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اهنم يفاعتيو لوزت ام ناعرس ةطيسب ضارعأب ةبوحصملا ةرباعلا ضارمالا دحأ تسيل ازنولفنالا
دمحأ‚د رذحي اذكه ‚ةثالث لك نيب نم لفطو نيفلاب صاخشا  10لك نم ادحاو بيصي ريطخ ضرم هنكلو ‚درفلا
ةرتف قفاوي يذلاو ماكزلاو ازنولفنالا مسوم نم ةيبطلا دمح ةسسؤمب ةرسالا بيبط يخيرملا ىسيع
ةروطخ نم ديزي ازنولفنالاو ماكزلا جالع يف نواهتلا نا لوقيو ‚ايلاح ءاتشلاو فيرخلا نيب لاقتنالا
تاداضملل ريثأت يأ يخيرملا‚د يفني انهو ‚مسجلا ىلع ارطخ دشا لحارم ىلا ضرملا روصتيو تافعاضملا
رذحي امك ‚يويحلا داضملا امهعم حلفي ال )نايسوريف( ناضرم امهنال ازنولفنالاو ماكزلا جالع يف ةيويحلا
ازنولفنالا دض ميعطت ىلا ريشيو ‚لافطالل ةصاخو ليبقتلاو ةحفاصملاب لقتنت ةيسوريفلا يودعلا نا نم
ةسسؤمب ةرسألا بيبط يخيرملا ىسيع دمحأ روتكدلا لوقي‚نسلا رابكو ىضرملا نم ةنيعم تائفل يطعي
تاجرد بذبذتو سقطلا يف تاريغتلا ةجيتن رثكت اهضارماو ةيسوريفلا ىودعلا نا ةيبطلا دمح
ةيسفنتلا ضارمألاب ةباصالل يدؤي امم ‚ماعلا نم ةرتفلا هذه لثم يف ضافخنالاو عافترالا نيب ةرارحلا
نيب ةرتفلا يف صاخ لكشب ريثكت تابلقتلا هذهو ‚ةيتوصلا لابحالاو ةرجنحلا ىتحو فنألا نم ةيولعلا
 100 - 200نا يخيرملا‚د فيضيو ‚ماكزلاو حشرلاو ةيداعلا دربلا تالزن اهنع ببستيو ءاتشلاو فيرخلا
ريغي ثيح ةلكشم انيدل نوكت انهو ماكزلا وا يداعلا دربلاب ةباصالا نع ةلوؤسم تاسوريفلا نم عون
أدبتو مايا  5و  3نيب سوريفلا ةناضح ةرتف حوارتتو ةرمتسم ةروصب هتعيبطو هلكش نم سوريفلا
بحاصم ساطعو لاعسو موعلب ناقتحاو طاخم ناليسو فنالا يف طيسب ناقتحاو بعتو طيسب لومخب
ىلا عوبسا نم ضيرملا ىدل ةلاحلا هذه لظتو ‚ةيوئم ةجرد  39ىدعتت ال ثيحب انايحا ةرارحلا عافترال
‚رثكا وا مايأ ةرشع
ةيويحلا تاداضملا يطاعت نإف كلذلو يسوريف اهببس ماكزلا تالاح بلغأ نا يلع يخيرملا دمحأ‚د دكؤيو
سكعلا ىلع اهنكلو تاسوريفلا ىلع رثؤت ال تاداضملا هذه نأل ‚روصلا نم ةروص يأب اهجالع يف ديفي نل
نلف ةيريتكب ىودعب ضيرملا بيصا ولف هدض ةيلعاف بستكتو يويحلا داضملا دض ايرتكبلا ةعانم نم ديزت
‚هدض ةنصحم لعفلاب تحبصا ايرتكبلا نأل يويحلا داضملا نم عونلا سفن لوانت هديفي
اهنمو ضارعالا ةدح نم ففخت يتلا ةيودالا لوانتب يخيرملا‚د حصنيف ماكزلا نم جالعلا ةتشور نع اما
لامعتساو ‚ةهباشتملا هعاوناو لودانبلاك )لوماتيسارابلا( ةرارحلا ةضفاخ ةيوداو ملألا تانكسم
ةرارحلاو ناقتحالا فيفختل نيماتسيهلا تاداضم ةيودا وا فنألا طقف وا ناقتحالل حلملا لولحم ةزغرغ
ضيرملل نيعتي امك )نيماتسيهلا تاداضم ادع( ةيبط ةفصو نود نم تايلديصلا يف فرصت فانصالا هذهو
ارطخ لثمي درابلا ءاملا لوانت نال ةئفادلا لاؤسلا لوانت نم راثكالاو دسجلا ةحارو ءاخرتسالا
يف دكؤم رود هل سيل  Cنيماتيف لوانت نا ىلا انه يخيرملا‚د هيبنيو ‚مولعبلا يف نافتحالا ديزي ثيح
نم ديزي ثيح ىضرملا ءالؤهل بحتسم ريغ لباوتلاو ضماوحلا يطاعت نا تبث كلذكو لربلا تالزن جالع
‚ناقتحالا
ولف بيبطلا دنع ةهبنم تراشا دوجو ىلا يخيرملا‚د ريشي لافطالا ىدل )ماكزلا( دربلا تالزنل ةبسنلابو
ريغص توصو ديدش لاعسو سفنت قيض عم ةيوئم ةجرد  40ةرارحلا ةجرد تدعتو ةديدشو ةئجافم ضارعالا تناك
لاح يف هنا امك ‚يداعلا ماكزلا ريغ ىرخا ةيسوريف ىودعب اباصم لفطلا نوكي انهف يدلج حفط عم سفنتلا يف
ةباصالل ىرخا بابسا نع ثحبلا بجيف لفطلا دنع ةدحاولا ةنسلا يف تارم  8نم رثكا ماكزلا راركت
عانملا وا ةيساسحلاب قلعتت
‚
ازنولفنالا
‚ةيداعلا دربلا ةلزن وا ماكزلا ضرم نع فلتخي ازنولفنالا ضرم نا يخيرملا دمحأ‚د ركذي ىرخا ةهج نم
عم سوريفلا اذه طشنيو ـج ‚ب ‚أ عاونا  3وهو ةدفاولا ازنولفنالا ىمسي سوريف اهببسي ازنولفنالاف
راذنا نود نم ةئجافم اهضارعأ نأب ازنولفنالا زيمتتو يفيرخلا سقطلا يف ريغتلاو ءاتشلا تايادب
موعلبلا ناقتحاو دشا نوكي داهجالا نا ريغ كاكزلا ضارعا عم هباشتت يهو تقولا سفن يف ةديدشو قبسم
ثيح بيبطلا ةعجارم انه نيعتيو نيموي حوارتت ال ةرتف يف ضارعالا هذه رهظتو ‚ىوقا يسفنتلا زاهجلاو
نكميف ازنولفنالا تاجالع نعو‚‚ءافشلا ىتح اموي  10 - 14نيب ضيرملا عم ازنولفنالا ةرود رمتست
ةبحاصملا ضارعالا ةدح فيفخت ىلع اهلك دمتعت تاجالع يهو ضرغلا سفنل ماكزلا تاجالع مادختسا
يخيرملا دمحا‚د ريشيو ‚ضيرملا مسجب هترود لامكا لبق هنم ءافشلا ينعت الو ضرمل ببسملا سوريفلل
نم مهذاقنا فدهب كلذو اهريغ نم رثكا ةباصالل ةضرعملا تآئفلل ىطعي ازنولفنالا دض ميعطت دوجو ىلا
رابك تائفلا هذه يف لخديو ‚ةيحصلا مهتلاح ىلع ةروطخ لمتحت يتلاو ازنولفنالل ةبحاصملا ضارعالا
نا ءابطالا ىشخي ثيح يركسلاو وبرلاو يعانملا زاهجلا ىضرمو ناطرسلا ىضرمو اماع  65قوف نسلا
رهش يف ميعطتلا يطعيو ‚ةيئاوه نابصق باهتلا وا يوئر باهتلا ىلا مهيدل ازنولفنالا ضارعا روطتت
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‚ةعرجلا لوانت بقع روهش  6 - 7ىلا هلوعفم دتميو ماع لك نم ربمتبس
جالعلا نم ريخ ةياقولا
وا ماكزلاب ةباصالا عنمت ةيرورض بيلاسا انثدحم ركذي جالعلا نم ريخ ةياقولا ةدعاق بسحبو
سمشلل اهضيرعتو تافيكملا رتالف فيظنتو ‚لمعلاو تيبلا يف فرغلاو نكامألا ةيوهت اهمهاو ازنولفنالا
ةأجف جراخلا يف راح وج ىلا فيكم دراب وج نم صخشلا لاقتنا مدعو ‚اهب تايرطفلاو ميثارجلا ىلع ءاضقلل
ةيصخشلا تاودألا مادختسا مدعو ‚يخانم مسوم لك مئالت يتلا سبالملا ةيعون رايتخاو ‚رركتم لكشبو
امك ‚ءاوهلا يف رشتني ال ىتح سطعلا ذاذز يف مكحتلا ازنولفنالا وا ماكزلاب باصملل مهملا نمو ‚ريغلل
ليبقت ةروطخلا نم هنا امك ‚ليبقتلا وا ديلاب ةحفاصملا قيرط نع نيرخآلا ىلا سوريفلا لقني هنا
ىودعلا هيلإ لقني يبلسلا نيخدتلل لفطلا ضرعت امك مهيلإ ىودعلا لقنت اهنال ماع لكشب عضرلا لافطالا
تافعاضم ثودح ةيشخ ازنولفنالاو ماكزلا تالاحل ةيودألا لوانت ريخأت مدع نيعتي امك ‚ةيسوريفلا
‚ىطسولا نذألاو ةيفنألا بويجلا باهتلا وا نيتزوللا ناقتحا لمشت
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