
  عبرملا ديدحت ىجري ،ةيلاتلا تارابعلا نم لك يف
..هجو لضفأ ىلع كرظن ةهجو لثمي يذلا عبرملا

 

 لزنملا يف و ةسردملا جراخ اهب ثدحتي يتلا تاغّللا يلفط ةسردم فرعت

 هتفرعم ىدمو اهملعت فيك ،يلفط اهثدحتي يتلا تاغللاب يلفط ةسردم متهت
 (اعامتساو ةثداحم ةباتكو ةءارق) ىرخألا تاغلل

 اهب رختفي نأو اهب ثدحتي يتلا تاغللاب مامتهالا ىلع يلفط ةسردملا دعاست

 يتلا تاغللا مادختسا ىلع طاشنب بالطلا يلفط ةسردم يف نوملعملا عجشي
 مهملعت معدل اهننقتي

 ىلع) سوردلا جراخ مهتاغل عيمج مادختسا ةيرحب بالطلا عتمتي ،يلفط ةسردم يف
 (رمملا يفو ةحارلا تقو يف ،لاثملا ليبس

  .ةينيدلا انتادقتعمو انتلئاع ةفاقث ةسردملا مرتحت

 ةسردملا يف ةيرصنعلا تالاحلا /باقلألا لامعتسا عم حماستلا متي ال

 و ةدوجوم بالطلاو نوفظوملاو نوملعملا اهب ثدحتي يتلا تاغللا ،يلفط ةسردم يف 
 .(كلذ ىلإ امو تاططخملاو روصلاو تاقصلملا لثم) ةضورعم

 ليبس ىلع) عوضوملاب ةقباسلا يلفط ةفرعم رابتعالا يف نوملعملا ذخأي
 لكشب تايضايرلا سيردت متي دق - فلتخم دلب يف ميلعتلا ءانثأ لاثملا

 دجوت دلب يف اوشاع دق بالطلا ناك اذإ ايفارغجلا يف ًالثم) براجتلاو (فلتخم
 تاعارص نم اهيف اوناع دق نادلب نم بالطلا نوكي ثيح خيراتلا يفو ،نيكارب هيف

.مهملعت معدل (لالقتسالا لجأ نم

 ةيفاقثلاو ةيوغللا ةيفلخلا
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  عبرملا ديدحت ىجري ،ةيلاتلا تارابعلا نم لك يف
..هجو لضفأ ىلع كرظن ةهجو لثمي يذلا عبرملا

 يناعي ال يكل ،يلزنملا بجاولا ءادأل ةمزاللا ةغللا يفهنودعاسي يلفط وسردم
 ؟ملعّتلا ءانثأ

 هئادأ ىوتسمب ينغلبتو يلفطل ةيزيلجنإلا ةغللا روطت يلفط ةسردم بقعتت

 ةغللاب ةباتكلا تاراهمب قلعتي اميف تاظحالم نيملعملا عيمج مدقي
 .مهعوضوم يف نسحتلا ىلع هتدعاسمل (تادرفملاو دعاوقلا) يلفطل ةيزيلجنإلا

 يف ةمدختسملا ىرخألا داوملاو ةيسردملا بتكلا يف ةدوجوملا روصلا دّسجت
 ةعونتم تايفلخ نم بابشلا يلفط ةسردم

 ثدحتي يتلا ةفلتخملا تاغللاب بتك ىلع يلفط ةسردم يف ةبتكملا يوتحت
 بالطلا اهب

 يننكمي هنأ رعشأ .ةيفاضإ ةدعاسم ىلإ يلفط جاتحا اذإ ةسردملا ينريشتست
 ةيفاضإ ةدعاسم ىلإ جاتحي يلفط نأ تدقتعا اذإ ةسردملاب لاصتالا

 اًيميداكأ يلفط ءادأل اًديج اًمهف ةيسردملا ريراقتلا ينيطعت

 يلفط ةسردم يف ةديج سيردّتلا ةدوج

 همدختسأو ةسردملا ةسايس بجومب بولطم وه امك يلفط تايموي رتفد عقوأ
 نيملعملا عم لصاوتلل

ملعّتلا معد
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  عبرملا ديدحت ىجري ،ةيلاتلا تارابعلا نم لك يف
..هجو لضفأ ىلع كرظن ةهجو لثمي يذلا عبرملا

 ام لك راهظإ اًيلاح عيطتسي ال يلفط نأ ينعي ةيزيلجنإلا ةغللا تاراهم صقن .
 اذه .ةسردملا يف وأ تيبلا يف ةيسردملا هتابجاو يدؤي امدنع هملعت امو هفرعي

 اًريثك هطبحي

 ةيزيلجنإلا ةغللاب اًديج هئالمز عم لعافتلا عيطتسي ال امدنع يلفط رتوتي
 ةيعامتجالا هتاعومجمو هتاقادص ىلع رثؤي اذهو .لصفلا يف

 هذه يف هتاناكمإ ىلإ لوصولل يلفطل ةبسنلاب ةيلاع تاعقوت ةسردملا ىدل
 ةيزيلجنإلا ةغللا يف يلاحلا هاوتسم نع رظنلا ضغب ةسردملا

 سيل يلفط نأو اًتقو قرغتسي ةيزيلجنإلا ةغللا ملعت نأ يلفط ةسردم كردت
 اًديج ةغللا ثدحتي ال هنأ درجمل ةصاخ تاجايتحا هيدل

 اهيلإ بهذي يتلا ةسردملا يف هتاناكمإ ىلإ يلفط لصيس

 اًهيجوت ىقلتيس هنأ يف قثأ ،ةيوناثلا ةسردملا ةلحرم ىلإ يلفط لصي امدنع
 ةسردملا كرتي امدنع يفيظو راسم كلسل اًديج اًينهم

 ،ةسردملا يف نامألاو ةداعسلاب يلفط رعشي

 رايتخا لثم) ةمهم تارارق ذاختا ىلع يندعاستو يلفط ةسردملا دعاست
 (ةايحلا ةرود مييقتو ةيلاقتنالا ةنسلاو ،يلاعلا/يداعلا ىوتسملاو ،عيضاوملا

ةيهافرلاو داشرإلا
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  عبرملا ديدحت ىجري ،ةيلاتلا تارابعلا نم لك يف
..هجو لضفأ ىلع كرظن ةهجو لثمي يذلا عبرملا

 يف ينمعدت يهو ةيزيلجنإلا ةغللاب يثدحت ىدم اًديج ةسردملا فرعت
 يرجي امب ةيارد ىلع يننأ نم دكأتلل يتالعافت

 نييروف /نييريرحت نيمجرتم نم ةدعاسملا يلفط ةسردم مدقت ،رمألا مزل اذإ
 ةمهم اياضق نأشب لصاوتأ امدنع

 ةرادإلا سلجمو ءابآلا سلجم يف نولثمم ةعونتم تايفلخ نم ءابآلا

 ةعونتملا ةيبالطلا ةئيهلا بالطلا سلجم يف نولثمملا سكعي

 يتغل ببسب يل ةبسنلاب قهرم رمأ نيملعملاو ءابآلا تاعامتجا روضح نإ
 ةيزيلجنإلا

 ماظنل يمهف مدعل ةبسنلاب قهرم رمأ نيملعملاو ءابآلا تاعامتجا روضح نإ
 يدنلريإلا ميلعتلا

 اهمهفأ ةغلب ةيساسألا قئاثولا يلفط ةسردم مدقت

 ةيزيلجنإلا ةغلب ةبوتكم اهعيقوتب موقأ يك تيبلل ّيلإ ةلسرملا لئاسرلا
 ةطيسبلا

ةسردملا عم لصاوتلا
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