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نع وأ نيناوق عيراشم نع ةطّسبُم ةغيص يه نطاوملاو ةنطاوملا ةنزاوم
نينطاوملاو تانطاوملا لوصو ليهست فدهب عَضوت ،ةماعلا تانزاوملا نيناوق
ً.ايروتسدً اّقح اهرابتعاب تامولعملا ىلإ

ىلع صّصختملا امك يداعلا نطاوملا نّكمتف ،ةيفافشلا جهنةقيثولا هذه سّركت
ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق ىوتحم ىلع فّرعتلا نم ،ءاوس ٍّدح
ماعلا نيدلاو زجعلا تاريدقتو تاداريإلاو تاقفنلا ماقرأ ليلحتو ةءارق نمو
.مهتايح يف رثؤتو مهّمهُت يتلا عيضاوملا نم اهريغو

ةماعلا اهتاسايس نع ةلوؤسم ملاعلا لوح تاموكحلا نأ يلودلا عمتجملا ربتعَي
ةّمظنم بسحبو .اهتلءاسم ىلع اهينطاوم ةردقو ةيناكمإ ردقب ،ةيلاملا اهتارايخو
موهفم طبتري ،)pihsrentraP tegduB lanoitanretnI( ةنزاوملل ةيلودلا ةكارشلا

:نينثإ نيبجومب تاموكحلا ةلءاسم

؟يلودلا عمتجملا اهب ّمتهي اذامل

تاـجاـحـل تاـموـكـحـلا ةـمــجرــت بجوــم

اهلمع ططخ يف اهينطاوم تايولوأو

ىدمب ديفُت ريراقت رشنو ،اهتاسايسو

نم اهتفلكو ،جئاتنلاو فادهألا قّقحت

.ماعلا لاملا

يناثلالوألا

نيذلا تانطاوملاو نينطاوملا لاطي

عّـُبتتو ،ماعلا نأـشلاب طارخنالا مـهيلع

لاصيإو ،هـمـيـيـقـتو تاـموــكــحــلا ءادأ

.مزلي ثيح مهتوص



ةنزاوم“ رشن ةرورض ىلع ةيلودلا تامظنملا دّدشت ،ءىدابملا هذه نمً اقالطنإ
ةيلاّعف رثكأ لكشب تانطاوملاو نينطاوملا كارشإ ضرغب ”نطاوملاو ةنطاوملا

ىلع يساسأ ريثأت اهل يتلا عيضاوملل ةموكحلا تابراقم لوح ماعلا شاقنلا يف
ةلءاسملا نم مهنيكمت يلاتلابو ،مهلبقتسم مامأو مهمامأ ةحاتملا صرُفلا
.ةفرعملا ةدعاق ىلع ةبساحملاو

ةرازو ةدارإ مجرتيليلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل بّيتكلا اذه رشن يتأي ،نانبل يف
ىلإ ،طّسوتملا ىدملا يف ،ماهسإلا يفو ،ةيلاملا ةيفافشلا زيزعت يف ةيلاملا
تارشؤم ّملُس ىلع نانبل عقوم نيسحت يف ،اهلذبت يتلا ىرخألا دوهجلا بناج
.ةنزاوملا ةيفافشل يملاعلا فينصتلا

؟نانبل فينصت ىلع اهريثأت ام

ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا

 ةماعلا ةنزاوملا نوناق
ةقحلُملا تانزاوملاو

 ةماعلا ةنزاوملا

ةقحلملا تانزاوملا

بوبحلا زجع
ردنمشلاو

لَّومم يركسلا
ةنزاوملا نم

 رفو
بيصنايلا

لاحي ينطولا
ةنزاوملا ىلإ

)تاداريإ(

رفو
لاحي تالاصتالا

ةنزاوملا ىلإ
)تاداريإ(

ةنيزخلا فلس

ةنيزخلا تاقفن

تايدلبلا تانزاوم

تالاصتالا

ينطولا بيصنايلا

يركسلا ردنمشلاو بوبحلا
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ةماعلا تامدخلاو
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9102 ماعلل ةرّدقُملا تاداريإلا رداصم زربأ

9102 ماعل ةيساسألا رشعلا فئاظولا بسحب ةّعزوم ةرّدقُملا تاقفنلا
.ل.ل رايلم

9102 ماعل ةقحلُملا تانزاوملاو ةماعلا ةنزاوملا نوناق :عجرملا


