
 

 

 
 صاخلا عاطقلا
 
 تاعيرـــــــشتلا عابتا نم اًءدب كلذو .ةماعلا ةحـــــــصلا فادهأ معدت نأو اًيعامتجا ةلوؤـــــــسم نوكت نأ ةـــــــصاخلا تاكرـــــــشلا ىلع بجي
 جاتنإ يف ةدعاـــــسملا ةـــــصاخلا تاكرـــــشلل نكميو .جهُنلاو تايلمعلا ليوحت ىلإ ًالوـــــصو ةينطولا ةيئاذغلا ةيهيجوتلا طوطخلاو تQولوألاو
 ةمئاق يلي ام يف درتو .ةمادتــسم ةيحــص ةيئاذغ طامنأ عابتا يف مهاــسي امم ،اهل جيورتلاو عيمجلل ةفلكلا ةروــسيمو ةنمآو ةيذغم ةيذغأ
uاهينبت تاعاطقلا فلتخمل نكمي يتلا تاءارجإل. 
 
 ةمادتسالا اوراتخا
 اهوطخت ةوطخ لك يف ةيفافـــــشلا ينبت ا� ردجيو .ضرألا بكوكل ةيعيبطلا دراوملا ىلع اهرثأل تاكرـــــشلا كاردإ مادتـــــسملا ديروتلا ينعي
 مظنلل يئيبلا رثألا نم دحلل نيعرازملا عم نواعتلا ةيذغألا يعنــــصم ناكم�و .اًيعامتجا لوؤــــسم يئيب يدايق رودب اهعالطــــضا ربع
 قرط مادختــــــــــسu مادتــــــــــسم وحن ىلع اهجاتنإ متي يتلا ت�وكملا وأ ةيئاذغلا تاجتنملل ةيلــــــــــضفألا دانــــــــــسإ مهيلع يغبنيو .ةيئاذغلا
 .اًيخانم ةيكذو ةيراكتبا
 
 
 
 ماعطلا ةمئاق ىلإ ةمادتسم ةيحص ةيئاذغ اًطامنأ اوفيضأ

 مئاوق يف مادتـــسم لكـــشب ةجتنملاو ةيذغملا ةيذغألا ىلع ءوـــضلا طيلـــست تنرتنإلا ةكبـــش ربع ةيذغألا عيب ذفانمو معاطملا ىلع بجي
 تادادمإلا ةلــــــسلــــــس لوط ىلع ا�دوجو ةيذغألا ةمالــــــس نيــــــسحت نيومتلا ةعانــــــصو ةيئاذغلا داوملا يعنــــــصمل كلذك نكميو .ماعطلا
 نم ةـياـقولا وأ ةـيلاـعلا ةـيجاـتنإلا ناـمــــــــــــــضل ةـمدـختــــــــــــــسملا ةـيئاـيميكلا تالخدـملا ريث� راـبتعالا نيعب اوذـخ� نأ م� ردـجيو .ةـيئاذـغلا
 .لحارملا نم ةلحرم لك يف ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع رثؤت يتلا ضارمألا
 
 ةفلكلا ةروسيمو ةرفوتم ةيذغملا ةيذغألا اولعجا

 صقنو ةنمــسلاو عوجلا ىلإ يدؤي نأ نكميو ةعونتملا ةيذغملا ةيذغألا يف صقن وه امنإو ،ةيذغألا يف صقن درجم ةيذغتلا ءوــس ربتعي ال
 نوهدلاو ،ةعبــــــشملا نوهدلا تQوتــــــسم نم دحلا ةيئاذغلا داوملا يعنــــــصمو نيومتلا ةعانــــــص ىلع بجيو .اهريغو نداعملاو تانيماتيفلا
 نامــــــضو ،ةرورــــــضلا دنع ،تاجتنملا ةبيكرت يف رظنلا ةداعإ كلذ ينعيو .ةيئاذغلا تاجتنملا يف حلملاو ةفاــــــضملا تQركــــــسلاو ،ةلوحتملا
 .عيمجلا ةعفنمل ةروسيم راعس  ةيذغملا ةيذغألا نم ةعونتم ةعومجم رفوت

 
 نيلوؤسم اونوك



 

 

 نع ؟فيك .ءالمعلل حـــضاو لكـــشب ةيذغتلاو جتنملu ةـــصاخلا تامولعملا مدقت نأو ةيفافـــشلu مـــستت نأ ةيذغألا تاكرـــش ىلع ّنيعتي
 نأ بجيو .ةقداـــص ةقيرطب تاجتنملا قيوـــستو ةيحـــصلا ةيذغألا تارايخل جيورتلاو تاوبعلا ةهجاو ىلع ميـــسوتلا تاقاطب ريفوت قيرط
 ةــيذــغملا ةــيذــغألا ىلع ةــيمقرلا طئاـــــــــــــــسولاو تال¥او ،ةــينالعإلا تاــحوللاو ،ويدارلاو ،نويزفلتلا ربع ةــيمالعإلا ةــيعوتلا تالمح زّكرت
 .عيمجلل ةيحصلا ةيئاذغلا طامنألا دئاوف ىلع ءوضلا طيلست عم ،مادتسم وحن ىلع ةجتنملاو
 
 ةديج ةروصب اوفلغ
 بجي الو .ةئيبلا مارتحا ةازاومب ،اهتيحالـــــص ةرتف ليطتو ةيذغألا ةمالـــــس نم ديزت يتلا فيلغتلا داوم مادختـــــسا تاكرـــــشلا ىلع ّنيعتي
 ءاملعلا فــــــــــشتكيو .ريودتلا ةداعإل وأ للحتلل ةلباق داوم مادختــــــــــسu فيلغتلا داوم جاتنإ يغبنيو ةيئاذغلا داوملا فيلغت يف طارفإلا

 تQافنلا نم ةمخـــضلا تايمكلا نم دحلا يف لوؤـــسملا فيلغتلا دعاـــسيو .ةبلـــص تاوبع جاتنإل ةرذلا لثم ةيذغألا مادختـــسال اًقرط
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تQافنلا تاّبكم ىلإ اًيموي فاضت يتلا

 
 ةيذغألا رده نم اوللق
 نم ةـيذـغألل هـترادإ ةـيفيك رييغت هـنكميو .اـهردـهو ةـيذـغألا نادـقف نم دـحلا يف اًريبك اًرود ةـفاـيــــــــــــــضلاو نيومتلاو قداـنفلا عاـطق يدؤي
 تايعمجلا حلاـــــــصل ةيذغملاو ةيحـــــــصلا ةيذغألا ضئافب عربتلا ّدعُيو .تQافنلاو ةيئاذغلا ضئاوفلا نع ًالـــــــضف ،اهجاتنإ ىلإ اهرداـــــــصم
 ضئاوفلا مادختـــــسا ىرخألا ةمادتـــــسملا تارايخلا لمـــــشتو .فارطألا ةفاكل اًحبرم اًعـــــضو ،لاثملا ليبـــــس ىلع ،ةيذغألا كونبو ةيريخلا
 .ةقاط ىلإ ةيذغألا نم ردهملا ليوحت وأ ت�اويحلا ةيذغت ضارغأل لكألل ةحلاصلا ريغ ةيذغألا نم ردهملا وأ ةيئاذغلا
 
 
 
   ةوجفلا اودس
 ةلعاف تاهج نوربتعي مهف كلذ عمو ،رارقلا عنـــص ةيلمع نم مهداعبتـــسا متيو ةـــضفخنم اًروجأ بابـــشلاو ءاـــسنلا ىـــضاقتت ام اًبلاغ
 رئاـــــــسو بابـــــــشلاو ءاـــــــسنلا ةيامح ةيعارزلاو ةيئاذغلا مظنلا ىلع بجيو .يئاذغلا نمألاو ةعارزلا لاجم يف ملاعلا ىوتـــــــسم ىلع ةيـــــــسيئر
 بيردتلاو تامولعملاو ليومتلا ىلإ لوـــــــصولا نيـــــــسحت كلذ بلطتيو .ةنمآ شيع لبـــــــس ريفوتو Qًداـــــــصتقا ةـــــــشمهملا ةيلحملا تاعمت¥ا
 تائف عيمج عم ةيراكتبالا تايجولونكتلا ةكراشم لالخ نم ةيمقرلا ةوجفلا ّدس يف ةدعاسملا تاكرشلل نكميو .ةيعامتجالا ةيامحلاو
ـــسحت نأ ةفرعملل نكميو .ةريغـــصلا تازايحلا باحـــصأ نم نيعرازملا  دومـــصلا ىلع ةردقلا نم ديزي امم ،ةيئاذغلا تادادمإلا ةلـــسلـــس نّ
 .ةيذغألا ردهو ،تQذغملاو ةيذغألا نم دقاوفلا للقيو
 
 لصاوتلZ اوموق
 ٍطمن ىلع لوـــصحلا ةيناكم� درف لك هيف عتمتي لبقتـــسم ءانبل ىرخألا ةيملاعلا لامعألا تاكرـــشو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم عم اولمعا
 يتلا ةيذغتلاو ةيئاذغلا مظنلا نأــشب ةيعوطلا ةيهيجوتلا طوطخلا ذيفنتل تاموكحلا اهلذبت يتلا دوهجلا اومعداو .مادتــسم يحــص يئاذغ
 كراـشتو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم اهفيـضتـستو ،قـسنملا لمعلل لمشألا ةيلودلا ةـصنملا ربتعت يهو .يملاعلا يئاذغلا نمألا ةنجل اهتعـضو
 .عيمجلل ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا نامض لجأ نم اًعم لمعلu ةحلصملا باحصأل حمست يهو .اهليومت يف


