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صا رك خـ ــ ش

ةلضافلا ةدیسلل 

رصانلا دبع  لامج  ىنم 

ةروشنملا روصلاو  قئاثولا  ةفاكب  اندادمإ  ىلع 

صاخلا اھفیشرأ  نم  باتكلاب 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ة ــ مدقم

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

ءاسؤر ةثالثب  هتاقالع  هل  تناك  صخش  اھیف  لتقيو   .. ةثداح عقت  امدنع 
مامأ نحنف   .. ثلاثلا همركو   .. يناثلا فیلحو   .. لوألا رھص  ناك  ثیح   .. رصمل
روطس نیب  ثحبلا  يفحصلا  بجاولا  انیلع  ضرفي   .. اًدج ةمھم  ةیصخش 
لصو يتلا  ةجردلا  مامتھالا  نم  لاني  نأو   .. هلیصافت قدأ  نعو  ثداحلا 

.. ربخلا بحاص  اھیلإ 

مھأ دحأ  ناكو  ابوروأ  يف  شاع  لجر   .. ةثداحلا لطب  نوكي  امدنع  اًضيأ 
نوكت نأ  دب  الف  ندنل ـ  ابوروأ ـ  مصاوع  مھأ  يف  ةیسایسلا  لامعألا  لاجر 

.. ىرخأ ةثداح  يأك  تسیل  ةثداحلا 

رصم نیب   .. اًجودزم اًسوساج  ناك  هنإ  لجرلا  نع  لاقي  امدنعو 
غرفتلل اًرربم  نوكي  نأ  هدرفمب  يفكي  اًثلاث  ًاببس  رفوي  اذھف   .. لیئارسإو

. قیقحتلاو ثحبلل  ماتلا 

نم ةمخض  ةمزح  مضي  يذلا  يتامولعملا  لجرلا  فیشرأ  ىلإ  ةفاضإلابو 
ةطلسلاو ةوقلا  باحصأ  دارفألاو  لودلا  نیب  ةكباشتملا  تاقالعلا 

ةثلاثو  .. ةبيرم انایحأو   .. ةبيرغ انایحأ  ودبت  تاقالع  كلذكو   .. ذوفنلاو
... لاجم يأ  يفو   .. هاجتا لك  يف  تاعارصو   .. ةضماغ

يتلا ةثداحلا  نع  رثكأ  ءایشأ  لوقنو   .. اًدج اًریثك  فقوتن  نأ  دب  اننإف ال  اذل 
اذإ ةصاخ   .. اھلوح ماھفتسالا  تامالع  لك  حرطنو   .. ةیصخشلا هذھل  تعقو 

لعفب تعقو  اھنأ  دكؤتو   .. كوكشلا اھلوح  موحت  ىلوألا  ةلھولا  نم  تناك 
.. لعاف

ناورم فرشأ  عوقو  نع  تعمس  امدنع  يفحصك  يتارربم  تناك  اذكھ 
.. يملقو يبئاقح  لمحأ  يكل   .. ندنل يف  هتقش  ةفرش  نم  اًعيرص 

دوقعلا ةثالث  لالخ  ثدحلا  لطب  نطومو   .. ثدحلا عقوم  ىلإ  رفاسأو 
.. هرمع نم  ةریخألا 

هتایحو هتأشن  ناورم  نع  ًالماكتم  اًىنويزفیلت  اًقیقحت  مدقأ  نأ  تررق 
قيدصلا ىلع  رمألا  تضرع  لعفلابو   .. هلزنم ةفرش  نم  هطوقس  ىتحو 
يذلا ةیئاضفلا  ةعاسلا  ةانق  سیئر  ينیسحلا  دیلو  ریبكلا  يفحصلا 
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تمقو ثداحلا  اذھ  نع  ةصاخ  تاقلح  جاتنإ  ىلع  روفلا  ىلع  قفاو 
نيروصملاو نيدعملا  نم  زیمتم  قيرف  يعمو  ندنل  ىلإ  رفسلاب 

جمانربلا تجتنأ  يتلا  ةعاسلا  ةانق  قيرفلو  ءالؤھل  اركش   .. نیجرخملاو
ناھیچ يشیبارطلا ـ  تعلط  دعس ـ  دیلو  رصان ـ  دمحم  دادعإلا  قيرفلو 

ریصن دمحم  جرخملا  اشر ـ  ةریمألا  ةثحابلا  دبع هللا ـ  تنساب  نيدلا ـ  ءاھب 
ندنل ـ يف  اًضيأ  روصمك  لمع  يذلاو  ریكب  دمحم  زیمتملا  جتنملا  ـ 
مویلا يرصملا  ةفیحص  لسارم  فالخب  يشبح ـ  دلاخ  زیمتملا  ریتنوملا 

ریفسلا ندنل  يف  انریفس  فالخب  يتمھم  يل  لھس  يذلاو  ندنل  يف 
ةدیسلا اضيأ   .. يردبلا دمحم  يمالعإلا  انراشتسمو  يضام  داھج 
روصلاو قئاثولا  ينتدھأ  يتلا  رصانلادبع  لامج  ىنم  ةلضافلا 

اذھ حاجن  يف  ریبك  لضف  مھل  ءالؤھ  لك  باتكلا  اذھ  يف  ةعوضوملا 
. قیقحتلا

يفحصلا لوضفو   .. ثدحلا ةماخض  اھمھأ  ناك   .. ةیفحص عفاودب  ترفاس 
ببسلا نأ  الإ   .. ىلوألا ةلھولا  نم  هتبارغ  تدب  ثداح  ضومغ  فشكل 

ةلئسألا نم  ریبك  ددع  دوجو   .. عونلا اذھ  نم  ثداحل  غرفتلا  يف  يقیقحلا 
اھل لوصحلا  تلواح  يتلاو  ثدحلا  لطب  ةیصخش  لوح  اًدج  ةضماغلا 
هنأ يلیئارسإلا  داسوملا  نالعإ  دعب  ةصاخ   .. ةعنقم تاباجإ  هبش  ىلع 

.. هيدل اسوساج  لمعي  ناك 

لتق نم   .. لاؤس نع  ةباجإلا   .. يساسألا عفادلاو   .. ندنل ىلإ  ترفاس 
ىرخأ ةباجإ  نع  ثحبأ  تنك  تقولا  سفن  يف  ينكلو  ؟  ناورم فرشأ 

رصم نیب  اًجودزم  اًسوساج  ناك  لھ   .. ناورم ةافو  لبق  حورطم  لاؤسل 
؟ لیئارسإو

.. تلواح  .. نیلاؤسلا ىلع  ةباجإلا  همھي  يرصم  نطاوم  لك  نأ  دقتعأ 
... اًدج اًریثك  تلأسو   .. فارطألا لك  ترواحو   .. فارطألا لكب  تلصتاو 

نم ءيش  لك  يف  تققحو   .. مھترواحو  .. ثداحلا نایع  دوھش  تلباق 
تلباق  .. ثداحلا صخت  تامولعم  نم  يل  رفوت  ام  ىلع  ءانبو  يرظن  ةھجو 
اولمع نيذلاو   .. ندنل يف  هورشاع  نيذلاو   .. هموصخو  .. هترسأو  .. هءاقدصأ

... اضيأ هعم  اوفلتخا  نمو   .. هعم

ةباجإ ىلع  لصحأ  مل  امبر   .. ةجیتنلاو  .. ةلئسألا تائم  عیمجلا  تلأس 
ماعلا يأرلل  تدكأو  تدكأت  لقألا  ىلع  ينكلو   .. ةحيرص ةروصب  نیلاؤسلا 
نأ  .. ثداحلا يف  قیقحتلا  اھب  طونملا  ةیناطيربلا  ةطرشلاو   .. رصم يف 
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كانھ نكلو   .. قالطإلا ىلع  اراحتنا  سیل  ناورم  فرشأ  ةافو  ببس 
ةلوئسملا تاھجلا  نم  دھجلا  نم  ديزملا  قحتست   .. تعقو ةميرج 

نع ةیمھأ  لقت  ىرخأ ال  ةمھم  ةلئسأ  اضيأ  تفشكو   .. اھنع فشكلل 
دكؤأو ؟ .. تارباخملا ةزھجأ  عم  ناورم  لعفي  ناك  اذام  وأ   .. لتاقلا ةفرعم 

ًایصخش انأ  نكأ  مل  جئاتنو  ةلئسأ  ىلإ  لصوت  يقیقحت  وأ  يثحب  نأ 
.. ئراقلا اھب  أجافیسو   .. اھعقوتأ

ةانق ىلع  ناورم  فرشأ  لتق  نم  تاقلح  ةعاذإو  ندنل  نم  يتدوع  دنعو 
رارمتسالا تررق  دقف  دحلا  اذھ  دنع  رمألا  فقي  مل   .. ةیئاضفلا ةعاسلا 

لدت مل  ةماھ  تایصخشو  نایع  دوھش  كانھ  نأو  ةصاخ  فلملا  حتف  يف 
يف ةیضقلا  سفن  نع  ةديدج  تاقلح  لمع  تررقو  ةیضقلاب  اھيأرب 
اھیف تفضتسا  يرصملا  نويزفیلتلا  ةشاش  ىلع  قارتخا  يجمانرب 

.. ناورم فرشأ  ةایح  يف  ریبك  رود  اھل  ناكو  ةرم  لوأل  تثدحت  تایصخش 
ةرم لوأل  يل  تثدحت  يتلاو  رصانلا  دبع  ىنم  ةدیسلا  هتجوز  تفضتسا 
لمع نع  لوئسملا  يرصملا  تارباخملا  طباض  تفضتسا   .. هتافو ذنم 
دمحم لامعألا  لجر  كلذك   .. لزیلا فیس  حماس  ءاوللا  ندنل  يف  ناورم 

.. هرارسأ متاكو  ناورمل  برقملا  قيدصلا  ریصن 

عیطتسأ يننإف   .. لتاقلا وھ  نمع  ةحضاو  ةباجإ  ىلع  لصحأ  مل  تنك  نإ 
ةيأ دعاست  يتلا  تامولعملاو  نئارقلا  نم  ریثكلا  ترفو  يننأ  دكؤأ  نأ 

؟ لتاقلا نع  ثحبت  نأ  قدصب  ديرت  ةھج 

جاتحي رمألا  نكلو   .. اضيأ ةریثك  ةھوبشملا  تاھجلاو  ةریثك  تاھبشلا 
وأ ةماع  حلاصمل  ةاعارم  نودب  ةقیقحلا  ةفرعم  اھفدھ  نوكي  ةھج   .. طقف

.. يقیقحلا يناجلا  نع  فشكلا  نود  لوحت  ةیصخش 

نم لئاھ  ٍّمِكل  يتفرعم  مغرو   .. يل ةبسنلاب  ةأجافم  لثم  ام  امأ 
ناك امع  يرظن  يف  اضومغ  داز  لجرلا  نأ   .. ناورم فرشأ  نع  تامولعملا 
ریغ ءاكذلا  نم  مخض  ردقب  عتمتي  ناك  هنأ  تدكأتو   .. هفلم حتف  لبق  هیلع 
وأ  .. ریبك يسایس  بزح  وأ   .. ةلماكتم ةمظنم  هبش  ناك  هنأل   .. لوقعملا
نم ةكبشو   .. لوألا زارطلا  نم  لامعأ  لجرو   .. خيرات يذ  يتارباخم  زاھج 

... ةبراضتملا  .. ةددعتملا  .. ةكباشتملا تاقالعلا 

.. ال ةيداع ریغ  ةیصخش  مامأ  كنأ  رقت  كلعجت  تاردقو   .. تازیممو  .. تافص
... رسيو ةلوھسب  اھتقیقح  ىلإ  لصت  نأ  نكمي 

ناورم ال فرشأ  ةایح  يف  اریبك  ارس  كانھ  نأ  تدكأت   .. اضيأ ينكلو 
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تقولا نأب  مھحصن  يذلا   .. كرابم سیئرلاو  هترسأ  دارفأ  ضعب  الإ  هفرعي 
.. ءيش لك  فشكل  دعب  نحي  مل 

ملاع نع  اًدج  ةمھم  تامولعم  زيزعلا  ئراقلل  مدقأ  نأ  اضيأ  عیطتسأ 
... تارباخملاو  .. سنزیبلاو ةسایسلا  ملاع  يف  ناورم  فرشأ 

ثحبلا يف  قاش  دھج  ةجیتن  زيزعلا  ئراقلا  مامأ  عضأ  ةياھنلا  يف 
رارسأ نم  ديري  ام  لك  اھیف  دجیس  ناورم  فرشأ  ملاع  نع  يرحتلاو 

... ناورم فرشأ  اھفارطأ  دحأ  ناك  تاعارصو 

يثیللا ورمع 
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د ــ يھمت

رثكأ ةروصب  الإ  تومي  نأ  ودبي ـ  ام  ىلع  ىبأ ـ   ، اضماغ شاع  املثم 
سماخلا رودلا  يف  هتقش  نم  ىوھ  يذلا  ناورم  فرشأ  هنإ د.  ، اًضومغ

. ندنل ةیناطيربلا  ةمصاعلاب  سواھ  نوتلراك  ىنبمب 

ةمألا میعزل  ماع ٦٦  ناورم  فرشأ  باشلا  مدقت  امدنع  ةصقلا  أدبت 
ىرغصلا هتميرك  دیل  ابلط  رصانلا  دبع  لامج  تقولا  كلذ  يف  ةیبرعلا 

نأ نم  مغرلا  ىلعو   ، هب بّحرو  رصانلادبع  هلبق  يذلا  رمألا  وھو   .. ىنم
باش يأ  لثم  ناك  هنأ  الإ   .. يرصملا شیجلاب  اًریبك  ًاطباض  ناك  هدلاو 
امدنع  .. لعفلاب ثدح  ام  وھو  هرھصو  هلھأ  معد  ىلإ  ةجاح  يف  يرصم 
هینج فالآ  هتمیق ٤٠٠٠  ضرق  يف  ةيروھمجلا ـ  سیئر  هرھص ـ  هنمض 

دادسب سيرعلا  ماقو  ةديدجلا  رصمب  ورھن  عراشب  ةیجوزلا  تیب  ءانبل 
. طاسقأ ىلع  ضرقلا 

ثیح  .. ةيروھمجلا ةسائرل  عباتلا  تامولعملا  بتكمب  ةنبالا  جوز  قحتلاو 
تارباخملا زاھج  ىدل  اًضيأ  اھلالخ  لمع  هنإ  لیق   ، تاونسل هب  لمع 

هبرق تاونس  لاوط  ًالفآ  لظ  ناورم  فرشأ  باشلا  مجن  نأ  ریغ   ، يرصملا
نم يأ  زورب  نود  لوحت  ةمراص  ریياعم  هيدل  تناك  يذلاو   ، هرھص نم 

ریغ  ، ًايداصتقا مأ  ًایسایس  ماعلا  لمعلا  تالاجم  نم  لاجم  يأ  يف  هبراقأ 
دبع لیحر  عم  قالطنالل  هلاجم  دجو  نأ  ثبل  ام  ناورم  ىدل  حومطلا  نأ 

سیئرلا نم  برقتلا  يف  ةديدع ـ  تاياورل  اًقفو  حجن ـ  لجرلاف   ، رصانلا
ةعومجم عم  هتقالع  يف  نیلبحلا  ىلع  ریبك  حاجنب  بعل  نأ  دعب  تاداسلا 

، تاداسلا دض  اًفقوم  ذختت  نأب  لیق ـ  امك  اھبلاطي ـ  ناك  يتلاو  ويام ٧١ 
نأ ثبل  ام   ، برضت فوسو  اھؤاوتحا  متي  فوس  اھنأ  كردأ  امدنع  هنكلو 

ةحاطإلا يف  تاداسلا  سیئرلا  فقوم  معدو  رخآلا  بناجلا  ىلإ  لقتنا 
سیئرلا ریتركس  حبصأو   ، هتقث بستكي  نأ  يف  حجن  َّمث  نمو   ، مھب

. فرش يماسب  ةحاطإلا  دعب  تامولعملل 

هربتعاو  ، ناورم فرشأل  هجوت  تاظحالم  يأ  تاداسلا  سیئرلا  ضفر  دقو 
بارغتسا راثأ  يذلا  رمألا  وھو   ، اھیلع ظافحلا  نم  دب  ةینطو ال  ةمیق 
تارباخملا زاھج  سیئرو  عافدلا ـ  ريزو  لیعامسإ ـ  دمحأ  ریشملا 

نع ةیتارباخم  تامولعم  تاداسلا  سیئرلل  مّدق  يذلاو   ، ةيركسعلا
هنم بلط  هنأ  ریغ  برح ٧٣،  لبق  كلذو  ناورم  فرشأ  لوح  موحت  تاھبش 

دمحأ ریشملا  ىدبأ  امدنع  ىرخأ  ةرم  هررك  ام  وھو   ، رمألا ىسني  نأ 
سأر ىلع  هنییعت  مت  امدنع  ىرخأ  ةرم  لجرلا  ىلع  هضارتعا  لیعامسإ 
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. عینصتلل ةیبرعلا  ةئیھلا 

ةریبك ةجردب  ةدیطو  ناورم  فرشأو  تاداسلا  نیب  ةقالعلا  ترمتساو 
، ربوتكأ برح  تلتو  تقبس  يتلاو  ةفاك  ةمھملا  هتارايز  يف  هقیفر  ناكو 

اًريدقت ةيروھمجلا  ماسو  اھباقعأ  يف  تاداسلا  هحنم  يتلا  برحلا  يھو 
كلت ةقیقح  مویلا  ىتح  فرعن  مل  انك  نإو  برحلا  هذھ  يف  هدوھجل 

. اھنع ماسولا  ناورم  فرشأ  حنم  يتلا  دوھجلا 

سكع ىلع  تاداسلا  تاسایس  يف  ریبكلا  لوحتلا  نم  مغرلا  ىلعو 
لك مغر  ةدیطو  تلظ  هرھصب  هتقالع  نأ  الإ   ، رصانلا دبع  هفلس  تاسایس 

نم تاینیعبسلا  لالخ  مالقألا  ضعب  هتراثأ  امم  مغرلا  ىلعو   ، ءيش
تناك يتلاو  ةریھشلا  بادآلا  اياضق  نم  ةدحاو  مساب  همسا  طابترا 

ةلودلا لاجر  رابكب  ةقالع  ىلع  ةراعدلل ـ  ةكبش  ةلحار ـ  ةلِّثَمُم  اھمعزتت 
. تقولا كلذ  يف 

ةیقافتا هعیقوتو  سدقلل  تاداسلا  ةرايز  باقعأ  يفو   ، مايألا رورم  عمو 
ةمصاع بوص  هجوتو  هبئاقح  ناورم  فرشأ  لمح   ، لیئارسإ عم  مالسلا 

هنم نوبرقملا  ىري  يتلاو  ةورثلاو  لاملا  نع  ثحبلا  ةلحر  أدبیل  بابضلا 
سنزیبلا ربع  اھعمج   ، تارالودلا نم  تارایلم  ةدع  هلیحر  عم  تغلب  اھنأ 

نم اًءدب  ةلئاط  احابرأ  ققحت  يتلا  ةراجتلا  هجوأ  عیمج  يف  ةراجتلاو 
ءارش يف  هتمھاسمو   .. ةيراجتلا لاحملا  ءارش  ىتحو  حالسلا  ةراجت 

يف ةیحایسلاو  ةيراجتلا  هعيراشم  ددعتو   .. يناطيربلا يسلیشت  يدان 
مصاوعلا نم  ديدعلا  يف  اھریغو  اینابسإو  كرويوینو  لايرتنومو  ندنل 

. ةیملاعلا

ام ناورم  فرشأ  ريدرایلملاو  لامعألا  لجر  خيرات  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
نأ الإ   ، هلوصأ نع  ثحبلا  يف  نيریثكلا  عفدي  الو   .. دحأ لاب  لغشیل  ناك 
يفف ؛  لجرلا ةایح  يف  ًالصاف  اخيرات  ناك  ماع ٢٠٠٢  نم  ربمفون  خيرات 
يدوھیلا خرؤملل  لیئارسإ ) خيرات   ) ناونعب باتك  ندنلب  ردص  رھشلا  اذھ 
سوساج ناورم  فرشأ  نع  اًنمض  هیف  ثدحت  يذلاو   ، نامجرب نوراھأ 

لوسر وأ  سيرعلا  وأ  رھصلا  وھ  ایكرح  اًمسا  لمحي  ناك  يذلاو  داسوملا 
. لباب

حجنو ةيادبلا  يف  رمألا  باعیتسا  يف  حجن  لجرلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
لمحیل ءاج  ربوتكأ ٢٠٠٣  رھش  نم  لوألا  عوبسألا  نأ  الإ   .. هزواجت يف 

اًسوساج ناك  ناورم  فرشأ  نأب  مسالابو  ًایلیئارسإ  ًایمسر  اًدیكأت 
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ىلع لیئارسإل  ةمھم  تامولعم  مدق  هنأو   .. تاونس رادم  ىلع  لیئارسإل 
لحارلا سیئرلا  هرھص  ةایح  يف  يأ  ماع ٦٩  نم  أدب  يذلاو  هلمع  رادم 

.. رصانلا دبع  لامج 

ةلئسألا تحرطو   ، اھاقلت نم  لك  سأر  ىلع  ةقعاصلاك  تامولعملا  تلزن 
ناورم فرشأ  نوكي  نأ  ةیقادصم  ام   ، ةیفاش ةدحاو  ةباجإ  نود  ةیلاتتملا 
ءانثأ يفو  ماع ٦٨  نم  اًءدب  يلیئارسإلا  بناجلا  ىلع  هتامدخ  ضرع  دق 

ةیلیئارسإلا ةرافسلا  ىلإ  هسفنب  بھذ  امدنع  كلذو  فازنتسالا  برح 
يتلا ةیلیئارسإلا  ةياورلل  اًقفو  كلذو   .. هتامدخ مھیلع  ضرعیل  ندنل  يف 

مھنكلو نییلیئارسإلا  سوفن  يف  ةبيرلاو  كشلا  راثأ  رمألا  نأ  دكؤت 
دئاع لباقم  نیمثلا  دیصلا  اذھ  صانتقا  لیبس  يف  مھكوكش  اوزواجت 

. اھمدقي تامولعمو  ءاقل  لك  نع  ينیلرتسإ  هینج  فلأ  غلبي ١٠٠  يدام 

ميدقت يف  ةیلیئارسإلا ـ  تارباخملا  معز  دح  ىلع  ناورم ـ  فرشأ  حجنو 
لامجل راوح  نم  ةبوتكم  ةخسن  اھزربأ  ةمھملا  تامولعملا  نم  ديدعلا 

تابلط هبو  روھشب  هلیحر  لبقو  ماع ٧٠  تیفوسلا  ةداقلا  عم  رصانلا  دبع 
يتیفوسلا بناجلا  درو  يتیفوسلا  بناجلل  اھتمدق  يتلا  ةحلسألل  رصم 
تاداسلا اھب  ثعب  ةيرس  ةلاسر  نم  ةخسن  لیئارسإ  ملس  امك   ، اھیلع
داسوملل فشك  كلذك  ماع ٧٢،  فینیجيرب  قباسلا  يتیفوسلا  سیئرلل 
ةیندم ةرئاط  برض  فدھتست  تناك  ةینیطسلف  ةعومجمل  ةیلمع  نع 

ماع ٧٢، ةیببیللا  ةرئاطلا  طاقسإ  ىلع  ادر  وج  ضرأ  خيراوصب  ةیلیئارسإ 
لیمعلا نأب  فارتعالل  ةيداعلا  ةيرابختسالا  تامولعملا  رمألا  زواجت  لب 

دعوملا وھو  ربوتكأ ـ  روبیك ـ  برح  دعومو  خيراتب  لیئارسإ  دمأ  دق  نویلباب 
. دجلا ذخأم  ةیلیئارسإلا  ةدایقلا  هذخأت  مل  يذلا 

اھیلع درلا  مدعو  تمصلا  نم  ةلاحب  اھب  ّىنعملا  اھاقلت  ةلئاھ  تامولعم 
ةسسؤم لخاد  فالخلل  تعفد  اھنأ  ریغ   ، هینعي رمأ ال  اھنأكو  ًایئاھن 

يلاوح لبقو  ماع ٢٠٠٥  يفف   ، اھل ىدم  ىصقأل  ةیلیئارسإلا  تارباخملا 
نیسیئرلا نم  لك  نیب  لیئارسإ  يف  ةیمالعإ  ةكرعم  تبشن  ماوعأ  ةثالث 

برح ءانثأ  يف  داسوملاو  ةيركسعلا  تارابختسالا  ةبعشل  نیقباسلا 
نیب يصخش  فالخ  درجم  رمألا  نكي  ملو   ، ریماز يفستو  اریعز  يليإ   ١٩٧٣

ىلع عارص  وھ  امنإو  دعاقتلا  ىلإ  امھتلاحإ  ىلع  دوقع  تضم  زئاجع 
ةیبرعلا ةتغابملا  يف  لثمتيو  يلیئارسإلا  عمتجملا  هنم  أربي  مل  حرج 

.. برحلا كلت  يف  لیئارسإل 

لارنجلا مایق  دعب  ةیلیئارسإلا  مكاحملا  ىلإ  نیفرطلا  نیب  رمألا  لصوو 
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قبسألا داسوملا  سیئر  دض  فذقو  بس  ىوعد  عفرب  اریعز  يليإ 
تعلدنا يتلا  ةبخاصلا  ةكرعملا  دعب  ةیضقلا  تعفر  دقو   . ریماز يفست 

.. ةيربعلا دئارجلا  تاحفصو  نويزفیلتلا  تاشاش  ىلع  نیلارنجلا  نیب 

ناورم فرشأ  مسا  بيرست  ءارو  ناك  هنأب  ةحارص  اریعز  ریماز  مھتا  دقف 
تبثت يتلا  قاروألا   » هيدل نإ  لاقو :  ، نامجرب نوراھأ  يلیئارسإلا  ثحابلل 
اریعز نیبو  هنیب  عمج  يذلا  ءاقللا  نع  ثدحت  باتكلا  فلؤم  نأ  امك   ، كلذ
ءاشفإ ةمھتب  ةمكاحملل  اریعز  ميدقت  ىلإ  ریماز  اعدو  ریخألا .» لزنم  يف 
ةلثمتملا يرابختسالا  لمعلا  دعاوق  طسبأ  ىلإ  ةءاسإلاو  ةلودلا  رارسأ 

.. رداصملا فشك  مدعب 

يف ثدحتيو  تمصلا  رسكي  نأ  اریعز  ررق  امدنع  ةكرعملا  هذھ  تأدب  دقو 
يذلا يرابختسالا  ریصقتلا  يف  هتیلوئسم  لوح  نیتینويزفیلت  نیتقلح 

ءاطخأ لمحتأ  انأ  : » اریعز لاقو   . برحلا يف  ةیبرعلا  ةتغابملل  داق 
ةدحو طابضو  انأ  تكسمت  دقف   ، برحلا لیبق  ةيرابختسالا  تاريدقتلا 

تالامتحا نأ  ةیضرفب  نامأ )  ) ةيركسعلا تارابختسالا  يف  ثاحبألا 
«.. ةلیئض برحلا 

نويزفیلتلا يف  درلا  قح  ریماز  يفست  كاذنآ  داسوملا  سیئر  بلطو 
برح ءانثأ  يف  ةيركسعلا  تارابختسالا  سیئر   ، اریعز يليإ  نإ  لاق : ثیح 

.. دمع نع  ةیلیئارسإلا  ةموكحلاو  شیجلا  للض   ، ربوتكأ

ناورم ناك  اذإ  ام  لوح  فالخ  نیلجرلا  نیب  عارصلا  ةیفلخ  يف  نكلو 
حاجنلا وھ  ناورم  نأب  اریعز  نمؤيو   . جودزم لیمع  هنأ  مأ  لیمع  درجم 
تحلفأ ثیح  ربوتكأ  برح  ءانثأ  يفو  لبق  ةيرصملا  تارابختسالل  ربكألا 

.. كلذ دعب  اھلیلضت  مث  هب  ةیلیئارسإلا  تارابختسالا  ةقث  لینو  هعرز  يف 

رونأ سیئرلا  قفار  ناورم  فرشأ  نإ  لوقلاب : هفقوم  اریعز  رربيو 
سطسغأ ٧٣، يف  ةيدوعسلا  يف  لصیف  كلملا  عم  هئاقل  يف  تاداسلا 

اریعز لءاستيو   . اًّدج ًابيرق  برحلا  نش  هتینب  لصیف  تاداسلا  ربخأ  نیح 
ربخلاب لیئارسإ  غلبي  مل  اذاملو   ، نيرھش يلاوح  ناورم  تمص  ببس  نع 

؟. ةعاس نیعبرأب  برحلا  عالدنا  لبق  ىوس 

نع ةباجإلاب  ةيرابختسالا  ةسسؤملا  هیف  تلغشنا  يذلا  تقولا  يفو 
؟ اًجودزم ًالیمع  مأ  اًصلخم  ًالیمع  ناورم  فرشأ  ناك  اذإ  ام  لوح  لاؤسلا 

سیئرلا اھب  ماق  ةرايزل  يرصملا  نويزفیلتلا  يف  ترشن  روص  تءاج 
ربوتكأ برح  ىركذ  ةبسانمب  رصانلا  دبع  سیئرلا  حيرضل  كرابم  ينسح 
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سیئرلا قانع  نإف  تونورحأ » توعيدي   » ةفیحص بسحو  ماع ٢٠٠٥ .
ةزھجألا هذھ  لخاد  شاقنلل  دح  عضو  هنأش  نم  ناورم  فرشأل  كرابم 

هنأو رصم  لجر  هنأ  لیئارسإ  هعم  تدكأت  يذلا  رمألا   ، ناورم صخش  لوح 
لجرلا لبقتسي  نأ  رصم  سیئرل  ناك  امف   ، اًجودزم اًسوساج  ناك 

ناك كلذك   ، لیئارسإل ًالیمع  اًقح  ناك  اذإ  ةغلاب  ةوافحب  هقناعيو  هحفاصيو 
موقي ةرايز  لك  يف  هل  راوزلا  رابك  ةعاق  حتفو  رصم  يف  ةوافحب  هلابقتسا 

. يلیئارسإلا بناجلا  ىدل  ةديدع  تالؤاستل  ةریثم  اھب 
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ناجير نومیسو   .. ناورم

Simon) فلؤملل ؟ » انايد لتق  ْنَم   » يأ  (Who Killed Diana) باتك تأرق 
اھنمو تافلؤملا  نم  ديدعلا  هل  يزیلجنإ  ققحم  يفحص  وھو   (Regan

ًاّیكلم ًابقارم  ربتعي  وھف   .. تىرجرام ةریمألاو  زلراشت  ریمألل  ةیتاذلا  ةریسلا 
هباتك يف  نومیس  بتك  دقل  .. (Scallywag) جاویلاكس »  » ةدىرجل اًسسؤمو 

لصفلا : امھ  .. ناورم فرشأ  نع  نیلماك  نیلصف   .. ًالصف نم ١٧  نَّوكملا 
«.. ةرئادلا : » ناونعب رشاعلا  لصفلاو  ناورم ..» زغل  : » ناونعب عساتلا 

نوكت نأ  دقتعي  يتلا  ططخلا  فلتخمل  لیلحتلاو  حرشلاب  بتاكلا  لوانتي 
ًالواحم ئراقلا  يزيزع  كیلع  اھحرطأس  يتلاو  انايد  لایتغا  يف  ًاببس 

؟ ناورم فرشأ  لتق  ْنَم  يھو : ةمھم  ةطقن  ىلإ  لوصولا 

لوأ هدلاو  هادھأ  ةنس   ١٧ رمع يف  ارتلجنإ  ىلإ  ديافلا  يدود  ءاج  امنیح 
ةیلیللا يھالملا  فلتخم  يف  هنودب  دَھاشُي  ناك  امَّلقو  صاخ  سراح 

اذھ ِلّلعُي  ناك   .. ناكملا دصري  رخآلا  فقيو  بقارمب  طاحي  ناك   .. نكامألاو
رصم يف  فاطتخا  ثداحل  ضرعت  وأ  ةریطخ  رومأ  يف  طروتم  هدلاو  نأب 

... اًریغص ناك  امنیح 

.. رمتسم يضرم  رتوتو  فوخو  قلق  يف  شیعت  دياف  لآ  ةلئاع  تناك 
. سيرابب ستير »  » قدنف كلذكو  ةبقارم  اًمئاد  زدوراھ »  » تانوفیلتف

. ناورم فرشأ  يرصملا  ضماغلاب  فرعتلا  ةيادب  ةیفیك  بتاكلا  درسي 
ضعب ىلإ  قوس  نم  تلوحت  ندنل  لامش  يف  ةقطنم  كانھ  تناك 

تاراقع ىلإ  قوسلاب  ةطیحملا  ةقطنملا  كلت  تلوحت  مث  ةینفلا  شرولا 
نم يرصملا  اذھ  وھ   (stables) فظوم اھيرتشم  نأ  نیبت  ةینكس  ققشو 

.(Cabra) ارباك »  » ىعدُت ةكرش  لالخ 

كلت نم  رخآلا  بناجلا  ىلعف   .. ناورم فرشأب  ديزي  بتاكلا  مامتھا  أدب 
«.. نیمأ دمحم   » يرصملل كولمم  جنرطشلل  ونيزاك  كانھ  ناك  ةقطنملا 

تاقالعلا نم  ديدعلا  هلو  يس  يب  يبلاب  ةرتفل  لمعي  يرصملا  اذھ  ناك 
نم ناكو  مسالا  اذھ  ركذ  دنع  هانیع  تعمل  اذل  ؛  نیيرصملاب ةدیطولا 
ةرافسلا نم  صخشلا  اذھ  نع  تامولعم  ىلع  لوصحلا  هیلع  لھسلا 

.. ةيرصملا

لجرلا اذھل  ةرو  نِّوَكُن صـ نأ  ما  ـ يأ نو  ـ ضغ يف  انناكمإب  ـح  بصأ
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دياف دنالور ـ  برح  يف  سیئرلا  بعاللا  وھ  هنأ  انل  ـر  هظي أدبو  هطاشنو 
. زدوراھ كلاملا لـ   (Fraser) رزيارف »  » تیب ىلع 

اًضيأ ادانتسا  تامولعملا  هذھ  نم  دكأتلا  نم  انكمت  دقل  بتاكلا : درطتسي 
نبا  ، مدلا فاذق  دمحأ  اھنتم  ىلع  ناك  ماع ١٩٨٥  يف  ةصاخ  ةلحر  ىلإ 

فدھ ناك  .. ناورمو ةیبیللا  تارباخملا  سیئرو  يفاذقلا  میعزلا  مع 
.. دیفيد بماك  لاشفإ »  » وھ ةلحرلا 

ًابيرقت هسفن  تقولا  يفو  ماع ١٩٨٣  يف  دنالور  عم  لمعلا  ناورم  أدب  دقل 
« رزيارف  » تیب يف  مھسألا  ضعب  ءارشب  ديافلا  دامع  ةمع  ةدیسلا  تماق 

يمسا طبتراو  ءارشلا  نم  رھشأ  دعب ٧  ناورم  ىلإ  اھرودب  اھتعاب  مث 
. ةللضمو ةعساو  ةكبش  يف  ناورمو  دنالور 

نم ىرتشا ٤٠٪  امنیح  ماع ١٩٧٩  يف  لماعتلا  ةيادب  تناك  ًایعقاو 
يبیللا مدلا » فاذق   » مسا اھتحت  تبتكو   (Tradeswind) دنوديرت »  » ةكرش
ةكرشلا كلت  لالخ  نم  نانبلو  ایبیلل  حالسلا  تاقفص  تأدبو   .. اھل ريدمك 

ةوشر قيرط  نع  ةیكيرمألا  راصحلا  نیناوق  ىلع  الياحت  دقل   . اكيرمأ نم 
يئاضق مكح  دجويو  ةروكذم ) ءامسألا  ( ) CIA  ) هيإ يأ  يسلاب  نیلماعلا 

ريدت ةكرشلا  كلت  تناك   .. اكيرمأ ىلإ  ابھذ  اذإ  مدلا  فاذقو  ناورم  ىلع 
«.. لاضن وبأ   » ةعومجم ىلإ  حالسلا  بِّرَھُت  اًضيأ  اھنكل  ناریط  طوطخ 

تناك دقف  ؛  يفاذقلاب ناورم  ةقالع  تدطوت  مدلا  فاذقب  هتقالع  لالخ  نم 
تاكرش يف  رالود  نویلم  ایبیل ١٢  ترمثتسا  نیفرطلل  ةحبرم  ةقالع 
تارامثتسا وأ   .. ایبیل قدانف  يف  رمثتسي  دنالور  أدبو  ( Hohro « ) ورھوھ »

.. ایبیل ىلع  يداصتقا  راصح  كانھ  ناك  نیحو   .. اھتاراقعو ةیھیفرتلا  ایبیل 
ىلإ نالقتني  مدلا  فاذقو  ناورم  ناك   .. لماعتلل ةحيرم  ةلیسو  كلت  تناك 

« دیس  » هیخأ ةبحاصمب  ةصاخلا  دنالور  ةرئاط  يف  ةمظتنم  ةفصب  ایبیل 
لاضن وبأ  ليومتو  ابروأ  يف  باھرإلل  نیمظنملا  نيوخألا  اناك  ثیح 

... حالسلاب

دقتعأ ثیح   .. قیبمزومب حالسلل  يسیئرلا  لِّوَمُملا  ناورم  حبصأ 
. لیئارسإ دناست  ةموكحلا  كلت  نأ  يفاذقلا 

(Ocragon) « نوجاركوأ  » هتكرشو ناورم  دنالور  مدختسا 
لآ تاكرش  نم  تایلمعلا  ةرادإ  يف  نيربخملا  نم  اًقيرف  مدختست  يتلا 
ودع رصانلا -  دبع  لامج  میعزلا  ةنبا  ىنم  بذجي  نأ  ناورم  عاطتسا   .. دياف

اذھ كراب  ثیح  سيوسلا  برح  ببسب  لوألا -  ایناطيرب 
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... جاوزلا

ةمھم يف  ًالاَّوج ..» اًریفس   » ناورم ِنّیُع  ةریصق  لسع  مايأ  دعبو 
دبع توص  وھ  ناورم  ناكو   .. يبول نيوكت  اھفدھ  ملاعلا  ربع  ةیسامولبد 

اذل ؛  كلذل هلھؤي  ام  ةبھوملاو  ةماسولا  نم  كلمي  ناك  دقف   .. رصانلا
تيوكلا يف  تاذلابو  طسوألا  قرشلا  لودب  هتاقالع  دیطوت  عاطتسا 

.. ةيدوعسلاو

توم عمو   .. ملاعلا كونب  يف  هدیصر  ىمانتو  حالسلا  تاقفص  نِّوَكُي  أدب 
 - ديدجلا مكاحلاب  هتاقالع  دیطوت  يف  ةصرف  هل  تحال  رصانلا  دبع 

صاخشألا ضعب  هلوح  عمج  يذلا  تاداسلا  كاذنآ -  فیعضلا 
هلعج امم   .. مھعم لمع  نم  دض  هل  هئالو  تابثإ  يف  حجنو   ، نییساسألا
نودب  » ريزو ىلإ  لاَّوج » ریفس   » نم هّلوحف   .. هيدل ةریبك  ةناكم  لتحي 

ةیسامولبدلا هايازمو  هتناصح  لكب  ناورم  ظفتحا  انھو  ةبیقح ..»
هنیع نیح  رثكأ  اھنم  ّنكمت  يتلا   .. حالسلا تاقفص  ةوق  ىلإ  ةفاضإلاب 

.. عینصتلل ةیبرعلا  ةئیھلل  اًسیئر  تاداسلا 

تالاقتعالا نم  ديدعلل  ناورم  ططخ  ىلإ ١٩٧٨  نم ١٩٧٤  ةرتفلا  يف 
غلبت تناك  يتلا   .. هكالمأ ضعب  لوح  امك  هتوق  ززعي  ناكو  بيذعتلا  فرغو 

تداز هبصنم  مكحبف   .. ارتلجنإ ىلإ  رالود  نویلم  يلاوح ٣٤٠  اھتقو 
NO. 50 ةقش ىرتشا   .. هتایح بولسأ  ریغتو  اھبساكمو  حالسلا  تاقفص 

دبع ىنم  اھشرفب  تماقو  سيراب  يف  ( Foche « ) شوف  » ةیحاض يف 
ةرئاط هل  تناكو  ( Cartier « ) رتراك  » نم تارھوجملا  اھیلع  قدغأو  رصانلا 

. ةصاخ

روطسلا نیب  ام  ناورم  أرق  دقل   .. لاحلا ریغت  دیفيد  بماك  ةدھاعم  عم 
.. ًابضاغ ةیسامولبدلا  هتناصح  تاداسلا  بحسف   .. سيراب ىلإ  بھذو 
ناورم نأ  يعدي  نم  كانھف  كلذل   ... هلایتغا نم  مايأ  دعب  اھدرتسا  هنكلو 

!!!.. تاداسلا لایتغا  ءارو  نوكي  دق 

لالخ نم  لمعي  ناك  ثیح  ندنل  ىلإ  ًابھاذ  سيراب  يف  ىنم  ناورم  كرت 
ىرتشا  .. برعلا ضعبل  راسمسك  ةصروبلا  يف  اًضيأو  ارباك »  » ةكرش

يدان يف  صصح  ىلإ  ةفاضإلاب  ندنل  برغ   .. ریف يام  نم  ةریبك  ءازجأ 
رجات يقجشاخ  ناند  ىلع عـ فر  ـ عت كا  ـ نھ (.. Chelsea « ) يسلیش »

مھتیص عاذ  نيذلا  موتكم ـ  لآ  ىلإ  هرودب  همَّدق  يذلا  يدوعسلا  حالسلا 
قيرط نع   .. ةكلملا عم  هتقالع  تناك  انھ  نمو  قبسلا ـ  لویخ  لاجم  يف 
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.. قبسلا لویخ 

مدلا فاذق  موتكم ـ  لآ  ناورم ـ  دنالور ـ  نیب  ةيوق  لمع  ةقالع  تنوكت 
ىلع مومسلا -  زارفإ  ىلع  ةرداقو  ةيوق  ةقالعلا  كلت  تناك   .. يفاذقلاو
ءارو ناورم ـ  كيرش  دنالور ـ  نوكي  نأ  عقوت  يذلا  بتاكلا -  فصو  دح 
اذكھ  .. باھرإ يأل  ططخي  دق  يفاذقلاب  ةقالع  هل  لجرف   .. انايد لایتغا 

.. لاق

ىنغأ يانورب ـ  ناطلسب  دياف  لآ  ةقالعل  نوكت  نأ  اًضيأ  بتاكلا  عقوتي 
لواح دقف  دياف : لآو  ناورم  نیب  يفخلا  ءادعلاب  ةلص  ملاعلا ـ  ءاینغأ 

اذھل هبنت  ديافلا  نكل  ؛  حلفي مل  هنكل  ناطلسلاب  هتقالع  ززعي  نأ  ناورم 
كانھ لعجو  ناورم  ردص  رغوأ  امم  تالواحملا  هذھ  طبحي  نأ  عاطتساو 

(... ناورمو ديافلا   ) امھنیب ةمئاد  ةوادع 

حبصت ديافلا  حلاصمب  رارضإ  يأ  نأ  ىلإ  انھ  رظنلا  هجوي  نأ  بتاكلا  لواحي 
نكل  .. اھتاذ دح  يف  اًفدھ  ناورمل  لثمت  انايد ال  نإف  اذل   .. ناورم حلاص  يف 

ناورم ـ يأ  نوجاركوأ »  » ةعومجمل اًراصتنا  ربتعي  هنبا  وأ  ديافلل  ةباصإ  يأ 
.. دنالور

قباس دئاق  ناورمف   ، ةاوھ اوسیل  ةبعللا  هذھ  يبعال  نإ  بتاكلا : لوقي 
.. ةیمھأ رشبلا  ةایح  مھل  لثمت  الو  مدلا  فاذق  كلذكو  تارباخملا  يف 

ةسرامم نمزلا  نم  نيدقع  ةدمل  ناورم  عاطتسا  فیك  بتاكلا  لءاستي 
لك عدخ  فیك  ؟  ةلماك ةناصح  تحت  اسنرفو  ارتلجنإ  نم  تاططخملا 

.(MI5, MI6, CIA, Mussad : ) ملاعلا يف  تارباخملا  تامظنم 

لقنتي هتلعج   .. ایقيرفإ يف  ةریثك  تارامثتسال  هكالتماو   .. دنالورب هتقالعف 
، رخآلا هجولا  ىلع  نكل   .. ایقيرفإ يف  دویق  يأ  نودبو  ةيرحلا  ىھتنمب 

.. لیئارسإل لوألا  ودعلا  نوكي  نأل  هلھؤت  يفاذقلاب  ةقیثولا  هتقالع  تناك 

اذامل ال  .. اھیضارأ يف  سبحلاب  اًمكح  هجاوي  وھف  اكيرمأب  هتقالع  يفو 
.. تاباجإ نودب  تالؤاست  ؟  ارتلجنإ يف  اذھ  ثدحي 

كلت  .. اھنع يضاغتلا  مت  دق  اكيرمأ  يف  هيإ  يآ  يسلا  تافلم  تناك  اذإ 
.. باھرإلل حالسلا  ليومت  يف  اوطروت  دق  هءاكرشو  ناورم  نأ  تبثت  يتلا 
كلت دنوديارت »  » طوطخ ةكرش  تناك  نإو  ؟  اسنرفو ارتلجنإ  متھت  مل  اذاملف 

.. هيإ يأ  يسلا  تافلم  يف  ةلجسمو  ةطروتم  ناورم ) دنالور ـ   ) طاشن نم 
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؟. اھطاشن سرامتو  ةمئاق  يھ  اذاملف 

نالقنتي لوألا ـ  رصانلا  دبع  لجر  ادعاسم  هوخأو ـ  مدلا  فاذق  ناك  فیك 
تابوقع كانھ  تناك  امنیح  سلبارطو  سيرابو  ندنل  نیب  ةيرحلا  ىھتنمب 

ناورم ـ كيرش  هسفن ـ  دنالور  ناك  فیك  اًضيأو  ؟ ! يفاذقلا دض  ةیلود 
؟! ةیلودلا تابوقعلا  كلت  لالخ  يفاذقلا  ماظن  يف  ةيرحب  رمثتسي 

هئاكرشو ناورم  نع  ةریثك  تامولعم  رشنو  عمج  مت  دقل  بتاكلا : لءاستي 
وھف اذل  ؟  طق ًایمسر  هباوجتسا  متي  مل  كلذ  عمو  تاونس  رشع  ةدم  لالخ 

ایلعلا ةسسؤملاو  حلاصملل  ةریبك  ةدئاف  اذ  ناورم  نوكي  نأ  جتنتسي 
هنأ امبو   .. هنع مھنیعأ  نوريدي  اًمئاد  اوناكف  ةيرسلا ) تامظنملا  )
هتيامحو هتحلصم  قیقحتل  نیھجولا  ىلع  بعلي  وھف  بردم  سوساج 

.. ةیصخشلا

لامعتسا ىلإ  ةفرتحملا  ةیسوساجلا  تاسسؤم  ىعست  ام  اًمئاد 
ناورم تمدختسا  دقف  اھئادعأ  ریكفتو  فادھأ  ةفرعم  يف  اھئالمع 

، ةیباھرإلا لاضن  يبأ  فادھأو   ، ًالثم يفاذقلا  ةفرعم  يف  هتبیكرتب 
.. ةيرصملا ةسایسلاو  حالسلا  ططخو   ، دیفيد بماك  دض  تاططخملاو 

لیمعلل ًایلاثم  اًجذومن  ناك  ناورم  نأ  دكؤي  طیسبلا  يفحصلا  داھتجالاف 
.. برغلاو طسوألا  قرشلا  يف  ةیسوساجلا  تامظنم  مظعمل  جوَدْزُملا 

اًعتمتم نكي  مل  اذإ  سيرابو  ندنل  نیب  ةيرحلا  هذھب  كرحتیل  نكي  مل  وھف 
. ةیمسرلا ةيامحلا  لقألا  ىلع  وأ   .. ةماتلا ةناصحلاب 
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ةر ـــ ئادلا

يف ةریثم  لیصافت  ةرئادلا »  » ناونعب لماك  لصف  يف  بتاكلا  حرطيو 
« ةرئادلا  » ةمظنم ىلع  ءوضلا  يقلي  ثیح   .. ناورم فرشأ  تاقالع 
.. ةلود نم ٢٦  نوكتت  يتلا  ةيرسلا  ةیلودلا  ةمظنملا  كلت   :(Cercle)

هذھ مضتو  يف ١٩٥١ ..  (Piney) ينیب »  » يسنرفلا ءارزولا  سیئر  اھسسأ 
، ءارفسلا  ، طفنلا لاجر   ، لامعألا لاجر   ، نییسایسلا نم  ديدعلا  ةمظنملا 

يف ةيرود  تاعامتجا  ةمظنملا  هذھ  دقعت   .. نیقومرملا نییفحصلاو 
، نییعویشلا ةضھانم  ةيادبلا  يف  اھفادھأ  تناك   .. ملاعلا لود  عیمج 

ةیبرغلا لودلا  ةلظم  تحت  نوعمتجي  مھف  ابروأ : دیحوت  ىلع  لمعلاو 
. ةیطارقتسرألا رئاودلا  ىلإ  نومتنيو 

لثم ةیموكح  ریغ  تاسسؤم  لالخ  نم  اھل  ًایسیئر  ًالومم   (CIA) ربتعتو
.. رلفكور دروف ـ  ةسسؤم 

ـة حاطإلل تططخ  دق   (Cercle) لكریس »  » ةمظنم نأ  ىلإ  بتاكلا  ریشي 
(Whitlan) نالتيو »  » ةموكحو  ، ارتلجنإب  (Heath) ثیھ » نوسلو و« ةمو  ـ كحب

... ملاعلا يف  ةینیمیلا  تاموكحلا  لك  دناست  يھف   .. ایلارتسأب

ىلع نيزرابلا  نیيداصتقالاو  نییسایسلا  نم  ديدعلا  لكریس »  » مضت
لالط ـ نب  نیسح  كلملا  سوباق ـ  ناطلسلا  لاثمأ : ملاعلا  ىوتسم 

ماع ٢٠٠١ ـ نم  ةيدوعسلا  تارابختسالا  سأر  يذلا  لصیفلا  كرت  ریمألا 
يذ  (Tiny Rowland) دنالور » ينیت  نوسكین و« دراشتير  رجنسیك ـ  يرنھ 

ناور ـة مـ قالع تناك  ـا  نھ نمو  ناور  ـ مب ـة  قیثولا ةل  ـ صلا
نم ةیساسألا  هتورث  نَّوك  اًعراب  ًاّيداصتقا  دنالور »  » ربتعي لكریس ..» ـ« لاب

« رڤرزبوألا  » ةفیحص كلتميو  ارتلجنإ  ىلإ  لقتني  نأ  لبق  ایقيرفإ  تاورث 
اًسیئر حبصأ  ماع ١٩٦١  يف   .. هطاشنل اًقوب  تناك  ـث  يح  (Observer)
ایند يف  هتیص  عاذو  (. London Rhodesia - Lonrho « ) ورنول  » ةكرشل

دح ىلإ  ایسيدور  نع  تابوقعلا  عدرو  تافلاخم  ةدع  بكترا  دقل   . ةصروبلا
كاذنآ  (Ted Heath) ثیھ » دیت   » يزیلجنإلا ءارزولا  سیئر  هفصو  نأ 

يف ةيؤر  هل  تناك  دقل  لوبقملا » ریغ  يلامسأرلا  ایناطيرب  هجو  بـ«
فدھ ىلإ  كلذ  دعب  لوحت  هنكل   .. ةنماكلا ایقيرفإ  تاقاطو  تاردق 

نم ديدعلا  مدقف  يزیلجنإلا  زدوراھ »  » كالتما ةیفیك  وھو : دحاو  سجاھو 
سركو  .. هل دياف  لآ  كالتما  ةیفیك  نع  ةيزیلجنإلا  ةموكحلل  تاباوجتسالا 

يرس يتارابختسا  دفو  سأر  ىلع  رصم  ىلإ  ناورم  دفوأو  هدھجو  هتقو 
روذج يف  ثحبلا  لجأ  نم  نیماحملاو  نیللحملا  مضي  ىوتسملا  يلاع 
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ماع ١٩٨١.. دياف  ةلئاع 

.. بتاكلا لوقي  امك  زدوراھ »  » كالتما وھ  يضرم  سجاھ  هيدل  حبصأ 

ةیمسر ةغبص  ذخأو  ارتلجنإ  يف  يسامولبدلا  ناورم  رود  ىمانت  دقل 
ةیسایسلا طاسوألا  يف  تالؤاستلا  راثأ  يذلا  دحلا  ىلإ  ةیسایس 

ماع ١٩٨٩ ليربإ  يفف   .. ةیمسرلا هتفصو  هتایحالص  ىدم  نع  ةیناطيربلا 
نوئ ـ شلل ـة  لودلا ريزو  ىلإ  ًالاؤس  يزیلجنإلا  ناملربلاب  نوتلماھ  لین  راثأ 

يمسرلا ناورم  عضوو  ةفص  ةقیقح  نع  ًایمسر  لءاستي  ةیجراخلا 
ًایمسر اًدمتعم  ناك  اذإ  امعو  ةیناطيربلا  ةموكحلا  ىدل  يسامولبدلا ) )

ريزولا باجأف   .. ةیناطيربلا ةیمسرلا  رئاودلا  ىدل  رصم  ةيروھمج  لِبق  نم 
ةفص ّيأ  لثمي  الو  ارتلجنإ  ىدل  اًدمتعم  سیل  وھف  عطاقلا : يفنلاب 

!! ةيزیلجنإلا ةموكحلا  ىدل  ةیمسر  ةیسامولبد 

ماع ١٩٨٩) يناطيربلا  ناملربلا  قئاثو  : ) ردصملا

ناندع نم  ةیطخ  ةداھش  رشن  مت  دقف  يقجشاخ : ناندعب  هتقالع  نع  امأ 
هنأب ةرم  لوأل  يدوعسلا  اذھ  اھیف  فرتعي  ثیح  ماع ١٩٩٦  يقجشاخ 

يعدتسا امنیح  دياف  لآ  نع  ةحیحص  ریغو  ةللضم  لاوقأب  ىلدأ 
ریثأت تحت  كلذو   .. دياف لآل  ةيزیلجنإلا  زدوراھ  ةیكلم  ةیضق  يف  ةداھشلل 
ناورم فرشأو  وھ  هعم  ةلباقم  يف  ةوشر  ذخأب  فرتعا  ثیح  دنالور ..» »

نيذھ عم  قافتالا  مت  نیح  ماع ١٩٨٥  ةرھاقلا  سیلوبویلھ  نوتاریش  يف 
مت ثیح   .. كاذنآ رالود  نیيالم  لباقم ٣  دياف  لآ  حلاصمب  رارضإلل  نیفرطلا 

.. يانورب ناطلس  حلاصل  زدوراھ »  » مھسأل مھتیكلم  يف  كیكشتلا 

تارابختسا لجر  ناورم  نأ  اًدكؤم  هتداھش  يقجشاخ  ناندع  متتخا  دقل 
ءاكذلا نم  هلو  يب  يچ  يكلا  يف  هبيردت  ىقلت  لوألا  زارطلا  نم 

ىدم ناك  ًاّيأ  ةقیثو  يأ  ىلع  لصحي  نأل  هلھؤت  يتلا  تایحالصلاو 
ةوقلا كلت  مدختسا  دق  ناورم ـ  يأ  هنأب ـ  هفارتعاب  كلذ  لَّيذو   .. اھتحص

.. اًحوتفم لاز  ام  فلملاو   .. ديافلا دض  هبرح  يف  دنالور  ةناعإ  يف 
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نامجرب  .. ناورم

لسارم ویلوي ٢٠٠٧  موي ١٢  يف   (Yassi Melman) ناملیم » يساي   » بتك
همیلعت ىقلت  يفحص  بتاك  وھو  ارسيوس  يف   (Haartz) زترآھ »  » ةدىرج
ةدىرجل يتارابختسا  لسارمك  لمعيو  درافراھ  ةعماجو  سدقلا  يف 

:. لوقي  .. سترآاھ

دنع هسفن  ناورم  فرشأ  فرعي د.  ناك  اذكھ  باتكلا » نأش  يف  »
كرت دقل   .. نامجرب نوراھأ  يلیئارسإلا  خرؤملا  عم  ةینوفیلتلا  تاثداحملا 
نم كلذ  دعب  نامجرب  نكمت  نكل   .. ةعاسلا فصنو  ةعاس  لالخ  نیتلاسر 

هقبسي يلاتلا  مویلا  يف  ءاقللا  ىلع  قافتا  كانھ  ناكو  تاملاكملا  در 
ىلع روثعلا  مت  دقل   .. ثدحي مل  اذھ  نكل   .. دعوملا بیترت  متي  يك  لاصتا 
ریغ ةافو  فورظ  يف  ندنلب  هلزنم  ةفرش  تحت  ةاقلم  روتكدلا  ةثج 

(.. ةضماغ  ) ةحضاو

ددعل همساب  حاصفإلا  ءارو  رسلا  ناورم  رسفي  نأ  عطتسي  مل  هتافو  ىتح 
ةشھدلا ریثي  اممو  (.. Eli Zeira « ) ارياز يلإ   » قيرط نع  نییفحصلا  نم 

لالخ فتاھلا  ربع  يلیئارسإلا ـ  خرؤملا  كلذب  ةقادص  ةقالعب  هطابترا  اًضيأ 
... ةقباسلا ةلیلقلا  تاونسلا 

: ناورم ةافول  تالامتحا  ةثالث  كانھ  يفحصلا  لوقيو 

ةروص ةيؤر  درجمب  نكلو   .. هلزنم ةفرش  نم  هطوقس   .. لوألا لامتحالا 
روسب ةطاحم  اھنوكل  كلذو  لامتحالا  اذھ  داعبتسا  مت  ةفرشلا  كلت 

.. يديدح

ةرخأتملا ةیحصلا  هتلاحل  كلذو  بائتكالاب  هتباصإ  وھ   .. يناثلا لامتحالاو 
لمع نم  لالخ  نم  مالعإلا  لئاسوب  همسا  نع  حاصفإلا  ىلإ  ةفاضإ 
لمعت مل  يتلا   . ةیموكحلا تاطلسلاو   .. تارابختسالا ةزھجأ  يف  مھعم 

. هل نامألا  ریفوتو  هتيامح  ىلع 

ءاھنإ ىلع  مدقي  نأب  مألا  هدلبب  هئاسؤر  ةحیصن  وھو   .. ثلاثلا لامتحالاو 
هضحدي اذھ  نكل  انئاخ »  » ةماعلا ـ رظن  يف  حبصأ ـ  نأ  دعب  هتایح 

ةیمسرلا ـ هتفصب  كرابم ـ  لامج  روضحو  هنامثجل  يمسرلا  لابقتسالا 
سسجتلا ةمھت  هنع  حيزيو  هب  جوتي  بجاو  طون  ربتعي  اذھف   .. هتزانج

.. ةنایخلاو
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يذلا دیحولا  يلیئارسإلا  وھ   ، نامجرب يلیئارسإلا  خرؤملا  ناك  دقل 
تالاصتا كانھ  نكت  مل  ثیح   ، ةقباسلا ةرتفلا  لالخ  ناورم  ىلإ  ثدحت 

... ةقباسلا ةلیلقلا  تاونسلا  لالخ  ناورم  روتكدلاب  ةیلیئارسإ  ةیمسر 

: امھنیب ةثداحم  رخآ  تناك  اذكھو 

ناك دقل   .. نامجرب هل  هلسرأ  ام  اذھ  فرظلا » تملست  دقل  : » ناورم لوقي 
دق هنأب  هغلبي  وھف   ... ةیلیئارسإلا تاھجلا  نیبو  هنیب  ةطاسولا  رودب  موقي 

عیطتسيال هنكلو   .. هتزوحب يذلا  میكحتلا  رارق  يف  همسا  نع  حاصفإلا  مت 
همھفتب هرودب  ناورم  هغلبي   .. هتایحالص نم  سیل  اذھف   .. هل هملسي  نأ 

فوس هنأ  نامجرب  نم  دعوب  امھنیب  ةملاكملا  يھتنت  ذئنیح   . عضولا اذھل 
.. هل ةلباقم  لوأ  يف  ةقیثولا  هذھب  هل  يتأي 

راجشب  » تأدب دق  لوقي ـ  امك  يھف ـ  امھنیب : فراعتلا  ةيادب  نامجرب  درسي 
ًالیمع ناك  ناورم  نأ  ماع ٢٠٠٢  يل  باتك  يف  ترشن  امنیح  يلوفط »

اندقع  » مايألا عم  نكلو  ربوتكأ  برح  يف  لیئارسإ  عادخ  يف  حجن  اًجودزم 
ةيرظنلا هذھ  دیكأتو  تابثإ  يف  ارياز »  » أدب ةرتفلا  كلت  يف  اًحلص ..»

. اھب عنتقملا  دیحولا  يلیئارسإلا  لوئسملا  ناك  وھف  جودزملا ) لیمعلا  )

ضرعو ناورم  بھذ  دقل  نامجرب : لوقي  داسوملا  يف  هرودو  هتيادب  نعو 
عم لماعتلا  اًمئاد  متي  ثیح   .. ندنلب ةیلیئارسإلا  ةرافسلا  يف  هتامدخ 

راسفتسالا متف   .. ديدش رذحب  ةیسوساجلا ـ  ملاع  يف  بولسألا ـ  اذھ 
لماعتلل هب  دھع   ، سرمتم تارباخم  طباض  هل  نیعو  هنع  ءاصقتسالاو  هنم 

.(D « ) د  » طباضلاب هیلإ  زمرو  هعم 

ىرخألا ةیبروألا  ندملا  ضعبو  ندنل  يف  ًابلاغ  متت  امھتالباقم  تناك 
هرود  (Warning Agent) يريذحت لیمع  ةجرد  ىلإ  ىقرت  ام  ناعرسو 
هتامولعم تناك  دقل   .. ةلبقم برح  يأب  لیئارسإ  ريذحت  وھ  يساسألا 

ریغ ةوطخ  يف   .. ارياز ىعس  ثیح   .. ةروطخلا نم  ةیلاع  ةجرد  ىلع 
ناك تاداسلا  مكح  ةرتف  يف  نامجرب : درطتسي   .. هتلباقم ىلإ  ةقوبسم ـ 

نم اًّدج  ًابيرق  اراشتسم  ناك  دقف   .. ةقباسلا ةرتفلا  نم  رفوأ  هظح 
ليومت تالاصتالا  كلت  لالخ  نم  عاطتساو  هتالحر  يف  هبحص   ، تاداسلا
نم ةیلاع  ةجرد  ىلع  ةيركسعو  ةیجیتارتسإ  تامولعمب  داسوملا 

.. ةیمھألاو ةیقادصملاو  ةروطخلا 

طباضلاب لاصتالا  نم  ناورم  نكمت  ربوتكأ ١٩٧٣،  نم  عبارلا  ءاسم  يف 
يف ندنل  يف   .. ارياز ةباقم  نم  هنیكمتل  ةصاخلا  هترفش  قيرط  نع  « D»
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: ةثالثلا مھعمجي  ءاقللا  ناك  ربوتكأ  نم  سماخلا  ءاسم  ةرشاعلا  ةعاسلا 
حيرصتل اًقبطو   .. يلاتلا مویلا  يف  برحلا  داعیمب  ناورم  مھدافأ  ثیح 

ىلع  .. ءاقللا اذھ  يف  ةعاسلا  ديدحتب  ناورم  مقي  ملف  هب  قوثوم  ردصم 
ديدحت يف  سّبللا  اذھ  ناك  دقف   ، مالعإلا لئاسو  يف  ركُذ  ام  سكع 

. ناورم نع  داسوملا  ىدل  جودزملا » لیمعلا   » ةركف ىذغ  ام  تیقوتلا 

ةثلاثلا مامت  يف  ریئام  ادلوجل  تامولعملا  كلت  غالبإب  ارياز  ماق  دقل 
ةدایقلا رارق  ناك  نكل   .. دادعتسالا لجأ  نم  اًحابص  ةقیقد  نیعبرأو 

... لھاجتلاب ةیلیئارسإلا 

تالاصتالا متت  تناك  ثیح  ةرھاقلا  ىلإ  ناورم  داع   ، برحلا عالدنا  دعب 
.. أدھأ ةقيرطب 

دیعأو ( Ranital « ) لاتنيار  » هبتك ارياز » باتك لـ« ردص  ماع ١٩٩٣  يف 
لیمعلا ةيرظنل  دیكأتلاو  جيورتلا  مت  ثیح  ماع ٢٠٠٤ .. يف  هعبط 

هتامولعم قتسي  ملو  ارياز  ىلإ  ثدحتي  مل  هنأ  نامجرب  دكؤيو   .. جودزملا
ىلإ هداق  يذلا  ثادحألل  يقطنملا  بیترتلاو  ةفداصملا  اھنكلو  هنم 

ررحم لباق (Ranital) ـ  هنأ  فرتعي  نامجرب ـ  يأ  هتداھش ـ  يفو   .. ناورم
هانیع تعمل  ناورم » فرشأ   » مسا نع  هل  تحصفأ  نیحو  ـ  ارياز »  » باتك

نامجرب ناك  دقل  جودزملا » لیمعلا   » اذھ وھ  هنأب  هدسج  ةغل  تیقلتو 
.. ةفاحصلا ىلإ  ناورم  مسا  برست  يف  ًاببس 

ةصق  » اھنأب نامجرب  تالاقم  ناورم  فصو  ماع ٢٠٠٢  يفحص  ثيدح  يف 
ةيرھاقلا مارھألا  ةفیحص  يف  نامجرب  در  ناك  ذئنیحو  ةفیخس » ربخم 

ربوتكأ ١٩٧٣!!.. موي ٥  هدوجو  ناكمب  هدیفي  نأ  ناورم  نم  بلط  ثیح  ًايوق 
ةفیحصل يلیئارسإلا  بیقرلا  حرص  ثیح  ةمھم  ةلباقملا  كلت  تناك  مك 

رشُن امب  اًززعم  يفحصلا  قبسلا  اذھ  نع  ةلوطم  ةلاقم  رشنب  زترآھ » »
. لیئارسإ يف  ناورم  مسا  رشُن  ةرم  لوألو  يرصملا  مارھألا »  » يف

لك هل  تلسرأ  دقل   .. نامجرب لوقي  امك   .. ناورمب يتقالع  تأدب  انھ  نمو 
ءادھإ هیلعو  يل  باتك  لوأب  ةبوحصم  تالاقمو  بتك  نم  تبتك  ام 

عم يثيدح  دعب  ينفتاھ  دقل  رصم ..» لطب   .. ناورم فرشأ  ىلإ   » يعیقوتب
ةثالث كل  لوقأ  نأ  ديرأ   .. كثداحأ هنع  تبتك  نم  انأ  ًالئاق : مارھألا  ةفیحص 

: ءایشأ

«. جودزم لیمع   » ينأب ّيلإ  تبسن  ام  يف  كلداجأ  انأ ال 
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. يئادعأ ىلإ  عمتست  الف   .. يئادعأ يلو  كءادعأ  كل  نإ 

.. لباقتن نأ  دب  ال 

: نامجربل ثيدحلاو  .. ـ  يل ناورم  لاؤس  رركت  ماعلا  فصن  يلاوح  دعب 
ىلع داسوملاو  ةماع  لیئارسإ  ىلإ  اًریشم  يعم ـ  كلذ  نولعفي  اذامل 
. ناورم لاق  اذكھ  ماقتنالا » نوديري  مھنإ  : » يكبي داك  دقل  صخألا ـ 

امكف ناورمب : نامجربل  ءاقل  رخآو  لوأ  ناك  ربوتكأ ٢٠٠٣  موي ٢٣  يف 
يننأ رعشأو  ةریغص  ةقزأو  عراوش  يف  ریسأ  تنك  دقل   » نامجرب لوقي 
بضاغ هنأ  فرعأ  تنك   .. ریثم يئامنیس  ملیف  يف  لثمي  نمك  بقارم ..»

اًمیسو ًاليوط  ناك   ، هتدھاش  ، اندعاوت ثیح  قدنفلا  وھب  يف   .. ينم
تالاقملا ضعبب  هل  تیتأ  دقل   .. ءارمح ةیفوكو  ةلدب  يدتري  ناك   .. اًرثؤمو

موقي هنأب  ينغلبأ  دقل  ّينم : ةمجرتلاب  ةبوحصم   .. ةيربعلا ةغللاب  هنع 
ينم بلطو  رخآ  ىلإ  تقو  نم  يتراشتساب  موقي  فوسو  باتك  ةباتكب 
بتكُي ام  فرعي  نأ  ديري  هنأ  تمھف  دقل   .. لیئارسإ يف  ثدحي  امب  هغلبأ  نأ 

.. كانھ هنع 

نیيرصملا ـ ال نحن ـ  لاقف :  .. رصم يف  هنع  بتكي  امع  يرودب  هتلأسف 
. اذھ نع  ملكتن 

ناورم ناك  دقل  : » ًالئاق ةلباقملا  هذھ  نع  هتاركذم  يف  نامجرب  درطتسي 
هنع بتك  يكيرمأ  يفحص  : (Howard Bloom) مولب » درواھ   » نأشب اًقلق 
باتك فلؤم  وھ  فلؤملا   . داسوملا هلاتغت  نأ  نم  فوخت  عم  همسا  اًنلعم 

برح ١٩٧٣. نع   (Eve of Destruction) رامدلا » ةلیل  »

ةطبار سملتأ  تنك  امنیح  اًقلق   .. ةلباقملا هذھ  يف  جازملا  داح  ناك  مك 
هنوك نع  هلأسأ  نأ  عطتسأ  مل  هريوصتب !! موقأ  ينأ  رعشي  ناك  يقنع 
نع هتلأس  ينكلو   .. ةیساسحلا ديدش  ًانأش  ناك  دقو   .. اًجودزم ًالیمع 

ناك هنأ  فیكو  برحلا  دعوم  نع  داسوملا ـ  لالخ  نم  لیئارسإل ـ  هريذحت 
ىھنأو  . ةطیسب تاعاس  ؟  قرفلا امو  ًالئاق : درف  ؟  ءيشلا ضعب  اًرخأتم 

.. نایسنلا يط  يف  بھذي  هتمرب  رمألا  اذھ  لك  تیل  ًالئاق : ثيدحلا  ناورم 

دقل : » ربوتكأ ٢٠٠٦ يف  ناورم  نیبو  هنیب  ىرخأ  ةملاكم  نامجرب  عجرتسي 
.. ينم ةردابم  نود  يب  لاصتالاب  ماق   ، ةرملا هذھ  يف  جازملا  داح  ناك 
ةليوط ةثداحم  تناك   .. ةیجالع ضارغأل  ةدحتملا  تايالولا  يف  ناك  امدنع 
هتداعك ثيدح ـ  نود  هنم  سرجب  تأدب   ، ةقیقد تدتما ٤٠   .. ءيشلا ضعب 
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بئانل ديدج  باتك  ناونع  نع  لاؤسلاب  ينرداب  يتوص  عمس  امنیحو  ـ 
(Aryeh Shalev Zeira « ) ارياز ڤیلاش  هايرآ  »

ًانادم ناك  يذلا  ربوتكأ ـ  برح  لالخ  ةيرابختسالا  ثاحبألا  ةبعش  سیئر  ـ 
: ًالعفنم لاقو   .. برحلا كلت  لالخ  تارابختسالا  زاھج  لشف  يف  اًضيأ 
ًالجر تسل   .. راحتنالا ىلع  ریئام  ادلوج  تمدقأ  دقل   .. نوديري ام  اولوقیلف  »
.. دحاو قيرفك  لمعن  انكو  تاداسلا  بطخ  لك  ةباتكب  تمق  دقل  اًقراخ 
يأ  .. يلیئارسإلا معطلا  ماعطإ  وھ  دحوألا  انفدھ  اًدرف  نیعبرأ  نم  نوكم 
.. جودزم لیمع  كانھ  نكي  مل   .. برح ضوخ  ىلع  ةرداق  تسیل  رصم  نأ 

لجأ نم  ناك  لمعلا  لك 
«... رصم

تلأس دقل   » هثيدح نامجرب  متخي  اذكھ   ،  « ةثداحملا كلت  ىسنأ  نل  »
لك ةدحاو : ةباجإ  يدلف  ؟ ! همسا نع  تفشك  اذامل  ةرم  نم  رثكأ  يسفن 

دقل  ، هفشكي يفحصلاو  سسجتي  سوساجلاف   .. هلمع يدؤي  انم 
ریخ ىلع  هلمعب  انم  لك  ماق  دقل  هفشكب : انأ  تمق  دقو  ناورم  سسجت 

!«. هجو

.. هتافو هاجت  ةیلوئسملاب  هروعش  ىدم  نع  يفحصلا  هلأسي  امنیحو 
تاھج ةدع  نیب  ةكرتشم  ةیلوئسملا  حبصت  انھف  يفنلاب : نامجرب  بیجي 
فلملا ىقبيو   .. اھبساحيو هسفن  لخاد  صخش  لك  ثحبیلو  صاخشأو 

.. اًحوتفم
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ثحبلا ةلحر 

هلزنم ةفرش  نم  هطوقس  بقع  ناورم  فرشأ  روتكدلا  عرصم  نكي  مل 
تاحفص نم  ةديدج  ةحفص  ىوس   .. ندنل يحاوض  ىدحإب  سماخلا  رودلاب 
يتلاو  .. ليواقألا هنع  ترثانتو  تاياورلا  هلوح  تجسن  يذلا  لجرلا  ةصق 

ةفرعملا قح  دحأ  هفرعي  مل  يذلا   .. ضماغلا لجرلا  اھبحاصل  تمسر 
... ًایئاھن هتفرعمل  ىتح  دحأ  عسي  مل  امبرو 

زكرم ةجحاوسلا  ةيرقب  ماع ١٩٤٤  يف  دلو  يذلا  ناورم  دمحأ  فرشأ  هنإ 
وبأ همسا  يرصملا  شیجلاب  اًدیمع  ناك  هدلاو   .. اینملا ةظفاحم  يولم 
دھع يف  يروھمجلا  سرحلا  دئاق  بصنم  لغشي  ناكو   .. ناورم افولا 

ماع ٦٥ مولعلا  سويرولاكب  ىلع  هلوصح  دعبو   .. رصانلا دبع  سیئرلا 
اًدعاسم لمع  مث   .. ةحلسملا تاوقلاب  ةيزكرملا  لماعملا  يف  لمع 

دبع سیئرلا  ةافو  دعبو   .. ىنم هتنبا  نم  جوزت  نأ  دعب  رصانلا  دبع  سیئرلل 
لحارلا سیئرلل  ينمألاو  يسایسلا  راشتسملا  حبصأ  ماع ١٩٧٠  رصانلا 
نم عینصتلل  ةیبرعلا  ةئیھلا  ةسائر  اًضيأ  ىلوتو   .. تاداسلا رونأ  دمحم 

عیمجب هتقالع  تدطوت  ةرتفلا  كلت  يفو  ماع ١٩٧٩،  ىتحو   ١٩٧٤ ماع
ديدعلل برقملا  راشتسملا  حبصأو  ةیلودلاو  ةیبرعلا  ةیسایسلا  ىوقلا 

. ةفلتخملا ةیبرعلا  لودلا  يف  رارقلا  يعناص  نم 

ةعاسلا مامت  يف  اًديدحتو  وینوي ٢٠٠٧  قفاوملا ٢٧  ءاعبرألا  موي  يف 
.. ندنل يف  سواھ  نوتلراك  لزنمل  ةقصالملا  ةقيدحلا  يف  ةراملا  حمل   ١.٣٠

نیبت هلزنم  ةفرش  نم  صخش  طوقس  ريوكس  يليداكیب  نم  ةبيرقلاو 
امإو هسفنب  ىقلأ  نأ  امإ  يذلا  ناورم  فرشأ  روتكدلا  هنأ  لیلق  دعب  مھل 

. هب يِقْلُأ  نأ 

مري ملو   .. رحتني مل  لجرلا  نأ  دكؤت  تناك  ةیئدبملا  دھاوشلا  لك  نألو 
اھكلمي نكي  مل  كلذ  ىلع  ةیحصلا  ةردقلا  ىتحو   .. ةیعاوط هسفنب 

يقْلُأ هنأ  وھو  يناثلا  لامتحالا  نع  فشكلا  ةلحر  تناك  كلذل   .. ناورم
.. هب

ناك ال  .. لاؤسلل ةیقطنملا  تاباجِإلا  لضفأ  ىلإ  لصأ  نأ  عیطتسأ  يكلو 
نم عم  راوح  كانھ  نوكي  نأ  اًضيأ  دب  الو   .. ثدحلا عقوم  يف  نوكأ  نأ  دب 

قئاقدلا اوأرو   .. هلزنم ةفرش  نم  طقسي  وھو  ناورم  فرشأ  اودھاش 
... كلذ تلت  يتلا  مايألاو  تاعاسلا  اوعباتو   .. هتافو دعب  ىلوألا 
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راد ام  لك  ىلع  عالطالا   .. ثدحلا عقوم  يف  دوجولا  ةیمھأ  نم  ناك  اًضيأ 
.. هلك اذھل   .. ثداحلا تلوت  يتلا  ةیناطيربلا  ةطرشلا  ناردج  لخاد  يف 

. ثحبلا ةلحر  تأدب 

؟ ناورم فرشأ  لتق  نمف 

نایع دوھش 

ناكو .. ولیفوك يكيرمألا  يفحصلا  ناك  هب  تیقتلا  نایع  دھاش  لوأ 
:. هتلأس  .. ناورم لزنمل  لباقملا  بناجألا  نییفحصلا  زكرمب  اًدوجوم 

؟. ثداحلا عوقو  ءانثأ  يف  تنك  نيأ  س :

نم ةجض  تعمسو  عراشلا  نم  ةلباقملا  ةھجلا  يف  لمعأ  تنك  دقل  ج : 
ىنبملا مامأ  سیلوبلاو  فاعسإلا  ةرایس  تدجو  تجرخ  امدنعو   .. جراخلا

ءاطغ هیلعو  ةقيدحلا  ضرأ  ىلع  اًددمم  اًصخش  تيأرو   .. لباقملا
سفنتلا قيرط  نع  هتقافإ  نولواحي  فاعسإلا  لاجرو   .. يلاقترب

ضرألا ىلع  اھوكرتو  ةثجلا  قوف  ءاطغلا  اوعضو  ةرتف  دعبو   .. يعانصلا
اوناك نيذلا  ةطرشلا  لاجر  نم  اًریبك  اًددع  اًضيأ  تيأر  مث   .. تاعاس عضبل 

. هذاقنإ نولواحي 

؟ هھجو ىلع  مأ  هرھظ  ىلع  طقس  لھ  س :

. هعضو مھدحأ  ّریغ  امبر  نكل   .. هرھظ ىلع  ىقلم  ناك  ج :

؟ كلذ لعفي  اًدحأ  تيأر  لھ  س :

. سفنتلا ةیلمعب  مایقلاو  هتقافإ  نم  اونكمتي  يكل  امبر   ، معن ج :

؟ ثداحلا عوقوب  تفرع  طبضلاب  تقو  يأ  يف  س :

نم طقس  دق  اًدحأ  نأ  فرعأ  نكأ  ملو   .. جراخلاب ةجض  تعمس  امدنع  ج :
هرورم ءانثأ  يف  ةقيدحلا  يف  طقس  دق  صخشلا  اذھ  نأ  تننظو  ىنبملا 

ةثداح نوكت  امبر  اھنأ  نيدوجوملا  صاخشألا  دحأ  ينربخأ  مث   .. اھب
.. راحتنا

* * *
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بلق يف  ندنل  يف  ةيرصملا  ةرافسلا  نوكت  نأ  دب  ناك ال  عبطلاب 
ةصاخ  .. ناورمل ثدح  ام  ىلع  اًمھم  اًدھاش  دعت  يھف  كلذل   .. ثادحألا
هطبرت تناك  يذلا   .. رماع حیمس  ةيرصملا  ةرافسلاب  يبطلا  راشتسملا 

: لاق ىرج  امع  هتلأس  امدنع   .. ىوتسم نم  رثكأ  ىلع  تاقالع  ناورمب 

ملو ةقیقد  ةعاسلا ١.٢٩  يف  ةرافسلا  نم  ناورم  فرشأ  روتكدلاب  انلصتا 
لصح يل  اولاقو   .. ةرافسلا يف  يب  اولصتا  ةعاسلا ٢.٣٠  يفو   .. دري
اھدعب  .. ةثداحلا لیصافت  انفرعو   .. هیف يفوت  هنإو  ناورم  روتكدلل  ثداح 
هذھ دكأف   .. لصح يللا  هيإ  هل  تلقو   .. لوط ىلع  ریفسلاب  تلصتا 

ةجاح شیفام  لاقو  ينات  عجرو  نامثجلا  فاش  حار  ریفسلا   .. تامولعملا
املو اھلك  ةقطنملا  ىلع  ينمأ  زجاح  هیف  ناك  نأل   .. يتقولد لمعتت 

. مھیلع درنھ  ةجاح  ىلع  اورسفتسیھ 

* * *

ولیفوك يكيرمألا  دھاشلا  لأسأو  دوعأو 

ضرأ ىلع  كانھ  ةاقلم  ةثجلا  تناك  ثیح  ثداحلا  عوقو  دعب  س :
؟ اھتقو ةقطنملا  داس  يذلا  خانملا  ام   .. ةقيدحلا

ةطرشلا لاجر  كانھ  ناكو  نیيرسلا  نيربخملا  نم  ديدعلا  كانھ  ناك  ج :
. فاعسإلا تارایس  كلذكو  سیلوبلا  تارایسو 

؟ فاعسإلا ةرایس  تلصو  ىتم  س :

. لعفلاب تلصو  دق  فاعسإلا  ةرایس  تناك  ىنبملا  نم  تجرخ  امدنع  ج :

؟ اًروف ترضح  دقف  نذإ  س :

. اًروف ترضح  معن  ج :

؟ كلذ دعب  ىفشتسملل  ةثجلا  لقن  مت  لھ  س :

. ةقيدحلا يف  تیقب  ةثجلا  ال،  ج :

؟ ةدملا ام  س :

؟ اًروف فاعسإلا  هلقنت  مل  اذامل  ملعأ  . ال  نیتعاسلا يلاوح  ج :
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ةرافسل يبطلا  راشتسملا  رماع  حیمس  ىلإ  هسفن  لاؤسلا  تھجو 
: ارتلجنإب رصم 

؟ ةثجلا حيرشتل  ةحرشملل  لوط  ىلع  لقتنا  لھ  س :

. اًعبط  ، هآ ج:

* * *

: ولیفوك تلأس 

اھلقن لبق  نیتعاس  ةدمل  ةثجلا  تیقب  اذامل  كيأر  يف  س :
؟. ىفشتسملل

اوناك مھنكل  ؛  هتافو نم  نيدكأتم  اوناك  ضرألا  ىلع  هعوقو  دعب  ج :
. لمأ يأ  كانھ  نوكي  امبر  ذإ  هذاقنإ  نولواحي 

؟ اھتقو تام  هنأ  دكأتم  تنأ  لھ  س :

. معن ج :

؟ يعانصلا سفنتلاب  هذاقنإ  نولواحي  اوناك  لھ  س :

. نولواحي اوناك  معن  ج :

؟. ةجیتنلا تناك  اذام  س :

ةثجلا اوكرت  امبرو  هقوف  ءاطغلا  اوعضو  كلذ  دعبو  ىودج  نودب  ج :
.. ةیلوألا تاقیقحتلا  ءاھتنا  نیحل  نیتعاس 

* * *

وھ ناك  ارتلجنإب  بناجألا  نییفحصلا  ةباقن  سیئر  بئان  مامإ  ينسح 
ناورم فرشأ  لزنمل  هجاوملا  ةباقنلا  رقم  يف  هلمع  مكحب  اًدوجوم  رخآلا 

... ثداحلا ىلع  اًمھم  اًدھاش  ناك  دقف  كلذلو   .. ةرشابم

؟ ناورم فرشأ  ةافو  موي  لصح  يللا  هيإ  يل  يكحا  س :
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تقو نم  انھ  رقملا  ىلع  ددرتلاب  موقأ  داحتالا  يف  يبصنم  مكحب  ج :
: يل لوقي  داحتالا  ريدم  نم  ةیفتاھ  ةملاكمب  تئجوف  ثداحلا  موي   .. رخآل

لزنملا ةقيدح  يف  ةاقلم  تدجو  ةمھم  ةیبرع  ةیصخش  نأ  ودبي  هنإ 
لاق  . ملعأ ال  هل : تلق  ؟  عوضوملا نع  ةركف  يأ  كدنع  لھ   .. انل لباقملا 
وأ يسامولبد  هنأ  ودبيو  ةطرشلا  نم  اًمامتھا  كانھ  نأ  ودبي  يل :
عراشلا ناك  ناكملا  تیج  نیتعاس  يلاوح  دعب  نيدعبو   .. مھم صخش 

.. هاجتا يأ  يف  هیف  تارایسلا  ریس  عونمم  ناكو   .. قلغم هبش 

اھبحاص ةدوصقملا  ةیصخشلا  نأ  اھدعب  تفرع  مامإ : ينسح  لوقي  مث 
نیبت هلیلق  ةرتف  دعبو   .. ةحرشملل لقن  دق  نامثجلا  نأ  دقتعأو   .. يرصم

. ناورم فرشأ  نامثج  ناك  هد  ًالعف  نأ  تالاصتالا  لالخ  نم  يل 

* * *

: ولیفوك لأسأو  دوعأ 

؟ ءامدلل راثآ  يأ  اودجو  اوناك  اذإ  ةركف  يأ  كيدل  لھ  س :

رثأ يأ  رأ  مل  ينكل   .. ةفاسملا هذھ  نم  ىرأ  نأ  عطتسأ  مل  عقاولا  يف  ج :
يأ كانھ  نكي  مل  ىفشتسملل  ةثجلا  لقن  مت  امدعبو  ةثجلا  ىلع  ءامدلل 

. ناكملا ةیطغتب  اوماق  مھنإ  مث   .. ءامدلل راثآ 

؟. ةثجلا ىلع  ءامد  كانھ  نأ  ءاقدصألا  نم  دحأ  يأ  ري  ملو  س :

. ءامد يأ  رن  مل  ج :

»؟. ءامد الب  عافترا  نم  طقس  صخش   » ينعي اذام  س :

! بيرغ اذھ  نأ  دقتعأ  ج :

* * *

وھ ام  ةمدصلا  ةجیتن  هضرب  هامر  نيدعبو  هلتق  دح  ول  ىتح  رماع : حیمس 
مھنإ  . ةثالث نیتقیقد  ذخایھ  عوضوملا   . فشنیھ لوط  ىلع  شم  مدلا 

. ءامد هیف  ىقبي  مزالو  لئاس  مد  هیف  هضرب  ىقبیھ  هومريو  هوتومیھ 

* * *
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نأ دكأ  ثیح   .. رخآ يأر  هل  ناك  ناورم  فرشأ  دیقفلا  نبا  ناورم  لامج 
.. بنجلا نم  اًّدج  اًریثك  ناك  مدلا 

؟ ةنینجلا يف  الو  ةنوكلبلا  يف  مدلا  ناك  لھ  هتلأس :

يل اولاق  هیل  تلأس  املو  ریتك  اھتملتسا  امل  همودھ  يف  ناك  مدلا  ج :
ببس نأ  تمھف  مث  ؟  هيإ ةباصإ  مھل : تلق  ةباصإلا  نم  نكمم   .. شفرعنام

يتقولد ةياغل  انحا  نيدعبو   .. يلخادلا نايرشلا  عاطقنا  وھ  ةافولا 
. ةطرشلا ريرقت  انملسي  ضفار  سیلوبلا 

؟ هتافو دعب  كدلاو  نامثج  تفش  لھ  س :

. ةطرشلا يف  هتفش  ج :

؟ ةیعیبط ریغ  ةجاح  يأ  نامثجلا  ىلع  رھظي  ناك  لھ  س :

ملو هسأر  تفش   . ىطغم ناك  همسج  رأ  مل  نكل  يدلاو  تفش  انأ  ج : 
. اھتقو ةجاح  يأ  يف  اًزكرم  نكأ 

كانھ نأ  ىلع  لدي  ءيش  يأ  دوجو  كرظن  تفل  لھ  يدصق  انأ  س :
؟ ةمىرج

. زكرم شتنك  امف  ةمالسلا  عم  يبأل  لوقأ  حيار  تنك  ج :

* * *

رخآلا وھ  ناك  ابروأب  نیيرصملل  ماعلا  داحتالا  سیئر  دمصلا  دبع  ماصع 
:. لوقي  .. ىلوألا قئاقدلا  ذنم  ثداحلل  اًعباتم 

تلصتا  .. ةعاس فصن  دعب  ناك  ادو   .. هتوم عاتب  ربخلاب  تفرع  امل  انأ 
مادم ملكأ  لمأ  ىلع  عوضوملا  هيإ  فوشأ  ناشلع  لوط  ىلع  تیبلاب 
يف ةدوجوم  تناك  يھو  ىنم  مادم  دجأ  مل  نكل  ناورم  ةجوز  ىنم 
سب اھعم  ثدحتأ  نأ  ردقأ  ملو  ندنل  يف  ةدوجوم  تناك  هتخأو   .. توریب
ةنس اھل ٢٠  ىقب  ةیكرت  تس  يدو  مھدنع  لزنملا  ةبر  هتملك  يللا 

امو  .. جعزنم تنك  انأ  نأل  قئاقد  ةدمل ٦  ةليوط  ةرتفل  اھتملك  انأو   .. مھدنع
: اھل تلوق   .. لوط ىلع  ثداحلا  دعب  ناكو  ؟  لصحیب يللا  هيإ  فراع  شتنك 

تیبلا نأل  ؟  تیبلا يف  هاعم  دح  هیف  ناك  لھ   .. يل يكحا  لصح  يللا  هيإ 
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يللا نیم  اھل : تلقف   .. ارتلجنإ نكامأ  ىلحأ  نم  ةتح  يف  هلاحب  رود   .. ریبك
.. انأ الإ  دوجوم  دح  هیف  شنكام  يل : تلاق  ؟  تیبلا يف  اھتعاس  هاعم  ناك 
دعاق ناك  وھ   .. اًئیش رأ  مل  انأ  يل : تلاق  ؟  هیتفش تنا  يللا  هيإ  اھل : تلق 

سرجلا قدي  نم  تدجو  ةرتف  دعبو  خبطملا  يف  انأو  هعاتب  بتكملا  يف 
تلق  .. يفوت دقو  عراشلا  يف  ناورم  روتكدلا  نإ  يل  لوقيو  تحت  يللا 
مل انأ  يل : تلاق  ؟  برض وأ  خارص  هیف  ناك  لھ  اًئیش  يرت  مل  تنأ  اھل :

. ةجاح عمسأ 

* * *

تارئاط ناشلع   .. هد مویلا  يف  ةشود  هیف  شنك  ام  ناورم : لامج 
وھو ریلب  ينوت  روصت  ناشلع  يرجتب  يللا  ةفاحصلاب  ةصاخلا  رتبوكولھلا 
وھو ءارزولا  سیئر  ةيامح  ىلع  زیكرتلا  لك  ناكف  ةكلملل  هتلاقتسا  مدقیب 

. هتلاقتسا مدقیب 

* * *

ةفلتخم رظن  ةھجو  هل  ندنلب  ةيرصملا  ةیلاجلا  سیئر  نيدلا  لامج  داھن 
: لوقي  .. ةنوكلبلا ةياكح  يف  اًمامت 

.. اًّدج ًابعص  ناك  وجلا  نأ  اھنم  تفرع  ندنل  يف  يدنع  مادملا  تملك  انأ 
. ةنوكلبلا يف  فقن  علطنو  رطمیب  وجلا  نكمم  شمو   .. اًديدش رطملاو 

* * *

انریفس يضام ـ  داھج  روتكدلا  يللا  ةظحللا  نم  ناورم : لامج  تلأس 
نكمملا نم  هنأ  يف  كش  يأ  كباتنا  لھ   ، كدلاو ةافوب  كغلب  ندنل ـ  يف 

؟ ةیعیبط ریغ  ةافولا  هذھ  نوكت  نأ 

هیف شاقبم  ةنوكلبلا  نم  ـة  ثداح ـا  هنإ يل : لا  ـ قام لوأ  ناورم : لامج 
. دیكأ ىقب  كش 

ناك  .. يازإ شياع  ناك  فراع  نبالا  نم  نسحأ  هدلاو  فرعي  دح  شیفم 
.. نیم عم  هلكاشم   .. اھموي نیف  حيار 

؟ كسفنل تلق  اذام   .. يد ةظحللا  يف  تِیّكش  تنأ  نكل  س :
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. هل ةنجلا  تنمض  لقألا  ىلع  تلق  ج :

* * *

: ناورم لامجل  تلقو  ًالیلق  ءارولا  ىلإ  تدعو 

ىنم هتجوز  وعدي  ناورم  ناك د. عوبسأب  هتافو  لبق  اًديدحتو  وینوي  موي ٢٠ 
يداو ـ نلا قر  ـ عأ تاراي  ـ سلا يدان  لخاد  ءا  ــ شعلا ىلع  رصانلادبع 
ىلع ناورم  داتعا د. ثیح   .. ماري ام  ىلع  ءاشع  ناكو   .. ـة يناطيربلا

يكحا  .. ةیكيرمألا هتوھق  ىلع  لوصحلل  ًایموي  تارایسلا  يدانل  روضحلا 
ةرم رخآ  تناك  ىتمإو  كدلاو  ةكرح  تناك  فیك   ، اًديدحت مویلا  اذھ  يل 

؟ هتافو لبق  هتملك 

هیف نأ  عمسو   .. رصم ياج  ناك  يعیبط  نم  رثكأ  نیمویب ـ  اھلبق  ناك ـ  ج :
.. ياج شم  لاق ال،  هل ٤٢  تلق  هيإ  وجلا  يل  لاقف   .. ةدماج رح  ةجوم 

يتقولد سانلا  اديرولف  ةيالو  يف  نإ  لوقتب  رابخألا  لك  اھموي  ناكو 
.. مھتعاتب ةركاذلا  اوطشني  ناشلع   Grain café اھمسا ةجاح  حورتب 

لك يل  دجوأ  يل  لاقف  ةركاذلا  عوضوم  ىلع  اًصيرح  اًمئاد  ناك  يدلاوف 
. هد عوضوملا  نع  اھدجت  ردقت  ةجاح 

موي ٢٧؟ هيإ  لمعیھ  فراع  تنك  نكل  س:

اصوصخو لغش  هدنع  ناك  كانھ  حيار  كرويوین  رفاسم  اھموي  ناك  هآ  ج :
يتدلاو  .. ةيداعلا ةیلئاعلا  ةزاجألا  يف  ویلوي  رھش  يف  هلباقاھ  تنك  ينأ 
دیع ناك  ناشلع  يھو  وھ  ةزاجأ  ضعب  عم  اوعلطياھو  هلباقتاھ  تناك 

دمحأو نالیجو  انأ  تنك  مھتزاجأ  اوصلخي  املو  مھجاوز ٧/٧/٢٠٠٧ ..
... اینابسإ نم  كانھ  ىلع  مھلصحنھ  دالوألاو 

* * *

لبق يل : لاق  قبسألا ـ  رصم  ءارزو  سیئر  يزاجح ـ  زيزعلا  دبع  روتكدلا 
نوفیلتلا ىلع  اياعم  ناورم  فرشأ  ناك  ةلیلق  مايأب  ةریخألا  ثادحألا 

نیعلاب اتئشنأ  نیتكرش  نم  نيرمثتسملا  ضعب  عم  هلكاشم  يل  حرشیب 
يأ لثم  ودبي  ناك  ناورمو   .. نیفرطلا نیب  طسوتب  تنك  انأو  ةنخسلا 

يأ هیلع  رھظي  اًّدج ال  ًاّيداع  ناكو  ةینوفیلتلا  ةثداحملا  لالخ  نم  صخش 
.. حتفتملا لقعلا  وذ  ناورم  فرشأ  وھ   .. رییغتلا وأ  للخلا  عاونأ  نم  عون 

كيرشلا ىدل  هقوقحب  هكسمتب  قلعتي  امیف  بلص  ةيوش  ناك  نكمي 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


. ال، لكش يأب  ينصلخ  يل  لوقي  ناك  اًزوزھم  ًاناسنإ  ناك  ول  نكل   .. رخآلا
نازتا ةلاح  يف  ناك  هنأ  ىلع  لدي  هدو   ، هقوقحب اًكسمتم  ناك  سكعلاب 

. لماك

* * *

: ندنلب ةيرصملا  ةیلاجلا  قودنصل  قباسلا  ماعلا  نیمألا  يواصلا  يدمح 

بط يل : لاق   .. وینوي سیمخلا ٢٨  موي  يقتلن  نأ  ّاِنب  داعیم  هیف  ناك  انحا 
: لاق  .. ةیلاجلا نع  كاعم  ملكتن  نيزواع  انحا  هل : تلق  ؟  هيإ ياعم  بیجأ 
ينعي  .. ءاعبرألا موي  كیلع  دكأھ  سب  تاكیشلا  رتفد  ياعم  بیجأ  صالخ 

. ءاعبرألا موي  ةافولا  ربخب  انئجوفو  ةنواعملل  دادعتسالا  يدبیب  ناك 

؟ نوفیلتلا يف  هيإ  هرابخأ  ناك  هتملك  املو  س :

. يداع ج :

؟ ًابئتكم ناك  س:

ال. ج :

؟ ةافولا لبق  ًابئتكم  ناك  هنإ  لیق  س :

ال. ج :

* * *

اریسفت مدقي  ةيروھمجلا ـ  ةسائر  نوئشل  ةلودلا  ريزو  دیجملا ـ  دبع  ديرف 
: لوقیف راحتنالا  ىلع  ناورم  مادقإ  ةیقادصم  مدع  ىلع  اديدج 

لجر هتفصب  ةدحاو  ةعاسب  هتوم  لبق  هولباق  سان  هیف  نأ  دكؤملا 
نوئش يف  ملكتيو  سان  لباقي  رحتنیھ  دحاو  هیف  لھف   .. لامعأ

.. ةرایسلا يف  ةدوجوم  تناك  هرفس  ةطنش  نأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ؟  ةيداصتقا
. اًمامت هدعبتسأ  انأ  راحتنالا  عوضوم  كلذل 

اھلزنو طنشلا  دخأ  قئاسلا  ناك  لوقيو : ناورم  لامج  كلذ  دكؤيو 
.. روبسابلاو ةركذتلاو  وطلابلا  اًسبال  ناك  يبأ  ةثج  اودجو  املو   .. ةرایسلا

. جورخلا عاتب  سبللا  سبالو  نآرقلا  هعمو 
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* * *

. ةمىرجلا عقوم  لوخدو  ةرماغمب  مایقلا  تررق  .. 

اھلخاد طقس  ثیح  ناورم  لزنمل د.  ةقصالملا  ةقيدحلل  يقيرط  يف 
ىلع فرعتلاو  هطوقس  عقوم  يسفنب  ىرأل   ، اھیلإ لوخدلا  تلواح 

موي ٢٧ انھ  تثدح  يتلا  ةعشبلا  ةیلمعلا  كلت  لوح  لیصافتلا  نم  ديزملا 
انھ نمألا  ةزھجأ  نأل   .. يتلواحم حاجن  يف  كشأ  تنك  ينكلو   .. وینوي

نأل تامولعم  يأب  ءالدإلا  مدعب  تامیلعت  كانھ  نأ  ودبيو   .. ةوقب ةدجاوتم 
نأ دعب  الإ  ثدحتي  نأ  ناریجلا  نم  راج  يأ  ىلع  عنمي  يزیلجنإلا  نوناقلا 

.. درايدنالتوكسإ نم  حيرصت  ىلع  لصحي 

: هل هتلقو  ةیحتلا  ءاقلإب  هتردابو   .. سارحلا دحأ  تدجو 

ناورم نع د.  ريرقت  لمعل  انھل  تئجو  يرصم  يفحص  انأ   .. ریخلا حابص 
؟. هتقشل روصلا  ضعب  ذخأب  يل  حمست  لھ 

. عقوملا نم  كجرخت  ىتح  انھ  ىلإ  اھقيرط  يف  ةطرشلا  يد  ال  سراحلا :

؟ اذامل س :

. هلوقأ ام  ّيدل  سیل  انأو   .. تامیلعتلا يھ  هذھ  نأل  سراحلا :

.. ةقیقحلا فرعي  نأ  ديري  يبرعلا  روھمجلا  نكل  س :

. لبقملا عوبسألا  امبر  مویلا  سیل  سراحلا :

؟ دوجوم لامج  ذاتسألا  لھ  س :

. فسآ انأو  اًئیش  لوقأ  نل  انأ  ج :

.. انیلع ضبقلل  هقيرط  يف  ناك  سیلوبلاو  لشفلاب  ةلواحملا  تءاب  اذكھو 
ةریبك ةيرس  كانھو   .. لیصافتلا نم  ديزملا  ىلع  فرعتن  نأ  انلواح  اننأل 

.. اھنع فشكلا  بجي  ةریطخ  لیصافت  كانھ   .. ةعقاولا هذھ  يف 

لھ ندنلب : ةيرصملا  ةیلاجلل  قباسلا  سیئرلا  ىفطصم ـ  قیفو 
؟ ةلوھسب ناورم  فرشأ  تیب  لخدت  نأ  عیطتست 
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.. لوزنلاو دوعصلل  ةنیعم  ماقرأ  هل  دعصملاو  نمأ  هیف  هعاتب  تیبلا   .. ج:ال
ادو  .. هزواع يللا  رودلا  دعصملا  يف  علطي  لخدي  صخش  يأل  سیلو 

يف تافرش  كانھ  سیل  رخآلا  ءيشلا   .. هروزأ حورب  تنك  امل  هفرعأ  يللا 
لیصافت فرعأ  انأو ال   .. رخآلا بناجلا  ىلع  تافرشلا  نكل  ةرامعلا  ةھجاو 
نكل هاعم  هیف  سلجب  تنك  يللا  نولاصلا  هفرعأ  يللا  لكو   .. ةقشلا

. ةمخض ةقش  اھنأ  دقتعأ 

لمحي نم  وأ   .. طقف اھبحاص  الإ  ةقشلل  دوعصلا  عیطتسي  دحأ  .. ال  نذإ س :
؟ هعم يتلا  تامولعملا 

. علطي ردقي  دعصملا  عاتب  يرسلا  مقرلا  هاعم  دح  يأ  ج :

ةقيرطب هدوعص  ةلواحم  وأ  راقعلا  قارتخال  ةلواحم  يأ  نأ  يعیبطلا  .. 
يف بغري  نمل  ىرخألا  تالواحملا  نكل   .. لشفلا اھل  بتكیس  ةيداع 

.. رسيو ةلوھسب  تمت  يمارجإ  ططخم  يأ  ذیفنت 

نكسي ناك  يذلا  لزنملا  ماحتقال  ىرخأ  ةلواحمب  مایقلا  تررق   .. اًمومع
لوخد تلواح  امدنع  ثدح  امك  اھل  ثدحیس  لھف   .. ناورم فرشأ  هیف 

.. ىرنل اولاعت  ؟ .. ثدحلا عقوم 

اذھو  .. سراحلا يناري  نأ  نود  ةعبرألا  لخادملا  دحأ  نم  ىنبملا  تلخد 
.. دوعصلا يف  تررمتساو   .. سراحلا هیف  دجوي  يذلا  لوألا  رودلا  وھ 

اًریخأو  .. عبارلا رودلا  مث   .. ثلاثلا رودلا  مث   .. يناثلا رودلا  ىلإ  تلصوو 
هیلإ تلصو  دقو   .. ناورم فرشأ  هیف  نكسي  ناك  يذلا  سماخلا  رودلا 

لفسألا ال يف  سراحلاو   .. ةینمأ بعاتم  يأ  هجاوأ  ملو  ةلوھس  لكب 
ىنبملا نمأ  ةيامح  يف  هرودب  موقي  هنأ  اعنتقم  لاز  امو   .. ربخ الو  سح 

.. جراخلاو لخادلا  يف 

.. هحطس ىلع  دوعصلاب  كل  حمسي  رخآلا  وھ  ىنبملا  مَّلُس  نأ  بيرغلاو 
... ةرواجملا ينابملا  ىلع  زفقلا  يلاتلابو 

ىنبم ةرفاوتم : اھرصانع  نكل  ةمكحم  تناك  نإو  ةمىرجلا  نأ  حضاو 
.. ةنمؤم ریغ  ذفانم  هل  نأل   .. قالطإلا ىلع  نّمَؤُم  ریغو   .. هلوخد لھسي 
نم رخآ  لخدمل  ةفاضإلاب  ةلوھسب  اھقارتخا  نكمي  باوبأ  ةعبرأ  كانھف 

ربع ؟ ! نمؤم اذھ  راقعلا  نإ  لاقي  نأ  نكمي  لھف   .. رواجملا ىنبملا  حوطس 
ىلع فقي  يداع  نمأ  لجر  يف  لثمتملا  دودحملا  ينمألا  دوجولا  اذھ 

؟. راقعلا باب 
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: ناورم لتقم د.  ةلیل  راقعلا  نمأ  فرشم  نسح  لداع  تلأس 

.. يسیئرلا لخدملا  ریغ  لخادم  اھل ٤  ةرامعلا  نأ  تفشتكا  س :
؟ اذامل ةدیج  ةروصب  ةنمؤم  ریغ  اھنأ  اًضيأ  تفشتكاو 

. لیللاب لمعب  تنك  انأ  ثداحلا  لصح  امل  سب  ةنَّمؤم  يھ   .. ج:ال

امدنع عبتملا  ماظنلا  امو   .. ةرامعلا نیمأت  ةعیبط  يل  حرشت  نكمم  س :
؟ ًالثم ثلاثلا  رودلا  ىلإ  دوعصلا  ديري  صخش  يأ  يتأي 

لخدتب سانلا  يللا  دیحولا  بابلا  هنأل  ؛  يمومعلا بابلا  نم  لخدیب  ج :
!! .. هنم

* * *

بابسألا مھأ  ناك  بسانملا  لكشلاب  ىنبملا  نیمأت  مدع  ناورم : لامج 
مامأ رخآ  ىنبم  ىلإ  ىنبملا  نم  لاقتنالا  يف  ریكفتلل  يدلاو  تعفد  يللا 

.. هلھمي مل  ردقلا  نكل   .. ةیكيرمألا ةرافسلا 

روصلا فالآ  ندنل  عاروش  يف  ریسي  ْنَم  طقتلت   ، اریماك نیيالم  كانھ ٤ 
فرشأل اًروص  تاریماكلا  هذھ  طقتلت  ملف  كلذ  عمو   .. هسافنأ هیلع  دعتو 

كلت لیطعت  مت  ًالعف  لھو   .. هلزنم ةفرش  نم  طقسي  وھو  ناورم 
؟ لعاف لعفب  تاریماكلا 

* * *

لك يطغت  تاریماك  نآلا  ندنل  يف  يفحصلا : بتاكلا  ةدومح  لداع 
ناكو  .. ناورم اھیف  نكسي  يتلا  ةقطنملا  يف  باھرإلا  نع  اثحب  نكامألا 
يتلا مالفألا  نأ  اوظحال  مھنأ  الإ   .. تاریماكلا نم  اًّدج  مخض  ددع  كانھ 

.. ءادوس تناك  ناورم  اھیف  تام  يتلا  ةرتفلا  يف  تاریماكلا  اھتروص 
تاھبش عبطلاب  كانھو   .. تقولا كلذ  يف  تلطع  دق  تاریماكلا  نأ  ىنعمب 

.. راحتنا ةیلمع  تسیلو  لتق  ةيانج  مامأ  اننأ  دكؤت  ةیقیقح 

* * *

دحاو لك  لجستب  يد  ةدوجوملا  تاریماكلا  لھ   : نسح لداع  تلأس 
؟ انھ نم  لخدیب 
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. فلخلا يف  ناتریماك  هیفو   .. ىنبملا مامأ  ةدوجوم  اریماك  اندنع  اًعبط  ج :

؟ ناورم ةافو د.  موي  ةلطعم  تناك  يد  تاریماكلا  نإ  اولاق  اذامل  س :

. لیللاب لاغش  تنك  انأ  نأل  ةركف  يدنع  سیل  ج :

؟ لیللاب ةلاغش  تاریماكلا  تناك  لھو  س :

.. لیللاب ةلاغش  تناك  هويأ  ج :

* * *

هتبتك قیلعت  رخآب  كركذأ  نأ  ديرأ  زمياتلا : ةدىرجب  يفحص  لیس  فیجار 
تاریماكلاب تثدح  يتلا  تایفلتلا  ضعب  كانھ  نإ  تلق : ثیح  زمياتلا  يف 

! ناورم فرشأ  لزنمب  طیحت  يتلا 

... لمعت نكت  مل  لزنملاب  طیحت  يتلا  تاریماكلا  عیمج  نأ  حضاولا  نم  ج :

؟ ًابيرقت اھددع  ام  س :

ناورم لزنم  لوح  تاریماكلا  نم  اًددع  نأ  ينوربخأو   .. اھدعب مقأ  مل  ج :
عقتو نمألاب  ةصاخ  تاریماك  كانھ  نأ  شھدملا  نمو   .. لمعت نكت  مل 

نم اًّدج  لیئض  ددع  نآلا  مھيدل  دجوي  عقاولا  يف   .. لطعتتو ندنل  طسوب 
تاقیقحتلا لامكتسا  يف  دیفت  نأ  نكمملا  نم  ةینويزفیلتلا  روصلا 

. ناورم لتقمب د.  ةصاخلا 

* * *

.. ةلطعملا تاریماكلا  عوضوم  يف  سیلوبلا  عم  تثدحت  دقل  ناورم : لامج 
.. رابتعالا يف  اھذخأن  فوسو  اًّدج  ةمھم  يد  ةياكحلا  نإ  يل : اولاقو 

نمألاب مامتھا  كانھ  نكلو   .. هعقوم مكحب  ئداھ  عراشلا  مامإ : ينسح 
ريزول يمسرلا  رقملا  دوجول  ةرشتنم  ةینويزفیلتلا  تاریماكلاو   .. هیف

.. عراشلا نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ةیناطيربلا  ةیجراخلا 

ظفحي مث  قِّقَحُي  درايدنالتوكسإف  اًفلتخم  ةرملا  هذھ  ودبي  رمألا  مأ  .. 
ىلع ظفحتلا  مت  هنأ  ددرتي  ناورم  لتقم  ةیضق  يف   . هتداعك قیقحتلا 

نییلیئارسإ مھنیب  نم  نإ  لاقي : ىنبملا  لخاد  نیمھتملا  نم  ةعومجم 
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؟ رخآ يأر  حلاصملاو  ةسایسلل  مأ  اھارجم  ةلادعلا  ذخأت  لھف 

* * *

نایع دوھش  كانھ  نإ  سیلوبلا  هلاق  امیف  كيأر  ام  لیس : فیجار  تلأس 
؟ رخآب وأ  لكشب  ثداحلا  يف  ًاطروتم  مھضعب  نوكي  دق 

لزنمب نیطیحملا  نایعلا  دوھش  باوجتسا  مت  هنأ  يملع  بسح  ىلع  ج :
بعصلا نم  نكلو   .. ةخرص تعمس  اھنأ  تدكأ  ةدیس  مھنیب  نأل  ناورم  د.

لزنم هب  عقاولا  عراشلا  يف  اًديدحت  تیقوتلا  اذھ  يف  خارص  يأ  عامس 
يتلاو  .. ةینويزفیلت تاكرشل  ةعباتلا  رتبوكولھلا  تارئاطلا  ببسب  ناورم  د.

يناطيربلا ءارزولا  سیئر  ریلب  ينوت  ريوصتل  وجلا  يف  قلحت  تناك 
اًصخش تعمس  اھنإ  ةدھاشلا  تلاق  كلذ  عمو   .. هجورخ ةظحل  قباسلا 
تناك اذإ  اھنأل   .. تاقیقحتلا يف  دیفت  دق  ةمھم  ةداھش  هذھو  خرصي 

اًفلتخم اًراسم  ذخأت  تاقیقحتلا  لعجي  اذھف  ناورم  نم د. ةخرص  تعمس 
. اًمامت

* * *

رودلا يف  انأو  ةخرص  تعمس  انأ  تلاق  ةدھاش  هیف  ناورم : لامج  تلأس 
نأ تفرع  ةنوكلبلا  نم  قوفل  تیصب  ةخرصلا  تعمس  ام  دعبو   .. عبارلا

... طقف رتم  ةفاسم ٢  نم  ةخرص  تعمس  انأ  نكل   .. ىنبملا نم  طقس  اًدحأ 

.. ةجاح هیف  نإ  هاجتا  يف  مھتاداھش  اورسفیب  دوھشلا  ىتح  نذإ 

* * *

لھ ندنلب : ينوناقلا  راشتسملاو  يماحملا  يكافولس  دجمأ  تلأس 
مھعم ققحي  اًددج  اًدوھش  كانھ  نأ  نع  ةديدج  تامولعم  يأ  كيدل 

؟ ناورم لتقم د. ةیضق  يف  درايدنالتوكسإ 

ذخأت ةیناطيربلا  تاطلسلا  نإ  تلق  امك  رذعلا  يطعي  اًمئاد  يللا  ج :
ءالدإلل اومدقت  نيذلا  دوھشلل  ةیمھأ  يطعت  اھنأ ال  امك   .. رصقألا قيرطلا 

ول ىتحو   .. دوھشلا ءالؤھ  ءامسأ  لوح  ضومغ  هیف  يلاتلابو   .. ةداھشلاب
؛ مھئامسأ نالعإ  يف  ةینمألا  ةزھجألا  ةیحان  نم  سعاقت  كانھف  اومدقت 

. میتعتلا وھ  تاقیقحتلا  يف  عبتملا  نأل 
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* * *

مث ثداحلا  موي  رھظ  هنإ  لیق  نایع  دھاشل  ةمھم  ىرخأ  ةداھش  كانھ 
هناكم ىلع  ترثع  ىتح  ًاليوط  هنع  تثحب   .. ةليوط ةرتفل  كلذ  دعب  ىفتخا 

. ناورم لتقم د. ةیضق  يف  هتداھش  نع  انل  فشكیل  هتیقتلاو 

تامولعم كيدل  لھ  ثداحلا : ىلع  نایع  دھاش  سابير  فيزوج  تلأس 
؟ ناورم ةافو د. ثداح  نع 

ناورم فرشأ  دسج  ةذفانلا  ربع  تيأر   .. يسفنب اذھ  تيأر  انأ   ، معن ج :
عامتجا انيدل  ناك   .. تیقوتلا اذھ  يف   .. ضرألل هلزنم  ةفرش  نم  ریطي  وھو 
اورظنا لوقي : نم  تعمس  مث   .. ندنل بلقب  نيريدملا  ىنبمب  انتكرشل  مھم 
يف ریطي  ناورم  دسج  تيأرو  ةذفانلل  تھجوت  ؟  ناورم لعفي د. اذام 

ثیح ضرألا  ىلع  ىقلم  وھو  هرأ  مل  يننكل   .. طقف نیتیناث  ةدمل  ءاوھلا 
عطتسأ ملف  اًمامت  ةيؤرلا  لزنملا  ةقيدحب  ةدوجوملا  راجشألا  تبجح 
ةطرشلاو فاعسإلا  تارایس  تيأر  مث   .. يعقوم نم  رخآ  ءيش  يأ  ةيؤر 

ضرأ ىلع  ىقلم  ناك  ثیح  هذاقنإب  موقتل  ثداحلا  ناكمل  تءاج  يتلا 
هب دقرت  تناك  يذلا  ناكملا  ىلإ  نيريدملا  نم  نانثا  هجوت  مث   .. ةقيدحلا
نأ راظتنا  يف  تاعامتجالا  ةفرغ  يف  ةثالث  ثكم  امنیب   .. ناورم ةثج 
اودكأت امنیح  ناورم  ةثج  ةیطغتب  اوماق  قئاقد  دعبو ٥  سیلوبلا  انلأسي 
لیلق تقو  دعبو  يئالمزو  انأ  يباوجتساب  دحأ  مقي  ملو   .. ةافولا نم 

.. ّيلع ةیساق  ةبرجت  تناك  دقل   .. انرداغ

* * *

لباقملا ينبملاب  نيدوجوم  اوناك  نيذلا  دوھشلا  دحأ  لیس  فیجار  تلأس 
رحبلا بوعش  حمالم  نالمحي  نیصخش  ىأر  هنإ  لاق : ناورم  روتكدلل 
ةداھشلا هذھ   .. هتافو دعب  ناورم  فرشأ  ةفرش  نم  نالطي  طسوتملا 

. يناجلا حمالمو  فاصوأ  ديدحتل  اًّدج  ةمھم  نوكتس 

* * *

؟ ناورم ةفرش د. يف  ًابيرغ  اًئیش  تيأر  لھ  سابير : فيزوج 

امدنع نكل   .. مھم ریغ  وھ  امو  مھم  وھ  ام  كردأ  نكأ  مل  تقولا  اذھ  يف 
نیصخش تيأر  ثداحلا  عوقو  نم  قئاقد  ةدع  دعب  ةذفانلا  نم  ترظن 
ىلإ طقف  نارظني  اناك  امبر   .. لفسأل نارظنيو   .. ةفرشلا يف  نافقي 
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ءيش ثدحام  نأ  تيأر  ىرخأ  ةرم  تركف  امدنع  نكلو   .. امبرو ال  .. لفسأ
عوقو دعب  ناكملا  نادقفتي  هتلئاع  دارفأ  نم  اوناك  امبر  نكل  بيرغ 

.. ةفرشلا نم  ایفتخا  قئاقد  دعب ٥  مھنأ  مھملا   .. ثداحلا

؟ لفسأل نارظني  اناك  امھنأ  رسفت  اذامب  س:

؟ نارظني اناك  اذامل  نمخأ  نأ  يننكمي  ال  ج :

؟ لعفلاب تام  دق  ناورم  نأ  نم  دكأتلل  نارظني  اناك  لھ  س :

. يسأر يف  ددرتت  تناك  يتلا  تالامتحالا  دحأ  اذھ  نأ  دقتعأ  ج :

* * *

ىطعأو ىنبملا  نارداغي  امھآر  دھاشلا  اذھ  يكافولس : دجمأ  بیقعت 
نیطلا ديزي  اذھو   .. ةیطسوأ قرش  حمالم  اھنأب  ءالؤھ  حمالم  نع  اًحيرصت 

نم نكممو   .. لیئارسإ نم  اونوكي  نكمم  ةیطسوأ  قرش  حمالم  نأل  ؛  ةلب
.. ىرخأ ةھج 

* * *

. طسوتملا رحبلا  بوعش  نم  مھ  لیس : فیجار 

؟ نایلیئارسإ امھنأ  دصقت  لھ  س :

رود هل  داسوملا  نأ  ىلع  لیلد  كانھ  سیل  نكل   .. كلذ لوقي  مھضعب  ج :
. ةیضقلا هذھ  يف 

* * *

؟ نیلجرلا نيذھ  حمالم  ركذتت  لھ  سابير : فيزوج  تلأس 

نكاد رعش  امھل  نأل   .. ةیطسوأ قرش  حمالم  امھل  نأ  دقتعأ   ، معن ج :
. ةنس نم ٤٠-٤٥  امھرامعأ  حوارتتو  ةنكاد  ةرشبو 

؟ ءايوقأ مأ  نیفیحن  اناك  لھ  س :

. ةطسوتم تناك  امھداسجأ  نأ  دقتعأ  ج :
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؟ ثداحلا عقومو  اھنم  رظنت  يتلا  ةذفانلا  نیب  ةفاسملا  ام  س :

. اًرتم يلاوح ٣٠ ـ ٥٠  ج :

؟ نیصخشلا حمالم  ركذتت  كنأ  دكأتم  تنأ  لھ  س :

. معن  ، معن  .. ًابلاغ ج :

لود ةرايزب  تمقو  قبس  لھ   .. ةیطسوأ قرش  حمالم  امھل  نإ  تلق : س :
؟ طسوألا قرشلا  يف 

. تارم ةدع  طسوألا  قرشلا  يف  لود  ةرايزب  تمق  دقل   .. معن ج :

* * *

ضعب كانھ  نأ  ددرتي  ام  ةحص  ىدم  ام  يكافولس : دجمأ  تلأس 
میتعتلا مت  هنأو  ناورم  لایتغا  ةمھت  يف  مھعم  قیقحتلا  مت  نییلیئارسإلا 

؟ رمألا اذھ  ىلع 

ول نكلو   .. دوھشلا ءامسأ  نلعت  ةیناطيربلا ال  تاطلسلا  نإ  تلق  امك  ج :
ضعب ةداھش  بلطأس  يناطيربلا  ققحملا  ناكم  يف  سلجأ  تنك 
ضيرعتب اھماھتا  مت  تایصخش  لیئارسإ  يف  كانھ  نأ  ةصاخ  تاھجلا 

نأب اوحرص  ءالؤھ  يلاتلابو  همسا  نع  حاصفإلاب  رطخلل  ناورم  ةایح د.
.. لتقلا ىلع  ضيرحتلاب  ةرشابم  ریغ  وأ  ةرشابم  ةقيرطب  ةقالع  مھل 

تاطلسلا نم  بلطأس  تنك  ققحملا  ناكم  سلجأ  تنك  ول  يلاتلابو 
كانھ نوكي  نأ  دعبتسأ  الو   .. ءالؤھ عم  ثدحتلا  ةرورض  ةیلیئارسإلا 
ةزھجأ يف  طابض  عم  ایناطيرب  يف  نیلوئسم  لِبق  نم  ٍراج  قیقحت 

. ناورم عم د. ةقالع  مھل  تناك  نییفحصو  تارباخم 

* * *

.. ةفلتخم ةجاح  اولاق  مھولأس  املك  دوھشلا  ضعب  كانھ  ناورم : لامج 
.. ةیقادصم شیفم  نأ  ىنعمب 

؟ مھ نم  يل  لوقت  ردقت  س :

. ءامسأ ركذأ  نأ  عیطتسأ  ال  ج :
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دبع يزوف  دیسلا  ةنبا  جوز  اھب  ىلدأ  يتلا  ةداھشلل  كریسفت  ام  س :
دھاش هنإ  لاق  امدنع  تاداسلا ـ  رونأ  لحارلا  سیئرلا  ریتركس  ظفاحلا ـ 

؟. هلزنم ةفرش  نم  هسفنب  يقلي  وھو  ناورم  د.

هدك لاق  وھ  شفرعا  امو  اھنع  تعمس  نكل  يد  ةداھشلا  رأ  مل  انأ  ج :
. نیمل

؟ كلذ لاق  اذامل  هتلأس  لھ  س :

قلعأ شردقا  ام  ًایلاح  ىرجت  يتلا  تايرحتلا  ىلع  ءانبو   .. هلأسأ مل   .. ال ج :
لامج قیلعت  ببسب  نإ  اولوقي  نكمم  تقلعول  اًصوصخو   .. ةداھشلا ىلع 

.. اذكو اذك  لصح  ناورم 

* * *

ثداحلا نأ  اودقتعيو  مھریكفت  نم  اوریغي  اوءدب  همھ  دمصلا : دبع  ماصع 
ناورم عم د.  لصح  ام  نإ  لوقیب  يعرشلا  بطلا  نأل   .. لتق ةمىرج  هءارو 

هومر سان  هیف  امإو   .. هتثج تیمرو  لتق  هنأ  امإ   .. تالامتحا ةعبرأ  نم  دحاو 
همھو  .. رحتنا هنأ  اًریخأو   .. عقوو خاد  وأ  تام  امإو   . ضرألاب مطتراو  يحاص 
اوریغتي هدك  دعب  اوءدب  نكل   .. راحتنالا ادع  ام  تالامتحالا  لك  اوركنیب  اوناك 
اوفوشي ناشلع  ثداوحلا  مسق  عوتب  نیققحملا  نم  دحاو  اوفاضتساو 

.. مأ ال لتق  ناورم 

* * *

مھتثدح لھ  درايدنالتوكسإ  كتبوجتسا  امدنع  سابير : فيزوج  تلأس 
؟. ناورم ةفرشب  هتيأر  يذلا  صخشلا  نع 

.. سیلوبلا تاقیقحت  نع  اًئیش  ملعأ  يننكل ال   .. مھل تلق  دقل  ج :

غلبأ هنأ  ةحارص  نلعأ  يذلا  دھاشلا  ةداھش  يف  ةديدج  ةلالد  هذھ 
بقع ناورم  ةفرش د. يف  امھدھاش  نینثا  كانھ  نأ  درايدنالتوكسإ 
ةداھشلا كلتب  درايدنالتوكسإ  تلعف  امف   .. هلزنم ةفرش  نم  هطوقس 

؟ ةمھملا
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ثدحلا عقوم  يف 

.

ناورم هنكسي د. يذلا  ىنبملا  نیمأت  ةیلمع  متت  نأ  ًاّیقطنم  نكي  مل 
.. ندنل ءایحأ  نم  يح  يف  ينكس  ىنبمل  ةيداعلا  نیمأتلا  ةقيرطب 

يح نكسي  ناك  لجرلا  نإ  لب   .. ةلوزعم ةقطنم  يف  عقي  نكي  مل  ىنبملاف 
.. ةيزیلجنإلا تایصخشلا  مھأ  نم  هناریج  مظعمو   .. يقارلا ریف  يام 
لقعي لھف   .. يناطيربلا ةیجراخلا  ريزوو   .. ثیبازیلإ ةكلملا  مھسأر  ىلعو 

نمأ لجر  ىلع  اًروصقم  ةمھملا  ةقطنملا  هذھ  يف  ىنبم  نیمأت  نوكي  نأ 
؟! ندنل يف  ىنبم  يأ  ةباوب  ىلع  فقي  يداع 

الإ  .. هلوخد بعصو  اًّدج  نمؤم  ىنبملا  نإ  اولاق  مھنأ  نم  مغرلا  ىلعو 
لكشب هتلخد  ينكل   .. ينعنم سراحلاو  ىنبملا  لخدأ  نأ  تلواح  يننأ 

هذھب تایصخش  هیف  ىنبم  نوكي  فیك   .. شھدنم انأ  كلذلو  يعرش  ریغ 
؟ نَّمؤم ریغ  ةیمھألا 

* * *

اماي ةداعلاكو   .. هد ىنبملا  يف  ةقھارملا  نس  تیضق  انأ  ناورم : لامج 
.. تجرخ انأ  امايو  مج  يباحصأ 

يكل ةقشلاو  ىنبملا  لخاد  ةلوجب  انل  حمست  تيراي  ناورم  لامجل  تلق 
.. عنامي ملف   .. لخادلا نم  ةروصلا  سانلل  لقنأ 

نوتلراك يف  سماخلا  رودلا  يف  اًديدحت  ناورم  لزنم د. مامأ  نآلا  انأ 
ةركف ىلعو   .. لیصافتلا مكل  يكحأل  ةقشلا  لخدأ  فوسو  سواھ 

نوكي نأ  لامتحا  هیف  نإ  اولاقو  ةمھم  ةطقن  يف  اوككش  درايدنالتوكسإ 
ةجیتنلاو  .. سيوك هارو  بابلا  قلغي  مل  اھموي  هوراز  يللا  راوزلا  دحأ 

.. لعف ام  لعفو  دحأ  هءارو  ةقشلا  لخد  دق  نوكي  نأ  نكمم 

نیتقش نع  ةرابع  وھو  اھلخدم  اذھو   .. نآلا ةقشلا  لخاد  انأ   .. اًمومع
شیعي رخآلا  ءزجلاو   .. ناورم هیف د. شیعي  ءزج   .. ضعب ىلع  نیتحوتفم 

.. ةمداخلاو تیبلا  لھأ  يقاب  هیف 

رصانلا دبع  لامج  لحارلا  میعزلا  روص  هنيزت  يذلا  ناورم  نولاص د. اذھو 
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ناك د. يللا  ةفرغلا  لوخد  عیطتسأ  هنمو   .. هدافحأ روصو  لخادلا  نم 
.. اھیف دعقي  ناورم 

.. رارمتساب ناورم  هیلع د.  سلجي  ناك  يذلا  يسركلا  ىلع  تسلجو 
.. يداع ریغ  ءيش  يأ  ىلع  يوتحت  يھو ال  ناورم  ةفرغ د.  تلخدو 
نم يلخاد  باب  نم  حتفت  يھو   .. ةنوكلبلا ةفرغلا  يف  ينمھي  ام  نكلو 
هیلع يھ  امم  ربكأ  تناك  عرز  ةیمك  اھیفو   .. ةدودحم اھتحاسمو   .. هتفرغ
يف فییكت  زاھج  اًضيأ  دجويو   .. عفترم ةنوكلبلا  روسو   .. ثداحلا لبق  نآلا 
ةلواحم يف  ةيرحلاب  حمسي  امب ال  اھتحاسم  قییضت  يف  مھاس  ةنوكلبلا 

نم زفقي  نأ  اصع  ىلع  يشمي  لجر  عیطتسي  لھف   .. ةنوكلبلا نم  زفقلا 
؟ لیصافتلا هذھ  لك  اھبو   .. تافصاوملا هذھب  ةنوكلب 

ةلواحملا ذفنأ  يكل  يننأ  تدجوف   .. ةنوكلبلا نم  زفقأ  نأ  انأ  تلواح 
يف هب  مایقلا  ناورم  فرشأ  عیطتسي  ریبك ال  دوھجمب  مایقلل  تررطضا 
ىلع هودجو  ناورم  نامثج د.  نإ  مث   .. اًعیمج اھملعن  يتلا  ةیحصلا  هتلاح 
لخد دح  هیف  نأ  هانعم  اذھ   .. هسفن ىنبملا  نم  نع ١٠م  لقي  ام ال  دعب 
ول هنأل  هومرو  هولمحو  هب  اوكسمأو  جراخلا  يف  هاصع  اوكرتو  هودخأو 

.. ىنبملا نع  اًدیعب  ةرشابم ال  ىنبملا  تحت  لزنیسف  هسفن  ىمر 

عافتراب ٢٠ ةبطصم  هیف   .. عرزلا ریغ  قئاع  نم  رثكأ  دوجو  ىلإ  ةفاضإلاب 
جاتحي ةنوكلبلا  هذھ  نم  عوقولا  نإف  كلذل   .. كرحتي نأ  ٍدحأ  يأ  عنمت  مس 

امك  .. ناورم ةثج  هیف  اودجو  يذلا  عقوملا  ىلإ  لصي  يكل  نام  ربوس  ىلإ 
ودبي ام  ىلعو   .. اًعوطقم ةرامعلا  حطس  نم  يلدتملا  كلسلا  اودجو  مھنأ 

... ةمىرجلا هذھ  يف  همادختسا  مت  هنأ 

يذلا وھ  ناورم  فرشأ  نوكي  نأ  ةلاحتسا  ئراقلا  يزيزع  كل  دكؤأ  يكلو 
هیف تدجوف   .. هب صاخلا  مامحلا  ىلإ  تلخد   .. ةنوكلبلا نم  هسفنب  ىمر 
.. مامحتسالا ىلع  هدعاست  ةقيرطب  عونصم   .. هل اصیصخ  عنص  ًایسرك 
مس ولعل ٥٠  اھعفر  نم  هعنمت  هلجر  يف  مالآ  نم  هیناعي  ام  ببسب  كلذو 
نم زفقلا  مث  مس  همدق ٥٠  عفر  ىلع  ردقي  لجر ال  عیطتسي  لھف   .. طقف

؟ اھتركذ يتلا  تافصاوملاب  ةنوكلب 

: دوھشلا ضعب  ءارآ  تأرقتسا )  ) تعلطتسا

نأل  .. لتق ةمىرج  دوجو  ىلع  دكؤي  لامتحا  اذھ  يكافولس : دجمأ 
نم زفقلا  ىلع  هدعاست  يتلا  ةقاطلا  كلتمي  ناورم ال  نأ د. فورعملا 

نم كانھ  نإ  دحأ  لاقو  انضرتفا  ولو   .. طیسب لیلد  اذھ  يلاتلابف   .. ةنوكلبلا
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.. ایناطيرب يف  راحتنالا  ىلع  ةدعاسملا  نإ  هل  لوقأ   .. كلذ ىلع  هدعاس 
... لتق ةمىرج  باكترا  ةباثمب 

هنأ روصتأ  شتنكام  انأ  اًّدج  ةنابعت  ةیحصلا  هتلاح  تناك  ىفطصم : قیفو 
هھجو ناكو   .. اًضيأ اًریثك  ًانزو  دقفو  اًّدج  اًفیعض  ناك   .. تاجرد علطي ٣  ردقي 

.. اًّدج ًابحاش 

؟ هاصع ىلع  ئكتي  ناك  لھو  س :

. ّهنس قوف  ةنس  هیطعأ ٢٠  تنكو  يعیبط  لكشب  يشمیب  شنكام  ج :

؟ ةنوكلبلا نم  هسفنب  يمري  ردقي  يد  ةیحصلا  ةلاحلاب  دحاو  لھو  س :

ال. ج :

تقو نیف  تناك  ةلاغشلا   .. هحرط نكمي  لاؤس  برقأ  نكمم  عبطلابو 
تناك يللا  حانجلاو   .. نیحانج نم  نوكتت  ةقشلا  نإ  درلا : نكل  ؟  ثداحلا
تناك دقف   .. ناورم هیف د.  ناك  يللا  ناكملا  نع  اًمامت  دیعب  ةلاغشلا  هیف 

.. سبالملا ضعب  يكب  موقت  ةدیعب  ةریغص  ةفرغ  يف  ةدوجوم 

ةلاغشلاو  .. ضعب يف  نیتقش  اھلصأ  ندنل  يف  انتقش  ناورم : لامج 
تناك يتلا  ةقشلاو   .. نیمیلا ىلع  ناورم  روتكدلاو  لامشلا  ىلع  تناك 

رتبوكولھلاو يوكتب  ةفرغلا  يف  تناك  يھو   .. صاخ لخدم  اھل  اھیف 
ةریبك ةلكشم  يدو   .. صلاخ ةجاح  يأ  عمسي  ردقي  شدح  امو  ةلاغش 
يللاو  .. هعمسي شدحام  ةقشلا  لخاد  دح  ىلع  يداني  دحاولا  امل  ناك 

طنشلا لزنتب  ةعاس  ثداحلا بـ  لبق  تناك  ةلاغشلا  نأ  هتفرع  انأ 
يھ هدك  دعب  مامت  هلكو  تلزن  طنشلاو   .. رفاسم ناك  يدلاو  ناشلع 
هاندجو ناورم  فرشأ  لاقو د.  ملكتا  ىنبملا  لفسأ  يف  نمألا  نأ  تفرع 

. ةنوكلبلا نم  عقو  هنأل  ةنینجلا  يف 

ناكم ىلع  لصوي  هحتفن  امل  اذھ  لخدملا   .. ثلاث لخدم  اًضيأ  دجوي 
عیطتسي يكل  همدختسا  يناجلا  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ةرامعلل  يفلخ 

. ةقشلا لخدي  نأ 

دعب ىلع  هودجو   .. ناورم نامثج د.  هیف  اودجو  يذلا  ناكملا  ىلإ  تلصو 
ناورم نأ د.  انضرتفا  اذإو   .. هسفن ىنبملا  نم  راتمأ  نع ٨  لقت  ةفاسم ال 
ناكم يف  لزنیس  ناك  ةقشلا  يف  ةدوجوملا  ةنوكلبلا  نم  هسفنب  ىمر 
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نأ د. دكؤت  ةیلقعلا  لئالدلا  لك  نأ  هانعم  اذھو   .. هیف هودجو  يذلا  ریغ  رخآ 
رودلا يف  لمعت  يتلا  ةلماعلا  نأ  رثكأ  كلذ  دكؤي  امو   .. رحتني مل  ناورم 
اھمامأ تدجو  اھسأر  تعفر  ةخرص  تعمس  عرزلا  يقست  يھو  عبارلا 
رحتنیھ يللا  وھ  تاقیقحتلا  يف  تلاق  املثم  ضرألا  ىلع  يوھت  ةجاح 
هلزنم ةفرش  نم  هؤاقلإ  مت  ناورم  نأ د.  دكؤت  لئالدلا  لك  هیل !! خرصیھ 

لزن امنإ  يسأر  عضو  يف  لزني  مل  نامثجلا  كلذلو  سواھ  نوتلراك  يف 
. رحتنا دق  ناك  اذإ  هیف  طبھي  نأ  بجي  يذلا  ناكملا  نع  اًمامت  اًدیعب 

يذلا ناكملا  ركذتت  لھ  ولیفوك : يكيرمألا  دھاشلا  لأسأو  دوعأو 
؟ ةثجلا هیف  تطقس 

. نیمدق ةفاسم  ىلعو  ىنبملا  فصتنم  يف  ًابيرقت  ج :

مأ ًایسأر  ىنبملا  تحت  تناك  لھ   .. ةثجلا عضو  نع  ينثدحت  نأ  دوأ  س :
؟ راتمأ ةعضب  دعب  ىلع  تناك 

هنأو هنم  راتمأ  دعب ٤  ىلع  عقو  دقف   .. ىنبملا وھ  اذھ  نأ  انضرتفا  اذإ  ج :
.. ىنبملا هاجت  هسأر  دمي  ناك 

؟ طقس هنأ  مأ  هعفد  مت  هنأ  ادب  لھو  س :

. ةوقب مامألل  وھ  زفق  وأ  دحأ  هعفد  نوكي  امبر  ج :

؟ ىنبملا نع  ةدیعب  ةفاسملا  نأ  ىرت  الأ  طقس  ول  نكلو  س :

. هعفد اًدحأ  نأ  ول  امك  اًدیعب  ادب  دقل   ، معن ج :

؟ ةبسنلا ام  س :

.٪٥٠ ج :

ام ناكمو  ةنوكلبلا  نیب  ةفاسملا  نأل   .. هامر اًدحأ  نأ   ٪١٠٠ ناورم : لامج 
ناكو ةبكرلا  يف  ضرم  هدنع  ناك  يدلاوو  رتم  ةثجلا ١٠- ١١  اودجو 

امو هلجر  يف  ضرم  هدنعو  ةنوكلبلا  يف  اصعلا  اودجوو  هاصعب  يشام 
حوري يازاف   .. وینابلا لخدي  نأ  عیطتسي  الو  هاصع  نودب  يشمي  شردقي 

وھو مامألل  راتمأ  ریطيو ١٠ رتم  عافترا ١.٥  ىلع  علطيو  ةنوكلبلا 
. مس ٤٠ يطخي شردقيام 
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ام ناورم  فرشأ  نإ  تلاقو : رصانلا  دبع  ىنم  تفاضأ  اًضيأ  ةدومح : لداع 
دعصي هنأ  كلاب  امف  هیلجر  يف  ةمزأ  هدنع  ناك   .. يشمي ردقي  شناك 
اودجو امدنع  مھنإ  تلاق : دق  اھنأ  كلذ  ىلع  فضأ   .. رحتنيو ةفرشلا 

عقیب رحتنیب  يللا  نكل   .. هرھظ ىلع  ميان  ناك  ضرألا  ىلع  ناورم  فرشأ 
. هشو ىلع 

تاطلسلل مدقت  اًدھاش  كانھ  نأ  مالعإلا  يف  رشن  يكافولس : دجمأ 
ىري نأ  لبق  اھتاذ  ةصنملا  ىلع  نیصخش  دھاش  هنإ  لاقو  ةیناطيربلا 

. لتق ةیلمع  تناك  وأ  ةدعاسمب  تناك  راحتنالا  ةیلمع  نأ  ينعي  امم  ةثجلا 

مامأ طقس  لھ  عقو  امدنع  ناورم  دسج  ناك  ام  اذإ  ركذتت  لھ  س :
؟ ىنبملا نم  راتمأ  ةدع  دعب  ىلع  عقو  مأ  ىنبملا 

ةدیعب ةدھاشلا  تناك  دقل   .. ةفرشلا نم  ًابيرق  نكي  مل  ناورم  نأ  دقتعأ  ج :
ًابيرق نكي  مل  هنكل  فاك  ریغ  تقو  اذھو  نیتیناث  ةدمل  هتأرو   .. هتأر امدنع 
دحأ هدعاس  دق  نوكي  امبر  هنأ  دقتعأو   .. ةفرشلا دجوت  ثیح  ىنبملا  نم 
ةلاح يف  نكي  مل  هنكل   .. نیمختلا يننكمي  اًمومع ال   .. طوقسلا ىلع 

. راحتنالل هعفدت 

بعشلا ـ سلجمب  ةیجراخلا  تاقالعلا  ةنجل  سیئر  يقفلا ـ  ىفطصم 
لخادلا نم  طغضل  ضرعت  هنأب   .. هاجتالا اذھل  لیمأ  ناورم : فرشأ  قيدص 
ديدھت تحت  هوفوخي  وأ  هومري  هوج  سان  لخدي  نكمم  ينعي  رحتني  يكل 
دكؤم لتقلا   .. كلذ لجأ  نم   .. هسفن يمري  وأ  هنولتقیس  مھنأو  حالسلا 

فارتحا لغش  ادو   .. ةاجنلا لامتحا  هیف  سفنلا  يمر  نوكي  ام  ةداعو   .. ٪١٠٠
. تارباخملا ةزھجأ 

يأر هل  ناك  زمياتلا  ةفیحص  يف  يفحص  وھو  لیس  فیجار  يفحصلا 
رحتني مل  هنأ  اھیف  دكأ  تالاقم  ةدع  بتك  ثیح  ناورم  ةیضق د.  يف  رخآ 
لتقم لوح  تامولعملا  نم  ریثكلا  تلھاجت  ةیناطيربلا  ةطرشلا  نأو 

دقو هتاركذم  بتك  ناورم  نأ  ةرم  لوأل  لیس  فیجار  فشك  امك  ناورم 
. هلایتغا ةیلمعل  سیئرلا  عفادلا  يھ  نوكت 

؟ ناورم فرشأ  ةیضق  يف  يصخشلا  كيأر  ام  هتلأس :

ضعب نإ  لوقأ  نأ  عیطتسأ  يننكل  يصخش  يأر  يدل  سیل  انأ  ج :
دق ناورم  فرشأ  نأ  نمؤت  تاقیقحتلا  نإ  تلاق : اًّدج  ةيرسلا  رداصملا 

. ةجیتنلا هذھل  مھعفدت  بابسأ  مھيدل  دیكأتلابو  لتق 
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دق دلاولا  نإ  تاقیقحتلا  ةيادب  يف  اولاق  درايدنالتوكسإ  ناورم : لامج 
ءارزولا سیئر  ىلع  اًزكرم  ناك  سیلوبلا  اھیف  ءاج  ةعاس  لوأ  نمو   .. رحتنا
همامأ نوكي  سیلوبلا  املو   .. لصحیب يللا  هيإ  نیفراع  شونكام   .. ةكلملاو
رھش دعب  نكلو   .. كلذ ىلع  اًصيرح  نوكي  هنإف  فلم  يأ  قالغإ  ةصرف 
اودقتعیب اوناك  يللا  ریغ  ریتك  ةینات  تاجاح  تفاش  سان  هیف  نأ  اوفشتكا 

.. اھیف

نم ًالاصتا  تعقوت  نيريدملا  ىنبم  ترداغ  امدنع  سابير : فيزوج 
ةدع دعب  يب  اولصتا  مھنكل  يعم  قیقحتلا  متي  ىتح  درايدنالتوكسإ 

. ًابيرقت رھش  يلاوح   .. ةافولا نم  عیباسأ 

؟ ليوطلا تقولا  اذھ  اذامل  دقتعت  س :

دق نوكي  لمتحملا  نم  ثیح  يصخشلا  ييأر  ةیناث  ةرم  كل  لوقأس  ج :
اوناك مھنأل   .. ناورم ةافو د.  بابسأل  ةبسنلاب  رمألا  مھیلع  طلتخا 

ةمىرج اھنأ  مھداقتعال  صخش  يأ  اوبوجتسي  نأ  لبق  فلملا  نوقلغیس 
. لتق ةمىرج  تسیلو  راحتنا 

طقف مأ  مامتھاب  كتداھش  اوذخأ  درايدنالتوكسإ  نأ  ترعش  لھ  س :
؟ ناورم لتق  ةمىرج  فلم  قالغإو  قیقحتلا  ءاھنإ  درجمل 

لالخ نم  نكل  درايدنالتوكسإ  تاقیقحت  ىلع  قلعأ  نأ  عیطتسأ  ال  ج :
مھنأو اًّدج  نوداج  اًقح  مھنأ  اًعابطنا  تذخأ  ةطرشلا  لاجر  عم  ءاقللا 

. بلاغلا يف  راحتنا  هنأ  نودقتعي 

يف درايدنالتوكسإ  نم  ةدوقفملا  ةلدألا  عون  ام  لیس : فیجار  تلأس 
؟ ناورم ةیضق 

لبق نم  ةدوقفم  ةلدألا  ضعب  كانھ  نأ  نآلا  ىتح  هفرعن  ام  ج :
ناورم فرشأ  ءاذح  لثم   .. نآلا ىتح  اھیلع  اورثعي  ملو   .. درايدنالتوكسإ
هذھ يف  دعاست  ةمھم  ةلدأ  ىلع  يوتحي  نأ  نكمملا  نم  ناك  يذلاو 
دیكأتل ذخؤت  نأ  نكمملا  نم  يتلاو   .. ةقلاعلا ةبرتألا  عون  لثم  ةیضقلا 

.. ةماھ ماھفتسا  ةمالع  هذھو  هتدارإب  هزفق  وأ  ةفرشلا  نم  هئاقلإ  يفن 
دوجوملا عرزلا  سمط  راثآ  ىلع  يوتحي  ناك  ولف  ءاذحلل  ةبسنلاب  امأ 

ضوح ىلع  فقو  هنأ  جاتنتسا  نكمي  هنإف  اھنم  طقس  يتلا  ةفرشلاب 
نإف اذھ  ةیمھأ  نم  مغرلا  ىلعو   .. ةفرشلا نم  هسفنب  يقلیل  عرزلا 

. نآلا ىتح  ءاذحلا  ىلع  رثعت  مل  ةطرشلا 
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تملتسا امل  انأو   .. هتعاتب ةمزجلا  يز  ةریثك  ةلدأ  اورمد  دقل  ناورم : لامج 
سایكأ يف  ةجاحلا  كوطعي  مھنأ  تفشتكا   .. ةعمجلا موي  يدلاو  تاجاح 
ناك هنأ  تفشتكا   .. ايوبأ عاتب  تادنجألا  هیف  يللا  سیكلا  ةمشربم 
انحا شفرعنام  اولاق   .. ةلدألا يف  اوتبعل  هیل  سیلوبلا  تلأس  عوطقم 

ماشربلا هياج  يھ  يتقولد  ةمشربم  تحت  نزخملا  نم  اھانملتسا 
متحمسول بط   .. شفرعن ام  اولاق   .. ةصقان تاجاح  هیف  بیط   .. روسكم

يد لھ  شفرعام  انأ  نآلا   .. اودیقف  .. ةلدألا يف  اوتبعل  مكنإ  اودیق 
يدلاو ةمزج  هل  تلق  تحور  امل   .. ةصقان ةدنجأ  هیف  الو  اھلك  تادنجألا 

رھظلا دعب  نآلا  اننأل   .. نینثالا موي  نكمم  يل  لاق  يل  اھیطعت  تیسن  تنأ 
.. رصم انیج  ةلكشم  شیفام  تلق   .. عوبسألا ةزاجإ  ىلع  نیلخادو 
تحمس ول  هل  تلق  نینثالا  موي  هب  تلصتا  دحألا  موي  تناك  ةزانجلاو 

.. اھیقالنھ سب  اھنیقال !! شم  انحإ  ةلكشم  اندنع  انحإ  يل  لاق   ، ةمزجلا
اولاق  .. ىرخأ مايأ  ةثالثب  اھدعبو   .. ةمزجلا اندجو  اولاق  مايأ  ةثالثب  اھدعبو 

تناكو  .. طلغلاب ةمزجلا  انرمد  انحإ  مویب  اھدعبو   .. ةمزجلا انعیض  انحإ 
.. رذتعنب انحإو  ترمد  ةمزجلا  نیفسآ  انحإ   .. تارربملا

يللا لكو   .. لصح يللا  هيإ  شفرعن  ام  اھیف  اوبعل  يللا  ةلدألا  بط 
انطغضو ةلئاعك  انحر  هدك  دعب   .. كنیع ينیع  نیفسآ  انحإ   .. هانعمس
اولمعي مزال  نإ  اوفشتكاو  اوعلط  ددج  دوھش  هیف  نإ  ةصاخ   .. مھیلع

راحتنالا ریغ  ةافولل  ىرخأ  بابسأ  كانھ  ناك  اذإ  امع  اوثحبيو  دجب  قیقحت 
... مأ ال

لتقم يف  تاقیقحتلا  راسم  ِمّیقت  فیك  يكافولس : دجمأ  تلأس 
؟ ناورم د.

كانھو  .. اًركبم قیقحتلا  فلم  قلغأ  سیلوبلا  نأ  ئجافملا  ءيشلا  ج :
قالغإ بجي  هنأل ال   .. أطخ اذھو   .. يعرشلا يضاقلل  فلملا  لقنل  ءارجإ 

قیقحتلا نم  دب  الو  تامولعملا  هذھ  لك  فاشتكا  دعب  قیقحتلا  فلم 
نكل  .. يعيرشتلا يضاقلل  فلملا  لقن  متي  َّمث  نمو   .. ًایلخادو ًایجراخ 
اورھظ دوھش  اھنم  دراوتت  تلاز  ام  تامولعم  كانھ  نأ  دكؤي  عقاولا 

ةقش نم  تادوقفملا  ضعب  كانھ  نأ  درايدنالتوكسإ  نم  نالعإو   .. اًرخؤم
ىفوتملا نأ  معزي  يتلا  تاركذملا  لثم  قئاثو  كانھ  اًضيأو   .. ىفوتملا

. تدقف اًضيأ  يد  هتایح  رخآ  يف  اھبتكي  ناك 

اھبتكي ناك  يتلا  تاركذملا  نع  ةركف  كيدل  لھ  لیس : فیجار  تلأس 
تناك اھنإ  ثیح   .. هلتق يف  ًاببس  تناك  اھنأ  ىلإ  راشي  يتلاو  ناورم 
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؟. رارسأ ىلع  يوتحتو  ناورم  ةایحب  ةقلعتم 

.. تاركذملا ءافتخا  وھ  اھفاشتكا  مت  يتلا  ةمھملا  ءایشألا  نمض  نم  ج :
نمو  .. ریخألا لصفلا  ىوس  اھنم  قبتي  ملو  ةلماك  تناك  تاركذملا  هذھ 

.. هسفن هتافو  موي  يف  ناورم  ةقش  نم  تفتخا  تاركذملا  نأ  حضاولا 
ریثي عضولا  اذھ   .. ناورم ةلئاع  دارفأو  ءاقدصأ  هدكأ  امل  اًقبط  اذھو 

نأ حرتقملا  نم  ناك  يذلا  هسفن  مویلا  يف  ةافولا  بابسأ  لوح  كوكشلا 
هذھ لك   .. تاركذملا نم  ریخألا  لصفلا  ةباتكل  اكيرمأ  ىلإ  رفاسي 

. ةمىرجلا عون  ةفرعمل  انعفدت  تاسبالملا 

؟ تاركذملا هذھ  بتك  هنأ  دقتعت  لھ  س :

لصفلا ادع  ام  هتاركذم  بتك  دق  ناك  ًالعف  هنأ  فورعم  وھ  امل  اًقفو  ج :
يھتنت نأ  صاخشألا  دحأ  بغري  اذامل  جتنتسن  نأ  انیلعو  اھنم  ریخألا 

؟ تاركذملا هذھ  هيوتحت  ام  ءافخإل  ناورم  ةایح 

ةباتك نم  ىھتنا  دق  ناك  ناورم  فرشأ  نأ  دقتعأ  ال  ةدومح : لداع 
رابكلا نییسایسلا  دحأ  نم  تعمس  دقف  يتامولعم  بسح  نكل  هتاركذم 

يف روھش  لبق ٦  ناورم  فرشأب  ىقتلا  هنأ   .. ينطولا بزحلا  يف 
نوجاتنبلا نم  حيرصت  ىلع  لوصحلل  ىعسي  ناك  فرشأ  نأو   .. كرويوین

ةرتفلا يف  اًصوصخ  برح ٧٣  قئاثو  ىلع  عالطالاب  ةیكيرمألا  ةیجراخلاو 
لیئارسإ حلاصل  سسجتلاب  اھیف  مھتا  يتلا  ةرتفلا  يھو  نم ٦٩ ـ ٧٣ ..
اذھ هبیج  يف  وھو  يشام  ناك  فرشأو   .. كلذل ىعسي  ناك  وھو 

نم اًریثك  برسي  أدب  هدك  ناشلع   .. هتاركذم بتكي  يوان  ناكو   .. حيرصتلا
هنبا حرف  يف  كرابم  سیئرلا  هلبقتسا  نأ  دعب  رصم  يف  هتیبل  قاروألا 

... كرابم لامج 

يف ءاج  اذام  هتاركذم  بتك  كدلاو  نإ  يل  تلق  تنأ  ناورم : لامج  تلأس 
؟ تاركذملا كلت 

.. يازإ لصح  خيراتلا  يكحت  عئاقو  يھ  تاركذم  شم  يھ  ج :
لالخ نم  بتكیب  ناكو   .. اھبابسأو تلصح  يللا  ثادحألا  تالسلستو 

.. ةيرس دعت  ملو  ةدملا  اھیلع  تدع  يللا  ةيرسلا  تافلملا 

؟ تاركذملا كلت  يف  ةيرصملا  تارباخملاب  هتقالع  نع  ثدحت  لھ  س :

قاروألا باج  هنأ  هلمع  يللا  لك  وھ  ةجاح  نع  ثدحتي  مل  يدلاو  ج :
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ىلع صبت  امل   . تاقیلعت بتكیب  ناكو   .. اھضعب ءارو  اھعضوو  ةيرسلا 
تامولعملا ححصيو  حضویب  ناكف   .. كل ةبسنلاب  رونت  ایندلا  لك   .. هد مالكلا 

. تادنتسم ىلع  ءانب  خيراتلا  ىلع 

نع مالك  يأ  تاركذملا  كلت  يف  ءاج  ام  نمض  نم  هنأ  دراولا  نم  لھ  س :
؟ ةیلیئارسإلا تارباخملا 

اھیف يللا  فرعنو  علطت  املو   .. ةيرس ةنیعم  قاروأ  كانھ  تلاز  ام  ج :
. يتقولد تمھف  انأ  هآ   .. اھتعاس لوقنھ 

عوضوم ىلع  يل  لاق  ام  هرمع  ناورم  فرشأ  دمصلا : دبع  ماصع 
يف ةيرصملا  ةیلاجلا  لكو   .. اھنع تعمس  انأ  اًعبط  نكل  يد  تاركذملا 

نإ لوقیب  هلك   .. مالعإلا يف  ىتح   .. عوضوملا اذھ  نع  اوملكتیب  ایناطيرب 
ناكو  .. اھنم نيءزج  بتك  هنإ  اولوقیب  اوناكو  هتاركذم  بتكیب  ناك  ناورم 
هد مالكلا  لھ  نكل  ربوتكأ ٧٣  يف  اھرشني  ناشلع  اكيرمأ  رفاسم 

. رابتعالا يف  هعضوو  هد  مالكلا  فراع  سیلوبلا  نكل  ؟ .. ملعأ ، هللا  يقیقح

ردصیھ هنأ  ةریخألا  ةنوآلا  يف  حرص  ناورم  فرشأ  يكافولس : دجمأ 
.. يتارابختسالا هطاشن  عوضوم  نع  لأسي  امدنع  اًمئاد  ناكو  هتاركذم 

بسانملا تقولا  يف  لوقي  ناكو  رصم  حلاصل  يركسع  انأ  لوقي  ناك 
. لیصافتلا لوقھ 

ىھتنا امبرو  هتاركذم  ةباتك  يف  عرش  ناك  ناورم  يقفلا : ىفطصم 
تدعق انأو  ةریبك  تایصخش  تمض  ةموزع  يف  هاعم  تیشعتا  انأ   .. اھنم

نم نإ  يل  لاق  رصم ـ  ءارزو  سیئر  يزاجح ـ  زيزعلا  دبع  هل  تلقو  هاعم 
لودلا عم  ناورم  فرشأ  تالاصتا  ربوتكأ  برح  يف  انحاجن  بابسأ 
اًحيرتسم فرشأ  ناكف   .. انل يلاملا  معدلا  ىلع  هلوصحو   .. ةفلتخملا

تلق كناسل  ىلع  باتكلل  هفیضأ  زواع  انأ  يل  لاق  ىتح   .. حيرصتلا اذھل 
. عنمي ام  ّيدل  سیل  هل 

فرشأ قيدصو  ةيرصملا ـ  ةیلاجلا  ماع  ریتركس  ينايروشلا ـ  حالص 
. ناورم

ام تنا  يل  لاق  كل  اھبتكأ  انأو   ، كتعاتب تاركذملا  ينیلم  لاعت  هل : تلق 
.. ةریثك لكاشم  ریثتھ  اھتلق  ول  انأ  يد  تاركذملا  شفرعت 

؟. هتاركذم بتكي  أدب  هنأ  تامولعم  كدنع  لھو  س :
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ال. ج :

هل تلقف  ةقیقحلا ..»  » همسا باتك  بتكیب  هنإ  يل : لاق  ىفطصم : قیفو 
. سيوك هل : تلق  يبرعلاب  يل : لاق   . يزیلجنإلاب الو  يبرعلاب  بتكتب 

؟. باتكلا تايوتحم  نع  ءيش  يأ  كل  لاق  لھ  س :

. هیف ةبوتكم  ىقبتھ  ةجاح  لك  يل  لاق  ج :

؟. كلذل دعتسي  لاز  ام  مأ  بتكي  أدب  هنأ  دكأ  لھو  س :

. هنم تعمس  امك  بتكي  أدب  يل  لاق   .. ال ج :

تاماھتالا ام  دعب  هتاركذم  ةباتك  يف  أدبي  نأ  ررق  يدلاو  ناورم : لامج 
. تأدب

؟ تاركذملا كلت  يف  ءاج  ام  ىلع  تعلطا  لھ  س :

. اھیف يللا  تاجاحلا  ضعب  ىلع  ج :

؟ نآلا ىتح  ةدوجوم  تلاز  ام  لھو  س :

نم  . هعاتب لجسملاو  هبتكم  يف  ةخسن  هیف  ناك  ةركف  ّيدل  سیل  ج :
يللا طئارشلاو  لجسملاو  تاركذملا  اھموي  تفتخا  يللا  تاجاحلا  نمض 

. هتوصب اھیلع  لجسم  ناك 

؟ ةینات ةخسن  كدنع  لھ  س :

ام انأ   .. هدراھنلا نیف  يھ  فراع  انأ  نكل   .. ةینات ةخسن  شیف  ام  ج :
نكل  .. رودأ تأدب  ينإ  هانعم  شم  هد  سب   .. ةینات ةخسن  هیف  نإ  شفرعا 

!! يد تاركذملا  ىلع  رودأ  ينأ ال  يتحلصمل  تحصن  انأ 

نم ریثكل  ةضماغ  ةراشإ  تناك  تاركذملا  هذھ  اًعبط  يكافولس : دجمأ 
عوضوملا اذھ  يف  بتكي  نل  هنأ  اًحضاو  اًحيرصت  هنم  ديرت  يتلا  تاھجلا 

مل يتلا  ءایشألا  ضعب  رشني  نل  هنأ  وأ   .. ةنس هیلع ٣٠  ىضم  نأ  دعب 
ةصاخ ةیسایسلا  بصانملا  باحصأ  نم  اًریثك  فشكیس  يلاتلابو   .. رشنت

لالخ هعالطا  كلذ  ىلإ  فضأ   .. لیئارسإ يف  ةینویھصلا  ةلودلا  يف 
تافلملا نم  ریثكلا  ىلع  سیئرلا  بتكمب  يتارابختسالا  قیسنتلا 
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تناك امبر  يتلا  رومألا  ضعب  نع  حرصیس  ناك  امبرو   .. ةنخاسلا
. اًضوفرم اذھ  ناكو  ةساسلا  ضعب  قياضتس 

؟ هلتقل ًاببس  نوكت  دق  تاركذملا  هذھ  نأ  دقتعت  ناورم : لامج  تلأس 

بتكت مل  تاجاح  تفش  انأ  ينعي   .. ةیسیئرلا عفاودلا  نم  نوكت  نكمي  ج :
شم اھنإ  يل : لاق  اھیف  يد  عضتھ  شم  هیل  هل  تلق   .. تاركذملا يف 

. ينات دح  فوخت  نكمم  نكل   .. دح دیفتھ 
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راحتنا ةلواحمو   .. لشاف لایتغا  نیب  ام 

لوح ةديدج  رارسأو  تامولعم  ترھظ   .. ندنل يف  يدوجو  ءانثأ  يف 
ضرعتو قبس  هنأ  تدكأت  دقف   .. لبق نم  ةفورعم  نكت  مل   .. ناورم

نأ ظحال  هنأ  ةطاسبب  ةياكحلاو   .. ًابيرقت رھشب  هتافو  لبق  لایتغا  ةلواحمل 
نأ ىلإ  ءابطألا  لصوتف   .. ةماع ةفصب  لقي  همسج  مجحو  صقني  هنزو 

نأ اوفشتكاو   .. هب صاخلا  يعانصلا  سفنتلا  زاھج  وھ  كلذ  يف  ببسلا 
ةزھجأ قرح  لدعم  ةدايز  ىلع  لمعي  هلعجو  زاھجلاب  ثبع  ام  اًدحأ 

لایتغا لواح  نم  كانھ  نأ  دكؤي  اذھو   .. اھمجح صقانتي  يلاتلابو  مسجلا 
دكؤيو  .. هب ةصاخلا  يعانصلا  سفنتلا  ةزھجأب  ثبعلا  لالخ  نم  ناورم 

.. هراظتنا يف  ام  اًدحأ  نأب  ساسحإ  اًمئاد  هيدل  ناك  ناورم  نأ  اًضيأ  اذھ 
؟ هلتقي نأ  ديري  اذامل  الو  وھ  نم  فرعي  هنكل ال 

.. ؟ رصانلا دبع  ىنم  ةدیسلل  كدلاو  لوق  رسفت  فیك  ناورم : لامج  تلأس 
ةعستب اھلبق  اھرخآ  ناك  تارم  ةدع  ةافولا  لبق  اذھ  لاق   .. لتقتأ نكمم  انأ 

؟ سفنتلا ةزھجأب  ثبعلا  ةياكح  ام  نيدعبو   .. طقف مايأ 

نودب مئان  وھو  لمعت  هدسج  ءاضعأ  لعجي  ضرمب  اًضيرم  يدلاو  ناك  ج :
ناك كلذل   .. نیجسكألا نم  ةیفاضإ  تایمك  بلطتي  جالعلا  ناكو   .. ةحار

ةیلاغ نوكت  ةزھجألا  هذھ  لثمو   .. هب ماني  يعانص  سفنت  زاھج  ىلإ  جاتحي 
ةینقت يف  اًرمتسم  اًروطت  دھشت  تناك  نكلو   .. ةریبك اھماجحأو   .. نمثلا

.. اًدیج اًعباتم  يدلاو  ناكو   .. اھنزو نم  ففخيو  اھتءافك  نم  ديزي  امم  اھعنص 
يبطلا قحلملل  ميدقلاب  عربتيو   .. اًمئاد روطتملا  زاھجلا  يرتشي  ناكف 

.. ةرافسلاب

سفنتلا ةزھجأب  ناورم  فرشأ  عربت  لھ  اًضيأ : رزاع  حیمس  تلأس 
؟ هتافو نم  طقف  نیموي  لبق  هب  ةصاخلا  يعانصلا 

لوقيو  ، ميدقلاب عربتيو  زاھجلا  نم  ديدجلا  ليدوملا  ذخأي  ةرتف  لك  ناك  ج :
.. رصم يف  دوجوم  ریغ  هنأل   .. هجاتحي يرصم  ضيرم  يأل  هیطعأ  يل 

.. هتافو نم  طقف  روھش  ةسمخ  لبق  نيزاھجب  عربت  دقو   .. اًّدج لاغ  هرعسو 
نيزاھج هیف  نإ  يل  لاقو  نیمویب  ةافولا  لبق  نینثالا  موي  يب  لصتا  دقو 
لسرأف  .. ءاثالثلا موي  ةديدج  ةزھجأ  ىرتشا  هنأل   .. بتكملل مھملسأ  زواع 

.. هركشأ ناشلع  ءاعبرألا  موي  هب  لاصتالا  تلواحو  بتكملل  ةزھجألا  يل 
ىلع دري  مل  ديدشلا  فسأللو  ةعاسلا ١.٣٠  يلاوح  يف  اد  ناكو 

... اھسفن هتافو  ةظحل  تناك  اھنأل  ةملاكملا 
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هنم اًدادعتسا  ناك  ةزھجألا  هذھب  هعربت  نأ  ددر  سانلا  ضعب  س :
؟ راحتنالل

شمف هدك  لبق  عربت  هنأل  ًالوأ : بابسأ  ةدعل  مالكلا  اذھ  يف  ككشأ  ج :
ناك ًالعف  وھ  ةقیقح   . راحتنالا يف  ركفیھ  رھش  اذك  لك  ناك  هنأ  لوقعم 

هذھب عربت  وھ  هدك  ناشلع  تلصو  تیبلا  يف  ةديدج  ةزھجأ  هدنع 
. ةزھجألا

يف هنزو  نأ  ةریخألا  ةرتفلا  يف  يدلاو  فشتكا  ناورم : لامج  لمكي 
هلخدأ روتكدلا  هدك  ناشلع   .. بابسأ يأ  نودب  رمتسم  صقانت 

ناشلع رصم  عجري  يوان  هوھ  ناكو   .. ندنل يف  مايأ  ىفشتسملا ٣ 
ءاجف  .. اًھیجو ًاببس  اودجي  ملف  لیلاحتلا  لمعو   .. كرابم لامج  حرف  رضحي 

دعق ١١ عیباسأ  رصم ٣  يف  يضقي  ضورفملا  ناكو   .. حرفلا رضحو  رصمل 
هل اولاق  اكيرمأ  يف  همھو   .. اكيرمأل رفاسف  سخیب  هسل  ناكو  اًموي 

زاھج اھیف  اوصب  ةجاح  لوأ  ةیجراخلا  لماوعلا  ىلع  صبن  ىلاعت 
همسج نإ  ثیحب  سفنتلا  زاھج  يف  بعل  دح  نأ  اوفشتكاف   .. سفنتلا

ناك زاھجلا  نأل  سخیب  ناك  ببسلا  اذھلو   .. ةیسكع هقيرطب  لغتشیب 
اھلك ناك  يد  ةقيرطلابو   .. ةبولطملا ةیمكلا  نم  لقأ  نیجسكأ  خضیب 
تام هد  لوقیھ  يبطلا  ريرقتلا  ناك  اًعبطو   .. توميو نامك  روھش  ةثالث 

زاھجلا انل  تاھ  هل : اولاق  اكيرمأ  يف  ةرتاكدلا  ملعللو   .. ةیعیبط ةتوم 
تاھ لسرأ  هل  اولاق   .. هیف بوعلم  هضرب  نأ  اوفشتكاو  ارتلجنإ  نم  يناثلا 

هنأ ىلع  طوبضم  هلكو   .. نيرخآلا لثم  ناكف   .. رصم نم  ثلاثلا  زاھجلا 
. روھش ةثالث  لالخ  تومي 

مل لایتغا  ةلواحم  كانھ  نأ  فشتكا  امل  كدلاو  ناورم : لامج  تلأس 
؟ هلتقي زواع  يللا  نیم  مكل  لاق  لھو   .. ام صخش  يف  كشي  هنأب  حرصي 

. طقف يتدلاو  عم  ملكتیب  ناك  انل  لوقیب  شنكام  ج :

؟ اھل لاق  اذامو  س :

. اھفشتكا وھو  لایتغا  ةلواحم  هیف  ناك  نإ  اھل  لاق  ج :

؟ نیم اھل  لقي  مل  س :

. نیم اھل  لقي  مل  ال،  ج :
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اھلبقو لتقتیھ  هنإ  سساح  هنإ  ةدلاولل  لوقیب  روھش  لظ ٣  دلاولا  س :
؟ هلتقي زواع  يللا  نیم  فراع  شم  هضربو   .. لایتغا ةلواحم  رھشب 

. فراع شم  لوقأ  انأ ال  ال،  ج :

؟ نیم تنأ  كريدقت  بیط  س :

. ةلود اذكو  ةھج  اذك  نوكت  نكمم  ج :

؟ دوسأ اي  ضیبأ  اي  لوقن  لاؤسلا  لأسن  امل  ةحارصب  ملكتنب  انحاو  س :

شم نأ  ةھج  اذك  نم  تحصن  انأ  نكل   .. دوسأ وأ  ضیبأ  زواع  تنأ  ج :
. يلاع توصب  ييأر  لوقأ  ينإ  يتحصل  سيوك 

ةطرش غیلبت  لواح  لھ  لایتغا  ةلواحمل  ضرعت  امدنع  س :
؟ درايدنالتوكسإ

ام دعب  هيإ  تلمع  قیقحتلا  يف  ةلاغش  يللا  درايدنالتوكسإ  يھو  ج :
يدلاو لغشو  ةجاح  يأ  اولمعیھ  شم  لود  نأ  فراع  ناك  يدلاو   . لیتغا

. يتارباخملا  MI6…MI5 عم يدلاو  لغش  درايدنالتوكسإ  عم  شم 

؟ نآلا ىتح  درايدنالتوكسإ  يف  تاقیقحتلا  هیلإ  تلصو  ام  رخآ  ام  س :

ىتح تاقیقحت  يأ  شیفامو   .. طقف هيومت  هیف   .. تاقیقحت شیفام  ج :
طسبأ ةجاح  يأ  اھیف  اولمعي  مل  مھل  اھانیطعأو  اھاندجو  يللا  ةلدألا 
وطلابلا بیج  يف  هودجو  يدلاو  عم  ناك  يللا  لومحملا  نوفیلتلا  لاثم 

... ةجاح شولمعم  هل  تجو  تعلط  يللا  تاملاكملا  اوفرعي  مزال  ناك 
تانوفیلت لیلاحت  رابخأ  ةعامجاي  هيإ  بیط   ... نوفیلتلا انوملسي  اوضفرو 

.. اًّدج دماج  نري  دعق  نوفیلتلا  نإ  لاق  دوھشلا  دحأ  هیف  نأ  اًصوصخ  تیبلا 
الو ؟ لصتیب يللا  نیم  اوتفرع   .. هھجو يف  طخلا  قلغیب  دریب  دحام  لكو 

؟ هّمُھ نیم  بط   .. اًّدج ةریثك  ماقرأ  ؟  نیم ملك  وھ  لومحملا  ىلع  اوتفش 
.. هریتك لودو   .. هریتك تاھج  يد  ناشلع  فرعنھ  شمو  شفرعن  ام 

.. بئارضلا يعفاد  لاومأ  ىلع  نیفياخو 

روھش اندعق ٣  سب  ةدعلا  ينوطعأف  ةدعلا  ينوطعأ  مھل  تلق  رخآلا  نم 
. تايرحت لمعیھ  يزیلجنإلا  سیلوبلا  لمأ  ىلع  تايرحت  يأ  شلمعنب  ام 
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؟ هيإل اولصوو  س :

شم مھنإ  اندكأت  امل   .. ةجاح اولمعیھ  شم  همھ  نإ  انحإ  انلصو  ج :
يأ شولمعم  همھ  نإ  حضتاو  تايرحتلا  انأدب   .. ةيدجب عوضوملا  نيدخاو 
فلملا اومدقي  امل  هدك  دعب  ناشلع  تاناخ  ديدست  ةياكحلا  لكو  تايرحت 

. ناكمإلا ردقب  تاناخ  دس  ىقبي  باوجتسالا  لمعي  ناشلع  يضاقلل 

نورخآ دوھش 

نم ةديدش  ةیبلس  هیف  نإ  لوقت  نكمم  نيدلا : لامج  داھن  لوقي 
. ةباجإ ریغ  نم  رخآلا  نم  علطتبو  ةلماك  ریغ  اھتاقیقحتو  درايدنالتوكسإ 

ارتلجنإ يف  هیف  ناورم : فرشأ  قيدصو  لامعأ  لجر  يجولحلا  رھام 
انأ ينعي  ةمىرج  كانھ  سیلف  لیلد  كانھ  نكي  مل  اذإ  لوقتب  ةدعاق 
الأ ينوحصن  كلذ  عم  مرجملا  ىلع  تفرعتو  ةقرس  ثداحل  تضرعتا 

. يدام لیلد  كانھ  سیل  هنأل  اذھ  لوقأ 

صخت يتلا  لتقلا  ثداوح  هركت  ندنل  ةطرش  يكافولس : دجمأ 
. راحتنا اھنأ  اھریسفت  نوكي  ام  امئادو  بناجألا  نییسایسلاو  ریھاشملا 

ةیضق د. ىلع  مكحلا  يف  تعرست  درايدنالتوكسإ  نأ  ىرت  لھو  س :
؟ ناورم

ةیجراخلا ةرازو  لثم  تاھج  عم  قیسنتلا  قحتست  تناك  ناورم  ةیضق  ج :
.. ىرخأ لودو 

؟ تاقیقحتلا ریس  يل  حرشا  س :

يأ نأل  ؛  راحتنا ثداح  اذھ  نأ  ىلوألا  درايدنالتوكسإ  تاحيرصت  تناك  ج :
جاتنتسالا قيرط  نع  فلملا  قالغإف  ًایسایس  جرحمو  فلكم  رخآ  ریسفت 

. ةیناطيربلا ةیجراخلا  ةسایسلا  ىلع  منھج  باوبأ  حتفي  راحتنا ال  هنأب 

* * *

: هتلأسو ناورم  لامجل  تدع 

؟ ناورم لایتغا د.  ةیلمع  يف  ةطروتم  درايدنالتوكسإ  نأ  ركتفت  لھ  س :
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. شفرعام ج :

بجيو  .. دیكأت لكب  ًاّیسایس  اًدعب  كانھ  نأ  دقتعأ  انأ  يكافولس : دجمأ 
ایناطيرب عم  ایلع  حلاصم  اھل  ةھجلا  هذھ  نأ  ول  هنأ  ىشخأو  هنع  فشكلا 

.. ةیضقلا ةلادع  باسح  ىلع  يسامولبد  لكشب  فلملا  لوادت  متیس 
يضارألا نم  ًايوون  اًریبخ  تفطتخا  يضاملا  يف  لیئارسإ  نأ  ملعت  تنأو 

.. يناطيربلا ينمألا  ریصقتلا  ىلع  دحأ  بساحي  مل  كلذ  عمو   .. ةیناطيربلا
نأ دقتعأ  انأو  يئاضق  ریصقت  امبرو   .. رخآ ًاّینمأ  اًریصقت  دھاشن  نآلا 

. يسامولبد لكشب  فلملا  جلاعت  فوس  ایناطيرب 

اھیعارت نأ  نكمي  يتلا  ةلدألا  يھ  ام  كريدقت  يف  ناورم : لامج  تلأس 
نكمي يتلا  حلاصملا  يھ  امو  ؟  ةیضقلا يف  اھتاقیقحت  ءانثأ  يف  ایناطيرب 

يف اھنع  فرطلا  ضغت  اھلعجت  ایناطيربو  ام  ةلود  نیب  نوكت  نأ 
؟. تاقیقحتلا

وأ ةجاح  اھنم  يرتشت  ةزياع  نوكت  امل  وأ  حلاصم  اھدنع  ةلود  يأ  ج:
نكمم ةھباشم  بابسأ  يأل  وأ  ةنیعم  اياضق  يف  تامولعم  اھاعم  لدابتت 

. تاقیقحتلا يف  اھلماجت 

رربم دجوي  ءامدو ال  ةیفتخم  تادنتسمو  قاروأو  هریمدت  مت  ءاذح  نیب  ام  .. 
ثداحلا نع  تالؤاستلا  عیمج  ىلع  دري  نامثجلل ال  يحيرشت  ريرقتو  اھل 

. ةمىرجلا كلت  عم  هلماعتو  يعرشلا  بطلا  لوح  كوكشلا  رودت 

حيرشتب ماق  يعرش  بیبط  ريرقت  كانھ  لھ  يكافولس : دجمأ  تلأس 
؟ هنع تامولعم  كيدل  لھو  ؟  ةثجلا

تاءارجإلا نإف  كملعلو  رشنلل  ًالباق  سیل  هنكل  دوجوم  اًعبط  ج :
صاخشألا نكل  تامولعملا  هذھ  نم  يأ  رشن  زیجت  ةیناطيربلا ال 

يماحملا لالخ  نم  ةلئاعلا  انھ  ينعأو  عوضوملا  اذھب  ةینعملا  فارطألاو 
ریغ تامولعملا  هذھ  نكل  تامولعملا  هذھ  ىلع  علطیس  مھلثمي  يذلا 

.. رشنلل ةلباق 

؟ ةثجلا حيرشت  مت  لعفلاب  هنكلو  س :

الإ رشني  نل  ريرقتلا  اذھ  نكل  يعرش  ريرقت  كانھ  يرورض  اذھ  مزال  ج :
. قفاوي ةداعلاكو ال  لبقتسملا  يف  يعرشلا  يضاقلا  قفاو  اذإ 
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؟ يعرشلا بیبطلا  ريرقت  ىلع  تعلطا  لھ  ناورم : لامج  تلأس 

. انل هوملسي  اوضفر  ج :

؟. ًالثم ةافولا  ببس   .. هتايوتحم تفرع  لھ  س :

(multiple trauma  ) ةددعتم ةفعاضم -  ةباصإ  ةافولا  ببس  ناورم : لامج 
نكمم مھل  انلق   .. يلخادلا نايرشلا  رجفنا  ةعفدلا  ببسب  هنأ  يأ 

انوملست نكمم  بیط   .. اوضفر يعرشلا  بیبطلا  عاتب  ريرقتلا  انوملست 
بیط  .. اوضفر مدلا  يف  ةجاح  يأ  هیف  نأ  حضوي  نكمي  يللا  مدلا  ريرقت 

يز ةجاح  لمع  يللا  نأل  ( Toxicolgy)ـ لا ريرقت  نع  ةجاح  يأ  انودت  نكمم 
يف نابت  نكمم  سب  نابتھ  شم  ةجاح  مدختسي  نكممو   .. فرتحم يد 
هیل لقألا  ىلع  ةریثك : ةلئسأ  ىلع  بواجي  نكمم  يللا  ةطرشلا  ريرقت 

امل انأو  ؟  مد اھیلعو  فلخلا  نم  ةعطقم  تناك  اھتملتسا  امل  يدلاو  مودھ 
ناشع صقملاب  مودھلا  اوعطق  تج  فاعسإلا  امل  هد  اولاق  مھتلأس 

ىقبنو صبنھ  اولاق  فلخلا  نم  مدلا  هیل  بط  مھل  تلقف   .. ةجاح اولمعي 
. يل عجري  دح  رظتنم  هسل  انأو  كل  عجرن 

ثدح اًراجفنا  كانھ  نأ  يعرشلا  بطلا  ريرقت  يف  ءاج  يكافولس : دجمأ 
.. يطروألا نايرشلا  يف 

ىلإ يدؤت  نأ  نكمم  ةثداح  يأ  نأ  فرعأو  بلق  حارج  انأ  رماع : حیمس  د. 
.. يطروألا نايرشلا  راجفنا 

؟ عوقولا ةجیتن  رجفني  نكمم  عقي  امل  دح  يأ  ينعي  س :

. عوقولا دعب  رجفني  هآ  ج:

؟ ةعفدلا ةجیتن  س :

. رجفني نايرشلا  نكمم  هد  اھسفن  ةمدصلا  ةجیتن  ج :

؟ لصحي نكمم  ةَّیملا  يف  مكو  س :

يلاوح ١٢٪. اوعقو  ول  رجفني  مھنايرش  نكمم  يللا  ةبسن  ج :

؟ لصحي نكمم  يللا  هيإ  ـ ٨٨٪  لا بط  س :
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. خملا يف  ةباصإ  نم  تومي  ج :

؟ تام نيدعبو  عقو  اللاو  عقو  نيدعبو  لوألا  تام  نوكي  نكمم  ينعي  س 

ريرقتلا نكلو   .. رثكأ هد  عوضوملا  ددحي  ردقي  يللا  وھ  ةثجلا  حيرشت  ج :
هیف نامكو   .. طوقسلل ةجیتن  اًعبطو  عولضلا  يف  روسك  هیف  لاق  لوألا 
كتھتو عولضلا  روسك  نكلو   .. ةمدصلا ةجیتن  يطروألا  نايرشلا  راجفنا 

. اًضيأ طوقسلا  لبق  لصحي  نكمم  يطروألا  نايرشلا  راجفناو  ءاضعألا 

مت نیيرصم  كانھ  نأ  درايدنالتوكسإ  اھنع  تفشك  يللا  ةیناثلا  ةطقنلا 
يف نیلماعلا  نم  مھعم  قیقحتلل  درايدنالتوكسإ  نم  مھؤاعدتسا 
ةیلمع يف  نوطروتم  مھنأ  ىلع  مھیلإ  راشي  نيذلاو  ناورم  تاكرش 

. هلایتغا

: رخآ دھاش  ىلإ  تلقتنا 

هیف تاداسلا : رونأ  لحارلا  سیئرلل  قباسلا  راشتسملا  عماج  دومحم 
لثم  .. تاداسلا عم  ناك  ام  مايأ  مھنم  صلخت  وھ  يللا  سانلا  ضعب 

هل دري  لواح  هب  ةقالع  ىلع  ناك  تاداسلا ـ  ریتركس  ظفاحلا ـ  دبع  يزوف 
اھنیعو ةزع  يھ  يللا  اھجوزو  ظفاحلا  دبع  يزوف  تنب  ذخأف  لیمجلا 

.. ءيشب سح  تومي  ام  لبق  ندنل  يف  ةنس  نم ٢٠  رثكأ  نم  هل  ةریتركس 
اھجوز نم  صلختو  اھنم  صلختف  ةریتركسك  اھل  حيرتسم  شم  هنأو 

لبق مھنم  صلختو   .. كيرشك هتاكرش  نم  ةكرش  يف  هلَّخدم  ناك  يللا 
. ماھفتسا ةمالع  هضرب  يد  لوط  ىلع  تومي  ام 

هتافلم نع  تامولعم  نأل  ةافولا  دعب  ترون  ءارمحلا  ةبمللا  ناورم : لامج 
.. هدك بلقتت  ایندلا  يازإ   .. ةلكشملا مھفأ  مل  اھتقو  انأ   . تبرس ةیحصلا 
.. ةافولا دعب  جرخ  يبطلا  ريرقتلا  ناشلع  يشمت  سانو  قلغي  بتكمو 

هدنع هسل  ناورم  نإ  لوقیب  ناك  يبطلا  ريرقتلا  نأل   .. هیل تمھفو 
لمعي ردقیھ  شمف  تصلخ  هنیيارش  نأ  فراع  ناك  هلك  ملاعلاو  نايرش !!

سانلا ناشلع   ... اًّدج ریبك  رس  هل  ةبسنلاب  ناك  هد  هینات  بلق  ةیلمع 
. تومیھ هنإ  ركتفتھ 

هتریتركس نأ  ددرت  هنأل  ؛  كتدلاو ریغ  رسلا  اذھ  فرعي  ناك  يللا  نیم  س :
؟ ریبك يلام  غلبم  لباقم  يف  ربخلا  اذھ  تبرس  ةصاخلا 

يف هبتكم  يف  ةدوجوم  تناك  فرشأ  تافلمو د.  ةیبطلا  تامولعملا  ج :
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. رصمو ندنل 

؟ ةمولعملا هذھ  تبرس  لھ  س:

. تّبرُس معن  ج :

؟ لباقملا وھ  امو  ؟  نمل س :

.. ةبسنب ١٠٠٪ ةيرس  ةمولعملا  هذھ  نكل  شفرعم  ج :

؟ نیمل تبرس  تامولعملا  كداقتعا  يف  س :

. هيإ دق  شیعیھ  صخشلا  اذھ  فرعي  جاتحم  وھ  نمل  تبرس  ج :

؟ همسا لوقت  فياخ  تنأ  س :

لوقأ الأ  ينتحصن  اھادحإ  ةھج  اذك  نم  رثكأ  لوقب  انأ   . هدك شتلوقم  انأ  ج :
. لوقھ شمف  مسالا 

؟ لتقلاب تاديدھت  يأ  تیقلت  لھ  س:

شم يز   .. كیش ةقيرطب  لاقتتب  يھو   .. معن ةرشابم  ریغ   .. ةرشابم ال ج:
ءارو رودت  كنأ  كتحصل  سيوك  شم   .. اذك لمعت  تنأ  نإ  كتحصل  سيوك 
لتق يللا  نیم  ىلع  رودتو  ىرجت  كنإ  بحتسملا  نم  شم  تاركذملا 

!! صالخ اھيدع   .. كوبأ

لجر لتقم  دعب  ایسورو  ایناطيرب  نیب  تاقالعلا  ترتوت  ةلیلق  رھشأ  ذنم 
لتقم د. دعب  ایناطيرب  كرحتت  لھف   .. وكنیشفیس يسورلا  تارباخملا 

دعولل اًقبط  ایناطيرب  لخاد  ةناصحلاب  ىظحي  لتاقلا  نأ  مأ  ناورم 
؟ ریھشلا

انحاو ناورم  فرشأ  تومب  انعمس  ام  ةعاس  نم  دمصلا : دبع  ماصع 
نأ مھانمھفو   .. درايدنالتوكسإل مالكلا  اذھ  انلقو   .. ثادحألا عباتن  نيدعاق 
.. ایناطيرب يف  تامامتھا  اھل  ةریثك  فارطأ  هیف  نأل  ریطخ  عوضوملا  اذھ 

راجئتساب تماق  رصانلا  دبع  ىنم  نأ  يتامولعم  ةدومح : لداع  بتاكلا 
اوعس بتكملا  لاجر  نأو   .. اكيرمأو ارتلجنإ  يف  ةاماحملل  بتكم  ربكأ 

تاھبش كانھ  نأو   .. رحتني مل  ناورم  نأ  دكؤت  ةديدج  تامولعم  فاشتكال 
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يفلخلا ـة  قيدحلا باب  رسك  لاثملا : لیبس  ىلع  اھنم  هتوم  ءارو  ةیئانج 
رصانلا دبع  ىنم  تلعف  امبرو   .. ًالعاف كانھ  نأ  ىلإ  ریشي  امم   .. ةقشلل

اھل نأل  كلذ  لعفت  امبرو   .. اھرأث ىسنت  الو  ةيدیعص  اھنأل  لوقت  امك  كلذ 
هینج رایلم  نم  رثكأب  ردقت  يتلا  نیمأتلا  صلاوب  نأ  يھو  ةریبك  ةحلصم 

.. رحتنا دق  ناورم  ناك  اذإ  ام  ةلاح  يف  فرصت  نل  يرصم 

يللا ةدیحولا  ةصیلوبلا  يتآلاك : نیمأتلا  ةصیلوب  ةياكح  ناورم : لامج 
بتكملا يف  تلمعتا  يرصم  هینج  فلأ  نیمأت بـ٥٠  ةصیلوب  يھ  اھفرعأ 

يللا تاعیبملا  يبودنم  فراع  تناو   .. ةدوصقم نكت  ملو  ةنس ٢٠٠١،  هد 
روتكد اي  هل  لاقو  فرشأ  روتكدلل  هج  مھنم  دحاو   .. نیمأتلا صلاوب  اولمعیب 

تحمس ولو  ةنسلا  يف  ًايرصم  اًھینج  عفدتھو ١٢٠  طیسقتلاب  يد 
ةنس هنم  اھورتشا  لاق  روتكدلاف  ةلومع  يل  علطت  ناشلع  اھيرتشا 

.٢٠٠١

؟ ةیناث نیمأت  صلاوب  شیفام  نكل  س :

.. ةجاح نیجاتحم  شم  انبياس  فرشأ  روتكدو  صلاخ  ج :

لوصولاب ناورم  ةرسأ  ةبلاطم  ببس  نأ  دقتعأ  ال  يكافولس : دجمأ 
لوصحلا نودبو   .. لعفلاب ءايرثأ  مھنأل   .. هتورث يف  نیناعمط  مھنأ  ةقیقحلل 

مدل رأثتس  اھنأ  هتجوز  تحرص  امكو  دقتعأ  ينكل   .. نیمأتلا لاومأ  ىلع 
لایتغا نم  رأثت  نأ  ديرت  ةلئاعلاو   .. يسایس دعب  هل  حيرصت  اذھف  ناورم 

ةمھت اھب  قصتلي  نأ  ديرت  ناورم ال  ةلئاع  نأ  دقتعأ  ينأل   .. ناورم ةعمس 
.. راحتنالا ةمھت  نم  مظعأ  يھو  رصمل  ةنایخلا 

ديدشلا صرحلاو  ةقدلاو  ءاكذلا  نم  ةیلاع  ةجردب  مستت  ةیصخش 
اھیلع صرحلاو  ةایحلا  يف  ةبغرو  ةفاك  فقاوملا  عم  ةبالصب  لماعتلاو 
نود اھتدارإ  ضحمب  ةایحلا  نم  ةیصخشلا  كلت  صلختت  نأ  نكمي  لھ 

؟ تامدقم

نكمم ناورم  نأ  دقتعأ  .. ال  ةتحبلا ةیعقاولا  ةیحانلا  نم  مامإ : ينسح 
رمألا  .. يناطيربلا عمتجملا  يف  هعقوم  مكحبو   .. ةديدع بابسأل  رحتني 
مكحب هنأ  دقتعأ  يننأ  الإ  ةیضرم  ریغ  تناك  ةیحصلا  هتلاح  نأ  وھ  رخآلا 

.. سأیلا اذھ  ىلع  مدقي  نأ  عقوتلا  بعصي  ةليوطلا  هتبرجت 

ةمدقم هیف  ىقبي  مزال  راحتنالا  ىلع  مدقي  دحاو  ناشلع  رماع : حیمس  د. 
ةحتفنم شم  سانلاب  هتاقالع  نوكتو   .. طابحإ هدنع  نوكي  ينعي   .. ةیسفن
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يف انحاو  هد   .. هدك شنكام  فرشأ  نكل د.  لبقتسملا  نع  ثدحتي  الو 
ردقي ناشلع  هلمعي  نكمم  يللا  هيإ  نع  ملكتیب  ناك  ریفسلا  لزنم 
عيراشم هیف   .. فرشأ نع د.  ةجاح  لوقأ  زواع  انأو   .. نیيرصملا دعاسي 

يف انحاو  ایناطيربو  رصم  نیب  يتقولد  ةحصلا  لاجم  يف  ةریثك  ةكرتشم 
نم ةعومجم  عم  انقفتاو  اھیلع  ملكتن  انك  فرشأ  عم د.  تاءاقللا  ىدحإ 
عمج اھفدھ  رصم  ةحص  ةیعمج  اھمسا  ةیعمج  سیسأتب  لامعألا  لاجر 
.. ةحصلا لاجم  يف  ةكرتشملا  عيراشملا  هذھ  يف  ةمھاسملل  لاملا 
موي ةملاكم  هعم  تىرجأ  دقو   .. ةیعمجلل اًسیئر  نوكیل  ناورم  رایتخا د. متو 
نع ثدحتن  ناشلع  دعقن  نيزواع  يلاق  ةعاس  هتافو بـ ٤٨  لبق  نینثالا 

.. لبقتسملا نع  ملكتیب  ناك  ينعي   .. ةیعمجلا

نم وھ  لھو   .. ناورم ةیصخش د. نع  ةركف  ينیطعت  نكمم  لھ  س :
؟ اورحتني نكمم  يللا  سانلا 

رياربف نم  ناورم  رأ  مل  انأ   .. ةیعونلا هذھ  نم  هنأ  نظأ  ال  سابير : فيزوج 
ططخلا نع  ثدحتي  ناك  لباقتن  انك  ةرم  لك  يف  نكل   .. يضاملا

. ةكرشلل ةیلبقتسملا 

؟. هسفن مویلا  يف  متعمتجا  لھو  س :

ثیح مویلا  اذھ  يف  لباقتن  اننإ  لوقتب  تناك  ةطخلا   .. هتلباقم دوأ  تنك  ج :
قحلن نأ  ضرتفملا  ناكو   .. اًحابص ةعاسلا ١١  عامتجا  هيدل  ناك 

هنكلو تقولا  اذھ  يف  يئالمزو  انأ  كانھ  انكو  اًرھظ  ةعاسلا ١  عامتجالاب 
!!. تأي مل  هنكلو   .. هانرظتناو كانھ  نكي  مل 

؟ لتق هنأ  دقتعت  لھو  س :

.. راحتنالا ديري  نكي  مل  هنأ  ييأر  يف  ج :

هدنع نأ  ىرأ  تنكو   .. ةرم نم  رثكأ  ناورم  عم د. انلباقت  يجولحلا : رھام 
يھ ةیحصلا  هتلاح  تناك  امبرو   .. اًرربم اھل  دجأ  نكأ  مل  نزح  ةربن 

.. عيرس لكشب  هتحص  تروھدت  ةریخألا  ةرتفلا  يف  ناورم  نأل د. ؛  ببسلا
. بائتكا هنع  جتن  ةیحصلا  هتلاح  روھدت  ناك  امبر 

ةيوش تكاس  ىقبي  نكمم  نكل  بائتكا  ةلاح  شم  ال  دمصلا : دبع  ماصع 
يف لخدیب  نمزم  ضرم  هدنع  دحاو  هد  نأل   .. ديزتب ةیضرملا  هتلاح  امل 

.. بائتكا هبش  ةرئاد 
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اھلبق هتفش  انأ  اھب  سحأ  مل  انأ  يد  بئتكم  ةياكح  يقفلا : ىفطصم 
يف بائتكا  ةلاحب  باصي  نكمم  دح  نأ  دقتعأ  ينعي ال  عیباسأ  يلاوحب ٣ 

. طقف عیباسأ  ةثالث 

يتفرعم نم  ادو   .. رحتني نكمم  هنأ  قدصأ  نأ  نكمي  ال  يجولحلا : رھام 
اذإ الإ   .. راحتنالا ىلع  رداق  ناورم  فرشأ  نإ  لوقأ  شردقأ  ام  هتیصخشب 
رحتني ال ناورم  امنإ   .. طقسو هنزاوت  لتخاف  ءامغإ  هل  لصح  لجرلا  ناك 

. دقتعأ

. لتقي مل  ناورم  نإ  لوقأ  انأ  يواصلا : يدمح 

؟ هيأ هل  لصح  لامأ  س :

نكمم نیعم  نس  دعب  ةيودألا  ةیمكو   .. ةليوط ةرتفل  جلاعتیب  ناك  وھ  ج :
نكمم ةملاكم  كل  تجو  كتیب  يف  ول  تنا  نيدعبو   .. صخشلا ىلع  رثؤت 

. ةنوكلبلل جرخت 

؟ عقو هنكلو  لتقي  ملو  رحتني  مل  هنإ  يل  لوقت  زواع  تنإ  ىنعمب  س :

... هآ ج :

لامتحا هد  عقوو  خادو  فقاو  نوكي  وھ  نأ  تالامتحا  رماع : حیمس  د. 
لامتحاو زفقي  نكلو ال  طقسیب  خودیب  دحاولا  امل  نأل  اًعبط   .. فیعض

.. لامتحالا اذھ  دعبتسي  فرشأ  فرعي د. دح  يأ  راحتنالا 

عقوو خاد  دئارجلا  يف  درو  ام  يز  نوكي  ثداحلا  نكمم  نيدلا : لامج  ءاھب 
.. مزجأ شردقم  انأ 

ىلع مدقي  هنأ  ةلباق  ناورم  ةیصخش  لھ   .. كرظن ةھجو  نم  س :
؟ راحتنالا

. هسفن يمريو  فقي  يللا  ةیصخشلا  شم  ناورم  اًعبط د. ال،  ج :

يلل ناورم  ةیصخش د. فرشأ ـ : بتكم د.  يف  ریتركس  ظوفحم ـ  نادمح 
هل قبس  فرشأ  .. د.  رحتني هنإ  ركفي  ام  هرمع  هاعم  لماعتاو  هنم  بيرق 
ةجاح يف  ركفي  نكمم  شم  هنأ  دقتعأ  انأو   .. ةرمعلاو جحلا  يتضيرف  ءادأ 

. اًدبأ هدك  يز 
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لمعي ناشلع  اكيرمأ  حار  امل   .. ةیناث ةجاح  هیف  دمصلا : دبع  ماصع 
.. هكالمأ ىلع  مھل  لاقو  دالوألاو  ىنم  هتجوز  باج  بلقلا  تعاتب  ةیلمعلا 

اوقبي ناشلع  هتعاتب  مھسألا  فرص  وھو  ةنس  اذك  نم  هد  مالكلا 
وھ نكل  ةصقلا  سفن  لمعي  نكمم  ناك  رحتني  زواع  ناك  ول  وھف   .. نیلھس

. هدك يز  ةجاح  لمعي  مل 

ناك  .. ةیلمع يأ  لخدي  ام  لبق  هيإ  مكل  لوقیب  ناك  ناورم : لامج  تلأس 
؟ ةیصو بتكیب 

عیبیب ناك  ةیلمع  يأ  لخدي  ام  لبق  اھلمعیب  ناك  يللا  ةدیحولا  ةجاحلا  ج :
عقون ينلعج  ةیلمع ٢٠٠٢،  لبق  اھلمع  يللا  ةدیحولا  ةجاحلاو  ةجاح  لك 

تاباسح ىلع  عقون  .. مویب ةیلمعلا  لخدي  ام  لبق  قرو  ىلع  دمحأو  انأ 
يمأ يمحیب  ناك  وھو  يمأ  ىلع  فاخیب  ناك  اًمئاد  وھو   .. هیب ةصاخ 

.. فرعت يمأ  ام  نودب  لصحت  ةجاح  يأ  شیف  ام  نأو  دمحأو  انأ  ينم 
دمحأو انأ  يضمأ  مزال  ناك   .. اھحلاص يف  رارق  يأ  ذخأي  ناشلع  مزالو 

ةنس ٢٠٠٢. هیلع  انیضم  يللا  قرولا  ادو   .. ةقفاوملاب

نم عونلا  اذھ  سیل  ناورم  نأ  دكؤتب  تاسبالملا  لك  ةدومح : لداع 
انحا هل  اولوقي  هباحصأ  امل  سكعلاب   .. رحتنت نكمم  يللا  تایصخشلا 

. تومھ شم  انأ   .. اوتنا اوتوم  مھل  لوقي   .. تومن ام  دحل  باحصأ  نوكنھ 

.. هتیصخشب يتفرعم  نم  راحتنالا  عوضوم  دعبتسأ  ينايورشلا : حالص 
. رحتنت نكمم  يللا  يد  ةیصخشلا  شمو  هتدارإ  ةوقو 

يللا ناورم  فرشأ  شم  نأ  دكؤأ  ردقأ  ًایصخش  انأ  يزاجح : زيزعلا  دبع 
... رحتني

اذھ اھیف  ابروأو   .. فرتحم ةیلمعلا  هذھب  ماق  يللا  دب  ال  ديرف : دیجملا  دبع 
.. اًّدج ةیلاغ  راعسأب  رجؤتب  ةعومجم  ينعي   .. تاعومجملا نم  لكشلا 

.. دحاو نم  رثكأ  ةیلمعلاب  ماق  يللاو   .. هجو ریخ  ىلع  ةیلمعلاب  موقت  ىتح 
شم هنأل   .. عفدلل ضرعت  نامثجلا  نإ   .. لایتغا ةیلمع  اھنأ  دكؤي  يللاو 

. ةرشابم ةفرشلا  تحت 

.. لتق هنأ  نع  اوثحبت  مزال  نإو   ، رحتني مل  هنإ  لوقب  انأ  عماج : دومحم 
.. هتلتق يللا  ةھجلا  نم  هقب  اوفوش 
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؟ نمل ناورم  ءالو 

ةمكحم لتق  ةمىرج  ىلع  رسيو  ةلوھسب  لدت  دھاوشلا  لك  تناك 
ةياغ يف  ةیلمع  لتاقلا  ةیصخش  ىلع  فوقولا  نإف  كلذ  عمو   .. ذیفنتلا

لاملا نیب  ةكباشتملا  هتاقالعو  لجرلا  خيرات  لظ  يف   .. ةبوعصلا
مل لتاقلا  ةیصخش  يف  بیقنتلا  ةبوعص  نأ  ریغ   .. ةطلسلاو ةسایسلاو 

ةفرعمل لیبس  انثحب  يف  نوكي  دقف  ؛  لجرلا خيرات  يف  ثحبلا  نع  اننثت 
.. هعفاودو لتاقلا 

هیلع تفرعت  ةنس ٦٦  ليربأ  خيرات ١٢  نم  هفرعأ  ينايورشلا : حالص 
عناصملا نم  كنع  تعمسو  كیلع  فرعتأ  ناشلع  يج  انأ   .. لاقو اھموي 

.. ةیبرحلا عناصملا  يف  مكاعم  لمعأ  يج  انأو  ةیبرحلا 

طونم ةمھم  هیف  ناك  لھف  ةيزكرملا  لماعملا  يف  هعقوم  ناك  وھ  س :
؟ لماعملا يف  اھب 

.. رصانلا دبعو  رماع  ریشملل  فورعم  ءيش  لك  ناك  ةجردلا  هذھل  شم  ج :
. انلك هلمعنب  انحا  يللا  هيإو  هلمعیب  يللا  لغشلا  هيإ  نیفراع  اوناكو 

دبع ىنم  ةدیسلا  نم  جوزت  فیك  كل  ىكح  لھ  عماج : دومحم  تلأس 
؟ رصانلا

يھو  .. ةرم ماك  اھفاشو  هتخأ  ةقيدص  تناك  اھنأل  ؛  بح نع  اھذخأ  وھ  ج :
نأ دجو  املو   .. ضرتعم ناك  رصانلا  دبع  نإ  هتعمس  انأ  يللاو  هتبح 

. بحر ضعب  اوبحیب  نینثالا 

اولواح همھ  نأو  ةحلسملا  تاوقلا  يف  ناك  هدلاو  نإ  لاقتا  يللا  مالكلاو 
. ةریثك لئاسم  يف  رصانلا  دبع  نم  اودیفتسي 

نكمي هنأل ال   .. رصانلا دبع  اولغتسي  اوردقي  هریغ  الو  وھ  ال  يقدص : زيزع 
. عاضوألا هذھ  لثمب  لبقي 

يف مھسأ  رصانلا  دبع  ةنبا  نم  هجاوز  لھ  ينايورشلا : حالص  تلأس 
؟ هدیعصت ةعرس 

. دیكأتلاب ج :
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ةنباب هجاوزب  ًاطبترم  ناك  فرش  يماس  بتكم  ىلإ  هلقن  ةیلمع  س :
؟ سیئرلا

ناكملا يف  لغتشیھ  شنكام  سیئرلا  تنب  جوز  نكي  مل  ول  دیكأتلاب  ج :
.. اًّدج هبحيو  هب  قثي  رصانلا  دبع  ناكو  ةرسألا  نم  حبصأ  هنأل  .. هد

. ةيداع ریغ  ةقيرطب  رصانلا  دبع  بحیب  ناك  فرشأ  د.  ناورم : لامج 

؟ هتسایسب نمؤم  ناكو  س :

قبسو ( ٢  ) هتنب جوزو  ( ١  ) ةرمن هیف  يدج  ةقث  تناكو  ةبسنب ١٠٠٪  ج :
سیئر نم  ماھم  ذخأیب  يرصم  نطاوم  يأك  لغشلا  يف  هبرجو 

.. اھذفنیبو ةيروھمجلا 

يللا يھ  تارباخملا  يجیتارتسإلاو : ينمألا  ریبخلا  تعلط -  دومحم 
اذھ لوح  اًقحاس  اًحاجن  رصم  يف  ءاضوضلا  ثادحإ  يف  تحجن 

ناونعو  .. تونورحأ توعيدي  يف  يف ٢٦/٩/٢٠٠٣  رشن  دقف   .. عوضوملا
اذھ مجرت  مارھألاو   ، داسوملل لیمع  تاداسلا  ریتركس   : ناك لاقملا 

رمألا اذھل  تيدصت  انأو   .. هدعب يللا  عوبسألا  يف  رصم  يف  رشنو  لاقملا 
اذامو تونورحأ  توعيدي  انأرق  انحإ  ولف   .. يملع لكشب  اھتدنف  ةلاقم  يف 
لارنج همسا  دحاو  هیف  ينعي   .. اذھل انلصو  شنكام  طبضلاب  نامجرب  لاق 
مالكلا يف  كيأر  هيإ  نامجرب : هلأس  هسفن  لاقملا  يف  دوجوم  عوبلج 

ناكو فصان  يثیللا  لتقو  انايد  لتق  هنإو  جوزتم  ناك  هنأ  هد  هلوقیب  يللا 
. ءارھ ضحم  مالكلا  اذھ  لاق : ایفاملا  عم 

اھدعبتسأ انأ   .. ةیلیئارسإلا ةرافسلا  حوري  هيإ  ينعي  ديرف : دیجملا  دبع 
ديوزتل ةطخ  كانھ  ناك  ول  ىتح   .. هصرحو ناورم  فرشأ  عابطل  ةبسنلاب 

. ةرافسلا قيرط  نع  ىقبي  نكمم  شنكام  ةبذاك  تامولعمب  داسوملا 

فورعملا هلكش  مكحب  نكمم  شنكام  ناورم  فرشأ  يقفلا : ىفطصم 
يف هتبغر  يدبي  هنأ   .. رصانلا دبع  سیئرلل  هبسنو  ةیمسرلا  هتفیظوو 
ناك اذإ  امأ   .. ةینلع تالاصتا  لمعیب  ناك  وھ  نكل   .. هدلب دض  لمع  ميدقت 

.. هسفن مدقو  ماع ٦٩  ةیلیئارسإلا  ةرافسلا  ىلإ  ءاج  هنإ  لوقیب  لجرلا 
. كلذب اًفلكم  ناك  هنإ  هانعم  اد  صالخ 

ةیسایسلا ةیلمعلا  يف  ریبك  رود  ناورم  فرشأل  ناك  يزاجح : زيزعلا  دبع 
ناك هنإ  كش  شیف  امو   .. تالاصتا اھل  شنكام  رصم  نإ  لوقأ  شردقمو 
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ةصاخلا ةمزألا  نم  رصم  جورخ  ةیفیك  يف  رود  اوبعلیب  صاخشأ  هیف 
؟ ضرألا لالتحاب 

ىلع نكلو  ناورم  فرشأ  ةقیقح  رصم  يف  نولوئسملا  ىري  اذكھ 
ناك نم  باسحلو  هئالو  لوح  رظنلا  تاھجو  تفلتخا  رخآلا  بناجلا 

؟ لمعي

مھأ اندقف  نحن  ربوتكأ : برح  ءانثأ  يف  داسوملا  سیئر  ریماز  يبیست 
!! خيراتلا يف  ردصم 

وھ اذھ  كلذ  نع  فشكأ  مل  انأو  اًجودزم  ًالیمع  ناك  ناورم  اریعاز : يليإ 
. مھنأش اذھ  نكلو  كلذ  فاشتكا  مھیلع  بجي  ناك  نورخآ  امبر  يئطخ 

نع ةباجإلاب  ةیتارابختسالا  ةسسؤملا  هیف  تلغشنا  يذلا  تقولا  يف 
تءاج  .. اًجودزم ًالیمع  مأ  اًصلخم  ًالیمع  ناورم  ناك د. اذإ  ام  لوح  لاؤسلا 

ينسح دمحم  اھب  ماق  ةرايزل  يرصملا  نويزفیلتلا  يف  ترشن  روص 
ماع ربوتكأ  برح  ىركذ  ةبسانمب  رصانلا  دبع  سیئرلا  حيرضل  كرابم 

فرشأل كرابم  سیئرلا  قانع  نإف   ، تونورحأ توعيدي  ةفیحص  بسحو  .. ٢٠٠٥
صخش لوح  ةزھجألا  هذھ  لخاد  شاقنلل  دح  عضو  هنأش  نم  ناورم 
اًسوساج ناك  ول  هنأو   .. رصم لجر  هنأ  لیئارسإل  دكأ  يذلا  رمألا   .. ناورم
ةوافحب هحفاصيو  لجرلا  لبقتسي  نأ  رصم  سیئرل  ناك  امف   .. اًجودزم

. لیئارسإل ًالیمع  اًقح  ناك  اذإ  ةغلاب 

اذإف  .. لیئارسإل اًجودزم  ًالیمع  ناك  هنأ  مالك  هیف  نإ  حیحص  يقدص : زيزع 
. رصمل ریخ  قیقحتل  كلذ  لعف  هنإف   .. اًحیحص مالكلا  اذھ  ناك 

رودصب تدعاصت  لیئارسإل  ةلامعلاب  ناورم  ماھتا  ةیضق  ةدومح : لداع 
فشك نم  دحاو  ماع  دعبو   .. يداع خرؤم  هفلأ  لیئارسإ  خيرات  نع  باتك 
هفصتو  .. رمألا اذھ  لثم  دكؤت  ةحابم  ةیلیئارسإ  قئاثو  تجرخ  عوضوملا 
ةیضق تعفر  ةطیسب  ةرتفب  هتوم  لبقو  كلذ  نم  مھألاو  سوساج  هنأب 
سیئر نأل   .. عوضوملا اذھ  يف  قیقحتلاب  بلاطت  ایلعلا  ةمكحملا  يف 
عفدي نأ  هنم  بلطو   .. داسوملا سیئر  ىلع  ةیضق  عفر  تارباخملا 

حصفأ امدنع  لیئارسإ  حلاصمب  رضأ  هنأ  ىوعدب  لكیش  نیيالم  ضيوعت ٥ 
نعطلا زوجي  ةمكحم ال  يھ  ایلعلا  ةمكحملاو   .. ناورم فرشأ  مسا  نع 
نأ نكممو  يلیئارسإلا  سیئرلا  مكاحت  يتلا  ةمكحملا  اھنأل  ؛  اھیف

ةمكحملا تجرخف   .. اھتملك اھل  نأ  ىنعمب   .. ءارزولا سیئر  بساحت 
. داسوملل اًسوساج  ناك  ناورم  فرشأ  نإ  تلاقو :
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لماعت ةیفیك  لوح  لیئارسإ  يف  عارصلا  حرسم  يھ  مكاحملا  تناك  دقل 
ترشن دقف   .. ناورم ةیضق  عم  ةیلیئارسإلا  ةیتارابختسالا  ةزھجألا 

ةبعش سیئر  اربجي  رجيإ  نم  لك  ةبلاطم  تونورحأ  توعيدي  ةفیحص 
.. ربوتكأ برح  ءانثأ  يلیئارسإلا  شیجلا  يف  ةماعلا  تارابختسالا 

بيرست ةمھتب  رخآلل  امھنم  لك  ةمكاحمب  داسوملا  سیئر  ریماز  يبیستو 
فارعألا عم  يفانتي  امبو  مالعإلل  ناورم  فرشأ  لیمعلا  مسا 

. ةیتارابختسالا

.. ةيرسلا ةغلابو  ةمھم  تاكبش  يد  ءالمعلا  تاكبش  فلخ : دومحم 
زاھج شیفم  نأل   .. رس اھارو  ءالمعلا  ءامسأ  بيرست  عاتب  ةیضقلا 
. لصحي اد  اًعبط  لیحتسم   .. اياعم لغتشیب  هد  لوقیب  تارباخم 

زومر يأ  برسأ  ملو  ناورم  فرشأ  مسا  فشكأو  حرصأ  مل  انأ  ادنار : يليإ 
. ملاعلا يف  صخش  يأل 

میطحت ًالوأ : رومأ  ةدعل  اذھ  نم  اوفدھیب  نویلیئارسإلا  يقفلا : ىفطصم 
دبع مسا  ىلإ  ةءاسإلا  ًایناثو : نیلوئسملا  يف  يرصملا  بعشلا  ةقث 
.. هدلب دض  تاجاح  لمعیب  هتنب  جوز  لوألا  نأل  اًعم  تاداسلاو  رصانلا 

بعشلا ةقث  اودیعي  نيزواع  همھ  اًثلاثو : ةجاح  فراع  شم  يناثلاو 
. مھتارباخم زاھج  يف  يلیئارسإلا 

لیئارسإ يف  ایلعلا  ةمكحملا  نم  رارق  مامأ  انھ  نحن  نكل  ةدومح : لداع 
نییفحصلا نیيرصملا  ضعبو   .. سسجتلاب هماھتاو  ناورم  فرشأ  ةنادإب 

.. رصمب ریھشتلل  لیئارسإ  اھتربد  ةصق  ناورم  فرشأ  ةیضق  نأ  نوري 
ناك ول  ىتح   .. رصانلا دبعل  ةءاسإلاو  ةيونعملا  نیيرصملا  ةوق  طابحإو 
لخادلا يف  ةیلیئارسإ  ةیضق  يھ  ناورم  ةیضق  نإف  ًاّیبناج  اًفدھ  كلذ 
ةميزھ اھیف  ترج  ةیضق   .. ةزھجأ نیب  عارص  ةیضق  يھ   .. لیئارسإ مھت 
رصمب ریھشت  ةیضق  اھنأ  ىلع  ةیضقلا  طیسبتل  ةلواحم  يأو   .. لیئارسإ

. جذاس ریسفت  وھ 

ردصملا ريراقت  ىلع  علطأ  نأ  تعطتسا  يلمع  ءانثأ  يف  عوبلج : سوماع 
يللاو  .. برعلا ءاسؤرلل  ةيرسلا  تاءاقللاب  ةقلعتملا  داوملا  لك  نع 

نیبو ةیلیئارسإلا  ةیبرحلا  تارباخملا  نیب  تاماھتاو  بورح  نم  لصحیب 
نم مكیلع  كحضنا  متنأ  مھل  لوقب   .. ةیلیئارسإلا ةماعلا  تارباخملا 

.. هوتلغش متنا  يللا  لجارلا 
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نطاوملا تايونعم   . ةجاحب نیيراد  شم  نیلفغم  يللا  متنا  مھل  لوقب 
يذلا ال يلیئارسإلا  شیجلا  ةروطسأ  نأل  ؛  اًّدج تضفخنا  يلیئارسإلا 

يذغي لواحیب  هنأل   .. ةحیحص شم  قوفتملا  تارباخملا  زاھجو   .. رھقي
اندنج انحإ  هد  فوش  هل  لوقيو  صصقلا  ضعبب  يلیئارسإلا  ماعلا  يأرلا 

دبع تنب  جوز  ؟  نیمو  .. برحلا ءانثأ  يف  هسفن  تاداسلا  بتكم  نم 
. هد مالكلا  قیقد  شم  اًعبطو   .. رصانلا

لودلا ىوتسم  نم  ایندلا  يف  ةلود  شیفام  ؟  هدایطصا مت  فیك  بط 
اولوادتیب يللا  اھیفظوم  اھدنع  ىقبي  ةثلاثلا  ةجردلا  لود  ىلإ  ىمظعلا 

نكمم ةینمألا  ةزھجألا  نأ  لیختي  ردقي  شدحام   .. ةباقر نودب  ةيرس  اًرومأ 
نكل  .. صالخو ةباقر  شم  ةياكحلاو   .. تاياكحلا هذھ  لثم  ثودحب  حمست 
نیصيرح شم  اونوكي  نكمم  مھنأل  مھرظن  تفل  وأ   .. مھتيامحل ةباقر  يھ 

ةزھجأ نم  نیفدھتسم  اوقبي  لود  نإ  ةیناثلا  ةجاحلاو   .. ةجاح يد 
تایصخشلا كلت  نمؤتب  تارباخملا  ةزھجأ  ناشلع   .. ىرخألا تارباخملا 

كرحتي ردقي  ريزو  شیفام   .. هومھفیبو هنم  برتقیب  دح  هیف  نإ  مھفت  ردقتو 
نوكي نأ  ناورم  فرشأ  دارأ  ول  ينعي   .. فرعي دح  ام  نودب  ةتح  يأ  حوريو 
نأ عیطتسي  ةجاح ال  يأ  الو  ةكرح  الو  تالاصتا  ردقیھ ال  شم  ًالیمع 

. تفرع ةھج  نم ٢٠  رثكأ  نوكي  ام  نودب  ةطقنلا  نم  كرحتي 

ةقيرطب ناورم  فرشأل  يسایسلا  مجنلل  دوعص  لوأ  عماج : دومحم 
لمعیب ناك  ناورم   .. تاداسلا عاتب  ويام  ةكرح ١٥  موي  تناك  ةسوملم 

فالخلا لصح  امل  فرش  يماس  دیسلا  عم  تامولعملل  دعاسم  ریتركس 
درمتلاو تالاقتعالا  ةجردل  تلصوو  تاداسلاو  رصانلا  دبع  ةعومجم  نیب 

. تاداسلا فص  يف  ةجرد  ناورم ١٨٠  فرشأ  زاحنا  ةطلسلا  ىلع 

وھ تاداسلاو  ويام  لاجر ١٥  نیب  ةطاسولا  رود  بعل  يذلا  ةدومح : لداع 
.. تاداسلل ةیعامجلا  تالاقتسالا  لمح  يذلا  وھ  هنأل   .. ناورم فرشأ 

. هل هصالخإ  ةيادبو  هل  هئامتنا  ةيادبو  تاداسلاب  هلاصتا  ةيادب  تناك  يدو 

ىدحإ يف  تاداسلا  سیئرلل  يتوص  لیجست  هقثوي  ةدومح  لداع  مالك 
.. ناورم نم  ويام  ةعومجم  تالاقتسا  ىقلت  هنأ  هیف  دكؤي  هبطخ 

اھملسيو ةموكحلا  تالاقتسا  ذخأي  نأ  هنم  بلط  امل  ناورم : لامج 
هد نأ  ناورم  هذخأ د.  يللا  رارقلا  ناك   .. رایھنا لصحي  ناشلع  تاداسلل 

رارقتسا رصانلا  دبع  دنع  ةجاح  مھأ  ناكو  رصم  رارقتسال  سيوك  شم 
.. ضري مل  ناورم  ببسلا د.  اذھل   .. يدج ءارآ  يف  قثي  ناك  يدلاوو   .. دلبلا
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. تاداسلا سیئرلا  رذحو 

؟ رصانلا دبع  لاجر  ىلع  ضبقلا  تاداسلل  لھس  كلذب  هنكل  س :

ةيؤر تناكو   .. مھِنّیع ناك  هدعب  اوكسمي  مھزواع  رصانلا  دبع  ناك  ول  ج :
سیئر بئان  ىقبي  دحاو  بسنأ  نإ  شياع  وھو  رصانلا  دبع  لامج 

. نيدوجوم اوناك  لودو  تاداسلا  وھ  ةيروھمج 

هتیب يف  ناتنزخ  هدنع  رصانلا  دبع  ناك  تاداسلل : ناورم  هلعف  ام  مھأو 
تادایقلا نم  دح  يأ  نأ  يواغ  رصانلا  دبع  ناك  ةصاخ  تافلمل  ةنزخ 

يف هدنع  هتافلمب  ظفتحي  ناك  تافارحنا  هیلع  ةلودلا  يف  ىربكلا 
ضبقني ام  لبق  فرش  يماس   .. ويام عوضوم ١٥  لصح  املف   .. ةنزخلا

رصانلا دبع  تعاتب  ةنزخلا  لیشي  ناشلع  هعاتب  ریتركسلا  لسرأ  هیلع 
ةرایس مھاعم  تناكو  ناورم  هل  ىدصتف   .. رخآ ناكم  يف  اھعضيو 

ملكو  .. ةرایسلا عوتب  تالجع  عبرألا  ىلع  صاصرلا  قلطأف   .. سكلوف
لك فاشو  اھیف  يللا  لك  فاشو  ةنزخلا  اوذخأو  تاداسلا  سیئرلا 

.. هسفن تاداسلا  ىلع  تادنتسم  هیف  ناك  اھنمض  نمو  تادنتسملا 
. تاداسلل ناورم  فرشأ  نم  رمعلا  لیمج  ناك  هد  اعبطف 

بتكم كسمي  هنأ  ناورم  نم  تاداسلا  بلط  هدك  دعب   : ينايورشلا حالص 
لاقو  .. فرش يماس  بتكم  يف  عامتجا  بلط  موي  يفو  فرش  يماس 

فرش يماس  عجري  ام  دحل   .. اًتقؤم هد  بتكملا  كسمھ  انأ  نإ  مھل 
دعي مل  فرش  يماس  اًعبطو   .. مامت يشمتھ  رومألا  لكو  ينات  هبتكمل 

.. اًدبأ هبتكمل 

اًریتركس تاداسلا  هراتخا  اذامل  كريدقت  يف  ناورم : لامج  تلأس 
رایھنالا ةلواحم  لاشفإ  عوضوم  ىلع  هل  ةأفاكم  لھ  تامولعملل 

؟ يروتسدلا

نأ نظأو   .. بالقنالا فقوي  هنأ  دلبلا  ةحلصم  رارق  ذخأ  فرشأ  اھموي د. ج :
هب قثیس   .. ةلودلا دض  ًابالقنا  لشفأ  اًدحاو  ىأر  ول  ةيروھمج  سیئر  يأ 
هد ناورم  فرشأ  نأ  ىأر  ثیح   .. تاداسلا عم  ثدح  ام  اذھو   .. همركيو
رثكأ ماھم  هاطعأف   .. ةدوجب يد  ماھملا  ذفن  هنأل  ؛  هیف قثي  نكمم  صخش 

تفرع ةریثك  سان  ماھمو   .. ةجاح اھنع  فرعي  شدحم  ماھمو   .. ةیمھأ
. يفوت امدعب  اھنع 

يد اھلمع  يللا  تالصلاو  تاداسلا  ةلئاع  عم  تالصلا  لك  عماج : دومحم 
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شم دحاولا  ةیلئاع  تاجاح  يدو  رصانلا  دبع  ةرسأ  عم  ةیساسح  تلمع 
. اھیف ضوخي  زواع 

اًرود هل  نأب  تاداسلا  اومھتا  كترسأ  دارفأ  ضعب  ناورم : لامج  تلأس 
يف ةوجف  راثأ  تاداسلا  نم  ناورم  بارتقا  لھ  رصانلا  دبع  توم  يف 

؟ كلاوخأو كدلاو  نیب  ةقالعلا 

يف ركاف  انأ   .. ةوجف يأ  هیف  شنكام  سب   .. هيأر يف  رح  دحاو  لك  ج :
دبعو میكح  يلاخو  دلاخ  يلاخ  يراوجب  فقاو  ناك  يللا  ءازعلاو  ةزانجلا 
. ةجاح ىلع  مھافت  ءوس  اھیف  لصحیب  ةلئاع  يأ  يز  انتلیعو   .. دیمحلا

؟ مھافت ءوس  هیف  ناك  لھ  س :

ال. ج :

؟ هيإ ناك  دئاسلا  ةقالعلا  لكش  س :

. ةقالع نسحأ  تناك  دلاخ  يلاخ  عم  هتقالع  ج :

؟. رثؤت مل  تاداسلاب  هتقالع  ينعي  س :

. هدلب مدخیب  ناك  يدلاو   .. اياعم شقرفيام  ترثأ  ول  ىتح  ج :

فرشأ لثم  اًصخش  دجت  نأ  تاداسلا  لثم  كنأ  ول  يعیبط  ةدومح : لداع 
.. تاذلاب ةرتفلا  هذھ  يف  كل  ةھجاو  نوكي  رصانلا  دبع  نم  ًابيرق  ناورم 

فورعم شنكامو   .. ناورم فرشأ  ىلع  تاظحالم  كانھ  نكت  مل  اًعبط 
هد  .. تاداسلاب طبتريو  تالاقتسالا  كلت  لمحيو  جرخي  هنوكو   .. ةجاح هنع 
يف هتاءافك  دعب  امیف  ترھظ  امك  هل  تاداسلا  نم  دیج  لامعتسا  هانعم 
اھب فلك  يتلا  ماھملا  رخآ  ىلإ  برعلاب  هتقالع  لثم   .. ىرخأ تالاجم 

. ناورم

يف تاداسلل  يصخشلا  ثوعبملا  وھ  حبصأو  ينايورشلا : حالص 
يف ةمھم  راودأب  ماقو  نانبلو  ايروسو  تارامإلاو  ةيدوعسلاب  هتالاصتا 
موحرملاب ةصاخو   .. ةيدوعسلا عم  اًّدج  ةزیمم  هتقالع  تناكو  لاجملا  اذھ 

. ةيدوعسلا تارباخملا  سیئر  مھدأ  لامك 

ناك يفاذقلاو   .. ایبیلب هتقالع  قیثوت  ناورم  عاطتسا  عماج : دومحم 
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مالسلا دبع  عم  ةلصلا  قیثو  ناكو   .. رصانلا دبع  تنب  جوز  هنأل  ؛  هبحیب
. يفاذقلا دعب  يناثلا  لجرلا  وھو  دولج 

ىلإ انھ  ءاج  دق  ناورم  فرشأ  روتكدلا  نأ  ةیلیئارسإلا  فحصلا  تركذ  دقل 
دق هنأو  ماع ٧٣  ربوتكأ  موي ٥  يف  ندنل  يف  ةیلیئارسإلا  ةرافسلا  رقم 
دعوم ىلع  هعلطأو  ةیلیئارسإ  تارابختسا  طباض  وھو  د )  ) لیمعلا ىقتلا 

اذھ دعوم  ىلع  تاعاس  فاضأ ٤  هنكل  لیئارسإ  ىلع  رصم  موجھ 
؟ لیئارسإ لیلضتل  ةیفاك  تاعاس  لھف ٤  موجھلا 

ةيركسعلا ةبرضلا  داعیم  ديدحت  لقن  هنأ  فورعملا  ينايورشلا : حالص 
هد ةیلیئارسإلا  تارباخملل  هلاق  نیسح  كلملا  يللا  داعیملا  نع  ةرخأتم 

. ةكرعملا يف  نیمساح  اوناك  لودو  تاعاس  يرصملا ٤  شیجلل  ىطعأ 

يف مھیلع  كحض  هنإ  اولوقیب  فسألا  عم  سان  هیفو  فلخ : دومحم 
نكت مل  رصم   .. ةيامغتسا بعلنب  شم  انحإ   .. تاعاس هرَّخأ ٤  امل   .. داعیملا

ةحلسملا تاوقلا  يف  طباض  تنك  انأ   .. لاح يأب  يد  ةرطاخملا  ةجاتحم 
ةروانملا راطإ  يف  نيرضاح  انك  مايأ  ةكرعملا بـ ٥  لبقو   .. ةقعاصلا يف 

.. نیبرغتسم انكو 

ةبعش اھتبرس  يتلا  تامولعملا  ىلإ  ئراقلا  يزيزع  دوعن   ... نذإ
ةقیثو نع  نلعأ  ثیح  ةیلیئارسإلا  عافدلا  ةرازوب  ةيركسعلا  تارابختسالا 

نايوني ايروسو  رصم  نأ  اھیف  حضوت  ربوتكأ ٧٣  خيراتب ٦  ةياغلل  ةيرس 
: اھیف ءاجو  لاتقلا  فانئتسا 

تامولعملا رداصم  نم  ردصمو  میلع  عضو  اذ  ربتعي  يذلا  ردصملا  ًالوأ :
ربوتكأ ٧٣. سمش ٦  بورغ  تقو  لاتقلا  فانئتسا  يونت  رصم  نإف 

: موجھلا ةطخ  لمشتس  يتلا  ةیساسألا  طاقنلا  ًایناث :

ىتح ءانیس  يف  مدقتلاو  ةانقلل  ةیقرشلا  ةفضلا  لالتحا  فدھلا : ًالوأ : 
. خیشلا مرش  لالتحا  كلذ  يف  امب  رباعملا 

بورغ لبق  ربوتكأ  موي ٦  نوكتس  رفصلا  ةعاس  ينمزلا : لودجلا  ایناث :
. مايأ ىلإ ٧  نم ٥  تایلمعلا  رمتستسو  سمشلا 

يف  . يروسلا شیجلل  نمازتمو  كرتشم  موجھ  ةكرعملا : ةرادإ  اثلاث :
لكشب قياضملا  ىتح  يرصملا  شیجلا  دیعیس  برحلل  ىلوألا  ةلیللا 
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تادحو لقنو  ءاملا  ربع  تاوق  لازنإ  متیس  مث  خیشلا  مرشل  لصیل  لماك 
. ةانقلا رواحم  ربع 

وأ حرشت  مل  اھنإف  ناورم  فرشأل  اًنمض  تراشأ  تناك  نإو  ةقیثولا  كلت 
. تامولعملا كلتل  هبيرست  ةیفیك  دكؤت 

ةيركسعلا تارباخملاب  قبسألا  رصم  ةبعش  سیئر  ریئام  ءاوللا 
فطلب هنم  بلطأ  تنك  اًمھم  يل  ةبسنلاب  ناك  ءيش  لك  ةیلیئارسإلا ٧٣ :

. ًابوتكم اذھب  يل  تأتلف 

ةدیصم اھنأ  ةفورعم  يد  ندنلو   .. ندنل حار  هنإ  ضرتفھ  فلخ : دومحم 
MI5و MI6 يھ تارباخملا  ةزھجأو  تامولعملا  ةصروبو   .. سیساوجلا

لخديو ناورم  فرشأ  لزني  نأ  لقعي  لھ  هيإ  يأ  يسلا  ىوقألاو 
؟ شفرعتام ةیناطيربلا  تارباخملاو  عجريو  ةرافسلا 

ةیلیئارسإلا ةيركسعلا  تارباخملا  يف  ثاحبألا  ةبعشل  قبسألا  سیئرلا 
نل تاداسلا  نأ  تقولا  لاوط  دقتعأ  ثیح  اًدكأتم  نكي  مل  ردصملا  لوقي :

.. انل هلقن  ام  اذھ  برحلل  بھذي 

ةعاسلا لیللاب  سیمخلا  موي  لصتا  ناورم  فرشأ  نإ  اولاق  فلخ : دومحم 
بیط  .. ندنل يف  هركب  كلباقأ  زواع  انأ  هل  لاقو   .. داسوملا سیئر  ریمازب   ١٠

ریمازل يطعي  املو  ؟ .. ةموكحلا نذإ  نودب  ناورم  فرشأ  رفاسي  يازإ 
سیئرب لصتي  لواحيو  يد  تامولعملا  هیف  بوتكم  داسوملا  سیئر 

هد بط   .. لاصتالا ىلع  شيوشت  لصحيو  هنم  نذأتسي  ناشلع  ءارزولا 
لصتي شفرعيام  ةيركسعلا  تارباخملا  سیئر  نإ  لبقي  لھ  ؟  مالك
اورفاسیھ بط  رفاسي  ناورمو  رفاسي  ةيركسعلا  تارباخملا  سیئرو 

ام نودب  لصحي  نكمم  ءيش  هدو  ةیندم  ةرئاط  وأ  ةيركسع  ةرئاطب  ؟  هيإب
. تارباخملا هفرعت 

سولف هدنع  ام   .. سولف ؟  هيإ زواع  وھ  ؟  هیل رصم  عیبي  بط  عماج : دومحم 
ةیسایسلا برحلا  عوضوم  ةماعلا  هتاقالع  نمض  نم  وھ   .. باسح الب 

هنأ اذھ  ىنعم  نكل   .. نویلیئارسإلا مھیف  نمب  سانلا  لك  عم  تالاصتالاو 
. دقتعأ دوھیلل ال  اھیطعيو  ةریطخ  رارسأ  ذخأي  حوري 

سیلو يف ٧٣  ةميزھلا  تبتكل  حیحص  مالكلا  اذھ  نأ  ول  يقفلا : ىفطصم 
مالك هلك  مالك  هد  نكل   .. برحلا دیعاومب  مھغلب  حار  وھ  ًالعف  ول   .. رصنلا
طابحإو زومرلاو  تایصخشلل  ةءاسإلا  هیب  دوصقملاو  لخادتمو  طبخلم 
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. انتايونعم

وھ لیئارسإب  ناورم  فرشأ  ةقالع  نع  لیق  امیف  لدجلا  راثأ  ام  رثكأ  نإ 
لوأ ربتعي  يذلاو  نامجرب  يلیئارسإلا  خرؤملا  نیبو  هنیب  لصاوتلا  اذھ 

خيرات هباتك  يف  ةیلیئارسإلا  تارباخملاب  ناورم  ةقالعل  راشأ  نم 
ءاج ام  لوح  ةليوط  تاراوحو  تالاصتا  امھنیب  تراد  ثیح  لیئارسإ 

. باتكلاب

وأ ةلص  ىلع  ناك  هنأ  نع  تامولعم  يأ  كيدل  لھ  ناورم : لامج  تلأس 
تالیجست كانھ  نأ  ةصاخ   .. نییلیئارسإلا صاخشألا  ضعبب  تالاصتا 

؟ ةقالعلا هذھ  دكؤت  ناورم  فرشأل  ةیتوص 

مسا د. عضوو  باتك  بتك  دح  اذك  امل  نإ  اھتفرع  يللا  ةدیحولا  ةجاحلا  ج :
باتكلا عم  ملكتا  هنإ  هتعاتب  تاركذملا  يف  بتكي  وھ  أدب   .. هیف فرشأ 

. لود

ناورم نأ د. نلعأ  يذلا  يلیئارسإلا  خرؤملا  مھنمض  نم  ناك  لھ  س :
؟ ةیلیئارسإلا تارباخملا  لیمع  ناك 

ودعلاو بيرق  قيدصلا  يلخ  يل  لوقي  ناك  يبأ  اًمئاد  سب  دكأتم  شم  ج :
.. برقأ

باتك نع  ربخ  يناجو  ناضمر  يف  انك  انحإ  لصح  يللا  ةدومح : لداع 
نكل مسالاب  هركذي  مل  سوساج  نع  ثدحتي   .. لیئارسإ خيرات  همسا 
فرشأب تلصتاف  ةمجرتلا  رشنن  نأ  يعیبطلا  نم  ناكو   .. رھصلا هامس 

ةلامعلاب كمھتیبو   .. اذك اذك  لوقیب  باتك  هیف  نإ  هل  تلقو  ناورم 
.. ال هل : تلقف  ؟  باتكلا تأرق  تنإ  يل : لاق  ةديدش  ةسرطغبو   .. لیئارسإل

يف يلیمز  يركسعلا  ماسح  نم  تبلطف   .. لوألا هأرقا  بط  يل : لاقف 
تمجرت اھسفن  ةظحللا  يفو   .. سكافلا ىلع  باتكلا  يل  لسري  نأ  ندنل 

هل تلقو   .. ينات ناورم  فرشأب  تلصتا  ءاسم  ةعاسلا ٨  يفو   .. باتكلا
بلطف  .. كيأر يل  لوقت  نأ  دب  الو   .. ةديدش ةقدب  هتمجرت  دعب  هتأرق  باتكلا 
ةجاح لك  يف  ملكتي  دعق   .. هتقشو هبتكم  يف  هتلباقف  لباقتن  نأ  ينم 

نإ لاقو   .. عوضوملا ىلع  ُتررصأ  ينكلو   .. عوضوملا نم  برتقي  نأ  نود 
. مالكلا اذھ  ترشنف  اھل  ةحص  الو  لصأ  الو  ةیفارخ  ةصقلا  هذھ 

طیطخت ىلع  ءانب  ناك  هنع  بتك  امل  يلیئارسإلا  خرؤملا  عماج : دومحم 
اھلدابتت يتلا  ةقيرطلا  هذھبو  تیقوتلا  اذھ  يف  داسوملا  نم  عوضوم 
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باتكلا ناك  امكو   .. ناورم فرشأ  ىلع  زیكرتب  ةیملاعلا  مالعإلا  لئاسو 
. ةیلیئارسإلا ةفاحصلا  يف  اًضيأ  كلذك  ناك  ةيرصملا  ةفاحصلا  يف  راثي 

. دئارج مالك  هد  ناورم : لامج 

تارباخملاب ةلص  ىلع  هنأ  دئارجلا  يف  أرق  امل  هلعف  در  ناك  اذامو  س :
؟ مكل رربي  لواح  لھ  ةیلیئارسإلا 

. هيإ نیبتاك  فوش  لبھلا  فوش  يل  لاق  ج :

كنإ ساسأ  ىلع  اھرشن  مت  يللا  نم  ةجاح  يأ  مكل  رربي  شلواح  ام  س :
؟ ةعمسلا كمھيو  هنبا 

هتلقن هل  لوقأ  ؟  نینم هد  مالكلا  تبج  يل  لوقي  ناك  ةرم  ماك  هتلأس  ج :
بتكتھ اھنأ  تررق  ةیلیئارسإ  ةدىرج  ول  يل  لوقیف  ةیلیئارسإ  ةدىرج  نم 
بتكتھ هل  تلق  ؟  رصم دض  الو  رصم  حلاص  يف  نوكتح  رصم  نع  ةجاح 

.. يسفنل اھب  ظفتحأ  نأ  لضفأ  ةمولعم  يل  لاق  مث   .. رصم دض 

ةیلوئسملا تیلوت  نأ  دعب  ةيرصملا  ةیلاجلل  سیئرك  تنأ  ىفطصم : قیفو 
ًالیمع ناك  ناورم  نأ د. ةیلیئارسإلاو  ةیناطيربلا  فحصلا  يف  ءاجو 

؟ عوضوملا اذھ  يف  هتثدح  لھ  ةیلیئارسإلا  تارباخملاب 

يونس لافتحا  يف  روھش  يلاوح ٧  نم  عوضوملا  اذھب  هتھجاو  انأ  ج :
هنع تأرق  يننإ  هل  تلقو  هعم  تثدحتو   .. ةیبرعلا تارافسلا  ىدحإل 

اذاملو ال  .. هفقوم نع  هتلأسو  هنع  هتأرق  امم  تجعزنا  يننإو   .. اًریثك
. بتكي بتكي  يللاو   .. شینمھیم انأ  يل  لاقف  ؟  رربي

هل تلقو  اناعم  دعقو  ناورم  ءاج د. تارملا  نم  ةرم  يف  نيدلا : لامج  داھن 
.. دئارجلا يف  در  يأ  أرقن  مل  كلذ  عمو   .. ریتك كنع  تبتك  ةفاحصلا  روتكداي 

ىدامتي ةدام  يفحصلل  يطعھ  درأ  امل  سب  درأ  نكمم  انأ  ةعامجاي  لاقف 
، ةثالث  ، نینثا  ، ةرم ؟ .. ةرم ماك  بتكیھ  تكس  ول  انأ  سب   .. اھیف ةباتكلا  يف 
ةرم بتك  يفحصلاو  ًالعف  ثدحام  وھ  انیلع  فرشأ  در د.  العفو   .. تكسيو

. فقوت مث  نینثاو 

يللا ةیلیئارسإلا  فحصلا  يضاقت  نأ  لواحت  ملأ  ناورم : لامج  تلأس 
؟ كدلاو نع  يد  تاماھتالا  ترشن 
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.. ةنارعس بالكك  ةیلیئارسإلا  فحصلا  عم  لماعت  يل  لاق  فرشأ  د.  ج :
حبن بلكو  عراشلا  يف  يشام  تنأ  ول  يل : لاقف  ؟  هيإ ينعي  هل  تلقف 
ولو  .. بالكلا ةیقب  مليو  حبنیھ  بلكلا  يف  تقعزو  تفتلا  ولف   .. كیلع

يللا د. ةقيرطلا  تناك  يد  قھزیھو  ةيوش  كیلع  حبنیھ  يشام  تلضف 
. ةیلیئارسإلا فحصلا  عم  اھب  لماعتیب  فرشأ 

؟ بوتكملا مالكلا  متقدص  لھ  نيدلا : لامج  داھن  تلأس 

وھ مالكلا  اذھ  قدصیھ  يللا  نأل   .. بوتكملا مالكلا  قدصن  مل  انحإ  ج :
. طقف ناورم  فرشأ  هركي  يللا 

عم لماعت  يرصم  يأ  هقدصي  مل  مالكلا  اذھ  رشن  امل  يجولحلا : رھام 
.. ناورم فرشأ 

ناورم نأ  قدصي  ام  هرمع  ناورم  نم د. برق  يللا  لك  ظوفحم : نادمح 
. سوساج

مسح كرابم  سیئرلا  ام  دعبو  تام  ناورم  ام  دعب  دمصلا : دبع  ماصع 
لجرلا نأ  ةصاخ   .. عوضوملا يف  ملكتي  دح  نإ  ضورفملا  شم  عوضوملا 
اھیف ناك  هتعاتب  ةزانجلا  يد   .. ةلودلا نم  تایلادیملا  ىلعأ  دخأو  هومرك 
مالكلا دعب  ناورم  نإ  لوقن  انیلخت  اھدحول  يھو   .. ریبك يسایس  دجاوت 

ينطو ١٠٠٪. لجار  سیئرلا  هلاق  يللا 

ًالامعأ رصمل  مدق  ناورم  نإ  لاق  كرابم  سیئرلا  ناورم : لامج  تلأس 
؟ ةلیلجلا لامعألا  كلت  ام  ةلیلج 

يھ ام  يشفن  ناشلع  تقولا  تأي  مل  لاقو  هدك  لاق  سیئرلا  ةدایس  ج :
. اھفرعتھ هج  تقولا  نأ  ررقي  سیئرلا  ةدایس  امل  لامعألا  هذھ 

؟ اھفراع تنأ  س :

. اھتفرعم يفنأ  الو  تبثأ  نل  انأ  ج :

؟ طيوح تنأ  س :

نع عفاد  هنأل  ؛  سیئرلا ةدایسل  نباك  ريدقت  يدنع  انأو   .. طيوح شم  انأ  ج :
ناشلع  .. هسفن نع  هیف  عفادي  رداق  شم  يدلاو  يللا  تقولا  يف  يدلاو 
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ينلأستب تنأ  نكل   .. ةجاح لك  فراعو  فاشو  رضح  سیئرلا  ةدایس 
مل بلغألا  يف   .. اھتقو اھل  ةجاح  لك  نإ  كلوقب  انأو  ؟  هیل شلقام  فرشأ 

... ةجاح يأ  لوقي  نأ  رصم  ةحلصمل  شنكام  هد  نأل  ءيشب  ناورم  حرصي 

تامولعملا ضعب  هیف  لوقن  ردقن  يللا  تقولا  هد  نأ  ررق  سیئرلا  ةدایس 
ریغ تقولا  هسل  نكل  .. هیف ملكتتب  سانلا  يللا  عوضوملا  يھنن  ناشلع 

ةيروھمجلا سیئر  رارق  هدو   .. تلصح ةجاح  لك  لوقن  ناشلع  بسانم 
. هیلع يشمأ  مزال  انأو 

؟ دري مل  اذامل  كريدقت  يف  ينايورشلا : حالص  تلأس 

سب مالكلا  اذھ  ىلع  دريو   .. هرابتعا دري  نأ  ىنمتأ  تنك  ًایصخش  انأ  ج:
. ةيروھمجلا ماسو  هیطعیھ  تاداسلا  شنكام  طلغ  ةجاح  هیف  ول  يعیبط 

يللا هد   .. هسفن هیلع  نابعص  وھ  نإ  سحأ  تاعاس  تنك  ناورم : لامج 
لوقأ شعفنيام  يلوقي  ناك  لوقتام  هلوقأ  تنك  امل  سب  ينلعزیب  ناك 

شكلام تنأ  يل  لوقي  اًمئاد  ناكو  دلبلل  ةيرس  تاجاح  يد  ةجاح  يأ 
. ةوعد

؟ ةيرصملا تارباخملاب  ةلص  ىلع  لاز  ام  كدلاو  نأ  رعشت  تنك  لھ  س :

هتقالع تناك  تاذلاب  رصمبو  ةریثك  ةمظنأب  ةسيوك  هتقالع  يدلاو  ج :
. اًّدج ةسيوك 

هنإ بعص  يموقلا  نمألاب  ةقالع  اھل  يللا  سانلا  لك  يز  نامسلا : يلع 
. اًّدج يرس  فنصم  هلاحب  عوضوملا   . اذكو اذك  يرود  ناك  هد  لوقيو  يجي 

تقولا شم  سب  هتقو  يف  هیلع  دریھ  هد  لك  يل  لاق  ينايورشلا : حالص 
. هد

لك علطيو  هتاركذم  بتكي  ًالعف  يوان  ناك  ناورم  فرشأ  عماج : دومحم 
هولھمي ملف   .. رصمو ةیبرعلا  لودلاو  جراخلاو  لخادلا  يف  هدنع  يللا 
؟ ناورم لتق  يف  ةحلصم  اھل  ریتك  تاھج  هیف  هدك  ناشلعو 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةيروھمجلا سیئر   .. ناورم

رونأ لحارلا  سیئرلا  ردصأ  يتآلا : اندجو  ناورم  فلم د.  يف  ثحبن  نحنو 
نوئشل سیئرلل  اریتركس  ناورم  نییعتب د.  ًايروھمج  اًرارق  تاداسلا 

:. يتآلا هتایحالص  يف  ءاجو  تامولعملا 

ةزھجأ عیمج  مامأ  ةيرصملا  تارباخملا  زاھج  ناورم  لثمي د.  ( ١)
. ملاعلا يف  تارباخملا 

كولمو ءاسؤر  عیمج  مامأ  ًایصخش  ةيروھمجلا  سیئر  ناورم  لثمي د.  ( ٢)
. ملاعلا

. ًایصخش هنذإب  ّالإ  ةيرصملا  ةحلسملا  تاوقلا  نم  يأ  كرحت  زوجي  ال  ( ٣)

ةماعلا تارباخملاو  ةلودلا  نمأ  ثحابم  زاھج  ىلع  فرشُي  ( ٤)
. ةيروھمجلا سیئر  ةمالسو  نمأ  صخي  امیف  ةیبرحلا  تارباخملاو 

سیئر تایحالص  نع  لقت  ةقلطم ال  ةریبك  تایحالص  دیكأتلاب   .. هذھ
. هسفن ةيروھمجلا 

نییعتب د. ردص  يللا  يروھمجلا  رارقلا  ىلع  تعلطا  انأ  ناورم : لامج 
ةحونمملا تایحالصلا  يرظن  تفلو  تامولعملل  سیئرلل  اًریتركس  ناورم 

. ةيروھمجلا سیئر  تایحالصل  لصت  يتلاو  هل 

؟ ملاعلا ءاسؤرو  كولم  مامأ  ةيروھمجلا  سیئر  لثمي  هنإ  هيإ  ينعيو  س :

ةيروھمجلا سیئر  امل   .. كل اھسكعأ  ينیلخ  سب  ةیلاع  ةیحالص  يھ  ج :
اد  .. ربوتكأ برح  ءاھتنا  نم  روھش  دعب ٣  يد  تایحالصلا  نطاومل  ىطعأ 

. يد برحلا  يف  ریتك  تاجاح  لمع  هد  لجارلا  نإ  هانعم 

؟ هئفاكیب ناك  دصقت  س :

. طبضلاب ج :

؟ هيإ ىلع  س :

ةریبك ةقيرطب  تمھاس  ةجاح  لمع  ناورم  فرشأ  نإ   .. حضاو نظأ  ج :
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. راصتنالا يف 

هأفاكو كدلاو  اھب  ماق  يتلا  لامعألا  نع  تامولعم  يأ  كيدل  لھ  س :
؟ اھیلع تاداسلا 

رھظلا زع  يف  سمشلا  فوشي  زواع  شم  يللا  لوقتب  تناك  يتدلاو  ج :
. اھفوشیھ ام  هرمع 

يذ ءيشل  عوضوملا  لوحي  يذلا  ءيشلا  يكيرمأ : يفحص  مولب  دراویھ 
رطخ يف  تناك  لیئارسإ   .. جودزم لیمعك  هثدحأ  يذلا  ردقلا  وھ  ةمیق 
نإف  .. ةیلیئارسإلا تارباخملا  للضو  كلذ  يف  مھسأ  ناك  اذإف  يقیقح 

امنإ طقف  يضاملا  صخي  هنأل  سیل  كلذ  ةھجاومل  رطضت  فوس  لیئارسإ 
.. اًضيأ رضاحلا  صخي 

.. نییماظن دونجك  انتویب  نم  انئج   .. نيدعتسم نكن  مل  نویلیئارسإ : دونج 
. ًابیصع اًتقو  ناكو 

لجأ نم  لتاقي  بعشك  ةعاجشب  لاتقلا  ةلصاوم  انیلع  نايد : ىشوم 
.. انتایح لجأ  نم  لتاقن  نحنو  هتایح 

اًّدج ةمھم  تامولعم  انیلإ  مدق  دقف  ناورمب  قلعتي  امیف  اریعاز : يليإ 
. اًمامت انب  حاطأو  برحلا  تقو  ءاج  ىتح 

تلق ةسداسلا  ةعاسلا  ربوتكأ : برح  دعب  هبطخ  ىدحإ  يف  تاداسلا 
. مھنزاوت اودقف  نویلیئارسإلا   .. كوربم تایلمعلا  ةفرغ  يف  يلاجرل 

رایغ ديروت  اوفقوأ  سورلا  ربوتكأ  ةكرعم  لبق  يزاجح : زيزعلا  دبع 
لودلا ضعبب  لاصتالاب  ناورمل  فیلكت  كانھ  ناك  امبر  يلاتلابو  تارئاطلا 

.. رایغلا عطق  ىلع  لوصحلل  يتیفوسلا  داحتالا  نم  تاجتنم  اھدنع  يللا 

رایغلا عطق  جتنت  نوسموط  عاتب  ةیسنرفلا  عناصملا  لعج  عماج : دومحم 
. ةیصخشلا هتفصب  ةحلسملا  تاوقلا  تارئاط  عاتب 

برح ٧٣. لبق  شیجلل  امور  نم  ةحلسأ  باج  نامك  ينايورشلا : حالص 

ةجردل اًدج  ًاّيوق  ناورم  فرشأ  ادب  تارتفلا  نم  ةرتف  يف  ةدومح : لداع 
نم ىوقأ  ناك   .. سیئرلا ادع  امیف  صخش  يأ  نم  ىوقأ  ربتعي  ناك  هنأ 
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.. تامیلعت مھیطعيو  مھیف  طخشي  نكمم  ناكو  ءارزولا 

انأو  .. يب قلعتي  امیف  لقألا  ىلع   .. اذھ دقتعأ  ال  يزاجح : زيزعلا  دبع 
نم لئاسرلا  ضعب  لمح  امبر   .. اًقالطإ لخدتي  نكي  مل  تاونس  تلمع ٥ 

ةقالعلا دیكأت  يف  لعاف  رود  هل  ناك  هنأ  اًمامت  ملعأ  انأو   .. يل سیئرلا 
جیلخلا يف  تالحرلا  ضعب  يف  ينبحاص  امك   .. تاذلاب ایبیل  عم  اھمعدو 

. ريزولا ىلع  يغاطلا  رھظملا  هدنع  نكي  ملو 

ىرجیب ناك  يللا  مھیف   .. هلمعیب ناك  ناورم  هزواع  يللا  عماج : دومحم 
. هوقفانیب اوناك  مھلك  هنم  دیفتسیب  ناك  يللا  مھیفو  هءارو 

هنأ ال تاداسلا  عم  اًقفتم  تنك   .. ءارزولا سیئر  تنك  انأ  يقدص : زيزع 
ام ریغ  نمو   .. میلعتلاو ةیبرتلا  ريزو  ينملك  هرمو   .. ةموكحلا يف  لخدتي 

نیبدتنملا فشك  ناشع  ينملك  ناورم  فرشأ  دیسلا  يل  لوقیب  دصقي 
ىلعأب هل  تلق   .. ناورم فرشأ  يل  لاق  ؟  هيإ لوقتب  هل  تلقف   .. ایبیل ىلإ 
تقلغأو تامیلعتلا  هتیطعأو   .. اھبلط يللا  نم  ةجاح  شلمعت  ام  يتوص 

دبع ىلع  ينملك  فرشأ  اي  هل  تلقو   .. ناورم فرشأ  تملكو   .. ةكسلا
يأ ىلع  ةعامس  عفرت  كايإ  فرشأ  اي  يتقولد  نم  اذك  اذك  لاقو  قزارلا 

!!. رضاح يل  لاقف   .. ءارزولا سلجم  ةيراتركس  ملكت  ةجاح  زواع   .. ريزو

نأ اكش  يمھف  لیعامسإ  ةیجراخلا  ريزو  نأ  ركذأ  ام  ىلع  عماج : دومحم 
هل طیعي  حوري  دحاو  لك  ناكو   .. ةیجراخلا ةرازو  رومأ  يف  لخدت  ناورم 

.. هسفن يرتشي  بحو   .. هدنع نم  هلاش  تاداسلا  هدك  ناشلع  هیكتشيو 
. تاداسلاب هتلص  عطقي  مل  اذھ  نم  مغرلا  ىلعو   .. عینصتلا ةئیھل  هلسرأف 

هنیب يصخش  فالخ  هیف  ناك  هنأ  هنم  تعمس  انأ  ينايورشلا : حالص 
تاداسلا مرح  عم  هتقالع  لوألا  يف  هنأ  عم  تاداسلا  سیئرلا  مرح  نیبو 

.. ةدیج تناك 

؟ هیلع تاداسلا  بالقنا  يف  كلذ  رثأ  لھو  س :

. تامولعملل سیئرلا  بتكم  نم  هلقن  يف  رود  هل  ناك  هد  دیكأ  ج :

.. تءاس ناورم  فرشأو  ناھیج  نیب  ةقالعلا  نإ  لاق  نیم  عماج : دومحم 
. هتایح يف  ةظحل  رخآل  ةقیثو  تناك  ةقالعلا   .. اًقالطإ اذھ  ثدحي  مل 

ةدیسلا نیبو  كدلاو  نیب  ام  تافالخ  كانھ  ناك  لھ  ناورم : لامج  تلأس 
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؟ تاداسلا ناھیچ 

فالخلا ببس  اھنإ  ىلع  اھتقو  تعلط  يللا  بابسألا  دحأ  ناك  هد  نظأ  ج :
.. تاداسلا نم  يلاع  ركف  ناك  هد  نظأو   .. تاداسلاو ناورم  فرشأ  نیب د. 

سیئرلا يلخي  يرھوج  ببس  هیف  نوكي  مزال  نأل   .. ةدوصقم تناك  اھنأل 
.. هل اھاطعأ  يللا  ةریبكلا  تایحالصلا  دعب  ةصاخ   .. ناورم ىلع  بلقني 

. فرشأ يمحي د.  سیئرلا  ردقي  ناشلع  يد  ةعاشإلا  تناكف 

ةقبطلا ماسو  تاداسلا  هحنم  اذامل  كريدقت  يف  عماج : دومحم  تلأس 
؟ ىلوألا

ناشلع ماسولا  هاطعأو   .. شولا نم  هسفن  حيري  زواع  ناك  تاداسلا  ج :
ةینات تاجاحو   .. ةیبرعلا لودلاب  هتالاصتاو  هتامدخ  سني  مل  هنأل   .. همركي

. سانلا اھفرعت  حلاصمو ال  ةریثك 

ءاسؤر بلط   .. عینصتلل ةیبرعلا  ةئیھلا  تنوكت  امل  ينايورشلا : حالص 
. ةئیھلا هذھ  سأر  ىلع  ىقبي  ناورم  فرشأ  نأ  ةیبرعلا  لودلا 

ىلع رداق  وھو   .. ةبسانم ةیصخش  هنأ  ىري  تاداسلا  ناك  ةدومح : لداع 
ةیبرعلا ةئیھلا  يف  رارقلا  يف  نيرثؤملا  عم  ةمیمح  تاقادصب  طبتري  نأ 
يضري رارقلا  اذھ  نأ  فراع  ناك  تاداسلاو  حجن  َّمث  نمو   .. عینصتلل

. برعلا

يف هسفنب  ناك  هنإب   CIA يف لجر  يل  لاق  ةرم  تاذ  مولب : دراویھ 
ىلع ناورم  هل  راشأو   .. اھنم طقس  يذلا  ناورم  فرشأ  لزنم  ةفرش 

.. يفاذقلا نم  يل  ةيدھ  هذھ  لاقو   .. سيورلزور ةرایس 

ةرئاط ناورم  فرشأ  اوطعأ  برعلا  ءاسؤرلاو  كولملا  عماج : دومحم 
لخدي أدب  انھ  نمو   .. ملاعلا ءاحنأ  عیمجل  اھب  رفاسي  يكل   .. ةيدھ ةصاخ 

. حالسلا ةراجت  ةیلمع  يف 

ءاج ناورم  لایتغا  نأ  نییسایسلا  نیللحملاو  نیبقارملا  نم  ديدعلا  دكؤي 
ملاع ال طسو  شیعي  ناك  ثیح  حالسلا  ةراجت  يف  هلمعل  ةیقطنم  ةجیتن 

فارتعا ىلع  ليواقألا  كلت  ترصتخاو   .. ةیلھألا بورحلاو  ایفاملا  نم  ولخي 
ام ةیفلخ  ىلع  ءاج  ناورم  فرشأل  ينطولا  رودلا  نأب  رصم  يف  ماظنلا 

رایغلا عطق  ديروت  يف  ةكباشتملا  هتاقالع  ربع  هقیقحت  عاطتسا 
ماع ٧٣.. ربوتكأ  برح  لبق  ةيرصملا  تاوقلل  ةیسنرفلا  جاریملا  تارئاطلل 
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روفو ماع ٧٩  تءاج  حالسلا  ةراجتل  ةیلعفلا  ةسرامملا  ةيادب  نأ  ریغ 
حجن ثیح  ةطلسلا  نع  هداعتباو   .. عینصتلل ةیبرعلا  ةئیھلل  هتسائر  ءاھتنا 
هلاصتال همسا  زربو   .. حالسلا تاقفص  ملاعل  لوخدلل  هتالص  لالغتسا  يف 

لامك ريدرایلملا  نم  اھیلع  لصح  يتلا  ةمخضلا  تالومعلا  ةحیضفب 
.. طسوألا قرشلا  يف  جنيوبلا  تارئاطلا  ةكرشل  ًالیكو  ناك  يذلا  مھدأ 

ناورم فرشأ  لصاوو   .. هتئربت مت  هنأ  الإ   .. قیقحتلل اھرثإ  ىلع  مدقو 
اھتاقفص عونت  نم  مغرلا  ىلعو   .. اھتالومعو حالسلا  ةراجت  يف  هقيرط 

يف ةیلھأ  ًابورح  ضوخت  يتلا  تامیظنتلا  نم  ديدعلاو  ایبیمانو  الوجنأ  نم 
هتلعج اھنیعب  تاقفص  نأ  الإ   .. ةینیتاللا اكيرمأ  لود  ىتحو  ءارمسلا  ةراقلا 

ةقفص يف  هطروت  نم  هنع  باقنلا  فشك  ام  اھمھأ   .. ملاعلا ثيدح 
.. قارعلا عم  برحلا  مايأ  ناريإ  ىلإ  لیئارسإ  نم  ةلسرملا  ةحلسألا 
لاقيو  .. يجقشاخ ناندع  يدوعسلا  حالسلا  رجات  هقيدص  عم  كارتشالاب 
نویلم نم ٧٠٠  رثكأ  اھدحو  ناريإو  قارعلا  برح  مايأ  عمج  دق  ناورم  نإ 
ثیح  .. حالسلا ةراجت  يف  هسفن  نم  روط  هنأ  ىري  ضعبلا  نإ  لب   .. رالود
لود نم  ديدعلا  يف  ةيوونلا  تالعافملا  تامزلتسم  ديروت  يف  لمع 

. اكيرمأ اھسأر  ىلعو  ىربكلا  لودلا  ةظیفح  راثأ  يذلا  رمألا  وھو   .. ملاعلا
ةقفص يف  طیسوك  ةوقب  همسا  ددرت  روھشب  هلیحر  لبقو   .. اًریخأو

تراثأ يتلا  ةقفصلا  يھو   .. ةيدوعسلاو ایناطيرب  نیب  ةریھشلا  ةمامیلا 
. نيدلبلا نیب  تاقالعلا  يف  رتوتلا 

يف لاغش  ناك  لجار  هنأل  حالسلا  يف  رجاتي  ناورم  نيدلا : لامج  داھن 
. تاذلاب لاجملا  اذھ  يف  هتربخو  عینصتلا  ةئیھ 

ناك امدعب   .. ةحلسألا ةراجت  هطاشن  نمض  نم  ناك  ناورم  عماج : دومحم 
نطولاب ةریبك  هتفرعمو   .. صاخلا عاطقلا  يف  لمعي  أدبو   .. ةئیھلل اًسیئر 

يف لمعي  ناك  هنأل  ؛  دیعبب سیل  وھف   .. حیلستلا نع  نیلوئسملاو  يبرعلا 
. لاجملا اذھ 

حالص همسا  قيدص  يل  ءاج  رھشأ  ربوتكأ بـ ٧  برح  لبق  عماج : دومحم 
يل انأ  لاقو   .. براضملا ةكرش  يف  ةرادإ  سلجم  سیئر  ناك  هد   .. دبعلا

ناشلع طیسو  نودب  ةرشابم  تاداسلاب  لصتم  دحاو  نيزواع  ءاقدصأ 
اھنیضراع ةحلسأ  نیبياج  انحا  لاق  ؟  مع اي  هيإ  هل  تلق   .. ریبك مالك  اندنع 
مھتلباقو تبحر  انأف   .. ةقونزم تناك  هد  تقولا  يف  رصمو   .. رصم ىلع 

دبع ينویسب  همسا  دحاوو   .. نيدلا جارس  نیساي  يل  هِجِو  تیبلا  يف 
همسا شاعملا  يف  ناریط  طباض  دحاوو   .. دروتسم هتلغشو  نمحرلا 
ةحلسأ يد  اولاقو  نیتطنش  يل  اوباج  مھملا   .. نیسح لامك  ءاوللا 
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ةبولطملا تالومعلا  لك  يل  اولاقو   .. ةیقرش ةحلسأ  يدو   .. ةیبرغ
مايأ ذخؤت  تناك  يللا  ةبسنلا  سفنبو   .. هددحت يللا  كنبلا  يف  اھعضنھ 

ةلباقملا رضحو  رطانقلا  تاداسلل  تحر  نیتطنشلا  تذخأ   .. رصانلا دبع 
لود  .. هد هيإ  لاق  تاداسلاو   .. ةطنشلا اوحتفو   .. لیعامسإ دمحأ  دیسلا 

اوبلطا تاداسلا  لاقو   .. اھلك اھنیجاتحم  انحإ  يللا  تاجاحلا  نیفراع 
.. لیعامسإ دمحأ  قيرفلا  ىشم  ام  دعبو   .. اھنيزواع شم  انحإ  تاجاح 
سفن يھ  يد  ةحلسألا  عاتب  تالومعلا  يل  اولاق  همھ  سيراي  هل  لوقب 

.. حص دومحم  اي  هويأ  يل  لاقف   .. رصانلا دبع  مايأ  نم  ةفورعملا  ةبسنلا 
ىلع اھنم  قفنیبو   .. هرب يرس  باسح  يف  عضوتبو  ذخؤتب  يد  سولفلا 
لوقیب تاداسلاب  تئجوف  نيدعبو   .. دلبلا عاتب  يموقلا  نمألاب  ةصاخ  رومأ 
فياخ انأ  سب   .. سيوك ينطو  لمع  تلمع  تنإ  هدك  هيافك  دومحم  اي  يل 
.. يشام هل  تلق  كولتقي  نكميو   .. ایفام لود  حالسلا  عوتب  نأل  كیلع 

. ناورم فرشأ  هلمكو  عوضوملا  نع  تدعبو 

ایفام اياضق  نم  ریثك  يف  ندنل  تلماعتو  قبس  ديرف : دیجملا  دبع 
.. مالك مھبلغأ  لود   .. دوقعلاب لماعتت  ایفاملا ال  نأ  ةصاخ   .. ةحلسألا
ناك  . دیعبب سیل  قیفش  يلع  عوضومو   .. لتقلا هریصم  بعلي  يللاو 

يف هلزنم  يف  ةحلسأ  ایفام  ةطساوب  لتقتاو  رماع  میكحلا  دبع  ریتركس 
. ندنل

امل زیلجنإلا  ةحارصب   . يردب نم  لتق  ناك  ةراجت  يھ  ول  يقفلا : ىفطصم 
قلغأ معاي  كل  اولوقي  اھیف  فرط  شم  همھ  يد  يز  ةلكشم  اودجیب 

هدك اولمعیھو   .. قیفش يلعو   .. فصان يثیللا  يف  هدك  اولمع   .. تافلملا
. ةیئانجلا ةھبشلل  لیمأ  انأف  كلذ  عمو   .. ناورم فرشأ  يف 

؟ حالسلا يف  رجاتیب  ناك  هنأ  حیحص  لھ  ناورم : لامج  تلأس 

ةئیھلا باس  ام  ةياغل  هدلب  لثمیب  ناك  حالسلا  يف  هلغش  لك  ناورم  د.  ج :
عینصت يف  قحلا  ذخأ  يللا  سانلا  رثكأ  نم  ناكو   .. عینصتلل ةیبرعلا 

. صاخلا هلغشل  شم  سب  هدلبل  حالسلا 

؟ صاخلا هلغشل  حالسلا  عیب  تایلمع  يف  طیسوك  لمع  نكل  س :

ةیبرعلا ةئیھلا  لثمیب  ناك  حالسلا  يف  هلغش  لك  هرمع  لوط   .. ال ج :
. دلبلا وأ  عینصتلل 

نم تذخأ  ةيدوعسلا   .. ةيدوعسلا عاتب  ةمامیلا  ةقفص  عماج : دومحم 
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. ناورم فرشأ  ناك  طیسولا  نإ  لاقيو  ةحلسأ  رالود  رایلم  اذكب  ندنل 

حبصتو ؟  ناورم فرشأ  لتق  ْنَم   .. مھملا لاؤسلا  حبصي  ةدومح : لداع 
عارص ببسب  لتق  نوكي  نأ  لامتحا  كلذ  يف  امب  ةحوتفم  تالامتحالا 

شحافلا ءارثلا  ردصم  اھدحو  حالسلا  ةراجت  نكت  ملو   .. سنزیبلا ىلع 
سیئرلا مكح  لالخ  هیف  شاع  يذلا  ذوفنلاو  ةطلسلاف  ناورم  فرشأل 

نم هل  وبصي  ام  قیقحتل  ةقلغملا  باوبألا  لك  هل  حتف  تاداسلا  لحارلا 
هوبأو وھ  ناكو   .. اًھینج نع ٣٤  ديزي  ناك ال  هبترم  نأ  ةصاخ   .. ةورث

. تقولا كاذ  يف  ةديدجلا  رصم  يف  نینكاس 

نإ يل  لاق   .. ةساسح ةینمأ  ةھج  يف  قيدص  يل  ناك  عماج : دومحم 
اھیلع لمعتاو   .. ةيروھمجلا ةسائرل  هياج  سدیسرم  تارایس  ةقفص 

.. انيرحتو ىوكش  تثدحو   .. ةلومع اھیف  ذخاتاو   .. ریثك مالك  اھیفو   .. ةصقانم
عاتب طویخلا  لك  اندنع  ىقبو  ةيردنكسإلا  يف  ةكرشلا  ةنزخ  انحتفو 

يل لاقو   .. ةيروھمجلا ةسائر  نم  يرادإ  دحاو  مھاعم  ناكو   .. عوضوملا
تحار ام  تاقیقحتلا  دعبو  ةلومعلا  هذھ  ذخأ  يللا  وھ  ناورم  فرشأ  نإ 

انأ  .. مھاعم كيرش  تاداسلا  ىقبي  هل  تلق   .. ظفحي اھیلع  بتك   .. تاداسلل
.. تاداسلل تحرف  يمسا  شلوقت  ام  سب  يل  لاقف   .. تاداسلل لوقھ 
.. ةرھاقلا نم  ينملكیب  يبحاص  تدجو  مویب  اھدعب   .. اذك اذك  هل  تلقو 

اوباجو عوضوملا  يف  اوققحو  اوحار  لود  ؟  هيإ تلمع  تنإ  يل  لوقیبو 
هیلع يضامو  ةلومعلا  قرو  اوباج  مھنأ  قیقحتلا  يسرو  يناث  قرولا 

. تاداسلل اھاطعأو  سولفلا  باجو  زاھجلا  نم  دحاو  حارو   .. ناورم فرشأ 

ىلع ةقطنم  يف  اًضرأ  ترتشا  رصانلا  دبع  ىنم  نإ  لیق  ةدومح : لداع 
يدوعسلا تارباخملا  ريدم  دعب  امیف  اھنم  اھارتشا   .. ةرھاقلا فارطأ 

ناورم نیبو  هنیب  ةيوق  ةقالع  كانھ  تناك  يللا   .. مھدأ لامك  قبسألا 
. تقولا كلذ  يف 

يكارتشالا يعدملا  ىلع  ضرألا  عوضوم  لوح  تاداسلا  عماج : دومحم 
عوضوملا لاقف  تاداسلا  لماجي  زواع  هنأ  دقتعأ  يكارتشالا  يعدملاف 
نم هغلب  دحاو  ام  دعب  ةصاخ   .. عوضوملا ظفحو  ءيش  هب  سیل 

هل لاقو   .. لعز فرع  تاداسلا  املف   .. هدك زواع  تاداسلا  نأ  نیلوئسملا 
يللا سولفلا  ردصم  نأ  ىلع  قیقحتلا  ىھتناو   .. طبضلاب ققحت  مزال 

هیف رصانلا  دبع  ةافو  دعب  هنإ  ناورم  لاقف  ؟  نيأ نم  ضرألا  اھب  تيرتشا 
انذخأو اھانعب  ىنم  هتجوزل  ةریتك  ايادھ  اومدق  برعلا  ءاسؤرو  كولم 

. ضرألا هذھ  اھب  انيرتشاو  اھسولف 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


تددحت هتورث  ناورم  فرشأ  نإ  لاق  نامثع  دمحأ  نامثع  ةدومح : لداع 
كلمأ انأ ال  لاقو   .. رالود نویلم  نم ٤٠٠  رثكأب  تاینیعبسلا  فصتنم  يف 

. ناورم هكلمي  امم   ٪١

كلذكو  ، سدیسرملا تارایسلاو  مرھلا  ضرأ  كانھ  لیق  ام  بناج  ىلإ 
ةمكاحملل اھیف  نیلوئسملا  ةلاحإ  تمت  يتلاو  جنيوبلا  تارئاطلا  ةقفص 

. ةیئانجلا

طسوألا قرشلا  يف  جنيوب  ةكرش  لیكو  ناك  نامك  وھ  عماج : دومحم 
دمحأ ناك  اھمايأ   .. هتلومع ذخاي  مزال  جنيوب  ةرئاط  يرتشت  ةلود  يأ  ينعي 

ناورم نإ  اھمايأ  لیق  ةراجتلا  ريزو  دبع هللا  دمحمو  ناریط  ريزو  حون 
ةلومع ذخأ  ناورمو   .. اورتشا ًالعف   .. جنيوب تارئاط  اورتشي  نأ  مھحصن 
. ةءارب اوعلطو  ةمكاحملل  اومدقو  ةمكحملا  حارو  ربك  عوضوملاو 

همساب جزلا  مت  امدنع  ناورم  فقوم د. ناك  اذام  عماج : دومحم  تلأس 
؟ ةراعد ةیضق  يف 

.. تانانفلا ضعب  هیف  ناكو  ةديدجلا  رصم  يف  ةقش  يف  ناك  هنإ  لصح  ج :
لوئسم عم  قافتالاب  جراخلا  نم  لفقلاب  مھیلع  قلغأ  حارو  هج  دحاوف 
نیفراع شمو  ةقشلا  يف  نیسوبحم  سان  هیف  نأ  ةدجنلا  غلبأو   .. ریبك

لود رابكلا  سانلا  اودجو  اولخدو  بابلا  اورسكو  ةدجنلا  تءاج   .. اوعلطي
تناك ةعاس  دعب  نكل   .. ةدجنلا سیلوب  فسأت  اًعبطف   .. نيولحلا سانلاو 

ناكو ةحیضف  تناك  دقل   .. عوضوملاب ةفراع  ةزھجألا  لكو  رصم  لك 
. ناورم فرشأل  ةءاسإلا  اھب  دوصقملا 

تاداسلا تاسایس  لایح  ناورم  يأر د. ناك  اذام  ناورم : لامج  تلأس 
؟ دیفيد بماك  ةردابم  عیقوت  دعب  اًديدحتو 

اھیف دارأ  تاقوأ  هیف  ناك  نكل   .. موي رخآل  اًّدج  ةسيوك  تناك  ةقالعلا  ج :
ةشحو فرشأ  عم د.  هتقالع  نأ  سانلا  دقتعي  نأ  تاداسلا  سیئرلا 

شاقبم دیفيد  بماك  تلت  يتلا  ةرتفلا  امأ   .. هلمع يللا  رودلل   .. هل ةيامح 
ریغت اھرود  نأل  .. اھلبق ناكام  يز   .. عینصتلل ةیبرعلا  ةئیھلل  رود  اھیف 

. ریغت يدلاول  هاطعأ  سیئرلا  ناك  يللا  رودلا  يلاتلابو 

اھب ناورم  اوفصو  يتلا  فاصوألاو  تاياكحلاو  صصقلا  نع  رظنلا  ضغبو 
دیكأتب ةرتفلا  كلت  يف  نیلوئسملا  نم  ديدعلا  ماق  مالعإلا  ةزھجأ  لبق  نم 

هتقالع يف  ءارمحلا  طوطخلا  اھیف  زواجت  ةلحرم  يف  أدب  ناورم  نأ 
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.. ةیسایسلا تادایقلا  نم  هلوح  نم  عمو   .. تاداسلاب

ریثأتلل لخدتي  أدب  هنأ  ناورم  اھب  ماق  ةیلمع  رطخأ  تناك  عماج : دومحم 
دح يأب  ةحاطإلاو   .. ةلودلا يف  ایلع  بصانم  رایتخا  يف  تاداسلا  ىلع 
نم ريرقتبو   .. ةیصخشلا هتالاصتاب  حجنو   .. ایلعلا بصانملا  باحصأ  نم 
نم هنأب  ملاعلا  يف  تارباخملا  ةزھجأ  ضعبو  ةيدوعسلا  تارباخملا 

دح يأ  هجو   .. يشم تاداسلا  ول  رصم  عم  ةسيوك  تاقالع  ةماقإ  نكمملا 
.. هسفن ىلع  فاخ  تاداسلا  اًعبط   .. تاداسلل ربخلا  اذھ  برسو   .. هفلخي

ةيروھمجلا ةسائر  نم  يشمي  هنإ  ةرماؤم  هیف  نأ  اھانعم  ىقبي  هدك  نأل 
. ةلودلا يف  ةریبكلا  تادایقلا  ضعب  نیبو  هنیب  عاقيإلل 

ررقف تاداسلا  قلق  راثأ  يذلا  وھ  كلذ  نأ  يداقتعا  يف  ةدومح : لداع 
لفطلا نع  يربص  ىسوم  بتكو   .. اًّدج ةریبك  ةلمحب  تأدب   .. هنم صلختلا 

تاداسلل دناسم  يفحص  مھأ  ىسوم  ناكو   .. ناورم دصقيو  ةزجعملا 
. هیلإ عوجرلا  نود  اًئیش  بتكي  نأ  نكمملا  نم  نكي  ملو  تقولا  كلذ  يف 

. ناورم فرشأ  ىلع  ةداضملا  ةلمحلا  ىلع  اًقفاوم  ناك  تاداسلا  نذإ 

بتاكلل زعوأ  يذلا  وھ  تاداسلا  سیئرلا  نأ  يداقتعا  يف  ناورم : لامج 
لفطلا اھیلع  قلطُأ  ناورم  ىلع  ةلمحب  موقي  نأ  يربص  ىسوم  ریبكلا 

. ةزجعملا

صلخي يصمامحلا  علطي  يربص  ىسوم  تكسي  عماج : دومحم 
كل لوقي  وھو  تاقانخ  يف  راھنلا  لوط  نیمأ  يلع  هل  علطي  يصمامحلا 

. شو زواع  شم  انأ 

تعفد هكولسو  ناورم  فرشأ  لوح  لاقلاو  لیقلاو  اياضقلا  كلت  لك 
عنص رداصمو  ثادحألا  نع  اًدیعب  هتیحنتل  اًمغرم  وأ  ًایضار  تاداسلا 

. رارقلا

ةصق ریغ  هیف  شاقب  ام  لوقي  موي  لك  ناك  تاداسلا  عماج : دومحم 
هدو  .. ةزجعملا لفطلا  نع  بتاك  نیمأ  يلع  يقالي  صبيو   .. ناورم فرشأ 

هنیعف ءاوضألا  نع  هدعبأ  بیط  لاقف   .. رشنت هدل ال  لوقيو  اذك  بتكي 
. ةیجراخلا ةرازو  يف  اًریفس 

رثإ ىلع  ةیفخ  رصم  رداغ  هنأ  ضعبلا  رسف  اذامل  ناورم : لامج  تلأس 
؟ تاداسلا عم  هفالخ 
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تاداسلا نأ  دكأتب  يللا  ةیسیئرلا  بابسألا  نم  ناك  هد  ناشلع  نظأ  ج :
. ناورم فرشأ  يمحیب  ناك 

فیك مايأ  ةعبرأب  هتافو  لبق  ىلإ  كدلاوب  تاداسلا  ةقالع  ترمتسا  س :
؟ تاداسلا نیبو  هنیب  ةقالعلا  لكش  ناك 

رفسلا لبق  نكل   ... هیلع بضغ  تاداسلا  نأ  سانلل  حضاولا  ناك  ج :
تیبلا يف  اوشعتیب  سیئرلا  ةدایسو  يتدلاوو  يدلاو  ناك  مايأ  ةعبرأب 
هلمع ةيادبل  فرشأ   . دو ةساردلل  انأ  ارتلجنإ  نیحيار  انحا  انك   .. هدنع

اورفاس درول  اي  هلاي  هل  لاق  سیئرلا  يل : تلاق  يتدلاو  ركاف  انأو   .. كانھ
. كانھ مكتایح  اوءدبت  ناشلع  متنأ 
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ةضماغ ةایح 

ًالدج تراثأ  يتلاو  ةرحلا  لامعألا  ىلع  ندنل  يف  ناورم  لمع د. رصتقا 
ناورمف  .. اھیف ةبعشتملا  هتاقالعو  لامعألا  كلت  ةعیبط  لوحو  هلوح  اًریبك 

لزانمو ققش   .. يسلیشت يدانو  يوب  يالب  يدان  ندنل : يف  كلتمي 
لك يف  ةراجت  ىلإ  ةفاضإلاب   .. اینابسإو سيراب  يفو  ندنل  يف   .. حراسمو

؟. سنزیبلا هلتق  مأ  ةسایسلا  هتلتق  لھف   .. ءيش

هلباقب تنك  انأ  ةنس ٨٠  ارتلجنإ  ىلإ  ءاج  ناورم  امل  ينايورشلا : حالص 
يليداكیب يف  بتكم  ذخأ  ناكو   .. ضعب عم  رشابم  لاصتا  ىلع  انكو 

. تروك تسفنأ  همسا  ریبك  يلام  لجر  عم  لغتشیب  ناكو   .. تيرتس

؟ هيإ يف  لغتشیب  ناك  س :

.. ةصروبو  .. ةیلام قاروأ   .. ةجاح لك  يف  لمعتب  ةیلام  تویب  يد  ج :
. أدب ام  لوأ  ةنس ٨٠ .. ناك  ادو   .. تاراقعو

ردقت  .. اًّدج ةریبك  ةورث  مامأ  فقن  اننأل  .. يقیقح زغل  مامأ  نحن  نذإ 
ةیحایس ىرق  هدنعو  اًحرسمو  ًايدان  ىرتشا  لجر   .. تارالودلا تارایلمب 

.. ريدرایلم يتلام  نع  ملكتن  نحن   .. ةنخسلا نیعلاو  رصمو  اینابسإ  يف 
ًابح عفدنا  ينطو  صخش  لاومألا  هذھ  لك  كلتمي  نم  نأ  ركذي  خيراتلاو ال 

فرشأ ناك  اذإ  الإ   .. ةورثلا هذھ  ققحي  نأ  عاطتسا  كلذ  عمو   .. هنطو يف 
. ءانثتسا ناورم 

ملاع يف  ناورم  تاعارص د.  ربتعت  ام  اًمئاد  تناك  ةیملاعلا  فحصلا 
زمياتلاو ةیسنرفلا  دنومیللا   .. رشنلل ةقاربو  ةبصخ  ةدام  سنزیبلا 

دنع رمألا  فقي  ملو   .. ناورم تاقفص  نولوانتي  اوناك   .. مھریغو  .. ةیناطيربلا
حئاضفل اھمامتھا  ةيربعلا  فحصلا  تلوأ  لب  بسحف  فحصلا  هذھ 

ریغ هنأب  هتفصو  يذلاو  هب  صاخلا  سنزیبلاو  ديافلا  عم  ناورم  لكاشمو 
. يدیلقت

: فيراعم ةفیحص  صن 

ارسيوسو اكيرمأو  ایناطيرب  يف  ناورم  تاكلتمم  تدادزا  تقولا  رورمب  »
يف نيرمثتسملا  مھأ  دحأل  ناورم  لوحت  تاینینامثلا  يفف   .. اینابسإو
ناورم نأ  نودقتعي  نم  كانھ  ناك  نایحألا  ضعب  يفو   .. ندنل ةصروب 
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... ةیبرعلا لودلا  ضعب  يف  نيرمثتسملا  نم  ددعل  ءاطغ  لكشي 

يناطيربلا رینویلملا  عم  تاقفص  دقع  يف  ناورم  أدب  ماع ٨١  يفو 
ناریط ةكرش  ىلع  ارطیس  نانثالاو   .. دنالور ينیت  لیئارسإ  قيدصو 
زاھجب نیلوئسملا  دحأ  اھتقو  ناورم  نیع  ثیح   ، دینيوس ديرت  مساب 

يف مھم  بصنم  يف  برعلا  ماكحلا  دحأ  بيرق  وھو   .. يبرع تارباخم 
نم ةرجفتملا  داوملاو  حالسلا  ءارش  يف  تأدب  يتلاو   .. ةكرشلا كلت 

حالسلا اذھ  نم  اًریبك  اًءزج  نأ  الإ   .. ةیبرع لود  ىلإ  اھلاسرإو  اكيرمأ 
رجفت دعبو   .. نانبل يف  ةیباھرإلا  تامظنملا  ىلإ  ةياھنلا  يف  لسرأ 

عارصلا يھو   .. ةديدج ةرماغم  يف  دنالورو  ناورم  أدب  دینيوس  ديرت  ةیضق 
مألا ةكرشلا  يھو   .. رزيرف فوأ  سواھ  ةكرش  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم 

ةكرعملا هذھ  يف  هسفانم  ناكو  زدوراھ  مساب  ةفورعملا  ةعومجملل 
 «. .. ديافلا دمحم 

هيأر بسح  ىلعو   .. يصخش فاشتكاب  جرخ  ديافلا  نإ  : » فيراعم لوقتو 
نأ ةفیحصلا  دكؤتو   .. ناورم ناك  ةیلمعلا  هذھ  ءارو  فقي  نم  نإ   .. اھتقو
نم هومدختسا  مھنأ  ةجردل  ةدیج  تناك  برع  نیلوئسمب  ناورم  ةقالع 
نيذلا  .. نيدرمتملا ةبراحمل  ةحلسألاب  قیبمزوم  يف  ةطلسلا  ديوزت  لجأ 

«. ةیلیئارسإلا ةدعاسملاب  نوعتمتي  اوناك 

؟ هيإ لغتشیب  ناك  ناورم  د. ناورم : لامج  تلأس 

ينابم  ، قدانف ةفلتخملا  هعاونأب  راقعلا  يف  هلك  هلغش  ناك  ناورم  د. 
دنالور ىلع  فَّرعتا  نيدعبو   . ةصروبلا يف  ناك  يناثلا  لغشلاو   .. ةيرادإ

هنیب ةریھشلا  تافالخلا  تلصحو  زدوراھ  لوصأ  ءارش  ةیلمع  يف  اولخدو 
. ديافلا نیبو 

لجر ءاقش  رس  نأ  ديافلا »  » هباتك يف  يناطيربلا  بتاكلا  رواب  مات  ركذ 
.. هل ناورم  ةنایخل  لوألا  ماقملا  يف  دوعي  ديافلا  دمحم  يرصملا  لامعألا 
ىلع هلوصح  مدعو   .. ارسيوس يف  هتماقإو  ایناطيرب  هكرتب  تھتنا  يتلاو 
امك ةياكحلاو   .. هیلع ةیناطيربلا  ةرسألا  بضغو  ةیناطيربلا  ةیسنجلا 
ایناطيرب ىلإ  رجاھو  رصم  ناورم  كرت  امدنع  تاینینامثلل  دوعت  رواب  اھركذ 
ةكلاملا ةكرشلا  يرتشي  نأ  دارأ  يذلاو  دنالور  ينیت  ىلع  فرعت  ثیح 

زوفلل هل  ةئیھم  فورظلا  لك  تناك  دقف  يناطيرب  هنألو   .. زدوراھ تالحمل 
يتلا ةيداملا  ةوقلاب  سیل  ديافلا  دمحم  نأ  روصتو  أطخأ  هنكل   .. ءاطعلاب

. ءاطعلا يف  ةسفانملاب  هل  حمست 
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ديافلا لعج  يذلا  رمألا  ءاطعلا  رعسب  هربخأ  ديافلا  عم  ةيدو  ةسلج  يفو 
كلذ ىلع  ءانبو   .. زدوراھ ةیكلمب  زوفيو  دنالور  ءاطع  نم  لضفأ  ءاطع  عضي 

لتقم يف  ديافلا  بیصي  نأ  عاطتساو  ديافلا  دض  هبرح  دنالور  أدب  رمألا 
.. ةیناطيربلا مالعإلا  لئاسو  يف  هحضف  يف  ناورم  عم  دحتا  امدنع 
رود ناكو   .. زدوراھ تالحم  ءارش  ةقفص  يف  قیقحتلا  تحت  هعضوو 

نبا هنأ  يعدي  ناك  ديافلاف   .. ریعبلا رھظ  تمسق  يتلا  ةشقلا  وھ  ناورم 
دبع نبا  هنأ  تادنتسملاب  تبثأ  ناورم  نكل   .. ةروثلا لبق  نطقلل  ریبك  رجات 
ءارفغ دحأ  ةنبا  بطق  مناھ  يھ  همأو   .. ةیبرعلا ةغللا  سردم  دياف  معنملا 
دياف نیب  ةقالعلا  نع  رواب  مات  تاملك  يھ  كلت   .. ةریحبلاب ةینامحرلا  ةيرق 
ماقتنالا ال يف  ةبغرلا  نإف  رمألا  ناك  امھم  هنأ  دكؤي  عیمجلا   .. ناورمو

. ناورم لتقيو  ةمىرجلا  كلت  لثم  باكترا  ىلإ  ديافلا  عفدت 

عم ناورم  تافالخ  نع  تامولعم  كيدل  لھ  نيدلا : لامج  داھن  تلأس 
؟ ديافلا

ديافلا نیبو  هنیب  فالخ  كانھ  ناك  هنإ  ناورم  نع د. يل  ىكحتا  يللا  ج :
اھیف اولخد   .. دئارجلا تاحفص  ىلع  ىنم  مادمو  فرشأ  متش د.  ديافلا  نأل 

.. دئارجلا يف  رذتعا  ديافلاو  ناطلغ  ديافلا  نأ  تبثأ  ءاضقلاو   .. ءاضقلا يف 
. ناورم نم د.  يل  لیق  يللا  هدو  دحلا  اذھ  دنع  فالخلا  ىھتناو 

زاحنا ناورم  نألو   .. اًّدج ادقعم  ناك  ديافلا  عم  فالخلا  ةدومح : لداع 
فارطأ هیف  ناك  نأل  ریثكب  ربكأ  ةلأسملا  تناكو  دنالور  ينیت  ديافلا  مصخل 

ناك  .. ةيویسآ ةیلورتب  لودو   .. يجیلخلاو يبرعلا  ملاعلا  يف  ةریبك  ىرخأ 
َّمث نمو  لودلا  هذھ  سولف  لوح  حلاصملاو  عارصلا  نم  ةكبش  كانھ  هیف 

. ديافلا نیبو  هنیب  ةیصخش  ةلأسم  نم  ربكأ  ةلأسملا  تناك 

ءارشل عفدت  ضورفملا  تناك  تالومع  هیف  نإ  لیق  ينايورشلا : حالص 
فالخ لصحو   .. يانورب ناطلسل  ناورم  اھب  ماق  ارسيوس  نم  تارئاط 

. يد ةياكحلا  ىلع  ديافلا  نیبو  هنیب 

نم دحاو  قيدص  ناك  ناورم  هدك  نم  مھألا  سب  دمصلا : دبع  ماصع 
. اھنم طوسبم  شنكام  ديافلا  يدو  دنالور  ينیت  وھو  ديافلا  ءامرغ 

.. زدوراھ نم  مھسأ  نیيراش  اوناك  دنالورو  ناورم  ينايورشلا : حالص 
نیب فالخلا  عسو  ادو  زدوراھ  عاتب  مھسألا  ىرتشاو  ديافلا  دمحم  لخدتف 

. ديافلاو ناورم 
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لاومألا ردصم  نع  هولأس  امل  ديافلا  دمحم  نإ  لیق  ينايورشلا : حالص 
. ةقیقحلل ةفلاخم  اھنأ  ناورم  تبثأ  تانایب  ىطعأ 

؟ ديافلا هيإ  لاقو  س :

لمع وھو  ةینغ  هترسأ  نأل  ؛  هترسأ نم  هتورث  ردصم  نإ  لاق  ديافلا  ج :
ناطلس دنع  نم  هياج  يد  سولفلا  نإ  لاق  ناورم  نكل   .. تارامإلا يف 

. تاسبالملا هذھ  تلصحف  يقیقح  ریغ  ديافلا  هربتعا  ام  وھو   .. يانورب

؟ فالخلا دیعصت  مت  فیك  س :

نیماحملا ةروتاف  نأ  حضتا  فالخلا  صلخ  ام  دعب  نأل   .. نوماحملا ج :
. ةینیلرتسإلا تاھینجلا  نیيالمب 

ةجیتن ناورم  لایتغا  يف  ديافلا  طروتي  نأ  نكمي  لھ  ناورم : لامج  تلأس 
؟ امھنیب تافالخلا 

يبأ اھعفر  يللا  اياضقلا  لكو  فذقو  بس  اياضق  اھلك  يد  نظأ  ال  ج :
هدنع ديافلاو   .. هضرب اھبسك  يبأ  ىلع  تعفر  يللا  اياضقلا  لكو   .. اھبسك

. مھأ لكاشم 

؟ لتقلل لصي  فالخلا ال  اذھ  ينعي  س :

. صلاخ نظأ  ال، ال  ج :

مدقي نكمم  يللا  صخشلا  وھ  ديافلا  نأ  بعص  نظأ  نيدلا : لامج  داھن 
. دحأ لتقي  هنأ  ىلع 

قاروألا تفش  انأو   .. ةنس نم ٢٥  مسح  هد  عوضوملا  ينايورشلا : حالص 
. اًمامت اذھ  دعبتسأ  انأو  ضعب  عم  اھیف  اوقفتا  يللا 

؟ حلصلا دعب  ةقالعلا  لكش  ناك  فیك  س :

ناكو  .. ديافلا عم  هتقادصل  ًالیم  رثكأ  ناك  فرشأو  ةيداع  تاقالع  تناك  ج :
هذھ اوفص  ام  دعب  ةيداع  ةقالع  تحبصأ  هب  هتقالعو   .. ديافلا عم  لباقتي 

. لئاسملا

هبیسن ناك  يتلاو  رصم  ةروث  میظنت  ـة  يضق يف  ناور  مسا د. مـ ددرت 
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نییلیئارسإلا نییسامولبدلا  نم  ديدعلا  لتقب  اھیف  امھتم  رصانلادبع  دلاخ 
ام ریغ  تقولا  كلذ  يف  طابترالا  ناكو   .. تاینینامثلا لئاوأ  يف  ناكيرمألاو 

طباض نيدلا  رون  دومحم  میظنتلا  يف  لوألا  لجرلاب  هتقالع  نع  لیق 
ناكو ندنلب  ةليوط  تاونسل  اًمیقم  ناك  يذلاو   .. يرصملا تارباخملا 

. حالسلا ةراجت  تایلمعب  ةقیثو  ةلص  ىلع 

ناكو  .. يلامو يداصتقاو  يراجت  طاشن  هل  ناورم  ناك  ةدومح : لداع 
دعب هنأ  رشنو  قبسو   .. اًّدج ةریثك  ةیسایس  تایلمعل  ءاطغ  نع  ةرابع 
تاریجفت تایلمع  لومي  نأ  هنم  ةیبرعلا  لودلا  ىدحإ  تبلط  دیفيد  بماك 

توم دعب   .. دیفيد بماك  نع  هعاجرإو  كرابم  سیئرلا  جارحإل  ريرحتلا  يف 
. ةریثك دئارج  يف  روشنم  وھو  مالكلا  اذھ  لیق  تاداسلا 

نوكي نأ  دب  ناك ال  ناورم  فرشأ  لتق  ْنَم  نع  انقیقحت  فلمل  ًالامكتسا 
يتلا تایصخشلا  نم  ةریبك  ةعومجمب  تیقتلاف   ، ةملك ةيرصملا  ةیلاجلل 

. هتافو موي  ىتحو  ندنل  ىلإ  هئیجم  ذنم  ناورم  تشياع 

تأدب انھ  نمو  دادزت  ندنل  يف  هتماقإ  تارتف  تأدب  يجولحلا : يجان 
ءاشنإ يف  ریكفتلا  ءاج  ام  ةياغل  انب  مايألا  ترم  دقو   .. قثوتت هعم  ةفرعملا 
ةدعس وبأ  نسح  ریفسلا  اھیلإ  اعد  نأ  دعب   .. ارتلجنإ يف  ةيرصملا  ةیلاجلا 

. ةیلاجلا ءاشنإل  تاعربتلا  عمج  يف  انأدب  انھ  نمو 

رھشب اھدعب  ينیلرتسإ  هینج  فلأ  انبج ٧٠  اھتلیل  نم  ينايورشلا  حالص 
نطولا جراخ  ةيرصم  ةیلاج  لوأك  هانلبقتساف  كرابم  ينسح  سیئرلا  هج 

. ءاقللا اذھب  اًدیعس  لجرلا  ناكو 

مأ اًرباع  ءاقل  ناك  لھ  ؟  ناورمو كرابم  سیئرلا  نیب  ءاقللا  ناك  فیكو  س :
؟ ًایمیمح ءاقل 

هج يردق  دمحأ  ریفسلا  هدك  دعب   .. يمیمح شنكام  يداع  ءاقل  دقتعأ  ج :
تیبلا لمعن  انحا  نإ  ةركف  ّيلع  حرتقا   .. ةرافسلا يف  رصمل  ماع  لصنق 
مكل بیجھ  انأ  لاقف  هینج  فلأ  اناعم ٧٠  يللا  لك  تلق   .. يرصملا

عربتو بـ قفاو  ناورمف  ةركفلا  هیلع  ضرعو  ناورمب  وھ  لصتاو   .. تاعربت
. فلأ غلبمب ٣٠٠  مھاسیھ  هنأ  دعو  ديافلاو   .. فلأ  ١٠٠

ناورم وأ  اھلك  ةیلاجلا  ىرتشأو  لخدأ  انأ  اي  لاق  ديافلا  نيدلا : لامج  داھن 
. ةیلاجلا يرتشيو  لخدي 
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نم ىلع  ديافلاو  ناورم  نیب  عازن  كانھ  ناك  لھ  يواصلا : يدمح  تلأس 
؟. ةیلاجلا هذھ  ىلع  رطیسي 

لمكیھ ديافلا  نأ  انملع  دح  ىلع  نيدعبو  فلأ  عفد ١٠٠  فرشأ  ج:د.
. لعفي مل  هنكلو   .. غلبملا

؟ هسولف شعفدم  ديافلا  ينايورشلا : حالص  تلأس 

. عفدي مل  ال،  ج :

؟ ناورم ناشلع  س :

. نوكي دق  ج :

كلذكو  .. ریبكو مخض  بطق  ناك  ناورم  فرشأ  نأل  دمصلا : دبع  ماصع 
. ةيرصملا ةیلاجلا  ةدایق  يف  هاعم  عراصتي  دح  زواع  شم  ناك  ديافلا 

هترطیس ضرفي  نأ  دصقي  ناك  هنأ  دقتعت  لھ  ىفطصم : قیفو  تلأس 
؟ هل اًربنم  نوكت  ىتح  ةیلاجلا  ىلع 

هلامعأ سرامیل  لیبقلا  اذھ  نم  ءيشك  اھاري  ناك  هنأ  دقتعأ  ج :
امدنع نكلو   .. اًریثك اھب  متھي  ناك  يلاتلابو   .. ةیسایسلاو ةیعامتجالا 

.. يداملا نوعلا  عطقي  ناك  ةرادإلا  سلجم  عم  ةيوق  ریغ  هتقالع  نوكت 
ةیصخشلا هتامامتھا  صختو  ةیصخش  ةقالع  تناك  اھنأ  تبثي  اذھو 

. ةيرصملا ةیلاجلاب  اًمامتھا  سیلو 

هنأ ریغ  ةیلاجلا  نم  ةجاح  يأ  دفتسي  مل  ناورم  فرشأ  د.  ناورم : لامج 
يللا سانلاو  ندنل  يف  ءارقفلا  لأساو   .. طقف نیيرصملا  لمش  مل 

. ةیلاجلا نم  دیفتستب 

مل هنكلو  ةیلاجلا  ةرادإ  سلجم  ةسائر  كرت  ناورم  د.  نيدلا : لامج  داھن 
. اھنع دعتبي 

ةرادإ بولسأ  يف  فالخ  مكنیب  هیف  ناك  لھ  ىفطصم : قیفو  تلأس 
؟ ةیلاجلا

ةقيرطلا ىلع  فرصتیب  ناك  هنأ  ببسب  ةریثك  تافالتخا  كانھ  ناك  ج :
لوألا صخشلا  نوكي  نأ  ديري  ناك  ينعي   .. طسوألا قرشلا  يف  ةفورعملا 
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قاروأ يأ  فرعأ  مل  انأ  لاثملا  لیبس  ىلع  ينعي   .. رارقلا يف  ریخألاو 
. اذھ ىلع  ةرم  نم  رثكأ  تضرتعا  نإو  اًسیئر  تحبصأ  امل  الإ  ةیلاجلل 

.. بالقنالا هبشي  ام  هیلع  لصح  تارتفلا  نم  ةرتف  يف  دمصلا : دبع  ماصع 
نع ةیلاجلا  اوكسمي  مھنأ  اوبح  نیيرصملا  نم  ةعومجم  هیف  تناكو 
عمو  .. هدك دعب  اھكرتو  حجنو  تاباختنالا  لخد  لجارلا  تاباختنالا  قيرط 

. مھل ىنبملا  كرت  دقف  كلذ 

معدل هتامھاسم  تناك  ةیلاجلل  اًسیئر  تنك  امل  انأ  ىفطصم : قیفو 
. اًّدج ةفیعض  ةیلاجلا 

ةیلاجلل الیف  بتك  هنأ  ينغلب  عوبسأب  تومي  ام  لبق  دمصلا : دبع  ماصع 
. ةیلاجلا عم  ةلكشم  شولم  هنأ  رھظي  هدو  ينیلرتسإ  ةینج  فلأ  بـ ١٥ 

؟ روتف اھیف  الو  ةیعیبط  تناك  مكنیب  تاقالعلا  ىفطصم : قیفو  تلأس 

انأ نيدعبو   .. ةرادإلا بولسأ  يف  فالتخالا  بسب  روتف  ةيوش  اھیف  ناك  ج :
. برھت هنكل  اياضقلا  ةیلوئسم  لمحتي  هیلخأ  تلواح 

.. ةیلاجلا ىلع  ةریتك  لاضفأ  هل  لجارلا  ناك  ةقیقحلا  ظوفحم : نادمح 
هباسح ىلع  ناك  هلك   .. ناضمر يلایل  ءایحإو   .. ناضمر راطفإ  هيافك 
فرشأ روتكدلل  مدقتیب  ناك  ةدعاسم  يأ  زواع  ناك  يللاو   .. صاخلا

. رخأتیب شنكام 

دالیملا دیع  ةلیل  ةنس  لك  نیسیئر  نیلافتحا  اندنع  انحا  يلجم : داؤف 
. اًّدج ةليوط  ةدم  اناعم  دعقي  يجییب  فرشأ  ناكو د.  ةمایقلا  ةلیلو 

وأ حرف  ناك  اذإ  ةجاح  لك  يف  اًدجاوتم  ناك  ناورم  دمصلا : دبع  ماصع 
اًمياد ناك  ناضمر  يف  ةنس  لك   .. ةيریخ ةلفح  وأ  ةسینك  وأ  متأم 

.. اًدجاوتم

نیيرصملل فرشأ  اھلمع د.  ةریغص  ةجاح  كلوقأ  زواع  نيدلا : لامج  داھن 
ريزو ملك  فرشأ  طقف د.  تاھینج  رفسلا ٥  لدب  ناك  جالعلل  اوجییب  يللا 

. ًاّینیلرتسإ اًھینج  هینج لـ ٣٥   ٥ نم لدبلا  ىلخو  ةحصلا 

لامج فافز  هروضح  دعب  تمت  ناورم  لایتغا  ةیلمع  نأ  ىري  نم  كانھ 
هتخأ لباق  مویلا  اذھ  يف  فرشأ  نأ  ةصاخ   ، كرابم سیئرلا  لجن  كرابم 
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نلعي ناك  ناورم  نأ  ىلإ  ةفاضإ   .. برق يموي  نإ  سساح  انأ  اھل  لاقو 
امدنعو  .. هضراعي يرصملا  ماظنلا  نأو   .. يرصملا ماظنلا  دض  هنأ  عیمجلل 
ضعب تدكأت  انھ   .. هلجن فافز  لفحل  هوعدي  ةيروھمجلا  سیئر  اودھاش 

الإ يھ  امو  يرصملا  ماظنلا  مارتحاب  ىظحي  ناورم  نأ  تارباخملا  ةزھجأ 
. هلایتغا ةیلمع  تناكو  ةلیلق  مايأ 

دیسلا فافز  لفح  كدلاو  روضح  لھ  كداقتعا  يف  ناورم : لامج  تلأس 
لعج امم  يرصملا  ماظنلا  عم  هتقالع  دیكأت  يف  مھسأ  كرابم  لامج 

؟ هلایتغاب لجعي  رخآلا  فرطلا 

امك ماظنلا  عم  ةئیسلا  ةقالعلا  نم  مغرلا  ىلع  حرفلا  يدلاو  روضح  ج :
اذھلو  .. دكؤأ شردقا  ام  سب   .. هلایتغا يف  تمھاس  امبر  اًفورعم  ناك 
سیئر امل  لیئارسإ  يف  اولاق   .. رھشب فرشأ  ىفوتي د. ام  لبق  ببسلا 
تناك اھنأب  داسوملا  سیئر  دض  ةیضقلا  رسخ  ةيركسعلا  تارباخملا 
عارصلا لحارم  لالخ  تام  نییلیئارسإلا  نم  اًریبك  اًددع  هیف  نأ  نیببسل :
نأ ول  نییفحصلا : دحأ  لأسو   .. ةینیطسلفلا ةیضقلا  يف  ةفلتخملا 
فرشأ هیل   .. اوتام يللا  لود  نییلیئارسإلا  لتق  ببس  ناك  ناورم  فرشأ 

؟ شياع هسل  ناورم 

ءامسأ اھلك   .. توم .. د. اربوك لباب   .. ةزجعملا لفطلا   .. هتنبا جوز   .. رھصلا
؟ ناورم فرشأ  ىعدُت  ةدحاو  ةیصخشل 

ایناطيرب يف  لماعي  ناك  هنأ  رسفت  فیك  ىفطصم : قیفو  تلأس 
؟ يسامولبدك

. ةناصحلا نم  عون  هل  ناك  هنأ  يصخشلا  يریسفت  ج :

؟ هيأ نم  ةدمتسم  س :

عم ةصاخبو  ةیبرعلا  لودلاب  ةقباسلا  هتاقالع  نأ  دقتعأ   .. ةدقعم ءایشأ  ج :
ناتسناغفأ برح  يف  اًریبك  اًرود  بعل  هنأ  ةصاخو   .. ةيدوعسلاو ایبیل 

. ةساردلا قحتسي  اًریبك  اًرود  هل  نأ  دقتعأ 

لخاد ةوقلا  هذھ  دمتسا  فیك  ریسفتل  جاتحت  ةضماغ  كتاملك  س:
؟ يزیلجنإلا عمتجملا 

ةيركسع رومأ  فشكب  ةقالع  هل  ناك  هنإ  لوقتب  رداصملا  ضعب  كانھ  ج :
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. ایبیل لثم  لودب  ةصاخ 

؟ نمل ایبیل  نع  تامولعم  فشك  س :

. باھرإلا دض  اھبرح  يف   .. ایناطيربو  .. اكيرمأ ةحلصمل   .. رصمل ج :

؟ ةناصحلا ىلع  لصح  دقف  كلذ  حص  اذإ  هنأ  دقتعت  لھو  س :

ةيرح هدنع  هیلختب  ةنیعم  تاجاح  هیف  ضماغ  ءيش  كانھ  هیف  ج :
. ایناملأو اكيرمأو  ایناطيرب  يف  ةكرحلا 

فلم رارسأ  فشك  ناورم  نإ د.  لوقي  يأر  كانھ  ناورم : لامج  تلأس 
اكيرمأو ایبیل  نیب  قافتالا  عیقوتب  عرس  امم  يبیللا  يركسعلا  حلستلا 

ةنس ٢٠٠٢.

ىلع ءانب  ىقبي  ةجاح  يأ  لمع  ناورم  روتكد  ول  لوقأو  عجرھ  ج :
.. قرفلا هد   .. رصم ةحلصم  مدخي  امبو   .. ةيرصملا ةدایقلا  نم  تامیلعت 
.. تومت نكمم  سب  كدلب  حلاصل  اد  لمعلا  لمعا  يل  لاق  دح  ول  ينأل 
ناشلع اذك  لمعا  هلولوقیب  اوناك  امل  ناورم  فرشأ  نكل د.  .. ركفأ نكمم 

. رضاح لوقي  اًمئاد  ناك   .. دیفتستھ رصم 

ءاھنإ يف  تمھسأ  رارسألا  كلت  نأ  دقتعت  لھ  ىفطصم : قیفو  تلأس 
؟ اكيرمأو ایبیل  نیب  عارصلا  فلم 

. اًریبك اًرود  بعل  هنأ  روصتأ  ج :

ةیبیللا تارباخملاب  ةقالع  ىلع  ناورم  ناك  لھ  ناورم : لامج  تلأس 
؟ ایبیل ىلع  رظحلا  ءانثأ  يف  حالسلاب  ایبیل  دادمإ  يف  مھاسو 

نأل برح ٧٣  ءانثأ  يف  ةیبیللا  تارباخملاب  ةقالع  ىلع  ناك  ةیحان  نم  ج :
تارئاطلل رایغ  عطق  ءارشل  تعقو  يللا  لودلا  ىدحإ  تناك  ایبیل 

رایغ عطق  ناشلع  ابروأ  يف  عناصملا  حتف  يللا  وھ  ناورم  . دو  .. ةيرصملا
نوكیھ اًعبطو  ایبیلو  ةيدوعسلاو  رصم  سولفلا  لوح  يللاو   .. تارئاطلا

. مھب ةقالع  ىلع 

يف ناورم  ةيرقبع  يھ  ةقیقحلا  يف  ةمھملا  ةطقنلا  ةدومح : لداع 
ةلجم يف  ترشن  يتلا  تاساردلا  ىدحإ  يفو   .. ءالؤھ لك  عم  شياعتلا 
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يبوللا يف  نیمھملا  نم  دحاول  ةسارد  ملاعلا  يف  تارباخملا  نع  ربعت 
تیب هدنع  ىقبيو  سيراب  يف  شیعي  ناورم  يازإ  هنإ   .. لوقیب يدوھیلا 
يازإ  .. يدودو انايد  لایتغا  ةیضق  يف  هیف  مھتا  يذلا  تقولا  يف  ریبك 

نم نیلیمع  ةوشرب  ةيراجتلا  تایلمعلا  ىدحإ  يف  مھتم  وھو  اكيرمأ  حوري 
اكيرمأ لوخد  عاطتسا  كلذ  عمو   Black list ـ لا ىلع  ناورم  عضو  متو   CIA
سوساج هنأب  مھتم  وھو  رصم  حدمي  يازإ  مث   .. بلقلا يف  ةحارج  لمعيو 

ىلع نیيرصملا  نم  هل  فاصنإ  كانھو  هكرتت  لیئارسإ  يازإ  مث  لیئارسإل 
نأ ىلع  ةرداق  ةيرقبع  ةیصخش  مامأ  نحن   .. ينطو رود  بعلي  ناك  هنأ 

. فارطألا عیمج  عم  اًّدج  ةدقعم  حلاصم  اھل  قلخت 

تافارتعابو لدجلل  ةریثم  ةیصخش  ناورم  ةیصخش د. يكافولس : دجمأ 
ءادعأ هدنع  يلاتلابو  يداصتقالا  طاشنلا  هدنع  وھ  ًالوأ   .. ةفاك فارطألا 
اًمومعو  .. نایحألا ضعب  يف  ةلدابتم  تاديدھت  كانھ  ناكو   .. نیيداصتقا

. ةيداصتقالا ناورم  ةیصخش  لوح  لدج  كانھ 

؟ نويداصتقالا كدلاو  موصخ  نم  ناورم : لامج  تلأس 

. تاقیقحتلا ببسب  ءامسأ  لوقأ  شردقأ  ام  ایلاح  ج :

؟ مھفرعت تنأ  سب  س :

.. هآ ج :

؟ لتقلل لصي  فالخلا  نكمم  لھو  س :

ةمىرجلا اولمع  يللا  لھو   .. اھتبثت نكمم  يللا  تايرحتلا  ىقب  يد  ج :
لك  .. مھكرحتب ةلود  هیف  الو   .. ةلود عم  نیلاغش  الو  مھباسحل  نیلاغش 

. ران ریغ  نم  ناخد  شیفام  سب  ةدوجوم  لماوعلا 

دیشروخ ةرسأ  نیبو  كدلاو  نیب  فالخلا  نع  تامولعم  كيدل  لھ  س :
؟ مالسلا يف  ضرأ  ىلع 

اولواحیب اوناك  همھ  نإ   .. هد فالخلا  يف  ترون  يللا  ةدیحولا  ةبمللا  ج :
رعس يدلاو  عاتب  ةزانجلا  موي  يناتو  ضفر  فرشأ   . دو ضرألا  اورتشي 

. رایلم ىلإ ٢  نویلم  نم ١٠٠  علط  ضرألا 

؟ مكاعم هسل  ضرألا  س :
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اھرعس ضرألاو  ةباینو  عازن  هیفو  فصنلا  همھو  فصنلا  اندنع  انحا  ج :
. ةلاغش تاقیقحتلاو  ةجاح  يأب  دح  يأ  مھتأ  انأو ال  اًفعض  برض ٢٠ 

ًانایحأو اًموھفم  الو  اًفورعم  نكي  مل  ناورم  فرشأ  سنزیب  ةدومح : لداع 
سنزیبلا لوح  عارصلا  نوكي  امبر  لودلا  ضعبل  ًایسایس  ًءاطغ  نوكي 

. هلتقل ًاببس 

مھنمو ًابذھم  هاري  ناك  نم  مھنمف  ناورم  ةیصخش د.  لوح  ءارآلا  تفلتخا 
يف تقفتا  ءارآلا  عیمج  نكل  ایكذ  هاري  نم  مھنمو  افرجعتم  هاري  نم 

. ةضماغ ةروصب  تتام  ةضماغ  ةیصخش  مامأ  اننأ  ةياھنلا 

ناك ال هنكل  ابذھمو  اباذجو  اًقرشم  اًمئاد  ناك  تسرھ : كالب  يبرك 
. ءيشلا ضعب  اًرتوتم  هلعج  امم  هسفن  ىلع  رطیسي 

فیك فرعيو  اًقبلو  اًرذح  اًصخش  ناك  هتعیبطب  ناورم  د.  مامإ : ينسح 
. ةلكشم يأ  ىدافتي 

كفاش ول   .. سانلا عم  هلماعتو  همالك  يف  اًّدج  صيرح  نيدلا : لامج  داھن 
يرصم هوھو  ؟  هيإ همسا  ؟  هد نیم  ينلأسيو  علطي  اناعم  دعاق  ةرداھنلا 

. اًّدج اًصيرح  اًمئاد  ناك  الو أل؟ 

ناكو هتافرصت  لكل  ةبسنلاب  ةقدلا  ىھتنم  يف  هتاباسح  عماج : دومحم 
.. ریتك رصم  يف  ةطلسلا  سیلاوك  يف  بعلو  هسفن  يف  ةریبك  ةقث  هدنع 

يجییب ئرقم  هیف  لاثملا  لیبس  ىلع  ينعي  لجخلا  نم  عون  هدنع  ناكو 
هل عفدا  ناشلع  سولفلا  ينیطعي  ناكو  ناضمر  رھش  ءایحإل  رصم  نم 

.. ةروصلا يف  ىقبي  بحي  شنك  امو  يد  لئاسملا  نع  يندعبا  يل  لوقيو 
. ضومغلاب هنوفصي  نيرخآلا  لعج  يللا  اد  امبرو 

حضاو دحاولا  عم  دعقیب  ناك  ضومغ  هتایح  يف  رأ  مل  يقفلا : ىفطصم 
. ةریثك صصق  نع  ملكتيو  يكحيو 

اًضماغ ام ـ  دح  ىلإ  ناكف ـ  تامولعملا  متكتي  اًمئاد  ناك  ديرف : دیجملا  دبع 
. ضماغ لكشب  تامو  بناجلا  اذھ  يف 

هیف نأ  دقتعأ  انأ   .. ضومغ هیف  هتوم  نأ  دقتعأ  انأ ال  يقفلا : ىفطصم 
. هعم لماعت  ةیبنجأ  ةلودل  تارباخم  زاھج 
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؟ ةینوناق كراعم  يف  ضوخلا  ىوھي  ناك  لھ  س :

ةرشابم ریغ  وأ  ةرشابم  ةقيرطب  ةریثك  لكاشم  يف  وھو   .. لوط ىلع  ج :
ناك وھ  ةیلاجلا  لثمأ  حورأ  تنك  امل  انأ   .. مكاحملا حورنب  انحاو  ىتحو 

هترعشأ ةجاح  يدو   .. ًایصخش وھ  هولثمیل  هعوتب  نیماحملا  لسري 
. اھنم قیضلاب 

حرسم ىلع  الثمم  لمعي  نأ  عیطتسي  هنأ  تبثي  نأ  ديري  ناك  مولب : دراوھ 
. ماھ صخش  هنأو  ملاعلا 

ةزانجلا موي  الإ  اھفشتكأ  مل  ةیصخشلا  حمالم  نم  ءزج  نامسلا : يلع 
رصم ءارقف  يف  تناك  تيأر  امك  يل  ةبسنلاب  ةأجافملاو   .. هتعاتب

دعاس هنإ  لاق  دحاو   .. مھل ناورم  تامدخ  مھنم  تعمسو  اھئاطسبو 
... ينبا نیع  هنإ  لاق  رخآو   .. يدالوأ

؟ ةقيرطلا هذھب  هتياھن  نوكت  نأ  اًعقوتم  ناك  لھ  ناورم : لامج  تلأس 

يز هنأ  اھیف  تركف  يللا  ةدیحولا  ةجاحلا  سب  اھعقوتأ  شتنك  ام  ج :
ىقبت تومي  دح  امل  ةداعو   .. ةضماغ ةتوم  تام  ةضماغ  ةایح  شاعام 

. هتوم دعب  ديدج  راوشم  انل  أدب  نكل   .. ةياھنلا

امنیح  .. ناورم لتقم د.  ةیضق  كرابم  ينسح  يرصملا  سیئرلا  مسح 
ىلع  .. هدالبل ةلیلج  تامدخ  ىدأ  هنأو  اًصلخم  ًاینطو  ناك  ناورم  نأ  نلعأ 

.. ناورم راحتنا  ةركف  اھتاقیقحت  نم  درايدنالتوكسإ  تدعبتسا  رخآ  بناج 
تفشتكا امدنع  ناورم  تلتق  لیئارسإ  لھ   .. نآلا حورطملا  لاؤسلاو 

ناورم لتق  يذلا  لھو  ؟  ةليوط تاونس  باقعلا  رخأت  اذاملو  ؟  اھل هلیلضت 
؟ ينسح داعسو  فصان  يثیللا  لتق  يذلا  وھ 

يف لقألا  ىلع  تایصخش  عم ٤  ثدح  ناورمل  ثدح  ام  يكافولس : دجمأ 
. تاقیقحتلا ىلع  ةریثك  ذخآم  انيدل  ناكو  ينسح  داعس  مھنم  يضاملا 

ریس نأل  ينسح  داعس  ةصق  يف  انیلع  كحضنا  انحا  دمصلا : دبع  ماصع 
اولخدت سان  هیفو  ةطوبضم  نكت  مل  ينسح  داعس  ةیضق  يف  ثادحألا 

. ةیضقلا حلاصل  شم  ةقيرطب 

.. سيوكو اًمیلس  ناك   .. اًمامت فلتخي  عوضوم  هد  ناورم  عماج : دومحم 
يف ًاببس  نكت  مل  اھنأ  دقتعأ  نكل  ةبعص  ةیحص  فورظب  رم  حیحص 
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. هراحتنا

دحل انايد  توم  ىتح   .. ةزھجألا نیب  قیسنت  هیف  دیكأ  ينايورشلا : حالص 
تارباخملا نیب  قیسنت  هیف  لھ   .. هعاتب ببسلا  فورعم  شم  يتقولد 

ةافو ويرانیس  سفن  ناورم  ةافو  ثداحو   .. مأ ال ةيزیلجنإلاو  ةیسنرفلا 
. ماھفتسا تامالع  يد  لكو  لاقلاو  لیقلا  اھیف   .. ينسح داعس 

تحبصأ يد  ایلع  راودأ  نم  طوقسلا  ةياكح  نيدعبو  يقفلا : ىفطصم 
.. لعاف لعفب  راحتنا  هنأ  دیكألاو  ًايدیموك  اًملیف 

؟ كريدقت يف  ناورم  فرشأ  لتق  ْنَم  ناورم : لامج  تلأس 

. ةلكشملا يد  يھو  ةھج  نم  رثكأ  نوكي  نكمي  ج :
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رصانلا دبع  ىنم  ةداھش 
ناورم فرشأو  انأ 

نأ ديرأ  رصانلا  دبع  ىنمل  جوزلا  رایتخا  يف  رصانلا  دبع  بألا  رود  ام  س : 
نأ ديرأو  دحاو  بحأ  انأ  اباب  هل  تلقو  يتببحأ  لھ  ؟  يتجوزت فیك  فرعأ 
كانھ ىنم  اي  يكل  لاق  يذلا  وھ  مأ  كلباقيو  يتأي  نأ  بلط  وھو  هجوزتأ 

؟ ثدح اذام  يل  يورا  كبطخي  يكل  ّىلإ  ىتأ  صخش 

يل يتأت  تناك  يتلا  ناسرعلا  لكو  ناسرع  اھل  يتأي  ناك  تنب  يأك  انأ 
. شھدني ناكف  ةینغلا  تالئاعلا  نم 

؟ ناسرعلا كیلإ  يتأي  ناك  فیكو  س :

هل لوقت  امامف  ةيرصم  ةلئاع  يأ  لثم  اھل  لوقت  امام  ةبحاص  ةدحاو  يتأت 
تلاق ال. امامف  ينم  ربكأ  ریبك  سيرع  يتأي  الثمو  هفرعن ال ال ال  اھل  لوقیف 

. ةدحاو لك  بجعي  ناك  فرشأ  يوق  فرشأ  ينبجاع  ناك  انأ 

؟ هیلع تفرعت  فیك  س :

يف يتلاخ  دنع  بھذأ  تنك  انأ  جالبلا  يف  يمایم  يف  هیلع  تفرعتا 
انكو يتلاخ  ةنیباك  راوجب  يرھزألا  ةيدان  هتبيرق  ةنیباك  تناك  وھو  يمایم 
انك كلذ  دعبو  اذكھو  يمایم  يف  تكار  بعلن  انأدبو  تكار  بعلن  نامز 

. سیلوبویلھ يدان  يف 

؟ بحلا ةصق  تأشنو  س :

. يب ًابجعم  ناك  هنأ  تفرعو  ةصقلا  تأشنو 

دبع لھ  ناورم  فرشأ  نیبو  كنیب  لدابتملا  باجعإلا  أدب  امدنع  س: 
؟ اباب ءارو  نم  ناك  مأ  ملعي  ناك  رصانلا 

ةسارحب ریسأ  تنك  يننأ  ىسنن  نكل ال  هئارو  نم  ناك  اًعبط  لوألا  يف  ال 
ضفرأ تنكو  ةیشنملا  يف  هلایتغال  ةلواحم  رخآ  دعب  ةسارحلا  تأدبو 

. مھنم برھأ  ينإ  ةایحلا  يف  يتفیظو  تناكو  ةسارحلا 

؟ نیلعفت تنك  اذام  س :
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يناثلا هاجتالا  يف  ةسارحلا  ةرایس  دجأ  يركبلا  ةیشنم  نم  جرخأ  تنك 
تعرسأ نوكأ  يننوكردي  ام  ىلع  ةعرسب  يرجأو  هاجتالا  سكع  ریسأ 

دبعل نولوقي  اذامف  اًعبط  ورتملا  تبكرو  سیلوبویلھ  يدان  دنع  تنكرو 
بنيز لباقأ  بھذأ  ةرایسلا  راوجب  اورظتنیف   ، كتنبا انلمھأ  اننإ  ؟  رصانلا

انأ امأ  ةسارحب  ریستو  باش  ىقبت  كنإ  ایندلا  يف  ءيش  أوسأ   ، يتقيدص
. ةسارحب ریسأ  نأ  يتایح  ةینمأف  نآلا 

ناك امدنع  ناورم  فرشأ  برضب  تماق  ةسارحلا  نأ  ةقیقح  ام  س :
؟ يدانلا يف  كسكاعي 

نأ ىلإ  جاتحي  نكي  مل  هنأل  ينسكاعي  مل  فرشأ  كلذ  ثدحي  مل  ال 
ثدحي مل  اذھ  يتقيدص  تناك  هتقیقشو  هفرعأ  تنك  يننأل  ينسكاعي 

. صصق اھلك  هذھف 

؟ هل تلق  فیك  س : 

هدلاو هل  تلقف  هدلاو  نم  يل  لاقف  اًصخش  كانھ  نأ  هل  تلقو  تبھذ 
هل تلقف  هنیفرعت  نيأ  نم  يل  لاقف  ناورم »  افولا  وبأ   » شیجلا يف  دیمع 
نأ انیبرم  ناك  اباب  نأل  ةقیقحلا  هل  تلقف  يمایم  يف  چالبلا  ىلع  انلباقت 

. ئطخت كنإ ال  نم  مھأ  ةعاجشلا  هدنع  ناك  وھ  نبج  بذكلا 

؟ ناورم نیبحت  كنإ  هل  تلق  لھ  س: 

. بحي هنإ  هدلاول  لوقي  نأ  دحأ  عیطتسي  اعبط ال  ال 

؟. هیبحتب كل  لاق  كلأس  لھ  س:

. ةقئال ریغ  ةملك  تناك  بحب  لوقي  اًدحأ  نأ  عونمم  ناك 

؟ هل تلق  اذام  س :

. ينبجعي هنإ  هل  تلق 

؟ هقالخأ ةقثاو  ِكل  لاق  لھ  ؟ كل لاق  اذامو  س :

.. هتسارد يف  قوفتمو  لوط  ىلع  لوألا  ناك  دقف  ةزیم  هيدل  ناك  فرشأ 
نأ ديرأ  مھل  لاقو  تارباخملاب  لاصتالاب  ماقو  همسا  ينیطعأ  يل  لاقف 

صخشلا اذھ  نإ  هل  تلق  مث   .. صخشلا اذھ  نع  ءيش  لك  فرعأ 
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. ينبطخي نأ  ديريو  ينبجعي 

بلاط يجوزتتھ  بلاط  يل  لاقف  بلاط  هل  تلق  ؟  لمعي اذام  يل  لاقف 
باش يل  مدقتم  تقولا  كلذ  يف  ناك  دقو  معن  هل  تلق  ةعماجلا  يف 

تاداھشو ملعتم  ءيش  لك  هیف  ناك  يذلا  ضفري » يذلا ال  سيرعلا  »
نأ حیحص  ةینغ  ةلئاع  نم  نكي  مل  فرشأو  ةملكلا  هذھ  يل  تلاق  امامف 
مل سب  اشاب  همأو  هوبأ  نم  هدلاو  وھف  مھیضارأ  تذخأ  سب  اشاب  هدلاو 

. اذكھ اورمتسي 

؟ ةروثلا دعب  س :

. معن

؟ رصانلا دبع  ةنبا  جوزتي  بھاذ  س :

ناك ام  لوأ  نم  لماكلاب   v.c ـ لا ءيش  لكب  ىتأو  اذھ  هل  تلقف  طبضلاب 
لك يل  أرقو  ينبلطو  ًالوجخ  اًذیملت  ناكو  هلكش  ناك  فیك   .. اًذیملت
هتاوخأ نعو  هدلاو  نعو  هنع  تارباخملا  زاھج  اھب  ىتأ  يتلا  ريراقتلا 

لاق كلذ  دعبو  اًئیش  اوكرتي  مل  هنع  ةریغصو  ةریبك  لكب  اوتأ  مھف  همامعأو 
يف ناك  وھو  جرختي  ىتح  رظتنن  نأ  دب  بلاطل ال  يبطختت »  » نأ نكمي  ال 

جرختي ىتح  هرظتنن  اننإ  كلذ  تقو  فرعي  ناك  هنكل  مولع  سويرولاكب 
. َّيلع اوقیضي  اوأدبف 

؟ فیك س :

اذكھو كلذ  يلعفت  يجرخت ال  ةبھاذ ال  تنأ  نيأ  ىلإ  جورخلا  دنع  ًالثم 
اذإو كدرفمب  اًدبأ  هیلباقت  كنأ ال  ينيدعوت  يل  لاقف  لعفأ  اذام  هل  تلقف 

يننإ فحصملا  ىلع  فلحأو   . بورج وأ  يدان  يف  كلذ  نوكي  هیتلباق 
مزال ينيدعوت  لوقي  اباب  امل  نكل  ةجضان  تنك  يننأ  مغر  يدعوب  تیفو 

. ةنابج حبصأ  نأ  ديرأ  انأو ال  ةنابج  ينوكت  وأ  كدعوب  يفوت 

؟ دعولاب يتیفو  لھ  س:

جرختو ةنسلا  ترمو  يدانلا  ىلإ  بھذن  هل  لوقأ  نأ ال  يل  لوقي  ناكو   ٪ ١٠٠
تلق  .. لمعي هل ال  تلق  لمعي  اذام  يل  لاق  مدقتي  هل  لوقأ  تبھذف  زایتماب 
وھ بھذي   .. يتنبا ال جوزل  ةفیظو  رضحأ  انأ  يل  لاق  ةفیظو  هل  رضحأ  هل 
. هل تلقو  تبھذ  اًدج  هبحب  تنكو  رماع  ریشملل  تبھذ  ينكل  لغتشي 
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كانھ نأ  رصانلا  دبع  سیئرلا  نم  فرعي  ناك  ریشملا  لھ  نكل  س : 
؟ كل اًمدقتم  اًسيرع 

اوناك مھنأل  فراع  ناك  تاداسلا  سیئرلاو  فرعي  ریشملا  ناك  اعبط  معن 
هل رضحأ  فوس  يتنبا  اي  رضاح  يل  لاقف  ضعب  نم  ةثالثلا ـ  اًدج ـ  نیبيرق 
يل تلق  تنأ  يل  لاقف  ؟  ةفیظولا تدجو  لھ  رھظلا  دعب  هتملكو  ةفیظو 

شیجلا يف  ریغ  هفظوأ  نأ  فرعأ  يل ال  لاق  موي  يناث  حبصلا .» مویلا  »
ناورم فرشأ  يوامیك  لوأ  مزالم  مزالملا  وھ  كلذل  شیجلا  يف  هفظوف 

ابابل تبھذ  كلذ  دعبو  ةيزكرملا  لماعملا  يف  شیجلا  يف  ریشملا  هنیعو 
. ةفیظو هيدل  حبصأ  هل  تلق 

؟ نیعت فیك  كلأس  لھ  س :

. هل لاق  ریشملا  اعبط 

هنییعتب موقي  نأ  لبق  سیئرلا  نم  نذأتسا  ریشملا  نأ  نيدقتعت  لھ  س : 
؟. ةرشابم هنییعتب  ماق  مأ 

سیلو راوح  ءاقدصأ  نیب  دالوألا  نع  اًراوح  ناك  هنكلو  ناذئتسا  نكي  مل 
ءاجو ربوتكأ  موي ١٤  باتكلا  تبتكو  مدقتي  ءاجو  ًابتار  ذخأو  نیعت   .. ناذئتسا

. ناورم لكناو  وھ  تیبلا  يف  ًایمسر  مدقتیل 

؟ مویلا كلذ  يف  ثدح  اذام  يل  يورا  س :

يكل نورضحي  فوس  مھنأ  يدلاول  تلق  يننأ  مویلا  كلذ  يف  ثدح  يذلا 
؟ نم كبجاع  تنأ  يل  تلاق  ةمھم  ةملك  يل  تلاق  امام   .. يل اومدقتي 

ةكبشلا يكل  بیجیھ  بط  يل  تلاقف  فرشأ  ينبجاع  انأ  اھل  تلقف 
يف يظقیتست  امدنع  بالودلا  يف  مھیعضتو  هيإ » فراع  شم  متاخلا و«

اھل تلقف  كراوجب  مأ  بالودلا  يف  ام  ىلإ  يرظنتل  يرجتھ  حابصلا 
يكل نيديرت  نم  يجوزت  يل  تلاق  بالودلا  ىلإ  يرجأ  دیكأتلاب ال ال 

. يتایح يف  يل  اھتطعأ  ةحیصن  نسحأ  تناكو  ةدیعس  يشیعت 

؟ مویلا كلذ  يف  فرشأ  مدقت  س :

لبق ناكو  اذك  ةعاسلا  رضحي  لاقف  رضحي  فوس  هنإ  يدلاول  تلق  معن 
. بألا رضحي  مث  يل  اومدقتیل  هتمعو  هتدلاو  ترضح  دق  كلذ 
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تغلبأو اھیلع  يللا  تلمع  ىدھ   ، ىدھل مدقتیل  متاح  ءاج  امدنع 
ةلباقمل رضحي  فوس  هنإ  مھل  تلاقو  يروھمجلا  سرحلاو  ةيراتركسلا 

اولاقف ناورم  لكناو  فرشأ  رضح  امدنعف  كلذ  لعفأ  مل  انأ  نكلو  اھدلاو 
.. اذكھ رخأتي  سيرع  هیف  وھ  يل  لاق  اورخأت  امدنع  يدلاوو  متنأ  نم  مھل 
هغلبأ مل  يننأل  لخدي  ملو  جراخلا  يف  دمحأ  دمحم  دنع  سلاج  سيرعلاو 

ةيراتركسلا غلبأ  نأ  تیسن  انأ  هل  تلق  كلذ  دعبو  رضحي  فوس  هنأ 
فرشأو ناورم  ءاوللا  يمامأ  سلاج  انأ  يل  لاقف  دمحأ  دمحمب  تلصتاف 

يف يدل  بوتكم  سیل  انأو  سیئرلا  ةدایس  عم  داعیم  مھدنع  نإ  اولوقیبو 
. صالخو اولخدو   .. رتفدلا

ةيروھمجلا سیئر  تنبل  مدقتي  لخاد  دحاو  نأ  بعص  روعش  نظأ  س : 
؟ ةرضاح تنك  تنأ  كلذ  تقو  فرشأ  روعش  ناك  اذام 

نكل ال ةمعلاو  مألا  يتأت  امل  رضحأ  انأ  ةميدق  ةضوم  نحن   .. ةلاجرلا ال ال ال 
. بألاو سيرعلا  يتأي  امدنع  رضحأ 

مأ ال؟ رخؤملاو  ةكبشلاو  رھملا  ةمیق  ىلع  اوقفتا  لھ  س :

هرضحأو اًدج  ریثك  ناك  اذھو  هینج  فلأ  ناك  يرھم  انأو  رخؤم  دجوي  ال ال 
مالفألا لثم  مألل  مألا  هیطعت  تناك  رھملا  اذھو  ةضف  هبلع  يف  يل 

. ةميدقلا

؟ ةكبشلاو س:

ظاملأ ةلبد  يل  رضحأ  هنكل  ةكبش  يل  رضحي  مل  فرشأ  نأ  ةقیقحلا 
. اھمتاخ ينتطعأ  امامو  ةیلاغ  تناك  ةكبشلاو 

؟ ةكبش كیلإ  تأي  مل  كنأ  كلذ  ىنعم  س :

ال.

؟ كلذ فرعي  ناك  كدلاو  لھو  س: 

. معن

؟ لبق لھو  س :

يباتك بتك  موي  تءاجو  بالودلا  يف  ةكبشلا  يتدلاو  يل  تلاق  دقل 
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


امو كبجعي  ام  كيدل  نوكي  يكل  اذھ  يتنبا  اي  يل  تلاقو  متاخلا  ينتطعأو 
. بالودلا يف 

؟ حرفلا ىلع  مویلا  كلذ  يف  اوقفتا  لھو  س :

اعد ابابو  ةعماجلا  يف  ءاقدصألا  انوعدو  لزنملا  يف  حرفلا  لمعب  انمق 
. نيریثك اًسانأ 

؟ نارقلا دقعب  ماق  يذلا  نم  س :

. يدالوأ نارق  دقع  يذلا  نوذأملا 

؟ دلاولا مھمزع  يذلا  نمو  س :

. براقألاو ةروثلا  سلجم  ءاضعأ  لك 

؟ ةروثلا سلجم  ءاضعأ  وعدي  نأ  اصيرح  ناك  س :

. اًضعب مھضعب  نوبحي  اوناك  مھنأل  ًايرورض  ناك 

؟ كدلاول مھبرقأ  ناك  نم  س :

نم مھنمو  لاقتسا  نم  مھنم  كلذ  دعبو  لوألا  يف  نیبيرق  اوناك  مھلك 
يلع بئانلاو  تاداسلا  سیئرلاو  رماع  ریشملا  ىقبت  اًریخأو  بھذ 
. يعفاشلا نیسح  بئانلاو  نيدلا  يیحم  ايركز  بئانلاو  يربص 

؟ حرفلا ءایحإب  ماق  يذلا  نم  س : 

تنك انأو  نارقلا  دقع  يف  اذھو  موثلك  مأو  ظفاح  میلحلا  دبع  هیف  ناك 
. ةموث طنط  موثلك  مأل  لوقأ  تنك  انأو  .. ظفاح میلحلا  دبع  بحب 

؟ كل تنغ  اذام  س :

ديرأ تنك  انأ  ةصقارلا  يحرف  يف  تناك  ةلكشملا   .. بحلا تنأ  يل  تنغ 
يف ةفز  يف  ریسي  فوس  هنأ  اًروصتم  سیل  وھو  ةفز  ديرأ  تنك   .. نیتفز
هل لوقأ  فوس  ينأ  روصتم  ناك  ؟  نيديرت اذام  يل  لاقف  يركبلا  ةیشنم 
تابمل نوكت  اھرخأل  اھلوأ  نم  يركبلا  ةیشنم  ديرأ  هل  تلقف  ةبابد ـ  ديرأ ـ 

. ناولألاو نفلل  لیمأ  انأ  تنكو  ةنولم  تابمل  اوبكري  مايأ  اودعقو ٣  ةنولم 
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؟ ةصقار مترضحأ  لھو  حرفلا  يف  ثدح  اذام  س : 

نیتفز ديرأ   .. هل ال تلق  ةدحاو  ةفز  ةيافك  يل  لاق  نیتفز  ديرأ  هل  تلق  انأ 
داؤف ىوجنو  يكز  ریھس  بحب  هل  تلق  ؟  اذامل يل  لاق  لياحتأ »  » تدعقو
جرخأو ةفزب  لخدأ  فوس  هل  تلق  اھیلمعتس  فیك  يل  لاق  نینثالا  ديرأو 
داؤف ىوجنب  تجرخو  يكز  ریھسب  تلخدو  لياحتأ »  » تدعقو ةفزب 

تلاق يتدلاو  تءاج  كلذ  دعبو  ةریثك  سان  انمزعو  حرف  رخآ  ناك  يحرفو 
روتكد ىرأ  نأ  ديرأ  انأ  يل  تلاق  وھ  ام  اھل  تلق   .. بلط يدل  انأ  يل 

كقحلیھ يل  لاقف  ينقحلا  روتكد  ديرأ  هل  تلق  يدلاول  تبھذف  ينقحلا 
. ينقحلا روتكد  يحرف  يف  لمعتاو   .. روتكدلا هيإ  نم 

؟ حرسملا ءاوضأ  يثالث  رضح  لھو  س:

اولاق اوعلطو  ءارمأو  ةيروھمج  ءاسؤر  كانھ  ناكو  ةدعاق  ایندلا  لكو   .. معن
. اھدعسي نأ  ديريو  هتنب   .. ينقحلا روتكد 

ككراش لھ  ةسورعلا  نوعجشيو  نوصقري  ءابآلا  حارفألا  يف  ةماع  س : 
؟ ءيش يأ  يف 

ةرتف لكو  ينكسام  دعاق  ناك  حرفلا  يف  يروص  ىرت  كلعجأ  فوس  ال 
. معن هل  لوقأ  ةطوسبم  يل  لوقي 

؟ حرفلا ةيدھ  كل  رضحأ  اذام  س : 

انأ هل  تلق  رماع  ریشملاو  وھ  اھیف  قرغ  هذھو  ةیناث  ةاسأم  تناك  هذھ 
هیلع رھظ  يذلا  لوھذلاو  هھجو  ریبعت  ىسنأ  انأو ال  قلح  حرفلا  يف  ديرأ 
ديرت اھنإ  هل  لاقو  رماع  ریشملل  بھذف  ةھفات  انأ  دحلا  اذھ  ىلإ  ينعي 
فوس انأ  هل  لاقو  عوطت  ریشملاف  نيأ  نم  قلح  اھل  بیجھ  انأ  قلح 
كتلكشم هل  لاقو  قلحلا  يل  رضحأ  يذلا  وھ  ریشملاو  قلحلا  اھل  رضحأ 
ينوطعي يكل  ریشملاو  وھ  رضح  وھ  هنأ  ركذتأ  قلحلاب  كل  انیتأو  تلحتا 

انك فرشأو  انأ  ينودجوف  ينع  اوثحب  ةبوطخلا  لبق  ناك   .. هد قلحلا 
. نوذأملا اورضحت  موي ١٤  لاق  ةرذلا  يف  انك  ةنینجلا  رخآ  يف  ةرذ  نیعراز 

؟ ةرذلا يف  نییبختسم  متنك  س :

فطقنب هل  تلق  ؟  اذامل ةرذلا  يف  نيدعاق  متنا  لاقف  ةرذ  فطقنب  انك  معن 
شم هدراھنلا   ) اھنارق دقعي  يد  يل ال ال  لاقف  ةرذ  نیلياش  نیعلاطو   . ةرذ
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. ينارق دقعو  ةركب )

؟ سرحلا نيأ  سیئرلا  تیب  يفو  ةرذ  يفطقتب  سرحلا  نيأو  س :

. هد سرحلا  نیكسم 

؟ مھعم لعف  اذام  س :

. ءيش الو 

؟ سرحلا نم  نیبرھت  كنإ  نیلوقت  تنك  لوألا  نم  تنأ  س :

نأ رازھ  شم  عوضوم  هیف  اھتقو  ناك  ريرقتلا  هلاجو  برھأ  تنك  امدنع 
دح ول  كمولعم  يف  سرحلا  نم  نیبرھت  تنأ  يل  لاقف  لتقتي  دح  نكمم 

. يكیب يحضھ  مواسأ  انأ ال  كیلع  ينمواسو  كفطخ 

؟ مالكلا اذھ  هبلق  نم  سیل  نكلو  س :

. سرحلاب يشمت  ينمواسي  دحأ  ىنم ال  اي  مواسأ  انأ ال  يل  لاق  طبضلاب 
. سرحلا نم  برھأ  مل  اھتعاس  نم   . كمأ بلق  يقرحتھو 

؟ ةقشلا رضحأ  يذلا  نمو  يتجوزت  نيأ  س : 

. لزنملا اذھ  يف  انجوزتو  اھرضحأ  يذلا  وھ  دلاولا 

؟ ةقشلا يكل  رضحي  نأ  لجأ  نم  ًانويدم  حبصأ  هنإ  لاقي  س :

لزنملا تيرتشا  انأ  نأل  انأ ال  نكلو  ىدھ  تیب  ددس  دق  ناك  تام  امدنع 
رياربف ٧٠. يف 

؟ طیسقتلاب تیبلا  اذھ  ىرتشا  كدلاو  نأ  ينعي  اذھ  س:

. اعبط طیسقتلاب 

؟ ةیجوزلا تیب  ىلإ  تبھذ  س:

لاقف ةزیجلا  يف  نكسأ  تنكو  لامج  تبجنأ  انأ  يتیب  ناك  انھ  ىلإ  تئج 
. تیبلا يف  نكسأل  رضحأ 
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اًدج ناك  فیك  ناورم  فرشأ  لامجل  دیفح  لوأل  دج  رصانلا  دبع  س: 
؟ هدیفحل

بحیب وھ  يتخأ  ىدھ  تنب  ةلاھ  دجوت  تناك  لامج  لبق  كانھ  ناك 
تنكو حورأ  ملو  يركبلا  ةیشنم  ىلإ  تئج  لامج  تبجنأ  امدنعو  لافطألا 

. لافطألا بحت  امام  تناكو  ةعماجلا  يف  اھتقو 

؟ يتبجنأ كنأل  لھ  كدلاو  دنع  شیعلل  تبھذ  اذامل  س: 

يتسارد تیھنأ  دق  نكأ  مل  انأو  كانھ  شیعلا  تببحأو  تبجنأ  ينأل 
. لافطألا بحتب  تناك  يتدلاوو  يتدلاو  عم  تسلجف 

؟ كدلاو ىدل  اھیف  تسلج  يتلا  ةدملا  يھ  امو  س:

تلضفو مايأ  رھشأ و١٠  دعب ٩  لامج  تبجنأ  انأ  روھش  دعب ٩  تعجر 
. انھ تیبلا  ىلإ  تدع  مث  هنس ٧٠  رياربف  ىتح  يدلاو  دنع  تثكمو 

؟ يركبلا هیشنم  تیب  يف  كیلإ  رضحیب  ناورم  فرشأ  ناك  لھ  س :

اًدیعب نكسيو  جوزتم  نوكي  دحأ  دجوي  تیبلا ال  يف  اناعم  نكاس  ناك  وھ 
«. ورمعاي هيإ  ىرج   » رایسم جاوز  سیل  وھ  هتجوز  نع 

؟ هدك ةایحلا  ينعي  س:

. معن

ةمیمح ةقالع  ناورم  فرشأو  كدلاو  نیب  تناك  يتلا  ةقالعلا  ينعي  س :
؟ اًدج

. تیبلا يف  هاعم  نكاس  دحاو  ةقالع 

؟ تناك فیك  س :

سنتو جنوب  جنیب  هاعم  بعلیب  ضعب  عم  اورطفیبو  اودغتیب  الثم  اوناك 
ىلع ریسيو  ةعاس  ریسلا  نم  دب  ناك ال  هنس ٦٩  ضرم  يدلاو  امدعبو 

. هعم ىشمتي  يكل  رضحي  ناكف  ةنینجلا  يف  ةياشم  هل  تعضوو  طالب 

؟ سیئرلا بتكم  ىلإ  لماعملا  نم  ناورم  لقن  ةرتفلا  هذھ  يف  س : 
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أبخملا لزنن  انكو  ةدلاو  هسل  تنكو  تیبلا  يف  تنك  انأ  برح ٦٧  دعب 
تیبي ناكو  يف ٦٧  ًاطباض  ناك  فرشأو  اوعوطت  مھلكو  ةراغ  يتأت  امدنع 

اھدعب فرشأو  لكاشم  هیف  ناك  برحلا  دعب  كلذ  دعبو  قالشقلا  يف 
. فرش يماس  عم  لمع 

؟ هیف قثي  ناك  اباب  س :

. اًعبط

؟ طقف هتنبا  جوز  هرابتعاب  س :

ةینطولا ىلع  انیبرت  نحنف  بورحلا  انشع  انحا  انعاتب  لیجلا   .. اًعبط ال 
. ةملوعلا لیج  ریغ  ظفاح  میلحلا  دبعو  لماك  ةدياف  يناغأ 

نم هجاوز  نم  دافتسا  ناورم  نأ د.  لوقي  يذلا  يأرلا  يف  كيأر  ام  س :
؟ رصانلا دبع  ىنم 

. هنم يجاوز  نم  تدفتسا  انأو 

؟ تنأ يتدفتسا  فیكو  وھ  دافتسا  فیك  س :

( ةلئاع جاوزلا   ) تدفتسا نوكت  ةسیعت  تسیل  نوكتو  ةزاوج  جوزتت  امدنع 
«. ةيدكن  » نوكأ نأ  نكمملا  نم  تنك  انأو 

ببسب اذھ  لھ  هتوقو  همخضتو  ةیفیظولا  ةدافتسالا  نع  ثدحتأ  انأ  س :
؟ رصم يف  باش  لك  هانمتي  دیكأتلاب  اذھو  رصانلا  دبع  ةنبا  نم  هجاوز 

اًصوصخ رصانلا  دبع  تنب  جوز  هنأل  عجرت  تناك  هیف  تاداسلا  ةقث  اعبط 
. ةرماؤم هیف  ناك  نإو  كلذ  دقتعا  وھ  وأ  هلوح  نم  لك  يف  ةقثلا  دقف  امل 

نمو ويام ٧١  يف ١٥  تاداسلا  معد  امدنع  أطخأ  هنأ  ىري  ضعبلا  س :
دبع لاجر  لاقتعا  متو  تاداسلل  ةصاخلا  تالاقتسالا  مدق  هنأ  فورعملا 
ةليوط اًروھش  ترمتسا  تامكاحم  دعب  نوجسلا  يف  مھعضوو  رصانلا 

؟ رصانلا دبع  تنب  جوز  هنأل  هراتخا  تاداسلا  نإ  انلق  نحن  ًابيرغ  سیل  اذھ 

فلحو رونأ  ترضحأ  انأ  لاقو  اباب  جرخ  امدنع  ةدوجوم  تنك  انأ  كل  تلق  انأ 
تارئاطلل داضملاب  اھوداطصي  نأ  نكميو  ةرئاطلاب  رفاسأس  ينأل  نیمیلا 
هذھو ةدلاولا  عم  ةفقاو  تنك  انأو  رارقتسالا  رصم  يف  ءيش  مھأو 
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هنأ تدجو  امل  فقوملا  سفن  يف  تعضوو  يل  اھاطعأ  انبر  نم  ةلاسر 
ينثدح فرشأف  ةانقلا  ىلع  ودعلاو  رارقتسالا  يف  ةلخلخ  ثدحي  فوس 

. رارقتسالا لجأ  نم  هرذحو  هل  بھذا  هل  تلقف  تالاقتسالا  ىلع 

»؟ لكنأ اي  مأ  سير  اي   » هل نیلوقت  تنك  اذام  س :

. سير اي  هل  لوقأ  تأدب  مث  لكنأ  اي  هل  لوقب  تنك 

؟ ناورم فرشأ  بھذو  س :

يف رطخي  مل  انأ  نكل  رومألا  ترقتساو  ةعرسب  قوسي  حبصأو  بھذ 
. رارقتسالاو رصم  يلقع  يف  رطخ  يذلا  لود » الو  لود   » يلقع

؟ ناورمو كئاقشأ  نیب  ةیساسح  لمعي  مل  عوضوملا  اذھ  س :

لصح نكل  رمتست  ملو  تداع  كلذ  دعب  نكل  ةرتفل  ةیساسح  لمع 
. يتدلاو نم  يبرق  انأو  ةعنتقم  تنك  انأ  نكل  ةطیسب  ةیساسح 

؟ كل تلاق  اذام  س :

. لوألا يف  ناك  عوضوملا  اذھ  نأ  كلاب  يف  ذخ 

؟ رصانلا دبع  ةافو  دعب  س :

هراتخا يذلا  وھو  معن 

يیحم ايركز  وأ  يعفاشلا  راتخي  مل  اذامل  مكل  لاق  لھ  هراتخا  اذامل  س :
؟ نيدلا

رصمل راتخي  نل  وھ  نكل  هلأسأ  مل  انأ  انربع  رخآلا  يف  ةرظن  هل  ناك  دیكأ 
. انمأ هذھ  رصم  مث  رصم   .. ةفدص أرقب  ام  لثم  ةجاح 

؟ ةليوط تاونسل  ةقالعلا  تمادو  تاداسلا  نم  ناورم  برتقاو  س :

تناك سانلاو  مايأ  ةثالثب  تاداسلا  ىفوتي  ام  لبق  موي  رخآ  ىتح  طبضلاب 
كانھ نكي  مل  وھو  تافالخ  كانھ  نأ  لثمنب  انك  تافالخ  كانھ  نأ  ةركاف 

. فالخ
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؟ ةيروھمجلا ةسائر  نمو  عینصتلل  ةیبرعلا  ةئیھلا  نم  هلاقأ  اذامل  س : 

. هل ةيامح  نوكي  نأ  نكمم  اذھ  نأ  ركفت  ملأ 

؟ نم نم  س :

ينصخي ال 

؟ هل ةيامح  نكل  س :

. ةدكاتم انأ  اعبط 

ةيرصملا ةفاحصلا  يف  هدض  تناك  يتلا  ةیفحصلا  تالمحلا  س :
امدنع لوألا  تاداسلا  بتاك  هنأ  فورعم  ناكو  يربص  ىسوم   . ذاتسألا

؟ ةيامح اًضيأ  ةزجعملا  لفطلا  لوقي 

طلغ ةمھاف  سانو  حص  ةمھاف  سانو  تاعارص  اھیف  نوكي  ةایحلا  هذھ 
امدنع ثیحب  ةئبتخملا  ءایشألا  ىرت  سانو  هجولا  ىلع  يذلا  ىرت  سانو 
ةیضق نم  ةجراخ  انأو  ءامسأ  ركذ  نودب  هیف  دجتھ  اھلك  دئارجلا  يرتشت 

نینالعز اوناك  مھنأ  زوجي  مھو  هیلع  ًابوضغم  حبصأ  اذھ  نأ  باتك  اوبتك 
«. ظیغت  » ةجاحو ةزجعم  لفط  ناك  وھو  هنم 

؟ ةزجعم لفط  هنأ  يرت  لھ  س :

ةرازو لیكو  انأ  ول   .. اذكھ حبصيو  ةنس  هرمع ٢٧  دحاو  نأ  ظیغت »  » ةجاح
اندع اذإو  هیلع  بضغتي  مل  وھو  مھیلع  بضغتا  هنأ  نوري  مھف  ظاغتھ » »
يف همتشو »  » ملكت اًدحأ  نأ  هیمسأ  مل  نیعم  ثداح  يف  دجنھ  دئارجلل 

. هیبأ تیب  يف  هل  تبھذ  انأ   .. هبتك

رابخأو مارھأ  دئارج  ثالثلا  تاھ  رخآلاو  هنالعز  تنكو  تاداسلل ) تبھذ  )
هوطعأو اھیف  دري  ىلوألا  ةحفصلا  هوطعأ  صالخ  لاق  ةيروھمجو 

ةحفصلا يف  دري  هیلع  بوضغم  دح  هیف  لھ   .. اھیف در  ىلوألا  ةحفصلا 
. دئارج ثالثلا  يف  ىلوألا 

؟ ناورم فرشأ  ةيامحل  ةیلیثمت  تناك  ةیلمعلا  اًذإ  س : 

.. اًعبط
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؟ نم نم  س :

. كتلئسأ نمو  كنم 

؟ مايأ ةثالثب  تاداسلا  ةافو  لبق  ترمتسا  ةقالعلا  يل  تلق  س : 

مونلا ةفرغ  يف  قوف  هدنع  ءاشعلا  انلوانتو  هدنع  انك  مايأ  ةثالث 

رشن ام  مغر  ناھیج  مادم  عمو  هاعم  نیسلاج  ينعي  مونلا  ةفرغ  يف  س :
؟ ناھیچ مادم  نیبو  هنیب  فالخ  هیف  نأ  لیق  امو  ةيرصملا  ةفاحصلا  يف 

موي ١ ناكو  ءاشعلا  انلوانتو  انسلج  لزنملا  لخاد  رودي  ام  فرعي  دحأ  ال 
. ربوتكأ موي ٦  لیتغاو  جراخلا  يف  شیعن  نيرفاسم  انكو  ربوتكأ 

؟ كتایح يف  كیلع  ترم  ةظحل  بعصأ  تناك  ىتم  س : 

. فرشأ ةافوو  يمأ  ةافوو  يدلاو  ةافو  ةظحل 

؟ ناورم لتق  يذلا  نم  س :

. ودعلا

؟ رصم ودع  مأ  ىنم  ودع  مأ  ناورم  فرشأ  ودع  ؟  نم ودع  س :

ربوتكأ تالافتحا  يف  ةیناثلا  ةانقلا  ىلع  ناك  يذلا  راوحلا  تدھاش  تنأ 
ءيش لك  ىلع  در  اذھ  ءيش  لك  اولاقو  ةیبرحلا  تارباخملا  نم  جرخو 
هنأ سیئرلا  ةدایس  ركشأ  انأو  هلجأ  نم  اًرارسأ  اوجرخو  اًمالك  اولاقو 

. هلجأ نم  مالكلا  اذھ  جرخت  اھنأ  ةیبرحلا  تارباخملل  رمألا  ىطعأ 

؟ رحتني ملو  لتق  ناورم  نذإ  س : 

. دیكأ اعبط 

؟ هلتق ويرانیس  نيرت  فیك  س : 

كلذ دعب  تفرع  انأ   » جراخ وھو  الخد  نینثا  كانھ  نأ  هلتق  ويرانیس  ةعئاش 
لزن ام  دعب  هنأ  لجأ  نم  اًحوتفم  هكرت  ناك  قئاسلا  تیبلا » باب   .. بابلا نأ 

. اًفیعض ناك  وھو  نانثا  لخد  ةرازولا  سیئر  ملست  دھاشي  سلجو  طنشلا 
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؟ اًحوتفم بابلا  كرت  باوبلاو  نینثا  كانھ  نإ  انلق  نحن  س : 

نم هاذخأو  يرجملا  دھاشلا  لاق  امك  الخد  نینثا  كانھ  نأ  ىرأ  انأ 
. هوبرض انھ  ًابورضم  هتدجو  ةحرشملا  ىلإ  تبھذ  امدنع  ينأل  بتكملا 

؟ بورضم اذامب  س :

باسح اوبسحي  ملو  هب  اوقلأو  هولمحو  هوذخأو  ةحوتفم  ةقطنملا  هذھ 
كلذ دعبو  ةخرصلا  تعمس  يتلاو  عبارلا  رودلا  يف  يتلا  ةینابایلا  ةأرملا 

. ىمرُي اًدحأ  تأر 

؟ يلوقت نأ  نيديرت  الو  نیفرعت  ؟  ءالؤھ نم  س :

. ةینیقي ةفرعم  هفرعتو  هرت  مل  ءيش  دجوي  ال 

؟ كساسحإ لوقي  اذام  س :

ودعلا دنع  اوأدب  ترھظ  املو  ةربع  حبصأ  هنإ  يل  لوقي  يساسحإ 
. ضعب يف  نوطبخي 

؟ ةيركسعلاو ةیلیئارسإلا  تارباخملا  نیب  يذلا  عارصلا  يدصقت  س :

هنس رمت  ام  لك  نأ  عقوتم  هرمع  لوط  ناك  وھ  ةسایسلاب  نأش  يل  سیل 
. اھشاع هنأ  طسبنیب »  » ناك

؟ لتقیھ هنإ  فراع  ناك  وھ  س :

. يصوي هرمع  لوطو  نامز  نم  معن 

؟ ىتم ذنم  روعشلا  اذھ  س :

. شیعي نل  هنإ  لوقي  لوط  ىلع  دعب ٧٣  نم  نامز  نم 

ماع ٢٠٠٧؟ ىلإ  عضولا  اذھ  رمتساو  س :

هلتق ةياكح  تفشتكا  املو  يل  لوقي  أدبو  ىتأ  ام  درجمب  هنأ  ةبيرغلا 
ناكو رثكأ  قرحي  سفنتلا  زاھج  عضيو  مئان  وھو  هنإ  ثیح  سفنتلا  ةزھجأب 
دیسلا حرف  انھ  ىتأ  ام  درجمبو  ةروطخلا  ديزي  سفنتلا  زاھج  عضي  ام  لك 
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يرتشي ةرتف  لك  ناكو  رثكأ  أدبو  انھ  سلجأ  نأ  ديرأ  لاقو  كرابم  لامج 
أرقي بحيو  رطاش  ناك  وھو  يراجتلا  قحلملل  ميدقلا  يطعيو  ةزھجأ 

هیلع اوفشكو  اكيرمأ  عجرو  ينات  عجار  هنإ  ىلع  انھ  هكرتو  دحاوب  ىتأف 
لسرأف هیف  بوعلم  هنأ  اوفشتكاف  كعم  يذلا  زاھجلا  انرأ  هل  اولاقو 

. اھیف بعللا  مت  اھدجوو  ةزھجألا  لك  بلطو 

؟ كلذ لعف  يذلا  نم  س :

. ناسنإ

؟ هلتقي نأ  ديري  كلذ  لعف  يذلا  س :

ةرتف لك  حبصأو  لافقألا  قلغي  لوط  ىلع  هنأ  تظحال  كلذ  دعب  طبضلاب 
انأ لوقي  هرتف  هل  تءاج  كلذ  دعبو  قدنفلا  يف  سلجن  يلاعت  يل  لوقي 

ةرافسلا راوجب  نكسنو  بھذنو  سواھ  نوتلراك  ةقطنم  كرتأ  نأ  ديرأ 
ركفي تقولا  لوط  سلجف  رطاش  ناك  وھو  رثكأ  ةنمؤم  اھنأل  ةیكيرمألا 

تاسروك ىلع  لصاح  ناك  وھو  هلتقت  نأ  ديرت  يتلا  سانلا  ءالؤھ  يف 
. تارباخملا يف 

؟ حالس ةلومع  ىلع  فالخ  هنإ  لوقي  يذلا  يأرلا  ىلع  نیقفاوت  لھ  س : 

تقو حالسلاب  لغتشا  ام  هرمعو  ةصروبلا  يف  لمعي  ناك  وھ  سكعلاب  ال 
يف لمع  ندنل  ىلإ  انبھذ  امدنعو  عینصتلل  ةیبرعلا  ةئیھلا  يف  هلمع 

. ةصروبلا

ةیلیئارسإلا تارباخملل  ًالیمع  ناك  هنإ  لاقي  يذلا  يف  كيأر  وھ  ام  س :
؟ برحلا داعیمب  مھغلبأ  هنإو 

كيرش دقتعت  تنأ  هیلع  درلا  قحتسي  الو  اًفیخس  نوكي  لاؤسلا  كلذك  ول 
يل اولاق  ول  ایصخش  انأ   .. ربعت ديرت  تنأ  مث  ؟  اذام يبیبحو  يتایحو  يرمع 

وحمن نأ  ديرن  انك  دعب ٦٧  نحن  ربعن  يكل  زفقھ  ةرئاطلا  نم  يزفقا 
. ةميزھلا

؟ رصم نم  تامیلعتب  كلذ  ناك  لیئارسإب  ةلص  ىلع  ناك  ول  س :

قحتسي ءيش  نع  عفادأ  نل  انأ  حضاو  ءيش  هنأل  لأسي  ءيش ال  اذھ 
هتقيرطب دھاج  صخش  لك  هنم ١٠٠٪  ةقثاو  انأ  ءيش  اذھ  نأل  عافدلا 
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. فیك تدھاج  تنأ  فرعأ  تاونس ال  كرمع ٤  ناك  تدھاج  تنأ 

؟ ةیلیئارسإلا فحصلا  يضاقت  نأ  تركف  لھ  س :

مھنأل مأ  مھمالك  لجأ  نم  مھیضاقتس  ودعلا »  » يضاقي نأ  دحأ  ركفيأ 
. انسوؤر قوف  لبانقلاب  اوقلأ 

؟ تاماھتالا هذھب  هومھتا  نيذلا  ضعبلا  ىلع  اذامب  نيدرتو  س :

اًدحأ يطعأ  نلو  اًئیش  لوقأ  نلو  درأ  مل  كلذ  لجأ  نمو  درلا  نوقحتسي  ال 
. تامولعم يأ 

تامدخ مدق  هنإ  فحصلل  لاق  ناورم  ةافو  موي  يناث  كرابم  سیئرلا  س :
؟ تامدخلا هذھ  ةعیبط  ام  رصمل  ةلیلج 

. ةديدش هءافكبو  اھلعف  هنم  تبلط  ةجاح  لك 

؟ اھیلع ءوضلا  يقلت  نكمم  س :

ال.

هنإ لاق  ماسولا  هاطعأ  امدنع  تاداسلا  ينعي  رس  يھ  لھ  ؟  اذامل س :
؟ فرعت اھنأ  سانلا  قح  نم  تامدخ  مدق  هنإ  سیئرلا  لاق  امدنعو  مھاس 

هنم نوبلطي  اوناك  مھنإ  ثیحب  ةیلاع  ةءافكبو  هنم  تبلط  ةجاح  لك  مدق 
. ديزملا

؟ ىتم ىلإ  س :

. يفوت ام  موي  ىلإ 

؟ هتافو موي  ىتح  ترمتسا  ينطولا  لمعلاب  هتقالع  نأ  يأ  س :

نكل اًعبط » ًایفع  ناك  املاط  نكل  تاونس  ذنم  ضرم  هنأل  .. رخآلل سیل   » ال
ناك ام  لوط  نكل  ضيرم  وھو  كتحصو  كسفنل  نیتفتلت  كلعجي  ضرملا 

. اًعبط هتیفاعب 

كانھ لھو  اھبتك  يتلا  تاركذملل  اًنمث  هتایح  عفد  هنأ  نيدقتعت  لھ  س :
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؟ لعفلاب اھبتك  تاركذم 

. يل اھأرقي  ناكو  معن 

؟ اھیف ءاج  ام  ضعب  ملعن  نأ  نكمي  لھ  س :

يتأي وھ  ةسارد  نع  ةرابع  تناك  يھ  ىكحت  تاركذم  نكت  مل  يھ 
نع ثحبیل  بھذي  ناكو  ةظحللا  شیعي  ناكو  كانھو  انھ  نم  قئاثولاب 

. اذھ لمعي  قيرف  هعم  ناكو  قیثوت  يأ  اھدكؤي  وأ  اھبذكي  يذلا  ءيشلا 

؟ ةیلیئارسإلا تارباخملا  دض  ةيرصملا  تارباخملا  عم  هرود  اھیف  لھ  س : 

. كلذ لثم  اًئیش  يل  لقي  مل 

؟ هتجوز عم  موتك  ىتح  لھ  ؟ موتك وھ  لھ  س :

هلمع ديرت  اًئیش  كدنع  ول  ایجولونكتلاو  سسجتلا  رصع  يف  نآلا 
. كرمأ حضتفي  نكمم  كنأل  ملحت  هلعفت ال  نأ  تدرأ  اذإ  كدرفمب 

؟ هنم ماقتنا  مأ  تاركذملا  لجأ  نم  هتیفصت  تمت  هنأ  نيدقتعت  لھ  س : 

. هلبقت مھیلع  لھس  نكي  مل  هلعف  يذلا  نأل  ماقتنا  ساسألا  نكل  نانثالا 

؟ هلعف يذلا  ام  س :

اذھ لعفتل  بھذا  ةءافكلا  ىھتنمو  ةدشب  هل  تلیق  يتلا  رماوألا  ذفن  هنأ 
. رضاح اذھ  لوق   .. رضاح اذھ  لعفا   .. رضاح
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لزیلا  فیس  حماس  ةداھش 
ناورم نع  لوئسملا  ةيرصملا  تارباخملا  طباض 

؟ نیتعاس ةدمل  ةقيدحلا  يف  ناورم  نامثج  لظ  اذامل  س : 

ةجردل ةديدش  تناك  ةأجافملاو  ةریبك  ةیصخش  هنأ  تملع  درايدنالتوكس 
نایبلاو  ، رھظ يذلا  نایبلا  اورھظي  يك  ًایفاك  اًتقو  اوذخأي  نأ  اوبحأ  مھنأ 
اذھب عيرس  نایب  جرخي  نأ   . راحتنا ةثداح  اھنإ  لوقي  جرخو  اًعيرس  ناك 

اولفقي لقألا  ىلع  وأ  مھتیلوئسم  اولخي  نأ  نولواحي  اوناك  عضولا 
. يرحتو ثحب  لكاشم  يف  اولخدي  نأ  نودب  هلوأ  نم  عوضوملا 

؟ ناورم ةمزج  اورمد  درايدنالتوكس  كلذ  لجأ  نم  س : 

ىلإ بھذ  نامثجلا  امل  ةمزجلا  عوضوم  ىلع  ؟  ماھفتسا ةمالع  انھ 
لیق يذلا   ، ةربدم ةثداح  اھنأو  اًراحتنا  سیل  هنإ  ليواقألا  تأدبو  ةحرشملا 
ىلعو ةنوكلبلا  يف  ةدوجوملا  ءاذحلا  ةمصب  يف  رود  هل  ءاذحلا  نأ  اھتقو 

وھ لھ  ؟  درايدنالتوكس نم  دصق  ًالثم  وھ  لھ  ثدح  بعالت  كانھ   . روسلا
كانھ ؟  ةلدألا دحأ  هتفصب  ءاذحلا  بحست  اھنأ  تعفد  يتلا  سانلا  دحأ 
لعفب هنإ  يروصت  يف  انأو   ، ءاذحلا عوضوم  ىلع  ةریبك  ماھفتسا  ةمالع 
نم ناك  يتلا  ةلدألا  دحأ  سمطل  دوصقم  ءيش  ءاذحلا  نادقف   .. لعاف

. ثحبلا يف  اھب  لدتسي  نأ  نكمملا 

؟ درايدنالتوكس ةحلصم  ام  س : 

نوكي دحأ  نكمي  ةحرشملا  نم  دحأ  نكمي  درايدنالتوكس  ًاطرش  سیل 
رثكأ ةيراجت  تایلمع  اھلك  هذھ  يدام  لباقمب  نوكي  مالكلا  اذھو  اًعوفدم 

. تايرحت اھنم 

؟ ءاذحلا قرحب  تماق  يتلا  يھ  درايدنالتوكس  نإ  لیق  س : 

سیل مالكلا  اذھ  دكؤي  ًالیلد  كانھ  نإ  لوقي  دحأ  دجوي  نكل ال  لیق  اذھ 
كانھ ءاذحلا  اذھ  قرحت  نأ  تدصق  درايدنالتوكس  نأ  تبثي  ام  كانھ 

نأ دكؤي  نأ  عیطتسي  دحأ  نكل ال  يردن  قرح ال  وأ  دقف  ءاذحلا  نأ  ةعقاو 
. هقرح مت  ءاذحلا 

؟ درايدنالتوكس يف  تناك  ةثجلا  لھ  س:
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تایفشتسملا دحأ  يف  تناك  ةثجلا  درايدنالتوكس  يف  نكت  مل  ةثجلا 
ةریثك ثثج  اھیف  لخدتو  درايدنالتوكس  تسیل  هذھ  ةجالثلا   .. ةجالث يف 

هل عوفدم  ةثج  اولخدأ  نيذلا  دحأ  نوكي  نأ  نكمم  ةریثك  ثثج  اھنم  جرختو 
سیل اذھو  ةجالثلا  نم  ءاذحلا  ذخأو  اًنیعم  ءادأ  لمعي  نأ  هنم  بولطم  وأ 

. ًابعص

؟ ًانایب ردصت  مل  درايدنالتوكس  نكلو  س : 

ةمكحملا اوغلبأو  قرح  هنإ  لقت  مل  اھنكل  دقف »  » ءاذحلا نأ  تلاق  يھ 
ةجالث نم  دقف  دق  ةلدألا  دحأ  وھو  ءاذحلا  نأ  عوضوملا  يف  لصفت  يتلا 

. ظفحلا

؟ اھفشكي نأ  نكمملا  نم  ناك  يتلا  ءایشألا  ام  س : 

ةنوكلبلا يف  ءاذح  ةمصب  كانھ  تناك  ةنوكلبلا  نم  زفقلا  ءانثأ  هنإ  لیق 
دحأ تناك  هذھو  ىمرتا  مأ  اًفقاو  ناورم  ناك  اذإ  ام  دكؤت  ةمصبلا  هذھ 

. ةيروحملا ةلئسألا 

؟ نایبلا ردص  ىتم  س : 

. ةحرشملل ةقيدحلا  نم  ةثجلا  لقن  دنع  ردص  نایبلا 

؟ نیتلماك نیتعاس  ةئاقب  ببس  ام  س : 

اودھاشيو اوري  يك  مھتقو  اوذخأي  نأ  نوديري  مھ  يلاتلابو  ریبك  مسالا 
تاءارجإ كانھ  تناك   ، تامصبلا لقن  لبق  اھیف  ام  ىلع  اوعلطيو  ةقشلا 
ةليوط ةرتف  تناك  اھنكل  نامثجلا  لقن  لبق  اھمامتإ  بولطم  ةیسیلوب 

اھناكم نم  ةثجلا  لقنب  مایقلل  ةليوط  ةرتف  هذھ  نیتعاس  ةرتفلا 
نأ اولواح  مھنإ  هلوقأ  ام  نكل  ماھفتسا  ةمالع  هیلع  اذھو  ةحرشملل 

. اًعيرسو ًاّیلاجترا  نوكي  نأ  نود  نایبلا  جرخیل  يفاكلا  مھتقو  اوذخأي 

؟ تاریماكلا لطعت  بابسأ  ام  س : 

ربدي يذلاف  اًراحتنا  سیلو  لتق  هنأ  ييأر  يف  انأو  لتقي  يكل  ططخي  يذلا 
تاریماكلا ددعو  ةنياعم  لمعب  موقي  يكل  بھذي  هذھ  لثم  ةثداح 

نع ةرابع  نوكت  لخدت  فوس  يتلا  سانلا   .. اھدجاوت ناكمو  ةدوجوملا 
نم صخشلاب  يقلت  يتلا  يھو  ذفنت  لخدت  ةعومجم  تاعومجم 
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ةثلاثلا ةعومجملا  ىلوألا  ةعومجملا  نمؤت  ةیناث  ةعومجم   ، ةنوكلبلا
ءانثأ نأ  ييأر  يف  انأو  اھبيردت  متي  تاعومجملا  هذھ   .. باحسنالا نمؤت 
لطعت كنأ  اًدج  لھسلا  نم  تاریماكلا  ضعب  اودجو  نإ  ةیلمعلل  طیطختلا 

ایجولونكتلاف ةبعص  تسیل  ةیلمع  تاریماكلا  لیطعت   ، تاریماكلا
تاریماكلا ىلع  شوشت  لاسرإلا  لطعت  نكمم  ملاعلا  يف  ةدوجوملا 
لحارم لھسأ  نم  هذھ  ًابعص  سیل  تاریماكلا  لیطعت  ةیلمع  نذإ 

. ةیلمعلا

؟ نیصخش ىأر  هنإ  يرجملا  دھاشلا  مالك  يف  كيأر  ام  س : 

نیب ةليوط  ةفاسم  كانھ  راحتنا  ةیلمع  سیلو  لتق  هنأ  يصخشلا : ييأر 
ةنوكلبلا ال تحت  عقيو  هسفنب  يمري  رحتني  يذلا   ، ةنوكلبلاو ةثجلا  ناكم 

نكت مل  فرشأ   . روتكدلل ةیحصلا  ةلاحلا  اًدیعب ١٠م  عقيو  هسفن  يمري 
، هب يقلي  يكلو  ةنوكلبلا  نم  يصخش  ءاقلإ  ةیلمع  يھ  اًذإ   . اذھب حمست 
يف نینثا  دوجوف  وأ ٣  لقألا ٢  ىلع   ، هیمري نأ  ردقي  دحاو  درف  عیطتسي  ال 

سیلو هب  يقلأ  هنأل  اذامل  يداعلا  هنأ  روصتأ  نامثجلا  ءاقلإ  دعب  ةنوكلبلا 
. ءابغلا ىھتنمو  طیطخت  ءوس  اذھ  ةنوكلبلا  يف  نینثا  دوجوف  اًراحتنا 

؟ رحتنا هنأ  دقتعت  لھ  س :

نم هب  ءاقلإلل  وأ ٣  ةجاتحم ٢  ءاقلإلا  ةیلمعو  هب  يقلأ  امنإ  رحتني  مل  وھ 
. ةنوكلبلا

؟ ةیطسوأ قرش  مھمحالم  مھنأل  برع  مھنأ  دقتعت  لھ  س :

حمالملا لیئارسإ  نم  اونوكي  دق  برع  مھنأ  ينعي  ةیطسوأ ال  قرش 
ذیفنتلا يف  فعض  اذھ  نأ  روصتأ  انأ  ةیطسوأ  قرش  حمالم  ةیلیئارسإلا 

. عقو نيأ  اورظني  صخشلاب  يقلت  امدعب  اسانأ  نأ 

؟ راتمأ دعب ٨  ىلع  تعقو  ةثجلا  كلذ  لجأ  نم  س : 

نم ٨ : ١٠ دعب  ىلع  سیلو  ةنوكلبلا  تحت  عقي  فوس  عقو  ول  هنأل  دیكأتلاب 
. راتمأ

؟ ناورم فرشأ  لتق  نم  س : 

تایصخش عم  تثدح  ثداوح  كانھ  ؟  ناورم فرشأ  لتق  نم  فرعي  دحأ  ال 
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، ةفرتحم تاھج  تایلمعلا  هذھ  ذفنت  يتلا  تاھجلا   ، ملاعلا يف  ةریبك 
هنأ روصتأ  انأ  ةلدأ  يأ  كرتت  الأ  ناكمإلا  ردق  ىلع  لواحت  ةفرتحملا  سانلا 

فرشأ لتق  يذلا   ، ناورم فرشأ  لتق  نم  ىلإ  لصي  نأ  دحأل  نكمي  ال 
ةطقن ادع  ام  ةقدب  تذفنو  اًدیج  تططخو  ةفرتحم  صاخشأ  ناورم 

. ناورم فرشأ  لتق  نم  فرعن  نل  اننأ  دقتعأو  ةنوكلبلاب  ةقلعتملا  فعضلا 

نأ ضرتقملا  نم  هنأ  مغر  ةرامعلل  لوخدلا  لتاقلا  عاطتسا  فیك  س :
؟ ةنمؤم نوكت 

ذفن ذفن  يذلاو  عوضوملا  نمؤت  صاخشأ  كانھو  لخادم  ةدع  اھل  ةرامعلا 
. وھ نم  دحأ  فرعيال  يك  ةیفرحب 

؟ مدلا عوضوم  ام  س : 

ةدشب همادطصاو  عبارلا  رودلا  نم  هب  عفد  اًریغص  سیل  هنس  ناورم 
مد كانھ  لظي  نأ  دراو  ءيش  روسكو  فيزنب  هتباصإ  يف  ببست  ضرألاب 

. يعیبط ءيش  اذھو 

؟ ةنوكلبلا نم  هؤاقلإ  مت  اذامل  س :

لصت نأ  كیلع  بعصي  نأ   .. اھب نودصقي  ةنوكلبلا  نم  ءاقلإلا  تایلمع 
رمألا اذھب  موقت  يتلا  تاھجلا  اھل  أجلت  ةیلمع  نامثجلا  ءاقلإ  .. لتقلا فدھل 

. بيذعت وأ  ةمواقم  لامعأ  نم  ءاقلإلا  لبق  مت  ام  ىلإ  لوصولا  مدع  فدھب 

؟ لتقلا ببس  يھ  تاركذملا  لھ  س : 

صاخشأ كانھ  تاركذملا  عوضوم   ، ساسألا يھ  تاركذملا  نأ  دقتعأ  ال 
مل تاركذملا  نإ  لاق  هترسأ  نم  دحأ  دجويو   ، تدقف تاركذملا  نأ  تدكأ 
ىتح تاركذم  كانھ  نكي  مل  مأ  تاركذم  هیف  ناك  لھ  براضت  كانھف  دقفت 

تامولعم نم  اھب  ام  نأ  روصتأ  انأ ال  تفتخاو  تاركذملا  ةدوجوم  تناك  ول 
مجح نم  يشخت  وأ  هذھ  لثم  ةیلمع  ذفنت  ديرت  يتلا  ةھجلاب  لصي 

. لتقلل فاك  ببس  اذھ  نأ  روصتأ  انأ ال  ينعي  اھیف  ةدوجوملا  تامولعملا 

؟ يعانصلا سفنتلا  ةزھجأ  يف  بعللا  قيرط  نع  لایتغالا  ةلواحم  س : 

مأ لعاف  لعفب  تناك  لھ  ماھفتسا  تامالع  هیلع  ناك  اًضيأ  عوضوملا  اذھ 
كانھ  . هعم اًدجاوتم  ناك  يذلا  ضيرمتلا  نم  دوصقم  ریغ  أطخ  ناك 
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يف ةیفاكلا  تاءارجإلا  ذخؤت  مل  اًضيأ  لعاف  لعفب  اھنأ  اودكأ  صاخشأ 
كانھ نأ  اذھ  ينعي   . تلصح يتلا  تاقیقحتلا  ةجیتن  ةفرعمل  تقولا  اذھ 
لعفب ًالعف  يھ  لھ  تمت  يتلا  تاقیقحتلا  يف  تقولا  كلذ  يف  اًروصق 
نأ عیطتسأ  ؟ ال  ةزھجألا هذھ  نع  نیلوئسملا  نم  روصق  اھنأ  مأ  لعاف 
اًدحاو نأ  ةياكح  نأ  امك  اًمامت  ةقالع  هل  سیلو  لایتغا  ةلواحم  اھنإ  لوقأ 
ًایفرح اًعوضوم  سیلو  يئامنیس  عوضوم  اذھ  سفنتلا  ةزھجأ  يف  بعلي 

. كلذ لمعت  ةفرتحم  ةھج  نأ  بعصلا  نم 

؟ ناورم فرشأ  تاركذمب د.  ام  ملعي  دحأ  لھ  س :

تناك هترسأ  نأ  دقتعأ  الو  ناورم  الإ د.  تاركذملا  يف  اذام  ملعي  دحأ  ال 
رصانلا دبع  مايأ  ةليوط  ةرتف  لمع  ناورم  نكلو د.  تاركذملاب  ام  ملعت 

عضي هنأ ال  ءاكذلا  نم  ناورم  نكلو د.  رارسألا  نم  ریثكلا  ملعيو  تاداسلاو 
ىدم ملعيو  يكذ  لجر  هنأ  اًصوصخ  اھكرتيو  قاروأ  يف  رارسألا  هذھ 
بتكي هنأ  روصتأ  انأ ال  بتكي  ناك  ول  ىتح  تامولعملا  هذھ  ةيرس  ةجرد 

ءایشأ ال كانھو  بتكت  نأ  حومسملا  ءایشألا  ضعب  بتكي  ناك  ءيش  لك 
. تاعوضوملا هذھ  ةيرس  ملعي  هنأل  اھبتكي 

؟ ناورم لتق  نم  دیفتسملا  نم  س :

ةحلسألاو لورتبلا  لاجم  يف  لمعي  ناك  ناورم  نأ د.  يملع  دح  ىلع 
ةراجت  . ةیمسرلا حالسلا  ةراجت  يف  لمعي  ناك  هنأ  يملع  دح  ىلع 

دحأ نأ  اًدج  دراوف  لودلا  نیب  ةديدش  تاعارص  اھب  دجوت  لورتبلاو  حالسلا 
نكل اذھ  لثم  ءيشب  تماق  يتلا  يھ  تاقفصلا  هذھب  ةصاخلا  فارطألا 

. يصخشلا يروصت  اذھ  .. لیلد دجوي  ال 

؟ ءادعأ هل  ناورم  فرشأ  لھ  س:

. هنولتقي مھنإ  ةیھاركلا  ةجرد  مھب  لصت  ءادعأ  هل  ناورم  نأ  روصتأ  انأ ال 
. لتقلا دح  ىلإ  لصت  هتافالخ ال  نأ  يملع  بسح  ىلع 

؟ ةیبرعلا لودلا  عم  تافالخ  هل  تناك  لھ  س:

لودلا مظعم  عم  لماعت  تاداسلاو  رصانلا  دبع  عم  هدجاوت  ةرتف  فرشأ  د. 
ًالابقتسا لبقتسي  ناكو  اًدج  ةزاتمم  هتعمس  تناكو  ةیمالسإلاو  ةیبرعلا 

. لكاشم هل  نكت  ملو  لودلا  هذھ  يف  اًدیج 
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؟ ددھم هنإ  كل  لاق  لھ  س:

يتقالع تناك  تاینینامثلا  رخاوأ  يف  ندنل  يف  دوجوم  تنك  ام  ةرتف  انأ 
عتمتي ناك  لجرو   . ددھم هنإ  انل  لاق  ام  هرمع  اًدج  ةزاتمم  فرشأ  روتكدب 

. ةیلاجلا يف  نیيرصملا  نیب  ةنسح  ةریسب 

؟ ةرافسلا س :

مل  . ةلدأ اھل  تسیل  ليواقأ  ةیلیئارسإلا  ةرافسلل  بھذ  هنإ  لاقي  ام 
نیتلود يأ  نكل  ةیلیئارسإلا  ةرافسلل  بھذ  هنأ  ةلدأ  رن  ملو  دحأ  اھدكؤي 

تالاصتالل براوم » باب   » كانھ نأ  فرعت  نأ  دب  ءادع ال  امھنیب  ایندلا  يف 
اذھ نأ  ضرف  ول  ىتح  ينعي  لودلا  هذھ  نیب  ةرشابملا  ریغو  ةرشابملا 

. فیلكتب متي  اذھو  لودلا  نیب  متي  يعیبط  ءيش  اذھو  متي  اذھف  مت 

؟ كبیقعت ام  ةیلیئارسإلا  تارباخملل  لیمع  هنإ  لیق  س: 

اذھو ًاباتك  ردصأ  نییلیئارسإلا  نییفحصلا  دحأ  نإ  لیق : ریثك  مالك  كانھ 
اياضق ةدع  نع  تنلعأ  ةيرصملا  تارباخملا  تناك  امدنع  ةرتف  يف  مت 

رصم يف  ةمكاحملل  اومدق  ءالمعلا  ءالؤھ   ، رصم يف  نییلیئارسإ  ءالمعل 
تارباخملل ةديدش  تابرض  كانھ  تناكو  اھیف  هتملك  لاق  ءاضقلاو 

ریبك مسا  ىلع  مالكلا  اذھ  ةعاذإ  نأ  روصتأ  انأ   . اھضعب ءارو  ةیلیئارسإلا 
تارباخملا ىلع  ةیلیئارسإلا  تارباخملا  نم  درلل  ةلواحم  وھ  عضولا  اذھب 
ينالفلا نالف  اًضيأ  نحن  بیط  ةیضق  اذك  متكسمأ  متنأ  اھنأب  ةيرصملا 

ناك اياضق  تكسم  امل  ةيرصملا  تارباخملا  نكل  انعم  لمعي  ناك  اذھ 
فرطلا نم  لیق  ام  امأ  ماكحأ  مھیلع  ردصو  ةمكحملل  تبھذو  ةلدأ  كانھ 

. لیلد اھیلع  سیل  ةلسرم  لاوقأ  هذھف  يلیئارسإلا 

؟ ةیلیئارسإلا فحصلا  يف  رشن  ام  س : 

كانھ نإ  لیئارسإل  لاق  ناورم  ول د.  هسفن  ىلع  بیجي  عوضوملا  اذھ 
مل اذھ  نأ  عطاقلا  لیلدلاو  برحلا  انبسك  انك  امل  ربوتكأ ٧٣  يف  ًابرح 

مھم لیمع  ىدل  ول   ، روبعلا يف  انحجن  اننأ  ءيش  مھل  لقي  مل  هنأو  ثدحي 
وھ تامولعملا  نم  ىوتسم  ىلعأ  ينعي  ىرخأ  ةلود  يف  اذھ  لثم 

يل لاقو  ىوتسملا  اذھب  ضرف  ول  لیمع  يدنع  نأ  نوك  برحلا  تیقوت 
مل لیمعلا  اذھ  اذإ  رخآلا  فرطلا  نم  تحجن  برحلاو  برحلا  داعیم  ىلع 

اودص اوناك  مھل  لاق  ول  هنأل  مھل  لقي  مل  دیكأتلاب  اذإ  ءيش  يل  لقي 
. يرصملا موجھلا 
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؟ لیئارسإ ةملكب  ناورم  طابترا  ببس  ام  س : 

اياضق ةدع  فشك  يف  ةيرصملا  تارباخملا  حاجن  ىلع  اًدر  نوكي  نكمي 
. لیئارسإل

؟ نییلیئارسإلا ىلع  قبطنت  حمالملا  هذھ  نأ  دقتعت  لھ  س:

ةملك  ، دراو اذھو  ةیطسوأ  قرشلا  نم  ةبيرق  مھحمالم  نویلیئارسإلا 
. قیقد ریبعت  اھنأ  ىرأ  انأ ال   . هذھ ةیطسوأ  قرش  حمالم 
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ریصن دمحم  ةداھش 
ناورم فرشأل  برقملا  قيدصلا 

ىلع ناك  هنأ  تفشتكا  ناورم  فرشأ  روتكدلا  ةافو  يف  يثحب  ءانثأ 
هذھ دودح  فرعأ  ال  .. ریصن دمحم  يرصملا  لامعألا  لجرب  ةيوق  ةقالع 
دحلا اذھ  تزواجت  مأ  ةقادص  ةقالع  درجم  يھ  لھو  اھتعیبطو  ةقالعلا 
ریصن دمحم  عم  يراوحو  يئاقل  دیكأتلاب  نكل  ؟ .. سنزیب تاقالع  ىلإ 

: راوحلا صن  مكیلإو  ةمیقلا  تامولعملا  نم  ریثكلا  ّيلإ  فاضأ 
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ربوتكأ موي ٥  لشرشت  قدنف  يف  يعم  ناك 
ىلإ ةیلاخ  ناریطلل  رصم  تارئاط  لیحرتب  انئجوفو 

سلبارط راطم 

؟ ناورم فرشأب  كتقالع  تأدب  فیك  س :

يلاتلاب تنكف  يدادغبلا  فیطللادبع  ةميرك  يھ  يتجوز  نأل   .. نامز نم 
ترضحو فرشأو  انأ  ضعب  ىلع  انفرعت  كلذ  دعبو  ىدھو  ىنم  ىرأ 

. جاوزلا

دبع میعزلا  ىلع  طغضب  ناك  ىنمو  فرشأ  نیب  جاوزلا  نإ  لیق  س :
؟ امھنیب ةفینعلا  بحلا  ةصق  ىمسم  تحت  رصانلا 

. رصانلا دبع  لامج  تنب  هذھ  ةفینع  بح  ةصق  تسیل  مارح 

؟ ةجيزلا هذھل  رطضا  سیئرلا  لھ  س :

تناك يھو  سيوك »  » دلولا نأل   .. ىنم هتعنقأ  وأ  رطضا  ناك  اذإ  ملعأ  ال 
. هیلع رابغ  هنأ ال  دجوو  تايرحت  هیلع  لمع  وھو  هبحت 

يماس بتكم  ىلإ  ةيزكرملا  لماعملا  نم  لقنو  دافتسا  هنكل  س :
؟ فرش

. ملعأ .. هللا  مأ ال ةدئاف  هذھ  لھ 

؟ دافتسا لھ  هب  كتقالع  مكحب  تنأ  كريدقت  يف  س :

. كلذ دعب  هتدئاف  ترھظ  ناورم  فرشأ 

؟ ىتم س :

. ىوقلا زكارم  ةلیل  يف  نكمي 

؟ لعف اذام  س :

. نیلیقتسم اًعیمج  ةوخإلا  نأ  ًالیل  سیئرلا  غلبيو  بھذي  نأ  فلك  يذلا  وھ 
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؟ كلذ لعف  اذامل  س:

ىتأ فرش  يماس  نأ  ثدح  يذلا  .. كلذ لعفي  نأ  تامیلعتلا  هل  تردص  وھ 
سیئرلل اھملسیس  يذلا  نم  اولاقو  مھب  ةصاخلا  تالاقتسالا  اوبتكو  هب 

اوموقي يك  رابخألا  ةرشن  لبق  سیئرلل  اھوملسي  نأ  نوديري  اوناك  مھنأل 
اھذخأف  .. تاداسلل اھاطعأو  تاباطخلا  ذخأف  يروتسد  بالقنا  لمعب 

هل لاقف  فرش  يماس  عم  لمعت  تنأ  فرشأ  اي  هل  لاقو  اھأرقو  تاداسلا 
. ةلقنلا تناك  هذھو  اھذخ  بھذا  هل  لاقف  معن 

بھذ ةنس ٦٩  يف  هنأ  ةیضقلا  هذھ  يف  ریطخ  كحم  كانھ  س : 
؟ اذھ يف  كيأر  ام  ةیلیئارسإلا  ةرافسلل 

هذھ يف  ندنل  ىلع  ددرتي  ناك  وھ  نكل   .. فرعأ يك  هعم  نكأ  مل  انأ 
لمكي يك  ةرتف  لك  ندنلل  بھذي  ناكف  هاروتكدلا  لمعي  ناك  هنأل  ةرتفلا 

. هب ةصاخلا  ةلاسرلا 

نأ ةیلیئارسإلا  ةفاحصلا  يف  رشنو  لیق  ربوتكأ ٧٣  موي ٥  يف  س :
دعوملا فرعي  ناورم  لھ  برحلا  دعومب  ةیلیئارسإلا  ةرافسلا  غلب  ناورم 
دعوم فرعي  ناورم  ناك  لھف  هیف  ریغو  دعوملاب  مھغلبأ  هنإ  لیق  هنأل 

؟ برحلا

مكحب اھلیصافتب  برحلا  ةطخ  فرعي  ناك  وھ  اذھ  نم  دكأتم  انأو   .. ال
اًرضاح تنك  انأو  هفرعي  نكي  مل  دعوملا  نكل  سیئرلا  بتكم  يف  هدوجو 

. ةرملا هذھ  يف 

؟ ثدح اذام  س :

بھاذ انأو  ربوتكأ ٧٣  موي ٥  لشرشت  قدنف  يف  هعم  دعوم  يدنع  ناك  انأ 
تلقف كبترمو  عراشلا  يف  يرجي  ناریطلل  رصم  بتكم  ريدم  تدجو  هدنع 
طبھتو باكر  ذخأت  ةرئاطلا ال  نأ  ةراشإ  يل  تتأ  يل  لاقف  ؟  ثدح اذام  هل 

ةبیصم هذھ  يل  لاقف  لعفتس  اذام  هل  تلقف  سلبارط  ىلع  ةغراف 
ظح نذإ  هل  تلقف  تامیلعتلا  سفن  اھيدل  اًضيأ  سيراب  يف  يتلا  تارئاطلا 

ًایخرتسم اًسلاج  هتدجوف  فرشأل  انأ  تعلطو  لعفتس  اذام  رظناو  دیعس 
سلبارط يف  ةبیصم  ًابيرقت  كانھ  فرشأ  اي  هل  تلقف  أرقيو  ةبنكلا  ىلع 
طبھت ةيرصملا  تارئاطلا  هل  تلقف  ؟  سلبارط يف  ثدح  اذام  يل  لاقف 

ناك هنأل  موقت  فوس  برحلا  نذإ  يل  لاقو  هناكم  نم  زفقف  سلبارط  يف 
ىلع يھو  برضت  نأ  تارئاطلا  ىلع  نیفئاخ  انك  اننإ  برحلا  ةطخ  نم 
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لاقف ةدیعب  نكامأ  ىلإ  تارئاطلا  لقنن  اننأ  ةطخلا  نمض  نم  ناكف  ضرألا 
مھدأ لامك  خیشلا  بلطأ  كوجرأ  دمحم  اي  نآلا  رصم  لزنأ  نأ  ديرأ  انأ  يل 

. رصم لزنأو  هترئاط  ذخآ  يك 

؟ ةعاسلا تناك  مك  س :

فقوم يف  فرشأ  هل  تلقو  لامك  خیشلا  تبلطو  تبھذف  رھظلا  انك 
ةرئاطلا يل  لاقف  رصم  اھب  لزني  نأ  لجأ  نم  ةرئاطلا  جاتحيو  يرارطضا 

جرخو فرشأ  لخدو   .. ندنل يف  هدوجوم  تسیلو  لعشم  ریمألا  اھذخأ 
اًمیقم تنك  انأو  يتلئاع  ىرأل  بھذأ  فوس  انأ  فرشأ  اي  هل  تلقو  اھدعب 

. انیثأ يف 

؟ فرشأ لعف  اذامو  س :

ناكم ىلإ  ندنل  نم  ةرئاط  ذخأ  هنأ  ركذتأ  ام  ىلع  نكل  تلزنو  هتكرت  انأ 
. هعم رفاسف  اًرفاسم  صاخشألا  دحأ  كانھ  ناكو  رخآ 

؟ ةعاسلا تناك  مك  ركذتت  س :

. ًابيرقت يلاوح ١.٣٠،٢.٣٠ 

؟ ةرھاقلا ىلع  مویلا  تاذ  يف  ناورم  فرشأ  رفاس  نكل  س :

. رفاس معن 

؟ لیئارسإل لاق  هنأ  يفني  اذھ  لھ  س : 

نسحأ نأل  داعیملا  ىلع  مھل  لاق  نكي  مل  هتلباق  ام  نیح  ىلإ  وھ 
نكي مل  عبطلاب  نكل  اًجودزم  ًالیمع  ناك  هنأ  انمامأ  يتلا  تاھويرانیسلا 

ئجوف هنإ  هل  اھتلق  يتلا  ةأجافملا  لعف  در  نأل  ةعاسلا  ملعي  وھ 
ىلع سیل  وأ  هفرعي  يذلا  داعیملا  نع  اًركبم  ءيشب  ئجوف  هنأ  رھاظلاو 

. رصم ىلع  عجار  رصم  ىلع  عجار  ناك  هنكل  داعیملاب  ملع 

مكاحملا يف  لیق  ام  عم  ضراعتت  لكشلا  اذھب  ةياورلا  هذھ  س :
تارباخملاو داسوملا  نیب  ةراثملا  ةیضقلا  يف  نآلا  ةیلیئارسإلا 
؟ كلذ ىرت  فیك  ناورم  لمع  ةعیبط  نع  ةيركسعلا 

. ملعأ تسل  انأ 
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برحلا داعیمب  مھرطخأو  اًسوساج  ناك  ناورم  نأ  تنلعأ  لیئارسإ  س :
دقتعت لھ  ناورمل  قيدصك  تنأ  ربوتكأ  موي ٥  يعم  ناك  هنإ  يل  تلق  تنأ 

؟ ًالیمع ناك  ناورم  نأ 

تنك يننأل  يئاكذل  ةریبك  ةناھإ  هیف  يداقتعا  درجم  دقتعأ  نأ  ديرأ  ال 
.. ال ءایشألا هذھ  لثمب  ملع  ىلع  تسلو  هبحاص  نوكأ  فیكف  سترأتم » »

. صلاخ اًعبط 

هنإ هنع  فورعم  وھف  هتاطاشن  نع  ربعي  مالك  يأ  هنیبو  كنیب  راد  لھ  س :
؟ ةیسورلاو ةيدوعسلاو  ةیبیللا  تارباخملاب  ةقالع  ىلع  ناك 

ىلع ناك  وھ  اًعبط  هنإ  فراع  انأ  نكل   ، فرعأ ةیسورلا ال  نكل  معن  ةیبیللا 
. ةیبرعلا تارباخملا  لكب  ةنیتم  ةقالع 

؟ هرود وھ  ام  س :

. كلذ نم  رثكأ  اذام  تامولعملل  سیئرلا  بتكم  ريدم  ناك  وھ   . هيإ رود 

؟ ًایمسر ءاطغ  ناك  نذإ  س :

تاینورتكلإ صصخت  تنك  انأ  ةرتفلا  هذھ  يف   .. تاقوألا نم  تقو  يف 
اذھو رتویبمكلا  ىلع  اھعضوو  تارباخملا  تافلمل  اًمیظنت  لمعن  انك  نحنو 
ریمألا ناك  دقو  فرشأ ـ  يناعدتساو  ةرتفلا ـ  هذھ  يف  ديدج ـ  ملع  ناك 
فرعت كنأل  يل  لاقو  يدوعسلا ـ  تارباخملا  سیئر  نظأ  ام  ىلع  لصیف 

هل حرشأو  هعم  سلجأ  يكل  اًداعیم  فرشأ  يل  ربدف  عوضوملا  اذھ  يف 
. هب ةقالع  ىلع  ناك  هنأ  حضاوف  ةیلمعلا  هذھ 

؟ هتلأس لھ  سوساج  هنأ  ةفاحصلا  يف  رشن  امل  س :

.. اذام هل  لوقأ  هلأسأ  اًعبط  ال 

؟ تیكش لھ  س :

. اًرامح حبصأ  فوس  ينأ  ترعش  ينأل  كشأ  ينلعج ال  يئاكذ 

؟ حالس رجاتك  ناورم  میقت  فیك  س :
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حالسلا راجت  ضعب  دعاسي  نأ  نكمي  هنأ  ىنعمب   . حالس رجات  ناك  وھ 
ببسب ةرشابم  لمعلا  اذھب  مایقلا  عیطتسي  ناك ال  هنكل   ، هتلومع ذخأيو 

. ةيروھمجلا سیئر  بتكم  يف  هعضو 

؟ ةئیھلا يف  ناك  امدنع  كلذ  دعب  ثدحتأ  انأ  س :

ملاعلا يف  حالسلا  عانص  لك  عم  لاصتا  ىلع  هلعج  ةئیھلا  يف  هعضو 
. اًرجات حبصي  نأ  يرورضلا  نم  سیل  نكل 

ایبیل ىلإ  حالسلا  دروي  ناكو  يقششاخ  ناندعب  ةقالع  هل  نإ  لیق  س :
؟ قیبمزوم كلذكو  رظحلا  ءانثأ 

هارأ تنكو  ناندع  فرعأ  تنك  انأو  هعم  هارأ  تنكو  ناندع  قيدص  ناك  وھ 
. تاكرشلا هذھ  باحصأ  سانلا  عم 

؟ هرحن ىلإ  ةياھنلا  يف  يدؤي  لھ  هطاشن  مجح  س :

ىلإ يدؤي  يذلا  وھ  فرصتلا  امنإو  رحنلا  ىلإ  يدؤي  يذلا  مجحلا  سیل 
. رحنلا

؟ ةئطاخلا تایكولسلا  نم  بكترا  دق  نوكي  نأ  نكمم  لھ  س :

. سولف مھیلع  لكأت  كنإ  دحاو  أطخ  وھ  ةئطاخلا  تایكولسلا 

؟ ثدح اذھ  لھ  س :

(. ءيش لك  فرعت  تنأ   ..) ملعأ ال 

نكمم لھ  تایفصتل  يدؤت  نأ  نكمي  حالسلا  ةراجت  نإ  لاقي  انایحأ  س :
؟ حالس ةقفص  يف  لتق  نوكي  نأ 

اًكسمتم ناك  وھ  طیسب  ببسل  رحتني  ناورم ال  نأ  ىسنت  دراو ال  لامتحا 
 » ينعي بلقلا  يف  ةیلمع  نم  رثكأ  لمعو  هتایح  يف  ةرتف  رخآل  ةایحلاب 

«. هد باشلا  نابلغ 

؟. هتاركذم بتكي  هنإ  كل  لاق  س :

. تاركذملا هذھ  ةياكح  نع  عمسأ  مل  ال 
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؟ ةمامیلا يف  طروتم  ناورم  نأ  ددرت  س :

الو ةقلغمو  يدوعس  ةقفص  ةمامیلا   .. ةمامیلا يف  هلخد  ام  وھ   .. ةمامیلا
. ددج ةبیعل  لمتحت 

؟ حالسلاب راجتالا  نع  ناورم  فقوت  ىتم  س :

. اھنع فقوتي  نل  ىقبي  اھیف  أدب  ناك  ول  فرعأ  ال 

؟ ةئیھلا نم  هجورخ  بقع  حالسلا  نع  فقوت  هنإ  لاق  هنبا  س :

(. ىردأ تنأ  (ال  ىردأ هنبا  اًذإ 

؟ فقوتي نأ  حالسلا  رجاتل  نكمم  لھ  س:

؟! زرألا ةراجت  اھلام  حالسلا  ةراجت  اذامل 

؟ رارقلا ذخأ  ناورم  لھ  س :

. ةبعص تناك  هتحص  رخآلا  يف  فرشأو  هتحص  لجأ  نم  نكمي 

؟ هلتقل يدؤي  نأ  نكمي  مرھلا  ضرأ  يف  دیشروخ  عم  هفالخ  لھ  س :

. اذھ دیشروخ  نم  فرعأ  ال 

؟ هلتق يذلا  نم  ناورم  لتق  ناك  اذإ  س :

دق تنأف  هلتق  يذلا  نم  امنإ  رحتني  ملو  لتق  هنأ  مزجأ  داكأ  كل  لوقأ  انأ 
 … نكل تارباخملاو  حالسلا  ةریثك  ءایشأ  يدنع  تحتف 

تارباخملا لاق  يأر  كانھو  داسوملا  لاق  هنباف  كروعش  وھ  ام  س :
؟ تنأ كيأر  ام  اذھ  ىفن  هنباو  ةيرصملا 

( حالسلا ةراجت  يف   ) ًالثم هتلومع  هیلع  لكأ  دحاو  نوكي  نأ  مھیلع  دوزأ  انأ 
اذامل ال؟ دراو ) اذھو   ) ًالثم معن 

هذھب نوكت  هتياھن  دحأ  قح  لكأي  يذلا  نأ  حالسلا  راجت  نیب  لھ  س :
؟ ةقيرطلا
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. اًضيأ اذھ  نم  عشبأو 

هذھ لھ  هلزنم  ةفرش  نم  فذقي  نأب  اھب  لتق  يتلا  ةقيرطلا  لھ  س :
؟ حالسلا راجت  مأ  تارباخملا  ةقيرط 

اذامل ةفیظن  لتق  ةقيرط  اھنكل  تارباخملا  الو  حالسلا  راجت  ةقيرط  يھ  ال 
اذإ الإ  اھتابثإ  دحأ  يأ  ىلع  بعصلا  نم  لتقلا  مئارج  نم  عونلا  اذھ  نأل 

. ةقالع هل  سیل  كلذ  لجأ  نم  هفذقت  تنأو  دحأ  كرصبأ 

؟ ناورم موصخ  مھ  نم  س :

نم رثكأ  نكت  مل  ةنس  وأ ١٥  رخآ ١٠  انتقالع  نأل  نآلا  فرعأ  نأ  عیطتسأ  ال 
. ةیعامتجالا تابجاولا 

هذھ ةمكحملا  نأ  دقتعت  لھ  ایلع  ةمكحم  ةیلیئارسإلا  ةمكحملا  س :
؟ ةيرصملا تارباخملل  ةءاسإلا  وأ  مالعإلا  درجمل  ناورم  مسا  طروت 

. عوضوملا اذھ  لثم  يف  جيرھت  دجوي  ال 

؟ ساسأ هل  عوضوملا  اذھ  نأ  كلذ  ينعي  لھ  س :

هنإ لوقن  رصم  يف  اننأ  لیلدب  اذھ  ىلع  فالخ  دجوي  ساسأ ال  هل  اًعبط 
. رصم مدخيو  رصمل  اًجودزم  ًالیمع  ناك 

ديافلا فرعت  تنأو  هلتق  ىلإ  يدؤت  نأ  نكمم  ديافلا  عم  هتافالخ  لھ  س :
؟ دنالور ينیتو 

فرشأ ال ال. ناك  ينیت  ىلع  ينفرع  يذلا   .. ال

؟ فالخلا داعبأ  يھ  ام  س :

. هل يعاد  الو  هاسني  نأ  صخشلل  دب  ئیس ال  فقوم 

؟ يانورب ناطلسل  حالس  تالومع  ىلع  فالخ  لھ  س :

ال.

؟ ديافلا ةرسأ  ىلع  مكھت  فرشأ  لھ  س :
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ناسفانتم ديافلاو  ينیتو   .. ديافلا دض  دنالور  ينیت  دعاس  فرشأ  وھ 
انأو دنالور  ينیت  بناج  ذخأ  فسأ  لكب  فرشأ  نكل  زدوراھ  ءارش  ىلع 
دحاو نأ   . هعم تفطاعت  ينكل  اًئیش  لمعأ  مل  ينكل  ديافلا  فص  تذخأ 

. زدوراھ يرتشي  نأ  ديري  يرصم 

؟ لتقلل يدؤي  ديافلاو ال  فرشأ  فالخ  ينعي  س :

. اًقالطإ ال 

؟ يدود لایتغا  يف  طروتم  فرشأ  نإ  لاق   circle همسا باتك  هیف  س :

. ناركس ناك  قئاسلا  نابلغ  يدود  ال 

؟ يدود لتق  يف  فرشأ  طروت  دعبتست  تنأ  ينعي  س :

. اًعیمج سانلا  ءالؤھ  فرعأ  انأف  اًقالطإ  .. ال
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ة ــ متاخ

مل يننكل  لتقلاب  تاديدھتلا  نم  ديدعلا  تیقلت  باتكلا  اذھل  ىدادعإ  ءانثأ 
هترشن امو  ثدحام  يفكيو   .. ةقیقحلا نع  يثحب  ةلحر  نع  فقوتأ 

يقیقحت يف  ءاج  ام  نأ  اھیف  تدكأ  يتلاو  ةيزیلجنإلا   times ـ لا ةفیحص 
ةعقاو نم  تاقیقحتلا  ىرجم  ریغت  يف  مھاس  ناورم  فرشأ  ةافو  نع 

west minister ةطرش نم  ةیضقلا  لقن  مت  كلذكو  لتق  ةيانج  ىلإ  راحتنا 
ىقبيو  .. ایفلدالیفب ةصصخملا  مئارجلا  ةرادإ  ىلإ  درايدنالتوكسإب 

نیب  .. ةرئاح ةباجإلا  ىقبتو   .. ناورم فرشأ  لتق  نم  اًحورطم  لاؤسلا 
.. اھفرعن ةیتارباخم ال  ةثلاث  ةھج  وأ  حالس  رجات  وأ  يلیئارسإلا  داسوملا 
ناك ام  ةیترابختسالا  هتربخو  هتفاقث  لك  مغر  ناورم  فرشأ  نأ  روصتأو 
هنأ دقتعأ  تنك  نإو  ةعزفملا  ةقيرطلا  كلتب  هتياھن  نوكت  نأ  اًدبأ  ىنمتي 

. كلذ عقوت 
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رو ــ صلا ـق  حلم

١

٢

١

٢

ناورم فرشأ  دمحم  لوأ  مزالملا  تانایب  نم  ةروص 
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ةيزكرملا لماعملا  يف  هلمع  ءانثأ  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


دھعم نم  ةیبيردت  ةرود  ىلع  ناورم  فرشأ  لوصح د .  دیفت  ةداھش 
ةیجیتارتسإلا مولعلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


هنارق دقع  موي  رصانلا  دبع  لامج  سیئرلا  دي  يف  هدي  عضي  ناورم  فرشأ 
رصانلا دبع  ىنم  ةدیسلا  ىلع 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


روضحبو رصانلا  دبع  لامج  ىنم  ةدیسلا  ىلع  ناورم  فرشأ  فافز  ةروص 
ةیحت همرحو  رصانلا  دبع  سیئرلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


« ىنمو فرشأ   » نیسورعلا عم  رصانلا  دبع 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


لامج سیئرلا  سورعلا  دلاو  عم  ناورم  فرشأ  نیسورعلل  ةیلئاع  ةروص 
ةیحت ةدیسلا  همرحو  رصانلا  دبع 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


لافتحالا ءاشع  يف  رصانلا  دبع  ىنمو  ناورم  فرشأ  عم  رصانلا  دبع 
ناورم فرشأ  نارق  دقعب 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


دبع دلاخو  ناورم  فرشأ  عم  همرحو  رصانلا  دبع  سیئرلل  ةیلئاع  ةروص 
رصانلا

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


دقع دعب  رصانلا  دبع  ىنمو  ناورم  فرشأ  عم  هدلاوو  رصانلا  دبع  سیئرلا 
امھنارق

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


دبع ىدھ  ةدیسلا  عم  ةیحت  هتجوزو  رصانلا  دبع  سیئرلل  ةیلئاع  ةروص 
فرشأ اھجوزو  رصانلا  دبع  ىنم  ةدیسلاو  قداص  متاح  اھجوزو  رصانلا 

ناورم

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ناورم فرشأ  اھجوز  اھبناجبو  لامج  اھنبا  لمحت  رصانلا  دبع  ىنم 
ةیحت هتجوزو  رصانلا  دبع  سیئرلا  رھظيو  رصانلا  دبع  دلاخ  اھقیقشو 

اھتنباو رصانلا  دبع  ىدھ  ةدیسلا  امھعمو 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


رصانلا دبع  لامج  سیئرلا  ةرسأ  عم  يلئاع  وج  يف  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ىنم هتنباو  رصانلا  دبع  لامج  سیئرلا  مرح 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


رصانلا دبع  لامج  سیئرلا  مرحو  ىنم  هتجوزو  ناورم  فرشأ 
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةیحایس ةلحر  يف  سیئرلا  ةلئاع 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةلئاعلا فویض  عم  رصانلا  دبع  سیئرلا  مرح 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


يف ىنمل  ةرايز  يف  لامج  هنباو  رصانلا  دبع  لامج  سیئرلا 
ىفشتسملا

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


هلزنم ةقيدح  يف  ىنم  هتنباو  رصانلا  دبع  لامج  سیئرلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةیمسرلا تابسانملا  ىدحإ  يف  همرحو  سیئرلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ىنمو دلاخ  امھدالوأو  همرحو  رصانلا  دبع  سیئرلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةصاخلا تارايزلا  ىدحإ  يف  هتنباو  رصانلا  دبع  سیئرلا  مرح 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


رصانلا دبع  ةیحت  ةدیسلل  ءازعلا  مدقي  تاداسلا  رونأ  سیئرلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةیشنمب اھلزنم  نولاص  يف  اھفویض  لبقتست  رصانلا  دبع  ةیحت  ةدیسلا 
يركبلا

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ناورم فرشأو  هدالوأو  رصانلا  دبع  سیئرلا  مرح  مضت  ةیعامج  ةروص 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةیحایس ةرايز  يف  همرحو  رصانلا  دبع  سیئرلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


دنھلل اھترايز  ءانثأ  رصانلا  دبع  سیئرلا  مرح 

فیص ١٩٦٦ يف  ناورم  فرشأ  عم  جنرطشلا  بعلي  رصانلا  دبع 
ةيردنكسإلاب

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


يركبلا ةیشنمب  هلزنم  يف  رصانلا  دبع  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةرتف ءانثأ  ًایلاح ) ةيدوعسلا  لھاع  دبع هللا(  ریمألا  عم  ناورم  فرشأ 
عینصتلل ةیبرعلا  ةئیھلا  يف  هلمع 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


زيزعلا دبع  نب  لصیف  كلملا  لحارلا  عم  ناورم  فرشأ 

( ًایلاح ةيدوعسلا  لھاع   ) زيزعلا دبع  نب  دبع هللا  ریمألا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ملاسلا حابص  خیشلا  قبسألا  تيوكلا  ةلود  ریمأ  عم  ناورم  فرشأ 
حابصلا

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةئیھلل هترايز  ءانثأ  زيزعلا  دبع  نب  دبع هللا  ریمألا  عم  ناورم  فرشأ 
عینصتلل ةیبرعلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


دیسلا ةبحصب  عینصتلل  ةیبرعلا  ةئیھلا  روزي  زيزعلا  دبع  نب  دبع هللا  ریمألا 
ناورم فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ماسو ناورم  فرشأ  روتكدلا  هحنم  موي  تاداسلا  رونأ  سیئرلا  ةملك  صن 
ةيروھمجلا

كلم عم  رصم  عامتجا  يف  تاداسلا  سیئرلا  عم  ناورم  فرشأ 
ةيدوعسلا

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


تارامإلا مكاح  نایھن  لآ  دياز  خیشلا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


كلملاو رصم  ءارزو  سیئر  يزاجح  زيزعلا  دبع  روتكدلا  عم  ناورم  فرشأ 
زيزعلا دبع  نب  لصیف 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


زيزعلا دبع  نب  دبع هللا  ریمألا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ملاسلا حابص  لحارلا  تيوكلا  ریمأ  عم  تاداسلا  سیئرلاو  ناورم  فرشأ 
دمحألا حابص  خیشلا  يلاحلا  ریمألاو 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ماع ١٩٧١ تامولعملل  تاداسلل  اًریتركس  هنییعت  دنع  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ملاسلا حابص  خیشلا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


زيزعلا دبع  نب  دھف  كلملا  لحارلا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ةيدوعسلا تارباخملا  سیئر  مھدأ  لامك  دیسلا  عم  ناورم  فرشأ 
زيزعلا دبع  نب  ناطلس  ریمألاو 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


يزاجح زيزعلا  دبع  روتكدلاو  ناورم  فرشأ 

يسمجلا ينغلا  دبع  ریشملاو  تاداسلا  سیئرلا  عم  ناورم  فرشأ 
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


تاضوافم يف  كرابم  ينسح  بئانلاو  ملاس  حودمم  روتكدلاو 
نیجیب محانم  لیئارسإ  ءارزو  سیئر  عم  ةیلیعامسإلا 

ةیمسرلا تارايزلا  ىدحإ  يف  تاداسلا  سیئرلا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


عینصتلل ةیبرعلا  ةئیھلل  هترايز  ءانثأ  دبع هللا  ریمألا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


عینصتلل ةیبرعلا  ةئیھلاب  لمعلا  روطت  دبع هللا  ریمألل  حرشي  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


دبع هللا ریمألا  عم  عینصتلل  ةیبرعلا  ةئیھلا  يف  هلمع  ءانثأ  ناورم  فرشأ 
زيزعلا دبع  نب 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


زيزعلا دبع  نب  دبع هللا  ریمألا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


دبع خیشلاو  يلاحلا  تيوكلا  ریمأ  دمحألا  حابص  خیشلا  عم  ناورم  فرشأ 
حابصلا رباجلا  هللا 

تارامإلا مكاح  نایھن  لآ  دياز  خیشلا  لحارلا  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


فرشأ مایق  نع  ةیلیئارسإلا  فحصلا  اھترشن  يتلا  ةيرسلا  ةقیثولا  صن 
ربوتكأ ١٩٧٣ موي ٦  لیئارسإ  ىلع  رصم  موجھ  دعومب  لیئارسإ  غالبإب  ناورم 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


هدافحأو لامجو  دمحأ  هئانبأو  ىنم  هتجوز  عم  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


ماع ٢٠٠٧ كرابم  لامج  دیسلا  فافز  لفح  يف  ناورم  فرشأ  روتكدلل  ةروص 

ندنلب سواھ  نوتلراك  ىنبمب  هلزنم  ةقيدح  يف  ناورم  فرشأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9

	شــكر خـاص
	مقدمــة
	تمهيــد
	مروان.. وسيمون ريجان
	الدائـــرة
	مروان.. برجمان
	رحلة البحث
	في موقع الحدث
	ما بين اغتيال فاشل.. ومحاولة انتحار
	ولاء مروان لمن؟
	مروان.. رئيس الجمهورية
	حياة غامضة
	شهادة منى عبد الناصرأنا وأشرف مروان
	شهادة سامح سيف اليزل ضابط المخابرات المصرية المسئول عن مروان
	شهادة محمد نصيرالصديق المقرب لأشرف مروان
	كان معي في فندق تشرشل يوم ٥ أكتوبر وفوجئنا بترحيل طائرات مصر للطيران خالية إلى مطار طرابلس
	خاتمــة
	ملحـق الصــور

