
BC امهجاردإ ة=م>أو لومشلاو عطاقتلا موهفم لوح ة+*س) تاوصأ"
D 

 "ةأرملا قوقحJ ة=نعملا تاGرحلا
 ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئیھ فیضتست ،2021 ماع يف سیرابو كیسكملا يف ةاواسملا لیج ىدتنم داقعنا قبست يتلا تاوطخلا ىدحإك
 عونلا ایاضق ةاعد نیب راوحلا زیزعتل لایجألاو ةحلصملا باحصأ ةددعتم تاعمجتلا نم ةلسلس يھو ،ىدتنملا يف ةمظنملا تاشقانملا
 يذغتس يتلا ةلصلا تاذ تاعوضوملا لوح ىؤر رفوتو لوانتت نأ ةمظنملا تاشقانملا نأش نم .ملاعلا ءاحنأ عیمج نم يعامتجالا
 لدابت نع ًالضف ،ىدتنملا لامعأ لودجو ثادحأ میمصتل ةسوململا تایصوتلا كلذ يف امب ،ةاواسملا لیج ىدتنم تایلاعف رشابم لكشب
 .نیسنجلا نیب ةاواسملا لجأ نم تاكرحلا ءانب زیزعتل تاسرامملا لضفأ

 ةیوسن ًاتاوصأ تمضو عطاقتلاو تاقبطلا ددعتم لومشلا ىلع ،2020 ربمتبس/لولیأ رخاوأ يف ًایلعف تدُقع يتلا ،ىلوألا ةسلجلا تزكر
 اكیراتسوك نم ویساف ادلأ ةینوناقلاو ةیمیداكألا ةثحابلاو رصم نم نسح نزم ةطشانلاك يندملا عمتجملا نم نیطشانو تاطشانو ةزراب
 :ةلادعلاو ةاواسملا قیقحت وحن قیرطلاو اًمدق يضملا لبس لوح امھتایصوتو امھراكفأ اكراش نیتللا

 

34 عطاقتلاو لومشلا موهفم و$ ام
  ؟ِكلمع قا7س 5

67 تا5راشملا تا0/س-لا نم د*دعلا كانه :نسح نزم
 ثJح عطاقتلا هJف ضH-ي عبنم وه ناCملا اذه نإف كلذلو ةكرحلا 8

67 اهذخأ بج* ةفلتخم رظن تاهجو نهنم ل5 مدقت
67 ةأرملا قوقح fع طغض دوجول اًرظن راHتعالا 8

 نم ةفلتخم ءازجأ 8
 xy7ب نواعتلا زv0عت uإ جاتحن بrسلا اذهلو طغضلا اذه ةهجاوم ةJفJك لوح ةلدأ روظنم ل5 انيطع* نأ نكم* ؛ملاعلا
 .ل}اشملل ةل*دz لولح نع ثحHلل ةJلودلاو ةJلحملا تاعمتجملا

67 ةك��شم مساوق كانه :ويساف ادلأ
 ةJس-جلاو ةدJقعلاو نوللاو قرعلا دودح زواجتت ةأرملا دض هجوملا فنعلاو �y7يمتلا 8

67 فورظلاو رامعألا عيمج نم ءاس-لا عيمج xy7مضت نودz .ةلئاه تافالتخا اًض*أ كانه ن�لو ،ةفاقثلاو ةقHطلاو
 نل ،ان�yكفت 8

�7قن
�7اعت ��8لا ة*درفلاو ةJلJCهلا �y7يمتلا لاCشأ عيمج fع اًدzأ 8

 �y7يمتلل ةعطاقتملا لاCشألا ەذه .ملاعلا لوح ءاس-لا اهنم 8
67 اهعم لماعتلا بج0و ضعHلا اهضعz ززعت

 .دحاو تقو 8

 ؟PQ4سSجلا PQ4ب ةاواسملا قيقحتل ة7م$ألا غلاF اًرمأ عطاقتلاو لومشلا ABتع? اذامل



67 طقف س�ل ،اJًلعف انعم طارخنالاو ةJطمنلا روصلا نع داعتبالا uإ تاساJسلا عانص جاتح* :نسح نزم
67 ن�لو رواحتلا 8

8 
 ءالؤه رودو انتكرح xy7ب طzاور ةماق�و انتاوصأ مJظعت uإ ةجاحلا دتش�ف .انتاساJس عنصو انفقاوم ة*اورو ةفرعملا جاتنإ
67 عانصلا

 ام لاثملا ل�Jس fع ،مويلا اهجاون يذلا xy7س-جلا xy7ب ةاواسملا مدع لاCشأ uإ رظنلا uإ ةجاحz نحن .عمتجملا 8
67 اهنيمضت متيل ةددحم ةعطاقتم جهانم راCتباو اJًس-ج ةلوحتملا صاخشالا عمتجم ههجاوي

 مئاقلا روظنملا ةاعارم مJمعت 8
67 امz - �8امتجالا ع/نلا fع

67 تا0/س-لا هz موقت يذلا لمعلا لمش  اذهو - ةدحتملا ممألا ةموظنم لخاد كلذ 8
 ةفاضإ 8

67 ا*اضقك فنعلاو 8¤-جلا شرحتلاو س-جلاو ناس¢إلا قوقح تا}اهتنا
 .دئاسلا يوس-لا راJتلا 8

 .اهدرفمz ةأرملا زواجتت ةلماش تاzاجتسا بلطتت ةJعامتجا ةلCشم وه لz ،بسحف ة*درف ةلCشم س�ل �y7يمتلا :ويساف ادلأ
67 اهجارد�و تاعونتملا ءاس-لا اههجاوت ��8لا فالتخالا ةد*دش ةJلJCهلا زجاوحلاو بناوجلا ددعتم �y7يمتلا مهف انيلع

 لوادج 8
67 تس�ل ةلCشملا .ةاواسملا قيقحت لجأ نم انلامعأ

67 الو ءاس-لا داسجأ 8
67 ن�لو ةعونتملا نهتا0/ه 8

 زجاوحلا نم د*دعلا 8
67 ةلما§لا ةأرملا ةكراشم ةلقرعل عمتجملا اهأش¢أ ��8لا

 .اهتاعمتجم 8

 

 

34 عطاقتلاو ة7لومشلاF رمألا قلعتي امدنع ،تا?دحتلا نمWت نيأ
 يذلا ام ؟يوسSلا لمعلا 5

 ؟ەAQيغت بج?
الدz اًقح لماش د© ءاش¢إ لجأ نم ةعونتملا تاشقانملل ةنمآو ةحوتفم تاحاسم ءاش¢إ uإ ةجاحz نحن :نسح نزم

ً
 نم 

 ةJفافشلاz مس�0و »©اHم لJCه ءاش¢إل u8ودلا عمتجملا قتاع fع عقت ةJلوؤسم اًض*أ كانه ."ةعجارملا ةمئاق جهن" عاHتا
 .اههجو0و ةJلحملا تاعمتجملا لمش  دراوملا قفدت نأ نامضو

 امDف ؟عيمجلا لمشQ ةق*PطN انفواخم نع GHعن فDك ،نذإ .ا;اضقلا نم د;دعلا لوح ةضراعتم ءارآ نهيدل تا*(س'لا $#ح :ويساف ادلأ
 `Gnيمتلا نم مغرلا eع قحتسُملا ريدقتلاk̀ Nحن ال ءاس'ك اننiب ةك$Gشملا مساوقلا eع فرعتلا ةDفDك à_ يدحتلا نم\; ،عطاقتلاN قلعتي
 .عيمجلل لضفأو لداع عمتجم ءاشsإ eع ةردقلا عم ة*(ق ةDئاسs ةكرح ةمءاوم نم اًعم نكمتن $#ح هلمحتن يذلا فلتخملا عطاقتملا

 لومشلا oع AQ4كAnلا عم ةمظتنملا تاشقانملا نم ا?اضقلا ىدحإ ةكراشم كناWمeب ناc اذإ
 ؟نوكتس اذامف ،ملاعلا عم اهتكراشمل عطاقتلاو تاقrطلا ددعتم
الومش ±�°أ ةئ®ب لجأ نم اًعم طارخنالاو ةثداحملا ەذه ءارجإ ةحلصملا باحصأ fع بج* :نسح نزم

ً
 ةكرحلل اًعطاقتو 

67 رامث�سالا uإ ةجاحz نحنف ،طقف لاملاz دراوملا قلعتت ال .ة0/س-لا
 ةئبعتلل تاحاسملا نم دv0ملا قلخ لالخ نم ةكرحلا 8

 .ئراوطلا تالاحل ةع³0لا ةzاجتسالاو ل0/متلا �yفوتو ²8سلاو

67 اهلمأ نع ةكراشم ةلJمز هتركذ ام وه ەد*درتو هتكراشم دوأ ام :ويساف ادلأ
 ةروهشم ةمل5 درجم "ةJعطاقتلا" حبصت الأ 8

67وخ وه اذهف .دعz امJف 7¶نتو ام تقول
 !·�°ألا 8

34
 ؟ةاواسملا ل7ج ىدتنم تا7لاعف يذغت نأ ةمظتنملا تاشاقانملل نكم? ف7ك ،ِك?أر 5
67 ةحلصملا باحصأ كا»©إ ةاواسملا لJج ىدتنمل نكم* :نسح نزم

67 دراوملا صJصخت ةJفJك ةعجارمو ةشقانمل ةلواحم 8
8 

 ��8لا كلت لثم ،ةJلJCه ±�°أ تاشقانم ءارجإ ،كلذ fع ةوالع .اJق0«فإ لامشو طسوألا ق»³لا ةقطنم لثم ةفلتخم قطانم
 ��ح ة0/س-لا تا5رحلا ل0/مت fع ظافحلا ،ا�yًخأو J¼8لقإلا ىوتسملا fع صاخشألاو تاعومجملا xy7ب ن�لو ،اهان0«جأ
 .ةمادتسالاو ةJلالقتسالاو راCفألل ةJلJCه تاحاسم ءاش¢إ ءانثأ ةصاخلا اهلولحو اهفراعم جاتنإ نم ةعومجم ل5 نكمتت

 لالخ نم كلذو ،تا0/تسملا ةددعتم ةJلومشلاو عطاقتلاz دوصقملا د*دحتل دهج لذz بج* هنأ دقتعأ :ويساف ادلأ
��اوللا ةصاخو ءاس-لا تاوصأ uإ عامتسالا 8¿ قرطلا ىدحإ ،معن ،ةقداصلا ةشقانملا

 ول اذام ن�لو نهش�مهتو نهتاCسإ مت 8



67 ثدح ام اذه ،اًددجم اهلوقأس ؟ةضقانتم ءاJشأ لوقت نهتاوصأ تنا5
 ف0«عت متي مل ثJح "�8امتجالا ع/نلا" عم xy7جJب 8

67 ةرم 200 نم ±�°أ ەروهظ نم مغرلا fع اًقلطم موهفملا
 .لمعلا جاهنم 8

34
 ؟ةاواسملا ل7ج ىدتنمل ة7لاثملا ةجy7نلا نوكتس اذام ،ِك?أر 5
 قلعتي امJف f8حملا عمتجملا معد uإ u8ودلا عمتجملا جاتح* ،xy7جJب لمع جاهنم دامتعا نم اًماع 25 دعz :نسح نزم
zهل حامسلا zع لوصحلاf ةصاخ تا5رحو تا*اور. zإ اًض*أ جاتحن ،تا0/س¢ انتفصu عم لماعتلا ءانثأ جهنلا اذه مادختسا 
 .ةفلتخملا ة0/س-لا تا5رحلا

 رظنن نأل تقولا ناح دقل .عيمجلا نم "xy7س-جلا xy7ب ةاواسملا" هHلطتت ام لوح قافتا uإ لصوتلا اًعJمج اننكم* :ويساف ادلأ
67 مهاس¢ فJك كردنل اًض*أ انسفنأ لخاد

 .رامعألا عيمج نم ءاس-لا فلتخم دض فنعلاو �y7يمتلا نم �yث�لا 8

34 5}انم قلق? ام
 .…ل7للا 5

7¶غش وه ... :نسح نزم
8 zمعf8 كوJلمعلا �78نكم* ف zتبال رارمتساCعتو ءانب ةلصاومل ةد*دج تاودأ راv0ة*ددعتلا ەذه ز 

 .اهنع انثدحت ��8لا ةJئاس-لا

 ةJس-ج ةئف ءاس-لا راHتعا ىرن نحن .ةد*دع تاهبج fع موجهلل ضرعتت ةأرملا قوقح نأ ةقJقح وه �78قلق* ام :ويساف ادلأ
67
67و ملاعلا نم ة�yثك ءازجأ 8

 نم د*دعلا نأ ةجردل ±�°أف ±�°أ ةJعJبط ةJلوصألا تاعامجلا تامجه تحHصأ تقولا سفن 8
 .ةاواسملا موهفم ��ح وأ نهل ةHس-لاz �8امتجالا ع/نلا موهفم ام اًقح نفرع* ال ءاس-لا

4~يطع? ام
المأ 5

ً
 

67 ةد*دج تاعومجمل رمتسملا روهظلا :نسح نزم
 س-جلل ةفلتخملا تاعاÊلا fع ءوضلا طلسÉ اهنأ فJكو ةكرحلا 8

 .ةأرملا دض 8¤-جلا فنعلا ةËراحم نم ززع* امم ع/نلاو

 .اندض هجوملا �y7يمتلاو فنعلا فقول مJظع �8ادzإ لمعz نمق0و تا0/س¢ نحHصأ تاzاشلا نم �yث�لا نأ :ويساف ادلأ

67 ة0/س¢ ةطشان ،اًماع 42 ،نسح نزم
 فنعلا ةحفاCمو تا5رحلا ءان�ب ةفوغش ،اJق0«فإ لامشو طسوألا ق»³لا ةقطنم 8

67 مJقت .8¤-جلا
 .Êم ،ةرهاقلا 8

 

67 ءاضعأ ةسمخ نم ةدحاو 8¿ ،اًماع 72 ،ويساف ادلأ
 تاJتفلاو ءاس-لا دض �y7يمتلاz ةJنعملا ةدحتملا ممألا لمع ةعومجم 8

67 ة0/س-لا ةJموكحلا �yغ تامظنملا نم د*دعلل ةراش�سمو 8·�0را§لاو ةJن®تاللا ا0C«مأ ةقطنم نم
 امz ،ملاعلا نم ةفلتخم ءازجأ 8

67
67 مJقتو  WHRI و Jass كلذ 8

 .ا0Cراتسوك 8
 

 )Öةروصلا(


