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بختنملا بختنملا يكريمألا   يكريمألا سيئرلا   سيئرلا نأنأ   دقتعت   دقتعت لهله  

؟؟ ةددشتملا ةددشتملا هتادهعت   هتادهعت نمنم   ضعب   ضعب نعنع   عجارتيس   عجارتيس
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نايدألا نيب  مائولا  عوبسأ  قالطنإ  عم 
قارعلا يف  عونتلا  لاوز  نم  ريذحت 

يزغلا دمحم 

 

ةحفاك ةحفاك نوناق   نوناق عيرشت   عيرشت ىلإىلإ   اًيعاد   اًيعاد قارعلا " " قارعلا يفاقثلا  يفيف   يفاقثلا عونتلا   عونتلا لاوز   لاوز  " " نمنم مولس   مولس دعس   دعس نايدألا   نايدألا راوحل   راوحل يقارعلا   يقارعلا سلجا   سلجا وضع   وضع رّذح   رّذح
لمعي لمعي هناو   هناو لحلا ، ، لحلا نمنم   ءزج   ءزج مهو   مهو ةلكشا ، ، ةلكشا نمنم   ءزج   ءزج نيدلا   نيدلا لاجر   لاجر نإنإ   لاقو   لاقو شياعتلا ، ، شياعتلا زيزعتل   زيزعتل ةيسيردتلا   ةيسيردتلا جهانا   جهانا يغتو   يغتو ةيهاركلا   ةيهاركلا

.فّرطتلا .فّرطتلا ةهجاو   ةهجاو لدتعا   لدتعا نيدلا   نيدلا لاجر   لاجر نمنم   ةهبج   ةهبج نيوكت   نيوكت ىلعىلع   تاونس   تاونس ذنم   ذنم
 

انكر يف ناكو  كلذ  راسم يف  نم  رثكا  كلسف  عيمجلا ، بعوتسي  نطو  ىلع  نهاريو  قارعلا ، نايدألاو يف  فئاوطلا  روسجلا ب  دمي  دادغب : دادغب
ءابآلا ةيميداكأل  يملعلا  سلجا  وضعو  قارعلا ، ةيددعتلا يف  لاجم  صصختا يف  ثحابلا  مولس  دعس  وه  اهسأري ، يتلا  ةسسؤا  تاراسم 

.نايدألا راوحل  يقارعلا  سلجا  يسسؤم  نمو  قارعلا  ةيناسنالا يف  مولعلل  ناكينيمودلا 
 

هلو ةنهارلا ، تايدحتلاو  لماشلا  خيراتلا  يحيسا  نعو  ةيبرعلا  نع  الضف  ةيلاطيإلاو  ةيزيلكنالل  تامجرتب  قارعلا  يديزيالا يف  نع  بتك 
ةيددعتلا يف زيزعتل  قيرط  ةطيرخ  قالخلا ..  عونتلا  و " ينامثعلا " مكحلا  ذنم  قارعلا  تاينثالاو يف  تاسايسلا  و" عونتلا " ةدحولا يف   " اضيأ

.تافلؤا نم  اهغو  ةيوهلاو ،" ةركاذلا  قارعلا ..  تايلقألا يف   " و قارعلا "
 

.هشيعت ام  فورظو  قارعلا  تانوكا يف  نع  فيرعتلاب  كلذو  يقارعلا ، عمتجا  تايلقألا يف  ددهي  يذلا  ةيهاركلا " باطخ   " ةهجاو ىدصت 
 

"، قارعلا يفاقثلا يف  عونتلا  لاوز   " نم رذح  يذلا  مولس  دعس  فاليإ "  " ترواح " نايدألا مائولا ب   " اعوبسأ ةدحتا  ممألا  قلطت  اميفو 
.شياعتلا زيزعتل  ةيوبرتلا  جهانا  يغتو  ةيهاركلا  ةحفاك  نوناق  عيرشت  ىلإ  ايعاد 

 
: راوحلا صن  انهو 

 
ةحلا ةحلا ةجاحلا   ةجاحلا ةدكؤم   ةدكؤم ينيدلا   ينيدلا مهافتلاو   مهافتلاو مالسلا   مالسلا ةفاقث   ةفاقث زيزعت   زيزعت جمانربو   جمانربو نايدألا   نايدألا مائولا  بب   مائولا عوبسأ   عوبسأ ةدحتا   ةدحتا ممألا   ممألا ةثعب   ةثعب تقلطأ   تقلطأ - - 

؟؟ مويلا مويلا نكمم   نكمم اذه   اذه نانا   دقتعت   دقتعت لهله   تانايدلاو   تانايدلاو تادقتعا   تادقتعا راوحلل  بب   راوحلل
 

هب لافتحالا  متيسو  شعاد ، دعب  ام  تايدحت  لظ  ىوصق يف  ةيمها  بستكي  ماعلا  اذه  ىضم ، تقو  يأ  نم  رثكأ  مويلا  يرورضو  نكمم  هنا 
ناتنثاو يف دادغب  ةثالثو يف  فجنلا  ةدحاو يف  تايلاعف  تس  كانه  تايلاعفلا ، نم  ةعومجم  قيرط  نع  طابش 2016   10 ام ب 2 –  ةرتفلل 

افلا ىلا 56  لصوا  نم  حزانلا  ددع  عافترإ 

ناريطلا ناريطلا ةكراشم   ةكراشم انضفر   انضفر يدابعلا : : يدابعلا
انتكرعمب انتكرعمب يناريإلاو   يناريإلاو يندرألا   يندرألا

ةدهاشم اقيلعترثكألا  ًالاسرإرثكألا  رثكألا 
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مولس دعس  قارعلا  ةيددعتلا يف  لاجم  صصختا يف  ثحابلا 
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ةيناثلا ةيلاعفلا  اما  .فجنلاب  ةفوكلا  ةعماج  دقعتو يف  يقارعلا ) عمتجا  حماستلاو يف  ةحلاصا  جيورت   ) ناونع تحت  نوكتس  ىلوالا  .ليبرأ 
(. دادغب فسوي يف  رام  ةيئاردتاك  دقعت يف   ) نا ررقا  نمو  عونتلاب ) فارتعالا  لالخ  نم  قارعلا  ةدحو  زيزعت   ) ناونع تحت  نوكتسف 

 
دقعتسو فينعلا ) فرطتلا  ةهجاوم  بابشلاو يف  يميداكألاو  مالعألاو  يندا  عمتجا  رود  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  (ـ ةثلاثلا ل ةيلاعفلا  صصختسو 

.ليبرأ كلذو يف  ةيفئاطلا ) ةهجاوم  ينيدلا يف  ةداقلا  رود   ) ىلع ةعبارلا  ةيلاعفلا  زكرتو  .دادغب  ةعماج  يف 
 

ةيلاعفلا امأ  (، ةينطولا ةحلاصا  ةكراشملل يف  ةيقارعلا  تاعمتجا  كمت   ) ناونع تحت  ةسماخلا  ةيلاعفلا  نوكتس  ليبرا  ةواكنيع يف  يفو 
، دجسا نايدالا يف  يلثمم  ةكرتشم ب  ةالص  دقعن  نا  ماعلا يف  اذه  حجنن  نا  ىنمتاو  دادغب ، يناليكلا يف  مامإلا  دجسم  دقعتسف يف  ةيماتخلا 

يدنا اناكم يف  انحن  اهتقو  نويئادنا  عوطتو  يسايسلل ، ةيضارعتسالاو  ةليوطلا  بطخلا  ببسب  يضاا  ماعلا  كلذ  لمع  انلشف يف  اننأل 
.كلذ لمعل 

 
شكارم شكارم نالعا   نالعا قالطا   قالطا عمعم   نمازتلاب   نمازتلاب قارعلا   قارعلا ةيهاركلا  يفيف   ةيهاركلا تاباطخ   تاباطخ ةهجاوم   ةهجاوم لوح   لوح مكرمتؤم   مكرمتؤم اهيلا  يفيف   اهيلا متلصوت   متلصوت يتلا   يتلا جئاتنلا   جئاتنلا امام   - - 

؟؟ ةينيدلا ةينيدلا تايلقالا   تايلقالا ةيامحل   ةيامحل
 

، يتشدارزلا عم  يئاهبلاو  يئاكاكلاو  يئادناو  يديزيألاو  يحيسا  نم  قارعلا  ةينيدلا يف  تايلقالا  يلثمم  روضحب  دقع   رمتؤا 
راجفنا بابسا  قمعو  ةيعوضومب  تشقان  تاسلج  نم  نوكتو  قارعلا ، ةيتشادرزلا يف  ةنايدلل  يحورلا  دشرملل  يمسر  روهظ  لوا  دهشو 

رمتؤا تايصوت  ةعبات  تايصوت  ةنجل  ليكشت  ىلع  يلمع  وحن  ىلع  انزكر  دقو  اهرسأب ، طسوالا  قرشلا  نادلب  ددهت  يتلا  ةيهاركلا  تاباطخ 
زيزعتل ةيوبرتلا  جهانا  يغتل  ةوعدلاو  ةيهاركلا  ةحفاك  نوناق  عيرشت  ىلإ  اعد  يذلاو  ةيهاركلا ) ةهجاو  دادغب  نالعا   ) نمضت يذلا 

ةاعد ةعطاقمب  فرش  قاثيم  عيقوتل  مالعالا  لئاسو  ةوعدو  ةيهاركلا  ةهجاو  ةينطو  ةيبابش  ةردابم  قالطاو  ةيهاركلل ، يدصتلاو  شياعتلا 
.ةيهاركلا

.مائولا عوبسال  يديهمت  عامتجا  ةباثمب  ناكو  دادغب  لوالا يف  سمأ  موي  دقعنا  رمتؤا  نأ  ركذي 
 

تاعمتجاو تاعمتجاو نايدألا   نايدألا اهل   اهل ضرعتت   ضرعتت يتلا   يتلا تاكاهتنالا   تاكاهتنالا نمنم   مكلا   مكلا اذه   اذه لظلظ   نايدألا  يفيف   نايدألا راوحل   راوحل يقارعلا   يقارعلا سلجا   سلجا سيسأت   سيسأت نمنم   ةياغلا   ةياغلا امام   - - 
؟؟ قارعلا قارعلا ةغصلا  يفيف   ةغصلا

تامظنمو تاسسؤم  ةعومجم  يسسؤا ب  قيسنتلا  نم  تايوتسم  نمضت  هتاذ  تقولا  يفو  قارعلا ، عونتلا يف  ليثمتل  لماش  راطا  سلجا 
نم تاونس  دعب  لوحتي  نا  لبق  يحيسا " يمالسإلا  راوحلل  ةردابم  " هفصوب ساسألا  قلطناو يف  قارعلا ، ينيدلا يف  عونتلا  زيزعت  فدهب 

راوحلل تايلاعف  انمضتم  نايدالا ،" راوحل  يقارعلا  سلجا   " مسا لمح  لماش  راطا  ىلإ  ةيميلقاو  ةيلحم  ةكبش  ءانبل  تماصلا  لمعلا 
شياعتلاو مائولا  هجاوت  يتلا  تابقعلا  نأشب  قيمع  شاقن  اهللخت  يحيسمو  ملسم  نيد  ءاملع  ةكرتشم ب  تارايز  اهنيب  نم  يلصاوتلا 

سئانك يئادناو يف  يحيساو  ملسملل  ةسدقا  بتكلل  ةكرتشم  تاءارق  عم  اًكرتشم  ءاعد   ) نمضت يرئاعش  راوحو  .قارعلا  ينيدلا يف 
(. ٍدانمو عماوجو 

 
دحلا وأ  يفئاطلا ، عارصلا  ةجلاع  ناث " رايخ   " ةيسامولبد هفصوب  ينيدلا  راوحلل  ةفلتخم  ةبراقم  نمضت  هنا  راصتخاب  لوقا  نا  عيطتساو 

دهشم ىلع  ميختل  ةيلهألا  برحلا  حابشأ  تداعو  اهتورذ ، ىلإ  ماعلا 2013  لالخ  يفئاطلا  ناقتحالا  ةلاح  تلصو  نأ  دعب  اميس  ال  هراثآ ، نم 
عونتلا ةياهنو  عمتجا  تتفت  رطاخم  هجاوي  هلمع  حبصا  لصوملل  شعاد  حايتجا  عمو  ماعلا 2014 . تاباختنا  دعوم  بارتقا  عم  يوادوس 

.ةيقارعلا تافاقثلا  فلتخم  نم  ءاسنلا  ىتحو  بابشلاو  ينداو  ينيدلا  ةداقلا  عمجل  اعاجش  ايعسو  اداج  المع  بلطتي  ام  وهو 
 

نمنم ةمثو   ةمثو ..تايلقأو   ..تايلقأو تايبلغأ   تايبلغأ ىلإىلإ   يقارعلا   يقارعلا عمتجا   عمتجا ميسقتل   ميسقتل ةعيرش   ةعيرش ةمث   ةمث ناك   ناك قارعلا ) ) قارعلا تايلقألا  يفيف   تايلقألا  ) ) كباتك كباتك نانا   دجي   دجي نمنم   كانه   كانه - - 
؟؟ قارعلا قارعلا عونتلاو  يفيف   عونتلاو تانايدلا   تانايدلا ةياهن   ةياهن نمنم   ريذحت   ريذحت هنأب   هنأب هأرقي   هأرقي

 
تبتك دقو  قارعلا ، ةياهن  ىوس  ينعي  يذلا ال  قارعلا ، عونتلا يف  ةياهن  نم  اريذحت  نمضت  ماعلا 2012  ةياهن  هنم يف  تيهتنا  يذلا  باتكلا 

ةيادب انب ، قيحت  يتلا  ةثراكلا  حمالم  نم  ريذحت  قالطإ  لب  تايلقأو ، تايبلغأ  ىلإ  يقارعلا  عمتجا  ميسقت  نكي  مل  باتكلا  فده  نا  طبضلاب 
ّغ ايددعت  ايفاقثو  اينيدو  ايراضح  اثام  هفصوب  هتاذ ، دحب  قارعلا  ةركف  ةياهن  ىوس  يرظن  ةياهنلا يف  هذه  امو  قارعلل ، ةبسنلاب  ةياهنلا 

ةياهن راصتخاب  يأ  .اهيخآتو  تاعامجلا  شياعت  لظ  يضاا يف  نرقلا  تاينيرشع  قلطنا يف  يذلا  ثيدحلا  قارعلا  ةياهنو  ميدقلا ، ملاعلا  هجو 
.نيرهنلا ام ب  دالبل  ينغلا  ثارتلاب  يقارعلا  عيمجل  كرتشا  زازتعالا  نم  ةدمتسا  ةيلحا  ةيقارعلا  ةينطولا 

؟؟ قارعلا قارعلا يحيسا  يفيف   يحيسا عضول   عضول اناونع   اناونع ةرجهلا   ةرجهلا تايدحتو   تايدحتو دوجولا   دوجولا راسحنا   راسحنا تاب   تاب لهله   - - 

راسحنا ينعي  اثدح  سيل  كلذ  نكلو  ةميظعلا ، قرشا  ةسينكل  لاوزلا  سارجا  قلطت  ةرجهلا  نإ  لوقلاب  كلذ  رصتخي  ابعت  تقلطا  دقل 
ةياهن ةاجنلا يف  ةديس  ةسينك  ةميرج  دعب  يحيسا  ةرجهل  خرؤي  امليف  انجتنا  دقو  يددعت ، دلبك  قارعلا  ةيوه  ءاهتنا  لب  طقف ، يحيسا 

ةرجه اهضرفت  يتلا  دالبلا  ةيوه  غت  ببسب  رطخ " ةيبلغالا يف   " نا تناك  هتلاسر  نكل  رطخ " ةيلقا يف   " ناونع لمح  ماعلا 2010 
ربكا يهو  ةميرجلا ، نم  طقف  عوبسا  لالخو  اهدحول  دادغب  نم  ةيحيسم  ةلئاع  فالا  ةثالث  نم  برقي  ام  رداغ  ةميرجلا  دعبف  يحيسا ،

عيراشم قلطنت  تأدب  اهدعبو  ىونين ، ةظفاحم  ةيددعتلل يف  لقعم  رخا  ىلع  يضقيل  شعاد  ءاج  مث  رصاعا ، خيراتلا  يحيسملل يف  ةرجه 
ناما مامص  وه  تايلقالا  دوجو  ناو  ماسقنالا  نم  مصاع  وه  عونتلا  نأ  ىلا  ةحضاو  ةراشا  اذه  يفو  ةلواطلا ، ىلع  عضوتو  قارعلا  ميسقت 

ينس نايكو  يدرك  نايك  يميسقت : عقاو  ءازا  نوكنس  تايلقالا  نم  مهغو  نويحيسا  رجاه  اذاو  قارعلا ، ميسقت  تاططخم  عيمج  دض 
.عونتلا مدت  ببسب  يلاحلا  عقاولا  مسري  ام  وهو  يعيش ، نايكو 

ةيدان ةيدان معد   معد هينعي   هينعي يذلا   يذلا امو   امو راسا   راسا مهب   مهب يضفي   يضفي نيا   نيا ىلإىلإ   نكلو   نكلو هلوقت   هلوقت امام   اذه   اذه قلق ، ، قلق رضاح   رضاح ةهجاوم   ةهجاوم ةقيرع  يفيف   ةقيرع ةعامج   ةعامج نويديزيالا   نويديزيالا - - 
؟؟ لبون لبون ةزئاج   ةزئاج ىلعىلع   لوصحلل   لوصحلل دارم   دارم

 
"، طسوألا قرشلا  تاسكنلل يف  ةضرع  رثكألا  ةيلقألا  "ـ مهل ب هفصوب  وكسيل ) هيجور   ) يسنرفلا يجولوبرثنالا  هرصتخي  يديزيألا  عقاو 
رهظأو يمادلا ، اهخيراتو  ةيسنا  ةعامجلا  هذهب  قوبسم  ايلود غ  امامتها  شعاد  ميظنت  ثي  نأ  لبق  نورقل  لظلا  نويديزيألا يف  شاع  دقل 

، ةريرا ةيرخسلل  ةثمو  ةديدج  ةقرافم  اوشاع  كلذبو ، .نايسنلا  نم  تاقبط  تحت  ةأبخا  مهخيراوت  نلعلل ، راجنس ، مهقطانم يف  حايتجا 

اكمأ

ةيكمألا ةدحتا  تايالولا  يملسم  مسقي  بمارت  رايخ 

نانبل

توب راطم  ينيسح يف  سلجم 

اكمأ

؟ ةرئاطلا نتم  ىلع  كفتاه  ئفطت  مل  نإ  ثدحي  اذام 

رصم

رصم ىلإ  ئجاللا  ليحرتل  ططخت  ايناأ 

نانبل

؟ هلئاسر هّجوي  ن  ايروس : اًيركسع يف  ضرعتسي  هللا  بزح 

اكمأ

" ةبساحا " ـ بمارت ب دعوتي  زردناس  ينب  زوجعلا 

اكمأ

! يتامغارب بمارت  امابوأ :

فلاحتلا برح 

طقف ءاسنلا  نم  ةيديزيأ  ةبيتك 
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نع ثيدحلاو  مهب ، فيرعتلا  نوثحابلا يف  هنع  زجع  ام  ةدابإلا "  " تزجنأ ذإ  ةعطاس ، ءاوضأ  تحت  مهخيرات  ىلوألا يف  ةرملل  اوحبصأ  نأ  دعب 
.مهتادقتعم

"، تانامرفلا  " ةيمست اهيلع  نوقلطي  ةحيرجلا ، مهتركاذ  ةيعامج يف  ةدابإ  " 72 "ــ نوخرؤي ل مهف  نلعا ، قيرعلا غ  مهخيرات  عمو 
ىلإ يضفت  دق  يهو  ةنيه ، نوكت  نل  مهل  ةحاتا  تارايخلا  نا  ودبيو  .شعاد  ميظنت  دي  ىلع  ةخألا  ةدابإلا  فصول  مقرلا 73  نوفيضيو 

ةسسؤمو صاخ  لكشب  تمعد  دقو  .فاص  بلقب  هانمتا  ام  اذهو  خالا ، شعاد  نامرف  دامر  نم  اددجم  مهثاعبنا  وا  يئاهنلا  مهقزمت 
هذه لكل  اوضرعت  نيذلا  نيديزيألا  ةيوهل  ازمر  تحبصا  العف  اهنأل  مالسلل  لبون  ةزئاج  ىلع  ةيدان )  ) لوصح يمسر  لكشب  تاراسم 

.اهليخت  نكمي  ةنحم ال  تهجاو  ةيدان  ملاعلا ، اوهجاويل  ةعاجشب  اهدعب  نوفقي  اوناك  مهنكل  تابكنلا 
 

.يمادلا اهخيرات  ربع  ةرمدم  تاسكنل  تضرعت  ةمأ  خيرات  ةيصخشلا  اهتاباذع  ةصق  لالخ  نم  تورو  تضهن  ةزجعمب ، اهنكل 
 

؟؟ يشالتلا يشالتلا رطخ   رطخ تحت   تحت مهو   مهو ...رهنألا   ...رهنألا فافجو   فافجو ةايحلا   ةايحلا فافج   فافج يئادنملل ..  ..  يئادنملل فافجلا   فافجلا هينعي   هينعي يذلا   يذلا امام   - - 

ةيسدق ءاملل  لعجت  ةيئادنا  نإف  ةثيدحلاو ، ةميدقلا ، نايدألا  عيمج  ًاسدقم يف  ءاا  ناك  اذإف  ةايحلا ،" هايم   " ةيمست يئادنا  ىلع  تقلطا 
هيلع قلطي  يذلاو  هسفنب ، هسفن  يقني  يذلا  ءاا  بسحف ، يراجلا  ءاا  لب  يئادنا ، ىدل  سدقم "  " ٍءام ُّلك  سيل  نكلو  ةميظع ،

قلاخلا تافص  نم  ّدعت  يهو  ملاوعلاو  ةايحلا ، قاثبناو  قلخلا  ةيلمع  ىمظع يف  ةيزمر  ةيمهأ  هلو  ةايحلا ، تافص  عيمج  لمحي  يذلا  "، اندري "
ةميظعلاو ةسدقا 

 
ةراشإلل ةزجعا "  " فصو اروف  ينهذ  رطخي يف  مهب  ركفا  حو  ةيفاقث " ةدابا   " فاصم ىلإ  ىقري  هنوكب  يئادنملل  لصحي  ام  تفصوو 

ضرا ىلع  ترم  يتلا  نايدألا  نم  ثك  لثم  ضارقنالل  ضرعتت  وأ  يغت  اهدوجو  سمي  نا  نود  نورق  لاوط  ةينيدلا  ةعامجلا  هذه  ءاقب  ىلإ 
.نيدفارلا دالب 

 
يديا يديا ىلعىلع   رطاخم   رطاخم نمنم   قارعلا   قارعلا تايلقألاو  يفيف   تايلقألاو تانايدلا   تانايدلا هلهل   ضرعتت   ضرعتت امم   امم دحي   دحي نانا   نكمي   نكمي نيدلا   نيدلا لاجر   لاجر ًايحور  بب   ًايحور ءاقل   ءاقل نانا   دقتعت   دقتعت لهله   - - 

؟؟ ةيلاكيدار ةيلاكيدار تاعامج   تاعامج
 

ضرغلا قيقحتل  لدتعا  نيدلا  لاجر  نم  ةهبج  نيوكت  ىلع  تاونس  ذنم  لمعن  نحنو  لحلا ، نم  ءزج  مهو  ةلكشا ، نم  ءزج  نيدلا  لاجر 
مها نم  نأب  ناميالا  عم  مالسلا ) عانص  يحور ب  ءاقل   ) ةيمست نيدلا  لاجر  عيمج  تايلاعف  ىلع  تقلطا  ينكل  كلاؤس ، هيلع  يوطني  يذلا 

راوحلا فادهتسالا يف  ثيح  نم  مهألا  ةئفلا  نولثمي  مهنإ  ذإ  ةعونتم ، ةينيد  تايفلخ  نولثمي  نيذلا  بابشلا  اميس  ال  ىرخا ، تائفب  مهعمج 
ةعزانتا تاعامجلا  روسج ب  ءانبو  رخآلا ، ىلع  حاتفنالل  ادادعتسا  رثكألا  ةئفلا  اهنوك  ينيدلا ،

 
؟؟ قباس قباس تقو   تقو اهومتقلطا  يفيف   اهومتقلطا يتلا   يتلا عونتلا   عونتلا ةدحولا  يفيف   ةدحولا ةردابم   ةردابم تفقوت   تفقوت لهله   - - 

نم نويحيسا  هل  ضرعتي  ام  ىلع  اجاجتحا  ماعلا  اذه  دالبا  ديعب  لافتحالا  يحيسا  ءاغلا  ببسب  ةصاخ  فورظ  تقلطا يف  ةردابا 
نم لك  فكتل  اوعد  نيددشتم  ةاعد  ىلع  ادر  ةردابا  تناكو  باجحلا ، ءادترال  ءاسنلا  ىلع  طغضلاو  دادغب ، تاراقعلا يف  ىلع  ءاليتسا  تايلمع 

ديعب ةنسلا  هذه  نولفتحي  فوس  ملسا  نا  راصتخاب  ةردابا  ةركف  تناكو  داليا ، دايعا  يحيسا يف  مهنارقأل  يناهتلا  ميدقت  لواحي 
ةيوق ةلاسر  تاظفاحا  ةيقبو  دادغب  ةرداباب يف  لافتحالا  لكش  دقو  تاميخا ، ىلإ  وا  سئانكلا  ىلإ  اهلمحو  عومشلا  داقيا  لالخ  نم  داليا 

.ةيهاركلا ةهجاو  ايلمع  الكش  ذختت  نآلا  يهو  ةيقاب  عونتلا  ةدحولا يف  ةردابم  .ةيهاركلا  ةاعد  ةهجاوم  يقارعلا يف  ةدحو  لوح 

؟؟ قارعلا قارعلا تايلقألاو  يفيف   تايلقألاو نايدألا   نايدألا هلهل   ضرعتت   ضرعتت امام   دصر   دصر قارعلا  يفيف   قارعلا ةلقتساو  يفيف   ةلقتساو ةيموكحلا   ةيموكحلا مالعالا   مالعالا لئاسو   لئاسو تقفخأ   تقفخأ لهله   - - 
 

رفوت لازت  الو  دالبلا  ينثالا يف  عازنلا  ةيذغت  ةيبلس يف  مالعالا  لئاسو  ةمهاسم  تناك  نا  دعبو  عيرم ، لشف  دعب  ةديدج  ةوحص  كانه  مويلا 
.ةيجهنم ةقيرطب  ةفأوطلاو  ةنقلبلل  تضرعت  تاونس  لاوطو  ةيهاركلا ، معدل  ربانم 

 
ببسب رخآلا  نع  ةيطمنلا  روصلا  ثأت  تحت  نوعقي  مه  لب  دالبلا ، ينثإلا يف  عونتلا  ةعيبط  نولهجي  فقثا  لثم  مهلثم  نويفاحصلا 

ةيعامتجالا ىوقلا  ةطلس  نإف  سافنالا ، ةمتاكلا  ةلودلا  ةطلس  تباغ  اذإف  رحلا ، شاقنلل  ماع  ءاضف  دوجو  مدعو  ةيوبرتلا  جهانا  ةعيبط 
بخنو ةينيدلا ، ةيسايسلا  زومرلا  سيدقتو  ةعامجلاو  ةفئاطلا  ةدابعل  سانلا  ملستسي  نا  بالا  / ةلودلا ةطلس  بايغ  دب  لهسلا  نمو  ىسقا ،
لظتسو رخآلاب ، لهجلا  اهيذغي  يتلا  دالبلا  فنعلا يف  تايمانيد  قالطا  فيظوتلا يف  عقاو  نع  دعتبت  مل  مالعالا  لئاسوو  .يفئاطلا  سنزبلا 

.يعامتجالا حيسنلا  تيتفتو  ةيهاركلا  رشن  ةمهاسا يف  ةيلوؤسم  لمحتت 
 

؟؟ اهيلع اهيلع عزانتا   عزانتا قطانا   قطانا تاضوافم   تاضوافم رارق   رارق مهكارشإو  يفيف   مهكارشإو مهقطانم   مهقطانم ةيتاذ  يفيف   ةيتاذ ةرادإ   ةرادإ تايلقألا   تايلقألا حنم   حنم بسنألا   بسنألا نمنم   هنأ   هنأ دقتعت   دقتعت لهله   - - 

( نيدلا حالصو  ىلإيد  كلذكو  كوكركو ، ىونين ، ةظفاحم  راجنسو يف  ىونين  لهس   ) فينعلا عازنلل  ًاحرسم  قارعلا  تايلقالا يف  قطانم  لثمت 
ةرثأتا تاعامجلا  عيمج  نكمتت  ناو  مالس ، تاقافتا  ىلإ  لصوتلا  ىلإ  ةيمارلا  تارواشا  تايلقألا يف  قوقح  ىلع  مئاق  جهن  قيبطت  بلطتيسو 

يلثمم لبق  نم  فواخم  كانهو  .ةيوستلا  ةيلمع  ةكراشا يف  نم  ةلاحلا ) هذه  تايلقالا يف   ) هيف العاف  افرط  تسيل  يتلا  كلت  اهيف  امب  عازنلاب ،
وا يساسالا  مهنطوم  لكشت  يتلا  قطانا  صم  ديدحت  وا  مالسلا  تاضوافم  مهكارشإ يف  مدعو  تايلقالا  شيمهت  ىرجي  دق  هنا  تايلقالا 

.شعاد دعب  ام  ةلحرم  يف  يفارغجلا ، مهزكرت  قطانم 
 

نم ةلودلا  يفعت  يهو ال  ةظفاحا ، ىوتسم  نود  ام  نوكت  اهتاذ  دحب  هذهو  اهسفنب ، اهنوؤش  ةرادإل  تايلقالل  تاطلس  ضيوفت  متي  ناو 
ناكسلا نم  ةبيرقلا  ةرئادلا  لبق  نم  ذختت  اهنا  يأ  يعرفلا ،" ىوتسا  ىلع  ةجلاعا   " أدبم ىلع  موقت  لب  اهنم ، للقت  الو  ةماعلا  اهتايلوؤسم 
.ةيتاذلا ةرادإلا  لاكشأ  ىتش  قيرط  نع  ةلاعفلا  ةكراشا  ةيلقألا يف  قح  لامعإ  لاجم  مدقت يف  زارحإ  نكميو  .مهتاجايتحال  اقفوو  يلحا 

يتاذلا غ لالقتسالا  نم  اردق  ةيلقالا  حنمت  نا  ةيداحتالاو  ةيلحا  تاموكحلا  تايلقالا يف  قطانم  ةقثلا يف  رايهنا  ءوض  كلذ يف  مزلتسي  دقو 
.ةيلالقتساب ةيتاذلا  اهنوؤش  ةرادا  نم  اهنيكمتو  اهتقث  ءانب  ةداعا  ليبس  تالاجا يف  ضعب  ةرادإ  قحلا يف  نم  ةيلقألا  كمتو  يميلقإلا 



تاقيلعتلا 2 ددع 
فاليإ يأر  نع  ةرورضلاب  ربعت  الو  اهباّتك  يأر  نع  ربعت  ةروشنا  تاقيلعتلا  عيمج 

ةدیج تالواحم 
 - AGMT 10:46 2016 رياربف سيمخلا 4 

رصاعا عقاولا  ءوض  ّةيمالسإ يف  ةءارق  يعامتجالا ، ملِسلا  تامِّوقم  رمتؤم  ةنگنز يف :  یرواه  خالا  ملکت  یلع و  انلمع  نا  قبس  ةدیفم ،  ةدیج و  ةلواحم 
خلا مالک  نکل...رهزالا  خیش  ضراعم  ناکو ل  .ةیئادتبالا  نم  سرادا  طسوالا يف  قرش  قارعلا و  نایدا  سیردت  نع  ملکت  و  ناسین ٢٠١٤ . دقعناو يف 

 ."". ةعماجلا بالط  لوقع  ةیهارکلا يف  نوعرزی  لب  ةقیقحلا ،  مهنوسردی  مهتسارد ال  جهانم  نأب  اولاق "" نیذلا  ةیمالسالا  ةعیشلا  بالط  نم  مسق  افا  یرواه 
نأ دایحب و  ملکتی  نا  ملعا  یلعو  یرخالا ، نایدالا  دباعم  سئانکلا و  یلا  لافطالا  ذخا  ةیئادتبالا و  ساردم  نمو  ةعرسب  قبطت  نا  بجی  ةرکفلا  ەذه  نکل 

رکشلا عم  .لافطالل  ةداا  سیردت  لبق  ةزکرم  تارود  اولخدی 

0 قيلعتلا  ّميق   0

ربخ ميلاظم يف 
ناك

 - دادغب نم  رياربف GMT 15:41 2016يكيرما  ءائالثلا 2 
قباوط هدع  نم  دحاو  تيب  نونكسي  سانا  بيرقتلا ب  هلواحم  كدوهج يف  اركش  دعبو ,  هبيط  هيحت  مرتحا  مولس  دعس  ديسلا  ىلا  فاليا  ربع  هلاسر 

ةلودلا ماقت  يتلا  نيدلا  ناك  اذا  اذه  لصحي  فيك  نايدالا ؟؟؟ راوح ب  .تامدخلا  غو  ةقرسلا  تارازوو  لايتحالا  ةموكح  بصنلا و  سلجمب  الا  لباقتتال 
نمو ناوقلا  لك  غن  نا  انيلع  حازم , ما  مالكلا  اذه  اقح  جهانا ؟؟؟ يغت  ملست .)  ملسا  ةلوقا (  امك يف  هعبتي  ىتح  رخا  دحا  ياب  فرتعيال  اهتاسسؤومو 

ناب ةيرحلا  سانلل  مهالاو  .عيمجلل  لداع  نوناقلا  نوكي  يكل  هيبرعال  ةيمالسا  ةيجراخ ال  دياب  غاصت  نا  بجي  ناوقلا  ةيقب  ةيصخشلا و  لاوحالا  نوناق  اهلوا 
 ( ةونع مالسالا  مهلاخدا  مهميلست (  او  مهبيرعت  متي  نا  سانلا  ربجيالو  هنايد  وا  ةيموق  نم  نوعبتي  ام  وراتخي 

0 قيلعتلا  ّميق   0
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رابخأ
ةيجيلخ

ةيبرع

ةيلود

مويلا باتُك 

ءارأ

دئارجلا ةديرج 

داصتقا
ةقاطو طفن 

كونبو لام 

تاراقع

تالصاوم

قوّست

تافاقث
نفلاو بدألا  رابخأ 

ىقيسوم

حرسم

عادبإ

تاءارق

هيفرت
موجن

نويزفلتو ويدار 

ءانغ

ينف عمتجم 

نفلا مالك يف 

تاراتخم

لياتس فيال 
ءايزأو ةضوم 

هاشم

ةحص

رفس

تارايس

تاينورتكلإ

ةضاير
مدق ةرك 
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رصم
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