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 عورشملا ىوتحمو ةركف – نيلرب فحاتم يف نييفحتم ءالدأك نيئجال
 

 بيردت ىلإ فدهي عورشم ىلع لمعلاب ،ىرخأ فحاتم ثالث عم نواعتلابو 2015 ماع نم لوألا نوناك يف يمالسإلا نفلا فحتم أدب

 ةعبرأ ىلإ ءالدألا ددع لصو دقو .مألا مهتغلب نيئجالل تالوجب نوموقي نييفحتم ءالدأ اوحبصيل يقارعو يروس لصأ نم نيبرتغمو نيئجال

 قرشلا خيرات نم ًاءدب خيراتلا نم ًابقح ،ضعبلا اهضعب رواجي يتلاو ،فحاتملا هذه يطغت .نآلا دحل عوبسألاب نيتلوج عم ليلد نيرشعو

 خيرات نيب ام فحاتملا هذه طبرت كلذبو .ثيدحلا يناملألا خيراتلا ىلإ اًلوصو ةيمالسإلا ةبقحلاو ةينيطنزيبلا ةيروطاربمإلاب ًارورم ،ميدقلا طسوالا

 ءالدألا لبق نم ةراتخملا تاضورعملا نم ةعومجم لوح شاقنلاو راوحلا يرجي .ًايلاح هيف نوشيعي يذلا دلبلا خيراتو نيئجالل مألا نطولا

 نم فالآ نكمت اذكهو .يضاملا نم يحاون فاشكتسا لالخ نم ةلئسألا حرط ىلع مهزّفحيو مهتايفلخ سكعي يذلا ءيشلا وهو ،نيرئازلاو

 .قبسم ليجست وأ ةيوغل زجاوح نودب فحاتملا فاشتكا نم ةيدنلا تاءاقللا هذه لالخ نيئجاللا

 ةيخيراتلاو ةيفاقثلا تاربخلا لدابت ليهست ىلإ "نيلرب فحاتم يف نييفحتم ءالدأك نيئجال – ءاقلل ناكمك فحتملا :ىقتلم" عورشم فدهي

 متي يتلا ةريبكلا ةيمهألا نوئجاللا سملي امدنع .ةيلمعلا هذهل ةيفاقثلا تاسسؤملا زيهجت لالخ نم ةيفاقثلا ةكراشملا زيفحت ىلإو ةفلتخملا

 ةقثو ةءاّنب تاقالع ءوشنو مهتاذل مهمارتحا معد ىلإ كلذ يدؤي نأب لمأن اننإف ،ةيلصألا مهنادلب نم ةيتآ ىقلل فحتملا لبق نم اهئاليإ

 تاءاقل تحاتأ 2016 ماع يف لمع ةشرو رشع ةينامثب مايقلا ىلإ عورشملاب يناملألا روهمجلا مامتها ىّدأ كلذل ةفاضإ .ةيفاقثلا انتاسسؤمب

 .ناملأ نيمتهمو نيئجاللا نيبام ةرشابم

 خيرات نم ةفلتخم يحاون شاقنب اوماقو ةيفحتملا تالوجلاب نآلا دحل نيئجاللا نم فالآلا كراش دقف ريظنلا عطقنم ًاحاجن عورشملا ىقال دقل

 وهو نآلا دحل نيتزئاج دصحب ماقو يملاعلا مالعإلا يف ريبك ىدص عورشملا ىقال امك .يلاحلا مهعقاوب اهطبربو يناملألا خيراتلاو طسوألا قرشلا

 ينبتب نيبغار نيثحابو ةيفاقث تاسسؤمو ىرخأ فحاتم نم لئاسرلا نم ديدعلا انيقلت دقف كلذ ىلع ًةوالع .ةثلاث ةزئاج ىلع لوصحلل حشرم

 نيثحابب انطبرت ةزاتمم تاقالع ةكبش نم ديفتسن اننا امك انناكمو انعضول ةقباطم ةعبرألا انفحاتم ىوتحمو ةأشن َّنأ ريغ ،عورشملا ةركف

 راكفألا هذه ىلع ءانبلا نكمي يلاتلابو ىرخأ فحاتمل ةيمهأ لكشت نأ نكمي انه ةروكذملا طاقنلا نم ديدعلا ًّنأ الإ .يروسلا ثارتلابو نييروس

 .عورشملا تايدحتو ةيجهنمو راكفأ نع ةحمل ءاطعإ ىلإ لاقملا اذه فدهي انهو .كلذب بغرت يتلا فحاتملا لبق نم اهريوطتو
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 رضاحلا يف يضاملا راضحتسا نكمي فيك – ةيجهنملا
 ًايلاح يرجت يتلا ميمرتلا لامعأ ببسبو راوزلا فالآ تائم ًايونس لبقتسي يمالسإلا نفلا فحتم َّنأ ذإ ،راوزلا ددع ةدايز ىلإ عورشملا فدهي ال

 ةيكيسالكلا ةرتفلا نم ةدتمملا ةينمزلا ةبقحلا يطغي فحتمك( عيطتسن فيك ً:اجودزم ناك انفده .راوزلا لابقتسال لقأ ةيناكمإ كانهف

 ةفاقثلا لوح انفراعم نم ةدافتسالا نمو رضاحلا ىلإ يضاملا راضحتسا نم )يداليم رشع عباسلا نرقلا يف ثيدحلا رصعلا ريكاوب ىتحو ةرخأتملا

 عورشم لالخ نم ءوجللا ةلاح ًايموي دهشن نحنف كلذ ىلع ًةوالع .رييغتلا نم ةرتف شيعي عمتجم يف تايدحتلا ةهجاوم يف ةيمالسإلا

 1.نييروس ءاربخ عم نواعتلاب ثارتلا اذه قيثوت ىلإ فدهي يذلاو يروسلا يفاقثلا ثارتلا فيشرأ

 ءالؤهل ةصاخو ،لمع نودب مهئجالم يف نيسلاج مهو لمألا اودقفي الأ ءيش لك ًابيرقت اودقف نيذلا ددجلا نيمداقلا ىلع بعصلا نم

 نيلماعلا ءالمزلا ةكبش تماق دقل !تايناكمإوً لمأ قلخن نأ اندرأ دقل .مألا مهدلب يف ًابصانم نؤوبتي اوناك نيذلاو يلاع ميلعت ىلع نيلصاحلا

 ليومتل ًادج مهملا نكلو يلوألا غلبملا ةيدودحم ببسب .عورشملا اذه ءاشنإ يف ةلئاه دوهجب "يروسلا يفاقثلا ثارتلا قيثوت عورشم" يف

 ةروكذملا ءالمزلا ةكبش تأدب .ةريبك ةعرسب لمعلا أدبن نأ انيلع ناك 20152 ماعلا ةياهن يف هيلع لوصحلا مت يذلاو روهش ةدعل عورشملا

 نيسدنهملا نم ًاءدب ةفلتخملا ةينهملا تايفلخلا يوذ نيمتهملا نم ريبك ددع دصح نم عورشملا ةركف تنكمتو نيلمتحم ءالدأ نع ةعرسب ثحبلاب

 تاضورعملا مهفو ةيؤرب نيرئازلل حمسي يذلا ءيشلا ،نيممرمو راثآ يبقنمو نيفرتحم نييفحتم ءالدأ ىلإ اًلوصو نيماحملاو نينانفلاو نييرامعملاو

 ذنم انلمع نيذلا ،ءالدألل ريبكلا سامحلل عورشملا حاجن يف لوألا لضفلا دوعي .ءالدألل ةينهملا تايفلخلا يف ىنغلا سكعي عونتم لكشب

 هل انثاحبأ نم ءزجو ماع ةئام نم رثكأ ذنم ايروس يف لمعن اننوك ًاصاخ ًاعقوم انفحتمل َّنإ .مهنيبو اننيب ةيعامتجالا رصاوألا ةيوقت ىلع ةيادبلا

 اذكه ءانب ،ليحتسملا نم سيل عبطلاب نكلو ىرخأ فحاتم ىلع بعصلا نم .رشابم لكشب ًايفطاع هب انطبري امم دلبلا اذه عم ةقالع ًاضيأ

 نيكراشم لبق نم ةركفلا ريوطت مت دقف .لمع بولسأكو أدبمك ةيكراشتلاب ريبك لكشب فحتملا مزتلي .ءاطسوكو ءالدأك لمعلل ةكبش

 مل نييروسلا نم ديدعلا .ةيقارعلاو ةيروسلا انتكبش عم رشابم لكشب لمعن اننأ امك ،ةرادإلا قيرف نم ًاءزج نويروسلا لكشيو ،نييروس

 .فحتملا يف لمعلا قيرف لبق نمً ايعامتجا ًامازتلاوً اتقو بلطتي اذهو ،ةيعامجلا عيراشملا يف لمعلا ىلع ةقباسلا ةينهملا مهتايح يف اوداتعي

 امك ،لمعلا قيرف عم ةيرود تاءاقلب مايقلا لالخ نمو ةيعامتجالا لصاوتلا لئاسو لالخ نم عيمجلا عم ةرشابم ةلص ىلع ءاقبلا لواحن كلذلو

 لكاشم انتهجاو دقف عورشملل ًادج نيسمحتم اوناك ءالدألا َّنأ نيح يف .كلذ نولعفي ًامئاد مهو عورشملا ريوطت يف ًارود اوبعليل عيمجلا وعدن

 بلغأ ناك ،يداع لكشب لاملا بسكو لمعلا يلاتلاب مهل قحيو ايناملأ يف رثكأ وأ نيتنس ذنم نوشيعي ءالدألا ضعب ناك نيح يفف .هيف ةيرادإ

 ةيعمج ىلإ مامضنالاب اوماق كلذ لحل .نيئجالك مهعضو ببسب لاملا ينجو لمعلاب مهل حمسُي ال يلاتلابو انه ىلإ ًاثيدح نيلصاولا نم ءالدألا

 مدق دقل .)نورخآلا ءالدألا هينجي يذلا غلبملا سفن( مهلمع نع ضيوعت ىلع لوصحلا ةيقحأ كلذب اوبستكاو يمالسإلا نفلا فحتم ءاقدصأ

 3.مهقتاع ىلع عورشملل يلاملا طيطختلا ةمهم ذخأ لالخ نم ةريبك ةمدخ يمالسإلا نفلا فحتم ءاقدصأ

                                                             
 ةحئال عضوب 2013 ماع يف )ايروس يف ثوحبلا نم ةليوط نينسل ةجيتن يه ةريبك تامولعم ةدعاق هيدل امهنم لك( يناملألا راثآلا دهعمو يمالسإلا نفلا فحتم أدب  1
 heritage.org-www.syrian ةيؤر نكمي تامولعملا نم ديزمل ،"يروسلا يفاقثلا ثارتلا قيثوت عورشم" ىمسي ام لالخ نم يروسلا يفاقثلا ثارتلل ةيمقر
 لوح ريخألا وكسينويلا رمتؤم يمظنم دحأو ةريبك ةيملاع ةكبشو ًادئار ًاعورشم حبصيل عورشملا اذه روطت دقو ./www.facebook.com/Syrher.ISLوأ
 اذه يف اهيلع لمعلا متي يتلا ةديدجلا عيراشملا نم ًاددع نيئجالل تاميخم يف يفاقثلا ليهأتلل ةفاضإلاب ةيلحملا تافيشرألا ذاقنإو رارضألا قيثوت عورشم لكشي .ايروس
 .راطإلا
 ةايحلا( ”!Demokratie leben“ يلارديفلا عورشملا راطإ يف كلذو بابشلاو ءاسنلاو نينسملاو ةرسألا ةرازو لبق نم عورشملا ليومت ءدبلا يف مت  2
 نم لك ًاضيأ ركشن امك .ةريبكلا مهتمهاسمل  Scheringةسسؤملو (BKM) مالعإلاو ةفاقثلا نوؤشل ةموكحلا يلثممل ركشلا ليزجب هجوتن .)!ةيطارقميدلا
 .قحاللا ليومتلا ىلع صاخشألا عيمجلو نوماغربلا فحتم يف يمالسإلا نفلا فحتم ءاقدصأ ةسسؤمو يناملألا خيراتلا فحتم ةسسؤم
 www.fmik.de عقوم ىلع ةيفحصلا تالاقملا نمو تاروشنملا نم ديدعلا ليمحتو )ةيناملألاو ةيبرعلاب يساسأ لكشب( عورشملا نع تامولعم ىلع لوصحلا نكمي  3
 امأ .انأو ربيف ايلينروكو دمحم محاز ماسحو جيرج ىملس نم عورشملا ةرادإ قيرف فلأتي .facebook.com/MultakaTreffpunktMuseum ىلعو
  .عورشملا اذه حجن امل مهالول نكلو مسالاب مهركش انه يل حيتي ال ريبكلا مهددعف عورشملاب نيكراشملا نيسردملاو ءالدألا
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 ذإ ،اهيف ةيميلعتلا بتاكملاو ىرخألا ةثالثلا فحاتملا تارادإل ةريبكلا ةمهاسملا نم كلذ نع ًالضف عورشملا دافتسا

 عباتلا "راوزلا تامدخو ةيعوتلاو ميلعتلا" مسق عم نواعتلاب مت مث .هل مزاللا تقولا نيمأتو عورشملا ىلإ مامضنالا ىلع رشابم لكشب اوقفاو مهنأ

 ءالدأ اوحبصيل نيراتخملا صاخشألا ليهأتل يبيردت جمانرب ءاشنإ ،يناملألا خيراتلا فحتم يف "ةيعوتلاو ميلعتلا" مسقو ةلودلا فحاتمل

 نييعت متو .هيفحتم تالوج ءارجإ قئارطو بيلاسأ لوح تامولعم مهؤاطعإو فحاتملا تادوجوم نع تامولعمب مهديوزت لالخ نم ،نييفحتم

 نيعتي نكي مل اذكهو .نيبردتملل فحتملا نم دحاو هاجتاب ةفرعملا لقن متي نأ ديرن ال اننأ ذإ ،راوحلا قيرط نع لصاوتلا عوضومب صتخم بردم

 ءالدألا نم لك ماق اذكهو .مهينعت يتلا تاضورعملا نع مهلاؤس مت امنإو بلق رهظ نع فحاتملا تاينتقم نع تامولعم ظفح انئالدأ ىلع

 مهتاربخو مهتايفلخ لالخ نم عورشملا اونغأ كلذبو هيف تاضورعملا نم ةعومجم رايتخابو هيف تالوجلاب مايقلاب نوبغري يذلا فحتملا رايتخاب

 ريكفتلا ىلإ مهتوعد متو نيئجاللا اياضق سمت نأ نكمي يتلا صصقلاو تاضورعملا ىلع ًادمع ءوضلا فحتملا طلس .ةايحلا يف ةفلتخملا

 يتلاو يناملألا خيراتلا نم عيضاوم نع ةلثمألا ضعب انه درون .ةيصخشلا مهتربخو مهخيرات راطإ يف اهسكعو اهمهف ةلواحمو تاضورعملاب

 :برعلا راوزلا نم ًاريبك ًامامتها تقال

 .ةديدج ةيادب امنإو خيراتلا ةياهن نكت مل 1945 ةنس :ايناملأ يف رامدلاو برحلا ةصق -

 خيرات يف :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب قرشلا نم نيرجاهملا وأ رشع عساتلا نرقلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ ناملألا نيرجاهملا -

 .رقفلا نم وأ بورحلا نم بورهلل اورطضا سان دجوي انم لك

 ةينيد بابسأل بورحلا هذه تناك له :)1648-1618( ًاماع نيثالثلا برح ةصاخو كيلوثاكلاو نييتناتستوربلا نيب بورحلا -

 ؟طقف

 يف رامدلا دهاشمب ركذت 1945 ماع برحلا دعب ةرمدملا نيلرب نم دهاشم ةيؤر .ةيداصتقالا ةوقللو ىنغلل ًازمر نيريثكلا رظن يف ايناملأ ربتعت

 نم مغرلا ىلعو .ةيفئاطلا لوحو برحلا تايلآ لوح شاقنلا زفحي ًاعوضوم تناك ًاماع نيثالثلا برح .لمألل زمرت اهنكلو ،قارعلا يفو ايروس

 فالتخا َّنأ ىلع قفاوت ىلإ لصوتلاو شاقن ءارجإ نكمملا نم ناك ،تالوجلا يف نيكراشملل ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةينيدلا تايفلخلا عونت

 ةئمعبرأ لبق ثدح هباشم دهشم ةبقارم ءانثأ ةشاعملا ةقيقحلا نع ثيدحلا متي اذكهو ،ةيلهألا برحلل ًالماح امنإو ًاببس سيل ًابلاغ فئاوطلا

 .ملاعلا نم ىرخأ ةيفارغج ةعقب يف ماع

 كلذو مهرظن ةهجو نع ريبعتلاو مهيأرب ءالدإلا ءاوس دح ىلع راوزلاو ءالدألا عيطتسي ذإ ،راوحلا يف طارخنالا ىلع انعورشم يف سانلا عجشن

 اننأ الإ .ثحابكو فحتم ريدمك ًايصخش يل ةيميلعت ةيلمع ةباثمب ناكو ربكألا يدحتلا عوضوملا اذه لكش دقو .ةيملعلا انئدابم نم ًاقالطنا

 زاجنالا ربتعي يذلا ءيشلا ،ناكملا اذهل ءامتنالاب ساسحإلاب ،لبق نم فحاتملا ةرايز اوداتعي مل نيذلا سانلا نم ريثكلا أدب ذإ ً:ةرشابم انئفوك

 كانه فحاتملاو نانبل يفو ايروس يفً اماع رشع ينثا تشع دقل( فحاتم راوزب اوسيل ىقتلم راوز نم ربكألا ددعلا نوك ،عورشملل مهألا

 ىرخأ تارم مهنم ضعبلا دوعي فيكو نيتعاس وأ ةعاس ةدمل ءالدألا عم راوزلا ءالؤه شقانتي فيك نآلا ىرن اننكلو .)راوزلا نم ًابيرقت ةيلاخ

 ةلئسأ حرطل ةحسف نيرخآلا خيرات حبصأو خيراتلا نع ثيدحلا لالخ نم يلاحلا انعقاو نوشقاني ،ءاطسو انئالدأ حبصأ دقل ،ًةقيقح .ةرايزلل

 يف يفاقثلا لدابتلل ًايعجرم ًاناكم حبصأ امنإو ةديدج ةيعامتجا حئارش بذجي ًاناكم طقف سيل فحتملا نإف كلذبو .يصخشلا عقاولا لوح

 ام لكب ءاقلل ًاناكم ىقتلم حبصأو مهلوصأ فالتخا ىلع نيلرب يف رثك سانل ةيمهأ تاذ هذهك ةيمسر ةسسؤم تحبصأ اذكهو .انعمتجم

 .ىنعم نم ةملكلا لمحت
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 يناسنإلا يفاقثلا خيراتلا لالخ نم نيلصتم – ريبكلا درسلا
 نمز يف ،نّمؤن امك ،لدابتلاو طبارتلا ىلع :اهتاروطتو ةيفاقثلا تايلمعلا ةيكيمانيد ىلع دكؤن اننإف يفاقثلا خيراتلاب ةصصختم ةسسؤمك

 وه انفده .)نآ يف ةكباشتمو دودحلل ةرباع ،تاينثإلاو نايدألا ةددعتم( ةحتفنم ةيفاقث ةكبشل اًلاثم ،يعامجلا يفاقثلا نيقيلا مدعب مستي

 ةعساوو ةماع ةءارق ىلع بيردتلا ءانثأ عورشملا يف ةكراشملا ةعبرألا فحاتملا عيمج زكرت .ةلماشو ةنيجه ،ةيددعتو ةلصتم اهارن يتلا انتاَّيوه

 :اهنضتحي يتلا تاضورعملا عونل ًاقفو رخآل فحتم نم فلتختف اهيلع زيكرتلا متي يتلا يحاونلا امأ .انم لكل عستي ًازيح يوحت ،خيراتلل

 ةيملاعلا تانايدلا نيب ةكرتشملا روذجلا ىلإ ريشت يحاون ضرع ىلع يطنزيبلا نفلا فحتمو ليثامتلا ةعومجم مسق يف يرجت يتلا تالوجلا زّكرت

 تاعمتجم دوجوب نينسلا تائمل ،مستت طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش ةقطنم يف تاراضحلا تناك دقل .ةيحيسملاو ةيدوهيلا ،مالسإلا :ثالثلا

 خيراتلل ةعئار دهاوش ضرعيف ميدقلا ىندألا قرشلا فحتمو يمالسإلا نفلا فحتم امأ .ديدهتلا تحت مويلا يه يتلاو ،ًاينثإو ًاينيد ةددعتم

 قرشلاو ابوروأ نيب ام يفاقثلا ينقتلا لدابتلا نع تاياكح نيفحتملا نيذه نم لك درسي .ناريإو ايكرتو قارعلاو ايروس نم ةصاخ يرشبلا

 خيراتلا فحتم يف تالوجلا امأ .)هاندأ ةرقفلا ىلإ رظنا( نآلا ىتحو ةينمز ةبقح لك يف يراضحلا طبارتلاو تاعمتجملا ةيددعت نعو طسوألا

 مهل لضفملا ناكملاك فحتملا اذه نييروسلاو نييقارعلا ءالدألا مظعم راتخا دقف ةبسانملابو ،ديدجلا نطولاب ةيفاقثلا تاربخلا هذه طبرتف يناملألا

 .هيف تالوجب مايقلل

 نيب ام طبارلا رود بعلت نأ ةريبك ةصرف فحاتملا ىدل ،ربكأ ةيخيرات ةيفاقث ةياور نمض اهجارداو ةكرتشملا مساوقلا هذه ريوصت لالخ نم

 هذه نم نيبيرق نوكن نأ هذه انتلاح يف ءادعس نحن .انه مهتايح ىنعم رسفي قايس قلخ فدهب ،فيضملا مهدلبو ةيلصألا نيئجاللا نادلب

 :ناكم يأ يف ةبسانم نوكت نأ نكمي ةيحاتفم راكفأ كانهف ٍلك ىلع .ةعبرألا فحاتملا يف انلمع لالخ نم ةيدرسلا

 لدابت :ةرجهلا نعو قطانملا نيب لاصتالا نع ريبعت يه تاضورعملا لك – ةرجهلا نع لزعمب انفحاتم يف ءيش يأ دجوي ال :ةرجهلا -

 طئارخ لالخ نم انعمتجم يف ءيش يأ وأ عوضوم يأ ريسفت اننكمي ال .ةياكح لك ةدعاق وه راكفألاو ءايزألاو طامنألاو تاينقتلا

 يذلا زنيجلا لاطنبو فتاهلا نع اذامو ،دورابلاو قرولا نع اذام ؟ةيدجبألا تتأ نيأ نم وأ ؟ديدحلا ىتأ نيأ نم .ةدماج ةيخيرات

 وأ يناملأ طقف نوكي نأ نكمي انبايث يف دحاو طيخ دجوي ال .)ةراجتلاو( ةرجهلا عنص نم اهلك اهنا ،انتايح ىلإ رظنا ؟هيدترت

 .خلا يناطيرب وأ يروس

 مل انم لك َّنأ ةقيقح مهف ىلع امبر اندعاسي طسوألا قرشلا نم ىتأ اذامو انتاراضح نيب ام لدابتلا خيرات ةفرعم َّنإ :كرتشملا ثارتلا -

 ةبعل, قرولا, كيماريسلا تاينقت ،ةفسلفلا ،ملعلا :ةليوط ةحئال طسوألا قرشلل دوعت يتلا ةحئاللا .رخآلا الول لكشلا اذهب نكي

 ةحئاللا ًاضيأ .خلا )نونيل نوج وأ سكيردنه يميجل دوجو ال دوعلا نودب( ثيدحلا راتيغلا ةلآ مأ ربتعي يذلا دوعلاو نرطشلا

 نيذلاو طسوتملا رحبلا يفرط ىلع ناشيعي نيذلا نيفرطلا نم ةجوسنم ةيفاقثلا قئاقحلا نم ديدعلا .ةليوط ةحئال يه ةسكاعملا

 .نينسلا نم تائم ربع امهلعافت لالخ نم انوكت

 ةيكيسالكلا روصعلا نم انتافاقث ةدالوف ،لاثملا ليبس ىلع ؟ةكرتشملا ةيخيراتلا براجتلا يه ام :خيراتلا يف ةكرتشملا طويخلا -

 .انروطت لحارم نم ةلصلا ةقيثو لحارم لكشت ،نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا لالخ ةايحلا طامنأ يف يرذجلا رييغتلا وأ ةرخأتملا

 زكرت نأ اهنكمي ةيناسنإلا ةبرجتلا نم ةطبارتملا وا ةيزاوتملا ةيخيراتلا طاقنلا  .اهضعبب ةطبترم اهنكلو ةهباشتم تسيل هذه انلحارم

 برحلا وا ةراجتلا لثم تالعافتلا لكايه ىلع ريثأت نم كلذل امو يعامتجالا ماظنلاو ةايحلا ،بحلا لثم ةددحم عيضاوم ىلع

 .)طسوتملا ضيبألا رحبلا وأ ريرحلا قيرط(

 كيرديرف نيب ام ،ديشرلا نوراهو ريبكلا ناملراش نيب لدابتلا .قارعلاو ايروسو ايناملأ نيب يفاقثلاو يخيراتلا لصاوتلا :لاصتالا قطانم -

 طالبلا ةفاقث .ناقلبلا لودو اينابسإو ةيلقص يف مالسإلا ثارت .يناثلا ديمحلا دبعو يناثلا ملهليف نيب امو لماك ناطلسلاو يناثلا
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 ةيقدنبلا ةنيدم .خلا يداليملا رشع ثلاثلاو رشع يناثلا نينرقلا يف طسوتملا ضيبألا رحبلا دادتما ىلع

 .ةفاقثلل لقانك نييبيلصلا .طسوألا قرشلا عم ةراجتلاو

 ةقثلا عفترت فيك رركتم لكشب ىرن ءايشألل ةكباشتملا ةيفاقثلا ةيفلخلا فاشتكا ةبرجت لوح راوزلا شاقن لالخ نم :ةيوهلا -

 ةيددعتلا ىلإ رظنلا نكمي يفاقثلا داعبإلا ةدايزبو يعامتجالا رارقتسالا مدعب مستي نمز يف .ةيفاقثلا مهتيوهل مهيدل ريدقتلاو

 تايوه نيوكت ىلع دعاستو رضاحلا سكعت ةحاسم ،يضاملل دوعت عيضاوم حبصت اذكهو .يباجيإ روطت اهفصوب ةيفاقثلا

 يطعن نحن ؟انلوصأ يه نيأ  ؟نورقلا رم ىلع خيراتلاو ملعلاو اقيسوملاو نفلا تالاجم يف راكفألا لدابت متي ناك فيك .ةيعمج

 ةيوبعشلا ةينيميلا رهاظم ةدايزل ًارظن كلذل ةسام ةجاح يف نحن ."تنأ نمو انأ نم" لاؤس لوح ةداتعم ريغ ةبوجأو ةسوملم ةلثمأ

 .ينيدلا بصعتلاو

 يفاقث ريدقتو ةيفاقث ةكراشم – ىقتلم

 .ةيرشبلا خيرات نم ةزراب دهاوش ميدقلا ىندألا قرشلا فحتم يفو يمالسإلا نفلا فحتم يف ةضورعملا ةيقارعلاو ةيروسلا ةيرثألا عطقلا لكشت

 هب ىظحت يذلا ريبكلا ريدقتلا ةيؤرب نيديعس ًابيرقت راوزلا لك ناك دقل :انتبرجت لالخ نم تأشن ةعانق اهنكلو ةجذاس ةلوقملا هذه ودبت دق

 اذكهو .ايناملأ ىلإ عطقلا هذه لوصو ةيفيك نع ةلئسأ راوزلا نم ريثكلا حرط عبطلاب .نيلرب طسو زاتمم عقوم يف ةدوجوملا ةيفاقثلا مهزونك

 ىدل ةفلتخم ةيؤر ةرولب ىلإ ىدأ كلذ لك ،اهتداعإل تاوعدلاو ةيفاقثلا تاكلتمملا ةيامح لوحو راثآلا ملع لوح ةحوتفم تاشاقن ترج

 ةرابعلا عمسن اذكهو .رخفلاب نوسحي راوزلا لعجي فحتملا يف مهثارت نم ءزج ةيؤر َّنإ .كانه مهتيؤرل ةداعسلاب روعشلاب ةجوزمم نيلئاسلا

 يجيردت لكشب ثدحي يعاو ءامتنا لعفك جامدنالا َّنإ .رارمتساب ددرتت تاذلا مارتحاو رخفلا نع ربعت يتلاو "سأرلا عفري ءيش" ةيبرعلا

 ةدوب فحتم يف ،طسوألا قرشلا تاراضحل لدابتملا ريدقتلا نم ةبرجتب ىقتلم عورشم أدب .نيرخآلا لبق نم مارتحالاب ناسنإلا رعشي امدنع

 يف ةبقعك ناسنإلاب ةصاخلا ةيفاقثلا ةيوهلا ةيؤر ًامئاد متي ةرجهلا عوضوم لوح شاقنلا يف .يناملألا خيراتلا فحتمو نوماغريبلا فحتم يفو

 سكعلا سيلو مهنم ءزج هنأب رعشي وهف هل نيرخآلا ريدقتب ناسنإلا رعشي امدنع :سكعلاب دقتعن نحن .ديدجلا عمتجملا يف جامدنالا قيرط

 اهتاسسؤم نمو دالبلا هذه نم اولعجو فحاتملا ةريزج ىلع نوئجاللا ىلوتسا دقل .عمتجملا يف طارخنالا هيلع لهسألا نم حبصي كلذبو

 طويخ جسنل ىلوألا ةوطخلا يه كرتشملا يفاقثلا انثارت لوح )!( ةيحلا تاشاقنلاو فحاتملا ىلإ تداق يتلا ةوطخلا َّنإ .مهل ًاكلم ةيفاقثلا

 ىلع عجشيو ةيفاقثلا ةكراشملا لّهسي ىقتلم عورشم .نينطاوملل ةلوؤسملا ةكراشملا ىلع زكترت ةيطارقميدلا َّنإ .يفاقثلا ءامتنالا نم ةديدج

 ةيفاقث ةياور نمض اهجارداو ةكرتشملا مساوقلا ضعب ريوصت لالخ نم .انعمتجم يف اًلاعف ًاوضع ناسنإلا حبصي نأ لجأ نم ةكراشملا هذه

 .انتاعمتجم يف ةريبك ةيمهأ وذ ديدج رود بعلو سانلل ىنعم قلخ كلذ لالخ نم اهل نكمي ذإ .ةريبك ةصرف فحاتملا ىدل ،ربكأ ةيخيرات

 ربيف نافيتش روتكدلا روسفوربلا 

 نيلرب ،يمالسإلا نفلا فحتم ريدم

 

 

 

 

„Alwaleed Philanthropies (AP) supports and initiates projects around the world, regardless of gender, race or religion. AP collaborates with a range of 
philanthropic, government and educational organizations to combat poverty, empower women and the youth, develop communities, provide disaster 
relief and create cultural understanding through education. With its partners, it aims to build bridges for a more compassionate, tolerant and accepting 
world.” 

 
 

 


