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ي456لجنإلا لصألل ة*()ع ةمجرت  
ة*لودلا ة*ئانجلا ةم9حملا  
ة*ناثلا ةBد*همتلا ةرئادلا  
نادوسلا ،روفراد :عضولا  

N6
O دملا ة*ضقRO ع دض ماعلاUO ع دمحمUO عWع"( نمحرلا دUO ب^شوك"(  

ICC-02/05-01/20 
الاتيإ روتافلاس وlرازور ةاضقلا س^ئر  
r6اقلا

O م ا*س^ك ناوطنأuvO اودنيم  
y6اxأ وكوموت ة*ضاقلا

O  
3 ةم9حملا ةعاق - مهتلا رارقإ ةسلج  
2021 ويام 25 ءاثالثلا  
 )اًحاWص 9.35 ةعاسلا ةحوتفملا ةسلجلا أدWت(
... 

 
y6ول� ةد*سلا

O ]ص 10. 03ةعاسلاWاًحا[ 
 مهيلع u6Oجملا نع ة�ا*ن مويلا م9مامأ لوثملا �O ف��ل هنإ .45خلا حاWص ،ةاضقلا تا6�ح ،س^ئرلا د*سلا
N6 )اBاحض(

O لا ة*ناس�إلا دض مئارجu�O كتراWبرحلا لالخ ت N6
O ام ذنم .روفراد Bع نم براق��lاًماع ن، 

y6ادوسلا س^ئرلا تاوق ت�ش
O طاوم 45جهتو باصتغاو لتقل ةلمح 45ش�لا رمعu6O ادوسلا روفراد م*لقإy6

O 
y6ادم فلأ 300 لتق ه*ف مت يذلاو

O 4جاوv ع نويلم 56 نثا نم ��4أU ة*نادوسلا ةموكحلا ت�ش .مهلزانم كرت 
 لجرلا و¢ "ءادقعلا د*قع" ناف ءاعدالا نم متعمس ام�و ،دl¥جنجلا تا*ش^ل*م عم د*ب اًدB ةلمحلا ەذ¢
N6 دوجوملا

O ¢ع :مويلا ةفرغلا ەذUO عWع ب فورعملاو نمحرلا دUO ب^شوك. 
 

N6 انعم 56 جانلا عيمج نوكB نأ u6متأ تنك
O جملا رظتنا دقل .ةم9حملا ةعاقu6O مهيلع N6

O ¢18 عئاظفلا ەذ 
 دض مئارجلاو برحلا مئارج Uع ا45ًخأ ةلادعلا هجاوي دl¥جنجلا دئاق ةlؤرل اًماع 18 .ةظحللا ەذ¢ اماع
N6 مويلا ةف*نعلا تاxاªWشالا رارمتسا عم .اهبا9ترا مت u�Oلا ة*ناس�إلا

O ¢مت ث*ح ،نادوسلا نم ةقطنملا ەذ 
 يذلا نمثلا ىرنو - عــــ�lلا معدلا تاوق نالا ةامسملا - دl¥جنجلا فلخ نم لWق نم 56 يندملا ةمجاهم
 ةحلاصملاو مئتلت نأ نكمB ال اBاحضلا حورجو فنعلا تارود رمتس®و .باقعلا نم تالفإلا ل�اقم هعفد متي
 .ةلطعم

 
 ةمxاحملل لود ءاسؤر ةم9حملا ەذ¢ تمدق دقل .ةBداع 45غ ة45ثك حاون نم ةلاحلا ەذ¢ ،ةاضقلا تا6�ح
 .ةمl)جلا ح�م نع اد*ع� و¢و نl)خالا دشح� 45بك لوؤسم هلعف ام لوح ةلئسأ اBاضقلا نم دBدعلا ح)طتو
 Uع ةطاس�ب قفاو يذلا صخشلا س^ل هن³لو ،زرا� دئاق هنأ� مهتم ه� هªWشملا نا .ان¢ لاحلا و¢ س^ل اذ¢
 Uع و¢و دl¥جنجلا UOتاقمل رماوأ رادصإل هترفاص مادختسا� مهتم و¢و .ةد*ع� ةمصاع نم ةكرعملا ططخ
 .ضرألا وحن مه¢وجوو ضرألا Uع نوقلتسم م¢و 56 لقتعملا روهظ Uع سودلا� مهتم و¢و .ەداوج رهظ
 مئارجلا ەذهل ن�l¼اWملا اBاحضلا �UOوم لمش«و .سأفلا� توملا �uح مهــ(6�� 56 يندملا لتق� مهتم و¢و
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اهجو ه� هªWشملا اوأر :لاعفألا ەذ¢ لثم Uع نا*علا دوهشو
½

N6 اBاحضلا نم دBدعلا نإف لعفلا(و .هجول 
O ¢ەذ 

r6املا ع¥بسألا اBاحضلا دحأ لاق .عا466لا لWق ه� هªWشملا نوفرعB اونا� ة*ضقلا
O: "رأlيماحم نم دu�O 4خت نأv 

�yأB ب^شوك UOع نا� عا466لا لWق نأ ةاضقلا
O لسري نأ داتعاو ةدمع نا� يدلاو نأل انل466م �إu6O ذ*فنتل 

N6 هتيلد*ص نم ه� هªWشملا نورخآلا اBاحضلا فرعlو ."تامهملا
O 4خأو .ال*سراقvتu6O نم روفلا نم ة�اش مأ 

 نم دBدعلا نا� ريدقتلل ةصرفو ÄOخش رما 4vتعB اذ¢ كلذل ."UOع ÂOع" ەوعدت ÁOو تأش� اهنأ ال*سرق
 .اهيف لمألا نع ةلl¥ط ة�4ف ذنم UOخت دق مهيلع u6Oجملا
 

�yادافا نوكتªس ،ةاضقلا تا6�ح
O الوأ .ءازجأ ةثالث نم مويلا

ً
 اذاملو مهلثمأ نيذلا اBاحضلا نع ةمدقم ،

N6 ةكراشملا اوراتخا
O ¢مهفواخمو مهئارآ فصأس ،اً*ناث .ة*لمعلا ەذ Èلا مهتلا نأشu�O د*�أتلل ءاعدالا اهمدق. 

 .تاماهتالا ەذ¢ قاطن نأشÈ مهفواخمو م¢رظن تاهجو زجوأس ،اًثلاثو
 

 نم 45ث³لا مهيدل نيذلا 56 جانلا نم 126 ل*ثمت ة*عقاو ة*لوؤسم اهنإ ،ةاضقلا تا6�حو س^ئرلا د*سلا
N6 مهيلع u6Oجملاو .ةم9حملا ەذ¢ همدقت نأ نكمB ام*ف لمألا

O ¢ا ،لمارألاو ماتيألا نم م¢ ة*ضقلا ەذ�ªاوفش 
 اBاحض مهسفنأ م¢و ،مهتاوخأو مهتاجوز باصتغا اودهش دقل ،ةلوفطلا ءاقدصأو م¢ءا�آو مهناوخإ ثثج
 .نوئجال مهنإ ،مئارجلا ەذ¢ لثمل

 
 هنو³لتمB ام ل� مهنم 45ث³لا دقف ،بالطو 56 ملعمو راجتو ةاهطو 56 قئاسو 56 عرازم اونا� كلذ لWق ن³لو
 نورخآ دقفو بBذعتلا تا�دن لمحB ضعWلا لازي الو .ة*حصو ةد*عس ةا*ح ش^ع Uع مهتردق او�خو
 u6Oجملا عا(رأ ةثالث نم ��4أ لاز ام اهلثمأ ة*حض 126 56 ب نم ،ةاضقلا تا6�ح .لافطألا باجنإ Uع ةردقلا

N6 نوش^عB مهيلع
O ام و¢ اذ¢ .56 حزانلل م*خم Bروفراد� قحل يذلا رامدلا دع� نمزلا نم نيدقع نم براق. 

N6 ةا*حلا ،ةاضقلا تا6�ح
O عت تام*خملاu6O ع لوصحلل موي ل� ةانعملاU ام BكÍ6

O ءاملاو ءاذغلا نم 
 اذ¢ ،اهيلع ءادتعالا رطخل ةضرعم بطحلا عمجل م*خملا رداغت ةأرما يأ نأ ةفرعم u6OعB اذ¢ ،ةlودألاو
Bعu6O ه*لإ ب¢ذت نا9م دجوي ال هنأ ةفرعمو ،عضولا اذ¢ نم ج)خم دجوي ال ةا*ح صرف وأ م*لعت نود� هنأ 

N6 كوعضو نيذلا كئلوأ نأل
O 4خأ ،كان¢ اولاز ام م*خملاvy6

O نيدوجوملا ءا�آلا دحأ N6
O ش^عن نحن" م*خملا 

 .رخآ ل466م يأ لافطألا نم 45ث³لا فرعB مل كلذ عمو ،"ان¢ ةمl)ك 45غو ةBاغلل ةنيهم ةا*ح
 

N6 مهيلع u6Oجملا ،ةاضقلا تا6�ح
O ¢ق نم س^ل عبطلا� اذ¢ ،روفلا ةل*بق نم مهع*مج ة*ضقلا ەذWل 

 عم قيس�تلا� دl¥جنجلا تاوق لWق نم ÐvOهنملا داهطضالل روفلا ضرعت ءاعدالا ةلدأ رهظت ام� ،ةفدصلا
y6ادوسلا ش^جلا

O، ال يذلا ملألاو Bةدح ��4أ حبصأ ەوناع يذلا ەروصت نكم Èةلءاسملل ماتلا با*غلا ب�س. 
الد�

ً
N6 وأ يدBألا WUOكم ةانجلا ةlؤر نم 

O ع نا� ،ماهتالا صفقU جملاu6O م¢و مهتد¢اشم مهيلع Bنودوع 
 نومدخB دl¥جنجلا ةداق نإف لعفلا(و ،ه*لع لوصحلا اBاحضلل نكمB ال رمأ و¢و ،ة*ع*بطلا مهتا*ح �إ
N6 مويلا

O لا دئاقلا زاجتحا مت دقو ةموكحلاWنجُس يذلا زرا N6
O متو ع¥ضوملا� اهل ةلص ال مهتب نادوسلا 

N6 هحا¼ قالطÓو هنع وفعلا
O ماعلا اذ¢ نم قباس تقو. 

 



 

 
3 

N6 ب�سلا و¢ اذ¢
O جملا نأu6O ع نوممصم مهًع*مج مهيلعU كترملا مئارجلا نع ةلءاسملا ةع�اتمWة N6

O 
 م¢و ،ةلادعلا ةد¢اشمل �وألا مهتصرف ÁO ة*ضقلا ەذ¢ ،ةد*حولا مهتصرف ÁO ة*ضقلا ەذ¢ اذاملو ،روفراد
N6 مهلثمأ نيذلا اBاحضلا ىدحإ u6Oت4vخأ .ةكراشملا نودl)ي ،طقف ةد¢اشملا نودl)ي ال

O اهنBةل�اقملا ة: 
N6 ةلفط تWجنأو ،"ضاخملا لخدأس u6Oنأل نآلا لحرأس"

O اهنإ تلاق اهن³ل .مويلا كلذ نم قحال تقو 
 ثدح امع دحأ لأسÖ مل اًماع 17 ةدمل" :�O تلاق ام� اهنأل اهتيماحم �إ ثدحتلا مهملا نم هنأ تدجو

�O". احض نم ءاس�لا تلاقوBجلا فنعلا ا�×O مل نهنأ B4خvع نهن³ل نهل ثدح ام� نهجاوزأ نU دادعتسا 
 عساو م*مصتلا اذ¢ ،ةاضقلا تا6�ح .كلذ �إ ءاعدالا اعد اذإ ،ةم9حملا ەذ¢ مامأ اًنلع هنع ثدحتلل
N6 ش^عB ضرمم و¢و ة*حض لاق .هما�4حا بجlو راشªنالا

O 56 حزانلل م*خم N6
O ءالدإلل دعتسم انأ" :نادوسلا 

Èداهشy�
O، حu� ا45ًس ،يدرفم� ةم9حملا �إ با¢ذلا �إ تررطضا ول". 

 
 Uع لوصحلل نوعسÖ اًع*مج مهنإ ؟مÙل ةWس�لا� ةلادعلا u6Oعت اذام :�UOوم تلأس ةسلجلا ەذهل اWسحتو
 .45ثك� كلذ زواجتت ةلادعلا نأ اود�أ مهن³ل اهنم اوناع u�Oلا راÛ6الا 4vج
 
 ام� فا�4عالا Á ةلادعلا" :س�تقا انا .ةق*قحلا� فا�4عالا u6Oعت ةلادعلا نأ مهيلع u6Oجملا نم دBدعلا د�أ 

y6اعB لجر ،ىرخأ ة*حض ."انتاناعم� انل ثدح
O ذغتلا ءوس نمBة N6

O الئاق ةركفلا ەذ¢ ددر م*خملا
ً: "Bبج 

y6اعu�O Bلا مالآلا ةلازإ لجأ نم همئارج Uع هتÜساحمو ب^شوك UOع ةمxاحم
O احض اهنمBەا." 

 
 ةWس�لا�" اBاحضلا دحأ 45بعت دح Uع .م¢راBد �إ ةدوعلا Uع ةردقلاو نمألا u6Oعت ةلادعلا ،نl)خآلل ةWس�لا�

�O، عت ةلادعلاu6O ضارأ �إ ةنمآلا ةدوعلاÞع ةردقلاو انارقو انU ح� انقوقح ةسرامم(lق انلعف ام� ةWعا466لا ل". 
 
N6 ش^عB روفلا نم سردم لاق .فنعلا ةرئاد فقو اًضBأ u6Oعت ةلادعلا نإ مهيلع u6Oجملا نم دBدعلا لاق 

O 
 نولوجتي نولازي ال نيذلا ه*ف هªWشملا ءالمز عيجش®" اهنأش نم ةلادعلا �إ راقتفالا نإ روفراد برغ
 عرازم اهفصو ام� .مداقلا ل*جلل ةلادعلا نأ Uع اضBأ ءوضلا اBاحضلا طلسو ."مئارجلا نوبكترlو مهتحلسأ�
 طاقتلا دوأ ب^شوك UOع ةمxاحمل ةما*قلا موي �uح تشع اذإ" :اlWً)قت اًماع 70 رمعلا نم غلWي روفلا نم

�lÍ)ف عم ةروص
O وناقلاy6

O حu� ىركذك يدالوأل اهكرت نم نكمتأ". 
 
كمت ةلادعلا نإ مهيلع u6Oجملا نم ددع لاق ،ا45ًخأ

á
 ةدا*س ةداعتسا Uع دعاس®و ةوق الو مهل لوح ال نم ن

6�م 45غ انك" انيماجما نم 56 جانلا دحأ اهعضو ام� ،نوناقلاlملو ،ن Bح انيدل نكu� ءاجو بصق ةاصع 
 لازي ال روفلا نم لجر و¢و رخأ âجان اهيلإ لصوت u�Oلا ةج*ªنلا اًضBأ ەذ¢ تنا� ."تاشاشر عم سانلا ءالؤ¢
Bش^ع N6

O نالا نم ��لا عنمل 56 ناوق اوعضو ���لا" نا �ا صلخو هتجوز عم م*خمªقيبطت متي امدنع ،راش 
 ."�O ةWس�لا� ةلادعلا ه*نعت ام اذ¢ .ناس�إلا ةمارك داعتسُ®و ��لا فقوتي حيحص ل9شÈ 56 ناوقلا ەذ¢

 
y6اثلا ءزجلا �إ نآلا لقتنأ نأ دوأ ،ةاضقلا تا6�ح

O ادافا نمy�
O جملا ءارآ لقنب موقأس ث*حu6O مهيلع 

�yدافا نإ .د*�أتلل م9*لع اهحرط مت u�Oلا مهتلا نأشÈ مهفواخمو
O م9مامأ ة*فا� ةلدأ كان¢ ،ءاعدالا لاق ام� 

 .ةمxاحملا �إ ة*ضقلا ەذ¢ ةلاحÓو مهتلا د*�أتل
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 اذإ ه*ف هªWشملا �إ ةهجوملا مهتلا دكؤت نأ ةرئادلا Uع بجãO Bاسألا امور ماظن نم 61 ةداملا بجوم�
 ةمl)ج بكترا دق صخشلا نأ� داقتعالل وعدت ةl)¢وج باWسأ دوجو تاWثإل ة*فا� ةلدأ" كان¢ نأ تررق
N6و ."ه*لا ة(¥س�ملا مئارجلا نم

O ة*ضق B9را*عملا نأ ةرئادلا ەذ¢ تحضوأ موتا ÖُوتسN6 امدنع Bءاعدالا مدق 
 ."تاءاعدالا ه*لع موقB يذلا لالدتسالل اًحضاو اًطخ حضوي ل*لد"

 
N6 ءاعدالا ةl)ظن ،ةاضقلا تا6�ح

O جنجلا تا*ش^ل*مو 56 ينادوسلا دونجلا بكترا دقل .ةحضاو ة*ضقلا¥lد 
N6 برح مئارجو ة*ناس�إلا دض مئارج

O 56 تيدل� N6
O عت روفراد برغälنا9سلا ةمجاهمل ةلودلا ةسا*سل اًز 

N6 روفلا مهيلع بلغB نيذلا 56 يندملا
O ¢ضق نمضتت .ةقطنملا ەذÞع مهتU دحتلا هجوBتاءاعدا ثالث د 

الوأ :ة*س^ئر
ً

Ö×O N6دن(و مودوك لوح موج¢ كان¢ نا� هنأ ،
O امج لتق تا*لمع نع رفسأ 2003 سطسغأRO 

ا*ناث .د��l®و بهنو باصتغاو
½

 مهبيذعتو م¢زاجتحاو روفلا لاجر Uع ضWقلا مت رهشأ ةتس �Oاوح دع� هنأ ،
N6 مهلتقو

O اثلاثو .رجكم ةط�¼ زكرم لوحو
½

�×لا سفن ثدح ،45صق تقوب كلذ دع� ،
Oء N6

O زكرم لوحو 
yæالمز صخل ام� هنأ u�O ÁOلاسر ،ةاضقلا تا6�ح .جيلBد ةط�¼

O ءاعدالا مدق سمألا� .ءاعدالا بتكم نم 
 مهتلا نم ةمهت ل�و اهيف هªWشملا ثداوحلا ەذ¢ نم لÙل "ةl)¢وجلا باWسألا" راWتخا عم قفاوتلل ة*فا� ةلدأ
 .ةمxاحملا �إ ة*ضقلا ەذ¢ لقت�ت نأ بجB ،كلذل ةج*ªنو .مهل ة*ساسأ 31 ـلا

 
N6 لعفلا� هتأرق ام راركتل ROاد ال ،س^ئرلا د*سلا 

O نع ة�ا*نلا� ن³لو ،ءاعدالا نم هتعمسو ة*ضقلا فلم 
 .مهتلا ەذ¢ لوح "مهئارآ" لقن ãOاسألا امور ماظن نم 68 ةداملل اًقفو u6OنكمB مهيلع u6Oجملا
 
 u6Oجملا فصو ،ءاعدالا همدقB ام عم امامت مهيلع u6Oجملا ءارآ قفاوتت Ö×Oدن(و مودوك� قلعتي ام*ف ،الوأ

N6 نيدوجوم اونا� نيذلا مهيلع
O ¢جنجلا نم 45بك موج¢ 45ثأت قطانملا ەذ¥lة*نادوسلا ةموكحلا تاوقو د 

N6 قطانملا ەذ¢ Uع
O لاو ةشاشر عفادم� دوزم اهضع� ،رزورك دنال تارا*سWع رخآلا ضعU لامجلاو لويخلا 

N6 تأد� ف*ك تا*جانلا ىدحإ يورت .مادقألا Uعو
O ع تد¢اش نأ دع� اهتا*ح� ةاجنلل يرجلاU ا¢45بعت دح 

 بضغلاو قلقلا" ـ� لافطأ ةعWسل مأ ÁOو ىرخأ ة*حض تدافأو ."دارجلا لثم ضرألا Uع نوطقسÖ سانلا"
ق u�Oلا تاءادتعالا ەذ¢ تد¢اش نأ دع� ه� رعش® تلاز ام u�Oلا "فوخلاو

ُ
 تقرحو اهمامأ اهتلئاع اهلالخ تلت

 ."ضرألا Uع" اهلمxأ� اهتl)ق
 

 نيذلا مهيلع u6Oجملا لاوقا كلذ معدlو ،اضBا ةثداحلا ەذ¢ نم ءزجك O×�جلا فنعلا مهتت ةماعلا ة*عدملا
RO N6امجلا باصتغالاو باصتغالا نع ةعورم تاBاور اولقن

O ¢ام� .عقاوملا ەذ Bبهنلل ءاعدالا فصو سكع 
 نيذلاو مهل*صاحمو مهيشاومو مهلزانم قرح مت نيذلا مهيلع u6Oجملا نم دBدعلا� قحل يذلا ر6�لاو
Öع نوعسU ةكراشملا لالخ نم "برحلا هترمد ام ءانب ةداعإ" �إ م¢دحأ 45بعت دح N6

O ¢ة*ضقلا ەذ. 
 

ا45خأو
½

 BدRO لا تامجهلا نأ ءاعدالاu�O تعقو N6
O دن(و مودوكÖ×O نيذلا نا9سلا درطل" تمدختسا Bبلغ 

 اBاحضلا نم تعمس دقل .ةط*حملا تا�اغلاو لاWجلا �إ رارفلا Uع م¢راWجçب "ن�امألا ەذ¢ نم روفلا مهيلع



 

 
5 

N6 مهسفنأ اودجو نيذلا
O ¢ضلا� فقوملا اذW4جأ :طvع اوU 4لا �إ رارفلاvنا� هنأل ،ىوأم وأ ماعط نود ،يرا 

 ."انسفنأ ذاقنإل" اBاحضلا دحأ 45بعت دح Uع د*حولا را*خلا
 

N6 تعقو u�Oلا ثادحألا� قلعتت تاماهتالا نم ة*ناثلا ةعومجملا ،ةاضقلا تا6�ح
O ترت .رجكمWەذ¢ ط 

N6 رامدلا نم اBاحضلا رف ،سمأ ءاعدالا حضوأ ام� هنأل �وألا� عبطلا� ةثداحلا
O دن(و مودوكÖ×O نع اًثح� 

N6 أجلم
O لاWالد� ن³لو ،ةرواجملا تادل

ً
 ءاعدالا لوقlو .مادعإلا عقوم �إ ة�¼اWم اوراس ،ذالم Uع روثعلا نم 

N6 "روفلا نم اWلاغ روكذلا نم تائم" تلقتعا ة*موكحلا تاوقلاو دl¥جنجلا نأ
O ل466م نم ش^تفت تا*لمع 

 متو "ةلماعملا ءوسل اوضرعت ث*ح" رجكم ةط�¼ زكرم �إ 56 لقتعملا لقن مث ش^تفتلا طاقن دنعو ل466م �إ
N6 مهمادعإ

O اهنلاBة. 
 

N6 هل مهتاناعم نع اBاحضلا ەاور يذلا ىذألا عم ءاعدالا مهت قفتت اضBأ ان¢و
O رجكم N6

O ¢ع .تقولا اذU 
 هفتكو هتمجمج Uع" قورز u5حB همسا ةدمع بÛ6 ه� هªWشملا نأ� ءاعدالا دوهش تاBاور ،لاثملا ل*Üس
 لثم �UOوم نم دBدعلا نا�و .عورملا موجهلا اذ¢ اود¢اش نيذلا اBاحضلا نم ددع ءارآ عم قفاوتت "سأف�

N6 نälجتحم ءاعدالا دوهش
O احضلا دحأ ب^صأ .رجكم ةط�¼ زكرمBك� ا� N6

O لا ءارج نم هقاس� ءانثا ب6
 كرُت هنأ ةجردل ح4vملا ب6�لل لافطأ ةتسل بأو اًماع 50 رمعلا نم غلWي روفلا نم عرازم ضرعتو ،زجحلا
 نع ةجتان باصعأ عطق� نورخآ دافأو .اذ¢ انموي �uح هضوحو ه*ªيل� Uع رثؤت ة*بط تافعاضم عم
N6 دl¥جنجلا ة*ش^ل*م دارفأ هنعط نأ دع� هفتك �4ب �إ اBاحضلا دحأ رطضاو ،تانعط

O نإف اذل .ة()ح� هفتك 
 .مهتلا ەذ¢ جاردإ اًمامت نودèlي مهيلع u6Oجملا

 
N6 مهتلا نم ثلاثلا ثداحلا عقو ،ةاضقلا تا6�ح نوملعت ام� ،ا45ًخأو

O ¢ة*ضقلا ەذ N6
O دBجيل N6

O سرام 
 لاجر نم 200 و 100 56 ب ام" اولقتعا ة*نادوسلا ةموكحلا تاوقو دl¥جنجلا نإ ءاعدالا لوقlو .2004

N6 "روفلا
O ذعتب اوماق مث دحاو مويBجتحملا لتقو بälن N6

O دوهشل اًقفو .ةرواجملا عقاوملاو ةط��لا زكرم 
N6 نälجتحم روفلا نم لقألا Uع 56 لجر نإف ،ءاعدالا

O لل اوضرعت ةط��لا زكرم� هWش® ةادأ� توملا �uح ب6
 .هسفن ه� هªWشملا لWق نم سأفلا

 
امامت مهيلع u6Oجملا دlèlو

½
اضBأ مهتلا ەذ¢ جاردإ 

 مهنأ معُز نälجتحم لتقم اود¢اش اBاحض �UOوم 56 ب نم .½
ق هنأ معزُي ةدمع ةلئاع دارفأ دحأ مهنÞب نمو ،ه� هªWشملا دU Bع اولتق

ُ
 دارفأ دحأو ،ثداوحلا ەذ¢ لالخ لت

 .ثادحألا ەذ¢ لالخ اولتق مهنأ� ءاعدالا م¢ددح اBاحض ةثالث ةلئاع
 
أ نälجتحملا نأ� ماعلا ROدملا ءاعدا نأ ام�

ê
 سمشلا ةعشأ تحت ،ةط��لا زكرم جراخ ءاقلتسالا Uع او4vج

�×ملا مت ث*ح ،ةقراحلا
O متو ،نولقتسم م¢و مهقوف Û6)ام� مهــ N6

O ق نم كلذWشملا لªWمت ام� هسفن ه� ه 
�UOوم نم دBدعلا لWق نم هفصو

 مهمفو لفسأل مههجوو ءاقلتسالا Uع م¢راWجإ اBاحضلا فصو كلاذك .ّ
N6 ح¥تفم

O متو با�4لا Û6)دعلا نا يوري ءاعدالا دوهش نم ددع كلاذكو .اصع وأ ة()ح� مهــBاحضلا نم دBا 
 نع اBاحضلا ءالؤ¢ ثدحت .هئاذح� م¢روهظ Uع سودlو 56 لقتعملا ب6�B ه� هªWشملا ةد¢اشم مهمدص



 

 
6 

 ثدح" :اBاحضلا دحأ لاق ام� هنأل ،بضغلا نعو ثادحألا ەذ¢ ةد¢اشم نع جتن يذلا "دBدشلا نزحلا"
�ã يأ لعف Uع رداق 45غو اًزجاع تنك امنÞب u6Oيع مامأ ROامجلا لتقلا

Oء". 
 

ا45خأ
½

N6 ةفوصوملا داهطضالا ةلمح ةج*ªن مهب قحل يذلا ىذألا نع مهيلع u6Oجملا ثدحت ،
O د�أو .مهتلا 

 اًمامت قفاوتي ظحلا ءوسل اذ¢و ،روفلا نم 56 يندملا ةعمس او¢وشو اوفدهتسا هلاجرو ه� هªWشملا نأ ءاعدالا
 و د*بعلاو "بالÙلا ءانبأ" مهيلع اوقلطأ مهنأ اوور نيذلاو مهلثمأ نيذلا اBاحضلا هفصو يذلا ر6�لا عم
 .ةن�ادلا ة���لا ب�سÈ ،قرزألا يأ "ا�رزلا" و "56 ي(¥نلا"

 
y6اثلا ءزجلا متتخا اذهب ،ةاضقلا تا6�ح

O ادافا نمy�
O، قWثلاث ع¥ضوم يدل قلغأ نأ ل Bهتجلاعم بج 

�yادافا ةع�اتمل كلذو ،زاجçBب
O ق ةمدقملا ة(¥تكملاWلاو ،ەذ¢ عامتسالا ةسلج لu�O احضلا ءارآ صخلتBا، 

N6 متف�4عا ام� ،ةاضقلا تا6�ح .مهتلا قاطن لوح مهفواخمو
O احضلا قح" ةق�اس ة*ضقBا N6

O مهئارآ ضرع 
N6 ماعلا ROدملا ا¢ذختا u�Oلا تارا*خلا نأشÈ فواخم اًضBأ نمضتي دق مهتالؤاس®و

O ام�و ."مهتلا ةغا*ص 
N6 تحضوأ

O ادافإy�
O ة(¥تكملا Öاحضلا رعشBاغلل ةدودحم ة*لاحلا اهتغ*ص� مهتلا نأ نم قلقلا� اBة. 

 
N6 ةمxاحملا ءد� درجم� هنأ اًد*ج كردأ u6Oنإ ،ةاضقلا تا6�ح

O ¢ال ،ةم9حملا ەذ Bئاقولا ساسألا 45يغت نكمíO 
�yالخادم زكرت فوس اذل ،مهتلل

O N6
O ¢ع ةلحرملا ەذU ق قيقحتلا عيسوت �إ ةجاحلاWاحملا ءد� لxلمش^ل ،م 

N6ارغجلا قاطنلا نمض ة*فاضإ مئارج
O ة*لاحلا ة*ضقلل N6

O أ ن³لو ،ال*سراقو رجكمو الاوارأBاًض Èمساح ل9ش 
 .O×�جلا فنعلا مئارج Uع 456ك�4لا

 
N6 ةماعلا ة*عدملا تد�أ

O اهب ةصاخلا ةسا*سلا ةقرو Èجلا فنعلا نأش�×O ع مئاقلا فنعلاوU س�جلا ع¥ن 
 ما4�6لالا اذ¢ ترركو ،"اهمعدل فا� ل*لد كان¢ نا� امل�" مئارجلا ەذ¢ لثمل "مهتلا ه*جوت نامض" اهنأ
N6 قلعتت مهتلا اهيطغت u�Oلا ةثالثلا ثداوحلا نم 56 نثا نإف ،ةاضقلا تا6�ح ،كلذ عمو .سمألا�

O تقولا 
N6 56 موي ة�4ف� O×�جلا فنعلا� ةد*حولا مهتلا قلعتتو .طقف روكذ اBاحض� �Oاحلا

O 2003، نأ معُز امدنع 
 ءاعدالا اهيلع دنªسا باصتغا ة*حض مهنÞب نم لقألا Uع ةأرما 17 اوبصتغا ة*موكحلا تاوقلاو دl¥جنجلا

N6
O لا عامتسالا ةسلجu�O سمألا� تمت. 
 

y6امثل بأ و¢و ،�UOوم دحأ حÛ .تادعªWسم ءاس�لا نم 45ث³لا ك�4ت ةلءاسملا نم ةل*îضلا ةح��lلا ەذ¢
O 

 تا*جانلاو "حالسك باصتغالا اومدختسا دl¥جنجلا" نأل "مداصو ةBاغلل طWحم" داعªWسالا اذ¢ نأ تانب
 اًماع 15 رمعلا نم غلWت تنا� ىرخأ ة*حض 45بعت دح Uع ."ةم9حملا مامأ نهتداهشÈ ءالدإلل دادعتسا Uع"
 ةمl)ج باصتغالا" باصتغالل ضرعتلا نم هتخأ عنم لواحت ÁOو صاصرلا� لتقُت هتدلاو ىأر امدنع ،طقف

 فقوتي نل رمتسملا باصتغالا" باصتغالا ةمهت ه*جوت متي مل اذÓو "تاعمتجملا رمدB هنأل ةBاغلل ة45طخ
 ."اًد�أ

 
N6
O ادافإy�

O اور سكعت ال ة*لاحلا مهتلا نأ ةق*قح تزجوأ ة(¥تكملاBاحضلا تاBنيذلاو مهلثمأ نيذلا ةثالثلا ا 
N6و u6Oمزلا راطإلا لالخ اً*صخش مهبصتغا ه� هªWشملا اذ¢ نأ اوركذ

O لا عقاوملاu�O ة*لاحلا مهتلا اهيطغت. 
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Bاحضلا ءالؤ¢ دقتعBمهيلع ءوضلا ط*لس® مت نمم م¢45غو ا N6
O قتلا(lهنأ ر Bقيقحتلا بج N6

O اورBمهتا Èل9ش 
 مهقلق نع اBاحضلا ثدحت ام� .مهتاوصأ تا9سإ متي ال �uحو تاماهتالا نم دälم ه*جوت نكمu� Bح لما�
 ف*صوتلا ةلأسم لوانت متÞسو ةهجوملا مهتلا نمض نم ا¢ركذ متي مل ة*عامجلا ةدا�إلا ةمl)ج نأ نم
y6وناقلا

O N6
O بسانملا تقولا. 

 
�ã دجوي ال ،س^ئرلا د*سلا ،ةاضقلا تا6�ح

Oع مهتُي امم اًنبج ��4أ ءUO ه�ا9ترا� هلاجرو ب^شوك N6
O قح 

N6 رانلا اوقلطأ لاجر ،لزعلا ءاl)بألا 56 يندملا
O نضرعتي تا45غص تا*تفو ،بورهلا مهتلواحم ءانثأ م¢روهظ 

 اBاحضلا ةعاجش لثم ةعاجش اًد�أ رأ مل كلذ عمو .اوح�ذو مهتاهمأ روهظ نم اوع4�6نا لافطاو ،باصتغالل
 سفن نم فنعلا� نورطاخB مهنأ نم مغرلا Uع ةلادعلا لجأ نم لاضنلاو مهتصق د¼ Uع 56 مزاعلا
N6 اBاحضلا ل� نع ة�ا*ن مويلا ان¢ فقأ كلذل .كلذ� اوماق نيذلا صاخشألا

O ¢احض عيمجو ة*ضقلا ەذBا 
Ä6ملا� ةمxاحملا ەذهل حامسلا م9نم بلطأو دl¥جنجلا هئافلحو 45ش�لا ماظن

O امدق. 
 

N6 ةانجلا رمتسا اذإ ،ةاضقلا تا6�ح ،هنأل
O امدنع ب�سلا اذهل .رركتت نأ مئارجلا ەذ¢ 45صم نإف تالفإلا 

r6اقلا حتتفا
O احملا نوس�اجxةم N6

O 4مرونvلا ءاطخألا" :نإ لاق غu�O س�í قاعملاو اهتنادإ �إWاغلل اهيلع ةBة 
 برحلا اBاحض ." ا¢راركت مامأ دمصت نأ عيطتس® ال اهنأل ،اهل¢اجت عم حماسªت نأ ةراضحلل نكمB ال ث*ح�

N6
O جنجلا ةد¢اشم �إ اورطضا نيذلا روفراد¥lد Bح وأ مهنع وفعلا متي وأ ةطاس�ب مهسفنأ ة*مس® نود*عu� 
 ةغال� نم ��4أ ةغالWب اهفصأ نأ عيطتسأ ال u6Oنأل ساWتقا� متخأ نأ دوأ .ة*متحلا سفن نع نوثدحتي مهتيقرت
N6 نا� روفلا نم باش لجر

O جنجلا د¢اش امدنع طقف ەرمع نم ةعساتلا¥lد Bو ەدلاو نوح�ذÓلاقو ،هتوخ 
 سفن نوهجاوي 56 مرجملا نأ نم د�أتلا لالخ نم نl)خآلل ثودحلا نم انل ثدح ام عنم u6OعB ةلادعلا"
N6 "ەذهك مئارج اوبكترا اذإ ب^شوك UOع بقاوع

O قتسملاWل. 
 

N6 لوحت ةطقن ەذ¢ عامتسالا ةسلج نوكت نأ لمآ ،س^ئرلا د*سلا
O راتlاحملا نوكت نأو روفراد خــــxةم N6

O 
 .اBاحضلا هقحتسÖ يذلا ريدقتلل ةBاد� درجم ة*ضقلا ەذ¢

 
�yالخادم ماتتخا و¢ اذ¢ ،ةاضقلا تا6�ح

O ج م�ركشأو ة*حاتتفالاälع ركشلا لU ناªWم9¢ا.  
 ]اًحاWص 10. 32ةعاسلا[
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ة*لودلا ة*ئانجلا ةم9حملا  
ة*ناثلا ةBد*همتلا ةرئادلا  
نادوسلا ،روفراد :عضولا  

N6
O دملا ة*ضقRO ع دض ماعلاUO ع دمحمUO عWع"( نمحرلا دUO ب^شوك"(  

ICC-02/05-01/20 
الاتيإ روتافلاس وlرازور ةاضقلا س^ئر  
r6اقلا

O م ا*س^ك ناوطنأuvO اودنيم  
y6اxأ وكوموت ة*ضاقلا

O  
3 ةم9حملا ةعاق - مهتلا رارقإ ةسلج  
2021 ويام 27 ءاع(رألا  

( اًحاWص 9.33 ةعاسلا ةحوتفملا ةسلجلا أدWت ) 
( N6 ةحا�4سالا

O ًءاسم 12.36 ةعاسلا ) 
N6 فانئªسالا(

O ًءاسم 2.10 ةعاسلا ةحوتفم ةسلج( 
... 

 

y6ول� ةد*سلا
O ]ًءاسم 14.10 ةعاسلا[ 

 .ىرخأ ةرم مW9طاخأ نأ �O ف�¼و يرو¼ ROاود نمل هنإ .مÙل الälج اركش ،س^ئرلا د*سلا ،ةاضقلا تا6�ح
N6 زكرأس كلذل ،ةق*قد 15 يدل نأ دقتعأ

O ¢ع تقولا اذU جملا ءارآu6O اضقلا� قلعتي ام*ف مهيلعBة*س^ئرلا ا 
 l 56روفلا 56 مج�4ملا ةا*ح لعجا ال �uح ةع�È 45سأ الأ لواحأسو ەذ¢ عامتسالا ةسلج لالخ تأش� u�Oلا

 ñةBاغلل ةWعص
 

 ،ةمxاحملا �إ ة*ضقلا ەذ¢ ةلاحإل ةWجوملا باWسألا ماعلا ROدملا بتكم نم متعمس دقل ،س^ئرلا د*سلا
N6 ت*عسو

O جملا ءارآ قفاوت ىدم حيضوت �إ ةق�اسلا تاركذملاu6O رهظت ام� .ءاعدالا ة*ضق عم مهيلع 
N6 ه� هªWشملا نإف ،ةلدألا

O ¢مل ة*ضقلا ەذ Bطقف نك Bام� ن³لو ،روضح درجم س^لو د*ع� نم هلاجر رمأ 
 انعمس دقل .ەاBاحضل ةمحر يأ رهظBُ ملو "ةlً¥يح Uæتممو اWًغارو املاع اWًكترم" نا� ،56 نثإلا موي ءاعدالا لاق
 رانلا قالطçب رماوالا مهئاطعاو ،56 لتاقملل قرط را*تخاو ،دونجلا فالآ ةدا*ق :هلاعفأ نع ةلصفم ةBاور نآلا

 سأفلا� 56 لقتعملا بÛ6و ،مادعإلا عقاوم �إ تارا*سلا ل*محتو تالاقتعالا Uع فا�¼إلاو ،لتقلاو مهيلع
N6 ةWغرلا� رعش امدنعو ،طوسلاو

O ررك" ؛"طقف لتقاو ،رانلا قلطأ" ؛"م¢روبق اوزهج" :هتامل� انعمس .مهلتق 
 تا6�ح ."حس�ªاو حسما" ؛"ةا*حلا د*ق Uع اًدحاو اًصخش ك�4ت ال" ؛"ضعWلا كتاف ام(ر ،صاخشألا ءالؤهل
�yدافا ة*ح*ضوت موسر درجم ەذ¢ ،ةاضقلا

O ¢دنع بولطملا ءبعلا� ءافولل ة*فا� نم ��4أ ةلدألا نأ و 
 .د*�أتلا

 
N6 ،ةاضقلا تا6�ح

O دافاy�
O ض�4فم أطخ لوح ة*عافدلا ججحلا N6

O هلا¥lش لعفت مل ةÞاذ¢ 45يغتل اًئ 
N6 ةرئادلا ەذ¢ تحضوأ دقل .جاتنªسالا

O د*�أتلا ا¢رارق N6
O B9نمضتت ال تاءارجإلا نم ةلحرملا ەذ¢ نأ موتا 
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N6 ةر¢اظ تاضقانت يأ لح" ـ� نوبلاطم 45غ اًمومع متنأو ،"ةلدألل لماÙلا ضرعلا"
O ةجلاعم وأ "ل*لدلا 

N6 "ة*تاWثإلا اهتم*ق"
O ¢ةلحرملا ەذ. 

 
N6 ءاوس ةلوهسÈ ءاعدالا ت�ثأ ،لاح يأ Uعو

O شملا اذ¢ نأ ةم9حملا مامأ وأ ة(¥تكملا هتافلمªWعو ه� هUO 
N6 كلذ تعمس دقو لعفلا� هسفنب كلذ ه� هªWشملا لاق دقل .لجرلا سفن ام¢ ب^شوك

O مت يذلا ويد*فلا 
 ةسلجلا ەذ¢ ةBاد� ذنم مهت��ªسا نيذلا مهيلع u6Oجملا نم يأ هنأ دكؤأ نأ اًضBأ u6OنكمB .حاWصلا اذ¢ هضرع
 لاق ام� .ان¢ هتlؤرب نوجهتبم مهف ،اًمامت سكعلا Uع ل� ،أطخلا لجرلا اهيدل ةم9حملا ەذ¢ نأ �ا ��Ö مل
N6 سلاجلا لجرلاو ةسلجلا عباتأ تنك" حاWصلا اذ¢ اBاحضلا دحأ

O ع و¢ ةعاقلا كلتUO ضلا� ب^شوكWط. 
N6 انلتقو انمجا¢ هنأل برق نع ەانيأر دقل

O ه*لع فرعتلل صاخشأ �إ ه*ماحم جاتحا اذإ .ىرخأ ن�امأو رجكم 
 ."انتداهشÈ ءالدإلل نودعتسم ]اBاحضلا[ نحنف ،حيضوت �إ ةم9حملا تجاتحاو
 
N6 ةلوهسو ةع�È ةجحلا ەذ¢ راWتخا نكمB ،ةاضقلا تا6�ح ،عبطلا(و

O احملاxامدنع ةم Bدوهشلا نوك N6
O 

N6 تلق ام� .ةم9حملا ةعاق
O دافاy�

O جملا ،ة*حاتتفالاu6O مهيلع N6
O ¢ة*ضقلا ەذ Bع نوفرعUO ەوأر ،ب^شوك 

 .ىرخأ ةرم ەوأر اذإ ه*لع نوفرعتÞس اونا�و ،عا466لا ءانثأ مئارج بكتري
 

N6 ةl)حلا عافدلل ،عبطلا�
O نوبغري ججح يأ ح)ط N6

O ام لضفأ� مهيل�وم نع عافدلا مهبجاو نم .اهحرط 
 تنا� ة*عافدلا ججحلا نأ� فا�4عالا نم �O د� ال ن³ل ،كلذ م�4حن اًع*مج نحن عبطلا(و تاردق نم مهيدل

N6 انعمس .ام دح �إ مهفلا ةWعص
O لجرلا نأ ساسألا N6

O ¢ع س^ل ةعاقلا ەذUO لهف .ب^شوك Bعu6O نأ كلذ 
uvæ N6تخB رخآ لجر كان¢

O ع و¢ ام نا9مUO و ب^شكlع عافدلا قفاوU هنأ Bنأ بج Bاحxم N6
O 31 ـلا مهتلا 

 ل9شÈ ه*ق*فلت صصق 45بدتل اورمóت اBاحضلاو ءاعدالا دوهش عيمج نإ نولوقB مهنأ مأ ؟ءاعدالا اهمدق u�Oلا
N6 دوجوملا لجرلا نع اذامو ؟دوجوم 45غ لجر نع بl)غ

O خإ مت ل¢ :مويلا ةم9حملا ةعاقWهنأ ةم9حملا را 
N6 ةlودألا عيÜي نا�

O ب هتيلد*صÞعافدلا عرذتي مل اذاملف ،كلذك رمألا نا� اذإ ؟ة*ماهتالا ثادحألا فشكنت امن 
 با9ترا تقو ه� نا� هنأ ROدB يذلا نا9ملا ددحت u�Oلا 79 ةدعاقلا بجوم� ه� هªWشملا "رذع" نع عافدلا�
 ؟كلذ د*�أت مهنكمB نيذلا دوهشلا ءامسأو ةموعزملا ةمl)جلا

 
 N6وتسا دق "ةl)¢وجلا سسألا" راWتخا نا� اذإ ام لوح م9تا6�ح ل*لحت نأ ،معن �×خأ ،ةاضقلا تا6�ح
 هªWشملا نأ متعمس دقل .سمألا� هتعمس ام Uع ًءانب كلذ نم دع�أ �إ ەذاختا نكمB ال دقو ءاعدالا لWق نم
 ،نl)خآلا دl¥جنجلا ةداق نع ةفلتخم ة*لWق ة*فلخ ب�سÈ مهتملا دl¥جنجلا م*عز نوكB نأ نكمB ال ه�
اروهشم نكB مل هنألو ،مهنع ةفلتخم ةl)كسع ة*فلخو

½
 ف*قوت ةركذم رمأل ضرعت �uح نl)خآلا ةداقلا لثم 

 ەذ¢ نم يأ ضوقB دق باWسألا ەذ¢ نم ب�س يا نا حضاولا نم س^ل ن³ل .ة*لودلا ة*ئانجلا ةم9حملا نم
�Íتري نأ ه*لع نا� هنأو تاجارد ل*صوت �uف نا� ه� هªWشملا نأ متعمس .ءاعدالل اBاضقلا

O بصنم �إ N6
O 

N6 ةمقلا �إ دوعصلا اذ¢ لثم ثودح ة*ف*ك لوح لاؤسلا ح)طB هنأ ةجردل ة45بك ةع�È ةطلسلا
O ¢راطإلا اذ 

 نوكت نأ �×خأ ،ةاضقلا تا6�ح .Slumdog Millionaire مل*ف �إ ةرخاس ةراشإ كان¢ تنا� ل� .u6Oمزلا
 اًركWم اًدوعص س^ل دl¥جنجلل اًدئاق حبصت نأ نم فدهلا نإ .اBاحضلل ةنا¢إ ÁO ام ردق� ةفئاز ةجحلا ەذ¢
 .ةlواهلا �إ عــــl¼ قالزنا هنإ :ةمقلا �إ
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N6 ه� هªWشملا هلعف ام لوح سمأ شاقنلا نم 45ث³لا اًضBأ كان¢ نا�

O 2005 نأ حضاولا نمو ،2012 وأ 
N6 ةحضوملا ثادحألا دع� تءاج اهنأ ام� ةلص تاذ 45غ ثادحألا

O سرلا بقللا نأ تعمس ام� .مهتلاÂO 
N6 هلعف� مهتم و¢ ام سكعB ال ه� هªWشملل

O ¢ح ،اًنسح .ة*ضقلا ەذ� ةم9حملا ەذ¢ تد�أ ،ةاضقلا تا6
 ÂOسرلا هWقل نا�و ،نورا¢ دمحأ د*سلا ه� هªWشملا ل*مز دض ة*ناس�إلا دض مئارج نأشÈ ف*قوت ةركذم
 اBاضقلا ددحت ال ة*مسرلا نlوانعلا نأ حضاولا نم اذل .ة*ناس�إلا نوؤشلل ةلودلا رlزو ةركذملا رادصإ تقو
 نأل ب^شوك نوكB نأ نكمB ال ه� هªWشملا نأ� ةحورطملا ةجحلا ةشقانمل �O ةجاح الو ،اهعم لماعتت u�Oلا
 ال ةطاس�ب ةجحلا ەذ¢ ،ةاضقلا تا6�ح .اًرومخم س^ل ه*ب هªWشملا اذ¢و ذ*Üنلا نم ع¥ن و¢ ب^شو³لا
N6 اBاحضلا لثمم نم ة�اجتسالا نم اًدälم نمضت

O حاتملا دودحملا تقولا. 
 

 ان¢و ه� هªWشملا اهفرعB نأ نكمB ةقl)ط يأ كان¢ نكB مل هنأ ÁO ىرخألا عافدلا ةجح ،ةاضقلا تا6�ح
 "ثدحB نا� اًئÞس اًئÞش" نأ فرعB نأ لاوحألا نم لاح يأ� نكمB ال ،حاWصلا اذ¢ عافدلا هلاق اًئÞش س�تقأ
y6وناقلا بlردتلا نود�

O. أ اذ¢وBاًض N6
O احملل ع¥ضوم نوك*س لاوحألا نسحأxشملا نأ ركذتن انوعد .ةمªWه 

N6 سانلا Uع رانلا اوقلطأ نيذلا لاجرلا رمأو ،توملا �uح سأفلا� 56 حلسم 45غ صاخشأ ب6�� مهتم ه�
O 

 ءاl)بألا 56 عرازملا بBذعتو ،تا45غصلا تا*تفلا باصتغا Uع تاوقلا لمحو ،نو()هي م¢و م¢روهظ
 ةم9حملا نأ� ةًعنتقم تسل .امامت لزعلا 56 يندملا� ةئيلم ىرق قارحإل دl¥جنجلا عم لمعلاو راغصلا ة*Üصلاو
N6 ةدعاسملا نم 45ث³لا �إ جاتحتس

O ازم ل*لحتBن³ل ،ةجحلا ەذ¢ اu6O ل*مزو ءاعدالا بتكمل ةنتممu�O نم 
الصفم اًدر مهمBدقتل اBاحضلل ماعلا õOاحملا بتكم

ً
N6 اهيلع 

O مويلا قباس تقو. 
 
�yدافا نإف ،ةاضقلا تا6�ح ،نذإ

O م9*لإ ÁO د*�أت ضارغأل د*�أتلا� ة*فا�و ةعنقم تنا� ءاعدالا ةلدأ نأ 
 د*سلا هلاق ام �إ 45شأ نأ اًضBأ دوأ ،ةاضقلا تا6�ح .كلذ 45غB ال عافدلا نم ةم9حملا هتعمس ام نأو مهتلا
N6 100 ةWس�ب قيقحتلا لصاويس" ءاعدالا نأ ركذو ،حاWصلا اذ¢ ءاعدالا لثمم زلوك*ن

O كلذ نأو "ةئاملا 
N6 مهتلا نم دälملا بلطB وأ ف*ضB نأ هنأش نم

O ¢ادر اذ¢و .ة*ضقلا ەذ
½

 u�Oلا تاركذملا م¢أ ضع� Uع 
اقلق 45ثت ة*ضق ÁOو مهلثمأ نيذلا مهيلع u6Oجملا نع ة�ا*ن اهتمدق

½
اغلا� 

½
 نأل ةنتمم انأ كلذلو ،مهل ةWس�لا� 

 عبªت نأ نكمu�O Bلا مهتلا نم دälملا بلط هنأو تاق*قحتلا نم دälم �إ ةجاحلا Uع قفاو ءاعدالا بتكم
N6
O بسانملا تقولا. 

 
 .مهيلع u6Oجملل 56 تمهمو 56 ت45خأ 56 تطقنب öOنأ نأ دوأ ،ةاضقلا تا6�ح

 
الوأ

ً
N6 ةلءاسملا نأ مهيلع u6Oجملا u6Oغل�أ ،

O ¢عت ة*ضقلا ەذu6O شملا راضحإªWخآلا مهب ه(lلطملا ن¥) نم 56 
 نأ ع¥بسألا اذ¢ هتاعفارم لالخ نم ح¥ضوب ءاعدالا رهظأ .اًضBأ يا¢ال �إ ة*لودلا ة*ئانجلا ةم9حملا لWق
 ةثالث قح� ف*قوت تاركذم Uع تقداص ةم9حملا ەذ¢ نأ ملعن .ةلودلا ةسا*سل اًقفو اوف�ت دl¥جنجلا
 P-106 د¢اشلل ةعورملا ةداهشلا فصت ءاعدالا انعمسو ،نورا¢و 56 سحو 45ش�لا :ةلودلا �Oوؤسم راWك نم
 ."ان(ر 45ش�لا .انم كظفحB نل كهلإ ن³ل ،ø ø لوقت تللظ روف اB" مهل ل*ق اBاحضلا نأ�
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 u6Oجملا ضع� 45شÖ مهفواخمو مهئارآ نع مهلاؤس دنع هنأ ،ةاضقلا تا6�ح ،برغتسملا نم س^ل ام(ر
N6 ةغرافلا ãOار³لا �إ مهيلع

O ث*ح ەذ¢ ةم9حملا ةعاق Bخآلا ةانجلا نأ نودقتع(lن Bنأ بج Bاوسلج. 
N6 نم دlرأ" اBاحضلا دحأ لوق دح Uع

O م¢ نمم ،ةطلسلا N6
O ع بناج �إ اوذخؤي نأ ،موعزملا نجسلاUO 

 ."مئارجلا سفن Uع اوبساحB نأو ب^شوك
 

 اورظتنا نيذلا مهيلع u6Oجملل لعفلا� عامتسالا ةسلج ه*نعت ام لوح ÁO ة45خألا u�Oطقن ،ةاضقلا تا6�ح
الl¥ط

ً
  .ققحتت ةلادعلا ةlؤرل ةصرف Uع لوصحلل 

 
 .]هفذح مت[
 

 ملاعلا عمسÖ فوسف ،ةمxاحملا �إ ة*ضقلا ەذ¢ تلقتنا اذإ هنأ مهيلع u6Oجملا فرعB ،ةاضقلا تا6�ح
N6 ثدح ام ا45ًخأ

O ¢مادعإلا عقاومو ة*س�ملا نوجسلا ەذ N6
O ¢لا ىرقلا ەذu�O سانلل لزانم تنا�. 

 
 نوفرعB مهنأ Uع ءوضلا اوطلس ةlراجلا عامتسالا ةسلج نأشÈ ع¥بسألا اذ¢ مهيلع u6Oجملا ت��ªسا امدنع
 اًماع 40 رمعلا نم غلWي رجات و¢و �UOوم دحأ .ا45خأ عمتسÖ نم كان¢ نأو ،م¢دحو اوس^ل مهنأ ةرم لوأل
Bش^ع N6

O 4ع اً*لخاد 56 حزانلل م*خمv طلا ەذهب رمألا نع(lرالاو ةحارلا� رعشأ سمألا ذنم" ،ةقlي .ة*حWود 
N6 اننأ�و رعش� ةانجلا انلعج ]2003 ماع ذنم[ ñدBدج نم اندلو اننأ ول ام� رمألا

O ؤر دنع قودنصlةانجلا ة 
 انأ" ،نl)خالا �UOوم دحأ حضوأو ." انقوقح د*عتس� فوسو اًرارحأ نوكن فوس اننأ رعش� ،ةم9حملا مامأ

انكمم حبصأ ل*حتسملا نأل د*عس
½

 ،ىرخأ ة*حض 45بعت دح Uع ،ا45ًخأو .ةم9حملا مامأ ب^شك UOع لثم ؛
 قلت مل انتÞضق نأو انع فرطلا ضغ �Oودلا عمتجملا نأ اندقتعا اننأل ،مويلا اًدج ءادعس نحن" ،ةدمع و¢و
 ام ل� و¢ ]اذ¢و[ انل ةلادعلا ققح*س �Oودلا عمتجملا نأ رعش� ،اًماع 18 دع� ا45ًخأ ن³ل .ة*غاص اًناذآ
 ."ەدl)ن
 

N6 اBاحضلا ،ةاضقلا تا6�ح
O ¢ع ة*ضقلا ەذU ع ةداهشلل دادعتساU شملا مئارجªWو ،اذ¢ ه� هlنوبغر N6

O 
N6 ةكراشملا

O احمxاحضلا عم فقأ .هتمBا N6
O ع م9ثحأ انأو ةلادعلا لجأ نم مهت45سمU إ ة*ضقلا ەذ¢ لقن� 

 ]ًءاسم 14.25[ .الälج اركش .ةمxاحملا
 

 
 

  
 


