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راونسلا ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  سامح  ةكرح  سيئر 

دنع نــحنو  ةــيميلقإ ، اــبرح  ينعي  سدــقلاو  ىــصقألاب  ساــسملا  نأ  راونــسلا  ىيحي  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  سيئر  دــكأ 
انبعــش قوـقح  نـع  عافدـلل  يقيقحلا  نماـضلا  لكــشتس  ةـمواقملا  اـهلئاصفو  ةزغ  نأ  ادــكؤم  رارق ، يأ  ذاـختا  يف  ددرتـن  نـل  انتاسدــقم 

.انتاسدقمو

فكي مل  اذإ  ةريبك  ةكرعمل  اوزهجتي  نأ  انتمأو  انبعش  ىلع  هنإ  تبسلا ، ءاسم  ةزغ  ةنيدم  يف  بخنلا  مامأ  هل  ةملك  يف  راونسلا  لاقو 
.ىصقألا دجسملا  ىلع  ءادتعالا  نع  لالتحالا 

ِهتنت مل  ةكرعملا 

ةقيقح أدبتس  لب  ناضمر ، رهش  ءاهتناب  ِهتنت  مل  ةكرعملاف  دادعتـسالا ، ةبهأ  ىلع  نوكت  نأ  ىلإ  ةزغب  ةمواقملا  لئاصف  راونـسلا  اعدو 
.هئاهتناب

داهـشتسا خـيرات  ىلا  ريـشي  مقرلا  اذـهو  اخوراص ، نم 1111  نوكتتـس  ةـمداقلا  ةـكرعملا  يف  اهقلطنـس  يتلا  ىلوـألا  ةقـشرلا  فاـضأو :
.رامع وبأ  دئاقلا  ةقشر  مساب  ةقشرلا  هذه  يمسنسو  تافرع ، رساي  دئاقلا 

نوكن نأ  بجي  كلذل  مهيدل ، سدـقلا  موي  وأ  مهلالقتـسا  موي  يف  ىـصقألا  دجـسملا  ماحتقال  ططخي  لالتحالا  نأ  ىلإ  راونـسلا  تفلو 
.دادعتسالا ةبهأ  ىلع 

اددشم بابقلا ، ىلع  ءامدلا  اورثنو  نيبارقلا  اوحبذل  سدقلا  فيـس  قاشتماو  نوطبارملا  الولو  رطخ ، يف  ىـصقألا  دجـسملا  نأب  هونو 
.ىصقألا دجسملا  يف  يناكم  وأ  ينامز  ميسقت  نم  يميهاربإلا  مرحلا  يف  ثدح  ام  رركتي  نأ  حمسن  نل  هنأ  ىلع 

، لـكيهلا ءاـنبو  ىـصقألا  دجـسملا  مدـهل  ىلوأ  ةوـطخك  اـيناكمو  اـينامز  ىـصقألا  دجـسملا  ميـسقتل  طـطخي  لـالتحالا  نأ  راونــسلا  نّـيبو 
ةيجيردــتلا ةداــيزلا  لــالخ  نـم  ىــصقألا  دجــسملا  يف  يخيراــتلا  عـضولا  رييغت  وـحن  جردــتملا  ينويهــصلا  فــحزلا  ىلإ  ريــشت  قئاــقحلاو 

ناضمر ءاهتناب  ِهتنت  مل  ةكرعملا 

ىصقألاب هتاءادتعا  نع  لالتحالا  فكي  مل  اذإ  ةريبك  ةكرعمل  زهجتلا  انيلع  راونسلا :
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.نينطوتسملا ماحتقال 

ىـصقألا دجـسملا  نع  عافدـلل  دادعتـسالاو  ةـيزوهجلا  مـتأ  ىلع  سدـقلا ، روـحم  يفو  نيملـسمو  برعو  نيينيطـسلفك  اـننأ  ىلإ  تـفلو 
.كرابملا

ناطيتسالا فقوو  ىصقألا ، دجـسملل  يخيراتلا  عضولا  ىلع  ظافحلاب  يلودلا ، نوناقلا  نم  ىندألا  دحلا  يه  انتابلط  نأ  راونـسلا  دكأو 
.نيئجاللا ةدوعو  تانطوتسملا ، كيكفتو 

انبعـشو نييناركوألا ، نيئجاللا  لجأ  نم  ةفهرملا  رئامـضلا  انيأر  الئاق : يلودلا ، نوناقلل  لالتحالا  ركنت  مك  ىري  نأ  ديري  ملاعلا ال  نأب  هبنو 
.دحأ انيلإ  تفتلي  ملو  تاونس ، ذنم  يناعي 

لــالتحالا مازلإ  مـهيلعف  ناــسنإلا ، قوــقحو  يلودــلا  نوناــقلا  نـع  ثيدــحلا  يف  نيقداــص  ملاــعلا  ةداــق  ناــك  اذإ  هـنأ  راونــسلا  حــضوأو 
.نيناوقلا هذه  مارتحاب 

انبعــش قوـقح  عازتنـال  ةــمواقملا  ةينيطــسلفلا  ةــينطولا  ةــهبجلا  نـع  دــغ  لـبق  موـيلا  نـلعن  نـأل  ةأـيهم  ةينيطــسلفلا  ةــئيبلا  نأ  دــكأو 
.سدقلا نع  عافدلاو 

سدقلا فيس 

.انبعش نع  عفادنسو  ةوق ، لكب  فيسلاب  يوهن  نأ  يف  نواهتن  نلف  لخادلا  وأ  ةفضلا  وأ  سدقلا  يف  رطخ  يأ  دنع  هنإ  لاقو 

: افيضم ىصقألا ، دجـسملا  نع  عفادتل  سدقلا ، فيـس  قشتمت  نأ  يـضاملا  ماعلا  يف  تررق  ةمواقملا  ةدايق  نأ  ىلإ  راونـسلا  راشأو 
.ةدوعلاو ريرحتلا  ىتح  ادبأ  دمغي  نل  يضاملا  ماعلا  ناضمر  يف  هانللتسا  يذلا  سدقلا  فيس 

.ةروثنم احاير  تبهذ  ةزغ  عاطق  يف  ةمواقملا  سأر  عطقل  هتارابختساو  لالتحالا  شيج  اهدعأ  يتلا  ةيمنهجلا  ةطخلا  نأ  حضوأو 

، يرصنعلا لصفلا  رادج  اوقلست  نيذلا  ةفضلا  بابشلو  ىـصقألا ، دجـسملاو  سدقلا  يف  تاطبارملاو  نيطبارملل  ةيحتلا  راونـسلا  هجوو 
.هيف طابرلل  اوفحز  نيذلا  ةلمرلاو  دللاو  ليلجلاو  بقنلا  يف  انبعش  ءانبألو 

هنأب اـهونم  اـهتافالخ ، لـكل  اـهزواجت  نع  ربعتل  سمأ  موي  تجرخ  يتلاو  سدـقلل ، اهتدـناسم  نع  ريبعتلا  يف  ةـمألا  رود  راونـسلا  نّمثو 
.كاكتحا لك  دنعو  يقيقح  رابتخا  لك  دنع  ليصألا  اهندعم  فشكتي 

ةيمالسإلا اناياضقب  نمؤملاو  قيقدلا  هريبعت  ىلعو  ةعئارلا ، هفقاوم  ىلع  نامُع  ةنطلس  يتفمل  رابكإو  لالجإ  ةيحتب  راونـسلا  هجوتو 
.هفقاوم ىلع  رهزألا  خيشل  اضيأو  ةيقيقحلا ،

ةيلوطبلا تايلمعلا 

تيب نـم  نـهوأ  ناـيكلا  نأ  تـتبثأ  لـتحملا  لخادـلا  يف  ةريخـألا  ةــيلوطبلا  تاـيلمعلا  نأ  دــكأ  ةفــضلاب ، ةــيلوطبلا  تاـيلمعلا  ديعــص  ىلعو 
.ةريخألا ةيئادفلا  تايلمعلا  دعب  عايضلاو  طبختلا  نم  ةلاح  شيعي  لالتحالا  نأ  ىلإ  اريشم  توبكنعلا ،

ديهـشلا ةـلوطبب  اديـشم  تيفلـس ، برق  لـيئرأ  ةنطوتـسم  يف  موـيلا  اذـه  رجف  ةـيلمعلا  اوذـفن  نيذـلا  لاـطبألل  ةـيحتلاب  راونـسلا  ثعبو 
.ةدحاو مدق  ىلع  اهشيجو  اهتاوق  لكب  لالتحالا  ةلود  فقوأ  يذلا  مزاح  دعر 

وه لخادلا  يينيطـسلف  نزوو  رود  نأ  انيبم  لالتحالا ، ةهجاوم  يف  ةيقيقحلا  ةكرعملا  ةحاس  يه  ةـيبرغلا  ةفـضلا  نأب  راونـسلا  هونو 
.ةينيطسلفلا ةكرعملا  يف  نازوألا  ربكأ 

ةياهن ىتح  ةفضلا  نم  نينطوتسملا  اودرطت  نأ  متررق ، ام  اذإ  نوعيطتست  ةيبرغلا ، ةفـضلا  يف  انبابـش  اي  الئاق : ةفـضلا  بابـش  بطاخو 
.ماعلا

ازاـجنإ قـقحي  هـنأ  يدرفلا  لـمعلا  تـبثأ  دـقو  دـحأ ، نـم  ارارق  اورظتنت  ـالو  مكبجاوـب  اوـموق  ةـيبرغلا  ةفــضلا  يف  انبعــش  ءاـنبأ  اـي  فاـضأو :
.اريبك

روطتلو سدقلاو ، ةيبرغلا  ةفضلا  يفو  لتحملا ، لخادلا  يف  اديدحت  يبعشلا  عباطلا  تاذ  تاكارحلل  ةريبك  ةصرف  يطعن  نأ  ديرن  عباتو :
.تاحاسلا هذه  يف  ةمواقملا 

يرحبلا طخلا  ليغشتل  سدقلا  روحم  عم  قيسنتلاب  ءدبلا  متيـس  ةمداقلا  ةبيرقلا  ةرتفلا  لالخ  هنأ  ىلإ  راونـسلا  راشأ  ةزغ ، راصح  لوحو 
.قاسو مدق  ىلع  ريست  عوضوملا  اذهل  تادادعتسالاو  تارواشملا  نأ  احضوم  لماك ، لكشب  راصحلا  رسكل  ةزغ  عاطقل 

ىرسألا ةيضق 

نلو برعلاو ، نيينيطـسلفلا  انارـسأ  لك  نم  نوجـسلا  ضيبنـس  اننأ  احـضاوو  اعطاق  ارارق  انذخأ  راونـسلا : لاق  ىرـسألا ، ةيـضق  نأش  يفو 



.انارسأ لجأ  نم  انبجاوب  موقن  نأب  انعنمت  ءارمح  طوطخ  كانه  نوكت  نلو  ةحوتفم ، اهلك  تاحاسلاو  كلذ ، لوطي 

 

.نايسنلا اياوز  يف  ىوطي  نأ  نكمي  ىرسألا  فلم  نأ  دقتعتو  اهروهمج ، ىلع  بذكت  لالتحالا  ةموكح  نأ  ىلإ  تفلو 

 

.ةكراشملا قيلعتب  ءافتكالا  سيلو  لالتحالا ، ةموكح  نم  باحسنالاب  ةيبونجلا  ةيمالسإلا  ةكرحلا  يف  ةوخإلا  راونسلا  بلاطو 

 

نأ نكمي  ـال  ةـميرج  وه  ىـصقالا ، دجـسملا  ةحابتـسال  رارقلا  ذـخأت  يتلا  لـالتحالا  ةـموكحل  ناـمأ  ةكبـش  مكليكـشت  ساـبع : روصنمل  لاـقو 
.مكتبورعو مكنيدل  ركنت  وهو  مكل ، اهرفغن 
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