
لحارم يف  تاجالعلا  رابتخا  حاتفم  مدلا  لمحي  له 
؟ نوتغنتنه ءاد  ىضرم  ىدل  ةركبم 

يتلاو نوتغنتنه  ءاد  روطت  عبتتل  هيلخادت  ريغ  ةقيرط  فصت  زنكبوه  زنوج  ةعماج  يف  نوثحاب  اهارجأ  ةديدج  ةسارد 
ةركبملا لحارملا  يف  تاجالعلا  رابتخا  يف  دعاسي  امم  روهظلا  يف  ضرملا  ضارعأ  أدبت  نأ  لبق  اهمادختسا  نكمي 

.ضرملا نم 
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ءاد روطت  عبتتل  ةيلخادت  ريغ  ةقيرط  ريوطتب  ناود  نزتنيو  ةدايقب  زنكبوه  زنوج  ةعماج  يف  نوثحابلا  ماق  دقل 
نارئف ةسارد  لالخ  نم  نوثحابلا  رهظأ  دقو  .ىضرملا  ىلع  ضارعأ  روهظ  لبق  اهمادختسا  نكمي  يتلاو  نوتغنتنه 
نم عون  مادختسا  قيرط  نع  ةقدب  غامدلا  يف  مدلا  ةيمك  مجح / سايق  ةيناكمإ  نوتغنتنه  ءادل  جذامنك  براجتلا 
ةلالدك صحفلا  اذه  مادختسا  نكمي  هنأ  نوثحابلا  ضرتفاو  .يسيطانغملا  نينرلاب  ريوصتلا  ىمسي  غامدلا  صحف 

يه ةيويحلا  تالالدلا  ً.ايكينيلكإ  اهسايق  نكمي  يتلا  ضارعألا  روهظ  لبق  ىتح  ضرملا  روطتل  يويح ) رشؤم   ) ةيويح
ديدحتل حاتفملا  نوكت  دقو  ةايحلا ، ديق  ىلع  ضيرم  يف  ضرملا  راسمب  ؤبنتلل  اهب  مايقلا  اننكمي  ةيلمعم  تارابتخا 

.نوتغنتنه ءاد  يف  ةلاعفلا  ةيودألا 

؟ نوتغنتنه ءاد  يف  ةفلتخم  ةيويح  تالالد  ىلإ  جاتحن  اذامل 
نأ الإ  تاديتويلكينوجيلوأ ،  تابكرمل  ةيريرسلا   ASO براجتلا جئاتن  يف  ةريخألا  لمألا  تابيخ  نم  مغرلا  ىلع 

يف روحتملا  نيجلا  فاقيإ  ىلع  لمعي  ءاود  ريوطت  يف  لمألا  نع  ًاقلطم  لختي  مل  نوتغنتنه  ءادل  يثحبلا  عمتجملا 
نع تالاحلا ، نم  ريثك  يفو  نآلا  ىتح  ةيريرسلا  براجتلا  ءارجإ  متي  .ىرخأ  قرطب  ضرملا  ءاطبإ  وأ  نوتغنتنه  ءاد 

اهتبقارم نكمي  يتلاو  نوتغنتنه  ءادل  ةحضاو  ضارعأ  مهيدلو  لعفلاب  نيباصم  يضرم  يف  ريقاقع  رابتخإ  قيرط 
ةلحرم يف  ةيودألا  هذه  رابتخا  ىلإ  جاتحن  امبر  نكل  .ال  مأ  لمعي  ثحبلا  ديق  راقعلا  ناك  اذإ  ام  ديدحتل  ةبرجتلا  لاوط 

ىلع ضارعألا  روهظ  لبق  اًركبم  ديدج  ءاود  ةبرجت  رايتخا  ةلكشم  نمكت  .هتاراسم  فاقيإل  ضرملا  نم  ةركبم 
اذإف .ةيويحلا  تالالدلا  رود  يتأي  انهو  مأ ال ، لمعي  ءاودلا  ناك  اذإ  ام  ةفرعمل  هسايق  اننكمي  ام  ديدحت  يف  ىضرملا 
اذه نوكي  دق  ةحضاو ، ضارعأ  نم  نوناعي  نمم ال  ىضرملا  يف  اهسايق  نكمي  ةيويح  ةلالد  ىلع  روثعلا  نم  انكمت 
دعاست ةيودألا  تناك  اذإ  ام  ةفرعم  نم  لبقتسملا  يف  نكمتن  نأ  لمأنو  ىضرملا ، ةبقارمو  عبتتل  ءابطألل  ًادج  ًاديفم 

.ةركبملا هلحارم  يف  ىتح  ضرملا  روطت  ءاطبإ  يف 
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ءاملعلا مدختسا  .ةقدب  يوونلا  ضمحلا  لسلست  ةقطنم  رييغتب  ءاملعلل  حمست  تانيجلا  ليدعتل  ةينقت  يه  ربسيرك 
نارئف جذامن  يف  لضفأ  ضارعألا  لعج  امم  نيتغنتنه  نيج  يتخسن  اتلك  تاكسإل  ربسيرك  ةينقت  ةساردلا  هذه  يف 

.نوتغنتنه ءاد 

؟ ةديج ةيويح  ةلالد  مدلا  مجح  له 
غامدلا ايالخل  ىرخألا  ةيئاذغلا  رصانعلاو  نيجسكألا  رفوي  هنأل  ةميلسلا  ةغمدألل  ًادج  اًمهم  اًرمأ  ديجلا  مدلا  قفدت  دعي 

نيجسكألاب ديجلا  دادمإلا  وأ  ديجلا  مدلا  قفدت  نودب  .حيحص  لكشب  لمعتلو  ديج  لكشب  اهتيذغت  ىلع  ظافحلل 
ىدل غامدلا  يف  مدلا  مجح  نأ  ةشهدلل ، ريثملا  نم  .تومتو  خملا  ايالخ  ضرمت  نأ  نكمي  ةيذغملا ، داوملاو 
.ةميلسلا ةغمدألا  يوذ  صاخشألاب  ةنراقم  ظوحلم  لكشب  لقأ  نوكي  نوتغنتنه ، ءاد  نم  نوناعي  نيذلا  صاخشألا 

باسح مهل  حمسي  يذلاو  يسيطانغملا  نينرلاب  غامدلا  ريوصت  نم  ًاعون  ناود  قيرف  مدختسا  ةساردلا ، هذه  يف 
.نوتغنتنه ءادب  نيباصملا  صاخشألل  ةلثامم  ةرفط  اهل  نوكي  ثيحب  ةممصملا  نارئفلا  ةغمدأ  يف  ةقدب  مدلا  مجح 

ىتح .نوتغنتنه  ءادب  باصملا  رأفلا  رمع  رادم  ىلع  صحفلا  اذه  يف  هسايق  مت  يذلا  مدلا  مجح  ريغت  اوظحال  دقو 
لقأ لعفلاب  مدلا  ماجحأ  تناك  نوتغنتنه ، ضارعأ  تامالع  دعب  اهيلع  رهظت  ملو  ًادج  ةريغص  نارئفلا  تناك  امدنع 
ةركبم ةيويح  ةمالعك  ًاديفم  نوكي  نأ  نكمي  غامدلا  يف  مدلا  ماجحأل  قيقدلا  عبتتلا  نأ  نوثحابلا  حرتقي  .داتعملا  نم 

.نوتغنتنه ءاد  روطتل 

تناك اذإ  ام  ىلإ  مدلا  مجح  تاسايق  ريشت  نأ  نكمي  له 
؟ لمعت نوتغنتنه  ءاد  ريقاقع 

ءاد يف  ةينيجلا  ةرفطلا  ليدعت  يف  ربسيرك  ةينقت  مادختسا  ناك  اذإ  اميف  اًضيأ  ققحتلاب  نيثحابلا  ةعومجم  تماق 
.نارئفلا جذامن  يف  ضرملا  ضارعأ  تامالع  نيسحت  يلع  لمعي  نوتغنتنه 

مت ةلاحلا ، هذه  يف  .ةقدب  يوونلا  ضمحلا  لسلست  ةقطنم  رييغتب  ءاملعلل  حمست  تانيجلا  ليدعتل  ةينقت  يه  ربسيرك 
نع ريبعتلا  فاقيإل  يضرملاو –  يعيبطلا  لكشلا  نيتغنتنه -  نيج  يتخسن  تاكسإل  ربسيرك ”  “ ةينقت مادختسا 
سترافون  ] اهدوقت يتلا  ةيريرسلا  براجتلا  يف  ًايلاح  نيتغنتنه  نيتوربل  ةضفاخلا  تاجالعلل  هباشم  جهن  اذه  .امهيلك 

(https://en.hdbuzz.net/303) نورخآو .] رويكينويو 

ءاد جذامن  نارئف  نوثحابلا  نراق  ىرخألا ، غامدلا  فئاظو  تارابتخاو  يسيطانغملا  نينرلاب  حسملا  ةينقت  مادختساب 
ريخأتب ربسيرك  جالع  ماق  دقف  اوعقوت ، امكو  ربسيرك . جالع  مادختساب  اهجالع  مت  يتلا  كلت  عم  ةيداعلا  نوتغنتنه 

.نوتغنتنه ءاد  نارئف  يف  ضارعألا  روهظ 
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ىتح غامدلا  يف  ةريغتملا  مدلا  ماجحأ  تداعتسا  ربسيرك  ةينقتب  اهجالع  مت  يتلا  نارئفلا  نأ  وه  كلذ  نم  مهألا  نكل 
، جالعلا اذه  مادختس  عم  هنأ  ىلع  لدي  اذهو  .دعب  ضارعألا  سايق  ناكمإلاب  نكي  مل  رمع  يف  نارئفلا  تناك  امدنع 

.ال مأ  لمعت  ةركبملا  تاجالعلا  تناك  اذإ  ام  رهظي  نأ  نكمي  ضرملل  يويح  رشؤمك  غامدلا  ىف  مدلا  مجح  ذاختإ  نإف 

صاخشألا نع  اذام  نكلو  نارئفلل  ةبسنلاب  ًاديج  اذه  ودبي 
؟ نوتغنتنه ءادب  نيباصملا 

ةغمدأ يف  هثودح  فرعن  ام  يكاحي  نوتغنتنه  ءاد  نارئف  جذامن  يف  يغامدلا  مدلا  مجح  يف  رييغتلا  نأ  نيح  يف 
سيلو نارئفلا ، يف  تلمتكا  دق  براجتلا  هذه  لك  نأ  يتآلا : ركذتن  نأ  مهملا  نمف  ضرملاب ، نيباصملا  صاخشألا 
دكأتن نأ  لبق  هعطقن  نأ  بجي  قيرط  كانه  لازي  الو  .ةفلتخم  ةيغامد  لكايه  لعفلاب  نوكلمي  نمم  صاخشألا  يف 
نم نوناعي  نيذلا  صاخشألا  ىدل  ةديج  ةيجولويب  ةلالد  نوكيس  غامدلا  مد  مجحل  هسفن  سايقملا  اذه  نأ  نم 

دئاوف نم  .صاخشألا  ىلع  ةيريرسلا  براجتلا  يف  جئاتنلا  هذه  ةحص  نم  ققحتلا  ىلإ  جاتحن  كلذب ، مايقلل  .ضرملا 
ىلإ رظنلا  نإف  اذل  يلخادت ، ريغ  ءارجإ  دعي  يسيطانغملا  نينرلاب  ريوصتلا  نأ  مدلا  مجح  سايقل  ديدجلا  جهنلا  اذه 

ىرخألا ةيلخادتلا  تاءارجإلا  وأ  يكوشلا  لذبلاب  ةنراقم  ىضرملل  ةوارض  لقأ  ةقيرطل  المأ  لكشي  سايقلا  اذه 
.ًايلاح ةمدختسملا 

ديدج سايقم  نآلا  ءاملعلا  ىدلف  .نوتغنتنه  ءادل  ريقاقعلا  فاشتكا  يف  لمألا  ىلع  ثعبت  ةوطخ  هذهف  كلذ ، عمو 
ةيودألا رابتخالو  ضارعألا  روهظ  لبق  ضرملا  جذامن  يف  تارييغتلا  ةساردل  ربتخملا  يف  همادختسا  مهنكمي 

مت نيذلا  صاخشألا  ىدل  ةديجلا  ريقاقعلاب  ركبملا  لخدتلا  نأ  يف  نمكي  لمألا  .جذامنلا  هذه  يف  ةفلتخملا 
! لمعلا اذه  نع  ديزملا  ةءارق  ىلإ  علطتن  .اًمامت  ضرملا  روطت  فقوي  ىتح  وأ  رخؤي  دق  نوتغنتنه  ءادب  مهصيخشت 

رظنأ انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .حلاصملا  ... يف  براضت  يأ  نع  بّاتكلا  حرّصي  ال 
ةرركتملا ةلئسألا 

سوماقلا
ةقيقد قرطب  يوونلا  ضمحلا  ليدعتل  ماظن  ربسيرك 
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