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ةريزجلا ةانق  ىلع  نوركام  ليوناميإ  سيئرلا  ةلباقم  :
يفحصلا :

ةيسنرفلا ، ةيروهمجلا  سيئر  نوركام  ليوناميإ  ديسلا  عم  صاخلا  ءاقللا  اذه  يف  مكب  الهأ  ماركلا  انيدهاشم 
.مكب ًالهأ  سيئرلا  ديسلا 

: ةيروهمجلا سيئر 
.مكب ًالهسو  الهأ   

يفحصلا :
ةسردم يف  ةجودزم  ةمدص  اتراثأ  نيعوبسأ ، يف  نيتبرضل  اسنرف  تضرعت  دقل  ةريزجلل ، ةيفاحصلا  ةلباقملا  هذه  ءاطعإ  ىلع  ًاركش 
ملاعلا لعف  دودر  نوعباتت  متنأو  مويلا  مكعباتي  يمالسإلا  ملاعلا  ةسينك ، لخاد  سين ، ةنيدم  يفو  نيرونُوأ ، تناس  نالفنوك  يف 

مويلا ؟ يمالسإلا  ملاعلل  اولوقت  نأ  مكنكمي  اذام  يمالسإلا ،

: ةيروهمجلا سيئر 
كلذ اولعف  نوفينع ، نوفرطتم  اهب  ماق  ةيباهرإ  تابرض  ثالثل  ضرعت  دق  اندلب  نأ  ركُذت  ْذإ  قح  ىلع  تنأ  مكروضح ، ىلع  اركش 
موي سين  يفو  ةيرحب ، ّملعي  ناك  هنأل  ذاتسأ  سأر  ُعَطق  يسنرفلا ، َبعشلا  تحرجو  تمدص  ٍلامعأب  مالسإلا  فيرحتو  ليوحتب 
تايلمعلا ةمدص  تحت  يه  مويلا  اسنرف  ثلاث ، صخش  ىلع  نيكسب  موجهلاو  نيصخش  يسأر  عطق  مادرتون ، ةسينك  لخاد  سيمخلا ،
كانه ةيباهرإلا  ةيلمعلا  هذه  عقو  شيعن  انلزام  نحن  امنيب  ىلوألا  ةرمللو  .اضيأ   بضغلاو  ةدَحولاو  نزحلاب  روعش  كانهو  ةيباهرالا 
ءوس ليزأ  نأ  تدرأ  ببسلا  اذهلو  مهفلا ، ءوس  نم  ريثكلا  ساسأ  ىلع  اسنرف  مجاهت  ةيلودلا ، ةحاسلا  ىلع  ًادج ، ةيوق  لعف  دودر 
دقتعأو مكتانق ، ىلعو  مكل  ةعباتلا  يعامتجالا  لصاوتلا  تاكبشو  لئاسو  ىلع  كانه  ناك  ام  تعبات  ينأل  مكعم ، كلذ  يف  امب  مهفلا 
حرجل اوضرعت  سمألاب  مهنأل  كيلوثاكلا  نييسنرفلل  اهب  هجوتأ  ىلوألا ، يتملك  يل  متحمس  نإو  مهفلا ، ءوس  نم  ريثكلا  ةلازإ  بجي  هنأ 

.ةيروهمجلا ةيامحو  انمعد  نع  مهل  ربعأ  نأ  ديرأ  ًادج ، قيمع 
صيرح دلب  اسنرف  نأ  رركأ  نأ  ديرأ  معأ ، لكشبو  مث  عوضوملا ، اذه  نع  ثدحتأل  ابابلا  ةسادق  عم  لاصتا  يف  تنك  قئاقد ، عضب  ذنم 
نأ لمآ  يذلاو  مهفلا  ءوس  نم  ريثكلا  ريثت  يتلاو  ًادج ، ةدقعملا  ةملكلا  هذه  ةيناملعلاب ، ًابلاغ  ىمسي  ام  ىلعو  دقتعملا ، ةيرح  ىلع 
ناك ّايأ  نطاوم ، لكل  هيف  نوكي  نأ  ديرن  ًادلب  اسنرف  نم  لعجي  اذهو  ناميإلا ، مدع  وأ  ناميإلا  ةيرح  ينعت  اهنأب  انه  ّركذأ  مويلا ، هليزن 

.ماه ءيش  اذهو  هفنك ، يف  ايحت  يتلا  تانايدلا  لك  عم  شيعي  ًاعمتجمو  هنيد ، ناك  ّايأ  ةيندملاو ، ةيسايسلا  قوقحلا  سفن  هنيد ،
سكعو هلوقأ ، نأ  ديرأ  امو  عيمجلل ، قحلا  اذه  نمضت  نأ  اهيلع  ةلودلاو  عمتجملا ، يف  ةناكم  اضيأ  هل  ايندلا  ةايحلا  نع  عفرتلا  نإ 
يرحب سرامت  تانايدلا  لك  نأل  ملاعلا ، يف  ةنايد  يأ  عم  ةلكشم  هيدل  سيل  ٌدلب  اندلب  نأ  وه  ةيضاملا ، مايألا  يف  ُهتعمس  امم  ريثكلا 

، اندلب يف 
سرامي اسنرف  نإ  مهل  لوقأ  نأ  ديرأ  مالسإلاب ، نونيدي  نيذلا  ملاعلا ، ءاحنأ  لك  يف  نينطاوملل  امك  نيملسملا  نييسنرفلل  ةبسنلاب   
اصيرح نوكي  نأ  وه  ةيملاعلا  هتلاسر  ٌدلب  نحنو  أطخ ، لاقي  ام  لكو  أطخ ، اذه  لك  ٍمصو ، ّيأ  كانه  سيلو  ةيرح ، لكب  مالسإلا  هيف 
دض مزح  ةلاسر  هجوأ  نأ  انه  ديرأو  تليق ، ةئطاخ  ةريثك  ءايشأ  كانه  ءرملا ، نيد  ناك  امهم  شيعلا  ىلع  ةردقلاو  مالسلا  ىلع 
يفده وه  اذه  ةقيقحلا ، لوق  ةلاسرو  ةدحوو ، مالس  ةلاسر  تقولا  سفن  يفو  اضيأو  نيفينعلا  نيفرطتملا  لك  دض  باهرإلا ،

.مويلا مكعم  يثيدح  نم  يسيئرلا 

: يفحصلا
يف ترُشن  يتلا  ةيروتاكيراكلا  موسرلل  ةبسنلاب  هنمث ، عفدي  نم  لوأ  لب  ال  فنعلا ، اذه  نم  يناعي  نم  لوأ  مه  نيملسملا  نأب  ًاملع 

، نومدصيو اوحرج ، مهنأب  نورعشي  ةرم  لك  يف  نوملسملا  ص ،)  ) دمحم مالسإلا ، يبن  مسرت  يتلا  موسرلا  هذه  تارم ، ةدع  اسنرف 
؟ نيملسملا رعاشم  رابتعالا  يف  ذخُؤت  نأ  نكمي  دح  يأ  ىلإ  ىرحألاب ، نيمهََفتم  وأ  نيموهفم  ريغ  مهنأب  نورعشي  ًانايحأو 

: ةيروهمجلا سيئر 
قلعتي اميف  ًايساق  تنكول  بعالتلا ، نم  ريثكلا  ردصم  ناك  ةيضاملا ، عيباسألا  يف  ثدح  مهف  ءوسب  انه  أدبنو  رمألا ، اذه  ىلإ  نودوعت  
هتمعدو كرامندلا  عم  عورم  لدج  كانه  ناك  ًاماع ، رشع  ةسمخ  نم  رثكأ  ذنم  هنأ  ركذأ  ًاديدج ، ًاعوضوم  سيل  اذهو  تاروتاكيراكلاب ،
نم اهجارخإب  ةماعلا  ةحلصملا  وأ  ماعلا  نأشلا  ىنب  هنأ  وه  اندلب  خيراتو  هخيرات ، هل  اندلبو  اسنرف ، عم  لدجلا  مويلاو  كاذنآ ، اسنرف 
ةرمث يهو  انيناوق  انّينس  دقل  ةيكيلوثاكلا ، ةنايدلا  عم  الوأ  خيرات  اهل  ناك  اسنرف  نأل  ةيناملعلاب  ابلاغ  ىمسي  ام  اذهو  ام ، اعون  نيدلا 
نع ةقثبنم  اننيناوق  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةياهن  ذنم  ةعطقنم  ريغ  ةقيرطبو  رشع  نماثلا  نرقلا  ةياهن  ذنم  يهو  ريونتلا ، رصع  ركف 

، اهنع تثدحت  يتلا   دقتعملا  ةيرح  درف ، لك  تايرح  كانه  انقوقحو ، انئدابمو  انيناوق  يفو  ةدايسلا ، وذ  بعشلا  اذه  يسنرفلا ، بعشلا 
يفحص يأ  اسنرف ، يف  اندلب ، يف  هنأ  ينعي  اذه  ريبعتلا ، ةيرحو  ريمضلا  ةيرح  اضيأ  نكلو  اندلب ، يف  سرامت  يتلاو  اهنع ، عفادن  يتلاو 
ريبعتلا ةيرح  يف  ملاعلا ، ءاحنأ  لكو  ةيلقألا   وأ  ةيسايسلا   ةيبلغألاو  ةموكحلاو  ةيروهمجلا  سيئر  نع  ةيرحب  هيأر  نع  ربعي  نأ  نكمي 

، رشع عساتلا  نرقلا  ةياهن  نم  ديعب ، نم  يتأي  وهو  اننوناق ، وه  اذه  روتاكيراكلا ، وأ  رخاسلا  مسرلاو  مسرلا  ةيناكمإ  اضيأ  كانه  هذه 
.ةدايس يذ  دلب  يف  نحنو  يسنرفلا ، بعشلا  هديري  يذلا  نوناقلا  وه  اذه  نأل  هنع  عفادن  نأ  مهملا  نمو 

ءامعزلا نم  ترِخَس  تاروتاكيراكلا  هذه  خيرات ، انل  اضيأ  انه  و  فحصلا ، يف  تاروتاكيراك  كانه  نوكت  نأ  ىلإ  ىدأ  نوناقلا  اذه 
نع ملكتن  امدنعو  تانايدلا ، لك  نم  تانايدلا ، نم  ريثكلا  نم  ترخس  دقو  يعيبط ، ءيش  اذهو  مهسأر  ىلع  انأو  نييسايسلا 
ءيش لك  لبق  ةلجملا ، هذه  نع  ريثك  مالك  كانه  ناك  هنأ  امب  ودبيإ  يلراشو  فحصلا  نم  ريثكلا  نأ  ملعت  نأ  كديرأ  روتاكيراكلا ،
ةدع ذنم  مويلاو  رخآ ، ىلإ  تاماخاحلا  نعو  ةيدوهيلا  ةنايدلا  نع  تاروتاكيراكو  نييحيسملا  هلإ  نع  تاروتاكيراك  مسرب  تأدب 

، اهمرتحأو كلذ  اهريثي  يتلا  رعاشملا  مهفأ  انأو  مالسإلا ، نع  تاروتاكيراكو  يبنلا  نع  تاروتاكيراك  نومسري  مه  معن ، تاونس ،
، قوقحلا هذه  يمحأ  نأ  وه  تقولا  سفن  يف  يرود  نكلو  لعفأ ، امك  رومألا ، ئدهأ  نأ  وه  انه  يرود  يرود ، مهفت  نأ  ديرأ  نكلو   

.هومهفي نأ  اوِمدُص  نيذلا  نيملسملا  لك  ىلع  بجي  ماه  قراف  كانه 
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نأل عوضوملا ، وه  اذه  سيل  اهمعدت ، وأ  تاروتاكيراك  مسرت  ةيروهمجلا  سيئر  اهلثممو  اسنرف  تناك  اذإ  فرعن  نأ  سيل  لاؤسلا 
يف ةيروهمجلا  سيئر  له  وه : لاؤسلا  تاروتاكيراكلا ، مسرت  ةيسنرفلا ال  ةموكحلاو  ةيمسر ، فحص  تسيل  هذه  ةرح ، ةفاحصلا 

، ماه وه  ام  يلاتلابو  .لكلاب  قلعتيو  يسنرفلا  بعشلا  قوقح  نم  قح  اذه  نأل  .ال  وه  باوجلا  قحلا ؟ اذه  ءاغلإ  ىلع  قفاوم  اسنرف 
ينأ ال ىتح  ةماه ، ةيرحلا  هذه  نكلو  درف  لك  مارتحاب  رومألا  يرجت  نأ  اضيأ  ديرأ  نكلو  ةيرحلا  هذه  ىلع  ظفاحأ  نأ  ّيلع  هنأ  وه 
ءايشألا نم  ريثكلا  يلاتلابو  اسنرف ، يف  سراُمي  قح  اذه  اهمسر ، نم  يمحأ  انه  ينأ  الإ  تاروتاكيراكلا ، هذه  نم  فدهلا  عم  قفتأ 

اولعفي نأ  نكمي  ًاسانأ  كانه  نأ  حيحصو  ديج ، ءيش  اذهو  اهنيدن ، نأ  نكمي  تاروتاكيراكلا  هذه  نع  ةيضاملا  عيباسألا  يف  تليق  يتلا 
نحن ال نولوقيو : نودري  سانأ  كانه  نوكي  نأ  يعيبطلا  نم  هنأ  ىرأ  ريبعتلا ، ةيرح  ىلع  ةصيرح  ىرخأ  لود  يفو  اسنرف  يف  كلذ 
، نييسايسلا ةداقلا  انايحأو  مالعإلا  لئاسو  نم  ريثكلا  هب  تماق  يذلا  طلخلا  الوأ  امهلبقن : نأ  نكمي  نائيش ال  كانه  نكل  .قفاون 
ةقثبنم وأ  يسنرفلا ، ةيروهمجلا  سيئر  وأ  ةيسنرفلا ، ةموكحلا  عورشم  يه  تاروتاكيراكلا  هذه  نأب  يحوي  يذلا  طلخلا  نيينيدلاو ،

ال …  ةيسنرفلا ، ةيروهمجلا  سيئر  وأ  ةيسنرفلا  ةموكحلا  نع 
ءيشلاو .عقاولا  رمألا  وه  اذه  قحلا ، اذه  نوسرامي  سانأ  كانه  نكلو  ًامود ، هيلع  ظفاحأ  فوسو  قحلا  اذه  ىلع  ظافحلل  انه  انأ 

.كلذ لعفلا  در  مساب  فنعلا  رشابم ، ريغ  وأ  رشابم  لكشب  فنع  يأ  ررُبي  نأ  وه  يناثلا 
، ناك ّايأ  فنعلا  ىلإ  ءوجلل  ايعرش  اعباط  يطعي  وأ  رربي  مالسإلا  نأ  مهفأ  مل  ينكلو  نيدلا ، ملع  وأ  توهاللا  يف  ايئاصخأ  تسل  انأ 
نأ مرتحأو  مهفأ  يلاتلابو  ناك ، فنع  يأ  ىلإ  ءوجللا  معدي  وأ  عرّشي  مالسإلا  نأ  ًادبأ  مهفأ  مل  ينكلو  نيدلا  يف  ايئاصخأ  تسل  نذإ 
نع يدلب  يف  ًامود  عفادأسو  تاروتاكيراكلا ، هذهب  يدسجلا  فنعلا  رربي  نأ  ادبأ  لبقأ  نل  ينكلو  تاروتاكيراكلا  هذهب  ءرملا  مدُصي 

.مسُري ام  لكو  هب  ركُفي  ام  لكو  لاقي  ام  لك  ايصخش  معدأ  ينأ  ينعي  اذه ال  مسرلاو ، ركفلاو  ةباتكلاو  لوقلا  ةيرح 

: يفحصلا
ضعب ىلإ  دانتسالاب  ًامومع ، يمالسإلا  ملاعلا  يفو  يبرعلا  ملاعلا  يف  رخآل  نيح  نم  حرطت  يتلا  ةلئسألا  مكيلإ  لقنأ  سيئرلا  ةدايس 

مكتاحيرصت 
: ايفرح سبتقأو  متحرص  يتاب ، ليوماس  لُتق ، يذلا  ذاتسألا  نيبأت  لفح  لالخ  ريخألا  مكباطخ  يفف 

.سابتقالا ةياهن  نورخآ " عجارت  ول  ىتح  موسرلا ، الو  روتاكيراكلا ، نع  ًادبأ  ىلختن  نل  نحن  "
رعاشمل رابتعالا  مدعو  يدحتلا  نم  عون  هنأ  ىلع  هيلإ  رظني  ىلوألا  ةلهولل  اذكه  نكلو  ريبعتلا  ةيرح  ىلع  موقي  مزحلا  اذه 

؟ كلذ مييقت  نكمي  فيك  نيملسملا ،

: ةيروهمجلا سيئر 
اهب تماق  تامجرت  كانه  تناك  ًايفرح ، اهتركذ  كنأل  كركشأو  اهتركذ  يتلا  ةلمجلا  ءيش ، لك  لبق  نكلو  ّوتلل ، مكل  هترسف  ام  اذه 
يلاتلا مالكلا  يناسل  ىلع  اوعضوو  ةبذاك ، يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ىلع  اهتيأرو  يبرعلا ، ملاعلا  يف  مالعإلا  لئاسو  نم  ريثكلا 
نيملسملا لكل  ماه  اذهو  تاروتاكيراكلا ، هذه  نأل  ًالوأ  ًادبأ ، كلذ  لقأ  مل   انأ  يبنلا ، نيهت  يتلا  تاروتاكيراكلا  معدأ   يننأ  سبتقأو  :

، ءامعزلا لك  لاطت  اضيأ  يهو  رخآ ، نيد  نود  نيد  دض  ةهجوم  تاروتاكيراك  كانه  سيل  اهلك ، تانايدلا ، لك  لاطت  يننوعمسي ، نيذلا 
نكلو درف  لك  َمارتحا  يمحنو  لبقن  نأ  بجي  عمتجملا  يف  هنأ  ربتعأو  يرود  وه  اذه  نأل  قحلا ، اذه  يمحأ  يننإ  تلق  يناثلا  ، يشلا 

يف كلذب  ميقأسف  تلعف ، ول  ينأل  هومهفت ، نأ  ديرأ  ام  اذه  مدُصي ، ضعبلا  نأل  قحلا ، اذه  نم  للقأ  نأ  ةيروهمج  سيئرك  انأ  يل  سيل 
مدصي اذه  نأل  كلذ  لوقت  نأ  مكل  قحي  نومسري ال  وأ  نوبتكي  نيذلا  سانلل  لوقأ  كلذبو  ينيدلا ، وأ  يقالخألا  ماظنلا  نم  ًاعون  يدلب 
انعورشم ةبوعص  هذه  .ضعبلا  مهضعب  عم  سانلا  هيف  ملكتي  ًازيح ال  حبصت  نأل  ريبعتلا ، ةيرح  ةحاسم  قيضت  ًائيشف ، ائيشو  ضعبلا ،
ىلإ ًابنج  شيعن  يأ  شياعتن ، نأ  يف  طقف  تسيل  اُهلِمُجن ، يتلا  ميقلاو  ريونتلا  رصع  عورشم  وه  يذلا  عورشملا  اذهو  يعامجلا 

تناك ًّايأو  اننيد  ناك  ًّايأ  ضعبلا  انضعب  نم  رخسن  نأ  انايحأ  اضيأو  مارتحابو ، ءودهب  ضعب  ىلع  امهضعب  ّقلعي  نأ  لبقن  نأ  نكلو  بنج ،
.يملس راطإ  يفو  يملسلا  راوحلا  نم  راطإ  يفو  مارتحالا  نم  راطإ  يف  كلذ  لعفن  نأ  نكلو  انتفسلف ،

يذلا فيرحتللو  بيذاكألا  نم  ريثكلل  اهدرم  تناك  دقتعأ  ام  ىلع  يمالسإلا  ملاعلا  يف  لعفلا  دودر  اَهتركذ ، يتلا  ةلمجلل  ةبسنلاب 
، ءرملا نكمتي  نأ  ديؤأ  انأ  عوضوملا ، وه  اذه  سيل  لوقأ  نأ  ديرأو   تاروتاكيراكلا  هذهل  ديؤم  انأ  ينأ  اومهف  سانلا  نألو  هنع  ُتملكت 
، كلذ مرتحأ  ضعبلا ، مدصي  دق  اذه  نأ  مهفأ  انأ  انتيرح ، هذه  قح ، اذه  ماه ،  اذه  نأل  يدلب ، يف  ةيرحب  مسريو  ركفي  نأو  بتكي  نأ 
نأ دقتعأ  انأو  لدابتملا ، مارتحالا  نم  ءاضف  ءانب  بجي  عوضوملا ، اذه  نع  ثيدحلا  بجي  عوضوملا ، اذه  نع  ملكتن  نأ  بجي  نكلو 

.ضعبلا اهب   رعشي  يتلا  ةمدصلاب  فنعلا  رربن  نأ  يف  سيل  لحلاو  لحلا ، اذه  عنمن  نأ  يف  سيل  لحلا 

: يفحصلا
مسر دض  نوملسملاو  ثادحألا ، ردصتيو  فحصلا  نم  ىلوألا  تاحفصلا  ىلع  ىقبي  عوضوملا  اذه  اعبط ، تاروتاكيراكلل  ةبسنلاب   
رركتت مالسإلا ، يبن  ص ،)  ) دمحم يبنلا  نع  تاروتاكيراكلاو  موسرلا  نأ  نوظحالي  مهنكلو  ءارذعلا  ميرم  وأ  حيسملا  وأ  ىسوم  يبنلا 
نم رثكأ  مالسإلا  يبن  نع  تاروتاكيراك  مسرت  نأ  لهسألا  نم  نأ  ول  امك  راركتلا ، اذه  ةلهس ، رشنلا  ةداعإو  لهس ، رشنلا  ةلوهسب ،

.رخآ صخش  يأ 

: ةيروهمجلا سيئر 
نم ريثك  يفو  ًاريثك  اومدُص  اندلب  يف  كيلوثاكلا  حيحص ، ريغ  اذه  أطخ ، اذه  رومألا ، ةقيقح  ىلإ  ترظن  اذإ  الوأ ، كل  تلق  ال …  ال ... 
الو رمألا ، َكّسَُمي  امدنع  فرعت  عيضاوملا ، هذه  يف  شقانتن  نأ  بجي  اذهلو  اومدُص  دق  اضيأ  دوهيلا  نأ  فرعأو  هوأر ، امل  نايحألا 
رربي كمدصي ال  وأ  كيضري  ءيش ال  نوك  نكلو  كلذ ، كقوري  دق ال  ميعزك  نكلو  نيدب ، قلعتت  يتلا  تاروتاكيراكلا  نع  انه  ملكتأ 

ةيرح نأ  ىلع  ددشأ  نأ  اضيأ  ديرأو  .أطخ  اذه  مصولا ، لاكشأ  نم  لكش  يأ  كانه  نوكي  نأ  ةركف  لبقأ  ينكلو ال  ىرخأ ، ةرم  فنعلا 
زازفتسالاو زازفتسالا  نم  عون  يف  عقن  نأ  بجي  هنأ ال  دقتعأ  نذإ  ..عقاو  رمأ  يهو  روتاكيراك ، درجم  نم  ريثكب  ربكأ  ءيش  ريبعتلا 

.رومألا ةقيقح  لوقأ  نأ  تدرأ  دقو  داضملا ،
ررقي يذلا  وهو  ةدايسلا ، يذ  يسنرفلا ، بعشلا  نوناق  لب  اسنرف ، يف  قبطي  مالسإلا ال  نوناقو  اسنرف ، يف  تمسر  موسرلا  هذه 
ةملكلا هذه  وأ  مسرلا  اذه  عم  ةلكشم  هجاوي  ًانيد  كانه  نأب  مهل  لوقأل  انأ  نم  مث  رشع ، عساتلا  نرقلا  نم  ةيتآ  نيناوقلا  هذهو 
ليزأ نأ  ديرأ  انأ  ةلاسر ، هذه  كلذل ، ًاعم  لمعن  وه  هديرأ  ام  يلاتلابو  يرود ، اذه  سيلو  كلذ  ُلعف  يننكمي  .اهعنمأ ال  نأ  بجيف 

يدلب ينطاوم  وأ  ىرخأ ، تانايد  يضرت  وأ ال  بجعت  ءايشأ ال  مكنادلب  يف  كانه  نيملسملا ، لكل  لوقأ  نأ  ديرأو  سبللاو ، بيذاكألا 
 ... ال مهمدصت ؟ اهنأل  وأ  مهيضرت  وأ ال  مهقورت ؟ رومألا ال  هذه  نأل  مكنومجاهي ؟ له  الثم ،

تاروتاكيراكلا هذه  يف  نكلو  انتاداع ، تتأ  نيأ  نمو  انيناوق  تتأ  نيأ  نم  مهفن  نأ  ضعبلا ، انضعب  ىلع  فرعتن  نأ  ملعتن ، نأ  بجي 
ريثكو اندلب  يف  ماهلا  ءيشلا  كانه  نكلو   مالسإلا  ، دض  ةصاخو  هنيعب  نيد  دض  هجوم  ءيش  يأ  كانه  سيل  هذه   ريبعتلا  ةيرح  يف 
ببسبو لدج ،  كانه  ناك  هنأل  ةيضاملا  دوقعلا  يف  ريبعتلا  ةيرح  نع  تلخت  دق  ملاعلا  لود  نم  ريثكلا  نزحب ، كلذ  ىرأ  نادلبلا ، نم 
نأ دقتعأو  زازفتسالا ، انايحأو  شاقنلاو  مسرلا  ةيرح  دييقت  نم  عون  كانه  يلاتلابو  لعفلا  دودر  ىضوف  ىضوفلا ،  ببسبو  فوخلا 



لكو نييسنرفلا  نينطاوملا  لك  مرتحأ  ةيسنرفلا  ةيروهمجلا  سيئر  انأو  ءيشب  نمؤت  تنأ  يلاتلابو  ًاعيمج ، انتايرح  ىلع  ريطخ  اذه 
.مارتحالا اذه  ىلع  صيرح  انأو  مهنيد  ناك  ايأ  ملاعلا  ينطاوم 

نأ يه  اهمارتحا  تامالع  نم  ةمالعو  ىرخأ ، لود  يفو  اسنرف  يف  ةدوجوملا  ةيرحلا  هذه  ةسرامم  يه  ام  مهفت ، نأ  كديرأ  نكلو 
امدنع لوقأ  نأ  ىلع  حازملا ، لبقي  يذلا  مارتحالا  نم  ءاضفلا  اذه  داجيإ  ةلواحمو  ىرخألا  تانايدلا  لك  لماعن  امك  نيملسملا  لماعن 

.اهنع ّملكتأ  نأ  ّيلع  نكلو  اهديقأ  وأ  اهعنمأ  نأ  يل  سيل  ضعبلل  ةمداص  رومألا  نوكت 

: يفحصلا
، ةيماسلا ةداعم  مّرجت  نيناوق  كانه  اذامل  نولءاستيو : ةيماسلا ، ةاداعم  نوملسملا  ُركَذي  اسنرف ، يف  مالسإلا  نع  ملكتن  امدنع  ًابلاغ 

.ةيخيراتلا  عئاقولا  ضعب  نع  شاقنلا  باب  قلغت  نيناوق  كانه  اذامل 

ةيروهمجلا : سيئر 
.كلذ كل  دكؤأ  معن 

: يفحصلا
؟ ةسدقملا مهزومر  ةيامحل  نيناوق  ّنسل  ةيناكمإ  كانه  سيلأ 

: ةيروهمجلا سيئر 
، اهلاكشأ لكب  ةيرصنعلاو  ةيماسلا  ةداعم  حفاكت   اسنرف  تانايدلاو ، اهنيب  اميف  بوعشلا  مارتحاو  خيراتلا  نيرمأ ، نيب  طلخت  تنأ   

ةيرصنعلاو ةيماسلا ، ةاداعم  حفاكت  اسنرف  نذإ  بوعشلا ، لكو  ام  بعش  ىلع  ًادقح  وأ  ةمجاهمو  ًاموجه  اهتفصب  ةيماسلا  ةاداعمو 
لوق أطخو  ةيماسلا ، ةداعم  طقف  كانه  سيلو  نوناقلا  اهعنميو  اهحفاكن  رومأ  اسنرف  يف  ةيرصنعلاو  ةيماسلا  ةاداعمو  اهلاكشأ ، لكب 
، روتاكيراكلا مسري  نأ  ءرملل  قحي  اسنرف  يف  امكو  ةقيرطلا ، سفنب  نكلو  ًاينوناق  ةعونممو  ةنادم  ةيرصنعلا  لاكشأ  لك  لب  كلذ ،
حيحص ريغ  اذه  نيلايكمب ، ليك  نم   كانه  سيل  نذإ  تانايدلا  ، لك  دقتني  امك  ةيدوهيلا  ةنايدلا  دقتني  نأ  ًافنآ ،  هانلق  ام  ىلإ  دوعنل 

عقاو اذه  ةقرحملا ، ناركن  ىلع  ةيماسلا  ةاداعم  اونب  سانلا  نم  ريثكلا  نأل  خيراتلا  ةعجارم  بقاعي  نوناق  اسنرف  يف  كانهف  أطخو ،
هذه ةيؤر  وأ  فارتعالا  وأ  رارقإلا  ضفر  نع  ىرخأ  لود  يف  اوثحبا  ًايخيرات ، اعقاو  طقف  بكاون  نحن ال  اسنرف ، يف  نكلو  يخيرات 
يف امب  رومألاب  فرتعن  نحن  اسنرف  ، يف  لصحي  اذه ال  كاذ ، وأ  يخيراتلا  ثدحلا  اذه  ميلعت  وأ  كلت ، وأ  ةدابإلا  ةرزجم  وأ  ةرزجملا 
ةيملاعلا برحلل  ةبسنلاب  ةيسنرفلا  ةلودلا  ةيلوؤسمب  فرتعا  كاريش  كاج  سيئرلا  ًاماع ، ذنم ٢٥  ركذأو  اهانبكترا ، يتلا  مئارجلا  كلذ 
اهنكلو اهخيرات  ةقيقح  ىلإ  رظنت  اسنرف  نذإ  رامعتسالاو ، ةيدوبعلا  نم  هب  مايقلا  مت  امب  انفرتعا  اضيأ  نحنو  اهيف ، لصح  امو  ةيناثلا  
.أطخلا وأ  ّروحملا  وأ  فّرحملا  وأ  ْححَصُملا  وأ  عَجارُملا  خيراتلا  نم  دقحلا  ىذغتي  الأو  خيراتلا  ةقيقح  ىلإ  صخش  لك  رظني  نأ  ديرت 

.نوخرؤملا لب  خيراتلا ، بتكت  يتلا  يه  تسيل  ةموكحلا   
، ةيماسلا ةداعمو  ةيرصنعلا ، لاكشأ  لك  حفاكي  اسنرف  يف  نوناقلاف  .اهححصن  وأ  بيذاكألا  ضعب  ىلع  يضقن  نأ  ماهلا  نم  اضيأ  انهو 

نأ ةموكحلا  نم  تبلط  .ةفآلا  هذه  حفاكن  نحنو  ةعورم  ةفآ  يهو  ةدوجوم  يه  ال ، ةدوجوم ؟ ريغ  رومألا  هذه  نأ  كلذ  ينعي  له 
هنأل اضيأ ، كلذ  اولعف  ةيسايسلا  مهؤارآ  تناك  ايأ  يل  نيقباسلا  ءاسؤرلا  نكلو  يتسائر  ةيادب  ذنم  لاجملا  اذه  يف  رثكأو   رثكأ  لعفت 

ريغو امامت  ةضوفرم  ةيرصنعلا  مساب  تبكترا  لامعأ  كانهو  ةيضاملا ،  تاونسلا  يف  اسنرف  يف  دوهيلا  قحب  ريثك  فنع  لصح 
يتلا لامعألا  كانه  مث  تانايدلا ، دقن  وأ  داقتنا  ةيناكمإ  كانه  تلق  امكو  لامعألا  ، هذه  لك  ةقيرطلا  سفنب  حفاكن  نحن  ةلوبقم ،
اسنرف يف  مويلاو  رومألا ، هذه  لثم  يف  ادبأ  نواهتن  اننأ ال  دقتعا  ًادج ، احضاو ً  نوكأ  فوس  انهو  تانايدلا  ضعب  دض  ضعبلا  اهلعفي 

، كيلوثاك مهنأل  كيلوثاكلا  دضو  نوملسم ، مهنأل  نيملسملا  دض  لاعفأ  نوبكتري  سانأ  كانه  مكعم ، اهيف  ملكتأ  يتلا  ةظحللا  هذه  يف 
.هرخآ ىلا  دوهي ، مهنأل  دوهيلا  دضو  تناتستورب ، مهنأل  تناتستوربلا  دضو 

: يفحصلا
؟ ةعطاقملا هذه  ىلع  مكلعف  در  وه  ام  ةعطاقم ، ةلمح  كانه  ةيضاملا ، عيباسالا  يف  اسنرفل  تهجو  يتلا  تاداقتنالا  دعب 

: ةيروهمجلا سيئر 
ىلإ اودنتساو  اومهفي  مل  مهنأل  ةصاخلا  تاعومجملا  ضعب  لعف  نم  يه  ةلمحلا  هذه  نكلو  هنيدأو ، هنيدنو  قئال ، ريغ  ءيش  اذه 
يف لصحي  ام  نومهفت  مكنأل  لوبقم  ريغ  رمأ  اذهو  .نيرخآلا  ءامعزلا  ضعب  لعف  نم  يه  انايحأو  تاروتاكيراكلا ، لوح  بيذاكألا 
، انأو قبطي ، يذلا  وه  ةدايسلا  وذ  بعشلا  هديري  يذلا  نوناقلا  نإف  ةدايس ، وذ  دلب  وهو  اسنرف  يف  نأل  تاروتاكيراكلا ، عوضوم 

انل ةعورم  ةراسخ  ربتعيو  روتسدلا  دض  نوكي  اذه  نأل  قحلا ، اذه  نع  ىلختأ  نل  يننإ  لوقأو  عاضوألا ، ةئدهتل  تاحيرصت  ينع  تردص 
، ءامعزلا نم  ريثكلل  اضيأ  لوقأ  انأو  اندلب ، نومجاهي  يلاتلابو  تاروتاكيراكلا  معدو  فقاوملا  هذه  نيب  نوطلخي  سانلاو  انتدايس ، يف 
ةيناكمإ كانه  سيل  هنأ  ينعي  ةرح ، ةفاحص  كانه  دعت  مل  ةعطاقملاب  تدان  يتلا  لودلا  نم  ريثكلا  يفو  .اسنرف  يف  ةرح  ةفاحصلا  نإ 
نع سيلو  يبنجأ  ميعز  نع  امسر  ماسرلا  مسري  انايحأو  رخآ ، صخش  يأ  وأ  ىسوم  وأ  هللا  وأ  يبنلل  طقف  سيل  روتاكيراك ، مسر 
اذه نوجسلا ، يف  نييفاحصلا  اوعضو  وأ  نييفاحصلا  اولتق  مهنأل  روتاكيراكلا ، يماسر  يديأ  اورّسك  مهنأل  هيف  شيعي  يذلا  دلبلا  ميعز 

ةعطاقمو دلب  ةعطاقمب  رارق  ذاختاو  ةموكحلا  فقوم  سيل  اذهف  ائيش  ام  ةفيحص  لوقت  امدنع  يلاتلابو  .اسنرف  يف  لاحلا  وه  سيل 
يف حصي  الو  اندلب  يف  حصي  نكلو ال  لودلا  ضعب  يف  حصي  ام  لقنل  ةلواحم  طقف  اذه  ينونج ، اذه  ًائيش ، تبتك  ةفيحصلا  نأل  بعش 

.يل ةبسنلاب  حايترا  ردصم  اذهو  ةياعد ، اندنع  دعي  ملف  ادناغابوربو ، ةياعد ، ةملك  تسيل  يفحصلا  ةملك  نأل  رحلا ، ملاعلا 

: يفحصلا
؟ جراخلا يف  تاكرشلا  ىلعو  نييسنرفلا  اياعرلا  ىلع  تاساكعنا  نوشخت  له 

: ةيروهمجلا سيئر 
دلب يه  يتلا  اسنرف  قحب  فنعلا  لاكشأ  نم  لكش  يأ  مات  حوضوب  نونيدي  نيذلا ال  نيينيدلاو  نييسايسلا  ءامعزلا  لك  نأ  دقتعأ 

وأ اسنرف  يف  نييسنرفلا  قحب  بكتري  دق  يذلا  فنعلل  ةرشابم  ريغ  انايحأو  ةرشابم  انايحأ  ةيلوؤسم  نولمحتي  امنإ  ريونتلاو  ةيرحلا 
.جراخلا  يف 

نولوقي نيريثك  ًاسانأ  تيأر  ةريخالا  مايالا  يف  نيلوؤسملل  ًءادن  هجوأ  نأ  ديرأ  مويلا ، ةئدهتلاو  ةقادصلا  ةلاسر  عم  ببسلا  اذهلو 
عم نيئطاوتم  اوحبصي  نأو  هتلق  ينأ  اضورفم  ناك  امعو  انع ، تليق  يتلا  بيذاكألا  لك  نودكؤيو  اسنرف ، نًعادبأ  ةلوبقم  ريغ  ءايشأ 

.أوسألا
نطاوم نم ٣٠٠  رثكأ  ةايحب  َيدوأ  دقل  ةوقب ، باهرإلا  حفاكن  تاونس  ةدع  نم  اسنرف ، يف  نحن  لعفن  اذام  مهفت  نأ  كديرأ  فرعت ،  



تنأ ملاعلا ، يف  نيملسملل  ةفآ  وه  مالسالا  مساب  سروم  يذلا  باهرإلا  اذه  انيضارأ ، ىلع  نوشيعي  بناجأ  ةايحب  انايحأو  يسنرف ،
نينامث نم  رثكأ  نأ  دجن  ملاعلا  يف  ةنس  نيعبرأ  رخآ  انذخأ  اذإ  مويلا ، ةلوبقملا  ماقرألا  يف  رظنن  امدنع  فرعت  ةظحل ، ذنم  كلذ  تلق 
تايتف ّنهو  مالسالا ، مساب  تاعومجم  لبق  نم  ايريجين  يف  تايتفلا  فطتخت  امدنعو  .نيملسملا  نم  مه  باهرإلا  اياحض  نم  ةئملاب 
بكتري يذلا  باهرإلا  اياحض  لوأ  مه  نوملسملا  .ةلثمألا  نم  تارشعلا  ركذأ  نأ  يننكمي  ديلوت ، ىفشتسم  فصقي  امدنعو  تاملسم ،
يف ةلكشم  ببسب  مهف  ءوس  كانه  ناك  انهو  اهحفاكأ ، نأ  ُتررق  ةيناث  ةئف  كانه  مث  انضرأ ، ىلع  انبرض  باهرإلا  اذه  مالسإلا ، مساب 

نوبكتريو نيدلا  نوّروحي  نيذلا  نوفينعلا  نوفرطتملا  مه  كلذ ؟ ينعي  اذام  فرطتملا ، مالسإلا  اسنرف  يف  هيمسن  ام  اذه  ةمجرتلا ،
، سكعلا ىلع  ال  مالسإلا ، دض  حافك  هنأ  ىلع  هدوقأ  يذلا  حافكلا  اذه  رسُف  وأ  اورسفو  مالسإلا ، لخاد  فنعلا 

مالسب شيعلا  نوديري  ةنطاوملا ، ولماك  نونطاوم  مهف  مهحفاكأ ، انأ ال  مالسإلا ، وه  مهنيد  نينطاوملا  نم  نييالملا  اهيف  اسنرفف 
أوسألا نوبكتري  نيفينعلا  نيفرطتملا  نإف  مويلا  نكلو  مالسإلا ، وه  اهيف  ةيبلغألا  نيد  ملاعلا ، ءاحنأ  لك  يف  ةقيدص  لود  انيدل  نحنو 
يف انضرأ  ىلع  فنعلا  نورربيو  مهتغمدأ  نوبلوقي  وأ  مهنونقليو  سرادملا  نم  لافطألا  نوجرخي  .مالسإلا  نوفّرحيو  مالسإلا  مساب 
بعشلا ةيامحل  مهترطيس ، صيلقت  ةلواحمل  ةوقب  لمعن  انأدب  تاونس  ثالث  ذنم  يلاتلابو  جراخلا  يف  تاعومجمب  نولصتي  مه  .اسنرف 
تدعأ ام  اذه  مهفلا ، ءوس  أشني  نيد  مساب  متي  اذه  لك  نأ  امبو  ًاراض ، نوكي  دق  روعش  مهيدل  اومني  .نييسنرفلا  نيملسملا  ةيامحلو 
وهو ًاسبل  ليزأ  نأ  ديرأ  نكلو  .ةيلاصفنالا  هومس  نوناق  عورشم  ىلع  يميمصتو  ربوتكأ ، ةيادب  وروميل  يف  يباطخ  يف  هيلع  ديكأتلا 
وه انفدهو  مالسإلا ، مساب  نولمعي  نيذلا  نيفينعلا  نيفرطتملاو  صاخشألا  ءالؤهو  تاعومجملا  هذه  ةحفاكم  نوناق  عورشم  هنأ 
ىلإ لافطألا  لاخدإ  مدع  نم  مهعنمن  فوس  نذإ ؟ لعفنس  اذام  نيملسملا ، لك  معأ  لكشبو  نييسنرفلاو  تايسنرفلا  ةيامح 

يش لك  لبقو  ةيلام  ةيفافش  ميقن  فوسو  .ةيباهرإلا  مهتطشنأ  ذيفنت  نم  مهنكمت  يتلا  تاليومتلا  لوصو  عنمن  فوس  مهسرادم 
ام اذهو  يساسأ  ءيش  اذهو  ةيروهمجلا  نيناوق  مرتحي  هنيد ، ناك  امهم  صخش  يأ  تلق  هنيد ، ناك  امهم  صخش  يأ  نأ  دكأتن  فوس 
نيبو مهنيب  لصفأ  ةريطخو ، ةدقعم  تاباطخ  يف  ًانايحأ  أوسألا  نوبكتري  نيذلا  نيفرطتملا  ءالؤه  نيب  لصفلا  ديرأ  انأو  .نآلا  هلعفن 
يمالك فرحي  نأو  نيرمألا  نيذه  نيب  طلخي   نأ  ضعبلا  لواح  يمالسإلا  ملاعلا  ءاحنأ  لك  يف  ةيضاملا  عيباسألا  يفو  نيملسملا ،
ةلكشم يأ  انيدل  سيل  ال  مالسإلا   عم  ةلكشم  اهدنع  اسنرف  يلاتلابو  ةيسنرفلا  ةيروهمجلا  سيئر  نأب  لاقو  بذكأ  ينأب  يحوي  نأو 

يف نآرقلا  تمجرت  يتلا  لودلا  لوأ  ىدحإ  نحن  مالسإلا ، عم  ةقيثو  طباورو  تاقالع  هل  يفاقثلاو  يركفلا  انخيرات  ًادبأ ،  مالسإلا ، عم 
يف تراد  يتلا  ةماهلا  تاشاقنلا  نم  ريثكلا  كانهو  هنوملعيو  نآرقلا ، نومجرتي  رشع  عباسلا  نرقلا  ذنم  اسنرف  يف  نوبروسلا  

نيلثمملا اولأساو  .ريبكلا  سيراب  دجسم  وهو  اعئار  ًاعماج  اهتمصاع  بلق  يف  تحتف  يتلا  لودلا  ىلوأ  ىدحإ  نحنو  ةعماجلا ،
يه انتكرعم  يلاتلابو ، .نآلا  هتلق  ام  سفن  مكل  نالوقي  سيراب ، دجسم  ديمعو  ةيمالسإلا  ةنايدلل  يسنرفلا  سلجملا  سيئر  نيينيدلا ،
يه مالسإلا ، مساب  فنعلا  اذه  رربت  يتلا  تاباطخلا  لك  دضو  فينعلا  فرطتلا  دض  باهرإلا  دض  ةكرعم  يه  انلايجأ  لجأ  نم  ةكرعم 

.نيملسملا كلذ  يف  امب  مهنيد ، ناك  ايأ  ملاعلا  ءاحنأ  لك  يف  انينطاوم  ةيامحل  ةكرعم 

: يفحصلا
انه سبتقأو  تارم  ةدع  ترُشنو  ترشتنا  يتلا  ةلمجلا  هذه  ةصاخو  ورومويل  ةنيدم  يف  كباطخ  يف  اهتلق  ةملكلا ، هذه  مالسإلا ،

: ًايفرح
.سابتقالا ةياهن  ملاعلا " ءاحنأ  لك  يف  ةقيمع  ةمزأ  مويلا  شيعي  نيد  مالسإلا   "

نم ريثكلا  نيريثكلا ، تبضغأ  يتلا  ةلمجلا  هذه  ىلع  زيكرت  كانه  ناك  نكلو  ةقيقد ، نيعبس  ماد  باطخ  يف  تليق  ةلمجلا  هذه  اعبط 
؟ صيخشتلا اذهب  وأ  ةلمجلا  هذهب  سيئرلا  ةدايس  ينعت  اذام  سانلا ،

: ةيروهمجلا سيئر 
نأ تدرأ  ام  نكلو  .ةقيقد  نيعبس  ماد  باطخ  يف  اهقايس  نم  تجرُخأ  ةلمجلا  هذه  نإ  لوقت  امدنع  قح  ىلع  تنأ  .ّوتلل  هتُلق  ام 
نوحبذيو نولتقيو  هنع ، عافدلا  نوعدي  نيدلا  اذه  مسابو  مالسإلا  نوفرحي  سانأ  ملاعلا  يف  مويلا  كانه  نأ  وهو  ًادج ، حضاو  هلوقأ 

دارفأو تاعومجملا  ضعب  لبق  نم  سرامي  فنع  مويلا  كانه  .ملاعلا  نم  ةيرشب  تاعومجم  جارخإ  نم  ًاعون  رربت  تاباطخب  نولديو 
نينامث نم  رثكأ  نأ  ماقرألاب  تركذ  تنكو  اياحضلا ، لوأ  مه  نيملسملا  نأل  مالسإلل  ةلكشم  هذه  اعبط  مالسإلا  مساب  نيفرطتم 
.اهخيرات يف  ةمزألا  هذه  لثمب  ترم  تانايدلا  لك  يلاتلابو  اعيمج ، انل  ةلكشم  هذهو  نيملسملا ، نم  مه  اياحضلا  نم  ةئملاب 

: يفحصلا
؟ ًاحوضو رثكأ  نوكن  يكل  ملسملا  عمتجملا  لخاد  اهنكلو  مالسإلا ، لخاد  تسيل  ةمزألا  هذه  نذإ 

: ةيروهمجلا سيئر 
ام ابلاغو  نيدلا  مساب  أوسألا  نوبكتريو  نيموهفم  ريغ  مهنأب  نورعشي  ًادارفأ  ةريثك  نكامأ  يف  كانه  نأل  انعمتجم ، لخاد  يه  ةمزألا   
ًالامعأو أوسألا  نوكبتريف  هتفرعم ، نوّعدي  ىرحألاب  وأ  مهنم  لضفأ  نيدلا  اذه  نوفرعي  نيذلا  نم  ؤطاوتب  ًاديج  نيدلا  اذه  نوفرعي  ال 
نيفرطتملا ءالؤه  دوقي  ام  اذه  كرتشملا  شيعلا  ىلع  ةردقللو  انميقل  امامت  ةفلاخم  ةيسايس  عيراشمو  ًادج  ةفينع  ًالامعأو  ةيباهرإ ،

يتلا ةيباهرالا  لامعألا  نم  تناع  سنوتف  رطخ ، مه  .هشيعن  ام  اذهو  انتاعمتجم  ىلع  رطخ  صاخشألا  ءالؤهو  باهرإلا  ىلإ  نيفينعلا 
ناتسناغفأ نيدلا ، مساب  نوفرطتم  اهبكترا  ةعورم ، ةيباهرإ  تايلمع  نم  دوقع  ةدع  تناع  رئازجلاو  ودراب ، يف  نويباهرالا  اهبكترا 

سانلا ءالؤه  نكي ، مل  ًائيش  نأك  فرصتن  نأ  اننكمي  الو  انتاعمتجمو ، ءارحصلا  بونج  ايقيرفأو  كلذ ، شيعت  لحاسلا  لود  مويلاو  اضيأ ،
ينأل مكعم  ملكتأ  نأ  تدرأ  اذهلو  .اهشيعن  يتلا  ةظحللا  هذه  ةيمهأ  رسفي  ام  اذه  يلاتلابو  .رخآ  ءيش  مساب  هنولعفي  ام  نولعفي  ال 
نيذلا لك  ينعأ  .عضولا  اذه  لوح  نيظقيتم  ملاعلا  ءاحنأ  لك  يف  نوملسملا  نوكي  نأ  ًاعيمج  انل  ةبسنلاب  يويحلا  نم  هنأ  دقتعأ 
نييباهرالا ةحفاكمل  اهقلطن  الأ  انيلع  تاردابم ، فلخ  مهلك  اوعمتجي  نأ  بجي  .فنعلا  اذه  رربي  ءيش  نم  امو  .فنعلا  نوحفاكي 

، اهضوخن يتلا  ةكرعملا  يف  يساسأ  رصنع  كانه  يل  ةبسنلابو  ً.اضيأ  باهرإلا  رربت  يتلا  تايجولويديألا  هذه  نونبي  يذلا  لب  بسحف 
، مالسإلا مساب  فينعلا  فرطتلا  وه  اذهو  نيدلا ، تفّرح  ذإ  توم ، ةيجولويديأ  تحبصأو  ملاعلا  يف  تروطت  ةيجولويديأ  كانه  هنأ  وهو 

تاعومجملا هذه  نذإ  .ىرخأ  تاعومجمو  ىربكلا  ءارحصلا  يف  ةيمالسالا  ةلودلا  تاعومجمو  شعاد  ميظنتو  ةدعاقلا  هتلعف  ام  اذه 
انايحأ ةلوبقم  ريغ  تاباطخب  نولديو  انتاعمتجم ، يف  كلذ  يف  امب  نومظنمو  نوركفمو  نورشبم  مهنأ  نوّعدي  سانأ  اهفلخ  ةيباهرإلا 
.رمحأ طخ  اذه  .فنعلل  ةحضاولا  ةنادإلاب  ةصاخو  ءارمحلا  انطوطخ  مسرن  نأ  انيلع  نيعتي  يلاتلابو  فنعلا  ىلإ  ءوجللا  رربت  اهنكلو 

اوحرج وأ  اونيهأ  مهنأ  نوربتعي  اندنع  باهرالا  وأ  سوؤرلا  عطق  وأ  حبذلا  نورربي  نيينيد  وأ  نييسايس  رركأو  ءامعز  مويلا  ىرأ  امدنعو 
نع نوعفادي  مه ال  ضعبلا ، انضعب  عم  ملكتنو  حيضوتلا  تقو  نيحي  امدنع  سانلا  ءالؤه  مهركسعم ، نوراتخي  ءالؤهف  مسرب ،

اننأل كلذ  لوقأ  ً.اعم  انلك  حوضولا  اذهب  ىلحتن  نأ  بجي  .نييباهرإلا  لامعأ  نورربيو  نييباهرإلا ، نع  نوعفادي  لب  ملاعلا  يف  نيملسملا 
هلوقأ نأ  تدرأ  ام  اذه  فيرحتلا ، اذهب  نيَددهُملا  لوأ  مهنأل  ةيامح  ةلاسرو  ملاعلا  يف  نيملسملا  لكل  ةقيقحو  قح  ةلاسرب  نونيدم 
نورربيو ةميرجلا  نورربيو  هنوروحيو  ًانيد  نوفرحيو  توملا  قطنمب  نوملعي  ءاسنو  لاجر  اهلمحي  ايجولويديأ  كانه  ةلمجلا ، هذهب 

.كرتشملا شيعلا  ضفر  ةدارإ 



: يفحصلا
.ةنأمط ةلاسر  ىلإ  ةجاحب  ةملسملا ، ةيلاجلا  وأ  نييسنرفلا  نيملسملا  وأ  اسنرف  يف  نيملسملا  لوقأ  ةجاحب ، اسنرف  يف  نوملسملا 

: ةيروهمجلا سيئر 
ضعبل ًاثب  كانه  نأ  لوقلا ، نم  دب  الف  مكلئاسو ، ًانايحأ  نودهاشي  نيملسملا  نييسنرفلا  نأل  اًرظن  .انيلع  ريثأت  هل  اذه  لك  نأل  عبطلاب ،

، انه انأ  اذهلو  اًضيأ ، متنأو   ٫ مهتنأمط ةيلوؤسم  لمحتن  ًاعيمج  نحنف  نذإ  .لصاوتلا  تاكبشلا  ىلع  ةرشتنملا  تاطلاغملاو  فنعلا  روص 
ىلع ءوضلا  طلسن  الو  هسفن ، ملاعلا  يف  شيعن  اننأ ال  عابطنا  انيدل  نوكي  ًانايحأ  اننأل  كلذك ، ةيعامتجالا  مكتاكبشو  ةمهم ، مكتانقف 

نأ مهيلع  نييسنرفلاو  تايسنرفلا  لكو  نايدألا ، عيمج  لبقتسي  يسنرفلا  عمتجملاو  ةينيد ، تسيل  ةيسنرفلا  ةلودلاو  اهسفن ، ءايشألا 
مهيلع اضيأ  نيملسملا  نم  ىرخألا  تايسنجلا  لكو  مهلوصأ  تناك  امهم  نييسنرفلاو  تايسنرفلا  لكو  ةنينأمطب  مهنيد  نوشيعي 
وأ يعورشم  نأل  مالسو  ةنأمط  ةلاسر  قلطأ  ينكلو  .ماري  ام  ىلع  رومألا  ريست  اذكهو  ةيروهمجلا ، نيناوق  لك  مارتحا  اعيمج 

مالس ةلاسر  لمحت  ةيساسألا  هتمهم  .يخيراتلا  اسنرف  عورشم  هسفن  وه  يذلاو  نويسنرفلا ، ينبختنا  هساسأ  ىلع  يذلاو  انعورشم 
.ةيروهمجلا نيناوق  لك  مرتحت  َتنك  اذإ  ام  ةفرعمب  متهأ  نكلو  هب  نمؤت  امب  متهأ  انأو ال  .لقعلا  ءانبو  ةفرعم  ةلاسر  اهنأل  نايدألا ، نيب 

نم نكمتت  نأ  ديرأ  نكلو  .ةيسنرفلا  ضرألا  ىلع  شيعت  تنك  اذإ  ينيد  عفادب  ةيروهمجلا  نيناوق  نم  ًانوناق  مرتحت  الأ  ادبأ  لبقأ  نلو 
اننأ مهل  لوقأ  اسنرف  يف  نيملسملا  دض  لامعأ  بكترت  امدنع  هيلعو  انضرأ ، ىلع  ةنئمطمو  ةئداه  ةقيرطب  ناك  امهم  كهلإب  ناميإلا 
.مهنيد نع  رظنلا  ضغب  نينطاوم  دض  تاءادتعا  كانهو  فسألل ، ابلاغ  ةقرفتم ، ثادحأ  كانهو  ءادتعاو  ثادحأ  كانه  كلذب ، حمسن  نل 

يفحصلا :
، اهنع ثدحتي  عيمجلاو  ادج  ةرشتنم  زيجو  تقو  يف  تحبصأ  يتلا  ةدرفملا  هذه  ةيلاصفنالا ، ةعزنلا  نع  متملكت  سيئرلا ، يديس 

ًايفرح : مهتلق  ورومويل ، ةنيدمب  مكباطخ  يفو  اسنرف ، يف  نيملسملا  هوشت  وأ  مصت  ةملكلا  هذه  نأ  عابطنا  انيدلو 
؟ ةلوؤسم ةلودلا  نأ  اضيأ  اذه  ينعي  له  امهسفنأب " ةيلاصفنالا  انتعزن  اّنوك  وأ  انأشنأ  اننإ  "

: ةيروهمجلا سيئر 
مساب نولمعي  نيذلا  نيفينعلا  نيفرطتملا  ءالؤه  ةبراحم  يه  اهعبتن  يتلا  ةسايسلاو  .لاح  يأ  ىلع  كلذ  ناك  هنإ  تلق  دقل  معن ،

يلختلاب نورعشيو  انضرأ  ىلع  نوشيعي  نيذلا  اندلب  ءانبأ  ءازإ  ةسايس  يف  طارخنالا  ةداعإ  اًضيأ  ةلودلا  ىلع  بجي  ناك  نكل  .مالسإلا 
؟ ليلق لبق  مكل  هتفصو  تنك  ام  عم  قفاوتي  اذاملو  كلذ  ينعي  اذام  ةيلاصفنا ، ةعزن  نع  تثدحت  امدنع  .اديج  عضولا  يعأ  انأو  .مهنع 
راطإ يف  نورسفيو  نوملعيو  نيدلا ، نوفرحيو  مالسإلا  مساب  نولمعي  نيذلا  نيفينعلا  نيفرطتملا  اهيمسأ  تاعومجم  كانه  نأل   

ام ةقيرطبو  .اهنيناوق  الو  اسنرف  مارتحا  بجي  هنأ ال  نوّملعيو  .ةيروهمجلا  اهمدقت  يتلا  قوقحلاو  تايرحلا  لك  نيمدختسم  تايعمج ،
يتلا قوقحلا  سفنب  نعتمتي  نأ  يغبني  تاريغصلا ال  تايتفلا  نأو  لجرلا  يواست  ةأرملا ال  نأب  نوّملعي  .نوناقلا  نع  جورخلا  نوملعي 
نهل تانطاوملاو  .راونألاب  نمؤن  نحن  .اندنع  اذه  ثدحي  نل  حوضو ، لكب  اذه  لوقأ  اندنع ، اذه  ثدحي  نل  .راغصلا  دالوألا  اهب  عتمتي 
نمو .نيناوقلا  هذه  نع  جورخلاب  نيدلا  مساب  موقت  ةيعمج  لبقن  نل  ًادبأ ، ًادبأ ، نذإ  .ةيدوجو  ةلأسم  يهو  نينطاوملا ، قوقح  سفن 
نمو اندالب  نوناق  سيل  اذهو  اهتاذ ، صرفلاب  الو  هتاذ  ميلعتلاب  عتمتت  الو  ريغصلا ، لفطلا  لثم  قوقح  اهل  سيل  ةريغص  ةلفط  نأ  لوقي 

.اندنع سيلو  اسنرف  جراخ  هقبطي  بهذيلف  كلذ  لعفي  نأ  دارأ 
لكب اهتحفاكم  انيلع  عمتجملا ، نم  ءزج  لصفتو  صاخلا ، اهنوناق  ضرف  ديرتو  انيضارأ  ىلع  ةدوجوملا  تاعومجملا  هذه  نأ  لوقأو 

، نوناقلا مارتحا  نوديري  نيذلا ال  نيفينعلا  نيفرطتملا  ءالؤه  دض  لب  نيملسملا  دض  اذه  لوقأ  انأو ال  .لاصفنالا  اوررق  اهنأل  حوضو ،
ناملسملا اهادلاو  دجي  ةريغص  ةلفط  عقت  نأ  ديرأ  يننأل ال  .نيملسملا  ةصاخو  نييسنرفلاو  تايسنرفلا  ةيامح  حاتفم  وه  اذهو 

دض سيل  رمألاف  ةيلاصفنالا ، ةملك  نع  انملكت  امدنعو  .هب  لبقن  اذه ال  .انيضارأ  ىلع  ةئيس  ًةلماعم  ُلماُعتو  ةيعمج  فنك  يف  امهسفنأ 
، ىرخأ نايدأ  نم  تاعومجم  لبق  نم  انضرأ  ىلع  ةدوجوم  ىرخأ  تاسرامم  كانهو  نيدلا ، مساب  ةنيعم  تاسرامم  دض  لب  نيد ، يأ 

رعاشملا ىلع  مهتابيدأو  مهتاباطخ  لك  نونبي  نييباهرإلا ، انايحأو  نيفرطتملا  ةيجيتارتسا  يرأ  نيح  ينأل  ةيلوؤسم ، انيدل  اننإ  تلق  مث 
هيفو خيرات  انيدل  نحن  اعبط  .مهتاعمتجم  يف  ةنسح  ةلماعم  نولماعت  تنأو ال  مترِمُعتساو  متِنُهأ  مكنإ  نيملسملل  نولوقيو  ةيبلسلا ،
بابش طاسوأ  يف  ًاجاور  دجي  ةفرطتملا  تاعومجملا  باطخ  ةيؤر  نم  بجعتأ  ينكلو  .اههجاون  لب  اهركنن  نحنو ال  ةيرامعتسا  ةبقح 

يداصتقالا عضولا  لغتسي  هنأل  ًاجاور  دجي  كلذ  لثمو  لايجأ ، ةدع  ذنم  اسنرف  يف  نودوجوملا  مهنمو  رامعتسالا ، ادبأ ً  اوفرعي  مل 
حاجنلاب اهيلإ  اومدق  نيذلا  وأ  اسنرف  يف  نيدولوملا  لكل  حمسي  يذلا  يفاكلا  لمعلاب  مقن  مل  اسنرف  يف  اننأ  ربتعأو  .يعامتجالاو  
مسالا عم  ًابلاغ  ةقالع  هل  رمألا  نإ  لب  ًاردان ، الإ  نيدلاب  هل  ةقالع  رمألاف ال  نيئيش ، نيب  طلخن  ّالأ  بجي  انهو  ةاواسملا ، ردق  سفنب 

.ةماقإلا ناكم  وأ  ةرشبلا  نولو 

: يفحصلا
؟ ًانيسحت بلطتي  اسنرف  يف  جامدنالا  جذومنأ  نذإ 

: ةيروهمجلا سيئر 
عيمجلا سمتو  عمتجملا ، لطعت  يتلا  ةينهملا  وأ  بُُصعلا  هيمسأ  نأ  نكُمي  ام  مويلا  انيدل  اننأل  ًايعامجو ، اريبك  ًامازتلا  بلطتي  معن ،

رثكأ ضرعتت  ةينهملا  بُُصعلا  هذه  نكلو  .ةطسوتملا  ةقبطلا  نم  لب  ةريقف  ةرورضلاب  تسيل  ءايحأ  يف  نونطقي  نيذلا  بابشلا  ىتح 
، هنع يهجوب  حيشأ  الو  عقاو  اذهو  فلتخم  ةرشبم  نول  مهلو  ةرجاهم ، لوصأ  نم  ايلاغ  نوردحني  نيذلاو  ةطيسبلا  ةقبطلا  بابشل 
لالخ نم  ًانزاوت  رثكأ  نكسلا  ىلع  لوصحلا  نوكيل  تاونس  ثالث  ذنم  انأدب  دقو  ناكسإلا ، ةسايس  لالخ  نم  رثكأ  لمعلا  انيلع  نذإ 
ةفرطتملا تايعمجلا  كارِش  يف  بابشلا  عوقو  يدافتل  ةطيسبلا  ءايحألا  يف  لحلاو  لمعلا ، لاجم  يف  رثكأ  دوهجو  نيوكتلا  ةسايس 
يف ًالاطبأ  اونوكيو  تاكرش  سيسأتو  ةيداصتقا  صرف  بابشلا  مامأ  نوكي  نأو  يسنرفلا ، يروهمجلا  ملحلا  داجيإ  وه  .ةفينعلاو 

.ةئيبلا  لاجم  يفو  يسنرفلا ، يميداكألا  طسولا  يف  تالطبو  الاطبأ  امنيسلا ،

: يفحصلا
...امومع ةينيدلا  ةلأسملل  ًادج  ةساسح  اهنأب  عابطنا  انيدل  ةيسنرفلا ، ةيناملعلا 

: ةيروهمجلا سيئر 
( كحضي  ) ةيسنرفلا ةيناملعلا  نم  ةيساسح  اهل  نايدألا  ضعب  نأ  عابطنا  كانه  انايحأو 

.ةيسنرفلا  ةيناملعلا  مساب  مدُعأ  صخش  يأ  ىرأ  مل  نآلا  ىتحو 

: يفحصلا



، ظحلا نسحل 

: ةيروهمجلا سيئر 
..رمحألا طخلا  اذكه ، ًاحضاو  عيمجلا  نوكي  نأ  لمآو 

انققح دق  اننإف  ةطقنلا  هذه  يف  نيحضاو  انك  اذإو  .ىرخألا  ةهجلا  يف  يل  ةبسنلاب  وه  افينع ، المع  رربي  وأ  مادعإلاب  مكحي  ًافرط  نإ 
.جمانربلا اذه  لالخ  اميظع  ًاروطت 

يفحصلا :
ضعبو مالسإلا  ةصاخو  ةينيدلا  ةلأسملا  نم  ةساسح  اهنأب  عابطنا  انل  ةيسنرفلا  ةيناملعلا  نأب  ُتلق  مادعإلاو ، فنعلا  نع  اديعب 

ايناطيرب يف  شاقنلا  اذه  لثم  دجوي  ال  يمالسالا ، باجحلاو  رامخلا  نع  ثدحتن  نحنو  اماع  نوثالث  انيدل  باجحلاف ، مالسإلا ، رهاظم 
؟ ىرت اي  اذامل  ةيساسحلا ، هذه  ىرن  ديعب  نمو  ىرخأ ، ةيبوروأ  لود  يف  الو 

: ةيروهمجلا سيئر 
نكلو اسنرف ، يف  لضفأ  اننإ  لوقأ  .ىرخأ ال  تاعمتجم  عم  قراوف  كانه  اذاملو  ةيناملعلا  يهامو  قرف ، كانه  اذامل  كل  لوقأس 

، كتَنطاوم ىلع  تاعبت  كانه  نوكي  نأ  نود  نم  دحاو  نآ  يف  ناميإلا  مدع  وأ  ناميإلا  ةيناكمإ  يف  يه  ةيناملعلاف  اذامل ؟ كل  حرشأس 
لاثملا : اذه  يف  رظنلل  كوعدأسو  نمؤن … وأ ال  نمؤن  اسنرف  يف  انلعجي  ام  اذهو  ةيرح ، نوناق  يه  نذإ 

بلاغلا يف  قوقحلا ؟ سفن  مهل  له  نيدلا ؟ يف  نيفلتخملا  اهينطاوم  لِماعت  فيك  اهانيأر  ول  نكلو  اسورد  انيطعت  انايحأ  ةريثك  لود 
..ال

الو هلومت  الو  نيدلا  رمأب  لغشنت  الو  ةدياحم  ةلودلا  نأ  يهو  ةلودلاو ، ةسينكلا  نيب  لصفلا  أدبم  يه  ةيناملعلا  نأب  لوقلا  عباتأو 
.عيمجلا لابقتسال  ةينيد  تامالع  وأ  تاراشإ  يأ  اورهظي  نأ ال  دايحلا - باب  نم  مهيلع -  ةيمومعلا  فيظولا  يف  نولماعلاو  همظنت ،
نكلو ةعماجلا ، يف  ةينيدلا  زومرلا  ىرن  نأ  نكميو  .ةينيد  زومر  الب  ًايدايح  ءاضف  نمضت  ةدشار  تسيل  ًالوقع  ملعت  يتلا  انتسردمو 
نيرخآو عراشلا  يف  باجحلا  نورتو  شياعتت ، نايدألا  لك  عمتجملا  يفو  حيحص ، ريغ  اذه  نيدلا ، َوحم  ينعت  ةيناملعلا ال  اذه ، لك  عمو 

نذإ ةرضاح ، ةلودلا  نوكت  اندنع  يدايح  ءاضف  كانه  اسنرف ، يف  طلخ  انيدل  سيل  نكلو  طلخ ، كانه  انايحأ  .ةوسنلق  وأ  ابيلص  نوسبلي 
يف ةينيدلا  ةلأسملا  ميظنت  مت  امنيح  عقاولاو  نيدك ، مالسإلا  عم  لكشم  هل  سيل  ةيناملعلا  أدبم  اسنرف  يف  حوضو : لكب  لوقأ 
.نورق ذنم  اندالبل  اريثك  تمدق  دقو  .اندلب  عم  خيرات  اهلف  ةيمالسإلا  ةراضحلا  امأ  اسنرف ، يف  ًادج  اليلق  مالسإلا  روضح  ناك  اسنرف ،

ماع ١٩٠٥، يف  .اسنرف  يف  نوملسم  نونطاوم  كانه  نكي  مل  كاذنيح  نكلو  راونألا ، مالسإ  عم  ةيوق  ةقالع  انيدلو  اهب  انؤاملع  متها 
ةقيقد تسيل  ماقرألاو  اندالب ، يف  مالسإلا  ُربك  ةريخألا ، دوقعلا  يف  تلصاوت  يتلاو  تانيعبسلاو  تانيتسلا  يف  ةرجهلا  تاجوم  عم 

نذإ مالسإلاب ، نونيدي  يسنرف  نييالم  ىلإ ٦  نيب ٤  ام  انيدل  نإ  لوقت  دهاعملا  ضعب  نكلو  ينيد ، ساسأ  ىلع  تاءاصحإ  يرجن  اننأل ال 
.انينطاوم نم  نييالملا  نيد  وه  يذلا  نيدلا  اذه  لكشم  انيدل  سيل 

لودلا نأ  حيحصو  تافاقثلا ، ددعتم  ًاعمتجم  الو  ًادلب  انسل  اننأل  .ايناطيرب  نع  فلتخم  عضولا  اذامل  لأسن  اذه ، تلق  نأ  دعب 
، ةيناملرب ةكلمم  تلازام  ايناطيرب  نأب  ركذأو  .نيدلا  عم  ادج  ةفلتخم  ةقيرطب  مهتاعمتجم  اونب  ىرخأ  ةيبوروأ  لودو  ةينوسكسولجنألا 
خيرات ةرمث  اهنأل  اهسفن ، يه  تسيل  نيدلا  عم  ةقالعلا  نذإ  .رشع  عباسلا  نرقلا  اهدهش  مالآ  عم  تسسأتو  نيدلاب  ةقالع  اهل  ةكلمم 
فلتخم نكلو  مكحأ  انأ ال  انم ؟ لضفأ  مه  له  شياعتت ، نايدألا  نم  لعجي  تافاقث  ددعت  مهيدل  ةينوسكسولجنالا  لودلا  نكلو  .فلتخم 

، كاذ وأ  نيدلا  اذه  دض  حفاكأ  ينأب  نمؤأ  الو  قمعب ، هب  نمؤأ  ينأل  يسنرفلا ، جذومنألا  لوح  نيتملك  لوقأ  نأ  ديرأ  نكلو  قح ، كعمو 
حومطلا نأ  دقتعأ  يننأل  .ماجسنا  يفو  ءادعس  نوشيعي  نأ  اندالب  ضرأ  ىلإ  اوَمدق  وأ  اودلو  نيذلا  لافطألا  لك  نأ  ديرأ  انأ  لب 

نمؤت نأ  كناكمإبو  .هسفن  دلبلا  نم  نونطاوم  اننأل  ملاعلل  ةرظنلا  سفن  انيدل  نوكت  نأ  نكمي  هنأ  وهو  ديرف  ءيشب  مستي  يسنرفلا 
ام لكب  ًاعم  شيعن  فيك  فرعن  نأ  انيلع  يأ  ملاعلل  انترظن  يف  كارتشالا  لجأ  نم  انضعب  مرتحنو  رواحتن  نأ  بجي  نكلو  نمؤت  وأ ال 

.كرتشم دوجو  ءانبل  رخآلا  لبقنو  مهافتن  فيك  فرعنو  ةملكلا ، هينعت 
ءانبل مئاد  راوح  يف  نوكن  نأ  انيلعو  مالسب ، شيعلاب  هل  حمسيو  هقناعيو  هنيد  ناك  امهم  رخآلاب  انلك  فرتعيل  دوهجلا  لذب  انيلعو 
يه اذه  ً.انيد   براحن  ةنطاوملا  مساب  سيل  اضيأو  ةنطاوملا ، راطإ  نم  جرخت  كنيد  مساب  سيلو  .انب  ةصاخلا  ةينوناقلا  انتموظنم 
ىرن امدنع  .ةلاسرلا  هذه  ىسنن  نأ  بجي  الو  طسوألا ، قرشلا  يف  ةلاسرلا  هذه  رشنب  نيعم  تقو  يف  تماق  دقو  اسنرف ، ةلاسر 
سفن مهل  سيلو  ًاعم  نوناقلا  ءانب  نوديري  دحاو ال  دلب  نم  ًاسانأ  نأ  ببسب  اذهف  هتوسقو ، هتظاظفو  هيف  شيعن  نيذلا  ملاعلا  نونج 
لك عم  ةملكلا  ىنعم  لكب  ةقادصو  عضاوت  لكبو  لوقأ  اذه  لجألو  رخآ ، نيد  ىلع  مهنيد  رصتني  نأ  وه  مهمهو  ملاعلل ، ةرظنلا 

عافدلا ىلع  ينونيعأ  نكلو  .مكحرجي  وأ  مكل  ضرعتي  ًائيش  لاح  يأب  تسيل  يهف  اسنرف ، يف  ريبعتلا  ةيرح  مهف  اوئيست  ال  نيملسملا ،
نكلو اهنم ، لمجأ  ءيش  الو  اهمعط ، متيسن  دق  امبرو  .ةيرحلا  هذه  ىلع  مهتلصح  دق  قباس  تقو  يف  مكنادلب  يف  مكنأل  ًالوأ  .اهنع 

نإ لوقأ  ..كئلوأ ال  دض  نوشيعي  ءالؤه  طقف : نوكتس  انتايح  نأف  الإو  ًاعم ، شيعلا  انتعاطتسا  طرش  وه  اذه  نأل  اهنع ، عفادنل  انونيعأ 
يف كلذ  ببست  اذامل  مهفتن  نأ  انيلع  نآلاو  ..هلعف  نكمي  ام  وه  يرورضلا  نكلو  ءيرب ، مكحرج  ام  نإ  لوقأ  الو  نويلاثم ، صاخشألا 

ينبن نأ  هب  نكمي  مويلا  هب  موقن  يذلا  اهحافكبو  اهميقب  اسنرف  نكلو  .مهفلا  ءوس  مجح  صيلقت  ةلواحم  انيلعو  رعاشملا ، حرج 
.مهنيد ناك  امهم  نينطاوم  نيب  كرتشملا  شيعلل  ًايلبقتسم  ًاجذومنأ 

: يفحصلا
ةجوملا سفن  ىلع  تسيل  ءايحأو  ءافلح  انايحأ  امكنيب ؟ ثدحي  اذام  ايكرت ، عم  ةيلودلا ، تاقالعلاو  ةيلودلا  لئاسملا  يف  ةرقفب  موقنس 

؟ امكتاقالع هجتت  نيأ  ايلاح ، امكنيب  تافالخ  كانه  ايبيل ، يف  ايروس ، يف  مهافتلا ، نم 

: ةيروهمجلا سيئر 
اميعز تمتش  نأ  يل  قبسي  ملو  مارتحالاو ، ةقادصلاب  نمؤأ  يبناج  نم  .ناغودرأ  سيئرلاب  قلعتي  اذه  نم  ريثك  لوقأ  نأ  يف  بغرأ 
، ايكرت لازلز  برض  انثيدح  عم  ًانمازتو  ايكرت ، عم  فقأ  انأو  .كارتألا  هبختنا  نيذلا  سيئرلا  مرتحأ  انأو  ًادبأ ، ناك ، امهم  ًايملاع 
ايكرتف سانلا ، ةدعاسمل  ةيثاغإلا  انقرف  لاسرإب  ةدعاسملا  ًاروف  انضرع  اننأ  ىلإ  ريشأو  يكرتلا ، بعشلل  يزاعت  مدقأ  ةبسانملابو 
ثدحي اذام  .انخيرات  نم  َمهلتسا  دقو  ميظع  بعش  .ةيخيراتو  ةيميداكأ  طباور  هعم  انلو  هحاتفناو ، هتفرعمو  هملعب  ميظع  بعش 

ثدح امو  .ةقطنملا  رارقتسال  اديج  ًارمأ  تسيل  ةيلايربمإلا  عامطألا  هذه  نأ  دقتعأو  ةقطنملا ، يف  ةيلايربما  عامطأ  اهل  ايكرت  مويلا ؟
روضح انيدل  ناكو  .ضرألا  ىلع  نيدوجوم  اوناك  دقو  ةدحتملا ، تايالولاو  ءافلحلا  نم  نيريثكل  ًاناودعو  ةأجافم  ناك  دقتعا  ايروس  يف 
دروكلا تابراحملاو  نيبراحملا  لضفبو  ةيطارقميدلا  ايروس  تاوق  لضفب  ايروس  يف  شعاد  انلتاقو  .يلودلا  فلاحتلا  راطإ  يف  يوج 

.سمألاب انءافلح  اوناك  نم  ةبراحمل  ايروس  لالتحاب  ايكرت  تماقف  شعاد ، ىلع  راصتنالا  ددصب  انكو  ناعجشلا ،
الو ايبيل  ىلع  ضورفملا  حالسلا  رظح  مارتحا  انيلع  ةدحاو ، ةملكب  اعيمج  انلقو  .نيلرب   رمتؤم  تاجرخم  مارتحا  مدعل  فسآ  ايبيل  يف 

اهنكلو ةديحولا  سيل  ايكرت ، مهنمو  رظحلا  اذه  تقرخ  ةريثك  ًالود  نأ  ةرم  نم  رثكأ  اّنيبو  .ايبيل  لخدي  نأ  يبنجأ  لتاقم  يأل  حمسن 



ناك طسوتملا  قرش  هب  تماق  امو  وتانلا ، ءافلح  ءازإ  يناودع  كولس  ايكرت  ىدل  نأ  ناحضوي  نالاثملا  ناذه  نأ  ربتعاو  .تلعف 
كولسب ادبأ  فرصتأ  مل  يننأ  مكل  حرشأل  اذه  ركذأ  .ابوروأ   ةدايس  معدن  نحنو  نايبوروأ  نادلب  امهو  نانويلا ، دض  ًادج  ايناودع 

هنأ دقتعأ  انأو  .يكرتلا  سيئرلل  ةيلاحلا  ةيجيتارتسالا  يهو  عقاولا ، ضرف  لبقن  نل  اننأ  دقتعأ  نكلو  اهسيئر ، وأ  ايكرت  عم  يناودع 
.طوطخلا ديدحت  انيلعو  اهتقيقح  ىلع  ءايشألا  لوقن  نأ  انيلعف  ءاقدصأو  ءافلح  نوكن  امنيح 

لوقي ال  هميقو ، يبوروالا  داحتالا  مرتحيو  اسنرف  يكرتلا  سيئرلا  مرتحي  وأ  ايكرت ، مرتحت  نأو  رومألا  أدهت  نأ  وه  انتبغر ؟ يهام  نآلا 
.بولطملا ىندألا  دحلا  وهو  اهنيح ، اعئار  نوكيس  رمألاو  مئاتشب ، ظفلتي  الو  بيذاكأ 

.نييبوروألا نم  ددع  ءازإ  دحاو  بناج  نم  تافرصت  نش  نع  فقوتيو  هدالب  خيرات  ىوتسم  يف  نوكي  نأ  ناغودرأ  سيئرلا  ىلع  مث 
يميداكأ نواعتو  ةيملس  تاقالعب  مزتلن  نأو  مالسلاب ، نمؤأ  انأ  حوضو  لكب  هب ، ماق  ام  لك  انلهاجت  اذإ  انلمأ  وه  امو  .هلوقأ  ام  اذه 

يف انعجارت  دقو  هتركذ ، يذلا  حوضولاو  ةقايللاو  ةقادصلا  رعاشم  نم  دبال  تاقالعلا  هذه  لبق  نكلو  يداصتقاو ، يفاقث  يعماج 
.ةريخألا عيباسألا 

، اسنرف معد  ىلع  عامجإ  كانه  يبوروألا  سلجملا  يفو  ًايبوروأ ، لب  ابكرت  نم  اسنرف  افقوم  سيل  فقوملا  ًائيش ، فيضأ  ينعد 
.اهتابجاوب ايكرت  ركذو  مويلا ، اهل  ضرعتت  يتلا  تاموجهلا  يف  حوضوب  اسنرف  معد  لاشيم ، لراش  سيئرلاو 

: يفحصلا
ماع ١٧٩٩، فشتكا  يذلا  ديشر  رجح  وهو  يبرعلا ، ملاعلاو  اسنرف  نيب  يراضحلا  ءانبلا  يف  رجح  كانه  سيئرلا ، ديس  ريخأ  لاؤس 

؟ ًالبقتسم هزيزعت  نكمي  فيك  ةيفاقثلا  تاقالعلا  نم  جذومنلا  اذه  نويلبماش ، اوسنارف  ناج  يسنرفلا  ثحابلا 

: ةيروهمجلا سيئر 
يتلا ةسايسلا  يف  اهتلق  ةلدابتملا ، ةفرعملاب  اهززعن  طباورلا ؟ هذه  ززعن  فيك  ةيفرعملاو ، ةيراضحلا  طباورلا  ركذب  متتخن  نأب  اركش 
لوح ةيسنرفلا  ةعماجلا  يف  يسارك  ءاشنإل  يفاقثلاو  يميداكألا  ثحبلاو  يملاعلا  ميلعتلا  يف  رامثتسالاب  موقنس  .اهجاهتنا  مزتعن 
انلك نكلو  .يباختنا  ذنم  اهب  تمق  يتلا  تاكارشلا  ةفعاضمو  ةيمالسإلا  ةراضحلا  لوح  طسوألاو ، ىندألا  قرشلاو  يبرعلا  برغملا 
ىرخأ ةلثمأ  كانهو  لاثملا ، اذه  تركذ  نيح  تبصأ  دقو  ًايح ، لازام  ديشر  رجح  نمز  نأ  دقتعأ  نذإ  .انتاراضح  ىلع  فرعتلل  ةجاحب 
يذغي امو  .يوبرتلاو  يميداكألاو  يملعلا  نواعتلاو  لقعلاو  ةفرعملا  ليبس  وه  هكلسن  نأ  انيلع  يذلا  ليبسلا  نأ  دقتعأ  نكلو  ًاعبط ،

نايغطلا دض  لاعفلا  حالسلا  نذإ  .اذه  ىلع  نوصرحي  ملاعلا  ةاغطو  لهجلا ، وه  ةيهاركلا  يذغي  امو  مهفلا ، مدع  وه  فوخلا 
، ينع فلتخملا  رخآلا  هجو  يف  رظنلا  ىلع  ةردقلاو  هحمالمو  هفايطأ  لكب  رخآلا  هجو  ةفرعم  مهفلاو ، ةفرعملا  وه  فرطتلاو 
ءاشنإو انتاراضح  ةفرعم  يف  رامثتسالا  لالخ  نم  خيراتلا  ةعانص  ةلصاوم  انيلع  نذإ  .ادج  مهم  ءيش  اذه  لاجرو ، ٌءاسن  انتاراضح ،
ةيسنرفلا ةفاقثلاو  ةيسنرفلا  ةفسلفلاو  راونألا  رصعو  ةيبوروألاو  ةيمالسالا  ةراضحلا  نأشب  ةيبرعو ، ةيقرشم  ةيعماج  يسارك 

لاجرلا نم  ءاملعلا  اهب  موقي  نيح  تارظانملا  نأل  ةيميداكألا ، تارظانملا  زيزعتو  رثكأ ، ةيمالسإلا  ةراضحلا  ةفرعمل  يعماج  ريوطتو 
! اذهب قيمع  يناميإ  درف ، لكل  ميلعتلا  حاُتيو  .كراعملا  فقوتت  ءاسنلاو 

مايقلا مويلا  اوررق  ضعبلا  نأل  ةبعصو  ةديدش  كراعم  انمامأ  ةلبقملا  ةلحرملا  يف  نكلو  ةفرعملابو  لدابتملا  مارتحالابو  ملعلاب  نمؤأ 
.مهنيد ناك  امهم  ةينلا  ينَسَح  لك  ةدعاسم  ىلإ  جاتحأس  دقحلا  دضو  لهجلا  دض  انتكرعم  يفو  أوسألاب ،

: يفحصلا
انتلئسأ ، ىلع  درلا  مكلوبق  ىلع  اركش  سيئرلا ، ديسلا  ًاركش 

.نيرشعلاو   عبارلا  ةريزجلا  داليم  ديع  عم  نمازتي  راوحلا  اذه  نأو  ةصاخو 

ةيروهمجلا : سيئر 
.ديعس اليم  ديع 

: يفحصلا
.سيئرلا ديسلا  اركش 

.ةعباتملا ىلع  اركشو  ةيسنرفلا  ةيروهمجلا  سيئر  نوركام  ليوناميإ  ديسلا  عم  صاخلا  انؤاقل  انه  يهتنيف  ماركلا ، انيدهاشم  متنأ  امأ 
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