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ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص  نايب 

ناودعلاو لالتحالا  ةهجاوم  يف  ةدحاو  ةمأ 

، ةـلداعلا هتيـضقو  ينيطـسلفلا  انبعـشب  سمت  ةريطخ  تاروـطت  نـم  ةـقطنملا  يف  يرجي  اـم  ساـمح  ةيمالـسإلا  ةـمواقملا  ةـكرح  عباـتت 
ىلع ةرطيـسلل  دوهج  نم  كـلذ  قفاري  اـم  عم  ةـقطنملا ، نم  اًءزج  نوـكيل  ينويهـصلا  ودـعلا  جـمد  تـالواحمو  عيبـطتلا  رهاـظم  اـهزربأ 

ةـــضفارلا ةرثؤــملاو ، ةــلِعافلا  اــهاوق  فادهتـــساو  اــهلودو ، اهبوعـــش  نــيب  بارتحــالاو  نــتفلا  عرزو  اــهتاريخ  بــهنو  ةـــقطنملا ، دراوــم 
.ينويهصلا عورشملل  ةمِواقملاو 

ضرـألا ةفدهتــسم 
ً

ينيطــسلفلا ، انبعــش  ىلع  ةينويهــصلا  ةــيناودعلا  تاسايــسلاو  تاءارجـإلا  ةريتو  دــعاصت  لـظ  يف  اذــه ، لــك  يرجي 
ىلع ةرطيـسلاو  ريجهتلاو ، دـيوهتلا  تالواحمو  سدـقلا ، يف  ةـصاخو  نيطـسلف ، يف  ةيحيـسملاو  ةيمالـسإلا  تاسدـقملاو  ناسنإلاو ،

، ةزغ عاـطق  يف  انبعـش  ىلع  راـصحلا  رارمتــساو  ناـطيتسالا ، راعُــس  لـظ  يفو  اًـينامزو ، اًـيناكم  هميــسقتو  كراـبملا ، ىــصقألا  دجــسملا 
.ينويهصلا عورشملا  حلاصل  اهئاهنإو  اهتيفصت  ةلواحمو  ةلداعلا ، انتيضقل  رهظلا  ةرادإ  ةسايسو 

لينلا تالواحم  دـعاصتو  ريمدـتلاو ، لتقلاو  فصقلاب  ةقيقـشلا ، ايروس  ىلع  ينويهـصلا  ناودـعلا  رارمتـسا  مامتهاب ؛ ةـكرحلا  عباتت  اـمك 
انبعش تنضتحا  ايروسف  ةينيطسلفلا ؛ ةيضقلا  ديعص  ىلع  اميس  ال  لعافلا ، يخيراتلا  اهرود  نع  اهداعبإو  اهتئزجتو ، اهميسقتو  اهنم 

.مشاغ ناودع  نم  هل  ضرعتت  ام  لظ  يف  اهعم ، فوقولا  بجوتسي  ام  وهو  نمزلا ، نم  دوقعل  ةمواقملا  هلئاصفو  ينيطسلفلا 

: يلي ام  ىلع  دكؤن  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  يف  اننإف  مّدقت ؛ ام  لك  مامأو 

بناج ىلإ  انفوقو  دـكؤنو  اًرخؤم ، بلحو  قشمد  ْيَراطم  فصق  ةـصاخو  ايروس ، ىلع  رركتملا  ينويهـصلا  ناودـعلا  ةدـشب  نيدـن   .1
.ناودعلا اذه  ةهجاوم  يف  ةقيقشلا  ايروس 

هتيـضقو ينيطـسلفلا  بعـشلا  بناج  ىلإ  فوقولا  يف  اهرودل  اًبعـشو ؛ ةدايق 
ً

ةـيروسلا  ةـيبرعلا  ةـيروهمجلل  انريدـقت  نع  برعن   .2
لجأ نم  ةـصلخملا  دوهجلا  لك  معدـنو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  نيتمألا  يف  اهتناكمو  اـهرود  اـيروس  ديعتـست  نأ  علطتنو  ةـلداعلا ،

.اهمدقتو اهراهدزاو  ايروس ، ةمالسو  رارقتسا 
.كلذب ساسم  يأ  ضفرنو  اًبعشو ، ضرأ 

ً
ا ايروس  ةدحو  نم  تباثلا  انفقوم  ىلع  دكؤن   .3

فـص
ً

ا فقنو  اهتاريخ ، بهنو  اهميـسقتو  اهتئزجت  ىلإ  ةـفداهلا  ةـثيبخلا ، ةينويهـصلا  تاططخملا  ةـهجاوم  يف  اـنتمأ  ىلإ  زاـحنن   .4
.هتاططخمل يدصتلاو  ينويهصلا ، ودعلا  ةمواقمل  اًيمالسإو  اًيبرعو  اًينطو  اًدحاو 

ربـع اـهاوقو  اـهلودو  اـهتانوكم  نيب  تاـمهافتلاو  تاـحلاصملا  قـيقحتو  ةـمألا ، يف  عارـصلا  رهاـظم  عـيمج  ءاـهنإل  ساـمح  وعدـت   .5
.اهاياضق مدخيو  ةمألا  حلاصم  ققحي  امب  داجلا ، راوحلا 

لكو يمالسإلاو ، يبرعلا  اهطيحمو  اهتمأ ، عم  اهتاقالع  زيزعتو  ريوطت  ىلع  اهـصرحو  ةتباثلا ، اهتيجيتارتسا  ىلع  سامح  دكؤت   .6
عم ةخــسار  تاــقالع  ريوــطتو  ءاــنب  يف  اهّيــضُم  ىلع  دــكؤت  ةــكرحلا  نإــف  قايــسلا ؛ اذــه  يفو  اــنتمواقمو ، انتيـــضقل  نيمعادــلا 

يفو ةلداعلا ، اهاياضقو  انتمأل  ةمدخ 
ً

ةقيقـشلا ؛ ايروس  عم  اهتقالع  فانئتساب  اهرارق  راطإ  يف  ةيروسلا ، ةيبرعلا  ةـيروهمجلا 
.انتمأو انتيضقب  طيحت  يتلا  ةعراستملا  ةيلودلاو  ةيميلقإلا  تاروطتلا  لظ  يف  اميس  ال  نيطسلف ، ةيضق  اهنم  بلقلا 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف                                                                                       
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