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 ةمدقملا
اصوصخو EFGمألاو يركسعلا نم<لا ل>قتسم لوح تالؤاس1لا نم ,+ثك رودت

K
 Lائرلا نالعإلا دعRG 

 هتا<حالص عيمج نع يداه روصنم هfرد>ع ةTروهمجلا سaئر ه>جومL ^خت يذلا م2022 لZTبإ 7 :خــــTراتب
xF مضu صاخشأ ة<نامث نم نوكم RGائر ةدا<ق سلجمل اهملسو

G ضعyTكسعلا تال<كش1لا ةداق عيمج هتZTة 
�~وحلا دض ةفلاحتملا ة<نمألاو

G )راصنأ �(. 

ارظنو
K

EFG xFمألاو RGا<سلا عضولل 
G ك سلجملا ل�ش� ،نم<لا�Fتاوقلا عيمج د<حوتل ةحلم ة<نطو ةرو 

�~وحلل ةضهانملا ةحلسملا
G كسع ةد<قعو ةدحوم ةدا<ق تحت اهعضووZTةدحاو ة. xF

G بونج دهش ،2021 ماع 
 )قباسلا( سaئرلا ةموكح بناج �إ ةyTضنملا تاوقلاو ةهج نم �Gاقتنالا سلجملا تاوق F,�ب تامادص نم<لا

 ة<فارغجلا ةحاسملا نم ردق �+�أ  ^ع امهترط<س طس� لجأ نم ىرخأ ةهج نم يداه روصنم هfر د>ع
xF ة<ل>قتسملا ة<سسؤملا ة<�بلا ^ع ذاوحتسالاو

G نم<لا بونج.  

xFو
G دج ةحلسم تال<كش�و تاعامج ترهظ ،ةنهارلا فورظلا لظuظولا ل�<هلا جراخ ةد>�F

G ةلودلل 
 .نوناقلا نع دع>لا ل¤ د<عL اهلمعو ةف<ظولا طو¢¡و ,+ياعمل ةاعارم يأ نودو

xF ة<موكح ,+غلا ةحلسملا تال<كش1لاو تاعامجلا روهظ دعTو
G يأ Lلاح ءاوس ةدقعم ة<نمأ ةل�شم دل 

xF اهدوجو مهس¨ ث<ح ،مالسلاو تاyTس1لا تا¦+ف لالخ وأ تاعا�لا دوجو
G ا<سلا رارقتسالا مدعRG تا©اهتناو 

xF امL ناس»الا قوقح
G نلا ^ع مئاقلا فنعلا كلذyامتجالا عḠ بهنلاو ي°قلا ءافخالاو ة<ئاوشعلا تالاقتعالاو 

F±ارألا ^ع ءال<1سالاو بuذعتلاو
G ةصاخلا تا²لتمملا ,+مدتو. 

اuدحت لثمu ةZTكسعلاو ة<نمألا تاسسؤملا ءانب ةداعإ
K

ا,+بك 
K

انوكمو 
K

اماه 
K

xF ءانبلا ةداعإل 
G ام ةلحرم Lدع 

xF ةقثلا ةداعتساو ة<نمألا تالالتخالاو F±وفلا راش1نا نم دحلا لجأ نمو .عا�لا
G لا تاعمتجملاE¦G نم تناع 

 ةط>ترملا ل©اشملا عم اهلالخ نم لماعتلا متي E¦Gلا تا<لآلاو ىؤرلاو تاروصتلا عضو نم دLال ،ة<لهألا بورحلا
Lكسعلا تال<كش1لاو تاوقلاو ةحلسملا تاعامجلاZTلا ةE¦G ة<لهألا تاعا�لا كلت اهتزرفأ.   

ارظن
K

xF نهارلا عضولل 
G ةك¦+شملا ةفلتخملا فارطألاو نم<لا xF

G ومش جهن عا>تا مهملا نم ،عا�لا�G 
 ل©ا<ه ^ع �Gاحلاو قباسلا عضولا رثؤي نأ لمتحملا نم نأل مساح جهنلا اذهو ،عقاولا ضرأ ^ع عضولا ةساردل
xF ة<ل>قتسملا نمألاو م�حلا

G ا,+ثأت دل>لا
K

ا,+بك 
K. مألا عضولافEFG ا<سلاوRG احلا�G عبش1مو دقعمو رقتسم ,+غ 

Lلوألاو حلاصملاyTةمئاقلا تا<لآلاو عا�لا با>سأ مهف نإف ،كلذلو .نم<لا ل>قتسمل ة<سفانتلا ىؤرلاو تا 
 ةyfلطملا ة<قا<سلا ةلحرملا دادعإل ة<ساسأ ةوطخ ةحلسملا لئاصفلاو تاعامجلا دوكرو طاش» �ا ەا>1نالاو
xF رارمتسالا عم نم<لا معدل ةدuدج را�فأو تا<جهنمو جمارب عضول

G مالسلا لولح وحن لمعلا. 

xF يركسعلاو EFGمألا عضولل قيمع مهف �ا لوصولا لجأ نمو
G ة<لارد<فلا تاداحتالا ىدتنم دقع ،نم<لا 

F xF,�ساممو ءا�+خ روضحL دحاو موي ةدمل لمع ةشرو )ىدتنملا(
G 2022 ويام رهش xF

G ناونع تحت ال�ملا ةنيدم: 
xF يركسعلاو EFGمألا عضولا ل>قتسم(

G ساسأ ^ع ءانبلل ةشرولا تعس )"ة<لودلا براجتلا نم ملعتلا " نم<لا 
 سوردلا :ةلتاقملا ة<نم<لا تاوقلا جامدإ ةداعإ" ناونعL اتyfج ت<مأ روتكدلا دادعإ نم ىدتنملا رTراقت نم F,�ت�ثا
F~اثلا رZTقتلاو "ىرخألا اuاضقلا نم ةدافتسملا

G Lجتلا سوردلا :ة<تارامإلا ةحلسملا تاوقلا جامدإ" ناونعZT¾>ة 
 "نم<لل
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 :لمعلا ةشرو فادهأ

xF ة<لودلا براجتلا نم ةدافتسالا •
G ةحلسملا تاعامجلا جمدو م<ظنت xF

G ةفلتخملا ةلودلا ل©ا<ه 
 .)ة<لاردفنوÂلا - ة<لارد<فلا – ةدحوملا(
xF امL – ةفلتخملا رظنلا تاهجو �ا عامتسالاو ةفرعملا لدا>ت •

G نم<لا ةحلصملا باحصأ نم كلذ�,F – 
 .براجتلا ەذه تا<بلسو تا<باجuإ ةشقانمو ة<لودلا براجتلا نم سوردلا صالختسا لالخ نم

 طZfلا قZTط نع )ة<لاردفنوÂلا – ة<لارد<فلا – ةدحوملا( ةفلتخملا ةلودلا ل©ا<ه لوح ةفرعملا لقص •
 .ة<عقاولا تاسرامملاو ÃGلعلا ثح>لا F,�ب
xF ثح>لاو لمعلا تالاجم دuدحت •

G ل>قتسملا. 

 

xF كراش
G ثالث لمعلا ةشرو�,F دا©أ ة<صخشuكسعو ة<مZTلثممو )ءاس» 4 مهنم( ة<سا<سو ة<نمأو ة�,F تامظنم نم 

F~دملا عمتجملا
G نم<لا ءاحنأ نم ةفلتخم ة<فارغج عقاوم نم xF

G لمعلا ةشرو. 

 نم نومظنملا نكمتي مل ث<ح .نم<لا بونج نم ىؤر ,+بك ل�ش� نوكراش1ملا اهشقان E¦Gلا براجتلا تلمش
�G xF~ونجلا �Gاقتنالا سلجملا كراش¨ مل .ةشرولا روضحل )F,�يثوحلا( � راصنأل F,�لثمم ةوعد

G ا<مسر ةشرولا
K

، 
 .نÆFTاحلا نمض اونا¤ سلجملا نم ءاضعأ نÂلو

 تاوقلا ,+ثأتو ،ةZTكسعلا تادحولا لوح مهثوحL اوضرعتسaل ءا�+خلا F,�ثدحتملل ةصنم لمعلا ةشرو ترفو
xF ةZTكسعلا

G ا<سلا رارقلا عنصRG، تاشقانمل قالطنالا ةطقن ضورعلا ەذه تمدق  .ة<لودلا براجتلاو ،م�حلاو 
اددع ةلئسأ تّدلوو ،F,�كراشملا F,�ب ةقمعتم

K
ا,+بك 

K
 تالاجمو ةك¦+شملا مامتهالا تالاجم ^ع تزكرو ةلئسألا نم 

xF ةÊTكرماللا رود :uĜ ام تالاجملا ەذه لثم تلمشو ،Ĝ>قتسملا لمعلا
G دقتuلماعلل معدلا م�,F ىوتسملا ^ع 

Ĝ xFحملا
G ب قلعتي امËطتو ،تاوقلا جامدyTطولا راوحلا معد لجأ نم تا<لمعلا رEFG ةلودلا ل©ا<هو ،لماشلا 

xF عا�لا دعL ام ةلحرمل ةلمتحملا
G نم<لا. uقتلا متخZTر Lلمتحملا لمعلا نع ةماع ةحمل xF

G ةم¤وحلا لاجم 
xF ة<نمألا

G نم<لا. 
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 لمعلا ةشرو فاد6أو ةدنجأ
 ةدنجألا

 ةمدقملاو ب,ح*(لا 12:00
 .رهوج نب حالص Ìذاتسألا ةشرولا °aمو مدقم
 

 توم<=ح ةظفاحم مسا7 ثدحتملا 12:10
 .ة<نفلا نوؤشلل توم�Fح ةظفاحم ل<كو ،قTزراL د<عس F,�مأ Ì سدنهملا :ثدحتملا
 

<M ماعلا <JKمألل صاخلا EFمألا ثوعBملا بتكم 12:20
F نم,لا 

F~وتنأ Ì د<معلا ÃGمألا ثوع>ملل يركسعلا راش1سملا :ثدحتملا
G موزلا �+ع( دراوياه(. 

 
 ة,لارد,فلا تاداحتالا ىدتنم 12:30

 .)موزلا �+ع( قنبانك سك<ل<ف Ìىدتنملا سaئر بئان :ثدحتملا
 

 ءادغلا لوانتو ةالصلا ءادأ 12:40
 :)cوألا لمعلا ةقرو( cوألا ة,شاقنلا ةسلجلا 13:45

Lكسعلا تادحولا عقاو( :ناونعZTة xF
G روتكدلا اهمدق ،)نم<لا بونجÌ يد<عجلا �د>ع. 

 
 )ة,ناثلا لمعلا ةقرو( cوألا ة,شاقنلا ةسلجلا 14:00

Lكسعلا تاوقلا ,+ثأت " مالسلاو برحلا ة<لدج( :ناونعZTا<سلا رارقلا ^ع ةRG" (، روتكدلا اهمدقÌ نب حالص 
 .لشدم
 

 )ةثلاثلا لمعلا ةقرو( cوألا ة,شاقنلا ةسلجلا 14:15
Lلا تاجلاعملا ( :ناونعE¦G ة<نم<لا ةموكحلا اهتذختا Lاهمدق ،)م2015 ماع ندع ^ع ةرط<سلا ةداعإ دع 
 .)موزلا �+ع( يداوعلا دمحم Ìروتكدلا
 

 )ةع7ارلا لمعلا ةقرو( ة,ناثلا ة,شاقنلا ةسلجلا 14:30
Lة<لودلا براجتلا نم ملعتلا( : ناونع(، فو�+لا اهمدقaروسÌ ج ت<مأyfات )موزلا �+ع(. 
 

<JK> Mكراشملا لBق نم ةمدقملا لمعلا قاروأ لوح تاق,لعتو ةلئسأ 15:00
F ةشرولا. 

 
 ةحا*(ساو ةالصلا ءادأ 15:40
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 شاقنلا ةلئسأ لوح sEFدقت ضرع 16:00

 موزلا �+ع )ادنك ـ ة<لارد<فلا تاداحتالا ىدتنم ،عــــTراشملا لوؤسم( ز,+تس جروج :ثدحتملا
 

 )شاقن تاعومجم ثالث( ةuvملا لمعلا تاعومجم 16:05
 

 ةuvملا تاشاقنلاو ةعومجملا نم ةكراشملا 16:50
 

 <JKكراشملا تا7اجإ }ع K(خألا قيلعتلا 17:30
F~وتنأ د<معلاو ،قنبانك سك<ل<فو ،اتyfج ت<مأ Ìروسaفو�+لا :F,�ثدحتملا

G دراوياه. 
 

 .ماتخلا 17:45
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 :CDEثدحتملا نع ةذ<ن
 ات��ج ت,مأ �روسuفو~(لا

 ىدتنم يراش1سم ,+بك 
xF كراشم ذاتسأ ،ة<لارد<فلا تاداحتالا

G 
 تاوقلل ةعLاتلا ةyTجلا برحلا ة<ل¤
 تزكر ث<ح ،اماLالأ ،ة<كZTمألا ةyTجلا

 ،اهراش1ناو ةحلسألا جاتنإ ^ع هتاLاتك
Ĝ xFخادلا نمألا اuاضقو

G غ تاعمتجملا+, 
 ا<لا¦+سأو ا<سآ بونج تاسا<سو ،ة<Zfغلا
الضف ،تاتشلا ةسا<سو ،ة<نمألا

ً
 نع 

 وهو ،ة<بعشلا ةسا<سلاو ةفاقثلا ةسا<سلا
 .بتك ة<نامثل ررحمو فلؤم

 نام,لس د,عس � دBع �روتكدلا
  يد,عجلا

 تاساردلل توم�Fح زكرم سaئر
 خــــTراتلا ذاتسأو ،¢°�لاو قيثوتلاو ة<خTراتلا
 ةعماج بادآلا ة<ل�L خــــTراتلا مسق سaئر ،توم�Fح ةعماج بادآلا ة<ل¤ خــــTراتلا مسقÆ Lاعملاو ثuدحلا

اقLاس توم�Fح
K

xF ة<سا<سلاو ة<فاقثلاو ةuداصتقالاو ة<عامتجالا عاضوألا ( : ةعوبطملا بتÂلا نم ,+ثÂلا هلو ،
G 

xF �وألا ةT,+ثÂلا ةنطلسلا ،)م1945-1918(توم�Fح
G ح�Fم1730-1411 توم، xF

G رات باحرTح خــــ�Fتوم 
اضuأو ،) .... ةروثلاو ةuد<لقتلاو ة<مسرلا ةرادإلا ة<ط<عقلا ةنطلسلا ،Æاعملاو ثuدحلا

K
 ثوح>لا نم دuدعلا هل 

xF ةروش�ملا تاساردلاو
G ب تاقالعلا( :ة<ملعلا تالجملا�,F لمملاÂو ة<نم<لا ة<ل¤وتملا ةfZTا<ناط Lبرعلا دع 

xF ة<ناط�T+لا ةسا<سلل ةضراعملا ة<بعشلا فقاوملاو ،مE¦ 1925ح �وألا ة<ملاعلا
G ح�Fم1950-م1936توم 

....( 

 لشدم نب برلادBع F}ع حالص �روتكدلا

ا<لاح توم�Fح ةعماج ة<سا<سلا مولعلا مسق سaئر 
K

 عامتجالا ملعو ةفسلفلا مسق سaئر دعاسم ،
Lح ةعماج بادآلا ة<ل��Fاس تومLاق

K
 دuدع هل قبسألا ندع ةعماج ة<f¦+لا ة<ل�L بالطلا نوئشل د<معلا بئانو ، 

xF ةأرملا ،"اجذومن ةمامإلا" لTوأتلاو ةuدÊTلا ( : ةروش�ملا ثاح>لا نم
G ب انثارتو ،ةصوقنم قوقح :نم<لا�,F 

 ةموظنم ^ع تا<ئاضفلا ,+ثأت قالخألاو مالعإلا ( : ناونعL ةعا>طلا تحت باتكو )....  دوش�ملاو دئاسلا لقعلا
 )م<قلا
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  يداوعلا F}ع حلاص دمحم �روتكدلا

 ريدم ،توم�Fح ةعماجL دعاسملا يرح>لاو يراجتلا نوناقلا ذاتسأ و ة<ندملا ة<منتل ءارأ ةسسؤم سaئر
اقLاس EFGم<لا ءارزولا سلجم سaئر سaئرلا بئان بتكم

K
 توم�Fح ةعماج نوناقلا ة<ل¤ صاخلا مسقلا سaئر،

اقLاس
K

xF ماعلا فظوملل بuدأتلا ماظن ( :تاساردلاو ثاحLألا نم دuدعلا هل ،
G م<لا  ة<ندملا ةمدخلا نوناقEFG، 

xF م<كحتلاو ،ةTراجتلا ةلا¤ولا عاونأ ،ةنراقم ةسارد ةTراجتلا ةلا¤ولا ءاضقنا با>سأ
G ةلاسر" ة<ف�ملا تالماعملا 

 .) "ەاروتكد
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 ةضرعتسملا قاروألا
<M ة��كسعلا تادحولا عقاو"

F نم,لا بونج"  
   يد<عجلا نام<لس د<عس � د>ع Ìروتكدلا 
                                                                                                                                                              
  :تالأملاو روذجلا

xF ة<نمألاو ةZTكسعلا تال<كش1لاL قلعتي ام<ف ةصاخو انمادقأ تحت يرجu ام مهف اندرأ اذإ
G بونجلا 

ا<فاقث انيف دتمملا خــــTراتلل ةعT¡ ةدوع نم دLال
K

 ة<نم<لا ة<Zfعلا ةTروهمجلا ما<ق ذنمف ،ةعاسلا ذه �إ اTراضحو 
xF م1962 ماع

G روهمجو نم<لا لامشTدلا نم<لا ةuم1967 ة<بعشلا ة<طارقوم xF
G نجyfة,+بك صرف تأ<هت ه 

 رyfت�أو �+مت¾س F,�تروثلا حورو مخز ه<ف خفنTو كلذ معدu ،ة<نطو ةد<قعL ةمظنم ةحلسم تاوق سaسأتل
xF ةطلسلا ^ع عا�لا نÂل ؛ةحومطلا ةمهلملا امهئدا>مو

G لامشلا Lئرلا لتقم دعaماع  يدمحلا م<هاربإ س 
xFو ،نطولل ءالولا نم �+�أ نيذفنتملا ضعfو هتداقل شaجلا ءالو كرح  م1978

G ونجلا لاتتقالا ىدأ بونجلا~�G 
�G xF~ونجلا

G جلل ة<نطولا ةد<قعلا فس» �إ م1986 ريانيaش.  

xF
G 22 روهمجلا ما<ق نالعإ مت م1990 ويامTةدحوملا ة<نم<لا ة Lب ةعراس1م ةدحو ^ع قافتالا دع�,F 

اقLاس نTودعلا( F,�ماظنلا
K

F xF,�فلتخملاو  )
G الا بناوجلاuرأل ؛ ة<جولدfتاونس عــ Lكسعلا تادحولا ت<قZTع ة^ 

xFو ، اهراش1ناو اهكرحت ءانث1ساL ه<لع ÙG ام
G ب برح تماق م1994 ف<ص�,F بناجلا�,F ه اهجئاتن زربأ نمÊTةم 

xF ەرداوك شaمهتو هشaج دارفأ عيمج حــــT°�و هتادحو ك<كفتو بونجلا
G تالاجملا مظعم Lه>ش¨ راص ث<ح 

xF  كلذ دعاس ،رمحألا نسحم Ĝع لاF+جلا حــــ�Tت بسحĜ Lخادلا رامعتسالا
G ام روهظ uفرع Lونجلا كارحلا~�G 

xFو ،طا>ترالا كفL ة>لاطملا �إ تلصوو ه>لاطم تجردت يذلا
G لامشلا Lب فشكتي عا�لا أد�,F روتلا ةاعدTث 

xF ماسقنالا رهظ نÂل ،هل F,�ضفارلاو
G جلا فوفصaىرخأ ةرم حطسلا ^ع ش Lيغتلا ةروثب فرع ام ما<ق دع+, xF

G 
 .حلاص �د>ع Ĝع ل<حرب ة>لاطملا ةروثلل رمحألا نسحم Ĝع لاF+جلا مضنا امدنع ةصاخ 2011 ريا�+ف

xF
G حيطأ م2011 ماع رخاوأ LعĜ رد>ع بختناو حلاص �د>عfئر يداه روصنم هaاس

K
 نÂل ،ةTروهمجلل 

 مظعمو ءاعنص مهيدuأL تطقس1ل F,�يثوحلا عم تفلاحت مuدقلا ماظنلا نمأ تاوقو ةقLاسلا ةموكحلا نم دارفأ
xF   نم<لا لامش قطانم

G 21 كسعلا تال<كش1لا تك�فت اذكهو ،م2014 �+مت¾سZTروهمجلل ةTل ،ة<نم<لا ةÂن 
xF تدحوت ة<ندملاو ةZTكسعلا هتاعاطق عيمج نأ  بونجلل ة>س�لاL تفاللا

G ة<بعش ةمواقم Lيثوحلا دض ةلسا�,F 
xF �نلا قيقحت yf�,Fنجلل نا¤ ام رمألا ةق<قحو ،حلاص سaئرلل ة<لاوملا تاوقلاو

G ا<ق تقوRG  مهدومص مغر 
 ) تارامإلا ،ةuدوعسلا ( �G~رعلا فلاحتلا ةدا<قL ) مزحلا ةفصاع ( Ãسملا ةZTكسعلا ة<لمعلا الول مهتا<حضتو
 .رفصلا نم بئاتكو ةyTلأ ل<كش�و ة<yfنج تاوق بTردتو حيلس� ةداعËب ماق يذلا

�G xFاقتنالا سلجملا نالعإ نا¤
G م2017 ويام Lادuق ةZّfنجلا ملح تyfي�,F الثمم راص اذهلو لاصفنالا نم

ً
 

xF تارامإلا تمهسأ ةZTكسع تال<كش1ب دونسمو ة<yfنجلا ة<ضقلل
G متو اهل<كش�yTو اهلÚنم اهب ف¦+عمو اهتراد 

 :�Gاتلا وحنلا ^ع ÙGو اهفا¢¡إل عضخت الو ة<ع¢°لا ةموكحلا
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<�مالا مازحلا
F: 

xFو ،)ة<yfنجلا ةمواقملا ( F,�يثوحلا تمواق E¦Gلا تاوقلل ماعلا Ãسملا نا¤
G اهنم زرف م2015 ماع رخاوأ 

xFو ،) EFGمألا مازحلا (  ه<لع قلطأ لص<ف
G Lادuةوقلا ەذه ت¢°1نا م2016 ة xF

G بأ ، جحل ، ندع تاظفاحم�,F ، 
 ^ع اهترط<س تطس� اهذوفن عسوت عمو ، تاظفاحملا ەذه لخادم ^ع EFGمألا راش1نالا اهيلإ دنسأو ،علاضلاو
xF تلخد اهنأ لL ، ة<ع¢°لا ة<نمألا ةزهجألا ءادأ عجارت عم نماF¦+لاL عــfرألا تاظفاحملا

G م2019 سطسغأ xF
G 

EFG xFمألا راش1نالاو ندملا لخاد ةط¢°لا ماهمEFG Lمألا مازحلا تاوق موقتو ، ة<موكحلا تاوقلا عم ةهجاوم
G 

 .تاظفاحملا لخادمو تاZTيدملا

 :دانسإلاو معدلا تاوق

xF تنا¤
G اد>لاuتكراش ةدودحم بئاتك ة  xF

G ةدعاقلا م<ظنت دض  لاتقلا xF
G بأ�,F ، وxF

G Lادuم2018 ة 
ا<مسر ت<مس

K
 ،ةعردملا تاZfعلا اهنم تارامإلا نم يركسع معد ^ع تلصحت دقو دانسإلاو معدلا ةyTلأ 

 تاركسعم نم ةحلسأو يركسع داتع ^ع تلصحت ام¤ ،تاLاLدلاو ،ةطسوتملا ةحلسألاو  ،عفادملاو ،مقطالاو
xF شaجلا

G لأ ةسمخ نم نوكتتو ،ندعyTئر ةaة<س Lلأ لثم ةعونتم تا<مسمyTلأو ةقعاصلا  ةyTةفصاعلا ة 
 ،اهل©ا<ه نمض لخدت باهرإلا ةحفا�مو تÛش�ملا ةuامح Ãس� تاوق سلجملا أش»أ ام¤، ة<yfنجلا ةمواقملاو
¢Rوشملا ل<¾نو �Gاولا نسحم اهتداق زربأ نمو ،�Gاقتنالا سلجملل يركسعلا عاردلا دانسإلاو معدلا ةyTلأ �+تعتو

G 
¢�Üحلا ل<¾تو فطاع نب �نو يدعسلا ضوعو

G حوشلا رادهوÝG ونلا راتخمو~�G. 

 :ة,م<=حلا ةBخنلا تاوق

xF اهتاوق ¢°�ت
G ح ة>ضهو لحاس�Fتسسأت ، توم xF

G 2015م Lةمهم اهيلإ تدنسأ ،تارامإلا نم معد 
xF تحجنو توم�Fح لحاس نم ةدعاقلا درط

G حتZTاهر xF
G 24 بإZTكسعلا ةقطنملل اهمض متو ،م2016 لZTة 

ا<لاح اهدوقEFG uم<لا شaجلل ة<ناثلا
K

 ة<ناثلا ةZTكسعلا ةقطنملا دئاق توم�Fح ظفاحم ةسائرلا سلجم وضع 
 �G~رعلا فلاحتلا نم ةموعدملا ة<yfنجلا تال<كش1لل ة<ئانث1سا ةلاح دعتو ،EFGسح>لا F,�ملاس جZف Ìنكرلا ءاوللا

 دا<حلا ^ع تفقو اهنأ ام¤ ،يداولاو لحاسلاو ي�Fحلاو Ĝ>قلا نم �FßGحلا ف<طلا ل¤ اهدارفأ F,�ب تمض اهنأل
xF
G ةرماغم Lنجلا تادحولا ضعyf>ة xF

G 2019 سطسغأ xF
G ف  ،ةوبشو ندعàG ةريدج Lة<نهم تاوق فصوت نأ 

xF ةuداحتا ة<لحم تاوق وأ �FßGح شaجل ةاون نوكت نأل ةلLاق ة<فا¦+حا
G س� يأyTو ،ةمداق ة<سا<س تاTردق 

ا,+ثك فلتخu الو ،)ة<فحص رTراقت بسح( فالآ ةعس1ب اهي¾س1نم ددع
K

xF ةZTكسعلا تال<كش1لا نع اهح<لس� 
G 

 .�G~رعلا فلاحتلا اهأش»أ E¦Gلا ةررحملا تاظفاحملا

 :ة,ناوبشلا ةBخنلا

xF تسسأت
G م2016 ماع فصتنم Lسأت دعaحلا ة>خنلا س�Fلأ ةتس نم نوكتتو ،ة<مyTءاول ل¤ ة uلثم 

xF لئا>قلا نم aÜGئر عZف
G راحم فدهب اهراش1نا متو ،ةوبش ةظفاحمfةنيدم ^ع ةرط<سلا تلواح دقو ،ةدعاقلا ة 

  ةموكحلا درطو ندع ^ع ةرط<سلا نم �Gاقتنالا سلجملل ةعLاتلا تاوقلا نكمت دعL م2019 سطسغأ قتع
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ا,+ثك فلتخu الو ،لتاقم فالآ ةع>س� اهي¾س1نم ددع ردقTو  تقفخأ اهنÂل
K

 ةZTكسعلا تال<كش1لا نع اهح<لس� 
xF
G لا ةررحملا تاظفاحملاE¦G رعلا فلاحتلا اهأش»أ~�G. 

 :ة,��نجلا ةقلامعلا ة��لأ

ÙG ل بونجلا نم اهدارفأ مظعم تاوقÂةك¦+شملا تاوقلا ماوق نمض لخدت اهن Lرغلا لحاسلا~�G لاE¦G 
 نم ةنوكملا ة<ماهتلا ةمواقملا ةyTلأو حلاص �د>ع دمحم قراط ةدا<قL ةTروهمجلا سارح اهتال<كش�  نمض نم
xF ةقلامعلا ةyTلأ  تأش» ،ةyTلأ ةعfرأ

G نجلا ةمواقملا نم تقث¾ناو م2019 ــ م2016 نم ةتوافتم تا¦+فyf>ة، 
uرحملا نمحرلاد>ع د<معلا اهدوقßG ائرلا سلجملا وضعRG فورعملا Lأ~�G رحملا ةعرزßG ،تكراش  xF

G ةكرعم 
 يوقلا دنلا اهفصوب ةلعاف ةوقك تزرfو ،F,�يثوحلا ةرط<س نم �G~رغلا لحاسلا رZTحتل م2017 ماع E�Gهذلا حمرلا
 ءاول 12 نم نوكتتو ، ة<سا<سلا تارا>تعالا ^ع ةuدئاقعلا تارا>تعالا اهدنع مدقتت اهنوك F,�يثوحلا تاوقل
 مقطألا تائم كلتمتو ،لتاقم فلأ 22 ب اهتاوق ردقت ةuدئاقعلا ة<فلسلا تاعومجملا نم اهيلتاقم بلغأو
 .خياروصلا تامجارو عفادملاو ةثيدحلا تاعردملا تا¢°عو ةZTكسعلا

 :ة,��نجلا تاوقلل يركسعلا فقوملل ماعلا ل,لحتلا
xF ةZTكسع تال<كش� مامأ نحن

G وحلا عو¢°ملا دض ةدحوم بونجلا~�
G، لÂاهن xF

G ثالث اهل اهلخاد 
F~اثلاو ،ة<yfنجلا ةلودلا ةداعتسا اهراسمو ة<yfنجلا تاوقلا :لوألا ، تاراسم

G:  لأyTنجلا ة<ع¢°لا ةyf>اهراسمو ة 
xF ة<لامشلا ةyTلألا :ثلاثلاو ،ةuداحتالا ةلودلا

G ف بونجلاàG اثلا راسملا ل>قتو لوألا راسملا ضفرت~F
G ظفحتب، 

xF تاوقلا امأ
G ح لحاس�Fف تومàG دحتل  نيدا<ملا بقارتuتاراسملا لضفأ د. 

¦�fو
G كسع تاوق دوجوب الإ ضهنتو رقتس� ال لودلا نأ لوقلاZTاذهو ،ةخسار ة<نطو اهتد<قع ة<نمأو ة 

F xF,�شaجلا لاح نا¤
G روهمجلاTت�,F  نم<لاáت�,F xF

G Lادuامهل�ش� ة xF
G املا نرقلا تا<�ي1س±F

G، تفرحنا امدنعو 
xF ا<لعلا اهفادهأ نع قدانبلا

G رورم عم تلوحت  بهذم وأ ةل<بق وأ دارفأ حلاصل ت,+جو ة<نطولا ةدا<سلا ظفح 
 ةل�شملا روذج ةق<قحلا ەذه حضوتو ،ةثيدحلا ةZTكسعلا رهاظملاL ترهظمت نÚو تا<شaلملا ه>ش¨ ام �إ نمزلا

 .اهلحل لخادملا مهأ �إ ¢¡ؤتو

 �إ :رهوج نب حالص Ìذاتسألا ةشرولا °aمو مدقم ل>ق نم يد<عجلا �د>ع Ìروتكدلل هجوم لاؤس
اقئاع ل�ش¨ �Gودلاو ÃG<لقإلا لخدتلا  دقتعت ىدم يأ

K
xF ل>سلا لهس¨ وأ لحلا مامأ 

G ؟لحلا �إ لوصولا 

اع>ط
K

�G xFودلاو ÃG<لقإلا لخدتلا 
G ل لحلا نع ثح>ي هنأ ام¤ نم<لاÂهن xF

G نم ءزج وه نا<حألا نم ,+ثك 
xF ،ةل�شملا

G اقمLجلا ةانق ^ع ةلÊTزو لاق ةرTم<لا ة<جراخلا رEFG الخملا كلملاد>ع قبسألاxF
G: ) نأ ةل�شملا 

�~وحلا نومعدu نم مه اس»رفو ا<ناطZTب انئافلح
G (. ت اذهو�Tلوؤسم ردصم نم حــــ. 

xFارغجلا اهعقوم بãس� ة<جراخ تالخدتو عامطأ دلL نم<لاو
G لتمت اموÂاذهو ، ة<ع<بط تاورث نم ه 

uلا ي�ملا بتا²لا هلاق ام �إ دوعن انلعجÂب+, Ì نسح دمحم�,F ل�<ه xF
G اتكLتالاقم ( ه uاLة<نا( xF

G 8 سطسغأ 
 وهو ،ة<Zfعلا ةرÊTجلا ه>ش ل>قتسم ^ع ,+بك عاÆ ةuادL وه   نم<لا ضرأ ^ع نآلا äراج وه ام نإ " م1994
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Æو ،ة<فخو ،ةرهاظ ةوقو ،ة<لود حلاصمو ،ى�+ك تارا<ت ه<ف لخدت عاfة<م<لقإ لماوع بناج �إ عبطلا، 
اضuأ ة<ل>قو ،ة<بهذمو ،ة<نطوو

K
xF عا�لاف ،)107ص( "

G و هلح ةداعإ متي ال نم<لاÚهترادإ ةداعإ متي امن. 

 "�Fا,سلا رارقلا }ع ة��كسعلا تاوقلا K(ثأت "  مالسلاو برحلا ة,لدج
يولعاب لشدم	نب	برلادبع	يلع	حالص /روتكدلا		 	 دمحم 	 دارم /  روتكدلاو
 
                                                                                                                                                                          
 :مالسلاو برحلا <JKب

انا<حأ لصفu عيفر ط<خ مالسلاو برحلا F,�ب
K

xF الإ ققحتي ال مالسلاو ،امهنáب 
G اذهو  ىوقلا نزاوت ةلاح 

¢Üلا
Gا¦+فا ء±F

G uد  تاودأو لئاسو لالخ نم ققحتي دقو ،هق<قحت بعصLو ،ة<سامولTةردق  ^ع كلذ دمتع 
الدL ما<قلاو  دuدهت رخآ ^ع ةطاسãب لعفلا ةدر ءادLإ بنجت ^ع بعشلا

ً
 .�+صL نواعتلا Æانع عمجL كلذ نم 

 : �Fا,سلا رارقلا }ع ركسعلا K(ثأت

 نÂل ،ةساسلا مه برحلا كلت فقوTو مالسلا عنصu نأ لواحu نمو ،ركسعلا مه برحلا ضوخu نم
اد<قعت �+�ألا فقوملا

K
 uنم� xF

G ركسعلا لخدت xF
G و مالسلا عنص ^ع ¢¡ا>ملا ,+ثأتلاÚuبرحلا ةلجع فاق. 

xF رركتت 
G  ركسعلا تالخدت ملاعلا قطانم نم ,+ثك xF

G اذهو ،نادل>لا ەذه نم ةدحاو نم<لاو ةسا<سلا 
uطZاغلل مهم لاؤس انيلع حuركسعلا لخدتي اذامل وهو ،ة xF

G اجإلل ؟ةسا<سلاLال لاؤسلا اذه ^ع ة Lنم سأ 
xF ة<سا<س ركسعلا لخدتل ة<مهأ �+�ألا با>سألا نأ ەدافم م1968  ماع موت F+ثه ZTæGمألا حــــ�Tتب ةناعتسالا

G 
 ةنيجه وأ ةرقتسم ,+غ تا<طارقومuد دوجوو ة<نهم ة<سا<س تاسسؤم با<غ ^ع دمتعت اهنأ ث<ح لوألا ماقملا
xF ةلعافلا تاهجلاو ةyTق تامس تاذ ةuداد>1سا ةمظنأ ¦Eح وأ

G لخدتلا ÙG هنأل ،ةحلسملا تاوقلا xF
G يأ Lدل 

 .ةوقلا مادختسال ةركتحملا نمألاو ةط¢°لاو ةحلسملا تاوقلا نوكت

xF دهشملا
G رخاز نم<لا Lةعضاخلا ,+غو ةحلسملا لئاصفلا نم ناولأ xF

G ةدحاو ة<سا<س ةطلسل لصألا، 
Lنأ ل Lاددع قوفتي تاوقلا ەذه ضع

K
ال�ش ة<ماظن ةامسملا تاوقلا ^ع ًةدعو 

ً
xF ةق¦+خملاو 

G ا<ل>ق رمألا ةق<قح
K

 
ا<فئاطو

K
ا<Êfحو 

K
ا<قطانمو 

K
 ضافخنا �إ دوعu بãسلا نأل ؛ةمئاقلا ة<سا<سلا ةطلسلل الو نطولل سaل اهءالوف ،

¢aÜعملاو EFGطولا Ḡولا ىوتسم
G اعرلاوuفتو تا>ترملا ضافخناو ة<عامتجالا ةÜ¢

G احملاLةا  xF
G وأ  ة<ق¦+لا ماظن 

 ىري ةZTكسع ةمÊTه لعفL وأ ةحلسملا تاوقلا سمت ة<موكح تاءارجإ ةuأ لالخ نم ةناهإلاL ساسحإلا
xF ة>¾س1ملا وأ اهنع ةلوؤسملا ÙG ة<ندملا ةموكحلا نأ نوZTكسعلا

G اهثودح . 

xF ركسعلا لخدتي دقو
G س� ةسا<سلاãبلا هلمحت ام بáث<ح  تاضقانت نم ة<عامتجالا ةئ ÙG ردصملا 

 فلتخم ءازإ ZT�,Fكسعلا تاهاجتا ^ع ,+ثأت اهل لعجu امم ةã°¢Tلا دراوملاL ةحلسملا تاوقلا دمu يذلا دحوألا
xF عدصت اهنع جت�يف ،ة<فاقثلاو ة<�يدلاو  ة<ق>طلا تام<سقتلاو ة<عامتجالا اuاضقلا

G ¡¢مدعو ةموكحلا ة<ع 
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xF تاهاجتالا فلتخم F,�ب قيفوتلا ^ع اهتردق
G امم عمتجملا uكسعلا لخدتل لاجملا حسفZT�,F xF

G نأشلا 
 . RGا<سلا

 رZTحتلا لجأ نم رZTحتلا بورح وأ حلسملا حافÂلا لالخ تأش» E¦Gلا ةZTكسعلا لئاصفلا لخدتت ام¤و
xF لالقتسالاو

G ة<سا<سلا ةا<حلا Lة¢¡ا>مو ةعساو ةروص xF
G انا<حأ

K
xF بãسلا دوعu امfر ة,+ثك 

G كالتما ^ع كلذ 
xF ةصاخ مهتا¤رحت معدت E¦Gلا ة�T+جلا ةوقلل ركسعلا

G لا ندملاو مصاوعلا ^ع ةرط<سلاÂ+س� وأ ،ى�ãةقث مدع ب 
xF راوثلا

G يندملا ءال<1سا�,F ةطلسلا ^ع.  

 تاوقلا هL موقت يذلا رودلا اذه �+تعTو
اZTكسع ضوفرم رود ةحلسملا

K
 نأ ة<سانتم ،

 ة<ندملا ةدارإلا وه ةطلسلل Ḡ¢°لا ردصملا
 تسaل  قدأ EFعمL ،ةZTكسعلا تاوقلا تسaلو
 فوسل<فلا لوقḠ، u¢°لا ردصملا ÙG ةوقلا
xF سو�اج ناج ÜG»رفلا

G اتكLامتجالا دقعلا هḠ 
 ,+غتت ةج<1نلا نإف قحلا قلخت ةوقلا تنا¤ اذإ
 �وألا ةوقلا نم �+�أ ةوق ل�ف ، بãسلا ,+غتب
xF اهفلخت

G امدنعو قحلا اذه uحبص xF
G نا�مإلا 

 نا<صعلا نإف باقع الL ةعاطلا نع جورخلا
¢¡ لمع �إ لوحتي

Ḡ وfىوقألا �إ رظنت سانلا نأ ام Lامئاد هنأ
K

 ءرملا ف�تي F~أ مهملا نمف اذل باوص ^ع 
LطلاZTلا ةقE¦G هلعجت xF

G ل ىوقأ عضولاÂىوقألا كلذ رمتس¨ له ن xF
G الف ؟ةرط<سلا uي نأ ماظن يأل نكم<�¦ 

ا<ع¢¡
K

  Lة<لعافلا با<غ Lي كلذل ةوقلا نوناق دوس¨ نأ نم ٌ,+خ نوناقلا ةوق دوس¨ نأ راصتخا�<èF
G ل¤ نوكت نأ 

 ةZTكسعلا لئاصفلا ل¤ ءامتنا نإف رخآ باسح ^ع RGا<س فرط يأل ةلا<م تسaلو ةدuاحم ةحلسملا لئاصفلا
èF>�ي

G نأ uو بعشلاو نطولل نوكÚامم بارطضاو مئاد قلق ردصم نوكتس ال uاهتم رب ة<سا<سلا ة<لمعلا دسف 
xF ةا<حلا تاموقم ل¤ روطتلاو ومنلا نع فقوتت انهو اهل �ح ال ل<قارع مالسلا صرف مامأ قلخTو

G ة<منت 
¢R ل¤ راهنيف ةلما�تم ةuداصتقا ةرودو ةمادتسم

Gو ءTا>عرم عضولا حبص
K

 . نآلا وه ام¤ ةuاغلل 

 ثدحت دعت مل ةدuدجلا ة<لودلا تاعا�لا نأ EFGعu امم Ḡامتجالا را<هنالل ةج<1ن تتأ مويلا برحلا نإ
Lلودلا نم عفاد Lثدح ام¤ ،ةلودلا تاسسؤم را<هنا نع جت�ت اهنأ ل xF

G ناتس»اغفأو نويلا,+سو لاموصلاو نم<لا، 
xF لصاحلا وه ام¤ ف<عض Ḡامتجا دقع وأ ، ةف<عض ة<ع¢°� ة<سا<س ةوقL ةلودلا راهنت

G ل ،نم<لاÂيذلا ام ن 
xF كلذ �إ عفد

G امسح �+�أ ة<عامتجا لماوع كانه ؟ رمألا عقاو
K

 دقعلا فس» نأ ام¤ ، رخآ ,+غتم يأ نم 
ا>لاغ نوكḠ uامتجالا

K
ادج ضفخنملا ىوتسملا بãس� 

K
 ءوسو م<لعتلا فعضو  رقفلا ث<ح ةã°¢Tلا ة<منتلا نم 

 مادعناو Ḡامتجالا ءاصقالاو ةلاط>لل يدؤت لماوع ÙGو ،ة<�يدلاو ة<ئاد>لا   تاyTهلاL  قاقش»الاو éGصلا عضولا
 نطولاL ةثباعلا تا<شaلملل مامضنالا �إ لافطألاو لمعلا نع F,�لطاعلا با>شلا عفدت دق اهل¤و Ḡامتجالا نمألا

xF
G نجو هلامشyfىرخألا ةرهاقلا لماوعلا نم ةدافتسالاو ماعطلا ^ع لوصحلا لجأ نم ه. 
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الامجÚو
ً

 xF
G برحلا عمتجم uامتجا ماظنك برحلا جاتنإ بجḠ تاعا�لا نإف با>سألا ەذهلو مئاد 

اف<عض تاضوافملاL مامتهالا نوكTو صوصخلا هجو ^ع اهلح بعصu ةدuدجلا ة<لودلا
K

 ءارمأ نوكu ث<ح ،
 نيددحم اوسaل مهؤا¤¢¡ نأ ث<ح ضوافتلل مهتوعد بعصTو ،مهتطلسو مهعضو ةراسخ نم F,�قلق بورحلا
الهلهم تا<شل<ملا لخاد طا>ضنالا نألو ، مهيلع فرعتلا لهسلا نم سaلو حyضوب

ً
xF مهل<ثمت بعص<ف ،

G 
è xFس¨ نمو ، تاضوافملا

G ختو هنع لصنتلا متي مهل<ثمتyTس ف<ك لأس1ن نأ انل ىدلو ؛هنáمالسلا ققحت 
 .ةرحانتملا لئاصفلاو تا<شaل<ملا هققحت نأ نكمu نامأ الو نمأ الف ف<خمو متاق انمامأ دهشملاو

*�لا لماوعلا
F ركسعلا لخدت نم دحت دق M>

F ةسا,سلا: 
F~دم عمتجم ثعL نإ

G اقنو كسامتم يوقLق تاyTةرثؤمو ةلعافو ة xF
G منتلاو ة<سا<سلا ة<لمعلاyTو ة«°¢ 

F~دملا عمتجملا ة<مهأL ةحلسملا تاوقلاو لئاصفلا طاسوأ F,�ب Ḡولا
G xF

G ة<منت لجأ نم اهخ<سرتو ةلودلا ءانب 
 اهنم دصحu ال E¦Gلا ةشêاطلاو ةرفاسلا ةZTكسعلا تالخدتلا نم نطولا ةuامح ^ع رداق وهل ةمادتسمو ةلماش
 .لyTلاو لشفلاو بارخلا الإ نطولاو  سانلا

 له :رهوج نب حالص Ìذاتسألا ةشرولا °aمو مدقم ل>ق نم لشدم نب حالص Ìروتكدلل هجوم لاؤس
uمألا راسملا را>تعا نكمEFG اسألا لخدملا يركسعلاوRG روتسدلاو ة<نوناقلا تاراسملا را>تعاو عضولا ةلحلحلTة 
èF>�ي مأ يركسعلا عضولا ةحلحل ةمعادلا تافاضإلا نم ة<سا<سلاو

G نأ uا<سلا راسملا نوكRG xF
G ؟ةمدقملا 

xF
G دشلا فسآلا عمو د<قعتلا دح �إ ةلخادتم رومألا نم<لاuر تاضوافم دTنا¤ اذإ فرعن الو 2و 1 ضا 

xF 4و3 كانه
G ألا مداقuإ �ا تعس تاضوافملا ، ماuل لح داجÂب دجوت ءاقرفلا نáلو رواني ل²لا ةقث ةمزأ مهنÂن 

xF لوألا لخدu نأ دري ال
G ءاقرفلا ،ذ<فنتلا ةطخ xF

G Æي ،كلذل هتوق نع ^ختي نم لوح مئاد عا�<èF
G الوأ أد>ن

ً
 

Lمألاو يركسعلا راسملاEFG ، نم uو ركسعلا كلتمTا<سلا رارقلا ەد<ب وه ضرألا كلتمRG وTتاضوافملا ةوق كلتم 
. 

 ءانثأ �مو س»وتف ،ة<حTرأL ضوافتلا ^ع رداق RGا<سلا نوكu نطولل مهؤالو ركسعلا نوكu امدنع
اشaج نا²لتمت امهنأل اتحجن  ناتللا  ناتلودلا امه �G~رعلا عيZfلا تاروث

K
ا<نطو 

K
 شويج كلتمت E¦Gلا لودلا امأو ،

xF تلازام ة<Êfحو ةyTهجو ة<فئاط
G Æدحلا عيطتس» ال اذل ،نآلا �إ عاuا<س لح نع ثRG عضولا لحن مل ام 

  . يركسعلا

 

*�لا تاجلاعملا
F م2015 ماع ندع }ع ةرط,سلا ةداعإ دع7" ة,نم,لا ةموكحلا اهتذختا" 

                                                                                                                                                       يداوعلا Ĝع حلاص دمحم Ìروتكدلا

 ف<صوت نم دLال ، ندع ^ع ةرط<سلا ةداعإ دعL ةموكحلا اهتذختا E¦Gلا تاجلاعملا نع ثuدحلا ل>ق
xF يركسعلاو EFGمألا دهشملا

G نجلا تاظفاحملاyf>اف<صوت م2015  ل>ق ام ة
K

اق<قد 
K

  . 
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xF ة<نمألاو ةZTكسعلا F,�تسسؤملا اتشاع  
G نجلا تاظفاحملاyf>لهرت ةلاح ة xF

G حا<تجالا ل>ق ام ة¦+ف 
�~وحلا

G ، ل<م تمدقت  نإ امف  ،اهركذل لاجملا عس1ي ال با>سأ ةدع هل له¦+لا اذهوaوحلا تا<ش~�
G تاوقلاو 

xF ةحلسملا تاوقلا تك�فت ¦Eح ندع ةتقؤملا ةمصاعلا بوص حلاص سaئرلل ة<لاوملا
G تاظفاحملاو ندع 

 حلاص سaئرلل ة<لاوملا تاوقلاو ة<ثوحلا تا<شل<ملا �إ مهمظعم مضناو مهراuد �إ مهضعL داعف اهل ةرواجملا
xF تدحوت ة<ندملاو ةZTكسعلا هتاعاطق عيمج نأ  بونجلل ة>س�لاL تفاللا نÂل ،

G ة<بعش ةمواقم Lدض ةلسا 
 .حلاص تاوقو ة<ثوحلا تا<شل<ملا

EFG   xFمألاو يركسعلا دهشملل  ة>س�لاL امأ
G ح لحاس�Fال  هنإف توم uا,+ثك فلتخ

K
xF لصح يذلا نع  

G 
 ة<ناثلا ةZTكسعلا ةقطنملا تراهنا ¦Eح ال�ملا ^ع ةدعاقلا م<ظنت  نم تاعومجم تمجه نأ درجم>ف ندع
xF ال�ملا ةنيدم ^ع ةرط<سلا تمتو ة<نمألا ةسسؤملا اهبناج �إ تراهناو

G ل�ش�  تاعاس uا,+ثك عض
K

 تامالع نم 
xF يركسعو EFGمأ غارف ثودح كلذ ل¤ نع جتن ،ماهفتسالا

G نجلا تاظفاحملاyf>ة. 

 نم تعسو ،ةمواقملا ةuامح تحت  رZTحتلا دعL ندع ةتقؤملا ةمصاعلا �إ ة<نم<لا ةموكحلا تداع 
xF دجاوتلل موي لوأ

G كسعلا ةقطنملا دئاق عم عامتجا تدقعو ندعZTارلا ةLنكرلا ءاوللا ةعÌ فا<لا ف<س دمحأèG 
xF يركسعلاو EFGمألا غارفلا ì̂م لجأ نم فلاحتلا ةدا<قو

G قافتالا متو ، ةررحملا تاظفاحملا xF
G عامتجالا اذه 

xF ةط¢°لا ماسقأ ل<عفت ةداعÚو ،ة<جذومن ةyTلأ ةثالث ءاش»إ ^ع
G جمدو ةرواجملا تاظفاحملاو ندع Lضع 

 .اهيف ةمواقملا لئاصف

xF عضولا حالصإ انلواح
G لا ىدل ة>غر كانه تنا¤و ،اهل ةرواجملا تاظفاحملاو ندعÂتال<كش1لا نم ,+ث 

xF مامضنالل  ةZTكسعلا
G جلا فوفصaطولا شEFG، تاوقلا جمد ^ع صرح ه<ف نا¤و xF

G نأ ل>ق ،ةلودلا ل©ا<ه 
 .ەاني�ب ام ,+مدت ةلواحم تاوقلا ضعL زفقت

Lادuب تنا¤ فارحنالا ةË«لأ ل<كش�و ءاشyTامحلا ةuة<سائرلا ة Lلا ةظ<فح تراثأ ة<قطانم ةغ>صÂنم ,+ث 
 تاوقلا بaترتو جمد ةداعإ راسم ل<طعت �إ تدأ ىرخأ تافارحنا ه>قعأ فارحنالا اذه ،ىرخألا تاظفاحملا
 .ةحلسملا
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Lمألا عضولل ة>س�لاEFG يركسعلاو xF
G ح لحاس�Fامامت فلتخم توم

K
xF لصح امع 

G مت دقف ، ندع 
 رZTحتل ةدحتملا ة<Zfعلا تارامإلا ةلود نم معدL مهل<هأتو مهبTردت مت ةدuدج ة<ماظن ةZTكسع تاوق ءاش»إ
 تاوقلا لدL اهلالحÚو ، ة<م�Fح ةدا<ق�FßG Lحلا ف<طلا ناولأ عيمج مضتو  ةدعاقلا م<ظنت نم ال�ملا
 .ةقLاسلا تاوقلا ةداعËب  ة>لاطملا نم مغرلا ^ع ، ةدعاقلا ةرط<س دعL ة>حس�ملا

xF ة<نمألاو ةZTكسعلا ةZfجتلا  �إ انرظن ولو 
G ح لحاس�Fال اننإف توم uالإ اهفصن نأ نكم LجتلاZfة 

الضف ،تافارحنا يأل ضرعتت مل اهنأل هL ىذتحu نأ بجu يذلا جذومنلاو  ةدZTفلا
ً

 عيمج مض مت دقف  كلذ نع 
xF  اهتال<كش�

G ةلودلا ل©ا<ه.  

                                                                                                                                                                                                                 ة,لودلا براجتلا نم ملعتلا
 اتyfج ت<مأ Ìروسaفو�+لا

xF لودلا براجت نع ثuدحلا ل>ق
G  ال ةحلسملا تاوقلا جمدو د<حوتLذخألا نم د Lع�,F نأ نم  را>تعالا 

 ) �Gاردفنوك ــ �Gارد<ف ــ دحوم (RGا<سلا ل�<هلا عyن نأو ،مهسفنأ F,�ينم<لا �+ع متت نأ دLال ة<سا<س ةyTس� يأ
ادج فل�م دuدج EFGطو شaج ءاش»إ نأ �إ ةفاضإلاfو  ،ةحلسملا تاوقلا ل�ش ددحu نم وه

K. 

T�<èFو
G اسلا دوهجلا  �إ رظنن نأLةق xF

G Lتدهش ىرخأ نادل Æالضف ـ نانبلو دنهلا ــ ة<لخاد تاعا
ً

 نع 
xF ةرفانتملا تاوقلا د<حوت  اهيف مت ث<ح ةدحتملا ة<Zfعلا تارامإلا

G جaدق جمدلا ةداعإل  ةلثمأ¤ ،ك¦+شم ش 
xF ةد<فم نوكت

G م<لا قا<سلاEFG. 

 :دنهلا
xF دنهلا جهن  

G اسلا نيدرمتملا عم لماعتلاLق�,F احاجن �+�ألا جهنلا وه
K

xF هعا>تا مت يذلا 
G  الوuم ة+,Fمارو 

اuد<لقت اهيلع نم<هت تنا¤ E¦Gلا ، دنهلا ق¢¡ لامش تاuالو ىدحإ
K

 لئا>ق نأل F,�يماسألا  وF,+ملا ,+غ نم ة>خن 
xF اهع<مج ةلومشم تنا¤ ةفلتخملا لالتلا

G الوuس� ةدحاو ةمخض ةÃ عم اهتورذ �إ رومألا تلصو ،ماسآ 
xF تثدح E¦Gلا ةعاجملا

G املا نرقلا نم تا<�ي1سلا لئاوأ±F
G ، اجتسالا تدأوLلا ,+غ ةÂةموكح ل>ق نم ةؤف 
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xF ةأطولا دuدش ةuدنهلا ةموكحلل �Gوألا درلا نا¤ ،درمت عالدنا �إ ةuالولا
G كسعلا ةوقلا مادختسا لظZTة Lام xF

G 
xFو ،ةyTجلا ةوقلا كلذ

G عم ةطلسلا مساقتل تقؤم قافتا :هطو¢¡ تنمضت قافتا �إ لصوتلا مت م1986 ماع 
 �إ ة<نطولا وF,+م ةهبج لوصو تدهش( تاLاختنا ةماقÚو ةلما¤ ةuالو عضو ماروF,+م حنمو ة<نطولا وF,+م ةهبج
xF فئاظو مهنم ضع>لا حنمL ة<نطولا وF,+م ةهبج Ĝتاقم عاضوأ ةyTس� تمتو ،)ةuالولا ةطلس

G  ماعلا عاطقلا 
  .مهتباصأ E¦Gلا راÆFألا نع تاضyTعت عفدو ،ةZTكسع ة>ش فئاظو رخآلا ضع>لاو

 :نانبل
xF ة<لهألا برحلا F,�ب هLاش1لا هجوأ نم دuدعلا كانه

G لا نانبلE¦G اماع 15 تماد
K

xF برحلاو 
G نم<لا ، 

xFو ،ة<�يد سسأ ^ع ةمظنملا ةfراحتملا تا<شaل<ملا تلتاق
G Lاهناوخإ تلتاق نا<حألا ضع xF

G نيدلا xF
G عاسم 

اضuأ ، �+�أ ةوق ^ع لوصحلا
K

 اهئال¤ول ةدعاسملاو ةحلسألا اتمدقو ،اTروسو ،ل<ئا¡إ ة<جراخ فارطأ تلخدت 
xF
G عا�لا، Lجلا نإف كلذ �إ ةفاضإلاaانبللا ش~F

G نا¤ يذلا uنأ نكم uلصفلا لالخ نم  مالس ظفحل ةوق نوك 
اساسأ ەداعLإ مت ،اهعاضخإ وأ ةfراحتملا لئاصفلا F,�ب

K
 دعL ام<ف تدأ E¦Gلا ،ة<فئاطلا ةسا<سلا بãس�  عا�لا نع 

 .تا<شل<ملا �إ رخآلا ضع>لا مضناو مهراuد �إ مهضعL داعف شaجلا ك�فت �إ

اراطإ عضوو عا�لا ءاهنإل م1989 ماع فئاطلا قافتا عيقوت مت
K

 اهحالس عÊنو تا<شaل<ملا حــــT°1ل 
xF اهجمد ةداعÚو

G جلاaامواقم �+تعا هنأل ەداع>1سا مت � بزح نأ الإ نمألاو ش
K

 ذاختا �إ ةفاضإلاL ،ل<ئا¡إل 
 .نمألا عاطق حالصإ وحن تاوطخ

احاجن �+�ألا
K

 xF
G جتلاZfجلا ءانب ةداعإ ةلواحم تنا¤ ة<نانبللا ةaانبللا ش~F

G و ،رفصلا نمÚعباطلا ءاهن 
F~انبللا شaجلل éG<سملا  EFGيدلا

G ، نيدنجملا ة>يكرت تح>صأف xF
G جلاaملسملا نم ش�,F طا>ضلا ة>يكرتو �+�أ 

 .�+�أ F,�يح<سملا نم

 :ةدحتملا ة,��علا تارامإلا
xF ةلصفنم تارامإ عبسل ة¢¡ا>م د<حوت ةلاح تسaل ةدحتملا ة<Zfعلا تارامإلا ةلاح نإ

G ةدحوم ةلود 
 صاخ ل�شíو ،ةفلتخملا تاخ<شملا تدحوت ¦Eح تقولا ضعL رمألا قرغتسا ىرحألاL ،دحوم ةدا<ق ل�<هو
اعم ةحلسملا اهتاوق عمج

K
xF ، ةدحوم ةدا<ق تحت 

G ح�,F علا تارامإلا �إ تارامإ تس تمضناZf>ةدحتملا ة xF
G 

xF داحتالا �إ ةم<خلا سأر ةعLاسلا ةرامإلا تمضناو ،م1971 ماع
G مقت مل اهنأ الإ ،م1972 ماع Lاهشويج جمد 

xF الإ
G جلا تاوقلاو م1976 ماعyTة xF

G د مقت ملو ،م1999 ماع~�G Lاهتاوق جمد xF
G الإ ةك¦+شملا ةوقلا ل�<ه xF

G 
 .م1998 ماع

 : ة<تارامإلا تاوقلا جمد �إ تدأ لماوع ةدع كانه نإف كلذ عم
 .داحتالا نا�س ددع ةلق •
 .ة<جراخلا تادuدهتلا •
E�G xFظوبأل نم<هملا رودلا •

G دجلا داحتالا نوؤشو داصتقالاو م�حلاuد. 
xF طا>ضك ةم©احلا ة¡ألا دارفأ را>ك ةمدخ •

G دجلا تاوقلاuةد. 
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 :ة,ك��مألا ةدحتملا تاsالولا
xF ة<كZTمألا ةدحتملا تاuالولا ةZfجت

G ل<ملا جمدaلا تا<شE¦G لا رامعتسالا ة¦+ف لالخ تل�ش�+�Tاط~F
G 

 تلصح امدنع ةلودلل ةعLات تا<شaلملا ةفلتخملا ةTرامعتسالا تا<شل<ملا تح>صأ ث<ح ،ةدZTف ةZfجت
 .لالقتسالا ^ع ةدحتملا تاuالولا

 ةTرامعتسالا تا<شaلملاL ة¢¡ا>م ةط>ترملا ةلودلا تا<شaلم ^ع ة<كZTمألا ةدحتملا تاuالولا تدمتعا
 تادحوو دارفأ نم فلأتت ةZTكسع طا<تحا ةوق ەدحول EFGطولا سرحلا �+تعTو ،اهتاوق ة<بلاغ دTوF¦+ل ةقLاسلا

 دونج مهنأL مهيلإ راشîو ،ة<لارد<فلا ةموكحلاو تاuالولا تاموكحل ةجودزملا ةرط<سلل عضختو ،ةZTكسع
ì~زج ماودL نويندم

G لوaغرفتم دونج اوس�,F ة<نهملا مهتا<ح ,+غ ىرخأ نهم ةسراممل را<خلا مهيدل xF
G يزلا 

  .لما¤ ماودL دونجك نولمعu رخآلا ضع>لاو ،يركسعلا

xF ة<ماظنلا ةحلسملا تاوقلا ةلم�تل ة<لارد<فلا ة<لعفلا ةمدخلل EFGطولا سرحلا تادحو ةئبعت نكمTو
G 

اضuأ ،سرغنوÂلا اهنلعE¦G uلا ة<نطولا ئراوطلاو برحلا تاقوأ
K

xF طش�ت 
G الوuنم ئراوطلا ةلاح نالعإ دنع اهتا 

 .ه<ف نوطش�ي يذلا م<لقإلا وأ ةuالولا م©اح ل>ق

 ةنوكملا تاعامجلا F,�ب Ĝخاد كا�تحا وأ حلسم درمت يأ ةحفا�م EFGطولا سرحلل ةل¤وملا ماهم نمو
F~اس»إلا معدلا مuدقت �إ ةفاضإلاZTæG، Lمألا بعشلل

G نطاوملل�,F لا لالخÂتامزألاو ة<ع<بطلا ثراو.  

 قفو :رهوج نب حالص Ìذاتسألا ةشرولا °aمو مدقم ل>ق نم اتyfج ت<مأ Ìروسaفو�+لل هجوم لاؤس
 ةfراقملا وأ براجتلا ةركف س»اجتت ف<كو ؟لولحلل غيصلا عضوو ة<لودلا تارارقلا ل<عافم زÊTعت متي طو¢¡ يأ
xF براجتلا F,�ب

G نيا>تلا لظ xF
G ؟لحلا جاتنا ىوتحم 

ادج بعص لاؤسلا
K

الوا F,�ينم<لا ^ع نÂل ،
ً

 نكمu ال ،ةدعاسملل ةuذ<فنت ةطخ اوعضu مث ،اوقفتي نأ 
  .F,�قفتم ,+غ متنأو م¤دعاس¨ نأ �Gودلا عمتجملل
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 CDEكراشملا تاقNلعتو ةلئسأ
 عيضاوملا لوح F,�كراشملا تاق<لعتو ةلئسأ نم ةعومجم �إ عامتسالا لمعلا قاروأ مuدقت الت دقو

xF تمهاس دقو اهتشقانم مت E¦Gلا
G احلا عضولا تاد<قعت ^ع ءوضلا ط<لس��G ة<لاتلا طاقنلا لوح تروحمتو: 

�G xFودلا عمتجملا رود •
G نم<لا معد xF

G باهرإلاو ةنصرقلا ةحفا�م لاجم. 
• ÆFكسعلا ة<�بلا معد ةروZTة<نمألاو ة xF

G ة<نم<لا ةلودلا ءانبل قلطنم نوكتل  ةررحملا تاظفاحملا. 
xF ة<م<لقإلاو ة<لودلا تالخدتلا رثأ •

G م<لا دهشملا د<قعتEFG. 
xF ةضئافلا ةZTكسعلا تاوقلا نم فالآلا تائم عم لماعتلا ة<ف<ك •

G نم<لا. 
 .مالسلا ة<لمع ^ع ة<لودلا تارارقلا رثأ •
xF داسفلا •

G كسعلا ةموظنملاZTدتو ،ة<نمألاو ة~F
G ولاḠ طولاEFG كسعلاو ة<نمألا ةزهجألا ددعت ،اهدارفأ ىدلZTة 

 .اهتا<حالص لخادتو
 .اهتاءالو ددعتو ، ة<نمألاو ةZTكسعلا تانوكملا ىدل ة<نطولا ةد<قعلا فعض •
• ÆFودلا عمتجملا عالطضا ةرو�G Lلاعف رود xF

G م<لا  دهشملاEFG. 
 . ةماعلا ةا<حلا ^ع ركسعلا ةنم<ه رثأ •
 .EFGم<لا دهشملا �إ  براجتلا برقأ امهنوك  ة<لاموصلاو ةuدناورلا F,�تZfجتلا ةسارد ةروÆF  �إ ةراشإلا •
 .حيحصلا ل<ثمتلا اهل<ثمت مدعو ،يركسعلاو RGا<سلا دهشملا نم توم�Fح ب<يغت •
 .لح �ا لوصولا ^ع با<غلا اذه ,+ثأتو ،فارطألا F,�ب ةقثلا با<غ  •
xF رارقلا ذاختا ةZTح ^ع ة<لودلا ةuاصولا رثأ •

G نم<لا. 
• ÆFكمت ةرو�,F لاعف رود مهل نوك<ل با>شلاو ةأرملا xF

G إuلحلا داج xF
G نم<لا. 

 تا7اجإلا
xF اهذخأل ة<لاتلا طاقنلاF L,�كراشملا تاق<لعتو ةلئسأ نع اتyfج ت<مأ Ì روسaفو�+لا باجأ

G را>تعالا: 

èF>�ي •
G نأ uأ~¦

G عا�لا لح – Lام xF
G يثوحلا عم كلذ�,F – و نم<لا لخاد نمfممألا لثم تامظنملا نم معد 

xF ةدحتملا
G ط<سو رود بعل. uنم<لا ^ع بج�,F ؤر ^ع اوقفتي نأTنأ لجأ نم دل>لل ةك¦+شم ة uاوراتخ 

 .اهنم سوردلا ذخأو EFGم<لا عضولا نم ة>ZTقو ةحجان اهنا اوري E¦Gلا براجتلا
xF داسفلا •

G جلاaالقنالا �إ يدؤي ة<لحملا تاعمتجملاو شLكسعلا تاZTتارارقلا ^ع ركسعلا مهتنم<هو ة 
xF لخدتلا نم شaجلا داعLإ  نم دLال اذل ،ة<سا<سلا

G ة<ندملا ةا<حلا. 
• ÆFرداقلا ,+غ جمدو ،ة<موكح ,+غلا تاوقلاو تا<شل<ملا م<لعت ةروTيركسعلا لمعلا ^ع ن xF

G عاطقلا 
F~دملا

G، كسع ه>ش فئاظو مهئاطعإ وأZTةحجانلا براجتلا نم ةذوخأم( فئاظولا ەذه لثم ^ع ةلثمأ .ة xF
G 

xF امL )ىرخألا نادل>لا
G دملا عافدلا تاوق راودأ كلذ~F

G xF
G لحاوسلا رفخ. 

xF نم<لا كا¢¡إ •
G ودلا فلاحتلا�G ح>لا معدو ةنصرقلا ةحفا�ملZTة xF

G اغلل مهم نم<لاuارظن ة
K

 طخلا عقومل 
xF ة<لحملا ةلعافلا تاهجلا حلاصمو نم<لل é�G<تا¦+سالا Ĝحاسلا

G ةقطنملا. 
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 ل�ش� ة<لحملا ل©ا<هلا عم ةZTكسعلا تال<كش1لا جمد لالخ نم ة<عامتجالا ةلءاسملا عفرل ةجاح كانه •
xF ةلاعف ةادأ ة<عامتجالا ةلءاسملا نوك مهم اذهو ،�+�أ

G رارمتساTجلا ^ع ةرط<سلا ةaش. 
xF اهجمدو ةأرملا F,�كمت ة<مهأ •

G جلا ماوقaي رمأ نمألاو ش�<èF
G إuامامتها ەؤال

K
 ةحجان براجت كانهو ،�+�أ 

xF تدرو
G لاحE¦G مأو تارامإلاZTا�. 

 شاقنلا ةلئسأ
 ةلئسألل تاLاجإلا ضرعو ةشقانمل تاعومجم ثالث �إ F,�كراشملا م<سقت مت مث ،ة<شاقنلا ةلئسألا ضرع مت

 :ة<لاتلا

 – ة,لارد,فلاو – ةدحوملا :لاثملا ل,�س }ع( م�حلل ةفلتخملا م,ماصتلا7 قلعتي ام,ف :1 ةعومجملا
<M )ة,لاردفنو�لاو

F عا=لا دع7 ام ةلحرم M>
F ف,كو ،نم,لا sام ،اهتحت مظنت نأ ةحلسملا تاعامجلل نكم¡F 

<M حاجنلا قيقحتل ة¤(ع رجح نوكت دق اذام وأ رخآ وأ دحاو م,مصتل ةلمتحملا تا,بلسلا وأ تا,باجsإلا
F 

 ؟ىرخأ وأ ةلاح
 
 :تاLاجإلا
 
 :اهتحت مظنت نأ ةحلسملا تاعامجلل نكمTو ،�Gارد<فلا يداحتالا ماظنلا وه نم<لل ماظن بس»أو لضفأ

xF ة<نمألاو ةZTكسعلا تاوقلا جمد متي نأ -1
G ¤الو لuةدحوم ةدا<ق تحت م<لقإ وأ ة. 

xF م�حلل ةلما¤ تا<حالص Ýعت نأ -2
G م<لقإلا راطإ. 

 .ةو�+لاو ةحاسملا بسح ^ع م<لقإلل ة<م<لقإلا ةو�+لا نم لخدلل ة>س» كانه نوكت نأ -3
xF ةلما¤ تا<حالص Ýعت نأ -4

G ناوقلا نس�,F لاE¦G خادلا اهنمأ ظفحتĜ صحتوáدحت يأ نم اهنuتا 
 .تادuدهتو

 

 :تاقوعملا

 .تاهجوتلا ەذه لثمل ة<لحملاو ة<م<لقإلاو ة<لودلا ةذفانلا ىوقلا ةلقرع -1
 .اهتحلصم لقرعت تاهجوت يأ لقرعت نوناقلاو ماظنلا نع ةجراخ ة<نمأو ةZTكسع تال<كش� دوجو -2
 .ة<نمألاو ةZTكسعلا تال<كش1لا دارفأ نم ضئافلاو لئاهلا ددعلا -3

 
ادان¦سا :2 ةعومجملا

§
*�لا سوردلا  ام ،مويلا ةمدقملا ضورعلا cإ 

F sتالاحلا تاسارد نم اهيقتس© نأ نكم 
 ؟ىرخألا
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 :تاLاجإلا
 
èF>�ي

G ب عمجلا متي نأ�,F ارد<فلا ماظنلا�G لاوÂاردفنو�G Lث<ح uب نوك�,F اردفنوك ماظن بونجلاو لامشلا�G، 
xF ةقا>سلا ةFT,+لاملا ةZfجتلا �+تعت .F,�م<لقإلا لخاد ةÊTكرماللا ل©ا<هلا �G Ìارد<فلا ماظنلاو

G ارد<ف ماظن رارقإ�G 
  .ةقلطم تا<حالصL ¢°ع ةثالثلا اهم<لاقأ ^ع
 

<M ة,مsدقتلا ضورعلا }ع ًءانب :3 ةعومجملا
F لا ىرخألا ةلئسألا ام ،لمعلا ةشرو�*

F sملل اهفاشكتسا نكم«>
F 

امدق
§

*�لا ة,سuئرلا تالاجملا F¡ ام ؟
F sملا لجأ نم اهتجلاعم بج«>

F امدق
§

  ؟
 
 :تاLاجإلا
 
èF>�ي •

G جلا ةل�<ه ةداعإaكسعلا تاسسؤملاو شZTاقفو ىرخألا ة<نمألاو ة
K

 .ةع>تملا حئاوللاو F,�ناوقلل 
T�<èFو

G لا ساسأ ^ع تاسسؤملا ەذه ءانب ةداعإÂزحلا لمعلا نع اهب يأنلاو ة<نطولا ةءاف~�G. 
 .)تا>ترملا فÆ اهيف امL( تامدخلا F,�سحتو ةداعإل ةحلم ةجاح دوجو •
 .ةحلسملا تاوقلا عضومتو راش1نا ةداعإ ة<لامتحا نأش� تارا>تعا عضو •
 .ة>ختنملا ة<ندملا ةطلسلل امهعاضخÚو ة<نمألاو ةZTكسعلا F,�تسسؤملا د<يحت •
èF>�ي •

G نأ uدملا عمتجملا ذخأ~F
G اراودأ

K
xF ة<لاعف �+�أ 

G ةكراشملا xF
G ث فدهب م�حلاEFG ةلعافلا تاهجلا 

 .تارارقلا ذاختاL دارفنالا نع
èF>�ي •

G العإلا باطخلا د<حوتßG كسعلا تاوقلا فلتخملZTة<نمألا تارتاهملا نع دع>لاو ة<نمألاو ة. 
الضف ة<نمألاو ةZTكسعلا تاسسؤملا لخاد òGالصإلاو يرادإلاو �Gاملا داسفلا ةfراحم �ا ةجاحلا •

ً
 

 .تا<لآلاو تا<لمعلا ەذه حالصإل نع
xF لجألا لyTط رارقتسالاو مالسلا نمضت ة<سا<س ةyTس� �ا لوصولا لجأ نم •

G ي ،دل>لا�<èF
G كا¢¡إ 

xF ةدحتملا ممألا
G ة<لودلاو ة<م<لقإلا حلاصملا قيقحتو ة<سا<سلا تافالخلا ةرادإ. 

• ÆFتملا نم ة<بعشلا ةدعاقلا تاوصأ عامس ةرو�FرTلو عضولا نم نaبورحلا نم نيد<فتسملا س 
xF لاقتنالل RGاسأ نوكم ¢¡ا>م ل�ش� لولحلا ذاختال ة<عمتجملا دعاوقلا كا¢¡Úو ،تامزألاو

G ةلحرم 
 .عا�لا دعL ام

 اهيف اوكراشîو م�حلا ة<منت لولحL ةuارد ^ع اونوك<ل با>شلاو ةأرملا F,�كمتل èس� جمارب قالطإ •
Lة<لاعف. 

 ^ع ة<قطانملاو ةyTهجلاو ة<ل>قلا ةنم<هلا فاقuإل ة<لمعلاو ةلاعفلا قرطلا فاشكتسال ةجاح كانه •
xF نمألاو شaجلا تاسسؤم

G دل>لا. 
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  فاشكتسالا تالاجمو تاجاتنSسالا
 كلذكو ة<نم<لا ةحلسملا تاوقلا ةل�<ه ةداعإ عyضوم لوح لمعلا ةشرو ءانثأ ةرركتم طاقن ةدع ترهظ

 ءانfو مالسلا تا<لمعل معدلا رفوت دق E¦Gلا ةلمتحملا جما�+لا لالخ نم اهفاشكتسال ىرخألا ةلمتحملا تالاجملا
 .لضفأ م�ح

 تاعومجمل ةلصفنملا تاسلجلا ءانثأ كلذكو ،ة<مuدقتلا ضورعلا بقع ةyfجألاو ةلئسألا ة¦+ف لالخ
أ ،لمعلا

ó
 E¦Gلا لا�شألا وأ ل�شلا :طاقنلا ەذه تنمضت .تاوقلا جمدL ةقلعتملا ة<سaئرلا اuاضقلا نم دuدعلا ت,+ث

 تاuدحتلاو ،ةحلسملا تاوقلا ^ع ة<ندملا ةرط<سلاL ةقلعتملا فواخملاو ،ةدحوملا ةوقلا ل�<ه اهذختي دق
F xF,�طرخنملا با>شلل لئادL ,+فوتو ،ةددعتمو ةعونتم ةحلسم تاعومجم جمدL ةط>ترملا

G لاح تاوقلا ەذه 
�°Tقلعتي ام<ف امأ .مهح Lاضإلا ثح>لا تالاجمxF

G غ روتكدلا راشأ ،تاوقلا ل©ا<ه لوحyfتراثأ ةلثمأ ةدع �إ ات 
EFG xFطولا سرحلا رود لثم( ةZTكسعلا ه>ش تاوقلا رود ام<س ال ،F,�كراشملا مامتها

G دملا عافدلا~F
G xF

G الولاuتا 
xF لثمتملا ةZTح>لا ةط¢°لا رودو ،)ةدحتملا

G ەذه لثم ةنراقم ةلثمأ ^ع دامتعالا طلس¨ دق .لحاوسلا رفخ 
ôFملل لمتحم راسم ^ع ءوضلا

G دحتل اًمدقuيذلا رودلا د uنأ نكم uراحملاو نوكراشملا ه>علfادقلا نوß xF
G 

xF عا�لا
G دجلا نم<لاuىوتسملا ^ع تاوقلا جمد ءد>ب ةط>ترملا تا<لمعلا �إ تاشقانملا تقرطت ام¤ .د 

xF ةخسار ةحلصم اهل E¦Gلا ةحلسملا تاعامجلاو ة<لحملا تا<شaل<ملا نأ نامض ة<ف<كو ،Ĝحملا
G اهيضارأ 

ارامث1سا رمث1سُ� دق ة<لحملا
K

xF �+�أ 
G لقإلا عافدلا>ÃG إ ەا>1نالا تاشقانملا ەذه تتفل .ة<لصألا مهقطانم لخاد� 

xF ة<بعشلا ةدعاقلا ىوتسم ^ع ءد>لا نأ ةركف
G ةوقلا مجح ^ع ظافحلا ةاعارم عم( ةفلتخم قطانم Lامتي امR¢ 

xF �+�أ جمد ة<لمعل �وألا تاوطخلا رفوي دق )ة<لحملا تا>لطتملاو دراوملا عم
G نم<لا ءاحنأ عيمج. 

Lكسعلا – ة<ندملا تاقالعلا لوح تاشقانملا ءانثأو ،كلذ �إ ةفاضإلاZTدعلا د�أ ،ةuكراشملا نم د�,F 
xF رارقإلا عم شaجلا ^ع ةلاعف ة<ندم ةرط<س ةماقإ �إ ةجاحلا ^ع

G تقولا تاذ Lقيقحتلا بعص حا¦+قا اذه نأ 
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xF
G احلا تقولا�G ارظن

K
 �Gودلا د<عصلا ^ع ةنراقملا ةلثمألا نم دuدعلا كانه ،ظحلا نسحل .رمتسملا عا�لل 

uدقتل اهنم ةدافتسالا نكمuةقلعتملا تا<لمعلا نأش� معدلاو ه<جوتلا م Lةرط<سلاو ةحلسملا تاوقلا ة<نهم 
ا<شامت .شaجلا ^ع ة<ندملا

K
 ةقلعتملا ةلئسألا نإف ،ةZTكسعلا – ة<ندملا تاقالعلاL ةقلعتملا تاuدحتلا عم 

Lد>لا ف<ظوتلاuضئافلا نيدنجملل ل�,F دحت لثمت ةحَّ°ُملا تادحولاوuا
K

احلم 
K. ل<كش� نأ نم مغرلا ^عو 

F~دم عافد تادحو
G ح ىدملا ة,+صق ةوجف ،هتشقانم مت ام بسح ،دُس¨ دق اعمجت لقأE¦ إ متيuع لح داج^ 

 .F,�ح°ملا با>شلا عم هلعف بجu امل EFGطولا د<عصلا

xF رظنلا مت ام¤
G لا ىرخألا تاعوضوملاE¦G uةجم�+لاو ةساردلا لالخ نم اهفاشكتسا بج xF

G ل>قتسملا 
 ءاس�لا تاوصأ لثم( ةلuدL تاوصأ جمد �إ ةجاحلا ةسارد وه كلذ ^ع ةلثمألا دحأ .لمعلا ةشرو لالخ
xF )با>شلاو

G طو راوح يأو ةجم�+لاEFG قتسم وأ رمتسم<Ĝ. uارمأ تاوصألا ەذه جمد دع
K

 Lهنأل ة<مهألا غلا 
xF اهذخأو ة<جراخلا ة<جذومنلا رداصملا نم رظنلا تاهجو �ا عامتسالاL حمسaس

G را>تعالا xF
G ةماعلا ن�امألا 

 ة<لحملا ةلعافلا تاهجلا ةردق زÊTعت نإ .ة<لحملا تاyTتسملا ^ع ة<بعش لولح رyTطتب حمس� دق اهرودE¦G Lلاو
xF ةكراشملا ^ع

G كرماللا تا<لمع �+ع ذ<فنتلاو ضوافتلاÊTمساح ءزج وه لماشلا م�حلاو ة xF
G مالسلا قلخ 

 F,+ك¦+لا عم( ةلءاسملل عضاخلاو لماشلا م�حلا رودL ةقلعتملا ةجم�+لا ذ<فنت دعu .ه<لع ظافحلاو مادتسملا
xF )يزكرماللا م�حلاو F,�س�جلا F,�ب ةاواسملا ^ع مادتسملاو ددحملا

G رذجلا با>سألا ةجلاعمTرارقتسالا مدعل ة 
الاجم عا�لاو

ً
امهم 

K
xF لمعلل 

G ل>قتسملا. 

ال>قتسم هفاشكتسا متáس يذلا لاجملا ^ع رخآ لاثم
ً

 يذلاو ،نم<لل Ĝ>قتسملا EFGمألا ل�<هلا وه 
xF نم<لا ەذختي دق يذلا م�حلا ل�ش لوح روحمتي

G ام ةلحرم Lدحتلا هجو ^ع اذه قلعتي .عا�لا دعuد Lام 
xF ه<لإ علطتُي نا¤ يذلا كلذ لثم( �Gارد<ف ماظن وأ ،ةÊTكرم �+�أ دحوم ل�<ه EFبت نكمملا نم نا¤ اذإ

G رمتؤم 
 .ة<لاعلا ةÊTكرماللاL ةمس1ملا قطانملاو تاعطاقملاL اًطا>ترا �+�أ ة<لاردفنوك وأ )EFG 2014-2015طولا راوحلا

ارارم اود�أ لمعلا ةشرو لالخ F,�كراشملاو F,�ثدحتملا عيمج نأ ظحالن نأ مهملا نم
K

اراركتو 
K

 نأ ^ع 
xF عا�لا ءاهنإ

G ةلمتحم م�ح ل©ا<ه يأو نم<لا Lعا�لا دع uنأ بج uم<لا بعشلا اهررقEFG تاهجلا كلذكو 
 .ة<لحملا ة<سا<سلا ةلعافلا

اضuأ تراثأ اهنÂلو ،ةلئسألا نم دuدعلا ^ع ەذه لمعلا ةشرو تLاجأ
K

 تاراسفتسالا نم دuدعلا 
 ةدراولا تاق<لعتلا ^ع ًءانب .قمعتملا لمعلا نم دÊTم �إ ةجاح كانهو دعL اهيف رظنلا متي مل E¦Gلا ة<فاضإلا
xF ترج E¦Gلا تاشقانملاو F,�كراشملا نم

G لمعلا ةشرو، uرارمتسالا ة<لارد<فلا تاداحتالا ىدتنم ح¦+ق xF
G لمعلا 

اقفو
K

 :ة<لاتلا عيضاوملل 

<�مأ ل�,
F قتسمB{F م - نم,للv̄لا عوBتاردقلا ءان�و ثوح 

 تاضوافملا رمتس�و رانلا قالطإ فقو وحن نم<لا هجتي نأ ة<لامتحا �ا حyضوب نوكراشملا راشأ ام¤
 ل�ش� لمع<س يذلا EFGمألا ل�<هلا عyن وه ام – هسفن حZطu يذلا لاؤسلا نإف ،ةلودلا ل<كش� لوح ةلمتحملا
 ەررقu يذلا ßGوكحلا ل�<هلا ^ع EFGمألا ل�<هلا هL موقu نأ بجu يذلا جهنلا حا¦+قالا اذه ذخأu ؟نم<لل لضفأ
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xF ة<لحملا تاهجلا معدو ةل�شملا ةجلاعم فدهب مهل>قتسمل لثمألا هنأ ^ع EFGم<لا بعشلا
G إuلولحلا داج 

F xF,�كراشملا نأ ةركف �إ حا¦+قالا دن1سîو .ة>سانملا
G يزكرمال م�ح ماظن ءاش»إ ة<مهأ ^ع اوددش لمعلا ةشرو 

èF>�ي نا¤ اذإ ام ^ع قافتا دوجو مدع نم مغرلا ^ع – نم<لل
G نأ uا<لارد<ف م�ح ماظن نوك

K
ا<لاردفنوك وأ 

K
ادحوم وأ 

K
 

اÊTكرم ال
K. ¤مل ام uةثالثلا م�حلا جذامن نم يأ روهظ ة<ف<ك ةشقانمل لاجم كانه نك Lل<صفتلا. xF

G هسفن تقولا، 
Lقفاوت كانه نأ اد xF

G ب ءارآلا�,F كراشملا�,F ةمقلا �إ ةدعاقلا نم نمألا جهن نأ ^ع uاحاتفم �+تع
K

 مالسلل 
 ،ÃG<لقإلا ىوتسملا ^ع ةZTكسعلا ةدا<قلا د<حوتب ةقلعتملا ةركفلا تاعومجملا ىدحإ تحرط ث<ح ،مادتسملا

 .شويجلا ^ع ة<لحملا ةرط<سلا لوح ىرخأ ةعومجم تثدحتو

xF كلذ ذخأ عم
G س ،را>تعالاáح¦+قملا عو¢°ملا رظن xF

G ةدحوملا – ة<موكحلا ل©ا<هلا نم عاونأ ةثالث 
xF اهرyTطت نكمE¦G uلا ةلمتحملا ة<نمألا ل©ا<هلا حا¦+قال – ة<لاردفنوÂلاو ة<لارد<فلاو

G م لثمتت .دال>لا+,Fاذه ة 
xF جهنلا

G هنأ uادامتعا ةلصفنم ءازجأ ةثالث �إ هم<سقت نكم
K

 .نوينم<لا نوضوافملا اهررقE¦G uلا ةج<1نلا ^ع 

 بلطتáسو ،لحاوس رفخو ةZTحfو ةyTج تاوقو EFGطو شaج ءاش»إ �إ ةدحوملا ةموكحلا لوؤتس
�G xFامسأرلا رامث1سالا نم ٍلاع ىوتسم امfرو عساو قاطن ^ع EFGهملا بTردتلاو د<نجتلل تا<ج<تا¦+سا كلذ

G 
 .ةدuدجلا ةحلسملا تاوقلا

 عم ام ل�ش� ة<لاتقلا اهتادحوب ظافتحالاL ةفلتخملا ةحلسملا تاعامجلل ة,لارد,فلا ةموكحلا حمس1س
xF اهتمهاسم

G ة<نطولا ةوقلا. uطتب حمس¨ نأ نكمyTس ث<ح ةطلتخم ةوق ل�<ه رáانع د<نجت متÆ لثم ةنيعم 
xF ام¤ ،F,�يم<لقإلا سارحلا رyTطتب حمسaس ام¤ .EFGطولا ىوتسملا ^ع ةyTجلا تاوقلاو ةZTح>لا

G ماظن ةلاح 
EFG xFطولا سرحلا

G مأZTيذلاو ،ا� uدملا عافدلا فئاظو ذ<فنت ەرود لمش¨ نأ نكم~F
G امم uنيد<فم مهلعج xF

G 
 .ةZTكسعلا ,+غ فقاوملا

 EFGمأ ل�<ه يأ نأل ثالثلا جئاتنلا F,�ب نم ة<قطنمو ةنورم �+�ألا وه cFاردفنو�لا ماظنلا نوك<س
xF ةفلتخملا ةfراحتملا تاعومجملا ة>غر ىدم ^ع دمتع<س

G عم جامدنالا Lا<لام ةمهاسملاو دال>لا ة<ق
K

 xF
G 

 .ßGوقلا نمألا دوهج

الوأ ح¦+قملا عو¢°ملا ددح<س ،كلذل
ً

xF ة<موكحلا ل©ا<هلا نم ل¤ همزلتس� ام 
G ب تا<لوؤسملا مساقت�,F 

ا<ناث .ةÊTكرملا ةموكحلاو ةفلتخملا تاعومجملا
K

 ةوقلا تاyTتسمو ةحلسملا تاوقلا رyTطت لصفت لئادL رفويس ،
 F,�ينم<لا ةحلصملا باحصأ ةدعاسم وه كلذ نم فدهلاو .ةلمتحملا ة<موكحلا جئاتنلا ەذه نم ل²ل ة<م<لقإلا

xF ةدوجوملا كلتل ةلثامم تاعاÆ تدهش E¦Gلا نادل>لا نم ةدافتسملا سوردلا مهف ^ع
G نم<لا. 


