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؟ةیمالسإلا ةعيرشلا رداصم يھ ام

 يھ ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيساسألا رداصملا
 مالسإلا يبن تاسراممو ميلاعتو ،نآرقلا
 ةداقلاو ءافلخلا كولسو ،ّةنسلا يأ ،دمحم
.تقولا كلذ يف نييركسعلا

 رظنُينأ نكمي ،نايحألا ضعب يف ،كلذ عم
 عمضراعتت اهنأ ىلع رداصملا هذھ ىلإ
 نإف،وحنلا اذھ ىلعو .ضعبلا اهضعب
 امك ،"هيقفلا نوناق يھ ةيمالسإلا ةعيرشلا"
 ةعيرشلا ذاتسأ ،شترام وردنأ لوقي
ًافيضم ،ليي ةعماج يف كراشملا ةيمالسإلا

."]نيملسملا[ ءاملعلا لبق نم ددحت" اهنأ
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نيملسملا ءاملعلا لبق نم اھديدحت متي ذإ- هيقفلا نوناق يھ ةيمالسإلا ةعيرشلا

)نيريإ(2014 ليربأ29 ،يبد

 تاعارصلاةيبلاغ هيف رودت يذلا تقولا يف
 اهيف كراشي وأ ةيمالسإ نادلب يف مويلا
 تامظنملا هجاوت ،نوملسم نولتاقم
- ىضم تقو يأ نم رثكأ امبرو- ةيناسنإلا
 يف ةيمالسإلا ريياعملا مكحل عضخت تالاح
.اهيف نولمعي يتلا قطانملا

 ةعومجم ةيمالسإلا ةعيرشلا نمضتتو
 ةيامحل دعاوقلا نم ،ةدقعم اهنكلو ،ةينغ

 قفاوتي نأ نورق ةدعل هرمع دتمي يذلا ينيدلا نوناقلا اذھ عيطتسي لھ نكلو .نييندملا
؟ةثيدحلا ةيلودلا ةيناسنإلا ريياعملا عم

 يمالسإلا هقفلا نيب )لخادتلاو( رتوتلا فشكتسن ،ريراقتلا نم ةلسلسلا هذھ يف
ىواتفلل نييداهجلا ريسفت ةيفيك نع ريراقت رشننو :يناسنإلا يلودلا نوناقلاو
 لاجملا يف نيلماعلا لبق نم اهسفن ئدابملا هذھ مادختسا ةيفيكو،ةيمالسإلا
.نيجاتحملا ىلإ لوصولا صرف نيسحتل يناسنإلا

؟ةیمالسإلا ةعيرشلا يف ةیناسنإ ریياعم دجوت لھ

 نوناقلا نم لك يف ءاربخلا دحأ ريبعت دح ىلع ،"هيلتاقم يديأ مالسإلا لغي ام ًامئاد"
 سفنلا طبض ىلع ددشت ةيمالسإلا ريياعملاف .ةيمالسإلا ةعيرشلاو يناسنإلا يلودلا
.ددحملافدهلا قيقحتل ةيرورض ريغ رارضألا بنجت ةيمھأ ىلعو

 قباسلايناتسكابلا ةيجراخلا ريزو لوقيو
 يف مالسإلا رود هباتك يف يھاش اغآ
 مغرلاىلع" :ةرصاعملا ةيلودلا تاقالعلا
 نعً اعافد لاتقلا زيجي ]نآرقلا[ نأ نم
 هسفنتقولا يف ضرفي هنأ الإ ...سفنلا
 لجأنم برحلل ةيناسنإلا دعاوقلا
يتلا ةيناسنإلا ةاناعملا نم فيفختلا
."برحلا هذھ اهببست

يِف ْاوُِلتاَقَو" :ميركلا نآرقلا لوقي امكو
ِّنإ ْاَوُدَتَْعتَ الَو ْمَُكنوُلِتاَقُي َنيِّذلا ِّهللا ِليِبَس
."َنيِدَتْعُمْلا ّبِحُيَ ال َّهللا

 ،لضفلا وبأ دلاخركذ ،هبتك دحأ يفو
 ةعماج يف يمالسإلا هقفلا ذاتسأ
 نأ ،)UCLA( سولجنأ سول يف اينروفيلاك
حلاصملا نيب اونزاو نيملسملا ءاهقفلا"
هبشي اذھو ،"تارورضلا فلتخمو ةيلمعلا
 يلودلا نوناقلا يف ءاج ام ريبك دح ىلإ

ةكراشمةءارقةعابطینورتكلإلا ديربلاقیلعت

؟ملاعلايف رقفلا ثاثتجا تاراكتبالل نكمي لھ

رامنايم يف نُسحت يف فصاوعلا ثودحب راذنإلا

 ايقيرفأ ةيروهمج يف مالسلا لباقم لمعلا جمانرب
طسولا

ايبيليف ةيسفنلا تامدصلا رارمتسا

ايسينودنإ يف نيكاربلا رطاخم نم دحلا

طسوألا قرشلا ازنولفنإب تاباصإلا عافترا نم ريذحت

 دعاوقلل يعجرم صخلم
برحلل ةيمالسإلا

تاريسفتلا ؟داهجلا هقف
ةيمالسإلا دعاوقلل ةددشتملا
برحلل

 ةعيرشلا نوكت نأ نكمي لھ
ةبسنلاب لحلا ةيمالسإلا
 لاجملا يف نيلماعلل
؟يناسنإلا

ةناكمب يقترت ةيملاعلا تامزألا
ةصاخلا تانوعملا

 دعاوقلل يعجرم صخلم
برحلل ةيمالسإلا

 ةعيرشلا نوكت نأ نكمي لھ
ةبسنلاب لحلا ةيمالسإلا
 لاجملا يف نيلماعلل
؟يناسنإلا

تاريسفتلا ؟داهجلا هقف
ةيمالسإلا دعاوقلل ةددشتملا
برحلل

تاعازنلاو هايملا :ليلحت

دوقي نيرجاهملا زاجتحا ديازت
ةصاخلا نمألا تاكرش راھدزال

 يف ةديدجلا ةرجهلا ةسايس
 تاكاهتنالا يفخت برغملا
ةرمتسملا

 بيرهت تاكبش ةقحالم
نيرجاهملا

ةيافكلا هيف امب متهن لھ
؟يسنجلا فنعلاب

 ةدابإلا مئارج عنم ةسايس
ةيعامجلا

ایسینودنإ يف نیكاربلا رطاخم نم دحلا

نمیلايف رثعتت داسفلا ةحفاكم

يناسنإلا لمعلاو ةیمالسإلا ةعيرشلا

؟ةیلھأبرح ىلإً العف قارعلا قلزني لھ :لیلحت

برحلا دعاوقو ةیمالسإلا ةعيرشلا

برحلل ةیمالسإلا دعاوقلل ةددشتملا تاریسفتلا
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انتاوصأ اوعمسا

زديإلا رابخأ

لكشتت امك .نوناقلا رداصم نم اتحبصأ
تاقيلعتلا لالخ نمً اضيأ ةيمالسإلا ةعيرشلا

 يتلا،ىواتفلا مساب ةفورعملا ماكحألاو
.نوملسملا ءاملعلا اھردصي

- يلودلا يمالسإلا نوناقلا ءاهقفلا روط دقو

 عم كولسلا ميظنتل- ريسلا مساب فورعملاو
 ةضهنلا ةرتف لالخ ةيمالسإلا ريغ لودلا

 برحلا دعاوق ساسأ وھ اذھو .ةيمالسإلا
 ملسملا هيقفلا اهننق نم لوأ ناك يتلا

 نرقلا يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم
.يداليملا نماثلا

فينج تايقافتا نيودت لبق
 تناك ،ماع فلأ نم رثكأب
 ةيساسألا تائفلا مظعم
 كلت اهرفوت يتلا ةيامحلل
 لعفلاب ةدوجوم تايقافتالا
يف يساسألا اهلكش يف
 ةيمالسإلا ميلاعتلا

 يهقفلا باطخلا" نأ فاضأو .يناسنإلا
ً.ايونعم الو ًاتحبً ايفيظو نكي مل يمالسإلا
 دعبلالكً اديعب ناك هنأ ،كلذ نم رثكألاو
."هتعيبطب ةيرھوجلا وأ بصعتلا نع

تافرصت ريشت ،هسفن قايسلا يفو
 ءافلخ لئاوأو مالسإلا يبن تالوقمو
تارابتعالاب يوقلا مازتلالا ىلإ نيملسملا
 لوأ ،قيدصلا ركب وبأ لاق دقف .ةيناسنإلا
 ةريهشلا هتيصو يف ،نيدشارلا ءافلخلا
 اوفق ،سانلا اهيأ اي" :هشويج ةداق دحأل
 اونوخت ال :ىنع اھوظفحاف رشعب مكيصوأ
 اولتقت الو ،اولثمت الو اوردغت الو ،اولغت الو
 الو ،ةأرما الوً اريبك ًاخيش الو ً،اريغصً الفط
 قطانم اورمدت الو ،ةرمثم ةرجش اوعطقت
 للغت الو ،هوقرحت الوً الخن اورقعت الو ،ةلكأمل الإً اريعب الو ةرقب الو ًةاش اوحبذت الو ،ةلوھأم
 اوغرف دق ماوقأب نورمت فوسو... نبجت الو ،)برحلا مئانغل سالتخا ال لاثملا ليبس ىلع(
."هلمهسفنأ اوغرف امو مھوعدف ؛عماوصلا يف مهسفنأ

 ،نوناقلا ذافنإقيلعت هبجاو نمو لب ،ملسملا مكاحلا قح نم ،ةيمالسإلا ديلاقتلل ًاقفوو
 نم ديدعلا يف تابثإلا ريياعم نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةلادعلا ةحلصم يف كلذ ناك اذإ
 عمً.اردان الإ ،أدبملا ثيح نم ،اھذيفنت يغبني ال ثيحب ،ةياغلل ةمراص ةيمالسإلا نيناوقلا
 يف ثدحي رتوتلا نأ ،وتنوروت ةعماج يف كراشملا نوناقلا ذاتسأ ،لضاف دمحم ىري ،كلذ
 ام ةداع يتلا- ةينيدلا ميقلا" نيب ،ىرخأ ةرابعبو ،ةيعرشلاو ميقلا نيب نايحألا ضعب
- يبعشلايمالسإلا باطخلا يف سكعني ام اذھو ،ةيناسنإ رثكألا بناجلا ىلع نوكت
لكاشملاب رثكأً اينعمو ريثكبً اديرجت رثكأ نوكي ام ةداع يذلا ،ينقتلا ينوناقلا باطخلاو
."ةيفسلفلا

؟يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ةیمالسإلا ةعيرشلا نیب قیفوتلا نكمي لھ

نونبتي نيذلا اميسال ،ءاملعلا نم ريثك ىري .هيلإ ثدحتت يذلا صخشلا ىلع فقوتي اذھ
 نم ديدعلااهب مالسإلا رجف يف برحلا دعاوق نأ ،ةيمالسإلا ةعيرشلل ةرصاعم رظن ةهجو
.ثيدحلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا روذج
و ينابيشلا نم لك مھاس ،برحلا مضخ يف ةيناسنإلا أدبم ىلع ديكأتلا لالخ نمف"
 ةيلودلا ةنجللا تدافأ امك "،حلسملا عازنلل ثيدحلا نوناقلا ريوطت يف يعازوألا ]مامإلا[
تايقافتا نم فيلكتب يناسنإلا يلودلا نوناقلا ىلع ةيصو تحبصأ يتلا ،رمحألا بيلصلل
.مالسإلا يف برحلا دعاوق ينودم لئاوأ ىلإ ةراشإ يف ،فينج

 وأ حافكلا[ داهجلل يطعت" برحلل مهترادإ ءانثأ نيملسملا ىلع ةضورفملا دويقلا نأ امك
 يفً ادوقفم ناك هنأ حضاولا نم يقالخأ عضوم يف ًايجولوديأً ادعب ]ةسدقملا برحلا
 ةلجم يفنونب ةنينك تبتك ام بسحب ،"مالسإلا لبق ام ةرتف يف بورحلا ةسرامم
 ،ماع فلأ نم رثكأبفينج تايقافتا نيودت لبق " :ةلئاق تفاضأو .يلودلا نوناقلل ناغيشيم
 يف لعفلاب ةدوجوم تايقافتالا كلت اھرفوت يتلا ةيامحلل ةيساسألا تائفلا مظعم تناك
."ةيمالسإلا ميلاعتلا يف يساسألا اهلكش

يتلا دويقلا نم ديدعلا نإف ،عقاولا يفو
 ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا اهضرفت
 بجومب بولطم وھ ام زواجتت نيلتاقملا
 يف ةصاخو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا

 .يلودلا ريغ حلسملا عارصلا ةحاس
 شتوو ستيار نامويھ تمظن امدنعو
 يفيندملا عمتجملا ةداق عم تاءاقل
 ةيامح ةشقانمل يمالسإلا ملاعلا
 نأيعدت ًاججح هجاون مل" ،نييندملا
 ريياعم عبتت ةيمالسإلا ةعيرشلا
 بئان ،كروتس وج لاق امك ،"ةفلتخم
 لامشو طسوألا قرشلا مسق ريدم
 سانلاناك لب" ،ةمظنملا يف ايقيرفأ
 يلودلانوناقلا نيب قباطتلا نودكؤي
."قباطتلا اذھ نع ريبعتلا يف نوغلابي اوناك امبرو ،ةيمالسإلا ةعيرشلاو يناسنإلا

 مارتحا ةرورض وھ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيساسألا ئدابملا دحأ نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 مازتلا مهيلع ةيمالسإلا نادلبلا يف نيلتاقملا نأ ءاملعلا ضعب لوقي اذل .تادھاعملا
 نيدلا ءاملع رابكلبقي امك .مهتاموكح اهيلع تعقو يتلا فينج تايقافتا مارتحاب ينيد
 ناريإو ةيدوعسلاو رھزألا كلذ يف امب ،ةيسيئرلا ةيمالسإلا تاطلسلاو يمالسإلا
.ةيلودلا تاقافتالا ىلع ةيدايسلا تاطلسلاو ةيمالسإلا لودلا عيقوت أدبم ،ناتسكابو

 اوحبصأ نيذلا- ديدجلا يديلقتلا ركفلا ىلإ نومتني نيذلا نيملسملا ءاملعلا نإف ،كلذ عم
 ،ملسملا ريغ ملاعلا عم برح ةلاح يفً اساسأ هنأ ىلع مالسإلا نورسفيو- ةيلقأ نآلا
قيفوتلا نكمي الو ناداضتم امهنأ ىلع يلودلا نوناقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ نورظني
.لاحلا ةعيبطب اهنيب

؟ةیمالسإلا ةعيرشلا بجومب ةوقلا مادختساب حمسُي ىتم

 هقفلا يف شاقن ةطقن مھأ هذھ نوكت دق
 ىنعملا نإ .برحلا نيناوقب قلعتملا يمالسإلا
 اهتمجرتمتت امً ابلاغ يتلا ،داهج ةملكل يقيقحلا

طسوألا قرشلا ازنولفنإب تاباصإلا عافترا نم ريذحت

برحلل ةیمالسإلا دعاوقلل يعجرم صخلم

نادوسلا بونج يف ةيامحلاو ةحصلا رطاخم

ةصاخلا تانوعملا ةناكمب يقترت ةیملاعلا تامزألا

بونجلا ندم نم يخانملا فیكتلا ةحیصن

نیطوتلاةداعإ راظتناب ایسینودنإ يف اجنیھورلا

 راظتنالا نكلو ،نیطوتلا ةداعإ رظتنأ" :يمیحر مالغ
ً"اریثك لاط

 ،لقألا ىلع" :رشبلاب راجتالا نم جان ،يتباھ ناثانوي
"باذعلا اذھ رمتسي نل تیفوت اذإ

 اوحتف دقل" :نادوسلا بونج نم ةئجال ،رجنأ اثرام
"انیلع رانلا

"ضوهنلا نم انعنمي رقفلا" :رامنایم ،غنیل اھ غنیش

 يلافطأتدقف" :راصعإلا نم ةیجان ،واسيأ نيريأ
"مهعیمج ةسمخلا

 روصتأ مل" :يلاموص رجاهم ،قاحسا رمع دمحأ
"رحبلا يف لاحلا يب يهتني نأً اقلطم

 عالطتسا يف ةموكحلا نودقتني دنليزاوس ونطاوم
ديدج

بابشلا نیب زديإلاب تاباصإلا ددع عافترا نم قلق

 ىلع لصحي "يس" يسوریفلا دبكلا باهتلا جالع
ةقفاوملا

صخرأ يسوریفلا لمحلا رابتخا لعجل قرط

صقن سوریفل اهتباجتسا نم عرست ایسینودنإ
ةعانملا

؟انلاح وھفیك :زديإلل ةیملاعلا ةباجتسالا
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نيريإ :ةروصلا

ً؟الوبقم داهجلا نوكي ىتم

 ةعيرشلامهفُت نأ يغبني
 لاجم اهنأ ىلع ةيمالسإلا
 ام ةداع .فالخلاو شاقنلل
 فقوم نم رثكأ كانه نوكي
 ام ةلأسم نأشب دحاو يمالسإ

 لذب وأ حافكلا وھ ،"ةسدقم برح" اهنأ لع
 برحلا دمحم مالسإلا يبن فصو دقو .دوهجملا
- سفنلا داهج عم ةنراقملاب "رغصألا داهجلا" اهنأب
هيلمي امل لاثتمالا يف يتاذلا دوهجملا يأ
."ربكألا داهجلا" هنأب هفصو يذلا- مالسإلا

 بورحلا نم ديحولا عونلا وھ يركسعلا داهجلاو
 مادختسا رظحي وھو ،مالسإلا يفً الوبقم دعُي يذلا
 ىلعو .ماقتنالا وأ ةيداملا بساكملا قيقحتل ةوقلا
ديقلا ةباثمب هسفن داهجلا موهفم حبصأ ،وحنلا اذھ
.عباسلا نرقلا يف فنعلا مادختسا ىلع يسيئرلا

 داهجلا حبصي يتلا فورظلا يھ ام نكلو

؟مالسإلا يفً ازئاج اهلظ يف

يف ةيمالسإلا ةعيرشلل ةينيوكتلا ةرتفلا لالخ
 ءاهقفلالئاوأ لاق ،نماثلاو عباسلا نينرقلا
 ءاملعلامهنأب نوفصوي نيذلا-نيملسملا
 برح ةلاح يف ناك مالسإلا نأ- نويديلقتلا
دقف ،يلاتلابو .ملسملا ريغ ملاعلا عم ةيضارتفا
 نوكرشملا ضفر اذإ هنأ نويديلقتلا ءاملعلا لداج
 عم مالس ةدھاعم ىلع عيقوتلا وأ مالسإلا قانتعا
.مھدض ةوقلا مادختسا زاج ،نيملسملا

 ريثك لوقي ،نيملسملا ىلعً ايعامجً ابجاو مالسإلا رشن ضرغل داهجلا ربتعي نيح يفو
 يھو ،ةيملسلا لئاسولا لالخ نم متي نأ نكمي اذھ نأ ثيدحلا ملاعلا يف ءاملعلا نم
هنكل ريبك ذوفن وذ ملاع وھو ،يواضرقلا فسوي خيشلا معزيو .يريشبتلا لمعلا وأ ةوعدلا
 نم ديدعلانيملسملا ىدل نأ ،نيملسملا ناوخإلا ةعامج ىلإ يمتني لدجلل ريثم
.برحلا ريغ مهتاعمتجم يف تافلاخملا ةهجاومل ةحاتملا لئاسولا

 ريغ يموجهلا داهجلا نأ وھً اعويش رثكألا رصاعملا ريسفتلا نإف ،وحنلا اذھ ىلعو
 ةدعاسمو،نيملسملا ىلع ناودعلا :اهنيب نم ،تالاحلا نم ليلق ددع يف الإ ،يعرش
 تامجهلا كلذ يف امب( نطولا نع عافدلاو ،)يناسنإلا لخدتلا ىلإ برقأ( ملظلا اياحض
.ةيمالسإلا ةيريشبتلا ةطشنألا نيمأتو ،)ةيقابتسالا

 رثكألا ريسفتلا اذھ معدت ميركلا نآرقلا يف روس ةدع كانھ نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 َلَعَج اَمَف ََملَّسلا ُمُكَْيِلإ اْوَقَْلأَو ْمُكوُلِتاَقُي َْملَف ْمُكوُلَزَتْعا ِنِإَف" :ةوقلا مادختسال ةيدودحم
 َوُھ ُهَِّنإ ِهـَّللا َىلَع لَّكََوتَو اَهل حَنجاَف ِملَّسلِل اوحَنَج ِنإَو" ،)90 :4( "ًاليِبَس ْمِهَْيلَع ْمَُكل ُهـَّللا
.)61 :8( "ُميلَعلا ُعيمَّسلا

 ةكلمملا يف اھرقم عقي ةيثحب ةسسؤم يھو ،نوسكاج يرنھ ةيعمج ترشن دقو
 دوجو مدع هيف يعدت ددشتلل ةيتوھال تادينفت مضيًابيتك ةريخألا ةنوآلا يف ،ةدحتملا
.ةيعسوت ةيمالسإ ةلود سيسأت ةداعإل ينيد بجاو

 امكو- مالسإلاب مھرفك درجمل موجهلل ًافدھ نيملسملا ريغ نوكي نأ يغبني ال ،يلاتلابو
.نيملسمللً اديدهت نولكشي اوناك اذإ الإ- "نيدلا يف هاركإ ال" :ميركلا نآرقلا لوقي
 نع عافدلا ةلاح يف لاتقلا ىلإ وعدت يتلا ةينآرقلا تايآلا ىلإ ريسفتلا اذھ وديؤم ريشيو
.طقف سفنلا

 ،داهجلاهقف هباتك يف يواضرقلا لوقيو
رثكألا صوصنلا نم ًادحاو ربتعي يذلا
ثيدح ريسفت ميدقتل ىعست يتلاً اريثأت
 نكمي ال هنأ ،مالسإلا يف برحلا نيناوقل
 عيمج ىلع ءاضقلل داهجلا ىلإ ءوجللا
 ىلع سانلا رابجإ وأ ملاعلا ف رافكلا
 كلذنمً الدب مدقو .مالسإلا قانتعا
نأً الئاقلوبقملا داهجلل قيضأً افيرعت
 نيذلاكئلوأ ةبراحم طقف ررب مالسإلا
 ىلع نودتعي وأ نيملسملا نولتاقي
 مهتقاعإ ىلإ نوعسي وأ ،مهضرع
 نوكهتنيو ،ةوعدلا قيرط نوعطقي وأ ،مھرايد نم مهنودرطي وأ ،نيدلا يف مهنيب قرفتلاو
.حيضوتلاو ةجحلاو ناھربلا قيرط نع مالسإلا رشن يف مهقح

 خيراتلا يف ةفورعملا ةريخألا ةوزغلا نم هتدوع ىدل مالسإلا يبن لاق ،لصتم قايس يفو
 ةبراحم هنأب ريخألا اذھً افصاو ،"ربكألا داهجلا ىلإ رغصألا داهجلا نم انعجر" :يمالسإلا
.تاذلا ىلع رطيست يتلا ةيلخادلا نيطايشلا

؟نییندملا فادهتسا نكمي لھ

 ىلع ةددحم تاروظحم )يمالسإلا عمتجملا ماكح( لئاوألا ءافلخلاو ميركلا يبنلا ددح
.ةكرعملاىلإ مهباھذ دنع نيملسملا نيبراحملل مھاياصو يف برحلا بيلاسأ

 امك اوفرصتي نأ مهيلع نأ ماشلا دالب وزغل مهترداغم لبق هدونجل ركب وبأ ةفيلخلا لاقو
 .ةكرعملا يف مھءادعأ نوقتلي امدنع نيحلاصلا نيملسملل يغبني

 درجمل رافكلا لتق زوجي ناك اذإ ام لوح ءاملعلا فلتخا ،هالعأ روكذم وھ امكو ،كلذ عم
.نيملسملا ىلع ًارطخ نولكشي مهنوك ةلاح يف وأ مھرفك
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 امإ اوضفر نيذلارافكلا لافطألاو ءاسنلا ىتح لتق ىلوألا ةيركفلا ةسردملا عابتأ ررب دقو
 نآرقلا نم ةيآب نيدهشتسم ،ةيزجلا عفدو مالسإلا مكح تحت شيعلا وأ مالسإلا قانتعا
 اوركذو .)9:5( "مُھومُتدَجَو ُثيَح َنيكِرشُملا اوُلُتقاَف ُمُرُحلا ُرُهَشألا ََخلَسنا اَذِإَف" :ميركلا
."هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمُأ" :لاق يبنلا نأً اضيأ

 ىلع ةيداهجلا تامجهلا لالخ لاق ،ةيفوصلا خويش زربأ دحأ ،كشك ديمحلا دبع نكل
 نأ يضاملا نرقلا تاينيعستو تاينينامث رخاوأ يف رصم يف تاناحلاو ةيليللا يھالملا
 كلذ يف نييفلسلل حضوأو .يمالسإلا قطنملا يف اهل ساسأ ال "رفاكلا لتق" ةيلقع
 لوأ ،مدآ لسريس ،ةايحلا ديق ىلع هاقبأو هلهمأ اذإ هنأ هللا دعو ناطيشلا نأ تقولا
نييفلسلا نأل ،قحلا رون سانلل نيبي نأ وھ مالسإلا فدھ ناكو .منهج ىلإ ،يبن
نونيعي لب ،هللا نودعاسي ال ،ميحجلا ىلإ مهلاسرإو ً"ارافك" مهنومسي نمل مهلتقب
.ناطيشلا

 ريغ لتق زاوج مدع وھ دئاسلا يأرلا ناك ،رشاعلا نرقلا لولحب هنأ لضفلا وبأ دافأو
ُمُكاَهَْني َّال" :ميركلا نآرقلا لوقي اذھ يفو .نيملسملا نولتاقي نيذلا كئلوأ الإ ،نيملسملا
 الو" .)9-8 :60( ،"ْمُكِراَيِد نِّم مُكوُجِرْخُي َْملَو ِنيِّدلا يِف ْمُكوُِلتاَقُي َْمل َنيِذَّلا ِنَع ُهـَّللا
.)56 :7( "اهِحالِصإ َدَعب ِضَرألا ِيف اودِسفُت

 ،ركفلا اذھ يقنتعم ضعب ءاطخأ "حيحصتل" ةلواحم يف2009 ماع ترشُن ةسارد يفو
ً افادھأ نوراتخي نيذلا كئلوأل حضوأ نأ دوأ" :نوراھ لضاف ةدعاقلا ميظنت وضع لاق
 ريغ وأ نيملسم اوناك ءاوس ً،ادمع ]ءايربأ[ اياحض طوقس يف نوببستيو ةيئاوشع
."انبولسأ سيل اذھ :نيملسم

 ثيح ،نييندملا فادهتسال ماعلا رظحلل ةيسيئرلا تاءانثتسالا دحأ يعافدلا داهجلا دعيو
 اذھو .رامدلا نم مالسإلا ةيامح ةرورض ىلإً ادانتسا ةزئاج ةعورشملا ريغ لامعألا حبصت
 لتق ريربتل نييناملعلا ةفسالفلا ضعب هحرط يذلا "ىوصقلا ئراوطلا" موهفم يزاوي
.ةدابإلا وھو "مظعألا ديدهتلا" نم هسفن عمتجملا ذقني نأ لجأ نم نييندملا

نيريإ/تلوھ تيك :ةروصلا

كراعملاءانثأ لافطألاو ءاسنلا ةيامح مالسإلا ضرفي

ً؟ايندم ربتعي يذلا نم

 لافطألاو ءاسنلا فادهتسا زوجي ال ،ديدجلا يديلقتلا ريسفتلا يف ىتحو ،ةماع ةفصب
ةفص نويندملا دقفي نأ نكمي ،كلذ عم .ةيبطلا وأ ةينيدلا تائيهلا دارفأو نيحالفلاو
 لازي ال ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا يف لاحلا وھ امكو .لاتقلا يف اوكراش اذإ ةيامحلا
.حضاو ريغ )DPH( ةيئادعلا لامعألا يف ةرشابملا ةكراشملا فيرعت

 برحلا تايجيتارتسا وأ تامولعملاب اومھاسي وأ ،لاتقلا ضرغب ةحلسأ اولمحي نأ درجمب"
 يف ءاج امبسح "،نيلتاقم ىلإ نييندم نم مهعضو ريغتي ،شيجلل تاحارتقا ميدقت وأ
 ةيناسنإلا مولعلل ةيلودلا ةلجملا يف رُشنو ،2011 ماع يف نويزيلام ةذتاسأ هبتكلاقم
.ةيعامتجالا مولعلاو

 يونعملا معدلا وأ ةياعدلا وأ يأرلاب ىتح ودعلا معد ربتعي ً،افرطت رثكأ تاريسفتل ًاقفوو
.ام صخش ىلع لتاقم ةفص غابصإل ًايفاك

 ىتح ،يبرحلا دوهجملاب نيطبترملا صاخشألا ةفاك نإف ،لالتحالا وأ وزغلا ةلاح يف امأ
نييندملا عيمج مزتليو ،ةعورشمً افادھأ نوربتعي ،ةحلسأ نولمحي اونوكي مل ول
.نطولا نع عافدلا لجأ نم لاتقلاب نيملسملا

نيملسملا ريغ لباقم نوملسملا

ريغ لباقم لتاقم- طقف عضولا ساسأ ىلع سانلا نيب ةيمالسإلا ةعيرشلا زيمت الو
 ،تالاحلا ضعب يفو .ملسم ريغ لباقم ملسم-ً اضيأ ةيوهلا ساسأ ىلع نكلو- لتاقم
.نيينثولا لثم ،نيملسملا ريغ نم مھريغو- ىراصنلاو دوهيلا- "باتكلا لھأ" نيب زيمت

 نوضراعي اوناك اذإ الإ ،نيملسملا نم مھريغ نوملسملا براحي نأ ضرتفملا نم سيلو
.ةينيدلا صوصنلا ريسفت يف ،لوقعم نكلو ،نيابت دوجو ببسب نيملسملا ماكحلا

 نم ةفلتخم ةعومجم ىلع يوتحي يذلا ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا يف لاحلا وھ امكو
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؟ةيمالسإلا ةعيرشلا ريسفت متي فيك

ةعيرشلا مهف يغبني" :شترام لوقي
ًافيضم ،"فالخلاو شاقنلل لاجمك ةيمالسإلا

 لوح دحاو يمالسإ فقوم ةداع دجوي ال" هنأ
 ريربتل مدختسملا قطنملا نإ لب ."ام ةلأسم
 تاباجإلا نم ةعومجم نيب نم ةدحاو ةباجإ
 بسحب ،لقأ وأ رثكأ ةيقادصم اهيطعي ام وھ
 .يمالسإلا عمتجملا وأ ،ةمألا هررقت ام
 وأ هقفلا رداصملا هذھ ريسفت ةيلمع ىمستو
.يمالسإلا هقفلا

 نيملسملا نيلتاقملا نم ديدعلا نإف ،كلذ عم
 راشأ امك ،ميركلا نآرقلا ريسفت نوئيسي
 تاعامجلا بيردتب ماق ينيطسلف ةثاغإ لماع
 يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةحلسملا
 ،يناسنإلا يلودلا نوناقلاب مازتلالا يلع
ةيآ هيف تلزن يذلا قايسلا نومهفي ال مهنأل
 يتلا ءازجألا طقف نونبتي مهنأل وأ ،ةنيعم
.هنم مهبسانت

ةقيرطف".تقولا رورمب تاريسفتلا فلتخت امك
ًامامت فلتخت ةميدقلا روصعلا يف ملاعلا روصت

 رصعلايف ءاهقفلا لبق نم هريطأت ةقيرط نع
 ةيلك نم لضاف دمحم حضوأ امك "،ثيدحلا
 اذھىلعو .وتنوروت ةعماج يف قوقحلا
نيذلا كئلوأ نيب شاقنلا مدتحي ،وحنلا
 ترهظ هقفلل ةيفرح تاريسفتب نوكسمتي
 نوفدهي نيذلا كئلوأو ،ىطسولا نورقلا يف
يملعلا ديلقتلا عمً ايشمت هريسفت ةداعإ ىلإ
.ديدجتلا يف لثمتملا يمالسإلا

 تايآتناك اذإ ام لوح ريبك شاقن دجويو
 لوسرلا دهع ىلع قبطنت نآرقلا نم ةنيعم
 ،دبألاىلإ نيملسملا عيمج ىلع وأ طقف
 ىنعملا وھ اهنم دوصقملا ناك ءاوسو
.يزاجملا وأ يفرحلا

هقفلانأ نوري ءاملعلا نم ريثكلا نكلو
 دق ىطسولا نورقلا يف رداصلا يمالسإلا
 ،فينجتايقافتا رودص دعب نمزلا هيلع افع
.ةيمالسإلا نادلبلا اهيلع تقدص يتلا

ةينوناقلا دعاوقلا نوكت امدنع ىتحو ،كلذ عم
 كانهف ،ام دح ىلإ اهيلع عزانتم ريغ
 نكمي ،لاثملا ليبس ىلعف .تاءانثتسا
 بجومبينوناق ريغ لمعب مايقلاب حامسلا

 ةعيرشلا زيمت ،ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعازنلاو ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلا يف دعاوقلا
 ةلودلا نيب برحلاو )يلودلا ريغ حلسملا عازنلا( نيملسملا نيب برحلا نيب ةيمالسإلا
 يلودلا نوناقلل ًافالخ نكلو .)يلودلا حلسملا عازنلا( يمالسإلا ريغ ملاعلاو ةيمالسإلا
 حلسملا عازنلا( نيملسملا نيب عارصلا مكحت يتلا برحلا دعاوق نإف ،يناسنإلا
.نيملسملا ريغو نيملسملا نيب عارصلاب ةقلعتملا كلت نم ةمارص رثكأ )يلخادلا

 .حيرج وأ براھ مادعإ زوجي ال ،ضعبلا مهضعب نوملسملا لتاق اذإ" هنأ لضفلا وبأ دكؤيو
 وأ ًادمع ءاسنلاو لافطألا لتق زوجي الو ،نيملسملا ىرسألا قاقرتسا وأ مادعإ زوجي الو
 وأ ،لاتقلاءاهتنا درجمب روكذلا نيملسملا نينوجسملا حارس قالطإ بجيو .مهنجس
."هرارمتسا رطخ ءاهتنا

 لبق نم ةيمالسإلا تاموكحلا نم ديدعلا فصوت امك ً،ادترم ملسملا رابتعا ةلاح يفو
.تاءانثتسالا هذھ نم يأ قبطنت ال ،مويلا تاعارص يف نيدرمتملا

 يتلا مايليوك ةسسؤم يف ةيمالسإلا تاساردلا يف ثحاب وھو ،نسح ةماسأ نكلو
 يمالسإلا هقفلا يف ةلص تاذ تناك دويقلا هذھ نأ لوقي ،فرطتلا ةحفاكم ىلع لمعت
 ريغو ملسم نيبقرفت ال ةثيدحلا ةيمالسإلا ةعيرشلا" نأً افيضم ،طيسولاو ميدقلا
."ماعلاحلاصلاو ةلادعلا يھ ةبلاغلا ئدابملا نأل ،ملسم

ةيندملا تاكلتمملاريمدت

 وأ لخنلا رقع نع نيملسملا شيج ركب وبأ ةفيلخلا ىهن ،نيبراحملا مامأ هباطخ يفو
 وأ لزانملا قرح وأ ،لوقحلا بهن وأ ،ضرألا رامث ريمدت وأ ،ةرمثملا راجشألا نم هريغ
 يف نييندملا ماعط ذخأ مدعب نيملسملا شويج رمأ امك .ةرورض الب رامد يأ قاحلإ
.طقف ةدحاو ةبجول يفكي ام يف كلذ رصحو مهماعط دفن نإو ىتح ودعلا يضارأ

 يفنحلا بھذملا سسؤم ،ةفينح وبأ صلخو ،تقولا رورم عم تريغت تاريسفتلا نكلو
 امب ،هرهق يف نولتاقملا لشفي ام لك ريمدت بوجو ىلإ نماثلا نرقلا يف ،مالسإلا يف
.ةيشاملاو راجشألاو سئانكلاو لزانملا كلذ يف

 ءاملعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نإف ،كلذ عم
.تاكلتمملا ريمدت تضراع

برحلا ىرسأ

نأشب ءارآلا نم ةعساو ةعومجم كانھو
صلخ ثيح ،برحلا ىرسأ جالع زاوج
 مامإلل كورتم رمألا نأ ىلإ ءاملعلا مظعم
 ناكاذإ ام ررقيل مكاحلا ملسملا وأ

 وأ ،مهلدابي وأ ،مھدبعتسي وأ ،مهمدعيس
 مهحارس قلطي وأ ،مھريرحتل ةيدف بلطي
 .نيملسملل لضفأ وھ ام ساسأ ىلع
 لتقنأ ءاملعلا نم ليلق ددع ىريو
 نم نكي مل ام ،روظحم ىرسألا
 رارضإلا نودً انمآً ارمم مهحنم ليحتسملا
.نيملسملاب

ةيوبنلا ثيداحألا دحأ ىدان ،كلذ عم
 ددع كانھو ،برحلا ىرسأ ةلماعم نسحب
سفنلجورت يتلا ةينآرقلا تايآلا نم
ةيآلا ،76 ةروسلا كلذ يف امب ،ةلاسرلا
 َىلَع َماَعَّطلا َنوُمِعْطُيَو" :لوقت يتلا ،8
 ةروسلاو ،"اًريَِسأَو اًميِتَيَو اًنيِكْسِم ِّهِبُح
َنيِذَّلا ُمُتيَِقل اَذِإَف" :لوقت يتلا ،4 ةيآلا ،47
 ْمُھوُمُتنَخَْثأ اَِذإ ىَّتَح ِباَّقِرلا َبْرَضَف اوُرَفَك
 ىَّتَح ًءاَِدف اَِّمإَو ُدَْعب ّاًنَم اَّمِإَف َقَاثَوْلا اوُّدُشَف
."اَھَراَزَْوأ ُبْرَحْلا َعََضت

 شويجلا نم ركب وبأ ةفيلخلا بلط دقو
عضي نم لكو ىرسألا ةلماعم ةملسملا
.ةقفشلاب اهتمحر تحت هسفن

بيذعتلا رظح

بيذعتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا عنمتو
 .ودعلا نع رظنلا ضغب ً،اتابً اعنم هيوشتلاو
 بذعيهللا نإ" :هلوق يبنلا نع لقُنو
."ايندلا يف سانلا نوبذعي نيذلا

 قارغإ وأ قرح رظح يبنلا نأ نونب لوقتو
 هذھ نأل ،ةرورضلا تالاح يف الإ ،ءادعألا
 يعاد ال ةاناعم يف ببستت بيلاسألا
 يف هنأ نولوقي ءاملعلا ضعب نكلو .اهل
 رداغلا لتقلا" يبنلا ضراع نيح
درلاب نيملسملل حمس هنأ الإ ،"هيوشتلاو
.لثملاب تاسرامملا هذھ ىلع
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 .ةماعلا ةعفنملا مدخي ناك اذإ وأ ،ةرورضلا
 محل لكأب نيملسملل حمسُي رخآ لاثم يفو
ً.اعوجنوروضتي اوناك اذإ ريزنخلا

ضعبف .يميلقإلا دعبلاً اضيأ كانھ ً،اريخأو
 نمً اظفحت رثكأ ةطاسبب نوكت قطانملا
 ،ةمئألل صيخارت حنمت لودلا ضعبو .اھريغ
ًاضيأ هقفلا يف بعالتت تاموكحلا ضعبو

.ةيسايسلا اهترطيس ديكأتل

دونجلا لافطألا

 ضرفمالسإلا يف يعافدلا داهجلا ربتعيو
 دعب(نيغلابلا لاجرلا عيمج ىلع نيع
 لوقت ،لاثملا ليبس ىلعف .)غولبلا نس
 رشن" نأ ةحارص نابلاط كولس ةنودم
 هل نيداهجملا فوفص يف لافطألا
 اھرظحي يتلا ةصاخلا ةيقالخألا هئواسم
 ،يضاملا رياني رهش يف نكلو ،"نوناقلا
 رمعلا نم غلبت ةاتف ىلع ضبقلا يقلأ
 ةرتس يدترت يھو تاونس10 نم لقأ
 .ناتسناغفأ يف دنمليھ ميلقإ يف ةفسان
 كلت ءادتراىلع ،نابلاط ةداق دحأ وھو ،اهقيقش اھربجأ ،مالعإلا لئاسو ريراقتل ًاقفوو
.ةرتسلا

بسانتلا

 ،صاخ لكشب )ملسم مكاح دض نيملسملا درمت( يلخادلا حلسملا عازنلا قايس يفو
نيب حيجرتلاهساسأ ىلع متي يذلا نزاوتلا رابتخا نمً اعون نوملسملا ءاهقفلا ديؤي"
 موهفمل هباشم اذھ" ،لضفلا وبأ باتكلً اقفو ،"ةلمتحملا تاريخلاو ةلمتحملا رورشلا
ءوجللا لعف ريربت نكمي هبجومب يذلا ،يبرغلا برحلا تاغوسم نوناق ديلاقت يف بسانتلا
."عقوتملا يلامجإلا رشلا قوفي يلامجإلا ريخلا ناك اذإ ةوقلا ىلإ

 ررضلا نم لقأ نوكي نأ بجي برحلا نع مجانلا ررضلا نأً اضيأ يواضرقلا ىري ،هبناج نم
.هحيحصت برحلا لواحت يذلا

برحلا مئارج نع ةلءاسملا

.ةلءاسملاو ةيلوؤسملل ةحضاو ريياعم عضت ةيمالسإلا ديلاقتلا نأ نونب تركذ دقو

 ةحاس يف برح مئارج باكترا ضفر ىلع نيلتاقملا يلاتلا يوبنلا ثيدحلا عجشي امك
 نإف ةيصعمب رمؤي نأ الإ هركو بحأ اميف ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع" :ةكرعملا
."ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمُأ

 موعزم رمأل لاثتمالا ،لوسرلا ةباحص دحأ ،رمع نب هللا دبع ضفر ،كلذ ىلع لاثم يفو
 عيمج لتقب ،نيملسملا شويج ةداق مظعأ دحأ ناك يذلا ،ديلولا نب دلاخ هدئاق نم
 يف هرارق يبنلا ديأ دقو .ءيش يف لدعلا نم سيل اذھ نأ ىأر رمع نب نأل ىرسألا
.قحال تقو

 يبنلا دهع لالخ "برح مئارج" اوبكترا نيذلا نيلتاقملا نأ نونب لوقت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.باقعلل اوضرعت

ً ايرصمً ايطبقًالجر صاعلا نب ورمع يلاولا لجن برض ،لاثملا ليبس ىلع ،رصم حتف دعبف
 كلذ يف نيملسملا مكاح ،باطخلا نب رمع ةفيلخلا نم ناك امف ،ينوناق رربم نود
.هل باقعك صاعلا نب لجن دلج نأ الإ ،تقولا

 ةطلسلا تفلاخ اذإ الإ قبطنت ال ةيندملاو ةيئانجلا ةيلوؤسملا نأ لوقي لضاف نكلو
 مدقت ال ةيمالسإلا ةعيرشلا" نأ حضوأو .نيرخآ نيملسم دض كولسلا دعاوق ةملسملا
 ،يقالخأ مول كانھ نوكي دق .نيملسملا ريغ دض دويقلا هذھ تاكاهتنال يجالع ماظن يأ
."وحنلا اذھ ىلع ةينوناق ةيلوؤسم دجوت ال نكلو

؟ةيامحلاب ةثاغإلا لامع عتمتي لھ

 نأ نآرقلا دكؤيو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا راطإ يف ماع لكشب يناسنإلا لمعلا عيرشت مت
 ءارقفلل اوطعي نأ بجي نينمؤملا نأو ةدعاسم ىلع لوصحلا يف قحلا مهيدل نيجاتحملا
ً امازتلا ضرفي اذھ نأ نيللحملا ضعب ىريو .)9-8 :76( "ِهـَّللا ِهْجَِول" ىرسألاو ماتيألاو
مايقلاب نيرخآلل حامسلا وأ مهسفنأب تادعاسملا ميدقتب امإ نيملسملا نيلتاقملا ىلع
.كلذب

ريفوتب دهعتلا يأ ،نامألا دهع مساب فورعملا موهفملا دعي ،ةيمالسإلا ةعيرشلا بجومبو
 وأ ةعوطقملا دوعولا مارتحا نأ امك .ةثاغإلا لامعل نمآلا رورملا نامض قرط ىدحإ ،نمألا
.مالسإلا يف ًادج مهم أدبم وھ ةعقوملا دوقعلا

 ةلأسملا هذھنكلو ،حيحص موهفم اذھ نأ ىلع نييفلسلاو نيلدتعملا نم لك قفتي"
 عتمتت كنأفرعت ىرخألا تاعامجلا نأ نم دكأتلاو أدبملا اذھ ىلع ضوافتلاب قلعتت
 يف كراشملا ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ ،شترام وردنأ دافأ امك "،هبجومب ةيامحلاب
.ليي ةعماج

 ةيلودلا ةنجللاو دودح الب ءابطأ ةمظنم لثم تاعامج ضوافتت امدنع ،ةيلمعلا ةيحانلا نمو
 اهنإف ،عارصلا قطانم ىلإ نمآلا لوصولا لجأ نم ةحلسملا تاعامجلا عم رمحألا بيلصلل
.ديدحتلابحلطصملا اذھ مادختسا متي مل ول ىتح ،نامألا ىلع ضوافتت

 هذھ يفو .نيرخآلا لبق نم عقوملا نامألا دهع ىرخألا تاعامجلا مرتحت ال دق ،كلذ عم
 لك يف نامأ دهع لك هينعي ام نومهفي مهنأ نم دكأتلا ةثاغإلا لامع ىلع يغبني ،ةلاحلا

.قايس

 يھ يناسنإلا لاجملا يف نيلماعلا فادهتسا تارربم نأ وتنروت ةعماج نم لضاف لوقيو
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ىرخأ عقاوم
اشتوأل

لصاوتلانوحناملا
يعامتجإلا

مادختسالا طورشنحن نمفئاظوليابوم نيريإ

 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكمل ةعباتلا ةيرابخإلا ةمدخلا ،)نيريإ( ةيناسنإلا ءابنألا ةكبش لبق نم ةداملا هذھ مكيتأت .ةظوفحم قوقحلا عيمج .2014 )نيريإ( ةيناسنإلا ءابنألا ةكبش © رشنلاو عبطلا قوقح
 ىلع ةليحملا طباورلاو عقوملا اذھ يف ةدراولا طئارخلا ىلع ةمدختسملا تايمستلاو ءامسألاو دودحلا نأ امك .اهيف ءاضعألا لودلا وأ ةدحتملا ممألا ةمظنم رظن تاهجو ةرورضلاب لاقملا اذھ يف ةدراولا ءارآلا سكعت الو .)اشتوأ(
 قوقح ةحفص ىلع ةدراولا )نيريإ(ةيناسنإلا ءابنألا ةكبشل رشنلاو عبطلا قوقح ماكحأل ةكبشلا عقوم ىلع ةدراولا تامولعملا مادختسا وأ رشن ةداعإ عضخت .ةدحتملا ممألا لبق نمً ايمسرً الوبق وأ ًارارقإ ينعت ال ةيجراخ عقاوم
 .رشنلاو عبطلا

 ،انتقفاومب انھ ىلإ نوتأي ال مهنأو ،يزاغلا شيجلا نم رخآ ًاءزج ىوس اوسيل ءالؤھ" نأ
."انلبقنم ةيمسرلا ةيامحلا نم عون يأ ىلع اولصحي ملو
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ةلص تاذ ريراقت

 ،نمأ ،ةثاغإلا تاسايس ،عازن :عیضاوملا

 ] ةدحتملا ممألا رظن ةهجو ةرورضلاب ريرقتلا اذھ سكعي ال [

 يعامتجإلا لصاوتلا

قیلعت

ةديدج ةروص ليكشت

ةروصلا يف دوجوملا زمرلا لخدأ

لاسرإ

برحلل ةيمالسإلا دعاوقلل يعجرم صخلم

برحلل ةيمالسإلا دعاوقلل ةددشتملا تاريسفتلا ؟داهجلا هقف

؟يناسنإلا لاجملا يف نيلماعلل ةبسنلاب لحلا ةيمالسإلا ةعيرشلا نوكت نأ نكمي لھ
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