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 ؟جارخإلاو

 ةيقئاثولا مالفألا نم ةليمج ةقاب ربع ةلحر يف انذخآي دوادلا دايإ بردملا ليمزلا

 ةدافتسالاو ؛ةثيدحلا تاينقتلا مهفل ةلواحم ىف ليابوملاب تجتنأ يتلا ةيئاورلاو

 .ىلمعلا قيبطتلا يف اهنم

7 0 





 مالفأ اذامل

 ؟ليابوملا
 ؟ديدج فتاه ءانتقا دنع هب متهت يذلا ام ؛الوأ كلأسأ يىنعد

 ةيقيوستلا ايازملا ىدحإ اهفصوب تاريماكلا ةعنصملا تاكرشلا روطت

 .ليابوملا ءارش دنع روهمجلا اهيلع زكري يتلا

 .7لومحم فتاه مهيدل ملاعلا ناكس يثلث نم رثكأ
 .2 فتاوهلا هذه ربع ةيمقرلا تاصنملاو عقاوملا نوعباتي مهنم 0

 .(3) ويديفلا داوم ةدهاشمل متت ليابوملا تامادختسا فصن ©

 :هلافغإ نكمي هه روهمجلا باطقتسال ةريغصلاو ةريبكلا تاشاشلا عارصو .ةايحلا ةغسلف رييغتلا

 ل تنرتنالا ةكبش ىوتحم نم /.80 اًيلاح براقي يذلا ؛ويديفلل لبقتسملا نأب ديكأتلا عم ةصاخ

 طئاسولاو نويزفلتلا ىف طقف انئاقب ةدئاف امف ؛اهفارشتساو .ةايحلا ةتَعابُم امنيس مالفألا نآلو

 ؟رخآ ناكم يف روهمجلا نيعو .ةليصألا
 ثبلاو كيفارجلاو توصلاو جاتنوملا تاقيبطتو ريوصتلا ةلآ ثيح ؛ةعراستملا تاينقتلا ملاع يف
 .ةداتعملا جاتنإلا تاوطخ نم مالفألا ررحتت نأ دب ال .كبيج يف ةدوجوم

 تنأ موقت نأ عيطت ست .رفص امبرو .ةميقلا ةدودحم ةينازيمبو .كيدي نيب ةعانصلا ؛يزيزعاي
 امك .ةيناث لك فالآلا اهيلإ دفاوتي ىتلا عقاوملا ىلع كمليف رشنت مث :جاتنإ ةسسؤم رودب كفتاهو

 .ليابوملا مالفأ يف اًضتخم ملاعلا لوح اناجرهم 30 نم رثكأ يف كراشت نأ كنكمي

 دعاوق رساك» هسفن بقلي نأ هل ولحي ؛نريدنج ناف نوسيج يلارتسألا جرخملا

 ,2008 ماعلا ذنم ليابوملا مالفأ ةعانصل اولوحت نيذلا لئاوآأ نم وهو .«مالفألا

 .مهصصق ةياور عيمجلل حيتي امب .«مالفألا ةعانص ةطرقمد» ةيلمعلا هذه ربتعيو

 كم0 5الااعب, الثلع ق:ع 50ءاقأا, 2019 -

 انل00هأ5انآ1ع, اللع 3ع 50ءا!, 2019 -

- 2020 ,51311513 

 لك نت خل اح (ي1500, 2017 -
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 حلطصمب دصقن اذام 11

 ؟«ليابوملا مليف»
 هدمتعت ام اذه .ءلومحملا فتاهلاب هريوصت متي ام لك ؛لصسسلا فيرعتلا

 .ةريصهشلا ةيئامنيسلا تاناجرهملا

 :جاتنومو ريوصت .ليابوملا لخاد الماك دلوُي يذلا مليفلا فيرعت عم نحن
 ةدافتسا ققحي ام اذه .ثبو رشن .كيفارج ميمصت .ىقيسومو توص ليجست
 يرثُيو ريبكلا هروهمج نم كيندُي ءينفلا جاتنإلا يف ليابوملا نم ىوصق
 .يئامنيسلا درسلا بيلاسأ دّدجيو .ىعادبالا كاوتحم

 ناونع مدختست اذامن 0
 ؟«لبيايبوملا امنيس>»
 .اننويع يف عملي يذلا رونلا سبق امنيسلا ؟ عناملا امو

 .ركفلا ظقوت ءانرعاشم حجْرَوت ينلا صصقلا ةشهد

 .حورلا يف دقرتو

 رعش ةحيرست وأ ؛اهكلمت اريماك امنيسلا نظت نم اي
 هعنصت ال لاّعفلا ىرصبلا ريبعتلاف .ةرذعم ؛اهضرعتست
 يف تاريماكلا ك6 كتشسفان الإو .رصهاظملاو تاودألا

 كلأ سي نل .مالفأ جرخم وأ روصم لضفأ حبصأو تيجو
 ةعانص يف اهتمدختسا يتلا ةطايخلا ةلآ نع دحأ

 .ةياصنلا يف ىرن ام انمسي .بوثلا

 وهو .ةيفارتحالا اريماكلا تايناكمإ ليابوملا كيطعي هك دق

 ناوم ينسم راسم يف هقيرط قشي امنإ اصنع اليدب سيل

 .ريدقتلاب ةريدج همالفأ ةجيتن نأ تبثيل
 تاشاشلا ةلزانُم ىف اهءاكذ ةريغصلا فتاوهلا رخست

 اولاز ام نيفرتحملا نيجرخملا نم ريثكلا نأ مغرو .ةريبكلا
 :ليابوملا ىلإ امنيسلا اريماك نم لوحتلا يف ةبهر نودجي
 اذه يف مهبراجت ىلع رمنسو ّرك مث .لعف ضعبلا نأ الإ
 .قبسلا بحاصل لضغفلا ىقبيو .يبيردتلا ليلدلا



 مهج1)00106710
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 تان شمل ظ 9 ؤ
 :ليابوملا جاتنإ نم اًيبنجأو اًيبرع اًمليف 77 انه ضرعتسن

 ةليوط ةيقئاثو مالفأ نأ
 اًريصق اًيقئاثو اًمليف [<20

 ةليوط ةيئاور مالفأ 0
 اريصق اًنئاور اًمليف 028

 ليابوملا تاناجرسم عقاوم وأ المان آابطع ربع ةرفاوتم اهدحت

 ةساردب اصدهاشت نأ هوجرن ام لك .رداصملا ةحفص يف
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 صتاصخ

 ليابوملا مالفأ
 ال زهجلا سفن ىلع روهمجلاو تنأ هدهاشتو هاًمليف عنصت نأ ةزيم
 .تاقيبطتلاو ةشاشلاو اريماكلا .فتاوهلا تمحتقا دقف ؛نمتب ردقت

 ةدهاشمل ةلضفملا امنيسلا تحبصأ امك .ةايحلا ىحانم فلتخم
 .ناكم يأ نم .تقو يأ يف .ويديفلا

 ريبعتلا ةيرح لاا
 ةياغلل فلكملا نم ناك .ةيئامنيسلا يتريسم يف ىلوألا يتاوطخ وطخأ تنك امدنع»

 جرخملا بسح .«كسفن يه ةديحولا ةبقعلاف .رذع كيدل سيل نآلا .ريصق ولو :مليف دادعإ
 فتاه ةسدع ربع ةيسفن ةراثإ مليف 2018 ماع جرخأ يذلا :غريبردوس نفيتس يىكيرمألا
 .مليفلا امارد نم اًنونج رثكأ ريوصت ةقيرط مدقيل .أططوموع 7 طااو

 11 آِ ليابوملا امنيس



 ضارمأ ةحصمل أجلت ةديس عارص «ال052316 ةلتخم» ليوطلا مليفلا ضرعيب
 5 1 ١] لا ل ١ 01 ءاهدراطب . ب : ا نم | 2 1( 1 ؛ةب 800[

 اهتابارطضا ديزتو :لومحملا اهفتاه ميلستو اهقوقح نع يلختلل ةرطغ

 دعاقتلا نالعإ نم تاونس 5 دعب مليفلا اذه غريبردوس جرخأ

 نيج قنخو .لاومألا سوؤر رهق ببسب .لمعلا نع ..
 راكسوألا يتزئاج ىلع زئاحلا ناك اذإو .نيجرخملا تاداهتجال

 تاميركتلا تارشعو .يتئامنيسلا ناك ناجرسهم ةفعسو
 ؟لوقن اذام تنآو انأف ؛يناعي .ةيملاعلا

 .عيزوتلاو ثبلاو جاتنإلا ناتيح ةنميه نم ليابوملا مالفأ دحت
 ريبعتلا .ديرت يتلا ةركفلا رايتخال ةعساو ةحاسم كحنمت

 دودحلا مسرو .يريرحتلا فقسلا ديدحت .بحت امك اهنع

 .ةيعادبالا

 ضرفت .جرخملا ىلع ةفعاضم ةيلوؤسم اذه يف :معن

 اهنكل :هتامولعم نم ققخحتلاو :مليفلا حرط صيحمت ةرورض
 .ريسي بعص لك .ينكلمأ تمد امو .ةوالحل اهل نإ :ةيرحلا

 راظتنا يف ةيربجلا ةماقإلا ديق يهانب رفعج يناريإلا جرخملا ناك امنيب

 جارخإلا نم هعنمو تاونس 6 نجسلاب هل يناريالا ءاضقلا مكح فانئتتسا ةجيتن

 يقئاثولا يف :مالفألا ةعانصب هتالمأتو هتايموي هفتاهب رّوص ؛ةنس 20 ةدمل
 ماع ناريإ جراخ هبيرهت مت يذلا .«1 ١5 11013 03 اًمليف سيل اذه» ليوطلا

 .امنيسلا تاناجرهم يف هب ءافتحالاو ,1

 اذه .ةيمسرلا ريوصتلا حيراصت رفاوتت ال نيح ريوصتلا نم ليابوملا كنكميب
 3 لدبتسا نيح .«جحلا ىلإ يتلحر» ةيقئاتولا ةريزجلا ةانق مليف هلعف ام

 جاجحلا ريوصتل .تاريماكلاب 5311510110 (32312“]/ 56 فتاوه نيفرتحم نيروصم

 ةبعكلا ةيؤرل ةفهرملا ةظحللا قيتوتو .يكملا مرحلا لخاد نييناطيربلا
 .ةرم لوأل ةفرشملا



 ركتبملا درسنا
 بيلاسأ رابتخا ىلإ هتحيرق حتفتو .يئامنيسلا فاشتكالا ىلإ دوقت جرخملا ةيلالقتسا
 .ليابوملا سنج نم ريبعت تاودآو .ةقوبسم ريغ

 نّيقهارمل يتاذلا ريوصتلا ةينقت دمتعي ليوط يقئاتو :«5ءا7 يفليس»

 امهحنم دقو .يلوبان ةنيدم ىف ايفاملا ءايحأ دحأ ىف ةرطخلا ةايحلا ناقثوي
 قدصلاب اًمعفم اًمليف ناكف :ريوصتلا ةيرح ىتنيرف ونيتسغأ ىلاطيالا جرخملا
 .لمألاو فوخلا :حرفلاو نزحلا نيب انذخأي :ةيويحلاو

 تاثداحملا لالخ نم .ةيديموك امارد زيرافلا يىاج لثمملاو جرخملا مدق

 تارابعلاب بعالتأ» ليوطلا ويرانيسلا ةدم لاوط نيلثمملا نيب ةيفتاصلا
 يف بابشلا تايدحت ضرعي يذلا .«| طاجإل الالأ ا 1ع طاط35ع 1 3١

 1هطهرمع 4 فتاهب هجاتنإ مت دقو .ةنيدملا ىلإ لاقتنالا دنع لمعلاو ةايحلا
 انحنم .ليابوم مليف لخاد تاملاكملا ماتختلللا نأ كش ال .رالود فلآ 17 ةفلكو

 ضعب ةيلاتم باعت تناك نإو .ةصقلل الطب ليابوملا جوتو .ةفلتخم ةهكن

 .ريبسكش فيلأت نم تناك ول امك اهتَحَّرْسَمو .فتاهلا ىلع نيلتمملا تاراوح



 نم .«المان, ططمصع أ5 دمالا 3 8عقبوعع 5 ططوصع خعحجال فتاه نآاآلا كفتاه»

 ةثيهل ةعباتلا 88(: ال1013 811600 ةسسوم اهتجتنأ يتلا ةربتعملا براجتلا

 ضرعب .يسأر لكشب ليابوملا ربع هتدهاشم ىلع ةدكؤم .ةيناطيربلا ةعاذإلا

 لالخ نم ؛ابوروأ هاجتاب 2015 ماع ءوجل ةجوم صصق ىدحال ةاكاحم مليفلا

 ىرن .ةيساقلا ةلحرلا تاينتقم مهأو .ئحاللا ةايح راسم لكش يذلا فتاهلا

 نيتجاللا ريبوصتو ؛طتارخلاو ةلصوبلا تاقيبطتو .اللا315ذثمم ربع لصاوتلا

 ةلكشم نأ اهدافم ةلاسرب ماتخلاو .ةيراطبلا نحاش ءاهتناو ءاريماكلا ربع

 يدرفلا عادبالا الآ

 :مهرهشأ هنكل :ليابوملا مالفأ جاتنإ يف دوويلوه يجرخم لَّوأ غريبردوس نفيتس نكي مل
 هباجعإ .مالفألا هذهل جاتنوملاو ريوصتلاب اًضيأ موقي هنأ ةصاخ اًمهن رثكألا ةنتررختو

 .ليوط مليف يف ئدتبم ةلس ةرك بعال ةصق يوريل ماع دعب دوعي هلعج .ىلوألا ةبرجتلاب

 ليابوملا امنيس



 .عيباسأ 3 يف غريبردوس هرّوص :«الذواد عازلأدو 810 اًيلاع قلحي رئاط» مليف

 زجنأو :عاالالااع 2ته يفارتحالا ريوصتلا قيبطتو .1ه607© 8 مادختساب

 .ريوصتلا نم تاعاس 3 دعب لوألا هجاتنوم

 امنيس» ةيرظن رهدزت ثيح .ليابوملا امنيس زيمي يذلا يدرفلا دوهجملا ىلإ انليحي اذه

 ىري ؛تسيرانيسو اًبتاكو اًجرخم هسفن مدقيو .نيع ىلع همالفأ عنصي نمم .««فلؤملا

 .اريماكلاو ملقلاب برجيو صحفيو

 ريوصتلا ماهم نوعمجي نّمم فتاهلاب ةجتنملا ةيئاورلاو ةيقئاثولا مالفألا يعناص مظعم

 يذلا ؛يصخشلا ليابوملا زاصج ةعيبط عم اذه مجسني .ةباتكلاو جارخالا ىلإ جاتنوملاو

 .انتايح طيحمو ءانتاقالع رهن اًهجوم ؛تقولا لك هيف صوغن
 ضرع ميدقت ىلع رداقلاو .تايناكمالاو تاكلملا عّوؤنتملا .دحاولا عناصلا لئاضف ىلجتت انه

 :.هجوتلا اذه بسح بردن مالعإلل ةريزجلا دهعم يف نحن .006© 1/30 501/ لماش يصخش

 فتاهلا مادختسابو ؛ةرودلا عورشمل جارخإلاو جاتنوملاو ريوصتلاب ؛هدحول ؛كرتشم لك موقيو

 15 | ليابوملا امنيس



 ةيلمع تاوطخ يف ليابوملا مالفأ عانص ضوخي

 ةلدأو ةينقتلا ةزهجألا تاعقنتسم نع اًديعب .ةرّسيم
 نع ادع ؛اهحرشي اًيفاضإ اليلد جاتحت يتلا مادختسالا

 .اهيلع نيلماعلا ةليبقو .ةقالمعلا تادعملا ةرث

 013: مجحفتملا لجرلا» بعرلا مليف

 لبيرت بيك اهروص ةقيقد 85 0

 اليإ ترك جرخملاو لتمملا هليمز عم
 جاتنإلا ةيلمع فصي .فصنو نيموي يف
 الو ءاًيئامنيس اًرويصم تسل انأ» :الئاق
 بيردتلا يدل سيلامك ادب كلذ يونأ

 لثمم انأ .ريوصتلا ذيفنتل ىفاكلا
 لالخ نم ,1996 ماع ذنم مالفأ جرخمو

 أدب ام ..تاطقللا ريطأتو ءاريماكلا ةكرحل

 .«ةعئار ةلحر ىلإ لوحت ةبرجت

 اهب ءينت تادعم بتاقحب رفاست نأ ؛يىعم ركف

 نأ وأ .اهنزو ةدايز نم كتينازيم وكشتو .كفاتكأ
 .دي ةبيقح يف ةفيفخلا هتادعمو ليابوملا لمحت

 ؟ قلطنتو .كبويج يف امبرو

 ريدم ؛ريبكلا لمعلا قيرف تاغلابم ىلإ ةجاحب دعن مل

 دقلو ..توص ينفو .روصم دعاسمو .روصمو .ريوصت

 نولخدي .دارفأ 9 نم نوكتي يقئاثو مليف قيرف تيأر
 اذإو .تادعملا نم البج نومّوؤكُيو :ةلباقم ءارجإل الزنم

 !!ةحاسملا قيض وكشي جرخملاب



 جاتنال ,؛طاهرمع اك فتاه ةيناطيربلا 8804 ةانق تمدختسا

 ةانقلا براق تايموي» ناونعب :ةيقئاثو ءازجأ 5 نم ةلسلس

 : رتحملا عناص اهلالخ قو :«©ةمهأ 80214 515

 ماع ايناطيرب يف ةيلخادلا ةيئاملا تارمملا ةايح غنيموك

 هتبسان ةليوطلا ةلحرلا ةفاسم رحبأ يذلا قيضلا براقلا .9

 ىلإ ةقلح لك داوم لقن متي ناكو .ةريغصلا فئاهلا تازيهجت

 .25668 ةعس فتاهلا ىلع اهريوصت دعب ةسالسب رتويبمكلا

 قاوبألا نم جوز» همليف ىفش ناك حلاص باشلا ينئاريإلا جرخأ

 م طحجأأع 0هأ [لهرلك 2 ا لقاعلا ناسن#لا ن 1 ىتنا ىلع

 فتاه مادختساب ؛ةنس 18 رمعتي بهو ؛«11010 5

 يكحي يذلا ريصقلا مليفلا .قيدص نم هراعتثسا 7

 اًرالود 60 فلك اهرهظم ببسب زيبمتلا هجاوت ةباش ةصق

 .اهب كراش يتلا تاناجرهملا تارشع نم زئكاوج 5 زاحو

 الامغنهم عأارم الاهطتاأ ناجرسهم ميكحت ةنحجل هب تداشأ
 9 .هتينازيم دودح يف هنكمأ ام مليفلا ضرعي» :ةلئاق

 .ةيميمحو ةيعقاو رثكأ ةصقلا لعجي ام .عيملت دجوي
 .«ةوق فعضلا حبصي

 باش ةيصخش ىلإ ثهبتنا :.ةيفيص ةزاجإ لالخو ؛2019 ماع
 ىلع ةينلا ثمزع .برحلا نع ةديرف ةصق كلمي يناركوأ
 ول ىتح ؛ىرخأ ةرم هلباقأ نأ تصرحو .هعم ريوصتلا ةلواحم
 تجرخأ ؛قفاوف هنع اًمليف جتنأ نأ تبلطو ؛ةفدص كلذ ادب
 :تلق ءاريماكلا ةنوقيأ تطغض .يبيج نم 186طه06 ال5 زاهج
 .فتاهلا نم رثكأ ىلإ ةجاحب اهنيح نكأ مل .«انأدب دقاه»
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 روص يذلا ؛«يدنج» مليف ةيوصل اقبسم ظ دخ ام بسح

 .هتاسمو دحاو موي ةريهظ لالخ .عقاوم 5 يف
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 اًضيأ لمعي يذلا .سيراه نفيتس يدنلزوينلا جرخملاو يتئاورلا
 نع تحبي ناك 2018 ماع هنأ ركذي .ةطرش طباض ةنهم يف

 عنصي نأ ررق كلذ لالخ .نالود نويلملا براقي مليف ليومت
 ةرادإ عم قفتاو ؛لمع الب راظتنالا لدب ليابوملاب اليوط اًمليف
 ريفوتل ؛اهلمع فقوَت ةرتف لالخ اهيف روصيل نيزنب ةطحم
 .ناكمالا ردق ةيلاملا ةينازيملا

 عومجمب :نيزنب ةطحم ىف الماك رَّوُص :«8اادع !/100 قرزألا رمقلا» ةميرجلا مليف
 فلأ 12 ةفلكبو ]طوع 7 6!ن5 فتاه مادختساب :لايل 6 لالخ لمع ةعاس 0

 .رالود فلأ 350 قوفي اخبر ققح امنيب الود

 مب اهنم صلخت نَم قْفُو ؛ًدويق لاملل نإ

 ؛ةحلصم نم رّدقُي ام بسح ؛ةلماكلا هقوقحب

 تارم دعوم ررقت ةجتنملا ةسسؤملا نيح يف
 .اًذدبأ هضرعت ال دقو ؛ءاهددعو ثبلا

 عقوم ربع ؛غريبردوس جرخملا لئس نيح
 :باجأ ليومتلا ريفوت لبس نع ؛ 001
 ًادباو :اططهمع فتاهو .ويرانيس ىلع لصحا»

 .«ريوصتلا

 ريوصتل رفوت نأ عيطتست ةيفارتحا اريماك مك
 اةتاه مك .لباقملاب ؟اهتفلك مكو ؟دهشم

 اياوز نم دهشملا ريوصتل رفوت نأ عيطتست
 فتاهلا ىلع لصسي روظنم نمو .ةفلتخم

 ؟هطاقتلا ريغصلا
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 تفقوأ :ةيلام لكاشم لولج نب كلام يرئازجلا يديوسلا جرخملا هجاو
 ؛«5ءجنعطتمو اعهء 5نوذن الاهق ركشلا لجر نع ثحبلا» يقكئاتولا ريوصت

 ةدعاسمبو .1ططمهمع زاهج مادختساب مليفغلا ةيقب ريوصت لمكي هلعج ام

 .تاراود 3 نع ديزت هك ةفلكيب ؛811117 ال1120 (23111613 قيبطت

 ةرتف ءانغلا لزتعا يذلا .زيغيردور وتسكيس نانفلا ةصق مليفلا يكحي

 هنأ ضعبلا نظ ىتح .ىفتخاو ءاكريمأ يف هتاموبلأ لشف دعب تاينيعبسلا
 .هملع نود ايقيرفأ بونج يف ارهاب اًحاجن هتاموبلأ تققح كلذ ءانثأ رحتنا

 داعأ .كلذب هربخيو هدجي ىتح رباثيو ءلودلا نيب رفاسي جرخملا لعج ام
 دعبو :2013 ماع راكسوأ ىلع همليف زاحو :ةايحلا ىلإ ينغملا اذه لولج
 !!جرخملا رحتنا .ةيمارد ةياصن يفو .دحاو ماع

 ةيصخشلا ةمالسلا 8
 .كتايح ؛كلمت ام مهأ كل ظفحي دق ليابوملا مجح رغص

 880 ةيناطيربلا ةعاذإلا ةئيصه لثم تاسسؤم دوقي ام اذه

 قطانم يف فتاهلا مادخت سال .ةيمالعإلا ةريزجلا ةكبشو
 .بورحلاو تاعازنلا

 ديشانأ ايروس» ناونعب :ةقيقد 25 ةدمب ايقئاثو ةيزيلجنالا ةريزجلا تمىتنأ

 .2012 ماع !طمطومع فتاهب الماك رَّوُص :«5الأ2: 5هدود ه5 06113066 يدحتلا
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 اذهج بلطتت يتلا ةيئاصقتسالا عيضاوملا ريوصت دنع ءافخاإلا لصهسو .لمعلا عيرس فتاهلا

 .راظنألا تفلي 2 ايرس

 دومحم يفقحصلا همدق يذلا .«دسألا يدالج نع ثحبلا» ةريزجلا قيقحت يف

 يزاهجب ريوصتلا ربع ايناملأ يف يسيئترلا مهتملا لمعلا قيرف دصر ؛نكلا

 .اططمدع و آظلهاك13 2

 ةجيتنلا ةيوفع
 - ظ ممماو اهجتنت يتلا مالفألا نع اًديعب
 1 نإف .ةيكيرمألا امنيسلا يىجرخم عم

 ةطاسبلاب مستت ليابوملا مالفأ مظعم
 > ' جاتنالا تاودأ ضقانُي ال اذه .ةيئاقلتلاو
 . ش) مع لل 701 زاسجلا نم مالفآلا بّرقُي امنإ .يفارتحالا
 و ريسلو ١ شيعي فتاهلاف .ريوصتلل همدختسن يذلا
 ١ كلذ اهجتني ىتلا مالفألا تعار املكو ءانعم

 1 | ١ .ةايحلاو رشبلا ةعيبط نم رثكأ تبرتقا

 0 دكان اذه ىلإ كمليف عفدي ليابوملاب لمعلا
 ظ 8 ْ اميه ىنجتس ذإ :بّبكملا قوهصتا جتزملا
 ٌفويض رّرحت نيح ةيقادصمو اًماجسنا رثكأ
 نم يئاورلاب نيلثمملا وأ يقئاثولا مليفلا
 طيحي يذلا قيرفلاو .ةينقتلا زجاوحلا

 مهب

 يقئكئاتولا اهمليف ريوصتب يسراف هديبس ةيناريالا ةجرخملا تماق :2009 ماع

 مادختساب «1عالاجص الآ[ 0101 2عز57215510 نذإ نودب نارهط» ليوطلا

 ىلع ظافحلاو .تاطلسلا قييضت ىلع بلغتلل كلذ ناك .الهاك3 ليابوم
 نأب يئامنيسلا يبد ناجرهم يف انل هتركذ ام مهألاو ؛يصخشلا نامألا
 نوتدحتي مهتلعج :نوفوركيم نودو .تايصخشلا نم ةبيرقلا فتاهلا اريماك
 .عنصتو شوتر نود .مهنم ةدحاوك اهيلإ



 رمتسملا ملعتلا اا
 .تكش ىتم ؛كسفن ريوطت ةصرف اذه كحنميسف فتاهلا كقراغي ه املاط

 نكر يف ةوهق ناجنف فشترت نأ نكمي :ينوثاراملا قوستلا ةياوه ةلئاعلا سرامت امنيب
 ,مونلا كيفاجي نيحو .جاتنوملاو ريوصتلا تاقيبطت ىلع تالواحملا ضعب يرجتو .ئداه
 هذه .لمعلا لصاوتو ليابوملا كسمت نأ الإ كيلع ام كتلّيخُم ىف ةيعادبإلا راكفألا مطالتتو

 .كيدل اهعيمج رفاوتت ال دق يتلاو ءلقنتلا ةبعص تازيهجتلا يف ةحاتم ريغ ةيناكمالا

 ؛.نوسنوج نابر ؛«513: الله5: 1ع !351 لعلنا ياديجلا رخآ :موجنلا برح» مليف عرخم

 لططممع 11 220ه مادختسايب ,«253:15 9/19 سيراب» ويديف هسغفنب روصي نأ برج

 هباجعإ ىدبأو .ةعرسلا ءيطبت ةينقتو ؛.ةيضارعتسالا تاكرمحلا يف ننفت

 .اًدج ةعساولا ةجمدملا ةسدعلاب

 تنرتنالا ةكبش عم ةماوتلا 8
 رتويبمكلا هبشي ام ىلإ هليغشت ماظن ريوطت ىلع اًساسأ ينبم فتاهلا ءاكذ نأ فرعي انلك
 ثبلا ةيناكمإ يه دئاوفلا ذص طسبأ .تنرتنإلا نم ةدافت سالاو طابترالا ةردق كلمي يذلا

 امك اًمامت ؛ملاعلا ناكس فصن نم رثكأ اهمدختسي ىتلا اهتاصنمو ةكبشلا عقاوم لالخ نم

 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو نوعباتي مهثلث نع ديزي ام برعلا فصن نم رثكأ اهمدختسي
 ."2ىموي لكشب

 .ةفاتكلاو .عونتلاو .راشتنالاب تنرتنالا ةكبش زيمنتت

 :ةيصوصخلاو :لوصولاو رشنلا يك تنيعتلاو ع
 .شسايقلا يف ةمدقتملا اهتاوداب يىرغتت اهنا امك

 + ىلاكشأ فلتخمب لصاوتلاو .روهمجلا عم لعافتلاو
 بجوتسي ام ؛ةيسسؤملا وأ ةيمسرلا ةباقرلا نع اًديعب
 ةرم ضرعي نل وهف ؛رشني ام لك نم قتوتلاو ققحتلا
 .رمعلا لوط ةكبشلا يف ىقبيس لب .يفتخيو ةدحاو
 هضرعتسيو ؛هكراشيو .هظفحي نأ دصاشملل نكميو
 .ةدهاشملا تارم نم ددع ىأبو .تقو يأ ىف
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 حفصتو ضرع عقاوم تسيلو .ةايح ةئيب اهفصوب تنرتنإلا ةكبش عم لماعتي يكذلا جرخملا
 ءانب يف اهيلإ دنت سيو مليفلا لخاد لصاوتلا لئاسوو ةيمقرلا جماربلا مدخت سيو ؛طقف
 طباور ليغشتو .تامولعملا نم ققحتلا ةيفيك راهظال وأ .تالباقملا ريوصت وأ .ويرانيسلا

 .فيشرألا داوم

 بابش تايدحت يديشرلا ةماسأ هيف لوانتي .««كرمع فرعا» ريصقلا مليفلا
 ةركف ؛رمعلا رذقت يتلا ةيمقرلا جماربلا ىلع دامتعالاب .ةيبرعلا تاروتلا

 نيح ثادحأ نم يرصم باش هشاع ام لوهبي نيتقيقد يف انعنقت .ةيكذ

 يف .ليابوملا مالفأ تارود جاتنإ نم مليفلا .ةنس 72 ب هرمع جمانربلا ردق

 .مالعإلل ةريزجلا دهعم

 لسلسم نم .يحصلا رجحلا عوضوم نع ةصاخ ةقلح جاتنإب 86مماع ١ ل+ ةصنم تماق

 :.2001 جمانرب ربع لصاوتلا لالخ نم دغب نع تروص .«اا/اإلا طل م 65 [» يىديموكلا موكتيسلا

 .ااطالموع زاصج 40 مادختسابو

 لهذملا روطتلا ال117

 .ةتيملا ةيبصعلا ايالخلا ىضرم معدل اًريصق اًمليف دنهلا ىف 5305الادو ةكرش تجتنأ

 مألا تاهيجوتو توص رادصإل ,8زا«اإ/ /هأنمه يتوصلا دعاسملا ةينقت نم ةدافتساالاب

 .ةايحلا ديق ىلع تناك ول امك .فتاهلا ربع ةريغصلا اهتلفغط دعاست تلاز ام يتلا .ةيفوتملا
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 يمقرلا نافوطلا اذه .رصع يأ يف ثدح نأ قبسي مل ءيجولونكت عزاست نم هدهشن ام

 ملاعلا ةدايق يف هلوح ام لك رمثت سيو .هسفن ميلعت ديجي نم .هعم ملقأتي نم جاتحي
 .لبقتسملا ليمجتو

 اريماكلا تجمْدو .ضرألا بكوك هاجتا لومحملا فتاهلا فحز يضاملا نرقلا تاينيعست يف
 اريماك راشتنا ةروث سشأ يذلا ؛2010 ماعلا ىلإ لصنل :ةيناثلا ةيفلألا علطم ليابوملاب

 .ليابوملا

 لسكباجيم ىلإ الوصو تيابوليك ةدوجب لوألا ليجلا تاريماك نم تازفقلا ليختت نأ كل
 .فتاهلا ةشاش ىف لقثب كرحتت اهدهاشن انك ىتلا لالظلا ويديف نمو .ةيكذلا فتاوهلا

 .8ا( و 4ا< حوضولا ةقئاف ضورعلا ىلإ

 ةدهاشملا حيتتو .فتاهلا ربع ثبلاب صصخنت .©0لأ16 عوفدملا ويديفلا ةمدخ

 ةطقل لك نأ ينعي ام ؛ةشاشلا ريودتب تمق اذإ ةرشابم ةيسأرلاو :مليفلل ةيقفألا

 خضت تاعارتخاو :نييالم 6 اهددع قوفي تاقيبطت .ءاكذلا ةغلاب ةمظنأ نع مويلا ثدحتن
 .ةعاسلا رادم ىلع تاثيدحتو .فتاهلا تالاجم يف

 رييغتب ينتاجاف 2019 ماع مالعإلل ةريزجلا دهعم تارود يف تاكراشملا ىدحإ نأ ثدح

 نيح .رصانع نم رهظي امب مكحتلل ةطقللا رداك ريبكتو صقو .هتروص يذلا ويديفلا هاجتا
 روصلا رماوأ نمض رفاوتملا ليدعتلا رايخل تأجل اهنإ تلاق ؟تمدخت سا قيبطت يآ اهتلأس

 ماظن تثّدح امدنع .ةتئافلا ةليللا يف ةادألا هذه تفيضأ دق تناك !!فتاهلاب ةجّمدملا
 اذه فلخ ضكرن نأ ىلإ ةجاحب اننأ دهاشلا .ةديدجلا تاريوطتلا قيقدت نود .(05 ليغشت
 / 5 .يهانتماللا مدقتلا

 تازّيملا نم ديدعلا تاقيبطتلا حيتت

 ريوصتلا لثم .اموي اهعقوتن مل يتلا
 رظنمل هسفن تقولا يف جودزملا

 نمو .نيفلتخم نيمجحب نيتطقل يف

 ؛يبيردتلا باتكلا اذه رشنن نأ لبق

 .هتءارق نم نكمتتو





 ةيراجتلا تامالعلا
 فتاه ىلع قلغنملا 105 ماظن .ينفلا جاتنإلا يف لضفأ امهيأ
 ؟ةفلتخملا هفتاوهو 801010 ماظن مآ .أططومع

 ىتأت يذلا ثرإلا اهمهأ :ةدع بابسأل مومو ةزهجأ نوفرتحملا لضْفُي
 اهعنصت ىتلا ةزهجألاو تايجمربلا نم ليوط خيرات اهقبس دقف ؛هنم

 تنرتنإلاو نويزفلتلاو امنيسلا وفرتحم اهمدختسيو :4مماو ةكرش
 رثكأ انه ةحاتم ةينفلا تاقيبطتلا لعجي ام اذه .يلاحلا انموي ىتح

 ءاهل دوصهشملا اهتيفرحو اهتدوج ىلإ ةفاضإ .ىرخألا ةمظنألا نم

 عنتمملا لهسلا جاتنوملا قيبطت لثم ؛يناجم اهضعب يتآي ينلاو
 .ا/ماد1 ويديفلا ىلع ةمدقتملا ةباتكلا قيبطتو 1/1011

 ةكرش حرسم ىلع ركيب نوش يكيرمألا جرخملا فقو .2019 ماع 15طه06 11 قالطإ لفغح يف
 اذه ققح 2015 ماع .ءارولا ىلإ ةدوعلاب .مالفألا ريوصت يف اريماكلا تايناكمإ ضرعيل 8مما6

 اهدحأ .اططومو 55 فتاوه 3 مادختساب اليوط اًمليف روص نيح .ريظنلا ةعطقنم ةرهش جرخملا
 .ىئامنيسلا جاتنإلاب اهمامتها ىلع ةلالد ؛ة8مماو فحتم ىف ظوفحم

 ةينفلا تادعملا ّبلغأ دجت س .فتاهلا تاقحلم عيبل لحم برقأ ىلإ يقيدص اي هَّجوت

 مهنأ ظحالت امك ءاططهمو زاهجل ةممصم تاسدعو لماوحو تانوفوركيم نم ةدناسملا

 تحيتأ ول ىتح ؛مادخت سالا ليلد يفو ةيجراخلا زاهجلا ةبلع ىلع 150006 ةروص نوعضي
 .فتاوصلا عاونأ فلتخمل تازيسجتلا هذه

 .ااطارمانم ىلع طقف بردي اهبلغأ دجتس .؛ةيبيردتلا زكارملا ىف ليابوملاب جاتن#ا تارود عجار

 كتينازيم هنم كنكمت يذلا وأ .ديرت يذلا فتاهلا رتخا .كقح اذه .دعب عنتقت امل انسح
 نأ ملعاو :لوقعملا اهرعس ببسب 8001010 ماظن فتاوهل ربكألا راشتنالا عم ةصاخ .ةيلاملا

 .مهأ تنأ ؛اهدحول اًمليف عنصت ال ايجولونكتلا
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 اهيروصمو مالفألا يجرخم رابك بلجتو .«5001 00 120076» ريوصت عورشم 8مما6 ىنبتت
 ريوصتلا نأ جيورت فدهب ؛اطاطممع 6 عم 2014 ماع تقلطنا يتلا ةلمحلا هذه عم نواعتلل

 سيلاوك ةدهاشم ؛لوقلا كقدْضَأ .صخش لك لوانتم يف 18006 مادختساب يفارتخالا
 .فتاهلل ةدناسملا ةيئامنيسلا تايناكمإلا مّخضِي حضوأ ةروص كيطعت مالفألا ضعب جاتنإ

 .فتاهلا اريماك يهو ؛لصألا كلمت كنأ يفني ال اذه اًمومع

 برج ؛«2:22ان ظاءاط 8515055 نيناجم نويويسآ ءاينغأ» جرخم ء.وشت مإ نوج
 يأ مادختسا نودو :تادعم رفص .1ظ!ط006 ا5 ال13“ اريماكب هدحول ريوصتلا
 .«50111ءاتنا عع ام ناكم» ريصقلا ويديفلا ىف .تاقيبطت

 ىلع لمع ؛«لها0 الذ ءاك كيو نوج» :لثم ةكرحلا مالفأ جرخم ؛شتيل ديفيد
 .ةططمرمع 11 طرم ةزهجأ مادختساب «50010/8:ه2ائ/١ جلثلا راجش» ريصقلا ويديفلا
 .ةهددعتم اياوز نم ريوصتلابو

 ؛ةينيص يسكات ةقئاس نع ةرتؤم ةصق ضرعب .«ا!031010116/ ةنبا» مليف

 .ةرايسلا بكرت اهمآب اموب ًاَجافَت ؛اهلمع ةرتف لاوط ةريغصلا اهتنبا اهبحاصت

 .ةليوط ةرثف ذنم امهتقالع ثتعطقنا دقو

 ةنسلا سأر قلطأ يذلاو ؛دوويلوه بولسأب لوغشملا ريصقلا ىئاورلا
 قيبطت عم .اطاطممع 11 طه فتاوه ةدع مادختساب روَص ؛2020 ةينيصلا

 لالخ نم اهجراخو يسكاتلا ةرايس لخاد فتئتاوه 4 تَبكرو ءاطاالالا |( 210

 .تاراطالاو ةيمامألا ةظفاحلاو ةارملا ىف ةركتبم لماوح

 ةيفخم تايصخش» مليف بحاص ؛يفلم رودويت يكيرمألا جارخإ نم وهو

 ريهشلا مليفغلا روص يذلا ريش سنرول ريوصتلا ريدمو .«8100عصد !الاناعد

 ةنراقم ؛ليلقلا لإ هثمماع ةكرش فلكي مل مليفلا نأ عقوتبو .«ل0 اع ركوج»

 .ةيئامنيسلا مالفألل ةيدايتعالا فيلاكتلاب

 اوماس رزج نع «1ع ا همعاإل جادت 1:عع ةديحولا ةلخنلا» ريصقلا يقئاتولا

 فتئاهب جتنأ ؛:ةيكيرمألا مدقلا ةرك يبعا مظعم بحنت يىنتلا ةيكيرمألا

5 01101!. 



 ماع تنلعأ دقو .اهفتاوهب جاتنإلا عيجشتل 53/750009 ىعست ؛لصاوتملا 8مما عورشم لباقم يف
 .6ا( ةقدب :(32/ا2“]' 520 فتاوه مادختساب ءالعأأا>ويديفلا قالمع عم ىجاتنالا اهنواعت ءدب نع 0

 ةدمب ؛ةرتؤم مالفأ ؛ ةدع دنهلا ىف «8:00ط1جالنا/2» ةيناسنالا ةلمحلا تحتنأ

 1ع ريغصلا كنتياتلا» مليف 5815 ن1 58 طاب5 مادختساب ؛ةدحاو ةقيفقد

 نيلفطل تايَوَلَح اهب ةيقرو ةنيفس لسرت ةريغص ةلفط ةصق «ا1116 ©
 16 8هإب هآ اتاكلوك يبص» مليفو .مهب طيحت يتلا لويسلا هايم ربع نيرخآ

 .لزنملا بالك يقسي ىتح ءاملا راضحإ يف ىقشي لفط نع «701| ©

 ءللهاءأد ة١ل8 مادختساب تارماغم مليف ايناطيرب يف الهاءد ةكرش تجتنأ
 رينويلملا» مجن محن ءليئاب فيد ةلوطي «116© (20117111116' بكارلا» ناونعيب

 يلو يرورو دراودإ دقيق شلا جارخإو «5!ن1:060و9 ا|| 211 درشتملا

 ةفوفحم ةلحرز ليضتي كاشف ًةصق يورب ريهاشملاب ظتكملا ريصقلا مليفلا

 ةطرشلا زجحت نأ دعب يعامجلا لقنلا ةلفاح راظتنا يف فقي نيح رطخلاب
 :2010 ماع ركبم تقو يف جاتنإلا اذه ناك .رورملا نيناوق ةفلاخمل هترايس

 .الهاكأد داجمأ ىيحت مل ةديجلا ةبرجتلا نكل

 ماع ؛:5همإال مءرنو اهفتاه لالخ نم ةريصق ةيرجت 50 ةكرش تمدق

 مليف يف ةديرف ةينقتب تاقاذملا عمجت ةفرتحم ةيهاط ةصق ضرعب 9 ىف ثةدلزف ةللثغعلل ل ظ ' هه ) تنص هصق مل ٠
 .ليودلاك سيركو لربإ كيز نيّجرخملل «12516 قاذملا»



 ةايح تمحتقا نأ دعب ةصاخ :لومحملا فتاهلا حور اريماكلا

 .ةصصختملا مالعالا تالاجم يف اصهسفن تضرفو .ةماعلا

 تاريماكلا نم ةردق لقأ تلاز ام اهنكل رمتسملا اهروطت مغرو
 يتلا اهتاحتفو اهمجحو تاسدعلا عون ببسب ؛ةيفارتحالا

 ةيئوضلا تانايبلا عمج تارعشتسم ةقدو .ءوضلا ةيمكب مكحتت

 طاقنلاو اصددعو لسكبلا مجحو .ةينوللا ليصافتلا ديدحتو
 .ريوصتلاب صاخلا مكحتلا تادادعإ ىوتسمو ءاهيوتحت يتلا
 .لقألا ىلع ةفلكتلاب ةنّراقم اهب سأب ال ةجيتن مّدقُت اهنكل

 ةباتمب ةسدعلا نإ لوقلا نكمي ؛ينقتلا ديقعتلا طيسبتل
 اهب سلجت يتلا ةفرغلا ىلع ءوضلا اهنم لخدي يتلا ةذفانلا
 امو ؛ينورتكلالا سجملاو رعيشتسملا يه ةفرغلا ةحاسم .نالا

 ةسدعلا عون .ءوضلا نزخت يتلا لسكبلا يه ةيعوأ نم اهيف

 .قوغتلا عنصي ام وه اهمجحو اهتدوجو لسكبلاو رعشتسملاو
 امك 251158 تاريماكو فتاهلا اريماك نيب ؛ةرورضلاب فلتخت يهو
 تايلمع ببسب ؛اهسفن فتاوهلل ةيراجتلا تامالعلا نيب فلتخت

 جئاتن ةجلاعم يف ةكرش لك اهب موقت يتلا يعانطصالا ءاكذلا

 .رخاو فتاه ريوصت نيب قرفي ام اذهو .اريماكلا

 دقف ؛.هلعف فتاهلا اريماكل نكمي ال امع ثيدحلاب نوعتمت سي نمم نكت ال

 ةجلاعم يف ىتح ؛فتاهلل ةديجلا ةردقملا «9 81065 تالوج 9» مليف تبثأ
 ةرايس يف الماك جتنأ يذلا لقتسملا مليفلاف ؛يليللا ريوصتلا فعض طاقن
 راكسوألا ىلع زئاحلا جرخملا هيف رخفي ؛ةنسلا سأر ةليل لمعي ربوأ قئاس
 .41< ةقدب 1هالهمع فتاوه لوأ وهو .1هطه06 65 مدختسا هنأب يريشت ويئام
 ةبرقملا تاطقللاو :ةرايسلا جاجز ىلع ةبالخلا ةيليللا ةءاضالا تاساكعنا
 .2016 ماع مث جاتن# ةيجذومن ةروص كيطعت ؛ةرايسلا جراخ نم هوجولا ىلع

 .8مماع فتاوه نم ةرّوطم لايجأ 8 ةظحللا ىتح هعبتو



 ؟اذامل .ةدايزو يفكت يهف ؛لسكباجيم 12 نع لقت ال اريماكب ديج فتاه مادخت ساب حصني
 ددعلا يقيدص اي كَنَيِرْغُي الف .ةطقللا ةدوج سايقل ديحولا رايعملا تسيل لسكبلا نأل
 لصو دقو :تاكرشلا ضعب هل جّوَرُت امم .ةدحاولا ةروصلا يف ةيئوضلا طاقنلا نييالمل مخضلا
 ىلع طاقنلل دئازلا ددعلا نوكي دقف ؛لسكباجيم 108 ىلإ ةينيصلا يمواش ةكرش داّدع
 .دحاو رتليليم ةعسب ةوبع 1000 كيطعت ءام رتل نم الدبو .ةدحاولا ةطقنلا مجح باسح

 اهمدقيل ططهمو 4 ءاجو :.2003 ماع 765500 فتاه عم ةيمامألا اريماكلا تآدب

 ةرفاوتم ريغ ةزيم تفاضأ اهنأ كش ال .ةيفلخلا اريماكلا ىلإ ةفاضإلاب 2010 ماع

 .تايبلسو تايباجيإ نم هيف ام لكب يغليسلا ملاع ىلإ انتلخدأو .ةريبكلا تاريماكلاب

 سفانتلا تلعشأو . 716 فتاه لالخ نم 2011 ماع ةجودزملا تاريماكلا ترضح
 تاسدعو .ةيسيئر ةسدع انيدل .تاسدعلاب فتاهلل ةيفلخلا ةحاسملا المي نم نيب

 مجح ىوتسم ىلع ؛ةردقم ةفاضإ ميدقت ىلع اهنم لك لمعت .ةصصختم ىرخأ

 ىتح ؛ةيفارتحالا تاريماكلا قوفت ةدوج ينعي ال اهددع نكل .ءوضلا ةيمك وأ رداكلا

 .لقألا ىلع ةظحللا
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 اوأ ةركفلا
 ؟فيكو ؟اذامل ؟اهنم طقتلي اذام .هراكفأ رحب يف حبسي ناسنالا

 .ليابوملا مالفأ عناص هيلع بيجي ام اذه

 كتبرجت نم ؛ةايحلا بالود يف كمامأ رمت راكفألا نإ نولوقيس

 لوقأو .هارن وأ هعمست نأ هآرقت ام ؛مهتاياكحو نيرخآلا براجت نأ

 .سبشت ام .كيف ةنكاسلا اهلمجأ

 جاتنوملاو ريوصتلاو ةباتكلاو جاتنإلاو جارخإلاب سميج دز ينوتنأ ماق
 نجسلا نم جرخي بأ ةصق نع «61051 حبش» ليوطلا يناطيربلا مليفلل

 عضب لبق يدلاو تدقف ذنم» :جرخملا لوقي .هنبا نم برقتلا لواحيو ءاثيدح
 وهو .ةميرجلا امارد لالخ نم هب يتقالع ةصق درس ىلع تصرح .تاوئنس
 .«مالفألا يف ىدلاو هّبحي ناك يذلا عونلا

 اهدادتما .ءاصتبارغو اهتفارطو اهتاآرجو اهديدج ؛اهقوفت بتارم يف ةيمليفلا راك نالا زياهتك

 .ليابوملا ربع ةدهاشملاو ذيفنتلا ةيلباق يف مث .روهمجلاب اهتقالع .عمتجملا رضاح يف

 ةصق 1هط0ه06 فتاصهب رَّوَص .«5طهادال فئاز» ليوطلا يديموكلا مليفلا

 عقاولا نيب لصافلا نع الئاستم .1هطهم6 ةزهجأب مهسفنأ ريوصتب نيسووهملا

 عوضوم نع فتاهلاب مليف جاتنإ .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع َْبُي امو
 فيك شوب ديفيد جرخملا لئس نيح .اهسفن دقنت ةركف فتاهلا تامادختسا

 ديرأ تنك» :الئاق ريخآلا همليف ىف اههجاو يتلا دويقلا درس ؟ةركفلا هترضح

 هليومت نيعتي كلذب مايقللو :مداقلا يمليف ىلع ةلماك ةرطيس يل نوكي نأ
 تيضق ..ةرطيسلا هذه نادقف وأ كالتما رطخ نع مليف عنص تدرأ .يىسفنب
 دادعال ةيفاضإ مايأ ةعضب تسلج مث .روصتلا تكلم ىتح ةركفلا روطأ عيباسأ
 4 تيرتشا ءينوعجش نيذلا ءاقدصألا ىلع اهتضرع مث ؛ويرانيسلا ةدّوسُم
 .«لمعلا ترشابو :جاتنالا لودج تددعأو .1ه006 75 فتاوه

 لالخ اًقيمع ركف اذل ؛ةريبكلا تاشاشلا نع ةدهاشملا طامنأ فلتخت ليابوملا ملاع يف
 :ةيلاتلا هرصانع مشحو مليفلا رّوصت دادعإ
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 ةركفلا صخلم أ[
 ؟مليف ىلإ اهليوحت ءانع قحتست اهلعجي .كتركفب عشي يذلا ام
 ؟عوضوملا وأ ةصقلا يكحت يتلا شاقنلا رواحم ام
 ؟ىئاورلا يلثمم وأ يقئاثولا تالّباقم يف ءاوس .كمليف تايصخش نم

 ؟لودلاو عقاوملا ؛روصتس نيأ /

 ؟هقيقحت يونت يذلا يلمعلا فدهلا ام ''

 ؟كمليفل هحرتقت يذلا يئدبملا مسالا ام '

 ؛ا 0و انذ)6 ىمسي ام ؛فاو فاك دحاو رطسب ةركفلا راصتخا لواح

 .هتازيم مهأو :عوضوملا لوانت ةيواز ىلإ ريشن ام اًبلاغ يقئاثولا يف
 .ههجاوت يتلا ىوقلاو .ةصقلا لطب يّدحت ركذن يئاورلا يف

 .يركفلا دادعإلاو ثحبلا ىف يقئاثولا جرخملا ًادبيانص (
 يف ةئيبلا فصو عم .تايصخشلل ةيتاذلا ةريسلاو .ةصقلا فاضت ظ

 .ىتئاورلا
 تلاز م اذإو ؟ ىتمف ؛ندلا كروصت ميصل نأ ض طن مس مل اذإ ؛ىل لق ”ي ا

 قاشنلا جاتنا برد يف اعفت س اذامف ؛ةشوشم ةهئات ةركفلا

 ؟ ليوطلاو

 ىف يقئاثو لضفأ ةزئاج ىلع « 8101730 رويطلا لجر» مليف لصح
 جرخملا ناك .2020 ماع لاغتربلا يف ه5ابمعت 9 الاهطأاع طااتت "ع5ذأ ناجرسم

 درجمب .ريفاصعلاب ةبيرغلا هدلاو ةقالعل هبتنا دق لينوأ نوميس يدنلريإلا
 ؛اهل هّدِعُي يذلا ينادوسلا لوفلا لوانتل هيدي ىلع طحت اهيعدتسي نأ

 ؟زيمتلاب ةريدج ةركف تسيلأ

 هجاتنومو يسيبقلا ةفيلخ يرطقلا ريوصت نم ريصق يئاور ؛«مهب اقفر»
 لماعتلا ةيضق حرطي ؛مالعإلل ةريزجلا دهعم تارود جاتنإ نمو ؛هجارخإو
 .لزنملا ىف اًراف داطصت ةمداخ ةصق لالخ نم ةيلزنملا ةلامعلا عم يبلسلا

 وأ ةيرحلل قايتشا ةرظنب ديعب نم هقمرت يهو .ةقيدحلا يف هقلطتو
 .ةقئاللا ةيناسنالا ةلماعملل



 ةبجولا امو ؟دهاشملا هنع ثحبي يذلا ام ؛كسفن لأسا .روهمجلاب تقصتلا املك ةركفلا حجنت
 ليابوملا ةشاش قاشع نم ربكألا عاطقلا ءانسفنأ عم نيقداص نكنل ؟هبسانت يتلا ةصاخلا

 مومه فيفختو .سفنلا نع حيورت ةليسو مهل ةبسنلاب فتاهلاف ؛ةيلستلا نع نوثحبي
 امنإ :ةيحطسلا ةنيرق يه الو .بدأ ةلقو اًروجف ةيلستلا تسيلو ؟كلذ نم عناملا امف ؛ةايحلا

 .ةداج اياضق لوانتتو ةساسح عيضاوم حرطت تنأو ىتح .هبذجو دهاشملا قيوشت

 .ديعس وهو ديرت يذلا قطنملا ىلإ دهاشملا ذخأت ةيكذ ةيلست ىلإ ةجاحب ىكذلا فتاصهلا

 يف اًضورع مدقو 2014 ماع قلطنا يذلا ؛ليابوملا مالفأل ايروس ناجرهم
 يف مهاسيو ضرعي ؛ةيملاع ةنيدم 20 نم رثكأو .ةرّرحملا ةيروسلا ندملا
 ةايحلا عقاوو هروهمج بسانت يتلا ةريصقلا مالفألا نم ةعومجم جاتنإ

 تحشر يتلا بيطخلا دعو ةجرخملل يقئاثو «ةّوُبأ» .ايروس يف ةريرملا
 ىضرم نيب بلح ةنيدم يف لقنتي بيبط ةصق نع .2019 ماع راكسوألل
 دبعو دلاخ نيباشلل «ةليوط ةلطع» .لزنملا يف هلفطو يناديملا ىفشملا
 يف ةمّدهملا اهتسردمل قاتشت يتلا ةيآ ةلفطلا ةصق نع يركبلا رداقلا
 .بلدإ فير
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 تنرتنإلا ةئيب يف اودِيُو نيذلا ءالؤه :ليابوملا روهمج نم ربكألا ةحيرشلا مه بابشلا
 ةلتخملا نع نوثحبي .ةرطق رخآ ىتح فتاهلا لالغتسا نوديجي .ةيعامتجالا اصتنضاحو

 نوبحي :ةيذاتسألاو ظعولا نورجهي :مهمرتحي نم نومرتحي .ةزهاجلا بلاوقلا نوتقمي
 .مهعّيضت الف مهل مليفلا تعنص اذإف ؛ةعرسب نولميو :ةعرسلا

 باهذلا انتمهم» :نيجرخملا رود نع نريدنج ناف نوسيج لوقي .ةصقلا كمهلي روهمجلا
 ؟هب مايقلا ىوني يذلا امو :هب صاخلا ىدحتلا نع هلأسن .روهمجلا نع نيماحم انفصوب

 ًادبمب نوسيج نمؤي اذل .«يرحسلا ءيشلا وه اذهو :كيلع رثعت ةصقلا لعجت ةيلمعلا هذه

 اًريدقتو العافت رثكأ روهمجلا لعجي ام اذهو .فتاهلاب مهصصق ةياورل روهمجلا بيردت
 .مهعمو مهنع مالفألا جاتنإ ىف هدهجل

 نم هعم لعافتلاو روهمجلا عم ثدحتلا نأ ىلإ “ان آانطه ىوتحم يئشنم ةيميداكأ ريشت
 ؟روصمجلا عم لعافتن فيك .حجانلا ويديفلا تايساسأ

 داوم يأب انديوزت وأ .ةيلوألا انتركف مييقت وأ .هتاحرتقم ميدقتل هوعدن نأب ؛جاتنإلا لبق
 ..مداقلا انمليف عوضوم معدت

 بلطنو .هب موقن ام ةرشابم ثبن وأ .ريوصتلا سيلاوك ةدهاشمب انعم هكراشن ؛جاتنإلا لالخ
 ..هيأز

 ..انعم اصمييقنت ؛ىلوألا جاتنوملا ةخسن هيلع ضرعن ؛جاتن#ا دعب

 .يقيدص اياهنم لضفأ وه ام كيدل ديكأتلاب .تاحارتقا هذه



 ضرعلا ةذفان 055

 تاصتم ايازه نم ديفتست يك اًركيم همسحت نأ لْضفُي لاؤ س ؟هرشتتو كمليق ثبتس خيأ

 .نيع هيلع عقت الف ؛اطخلا عقوملا يف هضرعتو اًيرقبع اًمليف عنصت دق . ةفغفلت

 ةكرعملا لظ يف ةصاخ ؛ةلود لك ىف رشنلا فقوم لصاوتلا تاصنم راشتنا تاسارد ةّدَحل

 .روسهمجلا ةكعك مساقت ىلع تاصنملا نيب ةسرشلا

 دهاشتو ."!١ةقيقدلا ىف ويديف ةعاس 500 هيلع عفرت ؛لوألا ويديفلا عقوم الوان انا

 .©ليابوملا تاشاش ربع ةرم رايلم اًيموي عٍباتُيو ,«2ةعاس رايلم نم رثكأ اًيموي هيلع
 لضفملا طيسولا وهو ءامنيسلا قاشع نم نيعباتملاو نيفرتحملا رايخ هلعجي هصصخت

 .ةيركفلا قوقحلا ظفحب زيمتيو .هتفشرأو مليفلا نيزختو .ةبولطملا ةدوجلاب ةدهاشملل

 صخش ٌيَرايلم قوفي نيكرتشم ددعب .ةيبعش رثكألا ةيعامتجالا ةصنملا 2666001“

 ىلع لصحت يتلا .4ويديفلا عطاقمل ةدهاشم تارايلم 8 اًيموي ققحت ؛ملاعلا لوح
 راشتنا يف مهاستو .5ةصنملا هذه ىلع رخآ ىوتحم يأ نم ةرم 59 ب رثكأ لعافت

 بسن سايقو .يلوألا مييقتلا ىلإ ةفاضإ ؛هعم لعافتلاو اًيعامتجا هتكراشمو مليفلا
 .ةدهاشملا

 رايلم براقي ددعب .ويديفلا لاجم يف ةوقب ةدعاصلا 15513013172 ةصنم هلعفت ام وهو

 تب يف /1١ ١6 اهنويزفلت صصختيو .© ١ ةصنملا ربع اًيموي طشن مهفصن ؛كرتشم

 ةيناكمإ عم .ليابوملا تاشاش بساني امب ايمسأر ةممصملاو .ةدملا ةليوط تاهويديفلا

 .المان آانطع ىف امك .هيلع ةصاخلا كتانق ءاشنإ

51311513, 2019 - [1 

 8انوأرع55 0أ ممزم5, 2018 - 2

 المان !اناطع لم65, 2019 - 3

 الع قع 5هعاجزأا, 2019 - 4

 8ابأأ عن 2019 - 5

 عمم ع 80016 101 8انؤوأ[ع55, 2020 - 6
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 لاحلا فالخب .ةدودحم ريغ ةرتفل ضرعلا تاصنم نع تدحتن نحنو ؛اهيلع عالطالا ىلع

 لطْفُي اًضيأ االنأ[1ع1 و .مليفلا لماك ضرع سيلو ؛جيورتلا بساني دق يذلا 5036131 ىف

 .جيورنلل طقف

 | ممموعمم همم اللوم | !لهأئاز :لثم .بلطلا بسحو .نمثلا عوفدم ويديفلا تاكرش رايخ كيدل
 .زاجنإ اذهف .كمليف ضرع ىلع اهعم تقفاوت اذإ :ممماو 11/+

 مهو مالفألا سانلا دصاشي نأ اًبيرغ دعي مل
 ةدهاشملا ةعيبط .زبخلا روباط يف نوغقي
 ةدم طغض بجوتست ةعيرسلاو ةلقنتملا

 يتلا ةمولعملا عم ةصاخ .ناكمالا ردق مليفلا

 يف نوضقي يبرعلا روهمجلا فصن نأ ديفت
 ' ةعاس فصن نع ديزي ال اًنقو ةدحاولا ةرملا
 2 ىعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىف حفصت

 ١) مك ؛اًمئاد ىل هّجوُي يذلا يديلقتلا لاؤسلا

 يف .لضفأ رصقأ ناك املك ؟ةبسانملا ةدملا

 صرف نم ةدملا لوط كمرحي دق ةعرسلا نمز
 .الماك مليفلا ةدهاشم

 ءاودلا ةلوسبك لوعفم كمليف حنما ؛يزيزع

 ليابوملا مالفأل نلبد ناجرهم ريدم .ةزكرملا
 يكحي ؛وهزتيف تربور جرخملا ءادنلريإ يف
 مدعو .ةقيقد 22 ةدمب لوألا همليف نع

 ضفر نم هتمدص مق .هراصتخا ىلع هتردق

 دعب ويرانيسلا عجار .مليفلل تاناجرسملا

 صيلقت ىلع اًرداق ناكو .ةربخلا تاونس
 .لقأ امبرو :قئاقد 3 ىلإ ةدملا

 2015 يبرعلا يعامتجالا مالعإلا ريرقت - أ

 -3ت

 ١ )م " ر,

 هنلضرا لف

 اا 0 لسبب

 انامل 1225-11-11:



 رصتو فهحلا ركرتو ةقلكلا طبضت ىتلا ةبشاتملا ةدهلا مييقت ىلن د ردقأ تنأ

 .فدصلا

 1:12 تقرغت سا لمعلا قيرف ءامسأ ةراش .قئاقد 4:25 ةدمب اًمليف دهاشت نآ اًبيرغ سيلا

 !؟قئاقد 3 هتدم مليف يف .ةيناث 25 رهظي ناونع وأ !؟ابيرقت ةدملا عبر .ةقيقد

 دحأ نأ فرعت نأ كلو .كلذ نولوقي ؟ةدحاو ةقيقد ىنعت ويرانيسلا نم ةدحاو ةقرو لس
 3 هتدمو .ةحفص 118 ويرانيسلا ناك « 1ع |6010 01 5ع 8اطو5 متاوخلا ديس» مليف ءازجأ

 .تاعاشسل

 يريد
 روهمج .ةدملا ديدحت يف نادعاسي ثبلا ةصنمو روهمجلا

 دقف .مليفغفلا ةدم صخب اميف رثكأ كنولمتحينس المان [ نع

 تاكارتشالا تاصنم يف لاحلا كلذك .كتعباتمل اًصيصخ اوؤاج
 ةدحاولا ةقيقدلا ربتعت 266مهما« يف .اقبسم ةعوفدملا

 .همامتها روهمجلا اهدعب دقفي دق .ويديفلل ةيلاثم ةدم

 ؛2005 ماع اسنرف ىف قلطنا يذلا ليابوملا مالفأ ناجرسم

 ةدمب ؛اًدج ةريصقلا وركيملا مالفأ ةقباسمب صصختملا وهو
 ةدحاو ةقيقد .دحاو ليابوم» :راعش عفري ؛ةدحاو ةقيقد

 خسن اهنم دّقعت ىتلا تاناجرهملا رهشأ ربتعي .«دحاو مليف
 عيضاوم ةيونسلا هتارود ىنبتتو :ملاعلا ءاحنأ ىف ىرخأ
 .ةيخانملا تاريغتلاو .ناسناإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ؛لثم

 .انيلإ اًعبط برقأو ءاًعقو رثكأ هنكل .ةلاطإلا نم بعصأ راصتخالا

 ,«ههم*غ معدد انأأط الاهاطعع مألا عم ثبعت ال»

 موي ةبسانمب لافتحالل ؛لود 9 يف روض يقئاثو
 .طقف ةيناث 70 ةدمب ؛تفال ينف لكشب ضرألا

 يف .ريرقتلا وأ ويديفلا نع مليفلا زييمت يف يدحتلا نمكي
 ؛ويرانيسلا ةيفرح لمعتو .ةبراقتملا ةرزيصقلا ةدملا لطظ

 ديدمتو :يناسنالا رثألا فيثكت ىلع .ةينفلا بيلاسألا ةأرجو

 .ةبسانمو نامز يأ يف ضرعي اًمليف حبصيل :عوضوملا رمع
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 :هيديرُمو هروهمج زرغفي امك :ةيدرسلا هتغلو هتاودأو هطورش ضرفي هنأل :عونلا فيرعت انمهي
 .هتاناجرهمو هتب تاصنم ددحيو

 :ةيعوضوم ةيعرفو .ةينف ةيسيئر تافينصت انيدل

 ةراثإ | تارماغم | ةكرح | امارد :ىلإ اًيعوضوم فّنصُي يلاتلابو ؟لّيختُم يليثمت يئاور وه له
 ةيتاذ ةريس | يقيسوم | يديموك | يسنامور | ايزاتناف | يملع | يخيرات | بعر | ةميرج |

 ..ةكرحتم موسر |

 | يسايس | يخيرات :ىلإ اًيركف فنصُيَو ؟عقاولاب ةمزتلم ةقالخ ةيؤر ضرعي يقئاثو مأ
 يسيلوب | يضاير | ينف | يفاقت | ينيد | يحص | يميلعت | يملع | يداصتقا | يعامتجا

 ..تايصخش | ةيرحب ةايح | ةيرب ةايح | ةكيب | تارماغم | رفس | يئاعد |
 .«اماردويكودلا» ةيقئاثولا اماردلاب ىمسي اميف ؛ليثمتلا نم ديفتسي نأ يقئاثولل نكمي

 وأ يئاورلا نمض فنصت ال ةيدرس تاريبعت ربتخيو .ةيطمنلا ريياعملا زواجتي يبيرجت مأ
 ؛هنومسي امك ؛«يعيلطلا» عونلا اذه تاهاجتاو تاكرح ةأرج الول هنأ ضعبلا ربتعي ؟يقئاثولا
 .امنيسلا تروطت امل

 .هترطف ددحت نم تنأ ؛اًيبيرجت وأ اًيقئاثو وأ اًيئاور نوكي نأ نكمي ؛دولوم ةركف لك



 جاتنإلا لودجأ8
 :اهنم لك ةدمو .اهعقاومو .اهتاجايتحاو .جانن#2ا لحارم ةطخ ددحن

 .يئاورلا يف ريضحتلاو ويرانيسلاو ةصقلا .يقئاثولا يف دادعإلاو ثحبلا ؛جاتنالا لبق ام ه

 .مليفلا ريوصتو ؛جاتنالا ه

 ..ىقيسوملا بيكرتو جاتنوملا زاجنإو ؛جاتنتا دعب ام هس
 .تبلاو رشنلا 8

 ةيلاملا ةفلكتلا أ
 نم ةيركفلا قوقحلا | تادعملا | ليثمتلا مقاطو تايصخشلا | لمعلا قيرف :دولي يف عزوتتو
 ..ريوصتلا عقاومو ةيتسجوللا تامدخلا | ةجاحلا دنع لقنتلاو رفسلا | ..فيشراو ىقيسوم

 عيمج ةمدخل ؛ةلوقعم ةفلكب اهنورتشي لب .ليابوملا تادعم مالفألا عانص رجأتسي املق

 .رارمتساب اهنوثّدحيو :مهمالفأ
 .ةيقئاثولا مالفألا ىف ةصاخ ءاهيلع رودقمو اًذج ةطيسب وأ ةمودعم فيلاكتلا نوكت ام اًبلاغ

 معطم يف مجرتملا يقيدص عم ءاشعو :ميركسيألا نم عطق 4 ؟«يدنج» مليف ينفلك مك
 .ايناركوأ يف يكرت
 نأ هيلعف ؛مليفلا عناص هلمتحي نأ نكمي امع تدازو .فيلاكتلا تدجو اذإف ؛يئاورلا يف امأ

 مقاط عم قفتي دقو .ليابوملا جاتنإ تازيم مهأ نم ديفتسي يك ؛ةينازيملا طغض يف زكري
 .لومأملا حبرلل مليفلا قيقحت دعب مهتاقحتسم ىلع اولصحيل ليثمتلاو لمعلا

 قرزألا رمقلا» يدنلزوينلا مليفلا الطب ؛يفورب ديجو ولداه كرام نالثمملا
 .ضرعلا حابرأ نم امهتاقحتسم اضاقت .«8االنع 0

 تاصنملاو روهمجلا لالخ نم كلذ متي نأ ةلقتسملا مالفأآلا ليومت يف ةعئاشلا قرطلا نم
 ؛(00 2009 ماع ذنم !«101518:6: ةصنم ربع قلطأ ىمليف عورشم فلآ 70 نع ديزي امف ؛ةصصختملا
 لالخ بولطملا ليومتلا ةميق نم 9655 نم رثكأ عمج يذلا «9 81065 تالوج 9» مليف اهنم
 .ةصنملا ىلع هقالطإ نم تاعاس

 دشحلا يف عئاض» ليابوملا ٌيقئاثو نريدنج ناف نوسيج جرخأ :2019 ماع
 3 رظن ةهجو نم يعامجلا ليومتلا تاصنم مييقتل ؛«1051 1 11 (1 01/0

 .ةمظنملا ريغ ةعانصلا هذه ىف تاقافخالاو تاحاجنلا نوُؤُرَي :مالفأ يعناص
 .تارالودلا تارايلم اهتميق غلبت يتلا
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 ©11١« 5 !/ل1ععاأ© ةسماخلا ءاقل»

 ام نمض روهمجلا ةكراشم ىلع اهتركف دمتعت ةيعامج ةيمليف ةبرجت
 ىلع تنلعأ ثيح .«رداصملا دشح» وأ «يعامجلا ديهعتلا» اًحالطصا ىَمسُي
 ؛دارفألا ريوصت باطقتسا يتين نع ؛2020/5/2 خيراتب !"2هوطوهماح ةحفص
 :ةيلاتلا تاددحملا نمض مليف جاتنإل ؛هتلود يف لك

 .قئاقد 5 ةدملا

 /و نمزلا ريغي امب :110© ا 2م5© نمزلا لازتخا ةينقتب قئاقد 5 ريوصت نم
 .رعاشملاو ىنعملا فثكيو .ةكرحلا وأ/و ةءاضالا وأ

 .ءاسم 5 ةعاسلا لالخ 8

 .2020/5/5 موي »

 .دحوم تقو يف ةيرشبلا ةطشنألاو :ةايحلا ضارعتسا فدصهلا ناك

 | ندرألا :ةلود 14 ىف اكراشم 55 نم تاطقل ؛اهيلع انلصح ىتلا ةجيتنلا

 | ادنك | نامع | قارعلا | ايروس | ايجروج | رئازجلا | سنوت | داشت |ايكرت
 جاتنوملاو ويرانيسلاب اهيلع تلغتشا .نميلا | برغملا | رطق | نيطسلف
 .اًدبأ فتاهلا نم جورخلا نود ؛لماك لكشب ىقيسوملاو
 جاتنوملا ةخسن لاسرإ مايأ 5 دعب تدعأ ؛روهمجلا عم ةكارشلا لمتكت ىتحو

 مهتاحارتقاو مهمييقت اًبلاط ؛نيكراشملا ءالمزلا عيمج ىلإ ةيئاهنلا هبش
 :.نيكراشملاب ةصاخلا تاحفصلاو ةريزجلا دهعم تاحفص ىلع مليفلا ثب لبق

 .2020/5/14 خيراتب 211751301313 و 526هع50ها6غ و المانا!انذطع تاصنم ىف
 عت 5 تسع 71 - رد 2 -ٍ 0_ك_

 7 ب“ قف ةرع ف 5 ا يي بح رس 1 ْ ب 1 ئإ : 1 و 1 : و

 هك | ا : -ح وسما : ١ 5 - - را 2 | 0 1 نيا + رهف



 تمصلاب ملاعلا طوقس»

 «1 ع الله! جاا5 5 1عدا

 3 ةدمب ةيقئاثو مالفأ ةلسلس جارخإ يف نواعتلا ىلع نيجرخم 6 قفتا
 يف قبطملا تمصلا ةروص لقنت ةنيزح ةلحر يف انذخأت اهنم لكل قئاقد
 دلوج | ةينيصلا غناشتان | كرويوين | وتنروت | ندنل | امور :ةيملاع ندم 6
 .ةيلارتسألا تسوك

 مهدحو نوجرخملا لقنت دقو :2020 ويامو ليربأ يرهش ءانثأ ريوصتلا مت

 .ةداتعملا ةايحلا بخص نم ةيلاخلا نيدايملاو عراوشلا يف مهفتاوهب

 عم تلعافت يتلا ةقالخلا ةركفلا الول رونلا ىري نأ هل ناك ام عورشم اذه

 امع مالفأ 6 تجتنأو .فتاهلاب لهسلا جاتنالا ترمثتساو .بعصلا عقاولا

 .19 ديفوك ةحئاج ببسب ةمزأ نم ملاعلا هشيعب

 يلزنم» ناونع تحت اًهباشم اًعورشم سكيلفتن تضرع 2020 وينوي 30 يف

 نيب عزوتت ؛ةقيقد 11 - 4 ةدمب اًريصق اًمليف 17 لمش «10:7!1الا30ع عنصلا

 ةكرشلا تراشأو .ليابوملاب اهمظعم ترّوُص ءيبيرجتلاو يقئاثولاو يتئاورلا
 ةفلاخم نود ةلئاعلا دارفأ نم ةدعاسمب لمعلاب اوماق نيجرخملا نأ ىلا
 .ىحصلا لزعلا دعاوق
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 ويرانيسلا
 ام اذه .يىرصبلا درسلا تاودأو لك شلاب عوضوملا جيزم مليفلا

 ةصقلا ريوطت يف هتفيظو صخلنت يذلا ويرانيسلا ىلإ انلخدي
 راسم نمض ؛نكامأو ثادحأو تايصخش نم ؛اهرصانع ميظنتو

 .مليفلا رمعب دميو .يناسنإلا رثآلا معدي ركتبم ءانب وأ ليمج
 ثحتو :هفدص ىلإ لوصولا نم ويرانيسلا نكمت ريياعم 3 ؛ةفارطلا | ةأجافملا | قيوشتلا
 .هتياصن ىتح مليفلا لامكإو ةدهاشملا ىلع روهمجلا

 بلطأو ؛ةدحاو ةقيقد ةدمب ؛ةيئاور مالفأ 5 ضرعأ ؛ليابوملاب مليفلا جاتنإ تارود لالخ

 ويرانيسلا ريياعمو ةركفلا ىلع ءانب مليف لضفأل تيوصتلاو ميكحتلا نيكراشملا ءالمزلا نم
 .قفوملا

 اهنأ اَجافُن ؛ةرخاف ماعط ةبجول قار ,«8هم مممعأأأ م ةبيط ةيصش»
 .قيضلا ةيهانتم ةنازنز يف لقتعمل بهذت

 .هقرسبي وأ هلتقي هنأ دقتعن ؛باش ىلع ةفاظن لماع ضقنب .«8:631ط سفنت»

 ريشي .ةقلاع ماعط ةمقل نم يلَوألا فاعسالا ةقيرطب هذقني هنأ ةقيقحلا
 .لوبنطسإ عراوش يف تاونس 3 ذنم شيعي .ءيروس بيبط مسا ىلإ مليفلا

 سورعلا ءافتخا ىلإ عيمجلا هبتني .حرفو سرع مسارم .«1310/١ع” ءارذع»

 لمحت ةلفط باشلا سيرعلا دجي .ءاهنع نوثحبي .مليفلاب اصدهاشن امل يتلا

 .ضرألا تحت بادرس يف ةثئبتخم .ةيمد

 .ةيرسألا ةيبرتلا نادقفو لهجلاو رقفلا يناعي لفط .«؟الال (1057) عئاض»
 حمالم هيلع ودبل ؛.باش نويع ىلإ هنويع نم ةيرقم ةطخل يف اريماكلا اقتنت

 .مارجا
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 ودبي ام نوضرعتسي ؛ةلفاح يف ريغصلا امصهنباو مو بأ «838طه ةحار»

 ةطقل مهسفنأآ نوروصي مهو نومستنبي ءابوروأ ىلإ ةرجهلا قيرط ةطراخ
 ىف .ةطقللا ضرع لالخ ليابوملا لمحت ىرخأ دي ىلإ ةرشابم لقتنن .ةيتاذ

 .رحبلا ئطاش ىلع نم ةرسألا ثثج نوفعسملا عمجي نيح

 يتلا ةيوفعلا ىلع صرحي .هثادحأ انكراشي :مليغلا لخاد شيعلل انلقني نقتملا ويرانيسلا
 ناك .ربوأ قئاس نم ةركفلا ىقتسا هنأ «9 81065 تالوج 9» جرخم ركذي .انيلإ مليفلا برقت

 مليفلا ودبيل ؛ويرانيسلا ريوصت لالخ لاجترالا نم ريثكلا ىلع صرح هنأو .ةرتف ذنم هلقن دق

 اًيديموك نوكي دق مليفل ةيجذومنلا ةفصولاو :حاجنلا ىلإ رصتخملا كقيرط ؛ةهاكفلا

 .ليابوملا روصمج بساني امب ؛ةصقلا درس يف افيطل اًبولسأ نمضتي وأ ؛ءلماك لكشب اًرخاسو

 شرقلا توح ثاحبأ جمانرب لوانتي :«116 8664 ةيناجرملا باعشلا» ىقئاثو
 ةهكن فيضيو :جمانربلا يفظوم نم 3 لمع ةعباتم لالخ نم .فيدلاملا يف
 .ببحم بولسأب داجلا عوضوملا مدقيل :مهنم لكل ةيصخشلا ةعتملاو :حازملا

 ةلياقم لالخ نم .تاقرافملا ابديموكل جذومن .«راوف» ريصقلا يرصملا مليفلا

 .رمألا ةقيقحو ؛ةيتاذلا هتريس ىف هنّود ام نيب ةرخاس ةنراقمو باش عم لمع

2 ِ_- 

 ها د ا ظ هي 12 ص الكا
 يب"



 هلكش يف يقئاثولا وأ يئاورلا ويرانيسلا مسقي

 ةدملا ةتوافتم لوصف 3 ىلإ ماعلا يكيسالكلا

 .ةينمزلا

 كرحتن يذلا ملاعلاو ةصقلا وأ عوضوملل سشؤت

 هربتعن زراب لّوحَت وأ .ةلصاف ةطقنب ةداع ىهتنت
 اهب داطصن يتلا ةرانصلا ةباتمب ؛ةيثادتبا ةورذ

 .دهاشملا

 نمكتو .ويرانيسلا لوصف ىف ةدم لقأ قرغتست

 دهاشملا عنقت يتلا ةيادبلا ةوقب اهتيمهأ

 .مليفلا عم ءاقبلاب

 :طسوي

 ثادحألاو تامولعملا ؛ةلكشملا وأ عوضوملا بل

 ىدل يلخادلا عارصلا دلوُي امب .تايدحتلاو
 .مهب طيحي ام عم ىيجراخلا عارصلاو .تايصخشلا

 هديت ضرعي ؛ةدم ويرانيسلا لوصف لوطأ

 وا :ةورذلا ةطقنب يهتنيو .ةيسيئرلا مليفلا
 .ةدقعلا ىمست يتلا ةريبكلا ةمزألا

 .فشكلا ةلحرم ءدب ؛رومألل عيرسلا دعاصتلا

 ةدّدحم نوكت دق ىتلا مليفلا ةصالخ ىلإ الوصو
 .ةحوتفم وأ

 ؛رزيخأت يأ كحلاص يف سيل ؛مصسم انه عاقيإلا

 قيقحتو :مليفلا ةرمث داصح تقو نيحي ثيح
 .دوشنملا فدصهلا
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 :ةقيشلا ةصقلا ضرع يف مالفألا عانص اهلالخ نم عدبي .ةيعرف ةينف بلاوقو لاكشأ كانهو

 2022 ملاعلا سأك ةلوطب ميظنتب زوفلا لثم :ةياهن نم ويرانيسلا ةيادبو ؛بولقملا 8
 .زاجنإلا اذهل رطق ةلود تلصوأ ىتلا تاءارجإلاو بابسألل دوعن ىك

 ًادبت نأك .يركفلا شاقنلا روحم وأ .دصشملا سفنل ةياهنلاو ةيادبلا ثيح ؛يرئادلا

 .ةدحتملا تايالولا ىلإ مليفلا طسو بهذن امنيب .ةينيصلا ناهوو يف يهتنتو ةصقلا

 .كانه انوروك سوريف رثاو

 وأ :ةددحم ةينمز ةرتف ثادحأ وأ :خيراتلا ىلع ءانب يلزانت وأ يدعاصت بيترت ؛يفمرزلا 8

 .تايمويلا ويرانيسب ىمسي ام

 مت دقو :ةفاظن ةكرش لماع ةايح يف موي نع «ةايح ةريسم» يقئكاتو
 تارود جاتنإ نم مليفلاو .ةشاشلا ىلع ةعاسلا ةباتكب نمزلا مدقت حيضوت

 .دمحأ ديسلا ةبا جارخإو جاتنومو ريوصتو .مالعإلل ةريزجلا دهعم

 عمتجت دحاو ناكم ىف الماك ويرانيسلا ريوصت وأ ؛ىفارغجلا لقنتلاو ةلحرلا ؛ىناكملا

 .هتايصخشو مليفلا ثادحأ هيف

 ناجرهم ةزقتاجب زئافلا ؛«16 ©!1هاد0ك ةباحس» ريصقلا ينابسإلا مليفلا

 .دعصم ىف رّوص ؛2016 ماع ليابوملا مالفأل ةرهاقلا

 ٍِِ ٠ ٠

 طوطخ لكش يف روطتتو شيعت يتلا ؛ةيزاوتملا ةيرشبلا جذامنلاو تادحالا »

 .مليفلا لخاد ام تقو دنع ىقتلت دقو :ةقرفتم ىقبت دق .ةيعرفو ةماع .ةيقفأ ةيصصق

 .كرحتم ّيئرم نف ىلإ اهليوحتو راكفألا ريوصتب يِنعملا بوتكملا ينفلا صنلا وه ويرانيسلا
 ويرانيسو .ةيئاورلا مالفألا يف امك .ريوصتلا لبق الماك بّتكُي ؛لماك ويرانيس ىلإ مسقنيو

 .ريوصتلا دعب يئاهن لكشب مّسحُيو .ريوصتلا لبق ةجلاعملا َدعُي ويرانيس فصن وأ لماك ريغ
 ةبرجتب هعناص ضوخي :هيف ويرانيس ال اًبلاغف ىبيرجتلا مليفلا امأ .ةيقئاثولا مالفألا ىف امك
 .ةيتاذلا يف ةطرفُم نوكت ام اًبلاغ يتلا هتياغ ققحي ىتح ؛ىرخألا ولت

 لصفنم لكشب عون لك هويرانيس ةيصوصخ نع ثدحتنس .تاميسقتلا هذه ببسبو .هيلعو
 نوصتقسم



 تاعارص نيرق ىليثمتلا لعفلا اذه .«ىناسنإلا لعفلا ةاكاحم» وه طارقس ديسلا دنع ىئاورلا
 .ةدهاشملا فغش لتقتو :مليفلا تيمت عارص الب ةصقلا .اهتاضقانتو ةايحلا

 دق هتاعرج ىلع سمحتي ويواتيس ىلإ جاتحت ثيح ؛ةرشابم اهيدل ام لك ةصقلا نلعت هل

 يتلا همأ ىلا لصيو .ءلطبلا وجني اب نأ بحت انلك ءاهنشستاعي تقو روهمجلا تناهعقوت بكاوي

 دنع ةربقم ةطقل دهاشت .توميس مليفلاب ام ةظحل يف هنكل .ةرصاحملا ةزغ يف هرظتنت

 .ةكيرألا ىلإ كرهظ دنست .ةديعس مألا رهظت .رخآ لجر تيملا نأ اقحال فشتكت مث :بورغلا
 يف نكل اقح تيم لطبلا .ديدج نم تسيرانيسلا كمدصي ام ناعرس .ءادعصلا سفنتت

 ناكملاو لاطبألا ريوطتو .ركتبم ءانبو .قيقد فصو دادعإ ىلع يتاورلا ويرانيسلا لغتشب

 ةدقعم تالامتحا ةلسلس قلخي .هتاذ تقولا ىف ةبيرغو ةقستم ةصق قلخل ؛نامزلاو

 تدوحتلا ًادبت ىتح .نيزاوملا بلقت يتلا ةمزألا ةورذ ىلإ الوصو دعاصتت ةداضتمو ةضماغو

 .ةدقعلا كيكفتو .لحلا داجيإ ىف ةيماردلا



 ديدع ىلع زئاحلا .«المان 200 | انأو تنأ» ريصقلا يسنامورلا يدنهلا مليفلا
 حئتفي لططممرع 65 طابو فئتاسي لضفأ دمحأ ديس جرخملا هروص ؛زتاوجلا

 اهارتعا دقو :ةديحو ةلطبلا اهيف ريستو فقت .ةرفقم ةسئاب ةئيب دهشمب

 اهنيب ,قامعألا نم يلخاد توص هنآكو ؛ةيفلخلا يف راوح رودي .قارفلا نزح

 له» :اهلآسب ءاهترايس بكرت .نيطبترم اناك امهنأ اقحال فشتكن ؛لجر نيبو

 ديدج دهشم .«ةعاجش تنأ» :قلعي .«ةريخأ ةرمل» :بيحت :«؟ ةمداق تنأ

 .تارايسلاو تاراطقلا ةكرحب جعي ناكم يف تفقوت دقو .ةرايسلا جراخ
 ءارضخ ةئيب ىلإ ةرملا هذه نكل :ديدج نم دوقت ..«؟تفقوت اذامل» :اهلأسب

 ةقطنم ىلإ ىرخأ ةرم دوقت مث .فيفخلا رطملا ذاذرو .راج رهنو .ةليمج
 يكبت .«معن» :بيجي :«؟ناكملا وه اذه» :لوقت ءاًرارضخا رثكأ لابجو نايدو
 .ةيفلخلا يف باش رهظي .ءاهنويع ىلع ةبرقم ةطقل .ةسلاج يهو ةرارمب
 طابترالا متاخ ىلع جرخملا زكري .هفتك ىلع ئكتتو هجونت .هرهظ اهيطعب
 ةدايقلا ءارو ببسلا ام» :لوقت .بحلا ةملك هيلع بوتكم .ةاتفلا هيدترت يذلا

 ةريثكلا ةرايسلا ةدايق تاطقل نأ فشتكن انه .باشلا ىفتخي ..«؟اًعيرس

 عقاوم روطتو رايتخا .ريس ثداح يف بيبحلا ةافوب ةقالع اهل .ءويرانيسلاب
 ديدشلا رثآتلاب انرعشأ يلخادلا توصلا :هيناعمو هتالالد هل مليفلا ريوصت

 .ةمولكملا ةيسنامورلا ةلاح قباطي ويرانيسلا عاقيإو .نيلطبلا نم

 :.ىعيبطلا اهراسم نع ثادحألا فّرحُي لحلا نم انبرتقا املك ؛رثكأ رومآلا مْزَوي رهاملا بتاكلا

 .انتاعقوتو انرعاشمب بعالتيو

 مالفألا يف ةيسيئر ةصق مدخا ؛يتحيصن

 اهلوح ةيعرف صصق ةفاضإ تررق اذإو .ةريضقلا
 ضارعتسا لاجم سيل اذه .اهدانسإل نكتلف ا
 فلذا ةيادرلا فرقا وصقلا 8اس نيس

 ديحو لفط» ريصقلا ينيغلا مليفلا
 .ننقتم ذيفنت «8 5مواع 0طأا0

 .لثمملا لفطلا ىلع ديج لغشو

 .هدحو لكأي هدجت ؛هقزر ريفوتل هعيب
 .هدحو ةراغم يف مانيو



 .يردنوغ ليشيم جرخملل .«1ع10ال" فافتلا» ليمجلا يسنرفلا مليفلا

 ةلئاعل ةيديموك تارماغم ويرانيس ميدقت يف 11026 7 ظااب5و مدختسا

 ىلع تاّبطملا ببسب ةريغصلا ةلفطلا ةجارد طقست .ةلحر يف رفاست
 معيو :ةرتف دعي ةلفطلا اهدقتفت مت .كلذ فرعن نيدهاشملا نحن .قيرطلا

 فقاوم يف مهب قاحلل اهقيرط يف ودبت ةجاردلا نكل ؛ةرسألا دارفأ نزحلا
 نكمي ال اهنأب عنتقت ةرم لك يف .ويرانيسلا لالخ ثدحت ةكحضمو ةبيرغ
 ىف رهظت اهنكلو .رحبلا ىف ةجاردلا قرغت امدنع ةصاخ .مهب قحلت نأ

 يف .ةيقيرفأ لوصأ نم ةلفاح قئاسل لوؤسملا اهيطعيو :نيدايصلا كابش
 ضهنتف سرج توص عمست ةلفطلا نم ةجاردلا اهيف برتقت يتلا ةظحللا

 كلذ ثدحي .ةديدج ةجارد اهل ىرتشا يذلا اهدلاو هاجتاب ةعرسم ةلفطلا

 ودبيو :ةجاردلا ةطقل ةءاضإ جرخملا مّنعي :ةميدقلا ةجاردلا نم ىأرم ىلع
 هنبا ةقفرب ةلفاحلا قئاس يتأي .ةجاردلا نسْنّؤت ةطقل يف .نزحلا اهيلع
 عم ةجاردلا دهاشنو .لفطلا اهذخأي :ةجاردلا وحن هيلإ ريشي يذلا ريغصلا
 .رحبلا ئحطاش ىلع ءاقدصألا ةسلج هبشي اميف ديدجلا لفطلا

 . ةلا دوعت :نارمألا نأ 3 :” ةرم لك يفو 1 ايف ويرانب ا نه

 .نمزلا نم ةهرب اهنأكو ةقيقد 11 دهاشت كلعجي ام ؛مامألا ىلإ ةكرحلل

 نمحرلا دبع لوقي .تايصخشلا نيب لعافتلاو عيطقتلاو ةغايصلا يف ةصاخ ؛راوحلاب نتعا

 ززعت يهف ؛ريوصتلا عقاومب متهاو .«ةايحلاب ةياورلا دمي يذلا نايرشلا وه راوحلا» :فينم

 .مليفلل ةيرصبلا ةبرجتلا
 مقر :نع تانايبب اهفصوو دهاشملا ديدحتب مزتلت دعاوق نمض قشنيو ويرانيسلا غاصب
 .يليل يراهن ؛ةينمزلا ةلاحلا | يجراخ ىلخاد ؛ةيناكملا ةلاحلا | ناكملا | دصشملا لسلست

 وأ .يضاملا ىلإ عوجرلا :لثم ؛ةفلتخملا تاينقتلا ركذ دهشملا ةسيوزت يف فاضُي دقو
 يف ثدحت ةفلتخم نكامأ تاطقل نيب يزاوتملا جاتنوملا نأ .ةعيرس تاطقل جاتنوموتوف

 هتيّؤر لثمت يتلا .10800015396 جابوكيدلا ةخسن جرخملا دعب .ويرانيسلا دامتعا دعب

 دادعإ متي مت .ءلثمملا ةيعضوو اهتكرحو اهاياوزو اصمجحو تاطقللا ليصافتل ةيجارخإلا

 | نولثمملا | ريوصتلا عقوم | اهن ١ مقر :حضوت يتلا ريوصتلا ةمئاق
 .روكيدلا

 صو | اهدهشمو ةطقل
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 يىقكئاثولا هيرانيسلا 11177

 ضرغيو .ةقُمعُم ةيؤرو يليلحت روظنم نم عقاولا عم لماعتي يك يقئاثولا مليفلا قلخ
 .اهنقمو اقداص ءاطشبم اًحرط ىقئاثولا عوضوملا ةبوعص نم جرخُي نيح همارتحا ويرانيسلا

 ريوزتلا ينعي ال اذهو .ءاهنم ءزج امنإ :ةقيقحلا لك ضرعت كنأ ينعت ال ةيقادصملا مازتلا
 اهترّوص امك اهبيترت مث .نكامألاو تايصخشلاو تامولعملا نم ءاقتنا امنإ ءلاحب فييزتلاو

 .جاتنإلا فدهص ققحي امب :ميظنتلاو قلخلا ةداعإ نم ءيشب وأ :عقاولا يف

 ىلإ اندوقي ام اذه .درسلا بيلاسأ عم قفاوتي امبو :ةجلاعملا ىلع ءانب ويرانيسلا سسأتي

 وأ قيلعتلا ىلع دامتعالاب يقئاثولا مدقي يذلا :حيضوتلا وأ ريسفتلا بهذم 8
 روطتي .كيفارجلاو قئاثولاو فيشرألا تافاضإ عم .ةتباثلا رداوكلاب ةيديلقتلا تالباقملاو
 .يرابخإلا جهنلا عم عطاقتي وهو .يركفلا شاقنلا لالخ نم ويرانيسلا

 ةنيبدم روصب :« 8110111, [80هنزال الأ[ 8 الأ عالا ةلالطإ عم ى رخآ ةفرغ» مليف

 مادختساب ء.زيراوس رونويل ةجرخملا رظن ةهجو نم .ندرألا يف ةيرثألا ءارتبلا
 اذهو ؛:ةشاشلا ىلع ةباتكلاب قيلعتلا تلدبتسا دقو 11016 7 اان5

 نود ةدهاشملا كنكمي ثيح .لصاوتلا لئاسو يف ثبي اميف جراد بولسألا
 .توصلا ب ه م و

 .ويرانيسلا ةطلس كلمت تايصخشلا نأل ؛يئاورلل نوكي ام برقأ اًمليف ضرعتل ؛ةليوط ةرتغل
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 |صطمصع 65 هطاابو اريماكب

 هتنيدم ليمجت يف ناولألا
 ملعي هارنو ءيتيياه يف

 .ناردجلا نيولت لافطالا



 انه كراشي .؛ةظحالملاو ريسفتلا ىبهذم ىف ىيفتخي يذلا جرخملا :لعافتلا بهذم 8

 هعم لعافتت ىتلا تايصخشلا عم تاراوحلا دوقيو .ويرانيسلا لالخ لقنتي وهو حوضوب

 مليفلا ىرنف ؛ناكملاو نامزلا بيترتب ويرانيسلا مزتلي لعافتلاو ةظحالملا يبهذم يف ؛ظحا
 .يقطنم رربم نمضو .ةردان تالاح يف الإ ؛اقباس تّرم تايصخش ةلباقمل دوعي الو :مدقتي

 لخاد هارن ثيح .رباجلا دلاخ يرطقلا ةلاحرلا جارخإ «40001 وليكلا» مليف

 نيب روصهش 5 ةلحر يف هتبرجت ضرعيو .ءاًيتاذ هسفن روصي وهو مليفلا
 تاطقل ضرعي هارنو .يلعافتلا بصهذملا اذهو .ةيران ةجارد ىلع نيبطقلا

 اًبهذم مدقت نأ كل ؛ةصالخلا .يريسفتلا بهذملا يف امك ءفيشرألا نم
 دويق نم ىلؤأ عادبالاف ؛ءاشت ام اهرصانعو بهاذملا نم طلخت وأ ءاًيفاص



 مادختسا ىلع زكريو :تاطقللا صقن ضيوعتل ليثمتلا ةداعإل اجلي يذلا :ءادأالا بصهذم ا"

 .يرصبلا راهبالا نم ديزمل جاتنوملا

 ضرعي ؛تامولعملا سيلو ىفطاعلا جازملا ةيذغت وه انه مهملا :ىرعشلا بهذملا 8
 مذق لاح يف .ةيانعب ةاقتنم ىقيسوم ربع اهجمديو .ةبالخو ةقرفتم تاطقل هيرانيسلا

 .بدأآلاو رعشلاب اًمزتلم نوكيف ةشاشلا ىلع ةباتك وأ اًضن

 ليروبز ميدار جرخملل «8:مه أم !لاهأغئهد ةكرحلا يف ونرب» يكيشتلا مليفلا

 تاريثأت ىلع لغتشاو ,1ه0076 6 فتاهب ءيطبلا ريوصتلا ىلع زكر يذلا

 يتلا ةريثكلا هوجولا راركت ضفرو ءانم لك زّيمتب هتعانق لقنيل ؛ىقيسوملا

 © ا31]/ 59 طابو فتاه ريوصتب .ناتقيقد هتدم مليف :«1/16131 513170100 1051001

 .ةيوفعو ةليمج ريوصت ةسلج ىلإ تاراوسسكإلا ماتخأ لمع لّؤح ؛ديكنك انآ ةجرخملل
 ثدحتت نأ نيبو اذه نيب نراق .ةيناسنإلا رعاشملا نم ديزمل عيضر لفط ةيصخش فاضأو
 .ماتخآلا ةعانص نع طقف

 مالوم فتاهب روض ؛ناتقيقد ,«5821«ع الم المان؛ 11٠ه كتايح شعنأ» يقئاثو
 كيسكملا | نيتنجرألا | ةدحتملا تايالولا | ايسينودنأ | ندرألا :لود 7 يف
 ةركفلا تأدب» :ركوتس ورافلأ ةينيتنجرألا هتجرخم لوقت .نيصلا | ايناملأ |
 مل ..ةايحلاب عاتمتسالاو رفسلا ىلع نيرخآلا ثحي ويديف جاتنال 2016 ماع
 رفسلا نم ماع لالخ اهترّوص يتلا ةريثكلا داوملا عمجأس فيك ةقثاو نكأ
 ةيادبلا يف اًبعص ناك ..تاطقللا نيب عيرسلا جمدلا يونأ يننكل ..ريثكلا

 ويرانيسلا تبتك امدعب نكل .دحاو مليف يف اهضعب عم لمعت تاطقللا لعج
 .«..ىيقطنم لكشب عمتجت تاطقللا تآدبو .رثكأ رومألا تحضتا
 ىلإ رفسلل نالعإلا ةلاح نم جورخلا وه ويرانيسلا هب حجن يذلا يدحتلا
 ىباجيالا هحرطب ليمجلا يرعشلا قيلعتلا عم ةصاخ ؛نكامألا ةميقب ساسحالا

 .عاقيإلا ةعرس قفاويو ءمليغفلا ناونع بساني يذلا

 .ىريسفتلا بهذملا ديرت ال كنأ مسحت دقف ؛ىقيدص اي كرارق ؟ءىش ال مأ .ةباتكلا مآ ؛قيلعتلا

 فدهتست تنك نإ .رخآ مليف يف ةباتكو ءام مليف يف اقيلعت فيضت دقو .هدرس رصانع نم اَّيأ الو
 .ةباتكلا ةءارق ىلع توصلا عامس لضفت وأ :نينثالا مدختست دقف رمعلاب اًمّدقتم اًروهمج

 ءاهحرشي الو ةروصلل فيضي يذلا صنلا طورشب نامزتلي امهالك ةباتكلا وأ قيلعتلا ؛اًمومع

 .راركتو وشحو ديقعت نود



 بولسأب ةباتكلا «1!لادماكأم50 ١5 اله 30 رشبلل ةريزج ال» مليف مّدختسا
 تاندلع#او تاطفايلا نريدنج نسيج دجرخم رخس نيح ؛باجعالا ىقال

 يدرشم نع مليفلا عوضومب ةديفم المج لكشت اهنم تاملك عيمجتلا ةماعلا

 ءاردلود 0 فلك الهاك 5 زاهجب روص يذلا مليفلا .ينديسو كرويوين

 .رهود فلأ 0 براقت اًحابرأ ققحو

 يروسلل ؛«انملاع سأك» ريصقلا مليفلا عّدبأ
 ىدحإ قيلعت توص جمدب ؛ىسيعلا دلاخ
 ةارابم عم ليزاربلا يف ملاعلا سأك تايرابم
 طيحت ثيح ؛لبنرفك ةيرق يف يروسلا بابشلل
 ةيدغقلا ةوص اظلقخيو هيرفلا ماوجأ من
 انه دجو .فصقلاو صاصرلا تاوصأ عم يضايرلا
 .يتوصلا قيلعتلا نم الدب اًركتبم اًيعمس الداعم

 ىفو تاقرطلا ىلع ةايحلا تايموي نم تاونس 3 يىليضاف ىناغفألا جرخملا قو

 .ابوروأ ىلإ هتلئاعو وه هبره ةلحر يف ةلومحم فتاوه 3 مادختساب ءوجللا تاميخم
 ام ةظحل يفو .ةلئاعلا يتلفط ىدحإ ناسل ىلع ةصقلا درسب يصهتنيو ويرانيسلا ًادبب

 هرطضت دق يتلا كلت امنيسلا ىودج لوح يلخادلا جرخملا عارص ًادبيو .جرخملا ةنبا يفتخت
 .مليفلا مامتإ لجأ نم .ةتيم هتنبا ريوصتل
 فقوتلا جرخملا ةجوز بلطت .حرملا نم ءيشبو ؛ةريغلا راعش تحت ؛داتعم يجوز دهشم يف

 .يرسأ نآش وهف ؛صاخلا امهراوح ريوصت نع

 مليفلا نأ ودبي .ثادحألا قيثوت نم عنمتو .ةلئاعلا فتاوه زّجحت .ءيروحم دهشم يفو
 .رارمتساب ةروصملا داوملا نَمْؤي ناك جرخملا نأ نيبتي نكل ,رّداصتس داوملا نأو .فقوتيس

 «االاذكصأ وأ 12:/عاع#/ ليللا فصتنم رفاسم» يقكاتول يوفعلا ويرانيسلا

 ايراغلبو ايكرتو ناريإ نيب ةليوطلا ةلحرلا ةروطخو .مئادلا قلقلا سكع
 جرخملا ةلئاع هتهجاو ىذلا فنعلاو بصعتلا ىلإ ةفاضإ .رجملاو ايبرصو
 ةردان ةيناسنإ تاظحلب كلذ طلتخي .نمآلا ذالملا اودجو ىتح يليضاف
 لوه ففخت ىتلا ةفارطلا ةيمهأب هينعن ام اذهو .حرفلاو كحضلا نم
 .ةبعصلا عيضاوملا تاهويرانيس
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 ةلزجل
 «ةلزعلا تايموي»

 ؛ةدّدحم ةرتف يف روهمجلا ادهروصي وهيديف داوم باطقتسا نع مالعإلل ةريزجلا دهعم نلعأ

 سوريف ةجيتن هتطصشنأو ىيحصلا رجحلا تاظحل قّدوُي مليف جاتنإل ؛2020 ليربأ 15 -0
 .انوروك

 .ةدحاو ةقيقد ةدم نع ديزت 5 ليابوملاب اًيقفأ ةروصم ةدام كراشم لك لسري نأ طرتشا

 .صاخ نيولتو تارثؤم وأ ىقيسوم ةفاضإ نودو ال10 نع لقت ال ةدوجب

 فيكو .««فرعأ ال» :تبجأ ؟هبتكأس يذلا ويرانيسلا نع ةيعاذإ ةلباقم يف تلْيس دق تنكو
 ويرانيسلا نكل .عبطلاب تاعقوت يدل ؟نوكراشملا اهلسريس يتلا عيضاوملا لهجأ انآو فرعأ
 .كيدي نيب داوملا حبصت امدنع لماك لكشب زّجني ىقئاثولا

 ويرانيس ةدالق مظنت نأو .كسفنب هرّوصت مل اًمليف عنصت نأ ةبرجتلا هذه يف يدحتلا
 ةينفلا اهتيفرح ىوتسم يف توافتت تاكراشمو ةقرفتم عيضاوم نم طبارتم يقطنم
 ةينقتلا اهتدوجو

 ىتح اًعابت دفاوتلاب داوملا تآدب

 ادبي انه :.ميلستلا دعوم ىسهتنا
 ةدهاشم يف لثمتملا ؛جرخملا لمع

 .تاظحالملا ليجستو .داوملا

 عبشتلاو .ةدهصاشملا راركتو

 ىلإ اهزرف مت .تاطقللاب يجيردتلا
 :لثم ؛ىوتحملا بسح تاعومجم

 :لافطألا تايموي .مليفلا ةمدقم
 ..مبطلا ملعت .نييمالع#ا رود

 ويرانيسلا ءانبل ينداق ام اذه

 مغر ؛اًكحاضو ًرشبم هتدرأ يذلا

 ؛ضرملا يشفت فقوم ةبوعص

 نم ردق ربكأ نيمضت ىلع تصرحو

 عيضاوملا عونتو روهمجلا تاكراشم
 ديزي ا اميف ءلودلاو تايصخشلاو
 .ةقيقد 12 نع



 يرئادلا لكشلا مادختسا تررق ماعلا ططخملا وأ ويرانيسلا لكيه هيمسن .بيترتلل اًرَّوصت
 .هب متخيو عوضومب حتتفي يذلا

 ةقرو فطقيو :ةرهز لمحي باش ةطقلب «ةلزعلا تايموي» ويرانيس أدب
 باصُيس ناك نإ ةفرعم ؛ةيرخسلا نم ءيشبو ؛الواحم :ةرم لك يف اهنم
 ةيسيئرلا هتصق ويرانيسلا ضّرع ةيناثلا ةقيقدلا يفو ؟ال مأ سوريفلاب
 رعاشملا نم فصنو ةقيقد ؛سوريفلاب هترسأو يروس يفحص ةباصإ نع
 ىتلا ةيفيشرألا ضرملا ضارعأ تاطقل ضارعتسا دنع ةصاخ .ةبراضتملا

 دحأ ىقيسومو :ةيرطم ةفصاع دهشمب تهتنا .هسفنب زيزع سرون اهقثو
 ةريخألا ةقيقدلا يف اندع مث .قربلاو دعرلا تاوصأ عم لخادتت نيكراشملا

 ىلإ للستي رونلا ثيح ,ةذفانلا حتفي وهو .باصملا يفحصلل ويرانيسلا نم
 هتطقلو باشلاب متخن .سوريفلا نم يفش هنأ انربخيو ءاًحرف هارن :لزنملا

 رخآ يتأت ثيح .«ةرهزلا قاروأ نم فطقي لازي ام وهو :ةفيطللا ةيديموكلا
 .باصي نل هنأب ةقرو

 نم ةكراشم 36 نيمضتل .أططهم6© فتاه لالخ نم الماك مليفلا ذيفنتب ىسفن تمزلأ
 ةنورملا نم ريثكب :«1مهالا35:6/ قيبطت ىلع جاتنوملا تادبو .ةيبنجأو ةيبرع ةلود 5
 .بيرجتلا ىلع حاتفنةاو





 ريوصتلا
 .اليوط نادجولا يف دلختو :مليفلا يف اهناكم زجحت ةغيلبلا ةروصلا
 تناك ءاوس .ةنيمثلا ةظحللاب كسمأ يأ ؛ةروصلا طقتلا نولوقي

 رامثتسا ةطقللاو .يئاورلا يف ةعونصم وأ ءيقئاثولا يف امك ةيعقاو
 نع اهيقتسن ةايحلا ىف انتاكردم نم ؟680» ثيح .رصبلا ةساح يف

 .ةيملعلا ةيرظنلا لوقت امك .«نيعلا قيرط

 نكمي تاظحللا نم مكو .نالا هلمحت يذلا فتاهلا ةميق رذقن لاعت

 فهرملا ساسحإلاو .ةمئادلا ةظقيلاب دهعتت نأ اعود# ؟داطصي نأ

 ةقيرطلاب اهمدختستو .فتاهلا اريماك مهفت نأو ؛كلوح رودي ام لكب
 .جرخملا عنصي ام اذه :ىلثملا

 تءاج :لاروك وتريبلأ جرخملل .«5الا1/© نمازت» ريصقلا ي ىكيرمألا مليفلا

 .رضخالاو رمحألا ينول نيب لدابتلاو .ةيكذلا هتروص ببسب هترهش

 .راوح دوجو نود .ةاتفو باش ةايح دارفنا ىلع عباتي اطالهردع 45 فتاه

 ملاعلا يف امهنم لك كرحتي امدنع .ةدحولاب ىيحوت اًحابص نيلزنملا تاطقل

 تانئاكلاو رشبلاو تارايسلا ؛ءارولا ىلإ امهلوح ءيش لك دوعي يجراخلا

 .ةيعيبطلا ةايحلا ةرود دوعت اهدعب .نايقتلي ويرانيسلا رخاوأ يف .امه الإ
 .مامألا ىلإ ءايشألا ريست

 جرخملل .«11 اأ1ع 8: 2ع211 01 30 نوفيا فتاه تاممو ةايح» مليف

 جاتنوملاو ريوصتلا مت دقف اهلهم« زاهج ةصق يكحن اننأ امبو ءوليرت لوب

 نم .فتاهلا رظن ةهجو نم ةيتاذ ةريس مليفلا لماك وديبيل .هسفن زاهجلا ىلع
 تاققشت فلخ نم ةشوشم تاطقللا ىرنو .هتشاش مشصهت ىتح هئارش ةيادب

 .ةشاشلا حالصإ مت دقو .نيصلا يف رخآ صخش هيرتشي ىتح «؛جاجزلا
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 نم اهيف قيقدتلا .ددحم رداك يف اهعضو .ةايحلل جرخملا ريطأت نم ريوصتلا ةميق ىتآت
 ةربكم ةسدع تحت اهعضي .صاخشألاو ءايشألا فاشتكا ديعي اهنيح ؛فتاهلا ةشاش فلخ

 اًيئانثتسا اًينف اًنيوكتو .ةديدج يناعم اهنم جرختسي .رهجملا تحت اصصحفي
 اريوصت يرحبلا ناندع جرخملا هيف ضرع «يداولا قمع يف شياعت» يقئاثو
 دافتساو .نامع ةنطلس يف لواعملا يداول .18ه76 5 مادختساب اتفال

 .مالعإلل ةريزجلا دهعم تارود جاتنإ نم مليفلاو .ءيطبلا ريوصتلا تازيم نم

 مليف يف .ءسأرلاب ةباصال ضرعت صخش ةصق ميشوف يكير جرخملا مدق
 ودبي ىتحو .«48110 ال25©0اب ا 15 1 الا 50 لقعلا يف نمكي حايترالا مدعو»

 صرحو لب ؛تاطقللا ّحوضو جرخملا فعضأ ةهوشم تايركذ لكشب درسلا
 .بعر مليف ىف اًبولسأ حبصأ بيع وه ام .اريماكلا ةسدع خاستا ىلع

 يف ةسوردم ةطقل ريوصتب اوموقب نأ .ليابوملا مالفأ تارود يف نيكراشملا نم بلطأ

 يف فتاهلا ةميق نأ دكؤوي نيرمت .اًينفو اًيركف ءانتتسا نمضتت تأ ىلع .بيردتلا ةعاق

 عضت نأ بّرج .ةريبكلا اريماكلا اهعيطت ست ال اياوزو نكامأ يف هعضوب حمسي يذلا :همجح
 .اهيقلغأ .ديلا ةبيقح يف هيعضت نأ يبّرج .ماعط نع ثحبت تنأو .ةجالثلا لخاد فتاهلا
 .ليمجتلا تاودأ نع يثحباو ءاهيحتفا مث
 .ةديرف ةيصخش هحنم يف كراشي :مليفلل ةيرصبلا ةيوهلل سسؤي نأ ريوصتلا هلعفي ام لضفأ

 جارخإ .«ا اذامع أ[ "د51 8 هانأه172116 ةيئاقلتو ةعيرس اهبحأ» يرصملا مليفلا
 نف وأ ةكرحلا طبض ةينقت مدختسي ,0520 1 طال5و فتاصب ءضيبأ رون
 ةيليتمتلا ةصقلل اهفصن .نيتقيقد هتدم .510م ١1/101105 بقاعتملا ريوصتلا

 ءزجك ترهظ يتلا .ريوصتلا سيلاوكل رخالا فصنلاو .,ةيناسنالا ةقالعلا لوح

 .يديموكلا مليفلا ويرانيس يف ليصأ

 زئافلا «!10ا الا/5 الانا 81:102ا/7 ؟كداليم ديع ناك فيك» يرئازجلا مليفلا

 فتاه مدختسا .شواز دمحم جرخملل :2017 ليابوملا مالفأل ةرهاقلا ناجرهمب
 داليم ديعب لافتحالا نم ؛ةينيطسلف ةرسأ ةصق ضرعل :5317510179 6313 6

 طسو ةرجهلا بكرم ىلإ ,ءلزنملا مدهو برحلا ىلإ ءبعللاو ةسردملا ىلإ .ةلغفطلا

 .رئاطلا نيع رظن ةهجوب ىمسي ام :ةعفترم ةيدوماع ةيواز نم الماك رَّوُص .رحبلا



 ريوصتلا حئاصن اللا#
 ليابوملا اريماكب

 ةتباثلا رصانعلا ددع نم للقت نأ لواح :غارفلا معدا .رداكلا يف ىسيئرلا رصنعلا مدخا
 فتاهلا ةشاش ربع ويديفلا داوم نودهاشي روهمجلا مظعم نأل .ةطقللا يف ةكرحتملاو

 .ةريغصلا

 ميلعتل ماقت اشرو نأ تظحال دقو .ةجيتنلا كيطعتو .كحيرت ةقيرطب ليابوملا لمحا
 ليابوملا عم لماعتن نحن ؛لوقلا كقدصأ .ريوصتلا لالخ فتاهلل نيديلا كسم ةيفيك

 .كدسج بساني امبو .ءكيدي تيبثت ىلع تدتعا امفيك هلمحا اذل .مئاد لكشب

 اريماكلا امك سيلو .رارمتساب كعم هلمحت زاهج نم ءزج ىصهف .اريماكلا ةسدع حسما

 .اهل ةجاحلا نيحل ةأبخملا ةيفارتحالا

 لالخ عاطقنا وأ جاعزإ يأ يدافتل :ىن(ماو06 1/006 ناريطلا ةيعضو ىلإ فتاهلا لوح

 .ًادهت ال ىتلا الا/لطدةدمم تاعومجم لئاسر موجه نم اليلق كحيرن لقألا ىلع .ريوصتلا

 تنك اذإ الإ .تاشاشلا فلتخم داعبأ عم قفاوتي امب .16:9 ضرع ةبسنب .يقفأ هاجتاب رّوص
 دعبلا لضفت ثيح :1677/ اهنويزغلتو 10519301207 ةصنم ىلع طقف مليفلا رشن يونت

 بغرت تنك اذإ لإ ؛ةنكمم ةدوج ىلعأ ىلع لوصحلل ةيفلخلا فتاهلا اريماك مدختسا

 .اريماكلل رظنا ىفليسلا ريوصت دنع .ةشاشلا ىلع اًّينآا ةجيتنلا ةدهاشمو .يتاذلا ريوصتلاب

1 
 يوحت معن .ناكمالا ردق زازتهالا ففخ

 2 ةجمدم ةيصاخ ةتيدحلا فتاوهلا

 .فتاهلا زاصج رغص نكل .ةروصلا تيبثتل

 رثألا ةريبك ودبت ةطيسب ةكرح يأ لعجي
 .اريماكلا ىف

1 

.: 
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 ثالثألا ةدعاق مازتلا يف كدعاسي امب :670 |1065 ةشاشلا ميسقت طوطخب نعتسا

 عطاقتلا طاقن دنع ةمهملا رصانعلا عضو يف ةيجذومن ربتعت يتلاو .ةيسأرلاو ةيقفألا
 .ليطتسملا ريوصتلا رداك ىف ربكأ لكشب ةيرشبلا نيعلا اهيلع زكرت ىتلا :ةيبهذلا

 اًيئامنيس ةهوشم ىس .2هه:0 ١/0/4 ديعبتلاو بيرقتلا ةيصاخ مدختست ال .تنأ كرحت
 .ةينقتلا هذه ذيفنتا فتاهلا اريماكب نقتملا مكحتلا ةبوعص ىلإ ةفاضإ .ةيقيقح ريغو

 .اطمهموه ةشاش ىلع رارمتساب طغضلاب :ىاع ىرؤبلا زيكرتلاو 885 ىئوضلا ضيرعتلا قلغأ
 نأ عءاوجألا تفلتخا لاح يف ةسدعلا زيكرتو ةطقللا ةءاض#ل ىتاقلتلا ريغتلا عنمت اذهبو

 .اريماكلا هجوي رصنع يأ َزَم

 فلاي 9 فتن ِِء

 ةءاضؤا ةيمصها

 ةيعيبطلا ةءاضالا عم انأو .ريوصتلا رس ةملك ءوضلا

 تايقئاثولا ىف ةصاخ ؛اليبس كلذ ىلإ تعطتسا ام
 مليفلا دمتعا .ثادحألا ةيعقاو يعدتست يتلا
 .ةعيبط ةءاضإ ؟6085 ىلع «ال055306 ةلتخم» يتاورلا

 يتلا ةيفاكلا ةءاضإلا ريفوتل جاتحت دق كنأ الإ
 - 5 نق | ١ رتنلا كئاطعإ نم عققادعلا | ١ ات 5 ّى

 مث كنأ امك .ىليللا ريوصتلا ةلاح ىف ةصاخ .ةوجرملا
 )ع ش١ رثألا ةرحاس ةينغلا اهتاريثأتل ةءاضإلا مدختست دق
 .ىنعملاو

 .ةرشابم هيلإ انرصب ذخأتل .ةطقللا ىف ددحم رصنع ىلع زكر ءانيلإ ثدحتت ةءاضإلا عد

 .انتيوض بلص يف ءوضلا نمكي» :يزيسروكس نترام جرخملا لوقي .انتجزمأب مكحتت اهلعجا
 ىف رحب ةرشركو

 ضرع يف 1ططهمع ا مدختسي يقئاتو .«الا306 أم 253,5 سيراب يف عنص»

 بناجلا بساني امب ةءاضالا تممض .تايولحلا نييزت يف ةصصختم ةديس ةصق
 تانوكم ىلع ةبرقملا تاطقللا يف اذيحو اًرصنع مدخت ؛عوضوملل يلامحجلا
 ,ماخرلا ةيضرأ ىلع تاساكعنالا رهظتو :فاوحلا متعتو :ةباذجلا هناولأو ماعطلا
 ةحتفب مكحتلا ىرج امك .افولأمو افافش اًهجو ةديسلا تحْنُم ةلباقملا ىفو
 .سكعلاو رونلا ىلإ ةمتعلا نم لاقتنالا ربع ؛ةطقللا ةءاضإ ةيمكو قلاغلا



 ةحيرمو ةمعان ءا.غم ةدرابلا ةءاضالا يه ليابوملا جاتنإ يف ةمدخت سملا تاءاضإلا ٌرثكأ

 رفصألا ىلإ ضيبألا نم ةينوللا اهتاجرد رييغتو ءاهتءاضإ ةدشب مكحتلا نكميو .نيعلل
 وأ :هنم برقلاب وأ فتاهلا ىلع تّبثت شالفلا لثم ةريغص تناك ءاوس .ةلوقعم اهغيلاكتو
 .تالباقملاو هوجولا ريوصتل ةيرئادلا تاقلحلا ةءاضإ

 ةلماكلا ةيئامنيسلا ةءاضإلا تمدختسا دوويلوه يجرخمل اهانضرعت سا يتلا مالفألا ضعب
 ءامنيسلا تاريماك ريوصت نم اذج ةبيرق ةجيتن ىطعأ اذهو :ليابوملا اريماك عم ةمخضلاو

 أ دو ك0 .اًضيأ ةيلاعلا ةفلكلا نمو

 ريوصتلا توص

 .ضبن الب بلق لثم توص الب ةروص

 *يح .ةيقلخ ةرورض ويديفلا يف توصلاو

 .ىرن ام عمسن نأ بجي

 نيوصتلا نم بعصأ توصلا ليجست

 ليجست نقتي هل ريوصت فرتحم نم مكو
 اذلو .يجراخلا ريوصتلا يف ةصاخ .توصلا

 ةبوعصلا نكل .توصلا ينف ةفيظو تدجو

 نوكنو .ليابوملا اريماكب روصن امدنع ديزت

 .توصلاو ريوصتلاب نييلن

 مالفأ تالباقم توص ليجست لثميو
 ضعب برهي اذل ؛افًعاضم اًيدحت ليابوملا
 ةيصخشلا توص نمازت نم نيجرخملا

 "2 ةيصخشلا توص ليجست ىلإ اهتروصو

 2 2 قيلعت ةئيه يف هريرمتو .ريوصتلا دعب

 | اندحو

 ممماع جاتنإ .«125 001113 5 ساتيلوشتلا رئكاط» يقئكاتو

 ةعراصملا تاسفانم ىدحإ توص ليجست مت .1طا0 “5 مادختساب

 .جاتنوملا لالخ اهروص قوف هريرمتو .ءايفيلوب ةلود يف ةيديلقنلا ةيتاسنلا
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 ؟ةينقتلا توصلا ةدوج ةاعارم عم ةيئاورلا مالفألا تاراوح وأ ةيقئاثولا تالباقملا روصن فيك

 دعتبنلو .ثدحتملا نم ناكمالا ردق فتاهلا بارتقا ىلع ظفاحنلف اًنوفوركيم كلمن ملاذإ
 ءكرحم مامأ ةلباقم روص يذلا يقيدص لثم لعفت كوجرأ .ةجعزم توص رداصم يأ اة

 نوفوركيملا نأ ديكألا .فيضلا توص ضافخنا اكش مث :جاعزإلا ديدش اًميجض ردصي ةرايس
 .ةطيحملا ةئيبلا تاوصأ لك هعم لمحيس فتاهلاب جمدملا

 هيلع لصحت يذلاو .فتاهلا تاعامسب جمدملا كلذ اهلقأ .نوفوركيم كيدل نوكي نأ لضفألا

 .ديدجلا ليابوملا ةبلع لخاد

 نوفركيم ءارش دنع اهتفرعمل جاتحن ىتلا :تانوفوركيملا تافينصت نم انمهي ام .هاندأ دروأ

 :ليابوملاب جاتنإلا بساني يجراخ

 وهو .نوفوركيملا ةيعضول رشابم هاجتا نم توصلا طقتلي .يصهاجتا :طاقتلالا ةينقت 8

 طقتلي .تاهاجتالا ددعتمو .هاوس نود توص طقتلي هنأل .تالباقملا ىف لضفملا
 .ةطيحملا ةئيبلا لماك نم ةجرد 360 توصلا

 تاجوملا مدختسي رخآو .فتاهلاو ثدحتملا نيب كالسأب طبترم نوفوركيم :لاصتالا عون 8

 .ةكرحتملا تازاوحلا ليجستل ؛فتاهلا نع ةديعب تافاسمل ةيكلساللا

 لمعتست وأ .فتاهلاب ةرشابم ةريغصلا تانوفركيملا ضعب تبثت ثيح :بيكرتلا ةقيرط #
 .فتاهلا نع اًديعب

 ةفاسم ىلع تبثتو .الهواكالانع لثم ؛اًدج ةريغصلا قيلعتلا تانوفوركيم :لمحلا ةقيرط 8

 ؛ةلومحم تانوفوركيم .ةبخاصلا قطانملا يف مدختستو .تدحتملا مف نم مس 20-5

 نأ ةدحاو ديب لّمحيو نابخألا يف مدختسملا 5101وانداالااء :لثم ؛يديلقتلا اهمجحب

 نم ةعومجملو .ريوصتلا رداك مجح نع ةديعب ةفاسم نم راوحلا طاقتلال عارذ عم ريبكلا
 .8مهصا/ا اع ىمسيو ؛تايصخشلا

 طسبأف ؛اقحال اهب مكحتت ؛ةدرفنم تاراسم ىلع اًعم نيصخش راوح ليجست ةلاح يف

 تانوفوركيم ماظن رفوت نأ نكميو .توصلا ليجستل نينوفوركيمو نيفتاه مادختساب ةقيرط
 امك ءلماكتم يجراخ يتوص ماظن ىلع توصلا لجست وأ .اليلق ةفلكم اهنكلو .ةجودزم
 .جاتنوملا لالخ توصلا بكرت مث .ةمخضلا ةيئاورلا مالفألا لعفت
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 نوفرتحملا لعفي امك ويديفلا تافصاومب لماكلا مكحتلا ليابوملاب ةجمدملا اريماكلا حيتت 2

 .مدقتملا مكحتلا تارايخ كحنمت ىنلا تاقيبطتلا ضعب دجت اذل ؛ةيداعلا تاريماكلا ىف

 .يتامنيسلا ريوصتلا نم كبرقي امب .ةينقتلاو ةينغفلا ريوصتلا ليصافت طبضل كلهؤتو

 :اصنم .ةريتك يوديلا مكحتلا ةسهجاو تاذ ريوصتلا تاقيبطت

 .25(1 ماظنل قرحام الادأ3وع 2301ج | 2:ها/وانأع 2ععم0ع | الاثللاؤ

 .601010 ماظنل !/ةضانقأ 2203 ١ معا 22283

 لغتشيو .تاسدعلا ةعانصب ةريصهشلا تنموم ةكرشل 2:0 2310613 إل 111

 111111111111 اا 111111111111مامام

 ا وع
 7 سرق ىلا هال 1 1
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 ب 2 ظلها
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 انثدحت يتلا مالفألا بلغأ :لاجملا اذه يف ةيفرح اهرثكأو .تاقيبطتلا رهشأ ؛عااللاات 5م
 .قم01هز0 و 05 ىماظن ىلع لمعيو ءاًبيرقت اًرالود 15 هنمث .هلالخ نم ترّوص اهنع

 عقوم هضرعي .ناف يج سإ جارخإ .«ل3 اناوطاإال يبجيد نيج» يقئكاتو

 ءاططهمع زاهج ربع قيبطتلاب تروض يتلا مالفألل اَجذومن تأاالات 0

 ةماشر عوضوم يف اهناولأو تاطقللا تاءاضإب يلامجلا مكحتلا ظحالن

 .ايقيرفأ بونج اهنطول ةبحمو ةفوغش

 وأ لكشب هباشتت دق يهو .أاا/ا6 0 يف مكحتلا رماوأ مهأ ىلع اًعيرس رمن يلي اميف

 .ىرخألا ريوصتلا تاقيبطت عم رخآب

 ام يتلا الاد 1080 ةينقت :نيرايخ مهأو .ريوصتلا ةدام ةدوج ددحي :1110107|6501©5 حوضولا 8

 رثكأو ءاًمجح لقأ ةزاتمم ةجيتن يطعت اهنوك ءاسهب نوروصي مالفألا عانص نم ريثكلا لاز
 .مليفلا ىف ةيئاهن ةروص هفصوب هدهاشن ام قباطتو .جاتنوملاب ةنورم

 نكمت اهنكل :مليفلا ضرع دنع اهيلع لصحن ال دق هذهو 4!« حوضولا ةقئاف ةقد انيدل
 .ةدوجلا نادقف ةيشخ نود :جاتنإلا دعب ام ةلحرم لالخ تاليدعت يأ ءارجإ نم جرخملا

 روصلا (تاميرف) ددع داز املك : :3068216 ةدحاولا ةيناثلا (تاميرف) تاراطإ لدعم 8

 ةكرحلا دنع ةصاخ ؛ةموعن رثكأ اًريوصت كلذ كاطعأ ةيناث لك اهيوتحت يتلا ةتباثلا

 نيعل لدعم بسنأ هنوك ؛ةيناثلاب اًراطإ 2455 رايخ ىلإ نوبهذي نويئامنيسلا .ةعيرسلا
 .امنيسلا هيعارت ام وهو .ناسنا

 لمعت يتلا تانويزفلتلا ىلع مليفلا ثبل لضفأ وهو :2585 ريبك قرف نودو هنم بيرق
 .5085 ىلإ هتفعاضم نكميو .ةيبرعلا انتقطنم ىف امك .5ثا ماظنب

 ىلإ فعاضيو .ةيكيرمألا تانويزفلتلا ىف ١/7156 ماظنل لضْفُي هنكل .ديعبب سيل 85
605 

 .ةكرحلا ةعيرس ةيضايرلا عيضاوملا ريوصت وأ .ءيطبلا ريوصتلل ربكأ تاراطإ ددعب بغرن دق
 .حضوأ لكشب اهدهاشن انلعجي ام

 اريماك انيطعت .11506 ١2056 جئاتنو تاعرس طبض يف تاراطالاب مكحتلا دعاسي

 :نمزلا لازتخا ةينقتب قئاقد 5 ريوصت نم ةيناث 25 براقي ام ةجمدملا | 86
 ريوصتلا ةدم ىلع رثؤي ام ؛(تاميرفلا) ددع ديدحتب تاقيبطتلا مكحتت نيح يف



 نود .ريوصتلا تاراطإو حوضولاب ةصاخ تارايخ ةثيدحلا فتاوهلا ةمظنأ رفوت :ةظحالم

 بلطتي ام .اًيئاقلت ةطقللا فلم مجح ديزيس (تاميرفلا) ددع وأ حوضولا اندز املك
 .ليابوملا يف ربكأ نيزخت ةحاسم

 انحنمت ثيح .ةدحاولا اريماكلا فتاوه يف ةديفم هذهو :ةحاتملا ةيفاضالا تاسدعلا 8

 .يفليسلا ةسدع وأ .تاسدع ماجحأ 3 دحأ رايتخا ىلع ةردقلا

 ءاثهانطاع 1316 جودزملا ريوصتلل ىعرفلا قيبطتلا ىه طنالالاا ن2 2:0 نم ةمسملا ةفاضإلا

 تاسدعلا ددعل عجري اذهو :.هسفن ثقولا يف نيمجحب نيتطقل ريوصت حيتي يذلا

 دجوت نيح يف .قيب آلا تادادعإ ةمئاق نمض دجاوتت .هالعأ ةيسيئرلا تارايخلا :ةظحالم

 .ةيمهأ لقأ ىرخأ تارايخ
 لبق اهترارحو ناولألا ةجرد طبض ةرفاوتملا تارايخلا حيتت :اهتءاضإو ةطقللا ناولآ

 نوللا نزاوت طبض ىلإ ةفاضإ .تاطقللا لماكل انيعم اًينول اًجازم ققحي امب ؛ريوصتلا
 .الالطأ16 8اجم66 ضيبألا
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 قيبطتو اططمصع فتاه مدختسا «02011661101 لاصتا» يسورلا مليفلا

 جرخملا مدقي هيفو .ةزيمتمو ةنيابتم تاءاضإب يليل ريوصتل اتأاالا 2 0

 :ةلفاح نالقتسبيب ءامهضعب نافرعي ال نيصخش ةصق فوراشنوج لفاب

 .ةدحاو ةأرما ءاقل ىلإ قيرطلا يف امهنأ عفترم توصب امهتالاصتا فشكتو

 ةاطنب ريوصت تافلم ةغيص نوفرتحملا راتخي :ليدعتلل ةلياقلا ريوصتلا تافلم 8

 ؛.يجراخلا ريوصتلل ا060 لضفي ؛ناولألا ةحيحش ماخ ةطقل تناك ول امك .عساو ىكيمانيد

 .جاتن2ا دعب ام ةلحرم يف نيولتلا ةيلمع لهسي امب ؛يلخادلا ريوصتلل 1

 .ثالثلا ةنولملا رئاودلا زمر ىف ليدعتلل ةلباقلا تافلملاو ناولألا رماوأ دجت :ةظحالم

 نم اًيكيتاموتوأ لقنلا وأ .ةطقللا رصانع حوضو ةجرد طبض :هءاد5و ةسدعلازيكرت #

 زيكرتلا وأ :0610هءان5 وأ 0111 0أ ا"هءان5 زيكرتلا ةجرد عايضو ةيبابضلا ىلإ لماكلا حرضولا

 رصنع نم حوضولا زيكرت لقن نكميو .513110ا/ 206015 ةحضاو ريغ هتيفلخو رصنع ىلع

 .826ا< عمعءاب5 اًحالطصا هيمسن امب .ةطقللا لخاد رخآ ىلإ

 ىوتسمو .5اانأ1ع/ 50660 قلاغلا ةحتف ةعرسب مكحتلا :5005ا01:6 يتوضلا ضيرعتلا 8

 رهظي بالود لالخ نم .ةطقللا ةءاضإ ةيمك طبضي امب .!50 ءوضلل رعشتسملا ضرعت

 مليف لعف امك ؛ةمتعملاو ةحتافلا تاجردلا نيب يكيتاموتألا لقنلا نكميو .ةشاشلا راسي

 .هتاطقل ضعب ىف «[0ع[0مان[ فافتلا»

 .فعضلا لدعمب ةيناثلا (تاميرف) تاراطإ ددع عم قفاوتلاب قلاغلا ةعرس لغتشت
 .اذكهو .ةيناثلاب راطإ 242255 ددعل ةيجذومنلا ةعرسلا يصس 8 نأ ينعي ام

 وأ طوطخلا ريشت :الثم ؛ناولألاو لالظلاو ةءاضالا ميق حيحصتل ةيحيضوتلا تارايخلا #

 .ةعفترم ةءاضإ ةبسن ىلإ ءارمحلا تاحاسملا

 رفاوتم ريغ هنآل ؛ادج ديفم وهو .ريوصتلا توص ليجست ىوتسم رهظي :توصلا رشؤم 8#
 توص ىلع لصحنل :.6هأ0 توصلا ميخضت رادقم طبض اننكميو .فتاهلا اريماك ريوصتب

 . 1106م ©0006 ليجستلا ةدم لفسأ رهظي طيرشب مكحتلا لالخ نم :جيجض نود نقتم



 ةدعاسملا تادعملا 817

 ةعانص ىعدتسا يىنغفلا جاتنالا ناديمل ليابوملا ماحتقا

 عم لغتشت له ؟اذامل ؟تادعملا نم هجاتحت يذلا ام
 ةلئسأ ؟قحتست ةيلاملا اهتفلك له ؟هكلمت يذلا ليابوملا
 .اهتباجإ كلمت تنأآ

 ةدايزو .فتاهلل اهتمدخ ىف تازيهستج دنلا هذ سه ةميق

 فيطللا ريغصلا ليابوملا نومدختسي ءالمز تيأآر .هتايناكمإ
 .ةمخضلا توصلا ةزهجأو تاءاضإلاو لماوحلا نم ةنحاش عم

 .ليابوملاب لمعلا تازيم سكاعي اذه

 ةكرح دنع انديفي ؛6أوه1ا زازتهالا ةمواقم لماح هم

 .ةروصلل بسانم تابتو ةموعن ىلع لوصحلل اريماكلا
 اهفيضت يتلا ىرخألا ةينفلا تازيملا نم ديفتست دقو
 ةكرحل ةيئاقلتلا ةعباتملا ةينقت لثم ؛ةعنصم ةكرش لك
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 ريغص اهضعب .ةعونتم نازوأو ماجحأب ؛تباثلا ريوصتلل 111000 مئاوقلا يثالث لماح #
 بنيخلا ةجحي وأ ةفلتخم نكامأ يف ماكحإب تبنت ةنرم متاوقب 6هتتااقممل وأ الآ[ 00

 ةينقتب دعب نع مكحتلا تومير عم يفليسلا ريوصتل هلمحو .؛هعافتراب مكحتلا نكميو
 .ثوتولبلا

 ةءاضإلاو نوفوركيملاك تادعمو فتاهلا عمجت ةريغص ةصنم ؛ا81و وأ 662م ضبقم ه
 دعاستو .ةيثالثلا لماوحلا ىلع اهتبثي وأ .ةلوهسب دحاو صخش اهلمحيل .ءاًعم ةريغصلا

 ةروصلا رسل ليلقت يف
 د | يس

 - ب

 9 : 1 آ

 7 : 9 ١
 0 كه < ا
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 تاريماك عم ةصاخ .رداكلا مجحب مكحتلا تارايخ كيطعت ؛! 605 ةيجراخلا تاسدعلا
 ضيرعلا مجحلا ةسدع انيدل .طقف ةدحاو ةسدعب ةدوزملا وأ .ةدوجلا ةدودحم فتاوصلا

 ةسدعلا وأ .1عاهماطمأم ةبرقملا وأ ؛عأوطوهإلمه ةجرد 180 ةيواز وأ ءاناثغ الالغلم 68
 ١/36160. ةقيقدلا

 ةءاضإلا ةفاثكب مكحتلاب ةصاخلا اهمهأ .تانيسحت نم هفيضت امب ؛!21116:5 ريوصتلا رتالف
 .ةسدعلا نم ةذفانلا ةءاضالا ةيمك ليلقت يف ةيسمشلا ةراظنلا رودب موقت يسف ؛ا0

 طبضو قيمغتلا رتالف نع تدحتن كلذك .ريوصتلا عويضومو رتلغلا بسح توافتت بسنب

 قسما تاطقللاو ىجراخلا ريوصتلا ىف ناولألا زيكرتل مدختستو ؛20132ع تاساكعنالا



 نقتت مل اذإو .ةيجراخلا تادعملا مادختسا يف دصتقا ؛يتحيصن كيلإ ؛هانركذام دعب

 ؛كدعاستل تدجُؤ يتلا تاراوسسكإلا نم مهأ مليفلا .كزيكرت دقفت ال .هكرتا زاهجلا مادختسا
 .اهزواجت لمعلا تلطع اذإف

 .تافاضإ يأ نود .فتاهلا اريماكب ءافتكالا «5طهامإل فئاز» مليف جرخم ررق

 .لصاوتلا عقاومو ايجولونكتلا هب حمست

 ءانثأ :ةكرحلا ميعنت لماوح ىلإ اجلي مل :«©13: 1/130 محفتملا لجرلا» مليف
 ريتوتلا ةدايزل بولطم زازتهالا ند 313 1]/ 58 و |2101 5 يفتاهب ريوصتلا

 تاطقللا يف 62105 ةروصلا تابيَبُح ىقبأ دقو ؛بعر مليف ىف فوخلاو
 .هتاذ ببسلل ةمتعملا
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 جاتنوملا
 .جاتنوملا اهعمجي نيح يف .تاطقللا عنصب موقن ريوصتلا لالخ
 .ميظنتلاو بيكرتلاو عيطقتلا نم ةرمتسم ةيلمع يف ءاهلك وأ اهضعب

 هنأب جاتنوملا ىري .كوكشتس ديرفلأ يناطيربلا جرخملا ؛قيوشتلا ديس
 .«ىنعم قلختف .يئارلا مامأ عيرس لاوتب كرحتتل .مليفلا ءازجأ عيمجت»

 هيلع تفيضأ دقو .هريوصت مت يذلا بوتكملا ويرانيسلا جاتنوملا قّبطي يئاورلا مليفلا يف
 .ويرانيسلا يف لّيختُم وه امم لضفأ لكشب نآلا مكحتس نيعلا نأ ىلع .جرخملا تاقيلعت
 ةصقلا ةوق ةدايزو :مليفلا نايك ءانب يف جاتنوملا ةفيظو يتأتو .ريوصتلا يف ذفتمو

 ىتح ءاهب عبشتي .ريوصتلا اهرْفو يتلا تارايخلا دهاشي نأ الوأ جرخملا ىلعف يقئاثولا امأ
 ىلإ ةضيرعلا ةيلوألا هطوطخب لقتني وأ .ككماك هبتكي نأ لضفألا .يئاهنلا ويرانيسلا كلمي
 مليفلا عورشم يف اهبيترتو تاطقللا ةدهاشم لالخ نم هريوطتل ؛ةرشابم جاتنوملا ةيلمع
 جاتحيو .ءطبب كمامأ ىّدبتي مليفلا نأ يقئاثولا جاتنوملا ةبوعص .جاتنوملا جمانرب ىلع
 .دهاشملاو تاطقللا مسحو .ناكفألا طبضل لوطأ اَنَقو

 يدنك جاتنإ :.«6 ١/1015 8:هانا10 11 الل0!:0 ملاعلا لوح روهش 6» يقئاثو

 14 يف ةليوطلا ريوصتلا ةدام ىلع جاتنوملا لغتشا .1ط60076 6 فتاصهب

 .قئاقد 3 نم لقأ يف اهلزتخيل :ةلود

 نع اثحب .دعاوقلا ىلع مليفلا درمتي ثيح :ةبصخلا اهتئيب جاتنوملا ؛انه دلوت ةيبيرجتلا مالفألا

 .هنونج امبرو :هنف ةآرم تاساكعنال هؤاضرإ هينعي ام ردقب ىلوأآلا ةجردلاب روهمجلا مهف هينعي ال ديرجت
 ال .هتلاسر ليصوت يف جرخملا ةادآ وه يذلا جاتنوملا لالخ يجيردت لكشب مليفلا مئتلي
 ةدهاشمب ادب ام .لماكلا ىنبملا ريمعت امنإ ءاهضعب بناجب بوطلا نم عطق فص نع ثدحتن

 ةطقل لك ةمدخ يف هحاجن ءسناجتم مليفب يهتني اهرايتخاو اصغينصتو ةدرفنم تاطقل
 «يركغفلا جاتنوملا» .ةديدج ةيؤر قلخي بيترت يف ءاهدعبو اهلبق ام عم اهلماكتو .ىرخألل
 ْ .ةيسورلا ةسردملا هيمست ام بسح

 /1 آ ليابوملا امنيس



 جاتنوملا بعالت نع ثدحتي ؛يكسفوكرات هيردنأ يسورلا جرخملل «نمزلا يف تحنلا» باتك

 نع فشكي يئامنيسلا جرخملا» ربتعيو .اهيناعم ماكحإو .؛اهريثآأت ةدايزل تاطقللا نمز يف
 .«ءيش لك لبق عاقيإلا لالخ نم .نمزلاب هساسحإب هتيصخش
 عّمجتو :بيترتلاب رّوصت .تاطقل 10 نم ريصق مليف جاتنإ بلطأ ؛مالفألا ةعانص تارود ىف

 كردي اهنيح ؛اهتياهنو ةطقل لك ةيادب ديدحت نود ؛ةيقيقحلا اهريوصت ةدم بسح
 ءازجألا فيظنت نودو .بيترتلاب مكحت ريغ نم رعاشملاو راكفألا لاصيإ ةبوعص نوكراشملا
 نفلا» :نيكفودوب دلوفيزف ىسورلا جرخملا ةلوقمب نوعنتقيو .تاطقللا ىف ةدئازلا
 .«جاتنوملا ةفرغ ىف الإ ًادبي ال يئامنيسلا

 فتاهلا ىلع جاتنوملا تاقيبطت
 ةصاخ . فسألل ؟ةيفارتحالا جاتنوملا جمارب ةدوج ّئفاكت فتاهلا جاتنوم تاقيبطت له

 ريغصلا مجحلا ىلإ ةفاضإ ءاهتقد ىلع ظافحلاو ةطقللا تانوكم ليدعت تايناكمإ يف

 عم .اهلدلخ نم ليوط مليف جاتنوم ىلع رباثي روبص صخشل جاتحي ام ؛ليابوملا ةشاشل
 .رثكأ اهديوجتب ةريدج تاثيدحتلاو .ةديج ةحيتن تاقيبطتلا انيطعت ؛كلذ

 تاراسم ددعت ةيصاخ حيتي اهنم ليلقلا نكل .تارشعلاب ليابوملا جاتنوم جمارب رفاوتت

 ةلصهس .ةيصخش تاقيبطت يىهو .مدقتملا جاتنوملا يف هجاتحت ام وهو .توصلاو ةروصلا

 :تنرتنالا تاصنم ىلع ةرشابم اهثبو تافلملا لقن عيطتستو .ذيفنتلا ةعيرس .مادختسالا

 .كبساني ام اهنم راتخت نأ كل اذل ؛ةسرامملاب اصملعت نكمي امك

 :ئىتاحيشرت هذهف ةبّرجملا تاقيبطتلا لضفأ نع تلأس اذإ امأ

 يذلا يناجملا جمانربلا :أاللاوالأع

 ماظن تاثيدحت عم ةرشابم رفاوتي
 نيب لقنتلا حيتي يذلاو 5

 .ةفلتخملا مما ةزهجأ

 لمعلا ةطاسب هتازيم مهأ
 نولماعلا هلضفي اذل .هتعرسو

 .ا/0ل0 ليابوملا ةفاحص ىف

 *67 ١ تارايخ ةيدودحم هيلع ذَخْويِو
 .توصلاب مكحتلا فعضو .ةباتكلا

 -- "1 تنصت بص - .رماوألا ةرثك عم بواجتلا مدعو
 0 5 55 5 | هلعجب ام :مليغلا ةدم لوط عمو

 0 تت حي .ةثجافم لكشب لمعلا لطعي
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 ىلع لمعلا نكمي او .ارالود 30 ةميقب 156006 ىلع نمثلا عوفدملا :الان731051017 8

 .هتيبلس هذهو .ةيناجم ةخسن
 ؛ةيفارتحالا جاتنوملا عمارب نه ةنبيرق تاودأو ضرع ةذفان رفوي وهف هتايباجيإ همهأ امأ

 مزرمؤهد هذاا عطمثمود ةمع ا 5 [2] 10 ا يب # ا . 21 (نانآ مام 7 :لثم
 اذلتاح_ت كال“ .لاثاك اباد رت !ال. اناا

 هيو عا

 05507 ش ريصقلا يروفاغتسلا مليقفلا
 كالا 4: د يع 22 2---- 5 . 59

 9# 94إإ“إ)31ييإ7ييي2ييبيجوُ حراما | :«21/216مأ5و ةوحص»

 هجاتنومو ءاططوهضع 8 اان ىف

 ةصق نع ءاللا73 قيبطت ىلع

 ة موب ةساكيزإ يشك قفط

 نم جاتنوملا نكميو .اًبيرقت اًرالود 40 ةميقب يونس كارتشاب عوفدملا :ا«10ءاللا 3516: 1

 ةخسن ىلع ةيئام ةمالع روهظ عم .ةدودحم تافصاومب نكل .كارتشا نود اناجم هلالخ
 .ةيئاهنلا جاتنوملا

 .رمتسم لكشب ديفملا ثيدحتلاو ,8001010 و105 يّماظن ىلع لمعلا هتازيم مهأ نم

 بلاوقو .ةروصلا رتالف ىلإ ةفاضإ .ةيفارتحالا جاتنوملا جمارب يف دوجوم وه ام ريفوتو
 مادختسا نم راثكإلا مدع ىلع صرحلا بجي نكل .ةصاخلا تارثؤملاو ةباتكلل ةزهاج ةينف
 .ةينقتلا ةدوجلا رضي دق هنأل ؛ةروصلا رتالف

 12 ةدمب «ةلزعلا تايموي» اهدحأ .مليف نم رثكأ ىف هتبرج .لضفألا يرايخ 161

 مملمأل و اططومو يمدختسم يضري هنوك ؛هيلع بيردتلاب موقأ .ينلذخي ملو .ةقيقد

 ضرعلا ةهجاو يف طيسب فالتخا عم

 .الال وأ عالطمو: م60 وأ طماهورمأةءأم؛ هيدل .تاقيبطتلا هذه ذبحي ال نم

0011111208 

5017 56 
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 موسرلاو ةياتكلا ثلا

 لثمت ؛ةيلعافت تاقيبطتو موسرو كيفارجو صوصنو ةتباث روص نم ؛ايديميتلملا رصانع
 .ليابوملا مالفأ نيوكت يف ةبّبحم تاودأ

 ةاعارم عم :مليفلا ةيوضب قيلت ةزيمم ةليمج نكتلف ةشاشلا ىلع ةباتكلا تررق لاح يف
 ناولألا نيابت صئاصخو .ليابوملا ةشاش مجح بساني امب هنولو همجحو طخلا عون طبض
 .ساكعناو عوطسلاو

 تاقيبطت انيدلو .جاتنوملا تاقيبطت يف ةزيمتم تارايخب ةحاتم ويديفلا ىلع ةباتكلا
 ةصاخلا طوطخلا وأ :ةيجراخ طوطخ ليمحت حيتي يذلا .(05 ماظنل //0014 لثم .ةمدقتم

 يتوصلا قبل ا رك

 قيلعتلا ليجستل تارايخ ةدع انيدل

 يف يتوص صن ريرمت وأ .يقئاثولا

 نم ليجستلا نكمي ثيح .ءيقاورلا
 ةيذيف عضه فتاقهلا اريفاخك لدلخ

 .جاتتوملا يف هتروص فذح متب

 تاقيبطت يف ةرشابم ليجستلا وأ
 يذلا ددحملا ناكملا ىفو .جاتنوملا

 مادختسا وأ .هب توصلا ريرمت ديرت
 تاراسملا ةددعتم تاقيبطتلا

 و .(05 ىلع طعمقلاأع ؛ةيتوصلا

 و 105 ىماظنل ا/م10ع 60010 0

61010 

 فقوم يف ةرايس يف هليجست نكمي .سآب ال .توصلا ليجستل صاخ ويدوتسا كيدل سيل
 قوف شامق ةعطق وأ ةرتسلا عضت وأ .سأر ىتداسو مدختست نأ ىلع تيبلا ىف وأ :ئداه

 .نوفوركيملاو كسار



 جاسكملاو ىقيسوملا الآآ#
 نأ بجي اذكهو .ىقيسوملا يديحوتلا نايح وبأ فصو اذكه .«كيلا كدرتل كنم كقرست»

 .ساسحالا ىذغتو .اصيلع نايغط نود اهمدخت .ةقاشرب ةروصلا عم جمدنت نيح ءانمالفأ نيزت

 ضرعتسي همماع ةكرش جاتنإ «013 ©5303 ةيبوكلا ةجوملا» يقئاتو

 تمدختسا ىتلا ىقيسوملا .ءاملا تحت ريوصتلا يف هاهم 5 تاردق
 جوملا تاوصأ عم جزتمتو .ءاملا تحت ةايحلل اًضاخ اًوج حنمت مليفلا فصتنم
 .رداهلا جوملا عم دعاصتتو :ءاملا تحت أدهت ؛ةيعيبطلا

 لواحي ريقف لفط ةصق نع ريصق مليف :«ان15ا10و ١16:0 لوهجم لطب»
 كرعشت ؛ماكرلا نيب نامربوس مسجم دجيو .رهنلا ءام نم ةريغص ةرك طاقتلا
 ةياهن ىلإ تبثم وه نيح يف .ةركلا بلجل ريطي نامربوس نأ ىقيسوملا

 اهلعجت ال .مليفلا ةدم لاوط اهرذبت الو ءاهناكم يف اهرمثتست نيح .رحسلا رثأ ىقيسوملل

 قلخت .ةيناسنالا ةلاحلا فثكت اهعد .مشلا ةساح اندقفي ام ؛روطعلا قاشنتسا ىلاوت لثم
 .لءافتن .ملحن .ءفاخن .برطضن .نزحن .حرفن ؛اهشيعن انلعجا .عارصلاو يىدحتلا



 .ةددحم ةيسفن ةلاح مدختو قلخت :جازملا ىقيسوم 8

 لعفت تالقن تاذو .ةيقيسوملا تالآلاو ناحلألاو تاماقملا ةعونتم :اماردلا ىقيسوم هك

 .تايصخشلا تالوحتو .فقاوملا تاريغت

 نم ةمداقلا نأ .ةينيتاللاو وغنمالفلاك .ةنيعم ةفاقتب ةصاخلا :ناكملا ىقيسوم 8

 .اهجيزاهأو بوعشلا رولكلف ىلإ ةفاضإ ءلبجلا نأ رحبلا نأ ءارحصلاك ؛ةصاخ ةيفارغج

 بعص رايخ اذهو .صصختم يقيسوم كل اهفلؤي نأ امإ ؟ ىقيسوملا ريفوت نكمي فيك
 مدخت ست وأ ؛لوبقم نمثب ةزهاجلا تاعوطقملا ىرتشت وأ .ةينازيملا ةدودحم مالفألا ىف
 ةيقيسوملا تابتكملا يف يعادبإلا عاشملا ةصخرب ىمسي ام نمض ؛اناجم اهنم حاتملا
 عقاوملا هذه طرتشتو .8605010170 .![865م0انا10 .:ععاال اند ءك؛عاطلا/ع :لثم .تنرتنالا ىلع

 لقأ نوكت دق ىتلا اهتاعوطقم لّدعت الأو :مليغلا ىف ينورتكلإلا اهعقومل وأ اهيلإ ةراشإلا

 .ةميقلا ةيناجم ببسب .ةينقت ةدوج

 نم ةريخألا ةحوللا يف 1 ةداتو عقانقأ توصلا 1 5 ا ْ 32 1

 .ءاسنلا ىدحإو لطبلا نيب راوحلا توص لّصفي ذإ ؛«9 81065 تالوج 9» مليف

 .قارفلاو

 «االاد,غأصان'5 الادذع» ونيترام فالسوهوب يكيشتلا يقيسوملا يقئاتو

 ,توصلا ميمصت ىلع فرتحملا لغشلا جذومن ,1ظا006 55 فتاه ريوصت

 قيلعتلا ةباتك ناقتإ عم :مليفلا عوضوم نانفلا ىقيسوم مادختساو
 .2015 ماع 1طاطهدع ناجرهم ةزتاجب زوفي هلعج ام ؛هليجستو

 مليفلا تاطقل جاتنوم زجنت نأ دعبو .توصلا جاسكم وأ جزم ىه ةريخألا كتوطخ نكنل

 ؛ةينفو ةيعوضوم تاياغل ةروصلا نع توصلا تلصف دق تنك اذإ ةصاخ .ةيلامجاإلا هتدمو

 .ةلوصفملا توصلا عطاقم عقاوم ىلع رثؤيس ةروصلا جاتنوم يف رييغت وأ كيرحت يأ نإ ثيح
 .ةطقللا يف ةروصلاو توصلا نيب نمازتلا ىلع رثؤي امك

 .ةينقتلا دعاوقلا قفو طّبختو .بجي امك اهلك عّمست ثيحب ,.ةفلتخملا توصلا تاراسم جزم بولطملا

 | تاعامسلا لالخ نم توصلا عامسو جاسكملاب مايقلا ىلع بوانت ةلاحلا هذه يف

 .ةجمدملا فتاهلا ةعامس لالخ نمو



 ؟حاتنوملا ةخسن ذ مّيقن فيك
 .رعاشملاب مكحتم :عاقيإلل طباض .يناعملل قالخ .صصقلل ءاكح قفوملا جاتنوملا

 :رظنا .ءكسفن لماجت ال .كمليف مِّيقُي نم لضفأ تنأ

 ..لص
 ؟ ةيقطنمو حوضوب كفدصه جاتنوملا ققح

 ؟ةياهنلا ىتح مليفلا ةعباتمب مهعنقتو .روهمجلا ةفطاع يف رثؤت

 ؟ةيلاثم رثكأ ةخسن ىلإ الوصو ءاهراصتخا بجي ةلاطإ نم

 ؟كزاجنإب روخف تنأ

 لصاوتلا تاصنم ىلع جاتنوملا نم ىلوأ ةخسن ضرعا ؛الثم .فلتخم لكشب ركف
 لهو .سكعلا وأ مسل قار يذلا ام كرابخإو :مليفلا دقن روهمجلا نم اًبلاط ؛يعامتجالا
 .مليفلا جاتنإ نم كدصقمو كتيوه رييغت نود اهيلع لغتشاو اهذخ ؟تاحارتقا مهيدل

 7 5 ليابوملا امنيس



 .هرثأ الإ هيلع لدي ال مليغلا نأ ركذت

 .«اميظع حبصتل دبا ءادبتل اًميظع نوكت نأ بحي ل» هنأو

 .ةليمجلا كقامعأ ىف صوغت .مستبت ءاًبناج باتكلا اذه عضت مث

 .لمعلا ادبت

 ليايوملا امنيس | /8
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 .دمحم يماس ةمجرت .دليف دس فيلأت .ويرانيسلا
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