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 سكيليكيو

 ةيملاعلاو ةيبرعلا ةمظنألا فشكو قئاثولا برح



 ءادهإلا

 ....”جناسأ نايلوج“ طقف دحاو صخش يلإ

 ....ىفخلا وأ نلعملا كئامتنا نع اديعب

 ..ةقيقحلا نم ءزج تفشك كنأ يف كش ال

 ءادعألا دض برحلا ةرادإل ةديدج ةقيرط يلع انتعلطأو

 ...نامزو ناكم يأ يف

 ينادلا





 قئاثولا برح

 ةيليئارسإلا رزاجملا ليصافتل سكيليكيو ضرعتي مل اذامل *

 ؟؟نيطسلفب

 ؟؟ةيليئارسإ وأ ةيكيرمأ ةعانص سكيليكيو له ا#

 ؟؟سكيليكيو قئاثو ف يبرعلاو يرصلملا رودلا | ل

 عسيبرلا تاروث كيرحت يف سكيليكيو قئاثو تمهاس له ا#

 ؟؟يبرعلا





 ةيادبلا لبق
 ...ايونعم عكرت ةدحتملا تايالولا لعج نم نكمت جناسأ نايلوج

 "ورتساك ليديف" |
 فلخ يرجي امو بيذاكألاو تارواملا فشك يف ديفم سكيليكيو عقوم نإ"

 امنيب «ةلواطلا قوف كحضلاو يملاعلا قافنلا حضفو ,بوعشلا دض سيلاوكلا
 "اهتمت عسلتو غدلت يدايألا

 "يفاذقلا رمعم"

 يلودلا عمتجملا دض ةمجه سكيليكيو

 "نوتنيلك يراليه"
 رابخأ ةلصفنم باصتغا ةيضق ةيفلخ ىلع "جنسأ نايلوج" ىلع ضبقلا ءاقلإ

 "ستيج تربور"
 نيديلا خطلم اكيرمأل ٍداعم يرس ليمع وهف هدايطصا بجي جناسأ نايلوج

 ءامدلاب

 ”"نيلاب ةراس"
 ىضوف ثادحإ لجأ نم بقع ىلع اسأر رمألا تبلق سكيليكيو قئاثو

 "يكيرمأ لوقت

 قالغإي ةبلاطمص بخصت يتلا يه ةيلاربيللا ةيطارقميدلا لودلاب ىمست ام

 سكيلبكيو

 ”ياطيرب يفحص نوتجون نوج"
 كترقب نكلو ءروخت نأ كريغ ةرقبل نكمي ةلوقم انيدل فيرلا يف اندنع ,ملعت

 ةتماص لظت نأ بجي
 "نيتوب ريمدالف"



 ىلإ ةفاضإ هنأ نم ةدحتملا تايالولا ةموكح هانبعت يذلا نلعملا ريبكلا لمألا نإ

 هيف كوكشم رمأل ةحاسلا ىلع نم سكيليكيو يفتخيس "جنسأ" ءافجخا

 "زميات ليشنانيف" ةيزيلجنإلا ةفيحصلا
 تايالولا ةداق ةعمس نكلو تابيرستلاب تمطحت دق ةدحتملا تايالولا ةعمس

 ديسلاو "سكيليكيو" هاوفأ ميمكت مهتلواحم ربكأ ةروصب تمطحت دق ةدحتملا
 ةديتسأ'

 ةيراسيلا "جنوتيز رئيلرب" ةفيحص

 ا



 ؟سكيليكيو عقوم نيأ
 زكرم نسم تاجاتروبيرلاو روصلا نم ديدعلا ةيملاعلا مالعإلا لئاسو ين رهظت

 يف عيقي زكرملا اذه ."فوهنهاب مدخمل" عبتي يذلا "نينويب" يديوسلا تامولعملا

 ءسكيليكيو عقوم عبقي هتامقلم ىلعو ,"موهكوتس" يف ضرألا تحت يوون أجلم
 "نينوسيب" عقي ..ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازول ةيرس قئاثو ىلع هداوم يف دمتعي يذلا
 ةكيمس هناردجو «ملوهكوتس يف "غريباتيف" ةقيدح حطس تحت اًرتم ٠" قمع ىلع
 ىلع ظفاحيو ؛ةيوون برحل اًبسحت «ةدرابلا برحلا ةرتف يف أجلم ناك ثيح «ةئيتمو
 تادلوملا كلتك ,ءلزيدلا ىلع نالمعي نادلوم ةيئابرهكلا ةقاطلا ةيرارمتسا

 باوبأ هلخدم ىلعو ..طاواغيم ١.8 ىلإ لصت ةردقب وتانلا تاصاوغ يف ةدوجوملا

 سدنهملا ميمصت بسح أجلملا ءانب ديعأ /7٠٠. ماع يف اًرتميتنس 4 اهكمم

 عسبرأو ةلاص نم أجلملا فلأتي "اترونالسنارف تربلأ" ريهشلا يديوسلا يرامعملا
 ومن يف ةمدختسملا كلتك «ةيراهف ةرانإب زهجمو تامقلملا دجوت ثيح ,ةريبك فرغ

 55٠6٠ ل عسي كامسألل ضوحو ةيعانطصا تالالش هيف دجوت امك ..تاتابنلا

 ةحاسسملا غلبتو ءرمقلا حطس هبشتف ,تاعامتجالا ةعاق ةيضرأ امأ ,ءاملا نه رعل

 يف ةيامح ئجالملا رثكأ "نينويب" أجلمو ءعبرم رتم ٠٠٠١ نم رثكأ أجلملل ةيلكلا
 !!ةيوون ةلبنق راجفنا ىتح ,تامجه ةيأ نم ىشخي ال ملاعلا



 ةريثك تاظحالم

 ؟سكيليكيو تابيرست بحاص "جناسأ نايلوج" وه نم
 بصنم ايلاح ىلوتي ١91/١ ماع ديلاوم نم يلارتسا يفحص وه جناسأ نايلوج

 ةدع ىلع زئاح وهو ءهمساب يمسرلا ثدحتملاو .سكيليكيو عقوم ريرحت سيئر
 ةيلودلا وفعلا ةمظنم ةزئاج لثم ,ةفاحصلاو ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيملاع زئاوج
 ريغب يعامجلا مادعإلاو ,يرسقلا ءافتخالا تايلمعل هفشك لضفب) 7٠٠4 ماع

 ماعلل ةباقرلا ةمواقمل تسيمنوكيإ ةفيحص ةزئاجو «(اينيك يف نيضراعملل ةمكاحم

 «تنرتنإلا فيشرأ نمض .هتنودم يف هتالاقم ريشت ..زئاوجلا نم اهريغو
 .ملاعلا لوح ملظلا ءازإ فرصتلاو .داسفلا ةحفاكمل وعدت ةيلاثم راكفأ ىلإ

 مئارجلاو داسفلاب طبترت قئاثو رشنب رهتشاو "27٠٠ ماع سكيليكيو عقوم سسأ
 ةيلاملا تاكاهتنالا ىتحو ,ةراضلا تايافنلا يمر نم ةيمانلا لودلا قحب بكترت يتلا

 ..ةفلتخملا تاكرشلاو كوببلل

 ايلارتسأ لامش "دنالزتيوك" يف ”ليفسنوات" ةدلب يف اماع "4-لا وذ جناسأ دلو

 لوقت ةبرطضملا هتدلاو ةايح بولسأ ببسبو «هيفرتلا ةعانص يف المع نيوبأل

 ..اماع ١ 5 هرمع غلبي نأ لبق ,ةرم نيثالثو ةسمح وحن هلرتم نع لحترا هنإ ريراقت

 تايضايرلا مولعلاب علوم وهو 27٠٠01 ماع ذنم نم هنع لصفنا نبا جناسألو
 ناك هنإ لاقيو ©١592 ماع يف رتويبمكلا ةنصرق ةمهتب جناسأ نيدأو ..رتويبمكلا

 لجرلا علو رمتساو ,تافلاخملا كلت بكترا امدنع "سكادنيم" هسفن يمسي

 مظن ريوطت ىلع لمع ثيح «تاينيعستلا دقع رخاوأ ىتح رتويبمكلا ةزهجأب
 تيقبو "موك تود سكيل" لوألا هعقوم جناسأ لجس ١9994 ماع يفو ريفشتلا

 ىلإ فدهي هنأ معزي يذلاو "سكيلبكيو" عقوم جئاسأ سسأ 27٠٠5 ماع ينو
 اميسال ةيرس قئاثو رشن لالخ نم روهمجلا ىلإ ةمهملا تامولعملاو رابخألا رشن
 ..قارعلاو ناتسناغفأ يف ةيكيرمألا برحلا لوح



 ةنجل كانهو "ةفلتخم رداصم نه تايرابخإ" حبرلل فداهملا ريغ عقوملا لبقيو

 جناسأ هلاق امل اقفوو .همدع نم رشدلا ررقتو ,قئاثو نم دري اه ضرعتست ةعجارم

 ..ةيرس ةقيثو نويلم نم رثكأ ردصأ عقوملا نإف ”دلاربه غنينروم ديس" ةفيحصل
 ..ملاعلا لوح ةفاحصلا هترشن امث ريثكب رثكأ مقر وهو

 صاخشأ ةسمح نم قيرف نكمتي نأ وهو ..زخم ءيش كلذ نإف لجرلل اقفوو

 فشك نع ةيملاعلا ةفاحصلا تزجع يتلا ,تامولعملا كلت لك ملاعلل فشكي نأ نم

 . .نينسلا تارشع رادم ىلع اهعبر

 نع نوفحابلا كئلوأ اهروزي يتلا عقاوملا مهأ دحأ يورتكلإلا عقوملا حبصأ دقو

 .يديلقتلا بولسألا نع اضوع ةماعلا مامأ ةيرسلا تامولعملا ضرعل ةديدج قرط

 دعب ١٠١" يضاملا ماعلا نم ليربأ رهش يف ريبك مامتهاب عقوملا يظح دقو
 نم ةعومجم مجا يهو ةيكيرمأ رتبوكيله ةرئاط رهظي اروصم اريرقت هرشن
 ”زرتيور" ةلاكو يف نالمعي نايفحص مهنيب نم ناكو مهلتقتو نييندملا نييقارعلا
 .. ءابنألل

 نيبولطملا رثكأ ةحئال ىلع جناسا مسا "لوبرتنإلا" ةيلودلا ةطرشلا تجردأ

 مئارج يف رظنت ةيديوس ةمكحم نم بلط ىلع ءانب ؛ةيلودلا ةطرشلا ةمظنم ىدل

 .ةموعزم ةيسنج
 ةيلود لاقتعا ةركذم تردصأ دق "ةيئانجلا ملوهكوتس" ةمكحم تناكو

 ءيسدج شرحتو «باصتغا مئارج يف هب هبتشم هنأ ىوعدب "لمتحم ببس"ب
 .ةوقلل عورشملا ريغ مادختسالاو

 ةقزم نينو لاهل نإ ٠٠١ ماع يف "ةيناطيربلا ياكس" ةطحم تلاق

 ..هتاذ تقولا يف ةيناطيربلا ةطرشلا هتدكأ يذلا رمألا ,جناسأ نايلوج سكيليكيو

 تاقيقحتلا تلازام نكلو ماعلا سفن يف ةيلام ةلافكب جناسأ نع كلذ دعب جرفأ مث

 .ةيراج ةيضقلا يف



 .!!طلغ شينومهفتام

 اذام ؟هتقحالم ىلع ناكيرمألا بتاعتو ,جناسأ نايلوج نع ايسور عفادت اذامل

 نيذلا ىلع ةيتوبكنعلا ةكبشلا يف جناسأ راصنأ اهنشي يتلا "تامولعملا برح" نيبت

 ؟ةيلاملا تاليوحتلا لوصو كلذكو ,لمعلا نم سكيليكيو عقوم عنم ىلع نولمعي
 راصنأ نيبو :ةصاخلا ةيكيرمألا ةزهجألا نيب ةهجاوملا لوح ثيدحلا رودي له

 نم ابيرق رهظيس له ؟ةيوق ةهج جناسأ ءارو فقت وأ "دودح الب ةملكلا ةيرح"
 ؟جناسأ عورشمب رمكتسيس

 يفيقوعب يهتنت نل سكيليكيو حئاضف نإ" ةرم نم رثكأ جناسأ نايلوج اهدكأ

 ىلع ددشتملا نطنشاو لعف در نوربتعي نوريثكلا .."لايتغالا وأ نجسلاب ءاوس

 ةسرطغلاو رابكتسالل ارهظم سكيليكيو عقوم يف ةيرسلا ةيسامولبدلا قئاثولا رشن
 ةدحتملا تايالولا باصأ يذلا «؛ةيرسلا نونج ىلع اليلدو ,ىربكلا ةلودلا ءايرو

 ىرخألا ةهجلا نمو ,ةهج نم اذه ء”٠ ٠1١ ربمتبس نم رشع يداحلا ثادحأ دعب

 دقو ..ةيكيرمألا ةينمألا رئاودلل اعيرذ الشف ةيرسلا تامولعملا بيرست لغمج

 نم جئاسأ ةقحالم ةيقادصمب ءايسور اهنمو .نادلبلا نم ديدعلا تادايق تككش

 . .امهئافلحو ايناطيربو ةدحتملا تايالولا لبق

 ةينورتكلا ابرح تنرتنإلا ءاطشن نم جناسأ عم نوفطاعتملا نش مهبناج نمو
 لاومألا دراوت نود «ةيكيرمأ طوغض تحت ,«تلاح يتلا تاسسؤملا ىلع ةيلعف

 لصح يتلا ةئجافملا ةيملاعلا ةرهشلا نأ ديكأو .سكيليكيو عقوم ىلع تاعربتلاو

 رارسألا نوديصتي .هل ددج نيدلقمو عابتأ روهظ ىلإ يدؤتس جناسأ نايلوج اهيلع
 .لملا ىلع اهونلعيل ,ىرخألا نادلبلا رارسأو ةيكيرمألا



 ةمدقم

 عقوم ربع ةيكيرمألا قئاثولا نم فالآلا تانم بيرست ةيلمع نأ كش ال

 لبق نم ةلود تضرعت نأ ثدحي ملف ..خيراتلا رم ىلع مخضألا دعت "سكيليكيو"

 تالوادم حبصتل .مالعإلا لئاسو ىلإ ةيرسلا اهقئاثو نم مكلا اذه بيرسعل
 ..تنرتنالا ربع نييالملا تارشعل ةحاتم ةصاخلا اهئارآو مهتاريدقتو اهييسامولبد

 ىتح موسحم ريغ اًرمأ ىقبي قئاثولا هذه اهلمحت يتلا ةيمهألاو ةروطخلا ريدقت نكل
 ةيقادصم نأ نورخآ ىري امنيب ..اًديدج لمحت ال "ةرئرث" درحم اهاري ضعبلاف .نآلا

 اًريثك نوددرتي فوس ملاعلا ةساس نم نيريثكلا نأو ,ةفينع ةبرضل تضرعت اكيرمأ

 نأ ةيشخ «نييكيرمألا نيلوئسملا ةرضح يف ةصاخلا مهفقاوم نع حاصفإلا لبق

 امب تلصو يتلا ةقيرطلا نأ مغرو ..ملاعلا ربع ةروشنم يلاتلا مويلا يف امب اوئجافي

 نأ الإ ,نآلا ىتح ةلوهجم تلازام "سكيليكيو" عقوم ىلع نيمئاقلا ىلإ قئاثولا اذه

 يف ."جننام يلدارب" ىعدي ,يكيرمألا شيجلاب دنجم طروتل تراشأ ةيفحص ريراقت
 ام ,ةيكيرمألا ةيركسعلا تارباخملاب تامولعملا ليلحت مسق يف هلمع الغتسم ,رمألا

 نييالم نمضتت يتلاو ,ةيرسلاب ةفوصوملا تامولعملا دعاوقل لوخدلا ةيحالص هحنم

 ,"جتنام" تايحالص نكل .ةيلارديفلا تالاكولاو تارازولا فلتخمب ةصاخلا قئاثولا

 ,ةروطخو ةيرس لقألا تامولعملا دعاوق ىلع ترصتقا ءاًريغص اًدنجم هنوك مكحب

 تحت ةفنصملا ةروطخ رثكألا قئاثولا هدي لطت مل امنيب ."يرس" دنب تحت ةفنصملاو

 .."ةياغلل يرس" ةئف

 تامولعم يأ نم ولخي قئاثولا كلت نم نآلا ىتح هرشن ىرج ام نإف لعفلابو
 نع ةرابع ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازوب ةصاخلا قئاثولا مظعمف ؛ةريطخ قئاثو وأ
 ..ملاعلا ربع نييكيرمألا نييسامولبدلاو نطنشاوب ةرازولا رقم نيب ةينيتور تالسارم
 يتلا لودلا يلوئسم بضغي دق «تامييقتو تاريدقت نم كلذ عم ولخت ال اهنكل

 اجارحإو ارطخ دشألا وه اذهو- امنإ امك ,نويسامولبدلا ءالؤه اهيف لمعي

 نيلوئسم ىلإ لودلا هذه ةساس امي ىضفأ :ةنلعم ريغ فقاوم نمضتت -نطنشاول

 اوه



 اهيلئاق عضي اهنع حاصفإلا نإف ُ نمو ,.ةصاخ تاسلج يف نييكيرهأ نييسامولبدو

 .غلاب جرح يف اهيلقانو

 ءارجإب .هتأطو نم ليلقتلاو ,جرحلا اذه قابتسا ةدحتملا تايالولا تلواح دقو

 اًقبسم مهعالطإل «قئاثولا كلت يف ةدراولا لودلا يلوئسم عم تالاصتا ةلسلس

 مجح نم للقي مل كلذ نإ الإ "سكيليكيو" ىلع اهرشن متي نأ لبق ءاهاوحف ىلع
 قحب ةفينع تاماقاو تاداقتنا قئاثولا تنمضت يتلا ءايسور لثم ةلود يف بضغلا

 ءريخألا ةصاخ ,"نيتوب ريميدالف" اهئارزو سيئرو:"فيديفديم يرتيمد" اهسيئر
 هنم.ةبرقملا ةرئادلاو هحبرتو ءايفاملا عم ةقيثو ةقالع ةماقإب قئاثولا ىدحإ هتمقا يذلا

 : .كلذ ءارج تارالودلا تارايلم

 بجر اهئارزو سيئر لوصحب امعازم قئاثولا ىدحإ تنمضت دقف ءايكرت امأ

 كونب يف ةيرس تاباسح هكالتماو ؛ةعورشم ريغ ةقيرطب لاومأ ىلع ناغودرأ بيط
 ,قارعلا يف ةدعاقلا ميظنت يلتاقم ةدعاسم لوح ىرخأ معازمل ةفاضإ ءارسيوس

 ءايكرتو ايسور ىلع ةمئاقلا رصتقت لو .يوونلا اهجمانربل تادعمب ناريإ ديوزتو
 قارعلاو ناتسناغفأو ناتسكابو ايلاطيإو اسنرف لثم ,ةدع لود لمشتل تدتما اغإو

 .ةيبرعلا لودلا مظعم ىلإ ةفاضإ ءرصمو ليئارسإو رئازجلاو

 وأ فقاوم يأ نم اهولخ «2نآلا ىتح قئاثو نم برس اميف ءاّتفال ناكو

 ةحلصم يف رشابم لكشب بصي قئاثولا هتنمضت اه نإ لب «ليئارسإب رضت تامولعم

 ودع «ناغودرأ اهئارزو سيئرو ايكرت ةروص هيوشت ةهج نم ءاوس «ليئارسإ
 نأ امك .ناريإ عم ئىطاوتملا رهظمب هراهظإو ,داسفلاب همصو ربع ءديدجلا ليئارسإ

 ىلع يبرعلا راوجلا لود بناج نم نلعم ريغ عامجإ دوجوب ءاحيإلا لواحت قئاثولا

 سكع ىلع كلذو «ناريإ ىلإ ةيركسع ةبرض هيجوتب ةدحتملا تايالولا مايق ةرورض
 اًبلطم لكشي ناريإ برض نأ كش الو .نلعلا يف لودلا هذه ةداق هب حرصي ام

 .ةقطنملا يف يوونلا حالسلا كالتماب ةدرفتم بيبأ لت ىقبت يك ءاّحلم اًيليئارسإ



 يباريإلا سيئرلا هعمو .لوج هللا دبع يكرتلا سيئرلا تعفد ةظحالملا هذه

 «قئاثولا رشن نم نيررضتملا دشأ دحأ هدالب دعت يذلا .داجن يدحأ دومحم

 "ةافصم" ربع رمت ,ةقسنمو ةمظنم ةيلمع امنإو ءاّبيرست سيل ثدحي ام نأب جاتنتسالل

 ءاّديدحت رثكأ ناك دقف يكرتلا ةيلخادلا ريزو امأ .اقلس ةددحم فادهأ قيقحتل

 ةيرظن نم اًقلطنم ,سكيليكيو تابيرست ءارو فوقولاب ةحارص ليئارسإ مهتاو
 اذهيو ,ةيضق يأ زغل كفل "؟رساخلا نمو ؟ديفتسملا نم" نع ثحبلل وعدت ةيسيلوب
 يأ نم قئاثولا ولخل ,ديفتسملا يه ليئارسإ نوك ىلإ يكرتلا ريزولا صلخ قطنملا
 «ناريإ وأ ايكرت ءاوس ءليئارسإ موصخ مه نيرساخلا ربكأ نأ نيح يف ءاهسمت ةنادإ

 ..ةجودزم ةيليئارسإلا ةدئافلا نإف يلاتلابو

 تاهويرانيس ةدع كانه نإف :قئاثولل دمعتملا بيرستلا ةيرظن اندمتعا ام اذإو

 فدمب ,كلذ ءارو فوقولاب ةيكيرمألا تارابختسالا يف تاهج مهتي لوألا ؛كلذل

 نارهط جمانرب ضاهجإ نأب حلاعللا ةلاسر لاصيإو .,ناريإ ىلع قانخلا قييضت

 ليئارسإ نيب طقف سيل ءاكر تشم اًقده دعي ,ةيركسعلا ةوقلا ربع ولو ,يوونلا

 نلعلا يف لوقت تناك نإو ؛يبرعلا راوجلا لود هيلع قفعت امنإو ءةدحتملا تايالولاو
 ناريإ نيب ةقالعلا ةعيبط راهظإ يف اًريثك غلابت تابيرستلا نإف كلذك .كلذ سكع

 .نارهط عم نواعت يأ هاجت لبقتسملا يف اًرذح رثكأ ةرقنأ لعجي دق ام ءايكرتو

 تالوادمب نوكت ام هبشأ يتلا «قئاثولا هذه عفد نأ ويرانيسلا اذه راصنأ ىريو

 ءاهنيعب فقاوم ةدناسمل يكيرمألا ماعلا يأرلا عفد يف دعاسي امبر نلعلا ىلإ ؛ةيلخاد

 ةهجو ريرمتل ماعلا يأرلا ةدناسم نوديري مهفأ يأ ؛قئاثولا وبرسم ططخي امبسح
 عالطإ نإف كلذك .ةيكيرمألا ةرادإلا لخاد ىرخأ تارايت باسح ىلع :مهرظن

 ةرادإلل رربي فوس قئاثولا يف ةدراولا تاريذحتلاو فواخملا ىلع نييكيرمألا

 ءاضراي كلذ يف ةعرذتم ءاهئافلح ضعب هاجت ةدح رثكأ فقاوم ذاختا ةيكيرمألا

 .ناتسناغفأو ناتسكاب يف عاضوألا ىلع صاخ لكشب قبطني ام وهو ماعلا يأرلا

 فوقولاب ليئارسإ يرصانمو ةينيميلا تارايتلا مهتيف ؛ءتاهويرانيسلا باث امأ

 نع ىتح زجاعلا رهظمب هريوصتو امابوأ سيئرلا جارحإل الوأ ,تابيرسعلا ءارو



 امابوأ عفدل ايناثو ؟اهينطاومو ةدحتملا تايالولا نمأب كلاب امف ءهترادإ قئاثو ةيامح

 ىلع يركسعلا رايخلا عضو ىلإ الوصو «ناريإ هاجت ةدش رثكأ تاسايس ينبتل
 يتلا تاقافخإلاو تالكشملا مجح فشك فدهتست قئاثولا نإف كلذك .ةلواطلا

 فقاوم ذاختا نع اهزجعو ,ةيجراخلا ةسايسلا ةرادإ لاجم يف امابوأ ةرادإ اهنم يباعت

 ..ءاوس دح ىلع ءافلحلاو موصخلا عم اكيرمأ لاصم ظفحت :ةعدار

 ةيدنهلاو ةيكيرمألا تارباخملا نم فلاحت فوقو ىلإ ثلاثلا ويرانيسلا بهذيو

 طوغضلا فينكت ناديرت ةيليئارسإلاو ةيكيرمألاف .ةبرسملا قئاثولا ءارو ةيليئارسإلاو

 عدرل ةفاضإ ءامهنيب كوكشلا عرز ربع .برعلا اهفاريج نع اهلزعو ,ناريإ ىلع
 .نارهط عم اهتقالع زيزعت نع ايكرت

 دعي يوونلا ناتسكاب جمانرب نع قئاثولا هتنمضت ام نإف «ةيدنهلا تارباخملا امأ

 تآشنم ىلع نييمالسإلا نيددشتملا ةرطيس ةيناكمإ نم رذحت اهأ ذإ ءائيُ اًذيص

 «تآشنملا كلت يف نيلماعلا قارتخا يف ةدعاقلا ميظنت حاجن وأ ,ةيوونلا دابآ مالسإ

 نأب ةلئاقلا ,يهدوين رظن ةهجو ززعي ام وهو ؛يوون حالس كالتما نم هنكمب امب
 ىلع وأ ,كلذ نم اهديرجت بحي هنأو ءيوون حالس كالتماب ةريدج ريغ ناتسكاب
 .ةيلود ةرادإ تحت ةيوولا اًهآشدم عضو لقألا

 متي ام نأ الإ ,تاهويرانيسلا كلت نم يأ ةحص ىدمب عطقلا نكمي ال هنأ مغرو
 لشف درجم وأ ءاّيئبع المع سيل ثدحي ام نأ رخآ دعب اًموي دكؤي قئاثو نم هبيرست

 وأ صاخشأ اهءارو فقي ,ةمظنم ةيلمع يه امنإو «قئاثولا بيرستل ىدأ ينمأ

 لكشب هرشدب موقتو ,تامولعمو عئاقو نم قئاثولا هنمضتت ام ةميق كردت تاهج
 قئاثو ىلع عالطالا ربع "نيمث ديص" ضعبلا هروصت اه نأ يأ .جمربمو يجهنم
 نوكي امبر ءزيلاهدلا يف رودي ام ايافخ ةفرعمو ,نوجاتنبلاو ةيكيرمألا ةيجراخلا

 رضت دق فقاوم نم قئاثولا هتنمضت امث رطخأو مهأ ةسيرف دايطصال "ريثم معط"

 .بيرقلا ىدملا ىلع اهتيقادصمو ,ءنطنشاو ةيسامولبدب



 يف ةماعلا دعاس قئاثولا كلت بيرست نإف -فورظلا تناك ايأ- دقتعأ ينكلو

 نأب هيلإ نوعمتسي امو .مهوح رودي ام قيدصتو قيثوت ىلع ةيبرعلا نادلبلا
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىمظعلا ىوقلا عم ةفلاحتمو ةراهنمو ةيلزه مهتاموكح

 ةلوقم ىوس باتكلا اذه ئراقل همدقأ ائيش دجأ ال انه إو ..برغلا يف اهئافلحو

 بسح لك نكلو ءاهيلع مدقنل ىعسن اعيمج اننأ دقتعأ يتلا "جناسأ نايلوج"

 ةعاجشلا نأ يهو ءاراكفأو ةيصخش ائدابه يدنع نإ " وهو ,ةصاخلا هتقيرط

 ةعاجش لامعأب اوموقيل نيرخآ بطقتست كنإف ,.عاجش لمعب تمق ام اذإو ,ةيدعم

 بلغتلا يه ةعاجشلا نإ لب ,فوخلاب رعشت ال كنأب ينعت ال ةعاجشلا نأو ءاضيأ
 تاوطنخلا ذختت نأو ,هتريسو ملاعلا ةعيبطل كمهف يف ارذح نوكت نأو .فوخلا ىلع

 ..ههجاوت نكلو .فوخلا نم برت ال تنأ ..لعفلاب عاجش وه ام لعفل ةمزاللا
 نأ عيطتسن اهدنع ..ملاعلا ةيوينب يه فيكو .ملاعلا لمعي فيك مهفب موقت نأو

 يننأل لاجرلا نع ثدحتأ انأو .لضفأ اناكم هلعجن نأو ءالدع رثكأ ملاعلا لعجل لمعن

 نأ 4لاعلا ةيوينبو ملاعلا ريس ةيفيكل مهمهف لالخ نمو .نوضوفم لاجرلاف ءلجر
 - اضيأ لاجرلا نأو .لضفأ اناكم هولعجي نأو ءالداع ملاعلا لعجم ةقيرطب اولمعي

 هذمبي مايقلاب نوضوفم لاجرلا نإ -لجر يننأل لاجرلا نع ثدحتأ انأ رركأو
 نأ نم الدب ,ةلادعلا معدو زيزعتل مهتاردقو مهبهاوم اورخسي نأو :تايلوئسملا
 دق تنك تنأف ..ادبأ ابعص سيل اذهو .طقف ىنغلاو ءارثلا لجأ نم اودباكي

 دراوملا كلتمت اهدنعف ءام لاجم يف تاربخ كدنع وأ «يميلعت ليصحتب تيظح

 لاملا ليصحتل اهمادختساب دباكت نأ طقف كل يغبني ال يتلاو «ةمزاللا تاردقلاو

 ليبس ىلع مهنم دحاو نوكي نأ ىلع اوربجأو ,نيظوظحم اوسيل سانأ كانه ..طقف

 ءالؤه دقتنأ ال انأ ..هلهأ لوعيل ,شيجلا يف وأ ةطرشلا يف لمعي وأ اسراح لاغملا

 نأ دقتعأ كلذلو ءةريثك ارومأ اولعفي نأ مهنكمي نورخآ كانه نكلو ءادبأ سانلا

 امدنعف .الدع رثكأو لضفأ ملاعلا لعجل ,مهدوهج اولذبي نأ اقح سانلا ءالؤه ىلع
 الو «يملاع وه اذه نألو ,ملألاب رعشأ يننإف .سانلا ءانع ىرأو ءملاعلا يف يلوح رظنأ

 تاق دع



 يباعي ال ,ةداعس رثكأ ملاع وه يملاعف ..ملاعلا اذه يف يباعي ناسنإ يأ ىرأ نأ بحأ

 لكب «ةنئاشلا فورظلا هذه لك نم صلختلل يعسوب ام لعفأ انأف اذل ..هيف سانلا

 سكيليكيو لالخ نم لمعلل يعسوب اه لك لذبأ نأو ,يل ةحاتملا تاردقلا

 ".كلذ قيقحتل ىرخأ تاروشنمو

 ىفحصلا بتاكلا

 ىنارحلا ديسلا

 لى



 ادح ةماه ةمدقم

 ضعب ءصاخ لكشب يرصملا نطاوملاو يبرعلا نطاوملا يزيزع فرعت نأ كل
 ةركلا لوح ءابنألا تالاكوو ةيملاعلاو ةيلحما فحصلا اهلقانتت يتلا ةماحلا رابخألا

 نم رثكأ رمعلا نم زواجتي مل «يلارتسا باش هبيس يذلا لازلزلل ةجيتن ؛ةيضرألا
 ضعبو «رتويبمك زاهج نم رثكأ هحيلست مجح زواجي ملو ءاماع نوثالثو ةعست

 انماكح يسارك نم ريثكلاو ةيكيرمألا ةيروطاربمإلا شرع تزه يتلا قئاثولا
 كلت يلع كعلطأ نأب مزلم يننأ تدجو ..ريغ ال طقف ..تنأ كلجأ نمف ..برعلا

 ..رابخألا





3) 

 لوخد ةلواحم نم نيفظوملا عيمج هيف رذحي اًرارق ةيكيرمألا ةموكحلا تردصأ
 رتويبمكلا ةزهجأ ربع هيف ةدراولا قئاثولا ىلع عالطالاو ."سكيليكيو" عقوم
 تافلملا نأب رارقلا اذه ترربو .."نإ يس يس" هتركذ اه بسحب كلذو .ةيموكحلا

 ال نم عالطال ةصصخم ريغ يللاتلاب يهو .ةيرسلا ةفص لمحت لازت ام ةضورعملا

 هنأ ضيبألا تيبلا يف ةنزاوملاو ةرادإلا بتكم دروأو .اًبسانم اًينمأ اًيرصت كلتمب

 اهتيكلم دوعت يتلا :ةيكذلا فتاوحلا وأ رتويبمكلا ةزهجأ ربع قئاثولا حفصت رظحي
 ,ةيرسلا اهتفص نم لدبي ال اه سكيليكيو عقوم رشن نأل ..ةيكيرمألا تاطلسلل

 ىقبت ةيرسلا قئاثولا نإ بتكملا لاق امك ..ةماع قئاثو ىلإ يئاقلت لكشب اهوحي وأ

 نلو :ةصتخملا ةيكيرمألا ةزهجألا لبق نم اهنع ةيرسلا عفر ىلإ راصي ىتح ؛كلذك
 ربع ىتح «ةيرابخإ عقاوم ربع قئاثولا ةءارقب نيفظوملا مايق ىلع تاطلسلا ضرتعت
 ,ةنزاوملاو ةرادإلا بتكم مساب ةثدحتملا "كام اريوم نكل" ..ةيموكحلا ةزهجألا

 عقوم بجحب ةيكيرمألا تارادإلا مايق ةرورض ىلع صني مل رارقلا اذه نأ تدكأ

 ةيامحب قلعتي رمألا نأ ةفيضم «ةيموكحلا تنرتنالا تاكبش ىلع نم "”سكيليكيو"
 يف ةددشتملا ةعيبطلا ىلع ديكأتلا ةداعإل يرورض رارق وهو ءاهيدل تامولعملا مظن

 ال نيذلا صاخشألا لبق نم اهيلإ لوصولا رظحو «ةيرسلا قئاثولا عم لماعتلا
 لوخدلا ناك اذإ ام ةيكيرمألا ةرادإلا ميمعت ركذي ملو .ةينمأ تايحالص نوكلتمب

 قبطتس تابوقع كانه نإ لوقلاب ةيفتكم ءدرطلل نيفظوملا ضرعيس عقوملا ىلإ
 ءاهيدل نيفظوملا ةفاك ىلإ ةلاسر يف ,ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تعد امك ..مهقحب

 ةروشدم ةقيثو يأ ةيقادصم ديكأت ىلإ يمرت ةلئسأ ىلع درلا مدع ىلإ اهيف مهوعدت

 ةحضوم اهل عباتلا ةماعلا نوؤشلا بتكم ىلإ نيلئاسلا ةلاحإو ؛"سكيليكيو' ىلع
 .اهتيرس ةجردو اهتعيبط ديدحتل ,ةروشنملا قئاثولل ةلهاش ةعجارم ةيلمعب موقتس اه

 ةيسامولبد ةيقرب نويلم عبر وحن ةريخألا ةرتفلا يف رشن سكيليكيو عقوم ناكو



 ,ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا هجو يف ةيسامولبد ةمزأ اهاليخ نم رجف ,ةيكيرمأ

 رظحو .باهرإلا ىمسي امب قلعتت ,.ةساسح تامولعم نع باقنلا فشك ثيح

 .ملاعلا يف ةيسيئرلا اياضقلا نم اهريغو ,يوونلا راشتنالا

 هيف

 ةينويزفلت ةانقل ءدحألا ,جناسأ نايلوج ,سكيليكيو عقوم سسؤم دكأ

 فلأ .4.٠ وحن عقوملا رشن امدعب "ةيفاضإ ةينمأ ةيئاقو ريبادت" ذختا هنأ ةيليئارسإ

 يف ةيناثلا ةانقلا عم ةلباقم يف جناسأ لاقو .قارعلا يف برحلا لوح ةيرس ةقيثو

 ةيئاقو ريبادت ذاختا ىلإ انررطضا اننكل ؛يبايح ىلع ىشخأ ال" يليئارسإلا نويزفلتلا
 بلق يف يمالسإ يفاقث زكرم يف" تمت ةلباقملا نأ ةانقلا تركذو ”ةيفاضإ ةينمأ

 ةيرس اقئاثو سكيليكيو عقوم رشنو ..نويصخش سارح هقفار جناسأ ناو "ندنل

 ةيركسع قئاثول ربكألا بيرسعلا" ربتعا اميف :قارعلا يف برحلا لوح ةيكيرمأ
 دونج اهبتك ثداوح نع ريرقت فلأ ٠٠4ب رمألا قلعتيو"خيراتلا يف ةيرس
 تالاح اصوصخ ضرعت 7٠٠١٠١4 ةيانو 7٠٠ 4 يناثلا نوناك رياني نيب نويكيرمأ

 اهتبكترا بيذعت ةلاح ٠5٠" نم رثكأ" ىلإ ةفاضإ ,ةيقارعلا تاوقلا ديب بيذعت

 ,صخش فالأ ٠١9 نأ قئاثولا تدروأو جناسأ لوق دح ىلع "فلاحتلا تاوق

 يف دلبلا اذه حايتجا ذنم قارعلا يف اولتق ,نويندم مهنم ةئملا يف 5 لقألا ىلع

 ام تلتق ةيكيرمألا تاوقلا نأ اضيأ تفشكو .. 7٠٠ 9 ةياحن ىتح 7٠٠7 سرام

 ران قالطإ تايلمعب وأ .قارعلا ءاحنأ لك يف زجاوح دنع ايندم ١٠٠7و 5٠٠ نيب

 .أطخلا قيرط نم نييندم تفدهتسا

 هيف

 نع جناسأ نايلوج يلارتسألا سكيليكيو عقوم ريرحت سيئرو سسؤم عفاد

 لجأ نم ةيرورض اهنكل ,ةره امئاد ةقيقحلا نأ ربتعاو «ةبرسملا قئاثولل هرشن



 تايالولا برس يف تدرغ يتلا تاموكحلا هتاذ تقولا ين ادقتنم ,عقاولا فشك

 يف كلذ ءاجو .اميوعش باسح ىلع ولو ىتح ءاهحلاصم ةيامح لجأ نم ,ةدحتملا
 لوسرلا ىلع رانلا اوقلطت ال" ناونع تحت نايلارتسأ يذ ةديرج هترشن لاقم

 تربور يلارتسألا مالعإلا بطقل اهبسن ةلوقمب جناسأ هأدب "ةجعزم قئاقح هفشكل
 عجرأو "امتح ةحبارلا يه ةريخألا ىقبت ةقيقحلاو ةيرسلا نيب قابسلا يف' خودرم

 نرقلا لئاوأ- فشك يذلا .هسفن تربور دلاو ىلإ ةلوقملا هذه لوصأ جناسأ

 دونجلا نم فالآلا لتقمب نويناطيربلا نويركسعلا ةداقلا ببست فيك --يضاملا

 ايكرت دض ىلوألا ةيملاعلا برحلا كراعم رخآ «يلوبيلاغ ةكرعم يف نييلارتسألا

 هرودب ضفر يذلا ,بألا خودرم تاكسإ ىلإ ايناطيرب تربنا فيكو «ةينامثعلا
 .ةقيقحلا لوق نع عجارتلا
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 يف لجوجو لبآ نييكيرمألا نيقالمعلا نيب ةلعتشملا ةيراجتلا برحلا ىمح تدتما

 ةصاخ ,ةبرسملا ةيرسلا قئاثولل ريهشلا عقوملا ”سكيليكيو" ىلإ ةلاوجلا فتاوهلا ملاع
 ريهشلا يورتكلإلا اهرجتم يف تاقيبطتلا دحأ رظحب نيموي لبق لبآ تماق نأ دعب

 ريهشلا اهفتاه ىلع سكيليكيو عقوم ديدج ىلع عالطالا حيتي يذلا "زنويتيآ"
 ىلع تاقيبطت ةدع ةحاتإب ءاسكاعم افقوه لجوج تدذختا ؛لباقملا يفو .."نوفيآ"

 هتركتبا يذلا ليغشتلا ماظنب ةلماعلا فتاوهلاب صاخلا ,يورتكلإلا "ديوردنأ" رجتم

 "نايدراغلا" ةفيحص تلاقو"نوفيآ" فتاه ليغشت ماظن ةوقب ديوردنأ سفانيو ..

 عقومل يمسر ريغ قيبطت فذحب تماق لبآ نإ يورتكلإلا اهعقوم نع اًلقن «ةيناطيربلا

 .هتحاتإ نم مايأ ةسمخ دعب ,يبورتكلإلا اهرجتم نم سكيليكيو
 هيلع تقفاو لبآ نأ ينعي ام 50٠١ ريمسيد /١1 موي روكذملا قيبطتلا قلطأو

 فتاوملا ربع ةبرسملا قئاثولا عقوم ىلإ لوصولا روكذملا قيبطتلا حاتأو ءاًقبسم
 عقوملا هرشني ام ثدحأ ىلع عالطالا كلذكو ,هتادجتسم ثدحأ ةعباتمو «ةلاوجلا

 .رتيوت عقوم ىلع هباسح لالخ نم

 هد مهل



 ضرعت قيبطتلا نإ ريتوت عقوم ىلع ,فونيراب روغيإ «قيبطتلا روطم لاقو
 عربعلا ررق هنأ قباس تقو يف نلعأ دق روطملا ناكو ..بابسأ ءادبإ نود فذحلل

 ,سكيليكيو عقوم ىلإ اًرالود ١994 هرعس غلب يذلا «قيبطتلا تاعيبم فصنب

 تءاجو .هقالطإ نم مايأ دعب رالود ٠٠٠١ تغلب قيبطتلا تاعيبم نأ ىلإ اًريشم
 ةدكؤم ريغ تامولعم ريشتو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ءارشلا تابلط مظعم

 .ةيسدجلا يبرر وه روظعا قيبطتلا روطم نأ ىلإ
 قيبطت فذح ببس نأب ؛لبآ يف نيفظوم نع القن ,ةينورتكلا عقاوم تدافأ دقو

 ."رطخلل صاخشأ ةايح ضرعت" عقوملا اهرشني يتلا قئاثولا نأ وه سكيليكيو
 تاكرشلا نم ددع اَهقذختا ةسايس راطإ يف أت لبآ ةوطخ نأ نوبقارم دقتعيو

 تاكرشلا هذه نمو ,سكيليكيو عقوم ىلإ ةيدقن تاعربت لوصو عنمب ةيكيرمألا
 ةلواحمب لبآ ضعبلا مهتيو ..اكيرمأ فوأ كنبو نوزامأو ءدراكرتسامو ءازيف

 .سكيليكيو نم صلختلل ىعست يتلا ,ةوفصلا تاكرش ةمئاق ىلإ مامضنالا

 اهتذختا يتلا تاوطخلا نأب سكيليكيو راصنأ نم ددع نيب مزاج داقتعا ةمثو

 درجم تسيلو ءاهيلع قافتالا مت ةسايس راطإ يف ترج عقوملا دض ةيكيرمأ تاكرش
 .ةدح ىلع ةكرش لك اًهذختا يتلا فقاوملا نم ةلسلس

 تحاتأ ثيح ,سكيليكيو هاجت ةفلاخم ةسايس لجوج تجهتنا ..لباقملا ينو

 ةبرسملا قئاثولا ثدحأ ىلع عالطالاب حمست .ديوردنأ رجتم ربع تاقيبطت ةدع

 اهيبنت لسري اهضعب ءسكيليكيو نع تاقيبطت ةتس ترفوو «لاوجلا فتاغلا ىلع
 ةلاوخلا فتاوه لا ىلع ةلوهسب قئاثولا ةءارق اهمظعم حيتيو ؛ةديدج ةقيثو رشن دنع

 بقع .اًلابقإ ديوردنأ ماظنب ةلماعلا فتاوهملا ىلع سكيليكيو تاقيبطت دهشتو

 .ددصلا اذه يف نيروطملا ىلع قيبضتلاب لبآ ةوطخ
 "رتيوت" عقوم يف لجس ثيح ,بضغلا سكيليكيو دض لبآ ةوطخ تراثأ دقو

 ..مهفادهأ ةمئاق ىلإ لبآ ةفاضإب رتويبمكلا ةنصارقل ةوعد



 جناسأ نايلوج تاركذم

 نويلم زواجتت ةميقب ادقع عقو جناسأ نايلوج "سكيليكيو" عقوم سسؤم
 ببسب اذهل رطضا هنإ جئناسأ نايلوج لوقيو ..هتايح ةريس ةباتكل ينيلرتسإ اهينج

 تاطلسلا هل اهتهجو يتلا تاماّقالا دض عافدلا ةلصاومل ,لاومأ ىلإ ةساملا هتجاح

 فلأ ٠٠١ نم رثكأ هلوق بسح جناسأ قفنأو ؛ةيسنج مئارج باكتراب ةيديوسلا
 ,هنع نوعفادي نيذلا نيماحملل يكيرمأ رالود فلأ ٠7٠" لداعي ام ينيلرتسإ هينج

 ."سكيليكيو" عقوم لمع ةلصاومل لاومأ ىلإ هيف جاتحي يذلا تقولا يف كلذو

 يكيرمألا رشانلا هل اهعفديس هباعتأ نه رالود فلأ 68٠٠ نأ جناسأ حضوأو

 نم اهلصحيس (رالود فلأ 870) ينيلرتسإ هينج فلأ "55و "فيون ديرفلا"
 لاومأ نوكتسف باعتألا نم يقبتملا ءزجلا امأ ..ةيناطيربلا رشنلا رود ىدحإ

 نويلم ١,١ ىلإ يلامجإلا غلبملا لصيل ,ةيفاضإلا دقعلا دونب ضعب بسح اهبسكي
 ةماقإلا تحت ايلاح نكسي جناسأ نأ ركذيو :"رالود نويلم "١,7 ينيلرتسإ هينج

 .ديوسلا ىلإ هميلست بلط لوح رارق ذاختا ىتح ,ندنل يحاوض ىدحإ يف ةيربجلا

 ليئارلسإ

 نع مالعإلا لئاسو هتلقانت ام "سكيليكيو" عقوم سسؤم جناسأ نايلوج ىفن
 ءاهرشن لبق اهصخت يتلا ةيرسلا قئاثولا ىلع اهعالطإ ىلع ليئارسإ عم قفتا دق هنإ

 ,ةمداقلا روهشلا يف ليئارساب ةقلعتملا قئاثولا نم تائملا رشنيس هعقوم نإ لاقو

 اهردصم اهنم ؟٠٠٠ ليئارسإ صخت ةقيثو ٠٠١" يللاوح هتزوحب نأ ادكؤم

 ام نإ ربمسيد 71 ءاعبرألا موي ءاسم "ةريزجلا" ةانقل ثيدح يف لاقو .ليئارسإ

 دكأ هنكل ءامي ةقلعتملا قئاثولا نم 9679 وأ 90١ لثمب نآلا ىتح ليئارسإ نع رشن

 ءهرشدت ام راتخت يتلا يه قئاثولا رشن ىلع اهعم قفتا يتلا ةيملاعلا فحصلا نأ



 نأو ,فحصلا هذه ضعب "زايحن" سكعي دق كلذ نإ لاقو ءاهمامتها بسح
 يأ انل نكت مل هنأ نايلوج دكأو ..ليئارسإ نع هيدل يتلا قئاثولا لك رشنيس عقوملا

 ةيليئارسإلا تارابختسالا نكلو «نييليئارسإلا عم ةرشابم ريغ الو ةرشابم تالاصتا
 نأ نم دكأتم انأو .هب موقنس ام عقوت لواحتو ءانعباتت ةيليئارسإلا ريغو ”داسوملا'

 تالاصتا اهل نوكت دق انب لصتت مل اهنكلو ءانب ةمتهم ةيليئارسإلا تارابختسالا
 اننيب تالاصتا يأ دجوت ال يللاحلا تقولا يف نكلو ءانتسسؤمل نومتني اوناك دارفأب

 لودلا ضعبو ليئارسإب ةقلعتملا قئاثولا رشن ةيلمع نأ ىلإ نايلوج راشأو ..مهنيبو
 نمضتت «ليئارساب ةطبترملا ةيرسلا قئاثولا نأ احضوم ..رهشأ ” رمتست دق «ةيبرعلا

 ةيضق يف ةعيفر تالاصتا نع ثدحتتو ,يرس اهمظعم داسوملا ىلإ تاراشإ اضيأ
 كانه نأ "سكيليكيو" سسؤم فشكو «صانق صاصرب ةيروس ةيصخش لايتغا
 يف نانبل ىلع ليئارسإ برح نع ثدحتتو ؛ةيرس اههأ ىلع ةفنصمو ؛:ةساسح قئاثو
 دومحم "سامح" ةكرح يف يدايقلا لايتغا عوضوم لوانتت ىرخأو 7٠٠5 فيص
 يتلا تازاوجلا عوضوم لوح ةيسامولبد تايقرب ةكرح كانه نأو ءيبد يف حوحبملا

 ةكبش لوح مامتهالل ةريثم ةيقرب كانه نإ لاقو ..ةيلمعلا هذه يف داسوملا اهلمعتسا

 رادج برق اهدحأ ّرم ةيرصب فايلأ نع ثدحتت «نانبل يف هللا بزح تالاصتا
 ةرطيسلا نأل نطنشاو قلقت" ةلأسملا هذه نأ ىلإ اريشم ؛توريبب ةيسنرفلا ةرافسلا
 .''ةمهم تالاصتالا ىلع

 ليئارسإ نأ ىلإ ريشت ةروكذملا ةيرسلا قئاثولا ضعب نأ اضيأ نايلوج دكأو

 عاطق ىلع رطيست ثيح «هلاعلا يف ىوتسم ىلعأ ىلع سسجت تاكبش كلتمت
 لمعت يتلا لاصتالا تاكرش ىلع ةرطيسلا اهنكمي ُم نمو ,ةيكلساللا تالاصتالا

 ىلع سسجعتلاب موقت يلاتلابو ءصوصخلا هجو ىلع ةيبرعلا لودلاو ماعلا يف
 ..لودلا هذه يف رابك نيلوئسم



 ايسسس سور

 نأ 70١٠١ ربمسيد 7“ موي "فيديفدم يرتيمد" يسورلا سيئرلا حرص

 اهرشني يتلا تابيرستلا يف ةيلخادلا اهعاضوأ تاريدقت ىلإ "ةالابمالب رظنت" ايسور

 يددهلا يجولونكتلا دهعملا بالط دحأ لاؤس ىلع ادر لاقو :"سكيليكيو" عقوم

 تامولعملا نم ريثكلا نوفرعي دق نييكيرمألا" نإ كانه ىلإ هترايز ءانثأ .يابموم يف
 ,"ةيسورلا تارباخملل ةيرس قئاثول لثام بيرست ثودح لاح يف ؛مهنع ةفيرظلا
 ,مهئارآ درجم اهأب ايسور يف تاروطتلل بناجألا نييسامولبدلا تاريدقت فصوو

 «سورلا نيلوئسملا نأب فرتعاو .عقاولا يف ثدحي اذام ةفرعم وه مهملا نأ ىلإ اريشم

 يفو .ةنشخ تارابع ةيصخشلا مهتالماعم يف نومدختسي ام اريثك ,.سانلا رئاس لغم

 ريثكلا لصحي دق ؛ةيسورلا تارباخملا وأ ةيجراخلا نم لئام بيرست ثودح لاح
 تارابعلا ةءارقب ةيفطاع ةنحش ىلع .نويكيرمألا مهيف امب ءايسور ءاكرش نم
 .مهأش يف ةفيطللا

 حوحبملا لايتغا

 ربمسيد ءاثالثلا موي يف "سكيليكيو" عقوم اهرشن ,ةيكيرمأ قئاثو تفشك

 قيقحتلا ىدل ةيتارامإلا ةطرشلا عم نواعتلا تضفر ةدحتملا تايالولا نن 20

 ماعلا نم رياني يف يبد ةرامإب ءسامح ةكرح يف يدايقلا ,حوحبملا دومحم لايتغا يف
 يذلا ,حوحبملا لايتغا ءارو فوقولاب يليئارسإلا داسوملا يبد ةطرش مهتتو ..هسفن

 يتلا ةفرغلا يف هتفنج ىلع روفعلا متو ,فيزم مسا تحت ةيرس ةمهم يف يبد ىلإ لصو
 نم ةدعاسملا بلط يقلت اقباس يفنت نطنشاو تناكو .مخف قدنف يف اهرجأتسا

 اهرشن ةيسامولبد تايقرب نأ الإ ,حوحبملا ةيضق نأشب ةيتارامإلا تاطلسلا

 ريفسلا ىلإ اوهجوت ىوتسملا يعيفر نييتارامإ نيلوئسم نأ تفشك "سكيليكيو"
 مىدقت بلطب "نوتنيلك يراليه" ةيكيرمألا ةيجراخلا ريزوو «تارامإلا يف يكيرمألا

 يتلا ,ةيكيرمأ كونب نع ةرداصلا نامعئالا تاقاطب يلماح لوح تامولعملا

 ..بلطلا اذه ىلع قفاوت مل ةيكيرمألا ةرادإلا نأ الإ ؛حوحبملا ةلتق اهمدختسا
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 تفشك ءحوحبملا لتقم يف قيقحتلا يرجت يتلا ءيبد ةطرش نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 ةيناملاو ةيسنرفو ةيددلرياو ةيناطيرب رفس تازاوج نيلماح صاخشأ ةعومجم نع
 اومظنو ,حوحبملا اوبقارو «ةفلتخم ندم نم يبد ىلإ اولصو «ةروزم ةيلارتسأو
 نيذلا ءصاخشألا نأ ةطرشلا تققحت دقو ..هسفن مويلا يف ةرامإلا اوكرتو «هلايتغا

 ,ةيضقلاب ةقالع مهل سيل ةلعقلا اهمدختسا يتلا ءامسألا رمألا ةقيقح يف نولمحي
 تاقاطبلا يلماح ءامسأ نع فشكلل قيقحتلا مامأ ةديحولا ةقيرطلا نإف كلذلو

 تنمضتو ..لايتغالا ةيلمع ليومتل لاومألا ليوحت اهتطساوب مت يتلا ,نامتئالا

 ةيلام تاليوحت لوح تامولعم تارامإلا بلط نع ليصافت ناتيكيرمأ ناتيقرب
 نم ةدحتملا تايالولا يف كنب نع ةرداص «نامتئا تاقاطب ثالث اهيف تمدختسا

 ماق ءاصخش ١٠ مض قيرف نمض نم اوناك مهفإ يبد لوقت ,ءالمع ثالث لبق
 ةرافسلا امب تفعب يتلا نيتيقربلا ىدحإ صن يف ءاجو .حوحبملا لايتغا ةيلمع ذيفنتب.

 :نأ نطنشاو يف ةيجراخلا ةرازو ىلإ تارامإلا يف ةيكيرمألا

 ريفسلا نم ايمسر بلط شاقرق رونأ َنارامإلا ةيجراخلا نوئشلل ةلودلا ريزو"
 «نامتلا تاقاطب نع تامولعمب قلعتت ليصافتب تارامإلا ديوزتب ةدعاسملا يكيرمألا

 .حوحبملا لايتغا يف ممي هبتشم صاخشأ ةدعل اهردصأ ايكيرمأ اكنب نأ دقتعي

 ,ةعرسب ةدعاسملا بلط عم ,ةيقربلا يف نامتئالا تاقاطب ماقرأ نيمضت ىرجو

 يف "لجاع" لكشب بغرت يتلا «ةيتارامإلا ةموكحلا ىلإ تامولعملا ميدقتب كلذو

 .تاقاطبلا لوح ليصافتلا ىلع لوصحلا

 لايتغا نع نلعت مل يتلا «ةيتارامإلا تاطلسلا نأ تفشكف .ةيناثلا ةيقربلا امأ

 مدع ةيناكمإ سردت تناك .هتنج ىلع روثعلا نم مايأ ةعست دعب الإ حوحبملا

 ١" يف نطنشاو ىلإ اهاسرإ ىرج يتلا ؛ةيقربلا تصخلو «لايتغالا نع نالعإلا
 ,نوسلوا دراشتير ريفسلا اهعقوو ءيبد يف ةيكيرمألا ةرافسلا نم يضاملا رياني
 لصح ءاقل ىلإ تراشأو «.لايتغالا ةثداحل ةيلودلاو ةيلحما ةيرابخإلا تايطغتلا

 دبع َيارامإلا ةيجراخلا ريزول يمالعإلا راشتسملاو يكيرمألا ريفسلا نيب ةفداصملاب

 ىلا



 لايتغالا ةصق تناك اميف ترج ةيعامتجا ةبسانم لالخ نايف لآ دياز نب هللا

 ,لايتغالا ةثداح ىلإ يمالعإلا راشتسملا هابتنا نسلوا تفل دقو .ايمالعإ رجفتت

 ماعلا فقوملا نأب ريفسلا غلبيل داعو .تالاصتا ةدع ءارجإب ريخألا ماق كلذ دعبو

 نب دمحم يبظ وبأ دهع يلوو دشار نب دمحم يبد مكاح نيب هتشقانم يرجت تارامإلل
 ايلك فشكلا وأ ءايئاف ءيش لوق متي ال نأ وه امهتشقانم يراجلا نارايخلاو ,دياز
 بتاك قلعو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تاقيقحتل لماكلا ىدملا نع ايئزج وأ

 نأ نكمب ءيش لوق مدع" :نإ هلوقب لايتغالا نه ٍينارامإلا فقوملا ىلع ةيقربلا

 اذل ةلصحملا يفو «نييليئارسإلا يمحت تارامإلا نأ ىلع يبرعلا ملاعلا يف رسفي

 ."ءيش لك فشكت نأ تارامإلا تراتخا

 نميلا

 عيفر ينمي لوئسمل ةلجعتسم ةيرس ةلاسر صن "سكيليكيو" عقوم رشن
 نع ىرخأ تاهجو تاراوبالاو كرمال ةيجراخلا ةرازو ىلإ ةلسرم :ىوتسملا

 ةيناكمإ ىلإ ةراشإ نمضتتو ,ءاعنص يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةرافس قيرط

 رياني 4 يف ةلسرملا ةلاسرلا يف ءاجو ندا مقدار لع "ةدعاقلا" لوصح

 ةقيثولا ريشتو."ةيوونلا داوملاو ىيسلا بابشلا مامأ ليقارع كانه دعي ملال 0٠

 ةقاطلل ةينطولا ةلاكولل عباتلا زكرملا يف دحاو سراح ولو ىتح كانه دعي مل هنإ ىلإ
 < ذنم تلطعت دق ىرخألا يه ةديحولا ةبقارملا اريماك نإف اذه نم رثكأو «ةيرذلا

 ةيكيرمألا تاهجلا عانقإ ينميلا لوئسملا لواحيو .نآلا ىتح اهحالصإ متي ملو ءرهشأ
 متي نأ نيح ىلإ ءنميلا نم داوملا عيمج لقتل هدلب ةموكح ةدعاسم ةرورضب ةلوئسملا

 نم .ةيرذلا ةقاطلل ةينطولا ةلاكولا زكرم ىلع ةمزاللا ةعرسلاب ةسارحلا ديدشت

 لثمم لاق ثيح .عوضوملا ىلع قيلعتلا ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو تضفر اهبناج
 نوؤشل ةرازولا يلثمت نم ةعومجم نإ ..ةلاسر يأ ىلع قيلعتلا ضفرن نحن" ةرازولا

 ,ةيلحملا تاطلسلا عم نونواعتي كانه اولازاهمو ءرياربف رهش يف نميلا اوراز ةقاطلا

 ةيملاعلا ةردابلا راطإ نمض «ةنيعم عقاومل ةينمألا تاءارجإلا ميعدتو زيزعت فدمب

 يف نمألا نامض نأ نينثالا موي اونلعأ دقف ؛نويلودلا ءاربخلا امأ ..رطاخملا فيفختل
 ةيمهألا ثيح نم ىلوألا ةبترملا لتحي نميلاب ةيرذلا ةقاطلل ةينطولا ةلاكولا زكرم



 تيبلا راشتسم نأب ويثئام لاق عوضوملا اذه لوحو ..ةيكيرمألا ةموكحلل ةبسنلاب

 نوكيسف «نييباهرإلا يديأ يف داوملا هذه تعقو اذإ" :ةيملعلا نوؤشلل ضيبألا

 نم ادج ةريبك ةحاسم ثيولت اهفاكمإب ءةرذق ةلبنق ةعانص مهتعاطتساب

 تاعومجم ملاعلا يف ةريقفلا لودلا ىدحإك ةفنصملا ؛نميلا يف طشدتو".يضارألا

 اهنم ,ةيباهرإ تامجمب مايقلا ةديدع تارم تلواح ثيح ..ةيباهرإلا "ةدعاقلا"

 ماع داليملا دايعأب لافتحالا ءانثأ يف تيورتيد قوف باكرلل ةرئاط ريجفت الثم
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 اكيرمأ

 نإ

 ةيكيرمألا لدعلا ةرازو نأ يكيرمألا سيئرلا بئان "ندياب فيزوج" نلعأ
 افصاو "سكيلكيو" عقوم سسؤم جناسأ نايلوج ةقحالمل ةينوناقلا لبسلا سردت
 ةكبش اهغبت ةلباقم يف ندياب لاقو , "ةثيدحلا ايجولونكتلا مدختسي يباهرإ" هنأب هايإ

 ..ةلأسملا هذه ىلع لمعت لدعلا ةرازوو ءرمألا اذه يف رظنن نحن "س يب نإ"

 هملسي يكل يكيرمأ يركسع عم جناسأ رمآت نأ يكيرمألا سيئرلا بئان ربتعاو

 دحأ ماق ءيفحص لمع نع يرذج لكشب فلتخي رمأ وه ةيرسلا قئاثولا هذه
 نوناقلا نأ ىلإ قايسلا اذه يف راشيو ..تامولعملا هذه لثم هميلسعب رداصملا

 لثم ةجلاعمل ,فيكم ريغ ١9117 ماعلل دوعي يذلا .سسجتلا ةحفاكمل يكيرمألا

 تايقربلا فالآ فشك يذلا ,"سكيليكيو" عقوم نأل اياضقلا نم عونلا اذه

 لدعلا ةرازو يف نوعدملا لمعيو «ةيديلقت مالعإ ةليسو سيل ؛ةيكيرمألا ةيسامولبدلا

 عقوم نأ ىلع ةلدأ عمج ىلإ نوعسي ثيح ءرخآ ئوناق ساسأ ىلع ةيكيرمألا

 ىلدارب" يكيرمألا يركسعلا ةدعاسم ىتح وأ عيجشت ربع ."رمآت" سكيليكيو
 - حيتي رمآتلاب هماحتا نإ ..عقوملا ىلإ قئاثولا فالآ لقن هنأ يف هبتشي يذلا 2" جنينام

 عم ,يموقلا نمألاب ساسملا نع الوئسم جناسأ رابتعا -ةيكيرمألا ةرادإلل اصوصخ

 اهيمحي يتلا «ريبعتلا ةيرح أدبعب ةلومشم ىقبت ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو نأب ديكأتلا

 حاورأ رطخلل تضرعو 2تءاسأ رومأب ماق لجرلا اذه ندياب لاقو .روتسدلا

 انئافلح عم اديقعت رثكأ انلامعأ رييست لعج دقل .ملاعلا يف صاخشألا تائم نهمو

 .انئاقدصأو

 ةفإ

 اًعقوم 78 وحن اهيفظوم نع تبجح اهفأ ةيكيرمألا ةيوجلا تاوقلا تنلعأ

 تلاقو ,"سكيليكيو" عقوم امبرس يتلا ةيرسلا ةيكيرمألا قئاثولا رشدت ءاينورتكلإ



 يه ةيملاعلا فحصلا زربأل ةثالث عقاوملا هذه نيب نم نإ وجلا حالس مساب ةثدحتم

 تلاقو ..ةيناملألا ”لغيبش ريد"و ةيناطيربلا "نايدراغ"و ةيكيرمألا "زميات كرويوين"

 ةحجرم ءايموي ةروظحملا عقاوملا ةمئاق يف رظنلا ديعت ةيوجلا تاوقلا ةدايق نإ ةثدحتملا

 تماق ةيكيرمألا عافدلا ةرازو نأ ركذيو ..ةمئاقلا هذه ىلإ ةديدج عقاوم مض

 ةبتكم تبلط امك ,نييركسعلل ةحاتملا تاكبشلا نم "سكيليكيو" عقوم بجحب

 .ةبرسملا قئاثولا ٍةءارق نع عانتمالا اهيفظوم عينج نم سرغنوكلا

 نطنشاو بضغ راثأ يذلا ,يورتكلإلا "سكيليكيو" عقومل تاعربتلا ليوحت ضفرت
 ,."اكيرمأ فوأ كنب" نايب يف ءاجو .ةيكيرمألا ةيرسلا قئاثولا فالآ تائم هرشدب

 "اكيرمأ فوأ كنب" مضني «ةدحتملا تايالولا يف ةصاخ ةيفرصم ةسسؤم ربكأ وهو

 نم اهريغو "ابوروأ ازيف"و "لاب ياب"و "دراك رتسام" اقباس هنع تنلعأ رارقل
 عقوم ىلإ لاومأ لقن اهفده ناك اذإ ,تالماعم يأب موقي نلو ..ةيلالا تاسسوؤملا

 لبقملا ماعلا لئاوأ يف رشنيس هنأ نلعأ دق "سكيليكيو" عقوم ناكو ."سكيليكيو"'

 ."اكيرمأ فوأ كنب" كلذب دوصقملا نأ دقتعيو «كنبلا مسا نع فشكي

 نادوسلا

 سيئرلا نأ "سكيليكيو" عقوم اهرشن ةيكيرمأ ةيرس ةيسامولبد قئاثو تفشك

 يف ةيفرصملا هتاباسح لإ رالود تارايلم 84 وح لقن ريشبلا نسح رمع يبادوسلا

 ونيروم سيول" نع نويكيرمأ نويسامولبد لقنو ءةدحتملا تايالولاو ايناطيرب
 لصت اغلابم سلتخا ئادوسلا سيئرلا نأ ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يعدم ,"وبماكوأ

 لوقتو ..ةيبنجأ تاباسح يف اهعدوأو ,ةلودلا لاومأ نم رالود تارايلم 9 ىلإ

 دق نييسامولبدلا نإ «ةيناطيربلا "نايدراغ" ةفيحص اًهرشن يتلاو ,ةبرسملا قئاثولا

 دق غلابملا هذه نم ربكألا ءرجلا نإو ,هلوق ةيئانجلا ةمكحملل ماعلا يعدملا نع اولقن



 شقان دق وبماكوأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةيناطيربلا ةمصاعلاب كونب يف عدوأ نوكي
 لاقتعالا ةركذم رادصإ نم مايأ لبق نييكيرمألا نييسامولبدلا عم عوضوملا اذه

 ةيناسنإلا دض مئارجو برح مئارج تالاح عبس يف 70.5 سرام يف ريشبلا قحب
 تفن دقو ,ةيعامجلا ةدابإلاب ىرخأ تاماحتا ثالث تفيضأ مث ءروفراد ميلقإ يف

 نيلوئسمل وبماكوأ لاق قئاثولا بسحو ,تاماتالا هذه ةينادوسلا ةموكحلا

 "زديول' فراصم ةعومجم يف ةعدوم نوكت دق لاومألا هذه ضعب نإ نييكيرمأ

 انلع فشكلل ناح دق تقولا نأب ارارم ددرو «ةيناطيربلا ةموكحلل ايئزج ةكولمملا

 ىلع نييكيرمألا نييسامولبدلا دحأ قلعو .ريشبلا امي ماق يتلا ةقرسلا مجح نع

 ءريشبلا لبق نم ةقورسملا لاومألا نع فشكلا مت ام اذإ هنأب وبماكوأ حارتقا

 نلعأ هبناج نم ."صل"ىلإ "لضانم" نم هنع ينادوسلا ماعلا يأرلا ةركف ريغتسف

 يف ءاجو ءريشبلا مساب هيدل لاومأ دوجو ىلع ليلد يأ رفوتي ال هنإ "زديول" كنب
 ةعومجم نيب ةقالع دوجو ىلع ةتبلا ليلد انيدل سيل" :كنبلا نع رداص نايب
 ةينوناقلا تامازتلالاب ديقتلا يه ةعومجملا ةسايسو ءريشبلاو زديول فراصم

 ةرافسلا مساب ثدحتملا كرابملا دلاخ ضفر دقو ..انلمع يحانم عيمج يف ةيميظنتلاو

 ضارغألا ىلع رخآ ليلد اهإ الئاق ءريشبلا قحب وبماكوأ تاماقا ندنل يف ةينادوسلا

 .يادوسلا سيئرلا ةعمج هيوشت يف ةيئانجلا ةمكحملل ةيسايسلا

 ورتساك

 ريمسيد ١8 يف ترشن هل ةلاقم يف ورتساك ليديف ةيبوكلا ةروثلا ميعز
 سسؤم جناسأ نايلوجب داشأ "ماهتالا صفق يف ةيروطاربمإلا" ناونع تحت ٠٠

 ,"ايونعم عكرت" ةدحتملا تايالولا لعج نم نكمت هنإ لاقو ."سكيليكيو" عقوم
 لبق هفرعت ملاعلا يف سانلا نم ةلق تناك يذلا ,جناسأ هلعف ام نأ ورتساك دكأو

 يف ةيروطاربمإ ىوقأ يف نعطلا هتجيتن نكمملا نم حبصأ «يباجيإ رمأ وه ةدع رهشأ
 تايالولا يف ةيووتلا ةحلسألا نم ىوقأ نوكت نأ نكمي راكفألا نأ ىلإ اريشم ماعلا
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 ربدمو لطاب ديوسلا يف باصتغالا مئارجب جناسأ ماها نأ ورتساك ىريو .ةدحتملا

 .ايلك

 ناتسكيجاط

 تالسارملا ةعومجم نمض :"سكيليكيو" عقوم اهرشن يتلا قئاثولا ىدحإ لوقت
 يكيرمألا يسامولبدلا كلسلا يف ءاضعأ نإ .نييكيرمألا نييسامولبدلل ةيرسلا
 ةدعاق رشن يف بغرت ةيكيجاطلا ةيروهمجلا نأب نطنشاو اوغلبأ ناتسكيجاطب

 يف ءاجو "سكاف رتنيا" ةلاكو كلذ تنلعأ ..اهيضارأ ىلع ةيكيرمأ ةيركسع
 ةيوج ةدعاق ةماقإ لاح يف اديعس نوكيس هنأ ىلإ هون يكيجاطلا بناجلا نأ ةلاسرلا

 يف رارقتسالا لالحإ يف مهست نأ اهفأش نم ,دالبلا يضارأ ىلع ةيكيرمألا تارقلل
 يف ايسور فقاوم ةوق نم مغرلاب" :هبنشود نأ ىلإ ةقيثولا تراشأ امك ,ناتسناغفأ

 لك عم اًتاقالع يف ةحوتفملا باوبألا ةسايس جاهتنا ىلإ ىعست اهنأ الإ "ناتسكيجاط

 ةلاسرلا يف ءاجو ..يبوروألا داحتالاو ناريإو نيصلاو ايسورو ةدحتملا تايالولا نم

 نيب تاقالعلا ريوطت نع هاضر نع برعأ "نومحر يلع مامإ" يكيجاطلا سيئرلا نأ

 .نمألا لاجم يف نواعتلا صوصخلا هجو ىلعو ةدحتملا تايالولاو هدالب

 اسنرف
 ةلماش ةيسايس ةروص ”دنيكفير زلراشت" اسنرف يف يكيرمألا ريفسلا مسر

 ؟ يف "نوتنلك يراليه" ةيجراخلا ةريزو ىلإ اهلسرأو ."يزوكراس الوكين" سيئرلل
 .هيدعاسم عم هلماعت ةقيرطو «سيئرلا عابطل افشك تنمضت 7٠٠١٠9 ربمسيد

 ايلحم يزوكراس ةناكمب افيرعت "نايدراغ" ةفيحص يف ترشن يتلا ةلاسرلا نمضتتو

 ةيوق ةكارش ىلإ ةجاحلاب ةقيمعلا هتعانق ىلإ ريشت ثيح .هتيالو فصتنم يف ايلودو
 ..ابوروأ يف ةدحتملا تايالولل يسيئرلا كيرشلا نوكي نأ يف ةبغرو ,يسلطألا ربع

 يزوكراس نأ "سكيليكيو" عقوم امبرس يتلا ةلاسرلا يف دنيكفير ريفسلا ىريو
 يف هحاجن ىلإ اريشم ءاتابث ابوروأ ةداق رثكأ نم دحاو وهو ءايلحم ىوقألا لازام
 نوكيل ءايروس سيئرل هعفدو ايروسو ةيدوعسلاو ليئارسإ عم ةيئانث تاقفص دقع
 ىدل نأ ريفسلا ىري «لباقملاب طسوألا قرشلا لكاشم لح يف ارمثم اكيرش

 دحلا اًهأش نم يتلا ,ةيجولويديألاو ةيصخشلاو ةيسايسلا صئاقنلا ضعب يزوكراس

 .ةينوكلا هتاحومط نم
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 ذيفنتل نيزهاجلا نييبرحلا ةداقلا ةأفاكمب ايلحم موقي -ةلاسرلا بسح- وهف

 ةلود ءارزو صنلا فيضيو ءةددعتم لاكشأب هموصخ شيمهتب موقيو ؛هتاسايس
 يداي امار مهنيب- هترادإ لمع تايادب يف ةوظحب نوعتمتي اوناك نم ,نيديدع

 ىلخت لباقملاب .هوضراع مهفأل «ةيوناث بصانم ىلإ مهداعبإ ىرج -ّياد ةديشرو

 ايكرت مامضنال ةمعادلا هفقاوم نع "شولول رايب" ةيبوروألا نوؤشلل ةلودلا ريزو
 ناج يسامولبدلا راشتسملا رمتسي اميفو ..هبصنم يف ءاقبلا لباقم ,يبوروألا داحتالل

 موقي ةيسامولبدلا يف ةيعوسوملا هتيفلخو «.ةنيزرلا هتيصخشب ."هييفال ديفاد"
 ىتحو ..نلعلا يف مانتم رودب "ناياغ دولك" ماعلا ريدملاك نورخآ نوراشتسم

 سيئرلا ىلع لقأ اريثأتو لقأ اظفحت نودبي مهرودب اوتاب يزوكراس وراشتسم
 ىلإ اهارقف مهأ يف ةيقربلا ريشتو «قئار ريغ جازم يف نوكي امدنع ؛طاشنلا طرفملا

 نوبنجتي نيفظوملا مظعم نأ ىلإ تراشأ ةيزيلإلا نم ةدراولا ريراقتلا ضعب" نأ
 يك ةيسائرلا هترئاط راسم ليوحتب ارخؤم اوماق مهنإ ىتح ,هبضغ ةراثإ وأ هتضراعم
 ءارزولا سيئرب ابيحرت «لفيإ جرب ىلع عوفرملا ايكرت ملع ةدهاشم بنجتي
 ."ناغودرأ

 يف ”نوتيلباتس غيرك" سيراب يف يكيرمألا ريفسلا اهلسرأ دق ناك ةلاسر يفو

 ضارعتسا نأ فيك شوب جروج قباسلا سيئرلل فصي 23٠6١8 ويام 9
 دعب ,هتيبعش ضافخنا يف مهسأ "يورب الراك" هتقيدص عم ةصاخلا هتايحل يزوكراس
 هتروص مسر يذلا مالعإلا" نإ ةيقربلا لوقتو ..ايليسيس ىلوألا هتجوز هترجه نأ

 ءاسنرف يف نييداعلا نينطاوملا لكاشم لحب امزتلم ايحالصإو ,«طاشنلا طرفم هفصوب

 نم قثاو ريغو ,يضارعتسا دئاقكو ,فرجعتمك هميدقت ربع يزوكراس نم رأثي
 . .ءاوضألا تحت هتناكم نمو هسفن

 رهشألا ذنم ترهظ دق تناك «,ةديمحلا ريغ ءيزوكراس لاصخ نأ ودبيو

 ةرافسلا يف يسايسلا راشتسملا اهلسرأ ةيقرب ديفت ام بسح «هتيالول ىلوألا ةتسلا

 ضرعتسي ..٠٠5ال ربمسيد ١؟ يف "تالبنزور هايزوج" «سيرابب ةيكريمألا

 ةيناملألا ةراشتسملا عم يزوكراس ءاقل باش يذلا رتوتلا هتلاسر يف تالبنزور



 ليدعت نم مهتيشخو هئارزو نيب اهعاشأ يتلا رتوتلا ءاوجأو "لكريم اليجنأ"
 .ةلطع يف جورخلا نع عانتمالا ىلإ مهعفد .كيشو يرازو

 ناك" اهردصم نع حاصفإلا نود سكيليكيو عقوم اهرشن يتلا ؛ةيقربلا لوقتو

 ؛ةياغلل نيرمثم سيرابب ربمسيد ١١و ربمسيد ال يف "لكريمو يزوك راس" اعامتجا

 ربع هسمل نكمي ناك امهنيب رتوتلا نإو .ءاملاو رانلاب هبشأ امهيتيصخش نأ مغر
 يزوكراس عم ةدحاو ةفرغ يف ءاقبلا نإ (...) لوقيو ,نيعمتجم اناك امدنع فرغلا

 نيميعزلا نيب ردصملا نراقيو ..ديازتملا رتوتلاب روعشلل صخش يأ عفدل فاك

 مل امهأ ىلإ اريشم "ردورش دراهريغ" اينالأو "كاريش كاج" اسنرف يف نيقباسلا

 تلازام امهنيب هءانب ةكارش اماقأ امهنكل ,يصخشلا ديعصلا ىلع نيقيدص انوكي

 .ةرمتسم

 "جناسأ نايلوج" ةقحالمل نوناق

 ,ةيكيرمأ زفاوح لباقم «سامح» عم تاقالعلا عطقل هدادعتسا ىدبأ دسألا

 ةدراطملا نم بورحلا يف هحاجن دعب ةدحتملا تايالولا عم تنواعت يريرحلا ةمكحمو

 عقوم برس «,«رفريس» يرسيوس تامدخ دّوزم ىلإ هنوجو ءاددجم ةيكيرمألا
 يف ءاضعأ مدق امنيب :ةيكيرمألا ةيرسلا قئاثولا نم ةديدج ةعفد «سكيليكيو»

 ةقحالمب ةيكيرمألا تاطلسلل حمسي نوناق عورشم يكيرمألا خويشلا سلجم

 .جناسأ نايلوج عقوملا سسؤم

 يف يكيرمأ دفول حملأ دسألا راشب يروسلا سيئرلا نأ ةديدج ةيقرب تركذو
 حامسلا لثم ؛ةيكيرمأ زفاوح لباقم سامح عم هتقالع عطقل هدادعتسا ىلإ 48

 ناوخإلا هبشت اهنأب «سامح» افصاو ءاهل رايغ عطقو ةيندم تارئاط ءارشب ايروسل

 .ايروس يف نيملسملا

 قيقحتلاب ةصتخملا ةيلودلا ةمكحملا ىضاق ءراملب لايناد نإ ةيكيرمأ ةيقرب تلاقو

 ةيكيرمألا ةريفسلا عم ثحب ,ىريرحلا قيفر قبسألا يبانبللا ءارزولا سيئر لايتغا ىف
 ةنجل موقت نأ دوي هنإ» راملب لاقو ,ةنجللا لمع نوسيس لاشيم توربب يف ةقباسلا



 .«ةلكشملا لحل هتدعاسم تضرع ةيكيرمألا ةريفسلا نأو .تصنتلاب قيقحتلا

 ,ةسيسم اهأب ةمكحملل هماقا هللا لضف نسح هيئان ناسل ىلع هللا بزح ددجو

 فادهتسال اهمدختستو ,ةمكحملا ريدت نطنشاو نأ دكؤت تابيرستلا نأ فاضأو

 تفشك نأ دعب .هتلاقتسا لاوليخاز رمع يباغفألا ةيلالا ريزو مدق امنيبو .ةمواقملا

 عم تاقالعلا نأ ادكؤم .«فيعض لجر» هنأب يازرك دماح سيئرلل هفصو ةيقرب

 ةيدوعسلا تارباخملل قباسلا سيئرلا ربتعا ,تررضت لوباك يف نطنشاو ةرافس

 نل قئاثولا نأ ,ةفيلخلا دمحأ نب دلاخ نيرحبلا ةيجراخ ريزوو ,لصيفلا يكرت ريمألا
 رمعم ييللا ميعزلا داشأو .تانايب درجم اهنأل :جيلخلا يف نطنشاو ءافلح ىلع رثؤت

 .(يملاعلا قافنلا حضفو :؛بيذاكألا فشك يف اًديفم هربتعاو ,عقوملاب يناذقلا

 ةرشدلا تهتنا



 ران نم راوح

 م

 "جناسأ نايلوج"

 "جناسا نايلوج" هارجأ يذلا ديحولا راوحلل لماكلا صنلا ©

 هارجأ يذلاو ؛"ةريزجلا" ةيبرع ةيئاضف ةانق عم سكيليكيو عقوم سسؤم
 ....هودح الب هجمانرب يف روصنم دجحأ قلأتملا يرصملا عيذملا

 ةرشابم ءاوهلا ىلع مكييحأ ,هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :روصنم دمحأ
 ..دودح الب جمانرب نم ةديدج ةقلح يف مكب بحرأو ,ندنل ةيناطيربلا ةمصاعلا نه

 /ريمسيد رهش يف جناسأ نايلوج دي ىلع يورتكلإلا سكيليكيو عقوم سيسأت ذدم
 ..هيضراعمو هيديؤم نيب اعساو اشاقنو الدج ريثي وهو 25٠6٠5 ماع يناثلا نوناك

 يوتحت يتلا وأ «ةباقرلل ةعضاخلا ةيرسلا قئاثولاو داوملا رشن يف عقوملا صصخت ثيح
 ىتح وأ ةيسامولبدلا وأ ةيركسعلا وأ ةيسايسلا ةيمهألا نه ريبك ردق ىلع
 ةيرسلا هرداصم ربع عقوملل لصت يتلا داوملاو قئاثولا عضخت ثيح ,ةيقالخألا

 . .اهرشن لبق اهل ةينوناقلا ةيامحلا ريفوتو ءاهتقيقحو اهتقد نم دكأتلل ؛قيقحت ةيلمعل
 تايلمعلاب قلعتت قئاثو رشنب ءدبلا دعب ىربكلا هتيمهأ عقوملا بستكا دقو
 مامتهاو لوهذ راثأو .قارعلاو ناتسناغفأ نم لك يف ةيكريمألا تاوقلل ةيركسعلا
 ,ةدحاو ةعفد ةقيثو فلأ ةئامعبرأ نم رثكأ يضاملا عوبسألا يف رشن امئيح ماعلا
 لئاهلا مكلا اذه نع اهيف فشكلا متي يتلا .ثيدحلا خيراتلا يف ىلوألا ةرملا نوكعل

 لعج امث ءاقورذ يف نوكت امبر لب ةمئاق تلاز ال برحل ةيركسعلا قئاثولا نم
 عقوملا مادختسا لظ يف لوهذلاو كابترالا نم ةلاح يف لخدت ةيكريمألا ةرادإلا

 هسسؤم وه عقوملا نم ةراثإ رثكألا نكل ..ةقوبسم ريغ ةينوناقو ةيريفشت تاينقتل
 بنبا# ءدح



 .بكوكلا رهظ ىلع عاكذ امبرو ءاضومغ سانلا رثكأ

 .كب ابحرم نايلوج : روصنم دمحأ

 .مكعم يننأ يرسي :جناسأ نايلوج

 .كب كاسمإلا نم تنكمت رهشأ ةثالث دعب اريخأ :روصنم دمححأ

 . ادج ديعس انأ ءكل اركش :جناسأ نايلوج

 ؟سكيليكيو عقوم سيسأت نم كفده ام نايلوج :روصنم دمحأ

 ىلإ ريشي سكيليكيو حاجن نإ ..هيجو لاؤس اذه ةقيقحلا يف :جناسأ نايلوج

 هرودب موقي ال دئاسلا مالعإلا نأ ينعي اذه ..نحن هلعفن ام لعفب نيرخآ سانأ لشف
 نهاد ترف كيفن :ةتاسلا نه ردانا يبس تيس يل ذا جارخاي لعافلا

 يف لشفلا اذه ضيوعتب موقن نأ ىلإ ةجاحلاب اننأ يلاتلاب انرعشو ءانعقوم زيمب رمألا

 يكل «سانلا اهجاتحي يتلا ,ةساسحلا ةيرسلا داوملا جارخإ لالخ نم ,مالعإلا

 .ةفرعملاو تامولعملا هدوست مهعمتجم نوكي يكلو ,مهتايح اومظني

 ؟نآلا ىتح كفادهأ نم هتققح يذلا ام :روصنم دمحأ

 انيلع ترمف اَذِإ قئاثولا هذه ؟1١٠١/ ماع ذنم رشدن انك نحن :جنئاسأ نايلوج

 نم حوارتت 3 2 تقولا كلذ يفو ءاذه رشنلا خيرات نم ماوعأ ةعبرأ

 ءارزو سيئرو ةينيكلا ةموكحلا تاموكح ثالث انريغ دقو «يبورين ىلإ كرويوين
 ىلع اضيأ رثأو :كراغدلا يف عافدلا ريزو ليقتسي نأ اضيأ ىلإ ىدأ اذهو ءاينارتت

 ةقيقحلا حضف رشن ريرقت كانه ناك دقف ,ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف تاباختنالا

 داوم كانه عبطلابو . .انه يداشرإلا ليلدلاب قلعتي اميف ةصاخو ءومانتناوغ نجسل

 ةريطخ تناك تاكاهتنال رشن وأ حضفب انمق نحنف اذإ . .سانلا اهنع فرعي ةثيدح

 ناك يتلا لاومألا نم رالود تارايلم ةسمح نم رثكأو ,ةلود ةئام نم رثكأ يف

 .داسفلا اهدوسي

 تاموكحو اينيك تاموكح نع قئاثو ترشن له :روصنم دمحأ
 نأ ىلإو ؟تاموكح ةلاقتسا ىلإ العف قئاثولا هذه تدأ ,ىرخأ ةريثك



 نيدسافلا ماكحلاو تاموكحلا نع قئاثو كيدل له ؟هترهش عقوملا ذخأي

 ؟يبرعلا ملاعلا يف

 اينيك ف اهانرشن ىلا لاثملا ليبس ىلع قئاثولا ..معن :جناسأ نايلوج
 تناك يتلا تاوصألا نم ىلإ كلت تدأ دقو . ٠7ها/ ربمسيد ىلإ دوعت

 .رالود رايلم ةرشع نأ نع انرشن امدنع كلذلو لاهتهجو تريغ اهأب كانه

 ىلإ ىدأ اذهو ,ةدساف تاءارجإو لاومأ ليسغل قباسلا سيئرلا لبق نه ترخس

 .اضيأ اهانرشن

 اينيك ءاينيك نع سيلو ؛يبرعلا ملاعلا نع كل يللاؤس انأ :روصنم دمحأ

 .ةيقيرفإ ةلود
 نم يه اهانرشن يتلا داوملا مظعم يبرعلا ملاعلل ةبسدلاب ..معن :جناسأ نايلوج

 اندنع ..يبرعلا ملاعلا يف اهطارخنا نع ثدحتت ةيبرغ لود نم وأ ؛ةدحتملا تايالولا

 وأ ةدعاقلا نع اهضعب ء2يبرعلا ملاعلا نم رشابم لكشب يه يتلاو .ضعبلا

 تارامإلا نإ لوقأ نكلو ءانتانايب ةدعاق ىلإ دوعأ نأ يلع ادكأتم تسل ..نيدهاجملا

 دقو «يبظ وبأ يف كوببلا ىلإ ةفاضإلاب ,كانه ةباقر ماظنب قلعتت داوم اهنع انرشن

 كاهتنال كلذو ,يبظ وبأ يف دحاو ماعل نجسلاب كونبلا هذه نم ددع لبق نم اندده

 .راهنت نأ لبق كونبلا هذه نع رشنلاب انمق اذإ ..ةيفرصملا ةيرسلا نيناوقلا

 تاموكحلا نع اهرشدب متهق يتلا قئاثولا ةيعون يه ام :روصنم دمتحأ

 ؟نيدسافلا ماكحلاو

 لوقن "ىرخألا ةيرابخإلا تامظنلا سكع ىلع" لوقن نحن :جناسأ نايلوج
 هذهي ةيقالخأ وأ ةيسامولبد ةقيثو انل مدق صخشلا ناك نإ هرشن انمهي اه حوضوب

 ةقيثولا هذه ىلع ةباقر وأ فنع مايقب ديدق كانهف ءرشنت نأ بعصلا نم ةيمثألا

 دقو ءهرشنن ةعيبطلا هذهو داوملا هذه نم هاقلتن ام لكف اذإ ..اهرشدب دعن اننإف
 .داوملا انل مدقت تايصخشو ءامسأب رضن الأب رارضألا صيلقت ةيلمع يف ضوخن



 ملاعلا يف ةقيقحلا رشن ىلإ نوعسي اصاخشأ كانه نأ ول :روصنم دمحأ

 «نيدسافلا ماكحلا وأ ةدسافلا تاموكحلا نيدت قئاثو مهيدلو ؛يبرعلا

 ؟كيلإ قئاثولا هذه نولصوي فيك
 "7111162 لك5.018'' وهو ءانعقوم ىلإ اوبهذي نأ مهيلع :جناسأ نايلوج

 بوساحلا ىلع رمألا دمتعي اضيأو ءاهيلع اوسبكي نأ نكمب ةنمآ ةفيظو كانهو

 ,ديربلاب اوقغي مل نإو ءديربلاب اولسري نأ اضيأ مهنكمي نكلو ,هنومدختسي يذلا
 هذه اورشني نأ وأ ؛«تنرتنإلا يهاقم ىلإ بهذت نأ نكمي بوساحلا تاكبش لكف

 نع وأ ,داوملا انل لسري هرودب قيدصلا اذهو ,مهدالب جراخ مه قيدصل داوملا

 .ةقيرطلا هذمي اضيأ داوملا هذه لبقن نأ نكمي صخشل صخش نم قيرط

 ةقيرطل ةنمآ لئاسو نم له ءنوفاخي سانلا امبر :روصنم دمحأ

 ؟لاسرإلا

 هفشك مت ادبأ صخش ال -ملعن امبسح- نآلا ىلإ ..معن :جناسأ نايلوج

 يذلا انخيرات نم ماوعأ ةعبرألا لالخ ادبأ صخش ال ..سكيليكيو مادختسا ببسب

 هذه نيمأتل ةقيرط كانه ..تاوطخلا ضعبب صخشلا موقي املاط اذإ ..رشنلاب هب انمق

 ةقيرط اندنع اننأ يه ةقيرط لهسأ ..صخشلا اذه نمآو ميلس لكشبو :تامولعملا

 فيضي اضيأ وهو "16014" همساجانرب كانهو ةرفشم تنرتنإلا ىلع ليزنت
 ديربلا اضيأ ..انل داوملا صخشلا لزني نأ لبق ريفشتلا نه ىرخأ ةقبطو «ةيلوهجم

 ةيديربلا داوملا ضعب ضرتعت ةيبرعلا لودلا ضعب نأ تفرعو تملعت دقف ءديج

 الف «ديربلا اذه ضرتعا ول ىتح ,فلغملا ىلع افيزم اناونع تبتك نإو ,ةجراخلا
 اذه ىلع فرعت تسيل تامولعم كانه نأ املط ءصخشلا اذه فرعي نأ بجي

 .صخشلا

 ؟ةيبرعلا ةغللاب قئاثو لبقتست له :روصنم دمتحأ

 اميف نيدهاجما ليلد لاغملا ليبس ىلع .داوملا ضعب انيقلت . .معن :جناسأ نايلوج

 .ةيبرعلا ةغللاب تناك ةحفص فلأ نم رثكأ وهو «ناتسناغفأب قلعتي



 ؟كعم نولمعي نوعوطتم برع نويفحص كيدل له :روصنم دمتحأ

 ديزي نأ ديجلا نم ..نآلا اريثك سيل مهددع نأ الإ ..معن :جناسأ نايلوج

 ثيدحلاب نيمتهم نوكنس نيرهاملا نييفحصلا ضعب تفرع نإو ءانعم لمعلل مهددع

 .انلمع قاطنو اندوجو عسون يكل ؛مهيلإ

 ؟كعم لمعلاب اوقحتلي نأ مهل نكمي فيك :روصنم دمحأ
 لالخ نم وأ ,يورتكلإلا ديربلا قيرط نع انيلإ اوبتكي نأ بجي :جناسأ نايلوج

 نأ نكمي «ةيديرب لئاسر انل اوبتك نإو ..انفرعي صخش وأ .ةريزجلاب لاصتالا

 .عقوملا اذه ىلع لاصتالا ناونع نوري اهدنعو ءانعقوم ىلإ اوبهذي

 ةهج قيرط نع اوتأي مل ءالؤه نأ نم دكأتت فيك :روصنم دمحأ

 ؟تامولعم ىلع فرعتلا وأ مكعقوم قارتخال ةيتارابختسا

 نقيتلاو ققحتلاب نوموقي سائلاف ..كلذب موقن نأ بعصلا نم :جنئاسأ نايلوج
 .يعرش رمأ هب موقي امو صخشلا اذه نم دكأتن يكل ,صخشلا اذه ةيفلخ نم

 ؟ابيرقت كعم نيلماعلا ددع مك :روصنم دمتحأ

 نم ةكبش اندنع نكلو ءاصخش نوثالث ابيرقت كانه نآلا :جناسأ نايلوج
 نوراشتسم اضيأو ءصخش ةئاغامث براقي اه يهو ءاضيأ انعم لمعت نيعوطتملا

 .فالآ ةرشع ددعلاف اذلو ءرخآل تقو نم نوتأي

 ؟ليغشتلل يلاملا معدلا ىلع لصحت نيأ نم :روصنم دمحأ

 مدق يقابلاو «فيلاكتلا لكل تعفد انأ ,ماعلا اذه نم رياني ىلإ :جناسأ نايلوج

 اذه رياني نم ..ايلام انتمعد ةسسؤم الو ةموكح ال كانه نكي ملو «يل ءاقدصأ نم
 ةدايزو ءاديقعت رثكأ حبصأ ثيح .عقوملا ةرادإل ةفلكتلا ةدايز ببسب كلذ ماعلا

 ءرشابم لكشب اندعاسيل روهمجلا ةدشانمب انمق نحنف ءانيلع ةينوناقلا تامجهلا

 ءابآلا نم انتاينازيم نآلا ىلإو ..رالود نويلملا برقي ام تعمج تقولا كلذ ذنمو

 نورشع يه تاعربتلا رثكأ ناسنإلا قوقح يف نيطشانلاو نييفحصلاو تاهمألاو



 ىلإ نيسمح نم وه تاعربتلا لدعمو ءرالود فلأ نوثالث ابيرقت يهو ءوروي فلأ

 .وروي ينئام

 ؟ابيرقت عقوملل ةيرهشلا ةفلكتلا مك :روصنم دمحأ

 نكلو ءرالود فلأ ١٠١ ىلإ ٠٠١ امبر يه ةيرهشلا ةفلكلا :جناسأ نايلوج

 .تامجهلل ةجيتن رارمتساب ديزت ةفلكتلا

 «كسفن ىلع تلماحت كلذ عمو «ضيرم كنأ فرعأ انأ :روصنم دمحأ

 ول .ءافشلا كل ىنمتأو اذه ىلع كركشأ انأو ,دعوملاب امازتلا تئجو

 اولسري وأ مكومعدي نأ تائيهلا وأ صاخشألا وأ تاهجلا ضعب تدارأ

 ؟معدلا اذه لاسرإل ةنمآ ةقيرط كانه له ءامعد مكل

 هليطعت مت يلاملا انماظن ..كلذ قيقحتل لبسلا نم ددع كانه معن :جناسأ نايلوج

 تاقاطب ماظن اندنع نآلا اننكلو ءةدحتملا تايالولا نم طوغضل ةجيتن ءاقباس

 يف تاقدصلل ةيفرصم تاباسح ىلإ ةفاضإلاب ءارسيوسو ادنلسيآ يف وهو ,دامتعالا

 لاومألا لسرت نأ نكمي ,هتاعربت ةجيتن بئارضلا نم صخشلا يفعت يهو ءايناملأ

 .ىرخأ لبس مادختسا لالخ نم وأ ,ةيكنب تالاوح قيرط نع كانه ىلإ

 ؟كتوق دمتست نيأ نم :روصنم دمحأ

 ةعانقلاب يرعشيو «يل ادج ايضرم لمعلا اذه دجأ ةقيقحلا يف :جناسأ نايلوج

 كلذ ناك ءاوس ,دارفألاو سانلا ةلماعم ءيست يتلا ,ةدسافلا تاموكحلا هجاوأ نأب

 حاجنب انيظح دقو ءايقيرفإ يف تاموكحلا وأ :يكريمألا شيجلا وأ ةموكحلا نع
 يف ضوخغن نأ انيلع بجاو هنأب يللاتلاب رمألا اذه ىلإ رظننو ءانيدل اضرلا ىلع ثعبي

 اذه نكلو .. ءايربألا اياحضلاو خيراتلا نع عافدلا ةيغب كلذو ءلمعلا اذه رامغ

 تافرصتلا هذه ةهجاوم لالخ نم بأي اضرلا ردصمو «ةياغلل ادج ضرم لمعلا

 .انتوقو انتقاط ردصم وه اذهو ءةدسافلا تايكولسلاو

 سل عمها



 اريرقت يضاملا ربوتكأ 55 يف ترشن رميات كرويوين :روصنم دمحأ
 رعشت له .هتايح يف ةروطخ رثكألا مايألا شيعي جناسأ نإ هيف تلاق

 ؟رطخلاب

 لكشب تداز تاديدهتلا «ةريخألا ةثالثلا رهشألا ذنم ..معن :جناسأ نايلوج ش

 رايفاب طبترا اذهو ءاينيك يف يعمجم ىلع احلسم اموجه ناك 7٠٠1 ذنم ..ريبك

 يف نالمعي نييماحم لايتغا مت اضيأ ..انعقوم يف اهتهجاومب انمق يتلا ةينيكلا ةموكحلا

 تايالولا نم ةيتآلا تاديدهتلا ةريخألا رهشأ ةثالثلا يفو كانه ناسنإلا قوقح
 ريبكو ريثك لكشبو :تداز ملاعلا ةيقب ىلع ةدحتملا تايالولا طوغضو ,ةدحتملا
 نأ الوأ هنأب انم عافدلا ةرازو وأ نوغاتنبلا لبق نه يمر بلط كانهف ..ةياغلل
 ةقلعتم ةمداق تارشن يأ فلتن نأ اضيأو هب انمق يذلا لمعلا لك فلتنو رمدن

 مههإ وأ ءاهيفظومو ةيكريمألا ةموكحلا عم ىرخأ ةرم لماعتن الأ ءاضيأ نوغاتنبلاب
 ةفاحصلا نم ةلئسأ انل هجوت امدنعو .كلذ لعف ىلع نوهركي وأ نوربجي فوس
 لاق نوغاتنبلا ..مكتارشنو مكداوم اوفلتت نأ ىلع مكربجأ فيكو ,نوغاتنبلا نع

 ةاضاقم كانه نوكي نأب ةددجتم تالواحم انيأر دقو ..انمت ال ةينوناقلا اياضقلا نأب
 اضيأو ءاولقتعا انعم نولمعي ةدحتملا تايالولا يف نوعوطتمو ءسسجعلا مهب انل
 عافدلا ريزو دقف ,ةيكريمألا ةموكحلا لبق نم اهيلع طغض ةيلارتسألا ةموكحلا

 ةموكح نم اهيلع طغض ةيدنلسيآلا ةموكحلا اضيأ ..كلذ نع ثدحت يكريمألا

 تارابختسالا اضيأ ..انيفظوملو انل انمآ ىوأم نوكت الأب ةدحتملا تايالولا

 ةريطخ تاديدهت كانهف اذِإ ..ةدحتملا تايالولا لبق نم اهيلع طغض ةيديوسلا
 تارابختسالا ةلاكو وأ "6014" لل قباسلا يماخلا طقف نيموي لبقو ءاندض
 ىلإ انبحست نأ لواحت ةدحتملا تايالولا نأ دقتعي هنإ لاقو ىتأ ةيكريمألا ةيزكرملا
 اًَذِإ ..سسجعتلا مهتب اينوناق اتاضاقمب اوموقي يكل ,ةيكريمألا ةيئاضقلا ةيحالصلا
 .ةرمتسمو ةيقيقحو ةحيرص تاديدَ ةقيقحلا يف هذه



 ؟هذه ةرطاخملا قحتسي هب موقت ام نأ دقتعت له :روصنم دمحأ

 ءاهعم لماعتن نأو رطاخملا هذه ربدتن نأ لواحن نحن ةقيقحلا يف :جناسأ نايلوج

 رهشألا يف لئاه لكشب داز ديدهتلا امنيب ءليوط تقول لمعلا اذه يف تكراش انأف

 ىتح .نيماحملا نم ريبك معدب انيظح دقلف ءرذحلا ىخوتن اننأ الإ ,ةيضاملا ةليلقلا

 تاسسوملا لخادو .نوغاتنبلا عافدلا ةرازو لحخاد سانأ نم ريبك معدب

 نم عونلا اذه نع تامولعم انل نومدقي نيذلاو ,ةيكريمألا ةيتارابختسالا
 ماع بتك ,ةيكريمألا تارابختسالا نه اريرقت انرشن نحنو ..اندض تاديدهتلا

 ام ىلعو ءانتمظنم ىلع موجملا ةيفيكو ءانع ةحفص 1#” نم نوكمه 4
 تن ةرعاقبو روهمجلا نع اب يطع ىلا هننلا رهو الا رظخا ركرم هنوشي
 انل نومدقي سانأ نمو نيماحم نم معدب ىظحن نحنف اذإ ..يلاتلاب تامولعملا

 تارابختسالاو ةيكريمألا ةيتارابختسالا تاسسؤملا لخاد انراصنأ نمو ,ةدعاسملا

 معد كانه سيل ..مهتاموكح تاسرامم نأشب بضغلاب نورعشي مه نيذلا :ةيبرغلا

 ءام ائيش نوملعي دق ,ةددحم نكامأ يف دارفأ طقف كانه ..ةموكح يأ نم يمسر

 يتلا تامجهلا ةعيبط نع تامولعملا ميدقت لالخ نم ةدعاسملا ضعب انل نومدقيو

 .اندض هجوتس

 ؟اهرشدت يتلا تامولعملا يف كرداصم يه ام :روصنم دمتحأ

 ةينبم انتينقتو انعقومو ..اقح فرعن ال تالاحلا نم ريثك يف :جناسأ نايلوج

 ليبس ىلع ةقيثولا نوكتف ءصاخشأ نم تامولعم ملستن امدنع ثيحب نوكت يكل

 كلذلو ءردصملا اذه دعبي اندنع بوساحلاف ..قارعلا تافلمك ةريبك ةيمهأ اهل لاثملا

 انثدحتو صاخشألا ضعب انلباق امدنع ,تالاحلا ضعب يف يأت نيأ نم فرعن ال

 ةمهم اقئاثو مهيدل نإ اولاقو ,مهيلإ

 ؟اهتحصو اهتقد نم ققحتت فيك :(اعطاقم) روصنم دمحأ

 موقنو ءصخشلا زفاح صحفتنو ءداوملا بنك نع صحفتن نحن :جناسأ نايلوج
 دق يتلا ةسسؤملا وعدن اننإف :نيدكأتم نكن ل نإ ةياهنلا يفو ,يئاضق قيقحت هبشب



 عم انلماعت امدنع ..اذه عم متبتك له لوقنو ءاهنم ىتأ صخشلا نوكي

 انلصح طقف ةرمو ..امبر وأ ال وأ معن امإ تناك ةباجإلا ةيكريمألا تارابختسالا

 معن لوقن نل نولوقي انايحأو ..معنب تاباجإ ىلع انلصح انايحأو ءالب ةباجإ ىلع
 اهدنع ءأطخ وأ احيحص رمألا اذه ناك نإ مكربخن نل نحن نولوقي امدنعو ..ال وأ

 لأسنو ءاهنع فشكلا مت يتلا قئاقحلا يه ام تايطعملاو قئاقحلا ىلإ رظنن ةطاسبب
 ..هباش ام وأ دجسم ىلع ةلبنق متطقسأ ديدحتلاب مويلا اذه يف هنأ حيحص وه له

 نإ فرعنل ؛تامولعملا هذه ىلع لصحن نأ لواحن قئاقحلا هذه عفد لالخ نمو

 ادبأ انأطخأ اننأب معز كانه نكي ملو طق ىطخن مل نحنو ..ال وأ ةحيحص تناك

 ٠ .اهرشنن يتلا داوملا ةقد نأشب

 هذه ىلع ناكريمألا متعلطأ مكنأ كلذ ىنعم له :روصنم دمحأ

 ؟اهرشن لبق قئاثولا
 ال مأ حيحص اذه له لأسن تالاحلا ضعب ين ..ال ةداعلا يف :جناسأ نايلوج

 وأ نوغاتنبلا ,قارعلا تافلمل ةبسنلاب ديدحتلاب ةلاحلا هذهل ةبسنلاب ..مكلوق وه امو

 ىلع :؛تابيرست لالخ نم داوملا هذه كلتم اننأب ملع ىلع اوناك عافدلا ةرازو

 لغيبشريدو نايدراغلاو زميات كرويوينلاك نييمالعإلا انئاكرش نم تتأ حجرألا
 ةنوكم لمع ةقرف اولكش دقو ,داوملا هذه كلتغ اننأب كش نوغاتنبلاو ..ةريرجلاو

 ءسكيليكيولاب ةقلعتملا لمعلا ةفرغ اهومس ,عافدلا ةرازو يف اصخش ١١١ نم

 .اندض نولمعي تارابختسالاو '"17151'' لا نم الماع ١١٠١ لمشت يهو

 لمعلا ام تقو يف "01,8"' لا كيلع ضرع له :روصنم دمحأ
 ؟هعم

 نكلو ءانب تلصتا ةيسورلا تارابختسالا ..نآلا ىلإ سيل :جناسأ نايلوج
 .دعب انعم اولصتي مل ناكريمألا

 ؟سورلا كل لاق اذام :روصنم دمتحأ

 .مهعم شاقن يف ضوخن نأ انضفر نحن :جناسأ نايلوج



 تبلط وأ تضرع ىرخأ ةيتارابختسا تاهج كانه له :روصنم دمحأ

 ؟اهعم لمعلا كنم
 ,ةرشابم ريغ قرطب عمسن انايحأ ..رشابم لكشب اهنم يأ سيل :جنئاسأ نايلوج

 لعفلاب نوكن نأو ءانيلإ رظني نأ مهملا نم نكلو ءانل ةبسنلاب كشلا ريغت اهنأ ودبي

 وأ بناج عم لمعن انأدب نإ هنأل كلذو ءاهلمع يف ةفيظنو ةقداصو ةلقتسم ةمظنم

 .عجارتلاو رايمنالا ىلإ انتعمس ضرعتتس عيرس لكشبف ءرخآ
 مسايب قطانلا ءدعب رشنت مل ىرخأ قئاثو كانه نأ تنلعأ :روصنم دمحأ

 الال مترشن امنيح ءرشنت مل ىرخأ قئاثو مكيدل نأ سمأ نلعأ نوغاتنبلا

 مجح ام ؛ىرخأ ةقيثو فلأ ١6 كانه نإ تلق ناتسناغفأ نع ةقيثو فلأ

 ةديدجلا قئاثولا ددع مكو ؟قارعلاو ناتسناغفأ نع مكيدل يتلا قئاثولا

 ؟دعب رشدت مل يتلاو مكيدل ينلا

 .دعب رشنت مل قئاثولا نم نييالملا اندنع :جناسأ نايلوج

 ؟نيأ نم :روصنم دمحأ

 فوسو «ةريثك ةددعتم لود نم هذه ..ناتسناغفأل ةبسنلاب :جناسأ نايلوج

 فلأ ١6 اندنع نأب اقباس انلق ..ناتسناغفأ نعو ايسور نع ةديدج قئاثو رشنن

 نيعستلا نم ءزج تناك هذهو ءاهرشنن فوسو ناتسناغفأ دض يرابختسا ديدهت

 هنأل ,ةعجارم ىلإ ةجاحب اهنأل امي ظفتحا هذهو ,فلأ /4 ابيرقت انرشن دقو ءافلأ

 ءرطخلل ءالؤه ةايح ضرعن الأ انيلع ناك اَذِإ ..ءايربأ صاخشأ ءامسأ اهيف ركذ

 انؤاكرش نوكي امدنع اهرشنل نودعتسم نحنو ,تلمتكا نآلا ةمئاقلا هذه نكلو

 .اهنع صصقلا نم ايفاك اددع نوبتكي نويمالعإلا

 ةزهاج ةقيثو فلأ ٠١ه مكيدل ناتسناغفأ نآلا ينعي :روصنم دهحأ

 ؟رشنلل
 .حيحص اذه معن :جناسأ نايلوج



 ؟قارعلا نع اذام :روصنم دمححأ

 مقرلا نم ادكأتم تسلو .قارعلاب قلعتم اهنم ريثكلا اندنع :جناسأ نايلوج

 .ةرمتسم تلاز ام ةعجارملا نكلو .دعب اهدعن ملف ,ديدحتلاب

 ؟رشن امب ةنراقم رشدي مل ام ةيمثأ يه ام :روصنم دمحأ

 دق ءام ةلودل ةبسنلاب ..بيجن وأ لوقن نأ بعصلا نم قئاثولا :جناسأ نايلوج

 نع انه ثدحتن نحن نكلو ءام ةلئاع نع وأ ام ةلئاعل ةياغلل ةمهم قئاثولا نوكت

 تاينمأ امل ةفلتخم لود ىلإ رظنلاب دعب رشنن ملو .هلك ملاعلاب قلعتت ةيسايس ءاوجأ

 .ةتوافتمو ةفلتخم

 ؟ايسور نع مكيدل اذام :روصنم دمحأ

 نإو ,هوبلطي امع ثدحتن ال ةداع نحنو ,ثدحتن نأ نكمي ال :جناسأ نايلوج

 وأ اهرشننس ديدحتلاب ىتم وأ اهرشدنس يتلا قئاثولا نع ددحم لكشب انثدحت

 نم يأت يتلا عئاقولاو قئاقحلا هجاوت يكل ,ةياعدلا لالخ نم عئاقولا روحتو

 سانلل ديرن ال اننأ ينعي اذهو ءريثأت ربكأ اه نوكي نأ انداومل ديرن اَذِإ ..انداوم

 ..نيزهاج اونوكي يكل مهرمأ فشكي نيذلا

 نع اهفورشنتس يتلا ابيرقت قئاثولا ددع مك :(اعطاقم) روصنم دهجحأ

 ؟ايسور

 .فالآ ةعضب :جناسأ نايلوج

 نم ريمدت تالواحمو ةبيرق تامجه عقوملا ضرعت له :روصنم دجحأ

 ؟ةدحتملا تايالولا لبق

 نع تامولعم انرشن امدنع تامجه لا نم ددعل عضخ انعقوم :جناسأ نايلوج

 ةموكحلاب قلعتم رمألا نأ ضرتفأو .نيصلا يف بيساوح نه مجوه انعقوم كيلا

 حلسم انعقوم نكلو ,نيصلا نم تتأ تامجملا نإ لوقن نكلو ..مرجن ال . .ةينيصلا



 عضب لالخ اهانفشك نبصلا نم انتهجاو يتلا تاسجملا ىتح ..ريبك لكشب نصحمو
 .تاعاس

 ؟عقوملا يمت فيك :روصنم دمجحأ

 تاقبطو .ملاعلا يف ةرشتنملا ةريبكلا بيساوحلا نم ريثكلا اندنع :جناسأ نايلوج

 تنرتنإ تاكرش ىلإ ةفاضالاب ةيماحلا ناردجلا وأ '"111189811'' لا نم ةفلتخم
 هذه رتلفت يكل ,تنرتنإلا تاكرش نم تاقبطو تاكرشو تاكرش اذكهو ءانمامأ

 .انيلإ ةيتآلا تامجملا

 اًمرطيس تدقف ةيكريمألا ةموكحلا نأ كلذ ىنعم له :روصنم دمححأ

 ؟تنرتنإلا ةكبش ىلع
 يف تارابختسا ةلاكو ربكأ يهو .يموقلا نمألا ةلاكو تامظنم :جناسأ نايلوج

 يموقلا نمألا ةلاكو نكلو "601/4" لا اهنع عمج' ريثكلا ةدحتملا تايالولا

 لاملا تايمك فاعضأ عبرأ اهدنع ةلاكولا هذهو ءسسجعتلا لامعأ مظعمب موقت يتلا

 يهو اعم "1718831" لاو "6014" لا نم ربكأ اهتينازيمف '"'('14"' لل

 نورذح مهف .فتاهلا طوطخ ةبقارمو تاقارتخالاو ييورتكلإلا سسجتلا لكب موقت
 تايالولا نم ةيتآلا ةينورتكلإلا لئاسرلا اضيأو .مهتاطاشن فرعت الأب يلاتلاب ادج

 .ةدشب اضيأ افوبقاري ةدحتملا

 ةيناطيربلا ةعبارلا ةانقلاو ةريزجلا ترتخخا اذال :روصنم دمحأ

 ةيناملألا لغيبش ريدو ةيسنرفلا دنوموللاو ةيناطيربلا نايدراغلاو

 ثالث ؟عوضوملا اذه يف كءاكرش اونوكيل ةيكريمألا رميات كرويوينلاو
 .نيتينويزفلت نيتطحمو ةلجمو فحص

 نوكي نأ لواحنس اننأب سانلل اندعو ىلع ىقبن يكل ةقيقحلا يف :جناسأ نايلوج

 نايدراغلا ءاكرش ةثالث انل ناك ناتسناغفأل ةبسدلاب ..ةجرد ىصقأل انلمع ريثأت

 نكي مل اننأ وه انيأر ام نكلو ..ادبأ نويزفلت الو رمبات كرويوينلاو لغيبشريدو

 هم هو



 قارعلاف ..نويزفلتلا تاطحم لالخ نم سانلاب رثؤي يذلاك ,يفطاع ريثأت اندنع

 ,هاندجو ام اوفرعي نأ ىلإ ةجاحب ةطيحملا ةقطنملا يفو قارعلا يف سانلاو ,ةيبرع ةيضق

 .ةيضاملا ماوعأ ةتسلا لالخ ,دلبلا كلذ يف ثدح اهو

 وأ ةيئاصقتسالا ةفاحصلا هجو ريغتس كنأ دقتعت له :روصنم دمحأ

 ؟هب تمق امب ماعلا يف تاقيقحتلا ةفاحص

 هجولا اذه ريغنو ,لعفلاب كلذب موقن اننأ دقتعأو ..كلذ لمآ :جناسأ نايلوج

 فادهتسا لالخ نم هنأو ,ةيفحصلا تاقيقحتلا وأ ةيئاصقتسالا ةفاحصلل

 تامولعملا هذه نم ةريبك تايمكو ,تبجح يتلاو ,دمعتم لكشب تامولعملا

 ىلإ يدؤتو ّبأتس يتلا ,داوملا ىلع لصحن نأ ةلوقعم ةفلكبو موقن نأ نكمي ,تبجح
 ؟بجحت تامولعملا هذه اذال كسفن لأست نأ نكمي ,عمتجما يف تاحالصإ داميإ

 اذاملو ..سانلا نع اديعب اهئاقبإو .تامولعملا هذه ةيامحل ةلئاط الاوهمأ بلطتي رمألا

 !؟سانلا نع تامولعملا هذه بجحل لاومأو ادوهج سانلا لذبي

 ؟تامولعملا هذه نم ديفتسملا نم :روصنم دمتحأ

 نم تامولعملا داعبإ وأ عمقلا لالخ نم عفتني نم ةقيقحلا يف :جناسأ نايلوج

 ؟اهمالتسا نم عفتني نم اضيأو «ةيحان
 ؟اهرشن ءارو نم نوررضتملا نمو :روصنم دمتحأ
 تايالولا تاكرحت نأب ةيرسلا قارعلا تافلم لالخ نم لمأن :جناسأ نايلوج

 تكرتو «ةلماعم ةءاسإو برح مئارج اههنأك اهيلإ رظني فوس قارعلا يف ةدحتملا

 ناريإ نأو .ممبي ترضأو سانلا نم نيريثكلا ىلع ابلس ترثأ قارعلا يف ةموكح

 اذه ..ةيرابختسالا تامولعملاو بيرهتلاو حالسلا ميدقت لالخ نم ةعيشلا تمعد

 يف ةدعاقلا سيل قارعلا يف ةدعاقلا اضيأو ..داوملا لالخ نم حضاو هلك

 ٠.65" دعب ةصاخ اريثك ترضأ اضيأ قارعلا يف ةدعاقلا نكلو ,ناتسناغفأ

 قارعلا ءانبأ نم دنجت تحبصأ ىتحو «قارعلا يف تاوقلا ددع ةدايز دعب ٠٠6٠7الو

 .يكريمألا شيجلا مهيرد نيذلا ةنسلا نم

 اس ها



 ؟فاذت له :روصنم دمحأ

 ضعب نع تامولعم ىقلتن نحنف ..رذح يننكلو افئاخ تسل :جناسأ نايلوج

 تايالولا ىلإ اصاخشأ لقنت نأ ةدحتملا تايالولا ةلواحمك .متت يتلا ءايشألا

 امه هجوت وأ ,مهيلع اطوغض ضرفت وأ ءسسجتلا مهتب مهمكاحت نأو ,ةدحتملا

 ةسراممب نوموقي مهف اَذإ ..انيلع سسجتلا وأ تاردخملاب يطاعتلاك ةفيزم اندض

 ءانيلع نشت ةمجه لكل امب رهشي نأ بجي ءايشألا هذه لك ..ةيسايس تاطوغض
 كانه ناك نإ ..انسفنأ نع عفادن نأ نامضل اذهو ,ةداضم ةمجمي موقن نأ بجي

 لالخ نم انيلع موجه كانه ناك نإو ..نيوناق موجمي درن نأ انيلع يبوناق موجه

 انم صلختسي ثيحب اًؤوفك نوكي نل سسجتلا اذه نأب دكأتن نأ بجي ,سسجعتلا

 اذهو ءداضم موجه اندنع نم نوكي نأ بجي موجه لكل اذإ ..ةمهم تامولعم

 .اندراوم ىلعو انيلع ظافحلاب متهي

 هذه ءارجإل ةحودلا ىلإ يأت نأ ررقملا نم ناك امنيح :روصنم دحأ

 كلذ ىنعم له ءكدوجو لالخ كتيامحب ادهعت ينم تبلطو «كانه ةلباقملا

 ؟قحالم كنأ

 ءيدض هجوي يلودلا فيقوتلاب رمأل ,نكمملا نم ةقيقحلا يف :جناسأ نايلوج
 بهذن يتلا نكامألاب نيرذح نوكن نأ ةيتارابختسا تاهج لبق نم يل ليق اضيأو

 ةطلس دالبلا هذه قبطت لهو ءاهيلإ بهذن يتلا دالبلل ةيئاضقلا تاطلسلاو .اهيلإ

 نم نينمآ نوكن دق ..دودحلا ىلع انهجاوت دق لكاشم ىلإ ةفاضإلاب ..ال مأ نوناقلا

 ةئيبلا نإف ,دودحلا ربع رفسلا الإ ءريبك معدب ىظحن نحنف ,ندنل يف انه لاقتعالا

 ؟اكريمأ ءادعأ حلاصل لمعت كنأب كومهتا نويكريمألا :روصنم دمحأ

 ىلإ دتمي رشدلل خيرات اندنع نحنف ..حضاو لكشب ءاره اذه :جناسأ نايلوج

 داوملا نأ ىلإ ةفاضإلاب ,:ةلود ١١٠١ يف معت يتلا تاءاسإلا فشكيو .ماوعأ ةعبرأ

 قئاثو يه ءامتافلمو ناتسناغفأو قارعلا يف قلعتي ام ةصاخو ءاهرشدنو اهمدقن يتلا

 نكلو «ةدحتملا تايالولا دض ةيئاعد برح يف ضوخن اننأب ينعي ال اذه ..ةيكريمأ

 - ما



 هذه مدقن طقف نحنو .هسفنب هسفن نع اذه لوقي يكريمألا شيجلا اذه نإ لرقن

 ام ملاعلا بحي مل نإو ,اّهاذ دض اكريمأ هب موقت ام علطتسي يلاتلاب ملاعلا ..ملاعلل داوملا

 ىرخأ ةقيرطب فرصتي نأ بجي يكريمألا شيجلا اهدنع ,يكريمألا شيجلا هلوقي

 اذه نإ لب ءال ..ريرش وأ ءيس رمأ وه ةقيقحلا رشن نإ لوقن نأ نكمي ال .ةرياغم

 انفشك اننأل نوغاتنبلا كولس سانلا بحي مل نإو .ةقيقحلاو عئاقولل ارشن ربتعي

 يف لثمتت ةباجإلا نكلو «ةقيقحلا بجحو عمق يف تسيل يه ةباجإلاف «ةقيقحلا
 .لضفألا ىلإ لبقتسملا يف كولسلا ريغي نأو ,راذتعالا

 ؟كقحالت يتلا تاديدهتلا مغر كلمع لصاوتس له :روصنم دمتحأ

 يف برحلا تافلم رشن دعب اوركذت ..كلذب انمق نحن :جناسأ نايلوج

 ,ةلكاشلا هذه ىلع داوملا نم ديرملا رشدن الأب اماع ابلط مدق نوغاتنبلا ,ناتسناغفأ

 اقبلاب رمتسن فوسو .هانضفرو بلطلا اذه انيدحت دقف ..قارعلا تافلم رشدبو

 ةسسؤم وأ ام ةموكحل فورعم ميدقت وأ فوخ نود رشدن نأو ءانلمع يف ريسلاو

 .كلذب موقن نأ اندعو امك «ملاعلا ءاجرأ لك يف

 ةزهاملا قئاثولا يه ام ءرشنلا يف ةمداقلا ةوطخلا يه ام :روصنم دمحأ

 ةوطخلا يه ام نكلو «نيياللا نع تئثدحت ؟كيدل نآلا رشدلل ةدعملاو

 ؟هرظتنن يذلا ام ,ةمداقلا

 ريثكلا بلطتي ةريبكلا تارشنلا هذه نم ةدحاو لك ةقيقحلا يف :جناسأ نايلوج

 جارخإل دادعإلاو زيهجتلاو «نييمالعإلا انئاكرش عم لمعلاو ؛يرادإلا لمعلا نم

 ةدحتملا تايالولا نم تامجهو تاديدق هجاون نحن ايلاح .داوملا نم عونلا اذه

 ىلعو اندراوم ىلعو انيلع اطوغض عضي اذهف اذإ ,ةيسايس تالمح قيرط نع
 عيراشم عضبب قلعتي اميف هيف لمعن رمتسم عورشم اندنع اننكلو ءانيفظوم

 ال اذهو «نمازتلاب ةفلتخم عيراشم تس وأ سمح عم لمعن نحنف ؛سكيليكيولل
 روطت ةعرس ىلع دمتعي رمألاف ءالوأ هرشننس اهنم يأ نآلا لوقأ نأ يننكمي

 .ةيسايسلا تادجتسملاو ثادحألا

 مهل هج



 ىلع يقبتس مأ ةيمالعإلا ءاكرشلا ةدعاق تعسو له :روصنم دجحأ

 ؟نايدزاغلا «لغيبش ريد ,زميات كرويوين ,دنومول ,ةريزجلا ,ةعومجيا سفن

 ١6 لل ةبسلابف ,ءاكرشلل ةقيقحلا يف عيسوت ةيلمع يف نحن :جناسأ نايلوج

 لمعنس كرامغدلاو ايلاطيإو جيورنلا يف مالعإلا عم كراشتلاب ,ةمداقلا ةقيثو فلأ

 اميف سفانتت نأ ديرت ال يتلاو .دالبلا هذه ىلإ انلمع قاطن عسون نحنف اذِإ ..اعم

 تنأ له ؟كقئاثو عم يكريمألا مالعإلا لماعتي فيك :روصنم دم

 ؟ةيكريمألا ةيطغتلا نع ضار

 نوكي نأ نكمملا نم ..ةيكريمأ ةيطغت كانه تناك نكلو ..ال :جناسأ نايلوج

 تلتحا .رميات كرويوينلا يف ,ءكانه ناك دقف ..ديج رمأ اذهو «ةيكريمأ ةيطغت كانه

 نويزفلتلا ةكبشو رمياتلا نم ةديج ةيطغت كانه نأ امك «ىلوألا تاحفصلا انعيضاوم

 عافدلا ةرازو وأ نوغاتنبلا نأ ىلإ دوعي ايئزج اذهو ؛أوسألا يه يتلا ,يكريمألا

 نوكي الأب اوبلاطو ءانداوم ادبأ رشدي الأب ملاعلا لك يف مالعإلا لك دده ةيكريمألا

 نوكي دق اذهو ,قارعلا تافلم نم طبنتستو جرختست يتلا داوملا هذه رشن كانه

 ائيش اولعفي ملو "01011 "' ب انلصتا نحنف اذإ ..يكريمألا مالعإلا ىلع رثأ هل

 لعفت مل اضيأ "1135" و لمعلا نع ةفقوتم تيقبو ءائيش لعفت مل "41860" و

 "841360" تلق امك نكلو «,تيقوتلل ةبسنلاب تابيترتل امبرو ..ائيش

 ريثك لمع كانه سيلف اَذإ ..ىرخأ بابسأو ضارغأو فادهأل "61073" و

 رثكأ دوهجلا تنرتنإلا يف نكلو .,ةدحتملا تايالولا يف نويزفلتلاب قلعتي اميف
 .ةدحتملا تايالولا يف فحصلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب .طشنأو فخنكأو



 نوغاتنبلا لخاد رداصم عجش قئاثو نم هترشن ام له :روصنم دمحأ
 وأ ةدحتملا تايالولا يف تارابختسالا ةزهجأ وأ ةيكريمألا ةيجراخلا وأ

 ؟كيلإ قئاثولا نم ديزملا لاسرإ ىلع ىرخأ الود
 اننإف :ةبرسم ةدام رشدن املك «قباسلا يف انتبرجت خيرات وه اذه :جناسأ نايلوج

 ليلدلا انرشن امدنع «لاثملا ليبس ىلع .ةمظنملا هذه نم داوملا نم ديزملا ىلع لصحن

 تالجسلا اورّوزي نأ كانه طابضلا ربخأ دقف ,ومانتناوغ نجس يف يداشرتسالا

 نجس يف ثدحتملاو ,كانه ءانجسلل ياسفن بيدذعت دوجو مدع ةيفيك نع

 رمألا دعي ملو ؟. #6 ليلد ناك اذه لاقو .هتاذ رمألا نأب ىفنو جرخ ومانتناوغ

 ,مدقت ايرابختسا اطباض وأ رخآ ايكريمأ ايدنج نأ تناك هلاق ام ةجيتنو ,كلذك

 اذإ ..ءوس رثكأ حبصأ هنأ اضيأ رهظأ يذلاو .مداقلا ماعلل ليلدلا انل مدقو

 الو ءديج الوعفم لعفي عاجشلا لمعلا نأ سانلا ىري امدنعو ,ةيدعم ةعاجشلاف

 .مهوذح اوذحيل نيرخآ عجشي اذهف ءصخشلا ىلع ضبقي
 كططخ يه ام ,لبقتسملا نم قلق تنأ له نايلوج :روصنم دمحأ

 ؟لمعلل ريوطت كيدل مأ اذه يف رمتستس له «ةيلبقتسملا

 .اندوعو بسحو «لمعن انلز ام نحن معن :جناسأ نايلوج

 نورشعني نيذلا ءبرعلا كيدهاشمل نآلا هلوقت يذلا ام :روصنم دمحأ

 ؟ملاعلا ءاحنأ يف

 انيلع بعصلا نم نآلا برغلا ..هنوعيطتست ليبس لكب انومعدا :جناسأ نايلوج

 ىتح لود ىلإ دتمب ةدحتملا تايالولا ذوفن نأل كلذو ء.معد ىلع لصحن نأ

 ةدحتملا ةكلمملا اضيأو ءادنلسيآ لثم ةلود ىلإ لقأ لكشب ىتحو ,ديوسلاك

 ةيبرغلا تايطارقميدلا يف معد ةدعاقب ىظحن نأ نآلا انيلع بعصلا نمف اذإ ..ايناملأو
 .يلاملا معدلاب لثمتي اذهو .يبرعلا ملاعلا معد ىلإ ةجاحب نحنف اذلو «ةيلاربيللا

 معدو ءاههجاون دق يتلا تاديدهتلا نع تايرابخإو ,تانايبلاو تامولعملا ميدقتو

 تاموكح نم تامولعم مدقتك ,تادعاسم انل مدقت نأو ءانلمع رهوج يف لثمتي

 .ةئيس تايكولس ىلإ ريشت

 هدم هج



 .قئاثوو :روصنم دممأ
 .ةحيحصو ةقداص اهأ املاط :ديكأت لكب معن قئاثوو :جناسأ نايلوج

 ١١ يف كتمكاحم فانئتسا لاح هلعف يونت يذلا ام :روصنم دقحأ

 ؟؟ه11 رياني

 تلقن دق ةيضقلا هذه نأ وه مهم وه ام ..ةيئارجإ ةلأسم هذه :جناسأ نايلوج

 يف باهرإلا اياضقب لماعتت ةمكحم ىلإ ؛ندنل يف ةيداع ةمكحم وهو «يلاحلا اهرقم نم

 .ندنل

 تايالولا ىلإ وأ ,.ديوسلا ىلإ كميلست نم ىشخت له :روصنم دمحأ
 ؟كقحب ماتا ةركذم نآلا دعت يتلا ,ةدحتملا

 ودبي هنأب ,قلق اضيأ يبماحمو ,ةلأسملا هذه نأشب ادج قلق انأ :جناسأ نايلوج

 مهتبو ,ةدحتملا تايالولا يف سسجت باكتراب رمآتلاب يل مه هيجوتل ةلواحم كانه نأب

 دق "ردلوه كيريإ' يكريمألا لدعلا ريزوف ؛ينلعو فورعم رمألا اذهو .ىرخأ
 اوحرص لدعلا ةرازو نم ءاضعأ نأ امك «قيقحت ةيلمع يف نوريسي مهنأب حرص
 اذِإ ..ىوتسملا ةعيفر ايجولونكت كلتمأ يباهرإ يننأب يبفصو "ندياب وجو" كلذب

 ةلاكو نم اصخش ١١٠١ نم نوكم لمع قيرف كانه نأ امك .قلقم رمأ اذهف

 ةثالث لبق اهنع نلعأ عافدلا ةرازوو "1131" لاو ءةيعافدلا تارابختسالا

 لا نأ امك ءسكيليكيو يف قيقحتلاب صصختم لمع قيرف وهو ءرهشأ
 تنلعأ اضيأ ةيلارتسألا ةموكحلاو ءاّب صاخ قيقحت قيرف نع تنلعأ''''14"

 ةمركم اني ودعت كاع وب كرشي وهو نيكي صحاس نحيي وع
 اذهف اذإ شيجلاو «ةيبنجأو ةيلحم تارابختسا ةلاكوو «ةيلارديفلا ةطرشلا اهيف نمج

 ءام ذاقنإ نم ةدحتملا تايالولا نكمتت نأ ةيغب خضي ,يقيقحتلا لمعلا نم لئاه مك

 .تابيرستلا هذه ببسب جارحإلا اذه نم اههجو

 د هاي ل



 ؟نآلا كل افودعي مهنأ مأ ماتا ةحئال ىلإ اولصو له :روصنم دمحأ

 ةئيه كانه نإ يل ليق دقو ,ماتالا ةحئالل زيهجتلاب نوموقي مهفإ :جناسأ نايلوج
 امك . .نآلا كلذب موقت يهو .هيردناسكالا ةقطنم يف قيقحتلاب موقت «ةيرس نيفلحم
 تامولعملا ردصم وهو "غنينام يلدارب" نأشب «قيقحتلاب موقت نيفلحم ةئيه كانه نأ

 .موعرملا ةيرابختسالا

 يأ هب كل له غنينام يلدارب ىلع طوغضلا لالخ نم :روصنم دمحأ
 ؟هنيبو كنيب اوطبري نأ نوديري مه مأ ؛ةقالع

 ال نحنف ,درو ةقالع كانه نوكي ال ثيحب ةممصم انتاينقت نإ :جناسأ نايلوج
 عم لماعتلا دنع ..ةيرس اهئاقبإل ةقيرط لضفأ هذهو «داوملا انل ثعبي نم فرعن
 0 ل ا يه ل ل ا ا يما
 تتأ يذلا ردصملا ابناج يحنت نكلو ,تامولعملا ذخأت تلق امك انتينقت نإف
 حرص هيما نأ امك ءانأ لبق نكلو ءانيأت نأ نم فرعن ال نحنف ؛تامولعما هذه
 ميدقتب مهو ,ةمكحملا مامأ لثمي | باش اذهف وسأو أوسأ تحبصأ هتلاح نأب
 ,نيناوقلا ضعبل ةدحتملا تايالولا تاكاهتنا رهظت ,ةفاحصلل تامولعمو ءايشأ
 ىلإ لصي نأ هرابجإل ةلواحم كانهو ,يسايس نيجس وهف اذل ,ىرخأ تاموكحو
 ةلماعملا لالخ نم بيذعت كانهو ءايجولوكيسو ايسفن اراهنم اهدنع حبصي ؛ةلحرم

 يعم ةرماؤمب موقي هنأبو هب مقي مل ءيشب رمألا ةياهنب فرتعي يكل ءامب لماعي يتلا
 ءاسوساج نوكي نأب

 ؟ةقالع ةيأ غنينام عم مقت مل كنكل :روصنم دمحأ
 .ةقالع كانه سيل ال :جناسأ نايلوج

 دوجو نع برسعت تامولعملا ضعب .نآلا طوغض كانه :روصنم دمحأ
 ..كعم ةقالعب رقي نأ لباقم هيلع مكحلا فيفختل غنينام ىلع طوغض
 ؟اذه نع تامولعم كيدل له

 اطوغض كانه نأب انلع حرص هيماحم "زموك دفيد" ةقيقحلا يف :جناسأ نايلوج

 وأ هتولخ يف ةيضايرلا نيرامتلا سراميل هوكرتي نأ نوضفري مهف .هيلع سرامت
 يف هنإ نولوقي هوراز نمو ..ادج ةئيس هتلاح تحبصأ دقف اذميو ,هلاقتعا ناكم

 - هال



 طوغضلا ةجيتن رايها يف هتلاح تأدب نآلا نكلو ,يوقو عمالو يكذ باش ةداعلا

 .هيلع سرامت يِلا

 عم نيفطاعتملا ضعب لاقتعا نع تامولعم كانه :روصنم دمحأ

 كيدل له ..ةدحتملا تايالولا يف كعم نينواعتملا وأ ايكيو

 ؟مهنع تامولعم

 نم دض رهشأ ىدم ىلع سرامت ةرمتسم تاقياضم كانه ..معن :جناسأ نايلوج

 لاملا عمجي نأ لواحي نم وأ ء.سكيليكيو عم نوفطاعتم وأ نونواعتم مهأب هبتشي

 شتسوشتاسم ةعماج يف تالاح ارخؤم اندهش دقو 2"غنينام يلدارب" نع عافدلل

 ةدحتملا تايالولا يف ةمرتحم ةقيرع ةعماج يهو '"1411"' لا يهو ,تاينقتلل

 نم ىتأ بلاط «ةعماجلا هذه دارفأ دحأ كانه ناك دقو ءاهيلع اطوغض تسرومو

 نمألا ةلاكو لبق نم هعم قيقحتلا متو «ةرئاطلا نتم ىلع نم لقن دقو ,كيسكملا
 ددع عم ثدح رمألا تاذو . .هفتاوهو هبيسا وح اوذخأ دقو ةيكريمألا يلخادلا

 عافدلل لاملا اوعمجي نأ نولواحي وأ .سكيليكيو نومعدي اوناك نيذلا سانلا نم

 تجرخ امدينعو . .مهتعتمأ مهنم تذخأ دودحلا مهروبع دنعف ,"غنينام يلدارب" رع

 .يبم تردوص ةرفشم

 يف ايداع ارمأ حبصأ دودحلا مهروبع دنع سانلا دض تاقياضملا نم عونلا اذهف

 لهسلا نم لعجت ,قبطت ةصاخ نيناوق كانه دودحلا ىلع هنأل كلذو ,ةلأسملا هذه

 تسيل اهنكلو ,كرامجلا ضارغأل هذه نأ ةجحب ,فتاوهلاو ةعتمألا ةرداصم رثكأ

 .رشنلا نم اهعنمو «.تامظنملا هذه ةقياضمل امنإو .كلذك

 نيب ةيقيقح ةكرعمو ةيقيقح ابرح كلانه نأ كلذ ىنعم :روصنم دمححأ

 ؟هعم نينواعتملو سكيليكيوو ةيكريمألا تاطلسلا

 ءالؤه اعد ..نوغاتنبلاو ةدحتملا تايالولا ..حيحص اذه معن :جنئاسأ نايلوج

 ىلع برح ةفرغ اهتمسو ءانداومب اوققحي يكل ءاصخش ١١١ مهو ,صاخشألا

 ..لوئسم لكشب لمعن نأ لواخن نحنو .مهنم ةيتأ برح هذهو ..سكيليكيولا

 دس ه8



 اندابم اندنع نكلو ؛ةدحتملا تايالولا مجاهت نأ ديرت اهنأب ررقت مل ةمظنملا هذه

 نع فشكت تامولعم اومدقو ءانل سائلا ىتأ نإ هنأ ىلع صنت ,ةطيسب ةيقالخأ

 اوتأ سانلاو ءاهرشن ىلع سانلا ءالؤه دعاسن فوسو ءاهرشننس اننإف ,تاكاهتنا

 نع اوفشكو ,ناتسناغفأ نم انل اوتأ امك ,كانه تاكاهتنا نع اوثدحت ءاينيك نم انل

 نمو ىرخأ نكامأ نمو ادناليزوين نم اوتأ مهنأ امك ,نابلاط لبق نم تايكولس
 تامولعملا انل نومدقي نيذلا سانلا ءالؤه لماعن نحنف كلذلو ,ةدحتملا تايالولا

 نحنو .روهمجلل تامولعملا هذه لك مهلالخ نم مدقنو ,ةيرس ةلماعم ةيرابختسالا
 نشي الئاه اموجه ىرن نآلاو ,ةداعلا يف لاحلا وه امك رشدن نحن ..رشدلاب موقن

 تايالولا يف ةوقلا ةكبش لبق نم نكلو ؛ةدحتملا تايالولا لك سيل لبق نم اندض
 «ىرخأ نكامأ يفو :ةدحتملا ةكلمملا يف ءافلحو تاكبش ىلإ ترشتنا يتلاو .ةدحتملا

 .وتانلا يف لودو

 امبرح يف ةيكريمألا ةرادإلا ىدل يتلا تاودألا يه ام :روصنم دمحأ

 يف لوخدلل سكيليكيو ىدل يتلا تاودألا يه امو « ءايكيو ىلع

 ؟ةئفاكتملا ريغ ةهجاوملا هذه

 ثيح «َيايفوسلا داحتالا يف تالاح تناك امدنع ملعن نحن :جناسأ نايلوج

 رثكأ تحبصأ برغلا يف رومألا نكلو ,مالظلا حنج يف هتيب نم يفحصلا ذخؤي
 اذه انيأر اذهو ,ةيلام تامجه لالخ نم هتيب يفحصلا نوبلسي نآلاف ءامدقت

 ىلع ريتاوفلا عفد لبس ىلع ةيجراخلا ةرازو نم اطوغض انيأر دقو ءرركتي
 اوعطقيل ,يرسيوسلا كنبلاو نوزامأو لاب ييبو ازيفو دراك رتساه لثم ؛تنرتنإلا
 نم نكلو ,ةمكحملا نم ءارجإ وأ ينوناق ليبس لالخ نم سيل ءانعم مهتاقالع لك
 .ةيسايس طوغض لالخ

 يتلا وأ ةيلالا ءاوس مكدمت يتلا عيبانيلا فيفجت :روصنم دمحأ

 .تامولعملا رشن يف افومدختست

 . .اكريمأ فوأ كنب وهو كنب ينتاف دقو ..حيحص اذه معن :جناسأ نايلوج

 لماعتي هنأب نودقتعي صخش يأ عم هنئابز نم يأ نم ةيلام تالماعم يأ كانه سيل

 باو اج



 ةمدخ ىلع تامجهلا هذهو ..انع تنرتنإلا ةمدخ عطق اضيأ انيأر دقو ءادعم

 تامدخ ىلع تامجه تادب .لبيكلا ةباوبب مايقلا انأدب ذنم ,ةيادبلا ذنم تنرتنإلا

 لك يف انراصنأ ماق كلذل ةجيتنو ..انع اهعطقو تنرتنإلا نع انجارخإل ؛تنرتنإلا
 ةباوب ربع داوملا لمحت ,ةفلتخم تنرتنإ عقوم يفلأ نم رثكأ ءانبب نحنو ملاعلا ءاجرأ

 .تامجهلا نم ع وبلا اذه ةمواقمل ؛لبيكلا

 ؟تامولعم نم مكيدل ام رشت نأ عيطتست اهلك :روصنم دمحأ
 سفن هدنع عقاوملا هذه نم عقوم لك ..حيحص اذه معن :جناسأ نايلوج

 انايحأ تامجمب نوموقيو ,يلصألا انعقومو :يلصألا انمسا نومجاهي مهف «تامولعملا

 ةسسؤم يهو "نواه ور" ةسسؤم لاثملا ليبس ىلع ..ةيلصأ لبسو ليصافت اهيف
 اينالأ يف فنصت تحبصأ نآلاو «ةيريخ ةسسؤم تناك ماوعألو ءايناملأ يف ةيريخ

 ايلارتسأ يف .انل تاعربتو لاومأ ميدقتب دعاست تأدب اهنأل كلذو «ةيريخ ريغ اهأب

 شعأ مل يننأ مغر ؛يلع يه يتلا ,بئارضلا يف ققدت تأدب ةيلارتسألا ةموكحلا الئم

 ..انفقول رخست ةقياضملل فد يتلا تايلآلا هذه لك .ماوعأ ةعبرأل ايلارتسأ يف

 .فقوت تنرتنإلا ىلع اضيأ عقاوملا ضعب

 كدض ةيملاعلا برحلا هذه لمحت ىلع كتردق يه ام :روصنم دمحأ

 ؟سكيليكيو عقوم دضو
 .سانلا معد وه نحن كلتمن ام :جناسأ نايلوج

 ؟فاك اذه له :روصنم دمحأ

 ىظحن اننأ امك ءاميظنت رثكأ اوحبصي نأ بجي سانلا نأ دقتعأ :جناسأ نايلوج

 طسوألا قرشلا يف لود كانه ..ةدحتملا تايالولل اياحض يه لود نم معدب

 نأ مغر لودلا هذه ..ةدحتملا تايالولل اياحض اوناك نيذلا ,ةيبونجلا اكريمأو

 تايالولا لبق نم اهيلع اطوغض سرامت تلاز ام هنأل ءةرذح نوكت نأ اهيلع
 ىلدأ "ولول" سيئرلا ..انمعدت اهنكلو ءاذكهو حالسلا تاكرش لبق نمو ,ةدحتملا

 ءالؤه اذإ ..انمعدي حيرصتب ىلدأ "ورتساك ليديف" نأ امك ءانل ديؤم حيرصتب

 تاحيرصتب ءالدإلا.ىلع نوردقي ءمهود يف نولقتسم ام اعون مه نيذلا ,صاخشألا



 ةدحتملا تايالولا نم طوغضل عضخ هنأ مغر "ورتساك ليديفو ولول" لثم ..هذهك

 مهمعد نورهظي سانلاو ءاننومعدي سانلا ملاعلا ءاجرأ لك يف نكل ..اماع نيعبرأل

 نأ سانلا ءالؤه ىلع بعصلا نم لعجت تامجهلا هذه نأ يه ةلكشملا ..انل

 نأ نم انوعنمي يكل ؛تاعربتلا انل اومدقي نأ نم سانلا نوعنمب مهف اَذإ ..انومعدي

 رتساملاو ازيفلا لثم ؛عفد لئاسو مادختساب رشنلا ىلإ فدهي يذلا ءانلمعب رمتسن
 معدلا اومدقي نأ نم سائلا فقولو ءانلمع نع انفقول ةلواحم هذهف ..اذكهو دراك

 ؛تابوعصلا هذه ىلع بلغتلا نم سانلا نكمت لبس كانه نوكيس نكلو .انل

 «تائملاب نكي مل نإ ,تارشعلاب ةيقئاثو امالفأو تاهويديف نومدقي اوؤدب سانلاف

 .اذه انيأر دقو

 ريغ ةكرعملا هذه يف رارمتسالا ىلع كتردق ام :روصنم دمحأ

 ؟ةئفاكتملا

 نمو ؛سانلا نم ديزملا دشح لالخ نم اذمي موقن نأ نكمي نحن :جناسأ نايلوج

 ام كلتمي ال مصخ اندنع رمألا ةياهنبف ..ءاكذ رثكأ سانلا ءالؤه نوكي نأ لالخ

 نم نأ امك «ةيريخلا ةيصخشلاو ةمسلا كلتغغو «ةقيقحلا كلت نحنف . نحن هكلت

 رثكألا ةلودلا يه ناتسناغفأف ,ناتسناغفأ يف انيأر امكو .نوريخ سانأ مه اننومعدي
 تايالولا ىلإ ةفاضإلاب ناتسناغفأ يف وتانلاو ابوروأ لك ابيرقتو .ملاعلا يف ارقف

 بعشلا اعضخي نأ نالواحي ءاعم ةدحتملا تايالولاو وتانلا ناتميظع ناتوق ..ةدحتملا

 ملو ءماوعأ ةعست ىدم ىلع ملاعلا يف ارقف رثكألا ةلودلا يف شيعي يذلا ,ياغفألا

 نم معدلا ضعبو «اغفألا بعشلا ةعاجش ببسب ؟اذال ..كلذب اوحجني

 ,ةلداع هتيضق نأب نمؤيو ,هتيلالقتساب نمؤي يباغفألا بعشلا نأل اضيأو ,ناتسكاب

 .كانه ادوجوم هنوكب اديعس سيل يكريمألا يدنجلا نأ امك

 ؟نايلوج اي ةدحتملا تايالولا نم ديرت اذام :روصنم دمحأ

 ؛ىلثملا ايلعلا اهميق ىلإ يقترت نأ ةدحتملا تايالولا نم ديرأ :جناسأ نايلوج

 ,ةفاحصلا ةيرحو .عمجتلا ةيرح ..ةدحتملا تايالولا يف نيسسؤملا ءابآلا ميق يهو



 ,يكريمألا روتسدلا سسأ يه هذه ..نوناقلا ةدايسو :نوناقلا مامأ يواسعلاو

 ..نوناقلاو روتسدلا قبطت نأ نطئنشاوو اكريمأ يف ةيركسعلا ةسمؤملل ناحو

 لغوغ نيب ةلكشم تلصح امدنع "نوتنيلك يراليه" حيرصت قيبطتل تقولا ناحو
 رحلا تامولعملا قفدت نأب لوقي يوق حيرصتب تجرخ نوتنيلك يراليه ,نطنشاوو
 ..يملسلا مهافتلا ىلإ دنتسي ؛نيفرطلا نيب مهافتب اذه متي نأ بجيو .متي نأ بجي

 يقترت نأ بجي ةدحتملا تايالولا ..ةريغص ةلودو ةريبك ةلود نيب لماعت اذهف اذإ

 هلعفت مل ءيش اذهو .ميقلا ةيرحو ةفاحصلا ةيرحل معادلا ,يخيراتلا اهرود ىلإ يلاعلاب

 .هيف تلشفو «نآلا ىلإ

 عم اًهاقالع ترمد كنأب كمهتت ةدحتملا تايالولا نكل :روصنم دمتحأ

 ءاوس ,بصانملا نوؤوبتي نيذلا سيساوجلا عم اًماقالع ترمد .اهئافلح

 ناكريمألا ءارفسلا ىلإ تامولعملاب نولديو ءاهريغ وأ ةيبرعلا لودلا يف
 كنأ دقتعت امأ ..ةيكريمألا ةيسامولبدلا ترمد ,ناكر يمألا نيلوئسملا ىلإو

 ؟ةياهنلا يف رسختسو ةئفاكتم ريغ برح يف تلخد ةقيرطلا هذمب
 ةيسامولبدلا يف يقيقح لمأ كانه ىلوألا ةرمللو هنأ دقتعأ :جناسأ نايلوج

 ءارفسلا هلوقي امو ةدحتملا تايالولل اهضعب عم لودلا هذه هلوقت ام نأل كلذو

 ينعي اذهو ءفشكي نآلا أدب اذه لك , "(14" للو نطنشاول لودلا هذه يف

 تايالولا هديرت يذلا ام نوري اوؤدب سانلاف ,ةبعللا هذه يف واست نآلا كانه نأب

 لالخ ..ضوافتلل ةيضرأ لضفأ يه هذهو ؛لودلا هذه هديرت يذلا امو ,ةدحتملا

 ,تامولعملا يف مادعنا كانه ناك امدنع ,ةروطخ رثكأ حبصأ عضولا ةدرابلا برحلا

 تاردق يه امو ءرخآلا فرطلا هلعفيس يذلا ام فرعي مل هنأل ءافئاخ ناك لكلاف

 «ضعبلا مهضعب نم نوديري اذام نوفرعي سانلا أدب امدنع نكلو .رخآلا فرطلا

 .ضوافتللو ةيسامولبدلل ةقيقح ةيضرأ كانه تناك اهدنع ,مهتاردق اوفرعو

 ضعب ىلع «,جمانربلا لبق وأ ,نآلا ينتعلطأ تنأ ينعي :روصنم دمحأ

 اوناك برعلا نيلوئسملاو نيفظوملا نم اريثك نأ رهظت يتلا «ةبعرملا قئاثولا
 د



 ناكريمألا نيلوئسملا ىلإ وأ ةيكريمألا تارافسلا ىلإ باهذلاب نوعوطتي

 نيذلا نع مهئاسؤر نع .مهود نع .مهئالمز نع امبر ,تامولعمب ءالدإلل

 ,لودلا نم ريثك ةموظنم رمدتس رشنت امنيح ءايشألا هذه .مهعم

 مهدالبل ةنوخ -هب نوفصي ام لقأ- مهفأ ىلع ءالؤه نم اريثك رهظتسو
 .مهبوعشلو

 لودلا يف طقف سيل ..ةنوخلا نم ةريثك عاونأ كانه ..معن :جناسأ نايلوج

 وعيفر نولوئسم كانه ايلارتسأ يتلود يفو .ةيبرغلا لودلا يف نكلو .ةيبرعلا
 ءارزولا سيئر بتكم عم نولمعي مهو ,ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ نوبهذي ىوتسملا

 يف يرجي اذام نوفشكي ءماوعأ ىدم ىلع ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ نوبهذي .يلاحلا

 انفقوم ..اوفشكي نأ بجيو ,نويسايس ةنوخ ءالؤه نأب كش كانه سيل ..اندالب

 ةينوناقلا تاءارجإلاب نمؤن نحنو ,مادعإللا ةبوقعب نمؤن ال اننأ يف لثمتي ةمظنمك

 نمضن انك نإ سانلا ءالؤمل طقف ءامسألا فشكتس كلذلو ,نوناقلا قيقحتل ةمزاللا

 نمض ةيلمعلا هذه متت نأب ,ةنوخك ةمكحملا مامأ اوعضو نإو ءاولتقي نل مهفأب اقح

 هنأل ,يوناقلا يقالخألا جهنملا اذه انرتخاو ءرذحب ةميلسلا ةينوناقلا تاءارجإلا

 انتكلو ءابوك نم سانلا ءامسأ فشكن نل لوقن نأ نكمي ال ..لودلا لك ىلع قبطي

 اذإ «لاثملا ليبس ىلع ادنلوهو رصم نيب زييمتلاب موقن نلو ءايلارتسأ نم فشكنم
 .ةميلسلا ةقيرطلا يه هذهو «,ةتباث ةقستم قيرط ىلإ ةجاحب نحنف

 تلعف امك ,ءامسأ نود قئاثولا هذه ترشن اذإ نكلو :روصنم دمت

 نأل ءلوهجم دض ديقتس ناتسناغفأو قارعلا مئارج لك «قارعلا قئاثو يف

 ؟ءامسأ نودب قئاثولا ةميق ام .مهئامسأ وحم مت مئارجلا اوبكترا نيذلا

 نل ةلاح لك يف ..كلذ اننكمي ةلاح لك يف ءامسألا رشننس نحن :جناسأ نايلوج

 ..ةلداع ريغ ةقيرطب ىضاقي نأ وأ ءلتقي وأ صخشلا اذه تومي نأ ىلإ اهيف يدؤي

 ,مهعم قيقحتلا متو ءامئارج اوبكترا سانأل ءامسأ انفشك تالاحلا نم ريثك يف كانه

 نمؤن نحنف اذل ..اه ةكرش نه اودرط وأ ,ةموكحلا نم اوحن مهأ امإ كلذل ةجيتنو



 تاكاهتنالا نوبكتري نيذلا صاخشألا ءامسأ بلطتت بلاغلا يف ةلادعلاو ..ةلادعلاب

 . ةنوخلا وأ تاقورخلاو

 ىلع برحلا نم ءزج اهربتعت كتمكاحم له :روصنم دمحأ
 ؟سكيليكيو

 انك نإ ..تاسبالملاو ديكأت لكب معن ةمكحملا ف فورظلا :جناسأ نايلوج

 ,ديوسلا ىلإ تملس ام اذإ قلق انأف ءديوسلا ىلإ يميلستل ةلواخلا نع ثدحتن

 .اتاسبالمو ةيضقلا هذه يف ةبيرغ ءايشأ انيأر دقو ,ةدحتملا تايالولل ملسأ فوسف

 دجتسو «2نآلا دعت ىرخأ اياضق كانه نأ دقتعت له :روصنم دجحأ

 يف ءايلارتسأ يف امكو ,ةيئاضقلا تاقحالملا نم ةماود يف شيعت كسفن

 ةقاطو «ءكتقاط فرتتستو ..لودلا نم ريثك يف ءاكريمأ يف ءابوروأ
 يذلا امو ؟اياضقلا هذه يف كنومعدي نيذلاو ,كلوح نيذلا نيماحملا

 ؟ةمداقلا ةرتفلا لالخ اهل ضرعتت نأ نكمي يتلا تاقحالملا نع هدصرت

 ةعبرألا ماوعألا يف ييوناق موجه ةئام نم رثكأ كانه ناك دقل :جئاسأ نايلوج

 كانه تناك دقف ,ةفلتخم ةصقلا نآلاو .اهنم صلختلا يف حاجن كانه ناكو ,ةيضاملا

 ينمجات نأ اليبس دجت نأ ةلواحن ءايلارتسأ ىلع ةدحتملا تايالولا نم سرامت طوغض

 ءاغلإ ةرورض ىلإ راشأ «يلارتسألا لدعلا ريزو دركو «يلارتسأ نطاومك اينوناق

 ..يب اوكسميو يب اوعقوي نأ اودارأ مهنأل ءكلذ نع اوعجارت مهنكلو ,يرفس زاوج
 ىلع ةيلارتسألا ةموكحلا ريجأو ,ضهفو فقو يذلا وه يلارتسألا بعشلا نكلو
 ناك دقف .كلذ لعف انعطتسا ؛يلارتسألا بعشلا لالخ نم طقف ..كلذ لعف مدع

 سرامت طوغض كانهو ..يدناسم ىلإ وعدي لمعب ماق دقو ءابضاغ يلارتسألا بعشلا

 ماعلا اذه نم سطسغأ ١١ يف ..ةدحتملا تايالولا نم كلت وأ ةلودلا هذه ىلع

 مت نأو :قلقن نأ انيلع نأب ديفت ,ةيرابختسا ةلاكو نم تامولعم انيقلت ٠

 ,"غنينام" دراطت تناك ةيكريمألا ةموكحلا ..اهيعارن نأو ,ةفلتخم اياضق سمح نأشب

 مس "هال



 تايالولاو ..اقحال هرشننس ام يوتحت نأ لواحتو .ءاضقلل همدقت نأ لواحتو

 ..اينوناق اهناكمإب نكي ْل -حجرألا ىلع- هنأب تفرع ةدحتملا

 /١9011 ماع يف ردص ةيسوساجلا نوناق نأل :(اعطاقم) روصنم دمتحأ

 .كيلع هقيبطت بعصلا نمو

 نأ داتعملا ريغ نمو «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ذنم ..معن 7 :جناسأ نايلوج

 ..اذه قبطي

 امبرو «نيناوقلا رييغتل نآلا نودعي مه نكلو :(اعطاقم) روصنم دمحأ
 .كتقحالمل ةقيرط نع ثحبلا

 ,يكريمألا خويشلا سلجم ىلإ هب عفدي نآلا نوناق كانه ..معن :جناسأ نايلوج

 يتلا تامجملا تاذ اومدختسيل ؛تاراقلل ارباع اديدق سكيليكيو ىمست يكل

 تاذ نومدختسيو ءءادعأ نيلتاقم اننومسي مهف .ةدعاقلا دض اهومدختسا

 هذهو ..انوفطخي نأ مهنكمي كلذبو ءانيلع نوناقلا قبطي ال كلذبو ءاندض تامجفهلا

 نأ نولواحيس مهنأ ىلع صنت ءاهانيقلت يتلا ,ةيرابختسالا رومألا هذه ..ةفيخم رومأ

 امدنع انتعتمأ يف تاردخم اوعرزي نأ نولواحيسو ءةرشابم ريغ ةقيرطب انومجاهي
 ىلإ ةفاضإلاب ءلافطألا دض ةيحابإ اًداوم انعم نوعضيس مهأ امك :لقنتنو رفاسن

 معدلا دقفن يكل كلذو «ةيقالخأ ريغ ةيسنجو ةيحابإ لامعأب انماّهاو انطارخإ

 اهدنع ,ةيحابإلاب لماعتنو تاردخملا بره اننأو ادب نإف .سانلا نم يصخشلا

 .اهدنع سانلا معدب ىظحن نل هنأل ,ةلوهسب انيلع اومجهي نأ مهل نكمي

 -كلذ ىلإ ترشأ تنأو- يكريمألا سيئرلا بئان :روصنم دمحأ
 ريبك .ناجنلف موت «ةثيدحلا ايجولونكتلا مدختست يباهرإ كنأب كفصو

 امابوأ يكريمألا سيئرلا بلاط .يدنكلا ءارزولا سيئر يراشتسم
 ؟كيلع ماهسلا لكو نآلا رعشت فيك :كلايتغاب

 ىلإ اعد مهضعب "زوين سكوف" ىلع مايأ ةعضب لبق ..اولاز امو :جناسأ نايلوج
 ..يوناق ريغ لكشب كلذب موقن نأ بجي ءاينوناق هلايتغا عطتسن مل نإ لاقو «يملايتغا
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 اذهو يعم نيلماعلا نيفظومللو يل ةينوناق ريغ لتق ةمبرجو لايتغا هيلإ اعد ام اذه

 ةماسأ" نع امبر طقف ,نويزفلتلا ىلع هذهك ارومأ ىرت ال ةداع ..يدجو فيخم رمأ

 .رخآ صخش يأ نع سيلو :"ندال نب

 اسأ لداعت كنإ تلاق ,ةقباسلا ةحشرملا ,نليب ةراس :روصنم دمححأ

 .ةيكريمألا ةرادإلل ةبسنلاب ندال نب
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 يدرو ."ددال نب ةماسأ" دراطي امك دراطأ نأ بجيو . .معن :جناسأ نايلوج

 .ةيرحلا نم ةيفاضإ ماوعأ ةرشعب عتمتأس يننأب ناك

 7-0 د يف رارمتسالا ىلع كتردق ىدم ام :روصنم دمحأ

 نآلا ا سكيليكيو نأ مأ جناسأ نايلوج يه له .سكيليكيو

 ؟هريغ وأ ناكر يمألا هيلع رطيسي نأ بعصي ائيش

 مت دقو ,ءططخ اندنع انلز ام نحن ,ىقبنو لظنس ديكأتلاب :جناسأ نايلوج

 موي لك ..مايأ ةرشعل يدارفنالا نجسلا يف ..نجسلا يف يب جز امدنع اهليغشت

 هذه اوددهي نأ مهل نكمي ال اذل ؛لبيكلا ةباوب قيرط نع داوملا يف رشنلاب انررمتسا
 فقوتي نل يمقاطو ءيوددهي مهفأل فقوتأ نل انأ ..يوددهيس مهفإ مهوقب ةمظنملا
 داوملا ضعب انمض اننأ امك «ملاعلا ءاجرأ لك يف ةرشتنم عقوم افلأ اندنعف ءاضيأ

 اهتغيصب قباسلا يف ترشن يتلا داوملا نأ امك ,لبقتسملا يف ةيمهأو ةيساسح رثكألا

 ؛لمعلا عيطتست نل ةمظنملا هذه تناك نإ ..رشنت يكل ةزهاج نوكتس ةحقنملا

 لالخ نم الإ اه لوخدلا نكمي ال ةرفشم قرطب رشتنم ,معد ماظن فلأ ةئام اهدنع

 ام ةيمهأ مهفن اننأب نامض هنإ لب ؛ةمظنملا هذه نم اديدق سيل اذهو ؛ةيرس ةملك

 ,ةيرذج ةقيرطب تامولعملا هذه رشنن نأ لضفنو ءايخيرات هرشننس امو ؛هرشنن

 رشدت نأ وأ خيراتلا نع تامولعملا هذه عاذت نأ فقوم ىلع انربجأ نإ نكلو

 حجرألا ىلع اذه نأب فرعن اننأل ءريخألا رايخلا راتخن اننإف ,ةرذح ريغ ةقيرطب

 ,ةرذح ريغ ةقيرطب داوملا هذهل انرشن لالخ نم ملاعلا ءاجرأ لك يف سانلا دعاسيس

 كانهف ..داوملا هذه رشن مدع نم ءامسألا ةيامح نأشب ليصافتلا يف رظنلا نودبو

 يتلاو ءاهرشدن يتلا تامولعملا ةجيتن ملاعلا لك يف ةلادعو حالصإ ثادحإل ةصرف



 نأ ىلع نيرداق ريغ انلعجي لاح يأب ادبأ لبقن نلو «ملاعلا يف انرداصم انل اهمدقي
 .رشدن فوس نحنف .داوملا انل اومدق نيذلا سانلا ءالؤهل انتامازتلاب يفن

 مغر تامولعم كلصت تلاز ال له .ةحارصب يل لق :روصنم دجحأ
 كانه لاز ال له ؟ال ضرعتت يتلا ةقحالملاو راصحلاو طوغضلا هذه لك
 ؟مويلا ىلإ ةيرسلا تامولعملاو قئاثولاب كنودمي سانأ

 .موي لك ..موي لك معن :جناسأ نايلوج

 كدنع امئاد ,ميدق ديصر كدنع نوك ىلع دمتعت ال :روصنم دحأ

 .ديصرلا يف ددجت

 .معن :جناسأ نايلوج

 كيلإ تلصو قئاثو رخآب الثم يل برضت نأ نكمي له :روصنم دمحأ

 ؟ةيضاملا مايألا لالخ
 هيجو ببس كانهو ,ديدحتلاب هرشدنس امع ادبأ ثدحتن ال نحن :جناسأ نايلوج

 لكشبو «لاثملا ليبس ىلع تاكاهتنا بكترت ةمظنم نع ثدحتن امدنعف ..كلذل
 ءادعس انسل نحن رمأ اذهو ,مالعإلا يف بعالتلل ةزهاج ةمظنملا هذه حبصت .ددحم

 ةجاحب اننأب انمهف سعيغ لبيكلا يف -لاثملا ليبس ىلع- زميات كرويوين نأ عم .هنأشب
 ةيجراخلا ةرازو نم يه داوملا هذهف ءةيكريمأ ةيمالعإ تامظنم عم لمعن نأ ىلإ
 موقت ام اومهفي نأ بجي ناكريمألاو «يملاتلاب اهوري نأ بجي ناكريمألاو .ةيكريمألا

 هل تمدقو ,ضيبألا تيبلا تلباقو ,صصقلا هذه نم هرشنتس اه تذخأ رشنلا نم
 هدر بتكي يكل لماك عوبسأ همامأ ناك ضيبألا تيبلا نأ ىنع اذه . داوملا هذه
 اننإف اذلو ,يوقلا لكشلاب ةيمالعإلا هتالآ لغشي نأو «نيلوئسملاو نيينعملا سانلل
 نع تامولعم اندنع اضيأو .هرشننس امع ديدحتلاب هلوقن ام نأشب ادج نورذح
 .طسوألا قرشلا يف ةيركسعلا نوؤشلاو يلاملا عاطقلا



 "2210016 لا يف ةيركسعلا بناوجلا هذه يل لق :روصنم دمحأ

 ؟2251"'
 طسو يف نوؤش نع داوم اندنعف ..اقح تامولعملا نم ريثكلا :جناسأ نايلوج

 باهرإلا ةحفاكمو باهرإلا نع داوم اندنع نأ امك ءاضيأ ةمهم يهو ءابوروأ

 ..لمعي ناك يرسلا ليحرتلا جمانرب نأ فيكو ,باهرإلا ةحفاكم تايلمعو

 يلع ريثك هنغ ىتح ,تامولعملا نم ريبك ردق اندنعو ,«تامولعملا نم ريثكلا اندنع

 ..هأرقأ نأ

 بناجلا ىلع علطت كلعل نكل ءكلذ مهفأ انأ :(اعطاقم) روصنم دمحأ

 ؟لقألا ىلع ماعلا
 تقولا نودجي ال انيفظوم ىتح ؛تامولعملا نم لئاه ردق اندنع :جناسأ نايلوج

 .ىرخأ تامظنم عم لمعن نحن اذهو ءاقءارقل يناكلا

 برعلا ماكحلا نع قئاثولا نم ديزملا كانه له :روصنم دمحأ

 ؟ةيبرعلا تاموكحلاو

 ةعبس كانه رصم نع لاثملا ليبس ىلع ءاهنم ريثكلا ..معن معن :جناسأ نايلوج

 .كرابم سيئرلا ركذت ةقيثو 4١ هو فالآ

 ؟رصم سيئر كرابم :روصنم دمحأ
 .وتلل اذه نم اندكأت ..معن :جناسأ نايلوج

 ؟اعابت رشنيس اذه لك :روصنم دمحأ

 .رشنتس معن :جناسأ نايلوج

 ةيجراخلا ةرازو نم تامولعم كيتأت تلاز ال له :روصنم دمحأ

 ؟ةيكريمألا عافدلا ةرازو نم ةيكريمألا

 ةرازوو عافدلا ةرازو نم ةيتآ تابيرستلا نم ريثكلا اندنع :جناسأ نايلوج

 ْ .يكريمألا شيجلاو ةيكريمألا ةيجراخلا



 لسري ناك يذلا هدحو غنينام يلدارب سيل ينعي :روصنم دمحأ

 ؟تامولعم

 ةيركسع اداوم رشدن انك نحن ؛نيرخآ نيريثك كانه نأب حضاو :جناسأ نايلوج

 ريراقت رشدن نحنو ,ءشيجلا يف غنينام دارب قحتلي نأ لبق ىتح ءادج ةمهم ةيكريمأ
 .نجسلا لخد نأ دعب ىتح ةيركسع داوم نأشب

 بعالتلاو يبرعلا طفنلا نع ةمهم قئاثو كيدل له :روصنم دجحأ

 ؟كلذ ريغو بهنلاو ةقرسلاو ,طفنلا يف متي يذلا
 ةقلعتملا تايقربلا نم ريثكلا كانه ..مامتهالا ريثي لكشب ..معن :جناسأ نايلوج

 انئاكرش لالخ نم اذه ىلع ازيكرت رن ملو ؛طفنلاب لماعتلا متي فيكو .طفنلاب

 نوقلق مهنأل اذهو .فسألل زميات كرويوينلاو لغيبشريدلاو دنوموللا لغم نييمالعإلا
 امو ,طفنلاب ةقلعتملا تامولعملا نم اريبك اردق كانه نكلو ..ىرخأ اياضق نأشب
 يساسأ لكشب ةمتهمو ةقلق ةيكريمألا تارافسلا نأ وه تايقربلا هذه نه هارن

 برحلا نم رمأ اذهو ,تاباقنلا وأ ةيلامعلا تاداحتالاو ناريإو ليئارساب ريبكو

 راجتإلا ىلإ ةفاضإلاب ,شقاني رمأ تاسسؤملا هذه يف هنأ ودبي نكلو «ةدرابلا

 ةحلسألا نم ديزملا عيبل نكلو ,كلذب مايقلا نم نيرخآ فقول سيل «حالسلاب
 5٠ نيب لكشي اذهو .ىوتسملا ةعيفر تاينقتب سسجتلا ىلإ ةفاضإلاب ,ةيكر يمألا

 .ةيكريهألا تايقربلا لك نم امال ٠ ىلإ

 ؟كروصت يف ملاعلا هجو ريغيس قئاثولا هذه رشن له :روصنم دمحأ
 ىربكلا ىوقلا نأ فيك نأشب سانلا روصت ريغي فوس :جناسأ نايلوج

 «ةعفان ةيباجيإ راثآ ىلإ يدؤي فوس اذهو .لغتشتو لمعت ةيبرغلا تايروطاربمإلاو

 اذه ..هتوليختي امك سيل نكلو ءوه امك ملاعلا عم اولماعتي نأ نكمي سانلا نأل
 هذه نأ فيك نآلا ىرن نكلو «رمألا اذه نع بتك دق هنأ دقتعأ ال .مهيلع لهسي
 يدممأ" هاقلأ يذلا باطخلا كاذ ركذتنو ,روديو لمعي ملاعلا نأ فيك حضوت داوملا

 نم باطخلا ءانثأ اوجرخو «ةيبرغلا لودلا ولثمم ماق ثيح ,ةدحتملا ممألا يف "داجن

 د و ىادس



 «نارياب قلعتت الو ,داجن يدمحأ باطخب قلعتت ال اهاندجو ةيقرب كانه .ةعاقلا

 ممألا ىدل يديوسلا ريفسلا ..ديوسلا يف ةرافسلا نه جرخ امب قلعت اهنكلو
 .ثدح اذام رسفي نأ هنم بلطو ؛ةيكريمألا ةرافسلا ىلإ يعدتسا ةدحتملا

 ةقالع امل نأب بناجلا اذه يف ديوسلا تمهقا تنأ :روصنم دمتحأ

 ءائيش يديوسلا ناملربلا اهنع ملعي ال ,ةدحتملا تايالولاب ةيتارابختسا

 عم ةقيقد 44 نم ايقئاثو امليفو تايقرب انرشن نحن ..معن :جناسأ نايلوج

 ديوسلا نإ لاقي ثيح ةيرسلا ةديطولا تاقالعلا هذه نأشب يديوسلا نويزفلتلا

 نيب ةديطو تاقالع ىلإ ةفاضإلاب ,ةلأسملا هذه نع ثيدح الو وتانلا يف وضع يه

 سانأ نم ىتح ءفورعم ريغ رمألا اذه نكلو ؛ةيكريمألاو ةيديوسلا تارابختسالا
 علطي ال «ةيرس ةيرابختسا تامولعم رطاشت تايقافتا كانهف .ةيديوسلا ةموكحلا يف

 .روتسدلا كهتني اذه نأل ,ناملربلا الو ةموكحلا يف ءاضعأ ال اهيلع

 قئاثو اضيأ كيدل له «تارابختسالا ةزهجأ راطإ يف :روصنم دمححأ

 لاب اهتقالعو ةيبرعلا لودلا يف تارابختسالا ةزهجأ نع ثدحتت

 لا لاجر عم تاعامتجا وأ ('14 لل تامرلعم اهئاطعإر( "14

 ؟ةيبرعلا تاموكحلاو نييكريمألا نيب تابيترت وأ('آ14

 يتلا تايقربلا لك يف رخآل تقو نم ركذت رومألا هذه ..معن :جناسأ نايلوج

 نم تالسارم تسيل يهو «تارافس نم اهأب اهتعيبط ببسبو ءرشدتسو ترشن

 عامتجالل امبر «بيترتلا نع نوثدحتي ءارفس اهنكلو ءىرخأ عم ةيتارابختسا ةلاكو
 وأ نورمذتي ةموكحلا يف رابك سانأ وأ كلت وأ ةيتارابختسالا ةلاكولا هذه نيب

 تالاكولا نأ فيك نأشب نوضوافتي وأ ءام ةيتارابختسا ةلاكو نأشب نوكشي

 ممألا يف داجن يدمحأ ةلاح يف .اهنيب اميف تامولعملا لدابت يف أدبتس ةيتارابختسالا

 يف يديوسلا بودنملاو ,ةدحتملا ممألا يف رشؤملا لجرلا يه تناك ديوسلا ؛ةدحتملا

 ىلإ عمتسي نأب ىرخأ ةيبرغ لودو ةدحتملا تايالولاو ايناملأ عم رمآت ةدحتملا ممألا



 اهدنع ,دوهيلا وأ ةقرحملا لثم قةمهم رومأ نع داجن يدمحأ هدنع ثدحتي يذلا دحلا

 .جرختس ةيبرغلا لودلا لكو «ةراشإلا يطعتس ديوسلا

 .يضاملا ةماعلا ةيعمجلا عامتجا يف ثدح ام اذه :روصنم دمححأ

 ناك مث ,ثدح ام ةصق نع ثدحتي اذهو .ثدح اه اذه :جناسأ نايلوج

 لودو ايناملأ "ضرتفي امبسح ةدياحم ةلود اهنأل" تريتخا ديوسلا نأ مغر فالخ

 ,ةقرحملا نع داجن يدمحأ ثدحتي نأ لبق ىتح جورخلا تأدبو تجرخ ىرخأ ةيبرغ
 تناك ديوسلا ..قرف وأ فالخ كانه ناك اذلو ,دوهيلا نع ثدحتي نأ لبق ىتحو
 لالخ يعامجلا جورخلا اذه نأ فيك ءانيأر ام ىرن امدنعو ,ةراشإلا طعن مل تلاق
 لجرلا بعلب ديوسلا موقت نأ لالخ نم هتسدنهو هميمصت مت داجن يدمحأ باطخ

 .ةراشإلل يطعملا

 .ىرخأ الاثمأ انطعأ :روصنم دمححأ

 رشدي مل هنكلو ؛مامتهالل اريثم هدجأ يذلا اذه ..ريثكلا كانه :جناسأ نايلوج

 . دعب

 كلاقتعا ةلاح يف هنأ ىلإ ريشت تامولعم كانه ..نايلوج :روصنم دمحأ
 نم مك كانه ,ءكنم صلختلا وأ كلايتغا -هللا ردق الح وأ كدجسو
 ظفتحت تنأ ,روفلا ىلع اهرشن متي فوس ادج ادج ادج ةيرسلا قئاثولا
 كانه نوكتس هنأو ءرمألا اذه ةقيقح ام .ةيرسلا نكامألا ضعب يف امي
 نع قئاثولا نم سانلا هليختي نأ نكمي ام لك نم ربكأ ؛ىربك حئاضف
 ؟مهريغو ناكريمألا

 راصنأ ناك نإ نكلو ءنجسلا يف تنك نإ سيل ,حيحص اذه :جنئاسأ نايلوج
 فيشرألا اذه ةرفش لح حاتفم اوطعأ نيذلاو «ملاعلا ءاجرأ لك يف سكيليكيو
 «لمعلا هتعاطتساب دعي مل سكيليكيو نأ نوري سانلا ءالؤه ناك نإ ءريبكلا معادلا
 ىلإ تدأ ةريبك تامجه وأ لايتغا ةيلمع ببسب وأ :ةريبك تامجهل عضخ دق هنأو
 لك يف اهقارتخا متي ةيبوساحلا انتاكبش نأ وأ ءاونجسي انعم نيلماعلا سانلا نأ
 ءاجرأ لك يف انيفظوم ىلع ةنمازتم تامجه كانه نأ وأ ءاهرظحو اهبجحو ناكم



 ءرشنلا يف رارمتسالا ىلع نيرداق نوكن نل اننأ ينعي اذه .هتاذ تقولا يف ملاعلا

 رارمتسالا عيطتسن ال فقوم يف انك نإو ءاذه ثدح نإ هنأب ربخأو ملعأ كلذلو

 ديحولا ليبسلاو ءانحلاصل رشنلاب اوؤدبي نأ سانلا ءالؤه ىلع نإف ءرشنلا يف

 .ةرفشلا لح حاتفم ءرشنلا لالخ نم وه كلذل

 ؟ادج ةريطخلا قئاثولا هذه ددع مك :روصنم دمحأ

 .نييالملا كانه تاراتخملا هذه يف :جناسأ نايلوج

 ؟اهاوتحم ام :روصنم دمتحأ

 .مزجأ نأ يننكمي ال :جئاسأ نايلوج

 ؟هنع تثدحت ام لك فالف ةجردلا هذه ىلإ :روصنم دمتحأ

 ريغ. ةساسح ةريثك داوم اهيف امإ لوقأ نأ نكمي نكلو :جناسأ نايلوج

 ىلع لصحن نحن معن وهو ,ةداعلا يف هيلع لصحن ام سكعي اذهو ,ةروشنم
 نمو ىمظعلا ايناطيرب نمو اينيك نم اضيأ نكلو ,ةدحتملا تايالولا نم تامولعم
 نايلوج ليتغا نإ هنأب ملعت نأ تاموكحلا لك ىلع يغبني اذل ..مهم اذهو ايسور

 نكلو ءبسحف ةدحتملا تايالولا نع رشنت قئاثو كانه نوكت نلف ءادغ جناسأ

 ءاذكهو رصمو ناريإ نعو نيصلا نعو ايسور نع رشندت قئاثو كانه نوكت فوس
 .اهيمحن نأ بجيو ,ةمئاق تاروشنم كانه نأل ,مهم رمأ اذهف اذل

 لالخ هتببس ام لك نم ربكأ ملاعلل ةمدص ببستس هذه :روصنم دحأ

 ؟ةيضاملا ةرتفلا

 سيل اذه نكلو «ملاعلا يف ةريبك ةمدص قلخيس اذه ..معن :جناسأ نايلوج

 ..بناجلا اذه يف ةربخ اندنع نحنو ,دمألا ةليوط تاحالصإ قلخل لضفألا ليبسلا

 ءام ةصق نع ةدحاو ةرم تنرتنإلا ىلع تامولعملاو تانايبلا لك انقلطأ ام اذإ

 ٍيفاحص لك نأ ببسلاو :ةأجف ضفخنت اهنكلو ءالوأ ةريبك ةمدص لصحت اهدنع

 رخآ يفحص لكو ىرخأ ةيمالعإ ةسسؤم لك نأ نظت ةيمالعإ ةسسؤم لكو
 نوصحممي ال اذلو ,ةعرسب مهضعب عم نوسفانتي مهنأل ءاهنع ةصق بتكي فوس



 يفحصلا نأب نودقتعي دق مهأل ءام ةصق نوبتكي ال بلاغلا يفو .مهنحب نوقمعي الو

 لقتلف- ريبك رشن كانه ناك نإ ,ديدحتلاب ةلاحلا هذه يف ..اهنع بتكيس رخآلا

 اذه نأل فلتخم اذه -لمعلا ىلع ةرداق ريغ انتمظنم حبصت نأ دعب وأ يلايتغا دعب

 ءاريبك امامتها بطقتسي فوس ءانتمظنم لمعل ةجيتن «لئاهلا رشنلا نم عون
 .ريخألا رمألا هنأل ..اقيقدتو ءاقيقحتو

 رهشألا لالخ كتاركذم رشنل نآلا دعت كنأ ةقيقح ام :روصنم دمحأ

 ؟ةمداقلا ةليلقلا

 .حيحص معن :جنئاسأ نايلوج

 ؟تاركذملا هذه يف نوكتس يتلا تآجافملا يه ام :روصنم دمتحأ

 نأ ال لمآو ,ةعومجملا هذه يف تآجافملا نم ريثكلا كانه :جناسأ نايلوج

 ةيقيقحلا انتفسلف رهظت نأو ,ئأشبو ةمظنملا هذه نأشب تافارخلا ضعب ححصت

 اذه ..ريصق جمانرب يف نآلا كعم يننأ مغر ءامب ىظحن ال انايحأ ةقيرطب ,حوضوبو

 .يفكي ال

 ؟نايلوج اي ةايحلا يف كتفسلف يه ام راصتخاب يل لق :روصنم دمححأ

 ائدابم يدنع نإ لوقأ نكلو .باتك رشدل سيل باوجلا اذه :جناسأ نايلوج

 كنإف ,عاجش لمعب تمق ام اذإو ,ةيدعم ةعاجشلا نأ يهو ءاراكفأو ةيصخش

 ال كنأب ينعت ال ةعاجشلا نأو ءاضيأ ةعاجش لامعأب اوموقيل نيرخآ بطقتست

 يف ارذح نوكت نأو ,فوخلا ىلع بلغتلا يه ةعاجشلا نإ لب .فوخلاب رعشت

 عاجش وه ام لعفل ةمزاللا تاوطخلا ذختت نأو ,هتريسو ملاعلا ةعيبطل كمهف

 لمعي فيك مهفب موقت نأو ,ههجاوت نكلو ,فوخلا نم برق ال تنأ ..لعفلاب
 ءالدع رثكأ ملاعلا لعجل لمعن نأ عيطتسن اهدنع ..ملاعلا ةيوينب يه فيكو نملاعلا
 ..لضفأ اناكم هلعجن نأو

 مهمهف لالخ نمو- نوضوفم لاجرلاف ءلجر يننأل لاجرلا نع ثدحتأ انأو
 هولعجي نأو ,الداع ملاعلا لعجل ةقيرطب اولمعي نأ -ملاعلا ةيوينبو ملاعلا ريس ةيفيكل



 نإ "لجر يننأل لاجرلا نع ثدحتأ انأ رركأو" اضيأ لاجرلا نأو «لضفأ اناكم

 زيزعتل مهاردقو مهبهاوم اورخسي نأو ؛تايلوئسملا هذمي مايقلاب نوضوفم لاجرلا

 ابعص سيل اذهو ..طقف ىنغلاو ءارثلا لجأ نم اودباكي نأ نم الدب ,ةلادعلا معدو

 ءام لاجم يف تاربخ كدنع وأ «يميلعت ليصحتب تيظح دق تنك تنأف ..ادبأ

 دباكت نأ طقف كل يغبني ال يتلاو ,ةمزاللا تاردقلاو دراوملا كلتمت اهدنعف

 .طقف لاملا ليصحتل اهمادختساب

 ليبس ىلع- مهنم دحاو نوكي نأ ىلع اوربجأو ,نيظوظحم اوسيل سانأ كانه

 ءالؤه دقتنأ ال انأ ..هلهأ لوعيل شيجلا يف وأ ةطرشلا يف لمعي وأ اسراح -لاغملا

 نأ دقتعأ كلذلو .ةريثك ارومأ اولعفي نأ مهنكمي نيرخآ كانه نكلو ءادبأ سانلا

 امدنعف ..الدع رثكأو لضفأ ماعلا لعجم مهدوهج اولذبي نأ اقح سانلا ءالؤه ىلع

 ؛يملاع وه اذه نألو ..ملألاب رعشأ يننإف ,سانلا ءانع ىرأو «ملاعلا يف يلوح رظنأ

 ال ,ةداعس رثكأ ملاع وه يملاعف ..ملاعلا اذه يف ياعي اناسنإ يأ ىرأ نأ بحأ الو

 «ةنئاشلا فورظلا هذه لك نم صلختلل يعسوب ام لعفأ انأف اذل .هيف سائلا يباعي

 سكيليكيو لالخ نم لمعلل يعسوب ام لك لذبأ نأو ,يل ةحاتملا تاردقلا لكب

 .كلذ قيقحتل ىرخأ تاروشنمو

 ويه





 ةمجرتملا قئاثولا تاغلم

 نم

 سكيليكيو عقوم





 ةيليئارسإلا قئاثولا فلم

 لب

 تلصو دق بيصختلا ةرودو ءاهنمأل يسيئرلا ديدهتلا يه ناريإ :ليئارسإ

 ...."ةدوع اللا ةطقن ىلإ"
 عم نواعتت يك «ناريإ ىلع يسامولبد طغض ىلع لوصحلل ليئارسإ زكرت *

 ...يوروألا داحتالاو ةيرذلا ةقاطلا ةلاكو

 نأ نم نييركسعلا ةداقلا لكو يليئارسإلا ءارزولا سلجمو نوراش ىكتشا

 ..."اعئام افقوم نوذختي نويبوروألا"

 يتلا تامازتلالا لك ىلع لياحتتس ناريإ نأ نم فاستاك سيئرلا رذح 8#

 ...اهي مرعلت

 نم تاكرحتو ةدحتملا تايالولا نم مساح لخدت يف نويليئارسإلا لمأي ا





 بيبأ لتب ةيكيرمألا ةرافسلا

 ..يرس

 يناريإلا يوونلا جمانربلا نأشب ليئارسإ اياون :عوضوملا
 رزترك .س لايناد ريفسلا :هفنص

 :صخلملا

 بيصختلا ةرود نأ ىرتو ءاهنمأل يسيئرلا ديدهتلا يه ناريإ نأ ليئارسإ ىرت
 دقتعت ..يوونلا حلستلل نارهط جمانربل ةبسنلاب "ةدوع اللا ةطقن ىلإ" تلصو دق

 بناج ىلإ ,"باينأ هل يذلا" يسامولبدلا طغضلا نأ ةيليئارسإلا ةموكحلا

 يبوروألا داحتالا ىلع طغضيو «ياريإلا كولسلا ىلع رثؤي نأ نكمي ,تابوقعلا
 نويليئارسإلا .بيصختلا فقو ةيقافتا ليصافت صخي اميف ةيرذلا ةقاطلا ةئيهو

 ىلإ ليمت دق ةيكيرمألا ةموكحلا نأ نم نوقلق مهفأ الإ :ةدحوم ةيملاع ةهبج نومعدي

 راسملا ىلع زكرت ةيليئارسإلا ةموكحلا نأ نم مغرلاب .يبوروألا داحتالا فقوم

 ةيليئارسإ ةيوج ةبرض ةيلامتحاب ,ةصاخو ةماع تاعقوت كانه نأ الإ ,يسامولبدلا

 حاجن نيب ريبكلا قرافلا ةيليئارسإلا ةموكحلا يعت ..يركسعلا رايخلا مييقت يف

 ىلع ةبرضلا حاجن ةيلامتحا نيبو ١940١ ةنس يقارعلا يوونلا لعافملا دض اهتبرض

 قرفتو ,عقاوملا ديدحت يف ةقدلا داقتفا ىلإ حاجنلا نم دكأتلا مدع دوعيو ..ناريإ

 ناريإ ةردقو ؛جيلخلاو قارعلا يف فلاحتلا تاوق دوجوو ,ةفدهتسملا عقاوملا هذه

 .ةيجيتارتسالا ةئيبلا ريغتو .باهرإلاو هللا بزح ربع ةيماقتنا تابرض هيجوت ىلع

 ... رجوملا ةياف

 :ليصافتلا

 ربعو ,"ليئارسإل يسيئرلا ديدهتلا" اهنأب ناريإ نوراش ءارزولا سيئر فصي
 ىعست ناريإ نأ ةركف "لبقتت تأدب" دق لودلا ضعب كانه نأ نم هقلق نع ارخؤم



 سفن نع ىوتسملا يعيفر نويليئارسإ نولوئسم ربع دقو ..يوون حالس ةزايحخ
 امك "ايدوجو اديدق" لكشي يوونلا حلستلل نارهط جمانرب نأ نم نيرذحم «قلقلا
 . ةقطنملا تانزاوت يف اللخ ثدحيو ,"ناجاد ريئام" داسوملا سيئر لوقي

 لوؤاش" عافدلا ريزو فصو ءريمسيد يف سرجنوكلا نم راوز عم ةلباقم يف
 جمانربلل ةبسنلاب "ةدوع اللا" ةقطنل تلصو اهنأب موينارويلا بيصخت ةرود "زافوم

 يف ىوتسملا يعيفر نيلوئسملا نم ريثكلا اهعم قفتي رظن ةهجو يهو ءيناريإلا
 نأب لاقف ,كلذ نم دعبأل ناجاد داسوملا سيئر بهذو ..ةيليئارسإلا ةموكحلا

 اهيف جاتحي ال ةلحرمل لصي نأ درجمب هفقو نم دحأ نكمتي نل يناريإلا جمانربلا

 تاقالعلا ريدم نإف ,ينفلا ىوتسملا ىلع .بيصختلا ةيلمع لامكإل يجراخ معدل

 ةماهلا ةوطخلا نأ ةسلجلا يررقمل لاق ةيوونلا ةقاطلل ةيليئارسإلا ةنجللا يف ةيجراخلا

 . .يلاتتمملا يزكرملا درطلا بيصخت يف ناريإ ةيلمع نوكتس ةيلاتلا

 ةرعفلا هنأ نودقتعي امل ةفلتخم ةينمز الوادج ةيليئارسإلا ةموكحلا ولوئسم ىطعأ

 ماعلا نيمألا نوراش ربخأ ءرياربف يف ..بيصختلا ةيلمع نم ناريإ ءاهتنال ةصصخلملا
 قلغنتس ةذفانلا هذه نأ الإ ؛ناريإ ىلع طغضلل تقولا نم ةحسف دوجوب دقتعي هنأ

 لامكإل "دحاو ماع ىوس اه قبي م" كاريإ نأ نم زافوم عافدلا ريزو رذح ..اعيرس

 لصتس ناريإ نأ ةيركسعلا ةيتارابختسالا ثاحبألا مسق سيئر لاق امنيب ءاهجانرب
 لمكتس ناريإ نأ نوينف ءاربخ عقوت ..؟1٠٠/ ةيادب يف تاذلا ىلع دامتعالا ةطقنل
 ليلق ددع فرتعا ..بيصختلا فقو ةيقافتا ةياف نم رهشأ ةتس لالخ يف اهبيصخت

 امك .رذحلا نيعب اهل رظني نأ بجي تاريدقتلا هذه نأب نييليئارسإلا نيلوئسملا نم

 ليئارسإ نأب ؛ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازوب ةيجيتارتسالا نوئشلا مسق سيئر ركذ
 2١99/4 ىلإ “١5957 نيب ام ةرتفلا يف ةيوون ةلبنقل ناريإ كالتما تعقوت دق تناك
 .اهتحص مدع نيبت تامييقتلا هذه نأو

 :يبوروألا داحتالا نأشب قلقو «ةيسامولبدلا ىلع زيكرتلا

 ىلع يسامولبد طغض ىلع لوصحلا ىلع ليئارسإ زكرت ,«تقولا تاذ يف

 توراش فرع ..يبوروألا داحتالاو ةيرذلا ةقاطلا ةلاكو عم نواعتت يك ,تاريإ

 ةيوجلا طوطخلا ىلع نمألا سلجم تابوقع ىلع لمعشي هنأب يسامولبدلا طغضلا



 امامت يعت" نارهط نأ فاستاك سيئرلا لاق ..افنآ انرشأ امك «ةراجتلاو ةيناريإلا

 يموقلا نمألاو ةيجراخلا ةرازو نم نيلوئسملا ضعب راشأو .."ةيملاعلا رظنلا ةهجو
 نأ ىلع ليلدك سونوكيم ةيضقل ناريإ لعف در ىلإو ءبيصختلل يلاحخلا فقولا ىلإ
 .نارهط يف رارقلا ةعانص ىلع رثؤي نأ نكمي يسامولبدلا طغضلا

 ءيبوروألا داحتالا دوهج صخي اميف مهلمأ ةبيخ نع نويليئارسإلا ربعي ام ةداع

 ٠١ يف نييفحصلا نوراش ربخأ ..يلاحلا تقولا يف ايعقاو اليدب نوري ال مهنأ الإ

 ىكتشا «ةقلغملا فرغلا يف ..تقولاب بعلتل ضوافتلا مدختست ناريإ نأ سرام

 نييبوروألا نأ" نم نييركسعلا ةداقلا لكو يليئارسإلا ءارزولا سلجمو نوراش
 ىلع لياحتتس ناريإ نأ نم فاستاك سيئرلا رذح امك .."اعئام افقوم نوذختي

 نوقدصي ال مهفإ ةيجراخلا ةرازو ةئيه ءاضعأ لاق ..امي مرعلت يتلا تامازتلالا لك

 نأ وأ ,بيصختلل مئاد فقو قيقحت يف حجنسس يبوروألا داحتالا دوهج نأ

 ةموكحلا يف نوينفلا ءاربخلا لاق ..ناريإ دض ةلاعف تابوقع نومعديس نييبوروألا

 ةدع يف ةيوونلا ةقاطلا ةلاكوو نييبوروألا ىلع طغضلاب اوماق مهأ ةيليئارسإلا

 ..اياضق

 مت يتلا تاطاشنلا لكل ةحضومو ةلصفم ةمئاق ديرت ةيليئارسإلا ةموكحلاف ءالوأ

 .ةوطخ لكل ينمزلا لودجلاو ,بيصختلا فقو ةيقافتا يف اهتيطغت

 يشعفمل ناريإ عنم ىلع ربكأ زيكرتو «ةيوق قيقحت ريبادت نويليئارسإلا ديري ءايناث
 .لوخدلا نم ةقاطلا ةلاكو

 سلجم هيلع قدصي نأ بجي يئاغ قافتا يأ نأ ىلع نويليئارسإلا رصي ءانلاث

 ياريإلا بناجلا نم قافتالل لاثتما مدع يأ نأ نم دكأتلل ,ةدحتملا ممألاب نمألا

 .بولطملا ىوتسملاب هعم لماعتلا متي فوس

 لشف ددحتس يتلا سيياقملا فيرعتل يبوروألا داحتالا ليئارسإ عفدت ءاعبار
 .لشفلا كلذل ةسوململا تاعبتلا نييعتو «ةيلمعلا

 بيرجعل نييبوروألا تفح دق ةيليئارسإلا ةموكحلا نإف «ةيرذلا ةقاطلا ةئيهل اقفو

 نكل ةقيض دودح يف يداصتقالا ىوتسملا ىلع ةيبوروأ تابوقع وأ ةيئانث تابوقع
 حصنن الأب لامتحا كانه" نأ سرام ١٠١ يف ةفاحصلا ربخأ نأ دعب ..ةرثؤم



 عيقوتب نوراش ءارزولا سيئر حصن "ناريإ ىلع لورتبلا عاطق صخي اميف تابوقعب

 هذه نأ ىوتسملا يف لقأ نويليئارسإ نولوئسم لاق ..ناريإ ىلع ةيوجو ةيراجت دويق
 رفس ديدحتو ءابوروأ يف نييناريإلا ةسارد ىلع ادويق نمضتت نأ نكمي تاوطخلا

 .يبوروألا داحتالا تاراطم يف ةيناريإلا تارئاطلا طوبه عنمو «نييناريإلا ءاملعلا

 ديحوت وه فدحلا نإف ,ةيجراخلا تاقالعلل يموقلا نمألا نوئش ليكول اقفو

 قيقحت" لجأ نم ,ةدحتملا تايالولاو ايسورو يبوروألا داحتالا لبق نم طوغضلا
 لماك فقوت ينعي كلذ نإف ,لمجملاب .."دوقولا ةرود جمانرب فقول لماشو لماك

 تاطاشنب قلعتي ام لكو «ليقثلا ءاملل لعافم ءانب وأ ,ةجلاعملا وأ ءبيصختلا لكل

 .ريوطتلاو ثحبلا

 :نمألا سلجمو ةدحتملا تايالولا لخدت لضفت ليئارسإ

 لخدت يف نويليئارسإلا لمأي ,يبوروألا داحتالا دوهجل مهحايترا مدع ءوض ىلع

 ءارزولا سيئر ثح ..نمألا سلجم نم تاكرحتو ةدحتملا تايالولا نم مساح

 ريضحتلا ةيمهأ ىلع اضيأ ددش هنكل .هدوهج لامكإ ىلع يبوروألا داحتالا نوراش

 ١١ يف سرجنوكلا نم دفو عم ةلباقم يف ..نمألا سلجم ىلع ناريإلا فلملا ضرعل
 مامزب ذخألل ةدحتملا تايالولا ىلع زافوم يليئارسإلا عافدلا ريزو أ ,ربمسيد

 بلط ..تابوقعلا كلذ يف امب ءيسامولبدلا لحلا ةعباتمو ؛نييبوروألا عم رومألا

 يف ةبغرلا هذه تمخضت ..نييبوروألا رظتني الأ ماعلا نيمألا نم فاستاك سيئرلا

 ديعص ىلع ليئارسإ مامأ ةحوتفملا ةدودحملا تارايتخالا عم ةدحتملا تايالولا لخدت

 ةحلسألا راشتنا نم دحلل ةيرذلا ةقاطلا ةئيه ريدم فرتعا ..ةيسامولبدلا ةهبجلا

 "هلعفنل ليلقلا ىوس انناكهإ يف سيل" نأ ىرت ةيليئارسإلا ةموكحلا نأ ةيوونلا
 تلاق ..بيصختلا فقو ةيقافتاب مزتلت نارهط نأ املط .ناريإ ىلع طغضلا ةدايزل

 ظفتحتس ليئارسإ نأ ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو يف جيلخلا لود بتكم ةسيئر
 ةئيه ءاضعأ دمب طقف موقتسو «ةيسامولبدلا تاطاشنلا يف ءاوضألا نع ديعب ناكمب

 ةرازو نأ تفاضأو .يوونلا ناريإ فلمب ةلصتملا ةيتارابختسالا ةداملاب ةيرذلا ةقاطلا



 ابرو :ةيسكع ةجيتنب يأيس ليئارسإ بناج نم رشابم طغض يأ نأ دقتعت ةيجراخلا

 .ةيوونلا ليئارسإ تاطاشن عوضوم حتف وأ ناريإ معدل برعلا عفدي

 نم نييليئارسإلا نيلوئسملا نه ددع بلط ,هبئانو يناريإلا سيئرلا تاحيرصت دعب
 يموقلا نمألا بئان لاقو ..ناريإ هاجت اهتسايس ريغت نأ ةدحتملا تايالولا ةموكح

 ءانب لجأ نم ايرورض نوكي امبر ةدحتملا تايالولا كرحت نإ ةيجراخلا تاقالعلل

 نم هقلق نع ربع ,تقولا سفن يف ..نمألا سلجم ياريإلا فلملا ميدقتل يملاع عامجإ
 ميدقت يف يبوروألا داحتالا ةداع" هامسأ امب رثأتت امبر ةدحتملا تايالولا ةموكح نأ

 ضعب ةظيفح تريثأ امك ..لماك لكشب لثتمت ال اهلعجي امث "ناريإل تالزانت

 نم ىوتسملا يطسوتم ةيرذلا ةقاطلا ةئيهو يموقلا نمألا نم نييليئارسإلا نيلوئسملا
 نم اهفقوم مييقت ديعت ةدحتملا تايالولا نأ نع تثدحت يتلا ةيفحصلا ريراقتلا

 .هللا بزح

 كاريزوأ مأ رهشوب :ةيركسعلا تارايخلا

 نيلوئسملا نإف ءةيسامولبدلا دوهجلا نم طابحإلاب روعشلا نم مغرلاب
 ددش ؛ينلع لكشب ..يركسع رايخ ةشقانم يف ددرتلا مهفت مهنكمي نييليئارسإلا

 ىدحإ يفو .."يداصتقالاو يسايسلا" نيراسملا ةيمهأ ىلع نوراش ءارزولا سيئر
 سيئر بئان لاق ءةدحتملا تايالولا يف نيلوئسملا نم ةعومجم عم ةريخألا تاشقانملا
 نأ ديرن ال نحن" لاق ,زتولاح يئاد لارنجلا (فلكملا لوئسملاو) يليئارسإلا شيجلا

 تارايخلا" نأ ماعلا نيمألل فاستاك سيئرلا لاق رياربف يف .."كانه بهذن

 ."نمألا سلجم فلملا ميدقت نسحتسيو ؛ةيرورض تسيل ةيركسعلا
 نيب قرفلا ىلع زكرت ام ةداع ةلمتحم ةيركسع ةبرض نع ةماعلا تاعقوتلا

 ةلمتحملا ةبرضلا نيبو ١98١ ةنس كاريزوأ لعافه يف قارعلل ليئارسإ برض

 ةدع لماوع كانه نأ ةيليئارسإلا ةموكحلا ءاضعأ لوقي ,ةقلغملا فرغلا يف ..ناريإل

 لاقو ..قارعلا ىلع قباسلا موجهلا نم بعصأ رمأ ناريإ ىلع موجه يأ نم لعجت
 ال ةيليئارسإلا ةهوكحلا نأ ةرافسلل ىوتسملا عيفر َيارابتختسا يركسع لوئسم

 لم مهاد



 نل هنكل ,جمانربلا لجؤيس موجه يأ نأ فاضأو ءاهنكامأو فادهألا لك فرعت

 فادهألا نأ ىلإ ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو يف جيلخلا لود ةلوئسم تراشأ

 ..ناكسلاب ةلوهأم قطانم يف عقي اهضعبو ءاهلك دالبلا يف قرفتم اهمظعم ةلمتحما

 حومط ميجحتل ايسور نواعت ةيمهأ ىلع ةيوونلا ةقاطلل ةيليئارسإلا ةئيحلا تددش

 حاورأ يف رئاسخل يدؤيس "رهشوب" ىلع موجه يأ نإ تلاقو ءيوونلا ناريإ

 ..وكسوم نواعت ةيناكمإي فزاجيو.ةيسور

 نيب امو فادهألا نيب ام ةفاسملا نأب تلاق ةيجراخلا ةرازو تالاصتا نأ امك

 يأ ..عضولا ديقعت نم ديزت جيلخلا لودو قارعلا يف ةدجاوتملا ةيكيرمألا تاوقلا
 ضرعي دقو .قارعلا يف فلاحتلا تاوق عم يلوأ قيسنت متحيس يليئارسإ ناودع

 يف ةصاخو «ملاعلا ىوتسم ىلع ةيماقتنا تايلمعل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 موجهلا نأ يموقلا نمألاو ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو ولوئسم لاق ..قارعلا

 ..مالسلا ةيلمع ديمجتل نيينيطسلفلاو ةيبرعلا لودلا رطضيس

 فقوتل ةيركسعلا ةبرضلاب عرذتت فوس ناريإ نأب نويليئارسإلا رقأ امك

 ةموكحلا نإف ,كلذ ىلإ ةفاضإلاب ..ةيرذلا ةقاطلا ةئيهو يبوروألا داحتالا عم نواعتلا

 ىوتسمو ,يركسعلا نييوتسملا ىلع ءدرلا ىلع ناريإ ةردق امامت يعت :ةيليئارسإلا
 فلأ ١١ هيدل هللا بزح نأ نوراش ءارزولا سيئر ىعدا ..نييميلقإلا ءالكولا

 دعاوقلا نم ليئارسإ ىلإ لوصولا ىلع رداق (رايط نودب تارئاط امبرو) خوراص
 ناريإ نأ دقتعت اهنإ ةيجراخلا ةرازو يف جيلخلا لود بتكم ةلوئسم تلاق ..ةيئانبللا

 ليئارسإ يف ةيباهرإلا تاعومجلا ضيرحت ربع ةيماقتنا ةبرض هيجوت عيطتست
 ..ةلتخا يضارألاو

 ةيرذلا ةقاطلا ةئيهو ؛يبوروألا داحتالاو ,ةيكيرمألا ةموكحلا نه لك دكؤي ايلاح

 نأ ليئارسإ ترعش نيح 2.194١ يف فقوملا نع فلتخي ناريإ عضو نأ ىلع

 نيرخآلا نأ نويليئارسإلا لمأي ..يقارعلا ديدهتلا لهاجتي ناك يلودلا عمتجملا



 زيريب نوميش ءارزولا سيئر بئان لاق امك وأ ءمهل ناريإ عم ةلكشملا لح مهنكمي
 نوكت نأ بجي ..ةيليئارسإ ةلكشم ىلإ لوحتت نأ بجي ناريإ ةلأسم نأ دقتعأ ال"

 ."عمجأ ملاعلل قلق ثعبم

 .. نكل لضفأ ةيسامولبدلا لولحلا :قيلعت

 ةيرذلا ةقاطلا ةلاكو يف ةيسامولبدلا تاونقلا ىلع نوزكري نويليئارسإلا

 ةيركسعلا تابرضلا ىودج نأشب اغلاب اقلق مهيدل نأ ودبيو ءيبوروألا داحتالاو

 ةرملو ءانمز تطعأ دق ةيليئارسإلا ةموكحلا نأ الإ ..يباريإلا يوونلا جمانربلا دض

 تاديدهتلا ةدح نأ تدقتعا ام اذإ ايركسع كرحتت فوس اهنأب تلاق ىرخأ

 ..اهديدجت ىلع بظاوي ئراوط ططخ هيدل يليئارسإلا شيجلا نأ امك «ديازعت

 "ايئدبم اضيوفت" ينمألا سلجملا ىطعأ رياربف يف نأ ةيليئارسإلا ةفاحصلا ترشن

 نأب ,همسا ركذ ضفر «ينمأ ردصم تاحيرصت فحصلا ترشن امك ..ناريإ برضل

 ال هنأ ىلإ اريشم «ةيليئارسإ ةبرض ىلع قدصت فوس ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ..ةيركسع ةبرضل تازيهجتلا نع فشكلا نكمي

 تاوقلا تاطاشنو ئدملا عافدلل ةلماك ةيطغت رفوتس يوجلا عافدلا تايلمع

 ةيليئارسإلا ةموكحلا ةردق مدعو ةيضقلا ةيساسحل ارظنو ..موجه يأ لبق ةيوجلا

 امب ءدحأ هب فرعي نلو ,هبجح متيس موجهل ميظنت يأ نإف ,تابيرستلا عنم ىلع
 ..ءارزولا سلجم ءاضعأ ضعب مهيف

 :قيلعتلا عبات

 كالتما نم ناريإ عنم يف اهحلاصم اهكراشن اننأ ةيليئارسإلا ةموكحلا فرعت

 «تايوتسملا ىلعأ ىلع يليئارسإلا طغضلا عقوتن نأ بجي اننأ الإ ..يوون حالس

 راسملا ذخأت ةيبوروألا دوهجلا نأ نم دكأتلا ىلع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ثحل

 مهقلق نع نييليئارسإلا نم اريبعت عمسنسو ..ةيوق ةيملاع ةهبجي ةموعدمو .حيحصلا

 بجي «تقولا سفن يف ..يوروألا داحتالا وذح وذحت دق ةدحتملا تايالولا نأ نم



 أوسأ ىلع -لاحلا ةعيبطب- زكرت ةيليئارسإلا تارباخملا تاطاحإ نأ ةظحالم

 . .ةدحتملا تايالولا تاريدقت عم قفاوعت ل امبرو «تاهويرانيسلا



 يف

 رطق :ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو يف طسوألا قرشلل بونملا ريدملا ا
 اهييسامولبدل حمست ال رصم نأل ,ليئارسإ عم تاقالعلا ةداعإل رطضتس

 ..رورملاب
 ..ناريإ يف ارطخ ىرت ال اهنأل ,ةريبك ةيلاكشإ نامع ا#

 ناريإ برعلا يداعي .يوونلا ناريإ رطخب نويليئارسإلا رعشي ا
 . .ةيفئاط بابسأل

 ىظحن ال انلعف امهمو «ليئارسإ هجو يف تابقع عضي ىسوم ورمع ©
 ..هريدقتب

 .."ةيرحس لاعفأب" يأت نأ نكمي ليئارسإ نأ دقتعت جيلخلا لود *





 بيبأ لت يف ةيكيرمألا ةرافسلا

 ..يرس
 ةيؤر ءناريإ ىلع زيكرتلا عم ؛جيلخلا لودب ليئارسإ ةقالع :عوضوملا

 .نطنشاو يف يليئارسإلا ذوفنلل
 .ونيروم .ج سيول تامولعملا زكرم سيئر :هفنص
 :صخلملا

 فوكاي" ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةرازو يف طسوألا قرشلل بونملا ريدملا ماق

 تاقالعلل ةلماش ةيؤرب .سرام 5 يف ءيسايسلا راشتسملا دادمإب "ساداح

 لود عم ليئارسإ ةقالع ساداح فصو .جيلخلا لود نم ددع عم ةيليئارسإلا

 ليئارسإ نأب برعلا داقتعال اضيأو «ناريإ نم جيلخلا لود فوخل جاتن اهنأب جيلخلا

 لثممل قباسلا يف اهلاق دق ناك يتلا طاقنلا ضعب ارولبم .نطنشاو ىلع ربثأت اه

 ركسمعملا هاجتا يف رطق ريغت ساداح فصو ."نامتليف' ئدألا قرشلا نوئش

 ..ةيدوعسلا يهو ,ةقطنملا يف رطق ةسفانمب ةقالع اهل "ةبعل" هنأب ةقطنملا يف يلاكيدارلا

 ةفاضإلاب «نييدوعسلاو ءرصمو ؛ليئارسإ نم طغضب رعشت رطق نأ ساداح دقتعي
 تاقالعلا ةداعتسا ةيفيك نع تائداحم ءارجإل ةحودلا ةرايزل هتوعد مت هنأ ىلإ

 نونوكي ام ةداع نيينامعلا امنيب هنأ ىلإ ساداح راشأ ..رطقو ليئارسإ نيب ةيعيبطلا

 ديدهتلا ةروطخ ةيدج نوظحلي ال مهنأ ودبي ؛ليئارسإ عم مهتقالع يف نيطبضنم
 حضوت ال اهنأ الإ ؛ناريإل اقوادع نم ديزت تارامإلا نإ لاقو ..ناريإ نم مداقلا

 .ناريإ ىلع يداصتقالا طغضلا يف يضملا ىلع ةمزاع يه ىدم يأ ىلإ

 عمتست ال ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نأب رعشي يبرعلا جيلخلا نإ ساداح لاق

 ىلع قفاو امديب ..ليئارسإ ربع اكيرمأل لئاسرلا ريرمت نولواحي انايحأ مث نمو ,مل
 جيلخلا لودل ةبسنلاب لهسأ رمألا لعجيس ينيطسلفلا ديعصلا ىلع مدقتلا نأ
 ةيلمع نم ذدختت جيلخلا لود نأ نم رذح هنأ الإ ؛ليئارسإب مهتاقالع نع نالعإلل

 .ةينيطسلفلا ةطلسلا معدل وأ ناريإ دض "ءارجإ ذختت ال ىتح" ةعيرذ مالسلا

 .. رجوملا ةياهف



 :ليصافتلا

 فوكاي" طسوألا قرشلا نوئشل بونملا ماعلا ريدملا يسايسلا راشتسملا اعد

 ماعلا نيمألا دعاسم "نامتليف" عم سرام 4 تاشقانم ةعباتمل سرام ١5 يف "ساداح

 لاق ءرطقب ائداب ..ةيجيلخلا ةيليئارسإلا تاقالعلا لوح ئبدألا قرشلا نوئشل

 ..اهرامث يوت تأدب يتلاو ءنييرطقلا ىلع ةفلتخم طوغضل تاراشإ كانه نإ سادح

 ربع ةيناسنإلا تادعاسملاب ةزغ دمت نأ طقف عيطتست رطق نأ ىلإ ساداح راشأ

 نأ مهيلع ,ةزغب مهتيلصنق يف نينيعملا ,نييرطقلا نييسامولبدلا نأ امك ..ليئارسإ

 ةبسنلاب ..ربعملا ربع ةزغ لوخدب مهل حمست ال رصم نأ امب «ليئارسإ ربع اولخدي
 نأب دارفألا وأ نييرطقلا نيدعاسملا نم لكل نويليئارسإلا حمسي ال ,نهارلا تقولل

 ةداعإ ةشقانل ,ةحودلا ةرايزل هتوعد تمت دق هنأ ىلإ ساداح راشأ ..ةزغل اوربعي

 ..ةيباجيإلا تامالعلا نم كلذ نأ ساداح ربتعاو «يليئارسإلا ةراجتلا بتكم حتف

 نواعتلا ةدوع اوعقوتي نأ نكمي ال مهنأ نييرطقلا مهفن نأ جاتحن اننأ فاضأ

 . .يليئارسإلا يراجتلا بتكملا حتف ةداعإ نودب ليئارسإ عم تاقالعلاو

 ددش ,ةزغ ةيلمع ذنم ليئارسإل رطق ةلماعم ةقيرطل ادقتنم ساداح ناك امنيب

 ركسعملا هاجت يجولويديألا ريغتلاب ةقالع اهل تسيل رطق تاسايس نأ دقتعي هنأ ىلع

 ساداح راشأ ..رصم عم ةيعبتلابو :ةيدوعسلا عم ةسفانملاب ةلص هل هنكل ءددشتملا

 صخي اميف "ماهوأ يأ" مهيدل نييرطقلا ةداقلا نأ ودبي ال ةقلغملا فرغلا يف هنأ ىلإ

 ..نييناريإلا ةقيقح

 ىلع ةمزاع ناريإ نأب دقتعي هنأ 7٠٠١5 ربوتكأ يف نييليئارسإلا دمح ريمألا ربخأ

 تقولا كلذ يف دمح اكش ,ساداحل اقفوو ..رمألا فلكت امهم ةيوون ةلبنق ريوطت

 نم هعمست ام قدصتسو «.هيلإ عمتست نل ةدحتملا تايالولا نأب رعشي هنأ

 . .نييناريإلا

 افصاو ءنامع صخي اميف ,نامتليف عم اهراثأ ناك ,ةطقن ىلع ساداح دكأ

 اميف ..ناريإل مهتيؤر صخي اميف جيلخلا لود نيب "ةيلاكشإ رفكألا" مهنأب نيينامعلا



 نيينامعلا نكل ."نوطبضنم" مهإ ساداح لوقي ؛ليئارسإب نيينامعلا تاقالع صخب

 اهيدل" نامع نإ لاق امك .طقسم يف يليئارسإ بتكم حتف يف مهامازتلاب نوفوي ال

 عقوم ىلإ كلذ ضعب دوعيو ؛جيلخلا ةقطنم ىلع اديدق هنظت ال "صاخلا اهفيرعت
 يجيلخلا نواعتلا سلجم ةيقب كراشتس نامع نأ ساداح دقتعي ال ..ينارغجلا نامع

 ..ناريإ دض

 الاؤس نأ الإ ,ناريإل ءادع رثكأ تحبصأ ةيبرعلا تارامإلا نأ ساداح رقأ

 تارامإلا ..ناريإل مهئادع يف باهذلل نودعتسم مه ىدم يأ ىلإ وهو ,ىقبي

 ليسغ كلذ يف امب ,ناريإ عم ةيلام تاقالعو ,ةعساو ةراجت اهيدل ةدحتملا ةيبرعلا

 هذه مدختست يك دادعتسا اهيدل ناك اذإ اميف اهفقوم حضوت ملو ,لاومألا

 ةيصخش تاقالع هللا دبع خيشلا ةيجراخلا ريزو ماقأ ..طغض ةليسوك تاقالعلا

 ام نالعإل نيدعتسم اوسيل" نييتارامإلا نكل «ينفيل يبيست ةيجراخلا ةريزو عم ةديج
 .."ءافخلا يف هولعفي

 ليئارسإ نيب لاصتالا تاونق نأ ساداح تاظحالم نم احضاو ناك :ةظوحلم)

 ..ةيجراخلا ةرازو ربع رمت ال ةيدوعسلاو
 ةظوحللملا ةياف

 ةقالع نونمثي مهنأل كلذ «ليئارسإ رودب نهؤي يبرعلا جيلخلا نإ ساداح لاق

 دامتعالا نوعيطتسي مهفأب مهساسحإل اضيأو ,ةدحتملا تايالولا عم ةبرقملا ليئارسإ

 لاعفأب يأت نأ عيطتست ليئارسإ نأ نودقتعي مه" ..ناريإ ةهجاوم يف ليئارسإ ىلع

 ةدحتملا تايالولا نيب ةيثالثلا تاقالعلا صخي اميف ساداح لاق امك ,"ةيرحس

 يف عضن نأ حرعقي ساداح نإف ,يجيلخلا نواعتلا سلجمو :؛ليئارسإو ,ةيكيرمألا

 اكيرمأل ةبسنلاب يسيئرلا قلقلا ثعبم وه يوونلا ناريإ جمانرب نأ انرابتعا
 ..ةيفئاطو ةيخيرات بابسأل ناريإ لايح قلقلاب نويجيلخلا رعشي امديب ءليئارسإو

 لعجي دق ينيطسلفلا راسملا مدقت نإ نولوقي برعلا نأ يسايسلا راشتسملا راشأ

 هنأب كلذ ىلع ساداح در ..ليئارسإاب مهتقالع نع نالعإلا يف ةلوهس رثكأ رمألا

 نأ الإ «لاحلا ةعيبطب مهمو «ةيليئارسإ ةحلصم وه نيينيطسلفلا عم مالسلا امنيب
 عرتخا دقف ..ةيبرعلا ةيليئارسإلا تاقالعلا داصح لك وه نوكي نأ بجي ال مالسلا



 يف "هل ةياف ال تابقعلا نم اقابس" ىسوم ورمع ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا

 راسملا ..ةيباجيإ ةلماعم قحتست ال يهف تلعف امهم اهأ ىتح ؛ليئارسإ هجو

 دض ءاوس ءافقوم ذختي ال يك جيلخلل ارذع نوكي الأ بجي ينيطسلفلا يليئارسإلا

 .ةينيطسلفلا ةطلسلا معدل ةيلمع تاوطخ ربع وأ :ناريإ



 ةفإ

 نم ددع لوح نطنشاوو بيبأ لت نيب رودي ناك ام فشكت ةقيثو ا

 ..اياضقلا





 بيبأ لت عامتجا ظ
 داسوملا زاهج سيئر ركش ءسطسغأ ١4 يف دقع يذلا عامتجالا يف

 معدلا ىلع زئروب ةيكيرمألا ةيجراخلا ةريزو دعاسم ناجاد ريئام يليئارسإلا

 تغلب ةيركسع تادعاسم عيقوت دحاو مويب اهلبق مت ثيح «ليئارسإل يكيرمألا
 - 7٠٠١8 نم ةرتفلل ليئارسإل ةيركسع تادعاسمك ءرالود رايلم ٠" اهتميق

00 

 :صخلم

 ناتسكابو ءطسوألا قرشلا اياضقل هتيؤر عامتجالا لالخ ناجاد حرط

 سيئرلا ريصم وه ىلوألا ةجردلاب ليئارسإ لاب لغشي امه نأ ىلإ اريشم ءايكرتو
 رييغت ىلع ناريإ رابجإ ةيفيكو ةيناريإلا ةيضقلا اهيلي .ءفرشم زيورب يباتسكابلا
 ربتعا ثيح ءنانبلو ايروسو ندرألاو رصمو ايكرت يأت كلذ دعب مث ءاهكولس
 .لوهجم لبقتسم راظتنا يف ,رارقتسا مدع ةلاح شيعت لودلا هذه نأ ناجاد

 ةيكيرمألا ةيركسعلا تادعاسملا نع ليصافتلا ضعب ةفرعم ناجاد لواحو

 يف احملم ,ةمخض تادعاسم باعيتسا عيطتست ال دق اهنأ نم ارذحم ,جيلخلا لودل

 ةهجاومب قلعتي اميف ,جيلخلا لود هاجت نطنشاو ةسايسل هدييأت ىلإ هسفن تقولا

 .ناريإ عم ةرشابم

 نم ارذحم ءسسأ ةسمخ ىلع دمتعت يتلا «ليئارسإ ةيجيتارتسا ناجاد ضرعو

 ,فيعضو شه ِيناريإلا داصتقالا نأ ىلع ناجاد ددشو .يوونلا ناريإ جمانرب

 ىعست يتلا :تايلقألاو تاعامجلا معدل ةهجوملا دوهجلا ةدايز ةرورض ىلإ اريشم

 ميدقتب قلعتي اميف رذحلا يخوت ىلع ناجاد اننحو ..ناريإ يف مكحلا ماظن بلقل

 ةيناريإلاو ةيروسلا دوهجلا ىلإ اريشم «نانبل يف ةروينسلا داؤوف ةموكحل تادعاسم

 .ةينانبللا ةموكحلاب ةحاطإلل

 مازتلا ىلع سوملم ليلد اهنأب ةيكيرمألا ةيركسعلا تادعاسملا زنروب فصوو
 امب اهئاقدصإ عيمج دعاست اكيرمأ نأ ىلع اددشم «ليئارسإ هاجت ةدحتملا تايالولا

 ةرتفل ةقطنملا يف ةطرخنم ىقبتس اهنأ امك ءطسوألا قرشلا ةقطنم يف برعلا مهيف



 ثيح فرشم و ياضرق يتموكح معد يف نطنشاو دوهج رنروب حضوو .ةليوط
 نإ الئاق زرنوب حرشو «.ةدعاقلاو نابلاط نم ةيلخاد ةضراعم ناهجاوي امه
 رطخلا ةهجاوم يف لودلا كلت معد راطإ يف َينأت جيلخلا لود عم ةينمألا تاراوحلا
 .يباريإلا

 ةدايزو ناريإ لزعل ةدحتملا تايالولا دوهج يكيرمألا لوئسملا ضرع امك
 دوهجلا ىلع يلاحلا تقولا يف زكرت نطنشاو نأ ىلع اددشم ءاهيلع طغضلا

 قلعتي اميف ليئارسإ عم رواشتلا ىلإ ةدحتملا تايالولا علطت ىلإ راشأو .ةيسامولبدلا
 . ةينانبللا ةموكحلاب

 ..صختلملا ةيامف

 :ليئارسإل ةيركسعلاو ةينمألا تادعاسملا

 لضفأ تقو يف َينأتل نكت مل ةيكيرمألا ةيركسعلا تادعاسملا نأ ناجاد ربتعا
 لوئسم هعم قفتاو .يكيرمألا معدلل بيبأ لت ريدقت ىلع اددشم .كلذ نم
 ةدحتملا تايالولا نأ ىلإ اريشم .تيقوتلاب قلعتي اميف زنروب ةيكيرمألا ةيجرافخلا
 قرشلا ةقطنمف ,ملاعلا لوح ةددعتم رطاخم نوهجاوي مهل ةفيلحلا لودلاو ليئارسإو
 نأ ىلع يوق ليلد تادعاسملا كلت نأ ىلإ اتفال .ةياغلل ةرطخ ةقطنم طسوألا
 ركذو ..مهبلاطم ةيبلتل دادعتسا ىلعو ءاهئافلح نمأب ةمزتلم ةدحتملا تايالولا
 ميمص يف أي يلاحلا تقولا يف طسوألا قرشلا نأ ةيكيرمألا ةيجراخلا لوئسم
 .ةيكيرمألا حل اصملا

 ديدجتب ةمزتلم ةدحتملا تايالولا نإف ,ةقطنملا يف مهم رودب موقت رصمه نألو

 متي يتلا ,تاودألاو ةمظنألا كلت مظعم نأ ركذو ..ةرهاقلل ةيركسعلا اهتادعاسم
 دق لودلا كلت تناك امب ءاهلادبتسا متي ةيبرعلا لودلا نم اهريغو رصمل اهميدقت
 .يضاملا يف هيلع تلصح

 يف ؛ةريبك ةعرسب ريغتي طيحم خانم طسو اهسفن ىرت ليئارسإ نإ ناجاد لوقي
 هاجت هقلق نع ناجاد ربعو .ادج ريبك لكشب اهضعبب نادلبلا اهيف رثأتت ةقطنم

 نإ" ناجاد لوقي ءءاقبلا عيطتسيس ىتم ىلإ الئاستم «يباتسكابلا سيئرلا ريصم



 يهتني امبرو ؛تايشيليملا عم ةمخضو ةريبك تالكشم هجاوي ئباتسكابلا سيئرلا

 .."يمالسإ مكح ماظن يديأ ىلإ ةيوونلا ناتسكاب تاردقب فاطملا

 كانهف .ةيلاقتنا ةلحرمب رمت ناريإ نإ ناجاد لوقي ءيباريإلا نأشلل لوحتلابو

 ةلاح نإ .مهنم لك يديؤم نيبو داجن يدمحأو ياجنسفر نيب ةدايقلا لوح لدج

 وهو .تايلقألا نيب ةيقرعلا تارتوتلاو مخضتلا ىلإ عجرت ناريإ يف رارقتسالا مدع

 عقاولا يف رييغت ثادحإل اكيرمأو ليئارسإل ةبسانملا ةصرفلا" ناجاد هنع لاق ام

 / "يباريإلا

 ةريبك فواخم اهيدل ةيدوعسلاو جيلخلا لود نإ يليئارسإلا داسوملا سيئر لوقي

 ةيزارتحا تاءارجإ ذاختاب نوموقي مهف .مهيلع اهريثأتو ياريإلا رودلا يمانت نم

 .ةيركسعلا مهتاردق ةدايز ربع

 ةردق مدع نم ناجاد رذح «,ةيجيلخلا لودلا عم ينمألا راوحلاب قلعتي اميفو

 لوقيو ءاهيلع نولصحيس يتلا ةيركسعلا مظنلا عم لماعتلا ىلع لودلا كلت

 .."لاعف لكشب ةحلسألا كلت نومدختسي ال مهفإ": ناجاد

 نيملسملا ناوخألا تاديده ىلع ءاضقلا يف تحجن ندرألا نإ ناجاد لاق

 فلخيس نم" لاؤسل ةباجإ ىلع لوصحلا لجأ نم رصم عراصت امنيب ,سامحو

 ايروسل ليئارسإ ترظن اذإو ءنيينيطسلفلل لمأ ال هنأ ناجاد ىريو ؟”كرابم

 دعبأ ىلإ ناجاد رظنيو ..رارقتسالا مدعو بارطضالا نم ةلاح الإ دمت نلف ,نائبلو

 امأ ءايكرت يف ميظع نأش باحصأ اوحبصأ دقو «نييمالسإلا ىريل ,ةقطنملا كلت نم

 ىلع يكرتلا شيجلا ىقبيس تقولا نم مك" وهف ايكرت يف يرجي ام لوح هلؤاست
 ؟ةيكرتلا ةيناملعلا يماح هنأب هتعانق

 مدع نم ةلاح شيعت ليئارسإل ةرواجملا لودلا تناك اذإ هنإ ناجاد 5

 لاقو .ةقطنملا يف ةيبلسلا ىهتنم يف اًرود ايسور بعلت نأ رطخلا نم هنإف ,رارقتسالا

 لك اهعم لماعتلا نكمي الف ءايلود اهتشقانمو اهحرط بحي اياضقلا كلت لك نإ

 .ةدح ىلع



 يلاوح كانه نإ لوقيف .همالك حيضوتل لاثم برضل ,ندرألل ناجاد دوعي

 ىلإ لكشلا اذهب مهدوجو يدؤي دقو ءنيئجالك ندرألا يف نوشيعي يقارع نويلم
 ناجاد للدو .ةيدوعسلا عم ةديدج ةقالع ءدب ىلع هرابجإو «يدرألا عمتجملا ربيغت

 دوجو ينعي ام وهو ؛نامع ةرايزب هللا دبع كلملا يدوعسلا لهاعلا مايقب همالك ىلع

 .نييندرألاو نييدوعسلا نيب ريبك مهافت
 :ةيجيلخلا لودلا عم ينمألا راوحلا

 ةعانق ىلع هنإ ناجاد لاق ,جيلخلا لود عم ينمألا راوحلا عوضوم ىلإ ةدوعلاب

 دوجو عم ةصاخ .حيحصلا هجوتلا وه لودلا كلتل ةيركسعلا تاردقلا ريوطت نأب
 دعي يكيرمألا مازتلالا اذه لثمف ءياريإلا رودلا هاجت مهيدل فواخملا نم ريثكلا
 .ةقطنملا يف رارقتسالا مئاعد دحأ

 اهئافلح ةدعاسمب ةدحتملا تايالولا مايق ىلع هضارتعا مدع نع ناجاد ربعو
 اميف ةصاخ ؛لودلا كلت ضعب تاسايس هاجت هقلق ناجاد ىدبأ كلذ عمو .برعلا

 .ناريإو ايروس عم ةقالعلاب قلعتي
 ةدحتملا تايالولا نيب رايتخالا لودلا كلت ىلع ناك اذإ هنأ ناجاد فاضأو

 نوكي نأ لضفي وهف ,ةيركسعلا تاودألاو يعافدلا ماظنلل درومك اسنرفو
 لودلا كلت طابترا ديزي نأ هنأش نم كلذ نإ ثيح .ةدحتملا تايالولا وه رايتخالا

 .نطنشاوب
 ليئارسإو ةدحتملا تايالولا نم لك نإ لوقلاب ناريإ نع هثيدح ناجاد أدب دقل

 لاقو .ةيوون ةحلسأ كالتما ىلع ناريإ ةردق لوح فلتخم ينمز لودج امهيدل
 دمتعي ,ةيليئارسإلا ةيرذلا ةقاطلا ةلاكو هتعضو يذلا ,ينمزلا لودجلا نإ ناجاد

 لماوع ىلع ينمزلا هلودج يف داسوملا دمتعي امنيب «لاحلا ةعيبطب ةينقت لماوع ىلع
 .يوونلا هجمانرب يف حاجن قيقحت ىلع يباريإلا ماظنلا رارصإ اهنم ,ىرخأ

 لحل لوصولل تقولا نم عستم كانه لازال هنأب ناجاد ةعانق نم مغرلا ىلعو
 اهدوهج يف ةعيرس ةريتوب ريست ناريإ نأ ىلع ددش هنأ الإ «يناريإلا فلملا يف

 .يوون حالس كالتمال

 اواو حاس



 دوهج يف اهمادختسا نكمي «ةيناريإ فعض طاقن دوجو ىلع ناجاد ددشو

 زواجتي ةلاطبلا مجح نإف ,هتامولعم بسحبو «يباريإلا يوونلا جمانربلا فقو

 يف ةصاخ 08 ٠ ةنيعم ىرقو ندم يف غلبت امنيب «نييناريإلا ددع يبلامجإ نم 0“.

 2,64٠ نم رثكأ مخضتلا لدعم غلب امك .اماع ٠" و ١١7 نيب ةيرمعلا ةلحرملا

 ىلع بجي هنأ نيربتعم ,سامح معد ببسب ةموكحلا هاجت يبعشلا بضغلا ديازتي امديب
 .ناريإ لخاد اهلاومأ رمثتست نأ مهتموكح

 عضت «ةياغلل ةبعص ةلحرمب رمي يباريإلا يداصتقالا عضولا نإ ناجاد لوقيو

 تأدب ناريإ ين ةينيدلا تايلقألا نإ لوقلاب افيضم «ةيقيقح ةمزأ يف نييناريإلا ةداقلا

 .فدعلل ءوجلل دادعتسا ىلعو ءاهسوؤرب لطت
 نم لخادلا نم ناريإ يف تابارطضا ثادحإب ةجاحلا ةرورض ناجاد رركو

 موقت اكيرمأ توص ةعاذإ نإ لاقو .ةرشابم يباريإلا بعشلا عم لصاوتلا لالخ

 .ةيسرافلا ثدحتت ىرخأ تاعاذإ دوجو ةرورض عبمب ال اهرود نكلو ,مهم رودب
 لود كارشإ اضيأ بجي نكلو ,مهم جيلخلا لود عم نواعتلا نأ ناجاد ىريو

 طغضلا فيثكتل «ناريإ نم لامشلا ىلإ عقت ىرخأ لودو ,ناجيبرذا لثم ىرخأ

 .اهيلع
 :فرشم ىلع ةقلق ليئارسإ :ناتسكاب

 ةرطيسلا دقفي فرشم زيورب سيئرلا نأ ناجاد ىري ,ناتسكابب قلعتي اميف

 اديدتو ارطخ نولثمي دق ةموكحلا يف نييلاحلا هءاكرش نأ بناج ىلإ ءائيشف ائيش

 ,فرشم نم صلختلا تالواحم ديازت هتظحالم نع ناجاد ربعو «لبقتسملا يف هيلع

 ةقيقح ىلع زنروب ربع هتهج نم "؟ةمداقلا ةرملا يف وجنيس له" لؤاستلل هعفد ام
 ذنم ةيكيرمألا ةيجراخلا ةيسايسلل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ لئمت ايسآ بونج ةقطنم نأ

 سيئرلل ةدحتملا تايالولا معد رارمتسا ىلع دكأو ءربمتبس نم رشع يداحلا
 نيبناجلا ثح ىلع نطنشاو لمعت امك «ةيركسعلا هتاردق عيسوتو .يباتسكابلا

 .اًيركسع نواعتلل يناغفألاو يئاتسكابلا

 -9:.9وب





 قئاثولا فلم

 ةيرئازجلا





(0) 

 ...ةيرئازجلا تاباختنالاو ,ةقيلفتوب عضو نع سكيليكيو ةقيثو ©

 بسح يكيرمألاو يسنرفلا نيريفسلا يأرب 7٠٠ علطم رئازجلا عاضوأ ا
 ...سكيليكيو نم ةقيثو

 نم ديزم وحن ادارّطا هجوتت رئازجلا نأ نم قلقلاب رعشت ةيسنرفلا ةموكحلا ا
 ...رارقتسالا مدع

 حاسفإ لجأ نم روتسدلا ليدعت ىلع اهتقفاوم تحنم ةينمألا ةزهجألا ةدايق ا
 ...؟5٠١ تاباختنال حشرعلل ةقيلفتوب مامأ قيرطلا

 دايحخلا ىلع مهنأ يه اهاصيإ مهيلع ةلاسر لضفأ نأ نويسنرفلا ررق

 ...ةثلاثلا ةقيلفتوب ةدهع ةلأسم صوصخب

 ةموكحلاو ءايصخش هنإ يكيرمألا ريفسلل يلوجاب (رانرب) يسنرفلا ريفسلا لاق

 مدع نم ديزم وحن ادارطا هجوتت رئازجلا نأ نم قلقلاب نورعشي ةيسنرفلا
 عم ةثلا ةدهعل مكحلا ةدس يف ةقيلفتوب ءاقبل اليدب نوري ال مهنكل .رارقتسالا

 5١١9, علطم

 حلاصملا نأب لاق :تاينينامثلا لالخ رئازجلا يف مدخ يذلا ,يلوجاب ريفسلا

 رئازجلا يف عضولا رارقتساب رابتعا لك قوف قلعت رئازجلا يف ةيسنرفلا ةيجيتارتسإلا
 وحن ةرجهلل نييرئازجلاب عفدت يتلا ةديازتملا تاطوغضلا نإ ..يداصتقالا ومنلاو

 اسنرف تايساسح ىلع اهلقثب يقلت ءرئازجلا لخاد صرفلا مادعنال ءاسنرف

 يلوجاب بسحو «نيدلبلا نيب ةيعامتجالا طباورلا ىلع كلذب رثؤتو «ةيسايسلا
 تقولا يف ةليلق رئازجلا يف ةيباجيإلا تاروطتلا نأ ىرت ةيسنرفلا ةموكحلا نإف ءامئاد

 :نهارلا

 ةيأ كلمت ال «نينطاوملا ىلإ ةلودلا تاسسؤم برقأ ربتعت يتلا ,تايدلبلا

 .ايلحم تابلطتملا ىلإ ةباجتسالل دراوم وأ تايحالص

 اس وهال



 تارارقلا ذاختا ىلع ةموكحلا تايوتسم عيمج ىدل ةردقلا مدع كانه

 .دومجلا عاونأ نم عون يلوجاب هامسأ ام ,ةبعصلا

 بساكم لصحتل ةدعتسمو «اليلق الإ ةحاسلا نع ةبئاغ ةيسايسلا بازحألا َْ

 .ديعبلا ىدملا ىلع ةيسايس ةراسخ لباقم ,ىدملا ةريصق ةليلق

 ظحول دقو ؛داح لكشب لءاضت يمسرلا يسايسلا ماظنلاب يبعشلا مامتهالا ع

 /7٠٠1. تاباختنا يف كلذ

 تارامثتسالا ثادحتسا بايغ .نسحتي ال و ءادج بعص لامعألا خانم لس

 فلم ريضحتب تماق ةيسنرفلا لامعألا ةيعمج نأب يلوجاب ريفسلا هون) فئاظولاو
 دقو .اهتجلاعم ةيفيكو ءرئازجلا يف ةيسنرفلا تاكرشلا اههجاوت يتلا لكاشملا نع

 متي نأ نم ةيرئارجلا ةموكحلاو .يوهرز ديزي ةيلخادلا ريزو فواخم يلوجاب ظحال
 .انلع فلملا رشن

 ةوخإ كلذ يف امب ,ةطلسلا يف مره ىلعأ ىلإ لصو داسفلا ءارشتسا ل

 .يداصتقالا روطتلا عم لخادتت ةديدج تايوتسم غلب دقو (ةقيلفتوب

 :ةئلاث ةدهعل ةقيلفتوب حومط يلوجاب رانرب رئازجلا يف قباسلا يسنرفلا ريفسلا

 ليدعت ىلع اهتقفاوم تحنم ةينمألا ةزهجألا ةدايق نأب مهف هنأب يلوجاب لاق

 ..5:1:9 تاباختنال حيشرتلل ةقيلفتوب مامأ قيرطلا حاسفإ لجأ نم روتسدلا

 ىلع هئاقب لامتحا نأو ,لضفألا وحن تدسحت ةقيلفتوب ةحص نإ اضيأ يلوجاب لاقو

 ةنسحتملا ةقيلفتوب ةحص نأب ينوجاب حجريو . .ةديدع تاونسل دراو ةايحلا ديق

 يلوجاب ىري ءكلذ نم مغرلا ىلعو ..شيجلا ذوفن نم ربكأ اذوفن هتحنم هتاطاشنو
 ةقيلفتوبل ةثلاثلا ةدهعلا لوح ةينمألا ةزهجألا ةداق رابك نيب لصاحلا عامجإلا نأب
 هتدهع لمكي نل ةقيلفتوب نأ ساسأ ىلع ةينبم ,ةكرتشمه ةرظن ىلع ايئزج مئاق
 اهفنتكت ةينمألا ةزهجألاب ةقيلفتوب ةقالع لازت ال ..ةيحصلا هلكاشم ببسب ةئلاثلا
 ريزو تعجش ةينمألا ةزهجألا نأ نويسنرفلا جتنتسا لاثملا ليبس ىلعف ,ةيساسحلا
 نم «رئازجلل يسنرفلا سيئرلا ةرايز ةيشع يزوكرس داقتنا ىلع ودابع نيدهاجم ا
 .ةرايزلا ءاغلإل يسنترفلا عفدو ,ةقيلفتوب جارحإ لجأ

 هو وكاس



 لوح «نييرئازجلل هب نوظفلتي اميف ةدشب نوطاتحي نييسنرفلا نأب يلوجاب حرص
 زوفيس هنأ عيمجلا ملعي «ةثلاث ةدعل حيشرتلا نم ةقيلفتوب نيكمتو ,روتسدلا ليدعت

 ةرايز لبق ,نلعلا ىلع حوضوب ةركفلا اوررم نييرئازجلا نأب يلوجاب سحأ ..اهيف
 دض ثدحتيس يسنرفلا سيئرلا ناك اذإ ام سسحت لجأ نم .ربمسيد يف يزوكرس
 يأ نوفرعي ال نييسنرفلا نأب يلوجاب ظحال دقل ..كلذ بنجت دمعت كلذلو ,كلذ

 ثدحتي -هيأر بسح- شورمح قباسلا ةموكحلا سيئر ..ةقيلفتوبل رهاظ ةفيلخ
 قيبطت ىلع ارداق نوكيس هنأ نم نيدكأتم ريغ نييسنرفلا نكل ؛تاحالصإلا نع

 .يحالصإلا هجمانرب

 نكل ,ةطلسلا هوجو نم رخآ هجو ,.يحيوأ دمحأ قباسلا ةموكحلا سيئر اضيأ

 بسانم ةفيلخ يأ بايغ يف هنأب يلوجاب متخ ريخألا يف ..ةيندتم رخآلا وه هتيبعش

 ..رارقتسالا مدعل ىرخأ ابابسأ حتفيس ةقيلفتوب دض عفدلا نإف «ةيلفتوبل

 ىلع مهأ يه ءاهاصيإ مهيلع ؛ةلاسر لضفأ نأ نويسنرفلا ررق ؛كلذ نع الدبو
 رظنلا يف أدبت نأ ةموكحلا ىلع نكل «ةفلاثلا ةقيلفتوب ةدهع ةلأسم صوصخب دايحلا

 رانرب متهي) ..رئازجلاب فصعت يتلا ةريطخلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا لكاشملا يف

 (لاثملا ليبس ىلع ةيزكرماللا ليعفتب صوصخلا ىلع يلوجاب
 :نمألا

 ةلئسألا نم ريثكلا حرطو «ينمألا عضولا لوح ريبكلا هلاغشنا نع يلوجاب ربع
 بنجت لوح انتايصوت يأ ءاهينطاومل ةيريذحتلا ةدحتملا تايالولا لئاسر لوح

 ؟رئازجلا ةرايزل نييكيرمألا

 نيتيمسر نيتسرده دوجول ارظن ةبعص ةرؤب يف هعضو ةيبرغلا سرادملا نأب افرتعم
 ..ةمصاعلا رئازجلا يف نيتيسنرف

 ٠ يف ارصتقم ودبي يمالسإلا برغملا يف ةدعاقلا ميظنت. نأ دكأ اضيأ يلوجاب

 جارحإ لجأ نم طقف بناجألا فدهتسيو «ةيرئازجلا ةموكحلا ةمجاهم ىلع ساسألا
 . .ةموكحلا

 هس و اك



 ةدعاقلا نأب هرظن ةهجو نع اربعم .حرطلا اذه عم قفتي مل (يكيرمألا) ريفسلا

 اهجارحإل ةيرئازجلا ةموكحلا ةدعاقلا فدهتست ..ةفلتخم بابسأل نيفرطلا فدهتست

 اذكهور رئازجلا جراخ مهدرطل بناجألا فدهتستو ..ةدعاقلا رئاسخ ىلع ادرو

 .(ةيرئازجلا ةموكحلا رارقتسا ضيوقت يف مهاست
 تارقم اهيف امب «ةيسنرفلا فعضلا طاقن نم ددع دوجوب اضيأ يلوجاب رقأ

 تاماقإلا ىلإ ةفاضإ ةيرئازجلا قطانملا نم ددع يف يسنرفلا يفاقثتلا زكرملا

 تاديدهتلا ةيرئازجلا ةينمألا ةزهجألا تجلاع .نآلا دحلو ..ةقرفتملا ةيسامولبدلا

 .تامولعملاب ةيسنرفلا تاطلسلا ةطاحإ يف تنافتو .ةبسانم ةقيرطب نييسنرفلا دض
 :قياعت

 يلختلا نع اهينث ةلواحم ءانه ةموكحلا ىلع ةيجراخلا طوغضلا نأب يلوجاب ىأر

 ىلع لب ..اهطاقسإ ىلع رئازجلا ةموكح ربحت نل ,ةقيلفتوبل ةثلاثلا ةدهعلا ةركف نع
 نييرئازجلا عم لمعلا ةمهم نم تاطوغضلا كلت بعصتس ,هنظ بسح سكعلا

 عم اونواعتي نأ بجي هنأ نآلا نويسنرفلا روصتي كلذ ىلع ءانب و رثكأف رثكأ
 .يعامتجالا يداصتقالا فلملاو ءنمألا اياضق يف رئازجلا

 ,ةديج ودبت ال ديعبلاو طسوتملا نييدملا ىلع تاعقوتلا نأب يلوجاب رقأ ةلوهسبو

 اقثاو دبي مل ..يسايسلا و يداصتقالا نيماظنلل يّدج حالصإ يف ةموكحلا أدبت مل اه

 .اهنيح هلمع بجي امع ةحضاو ةركف كلمي ال هنكل ,ءكلذ لعفتس ةموكحلا نأ نم

 23 دروف تربور عيقوت
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 ...كارطانوس ةحيضفل ةيكيرمألا ةرافسلا ليلحت نع سكيليكيو ةقيثو 8

 :صخلم

 ةيرئازجلا تاقورحملا ةسسؤمل يذيفنتلا ريدملا مهيف امب ,نيريدم ةينامث عضنخي ل١

 ىدل افواخم راثأ ام مههلادبتساو ,مهتلاقإ تمت دقو ,داسفلا يف تاقيقحتلل كارطانوس

 دوقي ..البقتسم ةسسؤملا تايلمع .رثأتت نأ نوعقوتي ,تاقورحملا عاطق يف نيصتخم

 نمض ةدحاو ربتعت يتلا ,ةحيضفلا يف قيقحتلا ةيلمع يرئازجلا تارباخملا زاهج

 ماعلا ذنم اهاندهش يتلا ءةيئاضقلا تاقحالملاو قيقحتلا تايلمعل ةدعاصتملا ةراثإلا

 ريدج ..ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيرئازجلا ةموكحلا يف تارازو تلاط يضاملا
 نوبوسحم ءارزو اهسأري تاقيقحتلا ةلسلسب ةرثأتملا تارازولا رثكأ نأ ةظحالملاب

 بيكش" مجانملاو ةقاطلا ريزو مهيف امب ,ةقيلفتوب زيزعلا دبع رئازجلا سيئرلا ىلع
 ةدايقلاو نيندملا نييسايسلا نيب ةيسايسلا تاعارصلا نأب تانهكت دوست "ليلخ

 ىلع ةقيلفتوب ميمصت دفي ملو ءةيضقلا هذه طويخ كرحت يتلا يه ةيركسعلا

 ..كوكشلل اجيجأت الإ تمصلا

 ...صخالملا ةياهف

 ...نيلوئسملا رابك نم ةينامث طروت
 طفنلل ةيموكحلا كارطانوس ةكرش محقت داسف ةحيضف نلعلل تزرب ؟

 رياني ١ 4 موي مالعإلا لئاسو ترشن ةيادبلا يف ..رئازجلا يف ةسسؤم ربكأ ءزاغلاو
 . ةلئسأ ىلع ةباجإلاب كارطانوس عمجم يلوئسم نم اددع رمأ قيقحتلا يضاق نأ

 ريدملا ءانبأ امهكلمب ةراشتسالا تاكرش نم نيتنثال دوقع حنم يف ,تافلاخمب قلعتت

 نيذلا نولوئسملا ..ةينمألا تادعملاب ديوزتلل ىرخأ ةكرشو ,"نايزم" يذيفنتلا

 ربع لقنلاب فلكملا ريدملا ,"نايزم دمحم" كارطانوس عمجم ريدم مه قيقحتلا مهله

 راج



 ةسمخو "مساقلب نيدموب" ةيلبقلا تاطاشنلا ريدمهو ,"ينسانز رامع" بيبانألا

 .ةعاس نيرشع ةدمل اوبوجتسا ,عمجملا نم نيرخآ نييذيفنت

 يمسرلا يئاضقلا قيقحتلا تحت ةينامثلا كارطانوس عمجم يلوئسم عضو مت سا"

 عجاري نأ ىنعملا ىلع بجي هبجومب يذلا (ةيئاضقلا ةباقرلا حلطصمب ايلحم فرعي اه)

 نهر مهعضو مت نيلوئسملا ضعب ..دالبلا ةرداغم نم رظحيو «ماظتناب ةطرشلا بتكم
 تقولا يف ةيئاضقلا ةباقرلا نم نايزم دمحم يذيفنتلا ريدملا دافتسا ,تقؤملا سبحلا

 ريدملا ..ةمصاعلا رئازجلاب يجاكرس نجس يف نييلعف نيريدم هيف نجس يذلا
 عمجم يلوئسم عفرأ نم دحاو .لاحر يقوش ةيراجتلا تاطاشنلاب فلكملا

 نم ةعبرأ عضو عومجملا يف ..ةيئاضقلا ةباقرلا تحت هعضو مت رخآلا وه ,كارطانوس
 «بيبانألا ءفاشكتسالا ,ةيعامتجالا نوؤشلاب نيفلكم) كارطانوس عمجم ءاردم

 ريدملا ,نايزم دمحم ينبا نجسو «ةيئاضقلا ةباقرلا تحت (ةيراجتلا ةطشنألاو ,لقنلا

 مهسأ يكلام مهأ امفوكل ارظن ,تاياورلا ضعب بسح" كارطانوس عمجم يذيفنتلا

 يتلا دوهجلا عيمج تينم "ادوقع اهحنمت كارطانوس تناك يتلا ,تاكرشلا نم ددع

 ..لشفلاب جارفإلا وأ ةيئاضقلا ةباقرلا عفر لجأ نم عافدلا ييماحم قيرف اهذب

 ضرقلا كنبل يذيفنتلا ريدملا يواغم يمهاه عضو ,كارطانوس عمجم ةيضق جراخو
 .تقؤملا سبحلا نهر هنباو يرئازجلا يبعشلا

 ةرشابم يلوغف ظيفحلا دبع ,كارطانوسب بصملا طاشن سيئر بئان نيع س4

 امأ ءممي هبتشملا ةثالثلا نيريدملا ضيوعت متو .طارطانوس ةكرش ةرادإ سأر ىلع

 تحت كارطانوس ةكرش ةيلوئسم عقت يذلا ليلخ بيكش مجانملاو ةقاطلا ريزو
 هتذخأ تاقيقحتلا نأ رياني ١7 خيراتب ةيفحص ةودن يف معز دقف ءهترازو ةيلوئسم

 ..فحصلا هتلقانت ام اهردصم ةيضقلا لوح هتامولعم لك نأو ءةرغ نيح ىلع

 موي احرصم ,ةيضقلا ةيلوئسم لمحت وأ ,تاماّقالا ىلع درلا كلذ ذنم ضفر ليلخ

 نم ليقتسي نل هنأو «مهتلا ةعيبط صوصخب ليصافت ةيأ كلمي ال هنأ رياربف ؟

 ةسسؤم رييست سيلو لكك ةقاطلا عاطق نع لوئسم هنأب هدر ارربم ءهبصنم

 هس و وا



 ةياصو تحت ةلودلا اهكلمت ةقاط ةسسؤمه 6٠ نم ىرخأ ةسسؤم ةيأ وأ كارطانوس

 ةسسوؤملا جاتنإ نأب ةيضقلا رجفت دعب «ةرشابم مالعإلا لئاسو نأمط ليلخ ..هترازو

 ,رياني 4 عوبسأ مضخ يف ..ةيراجلا اهعيراشم لك ذيفنت لصاوتس اهفأو ءرثأتي نل
 هبتشملا نع عافدلا نع يلختلا كارطانوس ييماحم قيرف مزع أبن فحصلا تدروأ

 اهذفن لايتحاو بصن تايلمع ةيحض تعقو كارطانوس نأ رابتعا ىلع .ممك

 ..نومهبتملا

 ..بناجألا نيجتنملا قلق

 تلاق "هتيوه سكيليكيو تبجح" ردصمب رياني 71٠ موي ريفسلا عمتجا ه

 متي اهلجأ نم يتلا ةيضقلا نإ (هتيوه سكيليكيو تبجح ردصم) ل رداصم

 ميظنت حئاول زيمتت ..يضارتلاب ةحونمملا تاقفصلا لوح روحمتت نايزم عم قيقحتلا
 يأ كلمي ال يتلا ,دوقعلا نم عونلا اذه حنم يف ةمراصلا اهطورشب كارتانوس

 .طقف نايزم ءاننتساب اب صيخرتلا ةيحالص لوئسم

 عوتلا اذه نم ةقفص ٠ نأ هغلب ..هتيوه كارتاتوس تبجح ردصم 5

 .نايزم ءانبأ اهنم دافتسا تاقفصلا كلت ضعب «قيقحتلا تحت نآلا يه

 ,ةيطفنلا وكرادانأ ةسسؤم ىلع اطوغض كارطانوس تسرام ءتاونس ةعضب لبق

 ةيكيرمألا ةيرئازجلا ةكرشلا عم تاقفصلا نم عونلا اذهبي دقاعتلا ىلإ اهعفد لجأ نم

 هتبجح صن» كرملا لقح روطتل (رودنوك تور دنأ نوارب) يس رأ يب ةطلتخملا
 كارطانوس تحبم مث ,يس رأ يب ةيفصت دعب ادبأ ذفني مل روكذملا دقعلا (سكيليكيو

 نأ (هتيوه كارتانوس تبجح ردصم) دافأ ..وكرادانأل .7٠٠ يف كلذ دعب دقعلا

 ..قيقحت لحم تاقفصلا ةعومجم نيب تسيل ةقفصلا هذه

 ام بسح ةيراج اهتهج نم يس رأ يب ةيضق يف تاقيقحتلا لازت ال :قيلعت)
 (قيلعتلا ةياهف ..فحصلا هتدروأ

 ريدملا ,يلوغف ظيفحلا دبع نأب "هتيوه سكيليكيو تبجح ردصم" دافأ لا/

 ,كارطانوس ةكرشل ةباينلاب اماع اريدم هنييعت مت دق ءاقباس بصنملا طاشنب فلكملا

 ١١س



 تبجح ردصم) ككش ..وك رادانأ هعم تلماعت نأ قبسي مل نيذلا ءاردملا دحأ وهو

 ال ..هبصنم يف يلوغف ةيلاعف ىدم يفو ؛ةليوط ةدم يلوغف ءاقب يف (هتيوه سكيليكيو
 اهبصانم ىلإ قيقحت لحم ةيذيفنتلا كارطانوس ةعومجم ةداعإ متت نأ دحأ عقوتي

 .ةقباسلا

 ...كارطانوس تايلمع ةيرارمتسا
 ةقاطلا ريزو .ءليلخ بيكش اهيلع دكأ يتلا ءرياني ١٠ تانيمطت رمت غم

 نم نيصصختمو ءاربخل ةبوسنم ةيفحص ريراقت ةدع تدافأو ؛ماركلا رورم مجانملاو
 ةرادإ مره يف ىلوألا فوفصلا تلش فواخملا نأ ؛تاقورحملا عاطق لخاد

 تبجح ردصم) ددر ..تارارقلا ذاختا بقاوع نم عيمجلا فاخي ثيح ؛كارطانوس

 .ةياشم رظن تاهجو انتغلب دقو ,فواخملا كلتل ايزاوم امييقت (هتيوه سكيليكيو
 ةكرش عقوم ببسب «كارطانوس ةيعضو نم قلقلا مهيلع ودبي نيذلا" نييسنرفلا نم
 نييسامولبد فرط نم ةمياشم ىرخأ تاريدقت ىلإ ةفاضإ ..."انه ةيسنرفلا لاتوت

 رابك عيمج نإف امئاد (هتيوه سكيليكيو تبجح يذلا ردصملا» بسحو ..نيرخآ
 نوسجوتي :مهفرعي نيذلا تايلمعلا ةرادإ عبانم يف لقألا ىلع «نييذيفنتلا نيلوئسملا

 ..ءيش يأ ءاضمإ وأ رارق يأ ذاختا نم ةفيخ

 ءامسأ) نيمأت دوقع نمض اهلاخدإ مت يتلا .تاليدعتلا ءاضمإب كارطانوس موقت نل
 تناك تاليدعتلا كلت ,ةيطفن جاتنإ تايلمع ىلع (سكيليكيو اهتبجح تاكرش
 دوقع يهو :(يليمكتلا ةيلاملا نوناق) 5٠٠5 ماعل ةيلالا نوناق تاليدعت نمض
 الوئسم نيدموب مساقلب عبنلا تاطاشنب فلكملا ماعلا ريدملا سيئرلا بئان ناك
 تاسسؤم عم نيمأت تاقفص ماربإ ىلإ كارطانوس تدمع دقف ءريكذتللو ..اهيلع

 نع فقوتت ىتح لاحلا امي لوطي نلو ءنآلا اهقوقح ملتست ال ةريخألا هذه ,ةيبنجأ
 تيقب اذإ (سكيليكيو اهتفذح تاسسؤم وأ تاكرش ءامسأ) جاتنإ تايلمع نيمأت
 ردصم مسا) لوقي ..لمعلا فقوت ىلإ كلذ يضفيس ثيح ءافاح ىلع رومألا

 لوقح ربكأ وه (سكيليكيو هتفذح يطفن لقح مسا) لقح نإ (سكيليكيو هتفذح
 . .رئازجلا يف ةيبنجأ تاسسؤم اهيف مهاست يتلا عبانملا عيراشم

 تدك 1-



 ...ةيرئازجلا تارباخملا ةزهجأل سيئرلا رودلا

 تاقيقحعلل ةلودلا ةباتك زاهج يزاوي ام نأ ىلع ةيفحصلا ريراقتلا تعمجأ 5

 نمألا ةحلصم زاهج يأ .رئازجلا يف (يآ نآ يد) ةدحتملا تايالولل ةينمألا

 ,ينطولا عافدلا ةرازو ةطلسل اعضاخ دعي مل يذلاو .(سأ رأ يد) تامالعتسالاو

 زاهج ةزفق نأ نم مغرلا ىلعو ..كارطانوس ةيضق يف تاقيقحتلاب ماق يذلا وه
 نم ليغم اهل قبسي مل ةقيرطب هيلع داتعا يذلا ,لظلا جراخ (سأ رأ يد) تارباخملا

 ذنم طشنت يلخادلا داسفلا تافلم يف تاقيقحتلاب صاخلا هعرف نأ الإ ,لبق

 يراوه سيئرلا ةرتف ةياغ ىلإ تارباخملا زاهج تاقيقحت عجرت) ..ةليوط تاونس

 "لاثملا ليبس ىلع" اثيدح رشن «كيرفآ نوج” ةلجمب لاقم يف درو دقو ..(نيدموب
 لدعمب وأ) ايرئازج ايلحم الوئسم ١56٠ تافلم يف قيقحتلاب ماق (سأ رأ يدر نأ

 .داسف تافلم يف 7٠6٠٠ ماع ذنم (نيلوئسم ٠١ لك نم ١

 ةيضق (سأ رأ يد) لخدت ىلع علطم (هتيوه سكيليكيو تبجح ردصم)
 عبنملا تاطاشنب فلكملا ماعلا ريدملا سيئرلا بئان ناك فيك ىورو «كارطانوس

 هتيوه تبجح ردصم) ب هتعمج يتلا ةريثكلا تاعامتجالا لالخ ,نيدموب مساقلب

 ءةرضاح ىرخأ فارطأ نوكت امدنع هب ظفلتي ام لك يف رذح دج (سكيليكيو

 .ةكرشلا ءالدنب رمألا قلعت ولو ىتح
 . ةيفتاهلا تاملاكملا يف هلوقي اميف طاتحم دج اضيأ ناك

 ههابتنال ,مساقلب نم فرصتلا كلذ (هتيوه سكيليكيو تبجح ردصم) بسن

 هتيوه تبجح ردصم) ةدهع ىلعو ء(سأ رأ يد) لل ةرمتسملا ةبقارملا نم
 ةكرشلا يفظوم نم اريثك بوجتسا دق (سأ رأ يد) زاهج نإف (سكيليكيو
 (سكيليكيو هتفذح صن) ب نييلحما

 . .ةيسايس تايعادت

 بيكش معازم قدص دحأ ال نأ (سكيليكيو هتيوه تبجح ردصم) دافأ

 نأ عيمجلا دقتعي ..تاقيقحتلا نع ائيش فرعي ال هنأب ,مجانملاو ةقاطلا ريزو ءليلخ

 دام



 ردصم) فاضأو ..كاوطانوس تايلمعل هجوملا ليلدلا رود سرام ليلخ بيكش

 لخاد نم نيصتخم عم ثيدحلا فارطأ هبذاجت لالخ هنأ (هتيوه سكيليكيو تبجح

 اضيأ ناك يذلا ,شماه مساب فورعملا ريزولا تخأ نبا ىلإ ةراشإلا تمت .عاطقلا

 ربمسيد لالخ ريراقت تركذ دقو ..نايزم قباسلا ماعلا ريدملا نم ابرقم اراشتسم

 .ارسيوس بونج وناغول ةنيدم يف هرارقتسا و .ةأجف نايزم دعاقت طرافلا

 هذهل ةيسايسلا ةيفلخلا لوح موحي يذلا براضتلا ريفسلا ظحال 5

 ..ةيمومع تاسسؤمو ةيموكح تارازو تسم يتلا حئاضفلا نم اهريغو ,ةحيضفلا

 ةمجاهمب ةقيلفتوب هنع نلعأ ام اريثك يذلا ,مازتلالل ةيقطنم جئاتن اهنأب ضعبلا ىري

 نيلوئسملا دض (سأ رأ يد) تارباخملا زاهج كرحت رسفت ةيبلاغلا نأ ريغ ..داسفلا

 يأ نةقيلفتوب ةقث عضومل مهبصانب مهعيمج نيدي نيذلاو ,"كارطانوس يف نيماسلا

 نم در ان ىلع "سأ رأ يد" لا نم ةمجهلا كلت نورسفي ..ليلخ بيكش
 هضرف يذلا «نييندملا مكحت دض "سأ رأ يد" لا زاهج ربع ةيركسعلا ةسسؤملا

 7٠٠... 4 يف ةيناث ةدهعل هباختنا ةداعإ ذنم ةيركسعلا ةسسؤملا ىلع ةقيلفتوب

 :قيلعت

 فصن نم رثكأ لومت يتلا ,ةسسؤملا ةدايق دض ةيراجلا تاقيقحتلا تباصأ

 ,ةمدصب رئازجلا لك تيباصأ ءاقارداص لوخد نم ةئاملاب 48 جتنتو ,ةلودلا ةينازيم

 ..اهئارو نم ةيسايسلا عفاودلا لوح تاليوأتلا براضت يشفت نم اوج تقلخو

 لحم لحتل ,تاعئاشلا معت ,ةيفافشلا مدعب اًهايلآو ةطلسلا تاقالع زيمتت ةلود يف

 . .ةعطاقلا ةلدألا بايغ

 امب ماق ,ةدحتملا تايالولا يف ةريبك رطاخم مييقت ةكرش يللحم نم دحاول ةرايز يف

 هرداصم عيمج نأ ”الثم" رياني ١" الت يذلا عوبسألا يف فولوبل لاق ءرئازجلل
 امإ ,ةقيلفتوبل ةلاسر لاصيإل :قيقحتلا ةيلمع تبتر "سأ رأ يد" لا نأ دقتعت
 نم ربكأ عطق لوانت نم تالارنجلا رابك براقأ نكمي نأب لوبقلا ىلع هرابجإل
 رئازجلا برغ نم ردحنملا ةقيلفتوب بطق ىلع نأ هومهفي ىتح وأ ,داصتقالا ةريطف
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 ةنميه تحت امنأ نوريثك ربتعي يتلا) ,ةيركسعلا ةسسؤملا ىلإ ةطلسلا دبعي نأ

 ديزم نع نييندملا ةطلس لزانتت نأ ةطاسب لكب وأ (يرئازجلا قرشلا نم نيردحنملا
 ,ةيرظنلا هذه مغر ..ةيركسعلا ةسسؤملا ىلإ "ءاوضألا نع ديعبلا" ريثأتلا نم

 ريسفت يأ ىلع ةيعطق ةلدأ ةيأ كلمن ال اننإف ءامب انعمس يتلا ىرخألا تايرظنلاو

 داسفلا ةيضقب ةطبترملا غلابملاو ,ةروكذملا تافلاخملا نأ وه دك ملا ..هنيعب يسايس

 ةلاسر هيلإ تراشأ ام ديدحتلاب اذهو ءجلشلا لبج ةمق الإ لكشت ال دق ىذه

 اقباس كارطانوسل نيماعلا ءاردملا دحأ اهرشن "سأ رأ يد"لل ةهجوم ,ةحوتفم

 ثيح «ةيسنرفلاب ةقطانلا ةيسنرفلا نطولا ةديرج تاحفص ىلع رياني ٠ موي
 ,كارطانوس تايلمعل لوطألا ةمئاقلا يف "سأ رأ يد"لا ققدت نأ هلاقم يف بلاط

 رابكب نيطبترملا نئابزلا نم ةبخن اهيلع تزاح يتلا «ةيروفلا قاوسألا تاعيبم اهيف امب
 نم ةدكأتم امنأ ةيكيرمألا رطاخملا مييقت تاكرش يللحم رداصم مزجت ..مكحلا ةداق

 ةطلسلل يفاضإ ريذحتك ةلاسرلا / لاقملا اذه عرز "سأ رأ يد"لا زاهج نأ

 . .ةيندملا

 ,داسفلا اياضق يف تاقيقحتلا نم ةلسلس نه ةدحاو ةيضقلا هذه لثم ل١

 مهأ ىلع سفانعتت اياضق ؛عيبرلا ذنم ديازتم ددوتب حطسلا ىلع وفطت تأدب يتلا

 ةطلس نم ةنلعملا تاءارجإلا هتراثأ يذلا طخسلا بناجب ,ةيمويلا فحصلا نيوانع

 ىلإ اهورفاسم عضخي يتلا لودلا ةمئاق ىلإ رئازجلا مض) ةيكيرمألا يوجلا لقنلا نمأ
 هب تينم يذلا لشفلا ىلإ ةفاضإلاب (ةدحتملا تايالولل مهرفس دنع يفاضإ شيتفت

 يرجي يتلا اياضقلا نيب نم ..مدقلا ةركل ايقيرفإ سأك تاسفانمب زوفلا يف رئازجلا

 «برغ قرش رايسلا قيرطلا عورشم رييست يف داسفلا يتيضق اضيأ قيقحتلا اهيف
 فتاحلا ةكرش سمت ىرخأ اياضق ,ةيكرت تاكرشل يرحبلا ديصلا ةقفص حنمو

 ينطولا كنبلا ةيضقو «(اقباس اهيلإ انرشأ يتلا) يس رأ يب :موكيليت رئازجلا ةيمومعلا
 ,نآلا دحل نومهتم اهيف نيدأ وأ ءمكاحملا اهتلوانت يتلا اياضقلا يه ةليلق ..يرئازجلا

 ءارثإلا نولصاوي نييموكحلا نيلوئسملا رابك نأب دئاسلا لوقلا خيسرت ىلع دعاس امث

 - اؤ١ه اد



 "سأ رأ يد"لا يظفاحم نأ دقتعي ..ماعلا لالا باسح ىلع باقعلا نم تالفإلاو

 ريثكلا رعشي .؛تارازولا بتاكم يف وأ ةيمومع ةكرش لك يف ايضارتفا نورضاح

 متت . بناجألا ةصاخو .ناك امهم رئاز يأ نأ نم قلقلاب نيلوئسملا رابك نم
 ربع تخفتنا يتلا ,"سأ رأ يد"لا زاهج تافلم ..مهنع غيلبتلاو هتظحالم

 ةصاخو «يلاملاو يصخشلا يسايسلا داسفلا تارارق نم تاونسلا تارشع

 اخافتناو ةنمس دادزت تافلملا كلت نإ لاقي «نييرئازجلا نم نايعألاب قلعتي اميف

 ةيصخشلا بساكملاب تاءاعدا وأ,ةهوبشم ةيلام لامعأ لوح .ةريزغلا تامولعملاب

 ام وه عطاق لكشب هيلع ةباجإلا عيطتسي دحأ ال يذلا ريبكلا لاؤسلاو .ةصاخلا
 سيئر معز امك ,داسفلا دض ةفطاخلا تامجهلا هذه ربدي نم وه ةقيلفتوب ناك اذإ

 اهنع نلعملا ةقيلفتوب اياون عم ةقسانتم نوكت اذهيو «ألملا ىلع يحيوأ دمحأ ةموكحلا

 دزي مل هتمصف ,لاح لك ىلعو ؟اهفادهأ فاطملا رخآ يف ققحت يهوأ ةدم ذنم

 ..اجيجأت الإ تانهكتلا

 ..سربب عيقوت
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 هيف
 دياق ؛قيفوت لارنجلا هللا باج .ءيدعس :نع ةلماكلا سكيليكيو ةقيثو ا

 ...ةقيلفتوبو حلاص

 :صخلم

 ةداق ءامعز «نيقباس نييموكح نيلوئسم عم ترج ةئيدح تاشاقن مسرت ١

 ريغ تايوتسمب شه يرئازج ماظن نع ةروص نييفاحصو ء«نيضراعملا ءامدق نم
 اه قبسي مل داسفلا يف ةمدقتم تايوتسم ,ةيؤرلا بايغب ماظنلا اهيف يلتبا ,ةقوبسم

 .ماسقألاو بترلا فلتخمب شيجلا فوفص يف تاماسقنا نع ءادصأو :ليثم

 نهارلا تقولا يف اننكل «ةلعفنملا اهتعيبطب ةداعلا يف ةيرئازجلا انرداصم مسعت

 يف رئازجلا ةموكح ةبغر مدع وأ ةردق مدع نع داتعم ريغ لاغشنا ىلإ عمتسن

 ..ةينمألا و ةيداصتقالا ,ةيسايسلا لكاشملا ةجلاعم

 - «“5٠٠ا/ ربمسيد ١١ موي ةمصاعلا رئازجلا يف ةيراحتنالا تاريجفتلا تدأ

 ةحلاصملاو ملسلا قاثيم نمض جارفإلا نم ادافتسا دق اناك ,ناصخش اهذفن يتلاو

 ىلع ةحلاصملل ةقيلفتوب سيئرلا جمانرب ةردق لوح شاقنلا جيجأت ىلإ -ةينطولا
 .ةلودلا ةيامح

 لباقم ,باهرإلا ديدهتلا دض ةيموجهلا ةبراقملا راصنأ شاقنلا ةبلح يف عراصتي

 .هيدؤي رود هيدل وفعلا نأب نونمؤي اولازام نيذلا نم ةقيلفتوب عم نيفطصملا

 ةعزعزتم ةبراقمو ءةدكار حالصإ ةيلمع عم ةلزعنلا سيئرلا ةيعضو يقتلت
 ةدهعلل ديهمتلا ةطخ ءاهإل ةموكحلا تاوطخ عراستت تقو يف «باهرإلا صوصخع

 . .ةقيلفتوبل ةغلاثلا

 ,؛فرجنت ةموكح ىرن اننكل :نهارلا تقولا يف راجفنا ثودح عقوتن ال

 . .مامألا ىلإ اهقيرط سسحتتو

 ..صخلملا ىهتنا

 اي



 :فرجنت ةلودلا ةنيفس

 ةفاقثلا لجأ نم عمجتلا ميعز ءيدعس ديعس مدق ,ريمسيد نم ثلاغلا يف س'؟
 ىلع رصي ماظنلا نأب احضوم ,يرئازجلا ماظنلا نع اتهاب اضرع :ةيطارقوميدلاو
 قايس نأ نم يدعس رذحو ..ةردقم وأ ةرظن يأ بايغ يف ,ةرمتسملا ةبقارملا

 ىلإ ىدأ ,يسايسلاو يداصتقالا نيلاجملا ف حالصإلا دمجي يذلا ؛نهارلا دوكرلا
 نم اهرداوك ةبخن نم ريثكل اهتراسخب ,لخادلا نم ةيرئازجلا تاسسؤملا لكات

 . .نييموكحلا نيفظوملاو نيلوئسملا
 قباسلا سيئرلا ,هللا باج هللا دبع يمالسإلا ميعزلا راثأ ,ىرخأ ةهج نم

 ريزو نم ةدعاسمب بزحلا ةدايق نم هدرط مت يذلاو :يمالسإلا حالصإلا بزخل
 بابشلا اهيف برهي يتلا «ةقارحلا رهاظ ىلإ ريمسيد /١١ موي انهابتنا راثأ ؛ةيلخادلا

 دتعت مل اهأب افشاك ,ةمالسلا طورش ئددأ ىلإ رقتفت براوق يف ءابوروأ وحن يرئازجلا
 .طقف بابشلا نم نيلطاعلا ةئف وأ ةريقفلا ةقبطلا ىلع رصتقت

 يلاعأ يف اقرغ توملا نيب اريخم" حبصأ يرئازجلا بابشلا نأب ىأر هللا باج

 داصتقا يف صرفلل ريبكلا بايغلاب ارابتعا ”رئازجلا يف اجيردت توملا وأ ءراحبلا
 . .دكارلا رئازجلا

 نييرئازجلا نم ريبكلا ددعلاب هتمدص نع انل ربع دق يدعس ديعس ناكو
 ةدحتملا تايالولا نم ءازجأو ,كبيوك ةعطاقم يف يطسولا ةقبطلا نم نيملعتملا
 .يدعس ديعس بسح "رئازجلا لبقتسم مه كئلوأ" هل ةثيدح ةرايز ءانثأ ,ةيكيرمألا

 قلعتي اميف ربمسيد ١17 موي انربخأ (سكيليكيو هتيوه تفخأ ردصم)
 ةزهجألا لخاد شاقنلا تبطقتسا ريبمسيد ١١ تاريجفت نأ ةينطولا ةحلاصملاب
 . .ةديدشلا ةينمألا ةضبقلا ةبراقمل ةلضفملا تاوصألا ددعل ديازت عم,ةيرئازجلا ةينمألا

 ةبراقم ىتح الو كلمي ال ماظنلا نأ (سكيليكيو هتيوه تفخأ ردصم) انربخأ
 ,رارقلا ذاختا بايغ ىلع يعقاو ليلدكو ؛باهرإلا ةحفاكم يف ةحضاو ةدحاو
 ..باطح ناسح نع وفعلا ةلأسم لوح فالتخالا لاثم برض
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 نيئنطاوملا نإف (سكيليكيو هتيوه تفخأ ردصم)و يدعس ديعس بسح

 اضيأ اوءدب ,ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةدنجألا يف ةقث مه دعت , نيذلا ,نييداعلا

 ..مهلل ةيامحلا ريفوت ىلع ماظنلا ةردق يف ةقثلا نودقفي

 ةأرملا قوقح لاجم يف ةطشدلا ةبتاكلاو ةقباسلا ةريزولا تلاق .قايسلا اذه يفو

 ..يباهرإلا ديدهتلا مامأ رارمتساب ئفكني يرئازجلا عمتجملا نإ ربمسيد ١4 موي ٠

 دمض ايلعلا ةمكحما عوقوب تفرع ةيلخادلا ةرازو نأ ايزخم ارمأ ناك دقل

 «نينطاوملا ريذحت وأ «ةيانبلا نمأ نيسحتل ءيش يأب مقت مل اهنكل ,ةدعاقلا فادهأ

 ريزول تاحيرصتل عذال داقتنا يف تبجعتو .يوالسع هيلإ تبهذ ام بسح
 ,ةيريجفتلا تامجهحلا دض ةلماك ةيامح ىلإ لوصولا ةلاحتسا اهيف ءاج ,ةيلخادلا

 موكب هبتشملا دض ةيويحلا ةعباتملا نع رئازجلا ةموكح سعاقت نع ةلئاستم

 ..نييباهرإ

 ميظنت يف ةدعاسملا يوالسع ىليل نم رئازجلا ةموكح تبلط ءربمسيد ١١7 يف

 نرقلا نم تاينيعستلا يف اذه ناك ول ددرتتل نكت ل ..باهرإلاب ةددنم ةريسم

 يضملل ارربم ةموكحلا حنمب دق ائيش لعفت نل امنأ "ةرارمب تدر" نآلا امأ ..يضاملا

 .ةينمألا اهتبراقم يف

 ال مهكاردإو :ةيساسأ تاجاح هنأ نويداعلا نويرئازجلا هاري ام نيب رارمتساب عسعي

 مه ليلق «قرافلا كلذل ةجيتن ..ةشيعملا ىوتسم و روجألا صوصخب ةموكحلا هرفوت

 تفخأ ردصم) يأر بسح «,ةموكحلا ةدعاسم يف ةبغرلا مهثحت نيذلا نويرئازجلا

 عم لماعتت نأ كيلع ناك اذإ :يه عراشلا يف ةرشتنملا ةيلقعلاو (سكيليكيو هتيوه

 ..قيرطلا نع دعتباو رداغو كتلماعم ضقا ,يموكح بتكم وأ ةسسؤم

 مساقتت نأ يف ةريبكلا لمألا ةبيخ نإ هللا باج انل لاق ءىرخأ ةيحان نم 4

 ,هتاءادن ىلإ ناعذإلا ىلإ نييرئازجلا نييمالسإلاب عفد ,نييمالسإلا عم مكحلا ةطلسلا

 ..ةيلحملا ريمفون 79 تاباختنا ةعطاقمل ةيمالسإلا بازحألا تاءادن و
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 نمو .مهشيمق لجأ نم هميمصت مت ديدجلا تاباختنالا نوناق نأ اومهف دقل

 نأ نم تقولا تاذ يف ارذحم ءمكحلا ةدس ىلع مكاحلا فلاحتلا ةنميه ديبأت لجأ

 ..فارطتلا ديزملا داقيإ يف الإ ديزي نل يسايسلا لاجملا قلغ

 ةيلاربيللا لضفت ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نإ هللا باجل لاق هتهج نم ريفسلا

 تايالولا ديرت ال ..ةيجيردت ةقيرطب كلذ متي نأ مهفتن اننكل ,رئازجلا يف ةيسايسلا

 دض رئازجلا ةموكح عم لمعت اهنأو ؛تاينيعستلا فنعل ةدوع يأ ىرت نأ ةدحتملا

 .كلذ قيقحت ىلإ طاشنب نوعسي نم

 ةيعرشلا زاهج يف رود ءادأ لجأ نم هللا باج دوهجب ريفسلا بحر امك
 دق ةيسايسلا تالوحتلا نأ يه -ريفسلا ديكأت بسح- مهألا ةطقنلاو «ةيسايسلا

 ..ةيلاربيللا وحن تباث هاجتا يف نوكت نأ جاتحت اهنكل «ةئيطب نوكت

 ةيلمعلا لكاشم ةراثإ يف انفقوم َردقو ,حرطلا اذه ىلع هتقفاوم هللا باج ىدبأ

 ..رئازجلا ةموكح عم ةيباختنالا

 ..تيركت نم ةمكاح ةباصع

 نييرئازجلا نأب زكر 2... ) .دلبلا يف عاضوألا رارقتسا ىلع اقيلعت  ه

 ال ةيلخادلا تاماسقنالا نأو ..نآلا عاضوألا هيلع يه امث بعصأ وه ام اوشاع

 ..رارقتسا مدع اهإ ىلع ساقت نأ بجي

 وه يذلا ءرخآ ءيش يأ نم رثكأ رارقتسالا ردقي ماظنلا نإف .... ) بسح

 ..تقولا سفن يف تباثو شه

 ءيدعس ديعس روتكدلل ليلحت عم قفتا (هتيوه سكيليكيو تبجح) ردصم
 مضت يتلا ,تيركت ةباصعب ةقيلفتوب ةموكح انراقم .فحصلا ىلع رشنو هب انصخ

 ةقطنملا سفن نم -ةقيلفتوب لثم- نوردحني «تالارنجلاو ءارزولا نم اريبك اددع

 ةذفنتملا ةرئادلا رصانع نم ريثك ردحني العفو) ..وئازجلا برغ ناسملت ةيالو يف

 ( ةموردن ةنيده نم سيئرلاب ةطيخما

 - و # وال



 ءرارقتسالا ساسأ وه ةباصعلا هذه ءالو نإف يدعس ديعس (...... ) بسحو

 . .قارعلاب نيسح مادص ةباصع يف لاحلا هيلع ناك امك امامت

 . .انتبيبش لجأ نم فافطصا :يدعس

 تمصلا ةدحتملا تايالولا مازتلا نم دمألا ةليوط رطاخملا نأ نم يدعس رذح

 - تاباختنالا هيلع تلد امك ,ةيرئازجلا ةيطارقوميدلا روهدت نم وه هروصتي ام ىلع

 ءاقبل مساح رصنع وه يجراخلا معدلا نإف يدعس رظن ةهجو نم ..ةيلحم ا

 -ناكسلا عومجم نم ةئاملاب -7١ بابشلل ةلاعفلا ةكراشملا اذكو ,ةيطارقومبدلا

 ..ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةايحلا يف

 اهئارو نم لئاط ال تاباختنا يف ةئطاوتم ةدحتملا تايالولا تدب اذإ ام ةلاح يف

 «ةئلاث ةدهعل ةقيلفتوب حشرتل قيرطلا حاسفإ لجأ نم روتسدلا ليدعت ةدناسم ينو

 يفارغومبيدلا رصنعلا ةراسخب نهارت ةدحتملا تايالولا نأ نم رذح يدعس نإف

 ..لبقتسملا يف بابشلل

 دهعملا جمانرب ءاقبإ يف ةرمثملا ريغ انتادوهجمب يدعس ريفسلا ركذ
 ةلق نأب املع ءادمع ةيلخادلا ةرازو هتقلغأ يذلا ,رئازجلا يف ينطولا يطارقوميدلا

 لاق كلذ ىلإ ةفاضإلاب ..هيلع ظفاحت نأ اهاوق لكب تلواح ةيسايسلا بازحألا نم

 ..تابسانم ةدع يف اهتيدجو ةيباختنالا ةيلمعلا لكاشم انرثأ اننإ يدعسل ريفسلا

 ظح ريفسلا ..اينلع ايكيرمأ امعد بلطت بازحألا نم طقف ليلق ددع اضيأ كانهو

 نوكتس ةدحتملا تايالولاو ءاقوص عامسإ ىلع ىرخألا ةيرئازجلا بازحألاو يدعس

 اهسفن ةيسايسلا بازحألا ترهج لاح يف الإ ,ةيلاربيللا قئاوع عفر يف ةداج

 ةيعيرشتلا /2٠٠ ةرود يف تاباختنالا ةبقارمل ةيلود ةنجل بايغل ارظنو ..اقاوصأب

 ةبترتملا دئاوفلاب ةيعوتلا ىلإ نكمم تقو عرسأ يف ردابي نأ ريفسلا حرتقا :ةيلحملاو
 ..ةيسائرلا 7٠١ 9 تاباختنا يف نييلود نيظحالم جاردإ ىلع

 ..نيمسقنملا ركسعلا دي يف ةنيهر رئازجلا رارقتسا

 ,تارباخملا زاهج ىلع ةرطيسملا رصانعلا عم تاللاصتاب ظفتحي يدعس ديعس

 ناك املثم ادحتم دعي مل شيجلا نإ ةينمألا ةزهجألاو شيجلا نم تاهج انتربخأ

 نيب وه لوألا «قفألا يف ناحولي نامسقنا كانه ءطقف ةليلق تاونس لبق لاحلا هيلع
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 ةمئاللاب نوقليو ءعاضوألا أوسأب رمت رئازجلا نأب نوفرعي نيذلا ءراغصلا طابضلا
 ..رييستلا ءوس و لامهإلاب مهايإ نيمهتم :ميدقلا سرحلا نم طابضلا رابك ىلع
 روعشلاب نورعشيو «رييغتلا نوديري -يدعس ديعس بسح- طابضلا راغص
 ..دالبلا ةيعضو روهدت عم كلذ قيقحتل ديازتملا يلاجعتسالا

 طابض رابك فوفص نيب لصاح ,يدعس ديعس هفشتكا يذلا ,يباثلا ماسقنالا
 (نييلاصئتسالا يأ) باهرإلا ةحفاكمو ةينمألا ةبراقملا نولضفي طابض نيب « شيلا

 ,ةينطولا ةحلاصملل ةقيلفتوب عورشم عم نيفلاحتم اولازال نيرخآ طابضو
 كانه نأب 7٠٠8 ربمسيد /١1 موي لاق ءشيجلا فوفص يف هوخأ هيدل 2

 نأ نكمي ال يلاحلا روهدتلا نأب نودقتعي يرئازجلا شيجلا يف لينولوك ةبترب اطابض
 ..مهسفنأ ميظنت ىلع نيرداق اوناك اذإ امع لءاست هنكل .لاحب رمتسي

 قيفوت لارنجلا عم هتعمج لقألا ىلع ةدحاو ةثداحم يدعس ديعس ركذ 8
 يساسألا فرطلا هنأ ىلع امومع هيلإ رظني يذلا "سأ رأ يد" لا دئاق ,نيدم
 ةحص ةصاخو .روهدتم ءيش لك نأب نيدم رقأ ..هئاقب ىلعو ماظنلا ىلع نميهملا

 ىلإ ةجاح يف هنأب هربخأ قيفوت نإف ءامئاد يدعس بسحو .رئازجلا لاحو «ةقيلفتوب
 ىلع ظفاحيس امث ؛ةيرارمتسالل الباق نوكي نأ دبال يسايس ليدب يأ نأب تانامض"

 اوءدب طابضلا رابك نم اريثك نإ اضيأ يدعس ديعس لاقو ."دالبلا رارقتسا

 نم فواخم نودب «ةيلك ةسايسلا جراخ شيجلا داعبإ ىلع مهردق نع نولءاستي
 غلب نيح يف ..ةيلهألا برحلا لالخ تلصح يتلا تازواجتلا ةبساحمو باقعلا
 ..امقايوتسم ىلعأ طفنلا راعسأ و داسفلا

 انوربخأ ةددعتم ىرخأ لاصتا رصانعو 2. ) ىللا باج ,يدعس ٠
 انرشأ امك ..يلاحلا ماظنلا لظ يف ةقوبسم ريغ تايوتسم غلب دق داسفلا يشفت نأب

 ةدهعل ساسألا ءاسرإ مكاحلا ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح يوني ؛(د ريرقتلا) يف
 ,ةيباختنالا تافالخلا لالخ نم نييلحم نيلوئسم بيصنت ىلإ ىعسو «ةقيلفتوبل ةثلا
 راعسأل يسايقلا عافترالا لظ يف ..ةءافكلا باسح ىلعو لب ءءالولا ىلع ءانب
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 ريمفون يف ريفسلل ءاقباس ةموكحلا سيئرو ةيلاملا ريزو ءروتيب نب دمحأ لاق ,طفنلا
 . .ةجاحلا اهيلإ دتشت تاحالصإ يأب موقي نأ لجأ نم ماظنلل لقأ تازفحم كانه نإ

 نينطاوملا نكل روتيب نب لوقي ,دلبلل اشحاف ءارث ةعفترملا طفنلا راعسأ بلجت

 ..ةيمويلا مقايح ىلع كلذل رثأ يأ نوري ال نييداعلا

 ..نآلا مالعإلا لئاسو اهلمعتست ام اريثك ةينلع ةرابع روتيب نب غاص لعفلاب)

 يمالسإلا ميعزلا اهمدختسا يتلا ةرابعلا يهو ءريقف بعشو ةينغ ةلود ..رئازجلا
 (ريمسيد ١ا/ موي انعم ثدحت امدنع هللا باج هللا دبع

 ابراض «شيجلا فوفص يف ىتح ؛ةيروطسأ اداعبأ غلب (......) بسح داسفلا
 ,ةيرئازجلا ةحلسملا تاوقلا ناكرأ سيئر ؛حلاص دياق دمحأ قيرفلا نع الاثم كلذ يف

 .يركسعلا زاهجلا يف اداسف نيلوئسملا رثكأ نوكي امبر يذلا
 ءاضيأ ىرخأ تاهج هب انتربخأ رمألا اذه

 نيدم نأب يدعس لاق ,نيدم لارنجلا عم داسفلا عوضوم يدعس لوانت امدنع

 احضوم ءامهيسأر قوف قلعملا ةقيلفتوب ةيرتروبل تمصب اريشم ,ءلكشملاب رقأ
 ..ةطلسلا مره ىلعأ ىلإ تلصو لكشملا دودح نأب يدعسل

 هسفن ةقيلفتوب سيئرلا نأ دقتعت ةرافسلا تالاصتا نم ريثك :قسسيلعت)

 امهأب ينغلا دبعو ديعس ءسيئرلا يوخأ ىلإ نوريشي مهنكل ءدساف ريغ ايصوصخ
 ةيرئازجلا ةيركسعلا ةسسؤملا تقلطأ ءانثألا. هذه يف ..بهنلا و بلسلا يف ناقراغ

 سسه مل ايبسن هنكل ,ةيرئازجلا ريياعملاب احومط اجمانرب دعي ,داسفلا ةحفاكمل اجمانرب

 ..ركذي ءوسب ةدايقلا

 (قيلعتلا ةياف )

 ..ضيرم سيئر «ضيرم ماظن :قيلعت
 تقولا يف اننكل ,ةلعفنملا اهتعيبطب ةداعلا يف ةيرئازجلا انرداصم مستت 0١

 رئازجلا ةموكح ةبغر مدع وأ ,ةردق مدع نع داتعم ريغ لاغشنا ىلإ عمتسن نهارلا

 ..ةينمألاو ةيداصتقالا ,ةيسايسلا لكاشملا ةجلاعم يف
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 تداعأ يمالسإلا فرطتلا عم لماعتلا ةيفيك لوح تاشقانملاو تاريجفتلا نإ

 موعأ فنعلا رهاظم أوسأ لالخ يرئازجلا عمتجملا لخاد لدجلا ةسارش ناهذألا ىلإ

 نأ ترهظأ تانيعستلا نأ نم مغرلا ىلع هنأب انيثدحم عيمج قفتي ..تاينيعستلا

 يداحلا تاريجفت ترع ,ةريثك مالآ مامأ دومصلا ىلع نورداق نييرئازجلا بلغأ

 ..تاطوغضلا ةرادإ ىلع هتردق مدعو ؛ماظنلا ىدل ةيؤرلا بايغ ربمسيد نم رشع

 رئاود ضعب يف ةراثملا تافنحابمللا ءادصأ ءديازتم لكشبو ءانعماسم لصت

 لوحت «ةينطولا ةحلاصملا لوح باطقتسالا عراستم شاقن نع ؛ةيركسعلا ةسسؤملا

 .اهسفن ةقيلفتوب ةموكح ةعاجن لوح راوح ىلإ
 فوفص يف ىتح .؛تايولوألا ىلوأ ىقبت رارقتسالا ةلأسم نإف ءانرداصم بسحو

 . .شاقتلا اذه ضيقن يفرط ىلع نيلوئسملا
 ؛ةقيلفتوب ةدايق لضفب سيل نكل ءارقتسم عضولا نوري مهنأ نم مغرلا ىلعو

 فقوتتو هب ةطونم ةيلوئسملا نأ اعنتقم ودبي يذلا ,يركسعلا زاهجلا لضفب اغإو
 .هيلع

 سيلو ,مداخلب زيزعلا دبع ةموكحلا سيئر ةردابم وه اضيأ ديدجلا رصنعلا

 سيئرلا نكي مل اذإ ,ةقيلفتوب ةوخإ نم عفادب امبر ,ينطولا ريرحتلا ةهبج زاهج
 ..ةغلا ةدهع و يروتسد ليدعت بيترتل كلذو .هسفن ةقيلفتوب

 فرظب نارمي رئازجلاو ةقيلفتوب نم لك نأب لوقي ,ءبيبطلا ءيدعس روتكدلا
 (فرعي ال دقو فرعي دق يذلا) يدعم بسح «,يشالتلا وحن ناريسي و .جرح

 ىلع ماظنلا ددمتي نيح يف «ةدعملا يف هئافش نه سوئيم ناطرس نم يناعي ةقيلفتوب
 ريغ نوحارج هب طيحي ,عوجراللا ةبوبيغ يف اقراغ ,ةيحارجلا تايلمعلا ةلواط

 يف ةموكحلل زرابلا قافخإلل ارظنو ء.ءانثألا هذه يف ..يديألا يفوتكم ءنيبردم

 مؤاشتلاب مهنم بابشلا ةصاخو ءنويرئازجلا رعشي ,دكارلا اهداصتقا كيرحت

 ..ديدجلا ماعلا وحن فرجنت يهو مهدالب ريصم نم طابحإلاو

 .... هروف تربور عيقوت
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 قئانثولا فلم

 ةيقارعلا





 يتلا ءقارعلا يف يكيرمألا وزغلا مئارج نع قئاثوو ريراقت ضعب
 نومرجملاو ةميرجلا ريراقتلا كلت فشكت ..سكيليكيو عقوم اهرشن
 .. .اياحضلاو
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 توكلا ةرزجم نع ريرقت

 ,؟..4 بآآا؟ خيراتلا

 احابص م." ٠ ةعاسلا

 ةيبونجلا : ةقطنملا

 ةرشابم نارين :فنصلا

 :توكلا يف تايلمع ذيفنتل (.....) ركسعم نم موجحلا صخلم : ناونعلا

 ..ودعلا نم دكٌؤم ليتق 5هو فلاحتلا نم ١ ةباصإ

 .. ريرقتلا

 زكارم ةدع اومجاه دقو «ةنيدملا يف عساو طاشن سمأ يدهملا ايشيليمل ناك

 ةزرفم نم دحاو بيصأ ..اهيلع اولوتسا وأ ءىرخأ ةيموكح نابمو ,ةطرشلل

 ه "9. ةعاسلا يف ريرقتلا ..ايبط هئالخإ لبق ةكرعملا ىلإ داع هنكلو ءافلأ تايلمعلا

 ةزرفم عم بنج ىلإ ابنج ابراح ةيقارعلا ةطرشلاو يقارعلا ينطولا سرحلا نأ ركذي
 سرحلا لقتسا ,ءلحارملا نم ةلحرم يف ..رتيراملل ةعباتلا ىلوألا وكيلجنا ةزرفمو افلأ

 قدانبلا نارين تحت .رهنلا ربع اريغص اقروز ةيقارعلا ةطرشلاو يقارعلا ينطولا

 ةردقملا ةليصحلا ..مّترطيس تحت حبصأ يذلا ءيسيئرلا رسجلا عاجرتسال ,ةيلآلا

 ..ودعلا نم ليتق ٠ يه وكيلجنا ةزرفم اقردق امبسح ( 6-1 00 نم

 ..ةيوناثلا رئاخذلا نم ةديدع عاونأ مادختساب هريمدت مت (.....) بتكم

 دب 1 يد



 /و ىرخأ نابم 7” ترمد ..يدهملا شيج ةرطيس تحت ةطرش زكارم ترمد
 يف افلأ تايلمعلا ةزرفم عم (.....) ركسعم يف ظفاحملا يقتلي فوس ..تارايس
 ترسك دق '"١.6-60(8" ةرئاطلل ةيوجلا تابرضلا نأ دقتعن ١/7٠ ةعاسلا

 ..يدهملا ايشيليم رهظ

 : قيلعت
 ,"توكلا ةرزجم" هنيح يف مالعإلا يف يمس امب صاخلا وه هالعأ رصتخملا ربرقتلا

 سفن يف اضيأ ةمدتحم فجنلا ةكرعم تناكو 7٠٠4 بآ ”١7 يف تعقو يتلاو

 ..تقولا

 ةجحب ”هاياعر" اكرات ,فجنلا جراخ يناتسيسلا يلع اهيف رفاس يتلا ةرتفلا هذه

 سيئر وه يوالع ناكو .قاعم اميلس داعو ,كراعملا تهتنا ىتح ,ندنل يف جالعلا
 : اذكه مالعإلا اهفصو توكلا ةرزجم ..تقولا كلذ يف ءارزولا

 يف صخش ١56 اهيف لتق «ةيقيقح ةرزجم ليلق لبق ةيكيرمألا تاوقلا تبكترا
 دحأ نم لوقنم"لافطألاو ءاسنلا نم مهبلغأ .تائملا بيصأو ,توكلا ةنيدم

 دشأ هيف ركنتسن يذلا .ءادنلا اذمب مكيلإ هجوتن ٠٠84”" بآ ١7 خيراتب عقاوملا

 رود فصقب ,ةيركسع تايلمع نم وزغلا تاوق هب تماق ام نيدنو ءراكنتسالا

 اذه هببس امو ,ةزيزعلا انتنيدم ءانبأ نم ءايربألا لتقو ةدابعلا رودو نينطاوملا

 نايب نم" اهلماكب تالئاع نمو .تاكلتمملاو حاورألا يف اياحض نم فصقلا

 ذنم تضرعت يتلا ,توكلا يف امأ 50٠84" بآ ١7 يف يقارعلا يعويشلا بزحلل

 ةحصلا ةرازو يف لوئسم ردصم دكأف ,ةيكيرمألا تارئاطلا فصقل سمأ ليل

 ىلع فصقلا اذهل ةجيتن ,نيرخآ ١4/8 حرجو ءاصخش ا لتقم مويلا ةيقارعلا
 ..ةنيدملا بونج ةيقرشلا يح

 ءاسنو لاجر نم نوكتت ,ةلماك تالئاع ىلتقلا نيب" نإ يبط ردصم لاقو

 حالف لاقو "يحلا يف الزنم ١8 يلاوح رمد يذلا فصقلا يف تيضق ءلافطأو
 يف تايفشتسمل اولقن ىحرجلاو ىلتقلا نإ زرتيورل ءةرازولاب لوئسملا ءيامردلا
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 رداصم تركذو ..دادغب يقرش بونج ارتموليك ١١/١ دعب يلع ةعقاولا ةنيدملا

 ةقطنم ةيكيرمأ ةيبرح تارئاط تفصق امدنع اوطقس اياحضلا مظعم نإ ةينمأ

 "تنرتنالا ىلع عقاوم نم لوقنم" مويلا رجف يدهملا شيج ايشيليم اهيلع رطيست
 ديهكول يتكرش ةعانص نم يه ريرقتلا بتاك امي رختفي يتلا ةرئاطلا نأ ملعللو
 برح ةياهف يف تمدختسا يتلا ةرئاطلا يهف ..قارعلا عم نيشم خيرات اهو ,جنيوبو

 تيوكلا نم توملا قيرطب يمس ام ىلع نيبحسنملا يلاهألاو دونجلا فصقل 0١

 ,اهنيح يف يمارجإلا اهمادختسا نع ايديبيكو عقوم هركذي اه اذهو .قارعلا ىتح
 دحأ يف ايلاح تعضو دقو ؛"ليئارزع" مسا اهيلع قلطأ شيجلا نأ ةمولعملا ركذتو
 لتق يذلا .طبضلاب ريرقتلا بتاك لعف امك ءاهقازاجنإب مهراختفال ةينطولا فحاتملا

 .."ودعلا" مهلك مهربتعا «نييندمو الافطأو ءاسن
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 بابسش ١ مادعإ
 «؟61.٠/ سراه 5 خيراتلا

 احابص ١١:46 ةعاسلا

 دادغب : ةقطنملا

 يلراشت ةيرس اهنع تغلبأ (ةفيفخ ةحلسأ) ةميرج ,يئاتج ثداح :ناونعلا
 نييندم ىلتق 5(... ةقطنم) دادغب طيحم يف (.....00.....0...-0)

 رغصأ ودبي يذلا ءمهدحأ نم ربكأ اوناك مهنم © ..فيرعت تايوه مهنم يأ لمحي
 ىلع ةيران تاقلط ةدع ..مهسبالم لماك يف ..ةنس 6 قوف مهلك مهنكلو ءانس
 ال ..مهيلع روثعلا تقو نم تاعاس ةدع لبق اعم اومدعا ..مهنم لك سأر ةرخؤم
 فلخ ةطوبرم مهيدايأو ءنيعألا وبوصعم مهنكلو ,بيذعت ىلع تامالع

 عفرل ةيقارعلا ةطرشلا بلط يف لسرأ ..ةميرجلا ىلع دوهش كانه سيل ..مهروهظ
 ..ثدحلا

 تت دا



 هيف
 ؟ةسماخلا ةثحلا تفتخا نيأ

 ٠٠ 7/9//1 خيراتلا

 رهظلا دعب 7:77 ةعاسلا

 دادغب : ةقطنملا

 ةعرج :فدصلا

 ناسرفلا حالس همدق (ةفيفخ ةحلسأ) ةميرج ريرقت ..يئانج ثداح : ناونعلا

 نم أطخ) نيينده 4 تاباصإ : (..... ةقطنم) دادغب طيحم يف (.....00.....)

 ..(تايفو ركذي لو تاباصإ ركذ ريرقتلا
 ...ريرقتلا

 يف اونوكي م مهنأل ءاهعاجرتسا متي مل نكلو ؛ثفج * ىلع ةيكيرمأ ةوق ترثع
 كانه نآلا هنأب (.....)(.....) ءاوللا عالطتسا تاوق غالبإ مت مث ..ةكرتشم ةيرود

 حالس تملعأ (.....)(.....) ةقباسلا ةثالثلا ثثجلا ىلإ ةفاضإ :نيترخأ نيتفج

 اهيف نوققحيو ثنجلا نوعجرتسي فوس مهأب (.....)(.....) (.....)(.....) ناسرف

 ١4١٠١ ةعاسلا 50٠037 سرام 4 خيراتب ٠٠ ةعاسلا يف ةكرتشم ةيرود عم

 :يلي امع يقارعلا شيجلا غلبأ

 يدايألاو ةبوصعم نيعألا ءسأر لكل دحاو يران رايع 5 و ١ مقر ناتنجلا

 لوهجم بهذملا ..بيذعت ىلع تامالع ال ..اعم ةقثوم

 نع غالبإلل رثكأ ءيش ال ..مسجلا نم لفسألا ءزجلا عاجرتسا مت ” مقر ةئجلا

 . .ديدحتلاب ةثحلا هذه

 ..عورام يكوشلا لبحلاو ديسألا اهيلع بوبصم 4 مقر ةثجلا
 دق لوألا ريرقتلا ناكو .هذه نم رثكأ تامولعمب غلبي مل يقارعلا شيجلا دئاق

 ..ثدج عبرأب يقارعلا يئاهنلا ريرقتلاو .ثفنج ه ركذ

 دمر
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 عارذلا خولسم
 5 ٠٠ .ا//5/؟ ١ ةعاسلاو خيراتلا

 احابص 4:6 ةعاسلا

 دادغب : ةقطنملا

 ةعرج :فنصلا

 .يئانج ثداح :ناونعلا

 دادغب طيحم يف 2.00.0000 ) ناديملا ةبقارم ةبيتك اهنع تغلبأ ةميرج

 دجوي ال : ةيحضلا بهذم

 طلتخم :ةئجلا هيف تدجو يذلا يحلا بهذم

 هنأكو ءامامت دلجلا ةخولسم هيعارذ ىدحإ :ةيحضلا ىلع ودبت بيذعت تامالع

 ..اهنع رشق
 :ةعستلا ةميرجلا طوطخ

 هالعأ :تيقوتلاو خيراتلا ١

 ةيناديملا ةبقارملا ةبيتك :ةئحلا نع غلبا ١

 6003 0.(7..0700-000...) :تاكملا بسال

 لطر ١0 /ةنس ”8-» ./ركذ :مسالاو نسلاو سدجلا -4

 ةينب ةشادشد يدتري :ةنجلا لكش 5

 لوهجم :ةيحضلا بهذمو ةنايد 5

 دومو د



 ةلوهجم :لعقلا ةقيرط

 تافلخملا يمر عقوم :ةثجلا دوجو ناكم فصو

 اهنع رشق هنأكو .دلجلا ةعورنم عارذلا :ةثجلا ىلع ةيفاضإ تامالع

 دجوي ال :دوهشلا ٠

 امس



 ةفإ

 هجولا خولسم
 ؟٠..1ا//؟/5 خيراتلا

 رهظلا دعب ؟:”" ةعاسلا

 دادغب : ةقطنملا

 ةعبرج :فدصلا

 يف (.....)(.....) اهنع غلبأ (ةفيفخ ةحلسأ) ةيرج :يئانج ثداح :ناونعلا

 دحاو يده ليتق : ٠ ةقطنم) دادغب طيحم

 لوهجم :ةئجلا هيف تدجو يذلا يحلا بهذم

 امامت (دلجلا عورزم) خولسم هجولا :ةيحضلا ىلع بيذعت تامالع

 :ةميرجلل ةعستلا طوطخلا

 هالعأ :تيقوتلاو خيراتلا ١

 (.....)(.....) برق حوتقم ناكم (.....(.....0.-) ناكملا ب"

 لوهجم مسالاو لوهجم رمعلا دحاو ركذ :مسالاو نسلاو سنبجللا سا"
 ءارولا ىلإ ناتقثوم ناديلا ءامامت خولسم هجولا :اهفصوو ةئجخلا لكش 5
 لوهجم :ةيحضلا بهذمو ةنايد .ه

 , سأرلا يف ةصاصر امر . خولسم هجو :توملا ىلإ ىضفأ يذلا ببسلا س5
 هوشم هجولاف كلذ ةفرعم نكمي ال

 تافلخملا يهر عقوم :ةثحلا دوجو ناكم ا/

 خولسم هجولاو ناتقثوم ناديلا :ةثجلا ىلع ىرخأ تامالع-4

 لوهجم :دوهشلا 59

 تلمع



 ف

 !ةأرما دسج يف بوق
 ٠٠١٠/8 ١ سرام "” خيراتلا

 احابص ٠" ١١ : ةعاسلا

 دادغب : ةقطنملا

 ةعيرج :فيصلا
 يقارعلا شيجلا زودناموك اهفشك ةمبرج ريرقت . يئانج ثداح :ناونعلا

 14(5 ةدحولا ةدحاو ةينده ةليتق :> (.....)9.....(9.....90.....0)

 مه ١٠!- رمعلا ىثنأ : ةيحضلا
 اهتقش :ةميرجلا ناكم

 ةينس :اهتنايد

 ةيضاملا ةعاس ؟ 4 لالخ تقو يأ يف :ةميرجلا تقو

 شيجلاب ةبيتك نتباك غلبأ 75٠٠8 سرام ” موي نم احابص ٠١٠ ةعاسلاب

 اورثفع (.....)(.....)0.....) يقارعلا شيجلا زودناموك نأ ) يقارعلا

 ..ةنجلا نع مهتغلبأو ةأرما مقءاج نيح (.....)(.....)(.....) طيحم يف ةنج ىلع

 ءاهدسج ءاحنأ لك يف يئابرهك بقا راثآ لكشب بيذعت راثآ ةثجلا ىلع تناك

 ..بيرغ يبأ ىفشتسم ىلإ ةثجلا تلقن ..ةدوقفم نيع كانهو

 ..ءاول ىوتسمب مييقت

 0 ) يف ةنسلا نييفلسلا لبق نم تبذع لامتحا رثكأ ىلع ةيحضلا

 « ةيقارعلا نمألا تاوق وأ قارعلا ءانبأب اهتلص نع تامولعم كانه سيل هنأ امب

 ريراقتلا ربشت ..رظن ةهجو تابثإل اهلتقم نوكي نأ -لامتحا رثكأ ىلعو- دبالف

 مهتانايب نم اوداز دق نييفلسلا ةنسلا نأ ارخؤم نويرشبلا نوربخملا اهمدقي يتلا

 (.....00.....)(.....) طيحم يف ةصاخ (.....)(.....) ةقطنم يف مقاياعدو

 -ه"١ؤ -



 ف

 دادغب شوحو
 5/١15/١ 5.6١ خيراتلا

 احابص 5:55 ةعاسلا

 دادغب : ةقطنملا

 ةعرج :فدصلا

 (.....)(.....) كاسرفلا حالس ةطساوب ةميرج ريرقت (يئانج ثداح) :ناونعلا

 دحاو يده ليتق (..... ةقطنملا) دادغب طيحم يف

 ,فارطألا عطقم مسجلا ..سأرلا ىلع ةنشخ ةلآب لتق يلحم ليتق نع غيلبت

 ريغ ةيحضلا رمع ..ههجو نم ءزجو «,ةيلخاد ءاضعأ كلذكو ,ةدوقفم هعالضأ

 ةنجلاو «بيذعت ىلع ةلدأ كانه ..ليتقلا اهلمحي ةيوه وأ دهاش كانه سيل ..حضاو

 ,كرتشملا قيسنتلا زكرم غلبأ ..ةيناطبب ايئزج ةفوفلم ةثجلا ..نيغسرلا نم ةديقم

 ةيقارعلا ةطرشلا نوعدتسي فوسو

 1م
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 ةلوهجملا ةليتقلا

 ؟0١٠٠/ طابش م خيراتلا

 احابص ١.٠١٠ ةعاسلا

 دادغب : ةقطنملا

 ةميرج :فدصلا
 طيحم يف ةميرج نع 2.2... 0 ةطساوب ربرقت (ينئانج ثداح) :ناونعلا

 ةدحاو ةينده ةليتق (..... ةقطنملا) دادغب

 تامالع اهيلع تناك ..ةيلحم ىننأ ةثنج (010' فداص (.....) قيرطلا يف

 ةلقرعل اجر ءامامت هوش دق اههجوو .اهرهظ فلخ ناتقثوم اهادي «بيذعتلل ةحضاو

 لامتحا ىلإ ريشي امث اهيتبكر ىتح ةبوحسم ةيلخادلا اهسبالم ..اهيلع فرعتلا

 طيحم يف تدجو دقو «ةيبرغ اسبالم يدترت تناك امنأ ودبت .باصتغا

 م

 ترم



 ش5

 ةميرج ريرقت
 ؟1١٠٠//١١/؟ خيراتلا

 دادغب : ةقطنملا

 ةميرج : فدصلا

 نييندم ةثالث 6171" افلأ (ةفيفخ ةحلسأ) ةميرج ريرقت (يئانج ثدح) ناونعلا

 ىلتق

 اوج ةلومحملا افلأ : ةدحولا

 2 ) صاخشأ ” لتقم :عونلا

 (.....) قيرطو (.....) قيرط عطاقت : عراش

 رفوتم ريغ :عراشلا ىلع لزعملا
 ةيعيشلا ةفئاطلا :ةيحضلل ةينيدلا ةفئاطلا

 رفوعم ريغ :ةئجلا هيف تدجو يذلا يحلا ةفئاط

 لامتحا/ديسألا مادختسا لامتحا :بيذعتلا تامالع ةثحلا ىلع تناك

 ... باصتغا

 : طوطخ ةعستب ةميرجلا
 افلأ يهو ثئجلا ىلع روثعلا يف ةكراشملا ةدحولاو ةعاسلاو خيراتلا  الوأ

 ريراملا/

 قيرط عطاقت دنع (.....) قيرط ىلع :ثثجلا ىلع روثعلا ناكم  اينا
 ابيرقت ضعبلا اهضعب نع دعبت ثشجلا تدجو (.....) قيرط و (.....9.....)

 رم
 7٠١ ركذ (.....)(.....)(.....) ١ مقر ةغحجلا ل اغلا

 لوهجم ركذ " مقر ةئجلا

 -1م-



 ةلوهجم ىثنأ " مقر ةئجلا

 ابيرقت الطر ١8٠١ نزولا ؟6-85ه8© ابيرقت ١ مقر ةثجلا  اعبار

 ةدوقفم ىنميلا قاسلاو دوقفم سأرلا ” مقر ةنجلا

  لطر١ ١5-80 ابيرقت نزولا ؟8-84/ ابيرقت " مقر ةئجلا
 يعيش ١ مقر ةئجلا  اسماخ

 لوهجم " مقر ةنج
 لوهجم " مقر ةثجلا

 سأرلا يف نايران نارايع ١ مقر ةئحجلا  اسداس

 لوهجم "< مقر ةئجلا
 باصتغا ةيحض نوكت نأ لامتحا سأرلا يف نايران نارايع " مقر ةنجلا

 ٠١٠١ ابيرقت ىرخألا نع دعبت ةثنج لك (ةبوجحم ناكملا تايئادحإ)  اعباس

 رم

 ديسألا مادختسا لامتحا 7 مقر ةثجلا  انماث

 باصتغا لامتحا ” مقر ةئجلا

 اهجوز (.....)(.....)(.....) ةجوزلا اًهرفو تامولعملا ١ مقر ةثحجلا  اعسات

 ..نودرمتملا هلتق امبر ةيبرتلا ةرازو يف لمعي (.....)(.....) ناك

 . .ىلتق نييلحم صاخشأ * , مئارج ” :صخلملا

 - مو
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 ىلايد ىف ةمهادم

 . 1 ٠٠٠١5 رايآ 5١ خيراتلا

 احابص 4:٠ ةعاسلا

 ٠١ لتقمو . نييندم 8 لتقمو ,فلاحتلا تاوق نم ١ ةباصإ :ةمهادم :فنصلا

 ءادعأ تاوق نم

 قارعلا

 :ريرفقتلا

 (.....3(.....) ةيلمع نع (117) ةيكيتكت تاوق تغلبأ 47٠ ٠ ةعاسلا يف

 ةدحو تعمج ةيلمعلا (.....)(.....)(.....) طيحم يف (.....) لامش «ىلايد ةظفاحم يف

 يفن وأ ديكأتل ةمهم يف (.....20.....) يقارع شيجو (.....0(.....) يلراشت

 ..ةحلسأ ءيباخمو قارعلل ةيداعملا تاوقلا بيردت تاركسعم دوجو

 «نييلحم نينطاوم عبرأ ثثج ىلع ترثع (.....)(.....) يلراشت ةدحو :ثيدحت

 دودح يف ةيضاملا ةعاسلا نيرشعو عبرألا يف تعطق مهسوؤر نأ ودبي
 (.....) ىفشتسم ىلإ ثدجلا ةيقارعلا ةطرشلا تلقن (.....8.....)

 ةفسان تاوبع عينصت ةفرغ ىلع روثعلا نع تغلبأ يلراشت ةدحو :ثيدحت

 ..كالسأ تاعطاقو كالسأ تدجو ..ةلمتحم

 يف اهولح ةيرشب ءالشأ عم ةديدج ةفسان ةوبع ةرفح ةيرود تدجو :ثيدحت

 (...-:30.....)(.....) طيحم

 ريبك ةحلسأ أبخم ىلع روثعلا نع تغلبأ (.....)(.....) يلراشت ةدحو :ثيدحت

 يلاوح نم نوكعي
 يج يب را دحاو

 تانواحلا نم لوهجم ددع

 (بئاقح) سايكألا نم لوهجم ددع

 مع ع وا



 نوكي دق رك '1' صاصر ةمزحأ " 4ا/ يك يا ةحلسأ 4 نم لوهجم ددعو

 ةداضملا فئاذقلل اراصتخا نوكت دق ره 12و تابابدلل ةداضملا فئاذقلل اراضتخا

 (.....30.....)(.....) يف ةخخفم تارايس 4و ع وردلل ةقراخلا وأ صاخشألل

 4 تلقتعا ةيلمعلل ةمعادلا يقارعلا شيجلا يف قرطلا ةيامح ةدحو :ثيدحت

 صاخشألا (.....)(.....)(.....) يف ةفسان ةوبع نوعرزي مهو قارعلا ءادعأ

 ..يقارعلا شيجلا زجح يف نآلا ةفسانلا ةوبعلاو

 يف ةفيفخ ةحلسأ ناربنل تضرعت (.....)(.....) يلراشت ةدحو ةيرود :ثيدحت

 اهقيرط يف ةيوج ةدعاسم ..حاطبنا عضو يف دارفأ 4 نم (.....)9.....0....)

 رثع بيذعت ةفرغ نع (.....)(.....) يلراشت ةدحو غلبت :ثيدحت ..تاوقلا معدل

 ىرخأ تادعمو يئابرهك راشنم نم نوكتت (.....)0).....0.....) يف اهيلع

 يف ةحلسأ أبخم ىلع روثعلا نع (.....)(.....) يلراشت ةدحو تغلبأ :ثيدحت

 "يك يب را" نم نوكتي هنأب أبخملا فصو (.....)(.....)(.....) عيبرت تايثادحإ

 . .ةفسانلا تاوبعلا ةقعاص داومو

 يلراشت ةدحو تقلت ء 097٠ ةعاسلاب “3٠٠ رايآ 7١5 موي يف :ثيدحت
 ةباصإ يف تببست ةلوهجم عقاوم نم ةفيفخ ةحلسأ نارين تاره ” (.....00.....)

 ..هعارذ يف يران رايعب يكيرمأ دحاو

 ” لسرأ (.....)0.....)(.....) طيحم يف ةفيفخلا ةحلسألا نارينل ضرعتلا مت

 مل يرانلا رايعلا ..ادنوكانا يتسجوللا نيومتلا ةقطنم ىلإ وجلا قيرط نع يكيرمألا

 تالوج 4 ةيوجلا ةعطقلا تمدختسا ..عقوملا يف ةيوجلا ةعطقلا تناك ..اتيم نكي

 .طوبهلاو يوجلا ءالخإلا ةكرح ةيامحل ه٠ رايع تالوجو اله و ؟.078 نم
 (.0..(00-00..)(.....) عقوملا ريمدتل امكحم اراجفنا تذفنو

 رهظي ال نكلو نيلتاقملا نم صاخشأ ٠ لتقم ركذي ريرقتلا ناونع :ةظحالم

 ..صنلا يف كلذ
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 وفاربو وجنوب

 وجنوب بآ كيب
 ٠١٠" 1/957//1 خيراتلا

 ةيرود : فنصلا

 رارضأ ال/ تاباصإ ال : (.....)(.....) اي تماق ةيرود :ناونعلا

 :رسيرتلا

 ةيرس ةيرود تفشتكا /٠٠٠١1 ئباثلا نوناك 7“ موي نه ٠( 28 85) ةعاسلا يف

 رقم هنأ ضرتفا يذلا ىنبملاو ..رواجما ىنبلا شيتفت ىلإ ةبكرملا فاشتكا ىدأ

 مهأ ضرتفي نيقوثوم دارفأ (")و ءامدلاب ةخطلم ناردج ىلع يوحي ناك بيذعت
 ..نئاهر

 06 00 0000 100 ) طيحم يف لرنملا رجف فئاذقلا لاطبإ قيرف

 ىلإ ىنبملا يف اودجو نيذلا ةثالثلا دارفألا لقنو .. )+0٠5٠5٠( ةعاسلا يف تارجفتمب

 مل . /٠8١1 ةعاسلا يف 00 و ) طيحم يف وفارب ةيرس ةدعاق

 ..فلاحتلا تاوق ىدل رارضأ وأ تاباصإ غلبت

 نأل ؛لزملا ريجفت ىلإ اورطضا مهنأ ناكيرمألا ججحت ةقباس ةقيثو يف :ةظحالم

 ,همادختسا نم تايشيليملا عنمو ناكملا ةيامحل اهنع نونغتسي تاوق مهيدل سيل
 نمض نم وه ناكملا ريمدت نأ ودبيو ,بابسأ ءادبأ نودب هورمد ةرملا هذه مهنكلو

 ..ةيليئارسإلا لالتحالا تاوق تاءارجاب انميت نيتورلا

 - ا
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 نويلحملا نوريخملا

 ؟1١٠٠/ ©/١١/ خيراتلا

 دادغب ناكملا

 رهظلا دعب .١7:7 ةعاسلا

 تايلمع ريرقت (ةيدو ةيلمع) ناونعلا ةريغص تادحو تايلمع : فنصلا

 قارعلا ءادعأ نم دحاو رصنع لاقتعا : 17” ةريغصلا تادحولا

 قرش لامه بيذعت رقم ىلع ترفع ( 00 )(.....) ةدحولا :رخأتم ريرقت

 200000 ) اتلد ةيرس ترثع 7٠ ٠ا/ نا نيرشت © يف .“7*١ ةعاسلاب

 دعبتو (....0.....().....290-2)(.....) طيحم يف بيزذعت رقم ىلع (..... ةدحو)

 ةيلمعل امعد ريهطت تايلمعب مهمايق ءانثأ , ةمركلا قرش لاش مك "ا.ه

 ؟ ةيكيتكت وأ ةينقت ةدعاسم تايلمع ...(..... )....ر! ه0 01411

 ناكمب ةيصخش ةفرعم هيدلو بيذعت ةيحض ناك هنإ الئاق ةدحولا يلحم دم دشرأ

 ةفرغ تدجوو ؛ينمأ عالطتسا ةيلمع اتلد ةدحو ترجأ ..بيذعتلا ةفرغو بذعملا

 ىلإ دتمي بوبنأو ءىرسألا قيثوتل مدختست امبر طبر ةلسلس يوحت ءضرألا تحت

 زجع ببسبو ..مونلل شرفو ؛ماعطلاو ءاوهلا تادادمإل مدختسي امبر ضرألا حطس

 ةفرغ عقوم نيمأتل ةمئاد ةوق كرت نم 11/817” ةيحورملاب ةلومحملا موجهللا ةوق

 . لعقلاو بيذعتلا نم ديرملا ةسراممل ةيناث اهمادختسا نم ودعلا عنمو ,بيزذعتلا

 نودب مكحم ريجفتب ةفرغلا ءرئاخذلا نم صلختلا ةدحو ترمد دقف «بيهرتلاو

 ىنبم ريهطت ءانثأ ءكلذ ىلإ ةفاضإ ..عقوملاب ةطيحملا يبابملل ةيوناث رارضأ يأ ثادحإ

 (0...20)(.....) اعلد ةدحو تلقتعا .... 2. ) طيحم يف رواجم

0 



 هيلع فرعتلا مت لوألا لقتعملا ..(ةبوجحم تاملك ثالث) هب هبتشم ودع ل١

 ىدل ناكو ..ةخخفم تارايس عناصو بذعمك ةيلخلا رداصملا نم نينثا لبق نم

 ةريخذ , 47 يك يأ حالس )١( نم ةنوكم ةريغص ةحلسأ ةناسرت اضيأ لقتعملا

 دونجلا لك .. 41/ يك يا حالسل نزاخم ةدعو ءيس يك يب حالسل ةقلط ٠

 تاوق نيب تاباصإ كانه نكت مل ..ةيصخشلا ةيامحلا تادعم نودتري اوناك

 ..تادعملاب رارضأ وأ نييندملا وأ ةيقارعلا وأ فلاحتلا

 لوصحلا ىلإ نوعسي نيربخم لبق نم ةبذاك تايرابخإ هذه نأ يل ودبي :ةظحالم

 ..لاملا ىلع

 تاودأ وأ ءامد ىلع هلخاد رثعي ل ءبيذعت ةفرغ هنا ليق يذلا لوألا عقوملاف

 دق بادرس يف ةدوجوم ةيداع ءايشأ فصول (امبر) ةملك تمدختسا لب بيذعت

 «ربخم تامولعمل اقبط كلذك ىرج دقف ءرخآلا لاقتعالا امأ ..ضرغ يأل نوكي
 خيخفت يف لمعي ناك اذإو .هتاقلطو دحاو حالس ىوس صخشلا عم رثعي منو

 ؟ خلا داوملاو تاودألا نيأف «تارايسلا

 ا
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 يدهملا شيج
 خيراتلا ٠٠17/5/94

 رهظلا دعب ١١:٠١ ةعاسلا

 دادغب ةقطنملا

 لاقتعا /فنصلا

 طيحم يف (.....)(.....)(.....)(.....) اقلأ ةيرس هب تماق لاقتعا :ناونعلا

 قارعلا ءادعأ نم ” لاقتعا : (..... ةقطنم) دادغب

 لاقتعا/بيذعت رقم :عوضوملا

 :ريرققتلا

 ,بيذعت رقم ىلع ترثع اهنأ (.....)(.....) افلأ ةيرس تغلبأ 79١ ةعاسلاب

 حورجب باصم بيذعت رقم يف يح دحاو يلحم نطاوم ..زجاوح عضوب اهمايق ءانثأ

 ىلع يوحي بيذعت رقم ىلع روفعلاب افلأ ةيرس نم ةراشأ *4٠#: ةعاسلا

 هنإ يلحما نطاوملا لوقي .. مامحلا يف بوبنأ يف اطوبرم ناك دحاو يلحم نطاوم

 (...0.0).....) وعالملا يدهملا شيج وضع لبق نه برضو فطخ
 :صخلملا

 "؟ لاقتعا

 باصم يلحم نطاوم ١ رفص : رارضألا

 دس ع جال



)1١5( 

 قافنأو ىلتقو فوطخم

 خيراتلا 14/١/٠٠17

 ةعاسلا ٠©6:١١ احابص

 دادغب : ةقطنملا

 ةميرج :فدصلا

 فطخ : عونلا

 نييندم ىلتق 5" ةقطنم) دادغب ةنيدم طيحم يف ةميرج ريرقت : ناونعلا

 (.....)(.....) وفارب ةيرس :ةدحولا

 يف ةدحاو ةنج ىلع (.....)(.....) وفارب ةيرس ترثع ه6 ةعاسلا

 (.....)(.....) وقارب ةيرس تنمأ ١٠١86٠ ةعاسلا (.....)(.....)(.....) تايثادحإ

 ناك (.....3.....30(.....) تايئادحإ يف لرتم بادرس يف يلحم ينس ركذ

 ..بيدعت راثآ هيلعو اديقم صخشلا

 ةقطنملا يف قفن ماظن كانه نأب ريرقت ١١١٠١ ةعاسلا

 تايثادحإ يف ثثج ه ىلع ةدحولا ترثع 5 ةعاسلا

 ..ناكيرمألل زبخلا هعيبل قوسلا نم فطخ هنإ ةيحضلا لاق ”١١547 ةعاسلا

 ..قفنلا يف ةيمادلا ةقزمملا سبالملا نم ريثكلا دجو

 ةطرشلا تلخأ ..ىفشتسملا ىلإ هلاسرإل ةيقارعلا ةطرشلل لقتعملا ملس :صخلملا
 .ثشدجلا عيمج ةيقارعلا

 -١45ط-
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 ساملألا قيرط ىلع نييندم ةباصإو لتقم
 5٠٠5 رايآ ؟ خيراتلا

 رهظلا دعب ١؟:7© ةعاسلا

 ةوق ديعصت :فنصلا

 يدم لعقم (.....) يف (.....)(.....) رتيراملا ةطساوب ةوق ديعصت :ناونعلا

 رفص :فلاحتلا تاوق تاباصإ ..نييندم ه ةباصإو دحاو

 يلراشت ةيرس 2 ١ ”1:86 ةعاسلا يف يلوأ يوص ربرقت ىلع ادامتعا

 طيحم يف (.....) يف ةوق ديعصت ةثداح يف تكبتشا ءرنيراملا نه (.....)0.....)

 60000--00--.-)(.....) عبرت تايثادحإ

 ةيرود نم تبرتقا سارتحالا ةمئاق ىلع ةبكرم فاصوأ قفاوت يرباك ةرايس
 رته ١8٠ ةفاسم دنع ..ةوقلا ديعصت تاءارجإب ةيرودلا ترداب ..ةبكار

 هده دنعو ؛لعاشم تاقلط تمدختسا /© رتملا دنع ..ةراشإلل مالعأ تمدختسا

 ٠.57 نم ةدحاو ةلوج تقلأ رتم 8٠ دنع .اهتعرس نم ةبكرملا تداز ةلحرملا

 ةيرودلا تكبتشا رتم ٠١ ةفاسم ىلع ..ىودج نودب نكلو ةرايسلا ليطعتل ملم

 ةباصإو دحاو يدم لتقم هنع جتن ام ملم /.57 نم تالوج 7 ب ةرايسلا عم

 ةحارج ىلإ جاتحت تناك (ةبكرملا يف ةديحولا ىثنألا يهو) نيباصملا دحأ ..#

 ىفشتسم ىلإ نارخآلا ناباصملا دخأ (.....)(.....) ىلإ اوج تيلخأو ,ةلجاع

 ..هنع غالبإلل مهم ءيش الو «ةرايسلا شيتفت يرجأ ..نييلحما لبق نم (.....)

 5٠٠١5 رايآ ٠" يف 5١1١57 ةعاسلا يف ةمهم ثادحأ ثيدحت

 ةوق ديعصت ةثداح تذفن (.....)(.....) يلراشت ةيرس نم ةلتاقم ةبكار ةيرود

 ةرايس (.....) يف ساملألا قيرط ىلع ابرغ اههاجتا ءانثأ (ةبوجحم تاملك عبرأ)

 نم ةيرودلا نم تبرتقا ةدحولاب ةصاخلا سارتحالا ةمئاق قفاوت ءارفص سيرباك

 و



 ةفاسم ىلع .رمتسا قئاسلا نكلو ,فوقولاب قئاسلا غالبإل ةلواحم ين ملعب حيولتلا

 ءاهتعرس نم ةرايسلا تداز نكلو 7613 1181© لعاشم ةيرودلا تقلطأ رتم 0
 نم ةدحاو ةلوج ةيرودلا تقلطأ رتم ه٠ ةفاسم دنعو ,ةيرودلا هاجتاب ترمتساو

 نكلو «ةرايسلا جراخ (117140602) حالس نم ملم ا/.5؟ ةطاطخ فئاذق
 تقلطأ رتم ٠١ ةفاسم دنع ..ةيرودلا هاجتاب اهتعرس ةدايز ترمتسا ةرايسلا

 لتق ..ةرايسلا يف اوناك نيذلا ةعبرألا نييندملا نم .ةيرودلا تفقوتو قيرطلا بناج
 ,ةلجاع ةحارج ىلإ ةجاح يفو ةباصم تناك ةدحاو ىقنأ ..ةثالث بيصأو دحاو

 لبق نم نارخآلا ناباصملا ذخأو .. جالعلل ( 2 0000 ) ركسعم ىلإ اوج تيلخأ

 ..ليتقلا دخأو ..(.....) ىفشتسم ىلإ نييلحم نينطاوم

 : ةظحالم

 يف ..درسلاو ناونعلا نيب ام نيباصملا نييندملا مقر فلتخا ريرقتلا اذه يف ١

 .. "” درسلا يفو © ركذي ناونعلا

 :ةظحالم

 لثم .مقاباصإو نينطاوملا لتقمل (ريربت) كانه سيل ريرقتلا اذه يف ىرن ل"
 مئارجلا هذه تحبصأ دقف ..رخآ ءيش وأ قئاسلا رصب فعض ىلع موللا ءاقلإ

 ..تامييقت وأ تاريربت ىتح قحتست الو «ةيمويو ةيداع

 -8غ١8-
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 ىربكلا ةمينغلا
 "؟...م لوأ نيرشت 4 خيراتلا

 احابص ٠ 5:٠ ةعاسلا

 موجه :فنصلا

 :ريرقتلا

 ةصاخلا تاوقلا تقلطنا ءةماه ةيرابختسا ةمولعم ىلع ءانب :ةمهملا

 ةمهمب تماق (.....)(.....) يلاتقلا مهراشتسمو ,(ةيقارعلا) دصقي(9717741”)

 (0)...20.....) لاقتعال (.... ةيعيبرت تايثادحإ) ةبيصحلا طيحم يف ةرشابم ةيلمع

 دض تامجمب مايقلل نيدرمتملل كيشو رطخ ليطعتل ةممصم تناك ةمهملا هذه

 . .ةبيصخلا طيحم يف فلاحتلا تاوق

 : صخلم

 ال) (.....)(.....) يف مهرقم يف ةصاخلا تاوقلا عم (.....)(.....) ىقعلا

 0 00 2 بقار مث ..ةيلمعلا موهفم لوح مهدايق غلبأو (ةبوجحم تاملك

 ادادعتسا تامولعملا مهلاجرل نوزجوي مهو (.....)(.....) ةصاخلا تاوقلا

 ركسعم ىلإ 0. ) عم (.....)(.....) ةصاخلا تاوقلا تكرحت ..ةيلمعلل

 ربخمو « رتيراملل عبات 11171 يرشب تارابختسا قيرف طاقتلا لجأ نم (.....)

 م ..يلحملا ةيوه اوري ال ىتح ةباوبلا جراخ (.....)(.....) تاوس تاوق تيقب

 هنإ لاق و ؛عيبرتلا تايثادحإ نم ( 0 2 ) لرتم ديدحت ةلوهسب يلحملا عطتسي

 يف ةبكرملا يف يلحملا سلج ..كانه ىلإ دخأ اذإ ديعب نم هيلإ ريشي نأ عيطتسي

 ..ةمجاهملا ةوقلل فدحلا ريشأت لجأ نم يمر مت «لرتملا ىلع فرعت نيحو ,ةمدقملا

 خ6 ور ف ف ) تاوس تاوق ..دوصقملا نكي مل لزملا نأ حضتا

 (...0.0)(.....) سب ةيعيبرتلا تايثئادحإلا نم هيلع لوصحلا قبس ام ىلإ اولدع

-1494- 



 ةفسانلا تاوبعلا ةيلخ يف ةبتره ىلعأ (.......0) نأ ىلع فرعتلا مت
 (.....)(.....) تاوس تاوق تكرحت اذكهو (.....90.....) نه 2.0000
 و (...)(.....) هيق ؟ لاقععا مت يذلا لرملا تلخأو «يلاعلا فدمهلا ىلإ
 ةكرتشملا ةوقلا تعجر ..هنباو لجر امهأب يحوت ةيلصألا ةلمجلا (.....0.....)
 تاوس تاوق تضم مث ..ههجومو يلحملا لازن ال 0.0.0.00 ) ركسعم ىلإ

 ثيح (.....)(.....) تاوس تاوقل 00 000 ) ميلست مت ..تايلمعلا
 ةنس ١6 هرمع ارصاق ناك

 ةمينغلا ميلسعل 0 ( ركسعم ىلإ نيدئاع ١ ات هال 00 رداغ
 عم نيزجتحملا ددع ..رامثتسالاو باوجتسالل (.....) زاجتحالا زكرم ىلإ لقتعملاو
 ةيقارع نمأ تاوقل ةعبات وأ ةيكيرمأ زاجتحا زكارم يف نيلوبقملا مهزاجتحا ماقرأ
 عيمجت زك رم لخدأ (....00....) ١ زجتحلا:لاقتعالا زكرم عقومو مساو
 ..نيزجتحملا عيمجت زكرم ىلإ لخدأ ٠٠ ) * رجعحملا (.....) نيزجتحما
 دحأ ال :ةصاخلا تاوقلا/ةيكيرمألا/ ةيقارعلا تاوقلا لبق نم ىلتقلا نييقارعلا ددع

 ةينمألا تاوقلا/ ةيقارعلا ةينمألا تاوقلا لبق نم نيباصملا نييقارعلا ددع
 دحأ ال :ةصاخلا تاوقلا/ ةيكيرمألا

 ره ]6 40/1١ 97 :ةطوبضملا ةحلسألا ددع
 ةرخذم 476417 4 ملم 9 ةريخذ نزخم ملم 4 اتيريب سدسم ؟'
 :ىرخألا ةطوبضملا داوملا عونو ددع
 يقارع رانيد فلأ هال ةلاقن فتاوه ا/ ..قئاثو ..ةفلتخم تايوه

 زومرلا نم ريثكلا اهبتاك مادختسال ةبعص ةقيثولا هذه ةمجرت تناك :ةظحالم
 يف لازي ام امبرو .سيماوقلا يف ةرفوتملا ريغو اهيلع فراعتملا ريغ تارصتخملاو
 ..يتمجرت حيحصت مكدحأ ناكمإ

 د ؤه اع
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 لعاشملا تاقلط

 ؟٠ 10/1/58 خيراتلا

 رهظلا دعب ١١٠ ةعاسلا

 ةوق ديعصت :فنصلا

 (0-600000(.....) هطيحم يف ) لبق نم ةوق ديعصت :ناونعلا

 دحاو يدم لعقم .

 :ريرققتلا

 ١1٠ ةعاسلا /9٠٠1 ئاث نوناك ؟9 خيراتب

 تاملك عبرأ) طيحم يف ةوق ديعصتب تماق ( 1< ٠٠0/٠٠0٠ ]) ةلجارلا ةيرودلا

 ركذ .دحاو بكار اهيفو ءيدامر لبوأ عون نولاص ةرايس (.....) يف (ةبوجحم

 ؛ىمسم ريغ قيرط ىلع بونجلا وحن ةهجتم (.....) مقر ةرايسلا ةحولو يلحم

 ةرخؤم نم رتم ٠١ ةفاسم ىلع ابيرقت (..... ) عراش ىلع نيميلا ىلإ ترادتسا

 تاراشإ نيمدختسم ,يعافد لعفب ةرخؤملا نمأ يف نانثالا زيراملا رداب ..ةيرود

 ىلإ كرحعت ةيرودلا تأدب ..ةبكرملا فاقيإل ةيبرعلاب ةيظفل رماوأو عارذلاو ديلاب

 دبت مو «ةيرودلا وحن مدقتلا يف ترمعتسا ةرايسلا نكلو ؛ةرايسلا نع اديعب فلخلا

 تاقلط ةيرودلا مدختست مل ,ةفاسملا رصق ببسبو ,«فقوتلا وأ ءاطبإلا ةمالع

 تارك نم طيلخ نم تالوج # زييراملا دحأ قلطأو (6618 112165) لعاشملا
 ةكبشلا ىلع 1174 9حالس نم (7©©6726) ةطاطخ ةريخذو ملم 65

 ةيرودلا وحن مدقتلا يف ةرايسلا ترمتسا ..رتم ٠١ ةفاسم ىلع ةرايسلل ةيمامألا

 حالس نم ةطاطخ ةريخذ ملم 2.585 نم تالوج رتيرالا دحأ قلطأو

 نم (هسفن ريرقتلا نم لؤاستلا) (؟قئاسلا ةهجر قئاسلا ةذفان ىلع! "١ ؛

 مل ..تام قئاسلا نإ ددجم ررق ..تشتدفو ةرايسلا تفقوت ..رتم © دعب ىلع ةرايسلا

 تلصو (.....) ةيقارعلا ةطرشلا ةرايسلا يف كشلل ريثم ءيش يأ ةيرودلا دجت

 - ؤهإو



 اقحال ددح دقو .ةدعاقلا ىلإ ةيرودلا تداع مث (.....) ىفشتسم ىلإ ةنجلا تلقنو

 (.....) يف ناكيرمأ نيلواقم عم لمعي اسدنهم ناك يلحملا نطاوملا نأ

 يناثلا نوناك ٠“ يف قلغأ ..رارضأ نع ريرقت الو ,دحاو يلحم نطاوم لتقم
 ”؟..ال/

 مس مه 8# ل
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 يدودح ركسعم ىلع موجه
 ٠٠٠١4 لوأ نيرشت ١5 خيراتلا

 رهظلا دعب "١:١ ةعاسلا

 موجه :فنصلا

 تاباصإ ال .ةبيصحلا برغ بونج يدودح ركسعم ىلع موجه :ناونعلا

 :رسيرسسقتلا

 (.....) ةيقارعلا دودحلا ةيرود (ةبوجحم تاملك عبرأ) ١57١ ةعاسلا يف

 ىلع موجه نع غاليإلل ,دئاقلا بتكم/ةعباسلا ةيلاتقلا زييراملا ةبيتك قيرف تفتاه

 (00--000.....) ةبيصحلا يف يدودحلا (.....)(.....) ركسعم رقم (.....0(.....)

 دقو «قارعلا ىلإ ايروس نم ةحلسأ بير نولواحي نيدهاجملا نإ ( 7 )(.....) لاق

 تضفر ةطرشلا ..ةرداغملا مهنم اوبلطو ءدودحلا ةطرش ركسعم ىلإ اومدقت

 مدختسا ..فورعم ريغ نيدهاجملاددع ١4٠07٠٠ ةعاسلا يف اومجوهو «2ةرداغملا

 وجري ..تاباصإ ثدحت مل ..بآ كيب نينثاو ةدحاو لبوأ ةرايس نودهاجملا

 ركسعم موقي (.....)(.....) يف دودحلا ةطقنل ازيزعت (.....0.....)

 موقي ..ةقطنملا عالطتسا لجأ نم (.....) ةرئاط لاسراي 630

 ..ةدعاسملل رتيرام لاسرإب ..........)

 ١91١1 ةعاسلا يف ثيدحت

 عالطتساب تماق ءدودحلا ركسعم ىلإ (.....0(..... ةكرح معدل ةيحورم

 ىلإ تداع ةيحورملا ..هنع غالبإلل مهم ءيش الو ,دودحلا ركسعم طيحم يف يوج

 . .هنع غالبإلل ءيش ال عم ةدعاقلا

 ةيقارعلا ةمواقملا يمسي ريرقتلا ..ادج مهم ءيش كانه ةقيثولا هذه يف :ةظحالم

 فيرخ يف اذه ناك ..ةدعاقلا وأ نيدرمتملا وأ نييباهرإلا سيلو (نيدهاجملا)

55" 

 توهم
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 ةبيصحلا يف لالتحالا تاوق ىلع موجه

 :خيراتلا ١07/4/4 ٠٠٠١

 احابص 8:18 : ةعاسلا

 ةرشابه نارين:فنصلا

 يف (.....) رتيرام ىلع ةفيفخلا ةحلسألاو يج يب رآ لاب موجه : ناونعلا
 ”ا/ فلاحتلا تاوق نم 84 ةباصإ فلاحتلا تاوق نم © لتقم ..ةبيصحلا طيحم
 6.١٠١" ءربوتكأ

 :ربرققتلا

 ةحلسألاو يج يب رآ لاب ( 506 )(.....) يرام مجوه 65 ةعاسلا يف

 يب رآ لا نأ تغلبأ ةدحولا (.....9(.....)(.....) ةبيصخلا قرش لامه ةفيفخلا

 عيرسلا درلا ةوقو (بيرق يوج معد) يعدتساو 1136 يلآلا شاشرلاو يج
 لبق نم رانلا اهيلع قلطأ اضيأو .دهشملا ىلإ عيرسلا درلا ةوق تلصو . .ةيضرألا

 (ةبوجحم تاملك عبرأ)

 :ريرقتلا ثيدحت

 «ةكرعملا يف فلاحتلا تاوق نه " لتقم موجحللا نع جتن ١١8٠ ةعاسلا يف

 ةبيصحلا يف لاتقلا ببسب ةكرعملا يف فلاحتلا تاوق نم ” حرجو
-. 

 ..ثيدح

 ةعاسلا 7٠٠"

 ىوتسمب فلاحتلل ةيداعملا تاوقلا عم عطقتملا كابتشالا 7٠٠ 5 ناسين /١١

 نواه طخ اودصر (.....) طيحم يف 111/144 نارين قيرف (501120). ةرمز

 - وهم



 اعورد الافطأو ءاسن مدختسي ةيروسلا دودحلا نم ةيبرغلا ةهجلا ىلع بصني
 ..ريوصتلا جئاتن راظتنا يف ةئيضم حيباصم مدختست ١4 فإ قالطإ مت ؛ةيرشب

 يف بيصأ ودعلا نم ددحم ريغ ددع 7٠٠4 ناسين ١8 يف ١586٠ ةعاسلا

 ..ةقيدصلا تاباصإلا ه ةقيدصلا تايفولا .. 17-8١٠ © ىلتقلا ريدقت ..ةكرعملا

 ةوقك ةيركسعلا ةطرشلا ..ةنيدملا جراخ وأ يف ةكرح يأ عدم ( 5-7 0

 ..ةبيصح ركسعم يف مهعضو داعي آل ةيرسو در
 نارينب ةيموجه تايحورم ” تبيصأ ,ةكرعملا يف ةدعاسم ةيحورم تبيصأ

 عقوم ىلإ بهذا صخلملاو ,حيحصلا تقولا ةفرعمل ,لاتقلا مايأ لالخ ةيداعم

 داهه١ة -



)2 

 قارعلا لافطأ لتقل 7155١18 حالس
 ؟..28 لوا نوناك ١١ خيراتلا

 ةوق ديعصت :فنصلا

 00 ةقطنم)(.....)(.....) طيحم يف هش. 15-75 لبق نم ةوق ديعصت :ناونعلا

 بيصأ يدم ١ .لتق يدم ١

 :ريرققتلا

 اوظحال (.... ) ةتقؤم شيتفت ةطقن تايلمعب موقت يلراشت ةيرس تناك امنيب

 . (.....) عراش ربع قرشلا ىلإ برغلا نم ةعرس ىلعأب مهنم مدقتت ةبكرم
 تاقلط 4 (.....) يف ةيرودلا تقلطأ ..ةوقلا ديعصت تاءارجاي (.....) ماق

 شيتفتلا ةطقن نم رتم 7٠٠١ ةبرقم ىلع ةرايسلا ناك نيح 54 ما حالس نم ةيريذحت

 الو (قئاسلا ةيحان) ةرايسلا لامش ىلإ صاصرلا نم ناتلوج تقلطأو ..ةتقؤملا

 ةطقن هاجتاب ريسلا يف ةبكرملا ترمتسا (بكارلا ةيحان) بونجلا ىلإ تقلطأ تالوج
 جناتسوه قيرط لوط ىلع ةعوضوملا ريذحتلا تامالع ةلهاجتم .ةتقؤملا شيتفتلا

 دعب اهتعرس نم ىطبت مل ةرايسلا (.....) نع رته دعبي يذلا 5

 يف ةيرودلا تأدبو ءريذحتلا تاراشإ ىلع رمت ةرايسلا ترمتسا . .ريذحتلا تاقلط
 دعب ىلع ةرايسلا تحبصأ املاح 717514013 حالسب اهليطعتل ةقلط ١؟ قالطإ

 يف تاقلطلا نم تالوج 6 تلخد .ةعقؤملا شيتفتلا ةطقن نم رتم ١١٠١-ا/ه
 تبيصأو تاونس  هرمع دلو لتق ..حايرلا داص ربع ناتلوجو ةيمامألا ةكبشلا

 ةأرملا نكلو ءاهينيع يف جاجز اياظش تلخدو ءاهدي يف ةنس 8٠ اهرمع ةأرمإ
 ..بورغلا لبق لفطلا نفد لجأ نم يبطلا جالعلا تضفر

 -1طهجد
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 ؟ةلئاعلا هذه تلتق اذامل

 خيراتلا ١5 ناريزح 5٠٠١8

 ةوق ديعصت :فنصلا

 «ىلتق نييندم ا/ :(.....)(.....) طيحم يف ه-1 لبق نم ةوق ديعصت :ناونعلا

 فلاحت تاوق رفص .«ىحرج نييندم *

 200200 ) :ناكملا

 :ريرقتلا

 تاراشاب ةبكرم فاقيإ (.....)(.....)(.....) لا لواح 6٠ ةعاسلا يف

 ثداح دعب ميقأ يذلا (نودروك) زجاحلا نم ةبكرملا برتقت نأ لبق عارذلاو ديلا

 ديلا تاراشإ تلمهأ ورام نول باوبأ عبرأ لبوأ ةرايس ..فسان مازحب راجفنا

 ةبكرملاب (.....)0.....) كبتشا ..ةعرس ىلعأب مدقتلاب ترمتساو «عارذلاو

 تاقلط تلمهأ ةبكرملا (.... ) ىلع قرشلا نم برعقت يهو ةرذحم تاقلطب

 نودروكلا (.....)(.....)(.....) دمع ماقملا نودروكلا هاجتاب تعرسأو ءريذحتلا

 رصانعو :عراشلا طسو يف ةعردم يفمه تابكرم نم نوكتي (.....)(.....) دنع

 ةريبك ةيلاقترب عامقأ تسو .هبناج ىلعو قيرطلا يف نمألا نورفوي نيلجار رتيرام
 قالطإلاب كابتشالا مث ..(ةبوجحم تاملك سمخ) نم ةيلامشلا ةهجلا نم عراشلا ف

 ىلع ليطعتو ريذحت تاقلطب (كرحم ا مامأ ةكبشلا) ةيمامألا ةرايسلا ةكبش ىلع

 ةحلسألا نارين لامهإ يف ةرايسلا ترمتسا ..نودروكلا نم ابيرقت رتم ١6٠ ةفاسم

 ةرايسلا نإ نولجارلا رتيراملا لاقو ..ماقملا زجاحلا هاجتاب مدقتلاب اورمتساو ,ةفيفخلا

 مل نيح (.....00.....) نم يلامشلا فرطلا يف عامقألا نم برتقت يهو تعرسأ
 تناك يتلا ةيركسعلا ةطرشلاو (.....)(.....)(.....) كبتشا ,ةرايسلا فقوتت

 نكلو ءرتم ٠٠١ ةفاسم ىلع ةبكرملل ةيمامألا ةكبشلا عم نودروكلا نم ءزج
 دعب ةرايسلا فقوتت مل نيح ..ةعاسلا يف ليه 4٠-468 ةعرسب ترمتسا ةرايسلا

 تفقوت ..فقوتي ىتح قئاسلا ىلع صاصرلا زييراملا قلطأ ءريذحتعلا تاقلط لك

 - هو



 جتن ..ةرايسلا يف ايندم ١١ كانه ناك ..ةيلاقتربلا عامقألا مامأ ةرشابم ةرايسلا
 ددعلا جتن ..نيينده ” ةباصإو (نالفط مهنمض) نيينده / لتقه نع كابتشالا
 دقو ..ةرايسلا ضرا ىلع اهافطأ تعضو ةلئاعلا نأ نم نييندملا ىلتقلا نه ريبكلا
 تلقتنا ثيح «ةرايسلا ليطعتل ةيمامألا ةكبشلا تفدهتسا يتلا تاقلطلا مهتباصأ

 ريبك ددع يف ببست امث ؛ةيضرألا تاحول ىلإ ةرايسلا نم لفسألا ءزجلا لالخ نه
 .ىلتقلا نم

 ..رفص :فلاحتلا تاوق يف رارضألا/تاباصإلا

 هس ؤهرؤادع



 ةيحف

 زوجعلا قئاسلا لتقم
 ٠٠٠48 لوليا 5 خيراتلا

 يدم لعقم ةوقلا ديعصت ريرقت (يدو لعف) ناونعلا ةوقلا ديعصت :فنصلا
 دحاو

 ء"1١505 تقولا

 ؟ءدم لوليأ ه ةعقاولا خيرات

 (.:0000) (.0-00) (.....) (.....) تايلمعلا ةقطنم ىونين ةظفاحم :ناكملا

 :رسيرسسقتلا

 تاوق نأ تغلبأ (ةيكيتكتلا) ةتقؤملا تايلمعلا ةدايق ةعردم ةبيتك ”/*

 زكرملاو (.....2(.....) نيب (.....) قيرط ىلع (.....) ةدئاع تناك فلاحتلا

 ةعرسب مهتيرود هاجتاب كرحتت ,مدق ليدوم بآ كيب ةنحاش اوهجاو (..... 2(

 . .ةيلاع

 راهظإو حيولتلاو خارصلا اهنمض .ةوقلا ديعصت تاءارجإ لك اوذفن
 بناج ىلإ ةعرسب ةبكوملا تفرحنا ..ةبكرملا ىلع ريذحت تاقلطب ءاهتناو ,مهتحلسأ

 ىلع فاقيإ تاقلط اوقلطأ اذكهو ,مههاجتاب قيرطلا ىلإ ةدئاع تفرحنا مث ,قيرطلا

 لجرو روكذ ؟ مهنمض ةبكرملا يف صاخشأ " اودهاش تفقوت نيح ..ةبكرملا

 ةبكرملا نم اياظش نم ودبي امك اباصم زوجعلا ناك ..قئاسلا وه ناك دحاو زوجع

 ةوق تبوجتسا ..كشلل اريغم ائيش اودجي ملو ,ةبكرملا اوشتف ..اهتظحل يف لتقو

 تكاراتك نم يناعي ناك قئاسلا زوجعلا نإ الاق نيذللا نييقابلا نيركذلا فلاحتلا

 ال ةميدقلا ةرايسلا حباوك تناك اضيأ ..اديج ةيؤرلا عيطتسي نكي ملو ؛هينيع يف

 ْ (.....0)(.....) يف ةيقارعلا ةطرشلا ىلإ ليتقلا نطاوملا ةوقلا تلقن ..لمعت

 فلاحتلا تاوق تاونق لك ىلإ ةريطخلا ثداوحلا ريرقت لسرأ
 ..يرورض ريغ ..ءاول ىوتسمب مييقت

 -و6ه8
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 قرزأ ىلع قرزأ
 ٠٠.١٠.86 سراه خيراتلا

 قرزأ  قرز :فنصلا
 يف بيصأ ١ ,ةكرعملا يف لتق ١ :دادغب طيحم يف قرزأ ىلع قرزأ : ناونعلا

 بيصأ يدم ١ . ةكرعملا

 لعقلا ينعي ةوقلل ديعصت) ةوقلل اديعصت 2... ) دفن ؟١ 868 ةعاسلا يف
 يف 00 0000 ) طيحم يف تامالع نودب ةيندم ةبكرم ىلع (قح هجو ريغ نم

 ةيفحصلا ةيندملا ةبكرملا يف تناك ..دادغب يف (...... )و (.....) عراش عطاقت

 ةتقؤم شيتفت ةطقن نم ةبكرملا تمدقت ؛نالجرو ارخؤم اهنع جرفأ يتلا ةيلاطيإلا
 تاراشإو ءاضيب ءاوضأ شيتفتلا ةطقن تهجو ..ةعاسلا يف ليه 5٠-7١ ةعرسب
 تاقلط شيتفتلا ةطقن تقلطأ ..مدقتلا يف ترمتسا ةبكرملا نكلو ءعارذلاو ديلاب
 يف ةوقلا تكبتشا اهدعب ..مدقتلا يف ترمتسا ةبكرملا نكلو .ضرألا يف ريذحت
 ةوقلا ديعصتل ةجيتن ..تفقوت يتلا ةبكرملا كرحم ىلع رانلا تقلطأو ,ءشيتفتلا ةطقن
 تبيصأو .(يحطس حرج) فلاحتلا نم دحاو بيصأو ,فلاحتلا نم ١ لتقف 3

 لك ..ةيندملا ةبكرملا يف تناك تاباصإلا لك ..(فتكلا يف حرج) ةينده ىثنأ
 ..ايلاح يرجي )١8-5( قيقحت (.....) ىلإ تيلخأ تاباصإلا

 كلور
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 فطخلا ثداوح ةيبلغأ نع لوئسم
 ؟١/١1١/86١٠٠ : خيراتلا

 فطخ رطخ :فنصلا

 ..فطخلا ثداوح ةيبلغأ نع لوئسم (..)(..):َيبارابختسا ريرقت :ناونعلا

 (قارعلا يف تايسدجلا ةددعتم ةوقلا ,ةدحتملا تايالولا صخي /يرس) :ردصملا

 ىلع رشابم عالطإ هلو ءةريبك ةبترب لوئسم ٠٠ >![ردصم

 تامولعم تدكأ ةلقتسم رداصم ..ةسسؤملا لخاد هبصنم مكحب ةغلبملا تامولعملا

 ..ردصملا اذه اهمدق ةقباس

 :صخلملا

 فطخ ثداوح مظعم نع لوئسملا وه دادغب ةيلخل قباس دئاق ( 00 000 2

 ةرازو نم صخش راط , 7٠١8 لوأ نيرشت 75 يف ١ قارعلا يف بناجألا
 ةملك )١7 ىرخأ ءامسأب اضيأ فرعيو (.....)(.....)لاقتعال ندرألا ىلإ ةيلخادلا

 ةيندرألا ةموكحلاو لوبرتنإلا عم هقيسنت مت دق هعاجرتسا ناك (ربرقتلا نم ةفوذحم
 .ةيناطيربلا تاطلسلا لبق نم

 و (.....2(.....) بل ةعباتلا دادغب ةيلخ يف قباس دئاق وه (.....) ل"

 دادغب 2((.....) دادغب يف ةعقاولا (.....)(.....)(.....) ل عباتلا (.....ملا

 يف بناجألا فطخ ثداوح مظعم نع لوئسم (.....) نأ ضرتفي ..قارعلا
 لاق (.....)(.....) ةيلاطيإلا ةيفحصلا ةثداح لوح تامولعم ردصملا مدق ..قارعلا

 اهربخأ ,(.....) حارس قالطإل رالود نويلم فصن غلبم مالتسا دعب هنإ ردصملا

 غلبأ ءراطملا ىلإ قيرطلا ءانثأو ..يلودلا دادغب راطم ىلإ ةرشابم بهذت نأ (.....

 يتلا (.....)(.....)(0.....) تيلورفيشلا نأ نع ةيرابخإ ةيلخادلا ةرازو (.....)

 ,«شيتفتلا ةطقن نم ةبكرملا تبرتقا نيحو ..ةخخفم ةرايس تناك ابكار لقنت تناك

 .يلاطيإلا تارباخملا طباض لتقو ,فلاحتلا تاوق لبق نم اهيلع رانلا قالطإ مت

 .ةقالع هل اضيأ (.....90.....90.....) سال

-159- 
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 قاعملل ةيحت
 ٠٠١9 لوألا نوناك ؟ 4 خيراعلا

 ضيبأ -قرزأ : فنصلا
 ةقيدص نارين : ناونعلا

 ضيبأ -قرزأ ريرقت
 ةلاعفو ةديكأ - ةوقلا ديعصت :عونلا

 ىونين ةظفاحم :ناكملا

 يكيرمألا ةوقلا ريرقت
 [.... ] نم ةعردم ٠٠٠١5 لوألا نوناك 784 موي /١7:81 ةعاسلاب :درسلا

 تادعاسم) رتبوكيله (تلزنأ)ر تطقسأ نأ دعب يقارعلا شيجلا عم س 1 ...٠

 ىلإ - (برغ لامش) غ ش ةهجتم ةيرودلا تناك - ناكم....) يف (ةيناسنإ

 [.....] ءاول # [.....] ةفلاغلا ةيرسلا [.....] ةعردم امدنع  [...ةدحو...]

 طيحم يف4, يك يأ ةشاشر ةيقدنب هعمو ضكري ايلحم انطاومه تدصر س

 لاقتعال لجرعتلا ةيرودلا دئاق رمأ (.....90.....) (.....0) (.2.-.0.----00.---0)

 رصانعلا ترمأ ..كرحتلاب رمتساو حالسلا ءافخإ يلحملا نطاوملا لواح . .صخشلا

 مث ..ةراشإلاب كلذكو مجرتم ةطساوب ةيبرعلا ةغللاب فوقولل يلحملا نطاوملا ةلجرتملا

 تاوقلا ترمتسا نيح يف هفتك فلخ رظني وهو ضكرو ءيلحما نطاوملا رادتسا
 لك لهاجت يلخنا نطاوملا ..ضرألا ىلع ددمتيو فقوتيل هل ةراشإلاب ةيكيرمألا

 نطاوملا رادتسا ..هنع اديعب ريذحت ةقلط ةيرودلا تقلطأ ..ضكري رمتساو رماوألا

 ىلع هحالس هجوو ءرانلا قالطإ عضو اذختم ضفخنم رادج فلخ عكرو ,يلخملا
 يدنجو يبط رصنع كرحت ..نطاوملا تلتقو تاوقلا تكبتشا ..ةيكيرمألا ةوقلا

 تدع



 ناك حالسلا نأ ةيكيرمألا ةوقلا تررق هشيتفت دنع ..هشيتفتل نطاوملا ىلإ لجرتم

 دق ناك هنكلو ,نطاوملل ةدعاسملا م.دقت يبطلا رصنعلا لواح ..كتسالبلا نم

 ىلع ةرطيسلا يف يقارعلا شيجلا دعاس ..اينده 7٠ نم دشح ءطبب عمجت ..تام

 فرعت ةطرشلا تناك نيحلا كلذ يف ةيقارعلا ةطرشلا تلصوو ..عقوملا يف دشحلا

 حالسلاو ةئجلا ةيقارعلا ةطرشلا تذحخأ ..ايلقع اقاعم ناك هنأب تلاقو .صخشلا

 زكرملا ىلإ يقارعلا شيجلاو ةيكيرمألا ةوقلا تداع ..عقوملا تكرتو كتسالبلا
 00 لين دم

 غالباي موقيس يذلا (.....)0).....0.....) لب م18 18131 (...) لصتا

 . .ةيناسنإلا تادعاسملا عيزوتل ةيكيرمألا

 رصنعلا نأب غلبأ 58١٠١9( لوألا نوناك 54) ١6845 ةعاسلا يف :ثيدحت

 ناك يذلا (.....)0).....80.....) سلا شيتفتل امدقت لجرتملا يدنجلاو .يبطلا

 عمجت مث ,كتسالبلا نم ناك حالسلا نأ دجو ,يلحملا نطاوملا شيتفت ددعو ..اتيم

 تلصو ..دشحلا ىلع ةرطيسلاب يقارعلا شيجلا ماقو ءءطبب صخش ٠١ نم دشح

 ناك هنإو (.....) (.....2(.....) كوفرعي مهنإ تلاقو ,عقوملا ىلإ ةيقارعلا ةطرشلا

 ,ناكملا ةيقارعلا ةطرشلا تكرت ..اقبام فوكنشالكلا ىرتشا هنإو ايلقع اقاعم

 نيحو ..هورسكو ضرألا ىلع هومر يذلا يكيتسالبلا حالسلاو ةئجلا تذخأو

 ,تابكرملا يقارعلا شيجلاو ةيكيرمألا ةوقلا تبكر «ةيئادع تامالع رهظي عمجلا

 0 0 زكرملا وحن اوضمو

 رثكأ نوكتس ةمداقلا 54 لا تاعاسلا نأ ردقن :ءاوللا ىوتسم ىلع مييقت

 ةداضم ادنغابورب قالطنا ةيناكمإو رعاشملا دعاصت ببسب ةقطنملا يف ةروطخ

 ..ةيويح ةلأسم عمتجما عم تاقالعلا ةداعإ ..ةلاحلا ببسب

 ام
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 ةيودي لبانقب ةلفاق ىلع موجه

 خيراتلا ١6 زومت ٠٠١5"

 احابص 8:٠١ ةعاسلا

 موجه :فنصلا

 ةلفاق ىلع 57-1814602 تابابدلا دض ةيودي ةلبنقب موجه نع غالبإ : ةعقاولا

 ررض ثدح ..(.....) ليدبلا نيومتلا قيرط ةمالس نم دكأتلا ذيفنت ءانثأ ةيركسع

 ,ةرجفنملا ريغ فئاذقلا لاطبأ قيرف لسرأ ..ةلفاقلا نم ةريخألا ةبكرملل فيفط

 ةقطنملل قيوطت ىرجو

 رواني ناك 7-١ قيرف :ةرجفنملا ريغ فئاذقلا لاطبأ قيرفل يئاف مييقت

 ليصف معد لجأ نم (.....)(.....)7.....0(.....) يف راجفنا عقوم ىلإ لوصولل

 ةمهم يف 10160“ ناك ( 16)1-' ) ءاولل ةعباتلا ةصاخلا تاوقلا ةبيتك 9-١

 يف يعفدملا ظحال .(..... ) قيرط ىلع اقرش نوهجتي قيرط ةمالس نم دكأتلا

 بويج لخاد يف امهيديأو قيرطلا ةفاح ىلع نييلحم نيركذ ةلفاقلا يف ةيناثلا ةبكرملا

 نم يبونجلا بناجلا ىلع دشح نم نايلحلا ناركذلا جرخ اورم نيح ..امهيصيمق
 1416 17-00 عون نم عنصلا ةينامور ةيودي ةلبنق امهنم لك ىهرو (.....) قيرط
 ةداضملا ةبكرملا عرد ناتلبنقلا تقرتخا ..تابكرم سمح نم ةسماخلا ةبكرملا اتباصأ

 لاطبأ قيرف لصو ..كلذك ةبكرملا لكيه تقرتخا ةدحاوو 412*741 ماغلألل

 نم حاولأ ةثالث نأ قيرفلا ردق ..ةبكرملا تباصأ يتلا رارضألا اوردقو :فئاذقلا

 يظشعلاو ..راجفنالا ببسب .مدق اله ةفاسم ىلإ تيمرو تعزتنا ةبكرملا عرد
 نيتلبنقلا نم ةدحاو نأ امك ..ةيبناجلا ةآوملا ترمدو .ةذفانلا يف رسك يف ببست

 نم تعمج يتلا ةلدألا ..ةبكرملا لكيه يف (مس ” يف مس "") هساقه بقث يف تببست

 (ةلبنقلا مسج نم ةفلختم اياظش ,نيتلبنقلا نم ةدحاو لكل نانثا نارامسم :عقوملا
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 نأ نم قيرفلا دكأت ..صحفلل ةلدألا تذخأو نيتلبنقلا ىدحإ نم توشاراب

 ..جربلا يف ناك (ةبورضملا) ةريخألا ةبكرملا يف يعفدملا
 نيومتلا قيرط ةمالس نم دكأتلا ذيفنت ءانثأ :ءاوللا ىوتسمب يئاهنلا مييقتلا

 تفدهتسا ةريخألا مهتبكرم نأب 16)1' * غلبأ (.....)(.....80.....) ليدبلا

 ةيلخ لبق نم ذفن نوكي دق موجهلا اذه 121602-* عون نيتيودي نيتلبقب
 تلاق اقباس .. (.....00.....(78.....) ةقطنم جراخ لمعت قارعلا يف ةدعاقلل

 عون نم ةيودي ةلبنق 7٠١ ىرتشا (.....0).....00.....220.....) نإ ريراقتلا

 نأ لامتحا رثكأ ىلع ..قارعلا (.....) نم 7٠١9 زومت ١؟ ين121602-*

 (ةفوذحم ءامسأ ةعبرأ) مهؤامسأ يمالسإ شيج ءاضعأ نم 4 عم ىقتلا (.....)

 50٠9.. زومت ةيادب يف (.....)(.....) ةقطنم ىلإ ايروس نم اوعجر نيذلاو

 ةقطنم ىلإ ايروس نم عجر لجر لكل ةيلوئسم قطانم نيعي فوس (.....)
 ةثالثلا رهشألا يف ..(ةحوسمم تاملك ةسمح) 7٠٠4 زومت ةيادب يف (.....90.....)

 لبانقب ادحاو اموجه كانه ناك مك (.....) هردق رطق فصن لخاد ةريخألا

 .. 5٠٠9 زومت ٠١" يف 79-1416600 عون ةيودي

 ةريصق ةيحلو ريصق رعش ءمسجلا مخض ..نيثالثلا قوف ركذ :هب هبتشملا فصو
 .وجول هيلع قرزا صيمق و ءاقرز ةعبق يدتري

 تك قاح
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 لصوملا يف نويدوعسلا
 رهظلا دعب ؟:75 ةعاسلا

 ٠٠٠١48 طابش ١9 ةفسان ةوبع راجفنا :فنصلا

 ١ :ناديملا يف لتق (ةخخفم ةرايس) ةفسان ةوبع راجفنا (راجفنا رطخ) :ناونعلا

 ةيقارعلا نمألا تاوق نم # ناديملا يف بيصأ « ةيقارعلا نمالا تاوق نه

 ىوبنين ةظفاحم لصوملا / ناكملا

 ةرايسب اموجه تذفن ةيمالسإلا قارعلا ةلود/ قارعلا يف ةدعاقلا :ةعقاولا

 ةطرشلا نم ” ..عيرسلا درلا ةبيتكو يقارعلا شيجلا نه (.....) دض ةخخفم

 ريشت عقوملا ىلع يقارعلا شيجلا نم ةيلوألا ريراقتلا ..(.....) قيرط ىلع ةيقارعلا
 شيلا نم 5161' يناشكتسا لتق قيرف فدهتست تناك ةخخفملا ةرايسلا نأ ىلإ

 وه راصتخالا ناك :ينم ةظحالم) (.....) ةطرش سيئر برق لرتم يف يقارعلا
 امبرو ءرخآ ءيشل وأ ةطرشلا سيئرل اراصتخا اذه ناك اذإ يردأ الو( 07

 (اهراصتخاو شيتفت ةطقن دوصقملا نوكي

 يف ةدايز كانه نأ ىلإ ريشت ةريثك ةساسح ريراقت انيأر دقل :ءاول ىوتسمب مييقت

 اذه دكؤيو ..ةريخألا مايألا يف لصوملا تلخد ةخخفملا تارايسلاو نييراحتنالا

 فوس ىرخألا ةريبكلا تامجهلاو ةيراحتنالا لامعألا ةيبلغأ نأب انمييقت موجهلا

 دعاصت تالاح ينو ,ةظفاحملا تادايقو فلاحتلاو ةيقارعلا نمألا تاوق فدهتست

 مت ابر موجهلا اذه نأ دقتعن .نييلحملا ناكسلا فدهتست نأ نكمي ةيفئاطلا تارتوتلا

 ذيفنتل اليم رثكأ مهفإ ثيح (نويدوعس امبر) بناجأ نيلتاقم لبق نم هذيفنتو هقيسنت
 نيب تاباصإ وأ ةيوناث رارضأ عوقو ةيناكماي يلابي ال يذلا تامجهللا نم عونلا اذه

 بصانم يف اوعضو نويدوعسلا ةصاخو بناجألا نولتاقملا ءلصوملا لخاد ...نييندملا

 ربكأ نم نيتيصخش لاقتعا عم اذه قفارتي ..يف ةرشابملا تايلمعلا ايالخ يف ةطلسلا

 0000 ا ةدعاقلا/ةيمالسإلا قارعلا ةلود تايصخش

 سدققن



 بناجألا نيلتاقملا فاقيإل ليلقلا لعف الإ نكمي ال «(.....9.....9.....(9

 ببستت نأ نكمي يتلاو ,تامجه لا نم عونلا اذه ذيفنت يف رارمتسالا نم نيددشتملا

 .نييلحما نييندملا كلذكو لصوملا يف ةيتحتلا ةينبلل ررضلاب

 هع جالا اس



 ةيينإ

 تايفشتسملا ىلع يوايميك موجه
 5٠٠5 لوألا نوناك 55 خيراتلا

 موجه رطخ :فنصلا
 بونج يف ةلصفنم تامجه ذيفنتل ةدعاقلا نم نيتعومجم ةلمتحم ططخ :ناونعلا

 /٠1" يناثلا نوناك ١8 دعب وأ يف يسرافلا جيلخلاو قارعلا

 مهنأ ضرتفي نيفرعم ريغ (.....) ثالث . ©7٠٠8 لوألا نوناك 717 نم ارابتعا

 نم ةيوايميك رئاخذ لقنل اوططخ قارعلا يف ةدعاقلا نم رصانع اوناك

 ةيدودح ةقطنم يهو (.....)(.....)(.....) ةعطاقم ىلإ ةيدوعسلا (.....(.....)

 .قارعلا عم ةيدوعسلا دودح نم (.....)(.....) ناك (.....) :ردصملا

 ىلإ ةيواميكلا رئاخذلا لقتل ططخ ةدعاقلا نم رصنعو عبار (.....)

 ططخ دعب اميفو .. قارعلا ف (.....)(.....لو 0... 0000. 0600-9

 قاوسألاو تايفشتسملا ةمجاهمل رئاخذلا مادختسال قارعلا يف ةدعاقلا رصانع

 (....) (.....30.....)(.....) يف  يكيرمألا شيجلا تاوقو ةيجراخلا

 ..؟1٠٠/ ئباثلا نوناك ١ © دعب وأ يف (.....)(.....)و

 رئاخذ عم لماعتي وهو يكيرمألا شيجلل ويديف مليف قارعلا يف ةدعاقلا كلمت
 نأب داقتعالل روهمجلا عفد لجأ نم ,تامجحلا دعب مليفلا رشنل نوططخيو ,ةهياشم

 .تامجهلا نع لوئسملا وه يكيرمألا شيجلا

 سيلو ؛قورح هنع جتني يذلا عونلا نم اهنأب رئاخذلا يف تايوايمكلا تفصو
 تايواميكلا ربتخخا دقو ..(تامولعملا نم ديزه ال) ممسي يذلا عونلا

 ..ةطشنو ةلعاف اهنأ ررق دقو :ةيقرشلا ابروأ نم يئايميك وهو (.....).....)

 يف ةدعاقلا نم ءاضعأ 7٠٠5 لوألا نوناك 7٠7 نم ارابتعا ءلصفنم لكشب

 جيلخلا يف طفن تاركنات ىلع خيراوص قالطإل اوططخ ناريإو .... ) نم قارعلا

 -؟5م-



 ناريإو ةيدوعسلاو تيوكلا يف ةفرعم ريغ ٍناوم رداغتس تناك يتلاو ,يسرافلا
 قلطت فوس .. /٠0 7٠ ئباثلا نوناك ١8 دعب وأ يف ةددحم ريغ ةعبار ىرخأ ةلودو

 اهقالطإ تاصنمو خيراوصلا نأ لمتحا نمو يناوملا يف ديص قراوز نم خيراوصلا
 . .ةيطاطم براوق نم ةعوطقم طاطملا نم عطق عم أبخت فوس

 صخش :نولمشي تامجهلا طيطخت يف نوطروتملا قارعلا يف ةدعاقلا ءاضعأ

 نم ام ناكم يف ةينكس اليف يف ميقي يذلاو (.....) وأ (.....) هنإ ىلع هيلإ راشي

 لوليأ يلاوح ذنم ايبويثأ يف ميقي هنأ دقتعي نكلو ءايبيل يف اقباس لمعي ناك يذلاو

 قارعلا يف ةدعاقلا عم اطبترم ناك هرودب (.....) .. 7٠٠:5 لوأ نيرشت وأ
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 بيرهت رطخ
 خيراعلا ١5/٠.١5

 بيرت رطخ :فنصلا

 :ريرقتلا
 (قارعلا يف ةيسنجلا ةددعتم تاوقلا ,ةدحتملا تايالولا صخي/يرس)

 نوناك 5" موي قارعلا اولخد ايروس نم نيفرعم ريغ لاجر )٠١( :صخلملا

 ىلإ اوءاجو ةيوايميكلا ةحلسألا يف ءاربخ مه (ةرشعلا) لاجرلا . 7٠٠5 يناثلا
 0000 ) هللا بزحل ةيواميكلا ةحلسألا تايلمع معدل قارعلا

 يناثلا نوناك 5 يف ايروس نم قارعلا اولخد نيفرعم ريغ لاجر )٠١(
 ةيواميكلا تايلمعلا معدل قارعلا اولخد نيفرعملا ريغ (ةرشعلا) لاجرلا 7005

 ةيواميكلا تايلمعلا ..ناديملا قيلعت (151ر411_>1٠_019) هللا برحل
 اهرابتعاب اقباس ريراقتلا يف تجردأ (1]15.خ11_خ1٠_015) هللا برحل
 ...قارعلا ةدعاق تايلمع

 (120111غ-- - 11د - سودص د مو ىلدس ل ,كجل ,؟ ")

 نيفرعملا ريغ (ةرشعلا) لاجرلا هالعأ ةرقفلا يف هيلإ راشملا قباسلا ريرقتلا زمر
 كانه سيل ,؛بناجأ مهفأب اعيمج اوفصو دقو ءايروس نم ةيواميك ةحلسأ ءاربخ مه
 (يقارع مهنيب سيل ءايروس نم اوءاج لاجرلا ..ردصملا قيلعت) .مهفيرعت نم ديزملا
 لاجولا ىقتلا .. “٠5٠٠١ نئئباثلا نوناك ؟”4 موي ١6٠٠ ةعاسلا يلاوح يف

 قيلعت) قارعلا (ءارماس) يف (.....) وضع .... ) عم نيفرعملا ريغ (ةرشعلا)

 دق ناك ).....(١.....( (15ارلا1_:>9١01٠٠_]) هللا برح وضع ..ناديملا
 (_01٠0٠٠8)_)قارعلا ةدعاق يف وضع هرابتعاب اقباس ريرقتلا يف جردأ

 ىلإ اوذخأ نيفرعملا ريغ (ةرشعلا) لاجرلا (.....)(.....) عم ءاقللا دعب

 هللا برحل ةفرعملا ريغ ةيواميكلا ةحلسألا نزخت ثيح قارعلا (ىقاحسإلا)
 ىلإ ايروس نم تبلج دق ةيواميكلا ةحلسألا تناك(151رش11_خ٠:7١01_5)

 نم اوذخأ نيفرعملا ريغ (ةرشعلا) لاجرلا .. “.76٠ ئباثلا نوناك ١” يف قارعلا

 - ةؤا/وادل



 ىلإ اوبهذ نأ دعب ..ةلوهجم بابسأل دادغبو (.....) ىلإ قارعلا (يقاحسإلا)

 نم ديزم ال « (.....) ىلإ نيفرعملا ريغ (.....) لاجرلا داع «.....)و (.....)

 _)8٠٠٠01_( )تامولعملا

 ةددعتم تاوقلا , ةدحتملا تايالولا صخي / يرس) (ةيناديم تاقيلعت) تاقيلعت

 (قارعلا يف ةيسدجلا
 هللا بزح ..ريرقتلا اذه يف ءامسألا ةقباسلا ريراقتلا نيبت ل :ايلع ةطلس قيلعت

 ةيباهرإ ةمظنم هنإ ىلع ريراقتلا يف هيلإ راشي (1]15ثل1_خ1١01٠_5])
 ..قارعلا يف ةيباهرإلا تايلمعلا ةدايزب ةطروتم ةمظنملا هذه نوكت امر «ةيناريإ

 - ال9 -
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 ةيوايميكلا فئاذقلا نم عون

 /٠٠1 رايآ 6 خيراتلا

 موجه رطخ : فنصلا
 (بوجحم) ريرقتلا زمر

 :ريرقتلا
 اوططخ قارعلا يف ةدعاقلا رصانع نإ ليق . ©٠٠٠١ لوليأ رخاوأ يف ١>

 «ءلوأ نيرشت فصتنم ىلإ لئاوأ نه ةرتفلا يف (.....)0.....) نجس ةمجاهل

 رصانع نإ ليق ..ةخخفملا تارايسلاو نواحلا فئاذق نم ددحم ريغ ددع مادختساب

 ايروس نم تبلج (ةيواميك فئاذق) ١" مادختسال تططحخ ةدعاقلا

 نع وأ "ةيوايميكلا رئاخذلا" عون نع تامولعملا نم ديزملا كانه سيل :قيلعتلا)
 .(اهئشنم

 اديكأ سيل طوبضملا موجها تيقوت
 نمألا تارتف ءانثأ تامجه ذيفنت لضفت ال ةدعاقلا نأ عم :ردصملا قيلعت)

 ءاتفتسالا لالخ وأ لبق (.....)(.....) نجس ةمجاهم نولضفي دق مهنكلو ,فثكملا

 .لوأ نيرشت ١6 يف يقارعلا روتسدلا ىلع
 يف ضرتفم وضع وهو (.....) دادغب (.....) للا (.....90.....9.....) سل

 (.....) ىلإ رفاس «(.....)(.....) عم طبترم هنإ لاقي يذلاو قارعلا يف ةدعاقلا

 خيخفتلل تارايس ءارشل قارعلا

 لامتحا رثكأ ىلع ناك ( 6-5 2 ..فورعم ريغ دجسملا مسا :ردصملا قيلعت)

 مايق لامتحا فعض ىلع ءانب (.....90.....)و (.....90.....90.....) نع ثحبي

 ..شيتفتلل تابكرملا هذه فيقوتب ةيقارعلا ةطرشلا

 (.....) نومدختسي مهأ دقتعت ةطرشلا نأ عابطنا اهيدل قارعلا يف ةدعاقلا

 ..نمشلا ةيلاغ ىرخأ تارايسو

 - وال99



 هنبح

 يراحتنا موجه ةطخ
 ةيروس ةددجم :يبارابختسا ريرقت

 رايآ 8 خيراتلا /٠٠٠١1 ٠

 رهظلا دعب ٠:" ةعاسلا

 موجه رطخ :فنصلا
 :لوهجم قيرطلا (36) ةقطنملا) دادغب (...) طيحم يف موجه رطخ :ناونعلا

 رفص - رارضألا/تاباصإلا
 يراحتنا موجب ةيكيرمألا ةرافسلا فادهتسال ططخت ةدرمتم ةعومجم :ناونعلا

 :ريرققتلا

 «نيرخآ ءاضعأ دينجتل ءفرعم ريغ ايئاسن ارصنع قارعلا يف ةدعاقلا مدختست

 ةدعاقلا ..ىرخأ ةددحم ريغ فادهأو فلاحتلا تاوق ىلع ةيراحتنا تامجمي مايقلل

 ءاسنلا رمت نأ نكمي -قارعلا يف ةدعاقلا كاردإ بسح- هنأل ءاسنلا دنجت قارعلا يف

 تامولعم كانه اضيأ ..لاجرلا نه لقأ شيتفتب فلاحتلا تاوق شيتفت طاقن ربع

 . .ةيلوهش لقأ ينمألا صحفلاو ةينمألا تالباقملا نإف اذهو ,قيقحعلل ءاسنلا نع لقأ

 ءاسن دينجتب موقت ؛قارعلا يف ةدعاقلا يف وضع يهو ,ةفرعم ريغ ةيروس ةنطاوم
 لوهجم ناكم يف ,ةدعاقلا وضع ةفرعملا ريغ ,ةأرملا نطقت ..ةيراحتنا تامجه ذيفنتل

 تمضنا ..قارعلا دادغب يف (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) يف

 دينجتل قارعلا يف ةدعاقلا دوهج ىلع ادر قارعلا ين ةدعاقلا ىلإ ةفرعملا- ريغ ةأرملا

 .ددحم ريغ تقو يفو ..ةيدوعسلاو ايروس لثم ةينسلا لودلا يف بناجأ نيلتاقم
 يراحتنا موجه ذيفنتب قارعلا يف ةدعاقلا وضع ةفرعملا ريغ ةأرملا هذه موقت فوس

 اضرع قارعلا ين ةدعاقلا ةدايق تمدقو ..فلاحتلا تاوق نم ددحم ريغ فده دض

 ةيكيرمألا ةرافسلا دض يراحتنا موجه ذيفنتل قارعلا يف ةدعاقلا ءاضعأل احوتفم

 نم وضع ماق اذإ ..قارعلا دادغب ةيلودلا ةقطنملا ف (.....)90.....0....-9.....)

 ا 1 ع



 يف ةدعاقلا نإف ,ةيكيرمألا ةرافسلا دض حجان يراحتنا موجمي قارعلا يف ةدعاقلا

 ذيفنتل اقبسم هتبلط وأ هبلط غلبم يأ اهتلئاع وأ هتلئاعل عفدت فوس قارعلا

 ليومعلا نامضب اوماق قارعلا يف ةدعاقلا يف نيفرعملا ريغ ةداقلاو . .موجهلا

 نأ امك ,ناريإو ةيدوعسلاو تارامإلا يف ةفرعم ريغ رداصم لالخ نم .ةأفاكملل
 ةدعاقلا وضع كرحت ليهسعل ,ةيلودلا ةقطنملا يف نيفرعم ريغ ءاضعأ تعرز ةدعاقلا

 يف نولمعي ءاضعأ اهيدل قارعلا يف ةدعاقلا ..يراحتنالا موجهلاب موقي يذلا

 ةقطنملا يف (..)(..) (..) (..) (..) (..) (..) يف مهعقومو (..22000....-0.---)
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 (قارعلا ءادعأ) نم ةعومجم

 7216© شاشر
 /٠٠١٠1 طابش 9 خيراتلا

 رهظلا دعب ٠:” ةعاسلا

 موجه رطخ :فنصلا
 رارضألا / تاباصإلا (لوهجم قيرطلا) (.....) طيحم يف موجه رطخ :ناونعلا
 رفص -

 : يرقتلا
 تاشاشرب ةحلسمو ةدعاقلاب ةطبترم « (.....) قارعلا ءادعأ تاوق نم ةعومجم

 ةدوجوم ةثيدح ةصانق ةحلسأو نواهو اشويتاك خيراوصو , 2126 1يس يك يب

 رطيست ةعامجلا نأ تامولعملا ريشت ..مهتعامج يمالسإ عاطقك امي ظافتحالاو

 اوذختي ملو ..ةقطنملا كلت يف ىلوألا ةقرفلا عبارلا ءاوللا دجاوت مغر ,ةقطنملا ىلع

 فورعملا يباهرإلا ةعامجلا لومي ..قارعلا ءادعأ تاوق دض ءارجإ يأ

 يف نطقي يذلا (.....)(.....8(.....) و ةيدوعسلا نه (.....0.....)

 ....ىرق يف ايلاح نادوجوم امهالكو (.....(.....)

 - واه



 هيف
 ؟خيراوصلا تءاج نيأ نم

 ٠٠.٠848 سرام ١8 خيراتلا

 ةحلسأ ىلع روثعلا :فنصلا

 (قارعلا ءانبأ نم سيل) نييلحملا نينطاوملا دحأ داق ,ةبكار ةيرودب مايقلا ءانثأ

 (.....)(.....)يف ةحلسأ ةناسرت تدجو ..لمتحم ةحلسأ عقوم ىلإ ةيرودلا

 : ةناسرتلا لخاد

 دض ةهجوم خيراوص) ةيكيرمأ وات خيراوص "” ةنوفدم قدانب تاونق *

 خوراص ءازجأ نم لطر ٠٠١ (تابابدلا
 ءاول ىوتسمب ريرقت
 ةدعاقلا نأب ردقن ءوات عون نم نييكيرمأ نيخوراصل ريخألا فاشتكالا ببسب

 .ةيدوعسلاو ناريإ لثم ةيبنجأ لود نم اهتنوئم نمؤت (3/814) نيدشارلا شيج/
 : صخلملا

 ةدحاو ةحلسأ ةناسرت

 تاباصإ ال

 رارضأ ال

 معن :ةيرابخإ

 كاك



2265 
 ع

 ةحلسأ طيضو لاقتعا

 5٠٠٠١8 رايآ ؟ خيراتلا

 لاقتعا عوضوملا

 :يلوأ ريرقت
 نس يف صاخشأ " ىلع اوفرعت (.....) ةقطنم يف شيتفتو قيوطت ذيفنت ءانثأ

 ..كشلل ةريثم مهتصق تناك يكيتكتلا باوجتسالا ءانثأ ..كشلل نيريثم دينجتلا

 رفس تازاوجو رئاخذ تاريجح " و دحاو فوكنيشالك دجو ,عقوملا شيتفت دعب

 ..دينجتلا نس يف صاخشأ ” لاقتعا ..ةيناريإلا لاومألا نم ةريبك ةيمكو ةفلتخم

 . .ايباجيإ ناك (سكا شرر ليلحت
 لاقتعالا :ةعساتلا ةعاسلا

 برحلا رسن ةتقؤملا ةيوجلا ةدعاقلا ىلإ لوصولا :فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا

 دينجتلا نس يف صاخشأ ” عما ج2 3ع!«

 ةثالثلا صاخشألل يكيتكتلا باوجتسالا نم ديرملا دعب ١١51١: ةعاسلا

 (.....0) يف (.....) تايلمع ببسب اولقتعا نييلحملا

 ةبوجحم :نيلقتعملا ءامسأ

 776825 ١ ساجيف 6 :ةرداصملاداوملا

 فوكتشالك ١

 ١ ةريخذ تاريجح "” فوكتشالك ةريخذ تاريجح ” سدسم (2101ع 8

 ملم ١ كولج سدسم

 ءاول ىوتسمب ليلحت
 ةحلسألا نارين .تاوبعلا عرزب سيلو ءرشابملا لاتقلاب ةصتخم ةعامجلا هذه

 ىلع روفعلا ..ةريخألا رهشألا يف (..... ) تايلمع ةقطنم يف ةلكشم نكت م ةفيفخلا

 ودبي ..ةفيفخلا ةحلسألا نم ةيلاخ ةقطنملا كلت لظت نأ يف دعاسيس ةحلسألا هذه

 - ؟ الب -



 ,مادعإ تايلمع ذيفنت وأ فطخلاو بيهرتلا يف كارتشالا نووني لاجرلا ءالؤه نأ
 ,نيضرحم اونوكي ابر لاجرلا ءالؤه ..اًنوكلمي يتلا تادعملاو داوملا ىلع ادامتعا

 نم (...) يف رارقتسالاو مالسلا بيرختل ةيناريإلا ةموكحلا نم نيموعدمو نيلومم
 ءانثأ عرتنت نأ يغبني ةيرورضلا تامولعملا ..ةيبنجأ لود فادهأ قيقحت لجأ

 دارفألا ءالؤه باوجتسا

 :صخلملا

 ةدحاو ةرداصمو لاقتعا ةيلمع

 تاباصإ ال

 نيلقتعم#” رارضأ ال
 ناريإو ةدعاقلا

 - ةوا/لم-



(55) 

 ةيدودحلا ةيناريإلا ةنيدملا

 ؟6/8١٠٠٠//1 خيراعلا

 - © تايسدجلا ةددعتم ةقرف :ةقطنملا

 موجه رطخ :فنملا
 : 121114:'11:1- -)01(١ "4- "41- .ال- ..8 ؛ ريرقتلا مقر

 تبصن 25٠٠١1٠ سياه 4 يف يلحما تيقوتلاب 5١٠٠ ةعاسلا يف :عوضوملا

 ةيناريإلا ةنيدملا ىلع (116-© عون خيراوص لمحت تانحاش (.....) ٠١ ةدعاقلا

 تعضو (.....) يف (.....) (.....) يف تادحاشلا تنكر دقو (.....) ةيدودحلا

 موقتسو .. (.....) ب خيراوصلا تيطغ مث (.....) ةنحاش رعق يف خيراوصلا

 نمألا تاءارجإ صقن ببسب دودحلا روبعب خيراوصلاب ةلمحملا (.....) تانحاشلا

 (.....) تائنحاشلا لصوت فوس قارعلا يف نوكت املاحو ..سكا ةعشأ تالآ لثم

 خوراص ١٠و (.....) ىلإ خوراص 7٠ (.....) يف ةلوهجم عقاوم ىلإ اخوراص ٠“

 ةحلسألا بيرق ليهستل ةيناريإلا تارباخملا عم ةدعاقلا نواعتت (.....) ىلإ

 نيلوئسملا نأ مغر .. (.....) ةيدودحلا ةنيدملا لالخ نم تارجفتملاو خيراوصلاو

 «تارجفتملاو ةحلسألا بيرهتل مدختست (.....) نأب عالطإ ىلع نييقارعلا نيينمألا

 يصخشلا مهنمأ ىلع افوخ نولخدتي ال مهف

 تارباخملا رصانع نإف ةيقارعلا ةينمألا تاوقلا تلخدت اذإ :ردصملا قيلعت)

 ..مهفولتقيس يناريإلا يروثلا سرحلا رصانع وأ ةيناريإلا

 -توابو



 ديل

 قارعلا يف فتاهلا جاربأ برضت ايروس
 خيراتلا ١8/٠١١8/10 1

 دادغب - تايسدجلا ةددعتم ةقرف

 (يدو لعف) لاقتعا ريرقت : فنصلا
 : 11111)-- - 8103171011137 ريرقتلا مقر

 ءاول ىوتسمب مييقت
 تاردقلا ىلع مهم ريثأت هل نوكي فوس (.....) مساب فرعيو (.....) لاقتعا

 يف ةدعاقلاب ةلص اهل تاعامج اهمعدت يتلاو :؛قارعلا يف ةدعاصلا سامح رطخل ةيلاملا

 دض ةريخأ تامجه يف انغلب امك رهظت هتاقالع (.....)و (.....) قطانم يف قارعلا

 ةديج ةركف ىلع لوصحلا نكمملا نم (.....) لخاد عقت ةددحم ةلاقن فتاوه جاربأ
 ( (.....) ةصاخ) قارعلا لخاد اتايلمع هجوت قارعلا يف ةدعاقلل ربكا ةكبش نع

 يبجأ تارابختسا طباض «ةيرشبلا تاغالبلاو تامجهلا حضوت امك ءايروس نم

 لصويو ايروس نم (.....)(.....) برق قارعلا لوخدل هب اقوثوم اليمع رمأ
 فتاوهلا جاربأ فادهتسال .قارعلا يف ةدعاقلا قرفو تارابختسا ىلإ رماوألا

 ..ةيروس حئارش لمحت يتلا ىوس فتاوه يأ مادختسا نكمي ال ىتح .ةلومحملا

 يف اهفادهتسا متي (.....) فتاوه جاربأ نأ ريشت نيربخملا تاغالب نم ديدعلاو

 عفدت ةيروس تارباخم رصانع صاخ لكشب ددحت ةيرشبلا تاغالبلاو ..قارعلا ءاحنأ

 نأ لمتحملا نم سيل هنأ نيح يفو ..قارعلا يف فتاوهملا جاربأ ريمدتل دارفألل الاومأ

 ىلع ارداق نوكي دق هنكلو ءايروس عم ةرشابم تالاصتا هيدل (.....) (.....)

 فتاوملا تامدخ يمدقم فادهتسا قارعلا يف ةدعاقلا تأدب فيكو اذا حيضوت

 . .دادغب ءاحنأ يف ةلاقنلا

 - ؤم واسم



 هوك

 ةحلسأ طضو لاقتعا

 ٠٠١/8" رايآ ؟ خيراتلا

 لاقتعا عوضولملا

 :يلوأ ريرقت
 نس يف صاخشأ ىلع اوفرعت (.....) ةقطنم يف شيتفتو قيوطت ذيفنت ءانثأ

 ..كشلل ةريثم مهتصق تناك يكيتكتلا باوجتسالا ءانثأ ..كشلل نيرينم دينجتلا

 رفس تازاوجو رئاخذ تاريجح " و دحاو فوكنيشالك دجو عقوملا شيتفت دعب

 .دينجتلا نس يف صاخشأ " لاقتعا ..ةيناريإلا لاومألا نم ةريبك ةيمك و ةفلتخم

 . .ايباجيإ ناك (سكا شر ليلحت
 لاقتعالا :ةعساتلا ةعاسلا

 برحلا رسن ةتقؤملا ةيوجلا ةدعاقلا ىلإ لوصولا :فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا

 او 12 عاع

 دينجتلا نس يف صاخشأ " عم

 ةثالثلا صاخشألل يكيتكتلا باوجتسالا نم ديزملا دعب :١1١؟١ ةعاسلا

 (....0) يف (.....) تايلمع ببسب اولقتعا نييلحم ا

 ةبوجحم :نيلقتعملا ءامسأ

 1776825١ ساجيف ه:ةرداصملا داوملا

 فوكتشالك ١

 سدسم ١

 فوكتشالك ةريخذ تاريجح *

 ملم 9 ةريخذ تاريجح ”

 (210ع]ع كولج سدسم ١

 ءاول ىوتسمب ليلحت

 -98م-



 ةحلسألا نارين .تاوبعلا عرزب سيلو رشابملا لاتقلاب ةصتخم ةعامجلا هذه

 ىلع روفعلا ..ةريخألا رهشألا يف (.....) تايلمع ةقطنم يف ةلكشم نكت م ةفيفخلا
 ودبي ..ةفيفخلا ةحلسألا نم ةيلاخ ةقطنملا كلت لظت نأ يف دعاسيس ةحلسألا هذه

 مادعإ تايلمع ذيفنت وأ ءفطخلاو بيهرتلا يف كارتشالا نووني لاجرلا ءالؤه نأ
 ,نيضرحم اونوكي ابر لاجرلا ءالؤه .اهوكلمي يتلا تادعملاو داوملا ىلع ادامتعا

 نم (.....) يف رارقتسالاو مالسلا بيرختل ةيناريإلا ةموكحلا نم نيموعدمو نيلوم
 ءانثأ عزتنت نأ يغبني ةيرورضلا تامولعملا ..ةيبنجأ لود فادهأ قيقحت لجأ

 ..دارفألا ءالؤه باوجتسا

 :صخلملا

 ةدحاو ةرداصمو لاقتعا ةيلمع

 نيلقتعم#

 تاباصإ ال

 رارضأ ال

 هم م9-







1) 

 ..يلودلا مالسلاو نمألا ددهي يعابسلا :يرصم َينارابختسا ريرقت ا

 ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةرافسلا رقم

 يرس
 ةحفاكمل قسنملاو ةيجراخلا ريزو دعاسم لاق ءويلوي ١4 يف دقعنا عامتجا يف

 اه يرصملا نطاوملا مسا عفرل اضرع ضفرت رصم نأ نسحم فرشأ ,باهرالا

 .ايلود نيبولطملا ةمئاق نم يعابسلا

 ةلماك ةقيثولا

 ةيلاملا ةرازو ,ندنل يف ةيكيرمألا ةرافسلا :ةيجراخلا ةريزو :مهيلإ لسرملا

 نم يعابسلا ناه عفر ىلع اهضارتعا راطإ يف تامولعم مدقت رصم :عوضوملا
 باهرإلا ةمئاق

 مولب .أ دلانود يداصتقالا يسايسلا راشتسملا :هفنص

 ةحفاكم قسنمو ةيجراخلا ريزو دعاسم دكأ ءويلوي ١9 يف دقع عامتجا يف

 يعابسلا ناه يرصملا نطاوملا مسا عفرل رصم ةضراعم ,نسحم فرشأ ؛باهرالا

 نسحم ركش امك /١561. مقر نمألا سلجم رارقل ةعباتلا نيبولطملا ةمئاق نم

 روكذملا مسا عفر بلطم ىلع درلل ةصرفلا ةيرصملا ةموكحلا حنمل ةدحتملا تايالولا

 .ةمئاقلا نم

 داهجلا تادايق نم وهو ,ةدحتملا ةكلمملاب ايلاح ميقي يعابسلا نإ نسحم لاق

 . .ةدعاقلل رصانع دينجتب موقيو ءيرهاوظلا نعأب تالص هلو ,يرصملا يمالسإلا

 ةمكحم هتنادأ ءررصم نم يعابسلا بوره دعب ,.148494 ليربأ يف ,نسحمل اقفو

 هه ةؤمه ل



 ةكولممت ةغاص تالحم بهن كلذ يف امب ةيباهرإ لامعأ يف عولضلاب ايبايغ ةيرصم

 .هتاطاشن ليومت فدمبي ,ةيحيسملا ةيطبقلا ةيلقألل

 نم رهش لبق هملستي نل هنكل ,ةيضقلا فلم ةمكحما نم بلط هنإ نسحم لاق

 .نآلا

 باهرإلا ةمئاق نم يعابسلا مسا عفرل ةيناطيربلا دوهجلا هامسأ ام نسحم ىزعأ

 نإ نسحم لاق ..ايناطيرب يف يعابسلا يماحم هسرامب يذلا يوناقلا طغضلا ىلإ

 مادختسا نولواحيو ,يعابسلا ميلست نولواحيس ةيناطيربلا تارباخملا يلوئسم

 ايناطيرب نأ ةركف نم نسحم رخس ..عفادك باهرإلا ةمئاق نم همسا عفرل دوهجلا

 .تلشفو هدينجت تلواح ةيرصملا ةموكحلا نأ ايعدم ,يعابسلا دينجت اهنكمي

 ةيجراخلا ريزو نم باطخو .يعابسلا نع تامولعم اممب نيتقيثو نسحم مدق
 ..ةيرصملا تارباخملا ريرقت اهنأ نسحم لوقي ةيبرعلا ةغللاب ةقيثوو «ةيزيلجنإلا ةغللاب

 .ةيتارابختسالا ةيبرعلا ةقيثولاو ةيجراخلا ريزو باطخ صن يلي اميف

 :ةيجراخلا ريزو نم ةمدقملا ةقيثولا

 تامولعم نع مكلاؤسو 256٠.5 ويلوي ١8 خيراتب مكتلاسر ىلإ ةراشإلاب

 باهرإلا ةمئاق يف يعابسلا ياه مسا تيبغتب انبيلط صوصخب ةيلمعو ةسوملم

 قلعتي اميف ١4494 ماعل ١١17 رارقل اقفو ةسسؤملا نمألا سلجم ةنجلل ةعمجملا

 .امهب نيلصتملا تانايكلاو دارفألاو نابلاطو ةدعاقلاب

 مقرب ةمئاقلا يف جردملا يعابسلا نأ دكؤأ نأ دوأ .صوصخلا اذه يف

 (1١]0(50..598.خ.)يدوك

 ءاضعأ دينجت يف علاض وهو .يمالسإلا داهجلاو ةدعاقلا يف زراب يدايق وضع وه

 .امهيطاشن فيثكتو ,ليومتلاو ,طيطختلا يف هعولض بناج ىلإ ,نيتمظنملا نيتامل

 يتلا ةيضرألا يهو :ةلص تاذ ةينمأ تالاكو ربع اهيلإ انلصو ةقفرملا تامولعملا

 ..نييسيئرلا نيبولطملا ةمئاق ىلع يعابسلا باه جاردإل اهمعد رصم اهيلع سسؤت

 -ط1م5-



 دمحم نميأ اهسأري يتلاو ,ةيباهرإلا يمالسإلا داهجلا ةمظنم يف يدايق رداك وه
 مدقو ,تاينيعسعلا ةيادب يف ةدعاقلا يف طشان وضع حبصأ يذلاو ءيرهاوظلا عيبر

 .نيحلا كلذ ذنم ندأل نب ةماسأل ايساسأ انوع

 عمتجملا ىلع اديدق لكشيو ,ةلادعلا نم براه لازالو ناك يعابسلا باه

 ءيلودلا مالسلاو نمألا ددهق ةددعتم ةيباهرإ تامظنم يف وضع هنأ امب يلودلا

 .ةيعرشلا ريغ اهفادهأ ىلإ لوصولل ةليسوك باهرإلا مادختسال جورتو

 لبق يرصملا بابشلا نيب يركفلا بصعتلاو فرطتلل هرشنب فورعم هنأ امك

 مهل ةوعدك ناتسناغفأل رفسلا ىلع مهل هضيرحت بناج ىلإ ءرصم نم هبوره
 ١4 يف هتنادأ دق ةيركسعلا ةمكحملا نأ امك ."ةينوكلا داهجلا برح" يف ةكراشملل

 ءوجللا ىلإ فدَه ,ةيعرش ريغ ةعامجم همامضنا ةيفلخ ىلع ١3499 ليربأ

 ةماعلا تايصخشلا ضعبو نمألا دارفأ فادهتسا ربع ءاهفادهأ قيقحتل باهرإلل

 (595/8// مقر ةيضق) .لعقلاب

 مهاسي زكرم وهو ,نددل يف ةيخيراتلا تاساردلل يزيرقملا زكرم سأري وه نآلا

 نم ةفرطتملاو ةبصعتملا راكفألا رشنو «بابشلا نيب فرطتلل ةوعدلاو ضيرحتلا يف
 ام رابتعابو .. (133533:-0131©.©:2112201662):تنرتنألا ىلع هعقوم لالخ

 يعابسلا باه مسا ءاقبإ بلطب مدقتت ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةموكح نإف ءافنآ ركذ
 يتلا «ةيباهرإلا تامظنملا ةبراحن ةيجيتارتسا ةرورضك كلذو ,نيبولطملا ةمئاق ىلع

 ةجردملا ءامسألا .يلودلا مالسلاو نمألا ىلعو انتموكح ىلع ةيقيقح اديدت لكشت

 لظتسو «ةلادعلا نم ةبراه ىقبت ,يعابسلا باه مهيف امب ءايلود نيبولطملا ةمئاق يف

 .ةدعاقلا اهسأر ىلعو «ةيباهرإلا تامظنملا يف اهتيوضع ببسب اديدهت لكشت

 ليومت وأ طيطخت نم «تامظنملا هذهل نوعلا نومدقي اولازام مهفأ امبو .هيلع ءانبو

 مهنأب نمؤن اننإف ,ةيسايس فادهأ قيقحتل فنعلا نومدختسيو ,ةيباهرإلا تاطاشنلل

 نمألل اريطخ اديدهت نيهجوم ءةيعرشلا ريغ مهفادهأ قيقحتل رارصإب نوعسي
 .يلودلا مالسلاو

 مسا جاردإ رارمتساب بلاطت ةيبرعلا رصم ةيروهمج نإف ,ةيفلخلا هذه ىلعو
 مقرب رداصلا نمألا سلجم ةنجل رارقل ةعباتلا ءنيبولطملا ةمئاق يف يعابسلا باه

 هس ؤمماب-



 ادارفأ مب ةلص ىلع نم لكو ,نايلاطو ةدعاقلا صخي اميف 18989 ةنسل 717

 .تانايك مأ اوناك

 ركشلا عم
 نسحم فرشأ .د

 ةيجراخلا ريزو دعاسم
 باهرإلا ةحفاكم يف قسنملاو

 :ةيجراخلا ةرازو نم ةمدقملا ةيبرعلا ةقيثولا

 ةيصخش تامولعم

 ياه :لوألا مسالا

 ديسلا :يباثلا مسالا

 يعابسلا :ثلاعلا ملسلا

 فسوي :عبارلا مسالا

 ١951١ سراه ١ :داليملا خيرات

 ةيبويلقلا :داليملا لحم

 :ةيفاضإ تامولعم

 يرهاوظلا عيبر دمحم نميأ يباهرإلا اهسأري يتلا .يمالسإلا داهجلا يف رداك وه
 يف لماع وضع وهو /494/١751( مقر رارقل اقفو باهرإلا ةمئاق يف جردم همسا)
 نب ةماسأ يباهرإلل هتادعاسمو هطروت تبث امك .تاينيعستلا لئاوأ نم ةيادب داهجلا

 .ندال

 يلودلا عمتجملا ىلع اديدق لكشي وهو .دالبلا جراخ لازام روكذملا صخشلا

 مالسلاو .ةدحولا فالتإو ريمدت ىلإ فد .ةيباهرإ تامظنم عم هتقالعل

 .اهفادهأ قيقحتل باهرإلل ءوجللا ربع ,يلودلا ىوتسملا ىلع ,نمألاو ,يعامتجالا
 ,ةروزم قئاثو امدختسم ,ىرخأ دالبل رفاس هنأ ىلإ ريشت ريراقت ةدع كانه

 ,ةيباهرإ تايلمع نع ةلوئسم تاعامج ىلإ مضنا .يركسع بيردت ىلع لوصحلل
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 ليطعتل ةماع تاكلتمم ترمد امك .ديدهتلاو فيوختلاو فنعلاو ةوقلا ةمدختسم

 .تاطلسلا

 عيجشعب ماق .دالبلا نم هبوره لبق بابشلا نيب ةيباهرإلا راكفألل جور روكذملا

 تاطاشن باكتراب مها .ياغفألا داهجلا يف ةكراشملل ناتسناغفأ ىلإ رفسلل بابشلا

 هدض ةيطايتحا ريبادت تدختا دالبلا نأ امك 215/5١ نم ةيادب دالبلا يف ةيباهرإ

 .ةيباهرإلا هتاطاشن نم دحلل

 ؛ةيركسعلا ةمكحملا ءيئانج 44/8 مقر ةيضاقلا يف .دبؤملا نجسلاب هيلع مكح

 ءرارقتسالا ةعرعز ىلإ فدَت ةينوناق ريغ ةعامج هئامتنال ١999 ليربأ ١ ؛ خيراتب

 رصانعو ةماه تايصخش لايتغاو ءاهفادهأ قيقحتل ةليسوك باهرإلا مادختساب

 ندنل يف ١4594 ماع يف هلاقتعا مت .ةحلسأ ةزايحو .لعقلا ةيرج باكتراو «ةينمأ

 يف ةيكيرمألا ةرافسلا فدهتست ةيباهرإ ةيلمع ذيفنتو طيطختل هعولض يف هابتشالل

 1١5519. ماع يف هنع جارفإلا مت .اينابلأ

 ربع هطاشن ثبيو ,ندنل يف ةيخيراتلا تاساردلل يزيرقملا زكرم ايلاح ريدي

 يتلا ةيباهرإلا تايلمعلا معديو ةفرطتملا راكفألل جوري عقوملا ؛ةينورتكلإلا ةكبشلا

 هنأ امب .طيسوك عقوملا امدختسم ملاعلا لوح نييباهرإلاب لصتي .ةدعاقلا امي موقت

 اياون هيدل نأ حضاولا نمف ؛عمتجملا يف يعيبط لكشب جمدني الو هدالب جراخ ميقي
 امث .ىرخأ دالب يف ةيباهرإلا تاعامجلا ربع ةيهارجإلا هتاطاشن يف رمتسيو :ةئيس

 .يلودلا عمتجملا رارقتسا ىلع ايفاضإ اديدق لكشي

 ةقفرم ةظحالم هذه) ١1٠-76٠.4 مقرب لوبرتنإلا ةمئاق يف جردم وه

 ءامي انتدمأ يتلا تامولعملا ىلع ةيرصملا ةموكحلل ركشلا ميدقت دعب (رمحألا نوللاب

 ميدقتل ةصرفلا مهحنل سطسغأ 4 موي ىتح اورظتني نأ نييرصملا نم ادبلط
 .باهرإلا ةمئاق نم يعابسلا مسا عفرل ةضراعملا تامولعملا
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 يداملا يباريإلا معدلا نأو ءادج ةطشن تناريإ نأ يرصملا لوئسملا 8

 .... ايرهش نويلم 8 ىلإ لصي سامح

 اهدوهج زكرتو نادوسلا يف رارقتسالا نأشب ادج ةقلق رصم ©

 يضراعمل امهنم لك معد مدعل يبادوسلاو يداشتلا نيسيئرلا عانقإل

 ..رخآلا

 ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةرافسلا
 نيلوم لكيام لاريمدألا ةيكيرمألا ةكرتشملا ناكرألا ةئيه سيئر ةلباقم :عوضوملا

 ىوتسملا عيفر يرصم ينمأ لوئسم عم
 يبوكس تيرجرام ةريفسلا :هفنص

 يرس

 :ةيسيئرلا طاقنلا

 دقعب نيلوه لكيام لاريمدألا ناكرألا ةئيه سيئر ماق ءليربأ 5١ يف
 لماشلا يميلقإلا فدهلا نأ ديكأتل ,ىوتسملا عيفر يرصم ينمأ لوئسم عم عامتجا

 .نادوسلاو «تاريإو ,ةزغ يف ةصاخ ,فرطتلا ةميزه وه

 ناريإ تالواحم هباجت نأ بجي رصم نإ يرصملا ينمألا لوئسملا لاق ,ةزغ يف

 .ةيرصملا يضارألا ربع ةحلسألا ريرمت فقوتو «ةزغل حالسلا بيرهتل
 نأب الئاق ؛ةينيطسلفلا ةحلاصملا يف هرظن ةهجو يرصملا لوئسملا حرش امك س

 نوكت نل نيفرطتملا يديأ يف ةزغ" نأ ادكؤم ةينيطسلفلا ةطلسلل دوعت نأ بجي ةزغ
 "ادبأ ةئداه

 عنم يف تحجن رصم نأ يرصملا ينمألا لوئسملا لاق ءيناريإلا ديعصلا ىلع س

 هلمأ نع يرصملا لوئسملا ربعو ..رصم ربع سامحل يدام معد يأ ليوحت نم ناريإ
 ,يوونلا اهحومط نع يلختلا ىلع ناريإ ثح اهنكمي ةدحتملا تايالولا نأ يف
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 نأ بجي" ناريإ نأ نم رذح هنكل :"ةيميلقإلا اياضقلا" يف لخدتلا نع فقوتلاو
 "اهلاعفأ نمث عفدت

 نأشب ادج ةقلق رصم نإ ىوتسملا عيفر ينمألا يرصملا لوئسملا لاقو

 يبادوسلاو يداشتلا نيسيئرلا عانقإل اهدوهج زكرت اهنأو ,نادوسلا يف رارقتسالا
 يف لئاصفلا نيب ضوافتلا امعدي نأو ءرخآلا يضراعمل امهنم لك معد نع فقوتلل
 :فاضأ مث ءلماش مالس ةيقافتا قيبطتو «روفراد

 "نادوسلا ميسقت ديرت ال رصم"

 :ةزغ
 يرقفلا دومعلا وه فرطتلا نإ ىوتسملا عيفر يرصملا ينمألا لوئسملا لاق

 اديدق لكش ةزغ يف فرطعلا نأب افيضم ,ةقطنملا نمأل تاديدهتلا هيلع موقت يذلا

 اهيلع رصم نأ ىوتسملا عيفر يرصملا لوئسملا لاقو .يموقلا رصم نمأ ىلع ايدج
 ربع حالسلا ريرمت فاقيإ اهيلعو ,ةزغل حالسلا بيرهتل ناريإ تالواحم ةهجاوم
 مدع نم هقلق نع اربعم لوئسملا لمكأ مث ,"فرطتلاب ةطاحم رصم" .اهيضارأ

 لاموصلاو نادوسلا يف رارقتسالا

 اسرد تمدق تايئيعستلا يف فرطتلا دض رصم ةلمح نأب يرصملا لوئسملا لوقي

 وأ لمعلا ىلع مقردق نم ليلقتلاو «ةفرطتملا تاعامجلا ةحفاكم ةقيرطل اديفم

 ..فرطتلا رطخب مهتيعوتو سانلا ميلعت بناج ىلإ ءيداملا معدلا ىلع لوصحلا

 تاعامجلا نم اوقبت نيذلا مه طقف نيملسملا ناوخألا نأ يرصملا لوئسملا راشأ

 اوعيطتسي ال ىتح "مهيلع رومألا بيعصتب" موقت ةيرصملا ةموكحلا نأو ,ةفرطتملا
 .لمعلا

 فاضأ مث .ماعلا يأرلا بضغ بهلت «ةزغ ثادحأ ام لغم اثادحأ ديرن ال نحن

 فقوم يف "ةلدتعملا ةيبرعلا ةمظنألا" عضو ةزغ يف عارصلا نإ يرصملا لوئسملا
 ,ةينيطسلفلا ةحلاصملا ىلع رصم زكرت .فنعلا نم ديزملا راجفنا بنجتلو ..جرح

 لوقي «ةحلاصملا ديعص ىلعو .ليئارسإو سامح نيب رانلا قالطإ فقو رارمتساو
 يف ةزغف" «ةينيطسلفلا ةطلسلل ةزغ ةداعإ وه يئاهنلا فدحلا نإ يرصملا لوئسملا

 -اطوود



 ال ةينيطسلفلا ةطلسلا نأ ةلكشملا نأ الإ ,"ادبأ ةئداه نوكت نل نيفرطتملا يديأ

 .سامح خاضرإ نود اقداعإ نكمب

 تاباختنالا لبق ةزغل دوعت نأ بجي ةينيطسلفلا ةطلسلا نإ يرصملا لوئسملا لاق

 تيوصتلا نم نوفاخيس ةزغ لهأ نإف الإو 250٠١ رياني يف ةينيطسلفلا

 سانلا حنم ىلع دمتعي ةزغ يف رارقتسالا نأ ادكؤم يرصملا لوئسملا لمكيو
 ريرمتل ءيرود لكشب دودحلا حتفت نأب ليئارسإ عانقإ بجيو :”ةيعيبط ةايح"
 رصم نأ وهو - نآلا مئاقلا ماظنلا نأب لوئسملا لوقيو .عورشملا يراجتلا طاشنلا

 لبق نيموي ةدمل رظتنت ليئارسإو «ةيناسنإ تادعاسم لوخدب ليئارسإ مالعإب موقت
 سانلا تاجايتحا يبلي ال - ةزغل ةيناسنإلا تانحاشلا روبع ضفرت وأ لبقت نأ

 .يناكلا لكشلاب

 لئاصفلا ةدوع يرصملا لوئسملا عقوت «,ةينيطسلفلا ةحلاصملا ديعص ىلع

 نم ةنوكم ايلع ةنجل ليكشتب هحارتقا ةشقانمل ءليربأ 7” يف رصمل ةينيطسلفلا

 2709٠١ رياني تاباختنال ريضحتلا نع ةلوئسم ةنجللا نوكتس .لئاصفلا فلتخم
 ةداعإل ةبسنلاب .ةزغ يف ةينمألا تامدخلا حالصإو ءرامعإلا ةداعإ ةبقارمو

 يف ةكراشملا ىلع ةرداق تاكرشل صيخارت ردصتس ةنجللا نإف :ليكشتلا

 لاومألا لبقتسي يذلا نم ررقتس يتلا يه ةينيطسلفلا ةطلسلا نكل ,تاعورشملا

 : .ةيموكحلاو ةصاخلا دوقعلل

 رصم نم ذاختا اهنكميو ,ةينمألا تامدخلا حالصإب دعاستس ةيبرعلا تاموكحلا

 ىلع قفاوتس سامح نأ يف يرصملا لوئسملا ككش ..ةينمألا تادعاسملل ةدعاق
 كلذبو ,مئاد راوح يف حتفو سامح الظت نأ مهملا نم هنإ لاق هنكلو ءايلعلا ةنجللا
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 :بيرهتلا ةهجاومو ناريإ
 سامحل يداملا يباريإلا معدلا نأو ءادج ةطشن ناريإ نإ يرصملا لوئسملا لوقي

 لوخدلا نم يداملا معدلا عنم يف تحجن رصم نكل ءايرهش نويلم ؟ © ىلإ لصي

 ,ماسقلا يلتاقم تابترم عفدت نأ تارم ةدع ناريإ تلواح .اهيضارأ ربع ةزغ ىلإ

 نإ يرصملا لوئسملا لوقي .ةزغل لاومألا هذه لوصو عنم يف تحمن رصم نكل
 تالواحم ىلوأ يه كلت تناكو "هللا بزحل ةريبك ةيلخ" تلقتعا يرصملا ةموكحلا

 دينجت لواحت ناريإ نأ يرصملا لوئسملا ىعداو .رصم يف ةيلخ نيوكتل هللا بزح
 امك- نآلا ىتحو ,ةزغل حالسلا بيرق يف اهودعاسيل ءءانيس ودب نم اهل نيمعاد

 اهسفن حيلست ةداعإ نم سامح عنم يف رصم تحجن -لوقي
 تلمكأ رصم نوكتس نآلا نم رهشأ ةتس دعب هنأ ىلإ يرصملا لوئسملا راشأ

 هنإ الإ .بيرهتلا عنمل ةزغ عم دودحلا لوط ىلع ضرألا تحت يذالوفلا رادجلا ءانب

 دارفألاو عئاضبلاو حالسلا اوبرهيل قافنألا نع اليدب نودجيس سانلا نأ نم رذح

 ربع بيرهتلا ةبراحم رصم تادوهجم هريدقت نع نيلوم لاريمدألا ربع .لاملاو
 ديزمل تجاتحا ام اذإ امب بحرم امود اهأب رعشت نأ اهيلع رصم نإ الئاقو ,قافنألا

 .تقو يأ يف ةينمألا تادعاسملا نم

 نل اننأو «ناريإو هللا بزح عم ةهجاوم تأدب" رصم نأ يرصملا لوئسملا دكأ

 امنأ ناريإل ةحضاو ةلاسرب تلسرأ رصم نإ الئاق "رصم يف لمعت نأب ناريإل حمسن

 يف ءالمع دينجت يف انأدب دقلو ,ناريإ يف لخدتتس رصم نإف ءرصم يف تلخدت اذإ
 .ايروسو قارعلا

 فقوم سفن ذختت ةدحتملا تايالولا نأ يف هلمأ نع يرصملا لوئسملا ربع

 .ةدحاو ةيضق ىلع زيكرتلا نم رذحو «ناريإ عم تاضوافملا صخي اميف نييبوروألا

 الو ءاهاعفأ نمث عفدت نأ ناريإ ىلع بجي :لاق مث .يوونلا ناريإ جمانرب ةيضق لثم
 نأشلا يف رصم نواعت نوديرت متنك اذإو ,ةقطنملا يف لخدتلاب اهل حمسي نأ بجي

 ."انلهاك قوف نم اريبك ائبع حيزيس كلذ نإف «مكدعاسنس اننإف «يباريإلا

 -!ومد



 :نادوسلا

 لوئسملا لوقي امك .نادوسلا يف رارقتسالا مدع ببسب ادج ةقلق رصم

 ةموكحلا عم ربصلاب ىلحتت نأ ةدحتملا تايالولا نم بلط لوئسملا نكل ..يرصملا
 عم لماعتت يك ةينادوسلا ةموكحلا ةدعاسمل تقولا رصم اوطعي نأو ,ةينادوسلا

 تاحيرصتو «صاخلا ثوعبملا نشيرج نييعت يرصملا لوئسملا ايح دقو ..اهلكاشم
 رواحم ةثالث ىلع زكرتس رصم نإ لوئسملا لاق ..نادوسلا نع ريخألا ةيكيرمألا

 :نادوسلا يف رارقتسالا قيقحتل
 ,ييد يداشتلاو ريشبلا رمع ينادوسلا نيسيئرلا نيب تاقالعلا حالصإ ١(

 .رخآلا ةضراعمل امهنم لك معد نع فقوتلا ىلع امهثحو
 .روفراد يف لئاصفلا نيب تاضوافملا معد (؟

 .لماشلا مالسلا ةيقافتا قيبطت ('*

 رودب مايقلل يزوكراس يسنرفلا سيئرلا عيجشتب يرصملا لوئسملا بلاط امك
 نورعشي ال نييبونجلا نإ لاقو .يادوسلاو يداشتلا نيسيئرلا نيب طسوتلل ,ربكأ
 يسفنلا زجاحلا اذه ىلع يضقت نأ لواحت رصمو ؛عفنلاب مهيلع دوعت ةدحولا نأب
 :ادكؤم لوئسملا لاق .ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت لالخ نم بونجلاو لامشلا نيب

 نادوسلا يف رصم رود نإ نيلوم لاريمدألا هباجأف ."ةمسقم انادوس ديرت ال رصم"
 ثوعبملا نيبو رصم نيب نواعتلا نم ديزمل نوعلطتي نييكيرمألا نأو ءاساسح ناك
 .نشيرج ديسلا صاخلا

 :لاموصلاو ةنصرقلا

 ,يملاع لحل جاتحت «ةيملاع ةيرج يه ةنصرقلا نأ ىلع نيلوم لاريمدألا ددش
 نأ ديرت ال ةدحتملا تايالولا .ةنصارقلا ىلع ضبقلل معدلا صخي اميف ةصاخ
 هنأب يرصملا لوئسملا باجأ .ناتسكاب دعب ةدعاقلل نمآ ذالم ىلإ لاموصلا لوحعت
 ,ةنصارقلا تامجه دض يفاكلا ينمألا معدلا ريفوتل ةقطنملا يف ةيفاك نفس دجوي ال
 ىلع زيكرتلاب نمألا سلجمو ةدحتملا ممألا ربع ءيلودلا عمتجما موقي نأ حرتقاو
 .ةيلاموصلا لحاوسلا ىلع ةنصرقلا ةبراحم
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 هيف

 اوطقسا :الئاق قارعلا يف بالقنا ريبدتب اكيرمأ حصن كرابم ©

 . .ةيطارقميدلا

 ءرصمل ةبسنلاب حضوأ تحبصأ ةكرعملا طوطخ :كرابم لامج 8

 ..هدلاو نم لضفأ ماعلا يف مهفي راشبو

 وزغ دعب مكتحصن دقل :سرجنوكلا دفول لاق كرابم سيئرلا ا
 ..يل اوعمتست ملو قارعلا

 نم باحسنالا مدعب ةدحتملا تايالولا حصني كرابم سيئرلا

 ..ناريإ حلاص ين كلذ نأل ,قارعلا

 . سرجن وكلا دفول ةقطنملا "حيتافم" يطعي ريبك ينمأ لوئسم ا

 ةرهاقلا ىف ةيكيرمألا ةرافسلا
 ناريإ :ناونعلا

 ةياغلل يرس
 ةيرصملا ةدايقلا عم سرجن وكلا دفو ةلباقم :عوضوملا

 زنوج تراويتس :هفنص

 :صخلملا

 ةداقلا نم ددع عم ةيميلقإلاو ةيرصملا اياضقلا سرجن وكلا نم دفو شقان ل

 يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا شماه ىلع .نييرصملا لامعألا لاجرو نييسايسلا

 ,ةيروهمجلا سيئر نبا كرابم لامج ديسلا زكر ..خيشلا مرش يف ويم 6
 /ةيليئارسإلا ةمزألا لحل نواعتلا قيمعت ىلإ ةجاحلا ىلع ءرخآ عيفر ينمأ لوئسمو
 ديسلا لاق «يقارعلا نأشلا يف ..ةقطنملا يف يمانتملا ناريإ ذوفن صيلقتو ةينيطسلفلا
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 معدلاب حصن هنكل ,"باحسنالا مكنكمي ال" :(كرابم ينسح دمحم سيئرلا) كرابم

 .بالقنا ربع ةطلسلا ىلإ لوصولاب "لداع روتاتكيد"ل حامسلاو يركسعلا
 ةعيبطلاف ..مكتاباسح نم ةيطارقميدلا اوطقسا" :الئاق كرابم ديسلا فاضأ مث

 نييرصملا لامعألا لاجر ىدبأ ,يداصتقالا بناجلا ىلع .."اهعبطب ةفينع ةيقارعلا
 نم اوبلطو ,ةدحتملا تايالولاو رصم نيب ةرح ةراجت ةيقافتا دوجو مدعل مهفسأ

 ..ةيطارقميدلا تاحالصإلاو ءديجلا مكحلا وحن ةوقب رصم عفدل ةدحتملا تايالولا

 ,ويزافيد رتبب زياش رفوتسيرك ,دريب نايرب :باونلا نم سرجنوكلا دفو فلأت دقو
 يف ريصق تقول تمضنا دقف نامراه نيج ةبئانلا امأ ءربوك ميج ؛يربنتروف فيج
 .ويام 8

 ... زجوملا ةياف

 :ليصافتلا

 كرابم سيئرلا
 كرابم لاق ..ةيميلقإلا اياضقلا يف ةيباجيإلا هتماعزل كرابم ركشب دفولا لهتسا

 نكل ,قارعلا وزغ مدعب نيرخآ نييكيرمأ نيلوئسمو ينيشت سيئرلا بئان حصن هنإ
 نأل ,يروفلا باحسنالا يف ريكفتلا "أطخلا نمف" نآلا امأ ."يل دحأ عمتسي م"
 اننإ" كرابم دكأ ,ةيرصملا ةيكيرمألا تاقالعلا نعو ..ناريإل بابلا حتفيس كلذ
 "تامولعملا اهصقني مكترادإ" نكل ,"ةدحتملا تايالولا عم ادج ةديج تاقالع انيدل

 ناسنإلا قوقح نأشب ةيكيرمألا تاداقتنالا ىلإ ةراشإ يف "يتعيبطب روبص يننأ" الإ
 قارعلا عم تاقالع ةماقإ ىلع كرابم سياش سرجن وكلا وضع ثح ..ةيطارقميدلاو

 :كرابم باجأف ,قارعلل يرصم ريفس لاسرإ ةيناكمإ نع لأسو ,ناكمإلا ردقب
 ال يننكل ءكلذ ىلع مزاع انأف رارقتسا كانه نوكي نيح «كلذ لعف عيطتسأ ال ال"
 ."نآلا باهذلا ىلع نييندملا رابجإ عيطتسأ

 عينصتل ةيناكمإلا ناريإ تروط اذإ ام لاح يف رصم لعف در نع لئس نيح

 لاق ."نوبوعرم انلك" ؛ةيوون ناريإب لبقي نل ادحأ نإ كرابم لاق ءيوون حالس

-194- 



 سيئرلا رابخإب هحصن ,يمتاخ قباسلا يئاريإلا سيئرلا عم ثدحت نيح هنإ كرابم

 فصق ىلع مهربجي ال ىتح ,يوونلا فلملا يف "نييكيرمألا زفتسي" الأب داجن يدمحأ
 اذإ ءيحيلستلا يوونلا اهجمانرب ين ءدبلا ىلع ربجت ابر رصم نإ كرابم لاق ..ناريإ

 ..يوونلا ةردقلا كالتما يف ناريإ تحجن ام

 ينمز لودج ديدحت ةدحتملا تايالولا بجاو نم ناك اذإ امع لئس نيح

 حمسيس كلذ نأل ,باحسنالا مكنكمي ال" كرابم لاق ,قارعلا نم باحسنالل

 اوففخ ,شيجلا تاوق اومعدا" :هتفصو كرابم حرش مث ."ةرطيسلاب ناريإل

 «لداع روتاتكيد هنكل ءروتاتكيدب هرثإ ىلع نوتأت ءابالقنا اومظن مث :.مكعضبق
 ."فينع هنأ يقارعلا ةعيبطف ,مكتاباسح نم ةيطارقميدلا اوطقسأو

 :ىوتسملا عيفر لوئسم
 ماق ..ةقطنملا حيتافل فاو حرشب ىوتسملا عيفر يرصم ينمأ لوئسم ماق

 هللا بزح عمو .سامح عمو «قارعلا يف يمانتملا ناريإ ذوفن ىلع زيكرتلاب لوئسملا
 نإف ,ةيميلقإلا لكاشملا لحلو ..جيلخلا ةقطنم يف ةيعيشلا تايلقألا عمو .نانبل يف

 .قارعلا «نانبل ءنيطسلف :تايوتسم ةثالث ىلع لمعت رصم

 لاق امك ؛ينيطسلفلا ىوتسملا ىلع بيرق زاجنإ قيقحت يف رصم لمأت
 نم مغرلاب ,ةغرفملا فنعلا ةرئاد نم جورخلل نيدعتسم ريغ نيفرطلا نكل :لوئسملا
 دس يه نآلا هتمهمه نإ ينمألا لوئسملا لوقي ..ةئدهتلا نادشني نيفرطلا نأ

 ةمظنمو سامح نيب ةحلاصملاو ,ءانجسلا لدابت ءرباعملا لثم ةنيعم اياضق يف تاوجفلا

 ةياهنب ةينيطسلفلا ةلودلا دودحل ةيقافتا ىري نأ يف هلمأ نع لوئسملا ربع ..ريرحتلا

 نيئجاللا نم ادج ليلقلا نإف ,ديدحتلاب نأشلا اذه يف نأ راشأو غ٠.

 .ةدوعلا يف نوبغري نيينيطسلفلا

 ةيقافتا عيقوت لبق ثدحتي ناك يذلا ,لوئسملا لاق «يانبللا نأشلا يف

 :مهو ,لكاشم ثالث كانه نإ ,عوبسأب ةحودلا
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 ..عساولا ايروس ذوفن

 : :تايكيلملا مامأ ةيبلغألا فعض

 ..ةينانبللا ةموكحلل يبرعلا معدلا فعضو

 ءاغلإو «نالوجلا ةداعتسال ةدحتملا تايالولاو ليئارسإ عم ةيقافتا ايروس دشنت

 يف لخدتلا نم ليلقتلل اهطورش يهو .يريرحلا لايتغاب ةصاخلا ةيلودلا ةمكحما
 نع ينمألا لوئسملا ربع .يوق ينطو شيجل جاتحت نانبل نأ امك ؛يبانبللا نأشلا

 يأ اهيدل سيل مث نمو ءايروس عم ةفيعض تاقالع اهيدل ةيبرعلا لودلا نأل هفسأ
 ٌ .اهيلع ريثأت

 ,ةيدوعسلاو ,ندرألا عم مظتنم لكشب رصم عمتجت ,يقارعلا نأشلا يف

 ةموكح ىلعو .يناريإلا ذوفنلا نم ليلقتلا ةشقانمل ايكرتو ؛تيوكلاو ,تارامإلاو
 نم طقف سيل .ةدحتملا تايالولاو برعلا نم معدلا ىقلت اهنأب مهفت نأ قارعلا
 لغشدت' ىتح «ناريإ ىلع ةيداصتقا تابوقع ضرف ينمألا لوئسملا حوتقا ..ناريإ
 ليلقتلا :ينمألا لوئسملا فاضأ ..قارعلا يف لكاشملا ثادحإ نع فكتو ,"اهبعشب
 .يعيشلا ينسلا عارصلا عجارتو ,ةدحولا ىلع قارعلا دعاسيس ئيباريإلا ذوفنلا نم

 ناريإ تآشنمل ةدحتملا تايالولا فصق تاعبت نع لوئسملا لئس نيح

 عم نييناريإلا دحويسو «ةيوونلا اهاردق رمدي نل ناريإ فصق نأب باجأ .ةيوونلا
 ةسام ةجاح كانه نأب ينمألا لوئسملا رركو .ةدحتملا تايالولا دض مهدايق
 .ايبيل عم ثدح امب دهشتساو ,ةلاعفلا تابوقعلا لالخ نم "اهبعشب ناريإ لاغشإل"
 نيب ةدحولا رايخ لعج ىلع لمعت تلازام رصم نإ لوئسملا لاق ءنادوسلا نعو
 ةينادوسلا ةموكحلا نيب راوحلا عيجشتو ءابافنج ارايخ بونجلاو لامشلا

 .يبدو ريشبلا نيبو ,نيدرمتملاو

 ءانل عمست نأ بجي ةدحتملا تايالولا نأب ةيبرعلا ةلوقملا ىنعم نع لئس نيح
 نم ينيشت سيئرلا بئان رذح كرابم سيئرلا" :لاثم ءاطعاب ينمألا لوئسملا باجأ
 يداصتقالا معدلا صخي اميف ةيداحألا مكفقاوم نأ بناج ىلإ ؛قارعلا وزغ تاعبت
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 ىلع ةصيرح رصم نأ دكأ لوئسملا نأ الإ «"انبناج نم لماعتلا يف ةبوعصلاب مسعت

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا عم اهتقالع ديطوت

 ش :كرابم لامج

 رثكأ رصمل ةبسنلاب حضوأ تحبصأ ةكرعملا طوطخ" نأ كرابم لامج حرص

 نم نكمتت نل" ةقطنملا :لاقو ..ةيميلقالا اياضقلا صخي اميف "ىضم تقو يأ نم

 اميف .. "ةيسايسلا ايفارغجلاب قلعتت لكاشم كانه نأ املط اهتاناكمإ لماك قيقحت

 ,"تقولا عم قباستن نحن" كرابم لامج لوقيف ةينيطسلفلا ةيليئارسإلا ةلكشملا صخي

 نيسحتل ىرخأ لودو رصمو ةدحتملا تايالولا نم لك دوهج رفاضتت نأب حصنو

 ةيضقك دودحلا عم لماعتي يئاهف لحل راطإ عضوو «نيينيطسلفلل يشيعملا ىوتسملا

 ةروصلاف ..رثكأ دقعم" رمألاف ؛نانبلو ناريإ لثم اياضق صخي اميف امأ ..ةيسيئر

 "ةيدرو تسيل

 ةيامحلا ةيكيرمألا ةنوعملا ةئيه اهذبت يتلا دوهجلا ةيضق دريب بئانلا راثأ ل

 ..ةماه ةيضق افوك ىلع كرابم لامج قفاو دقو ءرمحألا رحبلا يف ةيناجرملا باعشلا

 :لامج باجأف .دسألا راشب يروسلا سيئرلا يف لامج يأر نع سياس بئانلا لأس

 وأ يسايسلا حاتفنالا نأشب قلق هنكلو ."هدلاو نم لضفأ ملاعلا مهفي وه"

 . ةرطيسلا هدقفي دق كلذ نأ نظيو ,يداصتقالا

 امبر ؛قافنألا ربع ةزغل بيرهتلا براحت نأب رصم نم نامراه بئانلا بلط

 هنأب كرابم لامج لاق .بيرهتلا عنمل لايمأ ةدعب دودحلا لبق شيتفت طاقن لالخ نم

 .بيرهتلا عم لماعتلل اهعسوب ام لك لعفت رصم نأو ,قلقلا نامراه كراشي

 يوونلا جمانربلا ةهجاوم امب نكمي يتلا ةقيرطلا نع يريبنتروف بئانلا لأس
 يتلا ءلقفلا تاذ لودلا يه ندرألاو ةيدوعسلاو رصم ناب لامج باجأ ..يلاريإلا

 «ينيطسلفلا يليئارسإلا ديعصلا ىلع كرحتلاب حصن هنكل ,ناريإ ةهجاوم اهنكمي

 .ناريإ امي عرذعت يتلا ةجحلا ضحدل

 :ةرهاقلا يف ةيكيرمألا ةراجتلا ةفرغ
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 انهم رمع اهسأري يتلاو «ةرهاقلا يف ةيكيرمألا ةراجتلا ةفرغ وبودنم ربع
 تايالولا نيب ةرح ةراجت ةيقافتا دوجو مدعل هفسأ نع (سيوسلا تنممأ ةكرش)

 . .ةدحتملا تايالولا نع اديعبو ابوروأ وحن ةيرصملا ةراجتلاب عفدي امث ءرصمو ةدحتملا
 عيسوتب اوحصنو «ةلهؤملا ةيعانصلا قطانملا جمانرب ىلع ةفرغلا وبودنم ىنثأ امك
 ةيرصملا تارداصلا ةدايز نأب اوفرتعا مهفأ الإ ءرصم ديعص ىلإ لصي ىتح عورشملا
 نيجاسنلا ةعومجم ةبسنلاب اساسح ارمأ نوكيس ةدحتملا تايالولل تاجوسنملا نم

 نع (تفوسوركيم ةكرش) ناضمر ميرك ربع .ةدحتملا تايالولا يف نييكيرمألا
 بلطو .رصم يف هب تماق يذلا ,ةيكيرمألا ةنوعملا ةئيهل يخيراتلا رودلاب هباجعإ
 جاتحت يتلا قطانملا يف ةصاخ .ةحصلاو ميلعتلا ىلع زيكر تلا عم ةنوعملا رارمتسا

 تعا عبو نس



 ف

 معدب ىظحي هنكل ,ةبيرضلا ببسب يلاغ ىلع نوطخاس نويرصملا ©
 .كرابم

 يف هتبغرل دوعي ةيراقعلا ةبيرضلا ىلع يرصملا عراشلا ضارتعا ا
 ,يموقلا جتانلا نم 90١4 لكشت بئارضلا تاداريإو ,هتورث ءافخإ

 07١,.. ىلإ اهعفرن نأ ديرنو
 ..معدلا ببسب رشبم ريغ يرصملا قافنإلا

 ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةرافسلا

 ساسحو يرس ربغ
 9 نع تاداريإلا ضافخنا عم ةيبيرضلا تاحالصإلا رارمتسا :عوضوملا

 :ةيساسألا طاقنلا

 .ةيراقعلا بئارضلل ديدج نوناق قيبطتل دعتسي ةيرصملا بئارضلا لوئسم

 دوعي ةيبيرضلا مهتارارقإ ميدقتل سانلا ةمواقم نم ريثكلا نأب لوئسملا يعدي

 يف تاذلاب رشتنم رمألا اذهو «ةيقيقحلا مهتورث نع حاصفإلا مدع يف مهتبغرل
 .تاراقعلا

 ودبي نكل ءيضاملا ماعلاب ةنراقم ريبك دح ىلإ ةيبيرضلا تاداريإلا تضفخنا

 .ةينازيملا تاعقوت ةيبلتل اهقيرط يف اهنأ

 ةيسائرلاو ةيناملربلا تاباختنالا لبق ناملربلل ديدج نوناق يأ ميدقت متي نل ل

 عمج نيسحتو ءاهماظن ليغشت ىلع لمعلا يف رمتستس بئارضلا ةحلصم نكل ,ةلبقملا
 .ةيبيرضلا ةدعاقلا قيمعتو عيسوت معدل ,تامولعملا

 :ريغتي ل يرصملا ةيراقعلا بئارضلا نوناق

 «بئارضلا تاسايسل ةيلاملا ريزو بئان ,"يبرعلا فرشأ" ادلباق ءرياربف , يف

 نوناق قيبطت نأ يف قفي هنإ انل لاق ثيح «,ةيرصملا بئارضلا ةحلصم سيئرو
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 نيب قلقلا ببس نأ فاضأو ..لامعألا لودج سأر ىلع نوكيس ةيراقعلا ةبيرضلا
 .تاكلتمملا ليجستل ةيبلسلا ةياعدلا نم عبني .بئارضلا يعفاد

 تارييغت يأ نودب امدق ريستس ةطخلا نأ نم اقئاو ناك وهف ؛ءكلذ نم مغرلاب

 كرابم لاق ثيح «تنافلا رهشلا يف كرابم سيئرلا تاحيرصتل عوجرلابو ..ةيمسر

 عضو نإ يبرعلا انربخأ ,تاءافعإلا ةيناكمإ وأ ةمدقتم ةيبيرض لكايمب حصني دق هنإ

 ىلع قفاو كرابم نأو ءسيئرلل عطاق لكشب هحيضوت مت دق ناك ةيراقعلا بئارضلا
 .نوناقلا ةمالس

 نوناق ىلع ماعلا يأرلا جاجتحال بابسأ ةدع كانه نأ يبرعلا حضوأو

 تاموصخ لالخ نم اهعفد متي لخدلا بئارض ةيبلغأ نإ ثيح «,ةيراقعلا ةبيرضلا

 يف ةربخ مهيدل سيل رصم يف بئارضلا يعفاد نم ةيبلغألا نأو ؛ةرشابملا بتاورلا
 بئارضلا ةحلصم عم رشابملا لماعتلا

 نم مهبئارض مصخب مهيلغشم موقي نيذلا بئارضلا يعفادل ةبسنلاب :ةظوحلم)

 (ةظوحلملا ةياف ..ةيبيرض تارارقإ ميدقتب نيبلاطم اوسيلف ,عبنملا

 ١. يلاوح مهو رشابم لكشب لماعتي يذلا وه لمعلا لحم نأب يبرعلا لوقي
 .صاخلا مهباسحل نيلماعلاو ,ةكرش نويلم

 عم لماعتلل رصم نويلم 4٠ يلاوح ديدجلا ةيراقعلا ةبيرضلا نوناق عفديس
 ءافخإ يف سانلا ةبغرل دوعي دئاسلا جاجتحالا نأ فاضأو .بئارضلا ةحلصم

 عم نولماعتي نييرصملا لعجي يرصملا ديلقتلا نإف .يبرعلل اقفو .ةيراقعلا مهتاكلتمم

 اًتارخدم نع تامولعم يطعت نأ ديرت ال سانلاو ,مهتاورث نرخم اهفصوب تاراقعلا
 لاح يف هنأب اهيف لاق يتلا هتاحيرصتل راركت هلوقي ام ربتعيو .ةماعلل وأ ةلودلل

 مهسفنأ نودجيس ,ةلودلا يفظوم نم ةصاخ ,ضعبلا نإف ,تاراقعلا نع نالعإلا

 هذه اوكلتما اهبجومب يتلا ,مقورث رداصم نع حاصفإلل مهرطضي جرح فقوم يف
 .تاراقعلا

 :ىطبت تاحالصإلا نكل :حيحصلا اهقيرط يف ريست تاداريإلا
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 نأ عقوتي ,.بئارضلا تاداريإو 29١/7٠٠ ةيلاملا ةنسلا ةينازيم نإف ءرصم يف

 ةبسنب تضفخنا اهأ يأ ,(رالود رايلم 565.5) هينج رايلم ١46.5 ىلإ لصت

 رهشأ ةتسلا لالخ يف ةيقيقحلا بئارضلا تاداريإ .يضاملا ماعلاب ةنراقفم

 ةماعلا ةئيهلا .9؟708.8 ةبسدب تضفخنا (ربمسيد - ويلوي) ةيلاملا ةنسلا نم ىلوألا

 04 © ىلإ اهتينازيه تضفخنا يتلاو ,ةلودلل ةكولمملا ةكرشلا يهو :لورتبلل
 نم لقأ ؟05 ىلإ ةيبيرضلا اهتاداريإ تضفخنا ,لورعبلا رعس ضافخنال ةجيتن

 .لعفلاب تضفخنا تناك يتلاو ,ةينازيملا تاعقوتلا

 يبلتس تاداريإلا نأ يبرعلا دكؤي ءةيرصملا لورتبلا ةئيه تاداريإ ءانثتساب

 ىلعأ تاداريإب هضيوعت نكمي ةماعلا لورتبلا ةئيه بئارض يف زجعلا نأو ,تاعقوتلا

 اهيلع ضرفيس يتلاو ,تادنسلاو ةنازخلا نوذأ ىلع بئارضلا نم عقوتملا نم

 . ماعلا اذه ةرم لوأل بئارضلا

 ةديج ططخ رثعت يف ببست 7٠٠4 ماع يف ةيلاملا ةمزألا ةيادب نإ يبرعلا لاق
 هنأو .ةفاضملا ةميقلا ىلع ةدحوم ةبيرضب كالهتسالاو تاعيبملا بئارض لادبتسال

 50:١١. ةيسائرلاوو ٠ ةيناملربلا تاباختنالا ىتح لاجملا اذه يف امدقت عقوتي ال

 نكمتلا متي مل ول ىتح اهريرمت متي امبر ديدجلا نوناقلا يف داوملا ضعب نأ حضوأو
 . لماكلا حالصإلا قيقحت نم

 ةصاخ «ريبك لكشب اهنيسحت مت دق بئارضلا عمج ةيلمع نإ يبرعلا اتربخأ

 تثدحأ ةيرصملا ةموكحلا نأو ,تاكرشلا باحصأ نم بئارضلا يعفادل ةبسنلاب

 نآلا بئارضلا وبودنم .ييرضلا برهتلا بابسأو ,تارغثلا دس يف امدقت

 .ةيبيرضلا تارارقإلا يف ةمدقملا تامولعملا نع مهئالمع عم نماضتلاب نولوئسم

 عوضخلا نم الدب ييرضلا برهتلل نيبساحملا ثعاوب نم ريثكلا لازأ دق اذهو

 . نوناقلل

 لاثتمالاب ةصاخ لكاشم اهيدل تلازام بئارضلا ةحلصم نإ يبرعلا لاق
 ةلويسلا عم نولماعتي نيذلا كئلوأ ؛لامعألا لاجر يطسوتمو راغص عم نوناقلل
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 لوقي .بئارضلا عمج يف دعاست يتلاو «ةينوناقلاو ةيمسرلا ةيباسحلا ينبلا مهصقنتو

 دعب نكل ,يلحملا يموقلا جتانلا ١-78١4 لكشت بئارضلا تاداريإ نإ يبرعلا

 9865٠ ىلإ ةبسنلا عفترت نأ ىنكمي بئارضلا ةدعاق عيسوت

 :ساسألا وه تامولعملا عمج نيسحت

 عاطقلا يف لمعي اهلبق ناكو .هبصنم يف تاونس ثالث يلاوح يبرعلا ىضمأ
 نإ يبرعلا لوقي .تاباسحلا ةعجارمو تاباسحلا يف لمعلا يف ةيفلخ هيدلو ,صاخلا

 برضو .ةبوعصلا يف ةياغ ناك بئارضلا ةحلصم يف هب ماق يذلا بيترتلا ةداعإ

 يف ةدوجوم قباسلا يف تناك يتلاو ,ةحاسملا بئارض يف 54لا جمدب الثم

 . نآلا ةدوجوملا ةحاسم ١ هلا

 ةيقرت ةيناكمإ نم للق هنأ الإ ,ةرركملا ةيطارقوريبلا نم ريثكلا لازأ جمدلا اذه

 نأ ينعي ميسقتلاو ليغشتلا يف حاجنلا نإ يبرعلا لاق .بئارضلا ةحلصم يفظوم

 . ةموكحلل ةبسدلاب ”ةمعان ةرادإ دعت ل" بئارضلا ةحلصم

 ليغشتلا يف ثدح يذلا مدقتلا يف ةيكيرمألا ةنوعملل لضفلا يبرعلا عجرأ

 عمج يف مدقتلا نم ديزملا نأ فاضأو .بئارضلا ةحلصم لخاد يف بيردتلاو

 ميلسلا ليلحتلاو ءاهعيمجت مت يتلا تامولعملا ةميق ىلع دمتعيس بئارضلا

 ايتارابختسا ازكرم ينبيسو «ةيلخاد شيتفت ةدحو قلخل ططخي هنإ لاق .تامولعملل

 . اهحيحصتو تامولعملا عيمجتل

 :قيلعت

 تاسايسلا عانصل قلق ثعبم لظي ةنزاوملا زجع ةدايزو «تاداريإلا ضافخنا

 ةيبلتل حيحصلا قيرطلا ىلع اهنأ رصم ودبت له .نكل .يلاملا عمتجملا لكلو «ةيرصملا
 ةلداعملا نم قافنإلا بناج نإف ,قبس امك ؟ماعلا اذه بئارضلا تاداريإ تاعقوت

 ائبع لكشت ةيلاملا زفاوحلا مزحو ,عقوتملا نم ربكأ معدلا ىلع قافنإلاف ءرشبم ريغ

 . ةينازيملا ىلع
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 سرطب فسوي ةيلامللا ريزو تاسايس نم ماعلا يأرلا ىدل اضر مدع ةلاح كانه

 ضعبو ,.فحصلا يف كلذ سكعنيو «ةيراقعلا بئارضلا صخي اميف ةصاخ ؛يلاغ

 نم معدلا لكب ىظحي يلاغ سرطب نأب لوقت تاراشإلا لك نأ الإ ,ناملربلا ءاضعأ

 ,اهحرتقا دق ناك يتلا ,ةيلالا تاحالصإلا نم ديزملا لصاويسو :سيئرلا بناج

 . ءطبب ريستس اهفأ نم مغرلاب

 - ”ىهه



)( 
 ةمئان ايالخ انيدلو ,سامح انفعضأ:ناكيرمألل يرصم ينمأ لوئسم ا

 ..ناريإ يف ةمئان ايالخ اهيدل رصمو «ناريإ يف
 سابع معدو سامح فاعضإ :ينيطسلفلا فلملا يف رصم تايولوأ ©

 ..ياريإلا ذوفنلا ىلع ءاضقلل ةليسو لضفأ يكلاملا ةموكح
 مدع"ب ةيدوعسلا لهاع هللا دبع كلملا عنقأ كرابم سيئرلا ©

 ..يكلاملا معد يف رارمتسالاو "رخآ لجر نع ثحبلا

 رصم ىف ةيكيرمألا ةرافسلا

 يليئارسإلا يبرعلا عارصلا
 يرس

 يف ةيلودلاو ةيكيرمألا تاوقلا دئاق ءسويرتاب ديفيد لارنجلا ةلباقم :عوضوملا
 ىوتسملا عيفر يرصم ينمأ لوئسم عم ,قارعلاو ناتسناغفأ

 يوكش تيرجوام ةرودسلا لئلا
 :ةيسيئرلا طاقنلا ١

 عيفر يرصم ينمأ لوئسمو :سويرتاب لارنجلا نيب وينوي 559 يف ةلباقملا تمت
 ءيرصملا ينمألا لوئسملا رظن ةهجو ضارعتسا وه ةلباقملا عوضوم ناك .ىوتسملا
 ةينيطسلفلا ةحلاصملا مامتإ نأشب ةلوذبملا دوهجلاو ,ناريإو قارعلا نم لك صخب اميف
 . ةينيطسلفلا -

 فقوم ىوتسملا عيفر يرصملا ينمألا لوئسملا فصو .قارعلا صخي اميف
 يرون يقارعلا ءارزولا سيئرل معد ىلع يوطني "ديدج فقوم" هنأب برعلا ةداقلا
 يه رصم ةطخ نأ دكأ امك «ةيناريإلا تاباختنالا يف ثدح ام دعب كلذو ,يكلاملا

 . ةيقارعلا ةموكحلا عم نواعتلا ةدايز
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 بزح ةميزهو «ةيناريإلا تاباختنالا نأ ىوتسملا عيفر يرصملا لوئسملا دقتعي
 يف امب ,ةقطنملا يف ناريإلا لخدتلا ليلقتل ةديج ةصرف ةينادبللا تاباختنالا يف هللا

 . يبرعلا ملاعلاب ايروس ةقالع نيسحت كلذ

 عيفرلا يرصملا لوئسملا ناك ؛ةينيطسلفلا ةينيطسلفلا ةحلاصملا ديعص ىلع ل

 "سأيت نل" رصم نأب دعو هنأ الإ ,قافتال لوصولا ةبوعصلا نم هنأ نظيو ءامئاشتم
 نم حالسلاو لاملا عنم كلذ يف امب سامح ةوطس نم ليلقتلل اهدوهج يف رمتستسو
 .ةرغ ىلإ لوخدلا

 :ليصافتلا

 ةيبرعلا ديلا دم :قارعلا

 داجيإ لواحت ةيبرعلا لودلا نإ ىوتسملا عيفر يرصم ينمأ لوئسم لاق "؟
 ركش دقو .قارعلاب ةجرحلا ةرتفلا هذه يف "يكلاملا ءارزولا سيئر معد"ل لبس

 يرصم ريفس نييعت كلذ يف امب ,ةيقارعلا ةموكحلا اهمعدل رصم سويرتاب لارنجلا
 تاميلعت نع امأ .قارعلل "ةقادصلا دي دم" ىلع ةيبرعلا لودلا عيجشتو .قارعلل

 نواعتلا ةدايز دمتعتس رصم نأ يرصملا ينمألا لوئسملا حرش دقف :كرابم سيئرلا

 . ةيداصتقالاو ةينمألاو :ةيسايسلا تايوتسملا ىلع قارعلا عم

 يف ثدح ام دعب ريغت دق يبرعلا فقوملا نإ يرصملا ينمألا لوئسملا لوقي

 لودلا هاجت مهكولس نم نوريغيس نييناريإلا ةداقلا نأ دقتعيو .ةيناريإلا تاباختنالا

 ريكرتلل نورطضيسو «جراخلا يف "باهرإلا معد" يف مهتسايس ريغتتسو ؛ةرواجملا
 "يلودلا عمتجملا يدحتل" ةيناكمإلا اهيدل سيل نآلا ناريإف .ةيلخادلا مهاياضق ىلع

 ينمألا لوئسملا لوق بسحب .ههجاون يذلا يدحتلا .يرصملا لوئسملا ىري امك
 .يكلاملل معدلا زيزعتو "يبرعلا ملاعلل ىرخأ ةرم قارعلا ةداعإ' وه .يرصملا

 ةيوعسلا لهاع هللا دبع كلملا ربخأ كرابم سيئرلا نأب يرصملا لوئسملا لوقيو

 .همعدو يقارع ميعزك يكلاملاب لوبقلا هيلعو ."رخآ لجر نع ثحبي الأ"ب

 . برعلا مامأ ةحاتملا ةديدجلا صرفلاو تاباختنالا :ناريإ
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 نم كلذو ءيباريإلا لخدتلا نم باعت رصم نأ يرصملا ينمألا لوئسملا دكأ

 .نيملسملا ناوخألاو ةيمالسإلا ةعامجلل ناريإ معدو .سامحو هللا بزح لالخ

 يف ناريإ ءالمع ةبقارم لالخ نم كلذو .لوقي امك ءيباريإلا ديدهتلا رصم هجاوتس
 معدت يتلا ةيرصملا ايالخلا بناج ىلإ .نيملسملا ناوخألا ةعامجو سامح نه لك

 يف يناريإلا ذوفنلا نم ليلقتلا هنأش نم ام .يبرعلا ملعلاو ايروس نيب تاقالعلا نيسحت

 يف "فيفط ريغت" كانه نأب ىوتسملا عيفر يرصملا لوئسملا لاق دقو .ةقطنملا

 يف هعم قفتي هللا دبع كلملا نأ فاضأو .يبرعلا ملاعلاب اهتقالع يف ةيروسلا ةسايسلا

 ةسايسلا رييغت يف ةدعاسملا"ل بيرق تقو يف قشمد ةرايزل ططخيو ,يأرلا اذه

 . ةيروسلا

 مزليس ةينالربلا تاباختنالا يف هللا بزح ةميزه نأ يرصملا لوئسملا عقوت
 رييغتو ,يلخاد معد ءانبل مهجايتحال كلذو "ةرتفل تمصلا مزلي" نأب برحلا
 ىلع زيكرتلل ناريإ رارطضا عمو ."ةيجراخ ىوق دي يف ةادأ" هللا بزح نأب روصتلا
 ةديج ةصرف امفِإف ءىوتسملا عيفر يرصملا لوئسملا لوقي امك «2ةيلخادلا اياضقلا

 ةموكح رصم معدتس .يناريإلا ذوفنلا نم ليلقتلاو ,نانبل لخاد تارييغت ثادحإل

 . هسفن لوئسملا هدكأ ام اذهو ,يئانبللا شيجلاو ,يريرحلا دعس

 نيب طلخلا نم رصم ريذحتل تعفتلا ناريإ نإ يرصملا ينمألا لوئسملا لوقي

 ةيباجيإ ةلاسر" ىقلت دقو .نيملسملا ناوخألاك تاعامج معدو «ةيلخادلا اهاياضق

 يلخادلا نأشلا ين لخدتت نل ناريإ نأ دكؤت «ةيناريإلا تارباخملا سيئر نه "ادج

 .يرصملا

 يف رمتستس اهنأ الإ "يلاحلا تقولا يف" ناريإ لخاد ةنماك لظت نأب رصم ططخت

 لخدتلا ىلع ناريإ ترصأ اذإ ام لاح يف " مهنم بلطي ام نوذفني ءالمع دينجت

 ناريإ فقوتت نأ لمأت" :يرصملا ينمألا لوئسملا فاضأو .."ةيرصملا ةسايسلا يف

 مل اذإ نكل ءرصم لخاد ىرخأ ايالخو نيملسملا ناوخألا ةعامجو سامح معد نع

 نإ ىوتسملا عيفر يرصملا ينمألا لوئسملا لاق ."نودعتسم اننإف ,كلذ ثدحي
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 يف رصم يف زايحنالا مدع ةلتك رمتؤم روضح ديري ناك داجن يدمتحأ يناريإلا سيئرلا

 نأ حوضوب هل حرشيو «هلباقيس كرابم سيئرلا نإف ,لعفلاب رضح اذإو .ويلوي رهش

 عيفر يرصملا لوئسملا دكأو .لوبقم ريغ رمأ "ةيبرعلا اياضقلا" يف ياريإلا لخدتلا
 نع ناريإ تفقوت اذإ طقف ,ناريإ عم ةديج تاقالعل نودعتسم نحن" :ىوتسملا

 ."ةقطنملا يف باهرإلا معد نع تعلقأو ءاننوئش يف لخدتلا

 ناريإ نأب دقتعي يرصملا ينمألا لوئسملا نإف ,ةيلخادلا لكاشملا ببسب س

 اهجمانرب ريوطت نع فقوتتو ,يبرعلا ملاعلا عم امتاقالع نيسحتل يعسلا لواحتس
 اديزم معدت نأ لواحتس ناريإ نأ عقوت امك .برحلا بنجتتل كلذ ءةرتفل يوونلا

 عم لضفأ تاقالع ينبت نأ لواحتسو هللا بزحو سامح معد نيب "نزاوتلا" نم

 نأ نكمي قارعلا يف يئاريإلا ذوفنلا نأ نم هقلق نع يرصملا لوئسملا ربع .برعلا

 اديهمت ةيقارعلا ندملا جراخ ةيكيرمألا تاوقلا راشتنا ةداعإ دعب يرشتسي

 تاوقلا نه ١٠,٠6٠٠ كانه نأ ىلإ راشأ سويرتاب لارنجلا نأ الإ .امباحسنال

 لاقو ,جيردتلاب متيس باحسنالا نأو ؛قارعلا يف ةدوجومه لظتس ةيكيرمألا

 ام لاح يف ياريإلا ذوفنلا ءاوتحا ىلع برعلا ةردق نم قثاو هنإ سويرتاب لارنجلا
 .ةوقب ةيقارعلا ةموكحلا اومعد اذإ

 :ليئارسإو «ةينيطسلفلا /ةينيطسلفلا ةحلاصملا

 اميف :ةيسيئرلا فادهأ ةثالثلا نإ ىوتسملا عيفر يرصملا ينمألا لوئسملا لاق

 معد ءانبو ءسامح فاعضإ ,ةزغ يف ءودهملا ةداعتسا يه ,ينيطسلفلا فلملا صخي

 نإ يرصملا لوئسملا لاق :ةزغ صخي اميف .سابع دومحم ينيطسلفلا سيئرلل يبعش
 ىلع ليئارسإ ثحت رصم تناكو «ةيناسنإلا ةنوعملا ليصوتل ليئارسإ عم لمعت رصم
 ينمألا لوئسملا فاضأ امك .ةزغ لخاد ةيناسنإلا تاناعإلا نم ديزمب حامسلا

 ىلإ راشأو «ليئارسإو سامح نيب ةئدهت قافتا ىلإ لوصولل ىعسي لازام هنإ يرصملا
 طغضلا تحت سامح لظت نأ يف اهتبغرو ةزغ لخاد ةيجيتارتسال ليئارسإ راقتفا نأ
 لوخد تفقوأ رصم نأب لوقيف ,سامح فاعضإ نأشب امأ .قافتالا مامتإ نود لاح

 . ةزغ ىلإ حالسلاو لاملا

 هلال نو



 .امب ,"اهتاردق لك دقفت اهنأب رعشت سامح" :ىوتسملا عيفر يرصملا لوئسملا لوقي
 ىلع ةدوجوملا قافنألا ةكبش لالخ نم مهسفنأ حيلست ةداعإ ىلع نيرداق ربغ مهفأ

 ,سامح معد ةكبش كيكفت يف رصم حاجنب ةصاخ .طغضلا .ةزغو رصم نيب دودحلا

 . قباسلا نم "ةنورم رثكأ" فقاوم ينبت ىلع سامح ربجي امبر

 سابع نأ نوينيطسلفلا دقتعي نأ بجي هنأب يرصملا ينمألا لوئسملا دكؤي
 ةفضلا يف ةديدج ةيباجيإ تاروطت ىلإ راشأو «ةينيطسلف ةلود نيمأت ىلع رداق

 شيتفتلا طاقن ضعب ةلازإو ,ينيطسلفلا نمألا تاوق ريوطت اهيف امب «ةيبرغلا

 نع ىوتسملا عيفر يرصملا لوئسملا ربع .ةكرحلاو ةراجتلا ليهستل «ةيليئارسإلا
 «ةريخألا يليئرسإلا ءارزولا سيئر تاباطخو ,يناطيتسالا طاشنلا رارمتسا نم هقلق

 قطانملا يف تايداصتقالل يفاكلا ريوطتلا مدعو «ةيلاكيدارلاب مستت يتلاو
 .مالسلا تاثداحم رارمتسا صرف نم للقي نأ هنأش نم كلذ نإ لاقو «ةينيطسلفلا

 لاح يف ءاقلل سابعو وهايناتن وعدي امبر كرابم سيئرلا نأ يرصملا لوئسملا فاضأ

 . مالسلا تاضوافم ترثعت اذإ ام

 هتادوهجم ىلع سويرتاب لارنجلا عالطإب ىوتسملا عيفر يرصملا لوئسملا ماق
 ءراشأ امك ءابعص لازام ةحلاصمل لوصولا نأ الإ .ةينيطسلفلا ةحلاصملا لجأ نم
 ةينيطسلفلا لئاصفلا نإ لاقو .قافتال لوصولا نوديري حتف الو سامح ال نإ ثيح
 قيرط ىلإ تلصو تائداحملا نأ الإ .نيزجتحما حارس قالطإ ةشقانمل رصم يف نآلا

 نيزجتحملا حارس سابع قلطي ىتح ةحلاصملا تدمج دق سامح نأ ذإ .دودسم

 لوئسملا لاق امك ءادبأ كلذب لبقي نل سابعو «ةيبرغلا ةفضلا يف نييوسامحلا

 . ىوتسملا عيفر يرصملا

 ويلوي ا/ يف ةيقافتال لوصولا ةيلامتحا يف يرصملا ينمألا لوئسملا ءلكش امك
 .نيرهش وأ رهشل اهديمجت متيس تاثداحملا نأ عقوتو .لبق نم رصم تنلعأ امك
 رصم نأب دعو يرصملا ينمألا لوئسملا نإف ,تاطابحإلاو تايدحتلا نم مغرلاب

 اد ١# -



 مث .لئافتم امود يننكل ..ةبعص اهنإ :لاقو ةينيطسلفلا ةحلاصملا نم "سأيت نل"

 .دفني أدب يربص نأ الإ ,روبص لجر يننأب دقتعأ :لمكأ

 ,نميلا ءايروس

 نيسحعب ايوس موقت نأب هلمأ نع ىوتسملا عيفر يرصملا ينمألا لوئسملا ربع
 رودب مايقلا نع فقوتتو ,ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو يبرعلا ملاعلا عم اهتاقالع

 «قارعلا عم نواعتت نأ بجي ايروس نأ دكأ امك .ةقطنملا يف "يباريإلا ةاجنلا لبح"
 يرصملا ينمألا لوئسملا فاضأ امك .نيلتاقملا قفدت ىلع ةرطيسلاو .دودحلا نيمأتل

 ةلكشملا لح لبق يليئارسإلا ينيطسلفلا عارتلا لح ةركف طقست نأ ايروس ىلع نأ

 . ليئارسإ عم نالوجلا ةبضه نأشب ةيقافتال لصوتت نأ اهيلعو ءايروس عم
 لاقو «نميلا يف رارقتسالا مدع نأشب هقلق نع يرصملا ينمألا لوئسملا ربع ب

 كلذ يف امب «ينميلا سيئرلا ,حلاص هللا دبع يلع ةدعاسمل ادهج تلذب رصم نإ

 راشأ امك .نييثوحلا ةعامجل رطقو ناريإ همدقت يذلا معدلا نع تامولعم ميدقت

 ةبراخم نميلا تاردق معدل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا دوهحل سويرتاب لارنجلا

 ةيلمعلا نمغي هنإ سويرتاب لاردجلا لاق ءيباتسكابلا نأشلا صخي اميف .نيفرطتملا

 امب ,دودحلا ىلع يبرغلا يلامشلا ميلقإلا ينو .تاوس ميلقإ يف ةيناتسكابلا ةيركسعلا

 نع ىوتسملا عيفر يرصملا لونسملا ربع دقو .ةبوكنملا قطانملا رامعإ ةداعإ كلذ يف

 ارطخ نولكشي نيفرطتملا نأب سانلا عانقإل ةيناتسكابلا ةموكحلا دوهجل هريدقت

 ىلع سويرتاب لارنجلا ددش ءيباغفألا نأشلا يف .يموقلا ناتسكاب نمأ ىلع ايقيقح

 يف ةنئاكلا ةيناغفألا تاباختنالا دعب مكحلا مظن نيسحتو ,فنعلا ةماود فقو ةيمهأ

 .ربمتبس ٠

 .ةقيثولا هذه ةعجارمب سويرتاب لارنجلا ماق

 تاكا مح
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 مهلعجي ناوخإلل ناريإ معد:سرجنوكلل يرصم ينمأ لوئسم ة#
 . .انءادعأ

 ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةرافسلا
 عيفر ينمأ لوئسم لباقي سرجنوكلا نم دفو :عوضوملا
 زنوج تارويتس ةنعبلا سيئر بئان :هفنص

 :صخلملا

 سرجنوكلا دفوو ةريفسلا نم لك ىوتسملا عيفر يرصم ينمأ لوئسم ربخأ
 ةينيطسلفلا تاثداحملاب لئافتم هنإ ربمسيد "لا يف شتيفنويفجروج ةسائرب

 يف رصم دوهجل ليئارسإ تاداقتنا نم هقلق نع ربع لوئسملا نأ الإ ةيليئارسإلا
 مدع نم هسجوت برعأ امك .ةزغ عم دودحلا ىلع قافنألا ربع بيرهتلل يدصتلا

 .ةزغل جاجحلا ةدوعب ةصاخلا تابيترتلا يف ليئارسإ عم رصم لمع ةيناكمإ
 نأشب ةيكيرمألا ةموكحلا تاحيرصت نأب لوئسملا لاق ءيباريإلا نأشلا يف

 لودلا لماعتت تناك يتلا تاباسحلا تريغ دق ةينطولا تارابختسالا تامييقت

 ليدعت ةيقارعلا ةموكحلا ىلع نإ لاق يقارعلا نأشلا يفو .ناريإ عم اهبجومب ةيبرعلا

 نييقارعلا عم لماعتي الأ يكلاملا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر ىلع نأو اهروتسد
 .ةيفئاط ةقيرطب

 .. زجوملا ىهتنا
 :ليصافتلا

 نم دفو ةلباقمب ةنسلا سأر ةليل ىوتسملا عيفر يرصم ينمأ لوئسم لهتسا

 ةموكحلا دادمإب رمتستس رصم نكل ,فلتخن انايحأ ,ةدحتملا تايالولل كيرش

 لظي .قارعلاو نانبل لثم ةجرحلا قطانملاب ةصاخلا تاربخلاو تامولعملاب ةيكيرمألا

 نأ ينمألا لوئسملا ىعداو ,ةيرهوجلا ةيضقلا وه ينيطسلفلا يليئارسإلا عارصلا

 ااا



 عارصلا نم ذختت يتلا «ةيباهرإلا تامظنملل "ىربك ةبرض" نوكيس يملسلا لحلا

 .ةيبرعلا ةيليئارسإلا ةلكشملا لحب مزتلم كرابم سيئرلا لعجي يذلا رمألا .ةعيرذ

 رمتؤم نأ ىلع اقلعم ةيكيرمألا ةرادإلا تادوهجم يرصملا لوئسملا ايح دقو

 ةعبرأ ىلع سسؤم مدقتل بسانم تيقوتلا .اجمن أدبو لمألا ىطعأ دق سيلوبانأ

 .ضوافتلل دادعتسا ىلعو ,ةلدتعم ةينيطسلفلا ةطلسلا يف ةدايقلا ءالوأ :لماوع

 نودعتسم نويليئارسإلا ءاثلاث .ةزغ يف ايسايس ةعوطقمو ةلوزعم سامح ءايناث

 امبرو ءضيرعو يوق ةيليئارسإلا ةموكحلا فالتئا نأب لوئسملا لاق دقو .مالسلل
 ىرتل ةدعتسم ةيبرعلا لودلا ءاعبار .تاينيعستلا فصتنم يف نيبار فالتنئا نم ربكأ

 .عارصلا اذهل ةياف

 يف ةدحتملا تايالولل ةدعاسملا ميدقتل ةدعتسم فقت رصم نأ لوئسملا دكأ

 تابقعلا فرعتو «نييليئارسإلاو نيينيطسلفلا فرعت ةيرصملا ةموكحلاف .اهدوهج

 بجي «ىلوألا :نيتوطخ ذاختا لوئسملا حرتقا دقو .مالسلا قيرط يف فقت يتلا

 يلودلا عمتجملاو ةدحتملا تايالولل نكمي ام وهو ,ةدهاعم عقوتل نيبناجلا ىلع طغضلا

 تايالولا رصت نأ بجي ,ةيناثلا .مئالملا تقولا يف هقيبطت متيو هيلع ةقداصملا

 . ٠/4 3١ ماعلا ءاهتنا لبق قيرطلا ةطراخ نم ىلوألا ةلحرملا لامكإ ىلع ةدحتملا

 :ينيطسلفلا يليئارسإلا عارصلا

 عيقوتل دادعتسا ىلع ةينيطسلفلا ةطلسلا نإ ىوتسملا عيفر ينمألا لوئسملا لاق

 ةئالث ىلإ ماع نم لالخ يف ةينيطسلفلا ةلودلا سيسأت متي نأ بجي نكلو ,ةيقافتا

 فوقولا ىلع ةرداق ريغ اهلعجي امم ءايسايس سامح لزع اهيف متي يتلا ةرتفلا يف ماوعأ

 نكل «ةنصحتم لظتو ءريرحتلا ةمظنمو ليئارسإ نيب ةدهاعملا عيقوت ليبس يف

 «شاقنلا ءانثأ يف .سامح لزع رمتسيس ىتم ىلإ ديدحتلاب فرعي ال ينمألا لوئسملا

 نع ديزت ةدمل ةزغ ىلع رطيست لظتس سامح نأ ىلإ حملي ينمألا لوئسملا نأ ادب

 اذإ ام لاح يف هنإ شتيفونويف روتانيسلل لاق ,ةشقانملا نم قحال تقو يفو ,ماعلا

 ب اج



 ةرطيسلا نع يلختلا ىلع اهرابجإ متيس سامت نإف .ةسالسب تاثداحمإ ترمتسا

 . رهشأ ةعبرأ وأ ةثالث لالخ يف ةزغ عاطق ىلع

 سامح ىلع نأ ءريبكلا ينمألا لوئسملا لوقي امك ءسامح صخي اميف ةصالخلا
 نأ اهنكمي ال ,ةيسايسلا ةيلمعلا يف اهطارخنا وأ ,ةمواقم ةكرح اوك نيب ام رايتخالا
 .نينثالا نيب عمجت

 :نيينيطسلفلا بيردت

 معدو بيردتل ةدعتسم ةيرصملا ةموكحلا نأ تارم ةدع ينمألا لوئسملا دكأ
 ةمزاللا قفارملا اهيدل ةيرصملا ةموكحلا نأ ىعداو .ينيطسلفلا نمألا تاوق
 .نوتياد ثيك لارجلا يكيرمألا نمألا قسنم نم ادر رظتني هنكل .بيردتلل
 نمألا تاوقل يلوألا بيردتلا نإ يرصملا لوئسملا غالباب انمق دقل :ةظوحلم)
 يف بيردتلا ءدب ةلأسم يف رظنلا ديعن انلعجيس ام ,ندرألا يف متيس ةينيطسلفلا
 (ةظوحللملا ةياف .مداقلا عيبرلا رصم

 اهنكل ,سامح ىلع طغضلا يف رمتستس ةيرصملا ةموكحلا نأب الئاق فاضأ مث
 . سامح لزع ديرت رصم نأل كلذ .اهعم ىوتسملا ةضفخنم تالاصتاب ظفتحتس

 ليئارسإ نم رصم بلطتس .طقف فقوتت نيحو ,ماسقلا خيراوص فقوتت نأ بحي
 .ءودهلاب ءودهلا لباقت نأ

 :دودحلا ةيضق

 نم امود ليئارسإ وكشت اذامل يرصملا ينمألا لوئسملا شتيفونيف روتانيسلا لأس
 يرصملا ينمألا لوئسملا باجأف ,قافنألا ربع بيرهتلا عم رصم لماعت يف لكاشم
 يرصملا نواعتلا نأو ءرشابم لكشب هل مهاوكش نومدقي ال نييليئارسإلا نأب
 ببسب ةريح يف ودبي ناك .ةرمتسم نأشلا اذهبي تامولعملا لدابت يف يليئارسإلاو
 يف ةدحتملا تايالولا لخدتت نأ دوت رصم نإ لاقو .رصمل مئادلا ليئارسإ داقتنا
 نوديري ال" .اذه ىلع نوضرتعي نييليئارسإلا نأ الإ ؛ليئارسإو رصم نيب تاشقانملا
 .ةحفصلا يطل دعتسم هنأكو ادب ينمألا لوئسملا نأ الإ ,"ةفرغلا يف ادوهش

 مث ”هجاتحن نحن .هجاتحن نحن .يملس لحل لوصولل ريصق تقو انيدل نحن"
 ال ؛باهرإلا نع ارابخأ عمسن الف حابص تاذ ظقيتسدل :ينمألا لوئسملا لمكأ

 بدلا ع



 وه اذه ءءادعس لكلا نوكي نأ ديرن .ىلتق نع رابخألا نم ديزم ال ؛تاريجفت

 . يرصملا ملحلا

 :ايروس

 ارود ابعلت نأ ايروس وأ ناريإل نكمي ناك اذإ رنرت سرجنوكلا وضع لأس
 ممألا دمجت نأ ةدشب ديرت ايروس نأب يرصملا ينمألا لوئسملا باجأ .ايداسفإ

 ةموكحلاف تقولا سفن يفو .يريرحلا دعس لتقم يف يلودلا قيقحتلا ةدحتملا
 نأ ىلع ايروس ثح نكميو :نييليئارسإلا عم ضوافتلل دادعتسا ىلع ةيروسلا

 .ءايروس ءادأ نأشب تانامض هيدل سيل هنأب فاضأ هنإ الإ .ءانب ارود بعلت

 :ةيموقلا تارابختسالا مييقت

 «ياريإلا يووتلا جمانربلل ةيكيرمألا ةيموقلا تارابختسالا مييقت صخي اميف
 يف اقاباسح ديعت تأدب ةيبرعلا لودلا نم ريثكلا نأل هقلق يرصملا لوئسملا ىدبأ

 اريغت لثمب ةيموقلا تارابختسالا مييقت نأب ضارتفا ىلع ادانتسا ؛ناريإ نم اهفقوم

 مهفلا حيحصت ىلع لمعت رصم نإ يرصملا لوئسملا لاقو .ةيكيرمألا ةسايسلا يف

 مييقتب اودعست ال «ةيبرعلا لودلل لوقن" :لاقو «ةيبرعلا لودلا ىدل ئطاخلا

 نأ امامت ملعن نحن ءناريإ وحن اوعرست الو ,ةيكيرمألا ةيموقلا تارابختسالا

 ".يوون حالس كالعماب ناريإل حمست ىل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 :ناريإ

 ىلع رثؤت يهف .رصمل اريبك اديدهت لكشت ناريإ نأب ينمألا لوئسملا لوقي
 تماق دقو ,مالسلا دسفتو داهجلا معدت ناريإ ,جيلخلا ةقطنمو ناريإ يف ةعيشلا

 نإف ,نيملسملا ناوخألا نومعديس اوناك اذإو .قباسلا يف رصم يف نيفرطتملا معدب

 ماظنلا ىلع طغضلا ةسرامم ةيرصملا ةموكحلا لصاوت ."انءادعأ" مهنم لعجي كلذ

 .اهيضارأ ىلع انمآ اءوجل مهيطعت نيذلا ؛نيفرطتملا ميلسعل ياريإلا

 ةيرصملا تاقالعلا نيسحت ليبس يف اقئاع لظتس ةيضقلا هذه نأ فاضأ مث

 يف ياجيرال يلع قباسلا يوونلا ضوافتملا عم يرصملا لوئسملا لباقت) .ةيناريإلا
 (عوبسأ ةدمل رصمل ةصاخ ةرايز يف يباجيرال ناكو .عوبسألا اذه ةيادب

 :قارعلا
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 دصقي) نييقارعلا لك لثمت ال يكلاملا ةموكح نأل هقلق نع ينمألا لوئسملا ربع
 ةقيرطب نييقارعلا عم لماعتي الأ يكلاملا تثح ةيرصملا ةموكحلا نإ لاقو .(ةنسلا

 ,كلذ ىلإ ةفاضإلاب ءينسلا ليثمتلا نم ديزمل حامسلل روتسدلا لدعي نأو «ةيفئاط
 .ةطرشلاو شيجلا يف ةلغلغتملا تايشيلملا ىلع يضقت نأ بجي ةيقارعلا ةموكحلا نإف

 متيس فنعلا ىوتسم ضافخنا نأ يرصملا لوئسملا نظي ال ,ديعبلا ىدملا ىلع

 ةلكشم ياريإلا ذوفنلا نأ امك .افنآ امب حوصنملا تاءارجإلا ذاختا نود هقيقحت
 ليصف 7١ ةحلاصم ىلع تلمع ةيرصملا ةموكحلا نإ يرصملا لوئسملا لوقي ؛ىربك

 نم عوتلا اذه نأو .ةيضرم جئاتن نع كلذ ضخمت دقو .قارعلا يف ةليبقو
 نامستي ردصلاو يباتسيسلا نم الك نأ دكأ امك .رمتسي نأ بجي تادوهجملا

 ..امهعم لماعتلا نكميو ةيلمعلاب

 دوو
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 ربكأ نويناريإلاو ..يب لصتي ملو يكلاملل يفتاه تيطعأ:كرابم ا©

 ..نيباذك

 ةرهاقلاب ةيكيرمألا ةرافسلا

 ليئارسإ :ناونعلا

 كرابم سيئرلا لباقي يربك ةسائرب سرجنوكلا نم دفو :عوضوملا

 يبوكس تيرجرام ةريفسلا :هفنص

 ةياغلل يرس

 :صخلملا

 تاروطتلا ةشقانمب ةيكيرمألا ةريفسلاو يريك روتانيسلا ماق ءويلوي ” يف

 «ناريإ ؛قارعلا ,نادوسلا ؛يوبابميز كلذ يف امب كرابم ينسح سيئرلا عم ةيميلقإلا

 نأ لضفي هنكل ؛نادوسلل لح داجيإ ىلع لمعي هنإ كرابم لاقو .نيطسلفو ليئارسإ

 نم ةيكيرمألا تاوقلل "روهتمل" باحسنالا نم كرابم رذح ."ءوده" يف كلذ لعفي

 .قارعلا

 ,باهرإلا نومعدي مهإ لاقو ,نوباذك مهنأب نييناريإلا يرصملا سيئرلا فصو

 يمر عافد فلاحت يف ةدحتملا تايالولل مامضنالا اوعيطتسي نل برعلا نإ لاقو

 مالسلا ةيلمع نم طابحإلا نع كرابم ربع .اهماقتنا نم افوخ ,ناريإ دض

 .ينيطسلفلا ماسقنالا مذو :ةينيطسلفلا ةيليئارسإلا

 .. زجوملا ةياف

 :ليصافتلا

 :يباجوم نم اعئام افقوم ذختي يقيرفإلا داحتالا

 روتانيسلا أدب ,ةقيقد 5٠ ةدمل رمتسا «خيشلا مرش يف كرابم سيئرلا عم ءاقل يف

 يتلاو «يقيرفإلا داحتالا ةمق يف تاشقانملل هتيؤر نع كرابم سيئرلا لاؤسب يربك

 د ١# -



 رخأتم تقو ىتح ةمقلا يف ناك هنإ كرابم لاق .قباسلا مويلا خيشلا مرش يف تهتنا
 سيئرلا يوبابميز سيئر اونادأ دق ءاضعألا ضعب نإ لاقو .ابعتم ناكو ءءاسملا نم
 داجيإو ,ةينطو ةدحو ةموكح نّوكي نأ نورخآ هنم بلط امنيب ,يباجوم تربور
 .ةضراعملا بازحأل رود

 يوبابميز نأل ءرصم يف رمتؤملا روضح نم يباجوم عنم عطتسي مل هنأب كرابم لاق
 هذه يف ببست نم مه اوناك نييناطيربلا نأ فاضأو «.يقيرفإلا داحتالا يف وضع
 نأب يباجومل عمسي امب اعئام ناك" نييقيرفإلا ءامعزلا لبق نم طغضلا نأو ."ةبلجلا"
 . "هل ولحي ام لعفي

 :لضفألا يه ةئداحلا ةيسامولبدلا :نادوسلا
 نأ كرابم باجأ ,نادوسلا يف عضولا لوح يريك روتانيسلا لاؤس ىلع ادرو

 لح نكمي ناك" :لاقو .يقيرفإلا داحتالا ةمق يف انلع اهتشقانم متي مل ةيضقلا
 راشأو ."لكاشملا لح امئاد امهنكمي ناتليبق" نأل انلع تشقون اهنأ الول "ةيضقلا
 لالخ نم يبادوسلا بعشلا ةدعاسمل ةيرصم تالواحم" كانه نأ ىلإ كرابم
 لامشل حصنلا ميدقتل ةيتارابختسالا تادوهجملاو ,نادوسلا يف يرصملا ىفشتسملا
 . "ضوافتلاب نادوسلا بونجلاو

 :ةعرسب اوبحسنت ال :قارعلا

 ءارزولا سيئر يف هيأر ريغ دق ناك ام اذإ كرابم يريك لأس .قارعلل ةدوعلابو
 .ردصلا ةنيدمو ةرصبلا يف رارقتسالا قيقحت يف هحاجن دعب :يكلاملا يرون يقارعلا
 هنكل ,يفتاه مقر هتيطعأ انأ ةرهاقلل ىتأ وه ,يعبطب ادقتنم تسل انأ" :كرابم در
 نكل «ةيقارعلا تاوقلا بيردتل اضرع تمدق رصم نأ ىلإ راشأ مث ".انب لصتي مل
 هل ةدحتملا تايالولا" نأ فاضأو .ضرعلا اذه نأشب ءارجإ اوذختي مل نييقارعلا

 . "ءاقبلا مهيلع كلذ متي ىتحو ,ةطرشلاو شيجلا يوقت ىتح باحسنالا اهنكمي
 :نييناريإلا اورذحا :ناريإ
 وه اهلمكأب ةقطنملاو قارعلا يف رارقتسالا صخي اميف كرابه لغشي ام رثكأ

 ثحو ."ناكم لك يف رشتنت ناريإ ؛قارعلا وزغل ةجيتن" نأ دقتعي وه .ناريإ
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 مهبذك نورربيو ,نيباذك ربكأ مهفإ' :ناريإ هلوقت امث اهرذح ذخأتل ةدحتملا تايالولا

 ةقطنملا ءامعز نم ريثكلا نأب نمؤي وهو ."ىمسأ فده لجأ نم كلذ نأب مهفامبإل

 ةدحتملا تايالولا كراشت نل اهعيمج ةيبرعلا لودلا نأب لاق هنأ الإ .يأرلا هنوكراشي

 ةيبيرختلا ناريإ لامعأ نم فاخن اننأل" كلذ .ناريإ ةهجاوم يف ةيعافد ةقالع يف

 . "اهباهرإو

 ءانلع هلوقأ نأ عيطتسأ ال يننكل ءاديج فورعم باهرإلل ناريإ معد نإ لوقي

 ءاوتحال لمأ لضفأ يه تابوقعلا نإ كرابم لاق ."ارطخخ اعضو قلخيس" كلذ نأل

 .اهيلع قدصت نأ ىلع ؤرجت نل ةيبرعلا لودلا نأ الإ ,ناريإ

 :مالسلا تاثداحمب الئافتم تسل

 «ليئارسإو ايروس نيب امدقت ىري ال هنإ كرابه لوقي .مالسلا ةيلمع ديعص ىلع
 نيينيطسلفلا نإ لاقو .ةينيطسلفلا ةطلسلاو ليئارسإ نيب مدقت يأ عقوتي الو

 .نزام وبأ هعقوي قافتا يأ نوضفريس ىرخألا لئاصفلاو سامح نأو :"”نورجاشتي"

 .اياضقلا ضعب يف ةبراقتم ودبت لئاصفلا نإ يريك روتانيسلا لاق

 نأ اهنكمب ةينيطسلفلا لئاصفلا نم ريثكلا نأ دقتعي ال هنإ ارركم كرابم هباجأف

 . نزام وبأ تادوهجم نأش نم ليلقتلا وه مهلغشي ام لك نأو ,قافتال لصت
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 هف)
 ءانثأ سور مهب يقتلي نأ ررقملا نم ةيرصم تايصخش عبرأ كانه 8

 ..ةرهاقلل هترايز

 ارطخ ةقطنملا ىلع اهريثأت ضرفل ناريإ تالواحم نأ كرابم سيئرلا ربتعي
 يناريإلا رطخلاب قلعتي اميف هزيكرتو كرابم ةيؤر نإ الإ ءرصم ىلع ايجيتارتسا
 يوونلا جمانربلا نأب كرابم هيف رقي يذلا تقولا يفف ءام اعون انتيؤر نع فلتخي
 ىدملا ىلع ارطخ هاري هنإ الإ . رصم ىلع يجيتارتساو يسيئر رطخ نيناريإلا

 لثم .ناريإل يوونلا ريغ طاشنلا وه حلم لكشب هريكفت لغشي ام امنيب .ديعبلا
 يتلا ءايشألا لكو .لاومألا بيرهتو ةحلسألاو ةيمالعإلا تامجهلاو سامح معد
 . "برغملا ىلإ جيلخلا نم ناطرسلا لثم رشتني يذلا يباريإلا ريثأتلا" اهنأ كرابم ىري

 دوهج فاعضإ ىلإ ىعسي يذلا ودعلا ناريإ ربتعت رصم نإف ,ددحم لكشبو
 ددق امنيب ,ةزغ ىلإ ةحلسألا بيرق عنمو ةينيطسلفلا ةحلاصملا يف ةيرصملا ةموكحلا
 .نانبلو نادوسلا يف رارقتسالا لثم ةيرصملا حلاصملا

 «نانبل « ةزغ يف ةيناريإلا تالخدتلا نم ةقلق ةيرصملا ةموكحلا نإف كلذك
 هللا برحل ةعبات ةيباهرإ ةيلخ دوجو ةرهاقلا ربتعت كلذك ..نادوسلا ,قارعلا

 .عقوتم ريغ يناريإ ديعصت رصم يف يانبللا
 ممألا ىلع طغضلاب ةدحتملا تايالولا تماق اذإ هنأ ةيرصملا ةيجراخلا دقتعتو

 يف نطنشاو فقوم نم كلذ يوقيس ,يوونلا ليئارسإ جمانربب قلعتي اميف ةدحتملا
 .ةيوونلا اًهاطاشن فقوب ناريإل اهتبلاطم

 دوهجلا عم نمازتلاب يأت كترايز نإ ءرصمه يف كب ابحرم ,سور ريفسلا ةدايس
 دوهج لشف بجعل ةلواحم يف ؛ليئارسإو سامح نيب رانلا قالطإ فقول ةيرصملا
 ةحلسألا بيرق فقو فدمي كلذكو ,سامحو حتف نيب رصم اهاعرت يتلا :ةحلاصملا

 . ةزغ ىلإ رصم نم
 .ةيرصملا دوهجلا فاعضإ ىلع لمعت ناريإ نأب ةعانق ىلع ةيرصملا ةموكحلا نإ

 ءاوس «لؤافتلل اببس دعت ةديدجلا ةيكيرمألا ةرادإلا نأ نوري نييرصملا نم ريثكلا نإ
 يكيرمألا رودلاب قلعتي اميف وأ «نطنشاوو ةرهاقلا نيب ةيئانثلا تاقالعلاب قلعتي اميف
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 ةرايزل امابوأ سيئرلا ةوعد لوبقل اًدعتسم ودبي كرابم سيئرلا نإ .ةقطنملا يف

 ذنم نطنشاول ىلوألا هترايز دعت يتلاو «ةمداقلا ةليلقلا روهشلا لالخ نطنشاو

 5٠6٠١. 5 ليربأ

 رصم ةرايزب طسوألا قرشلل صاخلا ثوعبملا ليشتيه جروج روتانيسلا ماق

ئرلا نكي مل ظحلا ءوسل امنيب ءتارم ثالث ةقطنملاو
 انبلط دقل ءادوجوم كرابم سي

 نيمألاو ناميلس رمع ريزولاو طيغلا وبأ دمحأ يرصملا ةيجراخلا ريزو نم لك نم

 ءاوللا ةيلخادلا ريزوو كرابم لامج ديسلاو ىسوم ورمع ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا

 . كعم ءاقل دقع يلداعلا بيبح

 ىلع ربكألا يسيئرلا رطخلا ناريإ ربتعي هنأ حوضوب فشك كرابم سيئرلا نإ

 ةروطخ رثكأ تحبصأ ,ةودع تناك املاط يتلا دلبلا نأ ىلع ددش هنأ امك ءرصم

 لك نم مغرلا ىلع ناك يذلا ,نيسح مادص يقارعلا سيئرلاب ةحاطإلا ذنم

عت ناريإ نأ نآلا ربتعي كرابمف .ناريإ مامأ ابلص اطئاح فقي -هئواسم
 ةيرحب كرح

 يضوفم دحأل كرابم فصو ام بسحب ,برغملا ىلإ جيلخلا نم ةقطنملا يف

 .سرجن وكلا

 نل مهف ,نارهط عم ةيسامولبدلا تاقالعلاب قلعتي اميف نيحضاو نييرصملا نإ

 ىلع قافتاو ,ةشقانم دعب الإ يعيبط لكشب ةيسامولبدلا تاقالعلا ةدوعب اوحمسي

 مسا لمحي يذلا عراشلا اهيف امب ,ةينمألاو ةيسايسلا تاعوضوملا ضعب

 .تاداسلا رونأ لحارلا سيئرلا لايتغا ثداح دعب هتيمست مت يذلاو «يلوبمالسالا

 اهنكلو ؛سامح ربع ةزغ عاطق ىلع نييناريإلا ةرطيس نم ةقلق ةيرصملا ةموكحلا نإ

 عفد ام وهو .نييناريإلا عم ريبك قافتا دقعب موقن نأ ىشخت هسفن تقولا يف

 ؛نارهط عم اياضقلا ضعب ةشقانمب نوموقي ممنأ انرابخإ ىلإ ةيرصملا ةيجراخلا
 عامسو

 .ةيميلقإ اياضق يف ئاريإلا يأرلا

 ام لوحت نم دبال هنأ مهكاردإ عم ءكلذ ىلع نولمعي نييرصملا نأ دقتعن نحنو

 ؛«شماغلا ىلع ةيداصتقالاو ةيفاقثلا تاقالعلا ةدايزب نوموقي اضيأ مهف «تاقالعلا يف

 . رصم يف يعيشلا دملا نم اضيأ نوشخي نويرصملاف «ةيسامولبد تاقالع نود
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 حمسي نلو «ناريإو هللا بزح عم ةهجاوم ىرجأ هنأ ناميلس ريزولا انربخأ دقل

 وه هللا بزح ةيلخ ىلع ضبقلا نأ ىلإ ناميلس راشأو ءرصم يف ناريإ لمعت نأب
 يف يرصم لخدت هلباقيس رصم يف لخدت يأ نأ نم نييناريإلل ةحضاو ريذحت ةلاسر
 ناميلس انرذح كلذك ءايروسو ناريإ ين ءالمع دينجت لعفلاب مت هنأ احضوم «ناريإ
 «يوونلا جمانربلا وهو «ياريإلا رطخلا نم طقف دحاو بناج ىلع زيكرتلا نم
 يف لخدتلاب اه حامسلا مدعو ءااعفأ ةجيتن نمشلا ناريإ عفدت نأ ةرورضب بلاطو
 بحر امك «ناريإ دض ايموكح انواعت ناميلس انيلع ضرع دقل .ةقطنملا نوؤش

 .ياريإلا ذوفنلا نم دحلل ةكرتشم ةيرصم ةيكيرمأ دوهج دوجوب
 يف رالود نويلم 75 غلب سامح يباريإلا يلاملا معدلا نأ ىلإ ناميلس راشأ دقل

 بسحبو .اهيضارأ ربع لاومألا كلت رورم عنم يف تحجن رصم نأ الإ ءرهشلا
 تحجن رصم نكلو .ماسقلا يلتاقم بتاور عفد ارارم تلواح ناريإ نإف ناميلس
 بزح مايق ةروطخ ىلإ اضيأ تفل دقل .ةزغل لوصولا نه لاومألا كلت عنم يف
 ودبلا معد ىلع لوصحلا اضيأ لواحت ناريإ نأ ىلإ راشأ امك ءرصم يف ةيلخ ءاشنإل

 .ةزغ ىلإ ةحلسألا رورم ليهست لجأ نم ءءانيس يف
 ةديدجلا ةيكيرمألا ةرادإلا ىعست نأ طيغلا وبأ دمحأ ةيجراخلا ريزو عقوت دقل

 تايادبو ٠٠٠9 ةياف لولحب هنأ الإ ,نارهط عمه ةيوقو ةديدج تاقالع ءانبل

 اهضفر ىلع نارهط رارصإ عم ةصاخ ,هتاعقوت نع اديعب طيغلا وبأ اذب 6٠
 . بيصختلا جمارب فقو

 ىلع موجهلا ةمهم ىلوتيس نم يه ليئارسإ نأ داقتعالل طيغلا وبأ عفد ام وهو
 ةدحتملا تايالولا ناعضيس يناريإلاو يليئارسإلا دنعلا نأ طيغلا وبأ ىريو .نارهط
 يذلا يوقلا يأرلا ديدرت طيغلا وبأ ديعيسو .يمالسإلا ملاعلا مامأ ئيس فقوم يف
 ةيوونلا ةحلسألا نم طسوألا قرشلا ةقطنم ءالخإ وهو ,كرابم سيئرلا هددري

 .ةيوونلا اهتحلسأ نع فشكلاب ليئارسإ مايق بلطتي ام وهو «لماك لكشب
 رامد ةحلسأ دوجو نم ةروطخ ىرت ال نطنشاو تناك اذإ هنأ طيغلا وبأ ىريو

 .ةغلاب ةروطخ لئمت اههأ نوري يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا نإف «ليئارسإ يف لماش

 يا



 ليئارسإ عفدل ةريبك دوهجب ةدحتملا تايالولا تماق ام اذإ هنأ طيغلا وبأ دقتعيو

 بلاطملا يبرعلا ملاعلا فقومو اهفقوم كلذ يوقيسف ,يوونلا اهحالس نع يلختلل

 . يوونلا اهحلست فقوب ناريإل

 مدع ىلإ وعدي امئاد وهف .ىسوم ورمع ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألل ةبسنلاب
 ةيوقتب ةيبرعلا لودلا موقت نأ بجي هنأ ىري وهف ءيئاريإلا ديدهتلا ريدقت يف ةغلابملا

 ربكألا رطخلا نأ يوق ناميإ هيدل ىسومف ,؛نارهط عم ةيفاقثلاو ةيداصتقالا اتاقالع

 ىلع اطوغض سرامي ام امئاد وهو ؛ينيطسلفلا يليئارسإلا عارصلا وه ةقطنملا ىلع
 ,ناطيتسالا فقو ىلع ليئارسإ ثح يف ربكأ اًدوهج ثبل ءةدحتملا تايالولا

 كلذك .يليئارسإلا يبرعلا عارصلا لح لجأ نم ةيسايس ةيلمع يف طارخنالاو

 ةيدوعسلاو ؛ةيحان نم ايروسو رطق مضي يذلا يبرعلا خرشلا حالصإ ىسوم لواحب

 نويرطقلا نوربتعي مهنأ ينلع لكشب اوحضوأ دق نويرصملاف «ةيناث ةيحان نم رصمو
 مهنأ ىلع مهسفنأ راهظإو ,مخضلا قافنإلا ربع مهل اًرود قلخ نولواحي ؛ةمعن وثدح
 ناريإ فص يف مهسفنأ عضو ربع ,ةينيطسلفلا ةيضقلا نع ع افدلا يف يقيقحلا لطبلا

 طخس تراثأ ةحودلا يف ةيبرعلا ةمقلا روضحل ناريإ ةوعد رطق ةلواحمف .ايروسو

 .ةيئزجلا كلت ةرادإ ءوس ىلع ىسوم اوبتاع نمث ءنيرخآو نييرصملا

 دوهج ىلع هزيكرت لك هجويف .يلداعلا بيبح ءاوللا ةيلخادلا ريزو امأ

 اليلحت يلداعلا مدقي نل «ةيلخادلا ةيسايسلا ةضراعملا عمقو باهرإلا ةحفاكم

 نع ةريثك اليصافتو تامولعم رفويس هنأ الإ ةقطنملا يف ناريإ رود نع ايجيتارتسا
 يلداعلل نكمي كلذك .ءانيس يف اهرصانع ىلع ضبقلا مت يتلا هللا بزح ةيلخ

 ةزغ ىلإ نادوسلا نم ةحلسألا بير فقول ةيرصملا ةموكحلا دوهج ضارعتسا
 لواح برهم تلتق هتاوق نإ يضاملا سرام يف انربخأ دقف ,ةيرصملا يضارألا ربع

 بيرهتلا عنمل ةموكحلا دوهج فصو دقل .رصم ربع ةزغ ىلإ ةيناريإ ةحلسأ بيرق
 .ةبعص ةيلمع اهنأب ةليوطلا ةينادوسلا دودحلا لالخ نم

 دمر



 ظوحلم رود يأب موقي ال ,ينطولا بزحلا يف دعاسملا ماعلا نيمألا ,كرابم لامج

 ينطولا بزحلا ىلع هزيكرت سركي وهف ةيجراخلا رصم ةسايسب قلعتي اميف
 ,رصم يف همهسأ نم نطنشاول ةريخألا لامج ةرايز تعفر دقل .يداصتقالا ريوطتلاو

 ىقلتو «ةيلود كونب يف لمع ,يفرصم هنأ امبو .هدلاول لمتحم ةفيلخ ديكأتلاب هنإ امك

 ةيلاملا ةمزألاو يداصتقالا عضولا ةشقانمل لامج هجتي امبرف ءايناطيرب يف هبيردت

 .ةيلاحلا

 مج[ ع



 ةمتاخلا

 ..ةمتاخ الب هنأ ودبي عضومل ةمتاخ عضأ يكل ءاريثنك تركفو ءاريثك تلواح

 ابناوج سمل هنأ دقتعأ "رجنلريإ نفيتس" ريبكلا بتاكلل لاقم ىلإ تلصوت اريخأو
 هنوبقلي امك "يكيرمالا سوباكلا" ةعقوممب جناسأ نايلوج هثدحأ امل ةريثك

 اذهل ةينأتملا ٍبءارق دعبو .. يبرغلا ةصاخ ةيملاعلا تاموكحلا لخاد ”سكيليكيو"

 ةءارقلا دعب ديكأتلابف . .مكنع هبجحأ نأ لدعلا نم سيل هنأ تدجو «لاقملا

 كفيو .ةيؤرلا هل حضوي اه ىلإ أرق نم لك جاتحي ,ةقباسلا تاحفصلل ةليوطلا

 هذه لكب ءتيقوتلا اذه يف سكيليكيو رهظ اذال يف نمكي يذلاو ..زغللا مسالط

 «قئاثولا كلت اهفشكتو اهنيدت يتلا تاموكحلا يلع رشن ام ربثأت ىدم امو ,قئاثولا

 ..يلي اميف دودرلا غلبأ ناكو

 تايالولا لعف در نودقتني نويبروألا" ناونعب اًناقم "رجنلريإ نفيتس" بتك

 :هيف لوقي "سكيليكيو قئاثو هاجت سرّشلا ةدحتملا

 ليس هاجت سرّشلا نطنشاو لغف در نإف «نييبروألا نم ريثك رظن ةهجو نم
 ةّمرطغ نع فيثكُي ءسكيليكيو اهَرَدصأ يلا ةّيرسلا ةّيسامولبدلا تاّيقربلا

 2, ١١-8 ثادحأ دعب ةيرسلا نم ةلاح ةرطّيَس ىلإ ناريشُي «قافنو ةّيلايربمإ

 .ةّيكيرمألا ئابملا عم ضقاست

 نم يأ رن عنمل مكاحملا لالخ نم ئيش امابوأ ةرادإ قيقحت مدع نم مغرلابف
 "جنسأ نايلوج" ماهّتا - نآلا لاحلا وه امك - ريدقت لقأ ىلع وأ «ةبّرسملا قئاثولا

 مالعإلا لئاسو يف ةعساو ٍةروصب اودِقُننا دق نيّيكيرمألا نيلوئسملا نإ ,ةعيرج ّيأب
 حّرص امك "باهرإلا" نم َةيادب ؛فاصوألا ّلكب تابيرستلا فصول ةّيبوروألا

 ؛كرويوين ةيالول يروهمجلا برحلا نع "جنيك رتيب" سرجنوكلا وضع كلذب

 يراليه هب تحّرص ال اًقبط ,"يلودلا عمتجملا دض ةمجه" اهنأب اهفصوب ًءاهتناو

 .نوتنيلك
 ىلع "جنسأ" ىلع ضبقلا ءاقلإ نأ "ستيج تربور" عافدلا ريزو دكأ امك

 "ةبيط رابخأ" ةلصفنم باصتغا ةّيضق ةّيفلخ

 - ؟؟ه



 ءاكيرمأل اًيداعُم اًيرس اًليمع" هرابتعاب .هدايطصاب تبلاطف "نيلاب ةراس" اّمأو
 "ءامدلاب نيديلا خّطلم

 نع قباسلا ةسائرلا حّشرمو "سنسناكرأ" ظفاحم ".يباكاه لكيام" كلذكو
 .همادعإ متي ْنأ بحي تاّيقربلا هذه برس نَم نأ دكأ دق :يروهمجلا بزخلا

 كرويوين" هبشُت يتلاو .ةّيندنللا نايدراجلاب بتاكلا ."نليم سامويس" اًمأو
 نيلوئسملا لعف در ناكو «ةنيمثلا سكيليكيو "تاينتقم" ربخآ رشن دقف ,زميات
 ثادحإ لجأ نه بقع ىلع اًسأر رمألا تبلق" اهأ ىلع ديكأتلا نييكيرمألا

 ."ىضوف
 ةّيسامولبدلا ةّيمهألا ةليلق تاّيقرب تابّرسملا ةيبلاغ نوك هديكأت نع اًمغرو

 "ةيرحلا ضرأ يف ىتح تامولعملا ةّيرح نم ةريبك ةحاسم ال" هلأ جّتنتسا دقف

 ةمجاهمل فّسأت دقف ءاهسفن ةّيئاطيربلا ةفيحّصلاب بتاكلا ,"نوتجون نوج" اًمأو
 نم "ياب يإ"و "نوزامأ" لثم تاكرش ىلع طغّضلا ةسرامُمو «تنرتنإلا حاتفنا
 ةّسرش تناك ةباجتسالا ْنإ' :لاقو ,سكيليكيو عقومه ةّيكلم دادرتسا لأ
 اه نإ ثيح ؛"ةذيذل ةيرخس" ةدام مّدقُتو .ةلماش نوكت نأ لمتحمو :ةمظنمو
 ."سكيليكبو قالغإب ٌةبِلَطُم بخصت يتلا يه ةيلارييللا ةّيطارقميدلا لوّدلاب ىمسُي

 ىلع رّسُق ؛تنرتنإلا ةّيوح نع اًياطبخ "نوتنيلك" ْتقلأ ماع ذنم هنآ ىلإ راشأو
 ىتح' :تلاقو :"لجوج" ثحبلا كرحم ّدض ةّينيصلا ةّينورتكيلإلا ةمجهلل ٌخيبوت هلأ
 قئاقَح فاشتكا ىلع سانلا دِعاسُت تامولعملا تاكبش نإف .ةّيومشلا لوّدلا يف
 "نوتجون" ذاتسألل ةبسنلابف ءرهألا اذهل اًريدقت رثكأ تاموكحلا لّعجتو ,ةديدج
 .ةرخاس ةّيبدأ ةعئار اهفإ ىلع أرقُت 7 نوتنيلك تاحيرصت نإ

 - فيبعت - نذأ بذج يف ةّصاخ ةجمب مهيدل نأكو اودب دق ءسوُرلا اًمأو
 ال نييكيرمألا نأ نيض ِرَئفُم ,«تابيرسعلا هاجت اهلعف در ببسب ؛ةدحتملا تايالولا

 عم يمالعإ ءاقل ءانثأ ءارزولا سيئر "نيتوب ريمدالف" لاق ثيح ؛نيقفانم نوُلازَي
 لثيح ملف ,ةجضان ةّيطارقعد تناك اذإ" :"نوليف اوسنرف" يسنرفلا ءارزولا سيئر

 تم



 نجس "جنمأ" ديسلاف ؟ةّيطارقمبد هذه ىّمست لهف ؟سبجحلاب ”جنسأ" ديسلا نوعضي

 عرج باكتراب تاماهقا ةهجاومل همّلست نع ديوسلا ثّحبت امنيب ءايناطيرب يف

 "باصتغا

 سانلا نورمأتأ" :هانعم يذلا يسورلا لثملا كلذ دعب "نيتوب" ديسلا رّكذ مم

 ةرقبل نكمي :ةلوقم انيدل فيرلا يف اندنع «ملعت“ :لاقو ."مكسفنأ نوسنتو ربلاب

 عجرأ نأ ينبجعُيو' :لاق مث "ةعماص ّلظت نأ بجي كترقب نكلو ,روخت نأ كريغ

 "'.نييكيرمألا انئالَمُزل ريرشلا لمعلا كلذ ىنعم

 زميات ليشنانيف" كلذ يف امب ءاّصيأ ةديدش ةّينملألا ةفاحصلا تناك دقلو

 - "رميات ليشنانيف" ةيزيلجنإلا ةفيحصلا نع ةّلقتسم ةفيحص يهو - ”دنالشتيود

 نم رايزمب باصتس -لعفلاب ةمطحملا- ةدحتملا تايالولا ةّعمُس نإ" :تلاق ثيح

 لمألا نإ" :اًضيأ تلاقو « ."جنسأ" هلثمُي يذلا ةّيحضلا فقوم ببسب ؛روهدتلا

 ءافتخا ىلإ ٌدفاضإ هنأ نم ةدحتملا تايالولا ةموكح هاّئبنت يذلا «نلعملا ريبكلا

 "هيف كوكشم ّرمأَل - ةحاسلا ىلع نم سكيليكيو يِفَتخّيس " جنسأ"

 ةدحملا تايالولا ةَعمُس نأ تبتك دقف «ةّيراسيلا " جنوتيز ريل رب" ةفيحض امأو

 ةروصب تمطحت دق ةدحتملا تايالولا ةداق ةعمُس نكلو ,تابيرسعلاب تمّطحت دق

 "جنسأ" ديسلاو "سكيليكيو" هاوفأ ميمكت - رولا ىَّئشب - مهتلواحن ربكأ

 دض تنرتنإلا ةوق لّمعَتسا نم" - ةفيحصلا حيرصت بسح - لّرأ مهف

 نم اًدحاو ةموكحلا نوخت اذهب هّنألو ,ةمحر الب اودِقُتنا دقف اذهلو ؛ةدحتملا تايالولا

 ”ةّيطارقميدلا ئدابم

 نم ةدحاو نوُحَت ةدحتملا تايالولا" :ةلئاق "جنوتيز رئيلرب" تّرمتساو

 ؛نهارلا تقولا يف كلذ نوُلَعفيو ,تامولعملا ةّيرح يهو ءاهتسّسأ يتلا اهريطاسأ

 ىلع ةرطّيّسلا دقفب نودّدهُم ةدرابلا برحلا ءاهتنا ذنم ىلوألا ةّرمللو مهأل

 "ملاعلا لوح تامولعملا

 ا



 قدحتملا تايالولاب ةّيسايسلا تاساردلا دهعمب ةنحابلا "ناريشتاب ل وكين' اه

 ةّيساهولبدلا نأ نوربتعي نيذلا كئلوأ نيب ةوجف كانه" اسنرف يف نإ :تلاقف

 يف نوقنُي ال نيذلا كئلوأ نيبو ءاّيباجيِإ اريثأت اه نأو ,ملاعلا مهفتو ,ةيفاك ةّيكيرمألا

 :نوك تلاق امك 2ةشهّدلاب اهباصأ اه رثكأ نأو ,"ةّيسامولبدلا هذه فادفأ
 .."انه نييكيرمألا يضراعُم نم ةّدح رثكأ اوناك نييكيرمألا ورصانُم"

 نيميل ةيمتنملا "وراجيف ول" ةفيحصب مرتخما بتاكلا ؛"دراريج دوانير" نككلو
 يوذ نييكيرمألا نييسامولبدلاب ةماع ةروصب اًريثك بجعأ هنأ ركذ .طسولا

 ةيرخس يأ ىرن ال اننأ ةشهّدلا يِعرتسي اه رثكأ نإ" :لاقو ,ةيلاعلا ةءافكلا

 "ةّيكيرمألا ةّيسامولبدلاب

 ءايسأو ايسورو نيصلاو ايقيرفإ يف ناسنإلا قوقحب نونمؤي مهفإ' :اًلئاق فاضأو
 ةّيجاودزاب نييكيرمألا نومهُتي سانلا ءناسنإلا قوقحو ةّيطارقميدلاب نونمؤي مه

 ئىيش يأ ثّدح اذإف ءانه يقيقح ريغ اذه نكلو .تقولا ةَليِط ريياعملا

 ضّرعُت فوس تابيرستلا هذه نأ دقتعأ ال انأو ,جَّذَس اًبلاغ نويسامولبدلاف
 ريغ نوصِلخُم ءانَمُأ نييسامولبدلا نأ عيمجلا ىّرّيسو ءرّطخلل ةدِجُتملا تايالولا
 "ةجردلا هذهل ةيرخّسلل ةاعدُم

 ةّيمويلا ةّيراسيلا ةفيحصلا ريرحت سيئر "نيرفوج تنرول" نأ ىلإ ةفاضإ اذه
 هاجت رّكفي نأ بجي ءرملا ْنِإ :لاقو ,ةّيسامولبدلا ةّيرسلا ّقح نع عفاد "ويساريبيل"
 اهيدل نأ املط ءاهرارسأ اهيدل نوكي نأ بجي لودلا ْنِإ :لاقو «ةيفافشلاب ةبلاطملا
 .نيبقختنملا باونلا نم ةبقارُم

 ىلع ةّيساسأ ٍةفصب همومه زكري سكيليكيو دجت نأ تالضعملا نمل هّنإ' :لاقو
 ىّوُقْلا نيب يرسلا لدابعلا نأ دجت ْنأ ةحار رثكأ هّنِإ' فاضأو ."ةّيطارقميدلا لودلا

 "ذاملا ىلع هنولوقي اًمع هاوتحم يف اًريثك فلتخي ال ىربكلا ةّيطارقميدلا

 - ؟؟م8-



 سيئر "هيتويجوم هينيتيإ" لبق نم اننأ سكيليكيو ىلع تامجهلا ىوقأ نإ
 اهربتعت يتلا تايتوصلا عقاوم لثم تايقرب رشن فّصو يذلاو ,"وراجيف ول" ريرحت
 ..ةحلسملا تاطاشنلا يوذل "ةميق ةيده" ةبانمب ةيجيتارتسإ نطنشاو

 ,ةّيكيرمألا ةّوقلاب رارضإلا اورّرق نيذلا كتلوأ" مدخت تابيرستلا هذه نإ :لاقو

 نم ريبك ردق عضوو ملاعلا يف ةّيعانصلا لودلا ربكأب رارقتسالا مدع قاحلإو

 0 ةّيلودلا تاقالعلا يف ىَضوُفلا
 عونلا كلذ نم سيل هّنإ' :"هيتويجوم" لاقف ."جنسأ" ديسلل ةبسنلابو

 ىلع هّنكلو ءانل هميدقت مهضعب دوي امك «ةكبشلا ىلع نيئّيسلا لضفأ هّئأب فوصوملا

 "لاض حناج لاوحألا أوسأ ىلع وأ ءلوتسم ريغ ريطخ ٌلجر لاوحألا لضفأ
 مهضعب نإ تح .يكيرمألا جّرحلاب نوبَرْطُم مفأكو سوُرلا نولوئسملا ادب دقل

 ,"نيزوجور.وأ يرتميد" نإ لب «مالسلل لبيوت ةزئاخ "عصا" ةيدلا حنين عرفا
 مل هلأ ىلع نِهرَبُي "جنسأ" لاقتعا نأ دكأ ,يطنلطألا لامش فلح ىدل ايسور ريفس

 نإ هيأر نع اًبرعُم "نيزوجور" لاقو ,برغلا يف "ةّيمالعإ ةّيرح" كانه نكي
 .ناسنإلا قوقح مارتحا مدعو "يسايس داهطضا" ةبترم غلب دق ”هردق"
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 . ءادهإلا

 . ةيادبلا لبق

 ١ سكيليكيو عقوم نيأ
 ١ ةريثك تاظوحلم

 1١5 طلغ شينومهفتام

 ١6 ةمدقملا

 "5 ادج ادج ادج ةماه ةمدقم

 و سكيليكيو رابخأ ةرشن

 4٠ ”جناسأ نايلوج" عم ران نم راوح

 سكيليكيو عقوم نم ةمجرتملا قئاثولا تافلم
 / ةيليئارسإلا قئاثولا فلم

 ل : ةيرئازجلا قئاثولا فلم

 هه . : ةيقارعلا قئاثولا فلم *

 +١8 : ةيرصملا قئاثولا فلم 8

 "6 ةمحاخلا ©

 ”«و ةيلصالا قئاثولا فلم
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