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 هياعر ت!
 يناثلا سورضاوت ابن-ا ابابلا هسادقلا بحاص 

 
  ةيئاردتاكو هسينك رست 

 ةيسكذوثر-ا ةيطبقلا سقرمرام سيدقلا 
 ادنك ويراتنوا - ماهكرامو وتنروتب

 
 

 ٢٠٢١ ماع ربمسيد رهش نم رشع يدا>ا ف باتكلا اذه رشنب
Iا هيونسلا يركذلا هبسانLيلو Nلاقتن 

  سسققررمم  سسققررمم  صصممققللاا  ررققاا  اااا
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 رلا

 همدق"ا .١

  هيتاذلا هريسلا  .٢

  تاسسؤ"او يلؤس"او سوريلك:ا لاجر نم هداشإ تاملك :لو(ا لصفلا .٣

 روصلا موبلا :ىناثلا لصفلا .٤

 تاينيعبسلا ىف ةيسكذوثرIا ةسينكلا بعش نم هداشإ تاملك :ثلاثلا لصفلا .٥

  تاينامثلا ىف ةيسكذوثرIا ةسينكلا بعش نم هداشإ تاملك :عبارلا لصفلا .٦

 تاينيعستلا ىف ةيسكذوثرIا ةسينكلا بعش نم هداشإ تاملك :سما8ا لصفلا .٧
 ةديدRا ةيفلIاو
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  ::ههممددققململاا
 يلقن مت ذنم ھسدقب يتفرعم تدازو ، نیرشعلا نرقلا تانیعبس يف ادنك يلإ ترجاھ ذنم سقرم انوبأ تفرع
 عم يناكز ١٩٨٧ يفو ، سقرمرام ةسینكب تامدخ ةدع يلع يننمتئا دقو ، ١٩٨٠ يف وتنروتل لایرتنوم نم
 ينأ عمو ، ةیتونھكلا ةماسرلل ثلاثلا هدونش ابابلا ةسادق تامحرلا ثلثم يدل سیور ابنألا ةفاین تامحرلا ثلثم
 ھنم ملعتأ فارتعا بأك سقرم انوبأ نم ةبیرق ةقالع تیقبأ ينأف ٢٠٠٨ يلإ ١٩٨٨ نم ادنك جراخ تمدخ
  ٢٠٠٨ يفو ، رارمتساب
  .يئابأ عمو سقرم انوبأ عم سقرمرامب مدخأ ادنك يلإ تدع ةیحص بابسألو
 
 :يتآلاك سقرم انوبأب يتقالع صخلأ
 
 ...ينملع سـقرم انوبأ
 

 . ةیلاثملا ةمدخلاب لب ، ةرضاحم ءاقلإب ال ، مدخأ فیك ينملع
 

 مأ اودارأ ءاوس ، هوفرعی مل مأ مھجایتحا اوفرع ءاوس ھتمدخل جاتحا نم لك مدخی ناك دقف ، مدخأ نَم ينملع
 . جایتحالا لھاجت مت وأ ةبغرلا تدجُو ءاوس تاجایتحالا صّخشی - ةیرشب حاورأ بیبطك – ھنأل ،ال
 

  . لوقی ام ينعی ناكو ، "يدیس دالوأ مادخ انأ" ددری ناك ام اًریثكف ، مھمدخأ نیذلا ّردقأ فیك ينملع
 

 يف لواش عرد نم يوقأ دواد عالقم تناك امك اًمامت ، برحلا ةدع نم يوقأ ئءاھلا كولسلا نأ فیك ينملع
 . تایلج ةمیزھ
 

 . تاوخأو ةوخإك يئانبأو ءابأك يئالمز مدخأ فیك ينملع
 

 . ھیوتحیل باتك يفكی الو جھانم يف ھمیلعت نكمی ال ام ھعاضتابو ھتمكحبو ھلاثمب ينملع
 

 هدوجوف ، يرخألا ةایحلل ھلاقتنا درجمب ھتاكسا نكمی الزونكلا هذھ لثم كلمی لجرف ، ينملعی لازامو ينملع
 . كرُدی دوجو هاركذو ، ھلاقتنا نم يوقأ
 
 ...ينملع سقرم انوبأ : لوقت نأ اًضیأ تنأ عیطتست امیك ، كل حاتم روشنملا اذھف اذل
 

 
 سقرم سقرم صمقلا سدقل يحور نبا ملقب

 يزمر انحوی صمقلا      
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 :هاا ا
  سقرم سقرم صمقلا انوبا   :مس"ا

 سقرم حيس.ا دبع سايلا يدجو د0ي.اب
 

 ١٩٢٩ سطسغأ ٢١  :د,ي*ا خيرات
 
  رصم ,جاهوس   :د,ي*ا ناكم
 
 :هيعما5ا تاداهشلا
 رصم ,ةرهاقلا ,ةيطبقلا هيكيريلكOا هيلكلا ,توه0لا ف سويرولاكب   :١٩٥٧ ويام
 كيتينوك ,دروفتراه ,ةيتوه0لا دروفتراه ةسردم ,توه0لا ف سويرولاكب    :١٩٦٠ ويام
 ,ةينيدلا ةيبرتلا ةسردم ,ةيتوه0لا دروفتراه ةسسؤم ,ريتسجام :١٩٦١ ويام

 تكيتينوك ,دروفتراه
 
 ١٩٦٤ ويلوي ٢٦   :جاوزلا خيرات
 
 ١٩٦٤ سطسغأ ٩   :هماسرلا
 
 ١٩٦٤ ربمتبس ١٢ ف دقعن.ا امورب يناثلا ناكيتافلا عمجم ف ةيطبقلا ةسينكلا ََلثَِم
 
 هراق ف يطبق نهاك لوأك هتمدخ ءدبل وتنروت ف رقتساو ١٩٦٤ ربمفون ٢٥ ف ادنك يلا لصو
 اكيرمأ لامش
 
 ١٩٧١ سطسغأ ٧  :هيصمقلا
 
 ٢٠٢٠ ربمسيد ٩  :ف م,سب حينت
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  اا  اا
 يلؤس5او سوريلك0ا لاجر نم هداشإ تاملك

  تاسسؤ5او
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 ييننااثثللاا  سسووررضضااووتت  ااببننالالاا  ااببااببللاا  ههسسااددقق
 يسر*ا اركلا ريربو يرنكس"ا اباب
 ره*ا د,ب راسو رصم ف
 
 نیما دحاو ھلإ سدقلا حورلاو نبالاو بألا مسب
  
 سقرم انوبا روقولا انوبا اذھ ھحاین يف ةیبلقلا يتایزعت لك مدقأ
 مدخو یسملا مدخ نا دعب ھلاقتنا يف اعیمج مكیزعا .سقرم
 ،نینسلا تارشع ربع ھناما لكب نولا اضیأ مدخو ةسینكلا
 .عستملا  لقح يف مدخی وھو اماع نیسمخ نم رثكأو
 
 يف ةمدخلل سلریك ابابلا سیدقلا هدفوا نھاك لوأ سقرم انوبا 

 اكیرمأ يف نوكی نھاك لوأ ناكو انھاك ھمسر ،١٩ ةنس يف ةیادبلا يف ھسل اھتقو رجھملا ناكو ،رجھملا
 ھتبحمو ھینافتو هداھتجاو ھصالخاو ھتنامأب ببسبو ً.الماك نامیا لع دمتعم وھو ھتمدخ يف ءادبو .ةیلامشلا
 اھینتقت يتلا لوألا ةربخلا وھ هدوجو ناكو .دحأ لكل اھمدقی نأ دارأ يتلا ھبلق يف يتلا یسملا ةبحم ةسینكلل
 ،قف ادنك يف سیل ھتمدخ تدتماو ،اشنب ھتمدخ أدبو .اكیرمأ يف ،دیدجلا ملاعلا دالب يف لمعلل ةیطبقلا ةسینكلا
 يف اھاضق يتلا تاونسلا يف ھتمدخ يف جن .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف ةریثك نكامأ لإ اضیأ نكلو
 ةدونش ابابلا ینتملا ةیربح يف ھتمدخو ھلمع لالخ نم رثكألاب ھحاجن دتما م سداسلا سلریك ابابلا ھیربح
 اھمساب دحتو ةریثك تارمتم يف ةیطبقلا ةسینكلا ّلثموً اطیشنوً الاعف اروقو امداخ ناكو اریثك لمع .ثلاثلا
 يتلا اھدیلاقت لكبو اھارتو اھخیراتب ،اھروذجب ةیطبقلا ةسینكلاب ةیبرلا تاعمتجملا َفّرَعو ةریثك عیضاوم يف
 نیسمخ دعبو ةمدخلا هذھ ءدب ١٩ ماع يفو .اكیرمأ يف برلا لإ رم يف رشلا نم لقنت نا تأدتبا

 مكو ً.انھاك ھتمایس يبھذلا لیبویلا ةبسانم يف ٢٠١ ماع يف ادنك دالبلا هذھ روزن نا ةصرف  اناطعأ اماع
 .الخمو اعئار الیثمت ةسینكلا لثم يذلا انوبا هذھ عم لباقتاو يلوالا ةرملل دالبلا هذھ روزأ انأو ادیعس تنك
 تناس ةیئاردتاك يف هركذتا ادوھشمً اموی ناكو ،انھاك ھتمایسل يبھذلا لیبویلاب اعیمج انلافتحإب انتحرف تناك مكو
 .وتنروت يف كرام
 
 تناكو .روھنمد ةنیدم روزی نا ُرف يتأت رم روزی املك ناكو نامز نم ھفرعا انا سقرم انوبا ةقیقحلاو
 مھلمع يف مھركذتاو روھنمد ةنیدم يف ةمدخلا يف انعم اوأشن مھو نومدخی اھتانبو اھءانبأو نیلیا مادم ھتقیقش
 مدخی ام يكل حورطمو ةریحبلا نارطم سویمخاب ابنالا ةفاین هاعد امً اریثكو ،ولح ھثیدح ناكو .اضیأ مھتمدخو
 ةفیطللا ةماستانوبا ھیف يرا تنك امئادو .اھعباوت لكو ةریحبلا ھیشربا اھدقعت يتلا ةمدخلاو بابشلا تارمتم يف

 .عستملا  مرك يف لمعلاو ةمدخلاب سفنلا لعشت يتلا تاربخلا اضیأو ولحلا ثیدحلاو ادج
 
 يف سلوب ابنالا ةفاینو ادنك برغ يف انیم ابنالا ھفاین ،ادنك يف ةفقاسألا ءابألا ،اعیمج مكیزعا مویلا اذھ يف

 تامداخلاو مادخلا زعأ .وتنروت ةنیدم يف صخألابو ادنك سئانك لك يف ةنھكلا ءابألا يزعأو .ادنك رش
 ةسینكلا مھملسو ھعم ةمدخلاب اوعتمتو نیمألا مداخلا اذھ دی لع ةذملتلاب اوعتمت نیذلا ادنك سئانك يف ةنخارألاو
 اضیا يزعأو اعیمج مكیزُعا .ادنك يف ةسینكلا ھیف یعت يذلا دیجملا ارتلا اذھ مھملس ،اھخیرات لكب ةیطبقلا
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 ةیادبلا نم ھعم تناكو .لذبلاو بعتلا يفو ةمدخلا يف ھتقیفر ،لقتنملا انوبا ةقیفر اھنا فرعا ،يزوس ينوسات
 ھل ةدعاسم يزوس ينوسات تناك فیكو ةبعلا ةمدخلا تایادب لع ةریثك تایاكح سقرم انوبا انل يكح دقو
 .ناكم لك يف نیحورلا هانبأو ،ءابحألا هانبا زعأ .ةریبكلا ةمدخلا يفو برلا لمع يف اوقلطناو هدنستو
 ءاانوباو ةنراطملا ءاانوبا لك ةیسكذورألا ةیطبقلا ةسینكلل سدقملا عمجملا ھیزعت مكیلا لقناو مكعم كرتشاو
 .یسملل بحملا يطبقلا بعشلا لكو رم يف ةنھكلا ءاانوبا اضیأ ةفقاسألا
 

 سسوووواابب  ااببنناا  اا  اا  ههاانن
 ةيبرغلا ندم سم2او سيلوبتنبو حورطمو ةريحبلا نارطم
 يلEقلا لبجب يردنكسلا سويراكم ابن;ا ريد سيئرو

 
 نھاك سقرم سایلإ سقرم صمقلا انوبا سدق لیحر يئابحأ ای انیلع زعی
 سرادم ةمدخب ھعم انمازت يذلا .ادنك ،وتنروت سقرمرام سیدقلا ةسینك
 سوفن بذج وحن عسی يذلا لزابلا مداخلل جذومن ناكو ةزیجلاب دحألا
 تناك يتلا ةمئادلا ھماستانوباو سوفنلا بذجو ةریلاب زیمتی ناكو ةریثك
 لخادلا يف ةسینكلا ةمدخ يفً اریثك بعت دق ،یسملل نیریثك بسكت

 عیمجل ةیزعتو ھسدقلً احاین .ھلزابلا ةمدخلا ةایح يف ابی ةریس كرتو ،جراخلاو
 .مكعم برلا .مھنیب اع يذلا ةسینكلا ءانبأ لكو ةكرابملا ةرسألاو ءابحألا

 

 سسااتت  ااببنناا  اا  اا  ههاانن
 سقرم سقرم انوبا فارتعإ بأو اهعباوتو ديعسروب نارطم
 

 يف وتنروت يف سئانكلا عیمجو سقرمرام ةسینك عمجَم يف ءازعألا يئاب
 انوبا لیحرب ّيزاعت لك مدقأ ،سقرم انوبا اوبحأ نیذلا كلوأ ،ناكم لك
 ھنكلو ،مكل ةبسنلاب ًادج اًزیمم قف سیل وھف ،سقرم سقرم انوبا بیبحلا
 تفرع دقل .ملاعلا يف ناكم لك يف نیرخآلا اخشألا نم دیدعلل ًادج زیمم
 نأ ذنم يل ةبسنلاب ًادج اًزیمم وھ ناك .اًماع ٢ نم رثكأ لبق سقرم انوبا

 انوبا ناك نیح ،سولجنأ سول يف ةدحتملا تایالولا لإ اًرجاھم ًاباش تنك
 ایجروتیللا ةمدخل يتأی يذلا دیحولا نھاكلا وھ ناك .اًریثك انروزیو يتأی سقرم

 يف ناكم لك يف رفسلل هدھجو ھتقو لك لذبلً اریثك ھتببحأو .ةتیرل دیدشلا طعلاب انرعش كلذل .انلجأ نم
 اًخش سقرم انوبا ناك .انوبا .عیمجلل  ةبحم رشنو  ةملكب ریشبتلل ادنكو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا
 اًمئاد ھنإ ،ًادج صیرح ،ةیالل روبص وھو .ًادج اًصاخ اًمامتھا عیمجلا يلوأو ،مستبی اًمئاد ھتیأر دقف ،اًجھتبم
 .عیمجلا بولق يف  ناكم داجیإ اًمئاد لواحی ھنإ .سقرم انوبا ھیخش يف ھعون نم دیرف ءيش اذھو مستبی
 سودرف يف ھسفن ینی نأ برلا وعدأ نأ قف دیرأ .نیرخل ھكرتأس ينكل ،سقرم انوبا نع دحتأل ریثكلا يدل
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 لك يف ھنوبُحی نم لكو ھنھكلا لك ،ھتلئاعو ھتجوز .ھبحأ نم لكل ھیزعتلاو مالسلاو ةحارلا مدقی نأو میعنلا
	.نیم دانوبا لإو نآلا مكیلع لحت برلا ھكرب .ملاعلا يف ناكم
	
	

 

 ووببااسس  ااببنناا  اا  اا  ههاانن
 ياواو اينرويلا بونو سوا سول نارطم
 

 ھئازعو يوامسلا ھمالس نمیو ،میعنلا سودرف يف ةكرابملا ھحور ینی 
 .ناكم لك يف ھبعشو ھتلئاعل
 

	 .ةیبلقلا ّيزاعت 
	
 
 
 

 
 
 

 ققرر  سسووننوونن  ااببنناا اا  اا  ههاانن
 ايقيرأ بون نارطم

 
 ،هوبحأو هوفرع نم لك عم سقرم سقرم انوبا هاجت يبلق توص كراشأ نأ دوأ

 .رجھملا رأ يف تاینیتسلا ذنم ةیخشلا ھتیحضت كلذ يف امب ھتمدخ اوبحاو
 وھ ناكو ًالیض مادخلا ددع ناك امدنع تح ،ةدحتملا تایالولاو ادنك يف ًایقیقحً احلاص ًایعار ناك سقرم انوبا
 لقتنی ناك سقرم انوبا .تاملا لإ ةدحتملا تایالولاو ادنك يف سئانكلا ددع عستا نا يلا .ةلیقثلا لامحألا لمحی
 نأ بجع ال .ةیخشلا ھتیاعر لھاجتیو قف هدراوم مدختسی ام ًابلاغو ،سئانكلا شنی ،رخأ لإ ةرئا نم

 لجأ نم اھب تمق يتلا ةمیعلا لامعألا لع ءامسلا  كفاكیل ،كرابملا سقرم انوبا .ةدیدم ةایح ھحنم 
 ھحور  كرابیل .ةیلامشلا اكیرمأ يف تارشعلا تدافأ يتلا ةینیدلا سوقطلاو تاوللاو رارسألاو  ةبحم
 تأی مل :اذھب اع ھنأ ةفرعمب سقرم انوبا ةلئاع يزعتتس  .ةسینكلا يف ًایقیقحً ارونك ھتیحضت بسح ھیطعیو
 ،مُھَھلإ َعُدی َنأُ  مھب يَحتَسیَ ال َكلذل انءاجر لت ةینافتملا سقرم انوبا ةمدخ .مدَخیل لب ،مدُخیل ناسنا نبا

	١-١ :١١ نیناربعً َةنیدَم مَُھل دََعأُ ھَنأل
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  ييسسوو  ااببننالال  اا  اا  ههاانن
 بابلا قسأ

  اااا  ااببنناا  اا  اا  ههاانن
 ةراقلا سو سئان اع قسأ

 
 يذلا سقرم سقرم انوبأ رجھملا دالبو ادنك يف ةمدخلا سسمو رمعلا یدص لیحر يف ةیبلقلا انتایزعت

 ذاتسأ مساب ركبملا ھبابش ذنم ازیزع اقیدص ھفرعا .ةیلاثم هوبأو ةحجان ةمدخو ةیوق ةبحم هرشع ھعم انل تناك
 .برق نع ةصاخلا ھترسأ فرعأ تنكو ازیمتم انھاك ریی نأ نكمی نمل الاثم ھیف رأ تنكو سایلإ يدجو

 راسكنسو یرات يف رون نم فرحأب لجُسیس رجھملا يف انسئانك سیسأت يف يخیراتلا هرود نأ كش الو
 ةرسأو تاسركملاو نوسركملاو ةنھكلا ءاانوباو لیئافور ابنا ھفاین يعمو ةیبلقلا يتایزعت .هدیجملا انتسینك

 يف يلالا سقرم سقرم انوبأً اعادو .ةماعلاو ،ةسینكلاو ،ةصاخلا ھترسأو ،ةزیزعلا ھتجوزل بابشلا ھیفقسا
 .ھیسیدقو ھتكئالمو عوسی برلا عم دجملا ءامسو نیسیدقلا ملاع

 .عیمجلا عریو يزعیو انعمو مكعم برلا
 

  سسوو  ااببنناا  اا  اا  ههاانن
 ةيكيرم;ا ةدحتا ايولا يبون قسأ
 
 سقرم بوبحملا انیبأل يوامسلا دالیملاب لافتحالل عمتجن نحنو مویلا
 ةلحر ضوت نأ نكمی يتلا تاملكلا لع روثعلا يف ةبوعص دجأ ،سقرم

 نم سبتقأ نأ دوأ   .ھمدخلا يف حافكلا نمً اماع  دتمت ةكرابم ةلیو
 ... ةزاتمم حور ردقب" لوقی يذلا يبنلا لایناد فصو سدقملا باتكلا
 :ةأرجب لوقأ نأ عیطتسأ لثملابو .:١٢ لایناد "اذھ لایناد يف تدجو

 حور يھو تاملكلا هذھ ."سقرم انوبأ يف ةزاتمم حور تدجو ام ردقب"
 ،ةزاتمم ھعضاوتو هربص نإ .سقرم انوبا ةیوھ نع ةیالل زجومو يوق جاتنتسا يھ

 يف ةمدخ لوأ سیسأتل ةدئارلا ربكلا ةمھملل هدعأ دق ، ةدار ماتلا ھمالستساو ھترباثمو ھتمكحو ھتعاجشو
 لإ رمألا ھب ھتناو يلیجنا سقرم سیدقلا طُخ لع راس دقل .اًماع نیسمخ نم رثكأ ذنم ةرجھلا رأ
 امدنع ةیوامسلا تفاكملا سفن نوكت دقو ھلئاضفو ةیحورلا ھتایخش نم ریثكلا اًضیأ لب ،ھمسإ قف سیل ذخأ
 َيَھف َرألا يف تَعرُز َتَم ،َلدرَخ ةبَح ُلثم" لاق ،ھلیجنإ يف  توكلم فی نأ سقرم سیدقلا دارأ
 ًاناََغأ َُعنَتَو ،لُوُقبلا عیمَج ََربَكأ ُریَتَو ُُعلَطت تَعرُز َتَم نكلَو .َرألا َلَع يتلا روُُزبلا عیمَج َُرَصأ
 اًضیأ بطنی اذھ ،عقاولا يف .٢-١ : سقرم "اَّھل َتَحت َوََتت َنأ ءاَمسلا ُرُویُ َعیَطتَست تَح ً،ةَریبَك
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 .ربلاب ال نامیاب ریسی وھو رجھملا رأ يف يلوألا راذبلا عرز دقل .سقرم صمقلا انوبا ةمدخ لع
 نورجاھملا ًاعیمج نحن ،اھلو اھناغا تحت عتمتن ةریبك ًاناغأ ،تبنت لازت الو ،ھتمدخ ةرجش تتبنو
 برلا نم بلطن .حورلاو دسجلاب هدالوأو ،سقرم انوبا ةرسأل ّيزاعت صلاخ .ةیلامشلا اكیرمأ لإ نوناوملاو
ً امئاد دجملا انبرلو ،راقم ابنالا ھفاینو يناثلا سورضاوت ابابلا ھسادق تاولب میعنلا سودرف يف ھحورل احاین
 .نیم ً،ادباو
 
 

 
 

  وواابباارر  ااببنناا  اا  اا  ههاانن

 نامرد أو ةربطع قسأ
 نادوسلا امو 

  اا  ااببنناا  اا  اا  ههاانن

 نادوسلا بون لودو ور2ا قسأ
 

 ابنألا لیلجلا ربحلا ةفاینلا يبحاص نم يزاعتلا صلاخ
 ةسینك ھنھك عمجمل نادوسلا يف ةسینكلا ءانبأ ةفاكو ھسمامشلاو ةنھكلا ءابألاو ایلیا ابنالاو نومابارص

 بوبحملا انیبا لاقتنا يف ةسینكلا ءانبأ ةفاك لاو ادنك وتنروت يف سقرمرام
 سقرم سقرم صمقلا رقوملا انوبا بانج

 .ھئابحأ لكو ھترسألً ایئامس ءازع يطعیو نیسیدقلا انئابأ ناضحأ يف ھسفن ینی 
 
 
 
 

         سسوو  ااببنناا  اا  اا  ههاانن      

    ةدحتا ةكما – ندنل قسأ    
 
 نم رثكأل  لقح يف للك الب لمع نیمأ مداخ نادقف لع نزحن مویلا
 جراخ مدخی يسكذورأ يطبق نھاك لوأ ناك سقرم انوبا .نرق فن
 سقرم انوبا .سداسلا سلریك ابابلا تامحرلا ثلثم سیدقلا ھلسرأ ،رم

 .زیزعلا يخأ ای مالسب دقرا ً.امھلُموً اقیدص ناك اًضیأ
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دد  ااببنناا  اا  اا  ههاانن  

دنEإ وينو رويوين قسأ  
 

 انا يناف " :سواومیت سیدقلا هذیملتل ةیناثلا ھتلاسر يف سلوب سیدقلا لوقی
 نسحلا داھجلا تدھاج دق  .رضح دق يلالحنا تقوو ابیكس بكسا نآلا
 ھبھی يذلا ربلا لیلكا يل عضو دق اریخاو نامیألا تفح يعسلا تلمكا
 نیذلا عیمجل لب ،قف يل سیلو لداعلا نایدلا برلا مویلا كلذ يف يل
 بطنت يكل لضفأ صخش يأ يف ریكفتلا عیطتسأ ال ."اضیأ هروھ نوبحی

 نع وتلل لحر يذلا میعلا يحورلا المعلا نم رثكأ ،تاملكلا هذھ مھیلع
 امك وأ ،نیرشعلاو يداحلاو نیرشعلا نینرقلا يف سلوب سیدقلا وھ .لئاذلا انملاع

 .سقرم سقرم صمقلا لجبملا وھ اذھ .نیرشعلاو يداحلاو نیرشعلا نینرقلا يف سقرم سیدقلا ،ھمسا ریشی
 ،يقیقح بأك ،یراتلل عناك سقرم انوبا :سقرم انوبا ةمدخ نم بناوج ةال لع ءوضلا لسأ نأ دوأ
  .میع عاوو ملعمكو
 

 .یراتلا ََعنَص سقرم انوبا نكل ،یراتلا نورخآلا بتكی امنیب یراتلا سانلا عب أرقی :یراتلل عناك .١
 .ةیلامشلا اكیرمأ يف ةمدخلل ھمسر متی مئاد نھاك لوأ ناكو ،١٩ ماع مسُر سقرم انوبا نأ ًاعیمج ملعن امك
 ،تافارتعالا ذخأو ،دیدعلاَ دَمَع ثیح ،ةراقلا نم ةریثك ءازجأ لإ اھلالخ رفاس ةدیدع تاونسل بقللا اذھب فتحا
 لیختأ نأ عیطتسأ ال ."رئاطلا نھاكلا" بقل لع لح كلذل .لا ،تاسدقلا لصو ،هزیجلا سقطب لفتحاو
 ةیطبقلا ةسینكلل ركبملا یراتلا بتك دق نوكی نأ نمتأ .تاونسلا هذھ لالخ اھأشنأ يتلا سئانكلا ددع
 .ھنم لضفأ دحأ ھفرعی ال يذلاو ،ةیلامشلا اكیرمأ يف ةیسكذورألا
 

 تنك يننأ  دمحلاو .نیریثكلل ًایقیقح ًابأ سقرم انوبا ناك . نم ةبھ ةوانوبا :يقیقح بأك سقرم انوبأ  .٢
 لإ يلوخد لبق وتنروت يف اھتیضمأ يتلا ينامثلا تاونسلا لالخ ھتوبأب اوعتمتسا نیذلا نییحورلا ھئانبأ دحأ
 یحلا یرطلا لع يندشرأو  ةبحم يل رھأو ،فعضلا تاقوأ يف ينازع دقل .١٩٩٢ ماع يف ریدلا
 دشرملاو لوألا يفارتعا با ھتفب ،ًایخش ّيلع ھكرت يذلا رألا ًادبأ سنأ نأ يننكمی ال .بحم بأك
 .ھئانبأ عیمج يقیقحلا ھبح نضتحا ام اًمئادو يوامس مالسب عیمجلا ةرمتسملا ھتماستبا تم .يحورلا
 

 یرات ،سدقملا باتكلا لع ًاعلطُمو ةفرعملا عساو سقرم انوبا ناك :اًمیع اًعاوو اًملعم سقرم انوبأ .
 اھایإ انملع يتلا سوردلاً ةصاخو ًایخش ھنم ریثكلا تملعت ،ًاباش تنك امدنع .ةدیقعلاو توھاللاو ،ةسینكلا

 دیدعلل ةیسكذورل اًعاوو اًمیع اًملعم ًاقح ناك دقل .حوضوب اھركذتأ تلز ام يتلاو ،ةسینكلا یرات نع
 .ءاانوبا نم ریثكل ًابأ ناك كلذل ،ةفقاسأ تحو ةنھك هذیمالت بصأ .ةسینكلا لإ اومضنا نیذلا اخشألا نم
 
 .ةسدقملا ةسینكلا يف ھمدخلا نم دوقع لع ھفاكی نأو ةكرابملا ھحور برلا ینی نأ يلصأ نأ دوأ ،اًریخأ
 .ةمدخلا نم ةدیدع دوقع لاو یرطلا لو لع ھتقیفر ،يزوس ينوسات ھتلئاعل ةحارلاو مالسلا  نمیل
 ھلا ةدلاو ،میرم ءارذعلا ،ًاعیمج انتدیس تاولب .هدافحأو ھنبا ةجوزو هرھصو ،انیدو يروجیرج ھئانبا
 ابابلا ةسادق انیبأ تاولبو يلیجنا سقرم سیدقلاو .لكیھلا لإ اھلوخد ركذب مویلا لفتحن يتلا ،ةسیدقلا
 .نیم امئاد دجملا انبرلو .يناثلا سورضاوت
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 نناا  ااببنناا  اا  اا  ههاانن

 ايلارتسا – ينديس قسأ
 

 ،ةسادقلاو ھطبلا بحاص
 يناثلا سورضاوت ابنألا معملا ابابلا ةسادق
 دالب رئاسو رم يف ةیسقرملا هزاركلا كریرطبو ةیردنكسا اباب
 مكتاولص نیبلا عوضخلا ةیناطم مدقنو ةرھاطلا مكنیمی لبُقن .رجھملا
  ،اھعباوتو يندیس ةیشرابیإ يف كئانبأ نعو يفعض نع ةیلوسرلا

 
 
 انتایزعت مكتسادق عم انتكراشم لقنن نأ دون ،اھعباوتو ایلارتساب يندیس ةیشرابیإ بعشلاو ةنھك عمجم نع ةباین
 میعلا سیدقلا ةسینك كالم ،صقرم صقرم صمقلا عرولا انوبا بانج ةرضح لاقتنا يف ةراحلا ةیبلقلا
 يدیس .٢٠٢٠ ربمسید ١٠ سیمخلا موی ینت يذلاو رجھملا يف يطبق نھاك لوأو ،ادنكب وتنروتب صقرمرام
 يف نكاسلا سدقلا حورلا نم يزعت امنا نحنف ھیزعتلا يف ةیبلقلا انتكراشم مكل لقنن ذاو اننأ ،ابابلا ةسادق يبأو
 يف صقرم صقرم صمقلا عرولا انوبا بانج هدبع سفن ینی نا ،مكتسادق تابلطب  يلا يلن اننا .مكتسادق
 راربالا نیسیدقلا لكو ةكئالملا ةرشعب عتمتی نأو ،بوقعیو احسإو میھاربإ ،ءامعلا ةكراطبلا ءاانوبا ناضحأ
 .نیسیدقلا لسرلا انئابا نم انل ملسملا سدقملا نامیا اولمك نیذلا ،میعنلا سودرف يف
 

 ،ةلخملا ،صقرم صقرم صمقلا عرولا انوبا بانجل ةسدقملا ھیتونھكلا ةمدخلا ركذتی فوس  نأ نم نیقاو
 ھمعنلا ئاسو ةمدخ يفو ،ةعبسلا ةسینكلا رارسأ ةمدخ يف ءاوس ،ةسدقملا ةمدخلا لاجم لك يف ،ةیحضملاو
 نأ نیقاو انحن اذإو ،ةددعتملا رخألا ةختملا تامدخلاو ،داقتفالا ةمدخو ةملكلا ةمدخو هالصو موص نم

 نأ نیقاو اننإف ،صقرم صقرم صمقلا عرولا انوبا بانجل هرابلا ةسدقملا ةیتونھكلا ةمدخلا ركذتی فوس 
 .رطع بی ةحئار ھلا برلا اھمتشی روخب ةحئار ةباثمب نوكت فوس ةمدخلا هذھ
 

 ةمعنلا سودقلا ھحور نم بكسی نأ  يلا بلطن ،ةرابلا سفنلا هذھ حاینل ھلا برلا لإ عرضتن ذإ اننإو
 تونھكلا يف ھتوخا لعو ،صقرم صقرم صمقلا عرولا انوبا بانج ةرسأ لع ،يئامسلا ءازعلاب ةصاخلا
 سوینوما صمقلا نھاكلا انوبا ،ادنك وتنروت يف صقرمرام میعلا سیدقلا ةسینك ھنھك نیرقوملا ةنھكلا ءاانوبا

 صمقلا نھاكلا انوبا ،اطع يوشیب صمقلا نھاكلا انوبا ،يزمر انحوی صمقلا نھاكلا انوبا ،سجرج
 سلریك سقلا نھاكلا انوبا ،صقرم كرام سقلا نھاكلا انوبا ،نیم سلوب سقلا نھاكلا انوبا ،اطع لیئایم
 ھلا ةدلاو ةعافش ةكربب برلا نیلئاس .ناكم لك يف ھیبحم لك لعو ھبعش لعو ،هابرقأ لعو ،يروخف
 انتبرغ مایا برلا لمكی نإ مكتسادق تاولبو نیسیدقلا تابلو ،ةكئالملا لك ةعافشو ،میرم ةرھاطلا ةسیدقلا
 .نیح لك انسفنأ الخ لع نیرھاس ،ةدعرو فوخو مالس لكب
 
 عوضخلاو ةعاطلا ةیناطم
 عیطملا مكنبا
  لییناد
  اھعباوتو يندیس يسرك مداخ برلا ھمعنب
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  سسوو  ااببنناا  اا  اا  ههاانن

 اييلوب قسأ
 
٢ ول "ھتیب يلا يضم ھتمدخ مایا تلمك اّملو" :١ 
 سقرم صمقلا انوبأ رابلا یشلا اذھ سفنل نیسیدقلا انئاب ناضحأ يفً احاین
 نیمألا مداخلل ًالاثم انل كرتو ناكم لك يفً الایجأ ّملعو ةنامأب مدخ يذلا
 تایزعتو ھیبحمو ھبعش لكو ةیلالا ھترسألً اءازعو .بحملا يعارلاو
 .نیرقوملا ةسینكلا ءابأ لكل سدقلا حورلا
 
 

  اا  ااببنناا  اا  اا  ههاانن

 نامر م راعلاو يقرلا قسأ
 
 نع ملكتاو فقأ انأ نا ّيلع بعص ،ادج فقوملا اذھ يلع بعص ةقیقحلا
 ھیلع تفرعتا انا ھقیقحلا .سقرم سقرم انوبا روقولا نھاكلا انوبا اذھ
 ناكو ھعم ملكتاو ھعم لباقتا تأدتبا ةدیدجلا يتمدخ تجَرَخ ام لوا ایخش
 نیتطقن لع ملكتأ فوس انأف ھیلع ملكتأ زیاع تنك نا .ریتك تاءاقل انیدل
 .رامالا ومنلا ةلحرمو سیسأتلا ةلحرم :نیتیساسأ
 
 لامش يف ھتمدخ سقرم انوبا ءدتبا امل سیسأتلا ةلحرم لوألا ةطقنلا

 لوا نم ةریثك نكامأ سیسأت يف لضفلا بحاص ناك .لبق نم لُفی مل لقح يف ھمدخ سسی ناك ،اكیرمأ
 يلاق ھنا ةجردل رفاسو يلصو حار نكامالا لك يف ،رفوكناف دحل وتنروت لوا نم سولجنا سول دحل كرویوین
 لحارملا بعصأ نم تناك يد ةلحرملا .رفاسیو ةرئاطلا ذخأی تقو يأ يف ةزھاج ھتعاتب رفسلا ةطنش امئاد نا
 نیال اوتنا م" مھلق ،"نھاك ھیھم عفدن ردقنھ م" ھل اولاق ندملا نم ةنیدم يف تارملا دحا يف نا ھجردل
 يتمدخ يف رمتساھ انا نكل "ھنم اولكأتب اوتنا يللا نم يتجوزو انأ ھمقل لكا موی هرسا لك عم تابھ انا ،هرسا
 يف تارئاطلا نا روتن نا انلً اعبو .هدھجُم ،ھبعتم ،ھیساق ةلحرملا هذھ تناك ھیا دق .فورلا تناك امھم
 ،ادج بعتمو رفسلا يف يأدب ام دح لإ ناك ناریطلا .يلاحلا لكشلاب وا راركتلاب وا ةلوھسلاب نكت مل اھتقو
 ينیعب تفش انا ،ةلحرملا هذھ  .تایشربأو سئانك كلذ دعب تراص ةریثك نكامأ سسأ ،باعتالا لك لمتحا نكلو
 ناشع بعتو رھس ھیا دقو ،ةبتاكلا ةلآلاب نیدعبو دیلا خب لوالا يف ةمجرتلا تناكو ،ھمجرت وھ يجالوخ لوا
  دمو ةلحرملا هذھ ةبوعص دم لیختأ نأ عیطتسأ .ةیزیلجنا ةللا لإ تامدخلا تاولصو تاسدقلا مجرتی

 .اھتقو هدی تحت تناك يتلا تایناكمالا فعض
 
 .سئانك راص ھلك اكیرمأ لامش يف سقرم انوبا ھیف لص ناكم لك ،رامالاو ومنلا ةلحرم ،ةیناثلا ةلحرملا 
 ناك ،عیمجلل انوبا وھ ناك .ھفقاسا مھنم اضیأ راصو ةنھك اوراص ھعم اومدخ نیذلا ةسمامشلاو مادخلا راصو
 ،ھیدیا تحت اوذملتت نیذلا مادخلاو ةنھكلا ددع اودع . عم ایحی نأ دیری نم لك اھتحت يوتأی يتلا ةرجشلا وھ
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 ناكو ریفو رمثلا ناك .ھیدی تحت ذملتتو ھنم ملعتو رأت سامشو مداخو نھاكو فقسأ مك دیدحت بعلا نم
 تراص .ةسمامشو ةنھك مسُر ناكم لك يفو سئانك تراص ناكم لك يف .ةمو نیتسو نیال ریثك رمثلا
 ھلأس سوینوطنأ ابنا دحاو امل :نابھرلا ناتسب يف ةدوجوملا تاملكلا يلحأ نمو ةریثك رامثب ھلمحُم ةرجشلا
 ای كھجو يلا رنلا ينیفكی" ھلاق ."صلاخ ملكتتب امو ایاعم دعقتو ينلباقت يجیت نینس ال كلاقب تنا"
 نم تحو ھتمص ،ھتبحم ،ھعاضتا ملعتن ناشع روقولا انوبا اذھ لإ رنن نأ انیفكی ناك ةقیقحلا يف ."يبأ
 درجم ،ریتك لكاشم هدنعو نابعت یار ناسنالا ناك امھم ،ھباعتلا یرت ھماستبا ھل ناك ھیا دق .ةولحلا ھتماستبا
 ملعُم ،ةقیقحلاب ملعم ناك ،ھلماش هوُبأ ناك .ھبلق يف لزن مالس يقالت صبتھ هاعم دعقیو سقرم انوبا لباقی ھنا
 سقرم انوبا عم لباقت يذلا .لكللً انیعم نوكی نأ ھیفتك لع لمح ،لكلا ھبحم ھیفتك لع لمح ،ةدیقعلاو سقطلا
 ریو ،يقیقحلا عاضتالا نوكی فیك فرعی سقرم انوبا عم لماعت نم لك .ھئاطعو ھلذبو ھتبحم ادیج فرعی
 اذك يیأر ةقیقحلا يف انأ لوقی ناك ،عوضوم يأ يف هاعم ملكتت امل .ھنع ھتاوخا لك مدقی ناك امئادو ةبحم ھیف
 لب ،الوأ ھیأر لضفی نكی ملو ،يارل بعتی نكی ملو يأرب درفنی نكی مل .ھیا مھیأر ءاانوبا فوشن مزال سب
 .عوضوملا يف رنلا دیعی ھبحم لكب ناك ،فلاخم يأر مھل ءاانوبا بلغا نا يقل ول سكعلاب
 
 ربكأ يھ ،وتنروت يف ةیئاردتاك انل نوكی نأ ھتایح ةینُما تناك ،ةیئاردتاكلا رنو انلوح رنن نا عیطتسن 
 تامالع نم ةمالع يقبتھ يد ةیئاردتاكلا نا لوقی امئاد ناك .ةسینك مدقأو ربكأ يھ انتسینك نأل ةیئاردتاك
 ھل ةبسنلاب تناك .اھخیراتو اھتدیقعو ،اھیسوق لع اھتلاصأ لع ةیطبقلا ةسینكلا لع ةمالع ،وتنروت
 لئاضف نع ملكتأ يكل تقولا ينزوعی ةقیقحلا يف .ھسفنب اھنشدی يكل ابابلا ةسادق ءاجو قحتو ،ملح ةیئاردتاكلا
 دحأ ھبتك لاقم ناك ،ھنع تبتكتا يللا تاجاحلا يلحا نم نكل .ھعاضتا نع ھتبحم نع ھبعت نع ،ناسنالا اذھ
 يف ةیطبقلا ةسینكلا سسم سقرم سقرم صمقلا وھ هدج نا كرابتیو رختفی دیفحلا اذھ نأ فیك ركذو هدافحأ
 ،ھلزبو ھتایحو ھتمدخ نع رابلا اذھ نع دحتنل ،فقوملا اذھ يف فقن نا انیلع زعی .اكیرمأ لامشو رجھملا
 ةعبرألا سو اعیفش انحبر دق .انتایح يف اننیعیو انتمدخ يفو انیف عفشیً اعیفش انل بصأ ھنأ ءاجر انل نكلو
 نع ءيش لك فرعیو انتاجایتحا فرعی ءامسلا يف انع يلم اناسنا انحبر دق .نییئامسلا اسیسق نیرشعو
 ارنو يسفن نع ةلاصألابو .يناثلا سورضاوت ابابلا ةسادقلا بحاص تایزعت مكیلا لقنا مویلا اذھ يف .انتایح
 .رابلا اذھ لع ةاللل يسفنب ادجاوتم نوكأ نأ دبال ناك ،روضحلا عطتسأ مل ادنك ةلود اھب رمت يتلا فورلل
 نمتن .اھلك ةیلامشلا اكیرمأل با وھ انوبا اذھ نكل .ادنك ةلود اھتعضو يتلا فورلا كلذ تلاح فسل نكلو
 ،ةیئاردتاكلاو ةسینكلل ءازع .ناكم لك يف هدالوأل ءازعو .هدافحأو هدالوأو ھتجوز ،ةریلا ھترسأل ءازع
 .نیما دانوبا لاو نالا نم ةماركو دجم لك انھل .سدقلا حورلا نم ءازع ً،ابعشو ةسمامشو ةنھكو سلجم

 

  اااارربباا  ااببنناا  اا  اا  ههاانن

 سوا سول اع قسأ
 

 سودرف يف ھسفن ینی  سقرم سقرم صمقلا انوبا لیحرل ةیبلقلا ّيزاعت
 لع ھفاكیو .ناكم لك يف نییحورلا ھئانبأ عیمجو ،ةرسألا يزعیو میعنلا
 نیسمخ نم رثكأل ادنكو ةیلامشلا اكیرمأ يف سئانكلا ةمدخ يف ھبعت لك
 .اًماع
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ااسس  ااببنناا  اا  اا  ههاانن   

انايدنإو ناجيتيمو وياوأ قسأ  
 

 يطبق زراك ةحاین
 

 لوقی َمعن سقرُم انوبأ سُدق عیمجلا بولق لع يلالا صُمقلا انوبأ سُدق
 ١ :١ ر .مُھعبتت مُھلامعأو مھباعتأ نم اوحیَرتَسی يكل ،حورلا
  كارأ نأ لبق كسُدق نَعُ ُھتعمَس ام اذھ .َكتمدخ يف كتَحار تناك

 َيباَعتلا یرُم وھ سّوُدقلا انحیسَم نأ ،انَتیحیسَم يف ةحارلل عئارلا فیرعتلا
 يلا لُخُدا"ُ ھمحارمب  رارقو .مُھلخاد  توكلم نأ ُهدالوأ نامیإو .سوفنلا يَّزعُمو

 .سودقلا  َمف نم ناسنإُ ھعَمَسی نأ نكُمی ام مَھأ ."َكّدیَس حََرف
  
 َین ،ةدونش ابابلا مَعُملا ابابلا ةسادقل ریتركس ،ةمدخلاب َحتسُم ریلا انأ تفُرَش امدنع كَسُدق عم يل ءاقل لوأ

 میعلا سیدقلا ترَّكَذت َكعم ثیدحلا ةیادب عم ،١٩٩٨ ماع يف كلذ .ّانَع ُھتاولص لبقیو ةرھاطلاُ ھَحور 
 كسُدق  َنََمتئإ ،ایقیرفأو رم يف ةیحیسَملل زراك لوأ نوكی َنأ ُ َھنََمتئإ يّذلأ ھُمسإ لمَحت يذلا ُسقرمرام
 ماع ةیاھن يف كَسُدق عم ينا ءاقلبً اضیأ تحَرفو .ةیلامشلا اكیرمأ يف يطبق زراك نھاك لوأ نوكت َنأ

  مادأ .رَجھَملا نوشل يناثلا سورضاوت ابابلا مَّعُملا ابابلا ةسادق ریتركس ةیلسمب تفُرَش امدنع٢٠١٢
 يف أرقأو .ةعضاوتملا سقرم سقرم انوبأ حورو ةئداھلا ةماستانوبا سَفن اھتقو تحالو .ّانَع ُھتاولصو ُھتایح
 يف ماع  مُھنمً اماع ٩١ رمُع نع كتحاین دعب تح انل جذومن نینسلا تارشع ةزاركو تونھك ةَربخ كَینیع
 كحورل موحرلا ریدقلا انھلإ ةأفاكُمو ١٩ ماع سداسلا سلریك ابابلا ةسادق سیدقلا دی يلع ةماسر تونھكلا
 َكتَریس ركذتنو ةزارك وأ ةمدخ يأب انُمق اّملُك .نیسیدقلاو رارانوبا راتنإ عضوَم يف نآلا نوكت نأ ةرھاطلا
 ومنت برلا ةملك تلازام .مھبعت لع انلَخدو اوبعت نیّذلاب ةنراقُملاب لیو لازام یرطلا نأ ُرعَشن ةرَطعلا
 يناثلا سورضاوت ابابلا مَّعُملا ابابلا ةسادق ةیاعرو تاولب لیجلا اذھ يف ةّسَدقُملا  ةسینك يف ُتبَثتو َزتعتو
 
 .ةیوابوطلا ةَسَدقُملاُ ُھتیشَم مَّمُتنل اننیُعی حَرفلاو رََمثلا كَحنَمو َكناعأ يّذلأ نأ بیبحلا انوبأ انرُكذأ

 .انبولق يف لَتس َكّتبَحمو َكتَریس
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 يي  وو  سسااتت  ااننووبباا
 وتنروتب سقرمرام سیدقلا ةسینك نھاك ،سقرم سایلإ سقرم صمقلا ینتملا  لجر بیبحلا يبأ سفن لإ

 فورلا لك يف ةمئادلا كتماستباو ، رع مامأ كتسینكل ًانیم ًادیصر بسُحی سودرفلا لإ كقالطنا
 .ھتاوامس لإ هدوعصو ھتمایقو ھبیلب ملاعلا صلخمو ةسینكلا دئاق انحیسم يف ءاجرلا حور انیف ثعبت
 عاستاو ةسدقملا كتریغو برلا يف ةحرفملا كثیداحأ ركذأ .نمزلا اھیحمی نل ١٩٧٠ ذنم يل كتبحم تاسمل
 .عیمجلل كبلق

 نییمسرلا نیلوسملا دل ةسینكلل لثمم ریخ تنك .ادنك يف كتمدخ ءدب ذنم ةسینكلل ھتمدق ام سنأ نل •
 .ةیطبقلا ةسینكلل ةعئار ةروص تمدق ةكرابملا كبھاومب .ادنكب

  .نیریثكلا تبسك ًابح ةءولمملا ةسینكلا بابشب كتقالع •
 دقو ادنكو اكیرمأ دودح لع سودقلا ولاثلا ریدب ١٩٧١ ماع رجھملا ةنھكل ءاقل لوأ سنأ نل •

 .يفعضو يتیس يسریجب نیمأ لایربغ انوبأ ینتملاو لایرتنومب لیئافور انوبأ ینتملا ھیف كرتشا
 .اننیب ةلدابتملا ةبحملاب انعیمج انرعش

 بل رجھملا يف نھاك لوأ كنأ سنأ ال .رجھملاب ةسینكلا لع ةریغ ءولمم كنھذو ًاعستم كبلق ناك •
 .رجھملا يف ھل اًكیرش ًانھاك

 بتكملا تف تبل ھلجأ نم يذلا سیور ابنألا ةفاین كبیبح عم ءاقللاو برلا نضح لإ تقلطنا دقل •
 . ةیعوبسألا ةزاجالا يف ةیدنكلا ةیسنجلا ھلوبقب اخلا

 .ًاعیمج انلجأل لص

 وووونن	-  سساا  رراا  وو  ااننووبباا
٢ اقول "ھتیب لإ بھذ ھتمدخ مایأ تمت املف" :١ 

 لیحرل انیزاعت صلاخ نع برعأ نأ دوأ ،كرویوینب رتسشتور ةنیدم يف يطبقلا ةدونش سیدقلا رید نع ةباینلاب
 .ةمایقلا ءاجر لع سقرم سایلإ سقرم بیبحلا صمقلا انوبا

 وھ ناكو جاھوس يف يتلئاع ةرایزل رفاسأ تنك امدنع تاینیعبرألا رخاوأ يف يتلوف ذنم سقرم انوبا تفرع
 انوبا ناك يطبق عمجت رخ ناك ثیح ،كرویوین ،رتسشتور يف مدخأسو رمتس تاونسلا نأ ملعأ نكأ مل .اًمداخ
 انوبا لمع ، لضفب .وتنروت يف ةیسكذورألا ةیطبقلا سقرم سیدقلا ةسینك بناج لإ ھنعً الوسم سقرم
 ةیسكذورألا ةیطبقلا سقرم سیدقلا ةسینك ءاشنإ لجأ نم ةدیدع تاونسل ماتناب ةلیو تاعاسل رفاسو سقرم
 ،تاونس ةدع ذنم رتسشتور ةنیدم سقرم انوبا راز امدنع يل ةبسنلاب ةمیع ةمعن تناك دقل .رتسشتور يف
 نییطبقلا دارفألاو تالئاعلا نم دیدعلا نیبو ھنیب بحلا تدھشو ،ھعم يھلا سادقلاب كارتشالا ةكرب تذخأو
 .رتسشتور يف انھ
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 جتنی تح لاجملا اذھ يف لمعلا يف رمتسی نأ ،ھمعنلا رع مامأ سقرم انوبا تاولص لالخ نم  لأسن
 .فعض ةئامو نیتسو نیال رام سقرم انوبا ةمدخ لالخ نم ھعضو يذلا ساسألا

 .نیم .دبالا لإو نآلا دجملا لك انبرلو

 ااووسس	-    وووواا  ااننووبباا
 بانج لیلجلا ربحلا انیبأ حور ،اھیساقا لإ ھنوكسملا يساقا نمو رجھملا يفو نیتیكیرمألا يف ةسینكلا فزت
 ً.اماع نوسمخ نم رثكأ ةدم رافسالاب ةلفاح ةمدخ دعب نیتیكیرمألا زوراك سقرم سقرم صمقلا عرولا انوبا
 نوتسیل ينارونلا سبلو يبارتلا دسجلا علخ نا دعب سودرفلا لإ ةفزنو ھتبحمو هداقتفاو ھبعت نیركاذ ھعدون

 ،ّربلا ُلیلكإ يل َعضُو دَق اًریَخأَو ،َناَمیا ُتفَح ،َيعسلا ُتلَمَكأ ،َنَسَحلاَ داَھجلا ُتدَھاَج دَق" برلا دنع
 ".اًضَیأُ هَروُھُ َنوبُحی َنیذلا عیمَجل لَب ،َقَف يل َسیَلَو ،ُلداَعلا ُنایدلا برلا ،موَیلا َكلذ يف يلُ ُھبَھَی يذلا

 يزعی برلا .اعیمج انلمشت سدقلا حورلا تایزعت توكلملا اریم يبأ ای كل اینھ .٨-٧ : ھیناثلا سواومیت
  .مكعم ھمعنلا .نیحورلاو نیدسجلا ھئانبا لكو ةمدخلا يف ھتكیرش ةكرابملا ةجوزلا

  ووررللاا  ااوو  ااررللاا  رر	-  ييننااررللاا  ااووسس  ااننووبباا
 
 صقرم صقرم صمقلا سیدقلا مداخلا زراكلا انوبأ
 نم ةریثك اًرافسأو ًاباعتأ ھتمدخ يف بعت نیمأ مداخك ھعدون ،سودرفلا لإ ھلوصوب للھتم وھو مویلا ھعدون

 ،نیمألاو لالا دبعلا اھیأ امعن احرف لتمملا تولا كلذ عمس ھنأل سودرفلا لإ مویلا ھعدون ،ھبعش لج
 مامأ مویلا فقت نإ يبأ ای تققحتسا دقل .كدیس حرف يلإ لخدا ،ریثكلا لع كمیقأف لیلقلا يف انیمأ تدجو دق
 اكیرمأو ادنك بعش سو ةنامأ لكب تمدخو ،اًطیسبو اًلخمو ًابحمو اًمداخو ًابأ تنك كنأل مول الب یسملا
 ةیلامشلا اكیرمأ يف لب ،وتنروت يف صقرمرام سیدقلل ةیئاردتاك ربكأ تینب ةریثك تابراحم دعبو ،داھجو نافتب
 تنك كنكل ادنك ةمدخ يف ةنھكلا ءابالا ریبك تنأو عاضتاو بحو تمص يف تابراحملا تلمتحا كنأل كل ةأفاكم
 يف يمامأ یسملا ةروص تنكو كعم  لمع دھاشأ ادنك يف اًروھش كعم تشع دقل .لكلا رخ كسفن عضت
  .دحأ لكل ًابحم كتمدخ لكو انتالماعم لك
 تلمكأو نسحلا داھجلا تدھاج دق لوقی رھاطلا كمفو ،حرفلاو ارفلا عومد اھنكل ،عومدلاب كعدوأ مویلاو
 امك اننیعی  .سودرفلاب يلعلا  نھاك يبأ ای كل اینھ .ربلا لیلكإ يل عضُو اریخأو نامیا تفحو يعسلا
 .ةمعنلا رع مامأ ينركذاو كناعأ

  اااا  ننااووسس  ااننووبب
 

      
            الئاق كلملا دواد نع رومزملا انملعی

   -:  زم             
 كلملا دواد ةایح عم فاوتت ھتریسو ھتایح ھنأ دجن ةیونسلا هاركذ يف صقرم صمقلا انوبأ نع دحتن امدنعو
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 ةیاعرو ةزیمتم ةمدخ تناك ةبعشل ھتیاعرو ھتمدخف        ھنأل
 ركذتن ةلیلق تاملك يفو .تاومسلا توكلم اریمب عیمجلا عتمتی نأ ھتیاغو يحورلا داھجلل ةبعش دھف ةنیمأ
 
 

  
 ءادعألا نم مھتسارحو مھماعإو فارخلاب ءانتعا ھتمھمفیعارلا نع سدقملا باتكلا ھب انملعی ام ركذتن نأ دبال
 صقرم صمقلا ینتملا انوبأ ةمدخو ةایح ھب تمستإ ام اذھو ةسارحو ھیجوتو ةیذت ينعت ةیاعرلاف .مھداشرإو
 ةیاعرل ھبلق كرحتف يعار الب افارخ سانلا أر ادنك لإ رضح امدنع .مھاعریل  مھعضو نم ةیاعر يف

 لذبو ریرشلا لع ةرنلا لع لوحلل مھتدایقو ریرشلا نم مھتسارحو مھداشرإو ایحور مھماعإو ةبعش
  .رخأ ةرم ةریحلل اھداعأو ةلاضلا فارخلا لإ لوصولل ریبكلا دھجلا
 
   
 .ھبعش ھب ملعی ناك ام نع الو سدقملا باتكلا میلاعت نع ةصاخلا ھتایح لفنت ملف ھتایح يف لامك كانھ ناك
 لفنت ملف .ةماقتسإ لكب سدقملا باتكلا فو ةایحلا ةیفیك مھملعو ھبعش سو اع .عیمجلل الاثم ھلعج اذھو
 نأ فاخی ناكو ارس دحأ نع ةملك يأ لقی مل يذأتی وأ حَرُجی ناك امدنعف ةماعلا ھتایح نع ةصاخلا ھتایح ق
 ناكو ةھجاوم ھعم ملكتی ناك دحأ دوقی ناك امدنع نكلو ةیفخ دحأ نع يبلس رمأ يأ لقی ملو لب ةینالع اھلوقی
  .تاومسلا توكلم اریمب عتمتلل مھدوقیل نیرخآلا ةایح يف يباجیإ وھ ام نع ثحبی امود
 لختی مل ةنكلو ةبعص تاقوأب روبعلا نم مغرلاب ایتایح لیجنا یعیل دھجلا لك الذابو ایرحو ادھاجم ناك
   .لیجنا ةعا يف ھتنامأ نع
 

  
 الئاق یسملا عوسی برلا ھب انبلاطی ام ھتایح يف انلعمو اخسار ناكو ھبعشب مامتھا يف دھجلا لك لذب اذلو

                     
 - : ١٠ رم                

   الئاق انملعی ھعماجلا رفسف ھتدایق يف احجانو ارھام ناك .ةلذابلا ةمدخلا اھساسأ ةمیعلا ةدایقلاف
 نع لختی مل ھتمدخ مایأ لاوو ١٠:١٠ اج          

 ھماقأو  هاعد نیذلا سانلا دوقیو معطیو بحی نأ فشو ةھازنو عضاوتب عاطتسإف ةیاعرلاو ةمدخلا تایساسأ
 صقرم انوبأ ةایح يف ةنلعملا ةیحلا تامسلا تناك ةیحورلا ةدایقلاو ایحور بعشلا ماعإو بحلاف .مھتمدخل

 اریمب عتمتلل مھداق ارھام ادئاق ناك اذلویباتكلا میلعتلاو عولاب مھماع ةیقادملا لانف عیمجلل ابحم اع
  .ةیرسألاو ةیلمعلا مھتایح يف ةیح ةروب لیجنا اوشیعی نأو تاومسلا توكلم
 یبطتو  ةملكب ةزاركلا يھ ةیساسألا ھتیلوسم تناكف ةیمیلعت ةمدخ لوألا ماقملا يف يھ ةیوعرلا ةمدخلا
 تاعامتجإ ریبدتو ةبعش داقتفإ نع عجارتی ملو ةشاعم ةایح لیجنا اوشیعی نأ نم ھبعش نكمتف سدقملا باتكلا
  .مھتایح بناوج لك يف لیجنا اوشیعی تح بعشلا ةدایقل اھتطشنأ يقابو ةسینكلا
 

   
 تح يفاكلا تقولا رمألا اذھل صخو ءاانوبا میلاعتو ریسافتلا ةءارقو سدقملا باتكلا ةساردب اریثك متھإ
 ناك .ایحور بعشلا عابش اببس اذھ ناكف یمعو يعقاوو يقیقح وھ ام لكب ھمیلعتو بعشلا عو نم نكمتی
 يف  لمعی تح ةصاخلا ھتالص يف ةجاجلب بلطیو يلی ناك اذلو ھبعش ةمدخل هاعد  نأ حلاب اكردم
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         ھل لوقی یسملا عوسی برلا عمسی نأ حتسإف ةیعرلا ةایح
 .٢١ :٢ تم        

 اننیعی تح عوسی برلا مامأ ربو ةراھطب مھاعر نیذلا ھبعش ركذیو ينركذی نأ ھنم بلأ ھتحاین ركذ يفو
     .تاومسلا توكلم اریمب معننو الخلا ءانیمل اعیمج لنو ھناعأ امك 

 

  رر  -  ددسساا  سسووسساااا  ااننووبباا
 

١٩ ماع يف .یدصو يحور دشرمو فارتعالا يف بأك ،اًماع ٢ ةدمل سقرم انوبا فرعأ  لإ ترجاھ ٨
 سقرم سیدقلا ةسینك :رجھملا دالب يف ةیطبق ةسینك لوأل سقرم انوبا سیسأت نم تاونس عبرأ دعب ،ادنك
 ،ًاقھارم تنك امدنع ،رم يف .يل يقیقح فارتعا بأ لوأ سقرم انوبا ناك .وتنروت يف ةیسكذورألا ةیطبقلا
 يلصو لزنملا لإ بھذا" ،يل لوقیو يفارتعا لإ عمتسی ناكو ،اھیف تأشن يتلا ةسینكلا يف نھاكل تفرتعا
 ةرملا ركذتأ .فارتعالا نع تفقوتو بونذلا فلتخمل نیرمتلا تفرع ةزیجو ةرتف دعب "تارم رشع يذلا انابأ
 ،ةاللا :ةیحورلا يتاسرامم لوح ةلسأ حرطی م ،يلإ عمتسی ناك ،سقرم انوبأل اھیف تفرتعا يتلا لوألا
 يتافارتعا نأ ترعش ،تقولا رورم عم .ةیحورلا ئانلا عب يل مدقی م ،كلذ لإ امو ،روشعلاو ،مولاو
 ناكو رم يف ةسینكلا يف تمدخ دق تنك اذإ ينلأس ،رھشأ ةعضب دعب .ةذملت لإ ھتوُبا لالخ نم تلوحت
 ،اربش يف انتسینك ھتسادق راز امدنع ،ثلاثلا سویراكم لحارلا ابابلا لبق نم ائراق ُتمسُر دقل ."ال" باوجلا
 لیفتلاب ينلأس رخأ ةرم .ةسمامشلا عم مدخأ نأ ينم بلو ھینوت يل رضحأ كلذ دعب ھینوتلا دترأ مل يننكل

 ةرضاحم ءاقلإ يناكمإب ناك اذإ ينلأس ،سدقملا باتكلل مھن ئراق يننأ دكأ نأ دعب .سدقملا باتكلاب يتفرعم نع
 اًرھش كحنمأس" ،ينربخأ ةع ریضحتب ينأجاف ةلیلق عیباسأ دعب .ھتلعف ام اذھو ،بابشلل ةیزیلجنا ةللاب
 ."اخلا كلمأت بتكاو ،تالمأتلاو ،تاءارقلا أرقا قف ،دادعتسالل
 
 ينربخأو تامداخلا دحإ هاجت رعاشملا عب يدل نأ ھیلإ ترشأ ،وتنروت يلا يلوصو لع ماع رورم دعب
 ،يل ضوأ ،يھجو لع ةرئاحلا ةرنلا أر امدنعف "اھلأست ال اذامل ،ھطبترم ریغ اھنأ ملعأ دیج رایتخا"
 نكل ،مھتنباب ابترالاب كل نوحمسیس اوناك اذإ امع مھلاسوً الوأ نیدلاولا لإ باھذلل داتعملا نم ،رم يف"
 ًاقباسً الجر ناك دقل ."ًالوأ ينلأسی نأ ھیلعف ،اًمتھم ام صخش ناك اذإ اوددری لب ،اذھ نوزبحی ال انھ تاباشلا
 ھعم رضحأو ةداعلاك اًرخأتم ءاج دقل .ةبوطخلا انممتا رھشأ ةعضب دعبو ،ھب ينربخأ ام تلعف دقل .هرعل

 ناك ھنأ ضتا .تاعماجلا دحإ يف سیردتلاب ماق ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نمً اباش ناك ،ًابیرغ اًخش
 دبع لییرباغ انوبا ینتملا ،سلریك ابابلا سیدقلا لبق نم يسریجوین يف ھتماسر متی نھاك لوأ بیل ھحشرم
 يتجوزو انأ تلصاو .ةرجأتسم ةسینك يف میقأ يذلا لیلكالا هالص سقرم انوبا ممتو ماع دعب انجوزت .دیسلا
 امیف مھل للك م ،فارتعالا يف مھوبأ بصأو دعب امیف انلافأ دمع يذلا ،سقرم انوبأ فارشإ تحت ةمدخلا
 مساب فرُعی سقرم انوبأ ناكو ،"ةرئاطلا ةبھارلا" مسی ينویزفلت لسلسم كانھ ناك تاینیعبسلا يف .دعب
 روضحل سولجنأ سول لإ رفاس ،هریغ رخ نھاك كانھ نكی مل امدنع ،لوألا تاونسلا يف ."رئاطلا نھاكلا"
 ينعفدی ل نینسلا رم لع .سادقلا يلیل وغاكیش لإ م ،ةیدومعملا لجأ نم اولفاب لإ رفاسو ،فافز لفح
 تحبصأ ،بابشلاو بعشلاو عولاو سامشك يلمع لإ ةفاضاب .ةسینكلا يف ھمدخلا نم دیزملا ذاختا لإ

 .ودنلا نیمأ تنك امھادحا ،نیترم ھسینكلا سلجم يف اًوضع
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 نم ةیدھك رألا نم نادف لع تلح ةسینكلا نأ وھ لوألا ،نامھم نایش دح ،تاینیعبسلا فتنم يف
 يل لاق م ،ملعی نم لوأ تنك ةراسلا رابخألاب ينربخیلً ایفتاھ سقرم انوبا يب لتا .انوبا .يدنك روطم
 ةیندملا ةسدنھلا يف يتجوز تجرخت ."ةسینكلا ءانب نع نیلوسم انوكت نأ يتجوز تیدوأو تنأ كدیرأ"
 كلذك نكأ مل يننكل ،ةلھم تناك يھف ،رخأ ةعماج نم ریتسجاملا ةجرد لع تلحو وتنروت ةعماج نم
 نوكی نل" ،يتجوز تربخأ كلذ دعبو ،ًابخاص اًماع ناك دقل .يحورلا يبا تعأ يننكل ،ئراو بیب تنك
 لإ بھار مودق ناكف يناثلا دحلا امأ .ًادبأ ال لوقأ الأ تملعت ،ًاقحال ."سئانكلا ءانبب نآلا دعب ةقالع يأ يدل
 ھضھنب أدب .وتنروت ةعماج يف ةسینكلا ةرادإ ةساردل ةدونش ابابلا ھلسرأ ،ينایرسلا سایتم انوبأ ھمسا وتنروت
 بعشلا لإ ةیدھ  ھلسرأ دقل .ددجلا نیرجاھملا نم نیریثكلا تسمل يتلا ھلاعفلا ھتاعو لالخ نم وتنروت يف
 .ةیطبق ةلئاع نیعبس اھنكسی وتنروت نم برلا لإ ةدحاو ةعاس دعبت ةنیدم يھو ،رنشتیك كلذكو وتنروت يف
 لإ يوشیب ابنألا سورضاوت انوبأ ًایلاح" رخ اًسامشو سایتم انوبأ دوقأ تنك ،تبسلا موی ،رھشلا يف ةرم
 يف نیترم انروزی ناكو ،ةدونش ابابلا ھسادق دی لع سیور ابنألا مسأب مسُر سایتم انوبأ .سادقلا هالل رنشتك
 .زورینلا دیع يف رخأو ،ةسدقملا اًموی نیسمخلا يف ةرم ،ةنسلا
 
 ةیالل ًایفاع تحبصأ دقل .تونھكلا ھمعن سیور ابنألا ّيلع حرتقا ،زورینلا دیع ةیشع يف ،١٩٨٠ ماع يف
 دت لھ" ينیع يف عومدلاو ھل تلقو يمامأ سقرم انوبأ تیأرو سیور ابنألا تكرت .ودج نود ًایعافدو
 .ھنم بضلاب ترعش ةحللا هذھ يف "١٠٠ فاوأ" يل لاقو انوبأ مستبا ." ًانھاك نوكأ نأ يندیری اذھ
 يتمایس روضحل رم لإ سقرم انوبأ رفاس .سیور ابنألا عم فوقولا نمً الدب يتدعاسمل يتأی نأ لم تنك
 دیدج لزنم ءارش لبق ،ءيش لك يف ھتروشم تذخأ .يل يحورلا دشرملاو يفارتعا يبأ ناك نیحلا كلذ ذنمو
 .رارمتسالا نم رملا ھعنم تح اذھ رمتساو .يتسینك يف مھم رارق ذاختا وأ
 
 ةیفتاھ تاملاكمو ينورتكلإ دیرب لئاسر قلتأ تأدب ،رنشتیك يف نیلملا لإ ھتحاین رابخأ لوصو درجمب
 ينركذ .وتنروت يف سقرمرام دعب ادنك سو يف ةسینك مدقأ ينا رنشتیك يف ةسینكلا أدب يذلا وھف .يزاعتلل
 نأ نم دكأتم انأ .مھلكاشم ءانأ داشراو ھیجوتلا مھل مدقو ،مھلافأ دمعو ،مھلیلاكا ماقأ ھنأ سانلا نم ریثكلا
 نیریثك نیرخو ينملع ً،ادئار ناك دقل .ءيشلا سفنب نورعشی ةیلامشلا اكیرمأ ءاحنأ عیمج يف سانلا نم ریثكلا
 .نیم انعم نوكت ھتالص .انیلإ ةلكوملا ةمدخلل انسفنأ مدقن فیك

 اادد  االلاا     اانناا  ااننووبباا
  "دبالا لا مودت یدلا ركذ" سایلا سقرم سقرم انوبا بیبحلا انیبا لیحر ركذ ف

 ماقً اقح ماق یسمل ا "كدیس حرف لا لخدا ریثكلا لع كمیقا لیلقلا فً انیما تنك لالا دبعلا اھیا كلً امعن"
 با لع تفرعت یسمل ا دبع سقرم سقرم صمقلا ادنك ف ةمدخلا ف رمعلا یفر ةمایقلا ءاجر لع عدوا
 ١٩٨ ربوتكا ٧ ف ثلاثلا ةدونش ابابلا ةسادق دی لع تماسر دنع :١٩٨ ةنس سقرم انوبا سدق دشرمو
 ناك دقلو ادنك برغ سیانكل تمدخ ءدبل ١٩٨ربمسید ف ثلاثلا ةدونش ابابلا تامحرلا ثلثم ةسادق ندفواو
 .١ نم ءً ادتبا دنك برغ تاعاقم ف ةقرفتمل ا ةلیلقلا تالیاعلل ةمدخلا ةرذب عضو ذلاوھ سقرم انوبا سدق
 ةعاقم . رفوكناف ةنیدم ف ایبمولوك ترب ةعاقم .٢ راجلاك ةنیدمو نوتنمدا ةنیدم ف اتربلا ةعاقم
 ناك تاعاقملا هذھ لك ایناجیر ةنیدمو نوتاكساس ةنیدم ف ناوشتاكساس ةعاقم . جیبنو ةنیدم ف ابوتینام
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 مھل لیو مھلافا دمعی كل نیترسا وا ةرسا اوناك ولو مھل رفاسی سقرم انوبا ناكو ادًج ةلیلق تالیاع اھیف
 دی لع برلا مھل اھاطعا تلا ةمیعلا ةمعنلا نع اودحتی لكلا ناكو ھمدو برلا دسج اوذخای كل تاسادق
 وھ سقرم انوبا ناكو ادنك برغ ف ةریثك سیانك ءاشنال ةرذبلا با ای تعضو دقل سقرم انوبا بیبحلا انیبا
 ف نرذاویل تافاسملا دعب مغر ھیلا بھذا وا لا تای ناكو تابقعلا لك ةھجاوم ف ندشریو نعجشی ذلا

 تلاوت نم كلذ دعبو ١٩٨٧ ةنس ادنك برغ ف ةسینك لوا ءانبل برلا ةوقب ندعاسو تاعاقملا كلت لك ةمدخ
  . ةرمثم ةریبك ةرجش تراصو تعرعرتو ةرذبلا تمنو ندملا كلت ف سیانكلا ءانبو ءاشنا

 ٢٠٠١ سطسغا ف ادنك رش ةمدخل ثلاثلا ةدونش ابابلا تامحرلا ثلثم ةسادق ندفوا رشلا لا برلا نمو
 دی لع نیتلیاعل ةمدخلا ةرذب ءدب نع تعمسو تیار اشتوكس افون ةعاقمب سكافیلاھ ةنیدمل .١ يلوصو ذنمو
 ف نال ا رثكا سیانك دوجو راصو ةسینكو بعشو ریثك رم اھل راصو نال ا ةرذبلا هذھ تمنو سقرم انوبا

 نا با .دراودا كلملا ةریزج ةعاقم ف. كیوزنربوین ةعاقم ف. دنالوافوین ةعاقم ف.٢ ادنك رش
 لوقی حرفلا ھتوص عمستو ةرمثلا ةذھب ةناحرف ھو دجمل ا بر ماما فقت ةلذابلا ةرھاطلا كحور نال ا را
 ترساو نركذا كدیس حرف لا لخدا ریثكلا لع كتمقاف لیلقلا فً انیما تنك لالا دبعلا اھیا كلً امعن كل
 .مالسب انتبرغ مایا لمكیو ةحلالا ھتییشم ممتن كل انیوقیو اندنسی كل ھلالا رعلا ماما تمدخو

 اادد  ببوو	-  رر  ققرر  ااننووبباا
 سقرم سقرم بوبحملا انیبأل احاین بلطن تامدخلا لكو سلجملاو ةسینكلا ةنھكو يسفن نع ةلاصألاب
 .ةسینكلا بعشو ةرسألاو ءابالل ءازعلاو

 

  ::ققرر  ااننووبب    ااوو  ااننووبب  ببتت    
 ھسفن يمسی امئاد وھ .زیمتلاب روعشلاب ھلوح نم لكل حامسلا ةبھوم ھیدلو ،ةیالل ًاعضاوتم اًخش ناك دقل
 نولواحی نیذلا سانلا نم ریثكلا فرعأ .تاملكلا هذھ سرامی وھو ."يدیس دالوأ مادخ" "يدیس دالوأ مداخ"
 عضاوتلا عطسی ،سقرم انوبأ عم نكل ."عضاوتلا رخف" ھیمسأ ام انل نورھُی كلذبو .نیعضاوتم اونوكی نأ
 .يعیب لكشب يتأی م نمو ،لخادلا نم
 
 ."فارتعالا رسو نھاكلا" ناونعب ةرضاحم يقلأ تنك ،نییدنكلا ھنھكلا هولخ يف ،١٩٩٩ وینوی يف ركذتأ
 ام لك ينملع يذلا ،يفارتعا بأ .رخ صخش يأ نم رثكأ تاحالملا نودی سقرم انوبأ ناك ،يتشھدل
 .سقرم انوبأ وھ اذھ نكل .يروعش ةلض دم لیختت نأ كنكمی .يثیدح ءانأ تاحالملا نودی ،كلذ نع ھفرعأ
 .دب ھعضاوت دم وھ اذھ .هذیمالتل ذیملتلا رودب موقی نأ يعیب لكشب ھنكمی
 
 ملع يف رتسجاملا ھجرد عورشم ناك .داقتنالا نع تح عنتمی .دحأ لع ًادقح لمحی ال اًضیأ سقرم انوبأ
 یراتل ينمزلا لودجلا ساسأ لع ةیحیسملا فئاوطلا نیب رفلا رعل ةقیر رو دقل .نراقملا توھاللا
 نودو ،بحلا نم ریثكلا عم ،ةیسیئرلا ةیحیسملا فئاوطلا نیب ةیدئاقعلا تافالتخالا زجوأ ،اذكھو .ةسینكلا
 يف هانبتأ تقولا يناملع لازأ ال تنك يسفن تدجو يننأ ةجردل اًشعنم اًجھن ناك دقل .صخش يأ لإ ةءاسا
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 يضرع يف یقدتلل سیل ،عوضوملل يل رع لوأ روضحل ءاج ،ةبسانملابو .نراقملا توھاللا ورع
 .ھقفاوملا متخب يندیوزتل نكلو ،يمیدقتلا
 

  اااا  -  ااسس  ااوو  ااننووبباا
 
 انوبأ ھلبقتسا ،انحوی انوبا ةشھدل .نینسملا راد يف ھتماقإ ءانأ سقرم انوبأ ةرایزب سیكراس انحوی انوبا كرابت
 ًانھاك مسُر ھنأ انحوی انوبا حرش .ھتیحل ببس نع ھلأسو انحوی ھتمایس لبق ھلمحی ناك يذلا مسالاب سقرم
 ھیطعیو ھل يلی نأ سقرم انوبأ نم انحوی انوبأ بل ."اھقحتست تنأ" :لاقو هأنھف ،سقرم یشرت لع ًءانب
 انوبا فتك لع اًضیأ هدی عضو لب ،ةملكب ةملك لحلا ةءارقب فتكی مل سقرم انوبأ نأ ةشھدلل ریثملاو .لحلا
 .عبلا مھضعبل لحلا ةنھكلا أرقی امدنع داتعملا وھ اذھ .ھسأر سمل نمً الدب انحوی
 

  اادد    اا
 

 فشب ثحبی ناكو دعب ةفیو يدلاو دل نكی مل .١٩٨٩ ماع يف وتنروت لإ لایرتنوم نم ةرم لوأل انج
 اننكمی ال .اًضیأ ادنك يف انھ ةیاھنلا يفو نولا را يف ةینھملا ھتایح يف حاجنلا  ھحنم ثیح ،لمع نع
 يذلا ناكملا بحاص ربخأ .ادنك يف انھ يدلاول لوألا ھفیولا لع سقرم انوبأ لح فیك ًادبأ سنن نأ
 .ھنبا لثم ،ھیلع ًادج زیزع صخش نع ثحبی ھنإف ،ةحاتم ةفیو ھیدل تناك اذإ ھنأ ًاقحال ھیف لمعلل يدلاو تأ

 سیل ،اخشألا نم دیدعلا عم لماعتی ًانھاك ناك .ًابحمو ًافیطل سقرم انوبأ ناك فیك ًادبأ سنن نأ اننكمی ال
 ءالھ نم ریبك ددع كرتشی .تایالولا يف كلذكو ،ادنك ءاحنأ عیمج يف نكلو ،اھیف مدخأ يتلا ةنیدملا يف قف
 مھمایأ ذنم ،يقیقح بأك عیمجلا دعاس ھنأل نانتمالاب نیلتمم ،سقرم انوبأ هاجت رعاشملا سفن يف اخشألا
  .ادنك يف لوألا
 

 كنكمی ال .یرطلا ةدایقل ةصرفلا مھحنمیو ھئانبأب ثی ،سقرم انوبأ لثم دحأ دجوی ال ھنإ لوقأ نأ الإ ينعسی ال
 هذھ .ھحاتفناو ھتق يف رخ صخش يأ لثم سیل ھنإ .سدقملا لجرلا اذھ هاجت يبلق يف ریدقتلا دم لیختت نأ
 .لیبن لجرو مكاح سیلو يقیقح دئاقل يھ تافلا

  ::رر  االلاا  نناا  ددللاا  رر	-  ييببللوو  اا
 
 سقرم سقرم انوبأ یسملا يف ادج رقوملاو بوبحملا يبأ لإ
 
 يف يحلا  نبا یسملا عوسی انسیرعو كسیرعب نآلا يقتلت ثیح سقرم انوبأ يبأ كل نییدبالا حرفلاو مالسلا
 يف تأدب يتلاو يل كتوبأو بحملا كفطع ركذتأ نأ دوأ .انوبأ ای كلیحرب عمسأ نأ يننزحیل ھنإ .میعنلا سودرف
 نیرش يتقیدص ةیصوت لع ءانب وتنوروتب وربراكسب سقرمرام ةسینك يف كب تیقتلا امدنع ١٩٩ ماعربوتكأ
 كحمالم نم زربت  ةمعنب ترعش ثیح امئاد ةكرابمو ةحرفم كعم ةیلاتلا يتائاقلو لوألا يئاقل ناك دقلف .نیمأ



26
 

 ةلباقم لك يف ایحور ينعفرت ام امئاد تنك دقلو .اھنم يأ حتسأ نكأ مل يتلاو يل بحملا كفطعو كحئانو
 تنكو .نیرخآلا عم تاعامتجالاو تاءاقللا وأ يتیدومعم وأ ةصاخ تاروشم وأ لافتحا وأ سادق تناك ءاوس
 لالخ نم قف سیل ةیحیسملا ينتملع دقلف .يسفنو يبلق ناقرتخی كتبحمو يوبالا كروضح ةمعنب رعشأ امئاد
 كتایح زكرم یسملا لشی ثیح ةبحملاب ةمعفملا كتافرت لالخ نم اضیأ نكلو نیتعساولا كتربخو كتمكح
 كتاسادق روضحركذتأ انأف.ةیناحلا كتیاعرو كتاكحضو كتاماستباو كھجوو كروضح لالخ نم ھتمعن رھتو
 دعسأ حب يتیدومعم موی ناك دقلف .وع سیور انوبأعم يدیمعتب كمایق ركذتأو ةیزیلجنا ةللاب دحألا موی
 كتمدخو بحملا كفطعل ةنیدم حب انأف .لبق نم ھب رعشأ مل فصوی ال يحور حرفب تكرابت دقلف ،يتایح مایأ
 حی ال نیرخ عمو يعم كبعت لك لع انوبأ ای كفاكیس  نأ نم نیقی لع انأو .ةمطحملا ةفیعضلا يسفنل

  .ةیزعتلاب رعشأ انأف اذھلو مھددع
 
 یراتلا ركذتأ تنك اذإ ١٩٩٩ ماع رم ةرھاقلاب انرید رقم يف يل كترایز لالخا ھیف كتیأر ةرم رخ تناك
 لإ كلیحر لبق رخأ ةرم كتیأر ول تینمتو .كترایز نم ةریبك ةكرب لع تلح ةداعلاكو .یحلا
 ةمداقلا انتلباقم نوكت نأب مسیو  ينمحری يكل انوبأ كتاولص بلأ .كلذب مسی مل  نكلو میعنلا سودرف
  .نیسیدقلا نم ُحملا ریغ ددعلاو ءارذع نیعبرألاو ةنایمد ةسیدقلاو سقرمرام عم سودرفلا يف ھمامأ
 
 مالسلاب نییحورلا كتانبو كئانبأو كبراقأو كترسأ مالسلا سیئرو بابرألا برو كولملا كلم يزعی نأ يلصأ
 سفنأ ةایح يف ترأ دق ٢٠٢٠-١٩ ماع  رادم لع ةدتمملا ةیتونھكلا كتمدخ نأ ثیح ةقئافلا ةیزعتلاو
 انبر يف ءاجرو حرف انیدل ھنأ الإ ،ينافلا انملاع نم كلیحر لع نزحن اننإ .يلودلا وتسملا لع اھل ددع ال
 ماركاو دجملاو بسلا لك .اقحال ةیئامسلا میلشروأ يف ایدبأو سودرفلا يف ددحملا تقولا يف اعیمج كب يقتلن نأ
 .نیم دبالا لإ یسملا عوسی انلخمو انھلإو انبرل
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  ققرر  اابب  ااثثللاا  االلاا
  "لا دB اعيمج اهيف كراشتن نأ بجي ةمدخ انثارت ىلع ظاف'ا نأ رعشأ"
 
 يف تادنجألا دحأ ةیفلخ يف رمحألا ربحلاب ةدیدش ةیانعب سقرم انیبأ دی خب هالعأ ةروكذملا ةرابعلا ةباتك تمت
 ركذتأ ال .فحتملا ةرادإ لوح ٢٠٠ ماع ربمسید ٢٠ یراتب ماتناب دقعنت تناك يتلا ةیرھشلا انتاعامتجا دحأ
 تاملكلا نكلو امئاد لعفی ناك امك ةباتكلا ةداعإو اھضعب بطش عم تاملكلا كلت ةباتكب ھل تحوأ يتلا ةشقانملا
 ٢٧ يف ثلاثلا ةدونش ابابلا ینتملا ةسادق دیب ھحاتتفا مت يذلاو يطبقلا فحتملا رودل ھمھف ضاو لكشب سكعت
 ھلشی ل يذلا بنملا وھو ةرادا سلجمل سیئرك هرودل اھیطعی ناك يتلا ةیمھألاو ١٩٩ ماع ربمفون

 .٢٠١٧ ماع يف هدعاقت تح
 يف يروحملا هرودو سقرم انیبأ ةیرل میركتلا ءاطعإ نود ادنكب يطبقلا فحتملا نع ةباتكلا لیحتسملا نم
 ةعماجل ةیمقرلا ةیطبقلا ةعوسوملاب ٢٠٢١ ویلوی ١ يف تاروشنملا رخآل ئراقلا لیحإ انھو .فحتملا یرات

  .تاینتقم نم ھب امو ھتطشنأو فحتملا یرات يطت يتلاو 
: . . 

 
  .ھسیركتو ھتیر لع دھاشك ةرولا يف يسفن عضأ لفلا اذھ يفو
 :سقرم انیبأ عم يل ءاقل لوأ
 سلجم يف نیجاللا بتكمب لمعأو یعأ تنك ثیح ةیرسیوسلا فینج نم ادنك لإ تدع ٢٠٠٠ ماع يف
 ةربخلا لامی نأ نكمی ءيش دجأ نل يننأ ترعش يننأل لمع نع ثحبلا مدع تررق دقلو .يملاعلا سئانكلا
 .يملاعلا سئانكلا سلجم يف مھلو نیجاللا عم ةمدخلاو ةعئارلا ةینوكسملا

 عورشم يف "كراشأ" نانم دبال ناك نكلو يتقو رامثتسا يننكمی فیك ةدكأتم ریغ تنك ریثكلا فرعأ نكأ مل
 ةلباقم تبل امدنعو .معأ لكشب عوضوملا يف رنلا تررقو يطبقلا فحتملا نع تعمس دقلو .ةیمھأ وذ
  ةسینكلا مدخأس فیك نع عطقلاب ينلأسی فوس انیبأ نأ نم ءاقدصألا دحأ ينرذح سقرم انیبأ
 
 ال ترص يننأ امب ةسینكلا ةمدخ يننكمی فیك نع ينلأس دیكأتلابو نیحوتفم نیعارذب سقرم انوبأ يب بحرو
 دیدش بحب عتمتأ ينأل ایلاثم نوكیس يطبقلا فحتملا نأ تحرتقاف .ةدعتسم ھل تبھذ دق تنكو .لمع نع ثحبأ
 ریبعتلل ةقیر دجأ امئاد تنكو .ةقھارملا نس ذنم فحاتملل ةھرش ةرئاز تنكو يتایح لاو نونفلاو ةفاقثلل

 ةفرعم يدل تناكو فحاتملاب لمعلا ةربخ يدل نكت مل نكلو ينھملا يلمعو يسیردت يف ةیوھلاو ةفاقثلا نع
 ةماستبالا هذھو سقرم انیبأ ينیع يف یربلا رأ لازأ الو .ملعتأ نأ لع ناكو .يطبقلا نفلاب ادج ةطیسب
 .هابتنالا دیدش ناك ھنأو ھھابتنا راأ ام ءيش نأ ينعت تناك اھنأ اقحال تملع يتلاو يل اھھجو يتلا ةصاخلا
  .يطبقلا فحتملل ھتیر وھو الأ یمع نعم وذ ءيش ھیدل تسمل يننأ ينعی كلذ ناك ةلاحلا هذھ يفو
 لوأ يف سقرم انیبأ تاملك ركذتأو .فحتملا لخاد نیدشرم لوأ اونوكیل بعشلا نم دارفأ  سقرم انوبأ راتخا

 ددعتم يدنكلا يزوملا يف ةنولم ةالب لثمت اھنأ لع ةیفحتملا ةعومجملا فصو امدنع انل ةیبیردت ةسلج
 فحتملا نوروزی نم لك فیرعتل ةماھلا ةیمیلعتلا ةمدخلا هذھ ءاشنإب انمق اننأب لوقلا يف درطتساو .تافاقثلا
 تقولا يفو ھنامیإ يف ارذجتم لی نأ صخشلل نكمی فیكل اجذومن سقرم انوبأ ناك ددلا اذھ يفو .انتفاقثب
 حب ناك دقلف تاقالعلاو تافاقثلاو نایدألاو فئاوطلا نیب تافالتخالا اس يف لیصألا مارتحالا نع ربعی ھسفن

 .اینوكسم اخش
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 لخبی مل كلذب يمایق ءانأو .فحتملا جمانرب عضوو ةتسلا نیدشرملا لمع یسنت ينم بل ٢٠٠٢ ماع يفو
 دحأ نكی مل ةحللا كلت يف ينأ رعشأ ينلعجت تناك روضحلا يف ةدیرف ةبھوم ھیدل تناك دقلف .هداشرإب لع
 يف ةبغرلا يدل تناك املا فرعأ الأ يف ةلكشم كانھ نكت ملو .ةریص وأ ةریبك يتالكشم تناك امھم مھیل
 يتدعاسم یر نع يدحتلاب معفم نكلو فیطل داشرإب امھفت مدقی ناك كلذ نم الدب امنإو نیدیل نكی ملو .ملعتلا
  .ةمدخلا كلت يف اھب كراشإ بھاومك يتاراھمو يتربخ لع دامتعالا يف
 
 ثیحب يطبقلا نفلا نع دیزملا ةفرعمل ةجاحب انك اننأ كردأ فحتملا راوز تاعقوتو ةلسأ ينتلعج ام ناعرسو
 .فحاتملا ةرادإ ةیفیك نع دیزملا ةفرعمل ةجاحب انك ةصاخب نحنو ةقثب تاضورعم نم انیدل ام حرش اننكمی
 يجایتحا مدع نم مغرلا لعو ادیج الالتسا ةیثحبلا يتاراھم لالتساب تمق ةبردم عامتجا ملع ةیئاخأكو
 ةعاقمب فحاتملا ةیھ نم مدقم ةیفحتملا تاساردلل جمانرب يف لیجستلاب تمق يننأ الإ رخأ ةیملع ةجردل
 ةیلودلا ةیطبقلا تاساردلا ةكبش عم تلصاوتو      ویراتنوأ

 ةفرعم نم ھیدل ناك ام لك نم مغرلا لعو .تارمتملا روضح لالخ نم ةیلاحلا ةیملعلا احبألا نع ملعتأل
 عتمتسی ناك ھنأ ةیرھشلا انتاعامتجا لالخ ضاولا نم ناكف .رمعلا دم لع ملعتی ھسفن سقرم انوبأ ناك
 فحاتملل ةعقوتملا رییاعملاب ءافولل ھب مایقلا جاتحن امو يطبقلا نفلا لاجم يف ياحبأ نع يریراقت دحأ عامسب
 ةیمستب سقرم انوبأ ماق  فحاتملا يف ةعاقملا ةداھش لع لوحلا نم تیھتنا نأ دعبو .ادنك يف
 ةیفحتملا ةعومجملا ةرادإ ةیلوسمو رود يقتاع لع تذخأ دقلف "عوطتملا ریدملا" ب فحتملا يف يتفیو
  .ناكملل يفحتملاو يرادا ریوطتلا ةیادب وھ اذھ ناكو نیدیدش ةباھمو عاضتاب ةماعلا ةنازخلا يف
 
 فحتملا ةرادإ
 سلجم ناك امدنع ٢٠٠ ماع يف ھنأ حوضوب ركذتأ انأف .ةدایقلل بولسأ لمعلا زیمم ارارق سقرم انوبأ ذختا
 مھریغو نیعوطتملا ءار لع سلجملا ثحبی نأ لع سقرم انوبأ رصأ فحتملل راعش لمع قانی ةرادا
 ادیرف ازمر نوكی نأ دبال ناك راعشلا نأ فرعی ناك دقف .رشابم ریغ وأ رشابم لكشب فحتملاب نیینعملا نم
 لماك لكشب كراشی ناكو .يح دیلقتك يطبقلا نفلا موھفم سكعیو اھتلاسرو ةیفحتملا ةعومجملا رھوج لقنی
 ھیلع نوكی نأ بجی يذلا امع ھیأر رفی نأ نود يئاھنلا رارقلا ذاختال سلجملا داشرإ نم نكمتو تنیو
  .ةرورضلا دنع ةمساح فقاوم ذاختاب موقی ناك هاندأ لاثملا يف أرقنس امك ھنأ نم مغرلاب راعشلا
 
 فحتملا يف سقرم انیبأ ةمدخ فصأ يكل لفلا اذھل اھتدرفأ امم ریثكب رثكأ تاحفص رمألا رتسی دق
 هرابتعاب فحتملل سقرم انیبأ ءافو ریوتل ةلثمأ  رایتخاب تمق كلذب مایقلل ةلواحم يفو .يفاقثلا ھارت عاستاو
  .يطبقلا یراتلاو نفلاب ةیدنكلا ةفاقثلا فیرعت    يف ھتمھاسمو ةیفاق ةسسم
 

    
 أشنیو ابقألا مدخی سقرم انوبأ ناك امنیبف .ةیفحتم تاعومجم نم مضی ام وھ ةسسمب فحتم يأ زیمی ام مھأ
 ٢٠٠٠ ماع يف .فحتملل ةیلوألا ةینفلا لامعألا عمجب موقی ھسفن تقولا يف ناك ةیلامشلا اكیرمأ ءاحنأ يف سئانك
١ ةینفلا ةیفحتملا ةعومجملا لبت ٢٠٢١ ماع يف مویلاو .ةعطق ١١٠ نم نوكتت ةیفحتملا ةعومجملا تناك ٠٠ 
 ةیندعم لامعأو تارھوجمو تانوقیأو ةیتونھك ةیدرأو نابلصو تالمعو ةیفزخ لامعأ كلذ يف امب .ةعطق
 ام اھلوصأ حوارتت ةیبشخ لامعأو تاجوسنمو ةیباتك تاحولو ماتخأو تاوطخمو ةیدرب ایاقبو ةینف تاحولو
  .ةیدالیم ٢٠٢١ ماعو دالیملا لبق ١١ ماع نیب
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 ةینفلا مھتاینتقمب عربتلا يف اوأدب ةیفحتملا ةعومجملا ءانبل هدوھجو سقرم انیبأ ةیر نع ابقألا عمس امدنعو
 مایقلل تاردقلا ربع رفاس ام ابلاغو مھلامعأو نینانفلا نع ثحبلل ةردابملا ذخأ اضیأ ھنأ الإ .فحتملل ةیرألا
 ناك يذلا ينویزفیلتلا جمانربلا رارغ لع "رئاطلا نھاكلا" ھیلع فراعتملا ھمسا بسح یعی أدبف .ھاحبأب
 لوألا ھتمدخ تاونس لالخ ھیلع لح يذلا مسالا وھو "ةرئاطلا ةبھارلا" مساب تانیتسلا رخ يف رعی

 انوبأ ھب ماق ام ةیفیك نع ةلثمألا دحأ يلی امیفو .ةیطبقلا تایلاجلا ةمدخل ءاحنألا ةفاك يف رفاسی ناك امدنع
  .فصولا اذھ لع لوحلل سقرم
 
 دارفأ ثحو يرملا مالعا يف اریثك ددرتی ةلخن تیرجرام ةنانفلا مسا ناك يضاملا نرقلا نم تانیتسلا يف
 ةلخن يخأ لإ لوصولل ھثحب دأو .فحتملل اھتاحول دحإ لع لوحلا لواحی يكل سقرم انیبأ بعشلا نم
    سقلا عم سقرم انوبأ يقتلی نأ ن هرودب يذلاو لایرتنوم يف یعی ناك يذلاو
 انوبأ ناك ةفدلابو يطبقلا نفلا نع باتك رشنب موقی ملاع لوأو رفوللا فحتم يف ةیرملا راآلا مسق سیئر
 سئانكلا دح ةیرألا ھتالحر دحإ يف    بألا دعاس دق انھاك ھتماسر لبق سقرم
   بألا حدم نأ دجو رفوللا فحتم يف رخأ ةرم سقرم انوبأ ھب قتلا امدنعف ةمیدقلا ةیطبقلا

 ةخسن سقرم انیبأل    بألا طعأو .اھنع ھعمس ام لك اف ةلخن تیرجرامل 
 ھباطخ يف برعأو .ةروملا ةیلیجنا اھتاحول نم نینا ھیلع تضرع نأ دعب ةلخن ةدیسلل ھبتك باطخ نم
 لإ ھتالحر دحإ يف سقرم انوبأ قتلاو .ثیدح بولسأب میدقلا يطبقلا نفلا نع تربع دق اھنأ نع اھل اذھ
 يف يطبق فحتم سیسأت يف اھتیر اھل حرشو .ةیردنكسا يف اھب اخلا ویدوتسألا يف ةلخن ةدیسلاب رم
 .تاونس ةدع رادم لع ةیلیجنا رانملا نع ةینفلا اھتاحول دحإ نم عفد ھنكمی بعشلا نأ اھل نمضو ادنك
 اھلك ةتسلا تاحوللا ھتطعأو فحتم سیسأت يف ھتبغرب ةیاھنلا يف تعنتقا اھنكلو ،ةیادبلا يف ةككشتم تناك
 اھبولسأ يف ركبملا يطبقلا نفلا اعتنا نع بعشلا ملعتی نأ اھل نمضی نأ دیحو بلطب اذھ تلعف اھنكلو .ةیدھك
 لمعلا رو نم دیدعلا مدقو مویلا تح ةلخن ةدیسلا لامعأل راعم  فحتملا ماقأو هدعوب مزتلاو .ثیدحلا

 يرملا نفلل ارتلا :ةلخن تیرجرام ناونعب اھلامعأو اھتایح نع ٢٠٠٩ ماع يف باتك رشنب ماقو اھنف نع
 ھیلع بلطلا رمتسی يذلاو — Marguerite Nakhla: Legacy to Modern Egyptian Art ثیدحلا

 نف يف نیثحابلل ازكرم اضیأ بصأ ةلخن تیرجرام نع فحتملل ةیفیشرألا دراوملا ومن ببسبو .نآلا تح
 ةیرملا ةینفلا ةخرملل اریخأ تردص يتلا بتكلا دحأ سرك دقلو  .ثیدحلا يرملا نفلاو ةلخن تیرجرام
١٨ لالقتسالاو ةیوھلا :رم يف ثیدحلا نفلا ناونعب ينافنكلا فطم نتاف ١٩-٠ Modern Art in 

Egypt: Identity and Independence, 1850–1936 نینانفلا دحأك ةلخن ةدیسلا نع الماك الف 
 نع فحتملل ةیفیشرألا رداملا نم ریثكلا سابتقا مت دقو .ةثیدحلا ةبقحلا يف ةدیحولا ةأرملاو داورلا ةسمخلا
 نم ةیدھك ةلخن ةدیسلل ةینفلا لامعألا نم  فحتملا قلت ٢٠١ ماع يفو لفلا اذھ يف عجارمك ةلخن ةدیسلا
  .ةیسنرفلا رانملا نم هدحاوو ةتمالا ةایحلا نم نانا اخ عربتم
 
 اھعمج مت يتلا كلتو اھعمجب سقرم انوبأ ماق يتلا ةینفلا لامعألا نم ریثكلا نع ةلامم صق درس نكمیو
 ةینفلا لامعألا نم ریثكلا نأ الإ ةلامم ةینف لامعأ اھب رخأ فحاتم كانھ نأ نم مغرلا لعو .اذھ انموی تح
 ربع يطبقلا نفلا رارمتسا موھفم ربتعیو .يطبقلا فحتملا اھب درفتی لامعأ يھ ةلخن تیرجرام تاحول لثم
 ةینفلا لامعألا ءانتقال دئار أدبم مویلا تح وھ ةلخن تیرجرامو   بألا ھنع ربع امك نورقلا
 لع ةفاحملا نامض يف انمامأ دوجوملا يدحتلا لثمتیو .ةیفحتملا تاعومجملا نع اھلدابتن يتلا صقلاو
 .اھتنایصو ةمیقلا تاعومجملا كلت



36
 

    
 نفلل مارتحالا نم يواستم رادقمب ءاج امنإ ةیاوھل ریدقت درجم نم رثكأ نفلل یمعلا سقرم انیبأ ریدقت ناك
 ءارو فوقولا اخشألاو ةیفحتملا تاعومجملا نع صقلل هدرس يف ایروحم اذھ ناكو .ةنھمك نینانفلاو

  .يطبقلا بعشلا ءانبأ نم نینانفلاب ھتقالع لإ ةفاضاب ينف لمع لك ةعانص
 
 يطبقلا نفلاب مامتھالا ةدایزل ةینف لمع رو فحتملا مدق سقرم انیبأ نم عیجشتبو ٢٠٠٢ ماع ذنمو
 يف لمعلل نودعی نیذلا بالطلل ةیعماج نم فحتملا مدق امك ةنھمك نفلا اوراتخا نیذلا نیملعملاب فارتعالاو
 نانف ١٢ لامعأ رعی ٢٠١١ ماع يف رعم لإ تدأ ةنم نملا كلت نیب نمو ةینفلا مسارملا وأ فحاتملا
 ماعل فحتملا رعم نمضت دقلو .ویراتنوأ بونج يف نویدنكلا ابقألا نویربلا نونانفلا ناونعب يطبق

 عاطق يف مھنف نوسرامی يطبق ٢٢ ل رع ةحول ةینفلا مھلامعأو ابقألا ةلحر عالقاو لوصولا ٢٠١٨
 وأ ينفلا لاجملا يف لمعلا لع مھمیمتو تایدحت نم نوھجاوی امو مھتازاجنإ لع ازكرم ةیدنكلا ةفاقثلا
 نم ارتعالا بلتلا نینانفلا كلوأ نم ریثكلا لع ناكو .نیلماعك وأ نیعوطتمك مسارملا وأ فحاتملا

 نھمب ةنراقم احبرت لقأ ةنھم ھنأ لع ھیلإ رنی ام وھو نینانف اونوكی نأل مھرایتخا لع ةیادبلا يف مھتالئاع
 اھنع ربعی يطبقلا نفلل سقرم انیبأ بحل ةلھذملا تاداھشلا رثكأ نم امبر نكلو .ةرامعلاو نوناقلاو بطلا لثم
 ةفیحص يف ھعم ءاقللا رنا شان يطبق تانوقیأ ماسرو رومو نانفك ھسفن فصو يذلا ةدالق سلریك
 لع ةدالق ناكو "ایح لی يفاقثلا سقرم انیبأ ارت" ناونعب روشنملا اذھ يف ةدوجوملا ةیرابخا فحتملا
 ھسفن دجون ھنأ ةجردل سقرم انیبأ لیحرب عمس امدنع ةیالل رأت ھنأ الإ سقرم انیبأ عم ةیالل دودحم لصاوت
 لخ يذلا دیحولا ناك سقرم انیبأ نأ حال ھنأ ةدالق ركذ دقلو ."رئاطلا نھاكلا" ب اھنونع افاناك ةحول مسری
 لیجلا اضیأ نكلو ةسینكلل ةسمامشلاو ةنھكلاو مادخلا نم لایجأ قف سیل جارخإ امھناكمإب ناذللا ناكملاو ةیبلا
 فحتملا ریغ ةحولل رخ ناكم دجوی ال ھنأ ھل ادب ذإ فحتملل ةحوللا ةدالق دھأو .ابقألا نینانفلا نم يلاتلا
 رعم يف لوألا ةرملل ةحوللا رع مت دقلو .يطبقلا یراتلاو ةفاقثلل سامحلا سقرم انوبأ ھیف دجو يذلا
  .ھتایحب الافتحاو سقرم انیبأ ةحاینل لوألا ركذلل ءایحإ ٢٠٢١ ماع ربمسید ٩ يف فحتملا
 

      
 عامس دعبو  .فحتملا نوروزی اوناك نیذلا .ابقألا نییعماجلا بالطلا نم ةعومجمب تیقتلا ٢٠٠ ماع يف
 ةینفلا لامعألا یرات نع تامولعملل ردمك ةیطبقلا تاساردلا نع نملاب اخلا مسقلل تاراشا نم دیدعلا
 ةیعماجلا مھداوم نم يأ يف اوعمسی مل مھنأ ةحالمب ينودحت ةیطبقلا ةراضحلاو نفلا تلثم يتلاو فحتملاب

 ةراضحلا نع ةیناسنا مولعلاو نونفلا لام يف رخ صخت يأ وأ نفلا وأ توھاللا وأ یراتلا يف ءاوس
 "كلذ لایح نیلعفتس اذام" ينلأسو ذئدنع لإ مھدحأ تفتلاو .ةیطبقلا
 
 ةسینك تضرع ادنك يف ھتمدخ ةیادب يف ھنأب ينربخأ يذلاو يدحتلا اذھ يف سقرم انیبأ تكراش لماك ھیت يفو
 سقرم انیبأ نأ ریغ .ةیطبقلا ةللا سیردتل وتنوروت ةعماجب توھاللا تایلك دح يلاملا معدلا سقرم رام
 نكلو لوألا ةنسلا دعب ةعباتملا نم نكمتی مل ھنأ لع مدن تقولا كلذ يف ةیمانلا ةسینكلا تاجایتحا ةدایز عم
 میدقت ةیفیكل تالامتحالا ءارقتسا ينم بلو .ام ءيشب مایقلا انیلع ھنأب رعش يدحتلا اذھ اوراأ انبابش نأ امب
 تاساردلا هذھ لثمل بسانم ناكم لضفأ نع ثحبلا ءانأو .وتنوروت ةعماجب تاساردلا نم ةرودلا هذھ لثم
 ملع تاساردل جمانرب ھب مسقلاف . سوألاو ندألا رشلا تاراضحلا مسق نوكی نأ بجی ھنأ انررق
 ندألا رشلا يف ةیمالساو ةیلایرسلا تاراضحلل تاسارد لإ ةفاضاب ایلود ھب فرتعم تایرملا
  نع داوم میدقت نأل فحتملاو ةسینكلا تاحارتقا دیج لكشب مسقلاب سیردتلا ةیھ ءاضعأ لبقتسا دقلو سوألاو
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 دیدشلا لیلقتلا ببسب ھنأ ریغ ةیملسألاو  ةیرملا تاساردلا عم  ارسج قحیس ةیطبقلا ةللاو  ةراضحلا
 داتعملاك ةیر لمحت يتلا ھتاباجتسابو ةدیدج داوم وأ  جمارب ءاشنإ نم اونكمتی مل ةیدنكلا تاعماجلل تالیومتلل

 نیتدام  سیردتب موقی  رضاحمل بتار عفد يف ةمھاسملا لع سقرم رام ةسینك ةقفاوم لع سقرم انوبأ لح
 لوصو عمو ٢٠٠ ماع يف ةیطبقلا ةللا يف تارودلا نم لوألا ةعومجملا سیردت متو يساردلا ماعلا يف

 ةللا نیب ةیلاتلا تاونسلا يف ةمدقملا تارودلا يف لدابتلا مت ویراتنوأ  لإ سرطب زمار  ریھشلا تایطبقلا ملاع
 ماع ءانثتسابو .ةیطبقلا ةنبھرلاو ٢و ١ ةیطبقلا راآلاو يطبقلا نفلاو ةیطبقلا تاساردلل لخدمو ٢و ١ ةیطبقلا
 وتنوروت ةقطنم يف ةیطبقلا سئانكلا نم ةیلاملا ةمھاسملا لع لوحلل سقرم انوبأ عس امدنع قف دحاو
 انوبأ برعأ   امدنع ٢٠١٢ ماع تح تارودلا لیومت يف سقرم رام ةسینك ترمتسا ویراتنوأ بونجو ربكلا
 ةلماكلا ةیلوسملا لمحتب وتنوروت ةعماج موقت يكل تقولا ناح دق ھنأب هروعش نع مسقلل مساح لكشب سقرم
 لازی ال مویلا تح تارودلا كلت میدقت يف مسقلا رارمتسا نم مغرلا لعو .تارودلا كلتل يلاملا لیومتلا نع
 ٢٠١ ماع يف تاعربتلل ةلمح يف ءدبلا مت رمتسم لیومت نامضل عسم يفو .ةبوعص لكشی اھل لیومتلا
 ةیرورضلا تالیومتلا عمج نكلو .ةیطبقلا تاساردلا يف ذاتسأل لماك ماودب مئاد بنمل تاعربتلا عمج فدھب
  .اریبك ایدحت ھنأ تبأ ةلماكلا
 
 سیسأت يف ءدبلاب فحتملاب دارفأ اھیف امب دارفألا نم ةعومجم تماق ٢٠٠٨ ماع نم تقولا اذھ لثم يفو
 يتلاو        ةیطبقلا تاساردلل ةیدنكلا ةیعمجلا

 فدھت ال ةمنمك ةیعمجلا سیسأت متو .مسقلل ةعباتلا دالبلاب ماعلا میلعتلاو ثحبلا تایعمج نم دیدعلا وذح تزح
 تارودلا لیمكتب ةیعمجلا موقتو .نیسسملا ءاضعألا نم فحتملاو سقرم انوبأ ناكو ٢٠٠٩ ماع يف برلا لإ
 نم ریبك ددع لوح فحتملا عم نواعتلاب تاودنو ةیونس ةیطبق تاسارد مینت یر نع مسقلا اھمدقی يتلا
 تاونسلا ربع ةیعمجلا تماقو لمع اروأ رعل ملاعلا ءاحنأ تش نم ءاملع ةوعد متتو  .تاعوضوملا
 يف رمتم لك يف ةضورعملا اروألا رشن متیو .ةیثحبلا مھقاروأ رع لع ةاروتكدلا بال عیجشتب
 .نییلود نییئاخأ لبق نم اھنأشب میكحتلا متیو ةیعمجلل ةیمسرلا ةفیحلا
 
   "ةیرلا بحال ةیحت" ناونعب نیبأت يف ریبعت لضفأ ةدئارلا سقرم انیبأ ةردابم جئاتن نع ریبعتلا مت دقلو
 لع لماكلاب روشنم نیبأتلا صنو .٢٠٢٠ ماع يف سقرم انوبأ ینت امدنع ةیعمجلا ةرادإ سلجم نم مدقم
:---- ةیعمجلاب اخلا ينورتكلا عقوملا . .

 رمتملا يف سقرم انوبأ برعأ :٢٠٠٨ ماع يف لوألا ةیعمجلا رمتم لإ ریشی اءزج سبتقأ انھو 
 نیمتھملا بالطلا نم تاباجتسالا نإ" .عتنت ةیطبقلا تاساردلا ری نأ يف ھتبغر نع ةیعمجلل لوألا
 يضملل رم ساسأ رجح ربتعت ... ةیلبقتسملا ةیونسلا تارمتملاو وتنوروت ةعماج يف ةیطبقلا تاساردلاب
 ھنأ تاونس رشع لالخ يف رن نأ عقوتن يكل انسفنأل مسن نأ اننكمی امبر .دملا ةلیو ةیرلا هاجت امدق

 لع امنإو ةیدنكلا ةیعماجلا اسوألا يف قف سیل مھاحبأ رعب نوموقی راص نویدنك ءاملع انیدل نوكیس
 لعلو صحلل نییدنكلا بالطلا بابش نم ةعومجم يعسب سقرم انیبأ ةیر تققحت دقلو ".يلودلا وتسملا
 یراتلاو ةینا قیسوملاو ایجولوبورثنألا تاختلا نم دیدعلا يف ةیعماج بصانم لشو ةیعماج تاجرد
  .ةیطبقلا تاساردلا يف اعیمج نوكرتشی نیذلاو توھاللاو ةینیدلا تاساردلاو تایئابآلاو
 

          
 يطبقلا فحتملا" لإ "يطبقلا سقرم رام فحتم" نم ٢٠١٨ ماع ویلوی ٢٠ يف ایمسر فحتملا رییت مت دقل
  وھ رییس يطبقلا فحتلا نأ سقرم انیبأ ةیر يطبقلا فحتملا ةرادإ سلجم نم فرتلا اذھ دكیو ".ادنكب
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 جمارب يھو نییدنكلاو ابقل میلعتلا جمارب ریوطتب موقی  ".تافاقثلا ددعتم يدنكلا كییازوملا يف ةنولم ةالب"
 هرابتعاب ھب فرتعی نأل فحتملا ةیر نع يلاحلا نایبلا دیدجلا مسالا سكعی امك مویلا اذھ تح اھمیدقت رمتسی
 ارتلاو ةدرفتملا ةیفحتملا تاعومجملا لع افحلا يف يروحملا اھرودل اھمارتحا متی ةیدنك ةیفاق ةسسم
 ناك ةدحاو ةیطبق ةسینك كانھ دجوت تناك امدنعو ".اھب ءافتحالاو اھیف ثحبلاو ابقل يرثلا ينلا يفاقثلا
 ةدایزو ادنك لإ نیرجاھملا ابقل يمانتملا ددعلا عم نكلو ،اھل امئالم يطبقلا سقرم رام فحتم صیخت

 رارمتسا نم مغرلا لعو .ةعساولا ةیلاجلا هذھ دیدجلا مسالا يوتحی نأ دبال ناك دالبلا يف ةیطبقلا سئانكلا ددع
 لثمتیو .اینو ارود ھلو ةیلاجلل فحتم ھنأ دكی دیدجلا مسالا نأ الإ ادنك يف دیحولا يطبقلا فحتملا ھنوك
  .ةدیدج ةبقحل مامل سقرم انیبأ ةیر لمح يف فحتملا ةدایق مامأ دوجوملا يدحتلا
 

  
 ادنك يف يطبق يفاق يزنك هرابتعاب فحتملا ھیلع نوكیس امل ةیلاحلا ةحللا ءارو رنی امئاد سقرم انوبأ ناك
 عبلا نأ فرعی ناك عرازلا لثم يف لاحلا وھ امكو .الھس نوكیس یرطلا نأ ادبأ معزی ملو .ةمداق لایجأل
 ةیمھأ نع قف ربعی مل ةرركتمو ةدع تارم يفو .يلاحلا تقولا يف ةمدخلا كلت لوبقل نیدعتسم نونوكی ال دق
 فحتملا ةمدخ ةلاسر لع ازكرم ءاجرلاب هروعشب فتحا تقولا سفن يف ھنكلو ،اھیلع لاثم ناك امنإو ةرباثملا
 لإ دأ يل اباب يطبقلا نفلاو ةفاقثلاب ھفشو ھتفرعم لإ ةفاضاب ملعمك سقرم انیبأ ةمدخ يل تحتف دقلو
 يتایح تكرابت دقلو .ةفلتخم تایفلخو رامعأ نم سانأ عم يطبقلا انارت ةكراشم نع ةفرعملاب ةیر ةلحر
 يلعن فیك انملع امدنع يل اھاطعأ يتلا سقرم انیبأ ةقو داشرإو عیجشتو ةفرعمو ةمكحب ھنع ربعی ال لكشب
 ةبھوم نكلو ةیر بحاص صخشلا نوكی نأ نكمی . دجمل عیمجلا عم اھتكراشم متت ةمدخك يطبقلا ارتلا
 ةرباثملاو تابثلاو عضاوتلاو ءودھلاب مستی ناك يذلا ھتدایق بولسأ يف لثمتت تناك ةیسیئرلا ھتفص وأ سقرم انیبأ
 فحتملا لخل ھتیر ھكاردإ يف ھتیر یقحت نم نكمت لاخلا كلتل ھمادختسا لالخ نمو رارصاو ةیدجلاو
 ركذتلو .فحتملا ةلاسرو يطبقلا ارتلا نآلا نولمحی مھفرعی نكی مل امبر ذیمالت عمجب ماق كلذ   ءانأو يطبقلا
 لجرلا ٢٢:١ لاثمأ :فحتملا ةرادإ سلجم نم ةیزعتلا ةلاسر يف تناك يتلا ةیلیجنا ةیآلا ركذتأ ھارت
  .ھئانبأ ءانبأل اریم كرتی لالا
 
 سوم نیلیھ
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  ققرر  سساالل  ققرر  للاا
  ))-((  
  
 رشلاو ةبیرقلا تاراضحلا ةیلك تنزح دقل
 موی يف سقرم سایلإ سقرم صمقلا لیحرل ةیطسوألا

 سقرم انوبا ةماسر تمت دقل .٢٠٢٠ ماع ربمسید ٩
 يف يسكذورأ يطبق نھاك لوأ نوكیل ١٩ ماع
 سردو ١٩٢٩ ماع رمب دلو دقلو .ةیلامشلا اكیرمأ
  ةیالو يف  ةعماجب
 يف سویرولاكبلا ةجرد لع لح ثیح ةیكیرمألا
 ریتسجاملا ةجرد لع لوحلل بھذ م ،توھاللا
 ماق ثیح رم لإ سقرم انوبا داعو .سفنلا ملع يف
 .ةیطبقلا تاساردلا دھعم يف سیردتلاب
 
 يھو وتنوروت ةنیدم يف ةیسكذورألا ةیطبقلا سقرم سیدقلا ةسینك سیسأتل ادنك لإ بھذ ١٩ ماع يفو
 ١٩٩ ماع يف ادنكب يطبقلا فحتملل سسمك ادئار ناكو .ةیلامشلا اكیرمأ يف ةیسكذورأ ةیطبق ةسینك لوأ
 .٢٠١٠ ماع يف  ھیطبقلا تاساردلل ةیدنكلا ةیعمجلاو
 
 ةیعمج سیسأتل ةقباسلا ةریثكلا تاونسلا لالخ يطبقلا ارتلا رشن معد يف اطشن ارود سقرم انوبا بعل دقلو

 وتنوروت ةعماجب تاشقانم دقع يف ةردابملا مامز ذخأب ادنكب يطبقلا فحتملا ماق ،ھتدایق تحتو .
 ةعماجب ةیلك يف ةیطبقلا تاساردلا يف تارود میدقت لإ دأ امم   

 ھیطبقلا تاساردلل ةیدنكلا ةیعمجلا نیبأت لع روثعلا نكمیو .  وتنوروت
 اخلا ينورتكلا عقوملا لع سقرم سقرم بل     

.ةعیمجب   
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  اا  اا
 رلا لا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



41

ما قبل الكهنوت



42



43



44

االكليل  طقس



45



46

قس الرسامةط



47



48



49



50

يان الثانجممع الفاتيك



51



52

ةبدايات الكنيس



53



54



55



56



57



58

Elevation to Hegumen Elevation to Hegumen 



59

اركةباباوات وبط



60



61



62



63

ساقفةاآلباء املطارنة واأل
&



64



65



66



67

مع رجال الدولة



68



69



70

خدمة الشباب



71



72

تكريم وتقدير



73



74

أرشيف امليديا



75



76



77

January 1980: CBC TV broadcasted the feast of the Epiphany
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79



80



81



82

اآلباء الكهنة



83



84

أرشيف الوثائق



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94

املتحف القبطي الكندي



95



96



97

الكاتدرائيه



98



99

أالب الكاهن



100



101

العمل الرعوي



102



103



104

األسرة



105



106

النياحة



107



108



109



110



111



112
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  اا  اا
 يسكرا سيلا ش نم هداشإ تاملك

 تاييسلا 
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 :حيس*ا  ل /اسا
 

                    
                  
                 

                 
                

                
                
                  

                    
                  

 
 :د,يم دادو هوو د,يم ي /يسلا
 

                   
                
                    

                   
                   
                

                 
      
                     

                
    

 
 :م  /رلا
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 :م ر /يسلا
 

                  
                  
                  

            

                 
                    

                  
                  

                    
                  

  اكي - عم اير هوو عم ا /يسلا
 

                 
                    

                  
         

                    
                   

                  
                    

                   
                   

                   
                     

                  
                   

      
 
 :حيس*ا  را تز/رلا
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 :يت يي /يسلا
 

               
                 

                   
                
                 
      

 
 :ر ي /يسلا
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 :وز يرل /يسلا
 

                    
                

                   
           

 
     

                
                  
                  

                   
                 

                    
                   
  

                   
                 
           

 
 :رقب ا /يسلا
 

                  
                 

         
 
 :سا ا /يسلا
 

                    
               

                     
                     

                    
                    

 
 :رساو هتا ام /يسلا
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 :حيس*ا  م /اسا

 
                  
                  
                  
   

 
 :ايرس رام /يسلا
 

               
                    

                   
                 

                    
                 

                  
                    

                    
 
 ن رشم /يسلا
 

                      
                    
                  
                    
                    

                     
                   
                

 
                   
                  

                    



119
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 :يت ي /يسلا
 

                  
                 
                  

           
                     

               
 
 :ر ل /يسلا
 

                  
                    

                   
 
 :رنكسا ا /يسلا
 

                  
                 

                   
                   

                   
                 
                     

                    
 

 
                   

                  
            



121
 

                  
                    

                    
                  
                  

 
                   

                 
                  

                 
                    
                   

                     
               

 
 :وز مت /يسلا
 

                  
                  
                  

         
                  

                  
                 

             
 
 :يت نيا /يسلا
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  ععببااررللاا  للصصففللاا
 

 ف ةيسكذوثر5ا ةسينكلا بعش نم ةداشإ تاملك
 تاينامثلا
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 :رم انيد /يسلا
 

                   
                 

                  
                    
                   
                    
                    

                  
           

 
                      

                    
                   
                    

                     
                 

                
                     
                  

                    
                

                  
                      

   
 

                  
         

 
 :هم م لاسر
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 :ان ريما /رلا
 

                    
                
                  

                    
                    

         
 
 : عس سم /رلا
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 :ناميس ي /يسلا
 

                 
                
                

                 
                    

                  
                   

                   
                

          
 

                   
                

                   
                 

                  
                

                   
                    

                     
        

 
 :اسا يا /يسلا
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 :رنكسا رييب ن /يسلا
 

                
                   

                  
                

  
 :يايم م /امشلا
 

                  
                    

                    
                   

                  
   

 
 :ان )ر( يررام /يسلا
 

                  
                   
         

              
 
 :ي ان رم /يسلا
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 :هتا نايرام /يسلا
 
                    

                    
                   

                    
                   

                   
                  
                 
                 
    

 
                    

                       
                   

                    
         

 
                   

                   
                 

                   
                  

                  
  

 
                    
                  

                 
                   

                 
                   

                   
                  
                 

                  
       

 



128
 

 :رنكسا )ر( اكيم /يسلا
 

                     
                   
      

 
                 

                 
            
                     

                 
                 

       
 

                  
                 

                 
                   

                 
                     

                  
                        
                

 
 :سي ا /يسلا
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 :يساب )اشب( سا /رد
 

                   
                    

                     
            

                   
                    

                    
   

 
 :رم اييس /يسلا
 

                    
                 

          
                  
                  

                    
         

 
 :ا  ر رلاو )يد( يدو/يسلا
 

                     
                 

                     
                     

                  
                  
                

                
                     

                  
                

                  
                   

                    
    

 
 



130
 

 :ما ما /رلا
  

                  
                

                    
                  
                   
                  

                    
                    

                  
                    

        
 

                  
                 
        

 
 ريلا مياربا/رلا
 للاو م,سلا  اا
 

                 
                   

                  
                  

                  
                 
      

 
 :لب رنكسا/ نه*ا
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 :مسرب م /اسا

 
                   
    
                   
                     
                 

         
 
 :لب رام /رلا
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 يبرعلا سرمل رم انيب مد خيرات  اشب نم م
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 :ميس  /رلا
 

                    
                   

                 
                

                 
                  

      
 
 :نور /يسلا 
 

                    
                
                    
                 
     

 
 

 
                  

                   
                   

                  
                  
                   

                    
                   

          
 
 :يراو ن5ريب - ما ي/ يسلاو يدا /يسلا
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 :نايمد ريمس /نه*ا
 

                    
                

 
 
 :اعلاو اسا اي يسلاو ر /يسلا
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اا    للصصففللاا

 

 ف ةيسكذوثر5ا ةسينكلا بعش نم ةداشإ تاملك
 ةا ةيل5ا تاينيعسلا
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 :عس رسي /نه*ا
 

            
 

                
                 

                    
                 

                    
                    
                  

                  
                   

          
 
 :دن يي /اس"ا
 

                 
               

 

 :تا ي يسلاو رصنم /يسلا

                  
                  
                   

                  
               

 
 
 :رم اب ريا تااسلا يت
  ي م معم
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