
ينورتكلإلالماعتلاوةراجتلاةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

هذه هي سياسة التجارة والتعامل اإللكتروني لتسمو التي توفر القواعد واللوائح لجميع التجارة والتعامالت اإللكترونية المستخدمة في النظام البيئي لتسمو، بما في ذلك استخدام التوقيعات الرقمية،

والقواعد التجارية اإللكترونية وخدمات الدفع، المتعلقة بتلك التعامالت

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ

حقوق الطبع والنشر               محفوظة من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، حكومة قطر جميع الحقوق محفوظة ال يجوز إعادة نسخ أو استخدام هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي 

شكل من األشكال بدون إذن كتابي صريح من الوزارة

ةغللاتابلطتم

فيرعتلانأةملكلاهذهينعتبجييلاتلاوحنلاىلعةقيثولاهذهيفيرايتخاو،دق،هبىصومريغ،هبىصوم،يغبنيال،يغبني،بجيال،بجيةيسيئرلاتاملكلارسفت

فورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأينعت،هبيصومةفصلاوأةملكلاهذهيغبنيةسايسلليرورضرظحوهفيرعتلانأةرابعلاهذهينعتبجيالةسايسلليرورضبلطموه

فورظيفةهيجوبابسأدجوتدقهنأهبيصومريغةرابعوأةرابعلاهذهينعتيغبنيالفلتخمقايسرايتخالبقةيانعباهتعجارموةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،نيعمدنبلهاجتلةنيعم

،يرايتخاةفصلاوأةملكلاهذهدقفينصتلااذهعمهفصومتكولسيأذيفنتلبقةيانعبةلاحلاةساردوةلماكلاراثآلامهفبجينكلو،ًاديفمىتحوأًالوبقمنيعملاكولسلانوكيامدنعةنيعم

اًقحيرايتخادنبلانأينعت

ةيرايعملاعجارملا
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ةيمالعإلاعجارملا

تايوتحملا

ينورتكلإلالماعتلاوةراجتلاةسايس

ةقيثولاتامولعم

ةسايسلاصخلم

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإ
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ةغللاتابلطتم

ةيرايعملاعجارملا

ةيمالعإلاعجارملا

تايوتحملا

ةماعلاومستتاسايستافيرعتلاةمئاق

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

ينورتكلإلالماعتلاوةراجتلاةسايس

لاثتمالا

ةينورتكلإلاةراجتلا

هتلاصأوةمدخلامدقمفيرعت

ةمدخلامدقملةينورتكلإلاةراجتلاتامازتلا

تامدخلاىلعةيدقنلاةفصلاغابسإ

تاعوفدملا

ةينورتكلإلاتالماعتلا

ةينورتكلإلاتاعيقوتلا

ةماعلاومستتاسايستافيرعتلاةمئاق

رطقةلوديفنيناوقيأعمضراعتتاهنأىلعاهريسفتبجيالو،ةرورضلادنعيقايسحوضوريفوتلةماعلاومستتاسايسيفةمدختسملافيراعتلاةباتكتمت

يمقرلاعيقوتلا

اهيلععيقوتلابولطملاتانايبلاىلعهتقفاومىلإةراشإللكرتشملااهمدختسيواهيلععيقوتلابولطملاىرخأتانايبعميقطنمطابتراوأرفشمطابتراقحلموأينورتكلإعيقوتوه

ةينورتكلإلاتالماعملا

ةينورتكلإلاتالاصتالالالخنم،ًايئزجوأاًيلك،اهذيفنتوأاهماربإمتيةيقافتاوأدقعوأ،ةقفصيأ

ءايشألاتنرتنإ

ةصنموأوعاطقلاتاصنمىلإةكبشلاربعتانايبلالقنىلعةردقلابديرفلكشبهفيرعتمتيو،ةيمقرلاوةيكيناكيملاتالآلاو،ةطبارتملاةبسوحلاةزهجأنمماظنوهءايشألاتنرتنإ

ةيزكرملاومست

ةيصخشلاتانايبلا

صخشلاىرخألاتانايبلانمةعومجملالخنموأاهسفنةيصخشلاتانايبلالالخنمامإلوقعملكشباهديدحتنكميوأةقيقدةروصباهديدحتنكمييتلادرفلايعيبطلاصخشلاتانايب

ىلإوأتنرتنإلاربعفرعموأعقوملاتانايبوأ،فيرعتلامقروأ،مسالالثمفرعمىلإعوجرلادنعةصاخ،رشابمريغوأرشابملكشب،هديدحتنكمييذلاصخشلاوهديدحتلللباقلايعيبطلا

يعيبطلاصخشلاكلذلةيعامتجالاوأةيفاقثلاوأ،ةيداصتقالاوأ،ةيلقعلاوأ،ةينيجلا،ةيجولويسفلاوأ،ةيئايزيفلاةيوهللقيقدلكشبددحمرثكأوأدحاولماع

ةجلاعملا

نعحاصفإلاوأ؛مادختسالاوأ؛ةراشتسالاوأ؛عاجرتسالاوأ؛رييغتلاوأفيكتلاوأ؛نيزختلاوأ؛ميظنتلاوأ؛ليجستلاوأ؛عيمجتلالثم،تانايبلاىلعاهؤارجإمتيتايلمعةعومجموأةيلمعيأ

ةيئاقلتلالئاسولاىلعرصتقتالوتانايبلافالتإوأوحموأ،رظحوأ،تانايبلاجمدوأقيفوتوأ؛تانايبلاةحاتإوأرشنوأ،لاسرإقيرط

عقوملا

يمقرعيقوتءاشنإلعيقوتلاءاشنإتامولعممادختسالهلثمييذلاصخشلانعةباينوأهمسابامإفرصتيو،عيقوتلاءاشنإتامولعمىلإلوصولايفينوناقلاقحلاهلصخش

عيقوتلاءاشنإتامولعم

يمقرعيقوتءاشنإلِعّقوملااهمدختسييتلاةصاخلاريفشتلاحيتافموأزومرلاوأ،تامولعملاىلإريشت

كرتشملا

نيكلهتسمةرابعبمهيلإراشيدقنايحألاضعبيفومستليئيبلاماظنلالبقنممهقيثوتمتيثيحكارتشالاةيلمعلالخنمةيكذلاومستتامدخنومدختسيدارفأوأتامظنم

ومستليئيبلاماظنلا
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ومستليميهافملاططخملايفىلإعوجرلاومستعمةقفاوتمةيراجتةمالعلمحتوأةيزكرملاومستةصنمهذهبةلصتمامإةيكذلاومستتامدخيأوةيكذلارطقومستةصنمهذه

ومستنمأةسايس

ومست،،ومستنمأةسايس

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلا

اهقيبطتوةسايسلاهذهعملاثتمالاوةبقارمو،ثيدحتو،ةرادإو،جيورتو،ةغايصنعةلوؤسميهوومستليئيبلاماظنلامظنتورطقةلوديفةدجاوتمةهجيه

ةيكذلاومستتامدخ

،يعامجلكشبومستليئيبلاماظنلايفلمعتيتلاوةوجرملاةجيتنلانيكمتوأةددحمةلكشملحل،ةددعتمتايجولونكتوأةدحاوايجولونكتنمديفتست،ةينطوتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

رطقةلودبةلصلاتاذتامدخلاقيسنتوليصفتىلعزكرت

ومستتامدخمدقم

لثتمملاونمآلاهليغشتنعةلماكلاةيلوؤسملالمحتييذلاو،ومستماظنمدقموكلاموه

ومستماظن

ومستليميهافملاططخملانمةيلاتلارصانعلانميأىلإريشيوةمدخلامدقمىلإكولممماظنوه

ةيكذلاومستتامدخنميأ

وتاصنملانيبتاكبشيأ

عاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاتانايبلاتاليلحتتاصنم

ةزهجألاوتاصنملانيبتاكبشيأ

ةيكذةزهجأيأ

ومستمكحتزكرم

ومستليئيبلاماظنلانمأةرادإ

ومستليئيبلاماظنلاتايلمعةرادإ

ةمدخلاطورش

،صيخارتلاو،موسرلافيلاكتلاو،مادختسالاطورشلثمدونبنمضتتوكرتشملاوومستتامدخمدقمنيبةينوناقلاةيقافتالاةباثمبلمعتوةيكذلاومستتامدخنأشبةيدقاعتلاطورشلاددحت

كلذىلإامو،ةيصوصخلاماكحأونمألاو،ءاهنإلاو

ةمدقم

ومستةيكذلارطق

عونتلازيزعتوةشيعملاىوتسمنيسحتلراكتبالاوايجولونكتلاريخستىلإةيكذلارطقةمادتسملاةيمنتلاقيقحتىلعرداقمدقتمعمتجمىلإرطقليوحتىلإةينطولارطقةيؤرفدهت

يداصتقالاعيونتلاعفديفةدعاسملاوةايحلاةيعوننيسحتلراكتبالاوايجولونكتلاريخستبقلعتيوهوةينطولارطقةيؤرفادهأققحيامبيداصتقالا

عمجىلعةردقلاىلعلماشلادهجلااذهتايساسأدمتعتةيولوألاتاذتاعاطقلاريعنينطاومللةيكذتامدخميدقتلتايجولونكتللةركتبملاتاقيبطتلانمةدافتسالاىلإةيكذلارطقجمانربفدهي

تامدخءانبلةفلتخمةلعافتاهجلبقنمهليلحتوكلذةجلاعممتيمثةددحملاحئاوللاودعاوقلانمةعومجمنمضلامعألاةدايروراكتبالازيفحتلاهحتفواهتكراشمو،ةمخضلاتانايبلاةرادإو

ىلعيسيئرلكشبزيكرتلاعمةيكذلارطقجمانربريوطتعفدوةلعافلاتاهجلافلتخمربعدوهجلاقيسنتلينطولاىوتسملاىلعومستةمكوحميمصتمت،وحنلااذهىلعةركتبمتاقيبطتو

ةيقفاوتلانامضوةنورملاءانبوةءافكلانامض

راكتبالاوايجولونكتلانمةدافتسالاو،ةموكحلاوأتاكرشلاوأ،صاخشألاةفدهتسملاومستتايصخشهجاوتيتلاةروطتملاتايدحتلاىلعبلغتللةممصمتامدخيهةيكذلاومستتامدخ

ةمالسلاتاجايتحاةيبلتو،هيفرتلاوأةحارلاريفوتىلعزكرتنأنكميامكةيئيبلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيرشبلاةيمنتلاىلعزكرتوةيولوألاتاذتاعاطقلالمشتةيكذلاومستتامدخ

ةماعلاتامولعملانماهيلعءانبلامتييتلاتامولعملاعونحوارتينأنكمي،يلاتلابيموقلانمألاو

ةسايسلاهذهقايسيفومستليئيبلاماظنلاهاندأططخملاحضويهعمتالعافتلاو،ومستليئيبلاماظنلاةسايسلايطغت
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ةسايسلاهذهقاطننمضطقفةيلاتلارصانعلاعقت

ماعلايئيبلاماظنلا

يئاهنلامدختسملليئيبلاماظنلا

تامدخلليئيبلاماظنلاوةيكذلاومستتامدخ

ةصاخلاوةماعلاتاكبشلاو،تاسسؤملاتاكبشربع،ةيسيئرلاةصنملانمةكبشلاتالاصتا

عاطقلاتاصنمعاطقلاتانايبتاليلحتتاصنم

ةيزكرملاومستةصنمومستتانايبتاليلحتلةيزكرملاةصنملا

ةيكلسالوأةتباثتاكبشربعامإ،ةكبشلاربعءايشألاتنرتنإ

ءايشألاتنرتنإةزهجأليئيبلاماظنلا

هالعأةيزكرملاومستةصنمعملصتتيتلاةينطولاةصنملاتامدخلليئيبلاماظنلا

ينورتكلإلالماعتلاوةراجتلاةسايس

مهفلانامضلوةينورتكلإلاةراجتلاقوسيفتاراكتبالانمديزملامعدلاًعيمجاهتاعارمبجيو،ةينورتكلإلاةراجتلاتاروطتوةينورتكلإلاةراجتلاىلعةسايسلاتالاجمنمةعساوةعومجمرثؤت

ومستليئيبلاماظنلالخادةينورتكلإلاتالماعتلاوةراجتللتباثجهنريفوتوهةسايسلاهذهنمفدهلاومستلمدختسملاةبرجتةسايسعمةسايسلاهذهةءارقبجي،اهبلومعملاطباوضلللماكلا

نمٍلاعىوتسمباهلوبقواهمادختسانكميومستليئيبلاماظنلالخادتالماعتلاعيمجنأنمدكأتلاوهفدهلاينورتكلالاعفدلاتالماعملمشتناكاذإوأاًينورتكلإاهعيقوتمتيامدنعةصاخو

ةينوناقلاوةيراجتلاتابلطتملانملكلاهينبتلهسيامم،ةقثلا

نيبنمآلاينورتكلإلالعافتللاًكرتشماًساسأةسايسلاهذهرفوتةيكذلاومستتامدخيفنيكرتشملاىدلةقثلاةدايزلينوناقلانيقيلاومستليئيبلاماظنلالخادةينورتكلإلاتالماعملابلطتت

ةئيهلالبقنمومستلةسايسلاهذهميظنتمتيومستليئيبلاماظنلايفةينورتكلإلاةراجتلاوةينورتكلإلالامعألاو،ةيكذلاتامدخلاةيلاعفةدايزيلاتلابو،ةماعلاتاطلسلاوتاكرشلاو،نينطاوملا

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلا

لاثتمالا

ومستتامدخيمدقمعيمجىلعبجي

ةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتلاًقفومظتنملكشبوومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،كرتشملاىلإةيكذلاومستتامدخميدقتوأومستماظنليغشتدنعةسايسلاهذهللاثتمالا

ومستل

ومستليئيبلاماظنلايفلمعلالبق،ثلاثفرطلبقنمهليغشتوأهتنايصمتييذلاءاوسومستماظنبناوجعيمجىلعةسايسلاهذهقيبطتنمدكأتلا
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ومستتامدختابلطتميطغتسيتلاو،عاطقلامظنموأومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلانعةرداصلاددحملاعاطقللةيكذلاومستتامدخةسايسعمةنرتقمةسايسلاهذهنأنمدكأتلا

ةددحملاةيكذلا

ومستلةيكذلاةمأللةيميظنتلاةئيهلاتاهيجوتبسحوأ،ةرورضلادنع،لاثتمالانمققحتلابلقتسمققدملحامسلا

ةينورتكلإلاةراجتلا

هتلاصأوةمدخلامدقمفيرعت

يليامبنيكرتشملاعيمجدوزيوًالهسهيلإلوصولانوكينأومستةمدخمدقمىلعبجي

يمسرلامسالا

ينورتكلإلاديربلاناونعكلذيفامبلاصتالاتامولعم

يراجتلالجسلاليصافت

ةيكذلاومستتامدخليغشتلةبولطماهبلومعمصيخارتيأ

ةيكذلاومستتامدخليغشتلةبولطمكولسةنودميأ

نيكرتشملاعيمجديوزتومستةمدخمدقمىلعبجي،ةمظنمةمدخةيكذلاومستةمدختناكاذإ

اهبومستةمدخمدقمليجستمتيتلاةينهملاةسسؤملاوأنايكلاليصافت

بقللااذهاهيفحنُميتلاةلودلاوهبلومعملاينهملابقللا

اهيلإلوصولاقرطو،صيخرتلاوأضيوفتلادلبيفديوزتومستةمدخمدقمىلعةقبطملاىرخألادعاوقلاوأةينهملادعاوقلا

لمشياذهوةيكذلاومستةمدخىلعأرطتتارييغتيأعمىشامتيامبمظتنملكشباهثيدحتوةيكذلاومستةمدخبةرشابمةقلعتملاتامولعملاةقدومستةمدخمدقمنمضينأبجي

ةيفاضإلاموسرلاوأفيلاكتلاو،جيورتلاتايلمعو،ريعستلاو،ةمدخلارفاوتبةقلعتملاتامولعملا

نيكرتشملالبقنمتاعجارموأتامييقترشنبماقاذإزييمتلامدعوةيفافشلاومستةمدخمدقمنمضينأبجي

بجيةيكذلاومستةمدخبقلعتتتاقباسموأتاموصخوأ،جيورتتايلمعيأ

رخآاًزفاحوأاًمصخوأاًجيورتناكاذإامكلذيفامب،ةقدوحوضوباهديدحتمتي

ةلوهسباهيلإلوصولانكميوهيفسبلالوحضاولكشباهميدقتمتيوةعداخوأةللضمتسيلزفاحلللهأتللطورشيأنأنمدكأتلا

ةسفانملاوأمصخلاوأ،يجيورتلاضرعلاةياهنوءدبخيراوتحوضوبددحت

ةمدخلامدقملةينورتكلإلاةراجتلاتامازتلا

نمدكأتلاومستةمدخمدقمىلعبجي

حيحصتمتي،ةحيحصةبلاطملاتناكاذإو،ثداحلايفقيقحتلامتي،رشنلاوعبطلاقوقحللمتحمكاهتنالرشنلاوعبطلاقوقحبيمحملمعىوتحميأبكلاملالبقنممهغالبإمتناكاذإ

بسانملاتقولايفكاهتنالا

ومستمدختسمةبرجتةسايسيفةددحملاتابلطتملانيكرتشملامعدلاهتامازتلاوةيدقاعتلاةمدخلاطورشةيبلت

ةيفافشبةضورفملاباحسنالاموسرركذعم،ةينمزلاةلهملاو،طورشلاو،تاءارجإلاحوضوبحضويو،دقعلانمباحسنالايفمهقحنيكرتشمللحوضوبددحي

يأىلعةحارصةقفاوملاةيناكمإىلعةقفاوملامدعوأةقفاوملاةصرفنوكرتشملاحنُميمهبلطميدقتدنعهئاهنإوعفدلاذيفنتبنومزلممهنأبرارقإللةصرفلامهئاطعإونيكرتشملاغالبإ

ةضورفمةيفاضإتاعوفدم

ةينورتكلإلاةراجتلابلطميدقتدعب

يمقرلاىوتحملاليزنتوأةمدخلاأدبوأ،عئاضبلاميلستتقوزواجتيالدعوميفو،نكممتقوبرقأيفدقعلادكؤي

كلذىلإامو،ليزنتلللباقينورتكلإدنتسم،ةيصنلاةلاسرلا،ينورتكلإلاديربلالثمةينورتكلإلالئاسولالالخنموأ،يقرولادقعلالثمةيداملالئاسولابامإدقعلانمةخسنمدقي

لبقتسملايفاهيلإعوجرللاهظفحكرتشمللنكمييتلاو

كلذفالخىلعكرتشملاقفتيملامً،اموينيثالثلالخةعاضبلاملسي

ةيصخشلاتانايبلابةقلعتملاةبولطملاتامازتلالاعيمجةمدخلاطورشنمضتتو،ومستنمأةسايسيفةددحملاةيصخشلاتانايبلاطباوضعمىشامتيامبةيصخشلاتانايبلاةجلاعممتي

تامدخلاىلعةيدقنلاةفصلاغابسإ

ةبرجتةسايسيفةددحملاةيدقاعتلاةمدخلاطورشيفيامب،ةينورتكلإلاتاعوفدملامادختسامتينأو،حوضوبهتامدخىلعةيدقنلاةفصلاغابسإمتينأومستةمدخمدقمنمضينأيغبني
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ومستمدختسم

ةيفخموسرىلعيوتحتالواهيفسبلالوةحضاوراعسألاعيمجنأومستةمدخمدقمنمضينأبجي

ومستمدختسمةبرجتةسايسيفةددحملاةيقوثوملاورفوتلاتابلطتمومستةمدخمدقميبلينأبجي،تاقيبطتلاةجمربتاهجاوىلعةيدقنلاةفصلاغابسإمتيامدنع

تاهجاونوكتوأ،تاقيبطتلاتانوكموأمدختسملاةهجاووأ،تاقيبطتلالماكتوأ،تالماعتلاوأ،تانايبلابةطبترماهيلعةيدقنلاةفصلاغابسإمتيتلاتاقيبطتلاةجمربتاهجاونوكتدق

تاقيبطتلاةجمربتاهجاوىلعيغبنيدعاسملاوأوقفرملاتاقيبطتةجمرب

كلذىلإامو،مادختسالاىلعمئاقلاعفدلاوأ،رشابمريغلكشبةيدقنلاةفصلاغابسإوأ،حابرألاةكراشملثمحضاويلامجذومناهيدلنوكينأ

تاقيبطتلاةجمربةهجاولجتنمكةلصلاتاذتاقيبطتلاةجمربتاهجاونمةعومجمكاهعيمجتمتينأ

تاقيبطتلاةجمربةهجاوءالكوىلعةيدقنلاةفصلاغابسإدودحضرفواهيلعةيدقنلاةفصلاغابسإمتتالماعمكةلهؤمتاقيبطتلاةجمربةهجاويأديدحتلدعاوقلاعبتتنأ

قريرطقلالايرلامادختسامعدتو،ماكحألاوطورشلاددحتو،عفدلاتاقاطبةعانصتانايبنمأرايعمعمةقفاوتمنوكتنأ

ةءاسإيأةرادإورمتسملانيسحتلابحامسلاومادختسالاديدحتلرورملاةكرحتاليلحتىلعظفاحتنأ

ومستنمأةسايسيفةددحملالقنلاةيلباقوتاقيبطتلاةهجاونمأتابلطتميفةددحملانمألاوءاطخألاةجلاعمطباوضذفنتنأ

ىرخألاتانايبلاونيمدختسملالاعفأدودرو،تاقيبطتلاةجمربةهجاومادختساتاهاجتاىلعمئاقلاراركتلالالخنمتقولارورمبةدئافرثكأنوكتنأ

دهجلقأبةنرموميجحتللةلباقنوكتنأ

ومستتانايبةسايسيفددحملاوحنلاىلعتانايبلاةكراشموتانايبلامادختساو،تانايبلاقوقحو،تانايبلاةيكلمو،تانايبلاةمكوحللثتمتنأ

تاعوفدملا

نمدكأتلاومستةمدخمدقمىلعبجي

لالخنمةحاتملاعفدلاتاينقتنعرينتسمرايتخاديدحتنيكرتشمللنكميهنأ

ةحاتملاعفدلاقرطعيمجحوضوبراهظإ

ةيبنجألاتالمعلافرصفيلاكت،نكمأامثيح،كلذيفامب،اهمادختسابةطبترمةيفاضإموسريأليصافتنيمضت

اهمادختسالوحتاداشرإميدقت

قريرطقلاايرلابةموقمةيكذلاومستةمدخبةقلعتملاتاعوفدملاعيمجنأ

ومستنمأةسايستابلطتمبمازتلالاعم،ةرفشمتاونقةينورتكلإلاتاعوفدملاعيمجمدختستنأ

اهيلعلصحتيتلاكونبلاتابلطتمو،عفدلاتاقاطبةعانصتانايبنمأرايعمتابلطتمعمنامتئالاوأمصخلاتاقاطبعيمجقفاوت

عمىشامتيامبهثيدحتمتيوةنسلايفاًمويوعوبسألايفمايأةعبسومويلايفةعاسرادمىلعمهبةصاخلاعفدلاتاونقيفهنمةياقولاولايتحالانعفشكلا

لثم،ةيعانصلاتاسرامملالضفأ

ةروطخلاةيلاعةنخاسلاطاقنلانمتنرتنإلالوكوتوربنيوانعو،ءالمعللقستملاريغيداملاعقوملاو،ةقستملاريغنحشلاةرتوفلاتامولعملثمتاضقانتلاديدحتلتالماعتلاةبقارم

ءارشلاكولسيفةذاشلاتالاحلانعًاثحبكرتشملاءارشخيراتنمققحتلا

كرتشملاسفننمتالماعتلامجحوةعرسنمققحتلا

اهنمةدافتسالاوميلستلاناونعقيرطنعتاعازنلاوةعوفدملاغلابملادرلةيدامرةمئاقبظافتحالا

يكولسلاعبتتلارفوتو،ومستةمدخمدقملامعألاجمعمىشامتتيتلاو،يلآلاملعتلايعانطصالاءاكذلارطاخملاىلعةمئاقلاةيكذلالايتحالادعاوقمادختسا

ةساسحريغةديرفةميقبةساسحلاةقاطبلالماحتانايبلادبتسالزيمملازمرلامدختسيهنأ،نكمأامثيح

ىلعو،نمققحتلاةمدخو،ناونعلانمققحتلاةمدخلثمةقاطبلابةدوجومريغتالماعميألةيفاضإةيامحمدختسيهنأ

رطاخمللهضرعتةيلباقىدملالخنملضفألكشبهديدحتمتييذلاوحنلا

حئاولبمازتلالامتي،لومحملافتاهلاربععفدلاةمظنأوأتنرتنإلاربعةينورتكلإلاةيفرصملاتاعوفدملاوأ،اًقبسمةعوفدملاتاودألاوأ،ةيمقرلاظفاحملالثمعفدقرطمادختسامتاذإ

يزكرملارطقفرصم

كلذىلإامو،ةحجانلاريغتاليوحتلاوأ،عفدلاءاغلإوأ،اهبحرصملاريغتاعوفدملللاثملاليبسىلع،عفدلاتاعازنءدبلةلاعفةقيرطمهيدلنوكرتشملانأ

ةينورتكلإلاتالماعتلا

ةيداملاتاعيقوتلاوةيقرولاقئاثولاىلعدامتعالانمًالدبًابولطمناكاذإ،ةيمقرلاتاعيقوتلاعمةينورتكلإلاتالماعتلامادختساومستتامدخيمدقمىلعيغبني،ومستليئيبلاماظنلايف

لوبقلاوتامازتلالللضفأعبتتعمةءافكرثكأوعرسأيهف،كرتشمللةلوهسلانعرظنلافرصب

تالماعتلاوةراجتلانوناقيفاهيلعصوصنملاماكحأللعضختاهنإمسقلااذهيفةددحملاتابلطتملابيفتنأبجي،لصنتلامدعوديكأتلانمٍلاعىوتسمبلطتتيتلا،ةينورتكلإلاتالماعتلا

ةينورتكلإلا

7 of 8



ةينورتكلإلاتاعيقوتلا

ةيلاتلاتابلطتملاومستليئيبلاماظنلايفةينورتكلإلاتاعيقوتلايبلتنأبجي

كرتشملابديرفلكشبةطبترمنوكتنأ

كرتشملاديدحتىلعةرداقنوكتنأ

ةديحولاهترطيستحتاهمادختسا،ةقثلانمٍلاعىوتسمب،عِقوُمللنكمييتلاعيقوتلاءاشنإتامولعممادختساباهؤاشنإمتي

تانايبلايفقحالرييغتيأنعفشكلااهلالخنمنكميةقيرطبةعقوملاتانايبلابةطبترمنوكتنأ

ينورتكلإلاعيقوتلاتاقيسنترايعميفةددحملا،ةيلاتلاريياعملاومستليئيبلاماظنلايفةيمقرلاتاعيقوتلادمتعتنأبجي

وأعمقفاوتمقيسنتبنوكتنأ

اهلداعياموأنمأتابلطتموةسايسلايبلتيتلاتاقيبطتلايفاهتحصنمققحتلاواهؤاشنإمتينأ

رطاخمتاجايتحايفددحموهامككلذىلإاموعيقوتلاتاسايسو،لاطبإلاتامولعمعم،ًاينمزموتخملاوأ،يساسألاةيصخشلاتافلملانمعونيأةيمقرلاتاعيقوتلامدختستدق

نيمدختسملاعمتجمنيبهيلعقفتموهامكو،ةلماعملانامضو

تارايخلالمشتدقةلماعملانامضتابلطتمعمبسانتيامبعيقوتلاءاشنإتامولعمنيزختبجي

ضفخنمنامضةرفشملانيزختلاتافلم

ضفخنمنامضليغشتلاماظننيزختتافلم

طسوتمنامضةيكذلاتاقاطبلاوةرفشملازومرلا

طسوتمنامضةقوثوملاةصنملاتادحو

يلاعنامضةزهجألانمأتادحو

ثيحوأ،ةباحسلايفعيقوتلاءاشنإتامولعمبظافتحالامتيثيح،يباحسلاعيقوتللمدختُستوأ،عيقوتلاءاشنإتامولعملمحتيتلالاوجلاةزهجأىلعةيمقرلاتاعيقوتلامادختسامتيامدنع

يفةمدقملاريياعملامادختسايغبنيهنإف،ةباحسلايفعيقوتلاةحصنمققحتلامتي

اهلداعياموأـلنمألاوةسايسلاتابلطتمةيمقرلاتاعيقوتلانونّكمينيذلاةداهشلاةمدخومدقميبلينأبجي
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