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الیباس فیتس 

ربمتبس 2016  28

ةدهاشم رثكألا 
ًایلاح تالاقم  دجویال 

يسدقملا نانفلل  ةریس  نم  ةیدرس  عطاقم  نّمضتی  نیلرب ، يف  ربریك "  " رشن راد  نع  ةیزیلكنإلاب  مایألا  هذه  ردصی  يذلاو  الیباس ، فیتس  ل ـ طوبه " ةّلظم  ةلضعم   " باتك ]
الیباس ةقالع  تلّكش  .ضرألا  لالتحا  نم  ةوسق  دشأ  هربتعی  يذلا  ةلّیخملا ، رامعتسا  ةهجاوم  يف  هتبرجتو  ماع 1975 ، ةلتحملا  سدقلا  يف  دلو  يمیهافم  نانفك  ةیتاذلا 

نفلا ةطراخ  ىلع  هلیج  ءانبأ  زربأ  نیب  همسا  عضو  نأ  دعب  ًاریخأ ، ةباتكلا  ىلإ  لصیل  ةددعتم  طئاسو  نیب  ًالقنتمو  ةفلتخم  لحارم  هب  ًارباع  هنفل ، ًایسیئر  ًاعوضوم  سدقلاب 
[ ةیبرعلا ىلإ  ًةمجرتُم  لمعلا  ةمّدقم  انه ، .ملاعلا  يف 

نم ثالثلا  قیقحتلاو  باوجتسالا  تاعاس  ينتبهرأو  ًاقهرم ، ُتنك  دللا .) راطم  " ) نویروغ نب  راطم   " ىلإ لوصولاو  يتعتمأ  مزحل  نمزلا  ُتقباس  تیبلا ، ُتلخد  نیح 
.يلیئارسإلا راطملا  نمأ  يفظوم  لبق 

)؟ تئج نیأ  نم  ًابحرم ، ( ؟ اتأ وفیإ  هیم  مولاش ، - 

: میلشوروی ةملك  يف  ءارلا  فرحب  رغرغأ  انأو  ةیربع  ةجهلب  ُتلق 

.سدقلا نم  مداق  انأ  - 

: ْتعباتف

؟ ًادیدحت نیأ  نم  - 

: تبجأو يدوهی ، يننأ  اذه  ينعیسف  ةیبرغلا " سدقلا  نم   " ُتبجأ نإو  يبرع ، يننأ  اذه  ينعیسف  ةیقرشلا ،" سدقلا  نم   " ُتبجأ نإ 

.اینوطنأ عراش  ةمیدقلا ، ةنیدملا  نم  - 

: يدلاو مسا  نع  ينتلأس  .اهیلإ  ةبسنلاب  حضاو  ریغ  ّلظ  يلصألا  يناكم  نأ  الإ  يرفس ، زاوج  ْتَصَّحفت 

.لیمیإ - 

؟ كّمأ مسا  - 

.سناریبسإ - 

؟ كَّدج مسا  - 

.نوطنأ - 
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؟ الیباس مسا  لصأ  وهام  - 

.يلاطیإ - 

؟ اكوناحلاب لفتحت  له  - 

ملو ال؟ - 

؟ دالیملا دیعب  لفتحت  له  - 

.عبطلاب - 

ىلإ دوعصلا  وه  هتدرأ  ام  لك  .ةیبرعلا  سدقلا ، نم  تئج  يننأ  اهتربخأ  ةعرسب  يضمت  تاءارجإلا  لعجألو  .ًاینیطسلف  ًایبرع  وأ  ًایبرع ، ُتنك  اذإ  امع  لاؤسلا  يف  ْتدّدرت 
.ّينیع ضامغإو  ةرئاطلا 

؟ كلمع وه  ام  - 

.ةدحتملا ممألا  عم  ًایفارغوتوف  ًاروصم  لمعأو  نانف ، - 

.ةیفاحصلا يتقاطب  اهل  ُتزربأ 

؟ راطملا ىلإ  كلوصو  لبق  َتنك  نیأ  - 

.ةرئاطلا ىلإ  دوعصلاب  يل  حمست  نل  اهنأ  دكؤملا  نمو  ًاینمأ ، ًادیدهت  اذه  ربتعتس  .ةزغ  يف  وتلل  ًافطتخم  ُتنك  يننأ  اهرابخإ  عطتسأ  مل 

.سدقلا يف  - 

؟ ارسیوس ىلإ  ٌبهاذ  تنأ  اذاملو  - 

.ةیرسیوس يتجوز  .يتنباو  يتجوز  عم  ةزاجإ  ةرتف  ءاضقل  - 

ًادیحو ؟ رفاست  اذامل  - 
ةدحتملا ؟ ممألا  عم  لمعت  اذامل  - 

ةزغ ؟ ىلإ  ةدحتملا  ممألا  عم  َترفاس  له  - 
سدقلا ؟ يف  شیعت  اذامل  - 

ارسیوس ؟ يف  شیعت  اذامل ال  - 
سدقلا ؟ يف  كتلئاع  تنطوتسا  ىتم  - 

؟ فیتس كمسا  اذامل  - 

نأ ّيلع  ناك  .ىرخأ  دعب  ةرم  اهسفن  ةیاكحلا  راركت  ُتلصاوو  .نمألا  سیئر  رضح  نأ  ىلإ  يناثلاب ، ثلاثو  لوألاب ، ٍناث  نمأ  ُسراح  لدبُتساو  .ةیاهن  الب  ةلئسألا  تناك 
.أطخ يأ  باكترا  نود  نم  ةقسانتم  يتیاكح  ًاكسامتم ، نوكأ 

.يل مكباوجتسا  لاط  امهم  ریغتت  نل  يتیاكح ، يه  هذه  ينوعمسا ، - 

.ةرئاطلا ىلإ  دعصأ  ينوعدت  وأ  سدقلا ، يف  يتیب  ىلإ  بهذأ  ينوعدت  نأ  امإف 

.اذه نم  يهتنن  انوعد 

ًاریخأو ًادج ، ةمهم  ةیصخش  لثم  ةرئاطلا  ىلإ  ينوقفار  .لماكلاب  يدسج  شیتفتو  ةبیقحلل  قیقد  صحف  دعب  ةرئاطلا  ىلإ  دوعصلاب  يل  اوحمسو  مهتالواحم ، نع  اوفقوت 
تنك دعقملا ، مازح  ةقط  اهیف  عمسأ  تنك  ةرم  لك  يف  يننأ  الإ  .نیموی  ذنم  ةرم  لوأل  ّينیع  ضمغأل  ءارولا  ىلإ  دعقملا  رهظب  ُتْلِمو  ُتسلج  .يدعقم  ُتدجو  .ينوكرت 

.نیفطاخلا قدانب  ماسقأ  بحس  هبشی  ناك  اهتوص  نأل  ًالفجُم  وحصأ 

ظحال نیح  .حابصلا  اذه  يف  هحارس  نوفطاخلا  قلطأ  يذلا  لجرلا  ناك  هنأ  ةظحلل  ُتلیختو  .ةرشبلا  دوسأ  الجر  ناك  .ينبقاری  الجر  ُتطبضو  نیتقلقلا ، ّينیع  ُتحتف 
...اهیف انأ  ةیفارغوتوف  ةروص  ىلإ  راشأو  ةدیرجلا  حتف  .يبناجب  دعقم  ىلع  سلجو  ّيلإ  ءاجو  هدعقم  مازح  ّكف  هتطبض  يننأ 

؟ تنأ اذه  له  - 

: تلقو ًاكحاض ، ُترجفناف  ةّزغ ." يف  ةدحتملا  ممألا  نم  نیلماع  حارس  قالطإ  : " ضیرعلا طنبلاب  ناونع  عم  قدانب ، انب  طیحت  ةأرما  عم  يتروص  تناك 

.كمامأ انه  باوجلا  نوكی  ًانایحأ  - 
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ةّلظملاب ءاضفلا  يف  ةرحلا  ةزفقلا  ىلإ  هیف  ُتبهذ  يذلا  نمزلا  ىلإ  ًادئاع  ُتلحر  انب ، ولعت  ةرئاطلاو  كانه 
اهكرحم ردصأ  ْتعلقأ  نیحو  برح 1967 ، ذنم  قّلحت  مل  اهنأك  تلفسإلا  ىلع  ةرئاطلا  تدبو  .افیح  يف 
تقو ناح  امدنعو  .ءامسلا  يف  ةدعاص  فنعب  زتهت  يهو  ةظحل  ةیأ  يف  طقستس  اهنأ  ول  امك  ًاجیجض 
نمو .ةیوقلا  حیرلا  ةهجاوم  يف  حوتفملا  بابلا  ربع  رظنأ  ًالئام  ُتفقوو  يدعقم ، مازح  ُتككف  زفقلا ،

ًالقث ّلقأ  ةفخلاب ، ُترعش  .ءاضفلا  يف  ًارئاط  ُتزفقو  ءيش ، لك  يئارو  ًاكرات  اهتلعف ، ریكفت  ىندأ  نود 
نم ٌّرح  تافینصتلاو ، باقلألا  لك  نم  ٌّرح  ةیوه ، الب  يننأ  ُترعش  .لفسألا  يف  ثدحی  ناك  امم 

.هیف تدلو  يذلا  يلیئارسإلا  لالتحالا  نم  ٌّرح  زییمتلاو ، اهلك  ةیرصنعلا 

ىرأ ُتحبصأ  ةلیوط  تاونسلو  .يلیئارسإب  ًاطوبرم  ةرح  ةزفق  يف  ُتنك  طوبهلا ، ةلظم  حتفأ  مل  يننكلو 
ةایحلا .يلیئارسإ  لالتحا  تحت  شیعی  ًاینیطسلف  نوكت  نأ  هینعی  امل  ةراعتسا  ءاضفلا  يف  ةیعضولا  كلت 

كانه .ءاضفلا  يف  ةّرح  ةدحاو  ةزفق  يف  يلیئارسإب  طوبرملا  ينیطسلفلا  عقاو  هبشت  لالتحالا  تحت 
اذهو .ًامئاد  رطیسملا  وه  يلیئارسإلا  ةایحلا : بناوج  لك  يف  مكحتی  ينیطسلف ؛ لك  رهظ  ىلع  يلیئارسإ 

.ًادبأ اهل  ةیاهن  ةنیهر ال  ةلاح  يف  مئاد  دیدهت  تحت  ينیطسلفلا  بعشلا  عضی  لوقعملا  ریغ  عقاولا 

يننكلو .ةدیدج  قامعأ  ىلإ  صوغأ  تنك  ةنس  دعب  ةنسو  للشلا ، ىلع  ةثعاب  ةبآك  ُتعراص  ضرألا  ىلع 
طوقسلا ةعرس  عم  ُترعشو  .رّرحتلاو  تاذلا  ةلءاسم  تالحر  نم  ةدحاو  نوكتس  يتلحر  نأ  ُتفرع 

اندجو كانهو  .طقف  انتلیخم  ىلع  ينبملا  صاخلا  انملاع  انقلخ  تاونسلا  رورمبو  .اكسیشنرف  روضحب 
.انتیرح

دعسألا دمحم  ةیزیلجنإلا  نع  ةمجرت 

X
.عقوملا  فئاظو  انتامدخ و  نیسحتو  ينورتكلالا  عقوملا  مادختسا  لیلحت  ةساردل و  ةثلاث  فارطأل  ةعباتو  انب  ةصاخ  زیكوك )  ) طابترالا فیرعت  تافلم  مدختسن 

. ةیصوصخلا ةسایس  ىلعو  زیكوك )  ) طابترالا فیرعت  تافلم  مادختسا  ىلع  قفاوت  كنإف  انعقومل  كحفصت  ةلصاومب 

قفاوم
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