
ماروألا ملع يف ةيلديصلا ثاحبألا و ةسرامملل ةيسايقلا ريياعملا

ريقاقعلا ريفوت

  يعدتسي ماروألا تاجالع يف ةمدختسملا تاجتنملا ءارش-

 ةدوج ءوض يف ةيداصتقالا دئاوفلا  ىلإ ءاربخلا مييقت

.ريقاقعلاب جالعلا ةمالسو

 ةجتانلا رطاخملا وأ ةدلقملا  ةيودألاب  ةقلعتملا رطاخملا

 هميلست لشف وأ ءاودلا عم بسانم ريغلا لماعتلا نع

.ناكمإلا ردق  اهليلقت  بجي ىلثملا ةقيرطلاب

 يف بويع يأ ديدحت مت اذإ اروف  ةيودألا  بحس بجيو 

ةدوجلا

 نكمم كلذ و ميلستلا يف تارغث يأ زواجت نم دبالو 

رمتسملا ينهملا ريوطتلاو بيردتلا

 تامدخلل سسألا عضو ةنيعم تالاجم يف نيصصختملا لثم

 ةيمهأ لقي  الماروألا لاجم يف نيسرامملا لبق نم ةمدقملا

 بيردت و ماروألا ةلدايصل مظتنملا رمتسملا بيردتلا نع

 يينف لثم ،مهعم نولمعي نيذلا نييحصلا نيينهملا

 اهذيفنت متي و ماظتناب بيردتلا ططخ مدقتو .ةلديصلا

ماظتناب

مولعلاو ثاحبألا

 نأ نكمي ماروألا يلديص لمع قايس يف ةعمجملا تانايبلا

 و تاقيبطتلا نع تاظحالملا راكتبا و ديلوتل مدختست

 مادختسال لثمألا ةقيرطلل لصوتلا و تايلمعلا نيسحتل

ءاودلا

 ةمهاسم ميدقت ماروألا ةلدايصل نكمي ةقيرطلا هذهبو 

 ةيحصلا تامدخلا ثوحب لاجم يف ةلاعف

يديدحلا دمحم  ماسح : ةمجرت
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 ةربخب ماروألا جالع يف ةصتخملا ةيلديصلا لماعتت-

 ايالخلل ةماسلا ةيودألا عم لماعتلا و ريضحت و ديروت يف

 ىلع اهل نمآلا عيزوتلا نيمأت كلذك و (يئايميكلا جالعلا)

 ريفوت و يميعدتلا جالعلا نم كلذ يف امب ناطرسلا ىضرم

 ةدوج ىلع لوصحلل ثحبلا و ىضرملا ميلعت و تامولعملا

نمآ جالع و ةيلاع

 قاطن تاذ اهنأ يه ناطرسلا ةيودأل ةيديلقتلا صئاصخلا-

 ماظنلا ديقعت و ةعرجلا و يويحلا ريثأتلا نيب قيض

  يجالعلا

 ببسب امإ  ةعانملا صقن نم نوناعي ىضرملا ابلاغ و

 ضارمألا ببسب وأ جالعلا ببسب وأ ةيساسألا مهتلاح

ةيساسألا ةلاحلل ةبحاصملا

 قرطلا ىلإ ادانتسا  ةريبك تاعرجب يئايميكلا جالعلا

 جالعلا تارايخ اضيأ نكلو  ايالخلا ومن فاقيإل ةيديلقتلا

 ىلإ يعدتست اقبسم ةفورعم ةيبناج راثآ عم ةديدجلا

 نيصصختم فارشإ  و ضيرملا ةلاح معدل ةيبط ريبادت

 جالعلل يداشرإلا راسم عم نمازتي امب

 داشرإ و ةعساو ةرادإ ناطرسلا ىضرمل ةيجراخلا تادايعلا

 ىلإ و ءاودلا مادختسال ةحيحصلا ةقيرطلا ىلإ ىضرملا

 جالعلاب ةقلعتم ةلكشم يأ عم لماعتلا

 لامعتسالا ةدوج نامضل ةبولطم ةينالديصلا ةربخلا-

 ماروألا ةيودأل حيحصلا

 قيرفلا نم لماكتم وضعك هنع ىنغ ال ماروألا يلديص

 يلوألا بيردتلا لضفب .ماروألا ىضرمل  يكينيلكإلا

 ماروألا يلديص بستكي رمتسملا  ينهملا ريوطتلاو

 ريقاقعب نمآلا جالعلا نامضل ةنكمملا تاربخلا لضفأ

يرفص أطخ دحب ماروألا

 و ةسرامملل ةيسايقلا ريياعملا
ماروألا ملع يف ةيلديصلا ثاحبألا



ماروألا ملع يف ةيلديصلا ثاحبألا و ةسرامملل ةيسايقلا ريياعملاماروألا ملع يف ةيلديصلا ثاحبألا و ةسرامملل ةيسايقلا ريياعملا

ةلاحلا نع لوؤسملا بيبطلا عم رواشتلاب

 ةدروتسملا ةيودالا ىلع دامتعالا يرورضلا نم نأ تبث اذإ 

 رداصملا رايتخا نم دكأتلا نع لوؤسملا وه يلديصلا

اهب قوثوملا

 لجأ نم ةرطخلا ريقاقعلا مادختسا بنجت ناكمب ةيمهألا نم 

 مادختسالا باب نم نكلو لاملا (اريثك سيل امبر) ريفوت

دراوملل لثمألا

 ةيلمعلا ءوض يف ةيودألا مادختسا يف رظنلا امئاد بجي 

 يتلا ةرتفلاو ةلاحلل ءاودلا ةمئالم ىدمو ةيجالعلا

 مادختسا ةرتف  ىلإ و ,جالعلا ضيرملا اهيف ىقلتيس

 ىرخأ لماوع ىلإ و هراركت و همادختسا تارم ددع و  جالعلا

 مييقتلا يف ارود بعلت اعيمج لماوعلا هذهو ،ةريثك

.ءاودلا مادختسا ةيداصتقال لماشلا

ريضحتلا

 حاجنإ ىلع ارطخ لكشت ايالخلا ومنل ةطبثملا ةيودألا

 أطخ اهرايتخا مت اذإ ضيرملا ىلع ارطخ وأ ةيجالعلا ةيلمعلا

 ةقيرطب ةنزخم تناك اذإ وأ ئطاخ لكشب ةملعم تناك اذإ وأ

  تابوركيملاب ثولتلل ةضرعم تناك اذإ اريخأ و ةحيحص ريغ

 ماروألا يلديص بجاو وه اهتمرب ريضحتلا ةيلمع ميظنت

 ريياعم ديدحت لمشي اذه و

 و ءاودلا ريفوت و حيحصلا رابتخالا و ةيبطلا ةفصولا 

 ةبقارم و ةيئاودلا ةبيكرتلل ةيلديصلا تافاضإلا عضو

 عضو و اهسفن ريضحتلا ةيلمع و ريضحتلا ةئيب

نيزختلا و لقنلا و ءاودلا ىلع ةحيحصلا تامالعلا

 صيخشتلل اعبت فلتخت دق ناطرسلا جالع ةيودأ تاعرج-

ةلاحلل يضرملا

 عم ماروألا يلديص قتاع ىلع عقت ءاودلا ةعجارم ةيلمع ةحص

 تاذ ةيكينيلكإلا تامولعملا عيمج رابتعالا نيعب ذخألا

 ايسيئر ارود بعلي يلاتلابو  ضيرملا صيخشتب ةلصلا

ةنمآ ةيجالع ةيلمع نيمأت يف

 هتشقانم و هتعجارم متت  ،حضاو ريغ ءيش يأ كانه ناك اذإ 

ةفصولا ردصأ يذلا بيبطلا عم اروف

 ىطعي ، مهل ءاودلا فصو دعب ىضرملا ميلعتل ةجاحلا دنع 

 يف ةلصلا تاذ تامولعملا نم يفكي ام ضيرملا وأ بيبطلا

ءاودلل اذهل نمآلا مادختسالا نامضل موهفم لكش

 بلطتي صوصخلا هجو ىلع ةيديرولا ليلاحملا ريضحت

 ثولتلا نم ةيلاخ ةئيب يف  هريضحتل  دوهجلا لك

 وأ تاسوريفلا وأ ةراضلا ايريتكبلا هببست يذلا

 يئاهن ميقعت دجوي ال ثيح ىرخألا ةقيقدلا تانئاكلا

اهريضحت دعب

 ةيودألا ريضحت نامض ةمهم هقتاع ىلع عقت ماروألا يلديص

 بويع يأ الب و ةيرفص أطخ ةبسنب و بسانملا تقولا يف

ءاودلا فرص

 عضوو ةبولطملا تانايبلا نم دكأتي ماروألا يلديص

هفرص دنع ءاودلا ىلع تاميلعتلا

 ماروألا هينالديص وأ يلديص لقنلل جاتحي ءاودلا ناك اذإ 

ةيلمعلا هذه لالخ ضفخنت ال ءاودلا ةمالسو ةدوج نأ يعاري

حئاصنو تامولعم

 ماروألا ةيلديص يف ةمدقملا ةيلديصلا ةمدخلا رصتقت ال

 ةحيحصلا ةقيرطلاب جالعلا مادختسا تاميلعت ىلع

 يأ نع تامولعم  ميدقت رابتعالا نيع يف ذخؤي نأ بجي

 فئاظولل ةمعادلا ةيودألا وأ ىرخأ ةيودأ عم نكمم لعافت

ءاودلا ىلع يئاذغلا ماظنلا ريثأت اضيأ و ضيرملل ةيويحلا

 تاذ لكاشم ةيأو  ةيودألا هذه مادختسا نأ ىلإ رظنلابو 

  اهل ةراض ةيبناج راثآ  يأ وأ ةيودألا هذه مادختساب ةلص

 حاجن ىلعو جالعلا ىلع ريبك ريثأت اهل نوكي نأ نكمي

ماروألا تاجالع

 ىضرملل  ةيودألا نع  ةلصفم و ةقيقد تامولعم ريفوت 

جالعلا حاجن يف مهم لماع وه

 ةلدايصلاو ءابطألا نيب تامولعملا لدابت و  ةروشملا 

 يتلاو ةيجالعلا ةيلمعلا هاجت نمألاب روعشلا فيضي

 مازتلالا زيزعت و ناطرسلا ضيرم ةحلصم يف  بصت

 عم ءاودلل ةينهملا و ةلماشلا ةرادإلا قيرط نع ةيلمعلاب

 امساح ارود بعلي ةيجالعلا ةيلمعلا يف يلديصلا كارشإ

 ةيلمعلا هذه حاجنإ يف

تامولعملا ةينقت مادختساب لولحلا قيبطت

 ةباتك و ديروتلا لاجم يف تامولعملا ةينقت مادختسا

 قيثوت و ةيودألا ريضحت و رابتخا و ةيبطلا ةفصولا

 دعاسي نأ نكمي ريتاوفلا و ةيودألاب ةصاخلا تانايبلا

جالعلل نمألا مادختسالا زيزعت ىلع

 بسانملا جمانربلا رايتخا وه ةصاخ ةيمهأ تاذ لماوعلا دحأ 

 فادهألاو تايلمعلاو ةيلحملا تابلطتملا ءوض يف

 يف ايسيئر ارود بعلي ماروألا يلديص نأل ةبولطملا

 يف ةبولطملا ةءافكلاب عتمتي و  ةيجالعلا ةيلمعلا

 ماسقألا عم بنج ىلإ ابنج لمعي وه و ةيودألا مادختسا

 بسانملا مادختسالا نامضل ةرادإلا يريدمو ةيكينيلكإلا

 مادختسالا ةلوهس عم تايجمربلل نمآلاو

ةدوجلا تاداشرإو نامض

 ىلع ةمئاقلا ةبرجملا ةيجالعلا تاداشرإلا و تايمزراوخلا

 مادختسا دنع ةدوجلا نامضل ةيساسأ ةمس يه ةيملعلا ةلدألا

 اهل ةمعادلا تاجالعلاو ماروألا ةيودأ

 ةكراشملا يف صصختملا ماروألا يلديص ةربخ مهاست

 و بيبطلا عم ةبرجملا ةيجالعلا تاداشرإلل ةينهملا

 اهب لمعي يتلا ىفشتسملا

 ماروألا تارمتؤم روضح لمشت ةيجالع قرفلا يف مهتكراشم

ةدوجلا لمع قرفو ةصصختم قرفلا يف ةكراشملا و

  ةطخلا يف لخدتلاو ضيرملا ةبقارم اضيأ يرجت امك 

 نييحصلا نيينهملا نيب نواعتلا نم قايس يف ةيئاودلا

 .(ىضرملا قئاثو ةعجارمو راودألا ةرايز لاثملا ليبس ىلع)

 ةعجارملا و ذيفنتلاب نيينعملا  مه ماروألا ةلدايص

 يف ةدوجلا ةرادإ مظن ريوطت يف ةلصاوملاو ةمظتنملا

مهب ةصاخلا لمعلا ةئيب

تارود ميدقت

 ةروطتملا ميلعتلا تايجيتارتسا و ةقسنملا تامولعملا

ةيودألل  نمآلا و حيحصلا مادختسالل  ةمساح تاودأ يه

  نولماعتي نيذلا ةيحصلا ةياعرلا يفظومو ىضرملا ةمالس

 ءاودلا مادختسا  نع ةيمهأ لقي ال ءزج يه ةراضلا ةيودألا عم

بسانملا تقولا يف بسانملا ضيرملل بسانملا

 راكتباب نومزتلم ماروألا ةلدايص صاصتخالا ولوأ مهنأل و

 ءاودلل حيحصلا مادختسالا يف ىضرملل تارود ميظنتو

 ءابطألل تارود اضيأو همادختسا يف بسانملا كولسلاو

نيضرمملاو


