
 
 ةدیدج خسن روھظو تاسوریفلا روحت نع ثدحتت فوس يتلا ،ةیلاتلا ةیشاقنلا ةسلجلا ىلإ علطتن اننإ مولب اربید [00:00:16]

 ةدحتملا تایالولا نم كراب يفروبو ،ادنك نم نسومسار الیجنأ ةدیسلا عم عوضوملا اذھ يف ةسلجلا هذھ يف رظنن نحنو ،اھنم
 ةقیرطلا نع ثدحتلاب أدبن نآلاو .ةشقانملا  هدھ ىلإ علطتأو مویلا انعم مكدوجول الیزج اركش .ایناملأ نم ياك اضیأو ،ةیكیرمألا

 ىتحو ،نوركیموألا ةلحرمب رمن نآلا نحنو تاروحتلا ضعب اندجو كلذ دعبو ،2 دیفوكب انأدب دقل .ءابولا اذھ اھب روطت يتلا
 ىلع رَّثأ يناسنإلا كولسلا لھو ؟نآلا هارن يذلا روطتلا اذھ نع انوثدحت نأ نكمملا نم لھف .روحتلا يف أدب ھسفن نوركیمألا

؟سوریفلا روحت ةیلمع  
 
 اذھ لقن يف مھاسی فیكو رشبلا كولس عبطلاب .ھیلع ةباجإلا بعص لاؤس اذھ ریخألا لاؤسلا نإ نسومسار الیجنأ [00:01:41]

 انرظن اذإو ،تاسوریف ةیئاصخأك ،ءابولا اذھ يف اھتظحال يتلا ءایشألا نم ةدحاو نأ دقتعأ يننإ ،ةیاغلل ماھ رمأ هریوحتو سوریفلا
 كولسلا يتأی انھو .ةلاحم ال روحتی فوس سوریفلا اذھ نإف ،عمتجملا يف هانعضو وھ انذخأو يإ مإ رآ عون نم سوریف يأ ىلإ
 روحت ةدع ترھظ يلاتلابو ،ةیزارتحالا تاءارجإلاب مایقلل دادعتسالا سفنب دعن مل يلاتلابو ءابولا اذھ انمئس اعیمج نحن ،يرشبلا

 نیب لقتنی روحتلا ناك اذإو .روحتت ام امئاد ھیإ نإ رآلا نم تاسوریف  نأل روحتلا اذھ اضیأ ينلھذی ال نكلو .رشتنت تحبصأو
 اھیف رھظی ةرم لك فسألل نكلو .دیدج روحت ىلإ لوحتیو اضیأ روطتی فوس روحتلا اذھ ةلاحلا هذھ يفف ،صاخشألا نییالم
 الصأ ھیدل نوكی نأ نكمملا نم نوركیموألا نأ دقتعأ .قالطإلا ىلع لھذم ریغ ءيش اذھ نكلو ،لھذت سانلا سوریفلل روحتم
 نم ةقطنم يھو ،ىلوألا ةرملل ایقیرفأ بونج يف رھظ نوركیموأ .ترھظ يتلا ىرخألا تاسوریفلا ھیلإ يمتنت يذلا لصألا ریغ
 نوركیموألاب صاخلا مونیجلا ىلإ انرظن اذإو .ةیاغلل ةضفخنم اھیف حاقللا تایوتسم نكلو ،ةیلاع اھیف عیطقلا ةعانم ثیح ،ملاعلا

 ضعب انیدل اننإف يلاتلابو .19-دیفوكلا نع تقتشاو اھفرعن يتلا ىرخألا تاسوریفلا تاروطت نم اروطت سیل ھنأ اھنأ دجن فوسف
 ىلإ كلذ دعبو الوأ تاناویحلا نیب ام ترشتنا يتلا ىرخألا تاسوریفلا لقنل ةجیتن ھنأ يھ ىلوألا :نوركموألاب ةصاخلا تایرظنلا

 ىلع سوریفلا اذھ .19-دیفوكلا نع فلتخم يسوریفلا ھلصأ نأ دجأ يننكلو ،نوركیموألا ءاج نیأ نم فرعن ال اننإ اذإ .رشبلا
ةیاغلل ةریبك ةروصب فیضملا عم مءاوتی اضیأو ،راشتنالا عیرس صخألا ھجو .  

 
 دجن نحن نكلو ،نآلا ىتح 19-دیفوكلل ةفلتخم تاروحتم عبرأ اندجو اننأ دجأ يننإف كلذلو نسومسار الیجنأ [00:05:25]

 نع ثدحتن امدنع امأ .19-دیفوك سوریف لصأ سفن نم ھنأ دقتعأ ال نوركیموألا تركذ امكو ،رھظت ام امئاد ةدیدج تاروحتم
 تاءارجإلا ذاختا ایناثو ،تاحاقللا ةلادع اھلوأ ،سوریفلا لاقتناب لب ةقالع ھل عبطلابف ،سوریفلا لاقتناو يرشبلا كولسلا

بجی امك ةیزارتحالا .  
 
 نأ لاق نم كانھو نوركیموألا صوصخب تانھكتلا ضعب كانھ نآلاو ،تاباجإلا هذھ ىلع الیزج اركش مولب اربید [00:06:13]

 ةدحتملا تایالولا يف تایفشتسملا لوخد تالدعمو تایوتسم ىلا انرظن اذإ نكلو ،ىرخألا عاونألا نم ةسارش لقأ نوركیموألا اذھ
؟نوركیموألاب قلعتی امیف ثدحی يذلا ام اذإ .رمألا اذھ ةحص لوح لءاستن نأ نكمملا نم اننإف ،ةیكیرمألا   

 
 اھنإ ،عمتجملل ةحیحصلا ةلاسرلا يطعت ال ةملك اھنإ .ةحیحص ةملك تسیل اھنأ دقتعأ "فیفخ" ةملك كراب يفروب [00:06:59]

 تاءارجإلا ءاختراو يرشبلا كولسلا ىلع سكعنی امم طیسب ھنأو ،مامتھالا قحتسی ال اعوضوم عوضوملا اذھ نأ ةلاسر يطعت
 تاباصإلا ضعب كانھ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف نآلا هارن ام يلاتلابو .عوضوملا اذھب مامتھالا ءاختراو ،ةیزارتحالا

 ةداح ةروصب مھتاباصإ متی ال نایحألا ضعب يف مھنإف ،ةیزیزعتلا ةثلاثلا تاعرجلا ىتح وأ حاقللا اوقلت نیذلا صاخشألا .ةفیفخلا
 .داح لكشب اوبیصأ مھنكلو ةیزیزعتلا تاعرجلا اضیأو حاقللا اوذخأ نیرخآ صاخشأ كانھ نكلو ،لزنملا يف يفاعتلاب نوموقیو

 ضارعأ ةیأ نودب نوكت ةباصإلا نایحألا ضعب يف نأ نم مغرلا ىلع ھنأ ،19-دیفوكلل ةقباسلا تاروحتملا نم اعیمج فرعن نحن
 نأ ىشخأ انأ يذلا ،لجألا لیوط دیفوكلاب وأ لجألا لیوط رثأب ىمسی ام كرتت اھنأ الإ ،ةفیفخ ةباصإ نوكت اھنأ وأ ةداح

 اذھ نم ةداح ةروصب نوناعی ةنمزم ىرخأ ضارمأ مھیدل نیذلا سانلا نم ریثكلا كانھو .كلذ ىلإ يدؤی نأ نكمملا نم نوركموألا
 حبصت ھتاروحتم نم يأب وأ دیفوكاب تناك ءاوس ةباصإلا نإف ،حاقللا اوذخأی مل نیذلا صاخشألل ةبسنلاب اضیا كانھو .سوریفلا

 يذلا لاؤسلا ىرأ يننإف يلاتلابو ،"لدتعم وأ فیفخ" ھنأب دیدجلا روحتملا فصو عوضوم دض انھ يننإ كلذل .ةیاغلل ةداح ةباصإ
 نم نصحم حبصأ عمتجملا نأل ةدح لقأو ةفیفخ ةروصب رھظ ھنأ مأ ؟ةدح لقأو فیفخ ھتعیبطب روحتملا اذھ لھ ،حرطی نأ بجی

؟تاحاقللا لالخ .  
 
 اذھو ،ارطخ لقأ ھنأو ،اریمدت لقأ ھنأب ھلوح عاش يذلا يأرلاو نوركیموألا نأ دقتعت لھ ،ياك ،نآلاو مولب اربید [00:10:33]

؟نیرخآلل رطخلل اضیرعت رثكأ تایكولسب مایقلاو يخارتلا ىلع سانلا عیجشت ىلإ ىدأ  
 
 عبتت نع ةقباسلا ةسلجلا يف ثدحت وكسوك وكیردیرف دیسلا .مالكلا اذھ يف كعم قفتأ يننإ ،معن تیمشرفبوك ياك [00:11:20]

 يف نأل ،ثدحتن نم عمو رمألا لوانتن نأ نكمی فیك فرعن الو ،ةیفاك ةلدأ كانھ نوكی ال تاروحتملا روھظ ةیادب يف ةلدألا
 ةیادبلا يف رھظ عوضوملا نأ تدجو انأ نوركیموألا عوضوم يف كلذلو ،ةیاغلل ةبراضتم نوكت ءارآلاو راكفألا نایحألا ضعب

 ایقیرفأ بونج عبطلابو ،ةفیفخ تالاح اھنأو ةداح تسیل تالاح اورضح مھنأ وأ اودھاش مھنأ ءابطألا ركذ ثیح ،ایقیرفأ بونج يف
 ةباصإ ھنأو ،ةدح لقأ رمألا نأ ةركفلا تعاش انھ نم يلاتلابو .طقف ةئملاب نیرشع وھ نیصحتلا لدعمو اھیف ءاقبلا لدعم ناك اھتقو



 عوضوم نآلا .صاخشألا نیب الاقتنا عرسأ ھنأو ،ةسارش رثكأ ھنأ ىلع لقانتت رابخألا ،ھتیادب ذنم اتلدلا سكعلا ىلع .ةفیفخ
 نم ربكأ القث تارود تاروحتملا هذھ يطعن اننأ نم قلق يننإ .فیفخ ھنأ ىلع رابخألا قالطإ ةیفیكو میمعتلا ةیفیكو نوركیموألا
 رمألا اذإ ؟تاروحتملا هذھ اھیف رشتنت يتلا ةفلتخملا تاعمتجملا يف صاخشألا ةعانم ىوتسم وھ ام ،وھ نآلا ماھلا ءيشلا .مزاللا

 كلذو تلق ةرطاخملا نإ .تاحاقللا ىوتسم ،نیصحتلا ىوتسمب قلعتم نآلا رمألا نإ ،ىرخأ تاروحتم وأ نوركیموألاب قلعتی ال
 الدب ،نیصحتلا ىوتسم وھو ةیاغلل ماھ ءيش ىلع ءيش يف نآلا زكرن نأ بجی اننإف يلاتلابو ،تاحاقللا راشتناو تاحاقللا ببسب

 ةصاخ ،مھتركف يف نوریغی ال صاخشأ كانھ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ىلإ انرظن اذإ .روحمتملا ةدح نع ثدحتن نأ نم
 ةروطخب نونمؤی صاخشأ دجن رخآلا بناجلا ىلع امنیب .ھیف ةغلابملا تمت دق عوضوم عوضوملا اذھ نأ نوری نیذلا نیینیمیلا

 نع ثدحتن امدنع يلاتلابو .اضیأ ةیزیزعتلا ةثلاثلا ةعرجلل نكلو حاقللا نم نیتعرج وأ ةعرجل طقف اوعضخی ملو .رمألا
 اذھ ةھجاومل تانیصحتلاو تاحاقللا لالخ نم عمتجملا دادعتسا ىدم نع نكلو ،ھتدح ىدم نع ثدحتن نأ بجی ال نوركیموألا
 افلأ الثمف ،ھقبس يذلا روحمتملا دوجو يھنی ال دیدجلا روحمتملا نإف ،تاروحتملا نع ثدحتن انك امدنع اضیأ .روحتلا نم عونلا

 كلذ دعبو ،تاحاقل لالخ نم افلألا ىلع انرطیس اننأ وھ ثدح ام نإ ،نوركیموألا رھظ كلذ دعبو ،اتلدلا ترھظ كلذ دعبو رھظ
 ةیمھألا يطعن نأ انیلع سیل اننأ لوقأ يننإ اذإ .نوركیموألا ھجاون نآلا اننإف ةیزارتحالا تاءارجإلا تخارت امدنعو ،اتلدلا رھظ
 انیدل اننأ وھو بئاغ ءيش كانھ نأ نآلا دجأ يننإ  .نیصحتلا عوضومل اھیطعن نأ بجی يتلا ةیمھألا ردقب تاروحتملل ىوصقلا

ھسفن سوریفلا ةروطخ يف ركفن نأ نم الدب انتاوطخ يف ركفن نأ بجی .اننأ يھو ،ةریبك ةلكشم .  
 
 نكلو تاودألا نم ریثكلا انیدل اننأ نولوقی نیذلا ،نآلا انعم ءاملعلا نم ریثكلا كانھ ،يأرلا يف كعم قفتأ مولب اربید [00:16:51]

 .ةیاغلل ماھ تاروحتملل انرظن ةقیرط نأشب ھتلق ام ،ةماھ ةطقن ىلإ وأ ءيش ىلإ دوعأ نأ يلع .بجی امك وأ لكشلاب اھمدختسن ال
 تبثأ رمألا عبطلاب كلذ دعبو ازنولفنالا تاحاقل ذخأن نأ نكمملا نمو ،ازنولفنا درجم ھنإ لاق لكلا ،ةیادبلا يف انوروكلا رھظ امدنع

؟هردق سوریفلا اذھ يطعن مل نحن لھ .رھظت ةدیدج ةریثك تاروحتم كانھ نآلا نكلو .كلذك سیل ھنا .  
 
 تاءارجإ ذاختا مت اضیأو ،راشتنالا ىلع ةردق لقأ ناك سراسلا رھظ امدنع ،كلذ دقتعأ ال نسومسار الیجنأ [00:18:12]

 امدنع ،ةیادبلا يف انمق اننأ دقتعأ .ھیلع ةرطیسلا بعص رمأ نكی ملو ایملاع ءابو نكی مل سراسلا يلاتلابو ،هراشتنا میجحتل ةمراص
 نأل ةئطاخ تناك تانھكتلا هذھ نكلو ،سراسلا ىلع انرطیس املثم ھیلع رطیسن فوس اننأ يھو ،تانھكتلا ضعبب ،دیفوكلا رھظ

 لدعم لثم نوكی فوس ھتاروحت لدعم نأ انعقوت ،دیفوكلا أدب امدنع اضیأو ،سراسلا راشتنا ةعرس تقاف دیفوكلا راشتنا ةعرس
 نحن .ةیداعلا ازنولفنإلا نم عرسأ ةروصب روحتلا نم ھنكمت ةینیجلا ھتانوكم مونیج ،دیدجلا دیفوكلا امنیب .انوروك ةلئاع تاروحت

 عم ءاقتلالاو روحتلا ىلع ةردقلا ةعیرس يھ يلاتلابو ،تامونیج ةینامث نم ةنوكم يھ انوروك سوریف ةلئاع نأ اضیأ فرعن
 ،ةئطاخ تناكو اھب انمق يتلا اضیأ تاعقوتلا ضعب كانھ نأ ىرأ انأو .دیدج روحتمب جورخلاو ةلئاعلا سفن نم ضعبلا اھضعب
 ةعرسو تثدح يتلا تاروحتلا ددع ىلإ انرظن اذإ .كلذ يف انتاعقوت قاف وھ نكلو ،ةعیرس ةروصب رشتنی نل ءابو اذھ نأ اھنمو

انعقوت امم ىلعأو ةیاغلل ةریبك يھف اھراشتنا .  
 
 .ىلوألا ةرملل سانلا نم ریبك ددع اھیف بیصأ يتلا ىلوألا ةجوملا يھ هذھ ،نركیموأ ىلإ انرظن اذإ نذإ مولب اربید [00:20:40]

 .نوركیموألا وھو ،روحتملا اذھب اذھب باصم نآلا ھنكلو ،19-دیفوكب بصی ملو نیماع ةدمل ھلزنم يف أبتخا عبطلاب نم كانھ
؟دیدج ءيش رھظی نأ عقوتی نم مكنم لھ مكلأسأ يننإ كلذلو   

 
 ،ىرخأ ةلالس كانھ نوكی نأ عقوتن معن اذل .حاقللا اوقلتی نأ بجی صخش تارایلم ةثالث انیدل نسومسار الیجنأ [00:21:24]

 .ةلواطلا ىلع ةدوجوم تالامتحاو تاناكمإ اھلك هذھ نكلو ،فرعی دحأ ال يلاتلابو ،كلذ ىلإ ام وأ ىودع رثكأ نوكتس تناك ءاوس
 دیزم عقوتن نأ نكمی اننأ دقتعأ اذل .دوجوم رمألا اذھ ،كرامندلا يف لقألا ىلع ،رثكأ هراشتنا ةبسن نوركیموأ نأ انیأر عبطلاب
 اوقلتی مل نم نأل ،تالالس كانھ نوكی فوس يلاتلابو .تاحاقللاب ةصاخلا تالاحلاب ةئجافتم نوكأس نكلو ،تالاحلا نم دیزمو

ادج ةریبك مھتبسن حاقللا .  
 
 هذھ يف تاعقوت لمعب موقن نأ بعصلا نم ھنأل تاعقوت يأ لمعب موقن نأ انیلع بعصلا نم عقاولا يف كراب يفروب [00:22:17]

 ماسجألا ىلع زكری لكلاف ،ةحئاجلا هذھو سوریفلا ةھجاوم ىلع ھتردقو يرشبلاو يناسنإلا كولسلا ىلع دمتعی رمألاف ،ةحئاجلا
 ایالخلا هذھ نأ ىلع لئافتم لكشب تثدحت ةیملع ةعجارم كانھ ناكو .ةیادب درجم طقف هذھ نأ دقتعأ يل ةبسنلاب نكلو ،ةداضملا
 نكلو .ىفشتسملا ىلإ لوخدلا صرف نم للقت اھنإف حاقللا يقلت متی امدنع "يت" ةیلخ نأ ىنعمب ،نوركیموأ اھعم لماعتی نأ نكمی

 ،دعب ھنم ھتنن مل حاقللا عوضوم نأل ،تالالسلا نم دیزم كانھ نوكی فوس ھنأ دقتعأو ،ةمولعملا ریغ ءایشألا نم ریثكلا كانھ
ةیرشبلا تافرصتلاو كولسلا ىلإ ةفاضإلاب اضیأو .  

 
 روھظو تالالسلا نع ثدحتن امدنع ،عیرس لكشب اھنع ثدحتأ نأ دوأ يتلا طاقنلا ضعب كانھ تیمشرفبوك ياك [00:23:36]

 طمن ھل ناك ھنأ يف هانیأر ام ةیادبلا يف .ةفلتخم تالالس نم ءاج دق وھ ةینفلا ةیحانلا نم عقاولا يف نوركیموأ ،ةدیدج تالالس
 كرامندلا يف 2بو 1ب كانھ نأ انیأر نآلاو .ةریغتم رومألا ءایشألا هذھ نع ثدحتن امدنع .رخآ اطمن حبصأ كلذ دعبو ،نیعم
 دق .ىرنل رظتننس رمأ وھ ةلبقملا ةلحرملاو ةلبقملا مایألا يف ثدحیس ام نأ دقتعأ نكلو ،ىرخأب وأ ةجردب ةدوجوم تالالسلا هذھ

 رھظی نأ نكمی .ھفاشتكا لھسلا نم لعجی لكشب روحتی 1ب الثمف ،نیعم مسا ھل نوكی فوس 2ب نأ ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم ررقت



 نكلو .اقلقم يل ةبسنلاب ودبی رمأ اذھو ،رآ يس يب ةحسم يف رھظی ةرورضلاب سیل ھنإف 2ب ةبسنلاب نكلو .رآ يس يب حسملا يف
 1ب نیب اجیزم نوكی دقف ،3ب نیب لخادت ىرن دق اضیأ اننأ ،ىرخأ ةطقن كانھ .نآلا ىتح هانیأر يذلا طمنلا وھ اذھ نأ مھم ام
 اتلد الثم نیب طلخلا اذھ وأ جیزملا اذھ ملاعلا ىریس فیك ضعبلا نمخی .الثم نوركیموأو اتلد نیب اجیزم اضیأ نوكی دقو .2بو

 انیلإ ھب يتأتس يذلا ام عقوتأ نأو رمألا اذھ يف ركفأ نأ بعص ،يل ةبسنلاب نكل .ةفلتخم ھتجیتن رمألا نوكی دق ،نوركیموأو
 الثم كانھ لھ يلاتلابف ،اھلبق يتلا تاروحتملاو تالالسلا نع تافالتخا اھیدل يتلا ةلالسلا يھ هذھ نأ ةثلاثلا ةطقنلاو .ةعیبطلا

 ىتح .ناسنإلا ةعانم عم فلتخم لكشب لماعتیو ،ةفلتخم تاھاجتا يف باھذلاب الثم دیدجلا روحتملا وأ ةلالسلا هذھ موقت نأ ةصرف
 هذھ لصأ وھ ام مھی ال دقتعأ ،تاروحتملا هذھ لصأ نع ثدحتن امدنع نذإ ،لقتسم لصأ اھل ناك تاروحتملا لك نآلا

 نأ لضفأ يلاتلابف ،ءيجملا يف رمتست فوس تاسوریفلا هذھ نأل ،سوریفلا ءاج نیأ نم ةحئاجلا هذھ يف مھی نلف .تاروحتملا
 امئاد تاسوریفلا روطتب رمألا قلعتی امدنع ھنأ رعشأ انأو .اھلصأ ام وأ تءاج نیأ نم مھفن نأ نم الدب اھعم لماعتن فیك فرعن

 .تاحاقللا لمع متی فیك مھفن نأ بجی .ةلدأب ةبوحصم اھنأ دقتعأ ال نكلو .ةعنقم نوكت دق يتلا تایدرسلا ضعب كانھ نوكی ام
 ،مھت ضرألا هذھ ىلع ةیرشب سفن لك نأل يقالخأ لكشب تاحاقللا عیزوت متی نأ بجی ،تاحاقللا نأشب ةیقالخأ ةطقت كانھو

 يتلا نادلبلا ىلعأ نأ ىلإ دجنس ملاعلا ءاحنأ لك يف ترظن ول نكلو .لداعو واستم لكشب تاحاقللا عیزوت متی نأ بجی يلاتلابو
 لكشب حاقللا عیزوتب انمق ام اذإ ھنأ ةركف دض اذھ يلاتلابو ،ریبك راشتنا اھیدل كرامندلا الثمف .سوریفلل ریبك راشتنا اھب حاقللا تقلت

 ىدافتن فیك فرعن نل ،رومألا ةقیقح يھ ام فرعن ال نحن املاط اضیأو .سوریفلا روطتو راشتنا نم للقی فوس اذھف يواستم
 ،اھعم لماعتن نأ نكمی فیك فرعن ال نكلو اھلوقن يتلا ءایشألا ضعب ىلع ةلثمألا ضعب تناك دقف هذھ اذإ .سوریفلا روطت
 ال ةطقنلا هذھ نكلو ،ةطقنلا مھفأ انأو ،تاحاقل لداعو يواستم عیزوت لمع متی يكل الثم لاقت يتلا ءارآلا ضعب كانھ يلاتلابف

 يلاتلابف .اھتحص نم دعب ققحتن مل وأ ققحتن ال ءایشأب بلاطن امدنع اھدقفن يتلا ةیقادصملا نم ریثكلا كانھ نأل ،ةیقیقح اھنأ ينعت
 لكشب ةطقنلا هذھ تمدختسا دقو احیرص نوكأ نأ دوأ يننأل ةطقنلا هذھ نع ثدحتأ نأ دوأ تنك نكلو تلطأ دق يننأ فرعأ انأ

عوضوملا اذھ نع ثیدحلا يف صرحلا ىخوتن نأ بجیو ریبك .  
 
 اذھ نع ثدحتن امدنع ةصاخ ،مھم رمأ تاملكلا رایتخا ةیفیكب صاخ لاثملا اذھ نأ دقتعأ نسومسار الیجنأ [00:28:59]

 لكل تاحاقل ءاطعإو حیقلت نأ نامض يأ اضیأ دجوی الو ،نوركیموأ ءاج نیأ نم فرعن ال نحن ةیادبلا يف تلق امكو .عوضوملا
 ءاطعإب موقن نأ اضیأ عیطتسن نلو ،ایعقاو سیل دیفوك رفص ةبسن ىلإ لوصولا نإ عقاولا يفو .تاروحتملا فقوی فوس ملاعلا

 ةطقنلا يتأت انھ يلاتلابو ؟انل ةبسنلاب مھم رمألا اذھ ةجرد يأ ىلإ وھ يقیقحلا لاؤسلا يلاتلاب .عیمجلل تانیصحتلاو تاحاقللا
 ھب موقی نل ،حجرألا ىلع وأ لقألا ىلع ،ةززعم تاعرجو حاقللا ىلع اولصح نیذلا كئلوأ .تاحاقلل يواستملا عیزوتلاب ةصاخلا
 نم ءایشألا هذھ شقانن نأ بجی نكلو ،ءایشألا هذھ نع ثدحتن اننأ يھ ةیساسألا ةطقنلا نأ دقتعأ يلاتلابف .مھریغ لثم سوریفلا
 اذھ لوح لدج اضیأ كانھ ناك دقف ،لافطألا للشب صاخلا حاقللاب اضیأ قلعتی امیف عضولا اذھ الثم ناك .روھمجلا ةحلصم ةیواز

 ةلكشم كانھ نوكی نل حاقللا لكلا ىقلتی امدنع يلاتلابف ،لافطألا للش فقو ىلع ارداق انحبصأ تاونس رشع دعب نكلو ،حاقللا
 اھب يتلا نادلبلا نع انثدحت ول .نآلا ھیلع نحن امب ةنراقم ةلیئض ماقرألا نوكتس دق يلاتلابو ،صاخشألا نم ریبك ددع نیب ةیحص

 تاحاقللا نأ كردن نأ بجی نكلو ،راشتنالا عنم ةلواحمل سمألاب تاءارجإ تذختا كرامندلا الثم ،تاباصإلا نم ةریبك دادعأ
 لاثملا نأ دقتعأ انأ نذإ .ةحئاجلل راشتنا ثودح ةلاح يف اھذاختا متی نأ بجی ةداضم تاءارجإ كانھ الثمف ،ةیفاك تسیل اھدرفمب
 سوریفلا نأل ،اھلوقن يتلا ججحلا نأشب رذحلا ىخوتن نأو ،يقطنم لكشب ججحلا مدقن نأ بجی ،مھم قباسلا ثدحتملا هاطعأ يذلا

؟انل ةیحص ةمزأ نوكی نأ يف رمتسیس ىدم يأ ىلإ ھشقانن نأ بجی ام نكلو ،رمتسی فوس  
 
 بیصأ نم الثم نأ حارتقا كانھ ناك ،ةشقانملا يف حرط ءيش نع ةیناثلا ثدحتملا لأسأ نأ دوأ مولب اربید [00:31:42]

 وأ افلأ نع ةفلتخم ةعیبط ھیدل يلاتلابو ،ھعون يف دیرف ھنأ الإ ،ىرخألا تاروحتملا نم ةیفاك ةیامح ىلع لصحی نل نوركیموأب
 ملع ةیحان نم ریخألا روحتملا اذھ نع ھفرعن يذلا ام اضیأو ؟تامیعطتلاو تاحاقللا روظنم نع ثدحتن نأ نكمی لھف .اتلد

؟ةعانملا  
 
 كانھ اضیأو .ةفلتخملا تالالسلا روحت فقو ىلإ يدؤت ال تاحاقللا نأ لاق نم عم قفتأ يننإ ،اعبط كراب يفروب [00:32:25]

 تالاحلا ددعو ىفشتسملا ىلإ بھذت يتلا تالاحلا ددع ضفخ وھ ھیلإ ىعسن ام نكلو ،ةباصإلا عنمت ال يتلا تاحاقللا نم ریثكلا
 .ةطقنلا هذھ عم قفتأ انأ ،واستم لكشب تاحاقللا عیسوت اضیأ نكلو .ةطقنلا هذھ عم اعبط قفتأ انأ نذإ .ضرملا ببسب ىفوتت يتلا

 ةباجإلا ،نوركیموأل ةبسنلاب .ةباصإلا نم عنمی ھنأ انامض سیل اذھ تلق امك اعبط نكلو .تاحاقللا ىلع لصحی نأ قحتسی لكلا
 تانایب انیأر دقف .ةیامح ىلع لصحی فوس نوركیموأب بیصأ نم نأ نامض يأ دجوی ال ھنأ وھ ،نوركیموأب صاخلا لاؤسلا ىلع
 رخآ يف ىرخأ تالاح يف نكلو ،اتلدل اوضرعت امدنع لضفأ مھتلاح تناكو ،نوركیموأب اوبیصأ الثم صاخشأل ایقیرفإ بونج يف

 ةطقنلا نذإ .ال مأ ةززعم تاعرج ىلع اولصح ءاوس ،اتلد وأ افلأب بیصأ ھئاھتنا دعبو ،نوركیموأب بیصأ نم كانھ عیباسأ ةتس
 تالالسلا ضعب مواقی يعانملا زاھجلا نم ءزج نأ دقتعأ ،"يت" ةیلخ نع تثدحتو .ةددحم تانامض يأ دجوی ال ھنأ يھ ةیساسألا

 ،ةزكرملا ةیانعلا نم تالاح يف الثم .ةمواقم ایالخلا رثكأ اھنوك يف رمتستس "يت" ةیلخ نأ لوقأ نأ دوأو ،تاروحتملا ضعبو
 ضعب ادامل اذھ رسفی دقو .ىفشتسملا ىلإ لوخدلا ىلإ يدؤتو ،ریبك لكشب ةمواقم يھ يتلا "يت" ةیلخ ببسب تایعادت مھل رھظ
 هذھ ةفرعمل ىعست ثاحبألا نأ دقتعأو ،ضرملا سفنب نوباصی ال رخآلا ضعبلاو ،سوریفلا اذھب دیدش لكشب نوضرمی دارفألا

 ةیلخ نأ ھفرعأ ام نكلو ،اذھ فرعن ال نحن ،ىرخألا تاراوحتملا نم صاخشألا ةیامح وأ ،ھتیامحو نوركیموأل ةبسنلاب .بابسألا
" ةمواقم لظتس "يت .  



 
 ةودنلا هذھ ىلإ اومضنا نیذلا صاخشألا نم ةلئسألا نم ریثكلا انیدل ،ىرخألا ةلئسألا ضعب يدل مولب اربید [00:35:20]

 مل نكلو ،انیلإ مضنت نأ اھب ضرتفملا نم ناك ةیملاعلا ةحصلا ةمظنم نم ایرام روتكدلا انعم ناك ،لأسن نأ لبق ،ةیضارتفالا
دیعاوملا يف براضت ببسب عطتست .  

 
 كانھ اعبط .نوركیموأب ةباصإلا دعب ةعانملاب قلعتی امیف ،دقتعأ ،ائیش فیضأ نأ يل لھ ،اربید تیمشرفبوك ياك [00:35:47]

 .ةعانم جاتنإب موقی ال سوریف انیدل نوكی امدنع ثدحی ام اذھو .تقولا سفن يف ءاوھلا يف روحتم نم رثكأ انیدل نوكی نأ ةیناكمإ
 نم نانثا كانھ نوكی امدنع الثمف .ةلبقملا رھشألا يف هارن نأ نكمی يذلا روطتلا نم دیدج ىوتسم وأ ةقبطلا هذھ يلاتلابف

 نم انیعم اعون ءاطعإ ءاملعلاو ءابطألا ررقی نأ الثم نكمم ةلاحلا هذھ يفف .تقولا سفن يف وجلا يف نیدوجوم رثكأ وأ نیروحتملا
 نكمی ءایشألا نم امامت دیدج ىوتسم كانھ نإف ،دعب ھتنی مل هروطت نأو نوركیموأ روطت نع ثدحتن امدنع اذإ .ةداضملا ماسجألا
 نأ بجی ،ةعانم مھیدل نیذلا صاخشألا نم ریثكلا ھب نوكیس يذلا دیدجلا ملاعلا اذھ عم ىرن نأ انیلع بجیو ،ثودحلا يف أدبت نأ

نكمم رمأ وھ ةیملعلا ةیحانلا نم نكلو ،نایحألا ضعب لوطی دق رمألا نأ مھفن .  
 
 ةلئسألا نم ریثكلا كانھ نكلو ،رمألا اذھ فشتكن انلز ال اننأ يھ تلیق يتلا ءایشألا دحأ .ادج ةدیفم ةطقن هذھ نذإ [00:37:17]

 نآلا أدبأ فوس .ةمھملا ةیملعلا ةلئسألا نم ریثكلا تراثأ دق ةحئاللا هذھ نأ يھ ةیباجیإلا ةیحانلا نم .ةحئاجلا هذھ اھتراثأ يتلا
 وأ سوریفلاب ةباصإلا ةداعإب ةقالع اھل يتلا ةلئسألا ضعب كانھ ،تائفلا نم ددع ىلإ ةمسقم يھو ،نیكراشملا نم ةلئسألا يقلت
 ةلئاعلا لخاد يف سوریفلل ضرعت ھنأ نم مغرلا ىلع ىلع رخآلا صخشلا باصی الو صخش باصی دق ةدحاو ةلئاع يف ھنأ الثم

 ىرخأ ةلاح يف ،ةباصإلا راركت ؟ةرم نم رثكأ نوركیموأب صخشلا باصی نأ نكمی ھنأ تمھف لھ ،نذإ .لزنملا سفن لخادو
؟ءایشألا هذھ رسفن نأ نكمی فیك .باصی ال لزنملا سفن يف ھعم رخآ وضعو باصی ةلئاعلا ءاضعأ نم وضع .  

 
 اعویش رثكأ هاندھش امو ،اھاندھش تالاح كانھ ،نوركیموألاب ةباصإ راركت كانھ نوكی نأ ردانلا نم  كراب يفروب [00:38:43]

 نم ھنأ وھ ھلوقأ ام نكلو ،اعئاش سیل اضیأ اذھ نكلو .نوركیموألا دعب ىرخأ تاروحتم وأ تالالسب اوباصی صاخشألا نأ وھ
 ىلع ،نوروكیمأب بیصأو دقتعأ امك ةدلبلا اتلد ىلإ ضرعت صخش ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف كانھف ،اذھ ثودح نكمملا

 ،ةدوجوم لازت ال اتلد روحتم نم تالالس كانھ نأ دقتعأ انأ اضیأ .ةیاھنلا يف يفوت ،كلذ لبق اتلدل ضرعت دق ھنأ نم مغرلا
 دقتعأ انأ نكلو ،ربمسید يف اذھ ناك ،اتلدب ةئاملا يف نیعبرأو تاباصإلا نم ةئاملاب نیتس لثمی ،نوركیموأ نع لیق ام نأ ةصاخو

 يولعلا يسفنتلا زاھجلل تاباصإ اھبو ،ةدش رثكأ نوكت ضارعألاف ،اتلد ب باصت لازت ال يتلا تالاحلا نم ریثك كانھ نأ اضیأ
 .نوركیموأل ةفلتخم تالالس كانھ نآلا نأ اضیأ دجنسو ،روحتملا سفنب مأ فلتخم روحتمب ةباصإلا ترركت لھ فرعن ال .رثكأ

 اضیأ دقتعأ نكلو ،نوركیموألا دض ةداضم ماسجأ مھیدل تنوكت نم ضعب كانھ ،ةیلوأ ةدھاشمك .ةیاغلل مھم لاؤسلا اذھ يلاتلابو
 ،ةقیش ةلئسأ ةلئسألا هذھ لك .رومألا روطتتس فیك ىرن نأ راظتنا يف نحن يلاتلابو ،اتلد ـب اوباصی نولازی ال صاخشألا نأ

اھیلع ةلھس تاباجإ دجوی ال نكلو .  
 
 ةافو ىلإ يدؤی يذلا ام .اھب صاخلا لاؤسلاب ةطقنلا هذھ طبرأو 2ب نع ةلئسألا ضعب كانھ ناك مولب اربید [00:41:03]

دشأ ضرم ةبسن ىلإ يدؤی نأو ،1ب نم رثكأ 2ب رشتنی نأ عقوتن انك اذإ ام يھ انھ انیدل ةدوجوملا ةلئسألا دحأف ؟صاخشألا .  
 
 كرامندلا يف 2ب نأ انیأر دقل .ىرنل رظتنن نأ بجی اننأ وھ لاؤسلا اذھ ىلع ىلوألا ةباجإلا نسومسار الیجنأ [00:41:44]

 مت لھ ىرنو ةلئسألا ھیجوت يف أدبن كلذ دعبو 2ب ءادأ نوكیس فیك ىرنل رظنن نأ بجی اذل .ایناطیرب يف اضیأو ،1ب نم رثكأ
 نأ دقتعا ،ةنیعم تالالس وأ تاروحتملا ءاھتنإب قلعتی امیف ھنأ دقتعأ نكل .فرعن ال نحن اذل ؟اذام مأ ىرخأ لود ىلإ 2ب لقن

 نكمی اعبط نكلو ،نآلا ىتح عوضوملا اذھ ىلع قافتا كانھ سیلف ،رمألا اذھ يف مھتشقانم بجی تاسوریفلا ملع يف نیصصختملا
 ضعب ،الثم .رثدنتو رحدنت فوس اھنإف كلذ دعب ،اھفیضتسی ناكم وأ دسج تالالسلا دجت مل اذإ ،تالالسلا ضعب رثدنت نأ

 تاسوریفب قلعتم ھنأ وھ ،ھلصأو نوركیموأ نأشب ضومغلا ھجوأ دحأك ،ھتاذ دح يف نوركیموأو ،ةدوجوم دعت مل تالالسلا
 نیأ تاعقوتلاو تایضرفلا ضعب كانھ ؟سوریفلا بھذ نیأ ،فصتنملا يف ةرتفلا هذھ يف يلاتلابف .2020 فصتنم يف ةرشتنم
 .يفتخت يلاتلابو رثدنت نأ نكمی ال يتلا تاسوریفلا ضعب كانھ اعبط نكلو .نآلا رھظ مث 2020 فصتنم نم سوریفلا ىفتخا

نآلا ماسقألا نم ریثكلا يف ثدحی ام نع ةركف انیدل سیل نآلا نحن اعبط .  
 
 تاناویحلا رشبلا نم لقانتت نأ نكمی تاسوریفلا عاونأ لك يف ھنأ فرعن نحن ؟تاناویحلا نع اذام مولب اربید [00:43:47]

 انلعجی اذھ لھ وأ ؟تاناویحلا ىلا لقتنی نأ عیطتسیس لھ ،انوروك سوریف دیعص ىلع ةقیقح ربتعی اضیأ لھ .حیحص سكعلاو
؟دیدج روحتم وأ ةلالس عقوتن .  

 
 تاناویحلا ضعب كانھ نأ ةلدألا ضعب كانھ ،نآلا ھیف لمعأ يذلا لمعملا اھیف ثحبی ةطقنلا هذھ نسومسار الیجنأ [00:44:23]

 ضعب كانھ نأو ،لزنملا يف اھتیبرت متی يتلا ةیلزنملا ططقلا ضعبو تاناویحلا قئادح يف تالاحلا ضعب كانھو ،تبیصأ
 نكلو ،تاناویحلا ةباصإو رمألا ادھب مایقلل ةلھؤم ربتعت يتلا فانصألا ضعب يھ اتلد و افلأو نوركیموأف .ةضرعملا تاناویحلا

 تاروحتمو تالالسلا ضعب كانھ الثم ةصاخ ،ةلالس نم رثكأ كانھ .باصت نأ نكمی يتلا تاناویحلا ددع نع ةركف يأ انیدل سیل



 عم لصاوتت اھنأل ةباصإلل ةضرعم اھنأ ىلع تاناویحلا ىلإ رظنی ال دق وأ رظنی دق نكل ،فلتخم لكشب رشتنت يتلا ،انوروك
 امنیب ؟تاناویحلا ةحص ىلع كلذ ریثأت ام .سكعلا وأ تاناویحلا ىلإ رشبلا نم لقتنت يتلا تاسوریفلا ضعب كانھ الثمف ،رشبلا
 ثحبلا ةلواحم يف تأدب ىرخأ لماعمو ھیف لمعأ يذلا لمعملا نكلو ،ةباجإ مدقی نأ عیطتسی نم دجوی ال عوضوملا نع ثدحتن

ةباجإ نع .  
 
 يف تالمح كانھف ،تاحاقلل ةداضملا تاكرحلا ریثأت نع لءاستی ،ایقیرفإ بونج نم يمایبیسو سایردنأ مولب اربید [00:46:03]

 ؟مئالم لكشب حاقللا ذخأل ةداضملا تاكرحلا ةیطغتب نوموقی نویفحصلا لھف .حاقللا ىلع لوصحلا نوضفری نم كانھو ،ایقیرفا
؟حیقلتلا ةبسن نع اذام ،ایقیرفأ بونج لثم نادلب يف اضیأو .  

 
 نأو دیقعتلا ھجوأ مھفأ نأ تلواح املاط ،يفاحصك يل ةبسنلااب .ةبعصلا ةلئسألا نم هذھ نأ دقتعأ تیمشرفبوك ياك [00:46:53]

 نكلو ،ةیفاك تامولعم اھیف يدل سیل يتلا ةلثمألا ىدحإ هذھو ،ناكمإلا ردقب اذھ لواحأو ،عوضوم يأ عم لماعتلا يف ایدایح نوكأ
 دلبلا هذھ رظنا" ،نولوقی امإ اھتیأر يتلا صصقلا ضعب ىنعمب ،قیثو لكشب اھیلإ رظنن نأ بجی يتلا تاعوضوملا ىدحإ يھ هذھ

 ضعب نع لبق نم ددرت كانھو ،ىرخألا لودلا نم اھلاسرإ مت يتلا تاحاقللا ذخأ يف بغرت ال ةضفخنم تاحاقل ةبسن اھب يتلا
 ةجاح يف ىرخأ لود كانھو ،نادلبلا نم ریثكلا يف حاقللا ذخأ نم ریبك فوختو ریبك ددرت كانھ ،معن .حاقللا ذخأل بعشلا ةماع

 اھب عربتلا مت ھنأ نولوقیو ،مھیلإ اھب عربتلا متی يتلا تاحاقللا ذخأ نم فوختلاب موقت يتلا لودلا ضعب كانھو ،تاحاقللا ىلإ ةسام
 يھ ،نآلا ىتح لداع ریغ لكشب تاحاقللا عیزوتو میدقت اھب مت يتلا ةقیرطلا يلاتلابو .اھتیحالص خیرات ءاھتنا ىلع تكشوأ نأ دعب

 يف لودلا نم ریثكلا ،اكینیزارتسأ حاقل ةلاح يف الثم اعبط .عضولا اذھ يف مھاسی ،نآلا ىتح حاقللاب عربتلا اھب متی يتلا ةقیرطلا
 رطاخم تالدعم اھیدلو ةحاتم ىرخأ تاحاقل كانھ نأل ایقطنم سیل ھنأ اورعش مھنأل اكینیزارتسأ حاقل ءاطعإ نع تفقوت ابوروأ

 سرغن اننأ نع عابطنا ءاطعإ ىلإ ىدأ اذھ عبطلابو ،ىرخأ لود ىلإ تاعربتك تاحاقللا هذھ لاسرإ يف انأدب كلذ دعب .لقأ
 راثآلاب ةقلعتملا صصقلا هذھ يلاتلابو .ىرخأ لود ىلإ اھنم صلختنل ةیناثلا ةجردلا نم تاحاقللا وأ ةئیسلا تاحاقللاب تاعربتلا
 ال ،ال ،حاقللا ذخأ نم نیفوختم سانلا لوقن مث ،اھدعبتسن نأ نكمی ال عوضوملا اذھ عم انلماعت يتلا ةقیرطلا ،حاقللا اذھل ةیبناجلا

 ةطقنلا وھ سیل ھتاذ دح يف لداعلا عیزوتلا .ةلماك ةروصلا ىلا رظنن نأ ھیف انیلع نیعتی ،يل ةبسنلاب فقوم اذھ .اذھ لوقن نأ بجی
 امب لودلا لك نم دحت كانھو .لداع لكشب اھعیزوت متی تاحاقللا نأ دكأتن نأو ،دادمإلا ةلكشم لحن نأ لواحن نأ بجی .ةیسیئرلا

 ال نكل .ةمھم العفو ةایحلا ذقنت تاحاقللا هذھ اذامل مھل حضون نأو ،تاحاقللا ىلع اولصحی نأ سانلا عنقن نأ وھو ،ایناملأ اھیف
 بجی .ال ،حاقللا ذخأ نم اوفاخی الأ مھعانقإ ةلواحم يف كلذ دعب أدبتو ،قایسلا جراخ تارابتعالا هذھو ءایشألا هذھ ذخأن نأ نكمی

ةدیج ةفاحص تسیل هذھ نأ دقتعأ اذل .ىرخألا تارابتعالا هذھ لك ذخأن نأ .  
 
 عقوتن لھ نكلو ،سوریفلا روطت نع اریثك انثدحت دقف ،ىرخألا ةلئسألا ضعب رصتخی ،ریخأ لاؤس يدل مولب اربید [00:50:41]

 ،فلتخم ھجوت كانھ نوكی نأو ؟تاحاقللا ىوتسم ىلع رثكأ روطت عقوتن لھ ؟19-دیفوك ھجاوت يتلا تاحاقلل لثامم روطت يأ
 روطت لثم لكشب روطتت تاحاقل ىرن نأ عقوتن لھ نذإ ،ةمئاق تاحاقللا ،نیتوربلا ىلع ةدنتسم تاحاقل كانھ نوكی نأ الثم

؟سوریفلا   
 
 يننكلو ،تاحاقللا لاجم يف لمعأ يننأل كلذ لوقأ ال انأ ،عبطلاب نحنو ،كلذ عقوتأ يننإ ،معن نسومسار الیجنأ [00:51:24]

 اكینیزارتسأ لثمو ،ةدیدج جاتنإ بیلاسأو ةدیدج تایجولونكت مادختساب ةدیدج تاحاقل لاخدإل دوھجلا نم ریثكلا كانھ ناك ھنأ لوقأ
 .ةدیدج تاحاقل لمحی لبقتسملا نأ دجأ يننإف يلاتلابو ،روطتلا نم ریثكلا كانھو ةدیدج تایجولونكت كانھ ،نوسنوج دنآ نوسنوجو

 ىلوأ ةعرجك يف ةدیفم نوكت الأ نكمملا نم هذھ نیتوربلا تاحاقل الثم ،رخآلا نم لضفأ حاقل كانھ نأ لوقن نأ عیطتسن ال اننإو
 ایجولونكت نع ةفلتخم الثم تاحاقل اضیأ كانھو .دعب امیف ةیریزعت تاعرجك ةدیفم نوكت نأ نكمملا نم اھنكلو ،عیمجلل ةبسنلاب
 عینصت متی نأ نكمملا نم لعجل نآلا دوھج الثم اضیأ كانھ نأ ىرأ يننإو .تایجولونكتلا نم ریثكلا كانھ يلاتلابو .يإ نأ مألا
 نوكت نأ يفو نسحتلا يف رمتست فوس تاحاقللا نأ نمؤأ يننإ نذا .اھنم دحاو عون طقف سیلو لكك انوروكلا ةرسأ ةحفاكمل حاقل

ةیاغلل نیعئار نیثدحتمو ةصنم متنك دقل ،ةعئارلا راكفألا هذھ ىلع الیزج اركش ،ةیلعاف رثكأ .  
 
 ةدیج ةروصب لمعی ام اھنم تاحاقللا نم دیدعلا كانھ نأ ،انھ ةلیمزلا ھتلاق امل فیضأ نأ دوأ يننإ كراب يفروب [00:53:34]

 يھ نآلا اھارأ نأ علطتأ يتلا ءایشألا نم ةدحاو .ةیناث ةعرجو ىلوأ ةعرجك لضفأ ةروصب لمعی ام اھنمو ةیزیجعت ةعرجك
لضفأ ةروصب لبقتسملا يف مدختست نأ نكمملا نمو ،يطاخملا ءاشغلا ھب ةصاخ عبطلا يھو "لوزوكیم"ـب ىمست يتلا تاحاقللا .  

 
 نحن لبق نم انركذ امكو .ةلبقملا ةرتفلا يف تاحاقللا ملع يف مدقتو ةزفق ىرن نأ اعیمج عقوتن اننإ تیمشرفبوك ياك [00:54:22]

 نأ يھو ةیساسألا ةلكشملا ىلع لمعن نأ انیلع نآلا .اھمادختسا نسحن نأ بجی يتلاو انیدیأ يف تاودألا نم ریثكلا انیدل ءاملعك
 ةیلمع نإ .لبقتسملا يف رفاوتت نأ نكمملا نم يتلا تاحاقللاو نآلا ةرفوتملا تاحاقللا نع سانلل ةحیحصلا تامولعملا لصون

 انأ كلذلو .اھیلع مدختست نأ بجی يتلاو ىلثملا ةروصلاب تاحاقللا مادختسا نم انعنمت نأ نكمملا نم نآلا تثدح يتلا باطقتسالا
 نیماعلا ىدم ىلع فسألل اننأل ،اھمادختسا نسحن نأ انیلع انیدیأ يف يتلا تاودألا تناك ایأ ةمداقلا تاونسلا يف نأ دقتعأ

ھیلع وھ امع فقوملا ءوسی ال ىتح نآلا نم لمعلا يف أدبن نأ انیلع ،انیدل يتلا تاودألا مادختسا نسحن مل نییضاملا .  
 



 تامولعملا ىلع اركشو ،ةیشاقنلا ةقلحلا هذھ نم ةقیقد لكب تعتمتسا دقل ،نیثدحتملا لكل الیزج اركش مولب اربید [00:55:49]
اھب متمھسأ يتلا . 

 


