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ةكراشم عسوأ  ىلإ  انتمأو  انبعـش  ريهامج  راونـسلا ، ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  سيئر  اـعد 
راصحلا رسكو  ةدوعلا  تاريسم  تايلاعف  عم  نمازتي  يذلاو  يملاعلا ، سدقلا  موي  يف  ادغ 

ريهاـمج يعو  نإ  يملاـعلا ، سدـقلا  موـي  ءاـيحإل  ةينيطــسلفلا  ةــضافتنالا  معدــل  يلودــلا  رمتؤملاـب  هـتملك  يف  راونــسلا  لاـقو 
ةدابعو نيد  وه  سدقلل  انءامتنا  نأ  افيضم  ديدج ، نم  هتغايص  نم  دحأ  نكمتي  نلو  فيزُي ، نل  ةمألا 

انتقطنم يف  ليئارـسإ "  " جـمدو ةـقطنملا ، يف  عارـصلا  ءاـهنإ  ىلإ  يعـسلا  وـه  نرقلا  ةقفـص  نـم  فدـهلا  نأ  راونــسلا  حـضوأو 
ةقطنملا يف  ءادعألاو  ءاقدصألل  ةديدج  ةفوفصم  ليكشت  ةداعإ  هاجت  ةمألا  يعو  ليكشت  ةداعإو  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا 

دحأل نكمي  هنأ ال  ًافيـضم  ةديدج ، ةغايـص  هتغايـصو  ةمألا  يعو  رييغتل  ةبيرغ  ةـمجه  مالعإلا  لئاسو  يف  ىرن  انأدـب  عباتو :
هاوهو هجازم  ىلع  ءاقدصألاو  ءادعألا  ةفوفصم  ليكشت  ديعي  نأ 

هركـشن نأ  نم  لجخن  نلو  لالتحالا ، دضو  ةمواقملاو  سدقلا  عم  نوكي  نأ  هيلعف  ةمألا  عم  مجـسني  نأ  ديري  نم  نأ  فدرأو 
داهشألا سوؤر  ىلع 

تاودأ ريوطت  لصاوتـس  ةمواقملا  نأ  ادكؤم  انـضرأ ، ريرحتب  الإ  يهتني  نل  يليئارـسإلا  لالتحالا  عم  عارـصلا  نأ  ىلع  ددـشو 
انبعش فادهأ  قيقحت  لجأ  نم  هتمواقم 

ناريإ ركش 

تمعد ناريإ  نأ  ىلإ  اـهبنم  تاردـقلا ، هذـه  اـنكلتما  اـمل  ةـمواقملل  ناريإ  مـعد  ـالول  هـنأ  دـكأو  ناريـإل ، ركـشلاب  راونــسلا  هجوـتو 
تاربخلاو حالسلاب  ةمواقملا 

تاربخلاو لاملاو  حالسلاب  ناريإ  انتمعدو  ةبعصلاو ، ةجرحلا  تاظحللا  يف  انتمأ  انع  تلخت  هنأ  فاضأو 

عم برحو  ةــهجاوم  تثدــحو  ردــق هللا  اذإ  هــنأ  ةــمواقملا  لــئاصف  مساــب  اــننتمأو  انبعـــش  دــعنو  انتاردـــق ، اــنروط  اــننإ  لاــقو 

راونسلا ییحی  ةزغ  عاطق  سامح   ةکرح  سیئر 



ماع 2014 هب  تكد  امب  ةفعاضم  فاعضأب  بيبأ  لت  كد  متيسف  لالتحالا 

لجأ نـم  دانــسإلاو  معدــلا  اـنل  مدــقي  نـم  لـك  ركــشن  نأ  بجاوـلا  نـمف  ناريإ ، انركــش  اذإ  اـنمولي  نأ  دــحأل  يغبني  ـال  فاـضأو :
عيب ىلع  نـهاري  نـمو  ءاقدـصألا ، فـص  يف  وـهف  سدـقلاو  ةـمواقملا  معدـي  نـم  نأ  ىلإ  اـتفال  اـنتمأو ، انبعـش  فادـهأ  قـيقحت 

ءادعألا فص  يف  وهف  سدقلا 

سيل اذـه  انئاقدـصأو ، انئادـعأ  ةفوفــصمو  اـنفقاوم  نـلعن  امدـنع  ةدـيازملل  دـحأ  اـنيلع  جرخي  ـال  نأ  بـجي  هـنإ  راونــسلا  لاـقو 
اهمالآبو اهب  رجاتي  نم  لك  حضفت  يتلا  يهو  سدقلا ، نالعإ  اذه  اننالعإ ،

يف سدقلا  وحن  هتلـصوب  بوصي  نم  لكو  سدقلا ، وحن  ةهجوم  انتلـصوبو  اضيأ ، انءادـعأو  انءاقدـصأ  فرعن  نحن  فدرأو :
ءاقدصألا فص 

سوؤر ىلع  مهركـــشنس  اــهنيحو  هتمواــقمو ، انبعـــش  دومـــص  معدــل  برعلا  ءاــسؤرو  كوــلم  فــقي  نأ  ىنمتن  راونـــسلا  لاــقو 
انسوؤر ىلع  مهعضنو  داهشألا 

متدرأ اذإو  مكيلع ، وأ  مكل  لجـسيس  يخيرات  فقوم  مامأ  متنأ  لوقلاـب : ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  لودـلا  ةداـق  راونـسلا  بطاـخو 
ينيطسلفلا بعشلا  سدقلاو  ةمألا  تارايخ  ينبت  مكيلعف  مكمكح  تيبثت 

نرقلا ةقفص 

طاقــسإل دوـقولا  نوـكن  نـأل  نوزهاـجو  ةدـحاو ، مد  ةرطقو  ضبني  قرع  اـنيف  ماد  اـم  رمت  نـل  نرقلا  ةقفــص  نأ  راونــسلا  دــكأو 
ةقامح يأ  بكترا  اذإ  نمثلا  ودعلا  عيفدتو  ةقفصلا  طاقسإ  ىلع  رداق  ناكم  لك  يف  انبعش  نأ  ادكؤم  ةقفصلا ،

يف ةــيداصتقالا  ةــشرولا  داــقعنا  موــي  يموــي 25و26/6  ماــعلا  دادــحلا  ةــلاح  نــالعإ  ىلإ  ينيرحبلا  بعــشلا  راونــسلا  اــعدو 
نيرحبلا

عم مكنأ  هلك  نوكلل  اوربـعو  عراوشلا ، ىلإ  اوجرخت  ـالو  ءادوـسلا ، تاـيارلا  اوـعفراو  مكتوـيب  اوـمزلا  نيرحبلا : لـهأ  بطاـخو 
مهروهظ يف  نيطسلف  يف  مكلهأ  اونعطت  نلو  سدقلا ،

ةوـعد ةـمجرت  مـهنم  بلاـطو  مهفقاوـم ، ىلع  لـالتحالا  عـم  عيبـطتلا  ةـضهانمل  ةـينيرحبلا  ةرداـبملل  ركـشلا  نـع  راونـسلا  ربـعو 
نيرحبلا يف  انلهأ  عيمج  ىلإ  لصت  يك  دادحلا 

ةملك ىلإ  حتف  ةـكرح  ايعاد  نطولا ، يقاب  نع  ًادـيعب  خـسم  ةـلود  اهيف  ماقت  نلو  نطولا ، عيبب  اهتوق  يرتشت  نل  ةزغ  نأ  دـكأو 
اهلاشفإو ةقفصلا  هذه  طاقسإل  ضعبب  اهضعب  انيديأ  عضنو  ءاوس ،
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