اهيلع دم-ت-ع-ن نأأ

.ةبعسصلأ ةلمعلأ نم
ةيحايسسلا انقطانم ليهأات انيلع

،يرئأز÷أ ةينهذ نع ثيد◊أ لبق نأأ امك
¤إأ –نورا-ه لو-ق-ي– قر-ط-ت--لأ ا--نر--ج--ي
أروطت دهسشت ⁄ يتلأ ةي-حا-ي-سسلأ تآا-سشنŸأ

يتلأ ندŸأ صضعب ىتحو ،ةليوط ةÎف ذنم
رأرغ ىلع Òظنلأ عط-ق-ن-م ’ا-ب-قأ فر-ع-ت

يفكت ’ اهيف ةيتحتلأ ىنبلأ نأأ د‚ ،لجيج
اهلاح ،رأوزلأ نم لوهŸأ مج◊أ باعيتسس’
ام وهو ،ىر-خأ’أ ندŸأ ن-م د-يد-ع-لأ لا-ح
ةحايسسلاب صضوهنلأ اندرأأ نإأو ىتح اننأأ ينعي
ىنب باعيتسسأ اهنكÁ ندم رايتخأ ا-ن-ي-ل-ع-ف

ةرأزولاب يرحف ،حايسسلأ مجح لمت– ةيت–
،ةدكيكسس ‘ كرأدناج لÓغت-سسأ ة-ي-سصو-لأ
نأأ نكÁ يتلأ نكامأ’أ نم ةدحأو دعت يتلأ
ثيح ،يŸاعو ينطو يحايسس بطقل لوحتت

Áةيحاي-سس ة-ن-يد-م ‘ را-م-ث-ت-سس’أ ا-ن-ن-ك
نكÁ ةبرجت-لأ حا‚ د-ع-ب م-ث ،ة-ل-ما-ك-ت-م
رأرغ ىلع ،نطولأ ءاجرأأ يقاب ىلع اهميمعت

تا-ما-م-ح ‘ صسنو-ت ةرا÷أ ه-ب تما-ق ا--م
...Úمسساي

ةهجاو ‘ ““ةماسستبلا““ لعج بجي
دÓبلا

يبرعلأ يداسصتق’أ Òبÿأ حسضوأأ ،هتهج نم
نم نأأ ،““رأو◊أ““ ـل هحيرسصت ‘ ،نسس◊وأأ
اهنع انيهسس يتلأ ةيسسا-سسأ’أ ل-ئا-سسŸأ م-هأأ

صضيور-تو ة-ي-حا-ي-سسلأ ة-فا-ق-ث-لأ عرز ي--ه
ةماسستب’أ ملعتنو ،رخآ’أ لبقت ىلع ةينهذلأ

صساسسأأ ةماسستبأ’أ Èتعتو ،حئاسسلأ هجو ‘
نم عون لخدتو ،ة-ن-ي-تŸأ تا-قÓ-ع-لأ ءا-ن-ب
‘ مهعم يقتلن نيذلأ بولق ¤إأ ةنينأامطلأ

نكامأ’أ
انئاقل ةدم تقرغتسسأ نإأو ىتح ةي-مو-م-ع-لأ

ةيمهأ’ أرظنو ،ن-مز-لأ ن-م ة-هر-ب م-ه-ع-م
صضعب تأا÷ دقف ،رخآ’أ هجو ‘ كحسضلأ
‘ ملقلاب حايسسلأ يلبقتسسم بيردتل لودلأ
،مههوجو ‘ ةماسست-بأ م-سسر-ت ى-ت-ح م-ف-لأ
نم رئأز÷أ هب رخزت ام لÓغتسسأ ¤إأ ايعأد
،ةÒبك ةيحايسس ةيعيبط تÓهؤومو تاموقم
0051 زواجتي يلحاسس طيرسش ىلع عقت يهف
ة--ي--ل--ب÷أ ة--حا--ي--سسلأ بنا---ج ¤إأ ،م---ك
ةدئأر نوكت نأأ اهل حمسسي ام ،ةيوأرحسصلأو

ردسصتت لقأ’أ ىلع وأأ ،ةيŸاعلأ ةحايسسلأ ‘
صضي-بأ’أ ر-ح-ب-لأ ى-ل-ع ة-ع--قأو--لأ لود--لأ
ءانب ‘ مهسستو ،ايقيرفإأ لامسشو طسسوتŸأ

نع انينغي يذلأ لكسشلاب ةيداسصتقأ ةدعاق
‘ ›اتلاب عاطقلأ لاخدإأو ،›وÎبلأ عيرلأ
فعسض بابسسأأ اعجرم ،يداسصتق’أ عيونتلأ
اهنم لمأوع ةدع ¤إأ رئأز÷أ ‘ ةيحايسسلأ
ةلماعلأ ديلأ نيوكت فعسض ،ة-ي-طأر-قوÒب-لأ
،ةيحايسسلأ لا‹ ‘ ةءافكلأ تأذو ةلهؤوŸأ

نسس◊وأأ صصلخو ،ةمدقŸأ تامدÿأ فعسض
نأأ لبق قÓخأأو ةيبرت ةحايسسلأ لعفلأ نأأ ¤إأ
نسسحو ،ةيعي-ب-ط ر-ظا-ن-مو ق-فأر-م نو-ك-ت

دلب ‘ ¤وأأ ةهجأو ةما-سست-ب’أو ،ة-ل-ما-ع-م
نأأ ىريو ،يحايسسلأ طاسشنلاب ماي-ق-لأ د-ير-ي
يهتنتو راطŸأ ‘ لماع لوأاب أأدبت ةحايسسلأ
¤إأ انلسصو أذإأ ،حئاسسلأ عدوي نطأوم رخآاب

مامأأ اننإأ لوقلأ اننكÁ اهنيح ىوتسسŸأ أذه
 .ةيقيقح ةحايسس

يلع ديسس ةÒسصن

عاطقلا ‘ نولعافو ءاÈخ
..تاـــــينهذلا حÓـــسصإاب نوــــهرم يــــحايسسلا عÓـــقإلا:““راو◊ا““ ـل يحايسسلا

Òثأات يأا نود ماكحألا رادسصإا ‘ ادايسسأا اونوكي نأاو ،ةيلوؤوسسŸا حورب يلحتلا ¤إا ةاسضقلا ،كوÈم دعسسي ،ةاسضقلا ةباقن ضسيئر اعد
.ءاسضقلل يسسايسسلا فيظوتلاو ليللا ةلادع تسسرك يتلا ةقباسسلا تاعيرسشتلا ادقتنم ،يجراخ

دود◊اب لماع لوأا نم أادبي يحايسسلا لعفلا :نسس◊وأا ¯      اهراز يتلا لودلا نم ةحايسسلا ىنعم ىقسستسسا يرئاز÷ا:نوراه ¯
ل◊ا وه يحايسسلا طاسشنلا عم ةيرئاز÷ا ةيلقعلا فيكت :ةيرسصن ¯        ةحايسسلا دعاوق ءاسسرإا سساسسأا ةينهذلا:يداب خيسشلا ¯

ةحايسسلا مدخي اÃ يرئاز÷ا ركفلا ةرولب نم دب ’ :طايعلب ¯     يحايسسلا سس◊ا ةيقرت بجي :رمات نب ¯
ةيحايسسلا ةطراÿا ‘ ةناكم اهسسفنل ذاختا ديرت ةلود يأا ‘ يحايسسلا عاطقلاب ضضوهنلا ةلأاسسم طبرن ام اÒثك

عقاولا نأا لإا ،ةعونتم تامدخ نم ةزجنŸا ةيحايسسلا عيراسشŸا ىدÚ، ÃللÙاو بناجألا حايسسلل ةهجو نوكتل ةيŸاعلا
ايfi ىلع ةبئاغلا ةماسستبلا وهو مهم دج Óماع زواجتن نأا بجي ل هنأا لإا ،مدقت ام ةرورسض ىلع هنأا تبثأا

.عاطقلا اذهب ضضوهنلا ديرت ةلود يأا ‘ يحايسسلا عÓقإÓل ةيسساسسأا ةاون Èتعت يتلاو ،Úيرئاز÷ا



،صسيمÿأ ةحي-ب-صص ،ج-ت-حأ
روصصقلأ يصضرم نم تأرصشعلأ
ر-ق-م ما-مأأ نأر-هو-ب يو-ل--ك--لأ

حÓ-صصإأو ة-ح-صصلأ ة-ير--يد--م
،ة-ي’و--لا--ب تا--ي--ف--صشت--صسŸأ

لظ ‘ مهب لفكتلاب Úبلاطم
تلآأ ي-ت-لأ ة-يرزŸأ فور--ظ--لأ
ىلكلأ صضأرمأأ ةحل-صصم ا-ه-ي-لإأ
ميك◊أ يعما÷أ ىفصشتصسŸاب
ثد– ا-م بصسح ،بجرز ن--ب

Úج-تÙأ ن-م د-يد-ع-لأ ه--ن--ع
ـل حير-صصت ‘ أو-ب-لا-ط ن-يذ-لأ
لصسغلأ ت’آأ Òفوتب ““رأو◊أ““
ءأر-جإ’ أذ-هو .““ ز-ي-لا-يد--لأ““
يولك-لأ ل-ي-صسغو ة-ي-ف-صصت-لأ
ةدجأوتŸأ ت’آ’أ لطعت دعب
ديزأأ ذنم لمعلأ نع اهفقوتو
ى-صضرŸأو تأو-ن--صس6 ن----م
،ءاصصقإ’أو صشيمهتلأ نوناعي
مدعل ‘وت نم مهنم ديدعلأو
ل-ي-صسغ-لأ صصصصح ه-ل ءأر--جإأ
¤إأ ة--فا--صضإ’ا--ب ،يو---ل---ك---لأ

ي-ت-لأ ةرو-هد-تŸأ ة-ي-ع-صضو-لأ
بايغ ‘ ةح-ل-صصŸأ ا-ه-ي-لإأ تلآأ
كلذ نع م‚ ا-مو ،ة-فا-ظ-ن-لأ

ةرصشت-ن-م ة-ه-ير-ك ح-ئأور ن-م
ة-ح-ل-صصŸأ قأور لو--ط ى--ل--ع

نأوعأأ مأدعنأ ةجيتن ةيبطلأ
¤إأ ةحلصصŸأ راقتفأو ةفاظنلأ

.تافظنم
بصسح ،ةلب Úطلأ دأز ا‡و

ة-يودأ’أ مأد--ع--نأ ،Úج--تÙأ
رو-صصق--لأ ى--صضرÃ ة--صصاÿأ
‘ د-ق-ت-ف-ت ي-ت-لأو ،يو-ل--ك--لأ
ا--م و---هو ،ة---ي---لÙأ قو---صسلأ

،ىصضرŸأ ةاناع-م ن-م ف-عا-صض
ـل ى-صضرŸأ د--حأ حر--صص ا--م--ك

ن--م م--غر--لا---ب ه---نأ ““رأو◊أ““
،ليصسغلأ ت’آأ طاصشن فقوت
ريدم ةصصاخ ،ةرأدإ’أ نأأ ’إأ

مقي ⁄ ،ةي’ولاب يفصشتصسŸأ
ءانتقأ وأأ ت’آ’أ كلت ةنايصصب
ا-مد-ع-ب ةد-يد-ج ىر--خأأ ت’آأ

¤إأ كلذ ة-ي--لوؤو--صسŸأ ل--م--ح
يذ-لأو ،ة-ح--صصلأ ة--ير--يد--م
ى---صضرŸأ جور---خ ‘ بب---صست
امدع-ب ه-ل-ي-حر-ب ة-ب-لا-ط-م-ل-ل

با-ي-غ ‘ م-ه-تا-نا-ع--م تلا--ط
ل---ي----صسغ----لأ ت’آأو ءأود----لأ
نوجتÙأ عطق ثيح ““زيلايد““
رورŸأ ة-كر-ح ما-مأأ ق-ير-ط--لأ

بلا--ط--ت تا--ت--ف’ Úل---ما---ح
ءأرجإأ لجأأ نم مهب لفك-ت-لا-ب

امدعب يولكلأ لصسغلأ صصصصح
ة-ي’و-لا-ب ي-صضرŸأ دد-ع قا-ف

أو-ح-ب-صصأأ صضير--م007 ن-----ع
،توŸأو ةا---ي◊أ Úب مو---ي----لأ

با--صصŸأ صضيرŸأ نأ ة--صصا---خ
هتايح يولكلأ رو-صصق-لأ ءأد-ب
تا-ي-ل-م-ع-ب ة-ط-ب-تر--م ا--م--ئأد
مهل-ع-ج ا-م ،يو-ل-ك-لأ ل-صسغ-لأ
ةحصصلأ ريزو-ب نود-ج-ن-ت-صسي
مهب لفك-ت-لأ د-صصق ل-خد-ت-ل-ل

.ايبط

ىف-ط-صصم ،ف-ل-صشلأ ة-ي’و ›أو ر-مأا-ب ”
تمصض ةيئ’و ةن÷ ليكصشت ” ،قداصص

ة-ح-صصلأ ة-ير-يد-م ،ة-ي’و-لأ ن-ع Ó--ث‡
،ةيمومعلأ تأزيهجتلأ ةيريدم ،ناكصسلأو
،ةنجات ةيدلب ،تايانبلل ةينقتلأ ةبقأرŸأ
ةينأديم ةرايزب اهتأذ ةن-ج-ل-لأ تما-ق ن-يأأ
ةرو-ج-هŸأ ة-ي-ح-صصلأ تآا-صشنŸأ ىد--حإأ ¤إأ
ىلع فو-قو-لأ ل-جأأ ن-م ة-ن-جا-ت ة-يد-ل-ب-ب
ى-ل-ع تف-قو ا-م-ك ،ة-ي-لا◊أ ا-ه-ت-ي--ع--صضو
 .اهل ةروا‹ ىرخأأ ةأاصشنم ةيعصضو
ع-م ’و-ط-م ثيد-ح ة-ح-صصلأ ر-يدŸ نا--كو
دكأأ ثيح ،ÊدŸأ عمتÛأ يلث‡ نم ددع

ة--ح--صصلأ عا---ط---ق ن---ع لوأ’أ لوؤو---صسŸأ
رظتني أÒب-ك Ó-م-ع كا-ن-ه نأأ ة-ي’و-لا-ب
Úصس– لجأأ نم هبصصنم ‘ لك عيم÷أ

هل ةعبا-ت-لأ تآا-صشنŸأو عا-ط-ق-لأ ة-ي-ع-صضو
 .ةي’ولاب

ة-يد-ل-ب ة-ن-ج-ل-لأ ترأز ،قا--ي--صسلأ تأذ ‘
ة-ن-يا-ع-م ت“ ثي-ح ة--صشا--ك--ع يد--ي--صس
ةرملل ةئÎهŸأ تامدÿأ ةددعتŸأ ةدايعلأ
ن-م ا-ي-ع-صس ،ر-ه-صش ن-م ل-قأأ ‘ ة--ي--نا--ث--لأ
ةي’ولاب ة-ح-صصلأ عا-ط-ق ى-ل-ع Úم-ئا-ق-لأ

ةمدخ ةيرذج لولح داجيإأ ةرورصض ىلع
را-طإأ ‘ Úت-ق-ط-نŸأ نا-ك-صس تا-ع-ل--ط--ت--ل

ذ-خأ’أ ¤إأ ة--ي--مأر--لأ ›أو--لأ ة--صسا--ي--صس
 .ÚنطأوŸأ ت’اغصشناب

تأرايز ميظنت متيصس هنأأ ركذلاب ريدج
ة-ي-ح-صصلأ تآا-صشنŸأ ع--ي--م÷ ة--ي--نأد--ي--م
متيصس ثيح ،ةي’ولأ م-ي-ل-قإا-ب ةد-جأو-تŸأ
ةعوفرŸأ ت’اغصشن’أ عيم÷ عا-م-ت-صس’أ

ه-ب-صش وأأ Úي-ب-ط-لأ Úصسرا-مŸأ ل--ب--ق ن--م
ة-ي-غ-ب Úيرأدإ’أو Úن-طأوŸأو Úي--ب--ط--لأ

داجيإأ مث ن-مو ،عا-ط-ق-لأ لا-ح صصي-خ-صشت
صصئا-ق-ن-لأو ل-كا-صشم-ل-ل ة-يرذ-ج لو--ل--ح

Úلعافلأ عيمج كأرصشإاب كلذو ،ةلجصسŸأ
تلول“ Òمصس .عاطقلأ ‘

،فيطصس ةي’وب نولواقم ي-ك-ت-صشي
ع-يرا-صشم Òتأو-ف د-يد-صست ر-خأا--ت ن--م
ترم ،Òمعتلأو ءانبلأ عاطق ‘ ةزجنم
،اهزا‚إأ خيرا-ت ى-ل-ع ة-ن-صس ن-م د-يزأأ

ةيمومع-لأ ة-ن-يزÿأ Úمأأ صضفر ءأر-ج
ل-ي-ج-صست بب-صسب ا-هر-ير“ ة-ي’و--ل--ل

.تاظف–
نأا--ب ،““رأو◊أ»ـل نو--لوا---ق---م ح---صضوأأو
مهتقلقأأ ،ةنصس ذنم ةقلاعلأ ةيعصضولأ
نوهجوتي مهل-ع-ج ا-م ،ةÒب-ك ة-جرد-ل
ءا-ن-ب-لأ ة-ير-يد-م ¤إأ ي--مو--ي ل--ك--صشب
Úمئاقلل ىوكصشلأ هيجو-تو Òم-ع-ت-لأو
ديدصست ر-خأا-ت بب-صسب ،عا-ط-ق-لأ ى-ل-ع
ح-لا-صصل ا--هزا‚أ ” لا--غ--صشأأ Òتأو--ف
زا‚إأ ” ثي--ح ،ة--ي--ن--عŸأ ة--ير---يدŸأ
لا-غ-صشأ’أو تا-ي-ل-م-ع-لأ ن--م د--يد--ع--لأ
تا-قر-ط-لأ رأر--غ ى--ل--ع ،ة--ي--فا--صضإ’أ

.ة-----ي-----جراÿأ ة-----ئ-----ي-----ه-----ت------لأو
وه رمأ’أ ‘ بيرغلأ نأاب نوينعŸأ لاقو
ن--ع د--يز--ي ا--م كلÁ لوا--ق--م ل--ك نأأ

ةي-لا-م غ-لا-بÃو Úت-ق-لا-ع Úت-ي-ع-صضو
نويلم006 قو-ف-ت ا--ه--ل--قأأ ،ةÈت--ع--م
Òغ بب-صسلأ نأأ Úف-ي-صضم ،م--ي--ت--ن--صس
Òمعتلأو ءانبلأ ةيريدم نوك ،حصضأو
.فر------صصلا------ب ر-------مآ’أ Èت-------ع-------ت
قفو لاغصشأ’أ زا‚إاب نوينعŸأ ماق دقو
’و ا-ه-ب لو-م-عŸأ ة-ي-نو-نا-ق-لأ قر--ط--لأ
نإأ ة-يرأدإ’أ ءا--ط--خأ’أ نو--ل--م--ح--ت--ي
صضفري اهصسا-صسأأ ى-ل-ع ي-ت-لأو ،تد-جو
ف-ي-ط-صشب ة-ي-مو-م-ع-لأ ة-ن-يزÿأ Úمأأ

بصصو Òتأو-ف-لأ ر-ير--م--ت--ل Òصشأا--ت--لأ
،ة-ي-ك-ن-ب-لأ م--ه--تا--با--صسح ‘ لأو--مأ’أ

تاهجلل أوهجو-ت م-ه-نأأ ى-ل-ع ن-يد-كؤو-م
تأداهصش لاصسرإاب تماق يتلأ ،ةيصصولأ
عم اهتيوصستل مه-تا-ف-ل-م ن-م-صض ة-يرأدإأ
.ةيمومعلأ ةنيزÿأ Úمأأ

صضفر د---ق----ف ،Úثد----ح----تŸأ بصسحو
ةلا-ح ل-ك بصسح ة-يرأدإ’أ تأدا-ه-صشلأ

تاظفحتلأ نأأ ىلع نيد-كؤو-م ،ة-ي-ن-ع-م
نولمحتي ’ ينعŸأ لبق نم ةعوصضوŸأ

ءا-ط-خأ’أ صضع-ب نأأ ا--م--ك ،ا--ه--ب--قأو--ع
’ ةي-ن-عŸأ تا-ه÷أ ل-ب-ق ن-م ةردا-صصلأ

ىلع نيدكؤوم ،مهلوق دح ىلع ،مهينعت
.مو-----ه------ف------م Òغ صسب------ل دو------جو
ىوكصش ة-صضير-ع نو-ي-ن-عŸأ ه-جو د-قو
،بتا--ك--لا--ب د--مfi ،ة--ي’و---لأ ›أو---ل
م-هÒتأو-ف د-يد-صست ر-خأا-ت نو-ك-ت-صشي
تر--ثأأ ثي--ح ،ةÎف ذ--ن--م ة--ق--لا--ع--لأ
لاغصشأ’أ ةÒتو ىلع ابلصس ة-ي-ع-صضو-لأ

‘ اهنوزج-ن-ي ع-يرا-صشم م-ي-ل-صست أذ-كو
لعج ‘ ةيعصضولأ تببصست امك ،اهنأوأأ
ديدصست مامأأ ةز-جا-ع ف-ق-ت ت’وا-قŸأ
ة-ي-ئا-ب÷أ ه-ب-صشو ة-ي-ئا-ب÷أ نو-يد--لأ

ن--ع ة---ب---تŸÎأ ىر---خأ’أ نو---يد---لأو
نو-نا-ق نأأ ¤إأ ن-يÒصشم ،ا--هد--يد--صست
ى-ل-ع صصن-ي ة-ي-مو-م--ع--لأ تا--ق--ف--صصلأ

نم رهصش رورم دعب ةروتافلأ ديدصست
““ رأو◊أ““ تلوا---ح د---قو .ا---ه----ع----صضو
نود نكل ،ةي-ن-عŸأ تا-ه÷ا-ب لا-صصت’أ

هبأرعل .ح.ىودج

فيطشسب ةيمومعلا ةنيزÿا Úمأا نوكتششي نولواقŸا

ةي’ولاب صضيرم006 نم ديزأأ توŸأ رظتني اميف
مادعن’ عراششلا ‘ نوجتحي نارهوب يولكلا روشصقلا ىشضرم

لمعلا نع““ زيلايد““ ت’آا فقوتو ةيودأ’ا
لامآأ .ع

ءايتشسا Òثي لقنلل تاطfi بايغ
ÂاغتشسÃ ةرجأ’ا يقئاشس

ة-ي-ن-ك-صسلأ ءا-ي-حأ’أ ن-م تأر-صشع--لأ تلأز ا--م
Ãا-غ-ت-صسم ة-ي’و ز-كرÂ نود fiلقنلل تا-ط

ى-ل-ع ةر-جأ’أ ي-ق-ئا-صس د-عا--صست ة--ب--صسا--ن--م
ف-ل-تÈ flع ل-ق-ن-ت-لأو م-ها-ط-صشن ة-صسرا‡

ة--ن--يدŸ ير--صض◊أ ط--يÙأ ل--خأد ق--طا---نŸأ
Èع ةصصاخ ،اينأرمع تعصسوت يتلأ Âاغتصسم
يديصس““ ءايحأأ هب عقت يذلأ يقرصشلأ روÙأ
.““ةبورخ ،مÓصسلأ ،بودÛأ

هذهب Úنطاقلأ ÚنطأوŸأ نم ديدعلأ ىكتصشأو
حلاصصم رخأات نم ةفورعŸأ ةينكصسلأ ءايحأ’أ

زا‚أ ‘ Âاغتصسم ة-يد-ل-بو ل-ق-ن-لأ ة-ير-يد-م
fiأ دعاصست ة-ب-صسا-ن-م ل-ق-ن-ل-ل تا-طŸنطأوÚ

¤إأ ةينكصسلأ مهتاعمŒ نم لقنتلأ ىلع اصضيأأ
لاغصشأأ نم رخآ’أ وه Êاعي يذلأ ةنيدŸأ زكرم
لقنلأ ةطÊ fiاعتو هتنت ⁄ يتلأ يأومÎلأ
نم ءأر-ف-صصلأ Úع قو-صس ة-ق-ط-نÃ ةدو-جوŸأ

تأÎف--لأ لÓ--خ ى--صضو--ف ة--لا--حو ط---غ---صض
لقنلأ تاطfi نم ديدعلأ نأ امك ،ةيحابصصلأ
طور--صش ى--ندأأ ¤إأ ر--ق--ت--ف--ت نآ’أ ةدو---جوŸأ
تأو-ن-صس ذ-ن-م Òث--ي يذ--لأ ر--مأ’أ ،تا--مدÿأ
نوبلاطي نيذلأ ÂاغتصسÚ ÃنطأوŸأ ءايتصسأ
ىلع يوت– ةديدج لقن تاطfi ثأدحتصساب
تامدخ ىلعو Úن-طأوŸأو Úن-صسم-ل-ل د-عا-ق-م
.ةيرصصع ىرخأأ

Êأورم .م

fiيــل
  ـه1441 مر1٢fi قـفأوŸأ مÈ 910٢متبصس1٢  تبصسلأ

يقأوبلأ مأأ نمأأ
تاشسولهم زجحو اشصخشش61 فيقوت

تامهادم ‘ ةيلوحك تابورششمو
ةــــــــــÁر÷ا راـــــــــكوأ’

ة-يا-ه-ن ،ي-قأو-ب-لأ مأأ ة-ي’و ن--مأأ ح--لا--صصم تم--ظ--ن
م-ي-ل-قإا-ب ا-هر-ئأود ع-ي-م-ج ىو-ت-صسم ى-ل-ع ،عو--ب--صسأ’أ
ف-ل-تfl تصسم ة-ي-طر-صش تا-ي-ل--م--ع ،صصا--صصت--خ’أ
ةبقأرم اهلÓخ نم ” ،ةهوبصشŸأ نكامأ’أو ءايحأ’أ
ةين-مأ’أ تا-طا-صشن-لأ را-طإأ ‘ تا-ب-كرŸأو صصا-خ-صشأ’أ
ط-صسو-لأ ‘ ةÁر÷أ ة-براÙ ة--ي--مأر--لأ ة--ي--ئا--قو--لأ
ةبقأرم نع تايلمعلأ هذه ترفصسأأ ثيح ،يرصض◊أ

ةينمأ’أ تأرقŸأ ¤إأ صصخصش751 ليو–و ةبكرم07
حوأÎت اصصخصش61 فيقوت ” ذإأ ،مهطيقنت لجأأ نم
ىدل مهنع ثوحبم Úب ،ةنصس13وÚ 91ب مهرامعأأ
ىدل Úبولطم ،ةيركصسعلأ أذ-كو ة-ي-ئا-صضق-لأ تا-ه÷أ

‘ Úطروتم ،قيق-ح-ت-لأ ل-جأأ ن-م ة-طر-صشلأ ح-لا-صصم
تأر--ثؤوŸأو تأردıأ كÓ--ه--ت--صسأو ةزا--ي--ح ا--يا--صضق
تأر-ثؤوŸأ ن-م ا-صصر-ق74 ز-ج-ح ” ثي-ح ،ة-ي-ل-ق-ع--لأ
ةأايهم (جلاعم فيك) تأردfl هع-ط-ق ع-برأأ ،ة-ي-ل-ق-ع-لأ
ة-ي-لو-ح-ك-لأ تا-بور-صشŸأ ن-م ةد-حو551و ج-يوÎل--ل

flة-فا-ك ذا-خ-تأ م-ت-ي-ل ،ما--ج--حأ’أو عأو--نأ’أ ة--ف--ل--ت
حلاصصملل مهيدق-تو م-هد-صض ة-ي-نو-نا-ق-لأ تأءأر-جإ’أ
.ةصصتıأ

ي◊اصص قراط

نكشسم13 يحب ماموشصلا ناكشس
 نوكتششي وزو يزيتب تيمداتب

قيرطلا روهدت نم

تيمداتب نك-صسم13 يحب مامو-صصلأ نا-ك-صس ي-ك-ت-صشي
روهدتلأو ي◊أ اهفرعي يتلأ ة’ابمÓلأ نم وزو يزيتب
،روكذŸأ ي◊أ ¤إأ يدؤوŸأ قيرطلأ ق◊ يذلأ Òبكلأ

رفحلل هزايتجأ ‘ ةÒبك ةبوعصص هول-م-ع-ت-صسم د-ج-يو
ح-صضوأأو ،ي◊أ أذ-ه Èع ةر--صشت--نŸأ ة--ي--ئاŸأ كÈلأو
نم Òثك ‘ ÚيلÙأ ÚلوؤوصسŸأ نأأ ي◊أ ناكصس صضعب
لك نأأ ’إأ ،هديبعتو ق-ير-ط-لأ ة-ئ-ي-ه-ت-ب أود-عو تأرŸأ
ةق-با-صسلأ ة-ي-با-خ-ت-ن’أ تÓ-م◊أ ع-م تب-هذ دو-عو-لأ

مهتÓقنت دنع لافطأ’أو ،ناكصسلأ ةاناعم ترمتصسأو
ıأ ف-ل-تŸراطمأ’أ طقاصست ءان-ثأأ ا-صصو-صصخ ،صسرأد،
نكÁ ’ ة-ي-ئا-م كر-ب ¤إأ ق-ير-ط-لأ ل-ي-ح-ت-صسي ثي-ح

 .ةلوهصسب مهصسرأدم ¤إأ لوصصولأ
‘ أود-صشا-ن نا-ك-صسلأ ء’ؤو-ه نإا-ف ،ىر-خأأ ة-ه-ج ن--مو
لجاعلأ لخدتلأ ةيلÙأ تاطلصسلأ تأرŸأ نم ديدعلأ
مع Úبرعم ءا-ت-صشلأ لو-ل-ح ل-ب-ق ق-ير-ط-لأ ة-نا-ي-صصل

flقيرطلأ أذه ةيعصضو مقافتت نأأ ةبغم نم مهفوا
لعج يذلأ رمأ’أ وهو ،مهت-ق-ط-ن-م ة-لز-ع ¤إأ يدؤو-يو
ةرور-صضب ة-ي-ن-عŸأ تا-ط-ل-صسلأ نو-ب--لا--ط--ي Úن--طأوŸأ
فلتfl ديبعت صصخت ع-يرا-صشم ق-ي-ب-ط-ت ‘ عأر-صسإ’أ
ت .صسÓيغإأ.ةئرهتŸأ قرطلأ
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ةيدلبب ÚنطاوŸا نم تار-سشع-لا ى-ك-ت-سشا
مهتان-ك-سس م-ي-ل-سست ر-خأا-ت ن-م Âا-غ-ت-سسم
ÚنطاوŸا نم ددع ماق دقو ،ةيعامتج’ا
Âا-غ-ت-سسم ةر-ئاد ر-ق-م ما-مأا جا-ج-ت-ح’ا-ب
مهتانكسس ميلسست ‘ ليجعتلا-ب Úب-لا-ط-م
ىلع ةنسس ن-م د-يزأا ذ-ن-م م-ه-ل-سص– د-ع-ب
.ةدافتسس’ا تاررقم
ردا-سصم ن-م ““راو◊ا““ تم--ل--ع ا--م بسسحو
ةرئادل ةيلÙا تا-ط-ل-سسلا نإا-ف ،ة-ع-ل-ط-م
¤إا ق--با--سس تقو ‘ ترا--سشأا Âا--غ--ت--سسم

تا-ن-ك-سسلا ع-يزو-ت-ل ةد--يد--ج ة--ي--ل--م--ع
اهب تهتنا يتلاو ،ةز-ج-نŸا ة-ي-عا-م-ت-ج’ا
Âاغتسسم ةي’و ›او ددسش ذإا ،لاغسشأ’ا

عيزوت ةرورسض ىلع ةبسسانم نم ديزأا ‘
ا-ه-ب ته-ت-نا ي-ت--لا ة--ي--ن--ك--سسلا ضصسص◊ا
تاي-ل-م-ع لا-م-ك-ت-سسا ا-ه-ب ”و ،لا-غ-سشأ’ا
.ةيجراÿا ةئيهتلا

م-ي-ظ-ن--ت ‘ ة--ي’و--لا ›او عر--سشو اذ--ه
نم تار-سشع-لا د-ق-ف-ت-ل ة-ي-ئا-ج-ف تارا-يز
نك-سسلا ة-غ-ي-سص ‘ ة-ي-ن-ك-سسلا ع-يرا-سشŸا

معدŸا يموم-ع-لا ن-ك-سسلاو ي-عا-م-ت-ج’ا
زا‚إ’ا ‘ ارخأات رخآ’ا وه دهسشي يذلا

.ةي’ولا تايدلب نم ديدعلا Èع
Ìكي يتلا ةينكسسلا ع-يرا-سشŸا نأا ود-ب-يو

نكسسلا ضصخت Âاغت-سسÃ بل-ط-لا ا-ه-ي-ل-ع
تاطلسسلا هيف تعطق يذلا ي-عا-م-ت-ج’ا
‘ اماه اطوسش Âاغتسسم ةيدل-ب-ب ة-ي-لÙا

.ةينكسسلا ضصسص◊ا عيزوت

د--مfi ف--ي---ط---سس ة---ي’و ›او د---عو
ميلسستب ،ضسيمÿا ةح-ي-ب-سص ،بتا-ك-لا-ب
لد-ع تا-ن-ك-سس ن-م ة-ي-نا--ث--لا ة--سص◊ا
ة-سص◊ا د-ع-ب ،ءا--سسن--لا ر--ئ--ب--ب ““٠٠5١““
ي-سضاŸا عو-ب-سسأ’ا تعزو ي--ت--لا ¤وأ’ا
” يتلا نيدموب يراو-ه ة-فا-ق-ث-لا راد-ب
ءاسسنلا رئب عقوم ىوتسسم ىلع اهنيطوت
ةمسصاعل يقرسشلا جرıاب ةعقاولا٢و١
—ا-ف-لا ها-سصقأا ل-جأا ‘ كلذو ،ة-ي’و-لا
ىركذب لاف-ت-ح’ا ة-ب-سسا-نÈ، Ãم-فو-ن
.ةيريرحتلا ةروثلا ع’دنا
¤إا هتداق دق-ف-ت ةرا-يز لÓ-خو ،›او-لا
ة-ي--م--هأا ى--ل--ع دد--سش ،رو--كذŸا ع--قوŸا
تاسشرولا معدب قلعتي ام ‘ ا-م-ي-سس ’ ،لا-غ-سشأ’ا ن-م ءا-ه-ت-ن’ا
اهميلسست دسصق ،ةيرورسضلا تايلآ’او ةلماعلا يديأ’اب ةفلتıا

مÓتسساب ÚبتتكŸا نيديفتسسملل حامسسلا عم ،ددÙا دعوŸا ‘
.فيراسصŸا نم اهÒغو ءاركلا ءابعأا نم مهسصيلخت عم ،مهققسش

ةيمهأا-ب تا-م-ي-ل-ع-ت ›او-لا ى-ط-عأا ا-م-ك
ط--بر--لا لا--غ--سشأا ةÒتو ‘ ع--ير--سست--لا

Ãةرسشابم اهع-ب-ت-ت ،تا-ك-ب-سشلا ف-ل-ت-خ
ديبعتب ءاوسس ،يحلل ةيجراÿا ةئيهتلا
ادد-سشم ،ة-ف-سصرأ’ا زا‚إا وأا تا-قر-ط-لا

تا----حا----سسŸا زا‚إا ةرور----سض ى----ل-----ع
راج-سشأ’ا ضسر-غ لÓ-خ ن-م ،ءار-سضÿا

¤إا ة-فا-سضإا ،ة-ي-ن-يز--ت--لا تا--تا--ب--ن--لاو
د--سصق ،بع--ل--ل تاءا--سضف ثاد--ح--ت--سسا

ي--سشي--عŸا را--طإ’ا Úسس–و ر--يو---ط---ت
‘ نكسسلاب مهل حامسسلا عم ،Úنطاوملل
ل-ك ى--ل--ع ر--فو--ت--ت ة--ث--يد--ح ءا--ي--حأا

.ةحارلا تامزلتسسم
ل--ك ى--ل--ع دد--سش لوؤو--سسŸا نأا ¤إا Òخأ’ا ‘ ةرا--سشإ’ا ى--ق--ب--ت
،مهنيب اميف قيسسنتلا ةرورسضب زا‚إ’ا عقوÃ ةينعŸا فارطأ’ا

.ةددÙا لاجآ’ا لÓخ نيديفتسسŸا ىلع حيتافŸا ميلسست دسصق
هبارعل .ح

Êاورم .م

  ةمدÿا نودرسسأا ماظن لوخد   مغر بذبذتم   عيزوت

 عيزوت   ‘   مكحتي   نم
  دباع   نب رئبب   ءاŸا

د-ع-ب اÒخ د-با-ع ن-ب  ر-ئ-ب ة-يد-ل-ب  نا-ك-سس ر-سشب-ت--سسا
هلوخدو   نودرسسا ةيدك ماظن   نم مهتيدلب ةدافتسسا

ةيدŸا   ›او   ماق   ثيح ،ةيلعفلا   ةمدÿا   زيح
نم   Ìكأا   كلهتسسا   يذلا   عورسشŸا   اذه Úسشدتب
لازي Óف   ،Òغت    ديدج   ’    هنا   Òغ ،ÒيÓم   ةعبرأا
لازي ’و   ،ءام   ةمزأا Êاعي   تايدلبلا   هذهب نطاوŸا

ةنكاسسل   ةسصاخ عيزوتلا   ةيلمع   ‘   Òبك   بذبذت
،ناكسسلا   لوقي ،للÿا   نيأاف ..يرسض◊ا   طسسولا

تايفن◊ا   حسش   لكسشم نا   نونظي   اوناك  نيذلا   مهو
لكسشم لازي ’   اذه   نع   Óسضف ،دبأÓل   يوط   دق

ديدعلا   ‘   امئاق   ايلعلا   قباوطلل   ءاŸا   لوسصو   مدع
ةيرئاز÷اف ؟ةيلوؤوسسŸا   لمحتي   نمف   ،ءايحأ’ا   نم
٠٢٠٢   ة-ياد-ب ى-ت-ح Òي-سست-لا   م-ل-ت-سست   ⁄   ها-ي-م--ل--ل
ءلم   ىلع   فرسشي   يذلا   لماعلا   نأاب   رÈت ةيدلبلاو

’و هايملل   ةيرئاز÷ا ةسسسسؤوŸ   عبات ةيدلبلا    نازخ
ا‡ ،مايأا   ةثÓث   لك   ةرم ىوسس    نازÿا   ءلÃ   موقي
ةيدلبلا   حلاسصم Úبو ،عيزوتلا   ‘   ابذبذت ببسسي
و-ه   ن-طاوŸا ى-ق-ب-ي ها-ي-م-ل-ل   ة-ير--ئاز÷ا ة--سسسسؤو--مو
لهف   ..ةبذبذتم عيزوتلا   ةيلمع رمتسستو   ةيحسضلا
،فور◊ا ىلع   طاقنلا عسضول   ةيدŸا   ›او لخدتي
،همÓ-ت-سساو عور-سشŸا   اذ-ه Úسشد-ت-ب ما-ق يذ-لا   و-هو
.دباع نب رئبب ءاŸا ةمزأا ةياهنب   ادكؤوم

 يديعسس حبار

نهر تاردخملل Òطخ جورم
طاوغأ’اب تقؤوŸا ضسب◊ا

ثح-ب-لا ة-قر-ف-ل ة-ع-با-ت-لا ة-طر-سشلا ر-سصا-ن--ع تن--ك“
نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصŸاب لخدتلاو
هطروتل ،ةنسس53 ،ضصخسش فيقوت نم طاوغ’ا ةي’و

ةنيدÃ ““جلاعم فيك““ تاردıا عيبو ةزايح ةيسضق ‘
اهدافم تامولعم دورو رثإا ىلع تءاج ةيسضقلا .ليلب

لمعي ““جلاعم فيك““ تاردıا نم ةيمكل باسش ةزايح
،لمرلا يسساح ةرئاد ليلب ةنيدÃ اهيف ةرجاتŸا ىلع
حلاسصŸا تاذ تماق تاموعŸا كلتل لثمأ’ا لÓغتسس’ابو
زيجو تقو ‘ ترفسسأا ةمكfi ةيناديم ةطخ عسضوب

نم حئافسص عبرأا هتزوح-بو ه-ي-ف ه-ب-ت-سشŸا ف-ي-قو-ت ن-ع
تناك مارغ783 ـب اهنزو ردق ““جلاعم فيك““ تاردıا

فلم دادعإاو قيقحتلا ةيلمع ما“إابو .عي-ب-ل-ل ة-ه-جو-م
هيف هبتسشŸا Ëدقت ” ،ةيسضقلل ةيئاز÷ا تاءارجإ’ا
هبسشŸا دافتسسا ثيح ،طاوغ’ا ةمكحÃ ةلادعلا مامأا

” ي-ت-لا ة-سسل-ج-ل-ل يرو-ف-لا لو-ثŸا تاءار-جإا ن-م ه-ي-ف
Ú◊ تقؤوŸا ضسب◊ا مهتŸا عاديإا-ب ر-مأ’ا ع-م ا-ه-ل-ي-جأا-ت
تاقÓعلاو لاسصت’ا بتكم نايب بسسحب اقح’ ةمكاÙا

ضص .Âاغ...طاوغ’ا ةي’و نمأاب ةماعلا

ÚلواقŸا عم ةجهللا ددسشي ““بتاكلاب دمfi““ فيطسس ›او

ةفل÷اب ةيمسسر تاررقم ريوزت ةباسصعب عاقيإ’ا
‘ ضصاخ-سشأا4٠ فيقوت ن-م ،يرا÷ا عو-ب-سسأ’ا ر-ح-ب ،ة-ف-ل÷ا ة-ي’و ن-مأا ح-لا-سصم تن-ك“

ةيمسسر تاررfi ريوزت ةي-سضق ‘ Úم-ه-ت-م ا-م-ه-ير-م-ع ن-م ضسدا-سسلاو ضسماÿا ن-يد-ق-ع-لا
.روزŸا لامعتسساو
نإاف ،ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئ’ولا ةحلسصŸاب ةيلاŸاو ةيداسصتق’ا ةقرفلا رسصانع بسسحو
‘ ريوزتلا لاعفأا دوجو اهدافم تامولعŸ ةقرفلا تاذ رسصانع يقلت ¤إا دوعت ةيسضقلا عئاقو
ةيسضقلا ‘ مهيف هبتسشŸا ةيوه ديد– ” ةرسشاب-م تا-مو-ل-عŸا د-ي-كأا-ت د-ع-بو ،تا-ف-لŸا د-حأا

 .مهفيقوتو
،ةفل÷ا ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو مامأا ةيسضقلا فارطأا لثم تاقيقحتلا لامتكا دعبو
 .ردسصŸا تاذ بسسح ،تقؤوŸا ضسب◊ا نهر اوعسضُوو

ةنيطنسسقب نمأ’ا ةسضبق ‘ ماعلا لاŸا تايانج ةباسصع
6٠ فيقوت نم ،زيجو دج فرظ ‘ ،ةنيطنسسق ةي’و نمأاب يرحتلاو ثحبلا ةقرف تنك“

رارسشأا ةيعمج نيوكت ةيسضق ‘ Úلعاف ،ةنسس55 ¤إا٢4 Úب ام مهرامعأا حواÎت ضصاخسشأا
ضسÓتخا ¤إا يسضفŸا لامهإ’ا ،ةيمومع لاومأا ضسÓتخا ،ماعلا لاŸا تايان÷ دادعإ’ا ضضرغل
.داسسف مئارج نع غÓبإ’ا مدعو ةيمومع لاومأا

7١/٩٠/٩١٠٢ خيرات ¤إا ةنيطنسسق ةي’و نمأا نايب هب دافأا ام بسسح ،ةيسضقلا عئاقو دوعت
ضضرعت ضصوسصخب ةنيطنسسق ةيدلبل ةينوناقلا ةلثمŸا لبق نم ىوكسش ةقرفلا تقلت ثيح

تايمك ضسÓتخا ¤إا ةنيطنسسقب اŸاب ةيعانسصلا ةقطنŸاب ةنئاكلا ةيدلبلل ةماعلا نزاıا
حسضتيل ةيئاوهلا تاخسضŸاو ةيئابرهكلا ةزهجأ’ا ضضعب اذكو ›آ’ا مÓعإ’ا داتع نم ةÈتعم
موي ةحيبسص ةيناثلاو١١/٩٠/٩١٠٢ خيراتب ¤وأ’ا Úتلحرم ىلع تناك ضسÓتخ’ا ةيلمع نأا

ضسفنب يرحتلاو ثحبلا ةقرف لبق نم قمعمو يروف قيق– حتف ”و اذه .7١/٩٠/٩١٠٢
ذإا ءاذ◊ راثآا ىلع روثعلا ”و ،ةيناديŸا تايرحتلا ةرسشابم ” ثيح ،ىوكسشلا يقلت خيرات

.كلذ رثإا هفيقوت متيل نزıا تاذب ÚفظوŸا دحأا لعن ةمسصب عم اهقباطت ليجسست ”
رقم ¤إا مهدايتقاو ةيد-ل-ب-لا تاذ-ب Úف-ظو-م5٠ فيقوت ” هعم قيقح-ت-لا ةر-سشا-ب-م د-ع-بو
ةدع ىلعو لبق نم اهتقرسس ” ىرخأا ةزهجأا دوجو Úبتيل تاءارجإ’ا لامكتسس’ ةحلسصŸا

.اهيلع غيلبتلا متي ⁄و لحارم
”و ÚينعŸا قح ‘ ةيئازج تاءارجإا فلم زا‚ا ” قيقحتلا تاير‹ نم ءاهتن’ا دعب
.ةيلÙا ةباينلا مامأا مهÁدقت

لـــحاوسسلا رفخ
 فـــــقوت راـــــــــــجزوبل

رحبلا ضضرع ‘ ةقارح
راطإا ‘ لحاوسسلا رفخ نك“

fiغ ةرجهلا ةبراÒ ةيعرسشلا
Úع قرسش ةيرماعلاب راجزوبب

ةقارح7٠ فيقوت نم تنسشو“
ليم٠٢ ›اوح ،رحبلا ضضرع ‘
نم نوردحنيو ،ةسسبايلا نع
حواÎت ذإا ،ةي’ولا ضسفن
. ةنسس٠4وÚ 5٢ب ام مهرامعأا

¤إا مهميلسست ” نوفوقوŸا
لجأا نم ينطولا كردلا حلاسصم
فورظ لوح قيقحتلا ةلسصاوم

‘و .يرسسلا راحبإ’ا ةيلمع
ةلسصاومو ،رخآا قايسسلا ضسفن
رسصانعل ةلوذبŸا تادوهجملل
” ،كلذك ينطولا كردلا
حئافسص7 ىلع روثعلا
‘ نيزنبلاب ةءول‡ ةيكيتسسÓب
تناك ،ةي’ولا ئطاوسش ىدحأا

flلجأا نم ماكحإاب ةأاب
Òغ ةرجهلا ةيلمع ‘ اهلامعتسسا
ةيلمعلا هذه ثيح ،ةيعرسشلا

دارفأ’ تايرود دعب تءاج
ئطاوسش ‘ ينطولا كردلا
.ةي’ولا

نيدلارون يسشان

fiيــل
  ـه١44١ مر١٢fi قـفاوŸا م٩١٠٢ Èمتبسس١٢  تبسسلا
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ةرئادلا رقم مامأا نوجتحي نونطاوم

Âاغتسسم ةيدلبب ةزجنŸا ةيعامتج’ا تانكسسلا عيزوتب بلاطم



نوحلŸا رعسشلا ناجرهŸ ةعباسسلا ةعبطلا
يرا÷ا رهسشلا ةياهن

مظنت
ةعبطلأ
ةعباسسلأ
Ÿناجره
رعسشلأ
يبعسشلأ
يرئأز÷أ
،نوحلŸأ

أديلخت
ىركذل
يديسس هسسسسؤوم

ÿن-------ب ر--------سض
¤إأ5٢ نم ،فولخ
Èمتبسس7٢

Ãا-غ-ت-سسÂ، امبسسح
ظ----فاfi ه----ن----ل-----عأأ
ردا-ق-لأ د-ب-ع نا-جر-هŸأ
.سشامعد نب
ناجر-هŸأ أذ-ه د-ه-سشي-سسو
ير--ع--سشلأ سصن--ل--ل سسر--كŸأ
›أو-ح ة--كرا--سشم ي--ب--ع--سشلأ

تا---يلو ن---م ءأر---ع----سش ةر----سشع
.نأزيلغو سضيبلأو ةركسسبو Âاغتسسم
نوحلŸأ Êاغأأ نم ةينف تأرهسس ميظنت ميل◊أ دبع نب ›Óيج يوه÷أ حرسسŸاب مظنتسس يتلأ ةعبطلأ هذه لÓخ بقتريو
.يرأوهلأ دلو خيسشلأو وعاسش رداقلأ دبعو ماسشرسش رداقلأ دبع رأرغ ىلع Úنانف عم (يبعسشلأو يودبلأ)

.””خيراتلأ ةباتك ‘ نوحلŸأ رعسشلأ ةمهاسسم”” لوح يملع ءاقل بناج ¤إأ ةيرعسش تأءأرق ةعبطلأ جمانرب نمسضتي امك
.نيرعاسشلأ لامعأو ةايح ناسصقي Úيقئاثو Úمليف سضرع لÓخ نم ›افغد قورز خيسشلأو ديعسس دلو مسساقلب Ëركت متيسسو
””ةدام”” لكسشي امك ،يزو◊أو يبعسشلأ ونغمو نوفلؤوŸأ اميسسل هيلإأ أاجلي ””نزfl”” ،تأداهسشلأو قئاثولأ بناج ¤إأ نوحلŸأ رعسشلأ Èتعيو
.خيراتلأو ةباتكلل
.(يرسض◊أو يودبلأ) يبعسشلأ رعسشلأو ءأرعسشلأ ةيقرتو Úمثت ¤إأ3٠٠٢ ةنسس هميسسرت ” يذلأ ناجرهŸأ أذه فدهيو

ث .ق

ةينواعت جاتنإأ نم ””ةميÿأ”” ةيحرسسŸ ماعلأ سضرعلأ Ëدقت ،نأرهوب ””ةلولع رداقلأ دبع”” يوه÷أ حرسسŸاب ،سسمأ لوأأ ”
.نأرهوب نونفلأو حرسسملل ةيهابلأ ةسشرو
اهثأدحأأ رودت ةيعامتجأ ةسصق لÓخ نم يبرعلأ عمتÛأ ‘ ةرسصاعŸأو ةلاسصألأ ةيلاكسشإأ ةيحرسسŸأ هذه جلاعتو
Òيغتلأ ‘ ةبغرلأو ةهج نم ةلي-سصألأ ع-م-تÛأ تا-مو-ق-م ف-ل-ت-خÃ ثب-سشت-لأ لو-ح ا-عأر-سص سشي-ع-ت ة-ل-ئا-ع ط-سسو
.ىرخأأ ةهج نم راكفألأو ميهافŸأ ديدŒو حÓسصإلأو
Èتعت ثيح دمfi بيهسص يرها‹و ،يدح ميهأربإأو ،ةيحلب ناÁإأ :نولثمŸأ يحرسسŸأ لمعلأ أذه ‘ كراسشيو
(تنسشو“ Úع) رجحوب مامحب ةيحرسسŸأ ةماقإلاب مهنيوكت ” نأأ دعب كلذو ،ليثمتلأ ⁄اع ‘ مهل ةبرŒ لوأأ

.هللأ دبعوب ديعسس جرıأ هركذ امبسسح
هلم– ام لك ىلع ةفاقثلأ ةرأزول معدلأ قودنسص هيف مهاسس يذلأ ديد÷أ لمعلأ أذه قيرف دمتعأ امك
زيحو ةركأذلل ءاسضف اهرابتعاب ديلاقتو تأداعو ةيثأرتو ةيعامتجأ تللدو ةيزمر نم ةميÿأ
.ةيركفلأو ةيفاقثلأ تاجاتنإÓل
دمحأأ يبرغŸأ هفلأأ يذلأ يحرسسŸأ سضرعلأ أذه قئاقد٠١و ةعاسس ةليط Êأرهولأ روهم÷أ عبات دقو
انأأ”” ةيحرسسم هتققح يذلأ حاجنلأ دع-ب جرıأ تأذ ع-م ة-ي-نا-ث ة-ي-ن-ف ة-برŒ سضو-خ-ي يذ-لأ سسرا-ق
.يبراغŸأو ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع ””لاسشراŸأو
روهم÷أ”” نأأ نونفلأو حرسسملل ةيهابلأ ةسشرو ةينواعت سسيئر دعي يذلأ هللأ دبعوب جرıأ زربأأو
لÓخ نم امئأد انلعجي ا‡ ،امهقح نانفلأو ةبسشخلل يطعي يذلأو ةيمأردلأ نونفلل قأوذ Êأرهولأ

ةيقرت ¤إأ ةيمأرلأ ةينفلأ هتاعلطت ىوتسسم ‘ نوكت لامعأاب هيلإأ دوعن نأأ ةكÎسشŸأ ةبرجتلأ هذه
.””عبأرلأ نفلأ
باجعإأ تلان يتلأ ةيحرسسŸأ لامعألأ نم ديسصر ىلع ””ةيهابلأ ةسشرو”” ةينواعت زو– ةراسشإÓل
ىوتسسم ىلع زئأوج ةدعب ترفظو .””سسر÷أ »و ””نأونع نودب»و ””لاسشراŸأو انأأ”” اهنم ،روهم÷أ
.سسنوتو برغŸأو رئأز÷اب ةيحرسسŸأ تأرهاظتلأ

ةياور
““ةرهو÷ا““

لامعأا ةروكاب
ةيتفلا ةبتاكلا

ةديمح نب سسجرن
ةيتفلأ ةبتا-ك-لأ تر-ثأأ

،ةدي-م-ح ن-ب سسجر-ن
،اعيبر6١ ة-ب-حا-سص

ة--ي--بدألأ ة---ب---ت---كŸأ
ةروكابب ةليم ةيلول
‘ لثمتŸأو ،اه-لا-م-عأأ
ة-مو--سسوŸأ ة--يأور--لأ
نمسضتت ””ةر-هو÷أ»ـب

ةمسسقم ةحف-سص٠4١
.امسسق4١ ¤أ

،ة-ب-تا-ك-لأ تح-سضوأأو
يدأو ة-ن--يد--م ة--ن--بأ
،ةليم برغب ،ءا-ج-ن-لأ

ةنسسلاب ةذيملت يهو
يو--نا--ث ة---ي---نا---ث---لأ

ا---ه---ت----يأور نأأ ،””جأأو»ـل
‘ لثمتŸأ يسسيئرلأ لطبلأ اهسشيعي ،عيزوتلأو رسشنلل ىدهلأ رأد نع ةرداسصلأ

.ركاŸأ دأوج ةيسصخسش ¤إأ ردقلأ هقوسسيل لمعلأ نع ثحابلأ ⁄اسس ةيسصخسش
هداتقأ هل قزر ردسصم داجيإأ ‘ هتدعاسسÃ مزتلأ يذلأ دأوجب ⁄اسس ىقتلأ امدنعف
،لايÿاب ةمعفŸأ ةيأورلأ هذه ثأدحأأ ‘ قيوسشتلأ قلطني نيأأ ةÈقŸأ برق ¤إأ

لقنيل ةرهو÷اب هتمسس عسشم رجحب دأوج Úعتسسي ثيح ،اهتبتاك فسصو دح ىلع
يذلأ لمعلأ نم هنيكمتب هم-هوأأ ن-يأأ سضرألأ بكو-ك-ل ثلا-ث-لأ د-ع-ب-لأ ¤إأ ل-ط-ب-لأ

.هبلطي
هب موقي هل لمع لو هنع بيرغ ⁄اع ‘ أديحو هسسفن ⁄اسس دجي ةأاجف نكلو
اهدأز ,ةئيسس ةيسسفن ةلاح ‘ هل-خد-ي ا-م ه-سسف-ن Úبو ه-ن-ي-ب رأو-ح رود-ي ا-ن-هو
ديد÷أ دعبلأ كلذ ‘ هلاحرت لÓخ هدجو ام عم هلعافتو هسسيسساحأأ براسضت
دقحي هلعجو هتلا◊ أديقعت ةيلايخ ثأدحأأ نم هب مدطسصأ امو سضرلأ بكوكل

.⁄اعلأ أذه ‘ هب جز يذلأ دأوج ىلع
قوسشم يفسصو بولسسأاب ئراقلل ⁄اسس هسشيعي ام لك لقنت اهنأ سسجرن لوقتو

.ةقدب ةدوسصقŸأ ةركفلأ لاسصيإل ةطيسسب بيكأرتو
يذلأ دأوجب ⁄اسس أدد‹ ردقلأ عمجيسس ثأدحألأ بقاعت عم هنأ تفاسضأأو

دي مدقتسس يت-لأ ة-ن-سس◊أ ة-ي-سصخ-سشلأ ¤إأ ءي-سسŸأ ة-ي-سصخ-سش ن-م لو–
.ديدج نم سضرلأ ¤إأ ةدوعلأ نم هنكمتل ةيأورلأ لطبل نوعلأ

ىدل ماقتنلأ ‘ ةبغرلأو دق◊أ لك ليزيسس أذه نأأ ةبتاكلأ فيسضتو
كلذب نوكتل ةي-هأر-ك-لأو ةوأد-ع-لأ ى-ل-ع ةfiا-سسŸأ ر-ثؤو-ي يذ-لأ ⁄ا-سس
ثلاثلأ دعبلأ ¤إأ طيسسبلأ هŸاع نم ⁄اسس تجرخأأ يتلأ ”” ةرهو÷أ””

يتلأ وفعلأو حماسستلأ حورب هتلمج يتلأ اهسسفن يه سضرأÓل ””دقعŸأ””
اهل-م-ع لÓ-خ ن-م ئرا-ق-لأ ا-ه-ف-سشت-سسي نأ ل-م-ع-لأ ة-ب-حا-سص د-ير-ت

لظت نأ دبل يذلأ انعمت‹ نم لايخ نم هيف ام ىلع ىحوتسسŸأ
.تلاق امك ”ةخسسأر ةديم◊أ لاسصÿأو ميقلأ هيف

لولأ ددعلأ يه ةيأورلأ هذه نأ ةيتفلأ ةبتاكلأ تدافأ دقو
,اهيلع لمعت يتلأ لايÿأ حرسسم ‘ ءاسضفلأ ةلسسلسس نم

عونلأ سسفن نم ىرخأ لامعأأ اهل نوكتسس هنأ لإأ ةÒسشم
نيذللأ عي-ج-سشت-لأو م-عد-لأ ع-م ا-سصو-سصخ Ó-ب-ق-ت-سسم

.اهيدلأو لبق نم امهب ىظ–
,ة-سسأرد-لأو ة-با-ت-ك-لأ Úب ا-م ا-ه-ق-ي-فو-ت ن-ع ا-مأأ

,بجي امك اهسسورد ىلع ةسصيرح اهنأأ تدكأاف
اهراسسم لÓخ ةيباجيإلأ اهجئاتن ليلدب

‘ لإأ بتكت ل ا-ه-نأأ ا-م-ك ،ي-سسأرد-لأ
.ةحأرلأو لطعلأ تأÎف
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““ةــــميÿا““
عارصص حرطت
Òــــــيغتلا

 حÓــــصصإلاو

لاصضن““ ةنانفلا
حتفت ““يرئاز÷ا
حرصسŸا فيصشرأا

 يرئاز÷ا

““ةنو÷ا““ حاتتفا ‘ ءاوسضألا فطخت ةسشوسشوب لمأا
روف ،لسصأوتلأ عقأوم لعسشت نأأ٩١٠٢ يئامنيسسلأ ةنو÷أ ناجرهم حاتتفأ لفح ‘ تامجنلأ تلÓطإأ تعاطتسسأ

.ةعونتم Úتاسسفلأ تÓيدوم تءاجف ةفاثكب اهروسص لوأدت
‘ قق– ام أذهو ،ةنيابتŸأ ميماسصتلأو ةقانألاب تمسستأ ،٩١٠٢ ةنو÷أ ناجرهم حاتتفأ ‘ تامجنلأ تلÓطإأ لمجأأ
.اهناتسسف ميمسصتب ةدسشب ءأوسضألأ تقرسس يتلأ ةسشوسشوب لمأأ ةنانفلأ ةلÓطإأ

ًاسضيأأو ،ةياغلل ًاقينأأ أدب لماكلاب زرطم يسضف ،تفل ناتسسف رايتخأ ‘ تح‚ يتلأ يدهم اسشر ةنانفلأ كلذكو
.زيرطت يأأ نم ›اÿأ ميمسصتلأ طيسسبلأ يجسسفنبلأ اهناتسسفب راظنألأ فطخت نأأ رمع يم ةنانفلأ تعاطتسسأ

ع .مركأأ

””انحرسسم”” ..نويزفلتلأ Èع ةرم لوأل طيسشنتلأ محتقت

ع .مركأأ

ةسسفانم
ةيرئازج
ةيرسصم
ةيبرغمو
زئاوج ىلع
““اÁرفأا““

ÚنغŸأ نم ةعوم‹ سسفانت
را-ب-ك با-ب-سشلأ Úير-ئأز÷أ
نم برغŸأو قرسشŸأ ‘ نفلأ
بق-ل ى-ل-ع لو--سص◊أ ل--جأ
ا-ي-ق-ير-فأ ‘ ي-ن-غ-م ل--سضفأ

،غنيكلوسسب ر-ملأ ق-ل-ع-ت-يو
نب ةليهسسو ي-ل-سسر-م ةز-ن-ك
ةسسفانŸأ د-ت-سشت.بهسشل

ىل-ع لو-سصح-ل-ل ما-ع-لأ أذ-ه
يق-ير-فأ نا-ن-ف ل-سضفأ بق-ل
نب ةليهسس ،غ-ن-ي-ك-لو-سس Úب
نم يل-سسر-م ةز-ن-ك ،به-سشل
د--ب---ع ن---يÒسش ،ر---ئأز÷أ
رمات ،بايد ورم-ع ،با-هو-لأ

ىملسسو ،رسصم نم ،ينسسح
.برغŸأ نم ديسشر
،ة-بر-ط-مو بر-ط--م ل--سضفأأ

،””يج يد»و ةي-ن-غأأ ل-سضفأأو
ي----ن----ف ل----م----ع ل----سضفأأو
ىو-ت-سسم ى-ل-ع ،ى-ق-ي-سسو-م
.ايقيرفإأ

””amirfA”” ةز--ئا--ج د--ع---تو
نم ،ةيقيرفإلأ ىقيسسوم-ل-ل
ز-----ئأو÷أ م-----هأأو قر------عأأ
ىوت-سسم ى-ل-ع ة-ي-ق-ي-سسوŸأ
ثي--ح ،ءأر--م--سسلأ ةرا--ق---لأ

ن-م ل-ك ا-ه--ب زا--ف نأأ ق--ب--سس
بو-بfiو د-لا--خ غ--ن--ي--ك--لأ
..Êوبا÷أ ريداك Òهام÷أ

،ةقباسسŸأ هذ-ه ‘ را-ت-خ-يو
،ة-بر-ط-مو بر-ط--م ل--سضفأأ

،””يج يد»و ةي-ن-غأأ ل-سضفأأو
ي----ن----ف ل----م----ع ل----سضفأأو
ىو-ت-سسم ى-ل-ع ،ى-ق-ي-سسو-م
ع .مركأأ.ايقيرفإأ
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 ايهيفرت ا‹انرب طسشني
يبرعلا برغŸا نادلبل ةهجوŸاcbm مو‚ زربأا دلاخ باسشلا

ن----ع ””CBM ة--عو--م‹”” تن--ل--عأأ
qniC CBM) وأأ ””CBM5”” قÓطإأ
را-ع-سش ع-فر-ت ي-ت-لأ (ة-ي-سسنر-ف-لا--ب
نأد-ل-ب-ل ه-جوŸأو ””ةد-حأو ا-ن--تو--ق””
ر“ؤو-م ‘ كلذو ،ي-بر--ع--لأ بر--غŸأ

ةينانبللأ ةمسصاعلأ ‘ دقع يفحسص
.توÒب

qniC وأأ5 م-قر-لأ ةا-ن-ق-لأ ل-م–
ةفا-ق-ث-لأ ‘ فو-لأاŸأ ،ة-ي-سسنر-ف-لا-ب
لود ‘ لوأدتŸأو ،ةينوفو-ك-نر-ف-لأ
حلطسصم نأأ ثي-ح ،ي-بر-ع-لأ بر-غŸأ
¤إأ ز--مر--ي ””سسي--م--ْخو ة---سسم---خ””
ن-سسحو ة--ي--با--ج--يإلأو لؤوا--ف--ت--لأ
.علاطلأ

¤إأ ةد--يد÷أ ةا--ن--ق---لأ ى---ع---سستو
تا-جا-ت-نلأ ل-سضفأا-ب را-م-ث--ت--سسلأ
قو----سسلأ ز----يز----ع----تو ،ة----ي----لÙأ

ةدئافلأ مك-ح-ب كلذو ،ا-ه-ع-ي-سسو-تو
Úجرıأو ÚجتنŸأ Úب ةكÎسشŸأ

نم ةÒفو-لأ ة-ي-برا-غŸأ تأءا-ف-ك-لأو
،ىرخأأ ةه-ج ن-مCBM5و ،ةه-ج
ةحلسصم ‘ ةانقلأ قÓطإأ بسصي امك
نأد-ل-ب-ل ة-ي-ن--طو--لأ تأدا--سصت--قلأ
ةمهاسسŸأ ةيحانل ،ي-بر-ع-لأ بر-غŸأ

عاطقلأ ¤إأ تأرامثتسسلأ بذج ‘
داجيإأ ىلع ز-ي-ف-ح-ت-لأو ،ي-مÓ-عإلأ

سصو-سصخ ةد-يد--ج ل--م--ع سصر--ف ا-ً
ط-ي-سشن-ت ن-ع كي-ها--ن ،با--ب--سشل--ل

ل-سضفأأو تأÿÈأ لدا-ب-ت ة-ي-ل--م--ع
يميلقإأو يلfi وه ام Úب تاسسرامŸأ

.يŸاعو
CBM5 ـل يئا-سضف-لأ ثب-لأ ق-ل-ط-ن-ي
¤وأأ ة---لÓ---طإأ ع---م ،د----غ ءا----سسم
سسماÿأ مسسوŸاب ةانقلأ ا-ه-ل-ه-ت-سست
يذلأو،ecioV eht جمانر-ب ن-م

نأد-ل-ب رو-ه-م÷ أر-فو-ت-م نو-ك-ي-سس
ةا-ن-ق Èع أر-سصح ي-بر-ع--لأ بر--غŸأ

CBM5.
اهنمسضت-ت ي-ت-لأ ج-مأÈلأ زر-بأ ن-مو
رأد-لأ :ةا-ن-ق-لأ ن-م ¤وألأ ة-ل--حرŸأ

،يليث“ يديمو-ك ج-ما-نر-ب :م-كرأد
موجنلأ زربأأ نمً أدد-ع ف-ي-سضت-سسي

Ëد--ق--ت ن--م ،ي--بر--ع--لأ بر--غŸأ ‘
.يدهمو سسيردإأ يديموكلأ يئانثلأ
.ور----ب و----ج ة-----كر-----سش جا-----ت-----نإأ

تا-ق-با-سسم ج-ما-نر-ب :بهذ كبأو-ج
مدق-ي ،ي-برا-غŸأ عرا-سشلأ ه-حر-سسم

نم ،ن-يز-ئا-ف-ل-ل ””بهذ”” ن-م ز-ئأو-ج
مد--ق--مو با--سشلأ ل--ث--مŸأ Ëد--ق--ت
جا-ت--نإأ .ي--با--سشع--لأ دأر--م ج--مأÈلأ

ameleteniC. ة--كر--سش
،يعامتجأ يهاكف :ءا-سسن-لأ رأر-سسأأ
رأر--سسأأو ةا--ي--ح لو--ح رو--ح--م--ت--ي

ن-م ،تا--ق--يد--سصلأ ن--م ة--عو--م‹

ةعيدب ايدي-مو-ك-لأ ة-م‚ :ة-لو-ط-ب
اهم ةيبرغŸأ ةلث-مŸأو ،ي-جا-ه-ن-سصلأ
ةنيكسسو ،Ëد-ن ا-يرا-مو ،يرا-خ-ب-لأ

ة----كر-----سش جا-----ت-----نإأ .ل-----ي-----بأرد
.ameleteniC

بلاقم جمانرب :يفيف نم كلاب يلخ
ن-مً أدد-ع ف-ي-سضت-سسي ،يد-ي-مو--ك
ن-م .بر-ع-لأو ة-برا--غŸأ Úنا--ن--ف--لأ

.ديبع بنيزو ،هدبع يفيف Ëدقت
‘ د-لا-خ با-سشلأ :ه-با-ب-حأأو د-لا-خ

 .عّونتم يهيفرت جمانرب
ي-ن-ف ج-ما-نر-ب :ةا‚ ع--م تا--سسل--ج

ة-ي-ن-غŸأ Ëد-ق-ت ن-م ،ي--عا--م--ت--جأ
.و----با----ت-----عأ ةا‚ ة-----ي-----بر-----غŸأ

DEM جا--ت--نإأ :ة--ي--ن--ف تا---سسل---ج
.NOITCUDORPسسوÎعم كيأ

ل-ث-مŸأ Ëد-ق-ت :›Ó-ي-ف-لأ ةز--م--ح
.›Óيفلأ ةزمح يبرغŸأ يديموكلأ

كوت يموي جمانرب :ةديعسس ةعاسس

حات-ف-لأ د-ب-ع نا-ن-ف-لأ Ëد-ق-ت ،و-سش
.يودبلأ ةليمج ةنانفلأو ينير÷أ

رأدلأ ن-م ق-ل-ط-ن-ي :بر-غŸأ حر-سسم
ة-ي-عو-ب--سسأأ سضور--ع--ب ءا--سضي--ب--لأ

ة-يا-غ-لً ا-عا-ب-ت ل-سصأو-ت-ت ةر-سشا-ب-م
.ل-------------ب--------------قŸأ نا--------------سضمر
ن-------م دد-------ع كلذ ¤إأ فا--------سضي
اعابت سضرعت-سس ي-ت-لأ تÓ-سسل-سسŸأ

،ة--يد--عا--سصت--لأ ة--لود÷أ لÓ--خ
ديسشر ة-لو-ط-ب ن-م ي-ه”” :ا-هزر-بأأو
Òب-----------ع بن-----------يزو ›أو-----------لأ
ةلوطب جلبدŸأ يرسص◊أ ””مأدطسصأ””

””نايزت ا-بأد”” غو-ت-ي-ل-تا-ت سشنا-ف-ي-ك
””كاسسن يبلق”” م÷أ د-مfi ة-لو-ط-ب
.ة---م---ط---ب ا---ي---ند ة----لود----ب ن----م
ن---م ة---عو---م‹ كلذ ¤إأ فا----سضي
سضرعت يتلأ ةيئا-م-ن-ي-سسلأ مÓ-فألأ
تا--سشا--سشلأ ى--ل--ع ¤وألأ ةر--م--ل--ل
ب .ناÁإأ.ةيبراغŸأ

ةنانفلأ ق-ل-ط-ت
ابيرق ةريدقلأ

ة---سشا---سش Èع
نويزفلتلأ
ينطولأ
ن----م ير----ئأز÷أ

ة------سصح لÓ-------خ
نأو------ن------ع ل------م–

متيسس يتلأو ،””انحرسسم””

ي-ن-طو-لأ حر-سسŸا-ب ا-هر-يو--سصت
ل--ب--قŸأ عو--ب---سسلأ ير---ئأز÷أ
نو-يز-ف--ل--ت--لأ ع--م نوا--ع--ت--لا--ب
ة--سصح ر--يو---سصت ..ير---ئأز÷أ
.””انحرسسم”” ةينويزفلت

لاسضن ا-ه-مد-ق-ت-سس ي-ت-لأ ة-سص◊أ
،سسأركوب دمfi ذات-سسلأ ا-هد-ع-يو

،ةرامعل تيأ Òمسس جرıأ ةدايق ت–
فيسشرأ نم ةيحرسسم اسضور-ع ن-م-سضت-ت

سضورع بناج ¤أ ،يرئأز÷أ عبأرلأ نفلأ
تاينواعتو تايعمجو قرف جاتنإأ نم ةيح

.Úسصتflو داقن روسضحب
ة-ح--ف--سصلأ Èع ÿÈأ ن--ع نÓ--عإلأ ”و
عقوم ىلع ينطو-لأ حر-سسم-ل-ل ة-ي-م-سسر-لأ
ءاجو ،كوبسسيفلأ يعامتجلأ لسصأوتلأ

اهمدقت ةيفاقث ة-سصح ا-ن-حر-سسم”” :ا-ه-ي-ف
دمfi ذا-ت-سسألأ ا-هد-ع-ي ،لا-سضن ة-ل-ث-مŸأ
،ةرامعل تيآأ Òمسس اهجرخ-يو ،سسأر-كو-ب

فيسشرأأ نم ةيحرسسم اسضور-ع ن-م-سضت-ت
سضورع بناج ¤إأ يرئأز÷أ عبأرلأ نفلأ

،تاينواعتو تايعمج ،قرف جاتنإأ نم ةيح
ا-ن-حر-سسم ...Úسصتflو دا-ق-ن رو--سضح--ب

أأدبي-سس ة-ي-عو-ب-سسأأ ة-ي-نو-يز-ف-ل-ت ة-سصح
يرئأز÷أ ي-ن-طو-لأ حر-سسŸا-ب ا-هر-يو-سصت
نويزفلتلأ عم نواعتلاب ،لبقŸأ عوبسسألأ
هتسشاسش ىل-ع ا-ه-ث-ب-ي-سس يذ-لأ ير-ئأز÷أ

...ابيرق

ط .ح

قلطنت
ةيلمع ابيرق

ةينويزفلت ةسصح ريوسصت
ينطولأ حرسسŸاب ةيعوبسسأأ

نيدلأ ييfi يرئأز÷أ
،ةمسصاعلأ رئأز÷اب يزراطسشب

ةريدقلأ ةنانفلأ Ëدقت نم
.لاسضن



مÓشسلاو ةÓشصلاو ŸÚاعلا بر هلل دم◊ا
هللا ىل-شص – د-مÚ fiمألا ه-لو-شسر ى-ل-ع
ه-با-ح-شصأاو ه-لآا ى-ل-عو ،– م-ل-شسو ه-ي--ل--ع

مهرثأا ىفتقا نمو ،نيرهاط-لا Úب-ي-ط-لا
ا-مأا ،ن-يد-لا مو-ي ¤إا م-ه-برد ى-ل-ع را-شسو
:دعب
م٩١٠٢ /٩ /8 دحألا موي ءاشسم دهششتشسا
– حياشسلا ماشسب / ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا Òشسألا

ة-ع-ب-شس ز-ها-ن-ي ر-م-ع ن-ع –ه-ل-لا ه-م-حر
ديه-ششلا نأا مو-ل-عŸا ن-مو ،ًا-ما-ع Úع-برأاو
لÓت-حلا تاو-ق ه-ت-ل-ق-ت-عا د-ق ح-يا-شسلا
همحر – ناكو ،م5١٠٢ ماع يليئارشسإلا
ماعلا ذنم ماظعلا ناطرشسب ًاباشصم – هللا

ما--ع--لا ذ--ن--م مد--لا نا--طر--شسبو ،م١١٠٢
ام-ك ،بل-ق-لا ة-ل-شضع ‘ رو-شصقو ،م3١٠٢
ناقتحاو سسفنتلا ‘ قيشض نم Êاعي ناك
،يئزج لكششب ةئرلا ليطعتل ىدأا يوئر
رخاوأا ‘و ،دبكلا ‘ تاباهتلا ¤إا ةفاشضإا

– حيا-شسلا سضر-ع-ت ي-شضاŸا و-ي-لو-ي ر-ه-شش
،بلقلاب ةيحشص ةشساكتنل –ه-ل-لا ه-م-حر
ىدحإا ¤إا نجشسلا ن-م ا-هر-ثأا ى-ل-ع ل-ِق-ُن
رهشش ن-م٩٢ ‘و ،لخادلا تاي-ف-ششت-شسم
–هللا همحر – ديهششلا لقُن يشضاŸا ويلوي
نم٢١ ‘و ،ةلمرلا نجشس ىفششتشسم ¤إا

¤إا ه-ل-ق--ن ” ي--شضاŸا سسط--شسغأا ر--ه--شش
.هيف دهْششُتْشسا يذلا ىفششتشسŸا

ن-يذ-لا ىر-شسألا دد-ع ع--ف--تر--ي كلذ--بو
لÓ-ت-حلا نو-ج-شس ل-خاد اود-ه--ششت--شسا
ماع ذنم ًاد-ي-ه-شش (7١٢) ¤إا يلي-ئار-شسإلا

فلآا ة---شسم---خ  نأا---ب ًا---م----ل----ع ،م76٩١
نوعبقي ين-ي-ط-شسل-ف Òشسأا ة-ئا-م-ع-ب-شسو

ىوشس مهل بنذ ل ،نابشضقلا فلخ ًايلاح
نع مهعافدو مهتاشسدقمو مهنطول مهبح

مهنم دجو-ي ا-م-ك ،م-ه-تد-ي-ق-عو م-ه-شضرأا
نوناع-ُي Òشسأا ة-ئا‰ا-م-ثو ف-لأا ن-م Ìكأا

ةئامعبشس مه-ن-ي-ب ،ة-ف-ل-تfl سضار-مأا ن-م
يبط لخدت ¤إا ةجاحبو ةجرح مهتلاح
ةلماعŸا ءوشس نم نو-نا-ع-ُي ثي-ح ،ل-جا-ع
.دمعتŸا يبطلا لامهإلاو
يليئارشسإلا لÓتحلا تاطلشس لمحن اننإا
دا-ه-ششت-شسا ن-ع ةر--ششا--بŸا ة--ي--لوؤو--شسŸا
اهنأا امك ،–هللا همحر – حياشسلا Òشسألا

ىرشسألا ةايح ن-ع ة-ي-لوؤو-شسŸا ل-م-ح-ت-ت
نيذ-لا ما-ع-ط-لا ن-ع Úبر-شضŸاو ى-شضرŸا
لوشصحلل ةعورششŸا مهتكرعم نوشضوخي

مهل اهلفكت يتلا ةلداعلا م-ه-قو-ق-ح ى-ل-ع
،ة-ي-لود-لا فار-عألاو Úناو-ق-لا ع-ي--م--ج
شسُي اÃ مهنع ملظلا ع-فر-ب ة-ل-ث-م-تŸاو ىsمَ
ما-ك-حألا ءا--ه--نإاو ، يدار--ف--نلا لز--ع--لا
،بيذعتلاو يراعلا سشيتفتلاو ،ةيرادإلا

حا-م-شسلاو ،م-ه-ل مزÓ-لا جÓ-ع-لا Òفو-تو
.مهل مهيوذ ةرايزب
اوsحَشض نيذلا لاطبألا انارشسأا ييحن اننإا
اولمعو ،نطولا لجأا نم نوكلÁ ام ىلغأاب

وهو Èكألا مهِمُلُح ق-ي-ق-ح-ت-ل ن-يد-ها-ج
نم ِنْثُت ⁄و ،ناشسنإلاو سضرألا رير–

تاو-ن-شسلا كل--ت م--ه--تدارإاو م--ه--تÁز--ع
م-ل-ظو نا-مر◊او ر-ه-ق-لا ن-م ة-ل-يو--ط--لا
.ناجشسلا

تايولوألا مّلُشس ‘ ىرشسألا ةيشضق
مامتها-ب ع-با-ت-ُي ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا بع-ششلا نإا

م-ّل-ُشس ى-ل-ع ع-ق-ت ي-ه-ف ،ىر--شسألا ة--ي--شضق
ةرشسأا لك ّسس“ ةيشضق اهنأا امك ،هتايولوأا

ولخت ةدحاو ةرشسأا داكت Óف ،ةي-ن-ي-ط-شسل-ف
وأا ،ًابأا وأا ،ًانبا وأا ،ًاخأا ناك ءاوشس ،Òشسأا نم
ًاراج وأا ،ًاقيدشص وأا ،ًابيرق وأا ،ًاتخأا وأا ،ًاجوز
.
ينيطشسلفلا بعششلا ءا-ن-بأا نأا مو-ل-عŸا ن-مو
نع ًامئاد نونلعُي هحئارششو هلئاشصف ةفاكب
لÓخ نم ىرشسألا مهئاقششأا عم مهنماشضت

تا-ي-لا-ع--ف--لاو ة--ي--عو--ب--شسألا تا--ف--قو--لا
مهفوقوو مهتدناشسم كلذكو ،ةيÒهام÷ا

ا-ن-ب-ع-شش نأا ا--م--ك ،م--ه--يوذو م--ِهِر--َشسُأا ع--م
ىر-شسألا هءا-ن-بأا د-نا-شس-ُي ي-ن-ي--ط--شسل--ف--لا
ف-قاوŸا هذ-ه--ف ،ما--ع--ط--لا ن--ع Úبر--شضŸا
هاŒ ط-بارŸا ا-ن-ب-ع-شش ءا-ن-بأا ن-م ة-فر--ششŸا
‘ ةوق Èكأا مهي-ط-ع-ُت ىر-شسألا م-ه-ئا-ق-ششأا
.تابثلاو ةهجاوŸاو دومشصلا
ع-م فو-قو-لا ًا-ع-ي-م-ج ا-ن-ي-ل-ع بج-ي كلذ--ل
نو--ع---لا Ëد---ق---تو ،لا---ط---بألا ىر---شسألا

اويحي يك  مه-ئا-ن-بأاو م-هر-شسأل ةد-نا-شسŸاو
عيمج ىلع بجي امك ،ةبيط ةÁرك ةايح
ع--ي--م--ج ‘ ة--كرا--ششŸا ع--م--تÛا ح--ئار--شش
.مهعم ةينماشضتلا  تايلاعفلا
نأا ينيط-شسل-ف-لا ا-ن-ب-ع-شش ى-ل-ع بجاو-لا نإا

قÓطإا ىلع لمعلا لجأا نم هدوهج فتاكتت
نوجشس نم لاطبألا ىرشسألا عيمج حارشس
هللا ىلشص – هلو-ق-ل ة-با-ج-ت-شسا ،لÓ-ت-حلا

اوُدوُعَو ، َعِئاَجْلا اوُمِع-ْطَأا) : – م-ل-شسو ه-ي-ل-ع
.““Òشسألا““ (١)(َيِناَعْلا اوtكُفَو ،َسضيِرَمْلا

ىرشسألا ةيشضقو ... ›ودلا عمتÛا
– ملشسو هيلع هللا ىلشص – هلوق نم ًاقÓطنا
ْمِهِمُحاَرَتَو ْمِهuداَوَت ي-ِف Úَ-ِن-ِمْؤو-ُم-ْلا ُل-َث-َم) :
ُهْنِم ىَكَتْششا اَذِإا ِدَشسَج-ْلا ُل-َث-َم ْم-ِه-ِف-ُطا-َع-َتَو
شض-ُع شس-َج-ْلا ُر-ِئا-َشس ُه-َل ى-َعاَد-َت ٌو-ْ شسلاِب ِدَ sِرَه
ه-ي-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-شص – ه-لو-قو ،(٢) (ىsمُح-ْلاَو
ِناَيْنُبْلاَك ِنِمْؤوُمْلِل ُنِمْؤو-ُم-ْلا) :ًا-شضيأا – م-ل-شسو
شش-َي شض-ْع-َب tد-ُ شض-ْع-َب ُه-ُ د-ي-شش-ُن ا-ن--نإا--ف ،(3)(ا-ً
ةيبرعلا Úتمألا ءانبأل ةفرششŸا فقاوŸاب
ةيشضقل ةرشصانŸاو ةمعاد-لا ة-ي-مÓ-شسإلاو
ةفاحشصلا ركذلاب ّسصخأاو ،لاطبألا انارشسأا
ة-م-ئاد ةرو-شصب در-ف--ُت ي--ت--لا ة--ير--ئاز÷ا

ىر--شسألا ة--ي---شضق---ل ةÒب---ك تا---حا---شسم
لÓ-ت-حلا نو-ج-شس ‘ Úي--ن--ي--ط--شسل--ف--لا
،ءاز÷ا Òخ هللا مهاز-ج-ف ،ي-ل-ي-ئار-شسإلا

ةرشصنل تدقُع يتلا ةيلودلا تايقتلŸا امو
ة-يرو-ه-م÷ا ‘ Úي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا ىر-شسألا
،ة---ي---بر---غŸا ة---ك---ل---مŸاو ،ة----ير----ئاز÷ا

ن-م ا-هÒغو ،ة-ي-شسنو-ت--لا ة--يرو--ه--م÷او
ٌل-ي-لد ّلإا ،ة-ي-مÓ-شسإلاو ة-ي-بر-ع-لا لود-لا

ة-ي-بر--ع--لا Úت--مألا فو--قو ى--ل--ع ح--شضاو
ىر--شسألا م--ه--ئا--ق--ششأا ع--م ة--ي--مÓ--شسإلاو
ةيبرعلا Úتمألا ‘ انلمأاو ،Úيني-ط-شسل-ف-لا

نأا ⁄اعلا رارحأا عيم-ج ى-فو ة-ي-مÓ-شسإلاو
،مهمام-ت-ها روfi ىر-شسألا ة-ي-شضق نو-ك-ت
،طقف Òشسألا موي ىلع مهلمع بشصني sلأاو
ةكر◊ا فوفشص ‘ ءادهشش ءاقترا دنع وأا
¤إا جا-ت– ىر--شسألا ة--ي--شضق--ف ،ةÒشسألا

.تاقوألا لك ‘و عيم÷ا دهج
تاشسشسؤوŸا بلاطن ان-نإا-ف ة-ب-شسا-نŸا هذ-ه-بو
قوقح تا-شسشسؤو-مو ة-ل-شصلا تاذ ة-ي-لود-لا
ة-يا-م-ح ى-ل-ع ل-م-ع-لا ةرور-شضب ،نا-شسنإلا
،ةيليئارشسإلا عمقلا ةلآا نم لاطبألا انارشسأا

ةيبرعلا Úتمألا ‘ ءا-sق-ششألا بلا-ط-ن ا-م-ك
ى-ل--ع ط--غ--شضلا ةرور--شضب ة--ي--مÓ--شسإلاو
ل-جأا ن-م ة-قÓ-ع-لا تاذ ة-ي-لود-لا تا--ه÷ا
ىرشسألا ءلؤوه حارشس قÓطإا ىلع لمعلا
.لاطبألا

ةدحولاو ىرشسألا
ةلثمألا عورأا لشساوبلا انارشسأا برشض دقل

ديقلا مغر مهتديقعو مهنطول مهبح ‘
ملآا نو-ششي-ع-ي م-ه--ف ،نا--ج--شسلا م--ل--ظو
شسَج د-ق-ف ،ه-لا-مآاو م-ه-ب-ع-شش sةقيقح اود
لخاد مهتدحو-ب ي-ن-ي-ط-شسل-ف-لا بع-ششلا
.نوجشسلا

. !؟لاطبألا انارشسأا ىشسنن لهو
مهِرَيِشس نع ةظ◊ لفغ-ن نأا ا-ن-ل ف-ي-كو
!؟ ةفرششŸا مهفقاومو ،ةرطعلا

.!؟ ينطولا قافولا ةقيثو بتك يذلا نم
ةد-حو-لا ى-ل-ع ه-ب-ع-شش ّثح--ي يذ--لا ن--م
!؟ فتاكتلاو دشضاعتلاو
¤إا ةهجتŸا ةلشصوبلاب كشسمُي يذلا نم
ة-يد-بألا ة-م-شصا-ع-لا سسد-ق-لاو ى-شصقألا
!؟ ةينيطشسلفلا ةلودلل
م-ه-ف ،ىر-شسألا ا-نؤوا-ب-حأاو ا-ن-تو-خإا م-ه-نإا
ىلع نورباشصلا ،رم÷ا ىل-ع نو-شضبا-ق-لا
Èشصب نور-ظ--ت--ن--ي ن--يذ--لا ،دÓ÷ا ىذأا

مهنأل ،هللا ءاشش نإا بيرقلا جرفلا ةعاشس
مهر-ير– ¤إا ل-ي-ب-شس ل ه-نأا-ب نو-ن-مؤو-م
.ةدحولاب لإا مهرشسأا ّكفو
ينيطشسلفلا انبعشش ءا-ن-بأل لو-ق-ن ن-ح-نو
Ëركت Òَخ sنإا :مراكألا لئاشصفلا ةداقو
،م--ه--تاءاد--ن ة--ي--ب--ل---ت و---ه ىر---شسأÓ---ل
ةرورشضب ،مهتاثا-غ-ت-شسل ة-با-ج-ت-شسلاو
sم-َت ي-ت-لا م-ه-ت-ق-ي-ثو ذ-ي-ف-ن-تو ةد-حو--لا
.اهيلع قافتلا

لاطبألا انارشسأا
ط-بارŸا م-ك-ب-ع-شش ءا-ن-بأا ن-م م-ك-ل ة--ي–

ة-ي-بر-ع-لا م-ك-ت-مأا ءا-ن-بأا ن--مو ،ر--با--شصلا
َأادهي نل اننأاب :مكل لوقنو ،ةيمÓشسإلاو
ءاشش نإا ًاعيم-ج م-ك-جور-خ-ب لإا ،لا-ب ا-ن-ل
يكو ،ةير◊ا مئاشسن اوشسفنتت يك ،هللا

يذلا ›ا-غ-لا ا-ن-ن-طو ءا-ن-ب ‘ او-م-ها-شست
نع متعفادو ،هلجأا نم ًاعيم-ج م-ت-ي-ح-شض
.رهاطلا هبارت
،دهعلا ىلع نحن :ةوخإلا اهيأا مكل لوقن
اهنإاو ،مكل جرفلا ةعاشس ر-ظ-ت-ن-ن ن-ح-ن-ف
كنولأاشسيو ،هللا نذإاب ةبيرق ... ةبيرقل
.ًابيرق نوكي نأا ىشسع لق !؟ وه ىتم
حر-ف-ن--شسو ،ه--ل--لا نذإا--ب نو--جر--خ--ت--شس
،م-ك-ت-ير-حو ن-ج-شسلا ن-م م--ك--جور--خ--ب
لمعنشسو ،مكيلهأا ¤إا ŸÚاشس مكتدوعو
يذ-لا ن-طو-لا اذ-ه ءا-ن-ب ةدا--عإل ًا--يو--شس
ة--شصلıا د--عاو--شسلا ل--ك ¤إا جا--ت---ح---ي
امو ،جرفلا لإا قيشضلا دعب امف ،ةبيطلا
هلوق ‘ ءاج امك ،رْشسُيلا  لإا رْشسُعلا دعب

شس-ُع-ْلا َع-َم sنِإا-َف} :¤ا-ع-تو ه--نا--ح--ب--شس ِر-ْ
شس-ُي شسُي ِر-ْشس-ُع-ْلا َع-َم sنِإا*اًر-ْ ا-م-كو ،(4){اًرْ
: –مÓشسلاو ةÓشصلا هيلع– انلوشسر لاق
.(5)( ِنْيَرْشسُي ٌرْشسُع َبِلْغَي ْنَل)
¤إا مهدعأاو ،نيروشسأاŸا َرْشسأا sكُف مهللا
Ú‰اغ ŸÚاشس مهيلهأا
اندÓبو ةشصاخ ان-تا-شسد-ق-م رّر-ح م-ه-ل-لا

ةماع Úطشسلف
Úعماطلا عامطأاو نيدئاكلا ديك نم
يبنلا دمfi انديشس ى-ل-ع ه-ل-لا ى-ل-شصو
Úعمجأا هباحشصأاو هلآا ىلعو Úمألا
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لاـــطبألا انارــشسأاو ...حــياشسلا دــيهششلا

دحألأ موي ءاسسم دهسشتسسأ
Òسسألأ م9102 /9 /8
حياسسلأ ماسسب / ينيطسسلفلأ

رمع نع -هللأ همحر -
،ًاماع Úعبرأأو ةعبسس زهاني

ديهسشلأ نأأ مولعŸأ نمو
تأوق هتلقتعأ دق حياسسلأ
ماع يليئأرسسإلأ لÓتحلأ

همحر - ناكو ،م5102
ناطرسسب ًاباسصم - هللأ
ماعلأ ذنم ماظعلأ

مدلأ ناطرسسبو ،م1102
،م3102 ماعلأ ذنم
امك ،بلقلأ ةلسضع ‘ روسصقو
سسفنتلأ ‘ قيسض نم Êاعي ناك
ليطعتل ىدأأ يوئر ناقتحأو
ةفاسضإأ ،يئزج لكسشب ةئرلأ
‘و ،دبكلأ ‘ تاباهتلأ ¤إأ
يسضاŸأ ويلوي رهسش رخأوأأ
همحر - حياسسلأ سضرعت
ةيحسص ةسساكتنل -هللأ
نم اهرثأأ ىلع لِقُن ،بلقلاب
ىدحإأ ¤إأ نجسسلأ
‘و ،لخأدلأ تايفسشتسسم
يسضاŸأ ويلوي رهسش نم92

-هللأ همحر - ديهسشلأ لقُن
،ةلمرلأ نجسس ىفسشتسسم ¤إأ
سسطسسغأأ رهسش نم21 ‘و
¤إأ هلقن ” يسضاŸأ
دهْسشُتْسسأ يذلأ ىفسشتسسŸأ
.هيف

فشسوي / روتكدلا خيششلا :ملقب
ةمÓشس ةعمج

ىشصقألا دجشسŸا بيطخ
كرابŸا

نوؤوششلاو فاقوألا ريزو
قباشسلا ةينيدلا

،دهعلأ ىلع نحن :ةوخإلأ اهيأأ مكل لوقن
ةبيرقل اهنإأو ،مكل جرفلأ ةعاسس رظتنن نحنف

!؟ وه ىتم كنولأاسسيو ،هللأ نذإاب ةبيرق ...
.ًابيرق نوكي نأأ ىسسع لق

مكجورخب حرفنسسو ،هللأ نذإاب نوجرختسس
¤إأ ŸÚاسس مكتدوعو ،مكتيرحو نجسسلأ نم

أذه ءانب ةداعإل ًايوسس لمعنسسو ،مكيلهأأ
دعأوسسلأ لك ¤إأ جاتحي يذلأ نطولأ
لإأ قيسضلأ دعب امف ،ةبيطلأ ةسصلıأ

ءاج امك ،رْسسُيلأ  لإأ رْسسُعلأ دعب امو ،جرفلأ
ِرْسسُعْلأ َعَم sنِإاَف} :¤اعتو هناحبسس هلوق ‘

لاق امكو ،(4){أًرْسسُي ِرْسسُعْلأ َعَم sنِإأ*أًرْسسُي
ْنَل) : -مÓسسلأو ةÓسصلأ هيلع- انلوسسر

.(5)( ِنْيَرْسسُي ٌرْسسُع َبِلْغَي



تإيادب تنإك فيكو ىتمف ،ةيادب بتإك لكل;
 ؟Êإسسيع رمعم

خيرأاتلا نكÁ ..ةمئاد ءا-ق-ترا ة-ي-ل-م-ع ة-با-ت-ك-لا^^
اهيف يعدن ةظ◊ مي-ك– ن-كÁ ’ ن-ك-لو ا-ه-تا-ياد-ب-ل
اذ-ه-ب تردا-ب ..““بتا-ك““ بق-ل-ب ““ةراد÷ا»و ““ج-ضضن--لا““
‘ ميظعلا ثد◊ا اذه سسدقأا Êأ’ يتباجإا ‘ هيونتلا
ةباتكلا تأادب .““ةباتك-لا““ و-هو ’أا ..ة-ي-نا-ضسنإ’ا خ-يرا-ت
مهتاهويديفو ءارعضشلا تاجاتن-ل ة-ي-كاÙا ة-ير-ع-ضشلا
تنك Úح ةلوفطلا ةÎف ‘ ا-ج◊ا ي-ن-م تب-ل-ضس ي-ت-لا
.ةيئادتب’ا ‘ سسردأا
انيبم احتفو ةدي-ضصق ا-ه-ت-قو ه-ت-ب-ضسح سصن لوأا تب-ت-ك
خزرب ت÷و نأا احرف اهب ترطو ““ةير◊ا مامح““ ناونعب
ىتح ةباتكلا ‘ تلضصاو اهدعب ..ديتعلا فر◊او نايبلا

ببضسب ايئاهن ةباتكلا نع تعطقنا نيأا ،ةيوناثلا ةÎف
ذإا ،اهنيح بتكأا ا‡ ةيبرعلا ةغللا ةذتاضسأا دحأا فقوم
وهو رعضش هنأا نوعّدي نيذلا ÚقهارŸا ““ءاره““ دقتنا

هتاملك تناك ..نزولا نم ٍلاخ
ا-ه-ب دو-ضصقŸا ن-كأا ⁄ نإاو _

›امآا رهظ ‘ ةنعطك _ اÃر
..““ارعاضش““ نوكأا نأ’ ةfiاطلا
مظنو م-ل-ق-لا ل-م◊ د-عأا ⁄و
ىلع ةنضس رورم دعب ’إا رعضشلا
ةي-ل-ك ‘ ة-ي-ع-ما÷ا ي-ت-ضسارد
تكردأاو تم-ل-ع--ت ن--يأا ،بدأ’ا

تحرو ةيرعضشلا نازوأ’ا ةقيقح
Êأ’و .ةنوزوم يدئا-ضصق بت-كأا

ءاقترا ةيلمع ةبا-ت-ك-لا نإا تل-ق
توحن ةعما÷ا ‘ ..ةر-م-ت-ضسم
نف وهو ةباتكلا ‘ اديدج ابرضض

¤وأا تع----ضضو ن----يأا لا----قŸا
ة÷اعŸا ة-يÌن-لا ي-تا-عو-م‹

ةيرك-فو ة-ي-عا-م-ت-جا ا-يا-ضضق-ل
ىلع _ هرضشنأا نلو ⁄ طوطخمك
‘ ةجا◊ _ ةÎف-لا هذ-ه ل-قأ’ا
ّم--َضس““ ه--ناو--ن--ع نا--ك ،ي--ضسف--ن
لاقملل عزنأا تأادب انه ،““طايÿا
ةنودم حتفأ’ ،د-ي-ضصق-لا ن-م Ìكأا
يتابا-ت-ك ا-ه-ي-ف عدوأا ة-ي-نوÎك-لإا
ي-براŒ تأاد-ب ا-ن--هو ،ة--يÌن--لا
ق-ح-لŸا ع-م ة-ج-ضضا-ن-لاو ةدا÷ا
‘ ““Òف-ضسلا““ ةد-ير÷ ‘ا--ق--ث--لا
““زوين فلضشلا““ ةيعو-ب-ضسأاو ،نا-ن-ب-ل
““راو◊ا““ ةد--ير---جو ،ة---ي---لÙا
 .تنÎنإ’ا ىلع ةيرابخإ’ا عقاوŸا نم ددعو ،ةينطولا

 ؟ةيرعسشلاو ةيبدأ’ا كتارادسصإا نع اذإم
كتاذ هيف هجاوت لوأ’ا ،ناقحÓتم نارضصع ةباتكلا^^
Ãا-ث-لاو ،عد-ب-ت اÊ تاباتكلا كلتب هيف سسان-لا ه-جاو-ت

..كبراŒ نع سضخ“ امو كتاهجوتو كءارآا مهكراضشتل
تثيرت اذه لجأ’ .تايدحتلاب ءيلمو ٍنضضم رضصع اذهو

تناكو ،همدقأاضس امع نئمطأا ىتح › فلؤوم رادضصإا ‘
Œرضشن راد ن-ع ثح-ب-ل-ل عار-ضص د-ع-ب _ ¤وأ’ا ي-ت-بر

fiÎىثنأا نع ثحبت ةديضصق““ يرعضشلا ناويدلا _ةم““،
ر◊او يليعفت-لاو يدو-م-ع-لا Úب ةد-ي-ضصق23 نم-ضضت
ةقيضشعك اهبحو ةأارŸا ةنونيك لوح تروح“و .يÌنلا
 .!ةيضضقو ةديهضشو ّمأاو
عم انمازت دحاو تقو ‘ ردضص امهÓكو Êاثلا باتكلا

›ودلا باتك-لا سضر-ع-م
،ةم-ضصا-ع-لا ر-ئاز÷ا ‘
““È◊ا ة-يرو-ه-م-ج““ و-ه
05 ›او-ح ن-م-ضضت د-قو
ا-ه-ي-ف تضشقا-ن ’ا--ق--م
ة-ي-عا-م-ت--جا ا--يا--ضضق
.عقاولا قمع ‘ ةيفاقث
نار-ضضا-ح نا-با-ت-ك-لاو
ى-ل-ع ثلا-ث-لا ما-ع--ل--ل
سضر-ع--م ‘ ›او--ت--لا
›ود---لا با---ت---ك---لا
 .ةمضصاعلاب

إيإسضقلا زربأا يهإم
إهنع ثدحتت يتلا

 ؟كتإبإتك ‘
يلتعأا نأا ديرأا ’^^
يننك-ل ..ا-م ا-ما-ق-م
ى-ع-ضسأا بت-كأا ا-م-ي-ف
ر-ضشن-لو ..حÓ-ضصإÓ-ل
ثيد◊او ،ي--عو---لا
وهف ع-قاو-لا نا-ضسل-ب
Òظ-ن-ت--لا ن--م Úبأا
تاعامتجا تاعا-قو

نع ثد–أا .عمتÛا عم ةعيطق سشيعت يتلا ةبخنلا
،هيوضشتو هيفضستو ةكÈفو نهو نم اهب ّ⁄أا امو ةفاقثلا
،ةمقل داجيإ’ ههجو ىلع م-ئا-ه Úب سسا-ن-لا قد-ن-خ-تو
ارثأا دŒ ’ ةيوه-لا ن-ع Úخ-ل-ضسن-مو ·ذ-ل-ل Úع-ئا-بو

اضضيأا زكرأاو ..يعادبإا جاتن نم نومدقي اميف مهئامتن’
ىلع اهتردق مدعو ،ةيفاقثلا ان-م-ظ-ن ““ف-ل-خ-ت““ ى-ل-ع
وحنت ةمخضض ةيفاقث عيراضشم ‘ Úيرئاز÷ا باعيتضسا
انتفاقثب Úكضسمتمو Ìكأا ن-ير-ضضح-ت-م م-ه-ل-ع÷ م-ه-ب
ةر◊ا ةيغيزامأ’ا ى-ل-ع ة-م-ئا-ق-لا ة-ي-لÙا ة-ي-ل-ضصأ’ا
ام تÓضضف نع اديعب ،مÓضسإ’اب ة-ق-طا-ن-لا ة-بور-ع-لاو
،يضسنرفلا وأا يكÎلا وأا يقرضشŸا مÓعإ’ا نم انلضصي

بئاغ ““يرئازج““ وه ام ’إا ءيضش لك ىرن انحبضصأا اننأ’
 !بيغم
اهتروضص رخن يذلا داضسفلاو ةأارŸا عقاو ىلع زكرأا امك

.اهئايح نع تلختف اهل قّوُضس يذلا مهولاو ،انتاينهذ ‘

مدطسصي يتلا تإقوعŸا مهأا يه ،كيأارب إم
؟رئاز÷ا ‘ بإبسشلا بإتكلا إهب

دجيو اÒثك بعتي ةباتكلا ةوهضص يلتعي Úح بتاكلا^^
Úبو هنيب لوحيضس ملقلل هقضشع نكلو اضض‡ ابرد همامأا
روهم÷ا يقلت هل ق-ي-ع-م لوأا ر-ئاز÷ا ‘و ..ةÁز-ه-لا
اذه ةيعون نع رظ-ن-لا سضغ-ب اذ-ه ..ي-بدأ’ا ه-جا-ت-ن-ل
ةماخضضو رهاظŸا هقحضست هبلاغ ‘ يذلا روهم÷ا
ةيبدأ’او ةيركفلا ةميقلا نم Ìكأا يمÓعإ’ا نامليهلا
د-يد÷ا بتا-ك-لا-ف ..ه-ما-مأا سضور-عŸا بو-ت-ك-م-ل--ل
ءامضسأا تداتعا ةبضصنم ىلع هروضضح تابثإ’ دهاجيضس
هتاباتك رضشن نأا امك ..ةديدج ءامضسأاب في-ك-ف ا-ه-ن-ي-ع-ب
بتاكلا ىرت رضشنلا رود نأ’ ،ءاقضشلا نم ابرضض نوكيضس
‘ نزت ’ دق ةfiÈ تاحفضص رضشن لجأ’ عفدي انوبز

ئضشانلا بتاكلاو .ءارفضص ةديرج ةهجاو فيلأاتلا فرُع
ارداق ناك نإاف ،ةمضصاعلا نم هبرق ةلداعŸ عضضخيضس
ىظحيضسف ،اهب اميقم ناك وأا ،Úح لك اهيلإا لقنتلا ىلع
وأا بون÷ا بهايغ ‘ ناك نإاو ،ي-مÓ-عإ’ا رو-ه-ظ-لا-ب
نآارقب ىتأا ولو دحأا ه-ب ن-مؤو-ي ن-ل-ف ة-ي-ل-خاد-لا ندŸا

 .ديدج

؟““إعيبم Ìكأ’ا““ ةرهإظل كمييقت إمو
..““زلانودكاŸا““ سضورع-ب Êر-كذ-ت ا-ع-ي-ب-م Ìكأ’ا^^
تاءاضصحإا نم ينلضصو ام بضسح اعيبم Ìكأ’ا بتكلاف
ةيمنتلا تافارخو ةذوعضشلاو رحضسلاب ءيضش Ìكأا قلعتت
دقت-نأا ل-ب م-ل-ع-لا اذ-ه ي-غ-لأا ’ ا-ن-ه ا-نأاو) ة-ير-ضشب-لا
‘ ليوطلا عابلا خبطلا بتكل نأا امك ،(هب نيرجاتŸا
رضشن ام سسانلا لوادتيل بتاكلا ةضصرف ..اعيبم Ìكأ’ا

جماÈلا ‘ هتفاضضتضسا راركتو يمÓعإ’ا هروضضح يه
..ام جمانرب Ëدقت ‘ هتاذ وه هعبرت وأا ةينويزفلتلا
نإاو هبتك اونتقي يك ءارقلل ةيضسفنلا ةئيهتلا لفكيضس اذهو

هذ-ه ‘ ار-خآا سسي-لو اÒخأاو ..Ó--ضصأا ا--هوؤور--ق--ي ⁄
نم دبÓف اعيبم Ìكأا باتكلا ناك ول ىت-ح-ف ،ة-ط-ق-ن-لا
..باتكلا اذه ىنتقا يذلا روهم÷ا ةيعون ¤إا هيونتلا
ددهي حبضصأا ام .ةعتملل ادضسج ’إا د-ع-ت ⁄و ،ا-ه-ت-يو-هو
ىلع هلÓضضب ىقلأا يذلاو يقÓخأ’ا هماوق ‘ عمتÛا

ميلعتلاو ،ةرضسأ’ا رارق-ت-ضسا-ك ،ىر-خأا ةد-يد-ع بناو-ج
اهنّمضضأا كلذ لجأ’و ةلاضسر ةباتكلا .مÓعإ’او لمعلاو
اÈ‹ اهب يضسفن ىرأا ةيركف تاهجوت نم هب نقوأا ام
 .اهتمدخ ىلع

لإ‹ ‘ ةيل-ب-ق-ت-سسŸا كع-يرإ-سشم ن-ع اذإ-م
 ؟ةبإتكلا

ةبرŒ كانه نوكتضس ،Úت-لوأ’ا Úت-بر-ج-ت-لا د-ع-ب^^
ن-م Ìكأا ه-ي-ف ي-ضسف-ن تد-جو Êأ’ ،لا-قŸا ‘ ىر--خأا
دئاضصق ىرخأ’او ة-ن-ي-ف-لا Úب بت-كأا Êأا م-غر ،ر-ع-ضشلا
ةبحأ’ا يئار-ق ف–أا-ضس اÃرو .ة-عو-ج-ضسم ا-ضصو-ضصنو
حنمأاضس نكلو ،اهن-يود-ت ‘ ل-ج-ع-تأا نأا د-يرأا ’ ة-ياور-ب
،ةمداقلا يتافلؤوم رضشنأا نأا لبق ‘اكلا تقولا يملقل

سسانلا يرُي بتاك لكل ةيÒضصم ةهبا‹و ةيلوؤوضسم اهنأ’
.هنيÁ تطخ ام

ةدع ميظ-ن-ت-ب تردإ-ب ة-بإ-ت-ك-لا ن-ع اد-ي-ع-ب
إهنع إنثدح ،ةيفإ-ق-ث تاردإ-ب-مو تإ-ي-لإ-ع-ف
اذه ‘ كعيرإسشمو كديد-ج ن-عو زإ-ج-يإإ-ب
 ؟قسشلا

ديدج ’ ةبيتر دج ةيفاقث-لا ة-حا-ضسلا ف-ل-ضشلا ‘^^
ءÓتعا ‘ ةبخنلاو تاءافكلل اŸؤوم ابايغ د‚و ،اهيف
!نوحلŸا رعضشلاو حرضسملل ’إا حتُت ⁄ يتلا تاضصنŸا
ح-ي-ضصف-لا ر-ع-ضشلاو ة-ير--ك--ف--لا تار--ضضاÙا نأا--كو
مغر ..ةي’ولا هذه نم تضضرقنا ةيبدأ’ا تانولاضصلاو

ةيفاقث تاردابم ¤إا8102وÚ 5102ب ام ترداب اذه
نم طا-ضسب-لا بح-ضسو ة-حا-ضسلا ط-ي-ضشن-ت د-ضصق ةÒث-ك
اهلهجب انرودضص ىلع تمث-ج ي-ت-لا ة-ي-ضصو-لا تا-ه÷ا
تعمج يتلا ““ةيفاقث ةلحر““ تناكف ..اÒثك اهلهاŒو

Úيفحضصلاو ÚماÙاو ءار-ع-ضشلاو با-ت-ك-لا تار-ضشع
ةيحايضس تÓحر ‘ Úعما÷او ةذتا-ضسأ’او Úف-ق-ثŸاو
ةداج عيضضاوم حرطو ،نطولا لخاد ⁄اعÃ ف-ير-ع-ت-ل-ل
تلن امك ،بويتويلا Èع اهضضرعو اهريوضصت ” سشاقنلل
ةيرئازج نويعب ⁄اعلا ةزئاج نمضض ةثلاثلا ةبترŸا اهب

ءاقل““ ةقباضسم تمظن امك ،ةيبرعلا تارامإ’اب يبد ‘
فلضشلا نع ةدئاضسلا تاينهذلا تÒغ يتلا ““ءارعضشلا
..اقح ÚعدبŸا نم ةلث اهب نأا اوفرعيل نيÒثك ىدل
نم ةبخن اهب تفضضتضسا يتلا ““ةŸاكم““ تاقلح تجتنأاو
اياضضق نع ثيدحلل نطولا Èع ÚيمÓعإ’او ÚفقثŸا

نا-ج-ي-ت““ كلذ ¤إا ف-ضض ،ما-ع-لا يأار-لا ل-غ-ضشت ة-ما-ه
يليكضشتلا نفلاب اهانيرثأا ةيرعضش تايضسمأا يهو ““عادبإ’ا
ءارآ’ يئاضصقتضسا جمانرب ي-هو ““ة-ك-ب-ضشلا»و ،دا-ضشنإ’او
لوح يعامتج’ا لضصاو-ت-لا تا-ك-ب-ضش Èع Úط-ضشا-ن-لا

flا فلتŸةيفاقثلا اياضضقلاو عيضضاو.  

كتادإقتنا إم ،ةي-فإ-ق-ث-لا ة-حإ-سسلا ر-كذ ى-ل-ع
 ؟ يرئاز÷ا فقثملل

ةزيمتم ةيؤورو ةيلا-ع ةءا-ف-ك ه-ل ير-ئاز÷ا ف-ق-ثŸا^^
ةيبرع-لا ل-فاÙا ف-ل-تÈ flع رو-ضضح ه-لو ،ثاد-حأÓ-ل
هل يداقتناو ،هتاردق Òجفتل ةضصرف جاتحي طقف ،ةيلودلاو
يضسرك ىل-ع ع-بÎلا سسي-لو ناد-يŸا ‘ ل-م-ع-لا ه-ي-ل-ع نأا
دب’ ..عقاولا نع اديعب كوبضسياف Èع رضشنلاو يضضاÎف’ا
ةحورمو ةعمإا نوكي ’أاو ،اهلجأ’ دهاجي ةيضضق هل نوكت نأا
هب نمؤوي اŸ ابتاك نوكي نأاو ،Úيضسايضسلاو Ú÷دأاŸا ديب

.يكنبلا هديضصر هب نمؤوي ام سسيلو وه

اذه إنراوح إهب متخن ةÒخأا ةملك
تلول“ Òمضس ي-ف-ح-ضصلاو ““راو◊ا““ ةد-ير-ج ر-ك-ضشأا^^

ىلع دضشأا امك ،ةضصرفلا هذه ةحاتإا ىلع طيضشنلا طضشانلا
لجأ’ اوبتكي نأاب ..ىمادقلا ىتحو دد÷ا باتُكلا لك يديأا
’ يمÓعإ’ا روهظلل ةيطم مهعادبإا اولعجي ’و ةيضضقلا

مو‚ ديرن ’ نحنو ،روهظلا مضصقت روهظلا ةÌكف Òغ
.يعو باحضصأاو نيدضشرمو ةانب ديرن ام ردقب دويلوه
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 تلول“ Òمسس :هروإح

ىرأا ةيركف تاهجوت نم هب نقوأا ام اهنّمشضأا كلذ لجألو ةلاشسر ةباتكلا • ^•
اهتمدخ ىلع اÈ‹ يشسفن

ةانب ديرن ام ردقب دويلوه مو‚ ديرن ل نحنو ..روهظلا مشصقت روهظلا ةÌك ̂•
يعو باحشصأاو نيدششرمو

ايعؤ اوعنصصتل اÒثك اؤؤؤرقا
دصشح نم مكب لقتني

اهفيظوت ¤إا فراعŸا
 اهب ءاقتر’اؤ

 :””راو◊ا””ـل هبلق حتفي Êاشسيع رمعم ‘اقثلا طششانلاو بتاكلا

بلسصأا بلقو بإحسسلا حطإنت ةمهو Úلت ’ ةÁزعو ديدح نم ةدارإإب
قيرط Êإسسيع رمعم بإسشلا ‘إقثلا طسشإنلاو بتإكلا قسشي ،ذ’وفلا نم
عادبإ’ا ⁄إع ‘ ةزي‡ ةطرإخ هل مسسÒل ىعسسيو ،ةتبإث ىطخب حإجنلا

،هتارادسصإا ،هتإيادب نع ““راو◊ا““ عم هئإقل ‘ ثد– Êإسسيع ..قلأإتلاو
هرظن تإهجوو هتإحومط نع إنل إفسشإك ،ةيفإقثلاو ةيبدأ’ا هتإطإسشنو

.ةيبدأ’ا ةحإسسلإب قلعتت ةدع إيإسضق ‘



 مل◊أ ملكتي امدنع :ةصصق
:فŒرم توشصب اقلق هعطاق
ىتح ..ينم هنأا يمأا Èخت ’ ،لاŸا مكل تثعب دقل ..ÈÊخأا ..جا◊ا كانه اذام ـ

..يبر جرفي
ة-ي-نار يد-ي ‘ ي-ف-تا-ه تكر-ت تن-ك ..ت’ا-ج-ع-ت-شس’ا ة-فر-غ ‘ ي-مأا Ëر--ك ـ

..›اغششن’
..يمأا يه فيك ـ
..Ëرك فئاخ انأا ..ادج ةشضيرم ـ
..كدعاشسي نم ،مكعم نم ـ
..ةيلمعلا يرŒ نآ’ا يهو غلبŸا فشصن انعمج انك انناÒج شضعب ـ
..ياج Êار ..جا◊ا فوشش ..ةمÓشسلاب شضونتو اهيفاششي يبر ..يه’إا اي ـ

.هللا ءاشش نإا ةرايط بكرن مويلا ..ياج
Ëرك..تييع انأاو ..كنيجاتfi انار لاحشش ..Ëرك حاورا ..حاورا ..حيحشص ـ
..ماعلا ذاه تبشسر انأا
هللا ءاشش نإا مويلا ياج Êار عمشسا ..Òغشص كار ..ششيلعام ..ايوخ ششيلع ام ـ

.لشصون Óيل ةيناثلا اشس٢ ةعاشس ىلع
..ةيلمعلا ‘ ريد يهار امأا.. Úقلقم انار عاق ،كانششحوت ايوخ ةمÓشسلاب  كلشصوي يبر ـ
.كوأا ةعاشس شصن دعب كلدواعن..ششوقلقتت ام جا◊ا ..احشص احشص ـ
Ëرك كوأا  ـ
مÓشس ايأا ـ
         .مÓشس ـ
هيخأاب ةرم لك ‘ لشصتي Ëرك ناك ..ىرخأا ةيادب نوكي اÃر هنكل ..ءيشش لك ‘ ةياهن هنأاك ءاشسŸا رم دقل
‘ كانه عيم÷ا ناك ثيح ىفششتشسŸا ¤إا ةرششابم هجوت ..Ëرك لشصو اÒخأاو ..همأا لاح نع هلأاشسيل جا◊ا

دم◊او تح‚ ةيلمعلا اهنأا هÈخأا بيبطلا هنكل ديدشش قلقب شسحأا ..Úنيعلا ةشضمغم تناك يتلا همأا ةفرغ
Òثك ‘ اهل انت‡ ناك نم مهنمو ،اهتدعاشسÚ ŸنشسÙا نم ديدعلا اهلوح عمتجا دقل ،لشضفأا Òشصت فوشس هلل
اهرابخإا مهيلع ،ةرششابم هارت نأا اهنكÁ ’ اهنأا ههبن بيبطلا هنكل ،مهل اهتمدخ ءانثأا ةاي◊ا فقاوم نم
اهنأاك ةليللا كلت ترمو ،بلقلاب اهترجأا يتلا ةيلمعلا ةجيتن ابلشس رثأاتت ’ ىتح اذه ،همودقب ايجيردت
عـبتت..شسوباك

نم قثبنت ت’ؤواشست ،ةليللا هذهل يراكفأا يرع مامأا ةرئاح فقأا انأا اه...
تدجو ةأاجف ..’ولح اهل دجأا نأا لمأا ىلع ليوعلا ’إا اهب قيلي ’ قامعأ’ا
بولق نم بيطأا اهتدجو حاورأاو ةنجأا ،ةيلايخ تايشصخشش عم ثد–أا يشسفن
تماشص لتاق بايغلا نأا مك مهثدحأ’ ةليل لك ‘ يننورماشسي ،رششبلا شضعب
كلذ ىلع ق-ل-ع-ت-لا تل-م ةÁد-ق ة-حو-ل ا-ما“ ا-نأا اذ-ك-ه ،ة-م-حر Ó-ب ق-ن-خ-ي
نأا ى-بأا-ي ا-ب-ع-ت م-جÎت-ل ي-شسأار ‘ ى-ماÎت ةأا-ج-ف تا-م-ل-ك-لا د--جأا ..راد÷ا
فاخأا ىتح يلظ نم فاخأا ترشص هب تررم يذلا ن’ذÿا ةÌكل ،حيÎشسي
يب رعششي ’و Êاري Óف وطخأا ةيئرم Òغ حبشصأ’ رخآ’ا وه ينكÎي نأا
تلزام يننأا ’إا اهلماكب ةدلب مدهي ام هيلع رم ابلق كلمأا يننأا حيحشص ..دحأا

.ميظعلا يزا‚إا هÈتعأا ام اذهو ةدماشص ةتباث
دق لكلا ءيشش يأاب دحأ’ نيدأا ’ ،امئاد يشسفنب يشسفن دناشسأا لازأا ’و تنك
يوفشص ركعي يذلا ديحولا ءيششلا ،Èق ‘ يننأاك ةبيئك ةديحو تيقبو لحر
‘ ..اهوfi نايشسنلا ىبأاي ةركاذلا قورع-ب تر-ق-ت-شسا ي-ت-لا م-ه-تا-ير-كذ و-ه
،ناكŸا ءاجرأا ولعت تاهوأاتب يتشصق أادبت اما“ كانه قيتعلا ليللا فشصتنم
ةمق نم ةطقاشس يشسفن دجأ’ تاهدرلا فلخ ن-م ع-م-شست ة-ي-لا-ت-ت-م تار-فز
ن’ذÿا بكم ‘ ةئÎهم ةثجك ةيمرم يلفشسلا ميح÷ا ةيواه ¤إا لب÷ا

امك ىشسنأ’ لبقتشسŸا ،يشضاŸا ‘ ركفأا رخأاتŸا تقولا اذه ‘ ،مÓشستشس’او
نع ةعطقنم ششيعت دشسج Óب حورك ..رشضا◊ا ششيعأا نأا امئاد لا◊ا يه
’ دق مايأا نم ةفوختم ةهئات روبلا شضرأ’ا هذه ت– ام بادرشس ‘ ءيشش لك
طÿ ةديدج ةح-ف-شص ح-ت-ف-ت نأا لوا– ،ق-ق-ح-ت-ت ’ د-ق مÓ-حأا ن-مو ي-تأا-ت
اهفطخي نم رظتنت طقف ةقلغنم هبشش باوبأ’ا لكف اثبع نكل رياغم لبقتشسم
.Úن◊او قوششلا ماغنأا ىلع اشصقاÎيل اهديب ذخأايو ةبيÿا ماطح نم
ةتيم ةاتف ،ةبغر Óب احور ينم تلعج ،اهتآاجافمو اهشضومغب ةاي◊ا ينتبعتأا

لءاشستت ام اÒثك ،Úتنث’ا اهيدي ديعاجتب اهقامعأا ليشصافت تمشسر ةرح
بر◊ا هذه ةاشسأام زواجتتشس تناك نأا يلخاد ‘ يتلا ةÒغشصلا ةلفطلا كلت
رمتل ءاششي امنيأا اهب لكري يذلا Úعللا ردقلا اذه نم ةبراه ةركك جرحدتت
تام اهفشصن نأا اهشسفن ةلفطلا دكأا-ت-ت-ل ي-ششت-نŸا ل-ق-ع-لا-ب را-ك-فأ’ا هذ-ه ل-ك
ةيثبع ةماشستبا ..ةاي◊ا ديق ىلع ا-ه-ن-م ءز-ج ’ ،ر-شضت-ح-ي لازا-م ر-خآ’او
ةشسئابلا ةاي◊ا هذه ةيدحتم يراحتنا لعفك اهيتفشش ىلع مشسترت ةطخاشس
عارشص نلعُيل اهدحو ⁄اعلل فيıا هجولا هباŒ يذ يهاه ،اهتوÈج لكب
نايشسنلا ىبأاي رشضاحو ةكه-ن-م ةر-كاذ Úب م-ئا-ق عار-شص ..راذ-نإا ق-با-شس نود
ةنلعم تايركذلا ششويج اهيلع لاهنتل لبقتشسŸاو يشضاŸا Úب يه ةحنÎم
اوفع لمأ’ا ةذفان ىلع عطقني شسفنلا داكيف تاتفلاو تاتششلا ⁄اعم مشسر
.⁄أ’ا

عادولاو توŸا ةقهشش ،ةدحاو ةقهشش ‘ باذعلاو ءاقششلا اذه لك ترشصتخا
لÓغأا نم رر–أ’ Êدواري يذلا هفيط درطأاو يبح ةعتمأا ملŸأ’ Òخأ’ا
تحبشصأا تاذلاب ةظحللا هذه ‘ ..اما“ دوششنŸا ينفكك ينفلي يذلا Úن◊ا

دق ،ءيشش ’ ..مهتدو-ع ،م-ه-با-هذ ..ءي-شش يأا-ب ›ا-بأا ’ ا-ي-ل-خاد ة-ئ-ف-ط-ن-م
ءيشش يأ’ متهأا دعأا ⁄ ،ثيغ Òغ نم ةرباع بحشسك يتايح نم اوعششقنا

’ عمت‹ تارظنك Êدراطت ةنعل اهنأاك ينقرافت ’ شسيشساحأ’ا كلت طقف
Úب ةÌعبم ةطلتfl شسيشساحأا ،لشصف ’و اهل لشصأا ’ ةذوبنم ةطيقلل محري
.نامأ’ا ئطاشش ¤إا لوشصولاو ةاجنلا طقف ديرأا ..رز÷او دŸا

رهظأاشس ةÒخأ’ا ةرملل ،هقارف ىلع اهيف يكبأاشس يتلا ةÒخأ’ا ةرŸا يه هذه
ةÒخأ’ا ةرملل ،هليحرب ينم يتايح بلشس دق هنأا فÎعأ’ يحور ةششاششه
ةليل لك ملحأا نمثلا ةظهاب ةياورك ،اهبحأا ’ ةوهقك هقاتششأا يننأا فÎعأاشس
نم لعجأ’ ةليللا هذه موجن-لا فا-ح-ل-ب ي-م-ت-حأا-شس ..ا-ه-ح-ف-شصتو ا-ه-ئار-ششب
.هب ةقلعتŸا ةطيشسبلا ›امآا مهفي نلو ⁄ ةطاشسب لكبو هنأ’ يفقشس ءامشسلا

””؟كلاح فيك”” :ةحلم ةÈنبو ينلأاشس ةي◊ا يئÓششأا حاتجي بيهر غارف
Óجاع يطوقشس رظتني نم لك ىلع اهعزوأ’ ةفاج ةماشستبا تعنطشصا انه
!””Òخب انأا ..Òخب انأا”” :بيجأ’

ةÒشسأا ىوشس تشسل يننأا نقيتأ’ يتفر-غ حا-ب-شصم ن-م ءو-شض ة-ع-ق-ب تع-ل-ت-با
هذه زايتج’ ةيدامرلا ةفاشسŸا كلت راشصتخا نم › دب’ ،تشضم دق شصشصقل
ليلقلاو مامته’ا نم Òثكلا Òثكلا ينم قحتشست هذه يحور ..شسيباوكلا

رعاششŸا عم ل-ما-ع-تأا-شسو ة-عا-ج-ششب با-ي-غ-لا ق-ئا-ق-ح ه-جاوأا-شس ،ق-ل-ق-لا ن-م
يبلق عراوشش ‘ هنفدأاشس ..ينحاتŒ يتلا Úن◊ا ةوبشص تبكأ’ ،ةمارشصب
ىلع انأاو هارأ’ فور◊ا قلشستأاشسو يشسفن Úبو ي-ن-ي-ب د-ئا-شصق-ب ه-ي-ثرأا-شسو
.ةرداغŸا ةبهأا

ةفزاع تنأا Êوك ،ةلهذŸا هت-ي-فاÎحا-ب كع-م ثب-ع-لا-ب ع-جو-ل-ل ي-ح-م-شست ’
طقف تقولا نأا فاطŸا ةياهن ‘ Úفششتكتشس كنأ’ دوعلا ةملتشسمو نامكلا

ليدنÃ كولذخ نيذلل يحولو خو-م-ششب ي-م-شست-با اذ-ل ،ءا-ف-ششلا د-ي-شس و-ه
!مهل ›زأ’ا كعادوك كتاحا‚

:دعب امأا
،عز÷ا دح فيıا شضقانتلاب ةئيلم ىشضوف يننأ’ اقح ةباتكلاب بغرأا ’ انأا»
دلوتشس لب كدخ ⁄أاتي نل كتاذ معن ..كتاذ عفشصأا روهتلا ةظ◊ دنع طقف
.””ةميظع ةركف ةعفشصلا عم

(فيطشس) فيرع ةمشسب لامآا :ملقب

ليتارت
Èح

حبشست ةفئا-ط ل-كو
د-----ششن-----تو ب◊ا-----ب

تار---ظ---ن ل----ي----تار----ت
كبح ‘ ةدحلم .ةفطاخ

عفدم نم .كبلقل ةنمؤومو
تاقل-ط تد-مŒ كنا-م-ت-ك
ابورغ نلعت نأا تبأاو كلزغ
.رمقلا ءوشض ىلع انع-م-ج-ي
تقو نآا نأا دجاشسم تنذأا

شسئا-ن-ك تل-ل-هو كا-ي-ق--ل
يذلاو ..كباÎقا حارفأا

هد--ي---ب د---مfi شسف---ن
تا-شسم--ه ي--ن--تر--ج

.كي----لإا ة-----يÈح
Úن-ح ة-لا--شسر

ج-يزا-هأاو يا-ن-ب ة--يوا--ك--ف--ك
’ Êارأا .اهتأارق قوششلا

ديجأا

تنأاو كترشضح ‘ ةباتكلا
بت-كأا ي-ك يد-ي-ب تك--شسمأا ن--م

 .كمشسا تايدجبأا
يشسفنب تو-ل-خ ا-مو-ي
ي-عدأاو د-ب-ع--تأا تحرو
ى--ل--ع ..ءا--ق--ل--لا ى--ت---م
م--شسرأا تأاد--ب ي--تر--كذ---م
شسم-هأاو ا--نر--م--شس ة--حو--ل
’ا-م--ج ط--خ--ي نأا ششير--ل--ل
 .فاشص مد فيزن ةÈحمللو
بت-كأا ي-ن--ت--ل--خ كنأا مز--جأا
ىوشس › امو بيبح اي كيلإا

..قرولاو ملقلا Òغ بيبح
ق-ي--ت--ع--لا ح--ير--لا قو--شش
فر----حأ’ا تار-----ظ-----نو
ةقداشصلا
مو-ي ..ير-شسآا كي-لإا

ر-ه-ششو ة--ط--ب--غ
 هل دعب ’ ماعو ةمشسب
كم-شسا-ب ي-ه-لإا ع--ي--قو--ت
تينغت

ديعلا ‘ مومه

ام ،هامأا اي ىشسأا كافك
ت– ل-ت-ك--ت ’إا اذ--ه

اي ىشسأا كا-ف-ك ،د-ل÷ا
ة-بر-ك ’إا اذ-ه ا-م ها-مأا
،ايندلا ةاي◊ا برك نم
،د--ل÷ا ت– ل--ت---ك---ت
،ءامغإا ،⁄أاب بو-ح-شصم
م----ث ،ى----ف-----ششت-----شسم
نو--ك--ت--ل ..شصي--خ--ششت
كت--ن--با ..ة--ج--ي--ت--ن--لا
،نا--طر--شسلا--ب ة--با--شصم
ةليفك تناك تاملك ثÓث
‘ ي-ت-ل-ئا-عو ي--ب جز--ت--ل
.ةكلاح ةمهد
!...هامأا

هنإا ،هامأا اي امامتغا كافك
ن--ل كت--ن--با ،ه--ل--لا رد---ق
ا-ي رŸا ا-ه-ع-قاو--ل خ--شضر--ت
كشس“ كت----ن-----با ،ها-----مأا

Ãنو-ك-ت--ل ل--مأ’ا ل--ع--شش
نع ةرشصت-ن-مو ة-ح-فا-ك-م

.عيشضولا مرولا كاذ
،ها-مأا ا--ي Óً--ي--م--ج اÈشص
ل-ق-ت--ن--ي مرو--لا و--ها--ه
’و ة-عر-شسب ر-ثا-ك-ت-يو
ةفلاتلا ايÓخلل ح-م-شسي

،د-يد-ج-ت-لا-ب ةر-مَدŸاو
نأا ىشسعف هامأا اي اÈشص
و-هو ا-ئ-ي-شش او-هر-ك--ت

ا--ي اÈشص ،م--ك--ل Òخ
كتنبا لشصحتشس هامأا

قا-----يÎلا ى-----ل------ع
.ءافششلاب رفظتشسو

ا---ي بي---ح---ن----لا ⁄
؟ءايحأ’ا شسدقأا

يذلا كبلق-ب ا-ق-فر
كشسŸا دوع هبششي

حاف قÎحا ا-م-ل-ك
⁄ ،هاذ---------------شش
ةدرو اي بيح-ن-لا

لم-جأا د-ه-عأا ⁄
ا-م ا-هر-غ--ث ن--م

’إا هذ-----------------ه

ي-ن-لا-ط-ي-شسو ي-ئا-ي-م--ي--ك تا--شسل--ج
هامأا اي فيرÿا يب لح دقل ،ءافششلا

’ ،طقاشستت يرعشش ت’دشس يهاهو
يتأا-ي ف-يرÿا د-ع-ب ها-مأا ا-ي ي-ق-ل-ق-ت
.كتنبا رهزتشسو عيبرلا

،ها-مأا ا-ي ثي-بÿا-ب ه-ت-ع-ن ن-ع ي--ف--ك
شضرŸاو ميحر نمحر هللا نأا يملعاو
ائيشش › هل-لا بت-ك-ي ف-ي-ك-ف ءÓ-ت-با

.ًاثيبخ
،هامأا اي ةشسدقŸا ي-ت-ع-م-شش ا-ي ..ها-مأا
اي طÿا ماقتشساو يلعششم أافطنا دقل
ع-ب-ن ا-ي ءاد-لا ي-ن-م لا--ن د--ق--ل ،ها--مأا
نان◊ا

اي ةقرح كافكو هامأا اي ةقرح كافك
،رورغلا عاتم ’إا ايندلا ةاي◊ا ام يبأا
ي-حور ا-ي ر-ششبأاو ي-ت-ن-ج ا-ي ير-ششبأا

دولÿا ةن-ج ‘ م-ك-ت-ن-با م-كا-ق-ل-ت-شس
يدجتشستلو مكيدي لبقتو ينح-ن-ت-ل
اهنيح مكي-ن-ي-ع ن-م ا-شضر-لا تار-ظ-ن
.يحور لامتكاب رعششأاشس طقف
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ةكرشش ‘ لمعلا ن-م ن-شضم مو-ي د-ع-ب ا-ق-هر-م د-م-حأا ل-شصو
هقيدشص ةوعد ةيب-ل-ت-ل ي-ف-ك-ي ’ تقو-لا ،ة-ي-لاŸا ة-ب-شساÙا

نكري ،هتنباو ه-ت-جوز ‘ ط-ق-ف ر-ك-ف-ي ءا-ششع-ل-ل ى-ف-ط-شصم
هنأا أاجافتيل بابلا قدي ..اعرشسم تيبلل دعشصيو ةرايشسلا

برشستي فوÿا أادب ..دري دحأا ’ هتجوزل يداني ..حوتفم
..فرغلا Úب تيبلا ءاجرأا ‘ يششÁ ؟ تنأا نيأا نتاف ..هبلقل
با-ت-عأا ل-شصي-ل قاور-لا ر-خآا ل-شصي ..نا-كŸا م-ع-ت ى-شضو-ف-لا
هتجوز دجيل ةعرشسب لخد-ي Úنأا تو-شص ع-م-شسي ..خ-ب-طŸا

..ءامدلا ‘ طبختت نتاف
؟ اذه لعف نم ؟ثد-ح اذا-م ا-ه-لأا-شسي د-ه-ششŸا كلذ-ل ق-ع-شصي

Œانيكشس لمحي مثلم !هفرعأا ’ ؟ تفاخ توشصب نتاف بي
ةرون !! ةلفطلا نع ثحبأا !لخدو بابلا لفق رشسك امخشض
هتنبا دجيل لخديو بابلا دمحأا برشضي !كانه يكبت تناك
ة-عو-ط-ق-م ءا-مد-لا ‘ ح-ب-شست ة-ث-ج ! شسأار نود ةد-ي-حو--لا
،هيلع ايششغم طقشسيو رظنŸا لوهل دمحأا راهني ..فارطأ’ا
رمأ’ا ىهتنا ..ةطرششلاب اولشصتا نيذلا ناÒ÷ا رمأ’ا غلب
ىأار ام لوهل هفشصن لشش ،ةيلقعلا شضارمأ’ا ةحشصÃ دمحأاب
..مايأا دعب تيفوت دقف هتجوز امأا
مايأا دع-ب ،¤وأ’ا ن-ك-ت ⁄ د-م-حأا تي-ب تز-ه ي-ت-لا ةÁر÷ا

شسأارلا ةعوطقم ةثج دوجو نع ءابنأا ةطرششلا رفfl لشصو
ةيملعلا ةطرششلا رشصانع تلشصو Úح ،ةرهاقلا يحاوشض ‘

هتÁرج جشسن رركي لتاقلا ،ةÁر÷ا ةقيرط شسفن تدجو
ةعوطقم تاي-ن-ي-ثÓ-ث-لا ‘ ةأار-ما ،ةر-م ل-ك ق-شسن-لا شسف-ن-ب
..دوشسأا يكيتشسÓب شسيك ‘ ةأابfl اهفارطأاو شسأارلا
..رهشش دعب
ةعماج ‘ ةيعماج ةبلاط ىو‚ ،ليل-لا ف-شصت-ن-م ة-عا-شسلا
دعب مونلل أايهتت ،ا-ه-جر-خ-ت ن-ع  نا-عو-ب-شسأا ى-شضم طو-ي-شسأا

وتلل تهنأا ةليل لك ةداعلاك داقعلا ىفطشصم باتكل اهتءارق
دعب انفافز :هل ةملك رخآا تناكو حود‡ اهبيطخ عم اهثيدح

..Ìكأا Èشصأا رداق ششم ،نيرهشش
،قلغ نود تيبلا باب ىشسنتو ةذفانلا ىلع راتشسلا لدشست
ىو‚ ريرشس نم بÎقي ،هعباشصأا شسوؤور ىلع مثلŸا للشستي
،ىنم-ي-لا ا-ه-ن-ي-ع ‘ ة-يد-يد◊ا ه-شسو-بد زر-غ-ي ددر-ت نودو
مثلŸا لتشسي ،يعولا اهدقفت هعفشصب اهقحليل ىو‚ خرشصت

ةث÷ا مامأا شسلجي ،يكيتشسÓب ءاعو ‘ ام-ه-ع-شضي ،ا-ها-ن-ي-ع
اهيديو اهيلجر عط-ق-ي ،ةر-ما-غ ةو-ششن-ب ا-ه-ل ر-ظ-ن-ي ،ءود-ه-ب
..شسأارلا وه ىو‚ نم هديري ام لك ..شسأارلل تفتليو
نيوانع تزغ ىو‚ اهتيحشض تحار يتلا ءاعنششلا ةÁر÷ا
مهشسوؤور ذخأايو هاياحشضب ل-ك-ن-ي يذ-لا اذ-ه ن-م ،ف-ح-شصلا

ةرهاقلا عراوشش ‘ عزف-لا ثب يذ-لا اذ-ه !ةÁر-ج را-كذ-ت-ك
.بقÎلاو بعرلاب ائيلم اهليل لعجو
Òششت ةعاشسلا ،هترايشسب قلطنيو هشسفن لامك ققÙا زهجي

مونلا ،احابشص ةيناثلا ¤إا
هتÒ◊ ارظن لامك ‘اجي
اذ-ه نو-ك-ي ن-م ةد-يد-ششلا
ل--ي--ب--شسلا ف--ي--كو م--ث---لŸا
..هيلع ءاشضقلل
يقلتشسيو ويدارلا لامك لغششي

ثف-ن-ي ،ه-ترا-ي-شس ة-ك-يرأا ى-ل--ع
ةأاجف ..ركفي ،ركفيو هترا-ج-ي-شس
ر--خآا ‘ ة--ل--ف--ط خار--شص ع--م---شسي
تي-ب-لا و-ح-ن ا-ير--ج به--ي ،عرا--ششلا
هنيكشس لمح-ي م-ث-لŸا د-ج-ي-ل ل-خد-ي
نود ..هديب ناهيج ة-ل-ف-ط-لا كشسÁو
‘ هبيشصي هيلع رانلا لامك قلطي ددرت
ناهيج عزفتل اشضرأا مثلŸا طقشسي هلجر
وحن مث-لŸا لا-م-ك ق-قÙا دا-ت-ق-ي ،بر-ه-تو

flه--ل--ي--مز د--ج--ي كا--ن--ه ة--طر--ششلا ر--ف
اذه ،ةر-ها-ق-لا ءÓ-ب بب-شس اذ-ه :ى-ف-ط-شصم
..ةنيدŸا حافشس
مثلŸا اذه نأا حشضتا ثا-ح-بأ’ا ة-ل-شصاو-م د-ع-ب
‘ ابلاط نا-ك ي-ما-شس ى-عد-ي ا-ي-شسف-ن شضير-م
درط هكولشس بارطشض’ ارظنو رهزأ’ا دهعم
⁄اعل هج-ت-ي-ل كلذ ل-م-ح-ت-ي ⁄ ،ه-ت-شسارد ن-م
راتخيو دوشسأا حا-ششو-ب ه-شسف-ن م-ث-ل-ي ،ةÁر÷ا

..مهشسوؤور عطقيو هاياحشض
ن-م Ìكأا ه-ت-ي-ب و-ب-ق ‘ ة-طر-ششلا لا--جر د--جو
م-ه-ل-ت-ق-ب ما-ق لا-ف--طأاو ءا--شسن--ل شسوؤور ةر--ششع
..مهثثجب ليكنتلاو
‘ ي-ما-شس ع-شضو-ب ا-ق-ح’ ق-ي-ق-ح-ت-لا ي-شضا-ق ر-مأا

دع-ب ه-ي-ل-ع م-ك-حو ة-ي-شسف-ن-لا شضار-مأ’ا ة-ح-شصم
رهششأا دعب ةرهاقلا مانتلو دبؤوŸا ن-ج-شسلا-ب جÓ-ع-لا

..مÓشسب ةرم لوأ’
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ةنيدŸأ حافصس :ةصصق ا
قارفلا ⁄أ

لابلاب نير“ Úح
 راكفأ’ا لك يمامأا عفادتت
...Úن◊ا تابتع ىلع محازتتو
...تمشصلا بوذي

نيز◊ا نحللا عاقيإا ىلع
 Úنأ’ا عقو ىلع قاوششأ’ا رحتنت
...قارفلا لوبط عرقتو
قاششعلا ىلع هبرح قششعلا نلعيو

نيزح موي ‘
لابلاب تنأا نير“

لايÿا نم برقأا عقاولا حبشصيف
لاÙا نم ةقيقحلل برقأا

لاوحأ’ا أاوشسأا ششيعأا نوكأا Úح
لاتÙا نمزلا تابلقت ‘ ركفأا

؟...نولتي فيك
؟..لاح ¤إا لاح نم Òغتي فيك

لابلاب تنأا نير“
رعاششŸا نم ششيجب يدشسج نيزغت
...لÓتح’ا اذهل ملشستشساف

تامدشصلاو زجعلا ششيعأا Úح
...ينم ىوقأا ⁄اع ىغطيو
...تاملكلاو Òبعتلا نم ىوقأا
...⁄أ’ا ةواشسق نم ىوقأا
تايركذلا تاطfi نم ىوقأا

كنيبو ينيب نأا كردأا اهنيح
تافاشسŸا نم قرافو ..ينمز زيح
..تاظ◊ عشضب ‘ مث

لابلاب نير“
..لÓتح’ا اذه Êدواعيف

..لÓتخ’ا اذه
..لاعفن’ا اذه
رركتŸا رورŸا اذه
..رذجتŸا روعششلا اذه

يدي Úب درولا لبذي Úح
يدشسج ءلم كاوه Òشصيو
يدل يقب ام لك لمأ’ا ىقبيو

..يئطاوشش شسرونلا رويط رجاهت Úح
يئناوم قششعلا بكارم رداغتو

ةشضوفرم يتلئشسأا حبشصت Úح
لاؤوشسلل ةشضفار يتبوجأاو

لابلاب تنأا نير“
...فيطلا ناولأاك
فيشص ةباحشسك
...Úنشسلا رح فطلتل ترم
Óشصاف ادح لعجتل
لاد÷ا اذه مقعل

ليعج باهولا دبع :ملقب

Em@il: adab.elhiwar@gmail.com

!...هامأأ

ا يبرعلب ةيدان :ملقب
60 :ءز÷

’إا ،رابكلا لبق راغشصلل ةجهب (ىحشضأ’او رطفلا) ديعلا لمحي
ةفرعم ىلع مهنأ’ راغشصلا ةجهب نع ةزي‡ رابكلا ةجهب نأا
حطشس ىلع وفطت ةداعشسلا نإاف كلذل ،ديعلل ينيدلا ىنعŸاب
تيب شسانلا ركذتي ديع لك ‘و ،رابكلا اهنم Êاعي يتلا مومهلا
 :يبنتŸا

 ديع اي تدع لاح ةيأاب ديع
Ãكيف رمأاب مأا ىشضم ا Œديد

’ وهف ،يتاعلا هحومط ببشسب مومه نم Êاعي يبنتŸا ناك دقو
انرعاشش ناك نيذلا Úحود-مŸا ن-م ة-ي-لاŸا ز-ئاو÷ا-ب ي-ف-ت-ك-ي

Áإا رظني هنكلو ،بابلأ’ا رهبت يتلا هرعشش ةلازجب مهحد¤
لشصحي ⁄ يتلا ةرامإ’ا ¤إا فغششب علطتي هنإا ،كلذ نم دعبأا

لك ‘ تددرو ترهتششا يتلا -هذه ه-تد-ي-شصق بت-كو .ا-ه-ي-ل-ع
رعششلاب هحدمو ””يديششخإ’ا روفاك””¤إا بهذ نأا دعب- ديع

نكلو ،ايلاو وأا اÒمأا هنيعي نأا وهو ليز÷ا نمثلاب اعمط لز÷ا
رفف ،رشصم ‘ يبنتŸا نجشسو ،لعفي ⁄ ””يديششخإ’ا روفاك””

روفاك”” وجهي وهو د-ي-ع-لا ن-ع ه-تد-ي-شصق ددر-ي و-هو ا-نر-عا-شش
.اخذاب احدم هحدم دق ناك نأا دعب اديدشش ءاجه ””يديششخإ’ا

ةÒثك امومه شصخلت اهنإا ،ة-ب-ي-ج-ع د-ي-ع-لا ‘ ي-ب-ن-تŸا مو-م-ه
ايندلا هذه فلخ ىمعأ’ا مهشضكر ببشسب شسانلا اهل شضرعتي

Ãمهتداعشس كلذ ليبشس ‘ اورشسخ نإاو ،راقعو لام نم اهيف ا
ر-شسخ نإاو ل-ب ،ا-هؤوود-هو شسف-ن-لا ة-حار :ي-هو ة-ي-ق--ي--ق◊ا
.لطابلاب شسانلا لاومأا لكأا وأا قرشسف هنيد مهنم شضعبلا
:اهتديشصق ‘ ايناشسنإاو اينف تعدبأا دقف ””ناقوط ىودف”” امأا
هيناعي ام ¤إا هرشسأاب ⁄اعلا تهبن تدقف ،””ديعلا ‘ ةئج’””
‘ ةلوفطلا تايركذ نإا ،تاتششلا ‘و Úطشسلف ‘ نوئجÓلا
دقف ،ةئجÓلا هذه ىلع حلت ةينيطشسلفلا اهتيرق ‘و ديعلا

لقثت ةلهاذ ديعلا اذه ‘ اهنكلو كاذنآا ديعلا ‘ ةديعشس تناك
 .مومهلا اهلهاك
:اهتديشصق ‘ ىودف تلاق
اهشضيفب كيلع تغط تايركذلا يأا هاتخأا

اهشضبق قحÓت ‘ كÒثت اروشص تعفدتو
كيتلقم ‘ ملظم باحشس اهنم افط ىتح

كيتنجو ‘ تجرجرتو تشضموأا اعومد يمهي
اهشضمو ةششعر فلخ اذام !شضيبلا عومدلل اي
نم ىقنأاو ى-قرأا ىود-ف ةد-ي-شصق-ب تجز-ت-ما ي-ت-لا مو-م-ه-لا نإا
.يبنتŸا ةديشصقب تجزتما يتلا مومهلا

عادولا ةقهشش

يوارهطلا ديز :ملقب

شسانيإا :ملقب
ةردادب ةرهزلا

(فيطشس)

رطم
ي---تاذ حور ا---ي ،ير----ط----م ا----ي ...ةيوامشسلا

ح-ششوŸا ي-ب-ل--ق ن◊ ا--ي ...نيز◊ا ليللا ىدنب ي-تا-جا-ن--م شسم--ه ا--ي را--م--قأا ‘ ة--ي--ه---لإ’ا ...رجفلا
داؤو--ف--لا ز---يز---ع ا---ي بو--ل--ق--ل ي--كا---ب---لا ...ةرجاهلا ةبحأ’ا حور--لا بي--ب--ح ا--ي ‘ ة----م----حÓ----تŸا كحور

...ةرهاطلا
ق-----ي-----ششع ا------ي نÙا د------شس÷ا تا------------شسŸ ¤إا ...ةبطرلاكلمانأا رجفلا ابشص ‘ ةيرهزلا يتلبق اي ،يرطم اي ...

ءاŸا م-شسل-ب ‘ ير-ير-ع-ششق-لا ي-قا-ن-ع ا--ي ....طقاشستŸا ... ةيشضفلا ءاتششلا ›ايل ‘ يعمد اي ...ةŸا◊ا عيبرلا نويع ‘ يشسودرف اي ف---ي---شصلا ةرار---ح ‘ ي---تو---ششن ا----ي ...ةيرير◊ا
ف-----يرÿا حا-----ير ‘ ي------قرو ا------ي ....ةمئاهلا

لئا-شصأ’ا د-ن-ع ءا-م-شسلا تو-شص ا-ي ....ةئداهلا
ةد-ي-ع--ب--لا حور--لا تا--شسم--ه ا--ي ...ةبيرقلا

م--ئا--شسن--لا ‘ ي--مأا ىد---شص ا---ي ...ةرفاشسŸا
ة--ي--شسن--م قاو--ششأ’ا Òط ا---ي ...ةركاذلا

بول-ق-لا ل-هأا ن-م ا-مÓ-شس ا-ي ةحرا÷ا
ىشسيع نب ةنيثب :ملقب

(ةركشسب)

(ةديلبلا) يشسيع ةنيمأا :ملقب

  (ةركشسب) يوارحشص Úمأ’ا دمfi :ملقب

..أvدِجو كtبحأأ
ليوط رمع دعب فاطŸا يب sدُشش هيعارشصم ىلع كبلق ِتحتف ..ىونلا يب ْتsرَقَتشسا كِنشصح ‘ ..كنشضح ‘ يْنْتمَرو ينْتلَمَح اهُتزتجا يتلا بوردلا لك ىوهلا عراوشش Èع انأا لحار
يتنايد شسوقطو يتد’و كيف ُتْدعَأا ..كÒغ انطو ُتدجو ام ‘انŸا ‘و ‘ايفلا ‘ ُتْهت مك يتبيبح اي ىوزنا كشسمه ةيواز ‘ ىوتشسا يبح كِشسْمَأا ششرع ىلع ..فاجع Úنشسو
..ب◊ا ‘ يتقيرط يلsبقت ةأارما اي ةفايشضلا نشسح كيف تدجو Êإا كبحأا ةفاشسŸا مغر دعبلا مغر ..يتايركذو يمايهو يمÓحأا لكو يتلوحفو يتلوجرو يتلوفطو يتدابعو

..يتقيقح هذه ِكب انأا نون‹
(برغŸا) ىشسوم يرجه ديعشس :ملقب



نودقتعي فيطصس ةيلولا ةمصصاع-ب نوÒث-ك ءا-ي-لوأا
مهئانبأا حاجنل ديحولا ليبصسلا ا-ه-نأا-ب
هنأا Òغ ،ةي-صضر-م ج-ئا-ت-ن ق-ي-ق–و

ةذ-تا-صسألا ه-ل جور دا-ق-ت--عا در‹
ءÓخد اذ-كو ““ة-ن-هŸا ةر-صسا-م-صس““

ا----م لاÛا اذ----ه ‘ اود-----جو
ةيلام غلابم عمج ىلع مهدعاصسي
سضر--ف د--ع--ب ة--صصا--خ ،ةÒب---ك
نم ةيلايخو ةع-ف-تر-م تاÒع-صست
ن-يذ-لا ةذ-تا-صسألا سضع-ب ل--ب--ق
لا‹ ‘ ةر-ه-صشب نو-ع-ت-م--ت--ي
ع-فر ا-م و-هو ،م-ه-صصا-صصت--خا
ي-ت-لا م-عد-لا سسورد ة-صصرو-ب

لانŸا بعصص ملح ¤إا تلو–
تÓئا-ع-لا ءا-ن-بأل ة-ب-صسن-لا-ب
سصر-ح-ي ا-م-ي--ف ،ةÒق--ف--لا
سسوردلا Ëدقت ىلع ءايرثألا

‘ flا ف-ل-تŸنام-صضل داو
نأا ف--صسؤوŸاو ،حا--ج--ن--لا
ىدŸ نو-ثÎك-ي ل Òث-ك--لا

سسورد---لا ة---م---ها----صسم
،ذيملتلا معد ‘ ةيصصوصصÿا

هروصضح نوÈتعيو ،هل مدقي ا‡ ديفتصسي ناك اذإاو
تارابعب ةÒبك ةيراهضشإا تانÓعإا.كلذ ىلع Óيلد مئادلا

ذيمÓتلا ةلامتضس’ ةباذج

وحنب يصسردŸا لوخدلا ليبق اهانظ-حل ةر-ها-ظ-لا
سسفان-ت-لا ‘ ةذ-تا-صسأا عر-صش ثي-ح ،ا-ب-ير-ق-ت ر-ه-صش
ىلع تانÓعإا رصشنب كلذو ،ذيمÓ-ت-لا با-ط-ق-ت-صسل
اهباحصصأا دعي ⁄ يتلاو عراو-صشلاو ءا-ي-حألا ىو-ت-صسم
دارŸا ةداŸاو فتاهلا مقرو ناونعلا رصشنب نوفتكي
ةباذج تارابع نومدختصسي اوحبصصأا ا‰إاو ،اهصسيردت

‘ ذاتصسألا ةÈخ ركذ ل-ث-م ،ذ-ي-مÓ-ت-لا ة-لا-م-ت-صسل
نيوكتو ذيملت-لا ىو-ت-صسم ن-صس– نا-م-صضو ،لاÛا

ةوعدلاب نÓعإلا متخيو ،ةداŸا ‘ هل ةيصساصسأا ةدعاق
عم ،ةدودfi نكامألا نوكل ليجصستلا ‘ عارصسإلا ¤إا
سسيردتلا دارŸا ناكŸا اذكو فتاهلا ماقرأاب هلييذت
.ÚنلعŸا سضعب لبق نم ةقدب ناونعلا ديد– نود هب
سسردŸا ذاتصسألا مصسا ركذ مدع وه هابتنÓل ÒثŸا
نكل ،ةيميلعتلا ةيلمعلا ‘ مهألا ةقل◊ا Èتعي يذلا
زايتجا ىلع ÚلبقŸا ةصصاخ ذيمÓتلا ديدع عراصسي
زج◊ ي-صسا-صسألا م-ي-ل-ع-ت-لاو ا-يرو-لا-ك-ب-لا ةدا-ه-صش
يمصسرلا دعوŸا ليبق مهتصسارد اورصشابيل مهدعاقم
لباقŸا ديدصستو ،ابيرقت مايأا01ـب يصسردŸا لوخدلل
7 و005   و فلأا Úب حواÎي يذلا اقبصسم يرهصشلا

.ةد---حاو----لا ةدا----م----ل----ل را----ن----يد فلآا
تفداصصف ،ف-ي-ط-صسب ة-لو-ج-ب تما-ق راو◊ا
جورÿاب نومهيو ظفاÙا نولمحي ذيمÓت
ى-ل-ع م-عد-لا سسورد-ل ة-صصا-خ ة-صسرد-م ن-م
دمfi بعلŸ ةلباقŸا ““ةرف◊ا ةراح““ ىوتصسم
ةذتاصسألاو ،دئاق ةكيلم ةيونا-ث راو-ج-ب با-صصق
تايلمع نأاب انل اودكأاف ،ةيوناثلا كلت نم مهلك
أادبتل ،توأا رهصش ةيادب ‘ تقلطنا تÓيجصستلا
مزاوللا ءانتقا ‘ اوعرصشف ،مايأا01 لبق ةصساردلا
،اهÒغو سسيراركلاو ةبصسا◊ا ةلآلا نم ةيصساصسألا
،ددÙا دعوŸا ‘ ليجصستلا ىلع سصر◊ا عم
ذات-صسألا نأاو ة-صصا-خ ،ن-كا-مألا دا-ف-ن ن-م ا-فو-خ
،تايصضا-ير-لا سسيرد-ت ‘ ه-م-ك– ىدÃ فور-ع-م
‘ حاجن-لا ن-م ة-ي-لا-ع ة-ب-صسن ه-تذ-مÓ-ت ق-ي-ق–و
ةÒصشم ،““ايصسآا““ ةذيملتلا هتدكأا امبصسح ،ايرولا-ك-ب-لا
ل يكل ،اركبم مصسوŸا ةيادب ىلع ةÈ‹ اهنأا ¤إا
ام وهو ،ةرخأات-م ا-ه-صسف-ن دŒو سسورد-لا ا-ه-تو-ف-ت
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‘ بغرت نكت ⁄ اهنأا مغر   ،متÙا رمألاب هتفصصو
رمع نأاو ةصصاخ ،اركبم معدلا سسورد ‘ قÓطنلا
.اهب-صسح ،م-صسوŸا اذ-ه Òصصق ة-ي-ف-ي-صصلا ة-ل-ط-ع-لا
معدلا سسورد Úب طلخ ثودح نم ةفوختم اهنأا امك
تفاصضأا اميف ،اهيلع رثؤوي دق ام ،ةيماظنلا سسوردلاو
معدلا سسورد ىلع اهمامتها زكÎصس اه-نأا ا-ه-ت-ل-ي-مز
ةعجارم دنع سسبل نم هدŒ ام حي-صضو-ت لوا-ح-ت-صسو
نيذلا Úيماظنلا ةذتاصسألا دنع ةيصصوصصÿا سسوردلا

بلق ام وهو دياق ةكيلم ة-يو-نا-ث ‘ ا-ه-تذ-تا-صسأا م-ه
ميلعتلل يصساصسأا ردصصم نم ةصسردŸا لوحو نيزاوŸا
.معد لماع ¤إا

نيوكت فعضضو سسرادŸاب ظاظتك’ا
ببضسلا وه..ÚملعŸا سضعب

Úصسردمتملل ةبصسنلاب معد-لا سسورد ة-ي-م-هأا ن-عو
د--ن--ع ءا--ي--لوألا ن--م دد--ع ¤إا ““راو◊ا““ تثّد–

Ëدقت ‘ تصصصصخ-ت ة-صسصسؤو-م Èكأا ‘ ا-هد-جاو-ت
يهو ،ف-ي-ط-صسب داوŸا ع-ي-م-ج ‘ م-عد-لا سسورد
سضر-ع-م ‘ او-ف-صشكو ،““ةر-ف◊ا ةرا-ح ““ ة-صسرد--م
مويلا ةيماظنلا تاصسصسؤوŸا همدقت ام نأا مهثيدح

سصيصصخت ¤إا مهعفدي يذلا رمألا ،فاك Òغ حبصصأا
سضعب ‘ ةصصاخ ،مهاوتصسم ن-م ع-فر-ل-ل ة-ي-ناز-ي-م
تاغللاو مولعلاو تايصضايرلا لثم ةيصساصسألا داوŸا
سسرادŸاب ظاظتكلا نأا ¤إا نيÒصشم ،ةيبنجألا
ل-ع-ج Úم-ل-عŸا سضع-ب ن-يو-ك-ت ف-ع--صضو
،باعيتصسلا ىلع نيردا-ق Òغ م-هءا-ن-بأا
لوحتت معدلا سسورد لعج يذلا رمألا
.حاجنلا ليصصحتل ةرورصض ¤إا

ة-يدا-ن““ تد-كأا ،ىر-خأا ة-ه--ج ن--م
نأا ،معدلا ةصسصسؤوÃ ةذاتصسأا ““يرفح

ةصسردŸا ‘ ليجصستلا ىلع بلطلا
نم هرّفوت ام ¤إا رظنلاب اركبم أادبي
 .ءافكأا ةذتاصسأا
رطصضن““ ،فصشكت ،نايحألا سضعب ‘و
قÓطنا لبق ىتح ليج-صست-لا ف-ي-قو-ت-ل
بلط-لا ¤إا ر-ظ-ن-لا-ب ي-صسارد-لا م-صسوŸا
نم ةصسردŸا همّدقت ام نأا ¤إا ةÒصشم ،““Òبكلا
كلذ ‘ اÃ ةيميلعتلا راوطألا عيمج لمصشي سسورد
ةرصصتقم معدلا سسورد دعت ⁄و .يئادتبلا روطلا

لك سس“ تحبصصأا لب ،ةيئاهنلا ماصسقألا ىلع طقف
.ةيميلعتلا تايوتصسŸا

ذيمÓتلا ءايلوأا ةيعم-ج سسي-ئر ع-جرأا ،ه-ت-ه-ج ن-م
¤إا معدلا سسورد ءارو ءايلوألا يرج ،““م. قوراف““

سسورد نم مّدقي ا-م-ي-ف ة-ي-عو-ن-لا ر-صصن-ع با-ي-غ
:““راو◊ا““ ـل هثيدح ‘ لاقو .ةيوبÎلا تاصسصسؤوŸاب
طيطخت دوجو مدعو ةذتاصسألا نيوكت فعصض نإا““

ددعلاو سسوردلا ةفاثكو سسيردتلا تقول ي-ج-ه-ن-م
معدلا سسورد نم لعج ،مصسقلا ‘ ذيمÓتلل Òبكلا

.““ةيمتح ةرورصض
ةيعم÷ا فقوم نأا ¤إا انثدfi راصشأا ،قايصسلا ‘و
Ìكأا ‘ انÈع ثيح ،حصضاو معدلا سسورد نم
¤إا رظنلاب اهل انصضفر نع ةب-صسا-ن-م ن-م
ه-ل سضر-ع-ت-ي يذ-لا Òب-ك--لا قا--هرإلا
ماصسقألا ‘ ة-صصا-خ ،نو-صسرد-م-تŸا
راو-طألا ف-ل-تfl ‘ ة-ي--ئا--ه--ن--لا
هيناعي ام““ :لوقي هنأا Òغ ،ةيميلعتلا
مهفلا ‘ تابوعصص ن-م ذ-ي-م-ل-ت-لا
انلعج ليصصحت-لاو

Òغن
،انفقوم
هÈت-ع-ن ا-ن-ح-ب-صصأا ثي--ح

ت– نو-ك-ي هرا-ي-ت--خاو ،لÓ◊ا سضغ--بأا
.““ةرورصضلاو مازلإلا ةلئاط

لاق يروصصنم ميلصس Êاصسفنلا يئاصصخألا
غيرفتل اصسفنتم دجي دعي ⁄ ذيملتلا نأاب
طغصض نم سصلختلاو ةبلاصسلا تانحصشلا
مايأا لÓخ مدقت يتلا ةيماظنلا سسوردلا
ىلع نميهت يتلا م-عد-لا سسوردو عو-ب-صسألا

ءا-ت-صشلا ي-ت-ل-ط-عو عو-ب-صسألا ة-يا-ه-ن ل-ط-ع
ميلعتل ةلطعلا لÓغتصسا نم ارذfi ،فيرÿاو

‘ نوكت اهنأل ،ةفثكم تارود ‘ تاغللا
ن-م ا-ه-ل اŸ ،ة-يد‹ Òغ بلا-غ-لا

ذإا ذيملتلا ةيصسفن ىلع Òبك Òثأات
ما-ع-لا لÓ-خ ل-لŸا--ب ه--ب--ي--صصت

.ةصساردلا نم هرفنتو يصساردلا
ءايعلاب ،هبصسح ،ذيملتلا رعصشي امك
Úلبقملل ةبصسنلاب ةصصاخ ،بعتلاو
يصساصسألا ميلعتلاو ايرولاكبلا ىلع
،يملعلا ليصصح-ت-لا ى-ل-ع ر-ثؤو-تو

لذبي ذيملتلا حبصصي ثيح
را-م-ث ي-ن-ج نود اد-ه-ج

ح--ب--صصي ا--م---ك ،كلذ
م-صسق-لا ‘ هرو-صضح

لو ،ىود---ج نود
ام عم لعافتي

مدقي

¤إا ءا-ي-لوألا ا-ي--عاد  ،ه--ل
حورو يعولاب يلح-ت-لا

مدعو ة-ي-لوؤو-صسŸا
ءا--ن--بألا ما--غرإا

ةصساردلا ى-ل-ع
.ل-ط-ع--لا ‘
ثح-ي ا--م--ك
ÚفرصشŸا

سسورد ىل-ع
معدلا
حورب يلحتلاب

ةيلوؤوصسŸا

ذخأاو
Úعبذيملتلا ةح-ل-صصم

ةلطعلا رمع نأاب ادكؤوم ،را-ب-ت-علا
تاونصسب ةنراقم سصلقت ةيفيصصلا

‘ ق◊ا ذ-ي-م-ل-ت--ل--لو ،تل--خ
نم طصسق ذخأاو اه-لÓ-غ-ت-صسا

امك ،ايدصسجو ا-ي-صسف-ن ة-حار-لا
مصسوŸ دادعتصسÓ-ل ة-صصر-ف ا-ه-نأا

.ديدج

ليجضست ىلع نوضصرحي ءايلوأا
  لوخدلا لبق مهئانبأا

مدقت يتلا طاقنلا د-يد-ع ‘ ةر-صشت-ن-م ةر-ها-ظ-لا
دعب ةنصس راصشتنلا ‘ ذخأا-ت ي-ت-لاو م-عد-لا سسورد
ةيدرفلا تايا-ن-ب-لا ىو-ت-صسم ى-ل-ع ة-صصا-خ ىر-خأا
¤إا اهقباوط سضعب ا-ه-كÓ-م لو-ح ي-ت-لا ةد-يد÷ا
لÓخ نم هانظحل ام وهو ،سسوردلا Ëدقتل ماصسقأا
ى-ندأا Òفو-ت نود عراو-صشلا-ب ة--عزوŸا تا--نÓ--عإا
لاŸا ين÷ نوثهلي نيذلا نيÒثكلا دنع طورصشلا

ميلعت ‘ Úبغار-لا ءا-ي-لوألا بو-ي-ج با-صسح ى-ل-ع
انفقو ثيح ،مهل لصضفأا لبقتصسم نامصضو مهئانبأا

نوعصضي ،ذيملت001 وحن مصضت ةظتكم ماصسقأا ىلع
ةحاصسم مادعنل ةباتكلل مهل-جرأا ى-ل-ع سسيرار-ك

لهاŒ لظ ‘ اذه ،تلواطلا عصضول ةيفاك
لك ةميق ديدصستب نوفتكي ن-يذ-لا ءا-ي-لوألا

جد0005وÚ 0051ب حواÎت يتلاو رهصش
داوŸا ‘ داوŸا بصسح ر----ه-----صشأا ‘
يتلا فورظلا نولهاجتيو ةيصساصسألا

نع كيهان ،م-هؤوا-ن-بأا ا-ه-ي-ف سسرد-ي
اذكو ءاتصش ةئفد-ت-لا ماد-ع-نا ل-ك-صشم
نأا Òغ ،امهÒغو ة-فا-ظ-ن-لا با-ي-غ

ةيماظنلا سسرادŸا ‘ ثدح ول رمألا
ةجصض ه-لو-ح تÒثألو ا-ف-ل-تfl نا-ك-ل

نم ددع Òخألا ‘ مد-ط-صصي-ل ،ة-ع-صساو
ةيصضرم جئاتن مهئانبأا قيق– مدعب ءايلوألا

سصصصح روصضح ىلع مه-صصر-ح ن-م م-غر-لا-ب
  .معدلا
ماصسقألا ذيمÓت ىلع ةرصصتقم ةرهاظلا هذه تناك
داوŸا سضعب ‘ م-عد سصصصح دا-ج-يإل ة-ي-ئا-ه-ن-لا
ادادعت-صسا سصصصخ-ت ل-ك-ل ة-ب-صسا-نŸا ة-ي-صسا-صسألا

هذه تلقتنا ّمث ،ا-يرو-لا-ك-ب-لا نا-ح-ت-ما زا-ي-ت-جل
نم ىرخألا ةيميلعتلا تا-يو-ت-صسŸا ¤إا ةر-ها-ظ-لا
لكب زجنت تحبصصأاو ،يئادتبلاو طصسوتŸا :ميلعتلا

رايتخا ‘ ءاوصس ملعŸا وأا ذاتصسألا فرط نم ةيرح
.نامزلا وأا ناكŸا ،نومصضŸا
سسورد وأا ةيصصو-صصÿا سسورد-لا را-صشت-نا سسك-ع-يو
رصشعلا تاونصسلا لÓخ fiÒو لهذم لكصشب معدلا
ة-يو-بÎلا ة-مو--ظ--نŸا ل--صشف ىد--م ،ة--ي--صضاŸا
سصف-ق ‘ ترا-صص ي-ت-لا ة-يرا÷ا تا--حÓ--صصإلاو
.ماهتلا

ل-ي-ج نأا د‚ ءارو-لا ¤إا Ó-ي-ل-ق دو-ع-ن ا-مد-ن-ع--ف
سسوردلاب هصسفن دعاصسي نكي ⁄ ةÁدقلا ةصسردŸا
ءا-ن-ث-ت-صسلا ق-ل-خ ه-نإا-ف كلذ ع-مو ،ة-ي-صصو-صصÿا
تاحÓصصإلا ل-ي-ج نأا Òغ .ي-م-ل-ع-لا ىو-ت-صسŸا-ب
لكصشب ةيصصوصصÿا سسوردلا ةرهاظ هعم ترصشتنا
نأا مأا ؟ةبلطلا ىوتصسم Êدت ¤إا دوعي لهف ،بيهر
ىتح سسوردلا حرصش ‘ دهج لقأا نولذبي ةذتاصسألا
لباقÃ معد سسورد ¤إا ذيمÓتلاو ةبلطلاب اوعفدي

سضو-م-غ-لا ا-ه-بو-صشي تا-حÓ--صصإلا نأا مأا ؟يدا--م
 .ةرهاظلا راصشتنا ةيلوؤوصسم لمحتتو

14QhHƒQJÉê  ـه١44١ مر١٢fi قـفاوŸا م٩١٠٢ Èمتبسس١٢  تبسسلا

دعي ملف رخآا ىحنم تذخأا اهنأا Òغ ،رئاز÷اب معدلا سسورد ةرهاظ ةÒخأ’ا تاونضسلا ‘ ترضشتنا
Úضشدت ¤إا ،كلذ اوزواŒ ا‰إاو ،ةيماظنلا سسوردلا عم ةازاوŸاب اهÁدقتب نوفتكي اهيلع نومئاقلا

رضشنب اوماق نأا دعب ،توأا52 ‘ ليجضستلا باب ةذتاضسأ’ا ديدع حتف ثيح ،اركبم ›ا◊ا يضساردلا مضسوŸا
لقن تاطfi ‘و ةنيدŸا طضسو عراوضشو ءايحأ’ا ىوتضسم ىلع اذكو كوبضسياف تاحفضص ىلع تانÓعإا

راوطأ’ا ةياهن تاناحتما زايتجا ىلع ÚلبقŸا سصخأ’ابو ذيمÓتلا باطقتضس’ ،يهاقŸاو نيرفاضسŸا
دعب ،نكامأ’ا دافن نم افوخ ،مهئانبأا ليجضستل عارضسإ’ا ىلع ءايلوأ’ا زفح ام وهو ،ةثÓثلا ةيميلعتلا

لبق نم ةضصاخ ةÒبك ةيمهأاب ىظ–و ةيماظنلا سسوردلا سسفانت ةيضصوضصÿا سسوردلا تحبضصأا نأا
.لضضفأا جئاتن ققحيل ذيملتلا معد ‘ دعاضستو ةضسردŸا نع Óيدب اهنوري نيذلا ءايلوأ’ا

يضسردم لوخد لك عم مهنانضسأا نونضسي ةنهŸا ةرضسامضس
فيطشس ‘ اركبم يشساردلا مشسوŸا نششدت معدلا سسورد



:سسماÿا لاثŸا
ّلك ’و .ٌةَرْ“ ءادْوشس ّلُك ام”” :يرير◊ا لوقي

ءابْرِ◊ا َقÓِتعا ِهب انْقَلَتْعا-ف .ٌةَر-م-خ ءا-ب-ْه-شص
(ةيطلŸا ةماقŸا) .””ِداوْعأ’اب
ءا-بر◊ا قÓ-ت--عا--ب ل--ثŸا ير--ير◊ا بر--شض--َي
.اهب اهقاشصتلا ةدششل داوعأ’اب
:ازŸÒا لوقي
مك .ةرمخ َءابهشص ّلك ’و ةر“ َءادوشس tلك امو»
ءابر◊ا قÓتعا ،دابعلا برب قلتعي رّوزم نِم
.(001 سص ،ةفÿÓا رشس) .””داوعأ’اب

نأا حُل-شصي Ó-ف ،ة-ف-ي-ع-شض ه-ل-لا-ب رّوزŸا ة-قÓ-ع
ةو-ق ‘ ل-ثŸا ه-ب بر-شض-ُي ءي-شش ى-ل--ع سسا--ق--ُت
 .ةقÓعلا
نكميف ءاشش نمو ،اجذو‰ ةلثمأ’ا هذهب يفتكأا
.اهلثم تارششعب هدّوزأا نأا

 رهاط Êاه

S°ôbÉä GŸÒRG .. ì2
هِتاقرشس ازŸÒا َرsرب فيك

امو ازŸÒا تاقرشس ةشصÓخ نع ًةيادب ثدحتن
هينعت
روشص وأا ةليمج Òباعت راكتبا نع زجاع هنأا :1
Òغ تاراعت-شساو تا-ه-ي-ب-ششت وأا ،ة-ي-قار ة-ي-ن-ف
هÌن ‘ ة-ل-ي-م÷ا Òبا-ع--ت--لا ّنأاو .ة--قو--ب--شسم
.ةقورشسم
’و ير-ير◊ا-ب ر--ثأا--ت يأا--ب فÎع--ي ⁄ ه--نأا :2
ه-ي-حوو ه-ل-ل ه-شصو-شصن ل-ك وز-ع-ي ل--ب ،هÒغ--ب
سضقاني دحاو لوق ‘ ’إا ،هقيفو-تو ه-م-ي-ل-ع-تو
 .بذكلا دّمعت هنأا ينعي اذهو ،ةÒثكلا هلاوقأا

.ادج ةÒثك تاقرشسلا هذه ّنأا :3
وأا تارم4 انايحأا رركتت ةدحاولا ةقرشسلا ّنأا :4
.هبتك ‘6 وأا5
‘ ءاطخأا ،انا-ي-حأا قر-شسي Úح ئ-ط-خ-ي ه-نأا :5
اهفرشصو اهوحن ‘ وأا ،اهشسفن ةقورشسŸا ةملكلا
 .اهت’’د وأا

هتششقانمو ازŸÒا ّدر ةشصÓخ
داكي ’و ،ادج ردان يرير◊ا نم سسابتق’ا :1
.دجوي
ل--ّم--ح ير--ير◊ا ن--م سسب--ت--قا Úح ازŸÒا :2
،يرير◊ا اهنع زجع ةي-ما-شس Êا-ع-م ه-تارا-ب-ع
 .يرير◊ا ةغلب ىقتراو
‘ ازŸÒا يد– ةه-جاو-م د-حأا ع-ط-ت-شسي ⁄ :3
 .ةباتكلا

تبث هّنإا ثيحو ،اشضيأا ةقرشسلاب مهtتا نآارقلا :4
 .ازŸÒا ةمهت لطبُي اذهف ،كلذ نÓطب
ازŸÒا ّنأاو ،ادج ةÒثك تاقرشسلا ّنأا ُةقيق◊او
،انايحأا ةقورشسŸا ةرابعلا مهف ‘ ئطخي ناك
‘ خياششŸا ةهجاوم ى-ل-ع ؤور-ج-ي ن-ك-ي ⁄ ه-ّنأاو
اهل ةميق Óف نآارقلا ماهتا امأاو .ةيبرعلا ةغللا

ة-قر-شس ا-ن--ه عو--شضوŸا ّنأ’ ،قا--ي--شسلا اذ--ه ‘
 .ÚماشضŸا ةقرشس ’ ،ةيوغللا بيكاÎلا

 ؟هتاقرشس ازŸÒا رّرب فيك
ه--تا--قر--شس ‘ ازŸÒا تارÈم ن---م رÈم لوأا :1
وأا نيرطشس نم Ìكأا يرير◊ا نِم هَذخأا هُيفن
ةثÓث
:ازŸÒا لوقي
...ةفيخشس ةمهت ””ي-ل-ع ر-ه-م””ي-ب ق-شصلأا د-ق-ل»
مهتار-ق-فو ة-فور-عŸا بر-ع-لا لا-ث-مأا نأا-ب لا-قو
ا--هÒغو ””ير--ير◊ا تا--ما--ق--م”” ‘ ة--لو--ق--نŸا

ى-ل-ع د-يز-ت ’ ا-ه-نأا ع-م ،ي-با-ت-ك ‘ ة-شس-َب-ت-ق-م
‘ ةقرشس اهنأا-كو ،ر-ط-شسأا ة-ثÓ-ث وأا ن-ير-ط-شس
.|(21 سص ،ةودنلا ةف–) !يبغلا اذه رظن
معزيو ””حيشسŸا زاجعإا”” هباتك ¤إا ازŸÒا Òششي
ن-ع د-يز-ي ’ ه-ي-ف ير-ير◊ا ن-م سسب--ت--قŸا ّنأا

بّذكت ةفطاخ ةرظن ّنكل ،ةثÓث وأا نيرطشس
تا-ئ-م با--ت--ك--لا اذ--ه ي--ف--ف .ةرا--ب--ع--لا هذ--ه

.تاشسابتق’ا
هّدرمو ليلق هباششتلا ّنأا هلوق Êاثلا هرÈم :2
دراوتلا ¤إا
ششلا ُر-ِعا-sششلا َدَراَو» s-تِا :َر-ِعاs-ًىنْعَم يِف ُه-َع-َم َق-َف
ْوَأا ٍل-ْق-َن ِر--ْي--َغ ْن--ِم ٍد--ِحاَو ٍظ--ْف--َل--ِب ُدِر--َي ٍد--ِحاَو
تدراوت .(درو ،عما÷ا ÊاعŸا سسوماق).””ٍعاَمَشس
Òغ نم Ìكأا وأا Úشصخشش Úب تقفّتا :راكفأ’ا
(درو ،طيشسولا مجعŸا) .””عامشس وأا لقن
ير-ير◊ا ن-م ذ-خأا-ي ⁄ ه-نأا ازŸÒا م-عز د--ق--ل

در‹ ا-ه-نأا يأا ،دراو--ت در‹ ي--ه ا‰إا ،ا--ئ--ي--شش
’و ،ير-ير◊ا ن-ع ل-ق-ن-ي ⁄ ه-نأاو ،ة-فدا--شصم
تنا-ك نإا ›ا-بأا ’”” :لو-ق-ي-ف .ه-شصو-شصن ع-م--شس
ادييأات اهيلع ¤اعت هللا ينعلطُي يتلا تارابعلا

ة-لز-نÃ ي-ه-ف ،ر-خآا با-ت-ك ‘ تدرو د--ق ه--ن--م
””يرمأا ة-ق-ي-ق-ح فر-ع-ي ن-م ل-ك-لو › ةز-ج-ع-م
ء’ؤو-ه نإا”” :لو-ق--يو .(25 سص ،ح-ي-شسŸا لوز--ن)
كلذ نوري Óف ،نورشصبي ’ نايمع ÚشضÎعŸا

نظلا نوئيشسي لب ،رحبلاك يرجي يذلا لامكلا
لوزن) .””Úتلمج وأا ةلمج ‘ دراوت ¤إا رظنلاب
(16 سص ،حيشسŸا

يتلا ،هلوق ّدح ىلع ،ناتلم÷ا وأا ةلم÷ا هذهف
دراوتلا باب نم تناك يرير◊ا ىدل ام تهباشش

!ةقرشسلا ’و رثأاتلا باب نم ’
ما-ع يأا ..ما-ع-لا سسف-ن ‘ كلذ ى-ل-ع د-ّكأا د--قو
مه-تار-ق-فو ة-فور-عŸا بر-ع-لا لا-ث-مأا ّنأا2091
،ا-هÒغو ””ير--ير◊ا تا--ما--ق--م”” ‘ ة--لو--ق--نŸا
ىلع ديزت ’ ،حيشسŸا زاجعإا هباتك ‘ ةشسَبتقŸا

لوقلاب ّفختشساو .رطشسأا ة-ثÓ-ث وأا ن-ير-ط-شس
(21 سص ،ةودنلا ةف–) .ةقرشس اهنإا

ن-م م-ث ير-ير◊ا ن-م ل-ق--ن--لا ّنأا ة--ق--ي--ق◊او
حيشسŸا زاجعإا باتك يفف ،ادج Òثك Êاذمهلا
.07 غيلب-ت-لا با-ت-ك ‘و ،ة-قر-شس17 ُتي-شصحأا

’ ىتح اجذو‰ يفكت اقباشس ةروكذŸا ةلثمأ’او
 .لاقŸا لوطي
ذخأاي هشسفن نآارقلا نأا هلوق ثلاثلا هرÈم :3
نيرخآ’ا نع
:لاق ثيح

نم عونلا اذ-ه د-جو-ي-ف ة-قر-شس كلذ نا-ك اذإاو»
مÓ-ك كن-ع ْعد ا-شضيأا ه-ل--لا مÓ--ك ‘ ة--قر--شسلا
Ëِركلا نآار-ق-لا ن-م تجِر-خ-ُت-شسا و-ل-ف .سسا-ن-لا
‘ تدرو يتلا ةحي-شصف-لا لا-ث-مأ’او تارا-ب-ع-لا

ةم-ئا-ق ترا-شصل Úي-ل-ها÷ا ءار-ع-ششلا د-ئا-شصق

هذ-ه نوÈت-ع-ي ’ Úق-قÙا نأا Òغ .ة--ل--يو--ط
سص ،حيشسŸا لوزن) .””طق سضاÎعا لfi رومأ’ا

05)
’ اهنع ثدحتي يتلا ةليوط-لا ة-م-ئا-ق-لا هذ-هو
،هتعامج ’و ازŸÒا اهركذي ⁄و ،دحأا اهفرعي
ىلع ءاÎف’ا ىلع هتأار-ج ى-ل-ع ل-ي-لد ي-ه ل-ب
 .هشسفن نع عافدلا درÛ هÒغو نآارقلا

ّنأا همعز وهو ،كلذ ىلع ’اثم ’إا ركذي ⁄و
ئر-م’ ةد-ي-شصق ع-م ه-با-ششت-ت ر--م--ق--لا ةرو--شس
 :لوقيف ،سسيقلا
سضعب نأا اوشضÎعا نيذ-لا ءا-ث-بÿا ى-ل-ع نا-ك»

شسلا ِت-َبَر-َت-ْقا} :ة-ي-نآار-ق-لا ة-يآ’ا تا-م-ل-ك s-ُةَعا
ٍةديشصق نم ةَشسبتقم (1 رمقلا)  {ُرَمَقْلا sقَششْناَو

رعاشش يأا مÓك نم :اوركفي نأا سسيقلا ئرم’
‘ ةروكذŸا ةقباشسلا بت-ك-لا سصشصق تشسب-ُت-قا
ّل-ك كلذ-كو ،ةر-sبfi ةرو-شصب Ëر-ك-لا نآار-ق--لا
هيف تركُذ يتلا تايهلإ’ا نع قئاق◊او فراعŸا
(16 سص ،حيشسŸا لوزن) ؟””ةزجعم ةروشصب
رم-ق-لا ةرو-شس نأا ح-ي-ح-شص :لو-ق-ي ازŸÒا نأا يأا

نأا مكل نكÁو ،سسيقلا ئرما ةديشصق هباششت
نولوقتشس اذام ،نكلو ،اهنم ةذوخأام اهنإا اولوقت

ُةقرشسف ؟ةي-نآار-ق-لا سصشصق-لا ن-م ا-هÒغ ن-ع
ام اهل ةميق ’و ًةمهت تشسيل سصوشصنلا سضعب
.ةقورشسم Òغ ةÒثك سصوشصن كانه ماد
هذ-ه ّنأا ه--لو--ق ن--م م--ه--ف--ُي نأا د--شصق--ي و--هو
نم ةذو-خأا-م ا-هو-م-ت-ف-ششت-كا ي-ت-لا سصو-شصن-لا
ّمكلا اذه عم ةنرا-ق-م ا-ئ-ي-شش تشسي-ل ير-ير◊ا
فرا-ع-م ن-م ه-ي-ف ا-مو ه-ُت-ب-ت--ك يذ--لا Òب--ك--لا

!ةميظع
ئرما دعب تكÈُف ةديشصقلا هذه ّنأا ُةقيق◊او
ّيأا ن-ع ثح-ب-ي ازŸÒا ّن-ك-لو .نور-ق-ب سسي-ق-لا

نع هب ع-فاد-ي ى-ت-ح نآار-ق-لا ‘ ن-ع-ط-ي ءي-شش
.هشسفن
نب هللا دبع لوق ىلع اÒثك ازŸÒا ندند دقو
ةرو--شس تا--يآا بت--ك--ي نا--ك Úح حر--شسلا ي---بأا
:نونمؤوŸا

شس-ْنِْإ’ا ا-َن-ْق-َل-َخ ْد-َق-َلَو} Úٍِط ْنِم ٍةَلÓَُشس ْن-ِم َنا-َ
sمُث Úٍ (31)ِكَم ٍراَرَق يِف ًةَفْطُن ُهاَنْلَعَج sمُث (21)

ًةَغْشضُم َةَقَلَعْلا اَنْقَلَخَف ًةَقَل-َع َة-َف-ْط-tن-لا ا-َن-ْق-َل-َخ
اًمْحَل َماَظِعْلا اَنْوَشسَكَف اًماَظِع َةَغْشضُمْلا اَنْقَلَخَف
امف .(41-21 نونمؤوŸا){َرَخَآا اًقْلَخ ُهاَنْأاَششْنَأا sمُث
ُن-َشس-ْحَأا ُه-sل-لا َكَرا-َب-َت-َف :لا-ق نأا ’إا ه-ن--م نا--ك
ماد امف ..ةيآ’ا ةلمكت يه تناكو .Úَِقِلاَخْلا

Áا ام-ف دراو-ت-لا اذ-ه ثد-ح-ي نأا ن-كŸول ةلكشش
دقو !!؟يرير◊ا Úبو ازŸÒا Úب دراوت ثدح
ÚهاÈلا ه-با-ت-ك ‘ ةر-ك-ف-لا هذ--ه ازŸÒا رsر--ك
قا-ي-شس ‘ ارار--م سسماÿا ءز÷ا ة--يد--م--حأ’ا

ا-ه-لfi را-يد-لا تف-ع”” :ه--ي--حو ن--ع ه--ث--يد--ح
 .””اهماقمف
 :يهف ،اهيلإا Òششي يتلا ةياورلا امأا
بتكي ناك حرشس يبأا نب دعشس نب هللا دبع ّنأا»
:يبنلا لاق اذإاف ملشسو هيلع هللا ى-ل-شص ي-ب-ن-ل-ل

ٌزيِزَع} و  {ٌميِلَع ٌعيِمَشس} بتك  {ٌميِحsر ٌروُفَغ}
ملشسو هيلع هللا ىلشص يبنلا هل لوقيف  {ٌميِكَح

اَنْقَلَخ ْدَقَلَو} هيلع ىلمأا ىتح « ءاَوَشس اَمُه » :
:ه-لو-ق ¤إا  {Úٍ-ِط ن-ِم ٍة--َلÓَ--ُشس ن--ِم َنا--َشسنِإ’ا

َكَراَبَتَف} :حرشسلا يبأا نبا لاقف  {َرَخَأا ًاقْلَخ}
قلخ ليشصفت نم ًابجعت  {Úَِقِلاَخْلا ُنَشسْحَأا ُهsللا
:ملشسو هيلع هللا ىلشص يبنلا لاقف ،ناشسنِإ’ا
1 نويعلاو تكنلا) .دتراو كششف «ْتَلَزَن اَذَكَه»
/ 324)
:لوقنف ’دج ةياورلا هذه ةحشص انشضرف ولو
نكÁ  {Úَِقِلاَخْلا ُنَشسْحَأا ُهللا َكَراَبَتَف} ةرابع

.هقلخ ‘ هللا تايآا نع عمشس نَم لابب رطخت نأا
ُهللا َكَراَبَتَف} لوق-ي نأا د-حأا لا-ب-ب ر-ط-خ اذإا-ف
قفsتا هلوق ّنأا ’إا ينعي Óف  {Úَِقِلاَخْلا ُنَشسْحَأا

،انه نوكي نأا بجي ام ¤إا َهsبَنت هّنأ’ ،ةيآ’ا عم
ةشصق رخآا ‘ لشصحي دق اذهو .هتَهابن ببشسب
عقوتي ثيح ،لشسلشسم ‘ ةقلح رخآا ‘ وأا ،Óثم
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ضسكاعŸا هاŒ’او ةيدمحأ’ا
دمحأا مÓغ ازÒم ةيدمحألا سسسسؤؤم

ليدعتلاو حر÷ا نازيم ‘

” يتلا تافلŸا ةلشسلشس راطإا ‘
Úبو اننيب اهيلع قافت’ا
‘ ةلث‡ ةيدمحأ’ا ةعام÷ا
ضضراعŸاو ةقد وبأا مي“ ةيعادلا
امدعبو رهاط Êاه ذاتشسأ’ا
ناونعب لوأ’ا فلملل انشضرعت
حيرجتلا Úب ضسيشسأاتلاو ةيدمحأ’ا
ةديرجب رششن يذلا ضسيدقتلاو
Èمتبشس11 خيراتب ““راو◊ا““

رهاط Êاه ذاتشسأ’ا ملقب9102
رخآ’ا فرطلا ةمهاشسم قلتن ⁄

اهيلع قفتŸا بيلاشسأ’او قرطلاب
فرششي يتلا ةردابŸا نأا وهو افلشس
بجي ةمدقŸا هذه بحاشص اهيلع
هيلع دودرلاو تامهاشسŸا ر“ نأا
تامدقŸا اهل عشضيو اهعجاÒل

تناك يتلا ““راو◊ا““ ةدير÷ ىقبيو
اهتاحفشص حتفتل ةعاجششلا اهل
Ÿق◊ا اهتداقلو ةيدمحأ’ا فل ‘
نكلو هيف رششنت يذلا تيقوتلا ريدقت
ةيدمحأ’ا ةعام÷ا لث‡ فشسأÓل
’ ام هشسفنل ىطعأا هنأاب ودبي
ةÒغشصو ةÒبك لك ‘ لخدتيل قحتشسي
نم بحشسنا ’إاو رششنلا ضصوشصخب
باب نمو ركذن انهو ،راو◊ا
ةيرحب ناÁإ’او ةنهŸا تايقÓخأا
نأاب رخآ’ا يأارلاو يأارلابو Òكفتلا
ةعامجلل احوتفم لاز’ بابلا
كلذ تبأا اذإا ’إا مهللا ةيدمحأ’ا
لمحتت نأا بجي انهو
Òكذتلا باب نمو...اهتيلوؤوشسم
يتلاو اهيلع قفتŸا تافلŸا

ةيدمحأ’ا يه اعابت اهل ضضرعتنشس
حيرجتلا Úب ضسيشسأاتلاو
.ضسيدقتلاو

‘ ثحاب -يحÓف ةدع
تايمÓشسإ’ا

دجويف ةقرشس كلذ ناك اذإاو
مÓك ‘ ةقرشسلا نم عونلا اذه

مÓك كنع ْعد اشضيأا هللا
نم تجِرخُتشسا ولف .ضسانلا

تارابعلاِ Ëركلا نآارقلا
تدرو يتلا ةحيشصفلا لاثمأ’او
Úيلها÷ا ءارعششلا دئاشصق ‘
نأا Òغ .ةليوط ةمئاق تراشصل
رومأ’ا هذه نوÈتعي ’ ÚققÙا

fiعا لÎطق ضضا““.

،ةتبلا ةهجاوŸا ىلع ؤورجي ⁄ ازŸÒا نأا ’إا ،ازŸÒا لاق امك يلع رهم نوحدتÁ اوقفط ضسانلا ّنأا عم
 .اهب ىّدحتي هنأاو ،ة–افلا ةروشس Òشسفت بتكي نأا هعور ‘ يِقلُأا هنإا لاق هنكل

Úقداشصلا تامارك باتك ‘ اهرّشسف دق ناك يتلاو ،ة–افلا ةروشس هيف رّشسف ثيح ““حيشسŸا زاجعإا““ باتك بتكف
.هزجع دكؤوي ىرخأا ةروشس هÒشسفت ُمدعف .3881 ماع ‘ ةيدرأ’اب ÚهاÈلا باتك ‘و ،3981 ماع ‘ ةيبرعلاب

دقو ،لطبلا Òشصمو اهلكششو ةياهنلا سسانلا
اذهل سسيلو .رطشس ر-خآا تا-م-ل-ك نو-ع-قو-ت-ي
ÚثÓث نم ةرقف ‘ دراو-ت-لا-ب ة-قÓ-ع ى-ندأا

 .ازŸÒا دنع لا◊ا وه امك ،ةرابع
يرير◊ا بدأاب ءاقتر’ا عبارلا هرÈم :4
 :ازŸÒا لوقي
دق ي-ن-نأا ي-عّدأا Êإا-ف كلذ ¤إا ة-فا-شضإ’ا-بو»
ءا-ششنإ’ا ى--ل--ع ِةرد--ق--لا َةز--ج--ع--م ُتي--توأا
يكل ،¤اعت هللا دنع نم اًدي-يأا-ت ة-ي-بر-ع-لا-ب
اذهب هقئاقحو نآارقلا فراعم ايندلل فششكأا
شضيأا بو---ل---شسأ’ا كلذ ر---ّخ---شسأا ي---ك---لو ،ا---ً
‘ جار د-ق نا-ك يذ-لا ي-غÓ--ب--لا فاÎح’ا
ه-ل-ع‚و ،Úششم ئ-طا-خ ل--ك--ششب مÓ--شسإ’ا

راكنإا ىنعم امف .زيزع-لا ه-ل-لا مÓ-ك-ل ا-ًمدا-خ
؟””هانبتك ام لثم اوبتكي ⁄ ام ىوعدلا هذه
(55 سص ،حيشسŸا لوزن)
كلذ ر--ّخ--شسأا”” :ه--لو--ق ن--م د--شصق--ي ه--ل--ع--ل
‘ جار د-ق نا-ك يذ-لا ي-غÓ--ب--لا فاÎح’ا
ه--نأا !!؟””Úششم ئ--طا--خ ل--ك---ششب مÓ---شسإ’ا

اهل-ّم-ح-يو ه-تارا-ب-ع ير-ير◊ا ن-م ذ-خأا-ي-شس
زاجأا دق نوك-ي اذ-ه-بو .ة-ما-ه ا-هار-ي Êا-ع-م
!ةيوغللا ةقرشسلا هشسفنل
سسا-ب-ت-ق’ا Úب ط-ل-خ-ي ازŸÒا ّنأا ُة-ق-ي-ق◊ا

تاÒبعتلا ةقرشس Úب طلخيو ةقرشسلا Úبو
تا-ه-ي-ب-ششت-لاو تارا-ع--ت--شس’او بي--كاÎلاو
 :لوقيف ،ةركفلاو نومشضŸا ةقرشسو
نآارقلا ىتح هنم ملشسي ملف نعطلا در‹ امأا»
ءاثبÿاو رارششأ’ا ُسضعب َمهتا دقف ،Ëركلا
ةارو-ت--لا ن--م ة--قور--شسم ه--ن--ي--ما--شضم نأا--ب
يه ا‰إا هيف ةدراولا لاثمأ’ا نأاو ،لي‚إ’او
اهظافلأاب تقرُشس يتلا برع-لا ءا-مد-ق لا-ث-مأا

‘ نأا دو-ه-ي-لا م-عز-ي كلذ-ك .ه-ي-ف تل-خدُأاو
نم اًفرح اًفرح ةقور-شسم ٍتارا-ب-ع ل-ي‚إ’ا
ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ يدوهي فّلأا دقف .دوملتلا

ه-ي-ف مّد-ق - نآ’ا ي-تزو-ح ‘ و--هو - ا--ًبا--ت--ك
لي‚إ’ا ‘ تدرو دوملتلا نم ةÒثك ٍتارابع

تشسيل يهو .ليدعت وأا Òيغت يأا نود اًشضيأا
اÒًبك اًءزج لكششت لب ،تارقف وأا لمج عشضب
.دوملتلا ‘ درو ام سسفن يهو ،لي‚إ’ا نم
اهرمأا ‘ باتري دق ثيحب ةÌكلا نم يهو

يأا ¤إا هشسفن ‘ ركفيو رذ◊ا ئراقلا ىتح
لوزن) ؟دراوت-لا ى-ل-ع ا-ه-ل-م-ح ه-ن-كÁ ىد-م
(55 سص ،حيشسŸا
نآار-ق-لا Úب Úما--شضŸا سضع--ب ‘ ه--با--ششت--لا

’إاو ،ادج ةيعيبط ةلأاشسم ةقباشسلا بتكلاو
ردشصŸا امني-ب ة-ف-ل-تfl نو-ك-ت نأا بج-ي ل-ه

 .انه كلذ نع ثدحتن ’ اننأا ىلع !؟دحاو
ه-لو-ق بّذ-ك-ت ىر-خأ’ا ازŸÒا لاو--قأا ّنإا م--ث
 :اهنمو ،اذه
وأا اهنم ةيبرعلا ءاوشس ،اهلك يتاباتك نإا”” :1
¤إا ا-م-ئاد م-شسق-ن-ت ،ة-ي-شسرا-ف-لا وأا ة-يدرأ’ا

 :Úِمشسق
ن-م ة-ل-شسل-شس ›او-ت-لا ى-ل-ع › ُدِر--َت :لوأ’ا
ة--لو--ه--شسلا ى--ه--ت---نÊ Ãا---عŸاو ظا---ف---لأ’ا

متي يتاباتك نم Êاثلا مشسقلاو ...اهبتكأاف
Úح يننأا كلذو ،ًةيلك ةداعلل قراخ قيرطب
سضعب ¤إا جاتحأاو Óثم ةيبرعلاب اًئيشش بتكأا
اهفرعأا ’و قايشسلا اهبلط-ت-ي ي-ت-لا تادر-فŸا

يقلُي ثيح ،اهيلإا ينيدهي يهلإ’ا يحولا نإاف
لكشش ىلع يبلق ‘ َةملكلا كلت سسدقلا ُحور
يعو نودو Êاشسل ىلع اهيرجُيو ،xولتم يحو
(25-15 سص ،حيشسŸا لوزن) .””ينم
’ ،هللا نم ءيشش لك ّنأا Úبت ةرقفلا هذهف
اهمادختشساو يرير◊ا Òباعتب ءاقتر’ا”” نِم
بدأ’ا ‘ اقباشس درو ا‡ لشضفأا امادختشسا
!””يبرعلا

دراوتلا نم Òشسيلا ردقلا اذه نإا”” :هلوق :2
كششلا وأا هيلع سضاÎع’ا زوجي ا‡ سسيل

و-ه ل--ب ،م--ه--شسف--نأا ءا--بدأ’ا د--ن--ع هر--مأا ‘
ن---م بو---ل---شسأ’ا اذ---ه نأ’ ؛ن---شسح---ت---شسم
Èُتعاو ةيبدأ’ا ةردقلا نم sدُع دق سسابتق’ا

ـهأا .””ةغÓبلا نم اءزج
،هباششتلا نم Òشسي ردق نع انه ثدحتي وهف
،ةفدشصلا باب نم يأا ..دراوتلا باب نم ُهtلكو

ير-ير◊ا Òبا-ع-ت--ب ءا--ق--تر’ا”” با--ب ن--م ’
ا‡ لشضفأا امادختشسا اه-ماد-خ-ت-شساو هÒغو
يأا يفني لب !””يبرعلا بدأ’ا ‘ اقباشس درو
.دوشصقم سسابتقا

اهيلع علطا يتلا ””يتقرشس”” يه هذه :هلوق :3
ةرششع اتنثا وأا لمُج ر-ششع ا-ه-نإا ،ي-ل-ع ر-ه-م

اهنم ،ةلم-ج ف-لأا ن-ير-ششع Úب ن-م ،ة-ل-م-ج
برعلا لاثمأا نم اهشضعبو Ëركلا نآارقلا تايآا

ةلمج عم ٌدُراوت ،ه-لو-ق ّد-ح ى-ل-ع ،ا-ه-شضع-بو
سص ،حيشسŸا لوزن) .Êاذمه-لا وأا ير-ير-ح-ل-ل

05)
نم تايآا اهشضعب21 ـلا تارابعلا هذه ّنأا يأا
اهشضعبو ،برعلا لاثمأا نم اهشضعبو ،نآارقلا

..يرير◊ا عم ٌدُراوت يلع رهم معز ّدح ىلع
ةدحاو ةرابعب فÎعي داكي ’ ازŸÒا ّنأا يأا

،هلك حيشسŸا زاجعإا ه-با-ت-ك ‘ ير-ير◊ا ن-م
ماد ا-م ير-ير◊ا تارا-ب-ع-ب ءا-ق-تر’ا ن-يأا--ف
؟هنم اهذخأا دق تارابع يأا كلانه سسيل
نا-ك ثي-ح ،كلذ بّذ-ك-ي ازŸÒا ل-ع-ف ّنإا م-ث
ناك لب ،ءاقترا يأا نود نم Òثكلا قرشسي
ةيون-ع-م ءا-ط-خأاو ة-ي-ظ-ف-ل ءا-ط-خأا ‘ ع-ق-ي

.نّيبت امك ،ةقرشسلا لÓخ
كلاŸا وه هللا ّنأا سسماÿا هرÈم :5

ه-ل-ف ،كلاŸا و-ه ه-ل-لا ماد ا-م ه-ّنأا ازŸÒا ىر-ي
نم تليق تارابعب هد-ب-ع-ل ي-حو-ي نأا را-يÿا

 :لوقيف ،لبق
هنأا ٍمَهل-ُم ى-ل-ع ا-ًف-نآا رو-كذŸا سضاÎع’ا نإا»
نم اÒثك ةيبرعلاب ف-ي-لأا-ت-لا د-ن-ع ى-ق-ل-ت-ي
ةميق ’ سضاÎعا ،هللا نم ا-ما-ه-لإا تار-ق-ف-لا
ىقلأاف بتكي وهو هدبع هللا ناعأا ول هنأ’ ،هل

ةليمج ًةرقف ي-حو-لا ة-ط-شساو-ب ه-ب-ل-ق ى-ل-ع
ءاقلإ’ا نم عونلا اذه نإاف ،باتك نم ةذوخأام

لوزن) .””هتبا-ت-ك-ل ةز-ج-عŸا ةو-ق-لا ي-ف-ن-ي ’
(55 سص ،حيشسŸا

 :لوقيف ازŸÒا عباتيو
اذإا زاجعإ’ا نع ةديعب Èتعُت نأا نكÁ ،معن»
له نكلو .اهÒظنب نايتإ’ا ىلع هÒغ ردق
هذهل زرب نمو ؟مويلا ¤إا كلذ ىلع دحأا ردق
(55 سص ،حيشسŸا لوزن) ؟””ةهجاوŸا

 :ازŸÒا لوقيو
سضع-ب ل-خد-ُي نأا ى-ل-ع ردا-ق ¤ا--ع--ت ه--ل--لا»
ه-ي-حو ‘ ىر-خأ’ا بت-ك--لا ن--م تارا--ب--ع--لا
؛كلذ ى-ل-ع سضاÎعÓ-ل لا‹ ’و ،د-يد÷ا

(65 سص ،حيشسŸا لوزن) .””كلاŸا وهف
ّنإا-ف ،كلاŸا و-ه ه-ل-لا ماد ا--م--ف ه--نأا د--شصق--ي
وهو ،اهكلام وهف ،هّقح نم يرير◊ا تاباتك
نم ءا-ششي ن-م ¤إا ا-ه-ب ي-حو-ي نأا ع-ي-ط-ت-شسي

ن-م ازÒم-ل-ل ي-حو-ي نأا ءا-شش د--قو .هدا--ب--ع
 !!يرير◊ا Òغ نمو يرير◊ا

ل’دتشس’ا زوجي ’ هّنأا-ب ه-لو-ق ى-ل-ع ّدَر-ُي-ف
قيل-ي ’ ا-م ه-ل بشسن-ُي نأا ى-ل-ع ه-ل-لا ةرد-ق-ب
ن-ّم-شضت-ي ير-ير◊ا ن-م ذ-خأ’ا-ف ؛ه-لÓ--ج--ب

نوكي نأا هل-ل ا-ششا-حو ،را-ك-ت-ب’ا ن-ع از-ج-ع
’ هللا ُةردق .عادبإ’او راكتب’ا نع ازجاع
Òشسفت بشسح هتيكلام ّنكل ،هتيكلام يفنت
رداقلاف ’إاو ،ةردقلا ةفشص سضّوقت اهل ازŸÒا

 .كلذ نع عّفÎي لب ،ادّلقم نوكي نأا لبقي ’
لاوقأا نم سسبتقي هللا ّنأا ’دج انشضرف اذإاو
سضرفن نأا نكÁ ’ اننكل ،اهب يحويو سسانلا
امك عاطقنا Óب ةلشصاوتŸا هتنشس يه هذه ّنأا

ن-ع ز-جا-ع ه-نأاو ،ازŸÒا بت-ك ‘ لا◊ا و--ه
.عادبإ’ا

Òغب ةقرشسلا هتيمشست سسداشسلا هرÈم :6
ةقيق◊ا ‘ اهب فاÎع’او اهمشسا
 :ازŸÒا لوقي
وأا- عوشضوم ‘ رّكفتلا ءانثأا ›ابب ْترطخ اذإا
وأا ٌةلمج -ةشسÓشسب يرŒ يتلا ةباتكلا ءانثأا

عم اًمجشسنم ناكو ،نّكمَت-ُم ٍعرا-ب-ل تي-ب ُر-ط-شش
شض ىرأا ’و ،ه-ل-لا ن-ِم هtد-ُعأا-ف ،عو-شضوŸا َ-Òًا ‘
.””اvيوفع لابلاب رطخي ذإا ،هّلfi ‘ ناك اذإا هِلقن
¤إا ازŸÒا ةلاشسر نع Óقن ،ةيدمحأ’ا عقوم)
(4981 ليربأا3 ‘ ،يلع رغشصأا يولوŸا
و-ه اذ-هو ة-قر-شسلا ي-ه هذ-ه ّنأا ة-ق-ي--ق◊ا

فÎعا د-ق ازŸÒا نو-ك-ي اذ-ه-بو ،ا-ه-ف-ير-ع-ت

 .اهمشساب اهيمشسي نأا سضفر ْنإاو ةقرشسلاب
سسا-ن-لا ىّد– ه-نأا ه-لو-ق ع--با--شسلا هرÈم :7
اوزجعو
 :ازŸÒا لوقي
ِةردقلا َةزجعم] ىوعدلا هذه راكنإا ىنعم ام

ام لثم اوبتكي ⁄ ام [ةيبرعلاب ءاششنإ’ا ىلع
(55 سص ،حيشسŸا لوزن) ؟””هانبتك
ماد ا-مو ،سسا--ن--لا ىّد– د--ق ماد ا--م ه--نأا يأا
ليلد اذهف ،هتهجاوم نع اوزجع دق سسانلا

ّنأاو هيلإا يحوي يذلا وه هللا ّنأا ىلع ٍفاك
 .همّلع يذلا وه هللا
يورلوغلا يلع رهم Òب ّنأا يهف ُةقيق◊ا امأا

ؤورجي ملف ،ةيبرعلاب ةباتكلا ‘ ازŸÒا ىّد–
ّنأا ازŸÒا فÎعا دقو ،هتهجاوم ىلع ازŸÒا
هنإا مث”” :هنع ازŸÒا لاقف ،هاّد– ””يلع رهم””
ه-نا-ك-م ن-م ل-حرو ،ر-خآا اًد-ي-ك ل--م--ع--ت--شسا

،روثلاك عقنلا راثأاو ،َروه’ لشصوو ،رفاشسو
بت-ك-ي-ل ’إا ءا-ج ا-م ه-نأا ُة-ن-شسلأ’ا تف-جرأاو
اوبشسح مهنأا تيأار اّملف .روفلا ‘ Òشسفتلا
‘ ُتلق ،اناتشسب ة-كو-ششلاو ،ا-نا-ب-ع-ث َةدود-لا
،هيف ٍجرح ّيأاف روه’ ¤إا بهذن نأا يشسفن
جرخي ام سسانلا عمشسيو اننيب حتفي هللا لعل
(31 سص ،حيشسŸا زاجعإا) .””هيفو انيف نم
ؤورجي له ؟اذه ‘ ازŸÒا قدشص له ،نكلو
امف ؟ؤورجي نل ،Óك ؟””يلع رهم”” ةهجاوم ىلع
نِم ٍبَلَط ¤إا بورهلا بشسن نأا ’إا هنم ناك
 :لوقي عباتف ،هعابتأا
شص ُتروا-ششف» مهدنع ُتفششكو ،رمأ’ا ‘ يت-ب-ْح-َ

،يأارلا نم مهدن-ع ا-م ُتع-ل-ط-ت-شساو ،ر-شسلا اذ-ه
اولاقف ،ياغلا ¤إا ئدابŸَا نم ةشصقلا مهل ُتدرشسو

ّلfi ’إا وه ْنإاو ،روه’ ¤إا بهذت نأا ىرن ’
...طورششلا لِبق ام هنأا نّيبت دقو ،رو÷او Ïفلا

هيف سسيلو ،ةّينلا ةحشصب ءاج ام هنأا انعمشس انإاو
رمأ’او انيأار ام اذه ،ة-ّيو-ط-لا قد-شص ن-م ة-ح-ئار
.كين-ي-ع-ب تيأار ا-مو ه-ل-لا كارأا ا-م ق◊او ،كي-لإا

،يننوعَدريو يننوعنÁ يتعامج تناك كلذكو
امع ُتيّولت ى-ت-ح ،ي-ن-نو-ّف-ُك-يو ّي-ل-ع نوّر-شص-ُيو
ُتكرتو ،ُتيبأا امو ُتلِبقف مهيأار ّ›إا بّبُحو ،ُتيون
زاجعإا) .””ُتدشصق امع حششكلا ُتيوطو ،ُتدرأا ام
(31 سص ،حيشسŸا

يلع رهم نوحد-تÁ او-ق-ف-ط سسا-ن-لا ّنأا ع-مو
ىلع ؤورجي ⁄ ازŸÒا نأا ’إا ،ازŸÒا لاق امك
هعور ‘ يِقلُأا هنإا لاق هنكل ،ةتبلا ةهجاوŸا
ه-نأاو ،ة–ا--ف--لا ةرو--شس Òشسف--ت بت--ك--ي نأا
 .اهب ىّدحتي
هيف رّشسف ثيح ””حيشسŸا زاجعإا”” باتك بتكف
شسف دق نا-ك ي-ت-لاو ،ة–ا-ف-لا ةرو-شس ‘ اهرّ
ماع ‘ ةيبرعلا-ب Úقدا-شصلا تا-مار-ك با-ت-ك
ماع ‘ ةيدرأ’اب ÚهاÈلا باتك ‘و ،3981
دكؤو-ي ىر-خأا ةرو-شس هÒشسف-ت ُمد-ع-ف .3881
.هزجع

ضضعب ‘ هباششتلا
نآارقلا Úب ÚماشضŸا
ةلأاشسم ةقباشسلا بتكلاو

له ’إاو ،ادج ةيعيبط
ةفلتfl نوكت نأا بجي
!؟دحاو ردشصŸا امنيب

نع ثدحتن ’ اننأا ىلع
 .انه كلذ

ةيناثلا ةقل◊ا
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ةقبطلا عطاقي سسنوت تاباختنا ‘ لوألا رودلا
ةيسسايسسلا

اهفسشكت ةيسسايسس تÓتكتو ةهجاوم
سسنوت ‘ تايسسائرلا

راسسم نع لوألا اهرود ‘ ةيسسنوتلا تايسسائرلل ةيباختنلا جئاتنلا تفسشك
راسسم ،1102 يفناج41ـلا ذنم هبرد ىلع سسنوت تراسس يذلا ةيطارقÁدلا
ما“إا ىلع ىرخأا هوجو ةردق ةيرعتو ،ةيسسايسسلا هوجولا سضعب زرف نم نك“

.سسنوت ‘ Òيغتلا راطق ةلجع

Úلجر تجتنأا يتلا و ةÒخألا ةي-سسنو-ت-لا تا-قا-ق-ح-ت-سسÓ-ل ة-ي-نأا-ت-م ةءار-ق ‘ ثبا-ث-لا
flفلتÚ ‘ يذلا ديعسس سسيق يعما÷ا ذاتسسألا مسسا ‘ يسسايسسلا اهبرسشمو امههجوت

ليبن لامعأا لجر Êاثلاو ةيدهسشم ةيباختنا ة-ل-م-ح ه-يد-ل ن-ك-ت ⁄و ،Ó-ق-ت-سسم ح-سشر-ت
بزح ةسسردم نم جرختŸاو ““سسنوت بلق““ بزح نع حسشÎم نجسسلا ‘ عبقي يورقلا
ÚعبتتŸا بسسحب ،عيم÷ا تأاجاف يتلا ةيباختنلا ةلأاسسŸا ‘ لوحتŸا امأا ،““سسنوت ءادن““

يسسنوتلا بخانلا نأا تتبثأا““ لوألا اهرود ‘ تاباختنلا نأا سسنوت ‘ يسسايسسلا دهسشملل
هيلإا تلسصو يذلا زجعلا تحسضفو ،““هتوسص اهل  مuدقي يتلا هوجولا ددجي نأل دعتسسم

فلتخÃ اسضيأا مك◊ا بيلاود ‘و يسسايسسلا دهسشŸا ‘ ةوقب ةلعاف تناك يتلا بازحألا
 .ةيجولويديإلا اهتاهجوتو اهفايطأا

ديدج ليكسشت
ذإا ،لوألا رودلا جئاتن نÓعإا ذنم ،اهقاروأا بيترت ديعت سسنوت ‘ ةيسسايسسلا ةهجاولا تأادب
ةقبطلا تلخدو ،بتارŸا ‘ ءاقترلا ‘ لسشفلا ريÈت ىلع ،يسسايسس بزح وأا رايت لك بأاد

،ةيسسايسسلا ةسسرامŸا ‘ رارمتسسلا نكÁ فيكو ،بابسسألا نع ثحبلا ةرئاد ‘ ةيسسايسسلا
سسداسسلا ‘ تايعيرسشتلا ءارجإل ةيباختنلا ةلم◊ا مايأا ذنم سشيعت سسنوت نأاو اسصوسصخ

نم فوÿا لك فوÿاو ““ةÁزهلا ““ ةماود ‘ اهسسفن بازحألا لخدأا ام وهو ،لبقŸا ربوتكأا
.يسسنوتلا عراسشلا باقعو ىرخأا تاسساكتنا
،ةروثلا بقع تءاج يتلا ةيباختنلا قباوسسلا ‘ سصوغلا نود جئاتنلا ىلع ةلÓطإا Ëدقت نكÁ ل

سسم-خ ‘ تار-م ثÓ-ث Òغ-ت ي-سسا-ي-سسلا ءا-عو-لاو ي-با-خ-ت-نلا ل-ما-ع-لا تاو-ن-سس Êا-م-ث فر-ظ ‘ يأا
Êاجرفلا زعم يسسايسسلا لاسصتلا ‘ Òبÿا ةءارق يفف ،ةيدلبو ةيعيرسشتو ةيسسائر تاقاقحتسسا

ملظلا د-سض ،0102 ةياهن ‘ تاونسسلو Óيوط ترمع م-ك-ح ة-مو-ظ-ن-م ى-ل-ع را-ث يذ-لا بع-سشلا ““ نإا-ف
بازحألا لك ىلع مويلا ةلوا-ط-لا بل-ق-ي ““ نأا ى-ل-ع ردا-ق هÒب-ع-ت د-ح ى-ل-ع ““ةر-ق◊او داد-ب-ت-سسلاو
.““ةحاسسلا ‘ ةدوجوŸا ةيسسايسسلا

ةمداق تاناحتما
لوألا رودلا امو ،ديدج نم هسسفن ليكسشت ديعيسس يسسايسسلا دهسشŸا نأا Êاجرفلا ذاتسسألا ظحلو

‘ اتفل ،يسسنوتلا بخانلا عنقت نأاب اه-ي-ح-سشر-مو باز-حألا ن-ك“ ىدŸ لوأا را-ب-ت-خا ىو-سس ه-ب-سسح
ةلآÓل اثلاثو ايناث اناحتما نوكتسس ا-سضيأا ة-ي-ع-ير-سشت-لا تا-با-خ-ت-نلاو Êا-ث-لا رود-لا نأا ¤إا ه-تءار-ق
.““ةيسسايسسلا

““لزوبلا ““ةÒغسص عطق نم ةروسص بيكرت ةبعل ““هبسشت سسنوت ‘ تاباختنلا نأا ثحابلا فسصوو
نع ثحبلاو ةفسشنŸا يمر وأا ،Óيوط اتقو جاتحي اذهو ديدج نم اهليكسشت ةداعإا امإا رايخ مامأا نحنف
Úيسسنوتلا عانقإا تلواfiو اهبيكرت انبرج نأا دعب يطارقÁدلا راسسŸا لامكإل ىرخأا ةيقيقح ةبعل
 .““مك◊ا بيرŒو دوعولاو جماÈلاب

نأا دعب ،ةيطارقÁدلا ةسسرامملل ددجتم جذو‰ نم ةبرقم ىلع سسنوت نأا ثحابلا دقتعي Òخألا ‘
يتلا ةموظنŸا ةرياسسمو ،يلع نب ن-يد-با-ع-لا ن-يز ل-حار-لا سسي-ئر-لا ما-ظ-ن ة-حازإا ة-كر-ع-م تسضا-خ

 .4102 ةنسس ذنم مك◊ا ةموظنم ىلع Èسصلاو ،Úمسسايلا ةروث اهتدجوأا

ةديدج ةطراخب عراسشلا لئاسسر
ةÒثك يورقلاو ديعسس زوف يفف ،ىرخأا قيرط نع ثحبلاو بابسسألا نع ثحبلا بجي ،ةÁزهلا لثم زوفلا ‘

دكؤوي ام وهو ،يسسايسس دنسس لو مك◊ا ‘ ةكراسشم لو ›اسضن يسضام امهل سسيل نابنا÷ا نأاب تمدق يتلا تاءارقلا يه
نيددسشم ““راو◊ا»ـل ةقرفتم تاحيرسصت ‘ نوÒثكلا هركذ ام وهو ،““ةÁدق هوجو عم ةعيطقلا ““ ىلع لمعي يسسنوتلا عراسشلا نأا

تابسستكم نع ثحبلاو ،تاونسس Êامث ةليط تابسستكŸا ىلع ظاف◊ا ةلسصاوŸ ةديدج ةطراخ ¤إا جاتحي يسسايسسلا مدلا ديدŒ ““ ىلع
.““Úبخانلا ةقثو بعسشلا يسضرت نأا اهنأاسش نم ةديدج

““ عم ،ةÒخألا تاونسسلا لاوط ،Úيسسنوتلا تكهنأا يتلا ةيسسايسسلا ةقبطلا عم عطقلاو يسسايسسلا دهسشŸا رادج ‘ خرسش ثادحإا ““ يه ،Úبخانلا لويم
فورظ لÓخ نم ““ءارقفلا بويج ترقف ““ لب ،يداسصتقلاو يعامتجلا ديعسصلا ىلع ةسسناوتلل Òثكلا مدقت ⁄ اهرودب يتلا ““ةموك◊ا ‘ لسشاف ءادآا

 .ةلاطبلا ةبسسن عافتراو ،راعسسألا ءÓغو ةسشيعŸا

ةسضهنلاب همسسو سضفري ديعسس سسيق
““ هنأا Óئاق ةعم÷ا سسمأا ةيسسنوتلا مÓعإلا لئاسسول اعطق كلذ ىفن ذإا ،ةسضهنلا حسشرمو يمÓسسإلا رايتلل بسسحي نأا ديعسس سسيق Êاثلا رودلل حسشرŸا سضفري
.هÒبعت دح ىلع ““هعورسشم معدو Úيسسنوتلا ةقث بسسكل ىعسسيو ايركفو ايميظنت لقتسسم حسشرم

. تا--با--خ---ت---نلا ‘ ““ ة---سضه---ن---لا ل---ث‡ ““ه---نأا---ب ه---م---ه---تا يذ---لا يور---ق---لا ل---ي---ب---ن ة---ي---نا---ث---لا ة---ل÷ا ‘ هÁر---غ تا---ما---ه---تا ى---ل---ع د---ي---ع---سس درو
ةيلfi ةبراقÃ هعم لماعتنسس ذإا ،باهرإلا فلم ““ يه اهت÷اعم بجي يتلا تافلŸا مهأا  نأا Óئاق ،ةيلخادلا ةيسسنوتلا تافلŸا ىلع هباطخ ‘ ديعسس زكرو

 .““ ةيلودو ةميليقاو
 .““تاجوزلا ددعت سضفرو ةيسسنوتلا ةأارŸا قوقح نأاسشب ةيسصخسشلا لاوحألا ةل‹ ‘ ءاج اÃ همازتلا دد‹ ،ثاŸÒا ‘ ةاواسسŸا سضفر ““ نم هفقوم ددج امك

لماعتي فيك ررقيو هار‹ ذخأاي ءاسضقلا كÎيسس““ هنأا لاق Êاثلا رودلا ‘ هسسفانم سصوسصخبو
 ““هعم

ةلواوزلا حسشرم .. يورقلا
يورقلا ليبن Êاثلا رودلل حسشرŸا نأاب سسنوت ‘ ماعلا دهسشŸا طبترا

هتاجرخ لÓخ نم ،ةمورÙا تئافلا رتو ىلع بعلي نأا عاطتسسا هنأا
ندŸا ‘ ةيسسنوتلا رسسأÓل اهمدقي نا-ك ي-ت-لا ح-نŸاو ة-ي-ن-ما-سضت-لا

لعاف ““هنأاب يسسنوتلا يب-ع-سشلا ›ا-يıا ‘ تط-ب-تراو ،ة-سشم-هŸا
:سسنوت بلق ““يسساي-سسلا ه-بز-حو  ه-ت-ي-ع-م-ج لÓ-خ ن-م ““ÿÒا

نم Òثكلل جورت تناك يتلا ةياختنلا ةلمح لÓخ نم ىتحو
ةروسصلا يهو ،ءارقفو Úسشمهم سصاخسشأا-ب ة-ق-ل-ع-تŸا رو-سصلا

““ نأا رابتعا ىلع يسسايسسلا ليلحتلا نم اهبيسصن تذخأا يتلا
 .““Úيسسنوتلا حرج ىلع عبسصألا عسضي نأا عاطتسسا يورقلا

ز .ةحيتف/سسنوت
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Èمتبسس82 ¤إا22 نم رئاز÷اب يبون÷ا يروكلا عوبسسألا
خبطلإ سصخت تاطاسشن ة‹رب ”و ،رئإز÷إ ‘ يبون÷إ يروكلإ ‘اقثلإ عوبسسأ’إ نم ةسسماÿإ ةعبطلإ ،إدغ ،قلطنت

Òفسس رئإز÷اب ءاعبرأ’إ ءاسسم هب حرسص امبسسح ،ةسضايرلإ ¤إإ ةفاسضإ’اب امنيسسلإو ىقيسسوŸإو طÿإ نفو بدأ’إو
 .غنوي نوأإ › رئإز÷اب ةيبون÷إ ايروك

يبون÷إ يروكلإ Òفسسلإ ةماقإإ رقÃ ماقتسس ثيح يروكلإ خبطلاب عوبسسأ’ إذهل9102 ةعبط حاتتفإ نوكيسسو
32 ‘ اهدعب ماقتل خبطŸإ إذه ““عونتو ىنغ““ زإربإ’ فدهت يتلإ تاطاسشنلإ نم ديدعلإ ةمسصاعلإ ›اعأاب

بÓطلإ نم ددع سسفانتيسس ثيح ةيروكلإ ةغللإ ةقباسسŸ ةسسماÿإ ةرودلإ امئإد ةماقإ’إ رقÃو Èمتبسس
Úتفاقثلإ Úب فÓ-ت-خ’إو ه-با-سشت-لإ ه-جوأإ““ ـب ق-ل-ع-ت-ت ع-ي-سضإو-م لو-ح ة-با-ت-كو ةءإر-ق Úير-ئإز÷إ

.““ةيروكلإو ةيرئإز÷إ
نودلخ نبإ ةعاقب ةيكيسسÓكلإ ىقيسسوŸإ ‘ لفحب زيمتيسسف عوبسسأÓل ثلاثلإ مويلإ امأإو

وÎسسياŸإ ةدايقب (قرسش بونج) ناسسوب ةنيدم بابسشل ةينوفميسسلإ إÎسسكروأ’إ هطسشنتسس
ةيكيسسÓكلإ ىقيسسوŸإ ‘ ““اعونتمو ايرث““ ا‹انرب قو÷إ إذه مدقيسس ثيح نويك غنويم ›

52 موي نومظنŸإ جمرب عباسسلإ نفلإ ‘و .يبوروأ’إو يروكلإ نيرإوتÈيرلإ نم دمتسسŸإ ةرسصاعŸإو
رإرغ ىلع ايراŒ ةحجانلإ ة-ي-بو-ن÷إ ة-يرو-ك-لإ مÓ-فأ’إ ن-م د-يد-ع-لإ نود-ل-خ ن-بإ ة-عا-ق-ب Èم-ت-ب-سس

كوسس ميكل Ê (5102)اثلإ هئزج ‘ ““اك فيتكتيد»و كإإ نوج › هجرÊ““ (7102) ıولوك مورف تسسيكرانأإ““
.نوي

ةمزتلم رئاز÷ا
لايÎنوم لوكوتوÈب

ماتلإ رئإز÷إ مإزتلإ يطإورز ءإرهزلإ ةمطاف ،ةدد-ج-تŸإ تا-قا-ط-لإو ة-ئ-ي-ب-لإ ةر-يزو ،سسمأإ لوأإ ،تد-كأإ
نوزوأ’إ ةقبطل ةدفنتسسŸإ ةيئايميكلإ دإوŸإ نأاسشب لايÎنوم لوكوتورب اهنمسضت يتلإ تإدهعتلاب
 .يو÷إ فÓغلإ ‘ دإوŸإ هذه تانوكم نم نط058.1 ىلع مويلإ ىتح سصلختلإ ” ثيح

رئإز÷إ““ نأإ نوزوأ’إ ةقبط ةيام◊ يŸاعلإ مو-ي-ل-ل ر-ئإز÷إ ءا-ي-حإإ ة-ب-سسا-نÃ ي-طإورز تلا-قو
سصلختلاب7891 ةنسس مŸÈإ لايÎنوم لوكوتورب ىلع ةعقوŸإ نإدلبلإ تإدهعت سسفنب تدهعت

ةلودلإ ه-ب تما-ق يذ-لإ دو-هÛإ نأإو ،ة-ي-ئا-ي-م-ي-ك-لإ دإوŸإ هذ-ه مإد-خ-ت-سسإ ن-م ي-ج-يرد-ت-لإ
ةدفنتسسŸإ دإوŸإ هذه تانوكم نم انط058.1 ىلع ءاسضقلإ نم مويلإ ىتح نكم ةيرئإز÷إ

ةدفنتسسŸإ دإوŸإ تابكر-م ن-م ا-ن-ط058.1) ةيم-ك-لإ هذ-ه““ نأإ ةر-يزو-لإ تح-سضوأإو .““نوزوأ’إةقبطل
 .““اهيلع ءاسضقلإ متيسس يتلإ ةيلامجإ’إ ةيمكلإ نم %58›إوح لداعت (نوزوأÓل
” يذلإو ›اŸإو ينقتلإ معدلل سصسصfl ةيمانلإ لودلل قودنسص ءاسشنإإ ¤إإ9891 سسرام ‘ اعد نم لوأإ تناك رئإز÷إ نأإ يطإورز تركذو
 .كلذ دعب ةنسس ايلعف هثإدحتسسإ

ىلع يلعفلإ ءاسضقلإ ¤إإ ىدأإ ،عيراسشŸإ نم Òبك ددع قÓطإإ لÓخ نم رئإز÷إ هب موقت يذلإ دوهÛإ نأإ ةريزولإ تدكأإ ،قايسسلإ تإذ ‘
نم Òبك ددع بيردتو تاينقتلإ ثدحأإ مإدختسساب ةينفلإ ةفرعŸإ لقنب ةقلعتŸإ عيراسشŸإ ةسصاخو نوزوأÓل ةذفنتسسŸإ ةيئايميكلإ دإوŸإ
.نوزوأ’إ ةقبط ذفنتسست يتلإ دإوŸإ دإÒتسسإ رظح وأإ ميظنتل ةينوناق ةناسسرت عسضو ¤إإ ةفاسضإإ ،Úينفلإو Úسصتıإ

،نـسسح د---مfi .د ،سسمأإ ،ر---ك---سش
،ر--ئإز÷إ ىد--ل نا--ن--ب--ل Òف---سس
اهمعد ىلع ةيرئإز÷إ ةموك◊إ
ةماع-لإ ة-ي-ع-م÷إ ما-مأإ نا-ن-ب-ل-ل
ة--لا--سسر ‘  ،ةد---ح---تŸإ ·أÓ---ل
اهنم ةخسسن ىلع ““رإو◊إ““ تلسصح

يمسساب ،برـعأإ““ نا-ن-ب-ل Òف-سس لا-ق
ة-مو-ك◊إ ن-ع ة--با--ي--نو ي--سصخ--سشلإ

ريدقتلإو ركسشلإ ق-ئا-ف ن-ع ،ة-ي-نا-ن-ب-ل-لإ
ا-ه-م-عد ى-ل-ع ة-ير-ئإز÷إ تا--ط--ل--سسلإ بنا÷

دامعلإ ةينانبللإ ةيروهم÷إ سسي-ئر ة-ما-خ-ف ةردا-ب-م عور-سشŸ ا-ه-ت-يا-عرو
فا-سضأإو ““رإو◊إو ي-قÓ-ت-ل-ل نا-سسنإ’إ ة-يÁدا-كأإ ءا-سشنإ’ نوـع لا-سشي--م
سسيئرلإ ةردابم عورسشم هب ّيظح يذلإ معدلإ نأإ هّونأإ نأإ دّوأإ““ Òفسسلإ
‘ ةيرئإز÷إو ةينانبللإ Úتموك◊إ هب موقت يذلإ لدابتŸإ معدلإ سسكعي

flلإ فلتÎإو تاحيسشŸةيميلقإ’إو ةيلودلإ تامظن““.

نانبل Òفسس
رئاز÷ا ركسشي

اهمعد ىلع
 هدÓبل

يسسامولبد
ششــــــــــــقاني رئازج

لاـــــــــموسصلا ‘ نمألا
عم يقرسش ليعام-سسإإ ير-ئإز÷إ ي-سسا-مو-ل-بد-لإ ،سسمأإ لوأإ ع-م-ت-جإ

عا-سضوأ’إ ة-سشقا-ن-م ” ثي-ح ،ا--ي--بو--ي--ثإإ ىد--ل لا--مو--سصلإ Òف--سس
تزهتنإ““ Óئاق يقرسش درغو ،لا-مو-سصلإ ‘ ة-ي-ن-مأ’إو ة-ي-سسا-ي-سسلإ

هللإ دبع ميك◊إ دب-ع لا-مو-سصلإ Òف-سس ة-ل-ماÛإ ةرا-يز ة-سصر-ف
ةموك◊ تباثلإ يقير-فأ’إ دا–’إ م-عد ى-ل-ع د-ي-كأا-ت-ل-ل ،ر-م-ع

““دÓبلإ ‘ مÓسسلإو رإرقت-سس’إ ل-جأإ ن-م ،لا-مو-سصلإ بع-سشو
ن-مأ’إ سضو-ف-م بسصن-م ا-ي-لا-ح ل-غ-سشي ي-قر-سش نأإ ر-كذ-ي

Òفسس ناك اهلبقو ،يقيرفإ’إ دا–إ’إ ىدل ملسسلإو
.ايسسور ىدل رئإز÷إ

يحايسسلا نواعتلل ““ابيرق““ ةسصتfl نا÷ :ايسسينودنإا - رئاز÷ا
لا‹ ‘ نواعتلإ رواfi ديدحتل كلذو ايسسينودنإإو رئإزجلل ةحايسسلإ عاطق تإراطإإ مسضت ةسصتfl نا÷ بيسصنت ““ابيرق““ متيسس
ةديسسلإ رئإز÷اب ايسسينودنإإ ةيروهمج ةÒفسس ةنيطنسسقب سسيمÿإ موي هب تدافأإ ام بسسح ،يحايسسلإ نيوكتلإو رامثتسس’إ

مظنŸإ Úيسسينودنإ’إو Úيرئإز÷إ لامعأ’إ لاجر ىدتنم ‘ ا-ه-ل-خد-ت لÓ-خ ة-ي-سسا-مو-ل-بد-لإ تح-سضوأإو .ة-سسورfi إÒف-سس
ةماه تÓهؤوم اهيدل رئإز÷إ““ نأإ ،ةنيطنسسق ¤إإ اهترايز نم ثلاثلإ مويلإ نمسض ““لامرلإ““ ةعانسصلإو ةراجتلإ ةفرغ عم قيسسنتلاب

 .““اهعم نواعتلل ةدعتسسم ايسسينودنإإ““ نأاب ةفيسضم ““يرئإز÷إ داسصتقÓل ةفاسضم ةميق ءاطعإإ اهنأاسش نم ةحايسسلإ لا‹ ‘
عقإولإ سضرأإ ىلع ديسسج-ت-لإ ¤إإ ر-ه-سست-سس نا-ج-ل-لإ هذ-ه نأا-ب ة-سسورfi إÒف-سس ةد-ي-سسلإ تلا-قو
امك .يئانثلإ نواعتلإ زيزعتل ةلوذبŸإ دوه÷إ راطإإ ‘ كلذو ةيدلبلإ Úب ةكإرسشلإ عيراسشم
ت’دابتلإ ›اع ىوتسسم ىلعو ةيقرت““ ¤إإ اسساسسأإ فدهي ىدتنŸإ إذه نأإ ¤إإ تراسشأإ
ىرخأإ تاعاطق ¤إإ ةقرطتم ““ت’اÛإ فلتfl ‘ ايسسينودنإإو رئإز÷إ Úب ةيراجتلإ

ةعانسصلإو ةيكيناكيŸإ تاعانسصلإ عاطقو ةين’ديسصلإ تإر-سضح-ت-سسŸإ عا-ط-ق ل-ث-م
““لامرلإ““ ةعانسصلإو ةراجتلإ ةفرغ سسيئر راسشأإ ،هتهج نم .ةيليوحتلإ ةيئإذغلإ
لكسشت ةنيطنسسق ¤إإ ةيسسينودنإ’إ ةيسسا-مو-ل-بد-لإ ةرا-يز نأإ ،ي-سسيو-سس ي-بر-ع-لإ

زيزعتو ةيراجتلإ ت’دابتلإ ريو-ط-تو Úسسح-ت-ل قر-ط-لإ ل-سضفأإ ة-سشقا-نŸ ة-سصر-ف
.ت’ا‹ ةدع ‘ ةيئانثلإ تاقÓعلإ



يرأوه راطÃ دود◊أ ةطرصش
 يلقع رثؤوم3231 زج– نيدموب
ى-ل--ع دود◊ا ة--طر--سش ح--لا--سصم تن--ك“

›ود-لا ن-يد-مو-ب يراو-ه را-ط-م ىو-ت--سسم
فيقوت نم كرام÷ا حلاسصم عم قيسسنتلاب

باÎلا ه-تردا-غ-م ءا-ن-ثأا ي-ب--ن--جأا ة--ي--عر
هتزوحبو اسسنرف/سسيراب هاŒا-ب ي-ن-طو-لا
لخاد ماك-حإا-ب أا-بfl ي-ل-ق-ع ر-ثؤو-م (323١)
¤إا هيف هبتسشŸا ليو– ” هيلعو ،هتعتمأا
ذاختاو قيق– ةلسصاوŸ ةسصتıا حلاسصŸا
و .ق.اهب لومعŸا ةيئاسضقلا تاءارجإلا

زج– نأرهوو ةمصصاعلأ ةطرصش
 تامأرغوليك01 نم ديزأأ

جلاعŸأ فيكلأ ن
ةيلو نمأل ةعباتلا ةطرسشلا تاوق تماق
تايلمعب ،ÚيسضاŸا Úمويلا للخ ،رئاز÷ا

،ةمسصا-ع-لا ءا-ي-حأا-ب طا-ق-ن-لا سضع-ب تسسم
هبتسشم اسصخسش (68) فيقوت نع ترفسسأا

رارغ ىلع ،ةفلتfl مئارج مهباكترل هيف
تارثؤوŸاو تاردıا ‘ ةرجاتŸاو ةزاي◊ا
ةروظfi ءاسضيب ةحلسسأا ل-م-ح ،ة-ي-ل-ق-ع-لا

زجح ا-ه-لل-خ ن-م ” ،ي-عر-سش بب-سس نود
في-ك-لا ن-م مار-غ (٠4٩)و مارغول-ي-ك (2٠)
،ةيلقعلا تارثؤوŸا نم سصرق (27١) جلاعŸا
سضي-با حل-سس ة-ع-ط--ق (33)¤إا ةفا-سضإلا-ب

fiنم روظ flماجحألا عاونألا فلت.
ة-طر-سشلا تاو-ق تما-ق ،ىر-خأا ة-ه--ج ن--م
ذيفنت نم نارهو ةيلو ن-مأا-ب ة-ي-ئا-سضق-لا
Úع ة--يلو ن--ما م--ي--ل--قإا--ب ي--ئا--سضق ر--مأا

سصاسصتخلا ديد“ للخ نم تنسشوميت
ثي-ح ،لز-نŸ سشي-ت-ف-ت-لا-ب نذإا ذ--ي--ف--ن--تو
سصاخسشأا (3٠) فيقوت نع ةيلمعلا ترفسسأا

ةرجاتŸا ةيسضق ‘ مهطروتل مهيف هبتسشم
(7٠) ز-ج--حو تاردıا ‘ ة--ي--عر--سش Òغ
ف-ي-ك--لا ن--م مار--غ (٠٠2)و تامارغول-ي-ك
و .ق.جلاعŸا

 ةروقم نيدلا ءلع

..تاـــعلطت

!مهفن نأأ انيلع
،ميظع سسّدقم ءيسش ىلع يرئاز÷ا بعسشلا قفتا

لمحو ةدلاÿا Èمفون لوأا نايب ةلاسسر ةلمكت وهو
،دوسشنŸا فدهلا قيق– ‘ لاطبألاو ءادهسشلا ءاول
رهظ اذهو ،يلكسشلا ل ي-ق-ي-ق◊ا لل-ق-ت-سسلا و-هو
كار◊ا نم ةيسضاŸا عيباسسألا ةل-ي-ط ا-ي-ل-ج ا-ح-سضاو
رّيغ يذلاو٩١٠2 يرفيف22 ـلا ‘ قلطنŸا يبعسشلا
موقت ةديدج رئازج مسسرو ة-ل-حرŸا ح-مل-م هرود-ب

لظلاو سضومغلا ىلع ل ةرÈلا اهئانبأا دعاوسس ىلع
ةهفاتلا تارعنلا قلخو ةتيقŸا تاءلولا سسيسسأاتو
انتيلوؤوسسمو ىÈكلا انتيسضق ةمظعل ىقرت ل يتلا
.Èكألا

عارسصلا فارطأاو ،ةكرعŸا لسصأا مهفن نأا انيلع نكلو
،ة-ي-لاŒرلاو ة-ي-ئاو-سشع-لا ما-ك-حألا قل--طإا ل--ب--ق
ةيادبلا ذنمف لعف يرجي ام نعو عقاولا نع ةديعبلا

وهو ةيلعفلا ةطلسسلا هتنبت ايسساسسأا ا-ب-ل-ط-م ا-ن-ع-فر
Ú 7٠تداŸاب ةقفرم2٠١ ةداŸا قيبطت وحن باهذلا

ةداعإا ةرورسضب Úت-ي-سضا-ق-لاو ،رو-ت-سسد-لا ن-م8٠و
داوŸا هذه قيبطت نك-لو ،بع-سشل-ل ة-م-ل-ك-لاو م-ك◊ا
ةلثمتم ةنيعم تاءارجإاو تايلآا بلطتي ةيروتسسدلا

تا-نا-م-سض ا-ه-ق-ب-سست ،تقو عر-سسأا ‘ تا-با--خ--ت--نا ‘
ه---نأل ““سصلıا““ عاÎقلا اذ---ه ءار---جإل طور----سشو
لا-ط سسو-با-ك ن-م Úير-ئاز÷او ر-ئاز÷ا سصل-خ-ي-سس
هذ-ه ،Ìكأا-ف Ìكأا د-ق-ع-ت-ي را-سص ع--سضو ن--مو هد--مأا
ةينطولا ةطلسسلاك اهنم سضعب Ëدقت ” تانامسضلا
نكل ،رئاز÷ا خيرات ‘ ةق-با-سس ي-ه-ف ،تا-با-خ-ت-نل-ل
رسسج ءانب ةداعإل Ìكأا تاءار-جإا-ب بلا-ط-ي بع-سشلا
نأا ة-سصا-خو ،ة-ي-طار-قÁد-لا تا-سسرا-مŸا ‘ ة-ق-ث-لا
.ÚيسضاŸا نيدقعلا ةليط هÁدهت ” دق اذه رسس÷ا

يأا مدخي ل ةمزألا ة-لا-طإاو تا-با-خ-ت-نلا ل-ي-جأا-ت-ف
،ير--ئاز÷ا بع--سشلا مل--حأا--ب ÚسصبŸÎا لإا فر---ط
ا-ناÁإا Úن-مؤوŸاو ةد-يد-ج ““ة-طو-ك““ ‘ Úع--ما--ط--لاو
نأاو ،ةمد-قŸا ‘ م-ه-ع-سضي ن-ل قود-ن-سصلا نأا ا-ع-طا-ق
ه-ت-بو-ب-ي--غ ن--م قا--ف--ت--سسا د--ق ير--ئاز÷ا بع--سشلا
ىلع هقطنم سضرفيل داعو ،ةير-ك-ف-لاو ة-ي-سسا-ي-سسلا
ه-ت-لا-سسرو ه-خ-يرا-ت-ل را-ب-ت-علا د--ي--ع--يو ع--ي--م÷ا
.ةسسدقŸا

نماكم ن-م سسجو-ت-لاو ةدو-سشنŸا فاد-هألا د-يد–و
يرور-سض لذا-خ-ت-لاو حا-ط-ب--نلا تو--ي--بو ة--نا--يÿا

يسساسسأا فر-ط-ك ير-ئاز÷ا بع-سشلا دو-جو ةرور-سض
ر-ثد-ناو بهذ د-ق د-ه-ع-لا اذ-ه-ف ،ة-لدا-عŸا ‘ رر--ق--م
نود تل-حر د-ق Úير--ئاز÷ا ة--م--ل--ك زواŒ بق--حو
انŸأا سشاعو انم جراخ حسشرم لوح فافتللاف ،ةدوع
ةلاسسرلا ةلمكتل هÁدقت-ل ه-ع-م ا-ندو-جوو يرور-سض
.ل◊ا سساسسأاو ةمزألا حاتفم وه

 ةـــــكÎصشم ةـــــيبط ةــــلفاق :سسأرـــــهأأ قوصس
ةدأد◊ ةيدلبب ““ابيرق““  ةيصسنوت-ةيرئأزج

،هميق-ب ن-يد-لا نأا د-كؤوŸا ن-م
نكÁ ل هتمحرو ،هتحامسسو

Êا-عŸا هذ-ه لا-سصيإا ا-ن-م يأل
⁄ا-ع-لاو ع-م-تÛاو ةر-سسأل--ل
در---جÃ بحر---لا Êا----سسنإلا

ةءار-ق وأا ه-ي-ظ-عو ة--ب--ط--خ
نكلو ،Ëركلا نآارقلل ةل-تر-م

Áةطسساوب ةوقب هتيبثت نك
نأا يأا ،يركفلا باط-ق-ت-سسلا

ه-ل-لا ¤إا ةو-عد-لا ن-م ل--ع‚
با-هرإل-ل ل عا-ن-قإل--ل لا‹

نآارقلا نأا كلذ ..نيو-خ-ت-لاو
جذا‰ اني-ط-ع-ي ه-تاذ Ëر-ك-لا

عا--ن--قإلا اذ--ه ن--ع ة--م--ه---م
سسسسألا ءانب وحن قلطنلل
سسسسؤو-ت ي--ت--لا تاز--ك--ترŸاو
اهيلع ىنبتو ةوعد-لا ا-ه-ي-ل-ع

..تاعمتÛاو رسسألا
داعتبلاو راو◊ا اه-م-هأا ن-مو
ما-غرإلا ن-ع نا--ك--مإلا رد--ق
يأار--لا ل--ب--ق--ت--ل ي--سسف--ن---لا
ام ةب-غر-لا نأا اŸا-ط يدا-حألا

لبقت ‘ دعب ققحتت ⁄ تلاز
ىد---ل ي---ن---يد---لا با----طÿا

fiنآار--ق--لا لو---ق---ي ،كيروا
اند-ي-سس نا-سسل ى-ل-ع Ëر-ك-لا

اي لاق )) - ملسسلا هيلع- دوه
ةنيب ىلع تنك نإا متيأارأا موق
ن-م ة-م-حر Êا--تآاو ي--بر ن--م

م--ك--ي--ل--ع تي--uم--ع--ف هد--ن--ع
ا-ه-ل م-ت-نأاو ا--هو--م--ك--مز--ل--نأا

بن-ج--ت--ن نأاو ،((..نو--هرا--ك
ىتح يأارلاب دادبتسسلا اسضيأا

نأاو ،ي---سسا---ي---سسلا لاÛا ‘
،ر-خآلا يأار-ل-ل لاÛا ح-ت-ف--ن
:›ازغلا دمfi مامإلا لوقي
داد-------ب-------ت-------سسلا سضفرأا““
ام-ك ،م-كا◊ا ن-م ي-سسا-ي-سسلا
يب-ع-سشلا داد-ب-ت-سسلا سضفرأا
سضع---ب ه----ب مو----ق----ي يذ----لا
 ..““ÚفرطتŸا
ةقروك ن-يد-لا ماد-خ-ت-سسا نإا

نيدلا ىلع رط-خ ة-ي-سسا-ي-سس
نيدلاف ،اعم ةسسايسسلا ىلعو

ةينآلا ةبغرلا ىل-ع مو-ق-ي ل
ا‰إاو ،ةجاي-ه-لا ة-ف-طا-ع-لا وا
ةكÎسشم ئداب-م ى-ل-ع مو-ق-ي
ه--ق--سش ‘ ءاو--سس ،ة---م---ئادو

ه---ق---سش ‘ وأا يد---ب---ع---ت----لا
ة-سسا-ي-سسلا نأاو ،ي-سسا-ي--سسلا

عار--سصلا ن---م تذ---خ---تا نإاو
ل اهنإاف ،اهلئاسسو ن-م Òث-ك-لا

ردقب ةينيدلا ةيوسستلا ينعت
ةيسشيعŸا ةيوسستلا ي-ن-ع-ت ا-م

،يعامتجلاو يداŸا اهقسش ‘
دارفأا ‘ ةلسصأاتم نوكت دقو
ةÈع-م Òغ ا-ه-ن-ك-ل ،ع-م-تÛا
دقو ،مه-ئارآا ن-ع ةرور-سضلا-ب
يهف ›اتلابو ،ةيبسسن نو-ك-ت

،عمتÛا نم اءزج ّلإا ينعت ل
ماحقإلا ةيŸاع ودبت ›اتلابو
‘ ينيدلا رسصنعلل يسسايسسلا
Òغ ة-ي-سسا-ي--سسلا ة--ب--ع--ل--لا

نيدلاب ةرسضم اÃرو ةيعقاو
وه نيدلا نكي ⁄ نإا - هسسفن
ة--ي--ل--م--ع ا--ه--نا - ن--م--ي---هŸا
عور-سشم-ل-ل نإا ،ه-ي--سضا--ه--جإا
عورسشملل وأا هتاذ يسسايسسلا
‘ عورسشŸا نوكيو ،ي-ن-يد-لا
ى--ل--ع ا--م--ئا--ق ا--م---ه---ن---م يأا
نكلو ،عمتجملل ةيئ-يز-ج-ت-لا

نأا و--ه لا◊ا هذ--ه ل--سصا--ح

جا-مد-نلا ل-ب-ق-ت-ي ل ن-يد-لا
،يسسايسسلا لم-ع-لا ‘ ي-ل-ك-لا
لب ،حيحسصلا وه سسكعلا لب
ةا--ي--ح--ب ل--سصت--ي ا--م ل---ك نإا
رمألا قل-ع-ت ءاو-سس ،نا-سسنإلا
جاتحي ،ةرخآلا-ب ما ا-ي-ند-لا-ب
¤إا جا-ت-ح-ي ا-م-ك ن--يد--لا ¤إا
هرود امهنم لكلف ،ةسسايسسلا
ىلع طغسضن نأا نكل ،سصاÿا
لوخدلل نيدلا مسساب سسانلا

لجأا نم ةيسسايسسلا ةبعللا ‘
فئاظو وأا ةيسسايسس فئاظو
ينع-ي كلذ نإا-ف ،ة-ي-ع-ير-سشت
اهمسسا ةطقن نم انقلطنا اننأا
ةطقن ¤إا لو-سصو-ل-ل““ ن-يد-لا
بسصنŸا ا----ه----م----سسا ىر-----خأا
أاطÿا وه اذهو ““..يسسايسسلا
عرا----سشلا ها----سشخ----ي يذ----لا
.مويلا يملسسإلا

ة-م-صصا-ع-لا ر-ئاز÷ا-ب تل-صصاو-ت
ناكصسإلا ةدا-عإل52ـلا ةيلمع-لا
ةصشهلا تايانب-لا ى-ل-ع ءا-صضق-لاو
نم ةلئاع001 نم ديزأا ليحÎب
يحب ةقئل تانكصس وحن ةبصصقلا
 .يلع اباب
ةليآاو ةصشه ةرامع91 ةنطاق عدوو
ةن-يدŸا) ة-ب-صصق-لا-ب را-ي-ه-نÓ-ل
تاعاصسلا ذنم هجوتلل (ةق-ي-ت-ع-لا
تا-ن-ك-صس و-ح-ن حا-ب-صصل--ل ¤وألا

ي-ل-ع ا-با-ب ي-ح ع-قوÃ ةد-يد-ج
‘ ،(ةمصصاع-لا ر-ئاز÷ا بو-ن-ج)
ـل ةمراعلا ةحرفلا اهتزيم ءاوجأا

تناك ةلئاع02 اهنم ،ةلئاع211
لويصس نم تررصضت دق اهتا-ن-ك-صس
تطقاصست يتلا ةريزغلا را-ط-مألا

Èمتبصس21 موي ةمصصا-ع-لا ى-ل-ع
.يرا÷ا
،زيزعلا دبع نامثع هدكأا امبصسحو
ة-ع-طا-ق-م-ل-ل بد-ت--نŸا ›او--لا
هذه نإاف ،يداولا با-ب-ل ة-يرادإلا
جمانÈلا راطإا ‘ يتأات ةي-ل-م-ع-لا
ةبصصقلا ةنكا-صس ل-ي-حÎل صصاÿا
،رايهنÓل ةليآا تانكصسب Úنطاقلا

ابيرق ل-صصاو-ت-ت-صس ا-ه-نا اد-كؤو-م
ة-يلو ح-لا-صصم ع-م ق-ي-صسن-ت-لا--ب

ى-ل-ع دا-م--ت--علا--بو ،ر--ئاز÷ا
اهملصست يتلا تانكصسلا ة-يز-ها-ج
يراقعلا Òيصستلاو ةيقÎلا ناويد
تايل-م-ع نأا فا-صضأاو .ة-يلو-لا-ب
قفألا ‘ ةرظتنم““ ىرخأا ليحرت
ل»و ““ةعطاقŸا تايدلبب ىنع-ت-صس
،““طقف ةب-صصق-لا ى-ل-ع ر-صصت-ق-ت

““روبعلا زكارم““ ينطاق نا ادكؤوم
نمصض نوجردم Úغولوب ةيد-ل-ب-ب

ينطاق بناج ¤إا ةم-ئا-ق-لا هذ-ه
ةيوصضو-ف-لاو ة-صشه-لا تا-ن-ك-صسلا
ىلع يداولا بابو صشيرق يداوب
.ايجيردت ةيلمعلا متت نا
ىلع ديكأاتلل نامثع ديصسلا داعو
نكصسم002 نع لقي ل ام ءاصصحإا

ةدجاوتم صشيرق يداوب يوصضوف

متي يتلاو ،ةيدوألا فاف-صض ى-ل-ع
،اه-با-ح-صصأا تا-ف-ل-م ‘ ر-ظ-ن-لا

فلم002 اصضيأا دوجو ¤ا اÒصشم
ةباغ ىوتصسم ىلع ىر-خأا ة-ل-ئا-ع
اصضيأا اهونطاق رظت-ن-ي Úغو-لو-ب

تانكصس و-ح-ن ل-ي-حÎلا ة-ي-ل-م-ع
.ةقئل
يتلا ليحÎلا ةيلمع نأا ¤إا راصشي
4 تلمصش مويلا ةبصصقلا اه-تد-ه-صش
ىلع ةعزوم ةيصسيئر تا-ع-طا-ق-م
ديدع تصسمو ةقي-ت-ع-لا ة-ن-يدŸا
دبع رارغ ىلع ةقزألاو عراوصشلا
يديصسو ةصسيفن يحو ةواق ةرداقلا

fiف-ي-ن-ق ي-ن-بو ف--ير--صش د--م
ةلحروب Úصسحو م-ي-صسار ةو-خإلاو
.ةرامع ديعصسلاو —اف ميهاربإاو

يرا÷ا Èمت-ب-سس82و72 يموي م-ظ-ن-ت-سس
ة-ل-فا-ق (سسار-هأا قو--سس) ةداد◊ ة--يد--ل--ب--ب

ة----كÎسشم ة-----ير-----ك-----سسع ة-----ي-----ح-----سص
نايب ‘ درو ام بسسح ،ةيسسنو-ت-ة-ير-ئاز-ج

مل-عإلاو لا-سصيإل-ل ة-يو-ه÷ا ة-ير-يد-م-ل-ل
ةسسماÿا ةيركسسعلا ةيحان-لا-ب ه-ي-جو-ت-لاو
تاذ ح-سضوأاو .““ف-سسو-ي دو-غ-يز““ د--ي--ه--سشلا
ة-ل-فا-ق-لا هذ-ه نأا-ب تم-ل-ت-سسا يذ-لا نا-ي-ب-لا
ءابطأا ة-كرا-سشم فر-ع-ت-سس ي-ت-لا ة-ي-ح-سصلا

‘ جردنت Úيسسنوتو Úيرئازج Úسسرا‡و
يركسسعلا نواعت-لا تا-طا-سشن ذ-ي-ف-ن-ت را-طإا
.٩١٠2 ةنسسل يسسنوتلا-يرئاز÷ا

هذ-ه را-طإا ‘ م-ت-ي-سس ه-نأا نا-ي-ب--لا فا--سضأاو
ديدع ‘ ةيبط تاسصوح-ف Ëد-ق-ت ة-ل-فا-ق-لا
كلذو ،ةع-سشألا-ب تا-فو-سشكو تا-سصسصخ-ت-لا

ةيدلبب ةفايسضلا راد ن-م ل-ك ىو-ت-سسم ى-ل-ع
زكرŸاو تامدÿا ةددعتŸا ةدايعلاو ةداد◊

.ير-ئاز÷ا ر-م-حألا لل-ه-ل-ل ي-عا-م-ت--جلا
فرعتسس ةلفا-ق-لا هذ-ه نأا-ب ح-سضوأا ا-مد-ع-بو
نو-ير-ئاز-ج نو-سسرا‡و ءا-ب--طأا ة--كرا--سشم
ةيبطلا تاسصسصختلا ديد-ع ‘ نو-ي-سسنو-تو
ءارجإا كلذك متيسس هنأاب نايبلا تاذ فاسضأا

انا‹ ةيناطرسسلا سضار-مألا ن-ع تا-فو-سشك
ة-ي-سسي-سس– تل-م-ح ط-ي-سشن--ت بنا--ج ¤إا

.ةداد◊ ةقطنم ناكسس ةدئافل اهلوح
تامدخ Ëدقت ¤إا اسساسسأا ةلفاقلا فدهتو
للخ نم ةقطنŸا ى-سضر-م سضع-ب-ل ة-ي-ح-سص

Ëدقتو انا‹ ةيبطلا تافو-سشك-لا-ب ما-ي-ق-لا
.هيلإا ةراسشإلا ت“ امك ةيودألا

ع .يؤول

يتاول .م

ةشسايشسلاو نيدلا Úب

ع .يؤول

ةئنهت
Ãبيع-سش تو-ك-ت-ك-لا ءا-ف-طإا ة-ب-سسا-ن

هتعمسش٩١٠2 Èمتبسس6١ موي يحاي
يحاي همامعأا ةل-ئا-ع مد-ق-ت-ت ،¤وألا

Ãهلاوخأا ةلئاعو ،ىسسوم دلوا ةنيد
هد-لاوو ،ج--ي--جر--ق
،ا-سسنر-ف--ب بÎغŸا
،Êا--ه--ت--لا ر---حأا---ب
ه----ل Úن----م-----ت-----م
،ة-م-ئاد ة-ما-سست--با

ةعاط ‘ Èكي نأاو
ة---عا----طو ه----ل----لا

ةبقاع-لاو .ه-يد-لاو
.ةنسس٠٠١ ـل

كوووÈم فلأأ كوووÈم فلأأ

تــيقاوم
ةÓــشصلا
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٥٠ :٤٠      :     رــــــجفلا

٢١ :٢٤      :     رــــهظلا

6١ :٢١      :     رـــشصعلا

٥٥:٨١      :     برغŸا

٠٢ :٤١      :     ءاششعلا

  ـه١44١ مر١2fi قـفاوŸا م٩١٠2 Èمتبسس١2  تبسسلا

:ةمسصاعلاب ناكسسإلا ةداعإل52 ـلا ةيلمعلا

ةبصصقلأ نم ةلئاع001 نم ديزأأ ليحرت
يلع ابابب ةديدج تانكصس وحن
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