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مهتیضق ةرصنو  ىرسألا  عم  نماضتلا  ةلصاوم  یلإ  وعدت  سامح 
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ةروثلا ةريسم  نم  ليصأ  ءزج  هنأ  ةربتعم  رصن ، نم  هوققح  امب  لساوبلا  انارسأ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  تأنه 
لماكلا ريرحتلا  ىلإ  لوصولل  انبعش  اهمكاري  تاراصتنا  نمو  ريرحتلاو ،

لـالتحالا نوجــس  يف  لـساوبلا  انارــسأ  ةيــضق  نأ  ينيطــسلفلا ، ريــسألا  موـي  ىركذ  يف  يفحــص  ناــيب  يف  ةــكرحلا  تدــكأو 
تتاب يتلا  ىربكلا  مهتيرح  لين  وحن  ةوطخ  الإ  يه  ام  ةـلحرملا  هذـه  يف  مهترـصانم  نأ  ًةـنيبم  اـنتايولوأ ، مّلـس  ىلع  ىقبتس 

ةبيرق

مهتيضق ةرصنو  ىرسألا  عم  نماضتلا  ةلصاوم  ىلإ  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتمأو  ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  تعدو 

كّرحتلا ىلإ  ملاعلا  رارحأو  ةيناسنإلاو  ةيقوقحلا  تاسـسؤملاو  يمالـسإلا  نواعتلا  ةمظنمو  ةيبرعلا  لودلا  ةـعماج  تعد  امك 
مهنع يروفلا  جارفإلاو  مهقحب  مارجإلاو  عمقلا  لاكشأ  لك  فقو  لجأ  نم  لالتحالا  ىلع  طغضلل  لعافلا 

نم نيينيطـسلفلا ، ىرـسألا  َّدـض  ةـفاك  اـهناكرأب  ينويهـصلا  ناـيكلا  اهــسرامي   يتـلا  ةـمظنملا  ةـميرجلا  نأ  ىلإ  ساـمح  تـتفلو 
تاـيقافتالل اًحــضاف  اـًقرخ  ّدــعت  مـهيلع  ءادــتعالاو  مهقوـقح  ةرداـصمل  ناـجللا  ليكــشتو  مادــعإلا  نيناوـق  نـسل  حرط  لـالخ 

ةدحتملا ممألا  نع  ةرداَّصلا  ناسنإلا  قوقح  ةعرشو  ىرسألاب ، ةصاخلا  ةثلاثلا  فينج  تايقافتا  اهسأر  ىلعو  ةيلودلا ،

ةقحـالم ىلع  لـمعلا  يمالــسإلا  نواــعتلا  ةــمظنمو  ةــيبرعلا  لودــلا  ةــعماجو  ةطلــسلا  نـم  بجوتــسي  كــلذ  نأ  ىلإ  تراــشأو 
ةيلودلا لفاحملا  مامأ  ةنياهصلا  برحلا  يمرجم 

يعوـلا قـيمعتو  نيينيطــسلفلا ، ىرــسألا  فـلم  لــمح  يف  دــئارلا  اــهرود  ىلع  مــالعإلا  لــئاسول  اهركــش  نـع  ةــكرحلا  تربـعو 
ةاــناعم ىلع  ءوــضلا  طيلــست  نـم  دــيزملل  مـهب  تباــهأو  مــهقحب ، هــمئارج  فــشكو  لــالتحالا ، تاــسرامم  حــضفو  مهتيــضقب ،

مهتاوـطخل يناـسنإلا  هجوـلا  زاربإو  مـهقحب ، مارجـإلاو  لـتقلا  ةنعرـشو  ةينويهــصلا ، نوجــسلا  لـخاد  نيينيطــسلفلا  ىرــسألا 
ةيرحلا لينو  مهنع  جارفإلا  ىتح  ةيناسنإلا  مهقوقح  لينل  عورشم  كّرحتك  ةفاك  اهتايمسمب  ةيجاجتحالا 



يذلا بعـشلا  اذه  ةلاصأ  ىلع  لدـت  يتلا  لتحملا  ةـهجاوم  يف  ةـيعيلطلا  ةرظنلاو  لساوبلا ، انارـسأل  ةـباثولا  حورلا  تّيح  امك 
ًالعفو ًالوق  مهعم  لماكلا  اهنماضت  ةـنلعم  هتيرح ، لينو  هضرأ  ريرحتو  هتمارك  ظفح  مامأ  ناكملاو  نامزلا  تاريغتب  رثأـتي  ـال 

نطولا ءاضف  يف  مهتيرحو  مهقوقح  لين  ىتح 
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