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 فقول ،زدنوبوروألا تادنس عفد قيلعت رارق ،بايد ناسح ءارزولا سلجم سيئر نلعأ 

.لاق امك ،ةبعصلا ةلمعلاب نانبل تاطايتحا فازنتسا

 فورظلا" نأ ربتعا ،ةيموكحلا ايارسلا نم نيينانبللا ىلإ اهب هجوت ةملك يفو

 تفرصناو قرط قرتفم ىلع نانبل عضت ةقوبسم ريغ ةمزال ساكعنا ةيئانثتسالا

 دق ةبعصلا تالمعلا نم انتايطايتحاو  ،تارايخلاو ةيلاملا عاضوالا ةسارد ىلا ةموكحلا



9 قاقحتسا دادس قيلعتل ةينانبللا ةيروهمجلا عفدي امم ،�اريطخو �اجرح ىوتسم غلب

 ةيساسألا تاجاحلا نيمأت يف غلابملا هذه مادختسا ةرورضل ،زدنوبوروألا نم راذآ

."ينانبللا بعشلل

 ةيامحو فازنتسالا فقول ،ديحولا ليبسلا ،مويلا وه ،عفدلا قيلعت رارق ":فاضأو

 ءانب لجأ نم ،ةمزاللا تاحالصالل لماش جمانرب قالطا عم نمازتلاب ،ةماعلا ةحلصملا

."ةثدحمو ةبلص سسأ ىلع ،مادتسمو نيتم داصتقا

 ،نيينانبللا ةيامح ىلع ةلودلا ةردق ةداعتسا ىلع انميمصت نم عبان ،اذه انرارق ":عباتو

 ال نوينانبللاو جراخلا يف نينئادلل عفدن نأ اننكمي فيك .مهل ةميركلا ةايحلا نيمأتو

."؟ةيفرصملا مهتاباسح نم مهلاومأ ىلع لوصحلا مهنكمي

 عم بسانتي امب ،اهنويد ةلكيه ةداعإ ىلإ ،ةينانبللا ةلودلا ىعستس ": حضواو

."ةفاك نينئادلا عم ،ةينلا ةنسحو ،ةفصنم تاضوافم ضوخ ربع ،ةينطولا ةحلصملا

:بايد ةملكل لماكلا صنلا

 ،نوينانبللاو تاينانبللا اهيأ

 ،بوصو بدح لك نم ريصاعألا هبذاجتت ،هخيرات نم ادج ةقيقد ةلحرمب نطولا �رمي

.راودلا هعلتبي ال يك اهكلمي يتلا ةدارإلا ةوقب دلبلا عراص�ي ،ةيتاع جاومأ هفذاقتت

 تايدحتلا ةهجاوم يف اراركتو ارارم اوحجن كلذلو ،ةايحلل مهبحب نوفورعم نوينانبللا

 نيينانبللا ةردق ىلع مويلا ناهرلاو .اهقمعو اهمجح غلب امهم ،تامزألا ىلع راصتنإلاو

 سرامي ودع نم ررحتلل ،فلتخم موهفمب نكلو ،ةديدج لالقتسا ةكرعم ضوخ يف

.مهلبقتسمو نيينانبللا رضاح ىلع وطسلا

 رهقلاو ملظلا ىلع مهتروث يف ةظهاب انامثأ ،خيراتلا ربع ،اوعفد نيينانبللا نإ

 ،ناهترإلا اومواقف ،نطولا اوملسي ملو ،اوملستسي مل كلذ عم مهنكل ،دادبتسإلاو

...اورصتناو

 ،نوينانبللاو تاينانبللا اهيأ



 نانبل عضت ةقوبسم ريغ ةمزأل ساكعنا يه اهشيعن يتلا ةيئانثتسإلا فورظلا نإ

 ةسارد ىلإ ،اهفيلأت ةظحل ذنم ،ةموكحلا هذه تفرصنا دقل .قرط قرتفم ىلع

 نيدلا اهلثمي يتلا ةقيمعلا ةمزألا ةجلاعمل ةحاتملا تارايخلاو ،ةلودلل ةيلاملا عاضوألا

.ةجلاعملا سسأو للخلا نماكم ديدحتل راهنلاب ليللا تلصوو ،ماعلا

 ،ةرادإلا ءوسو ،ردهلاو ،داسفلا ةهجاوم يف ةيودم لوألا نيرشت 17 ةخرص تناك

 ةرارشلا تناكف ،ةقحملا مهبلاطمب نوينانبللا فته .ةقناخ ةيداصتقاو ةيلام تاسايسو

 القثم ادلب انتثروأ يتلا تاسايسلا كلتو ،داسفلا راسمل دح عضول قيرطلا ترانأ يتلا

.اهدئاوفو نويدلا مكارت اهمهأ نيب نمو ،ةريثكلا ءابعألاب

 اذإ ارح نوكي نأ نطول نكمي له ؟ةنادتسالا ىلع هداصتقا موقي نأ دلبل نكمي له

 ؟نويدلاب اقراغ ناك

 انلايجأو اندالوأل اهثرون نأ انيلع لهف ،ةيضاملا تاونسلا ءاطخأ نمث عفدن مويلا نحن

 ؟ةلبقملا

 ديدست ىلع نيينانبللا ةردق نم ربكأو ،هلمحت ىلع نانبل ةردق نم ربكأ نيدلا حبصأ دقل

 ةفسلف ىلع امئاق حبصأو ،تاسايسلا كلت ريسأ تاب ينانبللا داصتقإلا لك .هدئاوف

 قفنلا اذه نم جورخلا ةيفيكل قفأ يأ نود نم ،دئاوفلا عم تمكارت يتلا ةنادتسالا

.ينطولا داصتقالا يف ةيجاتنالا تاعاطقلا ىلع ىضق يذلا

 ىوتسم يندتو ،ةشيعملا ءالغو ،ةلاطبلا عم ةريرم ةاناعم نيينانبللا تايموي يف

 نم ديزت ،تاباذعو سآم نيينانبللا ةاناعم ىلا فيضي ناك كلذ لك .ةيتحتلا ىنبلا

.ةلودلا ىلع مهتمقن

 ذاختا نع زجع لظ يف فزنتست ةلودلا دراوم تناك ،ةيضاملا تاونسلا ىدم ىلع

.ةلودلا ةيلام يف داحلا رادحنالا اذه فقوت ةيرذج تاءارجا



 قرغي نانبل ناك امنيب ،ماري ام ريخ ىلع رومألا نأكو ،امهو ناك المأ نوينانبللا شاع

 نيدلا عومجم ىطخت ىتح ،ةبعصلا ةلمعلاب كلذ يف امب ،اهدئاوفو نويدلا نم ديزمب

.يلحملا جتانلا نم %170 وحن لكشي امب ،رالود رايلم 90 ماعلا

 ىلع طوغضلا نم ديزم ىلإ ،ةبعصلا ةلمعلاب يطايتحالا ىوتسم يندت ى�دأ دقل

 مهعئادو ىلع ةرتفلا هذه لالخ نيينانبللا لوصح ةيناكمإ نم دح امم ةينطولا ةلمعلا

 يكريمألا رالودلا فرص رعسل زاوم قوس ىمانت امنيب ،فراصملا ىدل ةيبنجألا ةلمعلاب

.ةينطولا ةلمعلاب

 مهسفنأ نودجي دق ناكسلا نم ٪40 نم رثكأ نإف ،يلودلا كنبلا تاريدقت بسحبو

.رقفلا طخ تحت ابيرق

 ؟ةلاحلا هذه ىلا انلصو اذامل

 ،ازجع تبثأ ،ةقباسلا تاسايسلا هتسرأ يذلا يداصتقالا جذومنلا نأ ،لوألا ببسلا

 نم مسق رثآف ،لمع صرف قلخو ،رامثتسالا زيفحت ىلع هتردق مدع ةهجل �اصوصخ

 ةنادتسالاف زجعلا ةماود يف ةقلاع ةلودلا تناك امنيب ،جاتنإلا ىلع عيرلا نيينانبللا

 ةريل 500 نم رثكأ بهذي ،ةلودلا تاداريإ نم ةريل فلأ لك نأ مويلا عقاو .ةيهانتماللا

 ريغ جهنلا اذه .ةيتحتلا ةينبلاو ،ميلعتلاو ،ةحصلا ىلع اهفرص لدب ،نيدلا ةمدخل اهنم

 دلبلا حبصي نأ فراشم ىلع مويلا تاب نانبل نأ اصوصخ ،رمتسي نأ نكمي الو ،مادتسم

 عاطقلا لوحت ىلإ كلذ ىدأ .داصتقالا مجح ىلإ ةبسن ملاعلا يف ةينويدم رثكألا

 ىلإ ،اساسأ ةيداصتقالا ةرودلا يف لوممو رثؤمك يساسألا هرود نع يفرصملا

5 رالودلا ىلع تزواجت ةعفترم ةدئافب عئادولا باطقتسا ىلع ةهج نم لمعي ،طيسو

 ةلودلا ضرقي ىرخأ ةهج نمو ،ملاعلا يف ىرخألا فراصملا همدقت ام فاعضأ 10 ىلإ

.ىلعأ ةدئاف رعسب

 نم ريثكب ربكأ لكشب ،يزكرملا فرصملاو فراصملا تاينازيم مخضت ىلا كلذ ىدأ

 فصنم ريغ جذومنلا اذه .ةظهاب افالكأ هدبكو ،داصتقإلل ليومت ريفوت ىلا انتجاح



 ،فراصملا يف ةعدوم ةريل فلأ لك نم .ةيرثكألا ررضتتو ةيلقأ هنم ديفتست ذإ ،اقالطإ

.يقيقحلا داصتقالا ىلع ةريل 300 يلاوح رامثتسا متي

 تامدخلاو علسلا نم %80 داريتسال هعفدي ام ،فاك لكشب جتنم ريغ ينانبللا داصتقالا

.اهبذج نم رثكأ تارالودلا قافنإ لصاون نحن يلاتلابو ،اهكلهتسي يتلا

 ،ةسايسلا يف هسفن ضرفف ،ةلودلا لهاك ردهلاو داسفلا كهنأ :يناثلا ببسلا

.ةيمويلا ةايحلا تالاجم ىتشو ،ةماعلا ةرادالاو ،داصتقالاو

 حبصأ نأ ىلإ ،احقو راص كلذ دعبو ،ائيرج حبصأ مث ،الوجخ ةيادبلا يف داسفلا ناك

 مويلا دعب انكمم دعي مل .عمتجملاو ةطلسلاو ةلودلا تانوكم نم اسيئر اءزجو ،ارجاف

 يقالخألا كولسلا ديعتسنل تقولا ناح .داسفلا عقاو ليومتل ةنادتسالاب رارمتسالا

.انتلودب ةقثلا عاجرتساو ،انتمكوح يف

 قنخ ةهجل هب تببست ام اصوصخ ،تاعازنلاو بورحلا تايعادتب لثمتيف ثلاثلا لماعلا امأ

.ريبكلا حوزنلا ءابعأ هلمحت اهيلإ فيضأو ،نانبلل ةيداصتقالا ةئرلا

 ،نوينانبللاو تاينانبللا اهيأ

 دنوبورويلا تادنس نم رالود رايلم 4.6 وحن هتميق غلبت ،اريبك اقاقحتسا مويلا هجاون

.(نيموي دعب يأ) راذآ 9 يف اهنم ىلوألا ةعفدلا قحتستو ،2020 ماعلا يف اهدئاوفو

 نطولا ةحلصم يمحنل ريمضو قح ةفقو فقن نأ الإ انعسي ال ،قاقحتسالا اذه مامأ

.بعشلاو

 عفدي امم ،اريطخو اجرح ىوتسم غلب دق ةبعصلا تالمعلا نم انتايطايتحا نإ

 مادختسا ةرورضل ،دنوبورويلا نم راذآ 9 قاقحتسا دادس قيلعتل ةينانبللا ةيروهمجلا

.ينانبللا بعشلل ةيساسألا تاجاحلا نيمأت يف غلابملا هذه

 ددعل ،ةينأتمو ةقمعم تاسارد دعب ءاج وهف ،الهس نكي مل رارقلا اذه ىلإ لصوتلا نإ

.ةينوناقلاو ةيلاملا اهيف امب ،بناوجلا عيمج نم ،ةحاتملا تارايخلا نم



 ةحلصملا ةيامحو فازنتسالا فقول ،ديحولا ليبسلا ،مويلا وه ،عفدلا قيلعت رارق نإ

 نيتم داصتقا ءانب لجأ نم ،ةمزاللا تاحالصالل لماش جمانرب قالطا عم نمازتلاب ،ةماعلا

.ةثدحمو ةبلص سسأ ىلع ،مادتسمو

.نينطاوملا لك ةحلصم ىلع انصرح نم عبان ،اذه انرارق

 نيمأتو ،نيينانبللا ةيامح ىلع ةلودلا ةردق ةداعتسا ىلع انميمصت نم عبان ،اذه انرارق

.مهل ةميركلا ةايحلا

 ىلع لوصحلا مهنكمي ال نوينانبللاو جراخلا يف نينئادلل عفدن نأ اننكمي فيك

 ؟ةيفرصملا مهتاباسح نم مهلاومأ

 تامزلتسملا يف صقن نم يناعت تايفشتسملا كرتنو نينئادلل عفدن نأ اننكمي فيك

 ؟سانلل ةيحصلا ةياعرلا نيمأت عيطتسن ال وأ ؟ةيبطلا

 ءارشل لاملا مهيدل سيل تاقرطلا ىلع سانأ كانهو نينئادلل عفدن نأ اننكمي فيك

 ؟زبخ فيغر

 ديدست ىلع ةرداق ريغ ةلودلا ،نهارلا عضولا لظ يف نكل .هتامازتلا مرتحي دلب ،نانبل

.ةلبقملا تاقاقحتسالا

 بسانتي امب ،اهنويد ةلكيه ةداعإ ىلإ ،ةينانبللا ةلودلا ىعستس ،مدقت ام ءوض يف

 ،ةفاك نينئادلا عم ،ةينلا ةنسحو ،ةفصنم تاضوافم ضوخ ربع ،ةينطولا ةحلصملا عم

.ىلثملا ةيملاعلا ريياعملا مزتلت

 تاحالصالا تقبط يتلا لودلاو ،اهنويد دادس نع انلبق تفلخت ةلود 50 نم رثكأ

 ثالث يناعي نانبل نأ نم مغرلا ىلع ،هلعف ىلع نوممصم نحن ام وهو ،تفاعت ،ةمزاللا

.ةيدايسلا نويدلا ةمزأو ،فراصملا ةمزأو ،ةلمعلا ةمزأ :يه ةمزالتم تامزأ

 يحالصإ جمانرب ةغايص ىلع ،رهش نم لقأ لبق اهتدالو ذنم تفرصنا ،ةموكحلا هذه

:ىلع زكتري



 ةقثلا ةداعإ ىلإ فدهي يذلا يحالصالا ةموكحلا جمانرب نمض نم ،نيدلا ةجلاعم

 موي ةئملا ةرتف لالخ اهب اندعو يتلا تاءارجإلا اميس ال ،يرازولا اننايبل اذيفنتو ،اندلبب

.ىلوألا

 نم انسفنأ ريرحت اندرأ اذإف .انتايولوأ ملس ،ةماعلا ةيلاملا ىلا نزاوتلا ةداعإ ردصتت

 قافنالا ضفخ نيمأت يف نانبل حجنيس .ينجن امم رثكأ قفنن نأ زوجي ال ،نيدلا ءبع

 زيوغتلا ةطخ ققحتسو .ءابرهكلا عاطق يف حالصإلا اهنم ،اهراظتنا لاط تاءارجإ ربع

.ماعلا يف رالود نويلم 350 نم رثكأ ىلإ لصي ارفو انتموكح اهتدمتعا يتلا

.ةيادبلا الإ تسيل هذه

 تاعاطق اهنم ديفتست ،ةيفاضإ دراوم نمؤيس يحالصالا جمانربلا اذه نإف كلذك

.تاقفنلا ضفخ ىلإ فدهتو ،ةيتحتلا ةينبلاو ،ميلعتلاو ،ةحصلا

 دهعتنو .ا�فاصنإ رثكأ يبيرضلا انماظن حبصيل تاحالصإ حارتقا ،ءارزولا ةداسلا نم تبلط

.اهتيلاعفو ةيابجلا ىوتسم ةدايز عم ،يبيرضلا برهتلا هجو يف اعينم ادس فوقولاب

.ارقف رثكألا تاقبطلا ةيامحل يعامتجا نامأ ةكبش قلطنس ،كلذك

 ةصتخملا ةنجللا رصبتس ،ابيرقو .داسفلا ةحفاكمل ةينطو ةيجيتارتسا دادعإب انرشاب دقل

 نأ امبو .اهماهمب مايقلل ةمزاللا ةيلالقتسإلاو تايحالصلاب ةدوزم نوكتسو ،رونلا

 دعب ،ةموكحلا هذه تمدقت دقف ،داسفلا ةحفاكمل ىلضفلا ةقيرطلا يه ةيفافشلا

 ةيفرصملا ةيرسلا عفر ىلإ يمري نوناق عورشمب ،ةقثلا اهلين نم طقف عيباسأ ةثالث

.ماعلا نأشلا ىلوتيو ىلوت نم لك نع

 سلجم اهدعأ يتلا ةيئاضقلا تاليكشتلا لالخ نم يئاضقلا ماظنلا حالصإ أدب ،كلذك

 ،لامعألاو ةراجتلا فورظ نيسحتل نيناوق عيراشم ىلع لمعلا يرجيو ،ىلعألا ءاضقلا

.ومنلاو رامثتسإلا ىلع عجشي خانم داجيإو



.جتنملا داصتقإلا ىلإ يعيرلا داصتقإلا نم لاقتنإلا ىلع ،تاءارجإلا هذه اندعاستس

 ةفاضإ ،ايجولونكتلاو ةفرعملاو ةعانصلاو ةعارزلا ىلع رثكأو رثكأ زكتريس دغلا نانبل

.تامدخلاو ةحايسلاو ةراجتلا يف ةيديلقتلا هتاعاطق ىلا

 نكمي ال لامعألا ةدايرو انداصتقا ومنف .يفرصملا انعاطق ريوطت ىلع ،كلذك لمعنس

 ايفرصم اعاطق جاتحن ال ،هنيع تقولا يف ،اننكل .فراصملا معد نود نم ققحتي نأ

.انداصتقا مجح فاعضأ ةعبرأب قوفي

.يفرصملا عاطقلا ةلكيه ةداعإل ةطخ دادعإ بجي ،اذل

 ةحورطملا تارايخلا ميقن لازن ال .نيعدوملاب ةقلعتملا سجاوهلا نم ريثكلا تعمس

 عاطقلا يف عئادولا ةيامح ىلع لمعنس :احضاو نوكأ ينوعد نكل .ةديدع يهو انمامأ

 يلامجإ نم %90 نم رثكأ نول�كشي نيذلا ،نيعدوملا راغص عئادو ةصاخ ،يفرصملا

.ةيفرصملا تاباسحلا

 صاخ نوناق عورشم ابيرق مدقن فوس .يلاملا فيزنلا فقو انيلع ،نهارلا تقولا يف

.افاصنإو الدع رثكأ حبصتل ،اهئالمعو فراصملا نيب تاقالعلا ميظنتب

.كلذب ةمزتلم ةموكحلاو .يلاملاو يداصتقإلا انلبقتسم لكش ريغتس لمعلا ةطخ نإ

 ،ةينانبللا ةموكحلا مازتلا نييلودلا انئاكرشل ديدج نم دكؤأ يك ،ةصرفلا هذه زهتنأو

 اهيلع قفاوتلا مت يتلا تاحالصإلا .رديس رمتؤم يف ةحرتقملا ومنلاو رارقتسإلا ةيؤرب

 راهدزإلا قيقحتو ،داصتقإلا ةلجع قالطإ ةداعإل ةيرورض اهنأل قبطتس ،رمتؤملا يف

 انئاقشأ نم ،معدلاو ،ةقثلا ةداعإل ة�مهم اضيأ يه ،تاحالصإلا هذه .ينانبللا بعشلل

. يلودلا عمتجملا نمو ،برعلا

 اتقو قرغتست ،ةطخلا هذه بلص يف ةئيرجلا تاحالصإلاو نيدلا ةلكيه ةداعإ نإ

.ةبعص ريبادتل امتح جاتحتو ،ادهجو

 ديحولا قيرطلا اهنأل ،تاحالصإلا ذيفنت ىلع ميمصتو ربصو فتاكت ىلإ ،كلذ جاتحي

.نيينانبللا لبقتسمو نانبل نوص لجأ نم نامألا رب ىلإ لوصولل



MyRelated

 نوينانبللاو تاينانبللا اهيأ

 ريغو ةيعامجلا انبهاومب اقح نمؤم انأو .هعون نم ديرف انبعش .يئانثتساو عئار اندلب

.ةيداعلا

 وه امئاد ناك لوألا انودع نأ امتح يهف ،ةربع انخيرات نم صلختسن نأ اندرأ اذإو

.تابوعصلا عيمج ىلع بلغتنف ةدحولاب امأ ،لشفن ماسقنالاب .ماسقنالا :هسفن

.حاجنلا ةدحولابو لشفلا ماسقنالاب

 انأف ،اننطو ىلع لب انسفنأ ىلع سيل ،انزكر اذإو ،ةمزألا هذه لالخ انتدحوب انحلست اذإ

.احاجن رثكأو ىوقأ نانبل اعم ينبنل ،امتحرصتننس اننأ ةقثلا لك قثاو

."نانبل شاعو متشع
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