
االلو لصفل ا

: قباس تقو يف

ًارهش رشع دحأ لبق

2005م ويام 27 الءاث ..ثلا ةرهاقلا

ًءاسم 9 ةعاسلا

ديراغز توص ، ناكملا ءاجرإ يف ةقلعم حيباصم

ةليمجلا ىقيسوملا كلتو ، فافزلا ةعاق ئلمي

، مخضلا يتوصلا لجسملا كاذ نم ثعبنت يتلا

فافزلا ةعاق ىلإ ةليمجلا ةسورعلا كلت لطت

توصب ( ميرم ) تلا ،ق اهدي ( كلا (م كسميو

ديجت ال ألاهن ةديج ةيزيلجنإ ةنكل عم ضيفخ

: ةيبرعلا ب ثدحتلا

لفط يئاشحأب لمحأ يننأ ( كلا اي(م ملعتأ –

اهيف يعم تمن يتلا ةليللا كلت ركذتتأ ، كنم

فافزلا لفح لبق مايأ ذنم ايكرت ىلإ يرفس لبق

ةيرهشلا ةرودلا ألن لمح رابتخا تيرتشا اذه

تدجو ، هتيرتشا امدنعو ءايقتا ترصو ينتأت مل

يننأ ينعي ام اذه لمحلا رابتخا يف نيتطقن

كنم لباح

اهئافخا عطتسي مل ةمراع ةحرفب ( كلا (م مستبا

ةيانب قوف ، راتما ةرشع ةفاسم ىلعو كانهو ،

هحم مال ىلع ودبت لجر لمحي الً، يلق ةديعب



وحن هبوصيو فوكنش ال كلا ،سالح ةيشحولا

، نام اال مامص طغض ،( كلا (م وهو ىلإ هفده

يفو ، ةيلا ع ةقدب اهفده وحن ةصاصر تقلطنا

تقرتخا ( كلا (م اهيف مستبا يتلا ةظحللا كلت

، هبلف خالل نم تذفنو هرهظ ةصاصرلا كلت

كلتو ةدماه ةثج ضر األ ىلع ( كلا (م طقس

و لا األفط تاخرصو ، كاذ ههجو نيزت ةمسبلا

ىلع ىلا وتت تامدصلا ،و ناكملا لزلزت ءاسنلا

ةتيم ىلإ فافزلا لفح لوحتو ، ءاعمج مهسأر

( كلا (م ةثج هاجتاب ( فسوي ) لوره ، ةعشب

دعب فاعس اال ةرايس تلصو ، فاعس اال بلطو

هب اوعرساو ةرايسلا لخادل هولقن ، ةعاس فصن

ةلا قن ىلع ىفشتسملا هولخدا ، ىفشتسملل

فصنل ةزكرملا ةيانعلا ةفرغ لخاد هوعضو و

)و ميرم )و( سمه )و( فسوي ) فقو ، ةعاس

مهربخي يكل بيبطلا جورخ راظتناب ( ليسا )

نم بيبطلا جرخ ةعاس دعب ، تادجتسملا رخأب

ب رشبي ال ههجو و ةزكرملا ةيانعلا ةفرغ لخاد

وهو لأستب ( فسوي ) ،قلا هوحن اولوره ، ريخلا

: ةياغلل قلق

بيبطلا يديس اي انئمط –

لا: قو نزح يف مهل بيبطلا رظن

هدحو هلل ءاقبلا –



لدت هانيع دجوف بيبطلا انيعل ( فسوي ) رظن

اال يف ( كلا (م ةبغر ملع هنكل بذكي هنأ ىلع

يف خرصت يهو ( سمه ) تلا الً،ق يلق ءافتخ

: بيبطلا

تمي )مل كلا ،(م بذاك بيبط تنأ بذاك تنأ –

هبلق تاقدب رعشأ يننأ ةايحلا ديق ىلع ( كلا (م

ضبنت

: بيبطلل كالهم ًاهجوم نزح يف ( فسوي ) قلا

(م بحت اهنأف بيبطلا يديس اي ًارذع اهل –نإ

( كلا

. مهمامأ نم رداغو هسأرب بيبطلا ءاموا

: يلا حلا تقولل ةدوع

ًارهش رشع دحأ دعب

ةيرصملا ةماعلا تارباخملا ريدم مامأ نوسلجي

مامأ هيدي ةماعلا تارباخملا ريدم كبش ، ديدجلا

؛ ةيدج يف لا قو ههجو

ةديدج ةمهمل مويلا مكئاعدتسا مت دقل –

رارسأ هيلع مليفوركيم تقرس مت دقل ، ةلجاعو

دي يف عقت نإ اهديرن وال ةياغلل ةمهم ةيركسع

يذلا )و داسوملا ) يليئارس اإل تارباخملا زاهج



يه مكتمهم ، اننيب نئاخ وه مليفوركيملا قرس

بلجو مليفوركيملا ةداعتساو بيبا لت ـل رفسلا

هتبوقع لا نيل نئاخلا كلذ

: ةيدج يف ( فسوي ) قلا

كلت ،ام طيسب لا ؤس يدل نكل يديس ًانسح –

اهنا فرعا انأ مليفوركيملا ىلع يتلا رارس األ

لأسا انأ يقح نم نكل ةيركسع رارسأ

ىلع لدي ال هجوب ةماعلا تارباخملا ريدم قلا

: ًادبأ ريخ

جاتحي ال انلمعف ديمعلا اهيأ ًاريثك لأست –ال

تمهف له ةلئس اال ةرثكل

: ةيدج يف لا قو ةفيزم رفس تازاوج جرخأ

يف انءاربخ لبق نم اهعنص مت تازاوجلا هذه –

ًاقفوم ٍّظح ليئارسإ اهب اولخدتل اهوزخ ، فييزتلا

ينلأست فوس كنأ ( فسوي اي( ملعا ، بابش

كلذك سيلا رفاسنس ىتم

، باجي عالةماإل هسأرب ( فسوي هل( ءاموا

لا: قو ةماعلا تارباخملا ريدم درطتسا

اآلناي نم تاعاس ثالث دعب نورفاستس –

ءاقللا ىلإو ًاقفوم ٍّظح بابش

بهذ ، تاعامتج اال ةعاق مهعيمج اورداغ



اورضحيل مهلزنم ىلإ ( ليسا ) هعمو ( فسوي )

لزنم ىلإ ( سمه ) تبهذ امنيب ، مهضارغا

)مل مدآ ماصع ) امنأ هب، ميقت يتلا اهتدج

هملعي ال رخأ ناكمل بهذ لب هلزنم ىلإ بهذي

مهعيمج يلودلا ةرهاقلا راطم يف اوعمجت ، دحأ

ءادنلا اوعمس ، نيركنتم مهنكل فصنو ةعاس دعب

نتم ىلع مهعيمج اودعص ، ةرئاطلل دوعصلا ب

ليئارسإ ىلإ ةرئاطلا مهب تقلطنا ، ةرئاطلا

. بيبا لت ىلإ ديدحتلا بو

٭٭٭

زاهج 2006م.. ليربأ 28.. سيمخلا .. بيبا لت

ًءاسم 1:٠٠ ةعاسلا .. يليئارس اإل تارباخملا

تاوصأ عمسن ىنبملا كلذ لخاد ، مخض ىنبم

األفن بدجأ ، ةماقلا ليوط صخش ، كرحتت مادقأ

، ةافحلسلا ءطبك ءطبب كرحتي ، نيبكنملا ضيرع ،

اإل تارباخملا زاهج ريدم بتكم باب ىلع قرطي

تاقرط توص لخادلا ب يذلا عمس ، يليئارس

فلد ، لوخدلا ب قراطلل حمسف هبتكم باب ىلع

اإل داسوملا ريدم عفر ، لخادلل لجرلا كلذ

ًارظتنم همامأ يتلا قارو األ نع هانيع يليئارس

لجرلا كلذ حنحنت ، ثيدحلا ب لجرلا كاذ أدب

: ةيدج يف قلا مث نم فقاولا



نم قيرف كانه نأب ءابنأ انتلصو دقل يديس –

اوذخأي يكل نوتأ ةيرصملا تارباخملا

، ةيركسعلا مهرارسأ هيلع يذلا مليفوركيملا

نوركنتم مهو نيتعاس دعب انه ىلإ نولصيسو

يديس اي لعفن اذام ، ةفيزم رفس تازاوجبو

ةركفب هانيع تعمل ام، ءيش يف ركفي ذخأ

: ةياغلل داج توصب لا ،قف ةيناطيش

رشع كعم ذخأتس ،( ناوطنا اي( كربخأس –

نم نوجرخي امدنعو ةحلس باأل نيججدم لا جر

له كيلإ راظن األ تفلت ال نكل مهعبتت راطملا

ناك ول ىتح ءاطخ يأ تبكترا نإو ، تمهف

اآلن. بهذأ كل، يرجيس ام ملعت نلف ًاطيسب

وهو داسوملا ريدم بتكم نم ( ناوطنا ) لوره

هرس. يف داسوملا كاذ نعلي

٭٭٭

ةعاسلا ..2006م.. ةيرصملا ةماعلا تارباخملا

ًءاسم لاـ٠٠:2

نأ رظتني يسرك ىلع ام صخش سلجي

ريدم كبش ، ةماعلا تارباخملا ريدم ثدحتي

ق ةيدج يفو ، ههجو مامأ هيدي ةماعلا تارباخملا

لا:

لت ـل رفاستل ديمعلا اهيأ مويلا كتبلط دقل –



يقابو ( يرصملا فسوي ) تلسرأ دقل بيبا

لا األوح بقارت يكل رفاست نإ دوأ يننكل هقيرف

ّدحأ وأ دحأ مهيلع ضبقي ال يك ديعب نم

مهفشكي

لأسي وهو ةلثامم ةيدج يف صخشلا كلذ قلا

: ةماعلا تارباخملا ريدم

نكل ، ريدملا ةدايس اي اذه لك ملعأ –انأ

يدايس اي رفاسأ فوس ىتم ينربخأ

الً: ئاق ةماعلا تارباخملا ريدم هباجإ

ديمعلا اهيأ ةليللا رفاست فوس –

: ةيدج يف قلا

ام دعأ يكل اآلن بهذأس يديس ًانسح –

. رفسلا يف هجاتحا

يكل هسأرب ةماعلا تارباخملا ريدم هل ءاموا

. هفلخ بابلا قلغأو صخشلا كاذ بهذ ، فرصني

٭٭٭

3:00 ةعاسلا .. بيبا لت ..2006م.. ليئارسإ

ًءاسم

( يرصملا فسوي ) اهلخادب يتلا ةرئاطلا تطبه

اوجرخ ، بيبا لت راطم يف هقيرف يقابو

تازاوجلا طباض دنع اوفقو ، ةرئاطلا نم مهعيمج



دعب مهرفس تازاوج متخو ةبيرب مهل رظن يذلا

ةرايس ( فسوي ) فقوا ، ةلئسا ةدع مهلأس نإ

ىلإ مهب تقلطناو مهعيمج اهلخاد اوفلد ، ةرحأ

ءادوس ةرايس دجن راتمأ دعب ىلعو ، مهتهجو

دجوي اهلخادبو ةرج اال ةرايس فلخ ريست نوللا

فصن دعب ، ةحلس باأل نيججدم لا جر رشع

نم خٍلا لزنم دنع ةرج اال ةرايس تفقو ةعاس

دعب ىلع كلت ءادوسلا ةرايسلا تفقو ، ناكسلا

اودصوأو لخادلل اوفلد ، لزنملا ناكم نم راتمأ

نم لا جر رشعلا جرخ اآلنم، لزنملا باب

اآلنم لزنملا هاجت ءطبب نوشمي اوذخأو ةرايسلا

باب ىلع تاقرط توص ( ليسا ) تعمس ،

ماخض لا جر رشعب ذإو بابلا تحتف ، لزنملا

ادع مهعيمج اوجرخ ، لزنملا نومحتقي ةثجلا

ةيفلخلا لزنملا ةذفان نم زفق يذلا ( فسوي )

لزنملا جارج يف ةدوجوملا تارايسلا ادحأ ذخأو

يقابو ( ليسا ) نيب ةنحاط ةكرعم تراد اآلنم،

" ةعاجشلا بلغت ةرثكلا " قاولا امك نكل قيرغلا

اودقفاو ةثجلا ماخضلا لا جر رشعلا رصتنا

يف مهوذخأو مهيعو قيرفلا يقابو ( ليسا )

ةعرسب اهب اوقلطناو نوللا ءادوسلا ةرايسلا كلت

. ىوصق

٭٭٭



يناثلا لصفل ا

2006م.. ليربأ 28 سيمخلا ..(Cairo) ةرهاقلا

ًءاسم لاـ10:00 ةعاسلا

ـل رفسلل ًّاًدادعتسا هضارغأ صخشلا كلذ مزحي

ةيحل ، ميقتسم فنأ ، نيبكنملا ضيرع ، بيبا لت

همزلي يذلا لك عضو ، نيوارضخ نينيع ، ةمعان

لزنملا باب نم جرخ ، ةريغص ةبيقح لخاد

، نوللا ءارمحلا هترايسل دعص ، هفلخ هقلغاو

ىلإ ةرايسلا ب قلطنا ، تيساكلا رز ىلع طغض

ناك ، ةعاس فصن دعب ، يلودلا ةرهاقلا راطم

نإ ىلإ راظتن اال ناكم ىلإ ًاهجتم ةرايسلا رداغي

توص عمس ، دوعصلل ةرئاطلا باكر ىلع اوداني

ةيح: تاغل عبسب يداني ربكملا نم

ىلإ دوعصلا ب مهيلع بيبا لت ىلإ نيبهاذلل "

اآل ةرئاطلا ىلإ دوعصلا مهيلع رركأ اآلن، ةرئاطلا

ن"

دعقمب رقتسا ؛ ةرئاطلا ىلإ صخشلا كلذ دعص

هب نودم هرفس زاوج نإ امب ىلو األ ةجردلا يف

دعقملا ىلع هسأر عضو لا، معأ لجر ةفص

امدنع ألهن تابث يف بهذو هيلع سلحي يذلا



. ًادبأ ماني نل بيبا لت ىلإ لصي

٭٭٭

2006 ليربأ 29 ةعمجلا ..(TelAviv) بيبا لت

ًاحابص لاـ٠٠:10 ةعاسلا م..

اهب، قدحي نم دجتل اهينيع ( ليسا ) حتفت

، يديدح يسركب ةطوبرم اهنكل مايقلا لواحت

ةمارص يفو ،( ليسا ) مامأ فقاولا كلذ حنحنتي

: صخشلا كلذ قلا

تارباخملا ِكتلسرأ له ةاتف اي ينيربخأ –

اوديعتست يكل ِكقيرف يقابو ِتنأ ةيرصملا

مكنم هانقرس يذلا مليفوركيملا

: ةلئاق دماج هجوب ( ليسا ) هتباجإ

تيتأ دقل ةيرصملا تارباخملل ةعبات ُتسل –انأ

نم ينومتفطتخا دقلو طقف لمعلل انه ىلإ

. يلزنم لخاد

نم ضهن ، ةرخاس ةماستبا ريخ األ كاذ مستبا

ىتأ هلا، جر دحأ ىلع يداني وهو هيسرك ىلع

: قلقلا نم ءيشب لوقي وهو ًاعرسم رخأ لجر

( ناوطنا ) ديس كتمدخ يف –انأ

: ًارخاس مستبي وهو ( ناوطنا ) قلا

هذه عم لماعتت يكل ( ليشار ) يل رضحأ –



اهلمع نع حاصف واال قطنلا ديرت ال يتلا ةاتفلا

تعمس له رخأتت وال ايه بهذأ ، يقيقحلا

قئاقد سمخ دعب ، معن نأ هسأرب لجرلا ءامأ

لثم اهنأ اهنع لا قي ام لقأ ةاتف ترضح

، ةماقلا ةليوط الت، ضعلا ةلوتفم ، نيعراصملا

،قلا نيتيدامر نينيعو ، تارحاسلا فنأك فنأب

هجوب ( ليشار لـ( كالهم ًاهجوم ( ناوطنا )

: دماج

امب حاصف اإل ديرت ال ةاتف انه انيدل ( ليشار )–

ِكيأر يف لحلا امف هديرن

: رشب مستبت يهو ( ليشار ) تلا ق

فصن نم لقأ يف فرتعت اهلعجأسو يل اهعد –

ةعاس

الك سأ تعضو ، جرخو اهكرتو هسأرب اهل ءامأ

كلسلا تعضو )و ليسا ) دسج ىلع ةيئابرهك

صخشلا برضت يتلا عارزلا تلزنأو سباقلا يف

تخرص ، تلوف األفل ىدعتت ةيئابرهك ةنحش

دحأ ال نكل ناكملا ءاجرإ تذه تخرص ( ليسا )

ءابرهكلا تفقوتف عارزلا تعفر ، اهخارصل ثرتكي

تلا ق ةمارص يف ،( ليسا ) قعص نع

:( ليشار )

لخدن مأ هفرعن نإ ديرن امع نيحصفتس له –



رفاظ األ علخ وهو إال ةبوعص األرثك ءزجلا يف

: ْحبأ توصب ( ليسا ) تلا ق

ال ِتنك نإو إال سيل لمعلل انه تيتأ –

بذكلا فشك زاهج يرضحأف يننيقدصت

اهيتفش فرط ىلع ةجزل ةماستبا تبع تال

: لوقت يهو

نحن تاهافتلا كلت نورضحي نمم انسل نحن –

ا أدبنل ، ِكتانونكم نع ِكحاصفإ نيحل طقف بذعن

يننيجرتتو اآلن نيكبت فوس ، رفاظ األ علخب آلن

لعفأ نل ينكل ِككرتأ نإ

يهو تداع ، اهُروُفْظُأ عزنتل طَقلَم ترضحأ

باأل رعشت ال يك اهسأر تأطأط ، طَقلَملا لمحت

، ةفرغلا كلت لخاد تجر ةيودم تخرص مل،

و ىتوملا هوجو يكاحي هنأك بحاش اههجو

متيأر ،نإ ةعرسب قفخيو باألمل بذعتي بلقلا

، املأو ًانزح عطقتتس مكبولقو نوكبتسف اههجو

، اهسفن لخاد االمل كلذ سبحت ( ليسا ) تلظ

تفرحناو مستبت لا الزت يهو ( ليشار ) تلا ق

: ةرخاس لوقت يهو بناجلل اهيتفش فارطأ

لقتننس ًانسح ، ءيش يأ ِكب رثأي مل نذأ –

ةدعتسم تنأ له ةثلا ثلا بيذعتلا ةلحرم ىلإ

اآلن ِكبيصيس يذلا مكاالمل لمحتل



ترضحأ ، ًاقلطم لعف ةدر ألي اهنم عمتست مل

لثم حبصأ نإ ىلإ رانلا ىلع هتعضو و نيكس

األ كلتو اهدي عبصأ تكسما ، ةبهتلملا ةرمجلا

اهعبصأ عطقت تذخأ ةوق، وال اهل لوح ال ةريخ

، ىرخأ ةرم ةفرغلا ءاجرإ معت تاخرص ، ءطبب

الالت، شلا ضيفك اهعبصأ نم رثانتت ءامدلا

ناكملا ىلع نيكسلا كلت ( ليشار ) تعضو

. هرتبت يك ءامدلا هنم قفدت يذلا
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2006 ليربأ 29 ةعمجلا ..(TelAviv) بيبا لت

تارباخملل ةعباتلا ةنم اآل لزانملا دحأ م..

ًاحابص لاـ10:30 ةعاسلا .. ةيرصملا

مامأ ميدق يسرك ىلع صخشلا كلذ سلجي

هفتاه توص عمسي هب، صاخلا بساحلا ةشاش

فسوي ) مسا دجيل هبيج نم هجرخي ، نري

رز طغض ، فتاهلا ةشاش ىلع ( يرصملا دومحم

لوقي ( فسوي ) توص عمس ، ةباج اإل

: ةيدج يف

دقف يقيدص )اي بيبا لت ) ىلإ تلصو له –

يقابو ( ليسا )و( سمه ) فاطتخا مت

اإل تارباخملا زاهج ريدم نإ نظأ قيرفلا

يننكل ام ةقيرطب انئيجمب ملع دق يليئارس

هلزنم نيأ ًاضيأ تملعو نئاخلا وه نم تملع



: ةيدج يف صخشلا كلذ قلا

ىلإ ( فسوي اي( ليلق دعب كيلإ مداق –انأ

اآلن ءاقللا

فلخ رز ىلع طغض ، هفتاه صخشلا كاذ قلغأ

ىلإ ةبتكملا تحازنا اآلنم، لزنملا يف ةبتكملا

يشمي ذخأ المل، سلا كلت ربع لزن ، بناجلا

ىرخ األ ةيحانلا نم جرخ ، ةعاس فصنلا ةبارق

نيزح وهو ةكير األ ىلع سلجي ( فسوي ) دجوف

بهذو ( فسوي ) فقو ، صخشلا كلذ حنحنت ،

سلج ، ًارهش رشع دحأ ذنم هري مل ألهن هقناعيل

نم ءيشب ( فسوي ) ،قلا ةكير األ ىلع نينث األ

: نزحلا

ىلإ نومداق نحنو انبقاري ناك ام ًادحأ نأ نظأ –

هتكرت يذلا اآلنم لزنملا كلذل انفلد امدنعو انه

باب ىلع قرطي ًادحأ توص ( ليسا ) تعمس

لا حر تدجوف ةين نسحب بابلا تحتفف ، لزنملا

ينن أل يقابلا ىرأ مل يننكلو ةحلسأ نولمحي

تلصتأ اهدعبو انه ىلإ ْتَءاَجَو ةذفانلا نم تزفق

كب

ال عو ( فسوي لـ( رظني وهو صخشلا كلذ قلا

: ههجو لتحت قيضلا تام

؟ نئاخلا كاذ نم ( فسوي اي( نذأ يل لق –

؟ ميقي نيأو



٭٭٭

2006 ليربأ 29 ةعمجلا ..(TelAviv) بيبا لت

ناكم .. يليئارس اإل تارباخملا زاهج م..

ًءاسم لاـ1:15 ةعاسلا .. بيذعتلا

لواحت ، ناكملا كلذ ءاجرإ يف ( سمه ) تفلتت

، نيتم لبحب ةقوثوم اهسفن دجت اهنكل موقت نإ

،قلا برتقيو برتقي ، ديعب نم يتأي توص عمست

ـل رظني وهو ةرخاسلا هتجهلب ( ناوطنا )

: رشب ( سمه )

يذلا ب فرتعت مل ألاهن ِكتقيدص انبذع دقل –

مل نإ اهوذح نيذحتس ًاضيأ ِتنأ ، اهنم هديرن

، قدصو ةيفافش لكب يتلئسأ ىلع يبواجت

تارباخملل ةعبات ِتنأ له لاااللو، ؤسلا

يذلا امو انه، ىلإ ِكولسرأ اذاملو ، ةيرصملا

انم. هنيديرت

عم ةيرخس يف هل رظنت يهو ( سمه ) تلا ق

: اهمف نم اهقطنت يتلا ةرخاسلا هللاةج كلت

تيتأ دقل ، كلذك سيلا لفغم وأ قمحأ كنظأ –

مل نإو ديدحلا يمليف ريوصت لج أل انه ىلإ

يقلت ةطرشلا لعجأس انه نم ينوجرخت

كيلع ضبقلا

ا كلتو ، هينيع نم رياطتي ررشلا )و ناوطنا ) قلا



: ًاباصتغا اهبصتغي يتلا ةماستب ال

..........–

٭٭٭



ثلا ثلا لصفلا

ا كلتو ، هينيع نم رياطتي ررشلا )و ناوطنا ) قلا

: ًاباصتغا اهبصتغي يتلا ةماستب ال

، ةبذاك نم ِكل اي َيلع ضبقلا يقلت ةطرشلا –

( ليشار )

اهينيعو ةفرغلا جراخ نم ( ليشار ) ترضح

، ميحجلا نم تءاج دق ةرارشك ةرارشب عمتلت

: بضغلا نم ءيشب لا )قو ناوطنا ) درطتسا

ةاتفلا هذه يملعت نأ ِكديرأ ( ليشار (–

يجرخت ،وال اهدايسأ عم ةقابلب ملكتلا ةقيرط

له ءيش لكب فرتعت اهيلعجت ىتح انه نم

يتمهف

ةفرغلا نم ( ناوطنا ) جرخ ، اهسأرب هل تءامأ

نم تلطأ ةرخاس ةرظن ، حاتفملا ب بابلا قلغأو

،ق ةضعتمم اهيتفش يولت يهو ( سمه ) انيع

توصلا كلذو ةدحلا نم ءيشب ( ليشار ) تلا

: قورعلا يف ءامدلا دمجي يذلا

لكب يتلئسأ ىلع يبواجت مل ،نإ ةاتف اي ِتنأ –

نم هنيرت مل ام ِكيرأ فوسف ةحارصو ةيفافش

له ، ةيرصملا تارباخملا ِكتلسرأ اذامل ، لبق



هانقرس يذلا مليفوركيملا يديعتست يكل

رخأ ببسل مأ مكنم

: ةيرخسلا نم ءيشب ( سمه ) تلا ق

يمليف ريوصتل انه ىلإ تيتأ ينأ مكل تلق –

نإ مأ ىقمحلا اهيأ دعب اومهفت ملأ ديدجلا

تارباخملا نم يننأ مكل روصت ءاهلبلا مكلوقع

ةيرصملا

: مراع بضغ يف ( ليشار ) تلا ق

اآلن ِكيرأس ، ةاتف اي رايتخا يأ يل يكرتت –مل

ءاهلبلا يه نم

تداع ، بيذعت تاودأ هب قودنص رضحتل تبهذ

، نيكس هب، يذلا قودنصلا كاذ لمحت يهو

ءايشأو ، رفاظ األ عزنل طقلم ، يئابرهك قعاص

قعاصلا تجرخأ اآلن، اهركذل يعاد ال ىرخأ

5000 ىلع هتعضو ، قودنصلا نم يئابرهكلا

ردص ىلع هتعضو ، يرشب اهلمحتي ال ةوق تلوف

، قعاصلا ليغشت رز تطغض ،( سمه )

،و زتهي اهدسج ذخأ ،( سمه ) انيع ترجحت

ءافط رزاال تطغض ، يناقلا قرز باأل نولتي اههجو

نم تجرخ ةخرص ، يئابرهكلا قعاصلا يف

نأ ىلإ خرصتو خرصت ،( سمه ) دسج قامعأ

يندعم ٌءانِا ( ليشار ) ترضحأ ، يعولا تدقف

سأر قوف هتبكس ، ءاملا نم ريثكلا هب



ءامغ اال كلذ نم ( سمه ) تضفتنا ،( سمه )

َّجَوْعِا ( ليشار ) اهل ترظن ، اهلوح رظنت يهو

سفن األ يف زازئمش اال ريثت ةقيرطب ًابناج اهمف

: هقهقت يهو تلا قو ةيرخس يف مستبت يهو

كلذب ةرورغملا اهتيأ اآلن ِكلا ح ىلإ يرظنأ –

تحت ترهظ يتلا ءادوسلا هلااالت كلتو فعضلا

اآلن، اذه نم انيعد ، ةقفشلل ريثم ِكلكش ِكنيع

نيقلتس مأ هديرأ يذلا لكب ي ننيربختس له

ىعدت يتلا ِكتقيدص هتيقل يذلا هتاذ ريصملا

اهمسا اذه سيلأ ( ينيبرشلا مصتعم ليسا )

؟! اذام مأ

نأك ًاعارص ، اهبلقو ( سمه ) لقع نيب عارص

األ ةياهنب رصتنيل ، بلقلا ىلع تنش دق برحلا

لوقتو اهسأر عفرتل ( سمه ) دهاجت ، اهلقع رم

: ةيرخس يف

اهتيأ مس اال اذهب ًادحأ ملعأ ال انأ عقاولا يف –

ءاقرخلا

٭٭٭

2006 ليربأ 29 ةعمجلا ..(TelAviv) بيبا لت

لاـ ةعاسلا .. ةئداهلا عراوشلا دحأ يف م..

ًءاسم 10:30

الً، يلق ميدقلا تيبلا كلذ دنع ام ةرايس فقت



األفن، بدجأ ، سأرلا قيلح لجر اهنم جرخي

رئابلا ناهبشت نيتللا نيوادوسلا نينيعلا كلتب

لمحي وهو تيبلا كلذ باب وحن مدقتي ، قيحسلا

نإ دعب لخادلل فلدي ، هدي يف بابلا حيتافم

نم مداق ام توص عمسي ، هفلخ بابلا قلغأ

ام ًائيش ، توصلا كلذ ردصم وحن مدقتي ، خبطملا

جرخي ، هيعو هدقفأ فلخلا نم هسأر ىلع طقس

كلذل مستبي وهو ةفرغلا لخاد نم ( فسوي )

كلذ قافأ ، ةعاس دعب ، باجعإ يف صخشلا

( فسوي ) ىأر امدنعو يعولا دقف يذلا لجرلا

هجو ىلع اتبث دقو هانيع هتلقم ترجحت همامأ

هتلعج ةرظن ( فسوي هل( رظن ،( فسوي )

( فسوي ) ،قلا هيلإ رظنلا ىلع ىوقي وال دعتري

: جلثلا دوربك دوربب

نيأ اآلن يل لق اذه، اي ًاريخأ انيقتلا –دق

مليفوركيملا

: قرعتم هجو و زتهم مفب لجرلا قلا

،بهللا يردأ ال ًاقدص ،( فسوي اي( يردأ –ال

سالم يف بهذأ ينعدو يدويق كف كيلع

: هتريصب يمعي بضغلا )و فسوي ) قلا

يتايح ةليط هيلع مدنأ ًائيش لعفأ ينلعجت –ال

ىلع إال اذه اي انه نم جرخت نل تنأ ،

مهتقيرطب كعم نوفرصتيس كانهو ( ةرهاقلا )



ءيش لك لوقتس له ،اآلن دغولا اهيأ ةصاخلا

كنبأ لتقأ مأ

وهو ،قلا هنبأ لتق ةركف نم لجرلا كاذ رعذ

: فجتري

يف دحأ نكي ،مل ةليللا كلت يف متاألرم دقل –

جراخمو لخادم فرعن انكو مكتارباخم زاهج

هتعبو هتقرس دقو يلًال تللست دقو ، زاهجلا

ودالر نويلم ةئامب يليئارس اإل تارباخملا زاهجل

ملعأ ال يننأ كل مسقأ نكل ، نمثلا تضبق دقو

يف ةطيرخ كانه نكل هنوفخي نيأ وهوال نيأ

زاهج جراخمو لخادم اهب ةرواجملا ةفرغلا

ةدايس اي ءيش لك اذه ، يليئارس اإل تارباخملا

هنأشو يدلو اوكرتأ واآلن ديمعلا

يكل ةرواجملا ةفرغلا كلتل ( فسوي ) بهذ

كاذ ىلإ صخشلا كلذ رظن ، ةطيرخلا كلت رضحي

يذلا ءودهلا ك ةئداه ةربنب قلا مث نمو نئاخلا

: ةفصاعلا قبسي

لك تلجس له اذه، اي كدلو فطتخن مل اننأ –

( فسوي اي( ءيش

داع نإ دعب معن يأ هسأرب ( فسوي هل( ءامأ

جرخأ ، ةطيرخلا كلت هديبو ةرواجملا ةفرغلا نم

ريدم مقر نع ثحبي ذخأو هفتاه صخشلا كاذ

كاذ لا،قلا رزاالصت طغض ، ةماعلا تارباخملا



نم ءيشب ةماعلا تارباخملا ريدم ـل صخشلا

: ءودهلا

دقو سوساجلا ىلع انضبق دقل يديس –

ًادحأ يتأيس ىتم انل قهلا ءيش لك تلجس

ًابراه رفي ال يكل هذخأيل

: ةيدج يف ةماعلا تارباخملا ريدم هباجإ

ب بابلا اوقلغأو هلزنم فرغ ادحأ يف هوقبا –

نكل ، هذخأي يكل ًادحأ لسرنس نحنو حاتفملا

هناكم تفرع له مليفوركيملا نع اذام

: ةيدج يف صخشلا كلذ قلا

اإل تارباخملا زاهج لخاد هنأ يديس اي معن –

زاهج جراخمو لخادم اهب ةطيرخ انيدلو يليئارس

اي نكل ،( داسوملا ) يليئارس اإل تارباخملا

( ينيبرشلا ليسا ) فاطتخا مت دقل يديس

طقف ( فسوي ) ىوس ىقبي ملو قيرفلا يقابو

اآلن يعم وهو

ةيدج يف ةيرصملا ةماعلا تارباخملا ريدم هباجإ

الً: ئاق

يقاب ذاقناو مليفوركيملا ةداعتسا كيلع بجي –

ديمعلا اهيأ تعمس له قيرفلا

ةكير األ ىلع سلج مث صخشلا كلذ هعم قلغأ

. مليفوركيملا ةداعتس ال ةطخ يف ركفي



٭٭٭

2006 ليربأ 29 ةعمجلا ..(TelAviv) بيبا لت

ناكم يف .. فصنو تاعاس عست لبق م..

بيذعتلا

ب اهتادانم نم ًابضغ ( ليشار ) تطاشتسا

هجو ىلع هتبكس ران، ءام ترضحأ ، ءاقرخلا

يهو ىولتت ( سمه ) تذخأ ،( سمه )

مكل فصأس ، ىعف األ لثم باألبحلا ةديقم

ريرس دجوي ، راسيلا ىلع الً؛ ماك دهشملا

ىلع امأ ، بيذعت ةزهجأو ىضرملا ريرسك

يسركلا كاذ ىلع ( سمه ) سلجتف نيميلا

، رانلا ءام لعفب هوشم اههجو باألبحلا،و ةقثوم

رظنم انمدصي اههجو ىرنل ًال يلق برتقن امدنع

دعب ربق نم جرخ هنأك لكأتم هجو ، ةياغلل عشب

ىرخ األ نيعلا و تعقف دق نيع ، ناديدلا هتلكا نأ

، خوسملا هجوك حبصأ اههجو ، هوركم اهبصي مل

. ًاحبق دشأ وأ

٭٭٭



عبارلا لصفلا

2006 ليربأ 30 تبسلا ..(TelAviv) بيبا لت

اإل تارباخملا زاهج لخاد ام نجس يف م..

ًارهظ لاـ12:30 ةعاسلا .. يليئارس

كلت نم ًال يلق برتقن امدنع ، ةئدص ةنازنز

تانازنزلا يقابو ةياغلل ةملظم اهدجن ةنازنزلا

امدنع ، ىتوملا ةحئارك ةنفع ةحئار اهنم جرخت

( سمه ) نيتاتفلا دجن ةنازنزلا هذه لخدن

عباصأ بال يتلا ( ليسا و( هوشملا اههجوب

تأدب دقو اهدي ( ليسا ) كرحت ، يعولا يتدقاف

، بثك نع اهيدي ىلع ةرظن يقلنل ، قيفت

ديلا الً؛ ماك اهعباصأ دهشم مكل فصأ ينوعد

ىوس اهب دجوي وال طيسب هوشت اهب ىنميلا

بال اهنكل ًاضيأ ةهوشم ةيناثلا ديلا ، نيعبصأ

نم ( ليسا ) تقافأ اإلطالق، ىلع عباصأ

، ةنازنزلا كلت فقسل رظنت يهو يعولا نادقف

هلاأل رعشقت ًائيش دجتل اهبناجبو اهلوح ترظن

كلتو هوشملا هجولا كلذب ( سمه ) دجتل ، نادب

)و ليسا ) اهيلع تدان ، تعقف يتلا نيعلا

تقافأ ، اهنيع نم الالت شلا ك رمهنت عومدلا

، يعولا نادقف نم ىرخ األ يه ( سمه )

،ق تئافلا مويلا خالل اهعم ىرج ام لك تركذت

: اهلخاد نم يكبت يهو ( سمه ) تلا



دقو ( ليسا اي( يهجو يل اوهوش دقل –

ةياغلل ةحيبق ترص دقو ينيع تعقف

: ةضفخنم توص ةربنو ِكاب هجوب ( ليسا ) تلا ق

اي نيتنث اال يادي عباصأ يل اورتب دقل –

ىلع ( ليشار ـ( لا كلت كرتأ نلو ( سمه )

طقف انه نم جرخن ، دحاو موي ـل ةايحلا ديق

هذه يديب اهلتقأسو

٭٭٭

2006 ليربأ 30 تبسلا ..(TelAviv) بيبا لت

اإل تارباخملا زاهج .. بيذعتلا ةفرغ يف م..

ًارهظ لاـ12:45 ةعاسلا .. يليئارس

دجيل هلوح تفلتي ، هينيع ( مدآ ماصع ) حتفي

دحأ عيطتسي ال دويقبو يسركب ديقم هسفن

فلدت ، كلت بيذعتلا ةفرغ باب حتفي ، اهكف

ًائيش لوقي نل هنأ ملعت يه ، لخادلل ( ليشار )

تعضو و نيكس ترضحأ ، ةعرسب هبذعت فوسف

مامأ تفقو ، ةبهتلم ران ىلع نيكسلا كلت

مدق ىلع نيكسلا ب تلزن ،( مدآ ماصع )

، ترتب يتلا همدق نم ءامدلا تقفدت ،( ماصع )

ىلع نيكسلا تعضو ، هيسرك يف ىولتي لظ

( ماصع ) مدق ىلع اهتعضو ، ىرخأ ةرم نارينلا

متك ، قرز لأل ههجو نول لوحتو هانيع تظحج ،

ترضحأ ، هقلح نم جرختس يتلا ةخرصلا كلت



رانلا ءام يوتحي يذلا االٌءاِن تبكس ، رانلا ءام

يلق برتقن انوعد ، لماكلا )ب ماصع ) دسج ىلع

دلج ،( مدآ ماصع لـ( لصحيس يذلا ىرنل ًال

نكل خرصي ، قربلا ةعرسب لكأتي هدسجو ههجو

تعقف ، ةاتفلا كلت بلق يف ةمحر كانه سيل

لكأت دق هدسجو هسب مال تلكأتو نيتنث اال هانيع

( ليشار ) تلوره ، لمعلا نع هبلق فقوت دقل ،

هعمو ( ناوطنا ) رضح ،( ناوطنا ) ىلع يدانتل

نم هانيع ترمحأ ، هتلعف يذلا ىريل ( ليشار )

، لمعلا نع فقوت دق هبلق دجو نإ دعب بضغلا

،قلا ةياغلل رتوتم وهو ةفرغلا لخادب رودي ذخأ

: قيحس رئب نم مداق هنأك رداه توصب

مهيلتقتو مههوجو يهوشت نأ ِكل لقأ مل –انأ

( رصم ) عم ةيسامولبيد ةمزأ انل ببسيس اذه

اي ءاقمح نم ِكل ،اي مهينطاوم ّدحأ انلتق ألانن

جاتحأ نكأ مل نأ ةاتف اي ِكل ًاقحس ،( ليشار )

ءاهلبلا اهتيأ لا حلا يف ِكتلتق تنكل ِكيلإ

ةجهلب تلا قو ضغبب ( ليشار ) هل ترظن

: اهبضغ يفختل ةرخاس

ةجردل نابج ،( ناوطنا اي( نابج ألكن لق لب –

توملا

هلا، طنب بيج نم هسدسم ( ناوطنا ) لتسا

رصبلا حمل يف ( ليشار ) سأر ىلع رانلا قلطأ



، ضر األ ىلع اهتمجمج نم الء شأ ترياطت ،

. ثيدح نود جرخو هبيج لخاد سدسملا عضو
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ن.. يزانزلا دحأ يف .. يليئارس اإل تارباخملا زاهج

ًاحابص لاـ9:30 ةعاسلا

ال محي نيلجر دجن ، كلت ةنازنزلا نم ًاديور برتقن

نيتاتفلا ، ةنازنزلا لخاد هنايقليو ( فرشأ ن(

ام ًائيش توص ىلع نيتنث اال نظقيتست ، ناتمئان

وهو ( فرشأ ) نايريف امهبناجب نارظني ، عقو دق

لواحت ، فزنت هحورجو ضر األ ىلع ىقلم

، ءطبب ىرسيلا هدي كرحتت ، هتقافأ ( ليسا )

اههجوب ( سمه ) ىري ، هلوح رظنيو هينيع حتفي

اهعباصأو ( ليسا و( ةعوقفملا اهنيعو هوشملا

ام نوفركيم نم يتأي توص اوعمس ، ةروتبملا

كلذ هلوقي ام عمسن انوعد ، ةنازنزلا كلت يف

: ةدرابلا هللاةج وذ مراصلا توصلا

له ،اآلن متيوتراو ماعطلا متلوانت دقل –

مكتياهن نوكت مأ هتفرعم ديرن يذلا ب اننوربختس

ديرأ ام مكل صخلأ ينوعد ، ةنازنزلا هذه يف

يناثلا و انه ىلإ مكنايتا ةفرعم ديرأ ، هتفرعم

هعيب مت يذلا مليفوركيملا عاجرتس ال متيتأ له

نودهشت اآلنمأ نولوقتس له ، ظهاب رعسب انل



ةنفعلا ةنازنزلا هذه لخاد انه مكتياهن

ىرنل الةه، بلا نم عونب ضعبلا مهضعبل اورظن

لماكلا فصولا ب توصلا كلذ يتأي نيأ نم

هنكل توصلا ربكمب هبشأ ءيش ىرن ؛ دهشملل

ءيش هب ، ةدرجملا نيعلا ب ىري ال ةياغلل ريغص

لك لسرت مجحلا ةريغص ريوصت اريماكب هبشأ

يذلا ( ناوطنا ـل( مهتث ثال نيب رودي ءيش

رظني ، بلا عثلا ثبخك ثبخب مستبي وهو مهاري

هبساح ةشاش نم اريماكلا كلت ربع ( ناوطنا )

لا قو حنحنت ، مهرمأ نم ةريح يف مهاري وهو

نم تاملكلا كلت جرخي هنأك درابو يساق توصب

: قيحس رئب

اوقطنت مل نأو ةعاس نيعبرأو نامث مكعم –

نأ تيسن ، يمتحلا توملا مكتياهن نوكتس

اهيأ مكنع تلخت دق مكتلود تارباخم نأب لوقأ

مكنع ىلختت نأ كحضم ءيش ، نيع ال ملا

ةياغلل كحضم ، مكدلب
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لاـ٣٠:10 ةعاسلا ..( ناوطنا ) تيب بناجب

ًءاسم

فقي يذلا ناكملا كاذ نم ًال يلق برتقن انوعد

نم برقم راظنم جرخي ،( يواقرشلا كلا (م هيف



نأ ىريل راظنملا كاذ ربع رظني ، ةريغصلا هتبيقح

كلذ قوف نم زفقي ال، مأ خًايلا ناكملا ناك

بابلا نم لزنملا كلذ لخدي ، ةفخب جايسلا

( ناوطنا ) ةفرغ لخدي ، دحأ هاري ال يك يفلخلا

ام ءيش شري ، قمعب ًامئان ريخ األ كاذ دجيل

دعب ، ماني هسفن ليفلا لعجي يذلا زازرلا ب هبشأ

هسفن دجيل ( ناوطنا ) ظقيتسا ، ةعاس فصن

وه هيلع هرظن عقو ءيش لوأ ، يسركب ديقم

مالحم هل ىري ال يذلا مثلملا صخشلا كاذ

اذام ىرنو ًاجراخ رظننل ، هينيع مالحم ىوس

فسوي ) ىرن ؛ دهشملل لماكلا فصولا ب ثدحي

الن محي ناذللا نيسراحلا برضي ( يرصملا

ةقرطملا هبشت يتلا هتضبق هجوي ، ةيلآ ةحلسأ

هجويو هنانسأ مقط مشهيل سارحلا دحأ كفل

يف ةثلا ث ةضبق هجويو األرخ ةدعمل ةيناث ةضبق

لخادلل رظن ، امهيعو نينث األ دقفأ ، يناثلا فنأ

مل هنكل ال مأ نيرخأ سارح كانه ناك اذإ ىريل

لزنملا كلذ لخادل فلد اإلطالق، ىلع ًدحأ دجي

كلا م ) هنم ربع يذلا يرسلا بابلا نم

دجوي يتلا ةفرغلا كلت لخادل فلد ،( يواقرشلا

.( ناوطنا ـ( لا كاذو ( كلا (م اهب
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سماخلا لصفلا

( كلا (م اهب دجوي يتلا ةفرغلا كلت لخادل فلد

هاجت ( كلا (م رظن ،( ناوطنا لاـ( كاذو

( ناوطنا ـل( هرظنب داع مث نمو ( فسوي )

: نادب هلاأل فجترت مراص توصب لا قو

اإل تارباخملا زاهج ريدم دعاسم ( ناوطنا )–

ًادحاو ًائيش كنم ديرأ ، كلذك سيلا يليئارس

مليفوركيملا نيأ ، بسحف

ىفخأ هنكل ( كلا (م ةجهل نم ( ناوطنا ) قلق

دوربلا عانق فلخ رعاشملا كلت لك

: ًاددهم لوقيل

نيلاال ياسراح يدانأس إوال اذه اي يقاثو كف –

امكنم

: ةبضاغ ةربنب ( كلا (م قلا

نوفخت نيأ ينربخأو زوجعلا اهيأ هص –

قطنت مل نأ كل مسقأ ، يقيرفو مليفوركيملا

، طئاحلا كلذ نيزي اذه ليمجلا كسأر دجتسف

مأ... انربختس له

هلا ورس للبي داكي وهو ًال ئاق ( ناوطنا ) هعطاق

: فوخلا ةدش نم

يف مليفوركيملا ،وأًال ءيش لكب مكربخأس –



تحت ةنازخ يف هنأ ياوس هفرعي دحأ ال ناكم

مزال ًايناث ، انتارباخم زاهج يف كرحتملا يبتكم

وال انتارباخم زاهج ىنبم تحت ةنازنز يف مكئ

ةطساوب انأ يريغ كانهل دحأ لوخدب حمسي

هتفرعم متدرأ ام اذه ، ةطنغمملا ةقاطبلا هذه

كلت متككف هفال يدل ام لكب مكتربخأ دقو

لاا... بحلا

قوف عقي ًال يقث ًائيش دجو و هثيدح لمكي مل

تاريماكلا كلتل برق نع رظننل ، هسأر

روصت يتلا و ناكملا ىلعأ يف ةقدب ةعوضوملا

: تفاخ توصب ( فسوي ) ،قلا ءيش لك

ةعوضوملا تاريماكلا كلت ظح تال له ( كلا –(م

ملعي مهدحا نأك ةقدب مونلا ةفرغ فقس يف

انه ىلإ نيمداق اننأب

هبيج نم جرخأ ، تمصي يكل ( كلا (م هل رظن

، لزنملا تاريماك لك ىلع شوشي ريغص زاهج

تاريماك لك فقوتتل اريماكلا بناجب هعضو

( فسوي )لـ( كلا (م راشأ ، لمعلا نع لزنملا

ةفرغ راوجب عقت يتلا هبتكم ةفرغل باهذلا ب

لهم ىلع ةفرغلا باب ( فسوي ) حتف ، مونلا

ريسي ذخأ ، لخادلل فلد ، تاوصأ يأ رادصا نود

يذلا بتكملا كاذ نم ًال يلق برتقنل ، لهم ىلع

لماكلا فصولا ب ةداتعملا بتاكملا هبشي ال



ةذفانو نايسرك دجوي نيميلا ىلع ؛ دهشملل

كاذ دحويف فصتنملا يف امأ ةيدقحلا ىلع لطت

سسحتي ، هاري نم ريحي يذلا بتكملا

، ًاديج هصحفتيو بتكملا كاذ فارطأ ( فسوي )

دقل ، هيلع طغض ، رمح األ نوللا امب ًارذ دحو دقل

ةنازخ نع فشكو ًال يلق نيميلل بتكملا حازنأ

يذلا قرز األ ءيشلا كلذ جرخأ عبص، اإل ةمصبب

ءيشلا كلذ ىلع هعبصأ عضو ، تامصبلا فشي

ب يتلا ةمصبلا قوف هعصو و فشي يذلا قرز األ

( فسوي ) دجو و ةنازخلا تحتف دقل ، ةنازخلا

دقل هنع، نوثحبي يذلا مليفوركيملا اهلخادب

لا تحي ( ناوطنا ) نأ ةيادبلا ذنم ( فسوي ) ملع

ق امم حيحص ءزج كانه نكل بيذاك باأل امهيلع

عقت يتلا ةنازنزلا كلت صوصخب ( ناوطنا ) هلا

، يليئارس اإل تارباخملا زاهج رقمب ضر األ تحت

نم جرخ ، ناك امك ءيش لك ( فسوي ) داعأ

( كلا (م اهب يتلا ةفرغلل بهذو ةفرغلا كلت

ام ّدحأ نأب رعش ألهن لهم ىلع للست هنكل

كلت لخدنل ،( كلا (م ريغ ةفرغلا كلت لخادب

لا جر ،ثالث لخادلا ب رودي ام فرعنل ةفرغلا

بال ضر األ ىلع حطسم ( كلا ،(م ةثجلا ماخض

عم ثدحتي الةث ثلا ؤهالء نم ام صخش ، كارح

توصب يليئارس اإل تارباخملا زاهج ريدم

كلت لجرلا كلذ ىهنأ ، دحأ هعمسي ال ضفخنم



دعب مهعم ( كلا (م ذخأب مهرمأو ةملا كملا

ّدحأ نأب نوكشي مهن أل عبطلا ب لزنملا شيتفت

ءابتخا ، لزنملا اذه يف اآلن مهعم دجاوتم رخأ

إ هنم هتيأر ّدحأ عيطتسي ال ناكم يف ( فسوي )

نم اهلوط ىدعتي يتلا لزنملا ةفرش يهو ال

شيتفت دعب ، راتمأ ةرشع ةيانبلا لفس أل ىلعأ

اودجي مل ةعاسلا فصنو ةعاس ةدمل لزنملا

( كلا (م مهعمو هلمكأب لزنملا اورداغ ، أدبأ ّدحأ

هللا ىوس هملعي ال نكل ام ءيشل ططخي يذلا

و بولقلا يف ام ملعي يذلا ( ىلا عتو هناحبس )

ريدم نم رمأب مهعم هوذخأ يذلا ( ناوطنا )

ًارطخ ببسي ال يك يليئارس اإل تارباخملا زاهج

نم ( فسوي ) جرخ ، لزنملا لخاد دحأ هدجو نأ

هنأك ةعرسب قدت هبلق تاضبنو ةفرشلا كلت

دعب لزنملا كاذ نم جرخ األيملا، تءامل ضكر

تقولا ، كلت هتئيه ريغ ىرخأ ةئيهب ركنت نأ

نمآ لزنمل ( فسوي ) بهذ دقو ءطبب يضمي

عضي يكل ( كلا وهو(م هيف ناك يذلا ريغ رخأ

. قيرفلا يقاب ريرحتل ةديدج ةطخ
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اإل تارباخملا زاهج .. تانازنزلا دحأ يف

ًاحابص لاـ12:10 ةعاسلا .. يليئارس



نيذللا نيلجرلا نيذه نم ًال يلق برتقن انوعد

كلت لخاد هنايمريو ( يواقرشلا كلا الن(م محي

ام ىرنل رثكأ برتقنل ، قيرفلا يقاب عم ةنازنزلا

سلجت ؛ دهشملل لماكلا فصولا ب ثدحيس

طسولا يف اهدرفمب ةفرغلا نكر يف ( سمه )

سلجي األرخ بناجلا ىلعو ( ليسا ) سلجت

حتفي ةنازنزلا باب توص اوعمس ،( فرشأ )

األ نع ههجو ( كلا (م عفر ام، صخشب نوقليو

اورظن ، هسب مال نع بارتلا ضفني وهو ضر

نم ضر لأل لصي داكي حوتفم مفو ةمدصب هتيحان

ةيحان ( كلا (م رظن ، ةمدصلا و ةشهدلا طرف

هوشت دقل ، همامأ هاري امم ةمدص يف ( سمه )

و عقفت مل يتلا اهنيعب ( سمه ) ترظن ، اههجو

وهو ( كلا (م الالت،قلا شلا ك لطهت عومدلا

: ( سمه ) ىلع نيزح

نم يل يلوق يتبيبح اي اذه ِكب لعف نم –

نلو توملا ىنمتي هلعجأ فوسو اذه ِكب لعف

هلوطي

نل ( سمه ألن( نزح يف ( ليسا ) هتباجإ

: اهنزح نم هعم ملكتت

انتبذع دقو ( ليشار ) ىعدت ةاتف اهتبذع دقل –

تمت مل فيك ( كلا اي(م يل لق نكل ، ًاضيأ نحن

مأب كرهظ قرتخت ةصاصرلا اندهاش دق نحنو



اننيعأ

: ةيدج يف قلا

سولجلا انيلع ،اآلن هحرش لوطي عوضوم اذه –

نم جرخن يكل ام ةطخ يف ركفن يكل أدهنلو

انه

تاريماكلا كلتو تانوفركيملا يف رظنلا اوققد

ًانيمي كرحتت يهو اهراوجب ةعوضوملا ةريغصلا

تارباخملا زاهج ريدم ركاملا بلعثلا كاذو ًاراسيو

هبوساح ةشاش ربع مهدهاشي يليئارس اإل

ربكم ربع ،قلا حضاو ثبخب ةشاشلل رظني وهو

ثبخ ىلع لدت ةثباختم ةدراب ةجهلب توصلا

: اهبحاص

ال اذه ريغصلا مكلقعف ًاريثك اوركفت ال –

اي(م كب ًابحرم انه، نوزجتحم مكنأ بعوتسي

ضبقنس اننأب عقوتت نكت مل انتنازنز يف ( كلا

هفات نم كل اي كيلع
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ًاحابص لاـ11:15 ةعاسلا اآلنم.. لزنملا يف

اهب دجوي يتلا ةفرغلا نم ًال يلق برتقنل

لماكلا فصولا ب هلعفي يذلا ام فرعنل ( فسوي )

كلذ عضيو هبتكم ىلع سلجي ؛ دهشملل



جرخأ ، يصخشلا هبوساح يف مليفوركيملا

جرخأ ، هيلع ءيش لك دجو نإ دعب مليفوركيملا

( كلا (م نأ ملعي هلا،وألهن طنب بيج نم هفتاه

،(GPS) وهو إال هناسل تحت ريغص ءيش أبخي

هجو عضو هيف، مهنوزجتحي يذلا ناكملا فرع

رظتناو هينيع نولو هرعش نول ريغو ههجو قوف

ررحيو كانهل بهذي يك الم ظلا لحي نأ

. هئاقدصأ
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سداسلا لصفلا

2006م.. ويام 3 نينث (TelAviv)..اإل بيبا لت

.. يليئارس اإل تارباخملا زاهج برق ام عراش يف

ًاحابص لاـ12:30 ةعاسلا

و ينبلا رعشلا وذ لجرلا كاذ نم ًال يلق برتقنل

فقي ، هومتفرع مكنأ دب ال نيوادوسلا نينيعلا

كلذب رظني وهو يليئارس اإل تارباخملا زاهج دنع

نم ، ةياغلل بضاغ وهو ىنبملا لخادل راظنملا

نم تتأ نانيع اهنأ مزجي داكي هينيعل رظني

دجي مل ، ماقتنا دشأ مهنم مقتنت يكل ميحجلا

لخد ، ربكملا هراظنم ربع ىنبملا لخادب ّدحأ

ال سلا كلتل رظن ، ةياغلل يرس ناكم نم ىنبملا

تارباخملا زاهج ىنبم لفسأ ىلإ دوقت يتلا مل

لطع نإ دعب ةفخب تاجردلا لزن ، يليئارس اإل

لك ( كلا (م هل لسرأ نإ دعب تاريماكلا عيمج

ردج وأاأل هيف نودجاوتي يذلا ناكملا نع ءيش

كلت يف ءطبب راس هيف، نوزجتحملا لوقلا ب

وحن هجتت مادقأ توص عمس ، ةقيضلا تارمملا

يف أبتخأو ءطبب للست هيف، فقي يذلا ناكملا

فقوت ، اهيف ّدحأ هاري نل يتلا ةقيضلا اياوزلا ادحأ

هيف أبتخي يذلا ناكملا دنع مادق األ توص

كاذ هاري ال نإ هبر ( فسوي ) اعد ،( فسوي )

كاذ جرخأ ةلا، حم ال ةثراك ثدحتس إوال لجرلا



ناك يذلا هلا طنب بيج نم سالهح لجرلا

( فسوي ) فرع الح، سلا كاذ نم هوتل ًاخفتنم

هل والدب هرمأ فشك دق هنأ ةظحللا هذه يف

الح سلا ( فسوي ) برض لا، تقلل دادعتس اال نم

ةبرض علص األ كاذل ددس ، ًاديعب هراطأ همدقب

ىأر هنأ كلذ دعب لجرلا مسقأ هلتقت تداك

ددسو ديدح نم ةضبقب ، همامأ هنيعب ناطيشلا

األ ىلع تطقاست يتلا هنانسأ مقط يف هل

هحربأ نأ دعب هيعو لجرلا دقفأ ، ةيبارتلا ضر

كش ال ئراوطلا ةفرغ ىلع هلقنيس ًايساق ًابرض

ناك يذلا ناكملا يف لجرلا كاذ عضو ، كلذ نم

ىلع ًاقلم ناكملا كلذ يف هكرتو هيف أبتخي

ةرم ّدحأ هاري ال يك ةعرسب هريس لمكأ ، هرهظ

كانه ، ديكأت لكب اوجني نل ةرملا هذهو ىرخأ

مأ يناثلل هجتيأ يردي وال همامأ تارمم عبرأ

فقي ، يردي ال وه ًاقح عبارلل مأ مألأللو ثلا ثلل

وهو عبارلا رمملا راتخأ دقل ، هرمأ نم ةريح يف

رمملا رف راس ، حيحصلا رمملا هنأب نيقي ىلع

هنأك ريزغلا قرعلا هئلمي ههجو و قئاقد عضبل

تضقنا دقل لا، األقث لمح ىلع بردتي ناك

فئاز رمم هنأ الدب ءيش ىلع رثعي ملو ةعاس

مهنأ وأ هب نوموقي ام ءيش نع هتتشي يكل

لك يف ركف دقل ؛ مهتديصمل هجاردتسا نولواحي

نع راكف األ كلت لك ضفن هنكل متحاالت اال هذه



. كلت مهتديصم يف ريسي وهو هسأر

٭٭٭

2006م.. ويام 3 نينث (TelAviv)..اإل بيبا لت

اإل تارباخملا زاهج .. تانازنزلا دحأ يف

ًاحابص لاـ1:00 ةعاسلا .. يليئارس

( كلا (م فقي ، ةنازنزلا كلت نم ًال يلق برتقنل

باب حتفل ةطنغمم ةقاطب هعمو ةنازنزلا باب دنع

هدقفأو هنانسأ سراحلل رسك نأ دعب ةنازنزلا

لخادب يتلا تاريماكلا كلت لطعو يعولا

: ةدراب ةربنو داج توصب ،قلا ًاضيأ ةنازنزلا

انعيمج جرخنس ةنازنزلا هذه باب حتفأ نإ دعب –

مهو دحأ انفشكي ال يك لهم ىلعو ءودهب

ةعاس دعب ةبقارملا تاريماك لطعت نوفشتكيس

ايهاآلن اآلن، نم

يديدحلا بابلا يف ةطنغمملا ةقاطبلا كلت عضو

ءطبب اوكرحت ، مهعيمج هنم اوجرخو بابلا حتف ،

تارمم يف اوراس ، دحأ مهتاوطخ عمسي ال يك

نأ لبق ، تارمم ألعبر اولصو نأ ىلإ ةليوط

نم يتأت مادقأ توص اوعمس ام ةوطخ اوطخي

، ريغص ناكم يف مهعيمج اوئبتخا ، عبارلا رمملا

ملع يذلا ( فسوي ) جورخ رظتني ( كلا (م فقو

كاذ نم ( فسوي ) جرخ ، قئاقد نم همودقب

قدت هبلف تابرضو هسافنأ ذخأي وهو رمملا



ةرثك نم فيعض توصب ( فسوي ) ،قلا ةعرسب

: ليوطلا رمملا كاذ يف ريسلا

نأ لبق هنم تيتأ يذلا رمملا اذه نم اوعرسأ –

ةعرسب ايه انبورهب اوملعي

تاوصأ كانه ، ةعرسب عبارلا رمملا يف اوراس

اوركف ، رمملا يف مهفلخ ةعرسب اوطخت مادقأ

ءابتخ لال ناكم دجوي وال نوئبتخي نيأ ةعرسب

نورظني ال مهو ةعرسب اولوره ، رمملا كاذ يف

األ كلتب مهفلخ نوضكري ًال جر نورشع ، مهفلخ

نأ ىلإ ىرخأ ةرم اوضكر الةق، معلا ةحلس

لا جرلا هومسا امك نيعللا رمملا كاذ نم اوجرخ

( كلا )و(م فسوي ) جرخ ، ةثجلا ماخضلا

لمحي ( كلا و(م ناكملا كاذ نم قيرفلا يقابو

ةرايسلا اودجو ، نمي األ هفتك قوف ( سمه )

اوفلد ، راظن األ نع ًاديعب ( فسوي ) اهكرت يتلا

ةساود ىلع همدقب طغض ، اهلخاد مهعيمج

تردصأ ، ةعرس ىصقأب اهب قلطنأو دوقولا

قلا ، ةياغلل فيخم ريرص ةرايسلا تاراطإ

: ةمارصلا نم ءيشب ( فسوي )

)وال كلا اي(م ةرايسلا ةدايق يف يناكم ذخ —

ًاريثك ينلداجت

هسأر جرخأ ، ةرايسلا جاجز ( فسوي ) لزنأ

ناجرخي الن جرو مهوحن ناهجتت نيترايس دجوف



ةيحان نابوصيو ةرايسلا جاجز نم امهيسأر

نم ةصاصر ( فسوي ) قلطأ ، قيرفلا ةرايس

ةرايس تفرحنا ، ةرايسلا راطإ تباصأ هسدسم

راجفنا توص ىود ، حيحصلا اهراسم نع ودعلا

نم اذه لكو ، ءاعمج ( بيبا لت ) ناكس هعمس

لدبأ نأ دعب ةرايسلا نم نمي األ جاجزلا

قلغا ، امهيناكم ( كلا م )و( فسوي )

( فسوي ) جرخأ ، ةرايسلا جاجز ( فسوي )

ديدجلا ةماعلا تارباخملا ريدمب لصتأو هفتاه

: لوقي ّاديج هفرعي ًاصخش توص عمس هنكل

تارباخملا ريدم )نأ فسوي اي( انفشتكا دقل –

لجر هنأ لب انعقوت امك سيل ديدجلا ةماعلا

وحجن دقو انعادخل ( ليئارسإ ) هتثعب دق فيزم

نم وه مليفوركيملل ةبسنلا ب نكل كلذ يف

لماعلا ةيرصملا ةيسنجلا وذ ليمعلا كاذل هبرس

( داسوملا ) ةيليئارس اإل تارباخملا زاهج ىدل

اآل لزنملا حطس قوف حاًال ةرئاط مكل لسرنس

اي ءاقللا ىلإ ، مليفوركيملا هيف تأبخ يذلا نم

( رصم لـ( ةدوعلا يف ًاقفوم ًاظحو ( فسوي )

نيملا س

األ تارباخملا ريدم عم طخلا ( فسوي ) قلغأ

كاذ نم مودصم وهو ( يراوهلا يدمح ) مدق

قلا ةداج ةجهلبو ، هوتل هعمس يذلا ربخلا



:( فسوي )

اآلنم لزنملا حطس قوف انرظتنت ةرئاطلا –

اورداغ ًادج، ًاديعب ةرايسلا ( كلا (م فقوأ

نأب ( فسوي ) مهربخأ ، مهعيمج ةرايسلا

نيترايسلا نم ًال يلق برتقنل انه، هورظتني

لا جر ثالث اهبرقب فقي يذلا نو يتيوادوسلا

نم برضت يتلا شيطارخ قدانب نولمحي

يشمي نمزلا ، تاصاصر رشع اوقلطأ ، نيتهج

إال ددحم مهراسم رشعلا تاصاصرلا لهم ىلع

ىلو األ ناتصاصر ، نوقابلا )و كلا (م لتق وهو

فلخلا نم ( سمه ) ةمجمج نم تربع

بلقلا تباصأ ةيناثلا و مام األ نم تجرخو

قنع تقرتخا ىلو األ تاصاصر سمخ ، ةرشابم

لماكلا ب هدسج اوقرتخا نيرخ األ )واألعبر كلا (م

نم تربعو ( فرشأ ) بلق تقرتخا ةصاصر ،

تدعم تقرتخا ىلو األ ناتصاصر ، ىرخ األ ةيحانلا

ةريحب ، اهتمجمج تقرتخا ةيناثلا و ( ليسا )

ثثج عبرأ اآلنم، لزنملا باب دنع ءامدلا نم

لا جرلا اوقلطنا ، ءامدلا نم شالل مهلفسأو

( فسوي ) جرخ ، دحأ مهاري نأ لبق مهتارايسب

بوكرل حطسلا قوف دوعصلل مهيلع يداني يك

، همامأ يذلا دهشملا نم مدص هنكل ةرئاطلا

مهداسجا تقرتخا دق تاصاصرلا مدلا نم رحب



، رايطلا ىلع ىدانو ةمدصلا نم قافأ ، ًاعيمج

كلذب ًاضيأ وه مدصيل هوحن رايطلا لوره

يف ةرجحتم عومدلا )و فسوي ) ،قلا دهشملا

: ًاقلطم لوزنلا ىبأت ال هينيع

.. نوللا ءاضيب تائلملا نم رشع يل بلجأ –

ايه عرسأ

رضحأ قئاقد دعب اآلنم، لزنملا وخن رايطلا لوره

،( فسوي ) هنم مهذخأ ، نوللا ءاضيب تائلملا

دعب ةرئاطلا كرحم ريدي رايطلا ناك ناتعاس دعب

دعب ، نوباصلا و ءاملا )ب فسوي ) مهلسغ نأ

زاهج ىنبم قوف ةرئاطلا تطبه فصنو ناتعاس

طبهو ةرئاطلا ( فسوي ) رداغ ، ةماعلا تارباخملا

هتجوز ةثج لمحي وهو ملسلا كلذ ىلع

ةثج لمحي رايطلا )و كلا (م هقيدصو ( ليسا )

بتكم باب قرط ،( فرشأ ) ةثجو ( سمه )

هل حمس ،( يراوهلا يدمح ) تارباخملا ريدم

( فسوي ) فلد ، لوخدلا ب ةماعلا تارباخملا ريدم

،ق بتكملا ىلع مليفوركيملا عضي وهو لخادلل

ىبأي عمدلا كاذو ةمارص يف ( فسوي ) لا

: هينيع نم لوزنلا

ةمهملا هذه ببسب يئاقدصأ لك لتق دقل –

حاًال يتلا قتسا مدقأ نأ ديرأ

ةجهلو شوشب هجوب ةماعلا تارباخملا ريدم قلا



: ةيناح

ءيشل تجتحا نأو ( فسوي اي( تدرأ ام كل –

ينب اي ءاقللا ىلإ ًامئاد انه انأف

و هيلع رطيس نزحلا ، ةايحلل هترظن تريغت دقل "

لعفي اذام يردي ،ال طبضلا ب لعفي اذام يردي ال

الًاق" طأ

٭٭٭

هركشو ىلا هللاعت دمحب تمت

ءيش وال انأ امك ،انأ ًاقلطم نزحلا ينريغي ملو "

ءيش ،ال يتايح ةليط زتهأ يلعج ىلع ردقي

لظأسف خيراتلا نم يرمع يحم مت نأو ، ًاقلطم

.( يرصملا فسوي )" ًادبأ ريغتا نلو انأ امك


