
ةضرقنمعاونأ

؟ضارقنالارطخنمةيرصملاةافحلسلاوجنتله

..اهديصجاوررسةيرحبلاةافحلسلاءامدلوحةجوسنملاتافارخلاو ..ةيربلاةافحلسلاىلعارثأةيعيبطلالئاوملاريمدتورئاجلاديصلا

.اهبيرهتواهديصتايلمعنمدحلللحلانوناقلاقيبطتونيطوتلاةداعإدوهجبمازتلالاو

ربمفونخيراتبةبهشوبأءايلعملقب
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ةمئاقلانمضعقتو،ضارقنالابةددهماهنأىلعةيرصملاةافحلسلا )IUCN( ةعيبطلاىلعظافحلليلودلاداحتالافنصي

تاناويحللرئاجلاديصلاكلذكورئاجلايعرلاوةينارمعلاةيمنتلاتدأذإ؛رطخلااذهلاًضرعترثكألاتانئاكللءارمحلا

نمتاينيعستلالئاوأوتاينينامثلايفترجيتلاديصلاتايلمعاًصوصخ،اهيلعءاضقلاىلإةراجتلاضارغألةفيلألا

فرُعت،ةعيبطلاىلعظافحلليملاعلاداحتالاعقوموةيربلاةايحلاىلعظافحلليملاعلاقودنصلاقفوو،يضاملانرقلا

يفو،نيطسلفوايبيلورصمنمٍّلكيفيلصألااهنطومو،)Testudo kleinmanni( يملعلامسالابةيرصملاةافحلسلا

اهليعيبطلايئاذغلاماظنلاعونتيو،مولسلاىتحيلامشلالحاسلالوطبوءانيسلامشنمًةيادبيلصألااهرقمدتمي،رصم

تاذتاتابنلاوباشعألاىلعرخآلااهضعبىذغتينيحيف،رحبلاردنفالوأ،رحبلاىمازخوحلملاىلعدامتعالانيبام

.اهراهزأوةضيرعلاقاروألا

فحالسلاديص

50ىلإ40نيبامعاستابءاملاطخنعًاديعبلامرلايفرفحتو،ضيبلانيوكتدعبئطاوشلاىلإفحالسلاجرخت

روفو،عونلاقفوةضيب250ىلإةضيب100نمعضتذإ،هيلعاًظافحةفيفخلالامرلابهمدرتمثضيبلاعضتواًرتميتنس

يفكراشمذاتسأ- ميتعلارمعروتكدلااهارجأيتلاةساردلا،ةقباسةساردقفو،رحبلاهايمىلإايزيرغهجتتسقفلاثودح

ةيسيئرلاةيذغتلاةقطنمليودربلاةريحبربتعترصميففحالسلانطاومنع -ةيكيرمألاانايدنإةعماجيفءايحألاملع

.طسوتملارحبلابونجيففحالسلل

نأامك،ءاذغلارفاوتنملئاوملاروهدتللقيو،تاونسثالثلكلب،ماعلكرثاكتتالةيرحبلاةافحلسلاثانإ" :ميتعلالاقو

راقنمفحالسوءارضخلافحالسلابفرُعيامامه،فحالسلانمنيعونىلعًابلسرثؤييناجرملاءاطغلاضافخنا

."اهترايزرشبلابحييتلائطاوشلاوهةيرحبلافحالسلاشيشعتنطومنوكيامًةداعو،رقصلا

ةريزجلثم،شيشعتلاعقاومنمبرقلابرثاكتلاقطانمةرايزلرمحألارحبلاءاحنأعيمجنمءارضخلافحالسلارفاست

رحبلاءاحنأعيمجيفةرشتنمةفلتخمةيذغتقطانمىلإلقتنتشيشعتلاورثاكتلادعب،ةيرصملاملعىسرميفدجربزلا

:اًحضوم،ايرتيرإوةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملانماهيلإرجاهترصميفششعتيتلافحالسلا،لاثملاليبسىلع،رمحألا

هذهىلعظافحللةمهمهلكرمحألارحبلابةيانعلانأينعيام،فحالسلاةرجهلدحاوقيرطدجويالهنأانثحبرهظأ"

."تانئاكلا

اهلتقيوأماظتنابفحالسلاقرغتذإ،نيدايصلاكابشةطساوباهديصةيرحبلافحالسلاهجاوتىتلاةيسيئرلارطاخملانمو"

تدازةيعيبطلماوعكانهنإاًضيألوقييذلا،"ميتعلا" قفو،"كامسألابرهتيلاتلابوكابشلارمدتاهنألًادمعنودايصلا

ءاقبلادُعيو،ةنس40-20نسىتحهيلإلصتو،يسنجلااهجضنرخأتيءارضخلافحالسلاثانإ" ،ضارقنالارطخنم

،يرحبناويحيألًةبعصًةمهمثولتلاوديصلاتاكبشبءيلمملاعيفاًماع40-20نيبحوارتتةدملةايحلاديقىلع

."كيتسالبلابءيلملاطيحملاوكمسلاديصكابشيفاهعوقولاحيفاًصوصخ

نالعإ
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فحالسلانمعاونأةعبسنمةتسلنطوموهو،يملاعلايجولويبلاعونتللةنخاسةطقنهنأبطسوتملارحبلالحاسرهتشيو

ةفورعملا،رهظلاةيدلجةافحلسلامثءارضخلاةافحلسلااهيلت،اًعويشرثكألايهوسأرلاةمخضةافحلسلااهرهشأ،ةيرحبلا

راقنمةافحلسوLepidochelys kempiiةردانلاءارمحلاKempةافحلسدوجوظحولو،ملاعلايفةافحلسربكأاهنأب

يلديرةافحلسيهو،اينابسإلحاوسيفىرخأةافحلسدوجواًضيأظحولامك،طسوتملارحبلايفةليلقتارمرقصلا

.ةينوتيزلا

ةيرصملائطاوشلادحأيفليربأيفةروصلاهذهتطقتلارقصلاراقنمةافحلس

فحالسلالوحتافارخ

دجتاهنكلو،ةيملعسسأىلعزكترتالةبيرغتاسرامموتادقتعمبقلعتت،فحالسلابطيحتةروطخللرهاظمكانهو

تانئاكلاهذهههجاوتيذلاضارقنالارطخةدايزيفاًرثؤماًروديدؤتلاحلاةعيبطبيهو،بوعشلانمديدعلاىدلاًجاور

ةطبترملالكألاتاداعنعةيردنكسإلاةعماجيفةعارزلاةيلكنعةرداصةساردهتدصرامكلذنم،ةملاسملاوةفيلألا

.اهمدبرشوأاهمحللكأءاوس،فحالسلاكالهتساب

دوجوموهلب،ةيرصملاةيبعشلاةفاقثلاىلعطقفرصتقيالفحالسلامدبرشولاجرللةيسنجلاةردقلاةدايزنيبطبرلا

.تانيودتوةيفحصريراقتهتدصرو،نابايلايفلاحلاوهامك،ىرخأنادلبيفاًضيأ
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ةيبلاغو،رمألاىلإريشتةيملعةسارددصُرتمل،اهمدعنمهتحصورمألااذهةقيقححضوتةيثحبةساردنعثحبلادنع

Sea turtleلتريتيسةمظنم،يجولويبلاعونتلاىلعيبلسرثأنمهلاملكولسلااذهدقتنتةروشنملاتاساردلا

،ايقيرفإبرغيفةيديلقتلاتادقتعملاوةيرحبلافحالسلاتامادختساةقباسةسارديفاًضيأتدصردقتناك،ةيكيرمألا

.ةذوعشلاتاسرامميفوأيبعشلابطلالاجميفتامادختساتلمشو

اهليذعطقباهماليإواهبيذعتنأو،اهمدبرشةيهاركوفحالسلاديصميرحتبىوتفتردصأدقةيرصملاءاتفإلارادتناكو

.بونذلارئابكنماهمدةيفصتو

باعشلاورحبلاباشعأةحصىلعظافحلايفدعاستيهف؛ةيرحبلاةيئيبلامظنلايفايساسأًانوكمةيرحبلاةافحلسلادُعتو

فحالسلايدؤتامك،ةنوتلاوايروباكلاويربمجلالثمةيراجتلاةميقلاتاذةيرحبلاعاونألاديفتاهرودبيتلاةيناجرملا

،نيريثكللةمولعمريغًةيعيبطاًراودأاهلنإذإ،ةيئاملاوةيربلاةيئيبلامظنلايفيفاكلاريدقتلابىظحيالامهماًرودةيربلا

،ةريخألاتاونسلايفاداحاًضافخنافحالسلادادعتدهشكلذمغر،نوبركلانيزختونداعملاريودتوروذبلارثناهنم

اهيفسيلفحالسلاعاونأليلاعلاءارثلاتاذقطانملانأيجولويبتنراكةيروديفةروشنمةساردقفوةشهدللريثملاو

فحالسلااههجاوتىتلارطاخملاكلتنمةيامحلانيناوقلنإفاذل،يجولويبلاعونتلاىلعظافحللةلوذبمدوهجةرورضلاب

.ىربكًةيمهأاًمومعةيناويحلاةايحلاوةصاخ

ةيربلاةافحلسلاضارقنابابسأ

ذاقنإبنيمتهملازربأدحأ -ةعيبطلاةيامحلةيرصملاةيعمجلاسسؤموةئيبلالاجميفيراشتسالا- نيدلاءاهبفيرشدُعي

تائمذاقنإيفناجوزلامهاسذإ،نيدلاءاهبيدنيمةروتكدلاةلحارلاهتجوزهمامتهاةلحريفهتقفارو،رصميففحالسلا

.نآلاىتحةصاخلاهتعرزميفاهضعبىعري "نيدلاءاهب" لازامو،فحالسلا

تناكتاينيعستلاةيادبيفف؛ةفلتخمتاببسمهلو،فحالسلاددهيامرثكأوهةيعيبطلاةئيبلانادقفنأنيدلاءاهبحضوأ

نودةريبكتاحاسميفرشتنتيتلاتارارجلامادختسابضرألاثرحةجيتن،ةيعيبطلااهلئاومرمدتريعشلاةعارز

شيعتيتلافحالسلانطاوميهو،ىرخأًةرمومنللدوعتالتليزأاذإيتلا،ةرضخلاةمئادتاتابنلافرجتو،لصاوف

فحالسلايفتختىتحريغتتوةئيبلاهذهلوزتنإامو،ءاملاوءاذغلاىلعلوصحللءطببرخآىلإناكمنملقنتتواهتحت

ىلعاهتردقمدعوسمشلاورحلاببسبًةداعتومتو،ةلوهسبرخآىلإناكمنملاقتنالاوأفيكتلاىلعاهتردقمدعل؛اًروف

.فيكتلا

تقفنوفيكتلانمنكمتتملاهنأل؛ةئيستناكةجيتنلانإ :نيدلاءاهبلاقيلصألااهنطومىلإفحالسلاةداعإبراجتنعو

ىرقلاءانبلالخنمطقفسيل،يلامشلالحاسلايفةيلصألافحالسلانطاومىلعترثأاًضيأةينارمعلاةيمنتلا،ًاعيرس

رييغتىلإيدؤياموهو؛ءانبلايفةمدختسملاماخلاداوملانمضنماهفصوبلامرلابةناعتسالايفاًضيأنكلو،ةيحايسلا

.فحالسللةيعيبطلاةئيبلا
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مثاهدادعأتلقتاينينامثلايفو،تاينيعبسلاةرتفىتحبيرهتوديصتايلمعنممتاماهركذقباسلابابسألاىلإفاضي

للقييذلا،بطحلادادعإلراجشألاريسكتورئاجلايعرلاىلعةوالع،ةدوجومريغنوكتفحالسلاداكتايلاحو،تفتخا

اهتيدودحموةكرحلارصنععمو،يرضخلاءاطغلاةفاثكةلقورحصتلانمعونثودحةجيتن،اهتدوجوأةايحلاةيعوننم

.فيكتلاىلعاهتردقلقتفحالسلاىدل

ةرهاقلاةنيدميفةعمجلاقوسيفعيبللةضورعملافحالسلادحألتطقتلاةروص

قالطإلاةداعإدوهج

،ليعامسإدمحملاق،ًاددجمةيعيبطلاتائيبلايففحالسلاقالطإةداعإلةيرصملاةئيبلاةرازونمةلوذبملادوهجلانعو

ةيمحميفةيربلافحالسلانمةريبكدادعأتقلُطأةريخألاتاونسلايفهنإ :ةئيبلانوؤشزاهجيفةيربلاةايحلالوؤسم

.تارداصملاوتايطبضلاجاتنيهو،ديمعلا

رمحألارحبلاتايمحمىلإًةفاضإ،ةيرصملاةيربلاةافحلسلاىلعًءاوتحاتايمحملارثكأنممولسلاوديمعلاتايمحمدُعتو

.ةبقعلاجيلخوطسوتملارحبلاو
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طبضوتايمحملايفعضولاةعباتملةيرحبوةيربةيمويتايرودربعنوكتتايمحملاىلعةباقرلانأليعامسإدكأو

دهعتذخؤيفحالسلاميلستةلاحيفو،ةمارغلاوأسبحلابةبوقعلانوكتطبضلاوةرداصملاةلاحيفهنأاًفيضم،نيفلاخملا

ةرداصموسبحلاوأةمارغلاوأ،ةيعيبطلاتايمحملايفديصلاةلاحيفةبوقععيقوتمتيو،فقوملاراركتمدعب

.ةيرحبلاوأةيربلافحالسلانيبعضولافلتخيالو،تاطوبضملا

ةرازونمحيراصتيألدوجوالهنأًادكؤم،طبضلاوةرداصملاتالاحيف1994ةنسل4نوناقلاماكحأقبطتهنأحضوأو

ةئيبلانوناقلًاقفواهبراجتالاواهضرعواهعيبواهلوادتروظحمهنإذإ،اهضرعوأةيرحبلاوةيربلافحالسلاعيبلةئيبلا

ذاختالةيئاملاتاحطسملاوةئيبلاةطرشىلإاهليوحتمتياينورتكلإفحالسلاعيبنمضتتىوكشيأنأامك،يرصملا

.ةمزاللاتاءارجإلا

فحالسلليلاحلاقوسلا

ةيلاحلاةرتفلايفاهبايغنَّيبت،فحالسلاعيبلرهشألاناكملاوهو،ةرهاقلاةنيدميفةعمجلاقوسيفةلوجءارجإلالخنم

عيبتالحميفةرفاوتماهنأامك،فيصلالصفيفاهعيبطشنيامًةداعو،ةيرصملاةطرشلانمةرمتسملاتايطبضللاًرظن

يعامتجالالصاوتلاعقاومىلععيبللكلذكةرفاوتمو،اهنمثنمءزجعفدواهلقبسملابلطلاطرشبةفيلألاتاناويحلا

اًرالود12يلاوحنميأ،هينج600ىتحويرصمهينج200نمةيربلاةافحلسلارعسأدبيو،OLXعقومىلعو

.ايكيرمأاًرالود40ةبارقىلإايكيرمأ

هينج400يلاوحنماهرعسأدبيو،ةيلحاسلاندملاوةيردنكسإلايفةيبعشلاقاوسألايفاًضيأةيرحبلاةافحلسلارفاوتت

.ايكيرمأاًرالود70ةبارقىلإايكيرمأاًرالود25يلاوحنميأ،يرصمهينجفلأةبارقىتحويرصم

لصاوتلاعقاومربعرشُنيامعباتيةيربلاةايحلاقيرفنإ :ةئيبلانوؤشزاهجيفةيربلاةايحلالوؤسم،ليعامسإدمحملاقو

وأةيربلافحالسللةزايحنعغالبدوجوةلاحيفو،ءارزولاسلجمةباوباهاقلتتيتلاىواكشلاىلإًةفاضإ،يعامتجالا

لالخنمًةرشابماهعملماعتلامتيتاغالبلاضعبف،"هعضوقفوغالبلاعملماعتلامتي" هنأحضوأ،اهيفراجتاوأةيرحبلا

ةعقاولابرضحملمعمتيثيح،ةيئاملاتاحطسملاوةئيبلاةطرشمعدىلإجاتحيرخآلااهضعبو،ةيربلاةايحلاقيرف

.ةيعيبطلااهلئاومىلإاهتداعإواهليهأتةداعإمث،فحالسلاةرداصمو

ةيئيبةيعمجيهو،ةيرحبلاوةيربلاتانئاكلاةيامحلةايحلاةمظنميفةيملعلاةنجللاسيئر،ليلجوبدارملاق،هبناجنم

،اهيفينوناقلاريغراجتالاضرغبرصمىلإايبيلنماهبيرهتوفحالسلاعمجتايلمعيفاًجاوركانهنإ :ايبيليفةطشان

فقوىلعرصميفءاكرشلاعمنآلاةمظنملالمعتو،ةبرهملافحالسلانمةلئاهًادادعأتلجسةمظنملانأىلإًاتفال

.هلوققفو،اهبيرهتتايلمع

عمةريخألاتاونسلايفتدازتايلمعلاهذهةريتونأليلجوبحضوأ،اهبيرهتوفحالسلاديصتايلمعةدايزبابسأنعو

مسوميفًةصاخ،فحالسلادوجوقطانمحسملالخنمعمجلاتايلمعمتتذإ،دالبلايفةيداصتقالاعاضوألاروهدت

ءاتشلالصفيف،تابسلانمةلاحيففحالسلاامهيفلخدتنيترتفدوجومكحبطاشنوةيذغتورثاكتمسومدُعييذلاعيبرلا

.اًضيأةرارحلاتاجردعافترادنعفيصلالصفيفو،ةرارحلاتاجردضافخناعم
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اهذاقنإمتيتلافحالسلاىدحإراوجىلإةدامحيمةطشانلا

ذاقنإلاضرغبءارشلا

اًكولسكولسلااذهنيدلاءاهبُّدعي،ةيعيبطلااهتئيبىلإاهعاجرإواهئارشيفلثمتملافحالسلايبحمضعبطاشنبقلعتياميف

راجتالاتايلمعةيبلاغنأىلإًاتفال،هيأرقفو،ةلعافلئادبدوجومدعلظيفاًصوصخ،طقفهبحاصليسفنلااضرلاققحي

اهنأل؛ةحيحصاًمئادنوكتالةيعيبطلااهتئيبىلإاهقالطإةداعإةيلمعنأو،اهتومبيهتنتوبيذعتللاهضرعتفحالسلايف

قالطإلاةداعإوءارشلاةيلمعحبصتو،تومتفوسيلاتلاب،اهلًةبسانمدعتملةيعيبطلاةئيبلانألوأ،ةضيرمنوكتامبر

.هيأرقفو،يملعجهنقفومتتنأبجيقالطإلاةداعإنإفاذل،ةيدجُمريغ
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هنأل؛ءارشلاقيرطنعلحلا -يرصملاةيرحبلافحالسلاذاقنإزكرموضع- يواكملانمحرلادبعضفري،هبناجنم

،بولسألااذهعبتتفحالسلاةيامحبةمتهمىرخأقرفلهحيضوتلواحاموهو،ةديفمريغةليسوهربتعيو،ةراجتلاطشني

،ةيعوتلابقيرفلاأدبيعيبللةضورعمةافحلسطبضدنعهنأفاضأو،فحالسلاراعسأعافتراىلإىدأكولسلااذهنأًافيضم

.رمألابتاغالبميدقتلالخنمةئيبلاةرازوعملصاوتلامتيهلشفةلاحيفو،تاقوألاضعبيفيباجيإٌريثأتهلجهنوهو

لمعلانإ :فحالسلاذاقنإلنيعوطتملانمرخآقيرفوهو،ةيردنكسإلايففحالسلاذاقنإقيرفةسسؤم،ةدامحيمتلاق

ام،اهذاقنإلجأنمفحالسلاءارشىلإرطضتنايحألاضعبيفو،ليومتىلعلوصحلانودنمةيتاذلادوهجلابمتي

تاهجلاغالبإمثةيعوتلابيلاسأمدختستاهنإتلاقو،فحالسلارعسنمعفريوراجتالاىلععجشيوأطخكولسهنأبهفصت

رصنعنأامك،فحالسلاذاقنإوهواهلةبسنلابمهألافدهلاقيقحتلجأنملخدتتةباجتسالامدعةلاحيفو،ةصتخملا

معاطملثمىرخأتالاحيفو،حبذللةافحلسلاضرعيام،رخأتينأنكميةافحلسلاذاقنإلكرحتلانإذإ،امهمنوكيتقولا

لعفَّدراًمئادىقلياموهو،ةيعوتلابمهيلإةدامحيمهجوتتروكيدلانمعونك )ةسرتلا( ةيرحبلاةافحلسلاعضتيتلاكامسألا

.ةيعيبطلااهتئيبيفةيرحبلاةافحلسلادوجوةميقكرديالمهضعبنأىلإًةتفال،ايباجيإ

سيلوتاظفاحمةدعنمكلذو،رحبلاىلإاهتداعإوةيرحبلافحالسلانم109ذاقنإمتو،2014ماعقيرفلاطاشنأدبو

.سرادملايفويعامتجالالصاوتلالئاسوىلعةيعوتتالمحقيرفلامظنذإ،طقفةيردنكسإلايف

ةيرصملابهديفئطاشلاىلعةيوعوتةتفال

ةحرتقملالولحلا

NOAA Fisheriesروهدتورئاجلاديصلاعنموةمادتسالازيزعتودراوملاةيامحبةمتهمةيكيرمأةيلارديفةلاكويه

اهتيامحوةيرحبلافحالسلاىلعظافحللةراحبلاونيدايصللحئاصنلانمةعومجمينورتكلإلااهعقومربعتمدق،عاونألا

ةدراي50ةفاسمىلعءاقبلاكلذكو،كيتسالبلامادختساليلقتو،فحالسلاشاشعأبثبعلامدعاهنم،ضارقنالارطخنم

يفةيرحبفحالسدوجوةلاحيفديصلاعقومرييغتو،اهبمادطصالابُّنجتلاهتدهاشمةلاحيففحالسلانملقألاىلع

.ةافحلسللررضلاببسيالىتح؛ديصلايففاطخلامادختسابُّنجتو،كابشلا
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نيسحتاهرصانعمهأنم،اهيلعظافحلاوفحالسلاضارقنارطخةهجاوملةطخايلارتسأيفةئيبلاةرازوتعضوو

تافلخمبثولتلاةدحليلقتىلعلمعلاو،اهتبقارمويرحبلاديصلاةيلمعميظنتواهتيامحوفحالسللةيعيبطلالئاوملا

.هتيمهأويجولويبلاعونتلاىلعظافحلاةميقحضوتةيعوتتالمحميظنتىلإًةفاضإ،كيتسالبلا

لودلايفثدحياملثم،اهبيرهتواهيفراجتالاميرجتو،بيرهتلاعنمىلعديدشتلايفلحلانيدلاءاهبىري،هبناجنمو

ضرعتةئيسفورظيفكلذمتيو،بيرهتلاربعرصمىلإفحالسلانمفالآلالخدتايونسهنأىلإاًريشم،ةيبوروألا

.ًادوهجموًاتقوبلطتيٌرمأهنأىلعهتاذتقولايفًاددشمو،تايمحملالمعيفعسوتلابًابلاطم،رطخللاهتايح

نوناقلاقيبطتليعفتيفلثمتييرصملاةيرحبلافحالسلاذاقنإزكرموضع،يواكملانمحرلادبعهارييذلاهتاذلحلا

ةباقرلاديدشتبةدامحيمبلاطت،اهبناجنم،هقيبطتطقفىقبتيو،يوقودوجومنوناقلانأىلإاًريشم،عقاولاضرأىلع

.قاوسألاىلإاهتاجتنملوصولبقديصلاتايلمعىلع

ريغراجتالاةحفاكملةرازولادوهجنأ -ةئيبلانوؤشزاهجيفةيربلاةايحلالوؤسم- ليعامسإدمحمحضوأ،ماتخلايفو

عاطتسملاردقيجولويبلاعونتلاىلعظافحللكلذو،ةيرحبلاوةيربلاتاناويحلانمالكلمشتةيربلاةايحلايفيعرشلا

،اهيفللخثودحىلإيدؤيهدوجومدعو،ةئيبلايفامهماًروديدؤييحنئاكلكنإذإ؛يئيبللخعوقونمةيامحلاو

جماربلمعنكمملانمهنأًادكؤم،ديزملاىلإجاتحيايباجيإاًرمأُّدعتةريخألاةرتفلايفيئيبلايعولاةدايزنأفاضأو

.ةعيبطلايف -اهنمةيربلاًةصاخو- فحالسلادادعأءارثإل؛ةيعيبطلاتائيبلايفاهقالطإةداعإوفحالسللراثكإ

بّاتكلانع

ةبهشوبأءايلعملعلاوةحصلاباهنمقلعتيامةصاخبوةيفحصلاتاقيقحتلابمتهتةيرصمةيفحص

ةبهشوبأءايلعـلاًرخؤمترُشنتالاقم

؟ةيرصملاقوسلايفمويساتوبلاتاموربمادختساميرجتىرجاذامل

يولكلالشفلاىضرملتوملاةباوبنوكتدقهايملاةجلاعمةدحو

ةافولارطخيقيةداحلاىلكلاتاباصإلركبملافشكلا

رابخألاثدحأ

ةضرقنمعاونأ

؟ضارقنالارطخنمةيرصملاةافحلسلاوجنتله
ةبهشوبأءايلع

بطلا

تابوركيملاتاداضمةمواقمراشتناليئيبلادُعبلاعُّبتت
فرشأرمس

بطلا

مهغولبولافطألاومنيفمكحتيغامدلايفِلبقتسُمفاشتكا
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انعبات

ةلجملانع

ةيعوبسالاةيرودلاانترشنىلعلوصحللكرتشا

يلعديسلادمحم

بطلا

ريقاقعلاةيلعافىلعمويبوركيملاريثأتنوسردينويرصمنوثحاب
يدورابلامصتعم

خيرات

ّلُستنييرطقلاُتامونيج طسوألاقرشلاخيراتىلعءوضلاطِ
يتنامايدايستيتيل،تسيالديمرشتين

رُّوطت

ةيخانملاتاريغتلاقفوفيكتتةريطملانوزامألاتاباغرويط
يوسيعلادومحم

ةيرودلاةرشنلا

لجس
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