
 اھتبوجأو ةیصخشلا ةلباقملا ةلئسا
 
 ءارجإلً ادیج دادعتسالا مھیلع بجی ،ةفیظوب قاحتلالل مدقتلا دنع ةیصخشلا تالباقملا روبع نم لمعلا نع نیثحابلا نكمتی يكل
 .اھتبوجاو ةیصخشلا ةلباقملا ةلئسا مھأ ىلع فرعتلا ،ةیصخشلا ةلباقملل دیجلا دادعتسالا تاوطخ مھأ نیب نمو ،لمعلا ةلباقم
 تاونس ذنم صخش يأل يساسألا فدھلاو ىعسملا نإف كلذل ،لمعلا نودب لاوحألا نم لاح يأب ةایحلا میقتست نأ نكمی الف

 .اھب ملحی يتلا ةفیظولاب قاحتلاللً الھؤم نوكی نأ ىلإ لوصولا وھ ىلوألا ھجوضن

 ةقلعتملا تاراھملا ةیمنت ىلع دعاست يتلا ةیبیردتلا تارودلا ىلإ ةیملعلا تالھؤملا نم ةیادب ؛تاوطخلا نم دیدعلا كلذ بلطتیو

 ،ةیفارتحا ةیتاذ ةریس كالتما ىلع زیكرتلا رود يتأی مث ،مألا ةغللا بناج ىلإ رثكأ وأ ةیبنجأ ةغل ناقتإ كلذكو ،ةفیظولا لاجمب
 .ةفیظولا كلت لینل ةیصخشلا ةلباقملل دادعتسالاً اریخأو
 
 مھا ىلع فرعتلا اھسأر ىلع يتأی نكلو ،ةلصفنم ةلاقمب اھل قرطتلا انیلع بجو لیصافتً اضیأ ھل ةیصخشلا ةلباقملل دادعتسالاو
 .لصفُم لكشب ةلئسألا هذھ ىلع ةباجإلل دادعتسالا ةقیرطو ،اھتبوجاو ةیصخشلا ةلباقملا ةلئسا

	
	ةفیظو ىلع لوصحلل ةیصخشلا تالباقملا
 موقی ،ةفیظو يأ تابلطتم عم لماك لكشب قفاوتت يتلا ةیتاذلا ةریسلا يف تامولعملاو تانایبلا ضعب ةكرشلا دجت امدنع

 ءایشأ ةثالث نم دكأتلل ةیصخشلا ةلباقملا ءارجإل دعوم دیدحتو ةیتاذلا ةریسلا بحاص عم لصاوتلاب ةكرشلاب فیظوتلا قیرف

 :يھ ؛ةماھ
 .ةقثو حاجنب نیرخآلا عم لصاوتلا ىلع ةفیظولل مدقتملا ةردق •
 .ھیلع ةلئسألا ضعب حرط لالخ نم كلذو ،ةیقیقح ةیتاذلا ةریسلا يف ةدوجوملا تامولعملاو تاراھملا نأ دكأتلا •
 لمعلا ریوطتو ،اھذیفنت ىلع ھتءافكو ھتردق ىدمو ،ةفیظولا هذھ ماھمو تابلطتمب ةفیظولل مدقتملا مھف ىدم ةفرعم •

 .ھمدقتو

 ىلع فرعتلاو ،ام ٍةفیظوب قاحتلإلا لجأ نم ةیصخشلا ةلباقملل دیجلا دادعتسالا ةیمھأ انل دكؤت ءارقلا يئازعأ ةقباسلا طاقنلاو

 ةحیحص تامولعم ركذب مازتلالا ةرورضً اضیأ دكؤتو ،اھیلع ةباجإلا ىلعً ادیج بُّردتلا بناج ىلإ اھب ةعقوتملا ةلئسألا ةعیبط

 لاجمب اھریغو ،ةغللا يف تاراھملا وأ ،ةقباسلا لمعلا تاربخ وأ ،ةیساردلا تالھؤملاب ةصاخلاً اءاوس ةیتاذلا ةریسلا يفً امامت

 .كصصخت

 ءوض يف اھل ةبسانملا تاباجإلل انتاحیشرتو ةیصخشلا تالباقملا ةلئسأ مھأل لماش عجرم هرابتعا كنكمی لاقملا اذھ :ةیونت
 ریبك تقو كنم جاتحی دقو ً،ایبسن ریبك لاقملا نأ دجتس اذھلو ،يبرعلا لمعلا قوسب ةیرشبلا دراوملاو فیظوتلا ءاربخ تایصوت

 ً.اقحال ھل عوجرلا عیطتستل ةلضفملاب لاقملا ظفحب مكحصنن ،ءدبلا لبق اذل ،ھئاھنإل

	اھتبوجاو ةیصخشلا ةلباقملا ةلئسا
 نیمدقتملا صاخشألا ىلإ ةیرشبلا دراوملا يلوؤسم َلبِق نم اھھیجوت متی يتلاو ةیصخشلا فیظوتلا ةلباقم ةلئسأ مھأ مكیلإ

 …ـب أدبنو ،ةماع ةروصب ام ٍةفیظوب قاحتلالل
	؟تنأ نم ،كسفن نع انربخأ



 اذھ ىلع ةباجإلا نأ فرعت نأ بجیف ،“كسفن نع ينثدح “لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا كیلع نوكیس ویفرتنإ يأب كنأ دكؤملا نم

 ةریسلا يف دوجوم اذھ لك نأل كلذو ،طاقن ةروص يف ةقباس لمع نكامأ وأ ،تالھؤم نم كلمت ام نع ثدحتلا بلطتت ال لاؤسلا

 .اھل مدقتملا لمعلا ةسسؤم يف فیظوتلا ةرادإ ىدل ةیتاذلا
 نعً ازیمت رثكأ كلعجت ةقیرطب كسفن نع ریبعتلل كتقیرط يف رثكأ قمعتلا ىلإ ةجاحب وھف لاؤسلا اذھ كیلع حرطی امدنع يلاتلابو

 .ةفیظولل نیمدقتملا صاخشألا يقاب

 بردتت نأ ةیمھأ دكؤی امم ،تقولا سفن يف ةربعمو ةرصتخم تاملك يف كتازیمم مھأو كیدل ةوقلا طاقن نع ثدحتلا كیلع كلذلو

 .ةیصخشلا ةلباقملا ضوخ لبق لاؤسلا اذھ ةباجإ ىلعً ادیج

	؟نآلا نم تاونس سمخ دعب كسفن ىرت نیأ
 يتلا بابسألا مھأ نمو ،هولأسی نأ نوبحی فیظوت يلوؤسم كانھ لازام فسألل نكلو ،ئشلا ضعب يدیلقت حبصأ لاؤسلا اذھ

 كتایح يف ةلحرم درجم هربتعت كنأ مأ لمعلا يف رقتست فوس تنك اذإ ام ةفرعم يف مھتبغر وھ لاؤسلا اذھ حرط ىلإ مھعفدت

 .ةایحلا يف كتاحومط ىوتسم ىلع فرعتلاً اضیأ دیری امبرو ،لضفألا دجت ىتح

 ھنأو ،دیعبلا ىدملا ىلع لمعلا يف رارقتسالا ىلإ علطتت كنأ ةلباقملا كعم يرجی نمل دكؤت نأ يھ لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإ لضفأو

 لعجی فوس يذلا وھ ھجو لمكأ ىلع لمعلاب مایقلا نأو كلمع ناكم يف كسفن تبثت نأ نم لعفلاب نكمتت نأ كتاحومط مھأ نم

 .اھنع ثحبت نم تنأ سیلو كنع ثحبت ةیلبقتسملا صرفلا

	؟اھب لمعلا ةعیبطو ةكرشلا نع فرعت اذام
 ةسسؤم وأ ةكرشلا هذھ نع فرعت اذام :وھو ،ةكرش يأ يف فیظوتلا تالباقم ءارجإ ءانثأ ماھ لاؤس ىلإً اضیأ عمتست فوس

 .ماع لكشب لمعلا
 ،ةكرشلا نعً ائیش فرعت ال كنأ ةلوھسب فشتكی فوس كرواحی نم نأل ةیمھولا وأ ةیسامولبدلا تاباجإلا ىلع دمتعت ال انھو

 ةكبش لالخ نم ءاوس ةكرشلا نع تامولعملا مھأ عمج لالخ نم لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلل دادعتسالاً اضیأ كیلع يلاتلابو

 نكمتتو ةكرشلا هذھ نع تامولعملا مھأب ملع ىلع نوكت ىتح كلذو ً،اقبسم ناكملا اذھ يف اولمع صاخشأ لالخ نم وأ تنرتنإلا

 .عنقُم لكشب لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا نم

 ركذت نأ كنكمی ،اھریغ وأ ةیلام ةمزأ وأ نیفظوملا عم ءاوس ةمزأ يأ ىلإً اقبسم تضرعت دق ةكرشلا تناك اذإ ؛كلذ ىلع لاثمو

 نم جورخللً اضیأ ةیفاضإلا تاحرتقملا ضعب كیدل نأ وأ ،ةمزألا هذھ نم جورخلل ةكرشلا اھتعبتا يتلا ةقیرطلاب كباجعإً الثم

 .لقأ رئاسخب ةمزألا كلت لثم

 كنأو ،ةفیظولاب قاحتلالل كتبغر يف دجُم صخش لعفلاب كنأ فیظوتلا قیرفل دكؤت فوس حیحص لكشب لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلاف

 .اھب ریدج

	؟لمعلا طوغض عم لماعتت فیك



 فاشتكا نم لمعلا بحاص نكمتی فوس ھلالخ نم نأل ،قمعلا نم ةریبك ةجرد لمحی ھنكلو ،ضعبللً الھس لاؤسلا اذھ ودبی دق

 .كیلع ةیفاضإلا ماھملا ضعب ضرف مت اذإً اصوصخ طغض تحت لمعلل كتیلباق ىدم

 ركذت الو ،ةلصاوتم ةعاس 24 ـل لمعلا كناكمإب ھنأً الثم ركذت الف ؛ءيشلا ضعبً ایعقاو نوكت نأ لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإ لضفأو

 اھضرف متی ةیفاضإ ماھم يأ لمحت ىلع كتردق ةقیقح حضوت نأ ركذت نأ كیلع نكلو ؛ةیفاضإ ماھمب مایقلا لضفت ال كنأً اضیأ
 .كتباجإ يف ةیولوألا لمعلا ةحلصمل يطعت نأ مھملا نمو ،كیلع
	؟فعض طاقن كیدل لھ
 ركذت نأو ایكذ نوكت نأ بجی لاؤسلا اذھ ىلع كتباجإ دنع يلاتلابو ،فعض طاقن ھیدل سیل ةطیسبلا ھجو ىلع ناسنإ دجوی ال

 تقولا لاوط ءالمعلا عم لماعتلا بلطتت ةفیظولا تناك اذإ لاثملا لیبس ىلعو ،ةفیظولا ماھم نع ةدیعبلا كیدل فعضلا طاقن ضعب

 .نیرخآلا عانقإ ىلع ةردقلا كلمت ال كنأ وأ ،يبصع صخش كنأ ركذت الف

 ركذب ةطقنلا هذھ لغتست نأ نكمملا نمو ،ةفیظولا ىلع كلوصح صرف ىلع رثؤت ال ىرخأ فعض طاقن ركذت نأ كناكمإ يف لب

 .تاقوعم يأل ملستست الو كسفن نم روطت صخش كناب كنع عابطنإ يطعیس امم ،ةیلمع لئاسوب كفعض طاقن میوقتل كتالواحم

	؟كتوق طاقن يھ ام
 ءانثأ ربكتلاو رورغلا نعً امامت داعتبالا كیلع بجی ھنأ ىنعمب ً،اعضاوتموً الدتعم نوكت نأ بجی لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا دنع

 .لماك لكشب اھنمً انكمتم نوكت يتلا ماھملاو ةوقلا بناوج نع ثدحتلا

 مازتلالا عم بسانمو قئال لكشب ھل اھحضوت نأو ،كب اھفاشتكا كرواحم دیری يتلا بناوجلاب ملع ىلع نوكت نأ كیلع بجی اذل

 .ةغلابملا مدعو ماتلا قدصلاب

	؟تنأ كراتخن انلعجت يتلا بابسألا ام
 زئافلا كلعجت نأ اھنأش نم يتلاو ،لمعلا ةلباقم ریس يفً ادج ةرثؤملا ةیروحملا ةلئسألا نم ربتعی لاؤسلا اذھ ؛قدُصت ال وأ قدص

 وأ ةباجإلا مھنكمی ال صاخشألا نم دیدعلا نأ فسؤملا نمو ،لمعلا يف كتراھم ةجرد تناك امھم اھدقفت كلعجت وأ ةفیظولاب

 .میلس لكشب لاؤسلا اذھل دادعتسالا

 ىلإ حمطی يتلا تابغرلا ىلإو ،لمعلا بحاص اھیلإ جاتحی يتلا ماھملل كتفرعم لالخ نم نوكت لاؤسلا اذھل لضفألا ةباجإلاو

 ،ةیجیتارتسالا هذھ قیقحتب مایقلا وھ ةفیظولاب قاحتلالا نم كفدھ نأ ركْذت نأ كیلع يلاتلابو ،ةفیظولا هذھ لالخ نم اھقیقحت

 ام دجو دق ھنأ لعفلاب رعشی فوس لمعلا بحاص نأل ةفیظولا ىلع لوصحلا يف نیمدقتملا لك نعً انود كتصرف ززعت يلاتلابو

 .كب ھنع ثحبی

 تاجایتحاب ملع ىلع يننإ“ :ةباجإلا نوكت نأ نكمیف ؛)ام ةكرش يف قیوستلا مسق ةرادإ( يھ ةفیظولا تناك اذإ ،لاثملا لیبس ىلعف

 ةبسن عفرت نأ اھنأش نم لاجملا اذھ يف ةربخ ھیدلو ،قیوستلا مسق ةرادإ ىلع ةردقلا ھیدل صخش دوجو بلطتت اھنأو ،ةفیظولا هذھ

 قیوستلا لامعأ يفً اقبسم اھب تلمع يتلا تاونسلا ددع ركذا انھو( ةلیوط ةینمز ةرتف تیضق دق يننإو ،ةكرشلا حابرأو تاعیبم



 ةدعاق كیدلو اھفادھتسا نكمی يتلا ةحیرشلاب ملع ىلع تحبصأ كلذلو ،)لاجملا اذھ يف اھیلع تلصح دق ةیبیردت تارود يأو
 .اذكھو ةفیظولا نم يساسألا ضرغلا ققحت نأ اھنأش نم ءالمعلا نم ریثكلل تانایب

 نأ لعفلاب ھیلع نأو ،ةفیظولا بناوج لكب كماملإو كریكفت ةقیرط لوح ةلماكتم ةروص كرواحی نم ىلإ لقنت فوس كلذبو

 .ةفیظولا هذھل نیمدقتملا لك نیب نم كراتخی

	؟ةفیظولا هذھ دیرت اذامل
 ھتیؤر عم قفاوتی حومطلا اذھ لھو ،ةفیظولا هذھ يف كحومط ىلع كرواحی يذلا صخشلا فرعتی فوس لاؤسلا اذھ لالخ نم

 .ھنع ثحبی امو

 زاربإ يف اھلالخ نم نكمتت فوسو ،ةیركفلاو ةیرادإلا كتاراھم ةیمنت ىلع كدعاست فوس ةفیظولا هذھ نأب ركذت نأ كنكمیف

 لباقملا يف كدعاست فوس ةفیظولا هذھ نأ ركذت نأ بجی امك ،اھب زیمتلا ىلع كتردق ىدم تابثإو )ةفیظولا لاجم( يف كتبھوم

 .كدوھجمو كتقو لك اھیطعت امدنعً اصوصخ ،يداملا كعضو نیسحت ىلع

	؟لمع قیرفب مأ ،كدرفمب لمعلا لضفت لھ
 ،ھلوح نم عم لماعتلا يف نرم اھیدل فظوملا نوكی نأ يف بغرت تاكرشلا نم دیدعلا نأل ،نیدح وذ حالس ربتعی لاؤسلا اذھ

 .لمع قیرف نمض وأ هدرفمب ءاوس ةمھم يأ ذیفنت يف ھیلع دامتعالا اھنكمی ھنأو
 ثدحتلا انھ طرتشی الو ً،اضیأ لمع قیرف يفو كدرفمبً اقبسم تلمع دق كنأ ركذت نأ بجی لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا دنع كلذلو

 ةیعمتجملا ةطشنألا لاثملا لیبس ىلع ؛قیرف نمض وأ كدرفمب اھب تلمع ةمھم يأ ركذ كنكمی لب طقف قباسلا كلمع نع
 .ةیعوطتلا لامعألاو

 نأ فرعت تنك اذإً اصوصخ ؛طقف قیرفب لمعلا وأ طقف كدرفمب لمعلا دیجت كنأ ركذت نأً امامت أطخلا نم ھنأ فرعت نأ بجیو

 .يدرفلاو يعامجلا لمعلا نیب عمجت اھب لمعلل تمدقت يتلا لمعلا ةسسؤم وأ ةكرشلا لخاد لمعلا ماھم

 كیلع بعصلا نم نوكیس ھنأ ىرت الأ ،اذھ كلمع ناكمب تنأو لیوط تقو رم دق
	؟دیدج لمع ناكمب ملقأتلا
 تقول لمعلا يف رارقتسالا ىلع ةردقلا كیدل نأ دكؤیو دیج رمأ وھً الثم تاونس 5 ـلا ىدعتت ةلیوط ةرتفل دحاو لمع يف ءاقبلا

 رخآ ناكم يف لمعلا تافصاوم عم فیكتلا ىلع كتردق مدع نم دیدجلا لمعلا يف كریدم قلقی دق ىرخأ ةھج نم ھنكلو ،لیوط

 .لاؤسلا اذھ كیلع حرطی كلذلو

 تارم ةدع ریغت دق لمعلا ماظن نأو ،ةقباسلا ةكرشلا يف ةدحاو لمع ةریتو ىلعً ارقتسم نكت مل كنأ ھل ركذت نأ بجی انھو

 ةفیظوب كقاحتلإ نإف يلاتلابو ً،ادج عیرس لكشب ةروطتملا لمعلا ماھم ىلع ملقأتلا ىلع ةردق كیدل ناك ةرم لك يفوً اریثك روطتو

 .ةلكشم وأ قئاع كل لثمی ال يناث لمع ناكم يف ىرخأ

 نأ ىلإً ارظن ةدیدجلا ةفیظولا يف ةحارلا نم دیزملا دجت نأ عقوتت كنأ رواحملل ركذت نأ كنكمیف ،كلذ ىلع فیضت نأ تدرأ اذإو

 .ةیلمعلا كتاربخو كتاحومط عمً اریثك بسانتت اھماھم



	؟كلذ عم تلماعت فیكو ،اھب كداقتنا مت لمعلاب ةمھم نع انربخأ
 اھب تعقو يتلا ءاطخألاو فقاوملا مھأ ةفرعم ىلإ فدھی وھو ،فیظوتلا تالباقم يف ةیروحملا ةلئسألا نمً اضیأ لاؤسلا اذھ
 .لمعلا يف كئاسؤر نم ھیجوتلاو دقنلل كلوبق ىدمً اضیأ سیقیو ،دقنلا ىلإ ضرعتت كتلعجو
 ،ھلمع يف تاداقتنا يأ ىلإ ضرعتی مل صخش دجوی ال ھنأل ؛دقن يأ ىلإ ضرعتت مل كنأ ركذت ال ،لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا دنعو

 صخش دجوی ال ھنأً اضیأ ركذإو ،)تدجُو نإ( كلمع ءانثأ اھیلع تلصح يتلا ةیباجیإلا تاظحالملا ركذبً الوأ أدبت نأ كیلع نكلو

 .اھیفظومو اھدارفأ لكب ةسسؤملا ىلع عفنلاب ةیاھنلا يف دوعی ھنأل لمع يأ يف ماھ رمأ وھ ءانبلا دقنلا نأو ،قلطم لكشب يلاثم

 ماھم نعً امامت دیعب دقنلا ببس يذلا أطخلا اذھ نوكی نأ ناكمإلا ردق لواح( دقنلل اھب تضرعت يتلا فقاوملا دحأ ركذب مقو

 كنأل كیلإ ةبسنلابً اقلقم دعی مل )دقنلا ببس( رمألا اذھ نأو ،ام ةراھم ریوطت ىلع كدعاس دقنلا اذھ نأُ اضیأ ركذاو ،)ةفیظولا

 .ىرخأ ةرم أطخلا اذھ لثم يف عوقولا مدع لعفلاب تملعت

	؟ءالمعلا دحأ عم ةلكشم تثدح اذإ فرصتلا كنكمی فیك
 ةروصب ھیلع ةباجإلاو ً،اریثك اھحرط متی يتلاو قیوستلاو تاعیبملا يبودنمل فیظوتلا تالباقم ةلئسأ رھشأ دحأ لاؤسلا اذھ

 لماعتلا ىلع مئاق اھب لمعتس يتلا ةرادإلا وأ ةكرشلا لمع ناك اذإً اصوصخو ؛كب فیظوتلا يلوؤسم عانقإ ىلع دعاست ةبسانم
 .تاصصختلا نم اھریغو ،تامدخلاو ،تاعیبملاو ،قیوستلاو ،ءالمعلا ةمدخ لثم ،تقولا لاوط ءالمعلا نم ریثكلا عم

 ءالمعلا دحأ عم ةلكشم ىلإ قباس لمع يأ يف كضرعت حضوی يح لاثم ركذت نأ بلطتت ةلئسألا هذھ لثم ىلع ةباجإ لضفأو

 وأ ةكرشلل مئاد لیمعكً اضیأ ھنادقف مدعو لیمعلا اذھ ءاضرإ ىلع تدعاس ةدیج ةیسامولبد ةقیرطب ةلكشملا هذھ لح ىلع كتردقو

 .ةنكمم رئاسخ لقأب لمعلا ةسسؤم

 ةجرحم فقاوم يأ ىلإ ةكرشلا ضرعت ال ىتح تقولا لاوط لیمع يأ ةیبصع وأ بضغ صاصتما ىلع كتردقً اضیأ ركذت نأو

 .تامزأ وأ

 اذھ أطخب نیقی ىلع تنكو ،ام ٍرمأ ىلعً امزاع ناك نإ كریدم عم لماعتتس فیك
	؟رارقلا
 اذھ ىلع ةیلاثملا ةباجإلا نإف كلذلو ،لمعلا يف ةنامألا نیبو كریدمل ءالولا نیب ةریح يف كنأل ؛قزأم يف تنأ ةلاحلا هذھ يف

 :لاثملا لیبس ىلع لوقت نأ وھ لاؤسلا

 لضفألا لعف يف يتنامأو يریدم راكفأل يریدقت امھ نیماھ نیرمأ نیب انھ عمجت يتلاو ةفلتخملا میقلا نیب ضقانت دوجو دنع“

 يكز بولسا نع ثحبأ فوس ؛لمعلاب ریبك ررض قحلت دق لعفلاب اھنأ دكأتأو ةركفلا هذھ يفً ادیج ركفأ نأ دعبو ،لمعلا حلاصل

 تایبلسلاو رارضألا ركذب موقأ فوس كلذ دعبو ،ةینلا نسح تابثال كلذو اھب تایباجیإلا ركذبً الوأ موقأ نأب يرظن ةھجو ضرعل

 .”ةنامأ لكب ةركفلا هذھ ذیفنت ءارج اھثودح عقوتأ يتلا

 فوس امكنیب امیف ةنامألاو ةقثلا بایغ نأل كریدم نیبو كنیب ةقثلا نم رسج كانھ نوكی نأ لضُفت كنأ ىلع دكؤت نأ بجی امك

 نم عون ءانب ىلع صیرح تنأف كلذلو ،ىرخأ ةركف يأ هاجت وأ فقوم يأ يف ھب يدبت يأر يأ نم ةمئاد ةریح ةلاح يف ھلعجی

 .كریدم نیبو كنیب ةنامألاو ةقثلا



	كلمعب اھب تمق دق يتلاوً اللم تامھملا رثكأ نع انربخأ
 دحأ يھ لاثملا لیبس ىلع نوكتو اھتسرامم دنع للملاب رعشت تنك يتلا تامھملا دحأ ركذت دق كنأ لاؤسلا اذھ يف ةعدخلا

 نكمتت نل يلاتلابو ةمھملا هذھ نم للم كیدل نأب كرواحی نم نھذ يف طابترا كانھ لظیف ،ةدیدجلا ةفیظولا اھبلطتت يتلا تامھملا

 .ھجو لمكأ ىلع اھب مایقلا نم

 ةباجإلا كنكمیو ،لمعلاب ةقلعتم ةمھم يأ ءارجإ ءانثأ للملاب رعشت نأب كسفنل حمست ال كنأ ركذت نأ وھ انھ ةباجإ لضفأ كلذلو

 نم عون يأب ترعشو ھب تقحتلإ لمع يأ لخاد ةمھم يأ ينھجاوت مل يننألً ادج ظوظحم تنك امبر“ :يلی امك لاؤسلا اذھ ىلع

 يتلا يھ ةقیقدلا لیصافتلاو ةریغصلا ماھملا نأب نمؤأو ً،ادج لمعلا ةسراممب عتمتسا يننإ لب ،اھل يتسرامم ءانثأ للملا عاونأ

 .”ةریبكلا تاحاجنلا ىلإ يدؤت

	؟رخآل تقو نمً الیل وأ تالطعلاب لمعلا ىرت فیك
 عمً احیرص نوكت نأ بجی كلذ عم نكلو ،! تیتأ ثیح ىلإ باھذلاو اھعیدوت ىلإ وأ ةفیظولاب زوفلا ىلإ كدوقی دق لاؤسلا اذھ

 وأً الیل لمعلا يف ةلكشم كیدل دجوی ال يصخشلا ىوتسملا ىلع تنك اذإف ؛لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا لبق كرواحی نم عمو كسفن

 …يلاتلاك كتباجإ نوكت نأ نكمیف تالطعلا مایأ يف

 ،ةلكشم يأ يل اذھ لثمی الوً ادیج كلذ مھفتت يترسأ نأ امك ،تقو يأ يف ھب مایقلا يف يتحار دجأو لمعلل نمدم صخش يننإ“

 ”سیفنلاو يلاغلا لذب ىلإ جاتحی زیمتلا تاجرد ىلعأ ىلإ لوصولاف

 …يلاتلاك كتباجإ نوكت نأ نكمیو ،ةحارصب بجاف ؛ةلكشم كل لثمی كلذ ناك اذإ امأ

ً ارثؤم تنك يننأ دكؤت نیقباسلا يئاسؤر ةداھش نأ امك ،نكمم ھجو لمكأ ىلع نوكی يك يدھج ىراصق لذبأو يلمع بحأ يننإ“

 مایأ يفو لیللاب يعم اھتنیكس دجت نأ يف لمأت ةرسأ يدل كلذ بناج ىلإ يننكلو ،اھب تمق ةیفیظو ةمھم يأ يف يباجیإ لكشب

 يعادبإو يسامح ةجرد نم دیزت مھیلع نانئمطالاو يترسأل ةمئادلا يتیؤر نإف ؛يصخشلا ىوتسملا ىلعو ،ةیعوبسألا تالطعلا

 ”لمعلا يف

	؟يلكلا وأ يئزجلا لمعلاب بحرت لھ
 تقولا لاوط لمعلا لضفت كنأ ركذت نأ بجیف ،يئزج ماودب اھل مدقتت يتلا ةفیظولا تناك نإو ىتح كلذلو ؛ءاكذلا دیدش لاؤس اذھ

 كنع دیج عابطنا كرواحی يذلا فیظوتلا ةرادإ لثمم ذخأی فوس انھ نمو ؛كلذ يف ةلكشم دجت ال كنأو يلك وأ يئزج ماود ءاوس

 .ریصق تقو يف ام لمع وأ ةمھم زاجنإلً البقتسم ةیفاضإ لمع تاعاس ضرف مت ام اذإ ضراعت ال كنأب

	؟ئشلا ضعب ةیلمعلا كتاربخ نم لقأ ةفیظولا هذھ نأ ىرت الأ
 .دیدجلا يفیظولا عضولا نع هاضر ىدم سایقل ةفیظولل مدقتملا ىلإ اھھیجوت متی يتلا ةلئسألا ركمأو لب رطخأ نم لاؤسلا اذھ دُعی

 ىلعً ادج ةئداھ ةماستباب ظفتحت نأ كیلع لب ،لمعلاب لالقتسا وأ رورغ ةرظن يأ كیرتعی الو كئاكذ لك مدختست نأ بجی انھو

 كتاراھمو كتاربخ ریوطت ىلع كدعاست فوس ةفیظولا هذھ نأ ىرت كلذ نم ضیقنلا ىلع كنأ رواحملل ركذت نأو كھجو



 لخاد لمعلا ىوتسمب لصت يك كتربخ رامثتساب ةفیظولا هذھ لالخ نمً اضیأ نكمتت فوس كنأو ،لمعلا يف ةیركفلاو ةیرادإلا

 .لاح لضفأ ىلإ ةكرشلا
	؟قباسلا كلمع تكرت اذامل
 لب ؛ءيیس بولسأب قباسلا كریدم وأ كلمع ركذ مدع ىلع صرحلا لك صیرح نوكت نأ بجی لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا دنع

 كنكلو ً،اضیأ ةیركفلاو ةیفیظولا كتاراھم ریوطت نم تنكمتو ریثكلا تملعت دق كنأ ركذت نأو ناكمإلا ردقً ایدایح نوكت نأ كیلع

 .ةیلمعلا كتایح نم ةلبقملا ةلحرملاب روطتلا كل حیتتو ةصاخلا كتاراھم عم قفاوتت ربكأ ماھم تاذ ةفیظوب قحتلت نأ دیرت

 ریغو يمداصت صخش كنأب عابطنا يطعی فوس قباسلا كریدمو ةقباسلا كتفیظو نع يبلس لكش يأب كثیدح نأ فرعت نأ بجی

 .ةدیدجلا ةفیظولا ىلع لوصحلل كتصرف ىلع رثؤی دق امم ،كلمع ناكم ىلع نیما

	؟لمعلاب رمتستس لھ ،بیصنایلا ةزئاجب رالود نویلم 2 تحبر اذإ
 بحت ال لوسك ناسنإ كنأب ةلاسر رواحملل لقنت فوس ،”لمعلا نع عبطلاب فقوتأ فوس ،)معن(“ ـب لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا

 كلجأ نم صاقنإ نود يتفیظو ماھمب موقأ انأ امك ىقبأ فوس ،)ال(“ ـب تبجأ اذإ امأ ،طقف لاملا ىلع لوصحلا لجأ نم الإ لمعلا

 .ھعمً اقداص تسل كنأب روعش ھیلإ للستی دق ”طقف ةكرشلا لجأ نمو تنأ

 كنكمی ال كتایح نم ءزج لمعلا نأ ركذت نأو ،ةیباجیإلا رعاشملا ىلع زكرت نأ لاؤسلا اذھ ىلع لضفألا ةباجإلا ربتعت يلاتلابو

 ةداعسلا يعاود مھأ نم جتنم صخش كنأبو ةایحلا يف زاجنإلاب روعشلاو لمعلا نأو ،لام نم تكلم امھمً اقلطم ھنع ىنغتست نأ

 .بائتكالاو نزحلا نم نوناعی مھمظعم لب ،ءادعس اوسیل ملاعلا لوح ءاینغألا نم ریثكلا نأ كلذ ىلع لیلدلاو ،كیدل

 لاوحألا نم لاح يأب ىلختت نل ىرخأ ةقیرط يأ وأ بیصنایلا لالخ نم ءاوس لاملا ىلع تلصح اذإ كنأ فیضت نأ كنكمیو

 .لوقت امیفً اقداص تسل كنوك نم بایترإلا نود كنم كلذ عامس لوبقملا نم نوكیس تركذ ام دعبو اھتقو ،جاتنإلاو لمعلا نع

	؟لمعلا يف كتاراھم ریوطت كنكمی فیك
 دوت يذلا لمعلا لاجمب ةقلعتملاً اصوصخ كتاراھم ریوطتل كدادعتسا ىدم فرعی نأ رواحملا دیری لاؤسلا اذھ لالخ نم

 .ھب قاحتلالا

 ةیركفلا تاراھملا لكب مئاد عالطإ ىلع كنأب كرواحی نمل ركذت نأ كیلعف ،ةیرادإ ةفیظول مدقتت لاثملا لیبس ىلع تنك اذإف

 كلذو ،لاجملاب دیدج وھ ام لك ملعتل فغشلا مئادً اضیأ كنأو ،ةیرادإلا تاراھملا ةیمنتب ةصاخلا ةیبیردتلا تارودلاو ،ةروطتملا

 لمكأ ىلع لمعلا مدقت ىتح كتاراھم يمنت نأ ىلع كدعاست ةیجراخ ةیبیردت تارود ىلع لوصحلا وأ تابیردت يأل عوضخلاب

 .ھجو

	؟قباسلا/يلاحلا كریدمب فعضلا طاقنو زیمتلا طاقن مھأ نع قدصب انربخأ
 كئالو ىدم فرعی نأ دیری رمألا بلاغ يف ھنكلو ،قباسلا لمعلا يف كریدمب كتقالع تناك فیك ھمھی ال ةلباقملا كعم يرجی نم

 .ال مأ هرھظ فلخ نم ءوسلاب دعب امیف دیدجلا كریدم نع ثدحتت فوس لھو ،كریدم نع ثیدحلا دنع كتیباجیإو



 يف ةقیقدلا ھتاھیجوت لالخ نم كنأ ركذت نأو ،قباسلا كریدم يف ةیبلسلا رومألا نع دعتبت نأ لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإ لضفأ كلذلو

 لكل ءالو ھیدلو يباجیإ ناسنإ كنأ ةراشإ ھیطعت فوس يلاتلابو ،ةربخلا نم دیزملا باستكاو كتاراھم ریوطت نم تنكمت دق لمعلا

 .ھعم لمعی صخش

	.ةیرادإلاو ةیلیلحتلا كتاردق ھب تلجت كلمعب فقوم نع انربخأ
 فوس ً؛اریثك ریكفتلا وأ درلا يف كددرت نأل ،لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإللً ادیج دادعتسالا مدع وھ اھب عقت دق يتلا ةلتاقلا ءاطخألا نم

 وأ ةیلیلحت تاردق كیدل دجوی ال ھنأ وأ ،اھتحرط دق ةیعادبإ ةركف يأ ىلع لیوط تقو ىضم دق ھنأبً اعابطنا كرواحم يطعی

 .لمعلا صخی امیف يرادإلا وأ ىركفلا عادبإلا ىلع ةردقلا كیدل سیل وأ ،ساسألا نم ةدیدج ةیرادإ

 ةیعادبإلا راكفألا مھأ اھب بترت كنھذ يف ةمئاق كیدل نوكی نأ بجی ھنأو ،لاؤسلا اذھل دیجلا دادعتسالا ةیمھأ ىلع دكؤی اذھو

 ةمئاق كیدل ناك اذإ ھنأل ،كیدل ةوقلا طاقن مھأ عبطلاب اھللختتو لمعلاب تازاجنإلا نم دیدعلا ىلع كتدعاس يتلاو ،كب ةصاخلا

 .فوخ وأ ددرت نود كیلإ لاؤسلا ھیجوت روف اھحرط يف ةبوعص يأ دجت نلف ،كلذب

 يف ةددحم ةركف ذیفنت يف كرود ،ةددحم تامدخ وأ تاجتنم میدقت ةكرش يف لمعت تنك اذإ لاثملا لیبس ىلع ركذت نأ كنكمیو

 ةیلیلحتلا كتاردق بناج ىلإ ریبك دح ىلإ ةكرشلا حابرأ تعفرو ةزیمم ةركفلا هذھ تناك مكو ،اھب لمعت تنك يتلا ةكرشلا ضرعم

 .اذكھوً اضیأ ةزیمملا

	.اھب ملحت يتلا لمعلا ةئیبو ناكم انل فص
 بولطملا ىوتسملا قوفت ةیرادإلاو ةیلمعلاو ةیساردلا كتالھؤمو كتراھم نأ ىری امنیحرواحملا نم لاؤسلا اذھ ھیجوت متی

 .ةفیظولل

 يف كلذ ریغ عقاولا نأل ةیلاثم لمع ةئیب فصوب نانعلا كسفنل قلطت الف ،لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا دنعً ایكذ نوكت نأ بجی انھو

 .لمع ةلباقمب راوح ءارجاب ةسایكلا نع دعبلا لك دعبی ام وھو ،اھل مدقتملا ةكرشلل دقتنملا عضومب كسفن دجتف ،تاسسؤملا مظعم

 نع ثدحتلا يفً ایباجیإ نوكت نأو ،فارسا نود نكلو لمعلا ةلباقم اھب يرجت يتلا ةكرشلا تافصاوم نم ضعب ركذ نم عنام الف

 ةطقنلا ىلإ انذخأی اذھو ، ،ةكرشلا هذھ لخاد لمعلا تافصاومو ةعیبطب بحرت كنأ رشابم ریغ لكشب ھل لقنتل ةكرشلا تافصاوم
 .ةیصخشلا ةلباقملا يرجت نأ لبق ةكرشلا هذھ نع تامولعملا لكبً املم نوكت نأ كنم بلطتت يتلاو مھألا
 لعفتس اذامو ،كنم رغصأ صخش وھ لمعلاب كریدم نا تدجو اذإ كروعشب انربخأ
	؟ةأرمإ تناك نإ
 نأ ھل لوقت نأ لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإ لضفأو ،رخآلل كلبقتو لمعلا يف كتنورمو كحتفت ىدم نم دكأتی نأ رواحملا دیری انھو

 ةلكشم كیدل دجوی ال ھنأ ينعی امم ،ةءافكلاو ةقدلاو ةربخلا ةجرد وھ لمعلا ءانثأ امئاد ھیلع دامتعالا لضفت يذلا دیحولا سایقملا

 .يفیظولا بصنملا اذھل ھتلھأ يتلا ةءافكلاو ةربخلا نم ةریبك ةجردب عتمتی ماد ام ةأرما وأً انس رغصأ لمعلاب كریدم ناك اذإ

 امدنع لضفأ لكشب نولمعی ،سیئرلا ىتحو لابقتسالا فظوم نم ةیادب ةكرشلاب نیلماعلا عیمج نأب نیقی ىلع كنأً اضیأ ركذت نأو

 نم دیزیو نوكی ام لضفأ نم لمعلا ةئیب لعجی امم ،كلمشی اذھو لداع لكشب مھتأفاكمو مھرعاشمو مھدوھجو مھتاردق مارتحا متی



 ةكرشلا مدقتو ومن ىلإ عبطلاب يدؤی فوس اذھو ةكرشلاب نیلماعلا عیمج نیب مئاوتلاو ةفلألا راشتناو لمعلا بحو سامحلا ةجرد

 .ظوحلم لدعمب

	؟ةیلمعلا كتایحب هرییغتل ىعستس يذلا ئشلا وھ ام ،فلخلل ترظن اذإ
 لكاشم يأ وأ ،لمألا تابیخ وأ ،اھیلع تمدن تارارق وأ ،كتایح يف اھب تعقو ةددحم ءاطخأ نع فشكلل لاؤسلا اذھ ھیجوت متی

 .كتیصخشو كتایح ىلع ریثأت اھل لاز الو تثدح دق

 نأ ركذت نأ كیلع يلاتلابو ،لمعلاب كزیكرت وأ كغرفت ةجرد نم للقی دق ئیش يأ ركذت ال نأ بجی لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا دنعو

ً الثمك ،رواحملا ىدل كمھسأ نم للقی ال امب نیعم فقوم ركذ نم عنام الو ،تاربخلا باستكاو ملعتلاب ةئیلم تناك ةقباسلا كتایح

 فقاوم ةھجاوم يف كیدل ةربخلاو يعولا ةجرد نم تعفرو كتیصخش نم تلقثأ دق اھل تضرعت دق ةلكشم وأ ةبرجتركذت نأ

 .ةیلمعلا وأ ةیصخشلا كتایح ىلعً ایبلس رثؤت نأ نود ةوقب ةفلتخملا ةایحلا

	؟ةینھملا كتریسمب ھتذختا يذلا بعصألا رارقلا وھ ام
 .فیظوتلا ةلباقم ءارجإ لبق اھل ریضحتلاب ماق دق لمعلل مدقتملا نوكی ال بلاغلا يف يتلاو ،ةئجافملا ةلئسألا نم اذھ ربتعی

 تررطضاو ،اقبسم لمعلا يف ھل تضرعت دق ام فقوم ریضحتب موقت نأ كیلع ؛حیحص لكشب لاؤسلا اذھ ىلع بواجت ىتحو

 رارق ناك مكو ،ھیلإ لوصولل اھتعبتا يتلا ةقیرطلاو ،رارقلا اذھ ةبوعص ببسو ىدم حضوت نأو ،ھب يریصم رارق ذاختا ىلإ

 .رارقلا اذھ ذاختا نع تجتن يتلا ایازملاو دئاوفلا ركذت نأ عبطلاب ىسنت الو ،بعصو ءيرج

	؟ةیضاملا ةرتفلاب لمع نودب كرارمتسا ءارو بابسألا ام
 نأ بجی انھو ،لمع نودب ةلیوط ةرتف تیضق دق تنك اذإً اصوصخو ،ةبوعص فیظوتلا تالاقم ةلئسأ رثكأ نم لاؤسلا اذھ
 ةصرف يأب قاحتلالا نمً الدب ةبسانم لمع ةصرف نع ثحبلا نم رثكت نأ تلضف كنأو كرایتخا نم ناك رمألا اذھ نأ حضوت

 .ةیلمعلا كتاربخو كتاراھم ریوطت يف كدعاست نل لمع
 ةدیجلا ةساردلا دعب الإ ّيلع ضرُعت ةفیظو يأب لبقأ ال نأبَ ادھع تذخأ ،قباسلا يلمع تیھنأ نأ دعب“ :يتآلاك بیجت نأ كنكمیف

 ردق بیقنتلاو ثحبلابً ارارق تذختاو ةصرفلا تیلغتسا دقف كلذلو ،ةیلمعلا يتاردقو يتاراھم ىلإ فیضت فوس اھنأ نم دكأتلاو اھل

 ”ةربخلا نم دیزملاً اضیأ يل فیضت يتلاو ةیلمعلا يتاراھم عم بسانتت يتلا ةفیظولا نع عاطتسملا

 .ةیباجیإ ةطقن ىلإ )لمع نود لیوط تقول كءاقب يھو( ةیبلسلا ةطقنلا لیوحت نم تنكمت دق نوكت كلذبو

	؟قباسلا لمعلا يف كبتار ناك مك
 لخدلا طسوتم فرعی نأ رواحملا دیری يلاتلابو ةریبك ةبسنب لمعلا يف كلوبق ىلع لدی اذھف ؛كیلع لاؤسلا اذھ رواحملا حرط اذإ

 يف غلابت وأ بذكت الأ بجیو ،ةدیدجلا ةفیظولاب قاحتلالا دنع هاضاقتت فوس يذلا بتارلا ىلع كتضوافم أدبی ىتح كب صاخلا

 .ةریبك ةلوھسب ھفاشتكا متی كلذ نأل ً،اقبسم هاضاقتت تنك يذلا بتارلا ةمیق



 كتیصخش بناوج لك ةفرعمب كرواحم مامتھا ىلع رخآ رشؤم ربتُعی اذھ نأل ،قلقت الف كعم فیظوتلا ةلباقم ةلئسأ ترثك اذإو
 .ةفیظولا يف كلوبق ىلع دیج رشؤم ةیصخشلا ةلباقملا ةرتف لوط ربتعی كلذلو ،لمعلاب قاحتلالا دنع كتاراھمو
	؟انھ كبترمل كتاعقوت يھ ام
 ركذت ،ھجو لضفأ ىلع ھیلع بواجت ىتحو ،لمعلا تالباقمب بتارلا ىلع ضوافتلا تاراھم ىلإ رشابم لكشب قرطتی لاؤسلا اذھ

 :ةیلاتلا تاداشرإلا

 عیبی نم وھ حجانلا عئابلاف ،بتارلل ةردقم ةمیق ضرفب أدبی نم وھ كرواحی نم عد لب ؛بتارلا ضرعب تنأ أدبت ال .1

 دعب قحتسملا بتارلا دیدحت ھنكمی نم تنأ“ ً،الثم ھل لوقت نأ نكمیو ،اھرعس لبقً الوأ اھتازیممو اھتدوجب ھتعاضب

 ”.كل رمألا كرتأ كلذلو لمعلا يف يتربخو ةیرادإلا يتاراھمو ةیصخشلاو ةیساردلا يتالھؤم ىلع تفرعت نأ

 لاملا نإ“ ً:الثم ھل لوقت نأو ،اضیأ كتباجإ يفً ایكذ نوكت نأ بجیف ً؛اركبم لاؤسلا اذھ حرطب رواحملا ماق اذإ امأ .2

 تنك اذإ ام دكأتت ىتح لاؤسلا اذھ لیجأت كنم وجرأ كلذلو ،يساسألا يفدھ سیل ھنكلو يفادھأ نمض نم نوكی دق

 .”ال مأً الوأ لمعللً ابسانم

 ً،اقلطم مقر يأ ركذت الأ كیلع كلذلو ،يروحم لماع لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا يف ةقابللا نأً اضیأ فرعت نأ بجی .3

 عم ةبسانتم بترم حئارش عضت ةكرشلا نأب ملع ىلع كنأب ؛كعم ةلباقملا يرجی نم ربخت نأً اضیأ كنكمی لب

 .لمعلا يف كتاردقو كتاراھم ىدم عمً اقفاوتم نوكی فوس بتارلا نأ دكأتم كنأو ،ةفیظولا تابلطتم

 ةفیظولل روجألا طسوتمب ملع ىلع نوكت نأ كیلع يلاتلابو ،ةیضوافت ةطقن بتارلا نأ فرعی نأ صخش لك ىلع .4

 عم ضوافتت نأ كیلعف ؛ةمیدقلا نم رثكأ ةدیدجلا ةفیظولا ماھم تناك اذإ ھنأً اضیأ فرعت نأ بجیو ،اھل مدقتت يتلا

 اذإً اقلطم بذكت الو ،قباسلا كبتار نم % 25 ىلإ 20 نیب حوارتت ةبسنب بتارلا ةمیق عفر لواحت نأو رواحملا

 .قباسلا كبتار نع رواحملا كلأس

 يذلا بتارلا نمً اریثك ىلعأ بتار ضرعب رواحملا ماق اذإ ؛رابتعالا يف اھذخأ بجی ىرخأ ةینف ةطقن كانھ .5

 نم ةیلاع ةجردب كرواحمل ركذت نأ لواح لب ،مقرلا اذھل كناسحتساو كتداعس راھظإ يف غلابت الف ً،اقبسم هاضاقتت

 كرواحی نم يطعت فوس انھو ،اھسفن ءاقلت نم كبتار عفرت ةكرشلا لعجت فوس لمعلا يف كتراھم نأب ةقثلا

 .ةفیظولاب قاحتلالا مت ام اذإ بتارلا اذھ ىلع قفاوم كنأ ىلإ ةراشإ

	؟انھل كتنیدم نم لاقتنالل دادعتسا ىلع تنأ لھ
 نكلو ؛لاؤسلا اذھ ىلع ةباجإلا دنع ينأتلاب كیلع كلذلو ،كنع يبلس عابطنإ يطعت دق لاؤسلا اذھ ىلع )ال( ـِب ةعیرسلا ةباجإلا

 دیدج ناكمل باھذلاو ،يلاحلا كتشیعم ناكم كرت نع كقیعت تایلوؤسم وأ ةلكشم كیدل لھ ،قدصبً الوأ كسفن لأست نأ كیلع

 .كلذب حیرص نوكت نأ كیلع بجی اھنیح ،”معن“ يھ ةباجإلا تناك نإف ،ناكملا اذھ نع رظنلا ضغب

 طاقنلا ضعب نع راسفتسإلل ةجاحب كنأ لثمألا ةباجإلا نوكت دق اھنیحف ،كیلإ ةبسنلاب ةلكشم لثمی ال لاقتنإلا نم أدبملا ناك اذإ امأ

 طاقنلا نم كلذ ریغو تالصاوملاو میلعتلاو اھیلإ لقتنملا دلبلا ىلإً ةفاضإ ،اھب لمعتس يتلا ةسسؤملا ةسایسب ةصاخلاو ةماھلا

 يطعت نأ كنكمیف كتالؤاستل ةیضرم تاباجإ ىلع لصحت نیحو ،مظنملا ریكفتلاو ةیدجلا عابطنإ كنع يطعتس يتلاو ،ةماھلا

 .لاقتنإلل دعتسمو ،كلذ يف ةلكشم كلمت ال كنأو باجیإلا ةراشإ



 لثمب لثمألا رایخلا يھ ةحارصلا نوكت ال دق اھنیحف ؛كرمأ نمً اددرتم تنك وأ ةموسحم ریغلا قئاوعلا ضعب كیدل ناك نإ امأ

 متحتی ً،ایدج ضرعلا كیتأی امنیحو ،)ةلكشم ةیدل سیل(ً ایئدبم ھنأب بواجت نأ كنكمیف ،دعب كرمأ مسحت مل كنأ املاطف ؛فقوملا اذھ

 .كرارق تمسح دق نوكت نأ كیلع

 اھنیحف ،لمع نودب وأ جرختلا ثیدح تنك ناف ،عاضوألا فالتخا عم رییاعملا فلتخت عبطلاب ؛يتآلا ىلع دكؤن نأ دونً اریخأو

 .كدی نم ةصرفلا عیضت ال ىتح تالزانتلا ضعب مدقت نأ كیلع بجی

	حاجنب ةیصخشلا ةلباقملا زایتجال ةلاعف حئاصن
 ةماع ةلئسأ يھً اقبسم اھانضرع يتلا ةلئسألا تناك اذإو ،اھب صاخلا دادعتسالا ةفیظو لكل نأ فرعی نأ صخش لك ىلع بجی

 .ىدح ىلع ةفیظو لكب ةصاخلا ىرخألا ةلئسألا ضعب دجوی ھنأ الإ ؛فئاظولا لك يف

 فوس يذلا يملعلا لاجملا تایساسأبً امامتً املم نوكت نأ كیلعف تاعماجلا ىدحإ يف سیردتلا ةئیھب قاحتلالا دیرت تنك اذإ الثمف

 اذھل ةیساسألا دعاوقلابً املم نوكت نأً اضیأ بجیف ةیسدنھلا تاكرشلا دحأ يف ةفیظولاب قاحتلالا دیرت تنك اذإو ،ھسیردتب موقت

 .اذكھو لاجملا

 :لثم ،كب فیظوتلا يلوؤسم عانقإ يف ماھ لماع ةیصخشلا ةلباقملا لعجت يتلا ىرخألا بناوجلا ضعب كانھو
 نیدوجوملا لك ةحفاصمو كھجو ىلع ةئداھ ةماستباو ةتباث ىطخب لمعلا تالباقمب ةصاخلا ةعاقلا ىلإ لوخدلا •

 مسق ریدمو ،ةیرشبلا دراوملا لوؤسمو ،ریدملا :مھ صاخشأ ةثالث بلغألا ىلع دجت فوسو ،فلكت نود ةقثب
 .رتوت وأ قلق يأ نود مھعم ثدحتلا كیلعف ،ةفیظولاب صاخلا لمعلا

 ً.ادیج اھلالغتسا كیلع اذل ،حاجنب اھزایتجال كحاجن صرفب رثؤمو ماھ لماع لمعلا تالباقم يف دسجلا ةغل •
 نم رثكأ ثیدحلا يف دزت الو ،ةباجإلا لبق ریكفتلا يف كتقو ذخو ،لاؤس يأ ىلع كتاباجإ يفً اددحموً احضاو نك •

 .ةیصخشلا وأ ةیلمعلا كتاراھم ضرع يف غلابت الو ،مزاللا
 ةیمسر سبالم يدترت نأو ،لقألا ىلع ةعاس فصنب ةیصخشلا ةلباقملا دعوم لبق لصت نأ ناكمإلا ردق لواح •

 .ةیصخشلا ةلباقملا ةعیبطل ةبسانم

 بردتلاو ةلئسألا ىلع ةباجإلا ةقیرط رایتخا يف دیدشلا ءاكذلا بلطتی حاجنب ةیصخشلا ةلباقملا ةلئسأ زایتجا نأ انل حضتی كلذبو

 كلعجی كدادعتسا مدع نكلو ،ھجو لمكأ ىلع ةفیظولا ماھم لكب مایقلا ىلع ةیقیقح ةردقو ةراھم كیدل نوكی دق كنأل ً،ادیج اھیلع

 .كلذ تابثا يف لشفت

 ىعسی نم لكل لماش عجرم اھنم لعجنل ةیرود ةروصب اھتبوجاو ةیصخشلا ةلباقملا ةلئسا مھأل ةلاقملا كلت ثیدحت متیس

 لوصحلا مث نمو ً،اقحال ةلوھسب ھیلإ لوصولا اوعیطتستل ةلضفملاب لاقملا ظفحب مكحصنن اذل ،فیظوتلا ةلباقم لبقً ادیج دادعتسالل
 .ةنكمم ةدافتسا ىصقأ ىلع
 
 


