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دض فنعلا نأ يه ةعيظفلا ةقيقحلا
لاز امو ناك لاجرلا فرطنم ءاسنلا
ىتشبو نامز لكوناكم لكيف ادوجوم
اعويش هذه فنعلا عاونأ رثكأو .لاكشألا

ةكارشلا تاقالع يف لاجرلا فنع وه
ةقالع ةقالعلا هذه تناك ءاوس .ةيتايحلا
نونيهي ام رثك لاجرلا ،ال مأ ةيجوز
نوبصتغيو نومتشيو نولكريو نوبرضيو
 .اهنوبحي مهنأبنوعدي يتلا ،ةأرملا

ةيروهمج يف بيرجأ ةلماش ةسارد رخآ دكؤت
لقألا ىلع ةدحاو ةأرما نأ ةيداحتالا ايناملأ
.اهتايح كيرش فنعل ضرعتت ءاسن عبرأ لكنيب
.انلع رهظت هذه فنعلا لامعأ سمخ ةبارق
نم تايداع ءاسن فنعلل تاضرعملا ءاسنلا

ةيميلعتلا تايوتسملا ىتشو رامعألاىتش
يناجلاو .ةيجراخلا رهاظملا ىتشب نعتمتيو
دودولا ليمزلا ،فيطللا راجلا اضيأ نوكيدق
ةأرملاب هطبرت ايعامتجا امزتلم اصخش ىتحوأ
دصقيو .لاثملا ليبس ىلع ةيصخش ةفرعم
ام لكو ،ةيحضك ةيحضلا هب رعشت ام فنعلاب
تاعازنلا رئاس ضيقن ىلعو .لذيو نيهيو حرجي
نمضتي فنعلا نإف ،تاداشملاو تاعارصلاو
امهنم ةدحاو ضرفت نيتيواستم ريغ نيتوق
يناجلا ضرغ لثمتيو .امود ىرخألا ىلع اهسفن
ةقلطملا ةرطيسلا ىلع لوصحلايف كلذ نم
هذه فنعلا لامعأ أدبت ام رثك .ةأرملا ىلع
:زييمتلاو سانلا مامأ ءازخإلاو تاناهإلاب
ائيش فرعتال يتجوز” ،“!ةمودعم كتاردق”

،“!حيبقلا رهظملا اذه ام” ،“!قالطإلاىلع
“...ةنيمسلا ،ةيبغلا ،سموملا ،ةرهاعلااهتيأ”
نهتاجوز لزع قرطلا ىتشب نولواحي لاجرلا
نع ءيس بولسأب نوثدحتي مهف :ايعامتجا

اكولس نوجهتنيو نهتاجوز تاليمزو تاقيدص
موقت ةوطخ لك نوبقاري مهو .نههاجت ائيدر
ميدقتب اهنوبلاطيو ةريغلا ىهتنمب ةأرملا اهب
.فتاهلا نولفقي .هب موقت ام لك نع قيقد ريرقت
....ريثكلا كلذ ريغب نوموقيو .ةأرملا نوسبحي
ال داكت دحلا اذه ىلإ ةديحولاو ةفئاخلا ةأرملاو
امدنع ،اهسفن نع عافدلا ىلع ىتح ةرداق نوكت
وأ قنخت وأ برضت وأ ،ةرم لوأل اههجوب عفصت
لثم دعب لجرلا ىدل نأ ريغ .وأ ،وأ ،وأ بصتغت

:تاليلعتو تاحيضوتامود لامعألا هذه
،ام صخش عم لكاشم ،ءيس موي ،ةريغ،لوحك
ةمالملا هيجوت ىتحولب ، ريثك لمع ،ميلأ ضام
لافطألا توص” ،“ينتيزفتسا تنأ” :ةأرملل
“!ادبأ كلذ لعفأ نل” ىتح دوعو امبر وأ ،“يلاع
ةطقن دنع نأدبي ءاسنلا نمريثكلا نأ ىتح
فرصتل تارربم نع نهسفنأب ثحبلاب ةنيعم
نأ ىلع لمألا ةرم لك ندقعيو .نهجاوزأ

لاحلا نأو ،ةريخألا ةرملا تناك دقهذه
نم فوخلا نكلو .نآلا نم ءادتباريغتيس
.تقولا سفن يف ادوجوم لظيكلذ رركتينأ
.ابيرقت تالاحلا ةفاك يفافينع لظيلجرلاو

هبرض مدع وأ هتجوز برضل لجرلا ءوجل نأل
،لافطألا وأ ةأرملا كولس ىلع فقوتم ريغاهل
اذإف :هسفنب وه هذختي رارق ىرحإلاب هنإب لب

ةكارشلا تاقالع يف ءاسنلا دض فنعلا
؟اذه ام –ةيتايحلا

،ةئراقلا يتزيزع

.ادج ةعئاش ةرهاظ فسألل يلزنملا فنعلا لاز ام
فرط نم فنعل تضرعت دق اضيأ تنأ تنكاذإ

وأ ةناهإلا وأ برضلل نيضرعتت وأ ،كتايح كيرش
نأش نم نإف ،كتايح رييغت نآلا نيديرتو ةميتشلا

ةماه تاداشرإب كدمي نأ كش الو بيتكلا اذه
بتكلا اذه يف نيفرعتتس .صوصخلا اذهب ةديفمو
يتلا ةيئاضقلاو ةيصخشلا ةيامحلا تاءارجإ ىلع
.اهيلع لوصحلا كنكمي

ةيبيحرت ةملك
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ةيالو يف1102 ماع ةطرشلا تماق دقل
ةقلعتم ةمهم818,2 ـب نياتشلوهغيفسيلش
درط قايسلا اذه يف مت دقو .يلزنملا فنعلاب
ميدقت مت امك .ةكرتشملا ةقشلا نم ايناج534
تامدخلا زكارم لبق نم ةأرما005,01 ـل معدلا
يفو .ئراوطلا فتاوهو ةصصختملا ةيراشتسالا

ةأرما051,1 براقي ام هجوت اضيأ1102 ماع
ىوآم يف ذالملاو ةيامحلا بلطل نهلافطأعم
.نياتشلوه غيفسيلش ةيالو يف ةدوجوملا ءاسنلا
لاصيإ يف قئاقحلاو تانايبلا هذه ضرغ لثمتي
كردق عم كدحول تسل كنأ اهدافم كل ةمولعم
فورظلا نم يلجخت نأل كانه ةجاح ال نأو اذه
 .اهب نيشيعت يتلا
ظاقيإ يف ىرحألاب بيتكلا اذه ضرغ لثمتي لب
كنكمي يصخش قيرط ىلع روثعلا لجأ نم كاوق
نيشيعت يتلا فنعلا ةقالع نم جورخلل هجاهتنا
امب بيتكلا اذه نأ نم امامت ةقثاو انأو .اهب
كدعاسيس تامولعمو تاحارتقا نم هنمضتي
يأرجت طقف .ديدجلا كتايح قيرط كولسيف
!كلذىلع

تياهلا نيتسيرك
مولعلاو ةحصلاو ةيعامتجالا نوئشلا ةريزو
نياتشلوه غيفسيلش ةيالول ةاواسملاو
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نأ اهدنع هيلع نإف ،العف ريغتي نأ ديري ناك
بلطي نأو نأشلا اذه يف هسفنل رارقلا ذختي
،كلذب لجرلا مقي مل نإو .ةمزاللا ةدعاسملا
يف فنعلل ةضرعملا ةأرملا مامأ ىقبيالف
(اهلافطأو) اهسفن يمحت نأ ىوس ةلاحلاهذه
ىلع تاريثكلا لمحتت .ىرخأ تاءادتعاةيأ نم
.ةياغلل ةديدش فنع لامعأ ةليوط تاونس رادم
ةماود يهتنت نأ لمأ ىلع نيقبي نهنأل كلذو
الإ اهدنع ىقبت ال نأو ام اموي فنعلا
ءاسنلاف .لجرلا نم“ةنسحلابناوجلا”
نلجخيو ءيش لك ةيلوؤسم مهسفنأنلمحي
فنعلا نأ امبرل .ايصخش نلشف دق نهنأنم
قبي مل هنأو ايمويو ايداع ارمأ ىتح تابدق
ديق ىلع ءاقبلا ىلإ هابتنالا الإ ءاسنلامامأ
ذخأي نأب هتجوز لجرلا ددهي ام اريثك .ةايحلا
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،فراعملا ،تاقيدصلا ،ءاسنلا ،لاجرلا
تالوقملا هذه نوفرعي مهلك – ءابرقألا
نيوهت كلذب نوفدهتسي مهو .اهنومدختسيو
ىتح وأ هنأش نم فيفختلاو ءاسنلا دض فنعلا
يعامتجا وج ءوشن ىلإ ةرودب يدؤي ام .هريربت
بلطل ءاسنلا هجوت نود لوحيو ةانجلا يمحي
تاضرعملا ءاسنلا ىلإ رظني الو .ةدعاسملا
نبعلي نهنأ ىلع لب ،اياحضك انهفنعلل
.هذه فنعلا لامعأ يف كيرشلا ر ود لقألاىلع
بلط نع ابلاغ نيضاغتي ءاسنلا نإف اذكهو
.ةمزاللا ةدعاسملا ةايح لك يف ثدحت تاعازنلا”

“.ةيجوز

“!حلص عازن لك دعب”

“.كلذ قحتست اهنإ ،بجع ال”

“.‘نيفلختملا’ دنع الإ ثدحي ال اذه”

رخآلاو نيحلا نيب اهبرضي هنوك”
“!برهلل ايعادسيل

ءيشلا ضعب ةرطيسلا دقف دقل”
“.ةدحاوةرم

لمحتي نأ لجرلا ىلع سيل”
“!هتجوز نم ءيش لك

“.ينعطت مل نإ لعفنأ”

.ايموي كتجوز برضا”
،ببسلا فرعت نكت مل نإ ىتح
“!اديج ببسلا فرعتيهف

اهيف شيعت يتلا ةجرحلا ةلاحلا ىتح لكشت دق
هزايتجا بعصي اقئاع فنعلل تاضرعملا ءاسنلا
فصو ىلع ىتح نهتردق نود لوحيو ءاسنلا مامأ
بعصي امك فنع هنأ ىلع فنع نم هل نضرعتي ام
نأش نمو اذه .هنم نمآ جرخم ىلع روثعلا نهيلع
يه مهست نأ ةدئاسلا ةيعامتجالا تاهيشيلكلا
 .اديقعت ةلكشملا ةدايز يف اضيأ ىرخألا

لثمي .اهتايح ىتح وأ لافطألا وأ اهلام اهنم
فواخملا ةكبش نم جورخلل قيرط ىلع روثعلا
ةأرملل ابعص ارمأ هذه ةيعبتلا تاقالعلاو
سيل هنكلو ،براجتلا تبثت امك اضيأ اريطخو
تاضرعملا ءاسنلل هجوم اذه بيتكلا .اليحتسم
تامولعمب نهسفنأ ديوزت ندري يتاللا فنعلل
يف بيتكلا اذه ضرغ لثمتي ذإ .صوصخلا اذهب
هلعل .ةمزاللا ةأرجلاب اهنيصحتو ةأرملا عيجشت
ىلعو جرخم ىلع روثعلا يف ةصرفلا رفوي
.ةمزاللا ةدعاسملا



ةريثكلا لاكشألا هذه فنعلا ةماود رهظت
ءاسن دض لاجرلا فنع اهذختي يتلا ةفلتخملا
يذلا لكشلا نع امامت رظنلا ضغبو .“مه”
كلذ نم لاجرلا فده ،فنعلا اذههذختي

موقي .مهترطيسو مهتوق ضرف امودوه
ةعونتملا لاكشألا ىلع يسنجو يندبفنعلك
يداصتقالاو ،يفطاعلاو ،يسفنلا فنعلل
.اضيأ اهيضتقي هنأ امك يعامتجإلاو

فنعلا ةماود

ةطلسلا
ةرطيسلاو

ةرطيسلاو ةطلسلا
ةرادصلا زكرم ةرطيسلاو ةطلسلا لتحت
لجأ نم متي .ءاسنلا دض فنعلايف
ىلع ةرطيسلاو ةلطسلا ىلعظافحلا
ةريثك لاكشأ مادختسا اهخيسرتوةأرملا
يدؤت يتلا (ةرئادلا عطقم) داهطضالانم
اذه ريوطت مت .يندبلا فنعلا ىلإ اهرودب
فنعلا دض لخدتلا عورشم يف جذومنلا
ةدحتملا تايالولا يف ثولود يف يلزنملا
تارودلا يف اضيأ مدختسي امك .ةيكيرمألا
يذلا صاخشألل مدقت يتلا ةيبيردتلا
 .ءاسنلا ةلماعم نوئيسي
تامدخلا بتكم نم فيلكتب هتمجرت مت
.كيبدالج يف ءاسنلل ةيراشتسالا

89
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ارود تارجاهملا ةفاكل ةبسنلاب ةماقإلا بعلت
 .تاءارجإلا نم ديزملا ةرشابم ىدل ةيمهألاغلاب
ىلإ نمدق يتاللا تارجاهملا ةفاك ىلع يرستو
72 داوملا ماكحأ ةلئاعلا لمش مل راطإ يف ايناملأ

لصحت .يناملألا ةماقإلا نوناق نم13 ىتح
ىلع رمألا ئداب يف ماكحألا هذهل اقفو ةرجاهملا
شيعت اهنأ ىلع فقوتمو ةماقإلاب اينمز ددحم نذإ
تناك نأ دعب كجوز نع تلصفنا اذإ .اهجوز عم
ةدمل ايناملأ يف اينوناق ةمئاق ةيجوزلا ةرشعلا

ةرجاهمك يلع نيعتي يذلا ام
؟صاخ لكشب هتاعارم

كش ال .هلمكأب يلاتلا صنلا كل ةبسنلاب يرسي
ةيعامتجإلا لكايهلاو ةيوغللا تاردقلا صقننأ
مايقلا كيلع بعصت كل ةبسنلاب ةفولأملاريغ
ماكحألا نأ نع الضف اذه .ةفلتخملا تاوطخلاب
ديزت ةماقإلا لئاسمب ةقلعتملا ةيدييقتلا ةينوناقلا
نيعتي هنإف اذل .هيف نيشيعت يذلا عضولا ةدح نم
ال .ةنكمم ةدعاسم لك ىلع يلصحت نأ كيلع
،ديدهتل كضرعت دنع ةطرشلاب لاصتالا نع يعروتت
 !كجوز لبق نم بيذعت وأ ليكنت ،ءادتعا

هذه يف متي هنإف ،لقألا ىلع تاونس ثالث
لقتسم قحك كل ةماقإلا نذإ ديدمت ةلاحلا

.ةيلوأ ةفصب ةدحاو ةنس ةدمل كجوز قحنع
،كجوز لبق نم فنعلل ةضرعم تنك اذإ امأ
لقتسم نذإ ىلع لوصحلا اهدنع كقح نم نإف
اقفو كلذو تاونس ثالث ءاضقنا لبق ةماقإلاب
هنأ ديب .ةيصعتسملا تالاحلاب ةصاخلا ريبادتلل
اصوصخو كلذ ىلإ لصوتلا انايحأ بعصلا نم
.هل نيضرعتت يذلا فنعلا تابثإ رذعت دنع
هجوتلا نم ةداع تالاحلا هذه لثم يف دبال
تاهج نم ةروشمو معد ىلع لوصحلل
.ةلهؤموةصتخم

نيديرت ال تنك نإو ىتح ـ انه كيلع نيعتي
ـ (ةينوناق) تاءارجإ ةيأ ذاختا رمألا ئداب يف
ىلإ لاوحألا نم لاح لك يف هجوتلا

كتاباصإ ىلع اـ/هعالطإو بيبط/ةيبط
دادعإ ضرغل لصح امب هرابخإ/اهرابخإو
ابلاغ دعاسي امو .صوصخلا اذهب يبطريرقت
يه تالاحلا هذه لثم يف كلذ نم رثكأ
دهعم لبق نم دعت يتلا ةيقيثوتلا ريراقتلا
ةيالول يعماجلا ىفشتسملا يف يعرشلا بطلا

يموقت نأ كناكمإب .نياتشلوه غيفسيلش
فتاهلا ىلع كانه دعوم ديدحتب ايفتاه
هذه لثم نأش نم .1340-0063795مقر
ةيمهأ ةنيعم فورظ يف لتحتنأ ريراقتلا

“ةيصعتسم ةلاح” رفوت تابثإ نيعتاذإ ةصاخ
ةماقإلا نوناق نم13 ةداملاموهفم يف
.يناملألا

ةدعاسملا فتاه
0700-99911444

دايعألاو عوبسألا تاياهن يف ،اليل

ةيمسرلا لطعلاو

بتاكملا دحأ ىلإ ركبم تقو يف يهجوت
ةمئالم ةروشم ىلع لوصحلل ةيراشتسالا
بتاكم الثم بتاكملا هذه نمو ،كتغلب
،نيرجاهملل ةيعامتجإلا ةيراشتسالا تامدخلا
يهجوت وأ ءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا بتاكم
ةيارد ىلع نوكي/نوكت ماحم/ةيماحم ىلإ
ةقلعتملا ماكحألابو (يلودلا) ةرسألا نوناقب
.بناجألا نوناقب

ةيراشتسالا تامدخلا بتاكم مدقت
ةيراشتسالا تامدخلا بتاكموءاسنلل
ةفصب اهتامدخ نيرجاهملل ةيعامتجإلا
.ةيناجم

ةددهم تنك ول ىتح ،نيلصحتس
،هاركإلاب جاوزلا نم ةررضتموأـب
بتاكملا نم ةمزاللا ةدعاسملاىلع
يرظنأ) ءاسنلاب ةصاخلا ةيراشتسالا
ةدعاسملا فتاه تحت وأ (قحلملا
444119990070مقر



ءيش مهأ نيررضتملا اياحضلا ةيامح ربتعت
نأ نيعتي .فنعلا قايس يف هقيقحت نيعتي
ةرورض لوح هب ماقي ال وأ هب ماقي ام لكرودي
تاذلاب تنأو .كل ةمزاللا ةيامحلا ريفوت
ةريبخلا يه فنعلا نم ةرشابم ةررضتمك
ةديحولا تنأ كنأ ذإ ،كتيامح نوؤش يف ىلوألا
يذلا عضولا نيفرعتو كجوز نيفرعت يتلا
نأ هنأش نم ءيش لكب يموق .ةقدب هيف نيشيعت
.نامألاو ةمالسلا نم ربكأ اردق ايصخش كل رفوي
نإ دجلا لمحم ىلع لئاسملا هذه لثم يذخو
ةلالد فوخلا اذه نأ ذإ .فوخلاب نيرعشت تنك
هجوتلا ةيناكمإ كمامأ رفوتت .ةددهم كنأ ىلع
ةصاخلا ةيراشتسالا تامدخلا بتاكم دحأ ىلإ
كنكمي يتلاو كنم برقلاب ةدوجوملا ءاسنلاب
.(قحلملا يرظنأ) راهنلا تاعاس يف اهب لاصتالا
عوبسألا تاياهن يفو ليللا تاعاس يف كنكمي
طخب لاصتالا ةيمسرلا لطعلاو دايعألاو
444119990070 مقرلا ىلع ةدعاسملا
ىلع لوصحلا لجأ نم ةقيقدلل تنس2.6ءاقل
ـ م00:30 ةعاسلا نم ايموي) ةدعاسملاو معدلا
نم دايعألاو عوبسألا تاياهن يف (ص00:10
ىجري .(ص00:10 ـ ص00:01 ةعاسلا
نأشب كوكشلا كرواست تناك نإ اضيأ لاصتالا
يف فنعلا كاردإ ادج مهملا نمل هنإ .كعضو
اذكهف .ركبم تقو يف ةايحلا تاكارش تاقالع
.كعضو رييغت ىلع لمعلا ناكمإلاب نوكي طقف

“رسلاب حوبلا”
كدعاسي ال فنعلل كضرعت ةقيقح يمتكت نأ
.فنعلل هنم نيضرعتت نم دعاسي لب ،تنأ
ثدحتلا نم مشتحتو لجخت ءاسنلا نم ريثكلا

.نهقحب نهجاوزأ اهفرتقي يتلا فنعلا لامعأ نع
ةباينلا وأ ةطرشلا غالبإ نم ةفئاخ تنك نإو ىتح
نع يثدحتت نأ كيلع نيعتي هنإف ،كلذب ةماعلا
،كئاقدصأ ،كتاقيدص :مهب نيقثت سانأ عم كلذ
وأ كئابرقأ ،لمعلا يف كئالمزو كتاليمز ،كناريج
ةيراشتسالا تامدخلا بتاكم دحأ ىلإ يهجوتت نأ
ةعجارم نيوانعلا ةفرعمل ىجري) ةفرتحملا
كنع ءبعلا ففخي نأ اذه نأش نم .(قحلملا

كتيامح نم كلذ نع الضف ديزي نأو ايصخش
ملع ىلع مه نم ددع داز املكف .يعوضوم لكشب
نيذلا صاخشألا ددع داز ،فنعلل كضرعتب
.كتمالس ىلع نوصرحي

ةددحم ةينمأ ريبادت
برهلا ةيناكمإ بناج ىلإ ،ىرخأ ريبادت كانه
ىلإ وأ ةقث عضوم صاخشأ ىلإ فنعلا لامعأنم
(كلافطألو) كل رفوت نأ اهنأش نم ،ءاسنلا ىوأم
الثم ريبادتلا هذه ىلإ يمتنت .ةمزاللا ةيامحلا
“ئراوط ةبيقح” زيهجت ،ةطرشلاب لاصتالا
.سفنلا نع عافدلا ملعتل ةرودةرايزوأ

تاررضتم ءاسن تفصو دقو امك
 :ةيدجم اهنأ ىلع ةيلاتلا ريبادتلا

ةقث عضوم سانأ نم بلطلا -
وأ ةمظتنم تارتف يف اوموقينأ
ةريطخلا تاقوألا يف صاخ هجوب
ايصخش مودقلا وأ ايفتاه لاصتالاب

امب ةلئاعلا بيبط/ةبيبط رابخإ -
يرجي

قئاثو/ةيبط ريراقت عمج-
يعرشلابطلا

ةصاخ ةفرغ ىلإ هجوتلا -
حاتفملاب اهلافقإنكمي

يف لافطألا عم تيبملا -
ةفرغلاسفن

!ءيش مهأ ةيامحلا

ةظفاحملاو صاخ لاقن فتاه ءارش -
يف ةدعاسملا بلطل ازهاج هيلع
ئراوطلاةلاح

بناج ىلإ لوبسيب برضم ءاقلإ -
ريرسلا

ىلع يوتحت “نامأ ةبيقح” زيهجت -
ةيرورضلا سبالملاو ةماهلا قئاثولا
ىدل اهعاديإو (كلافطألو) تنأ كل

.هب نيقثت صخش

رارقلا دوعي كدحو تنأ كل يف كل ةبسنلاب ماه وهامنأشب طقف اذكهف .ةدح ىلعةلاحلك كتايح ةيامح ةصرف كل ىنستت .كلافطأو كتحصو
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؟دعب ينيمحي نأ نكمي يذلا ام
لب ،ال مأ نيجوزتم امتنك اذإ امع امامت رظنلا
(قباسلا) ككيرش ناك اذإ امع اضيأ رظنلا فرصبو
دق امتنك وأ هدحول ةقشلا راجيإ دقع عقو دق
وأ وه هل اكلم ةقشلا تناك نإ وأ ،اعم هنامتعقو
ةكلام وأ ةرجأتسم كدحول تنأ تنك اذإ .امكيلكل
طقف تنأ كل ةقشلا صيصخت تاءارجإ نإف ،ةقشلا
ينوكت مل نإ امأ .ةينوناق لاجآ ةيأ نود متت
نإف ،ةقشلا كلم يف (ةكيرش) وأ ةرجأتسم
ضرغل ةقشلا ىلع لوصحلا اهدنع كناكمإب
.رهشأ ةتس ىتح لصت ةدمل كدرفمب اهمادختسا
ينوكتس كنأ رابتعالا نيعب يذخأت نأ انه بجي
ةقشلا ةرجأ) كلذل يلاملا لدبلا عفد ىلع ةربجم
اذه ديدمت نكمملا نم .اهرجؤم/اهكلامل (الثم
.رهشأ ةتس ىتح لصت ةدملينوناقلا لجألا

ةيامحلاب ةيئاضقلا رماوألا
كتيامح ضرغل ردصت نأ ةمكحملل نكمملا نم
هذه نمضتت دق .يناجلا قحب ىرخأ ارماوأ
نم (قباسلا) ككيرش عنمي نأ الثمرماوألا
كتقش لوخد -
كتقش نم بارتقالا -
لكشب اهيف نيدجاوتت نكامأ يف ثوكملا -

(لافطألا ةضور ،كلمع ناكمك)يرود
فتاهلا ربع وأ ايصخش ءاوس ،كب لاصتالا -

ديربلا وأ ةريصقلا لئاسرلا ةمدخربعوأ
ينورتكلإلا

،اينمز رماوألا هذه ديدحت ةيرود ةفصب متي
ميدقت قيرط نع اهديدمت ناكمإلابنأريغ
.ةينعملا ةمكحملا ىدل كلذببلط

؟هجوتأ نأ يلع نيأ ىلإ
ةيامحلاب رمأ ىلع لوصحلا لجأ نم يهجوت
مكاحملا .ايلحم ةصتخملا ةيئادتبالا ةمكحملاىلإ
هذه لثم نع ةيئادتبالا ةمكحملا يف ةصتخملا
بواجتتس ةمكحملا .ةرسألا مكاحم يه اياضقلا
كنكمي .ةمزاللا تاءارجإلا ذختتسو كبلطعم
وأ ماحم/ةيماحمب ةناعتسالاب امإ بلطلاب مدقتلا
ميدقت مسق ىدل هميدقتب كسفنب كلذب يموقتنأ
ناك اذإ كل زوجي .ةيئادتبالا ةمكحملا يف تابلطلا
نأ اقالطإ لخد يأ كيدل نكي مل وأ ايندتم كلخد
ةنوعم ىلع لوصحلل بلطب ةمكحملا ىدل يمدقتت
اهدنع ينوكت نأ امإف .ةيئاضقلا قيلاكتلا ةيطغتل
يلمحتت ال نأوأ طقف ةليلق قيلاكت لمحتل ةرطضم
.كلخد بسحب قالطإلا ىلع فيلاكت ةيأ

تبلل ةمكحملا قرغتست مك
؟ةيضقلا يف
فنعلا تالاح يف رمتسم رطخ كانه رفوتي ام ابلاغ
اذإ .ةمئاقلا ةيتايحلا ةكارشلا ةقالعل ارظن يلزنملا
بلطب مدقتلا اهدنع كل زوجي ،كلذ ىلع رمألا ناك
نكمملا نم .ةلجعتسم ةفصب ةيامحلاب رمأ رادصإل
نوضغ يف تابلطلا هذه لثم ىلع ةقفاوملا متت نأ
ةيضق يف ةمكحملا ىلختت دقو .ابيرقت ةعاس42
ككيرش لاوقال عامتسالا نع عونلا اذه نم
قحال تقو يف ةداعلا يف متي اميف .(قباسلا)
نأ كيلع نيعتي .عئاقولا يف رظنلل دعوم ديدحت
لجأ نم عنقم لكشب كتيضق ضرعب يموقت
اذهل بجيو .ةيامحلاب يئاضق رمأ ىلع لوصحلا
ككيرش هب ىتأ ام درسب يموقت نأ ضرغلا
وأ تاديدهتو تاباصإو تاءاسإ نم (قباسلا)

يفصت نأب كلذو ،ةمكحملل عنقم لكشب تاقياضم
دنع ةعاسلاو خيراتلا ركذ عم ،ةقدب ىرج ام
:كل ةبسنلاب الهس رمألا نكي مل نإو ىتح .ناكمإلا

لصفمو ددحم لكشب كلذ لك يفصت نأ يلواح
اذهب ةمكحملا يفت نأ يغبنيو .ناكمإلا ردق
موقيس .مسق نع اضوع ديكوت لكش ىلع فصولا
ميدقت مسق يف نيلماعلا وأ كيماحم/كتيماحم
كرابخإب ةيئادتبالا ةمكحملا يف ةينوناقلا تابلطلا
ديكوتلا اذه ميدقت هب نيعتي يذلا مزاللا لكشلاب
 .مسق نع اضوع
ةغيصلاب عئاقولا فصو قاحلإ ةداع بلطلا يف متي
دقو اذه دكؤأ (كمسا) هاندأ ةعقوملا انأ” :ةيلاتلا
مسق نع اضوع بذاك ديكوت ميدقت نأب تملعأ
نأ اضيأذبحملا نم“.نوناقلا هيلع بقاعي لمع
نع اضوع ديكوتلا ميدقت نع الضف كيدل نوكي
،تادهاش ،ةطرش ريراقت) ةيفاضإ ةلدأ اذه مسق
 .(كلذ هباش امو ةيبط ريراقت
يف وأ كيماحم/كتيماحم نم راسفتسالا ىجري
نع ةيئادتبالا ةمكحملا ىدل تابلطلا ميدقت مسق
كبلط نأشب ةمكحملا رارق ىلع كلوصح ةيفيك
نكمي .(قباسلا) ككيرشل هغيلبت ةيفيك نعو
ةيامحلا رمأ ذيفنتب يضقي ارمأ ردصت نأ ةمكحملل

متي اذهبف .(قباسلا) ككيرشل هغيلبت لبق ىتح
بايغ يف ىتح ةيامحلا ءارجإ ذيفنت نم دكأتلا

.ككيرش

ةيامحلا ريبادت ىلإ ةفاضإ كنكمي
تايناكمإ اضيأ يلغتست نأ ةيصخشلا
 .يندملا نوناقلا اهمدقي ةيئاقو

:يلي ام لالغتسا صاخ هجوب كنكمي
ةيامحلاب ةيئاضقلا رماوألا -
يدرفلا مادختسالل ةقشلا صيصخت -
قح/لافطألا ىلع يدرفلا ةيالولا قح -

 مهتماقإ ناكم ريرقت
ةمكحملا ىدل بلطب مدقتلا -

ةرشاعم يف بألا قح دييقت/فاقيإل
 لافطألا

نع تاضيوعتب ةبلاطملا كلذ نع الضف كل قحي
رماوألاب ةقلعتملا تاءارجإلا عقت .مالآلاو رارضألا
مادختسالل ةقشلا صيصختو ةيامحلاب ةيئاضقلا
.فنعلا نم ةيامحلا نوناق قاطن يف يدرفلا
.نوناقلا هذه نم عافتنالا عيمجلا ناكمإب

يدرفلا مادختسالل ةقشلا صيصخت
ةمدختسملا ةقشلا ءالخإ متي نأب ةبلاطملا كناكمإب
.كدرفمب تنأ اهيمدختست يك كرتشم لكشب
دق تنك ول ىتح كمامأ ةرفوتم ةصرفلا هذهو
كيلع نيعتي هنأ ريغ .ةكرتشملا ةقشلا نم تبره
ككيرش ةبلاطم ءادتعالا نم رهشأ ةثالث نوضغ يف
بلطلا ميدقت وأ ،ةقشلا ءالخإب ايطخ (قباسلا)
مدقتلا كنكمي .ةدملا هذه لالخ ةمكحملا ىدل
ككيرش لازام وأ ناك نإ امود بلطلا اذهب
فرصب اذه يرسيو .كتلماعم ءيسي (قباسلا)
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011ئراوطلا تالاح يف
نينطاوملا ةيامح يف ةطرشلا ماهم ىدحإ لثمتت
،كتلماعم كتايح كيرش ءاسأ اذإ :فنعلا نم
نإف ،...وأ كبصتغا ،لزنملا جراخ وأ لخاد كسبح
ربع ةطرشلا نم ةدعاسملا بلط اهدنع كناكمإب
هذه لثم يف ةمزلم ةطرشلا .011 مقر فتاهلا
يلجخت الأ ىجري .كيلإ مودقلاب ةئراطلا تالاحلا
،ةطرشلا ءاعدتسا نم هذه فنعلا فقاوم لثم يف
ةطرشلا مودق درجم نم نوفاخي ةانجلا ضعبف
.ىرخأ فنع لامعأب نايتالا نع نولدعيو

ةطرشلا لبق نم درطلا
لك يف ةدعاسملا كل مدقت نأ ةطرشلا ناكمإب

ةيالو يف ةطرشلل قحي .لاوحألا نم لاح
نم كتايح كيرش جارخإ نياتشلوه غيفسيلش
موقت .(“درط”) اموي41 ىتح لصت ةدمل ةقشلا
.هنم ةقشلا حيتافم ذخأب ةلاحلا هذه يف ةطرشلا
نم كتايح كيرش عنم اضيأ ةطرشلل نكمي امك
اهيف تنأ نيدجاوتت ةنيعم نكامأ ىلإ هجوتلا
لمعلا ناكم ،لافطألا ةضورك) ةرورضلا مكحب
ككيرش جز ةيناكمإ اضيأ ةطرشلا ىدلو .(الثم
ذيفنتل ايرورض كلذ ناك نإ يزارتحالا سبحلايف
كيرش درطب ةطرشلا تماق اذإ .ةيامحلا رمأ

اضيأ كلذب كمالعإ متي هنإف ،ةقشلانم كتايح
ءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا بتاكم دحأ لبقنم
يراشتسالا بتكملا موقيس .كراوج يف ةدوجوملا
هسفن ءاقلت نم كب لاصتالاب ةلاحلا هذه يف
.كيلع ةدعاسملاو معدلا ضرعو

؟يتدعاسم ءاضقلاو ةطرشلل نكمي فيك
يكيرش ديقتي مل نإ ،لصحي اذام
؟يئاضقلا ةيامحلا رمأب (قباسلا)
نإف ،يئاضقلا ةيامحلا رمأب كجوز لخأ اذإ
ةيضق ةرشابم ىلإ ةجاحلا نود ـ اهدنع كناكمإب

ينوناق ذفنمب ةناعتسالا– ةمكحملا مامأ ةديدج
ةذفنملل زوجي .ديدج نم ةيامحلا رمأ ذيفنتب موقي
تاءارجإلا ذختي نأ ينوناقلا ذفنملا/ةينوناقلا
ةناعتسالاب (قباسلا) كتايح كيرش دض ةمزاللا
يمدقتت نأ اضيأ كلذ نع الضف كل قحي .ةطرشلاب
وأ ةيرادإ ةمارغ عاقيإ يف ةمكحملا ىدل بلطب

لالخإ نأ نع الضف اذه .كجوز ىلع يرادإ سبح
هيلع بقاعي لمع ةيئاضقلا ةيامحلا رماوأب ةانجلا

ياب ةطرشلا رابخإب يموقت نأ اذهل يغبني .اينوناق
ةصرف اهل ىنستت يك يئاضقلا ةيامحلا رمأب لالخإ
.(قباسلا) كتايح كيرش دض ةيئانج ةيضق ةرشابم

ةطرشلا غالبإ
تاكيرش دض لاجرلا ةسرامي يذلا فنعلا ربتعي

عضاخ وهو نوناقلل افلاخم المع مهتاجوز/مهتايح
ايندب اءاذيإ لاثملا ليبس ىلع هتفصب باقعلل
.اديدهت وأ اشرحت ،اباصتغا ،(اريطخ وأ اميسج)
الامعإ هتايح كيرش فارتقاب ملعي نم لكل نكمي

.كلذب ةطرشلا غالبإب اعبط هسفنب موقي نأ ةيئانج
ةفصب ةرفوتم ةنيعم ةميرج نع غالبإلا ةيناكمإ
كانه نأ ريغ ,ينمز ديدحت يأ نود ةيئدبم
ةليلقلا مئارجلا ضعبل ةبسنلاب ةينمز تادييقت
ةقحالملل بلطب مدقتلل ينوناقلا لجألا ثيحنم
تالاحلا هذه لثم يف كمامأ نأ ديب .ةيئانجلا
رهشأ ةثالث لقألا ىلع حوارتت ةينمز ةرتفامود
نيدوت تنك اذإ ام نأشب رارقلا ذاختالجأنم
.ال مأ يئانجلا لعفلاب ةطرشلاغالبإ

لعفب ةطرشلا غالبإل ةفلتخم تايناكمإ كانه
 :الثم هذه نمو ،ام يئانج
،ةطرشلا ماسقأ نم مسق يأ ىدل -
،ةماع ةباين ةيأ ىدل -
،نيماحملا دحأ/تايماحملا ىدحإ ىدل -

غالبإب هرودب موقيس/موقتس يذلا/يتلا
.كنم الدبةطرشلا

عم ةقدب عئاقولا فصو كانه كيلع نيعتي
يئانجلا لعفلا تايرجمو ،ةعاسلاو مويلاركذ
كلذ ريغ وأ اودجو نإ دوهشلاو تادهاشلاو
اعبط كناكمإب .الثم ةيبطلا ريراقتلاك ةلدألانم
ءالدإلا دعومل هب نيقثت اصخش كعم يذخأتنأ
موقت نأ لاوحألا نم لك يف كقح نم .كلاوقأب
ةماعلا ةباينلاو ةطرشلا.كغالبإ ملستب ةطرشلا
ةرشابمبو كلاوقال عامتسالاب اينوناق نامزلم
.يناجلا دض تاقيقحتلا



ةيئانجلا ةيضقلا يف معدلا
ةيضقلل ةدعتسم ينوكت نأ ادج مهملا نم
ةرم يناجلا ءاقل نم نفخي تاريثكلا .ةيئانجلا
ةميلألا براجتلا فصو ةرورض نأ امك .ىرخأ
يصخشلا ريغ ةمكحملا ةعاق وج يف ىرخأةرم
.اريبك ائبع ءاسنلا نم ريثكل لكشي ابلاغ فيخملاو
،كدرفمب كلذب مايقلا ىلع ةربجم تسل تنأ
ةدعاسملا يلغتست نأ نسحتسملا نم نألب
 :كيلع ضرعتيتلا

 يندملا قحلاب ءاعدإلا
لجأ نم ةفلتخم تايناكمإ ةيحضك كمامأ رفوتت
يف يندملا قحلاب ةيعدملا رودب كل فارتعإلا
كليثمتب ماحم/ةيماحم ليكوت كنكمي .ةيضقلا
/كتيماحم موقتس .يندملا قحلاب ءاعدإلا ةيضقيف
ىدل بلط ميدقتب اضيأ اهدنع كيماحم موقيس
كنكمي .يندملا قحلاب ءاعدإلا لوبقب ةمكحملا
يف كلثمي يذلا يماحملا باعتأ عفد لجأنم
ةنوعم ىلع لوصحلا يندملا قحلاب ءاعدإلا
كنكمي .امودعم وأ ايندتم كلخد ناك نإ ،ةيئاضق
يف فرطك كارتشالا نم يندملا قحلاب ءاعدإلا
كيماحم/كتيماحمل زوحي.ةيئانجلا ةيضقلا
نينوكت كنأ يأ ،ىوعدلا قاروأ ىلععالطإلا

رضحيس نمو تاقيقحتلا هيلإ تلصوت امب ملعىلع
ةبلاطملا كيماحم/كتيماحمل نكمي .ةعفارملا ىلإ
ميدقت الثم هذه نمو ،ةيضقلا يف كقوقحب
ةلئسألا حرط وأ ةلدألاب ةقلعتملا تابلطلا
وأ ةرداصلا ةيئاضقلا رماوألا ىلع ضارتعالاو
،ىرخألا فارطألا لبق نم ةحورطملا ةلئسألاىلع
كئالدإ دنع كتدعاسمو كتيامح ضرغل كلذو
.ةدهاشك كلاوقأب
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دعب ثدحي اذام
؟ةطرشلا غالبإ
ةباينلاو ةطرشلا موقت
مهملست دعب ةماعلا
تاقيقحتلا ةرشابمب نيعم يئانج لعف نع غالبإلل

هنأ ىلوألا ةجردلاب ينعياذهو .هنع غلبملا دض
عئاقو نأشب فارطألا ةفاك لاوقأ ىلإ عامتسالا متي
يف نوكي ال نأ ماظتناب ثدحي هنأ امب .ةميرجلا
نإف ،تنأ كاوس دوهش ةيأ تالاحلا هذه لثم
ريراقتلاو ةطرشلا ريراقت نأش اهنأش ،كلاوقال
باوجتسا اضيأ انه متيس .ىربك ةيمهأ ،ةيبطلا

ةهجوملا تاماهتالا نأشب (قباسلا) كتايح كيرش
،رارقلا ذاختاب كلذ دعب ةماعلا ةباينلا موقت .هل
ةيئانجلا تاءارجإلا ةلصاوم نيعتي ناك اذإ ام ناشب
ةيهام ىلع صاخ هجوب رارقلا اذه فقوتي .ال مأ
ةمهم عقت .ةماعلا ةباينلامامأ ةرفوتملا ةلدألا
ريرقت قحب ةساملا” مئارجلا لاجم يف قيقحتلا
لاجم يف (الثم باصتغالاك)“يسنجلا ريصملا
ةطرشلا ىدل كلذب ةصصختم تايضوفم صاصتخا
رئاودلا ضرتفت .ةماعلا ةباينلا ىدل ةصاخ ماسقأو
رفوت ةداع يلزنملا فنعلا اياضق يف ةيمسرلا
:ينعي اذهو .ةيئانجلا ةقحالملا يف ةماع ةحلصم
يأ ،ةيندملا ىوعدلا قيرط ىلإ كتلاحإ متي ال هنأ
ىلع تالاحلا هذه لثم يف ةربجم تسل كنأ
 .ككيرش دض ةيئانج ىوعد عفرب كسفنب مايقلا

اهذختت يتلا ةيئانجلا تاءارجإلا
ةماعلا ةباينلا
ككيرش ىلع ضرفت نأ ةماعلا ةباينلا ناكمإب
ملعتي .ةانجلل ةصاخ ةيبيردت ةرودب كارتشالا

هكولس رييغت ةيفيك ةرودلا هذه يف ككيرش
ككيرش يفوأ اذإ .فنعلا ىلإ اددجم ءوجللامدعو

نكمملا نم نإف طرشلا اذهب
ةماعلا ةباينلا موقت نأ اهدنع
دض ةيئانجلا تاءارجإلا فاقيإب
اذهب في مل اذإ امأ .ككيرش

اهدنع متي هنإف ،طرشلا
 .هدض ةيئانجلا تاءارجإلاةلصاوم
ءانب ةمكحملا موقت نأ ةيناكمإ انه رفوتت
رمأ رادصإب ةماعلا ةباينلا نم بلطىلع
.ةيطخ تاءارجإ راطإ يف ككيرش دضيئانج
يلزنملا فنعلا اياضق يف ةماعلا ةباينلا موقت
دض ةمكحملا مامأ ةيئانج ىوعد عفرب ةميسجلا
ةعفارمب اهدنع ةماعلا ةباينلا كرتشتو .يناجلا

ةمكحملا وأ ةيئادتبالا ةمكحملا مامأ ةيوفش
رود ايئدبم كسفنب تنأ اهيف نيبعلت ةيميلقإلا
نأ ةداعلا يف كلذ نع الضف كنكمي .ةدهاشلا
ةيئانجلا ةيضقلا يف لاعف لكشبيكرتشت
.يندملا قحلاب ةيعدمكتفصب
عامتسالا رمألا لوأ ةيوفشلا ةعفارملا يف متي
ةمكحملا موقتو .ةلدألا ضرعو دوهشلا لاوقأىلإ
.ينوناق مكح رادصإب ةيوفشلا ةعفارملا رخآ يف
ةعفارملا دعوم ىلإ دوهشلا ةفاك ةوعد انه متي
.مهلاوقأب ءالدإلاب ايئدبم نومزلم مهو ةيوفشلا
وأ ةجوز وأ ةبيطخ ،ءابرقأ ىلع اذه قبطنيالو
عانتمالا نع قحلا ءالؤهل نإف ،مهتملا ةقيلط
دكؤملا نم .(مهلاوقأب يأ) مهتداهشب ءالدإلاب
ةيسيئرلا ةدهاشلا تالاحلا مظعم يف نينوكتكنأ
ام اردان يلزنملا فنعلا نأل كلذو ،ةيضقلا يف
تنأ كلاوقأل نأ يأ .نيرخآ روضحب ثدحي
 .اينوناق يناجلا ةقحالمل ةغلابةيمهأ
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ةطرشلا ىدل ئراوطلا مقر
110

ةدعاسم ىلع انه نيلصحت ةعاسلا رادم ىلع ةيروف

اهيف كتقفارمو ةيضقلل ريضحتلا
ذنم ءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا بتاكم لمعت
مدقت يهو .فنعلل نضرعت ءاسن عم ةليوط ماوعأ
كولس نم نكمتت يك ةأرما لكل ةدعاسملاو نوعلا

ةيراشتسالا تامدخلا بتاكمو .يصخشلا اهقيرط
يك اهتدعاسم اضيأ تنأ كيلع ضرعت ءاسنلل
دق تنك اذإ :ناك امهم ـ صاخلا كقيرط يكلست
،ةطرشلا ىلإ يناجلا نع غالبإلاب رارقلا تذختا
اءدب ةدعاسملا كل مدقت ةيراشتسالا بتاكملا نإف
ةيريضحت تاءارجإ ذاختاب ارورم غالبلا ذيفنتب
ةعفارملا ىلإ كتقفارم ىلإ الوصو ةددحم
كتلئسأ ةفاك هاجت ةحتفنم كتراشتسم .ةيوفشلا
هذه ربتعت .كبناج ىلإ فقت نأ اهرسيو كفواخمو
لجأ نم ءاسنلا نم ريثكلل اضيأ ةماه ةدعاسملا
اهقرغتست يتلا ةليوطلا ةينمزلا تارتفلا زايتجا
ىلع بعصلا نم نأ ذإ .عونلا هذه نم اياضق
فواخملا هذه لك لمحتب اهدحول موقت نأ ةأرملا
.ابلاغ اهرواست يتلا كوكشلاو ةميلالا تايركذلاو
روثعلاب تالهؤملاو تابردملا تاراشتشملا موقتس
كنع طوغضلا فيفختل تايناكمإ ىلع كعم ةيوس
 .اهنم ةيجراخلاو ةيلخادلا



؟يلجأ نم هلمع يبطلا لاجملا يف نيلماعلل نكمي اذام
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قاطن دتمي .امود ةيحضلا ةحص رضي فنعلا
تاباصإلا نم ةأرملاب فنعلا اهكرتي يتلا راثآلا
ضوضرلاو ،الثم ماظعلا روسكك ةحضاولا ةيندبلا
مونلا تابارطضا ىلإ قورحلاو حورجلاو
نم كلذ ريغو فوخلاو تابائتكالا ،ماعطلاو
ةأرما لكو .ةقحاللا ةيحضرلا تابارطضالا
ىلإالجآ مأ الجاع هجوتت ةررضتم
.ةيبطلا قفارملا دحأ ىلإ وأ اهبيبط/اهتبيبط
ةيولوألا انه ةداحلا تاباصإلاب ةيانعلل نأ كشال

ادج مهملا نم نوكي دقو .اعبط ةقلطملا
تاضرمملا وأ كبيبط / كتبيبط نكمتتيك
ميدقت نم امبر يلديصلا/ ةيلديصلاىتحوأ
تتأ نيأ نم مهرابخأ نم كل جالعلثمأ
كرايتخا ىدل كيلع نيعتي هنإفاذهلو .كتاباصإ
عضوم هنأ/اهنأ نم يدكأتت نأ بيبطلا/ةبيبطلل
اذه كعضو يف يذخأت نأ يغبني هنأ ذإ .ةقث
ىلع دحأ كل ببستي ال نأو دجلا لمحم ىلع
نأ ديبو .يفاضإ طغض يأب قالطإلا

هنأ الإ ،كتلكشم لحي نل كبيبط/كتبيبط
ىلإ ءابطألا ناكمإبف .ةدعاسملا كيلع ضرعيس
كل ةمزاللا ةيبطلا ةيانعلاو جالعلا ميدقت بناج
مهناكمإب نأ ثيح :رخآ ماه رمأب اومهسي نأ
نأ اهنأش نم ةديج ةيبط اريراقت اودعينأ
ماماو ةيئاضقلا ىوعدلا يف كفقومنم ززعت
اليلد كديب نوكيس اذكهو .ةيمسرلا رئاودلا
نيركفت تنك نإ ىوعدلا يف هنيمدقت ايعوضوم
كتاباصإل قيقدلا قيثوتلل .يناجلا نع غالبإلاب
رئاودلا ىدل هميدقت ضرغل ةغلاب ةيمهأ
نوناق نم13 ةداملا قاطن يف) ةيمسرلا
.ةيئاضقلا ىوعدلل وأ (الثم يناملألا ةماقإلا
كتاباصإ فصو متينأ انه ةياغلل مهملانم
ىتح وأ يصصخت لكشبو ركبم تقو يف
نآلا ىتح ةداعلا ترج دقل .اهنم روص طاقتلا
تاباصإلا هذه ىلإ ةراشإلا درجم انه متي نأ
،رفوتت .ةـ/جلاعملا ةبيبطلا/بيبطلا ريرقت يف
قئاثولا هذهلثم عتمت نم دكأتلا لجأ نم
قيثوت ةيناكمإ ،ةمكحملا مامأ ةمزاللا ةيجحلاب

يف يعرشلا بطلا دهعم يف تاباصإلا هذه
غيفسيلش ةيالول يعماجلا ىفشتسملا

تابيبط دهعملا اذه يف لمعي .نياتشلوه
تاباصإلا ريسفتو قيثوتب نيصصختم ءابطأو
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ةيئانجلا ةلدألا نيمأت ىلع نيبردمو ةفلتخملا
ىلع يلصحت نأ كانه كنكمي .فنعلا لامعأل
قيثوت ءابطألانم يبلطت نأو ةيناجم صوصحف
ضرغلا اذهل نيعتي .ةيئانجلا ةلدألا ظفحو
فتاه :راهنلا تاعاس يف) لجاع دعومديدحت
نأ ةجاحلا دنع يركذت1340ـ0063795
.ةأرما لبق نم كصحف متي نأ كانهيبلطت
ءابطألا عضخي / تايعرشلا تابيبطلا عضخت
يبطلا رسلا نامتك بجاول اضيأ نويعرشلا
جئاتن لاسرإب الو ةطرشلا غالبإب ال اوموقينلو
دق تنك اذإ .كتقفاوم نود نيرخآلصحفلا
وا كتبيبط ىلإ كتاباصإ جالع ضرغل تهجوت

متي دقف ،تايفشتسملا دحأ ىلإ وأ كبيبط

يعرشلا يبطلا دهعمب لاصتالااهدنع
غيفسيلش ةيالوليعماجلا ىفشتسملايف
– راسفتسالاضرغل كلذو ،نياتشلوه
–ءالمز نيب ةيصصخت تامولعم لدابت راطإ يف
تانايبلا” قيثوت يف هتاعارم نيعتيامع
.“ةمكحملا مامأ ةيجحبةعتمتملا

؟نكسأ نأ يننكمي نيأ
ءاسنلا ىوأم
كجوز فنع نم ةرشابم برهلا كيلع ناك اذإ
،كتاقيدص ىلإ هجوتلا اهدنع يلواح ،كقيدصوأ
.ءاسنلا ىوأم ىلإ يهجوت وأ كئابرقأ وأ كتاليمز
نيدجت ،راهن ليل ءاسنلا ىوآمب لاصتالا كنكمي
ظفاحي .ةساركلا هذه يف ةينعملا فتاوهلا ماقرأ
اذإ .ءاسنلا ةيامح لجأ نم نيوانعلا ةيرس ىلع
يف رغاش ناكم كانه نأ كل ليقو تلصتا
ةطقن ىلإ هجوتلا اهدنع كنم بلطيسف ،يوأملا
مل اذإو .كانه نم كبلج متيسو ةنيعم ءاقتلا
كوردقمب نإف رغاش ناكم يأ ىوأملا يف نكي
ىوآملا فتاوه ماقرأ نع يلأست نأ اهدنع

لابقتسا ءاسنلا ىوأم يف متي .ةبيرقلا ىرخألا
تاررضتمب كانه نيقتلتس .لافطألاو ءاسنلا
جمانربلا ديدحتب نهعم نيموقتو تايرخأ
تالهؤم تالماع ءاسنلا ىوأم يف لمعي .يمويلا
نم كنكمي .ةدعاسملاو ةروشملا كل نمدقي

باهذلاو ،ىرخألا لئاسملا ةفاك ةرشابم كانه
كلذكو كل ةبسنلاب انمآ كلذ ناك نإ ،كلمع ىلإ
كلافطأ ةرايزب ةقلعتملا لئاسملا ميظنت
.ةسردملل



ةكرتشملا ةقشلا
،ءاسنلا نم ريثكلل ةبسنلاب لح لثمأ لثمتي
كيرش ةرداغم يف ،لافطأ نهيدل نمل اصوصخو
نم نأ ريغ .ةكرتشملا ةقشلل فينعلا ةايحلا
ضحمب كلذل دادعتسا ىلع ةانجلا نوكي نأردانلا
ىدل بلطب مدقتلا ةيناكمإ كمامأ رفوتت .مهتدارإ
ةقشلا ءالخإب ككيرش موقي نأ يف ةمكحملا
امو41 ةحفصلا ىلع عالطإلا ىجري .ةكرشملا
هذه ريس ةيفيك ةفرعمل بيتكلا اذه نماهيلي
كيلع نيعتي يتلا رومألا ةيهامو تاءارجإلا
.اهتاعارم

ةديدجلا ةقشلا
كل ةديدج ةقش ىلع روثعلا لجأ نم بجي
:نكمم ءيش لكب يموقت نأ (كلافطألو)
نكسلا بتكم ىلإ يهجوت -
ىلع لوصحلل بلطب ءاضتقالا دنع يمدقت -

لاومأب ةموعدم ةقش يف نكسلاب صيخرت
ةيموكح

،دئارجلا يف ةدوجوملا تانالعإلا ىلع يعلطا -
نسحتسملا نم) اصاخ انالعإ يرشناوأ

نالعإ رشنب يموقت نأ كتمالس ىلعاظافح
(مسالا لدبزمرب

كنأب كلوح ةقثلا عضوم صاخشألا يملعأ -
ةقش نع نيثحبت

ةراسمس ىلإ يهجوتت نأ اضيأ كنكمي -

فورظ تحت ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم لمحتي
ةقشلا نامضو نكسلا نم لاقتنالا فيلاكت ةنيعم
اذإ امم كلذ لبق يرسفتسا .ةرسمسلا موسر وأ/و
قايسلا اذه يف يهبتنا .كتلاح يف انكمم كلذ ناك
.ةقشلا ةحاسمو ةرجألاب ةصاخلا تاديدحتلا ىلإ

تامولعم ءاطعإ رظح
نيرخآلكنكسلوح
كنمأ ىلع اظافح يرورضلا نم نوكي دق
كتقش ناونع ةيرس ىلع ةظفاحملاكتمالسو
بتكم ىدل مدقتلا ضرغلا اذهل كنكمي .ةديدجلا
يف نينطاوملا نوئش بتكم وأ نينطاوملا ليجست
ليلد يف اهنيدجت) اهيف نينكست يتلا ةيحاضلا
ءاطعإ ةيناكمإ رظحل (ةيدلبلا :مسالا تحت فتاهلا
كيلع .نيرخآل كانكس ناكم لوح تامولعم ةيأ

كناونع ءاطعإ نأ عنقم لكشب ينيبت نأ انه
كتيرح وأ كتحص ،كتايح ضرعيس نيرخآل
كنكمي .رطخلل (كلافطأ وأ/و تنأ) ةيصخشلا
نع اضوع ديكوت ميدقت قيرط نع كلذب مايقلا
دعب نينطاوملا ليجست بتكمل زوجي ال .مسق
ذخألا ىجري .نيرخآل كناونع يطعي نأكلذ
ءاضقنا لبق بلطلا ديدمت نيعتي هنأ رابتعالانيعب
يأ كانه رفوتي ال .كلذل دعملا ينوناقلا لجألا

ىرخألا ةيمسرلا رئاودلاو قفارملل لثامم بلط
يف كيلع نيعتي اذهلو .نيماحملا/تايماحمللوأ
.كتانايب ةيرس ىلع ظافحلا لاوحألا نم لاح لك

؟شيعأس اذام نم
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كجوزل يفاصلا لخدلا+
لافطألا ةقفن صقان-
ةايحلاب ةقلعتملا ضورقلا طاسقأ صقان-

ةيجوزلا
ةينهملا فيراصملا صقان-
،نيلمعت ال تنك نإ) يفاصلا كلخد صقان-

 (رفص لداعت ةميقلا هذه نإف
لخدلا قراف يواسي=

مهتاجوز ىلع طوغضلا لاجرلا نم ريثكلا سرامي
وأ“ءيش يأ ىلع ينم يلصحت نل” :نوعدي نأب
.“ءيش يأ ىلع يلصحت نلو ائيش نيكلمت ال تنأ”
تاءاعدإلا هذه ةهجاوم ضرغل يلي اميف انمق دقل
ةفلتخملا تايناكمإلا نم ددع جاردإب ةئطاخلا
اهلافطأ يبرت ةأرما لكل نكمي .زجوم لكشب
اهتاقفن بستكت نأ تالاحلا نم ريثك يف اهدحول
 .دحاو ردصم نم رثكأ نم ةيشيعملا

ةقبطنملا ةرفوتملا تايناكمإلا نع يرسفتسا
مظعم يف يدجملا نم .ةصاخلا كتلاح ىلع
ةيراشتسالا بتاكملا ىدحإ ىلإ هجوتلا تالاحلا
ةروشم ىلع لوصحلل ماحم/ةيماحم ىلإ وأ
.صوصخلا اذهب معدو ةيدرف

صاخلا لخدلا
صاخ لخدب نعتمتي يتاللا ءاسنلل ةبسنلاب
ريغتي ال ،(I GLA يأ،I ةلاطبلا تاصصخمىتح)
نأ بجي .قالطإلا ىلع ءيش يأ رمألا ئداب يف
ايكنب اباسح لاوحألا نم لاح لك يف كيدل نوكي

يذلا لمعلا بحاص/ةبحاص رابخإو كب اصاخ
تاصصخم نع ةلوؤسملا ةهجلا وأ هدنع نيلمعت
كباسح ىلإ دوقنلا ليوحت متي يك كلذبI ةلاطبلا

كمامأ تقولا نم عستم كانه لازام .اذه
ةقلعتملا لئاسملا نع لصفم لكشب راسفتسالل
اضيأ كناكمإب نوكي دق .ةيبيرضلا ةحيرشلا رييغتب
لوصحلل بلطب مدقتلا ايندتم كلخدناك نإ
.لافطألل حنموأ/و نكسلل تاصصخمىلع

نيجوزلا ةقفن
امهو ،نيجوزلا ةقفن نم نافلتخم ناعون كانه
ءاهتنا دعب ةقفنلاو نيلصفنملل ةبسنلاب ةقفنلا
 .ةيجوزلا ةايحلا
لقألا ىلع ىلوألا لاصفنإلا ةنس يف ةقفنلا قباطت
ةايحلا لالخ ناجوزلا اهمربأ يتلا تاقافتالا ايئدبم

ةيجوزلا ةايحلا ةرتف لالخ تنك اذإف .ةيجوزلا
لاصفنإلا ةنس يف ينوكت نل كنإف ،لمع نودب
ةبسنلاب امأ .لمعلا ىلع ةربجم اضيأ ىلوألا
ءاهتنا دعب ةرتفللو ةقحاللا لاصفنإلا تاونسل
نيعتي ذإ .ةفلتخم ةيوست قبطنتف ةيجوزلا ةايحلا

ىلع لوصحلا يف للعم قح كيدل نوكي نأ انه
لمعلا مدع ،ضرم ،نيرصاقلا لافطألا ةيبرت) ةقفن
لاح لك يف هجوتلا انه ىجري .(نسلا مكحب وأ
كتلاح نأشب ةروشملا بلطب لاوحألا نم
تاهيجوتك يلي ام ىلإ رظنلا كنكمي .ةيصخشلا

:ادج ةماع
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لخدلا قرافعابسأ ةثالث ىلع لوصحلا كل قحي
،كجوزل قحي هنأ ريغ .ةقيرطلا هذهب بوسحملا
حوارتي غلبمب هسفنل ظفتحي نأ ،لمعي ناك نإ
تامولعملا خيرات) وروي059 لقألا ىلع
باسح ىلع لوصحلل ىجري .(10/10/1102
ماحم/ةيماحم لإ هجوتلا ةقفنلل يئاهنو لصفم
ضرغلا اذهل لوصحلا ةجاحلا دنع كل قحي)
ةمدخلا فيلاكت ةيطغتل ةيلام ةدعاسمىلع
يلصوتت نأ ايرظن يفاكلا نم .(ةيراشتسالا
ةدعاسم نود ـ يضارتلاب قافتا ىلإ كجوزوتنأ
ةيناكمإ نكلو .نيجوزلا ةقفن نأشب ـ ةينوناق
نوكت ال كرتشم لكشب ةقفنلا لئاسم حاضيإ
فنعلاب ةطبترملا تالاحلا بلغأ يف ةرفوتم
ىلإ هجوتلا ةلاحلا هذه يف ىجري .يلزنملا
كرارطضا ةظحل هاصقأ دعوم يف ماحم / ةيماحم
كقح ىلع لوصحلا لجأ نم ىوعد ميدقت ىلإ
ةيناكمإ اضيأ كمامأ ترفوت امبرل .ةقفنلايف
 .يديهمت يرجز رمأب ةيربج ةقفن ىلع لوصحلا

:ةماه ثالث تاظحالم
وأ ايلم كلذ لبق ريكفتلا نود ادبا يعقوت ال -

نع لزانت يأ ىلع ةصصختم ةروشم نود
 .ةقفنلا

رثأب ةقفنلاب ةبلاطملا ايئدبم نكمملا نم سيل -
ةيفيك نع اروف راسفتسالا ىجري اذل .يعجر
.ميلس لكشب ةقفنلاب ةبلاطملا

تادنتسملا ةفاك عيمجتب ـ ناكمإلا دنع ـ يموق -
خسن دادعإ) لخدلا باسحب ةقلعتملا ةمزاللا
.(ةجاحلا دنع اهنم

،II glA(II(ةلاطبلا تاصصخم
ةنوعملاو ةيعامتجالا تاصصخملا
ةيعامتجالا
كجوز نم ةقفنلاب كقوقحب ةبلاطملا ايئدبم نيعتي
تابلطب مدقتلا لبق كقيلط وأ كنع لصفنملا
دعب تنك اذإ .ةيموكح تاصصخم ىلع لوصحلل

تحت ايدام ةدوجوم ةقفنلا هذه ىلع كلوصح
نإف ،ةيشيعملا كتاجايتحا ةيبلتل مزاللا دحلا
ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا اهدنع كناكمإب
ةداعلا يف انه متي .ةيفاضإ ةيموكح ةدعاسم
.IIةلاطبلا تاصصخم ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا
 كلذ يف طرتشي
ةددحملا نسلا دعب تغلب دق ينوكت ال نأ-

حوارتملاو دعاقتلا شاعم ىلع لوصحلل اينوناق
كلذ دعب كل قحي) .ةنس76 و56 نيب ام
(.ةيعامتجا ةنوعم ىلع لوصحلا

.مئاد لكشب لمعلا نع ةزجاع ينوكت ال نأ-
لكشب لمعلا نع ةزجاع تنك نإ كنكمي)
(.ةيعامتجا ةنوعم ىلع يلصحت نأمئاد

ىلع ةرداق كنأ ىلع ةفنصم ينوكت نأ-
.لقألا ىلع مويلا يف تاعاس ثالث ةدمللمعلا
ىلع لوصحلا ةلاحلا هذه ريغ يف كناكمإب)
(.ةيعامتجا ةنوعم

ةردقلا ىلع فقوتم ريغ لمعلا ىلع ةردقلا سايق
ربتعت .لمعلا ىلع ةيندبلا ةردقلا ىلع لب ،ةيلعفلا
(رمعلا نم ةثلاثلا ىتح) نيصاخلا لافطألا ةياعر
نم ءادتبا) ةيانعلل نيجاتحملا ءابرقألاب ةيانعلاو
اهب افرتعم اعناوم ةداعلا يف (2 ةيانعلا ةجرد
ىلع ةيئدبم ةردق رفوت دنع ىتح لمعلل
ذنم (IIglA) ةلاطبلا تاصصخم لحت.لمعلا
تانوعملا لحم تالاحلا مظعم يف10/10/5002
ةيعامتجإلا تادعاسملا وأ ةقباسلا ةيعامتجإلا
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473 ايلاح ةنوعملا هذه غلبم حوارتي .ةيليمكتلا
يف كعم نوشيعي نيذلا كلافطأل نيلصحت .وروي
تاصصخم ىلع“ةيشيعملا ةعومجملا” ىمسي ام
912 تاونس6 نس نود لفط لكل :ةيعامتجا
كلذ دعبو ،وروي152 ةنس31 و6 نيب ام ،وروي
.وروي782 اصاخ الخد لفطلل نكي مل املاطو
ةيفاضإلا تاجايتحالل صصخملا غلبملا حوارتي
نهدحول نهلافطأ نيبرت يتاللا ءاسنلل ةبسنلاب
ددع بسحب ،وروي531 و54 نيب ام ةداع
.مهرامعأو مهتياعر نيعتي نيذلا لافطألا
نكمي .(10/10/2102 :تامولعملاخيرات)
نم لاقتنالا فيلاكت لمحت ةصتخملارئاودلل
ءانب ةرسمسلا فيلاكتو ةقشلا نامضو ،نكسلا

يموقت نأ انه مهملا نم .اهل هيمدقتبلط ىلع
فيلاكتلا هذه لمحت ةلأسم حيضوتب كلذلبق
 .ةينعمل ةرئادلاعم

:ىرخأ ةظوحلم
غالبإ ةيشيعملا ةعومجملا لاوز دنع ىجري
كلذب تاصصخملا هذه اهنم نيقلتت يتلا ةرئادلا
تاصصخملا ليوحت متي نأ اهدنع نيعتي .اروف
الثم اماه اذه نوكي دق .كباسح ىلإ ةينعملا
هنأ ريغ ،ةقشلا نم كجوزل ةطرشلا درطدعب
روف كلذب مايقلا لاح لك يف كيلع نيعتي
.كجوز نع كلاصفنا

نكسلا ةحنم
ةيليمكت ةفصب ـ لوصحلل بلطب مدقتلا كنكمي
عفدل ةيلام ةنوعم) نكسلل ةحنم ىلع ـ كلخدل
ىدل (نكسلل ةيوناثلا قيراصملاو نكسلا ةرجأ
يحضوت نأ ىجري .ةرئادلا ةرادإ وأ ةيدلبلا ةرادإلا

يأو ةنوعم ىلع لوصحلا كل قحي ناك اذإ ام كانه
ةيعامتجا ةنوعم وأII glA نيقلتت تنك اذإ .غلبم
.نكسلل ةحنم ىلع لوصحلا ايئدبم كل قحي ال هنإف

وروي37￼يداعلا غلبملا
وروي912تاونس6 نود لافطألل
وروي152ةنس31￼ و تاونس6 نيب لافطألل
وروي782صاخ لخد نود ،ةنس41 نم ءادتبا لافطألل
يتاللاتاهمألل ةيفاضإلا تاجايتحالا تاصصخم حوارتت
يذلالافطألددع بسحب نهدحول نهلافطأ نيبرت
وروي531 و54نيب ام مهرامعأومهتياعر نيعتي
ةئفدتلاو نكسلا فيلاكت ىلإ ةفاضإ

Alg II 



كرتشملا ةيالولا قح
قالطلا/لاصفنالا دعب تاهمألاو ءابآلا لك لظي
الإ ،مهلافطأ ىلع كرتشملا ةيالولا قحب نيظفتحم
حيرصتب ءالدإلاب اموقي ملو نيجوزتم انوكي مل نإ
ةيالولا قح .لافطألا ىلع ةكرتشملا ةيالولل
نيرمتست كنأ ينعي لافطألا ىلع كرتشملا
ةيمهألا تاذ لئاسملا ىلع كلفط بأ عم قافتالاب
اعم اموقت نأ نيعتي .لفطلاب ةقلعتملا ةيرهوجلا
ىدل يأ ،لفطلا ةماقإب ةقلعتملا لئاسملا حاضيإب
ةضور يأ ،شيعي ةنيدم يأ يفو نم
ةفلكم تايلاعف يأ ،روزي نأ نيعتي ةسردم/لافطأ
هغارف تاقوأ ءاضقل اهسرامي نأ هيلع نيعتي
قافتا ىلإ اعم الصوتت مل نإ .(تازاجإ ،تاياوه)
بتكم ىلإ هجوتلا اهدنع كناكمإب نإف نيعم
نم .ةروشملا بلطل لوؤسملا بابشلاو لافطألا
متي نأ ،كلذب نابغري نيوبألا الك ناك نإ ،يدجملا
لحل ةيرادإ ةطاسو تاءارجإ) ةطاسوب ةناعتسالا
فالخلا لحم لئاسملا حاضيإ لجأ نم (تاعازنلا
يتلا نيوانعلا ىلع نيلصحت .لفطلاب ةقلعتملا
بتاكم ىدحإ ىدل ةطاسولا هذه ضورع مدقت

كراوج يف ةدوجوملا ءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا
نإ وأ ةجيتن يأ نع ةطاسولا هذه رمثت مل نإ .الثم
وأ كتلماعم ئيسي ،كددهي لاز ام لفطلا بأ ناك
لصوتلل ةيناكمإ ةيأ كانه نوكت ال هنإف ،كبرضي
كمامأ نوكت الو .ةمكحملا جراخ ةيوست ىلإ
ةناعتسالاب يموقت نأ الإ ةلاحلا هذه لثميف
ةرسألا ةمكحم ىدل بلط ميدقتب ماحم/ةيماحمب
نيعتي يتلا لئاسملا نأشب رارق ذاختا ضرغل
نم نإف ،كعم شيعي كلفط ناك اذإ .اهحاضيإ

تارارقلا ذاختاب يموقت نأ تنأ كتايحالص
ماقملا يف اهنمو) ةيمويلا ةايحلا نوؤشب ةقلعتملا
لفطلا ةياعرب ةقلعتملا لئاسملاميظنت :لوألا
.(ةيمويلا هتايحو

يدرفلا ةيالولا قح
ىلع ةيالولا قح نآلا ىتح نيسرامت تنك اذإ
نأ كنامإب نإف ،مهيبأ عم ةكرتشم ةفصب كلافطأ
ميدقتب (ماحم / ةيماحمب ةناعتسإلاب) يموقت

قح ىلع لوصحلل ةرسألا ةمكحم ىدلبلط
.كدرفمب ةيالولا

؟يلافطأ نع اذام

لافطألا ةوالع
وروي041 ىصقألا دحلا

لفط لكل رهشلا يف
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لافطألا ةقفن
كقح نم نإف كعم نوشيعي كلافطأ ناك اذإ
ميقلا نيدجت .لافطألل ةقفن ىلع لوصحلا
كل قحت يتلا لافطألا ةقفن غلابمل ةيعجرملا
هذه ةمءالم متي .فرودلسود ةمئاق ىمسياميف
ميقلا ةفرعم كنكمي .يكيمانيد لكشب ميقلا
وأ اهنع راسفتسالا قيرط نع امإ ايلاح ةيراسلا

ناونعلا ىلع تنرتنإلا يف اهيلع عالطإلا قيرطنع
.ed.wrn.frodlesseud-glo.wwwناك اذإ
(عفدلا ىلع رداق ريغ) عفدي ال لافطألابأ
فلس قودنص ىلإ اهدنع يهجوتت نأىجري
لافطألا بتكم يف دوجوملاو صتخملا ةقفنلا
ماوعأ ةتس ةدمل قودنصلا اذه عفدي .بابشلاو
ةيناثلا نس ىتح لافطألا ةقفن دح ىصقأ ىلع
اهدعب .ةفلس لكش ىلع مهرامعأ نم ةرشع
ةقفنلا عفدب مزلملا بألا ىلإ قودنصلا هجوتي
ناك اذإ .هنع عوفدملا غلبملا دادرتسا ضرغل

تنك وأ رمعلا نم ةرشع ةيناثلا زواجتي كلفط
تاونس تس ةدمل ةقفنلا ةفلس ىلع تلصحدق
بلطب يمدقتت نأ اهدنع كناكمإب نوكي دقف
يركذت .لفطلل ةيعامتجا ةنوعم ىلع لوصحلل
ديدجلا كعضوب ةلئاعلا قودنص يغلبت نأ اءاجر
.ةرشابم تنأ كل لافطألا ةحنم ليوحت متي يك
ةفصب قودنصلا يغلبت نأ ضرغلا اذهل كيلع
نيعتي نيأ ىلإ ،لافطألا ةحنم مقر ركذ عم ،ةيطخ
لفطلا بأل قحي .لافطألا ةحنم ليوحت البقتسم
لافطألا ةحنم نم هتصح مصتخي نأ اهدنع
كنكمي .لفطلل هعفدب مزلملا ةقفنلا غلبمنم
ىدل ةصحلا هذه ةميق نع راسفتسالا
.كتيماحم/كيماحم

لافطألا ةوالع
5002 رياني/يناثلا نوناك1 نم ءادتبا نكمملا نم
وروي041 حوارتت لافطألل ةوالع ىلع لوصحلا

ةوالعلا هذه .لفط لكل ىصقأ دحك ايرهش
نوبري نيذلا تاهمألاو ءابآلا وأ نيوبألل ةصصخم
لخدب الإ نوعتمتي ال نيذلاو مهدحول مهلافطأ
نوشيعيو ،لافطأ نودب مهدحول مهيفكي ندتم
ىندألا لخدلا دح نود الافطأ مهدنع ناك ولهب
ىدل مالعتسالا ىجري.II ةلاطبلا تاصصخمل

لوصحلا كل قحي ناك اذإ ام ةلئاعلا قودنص
 .اهيلع نيلصحت فيكو لافطألا ةوالعىلع

26



؟شرحتلاو ةقحالملا دض هلمع يلع نيعتي يذلا ام

29

اذه ىلع ةقفاوملا نأشب ةمكحملا رارق فقوتي
ربتعي .لفطلا ةحلصم ىلع ةيئدبم ةفصب بلطلا

ةحلصمل اديدهت رخآلا هاجت نيدلاولا دحأ فنع
 :تاظحالملا ضعب .ايئاضق هب افرتعم لفطلا
قح ىلع لوصحلل بلط ميدقت نكمي ال -

تنك اذإ الإ ،لفطلا ىلع يدرفلاةيالولا
ةمئاد ةفصب لفطلا بأ نعةلصفنم
.طقف ةتقؤم ةفصبسيلو

لاوقأ ىلإ عامتسالا ةرسألا ةمكحمل زوجي -
.مدقملا بلطلا نأشب اماع41 نس ىتح لافطألا
كارتشالا ةنس41 نم ءادتبا بابشلا قح نم
.ال مأ بلطلا ىلع ةقفاوملا نأشب رارقلا ذاختاب

(ةرايزلا قح) لافطألا ةرشاعم قح
همأو هيبأ ةرشاعم يف قحلا لفط لكل
.ءاوسدحىلع
،لفطلا ةرشاعمب مألاو بألا نم لك مزتلي-

.اضيأ كلذ امهل قحيولب
مهريغ وأ تاوخألاو ةوخألا ،دادجألل قحي-

ةرايز لفطلاب ةقيثولا ةلصلا يوذ صاخشألانم
 .لفطلا ةحلصم مدخي كلذ ناك نإ ،لفطلا

قيقحتو لفطلا حلاصم قيقحتل يرورضلا نم
نع يثدحتت نأ ةتيامحل ةمزاللا لئاسملا
لافطألا بتكم يف ةصتخملا ةلماعلا عمكعضو
ذاختا ةصرف ىنستت طقف اذكهف.بابشلاو
نم عافتنالا نع يعروتت ال .ةمئالملا تاءارجإلا
بتاكم يف وأ ءاسنلا ىوآم يف تالماعلا معد
نيوانعلل) ءاسنلاب ةصاخلا ةيراشتسالا تامدخلا
ةطبار ةدعاسم وأ (قحلملا ىلإ رظنلا ىجري
.مهدحول مهلافطأ نوبري يذلا تاهمألاوءابآلا

هيبأل لفطلا ميلستب يموقت نأ كل نكمملانم
رخآ صخش قيرط نع وأ/و دياحم ناكميف
كلذ نع الضف رفوتت .(كتراج ،كمأ ،كتقيدص)
قفارم روضحب لفطلا ةرشاعم ةيناكمإ اضيأ
هلفطل بألا ةرشاعم قح داعبتسا متي ال .دياحم
دنع ةرسألا ةمكحمل مدقي بلط ىلع ءانب الإ ايلك
هذه نوكت .لفطلا ةحلصم ددهت ةروطخ رفوت
ينعملا دلاولا ناك اذإ ابلاغ ةرفوتم ةروطخلا
يف امأ .ةرايزلا ةرتف لالخ لفطلا ةلماعم ئيسي
دعب ةداع نكمملا نم نإف تالاحلا هذه ريغ
نأ لفطلا مأ دض فنع لامعأب لفطلا بأ نايتإ
حمسي ال نأب هلفطل بألا ةرايز قح ديدحت متي
قفارم روضحب الإ هلفط ةرايز قح ةسراممب بألل
نوكي ال اصاخ اءارجإ ةيناكمإلا هذه لثمت .يرادإ
صخش دوجوب الإ هفلطب يقتلي نأ هنمض بألل
ةلهؤم اضورعلافطألا ةيامح داحتا مدقي .دياحم
مدع نامض يف كلذ ضرغ لثمتي .ضرغلا اذهل
ةغلب ىتح الو) شرحت وأ ةقياضم ةيأل كضرعت
.هلفطب بألا لاصتا ةرتف دعبو لالخ (!ىرخأ
كلفط مايق نود ةلوليحلا اضيأ كلذ فدهتسيامك
كتماقإ ناكم ركذب ةفرعم مدع نعوأ اوهس
نأ ادج مهملا نم نإف اذهلو .هيبأل لوهجملا
هذه لثم يف تاقفارملا تافظوملا نوكت
يتلا فنعلا براجتب ملع ىلع تالاحلا

.كفواخمب ةمات ةيارد ىلعواهيتضخ
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ةقياضمو عبتت ةيلمع ةقحالملاب دصقي
 .ام صخش بيهرتو
ـ تاءادتعالا هذه لثم نفرعي ءاسنلا نم ريثكلا
نهلاصفنا دعب اهل نضرعت دقو ـ ديعب نمز ذنم
نم ددع اضيأ عقو نأ ذنمو .نهجاوزأ نع
هذه لثمل ةيحض ةروهشملا تايصخشلا
ربكأ صرح ىلع روهمجلا تاب دقف ،تاقحالملا
تاقحالملا هذه لثم نكل .ةرهاظلا هذه لثمب
،ءاسنلا دض (نيقباسلا) جاوزألا نم ابلاغ ردبت
ةماهلا تاراشإلا نم .ديدهتلا ىلإ ىتح لصتولب
ىلع رصتقت ال اهنأ يه شرحتلاو ةقحالملل
 .طقف دحاوءادتعا
رعشت نأ ىرحألاب اهنكمي ال ةيحضلا نأ لب
لصحيس نيأو ىتم لءاستت لظت اهنأل ادبأنامألاب
ىلع نوكت نأ ةتبلا اهنكمي ال امك ،ىرخأ ةرم كلذ
ةقحالملا ىلجتت دق .دبألل يهتنيس كلذ نأب ةقث
نأ اهرودب اهنكمي يتلا ،ةيلاتلا تافرصتلا يف
 :ةفلتخم تابيكرتب وأ اهدرفمبأرطت
ـل ةداع مئادلاو هب بوغرملا ريغ لاسرإلا -

“SMSةمدخب مارغ لئاسر” وأ“مارغ لئاسر”
ةئيسم لئاسر وأ“ينورتكلإلا ديربلا ربع” وأ
 .ةينهمو

اضيأ ةلاسر كرتو) لاصتالا :فتاهلا ىلع باهرإ -
،(ةيفتاهلا تالاصتالا نع يلآلا بيجملا ىلع
هوفتلا وأ دهنتلا درجم وأ ءيش نأ لوق نود
 ةنيشم لاوقأ ،تاديدهت ،مئاتشب

مساب اهريغو تالجمب كارتشالا ،علسلا بلط -
ةيحضلا

قودنص/ةرايسلا ىلع لئاسر وأ راهزأ ةقاب كرت -
ديربلا

لمعلا ناكم وأ ةقشلا راوج يف رركتم روضح -
اهطيحمو ةيحضلل (ةلماش) ةحضاو ةبقارم -

دويق ريرحت لكش ىلع ةيربيسلا ةقحالملا -
فويضلا رتافد وأ تنرتنإلا تايدتنم يف ةدقاح

تانالعإك) دئارجلا يف ةئطاخ تانالعإ رشن -
(ةافو وأ جاوز

يف وأ ءاقدصأ نيب ةعمسلل ةءاسإلا/ءارتفإلا -
لمعلا ناكم

،ةرايسلا تاراطإ قرخك ةينيع رارضأ قاحلإ -
ذفاونلا جاجز رسك

ةجاردلاب ،مادقألا ىلع ايشم) عبتتلا -
(ةرايسلا/ةيرانلا ةجاردلاب/ةيئاوهلا

الوصو ةيندبلا تاءادتعالاب اءدب فنع لامعأ -
 لتقلا ىلإ

نذخأ دق نهنأب تالاحلا ةفاك يف ءاسنلا ديفت
تقو يف دجلا لمحم ىلع تاءادتعالا اذهلثم
:اهنم ةفلتخم تارربم كلذل ندروأ دقو .رخأتم
هذهب” ،“ام اموي كلذ لبقتيو مهفيس هنأ دبال”
ام ةفرعم لقألا ىلع يناكمإب نوكي ةقيرطلا
لهاجت ةليوط ةدمل كلذب تالواحم ،“هدنعيرجي

درجم نإ .اهنأش نم ليلقتلاو تاقحالملا هذه
“أوسألا ىلإ لوحتت دق” رومألا نأ نم فوخلا
ىلإو تمصلا ىلإ تاررضتملا ءاسنلا عفدي
كلذ ءارج نم ةضورفملا تادييقتلالمحت
 .ةيمويلا مهتايحىلع
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:يفتاهلا باهرإلا تالاح يف -
وأ فتاهلل“ةصاخ هنر”ديدحت
طقفدعم ،يرس ديدج مقرزيهجت

زيهجت وأ نيراتخم صاخشأل
ىدل لصتملا مقرلا دصرةفيظو
.(موسر عفدب ةطونم)فتاهلاةكرش

ال دورط ةيأ ملستب يموقت ال -
.اهنيعقوتت

رادصإل بلطب ةمكحملا ىدل يمدقت -
نم1 ةداملل اقفو ةيامحلابرمأ
فنعلا نم ةيامحلانوناق
(41 ةحفصلايرظنأ)

يثحبا - :كل يناجلا ةقحالم دنع -
مسق) بيرق“نمآ ناكم”نع
،ةقالح لحم ،يراجت لحم،ةطرش
 (فحتم ،ىهقم

نم عانتمالاب باطخ ريرحت -
(موسر عفدب طونم)ةيماحملبق
 .ةيمسرلا قفارملادحأيفوأ

ةفرتحم ةهجب ةناعتسالاب– يموقت نأ مهملا نم
اساسأ لكشت ،ةروطخلل فينصت دادعإب ـ كدعاست
 :ةدعاسملا يبلطا .ةيصخشلا كنمأو كتمالس ةطخل

!يأرجت

.ةدعاسملا بلط ىلع كعجشن نأ دون نحن
.ايئاهن ةلكشملا لح ىلا كلذ دؤي مل ولىتح
يدجتو دعاست نأ ةيلاتلا ريبادتلا نأشنم
:ةقحالملااياحض

نإ دجلا لمحم ىلع عوضوملا يذخ -
!ةقحالمللةضرعم تنك

ربتعت .ةطرشلل كلذ نع يلغبا -
7002 سرام/راذآ1 ذنمةقحالملا

.نوناقلا اهيلع بقاعي ةميرج
نوكي دق !كتيامح روهمجلا نأش نم -

،كتاقيدص ،كتلئاع رابخإعفانلانم
 .كلذب كتاراجو لمعلايف كتاليمز

كلذ تابثا لجأ نم نسحتسملا نم -
قيثوتب يموقت نأ ةمكحملامامأ
هغلبي وأ هلسريوأ هلعفياملك
ةعاسلاو خيراتلا ركذ عمقحالملا
.(“ةقحالملل تايموي رتفد”)

ضورعلا يهف اهنع ففخي نأ هنأش نم ام امأ
لثمتت دقو .العف اهب يفت نأ كنكمي يتلا ةداجلا

مودقلا كنكمي”:يلي امب الثم ضورعلا هذه
يب لاصتالا كنكمي” ،“ناك تقو يأ يفىلإ
لوصحلا ةيناكمإ ىلإ هيبنتلا وأ“ناك تقو يأيف
موقت نأ ةأرما لك ىلع .ةيفارتحا ةدعاسم ىلع
لماعتلل اهل ةبسانملا ةقيرطلا ىلع روثعلاب اهسفنب
سيل نأ ذإ .اهضوخت يتلا فنعلا براجت عم
.تالاحلا لك ىلع قبطنت ةماع ةفصوكانه
دجاوتت يتلا ةريطخلاو ةبعصلا عاضوألل ارظنو
ال ةيتايح تاكارش يف نشعي يتاللا ءاسنلااهب
“جرخم” كانه سيل هنإف ،فنعلا نم ولخت

ةفلتخم تاءارجإ كانه نأ ريغ .طيسبولهس
لكشت نأ اهنأش نم ةريثك ةدعاسم ضورعو
رييغت وحن نهقيرط يف ءاسنلل ةدعاسم
.اهب نشعي يتلاعاضوألا
اهنأش ءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا بتاكم مدقت

444119990070 ةدعاسملا فتاه نأش
ةبيرقك اضيأ تنأ كل (ةقيقدلل تنس2.6)
.ةروشمو ةدعاسمو تامولعم

،ءابرقألاك ،رشابم ال لكشب نوررضتملا نوكي ام رثك
نم لوأ ءاقدصألا/تاقيدصلا ،لمعلا ءالمز/تاليمز
.تاررضتملا هب شيعت يذلا ريسعلا عضولاب ملعي
ال نأ فنعلا دهشت يتلا ةأرملل ادج مهملا نمو
ردبي امف .اذه اهعضو لهاجتب ةبرقمك يموقت
ىرخأ رومأ وأ تاهيومت نم ةررضتملا ةأرملانم
تاءادن تالاحلا هذه لثم يف نوكت دق رظنلل ةتفال
انايحأ لهسلا نم سيل .كلذ يلهاجتت الف ،ةثاغتسا
ارظن فنعلل ةضرعتملا ةأرملل ةدعاسملا ميدقت
لك يف كيلع .اهيف شيعت يتلا ةدقعملا ةلاحلل

ةأرملا تابغر يمرتحت نأ لاوحألا نملاح
كتفصب اهمهف كيلع بعصي ناك نإو ىتح ،ةينعملا
نأ كش ال .رمألاب ةرشابم ةلص نود ةيجراخ ةبقارم
مدع لمحت نيبرقملا صاخشألا ىلع بعصلا نم
يتلا فنعلا عاضوأل ةرشابم ةفنعملا ةأرملا ةرداغم
يه اهيلعو طقف يه اهناكمإب نأ ريغ .اهيف شيعت
تاعبت لمحتت نأو نأشلا اذهب رارقلا ذختت نأ طقف
ءاسنلا ديدهت نأ يه ةقيقحلاو .اذه اهرارق
ديزي ةيتايحلا مهتاكارش يف فنعلل تاضرعتملا
تاميلعتلا ىتح ناكمإبو .لاصفنالا ةرتفيف
نيعتي ام نأشب دصق بيط نع اهل ةهجوملا

نم عفري نأو اهمه ديزي نأ هب مايقلااهيلع
.اهيلع ىقلملا طغضلاةبسن

ةدعاسملا فتاه

0700-99911444
ةدحاولا ةقيقدلل تنس2.6
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نإ ةيدجم هذه ةعجارملا ةمئاق نوكتس
 .كسفن زيهجتل يفاكلا تقولا كيدل ناك
قئاثولا ةفاك كعم يذخأت نأ كنكمي
:كل ةعباتلا ةيلصألا
رفسلا زاوج/ةيصخشلا ةقاطبلا -
يحصلا نيمأتلا ةقاطب -
جاوزلا ةقيثو -
ةدالولا ةقيثو -
لمعلا دقع -
 روجألا ةبيرض ةقاطب -
دعاقتلا شاعم رارق -
يعرشلا بطلا قئاثوو ةيبطلا ريراقتلا –
ةيندملا ةمكحملا نع رداصلا ةيامحلا رمأ -
يعامتجالا نيمأتلا تادنتسم -
 ريفوتلا رتفد -
نيمأتلا دوقع -
لمعلا تاداهش -
ةيسردملا تاداهشلا -

يسنت ال ،كعم نوتأيس كلافطأ ناك اذإ
نم ةيلصألا خسنلا كعم يذخأت نأ
:ةيلاتلا قئاثولا
ةيصخشلا ةيوهلا تاقاطب -
ةدالولا قئاثو -
تاداهشلا -

تادنتسملاو قئاثولا كعم يذخأت نأ حمسي ال
:روص لكش ىلع الإ كجوز عم ةكرتشملا
لمعلا ةبحاصل قيقدلا ناونعلاو لمعلا دقع -
ةيضاملا ةنسلا يف بتاورلا تاليوحت -
دعاقتلا نيمأت مقر -
ىلع نيمأتلا قاروأ اهيف امب ،نيمأتلا دوقع -

ةايحلا
ريفوتلا دوقع -
ءانبلل ريفوتلا دوقع -
ةقشلا راجيإ دقع -
ةيلاملا قاروألا عاديإ تاجرختسم -
لجسلا جرختسمو ةقشلا وأ لزنملا ءارش دقع -

دجو نإ يراقعلا
ضورقلاو طاسقألا دوقع -

نوكت نأ ةقشلل كترداغم دنع نسحتسملا نم
كلذكو ةقشلا يف ةدوجوملا ضارغألاب ةمئاق كعم
رومألا كعم يذخأت نأ اضيأ سنت ال .اهئارش ريتاوف
سبالملاك ةيمويلا كتايح يف اهنيجاتحت يتلا
 .كلذ ريغو ةيكنبلا ةقاطبلاو دوقنلاو

نكسلا ةرداغم وأ ئراوطلا ةبيقحل ةعجارملا ةمئاق
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ةميلسلا رومألا ىلع ترثع دق ينوكت كنأ لمأن
.تاموعلملا نم ةرفولا هذه يف كل ةبسنلاب

فرصتلا تايناكمإو لبس نم ريثكلا كانه
اذهب ةدعاسملا بلطل يهجوت .ةفلتخملا
ـ امود يراتخا .كرارق ناك امهم ،صوصخلا

ـ هريغ وأ يفارتحا معدب رمألا قلعت ءاوس
نيلهؤم مهنأب نيرعشت نيذلا صاخشألا
 .ةقثلل لهأو نيدودوو
ام ةيماحم تناك اذإ امم الثم ققحتلا كناكمإب
يف ليثمتلاو يرسألا نوناقلا لاجم يف ةلهؤم
ىلإ هابتنالا قيرط نع يندملا قحلاب ىواعدلا
قيرط نع وأ اهنع نوبرجم صاخشأ لوقي ام
تامدخلا بتاكم ىدل اهنع راسفتسالا
مأ ةدودو ةيماحملا تناك اذإ امأ .ةيراشتسالا

ةءافك رهظت .تنأ كل دوعت ةلأسم هذهف ،ال
نأب لوألا ماقملا يف نيدعاسملا/تادعاسملا

فدهب كيلع طوغض ةيأ نوسرامي ال ءالؤه
رفوت درجم نوكي دق .ام رارق ذاختال كعفد
كتلكشم نع ثدحتلا يف كمامأ ةصرفلا
ال امنيح اصوصخو ـ ةغلاب ةيمهأ اذ كعاضوأو
 .هب مايقلا كيلع نيعتي امم ةدكأتم ينوكت
ضورعلا لالغتسا نع يعروتت الأ ىجري
.ةمدقملا

يذقنا ئراوطلا ةلاح يف .ىلوألا ةجردلاب كلافطأو كسفن



ءاسنلا ىوأمل ةيراشتسالا تامدخلا بتك
ehcreL eiD
يف فنعلا تالاح يف ةيعامجو ةيدرف ةروشم
قالطلاو لاصفنالاو ،ةيتايحلا تاكارشلا
eßartsnetsloH88-09|30142leiK
1340 –874576:سكافلاو فتاهلا
ed.enilno-t@ehcreLelletssgnutareB:ليميإ
ed.leik-suahneuarf.www

ßE-o-ßEءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا بتكم
.م .ج ءاسنلل تامولعمو ءاقتلا ةطقن ،ةروشم
ztalP-rehcamuhcS-truK5|90142leiK
1340 –142425:فتاه
1340 –709625:سكاف
ed.sseosse-ffertneuarf@liam:ليميإ

ed.sseosse-ffertneuarf.www

 ةيسفنلا ةيراشسالا تامدخلا بتكم
.م.ج ارالك انود ءاسنلل ةيعامتجالاو
eßartsehteoG9|61142leiK
1340 –4439755:فتاه
1340 –3899755:سكاف
ed.aralk-annod@laizosohcysp:ليميإ

ed.aralk-annod.www

ليك ءاسنلا ىوأم
1340 –528186:فتاه
1340 –738186:سكاف
ed.enilno-t@leiK-suahneuarF:ليميإ

OIT،م.ج تارجاهملل مالعتسالاو ءاقللا ةطقن.
.rtS-kyaG-saerdnA8|30142leiK
1340 –53877176:سكافلاو فتاهلا
gro.leik-ni-sini@oit:ليميإ
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دنالزيرفدرون ةرئاد
 ءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا بتكم
موسوه ئراوطلا مقرو
eßartsredroN22|31852musuH
14840 ـ43226:فتاه
14840 ـ21978:سكاف
ten-inof@fn-furtonneuarf:ليميإ

 ءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا بتكم
لوبين ئراوطلا مقرو
a6 eßartS-nesluaP-hcirdeirF
99852llübeiN
16640 ـ886249:فتاه
ten.inof@fn-furtonneuarf:ليميإ

غروبسنيلف ةنيدم
.V .e grubsnelF furton.neuarf
فنعلاب ةصصختملا ةيراشتسالا تامدخلا بتكم
ءاسنلاو تايتفلا دض يسنجلا
eßartsyubsooT8|93942grubsnelF
1640 –10092:فتاه
1640 –51092:سكاف
ten.inof@lf-furtonneuarf:ليميإ

ed.lf-furtonneuarf.www

غروبسنيلف ءاسنلا ىوأم
1640 –36364:فتاه
1640 –1300074:سكاف
ten.inof@lf-nif:ليميإ

امليف ءاسنلل ةيراشتسالا تامدخلا بتكم
.rtS reelsirraH3|93942grubsnelF
1640 –0175394:فتاه
1640 –5417084:سكاف
ten.inof@lf-nif:ليميإ

غروبسنيلف –غيفسيلش ةرئاد
.V.e giwselhcS murtnezneuarF
eßartsfohnhaB61|73842giwselhcS
12640 –44552:فتاه
12640 –74552:سكاف
ten.inof@murtnezneuarf:ليميإ
ed.giwselhcs-murtnezneuarf.www

.V.e remmizneuarF
ةروشملاو ئراوطلا فتاه
tkramsuahtaR3|67342nleppaK
24640 –4927:فتاه
24640 –773029:سكاف
ed.bew@nleppakremmizneuarf:ليميإ

gro.remmizneuarf.www

نشرامتيد ةرئاد
.V.e neuarF nefleh neuarF

نشرامتيد يف ةروشمو ئراوط فتاه
fohhcriK retlA61|90752enraM
15840 –6138:فتاه
15840 –265659:سكاف
gnutarebneuarf@ofni-:ليميإ

ed.nehcsramhtid

ةدعاسملا ضورع

34

:هدياه يعرفلا بتكملا
gewletsoP4|64752edieH
1840 –14956:فتاه

:لتوبسنورب يعرفلا بتكملا
eßartsgooK16-36،51 مقر ةفرغلا ةيدلبلا ةيانب
14552lettübsnurB
25840 –7207:فتاه

نشرامتيد ءاسنلا ىوأم
1840 –01126:فتاه
1840 –22016:سكاف
ed.nehcsramhtid-suahneuarf@ofni:ليميإ
ed.nehcsramhtid-suahneuarf.www

هدروفركإ –غروبزدنير ةرئاد
ءاسنلاو تايتفلل تاءاقلو ةروشم
.V.e neuarF nefleh neuarF
tkramsuahtaR2|04342edröfnrekcE
15340 –0753:فتاه
15340 –8052:سكاف
ed.xmg@edreofnrekce.aiv:ليميإ

غروبسدنير ءاسنلا ىوأم
13340 –62722:فتاه
13340 –88522:سكاف
grubsdner-suahneuarf@:ليميإ

ed.enilno-t

ليك ةيالولا ةمصاع
 يصصختلا ةيراشتسالا تامدخلا بتكم
يسنجلا فنعلا تالاح يف ءاسنلل
.V .e leiK furtonneuarF
eßartS ehcsinäD3-5|30142leiK
1340 –44119:فتاه
1340 –52919:سكاف
ed.enilno-t@leik.furtonneuarf:ليميإ

ed.leik-furtonneuarf.www

نياتشلوه غيفسيلش ةيالول عباتلا ةدعاسملا طخ
0700-99911444

ةيضرألا طوطخلا فتاوه نم ةدحاولا ةقيقدلل تنس2.6



تديتشردرون ءاسنلا ىوأم
040 –7766925:فتاه
040 –2846425:سكاف
tdetsredron.suahneuarf@:ليميإ

ed.hshh-einokaid

.V.e remmizneuarF

.rtS reholsedlO02|59732grebegeS daB
15540 –8183:فتاه
15540 –06839:سكاف
grebegesdab-remmizneuarf@:ليميإ

ed.enilno-t

 نشريكنيتلاك ءاسنلا ىقتلم
.V .e emuärneuarF
eßartS regrubmaH86
86542nehcriknetlaK
19140 –99658:فتاه
19140 –476859:سكاف
tknupffertneuarf@ofni-:ليميإ

ed.nehcriknetlak
ed.nehcriknetlak-tknupffertneuarf.www

غريبينيب ةرئاد
نروهسملإ ءاسنلا ىوأم
12140 –59852:فتاه
12140 –834962:سكاف
ed.xmg@nrohsmle.suahneuarf:ليميإ
ed.nrohsmle-suahneuarf.www

.V.e toN ni neuarF nefleh neuarF
نروهسملإ ءاسنلا ءاقل
eßartsnehcriK7|53352nrohsmlE
12140 –8266:فتاه
12140 –71736:سكاف
ed.nrohsmle-ffertneuarf@ofni:ليميإ

ed.nrohsmle-ffertneuarf.www

ليديف ءاسنلا ىوأم
30140 –35541:فتاه
30140 –709919:سكاف
ed.ledew-suahneuarf@ofni:ليميإ

ed.ledew-suahneuarf.www

غريبينيب ءاسنلا ىوأم
10140 –769402:فتاه
10140 –503415:سكاف
ed.grebennip-suahneuarf@ofni:ليميإ

.V.e krewztenneuarF regrebenniP
ettätsgniD52|12452grebenniP
10140 –741315:فتاه
10140 –429538:سكاف
ed.grebennip-krewztenneuarf@ofni:ليميإ
ed.grebennip-krewztenneuarf.www

نرامروتش ةرئاد
.V.e neuarF nefleh neuarF

هلوزيدلوأ داب ئراوطلا فتاه
eßartsfohnhaB21|34832eolsedlO daB
13540 –27768:فتاه
13540 –22388:سكاف
ed.enilno-t@nramrots-fhf:ليميإ
ed.nramrotsneuarfneflehneuarf.www

– TSEBءاسنلل ةيراشسالا تامدخلا بتكم
.م .ج غروبسنيرآ تايتفلاو
eßartS eßorG73|62922grubsnerhA
20140 –111128:فتاه
20140 –552664:سكاف
tseb@gnutarebneuarf-:ليميإ

ed.grubsnerha
ed.grubsnerha-tseb.www
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نولب ةرئاد
 يصصختلا ةيراشتسالا تامدخلا بتكم
ءاسنلاو تايتفلا دض فنعلا تالاح يف
.V .e leiK furtonneuarF
fohhcriK med retniH6|11242zteerP
24340 –939903:فتاه
1340 –52919:سكاف
neolpsierksgnutarebneuarf:ليميإ

ed.enilno-t@

نولب ةرئاد يف ءاسنلا ىوأم
24340 –61628:فتاه
24340 –11828:سكاف
ed.neolpsierksuahneuarf@ofni:ليميإ
ed.neolpsierksuahneuarf.www

نياتشلوه قرش ةرئاد
نتيوأ ةيراشتسالا تامدخلا بتكم
.rtS renölP93|10732nituE
12540 –34037:فتاه
12540 –7226:سكاف
ed.enilno-t@.ho-furtonneuarf:ليميإ

ed.ho-furtonneuarf.www

تداتشيون يعرفلا بتكملا
eßartsuaneiL41
03732nietsloH ni tdatsueN
16540 –7919:فتاه
16540 –806315:سكاف
tdatsuen-emuearneuarf@:ليميإ

ed.enilno-t
ed.ho-furtonneuarf.www

نياتشلوه قرش يف ءاسنلا ىوأم
36340 –1271:فتاه
36340 –710909:سكاف
ed.ho-hf@retsambew:ليميإ

غروبنياتش ةرئاد
وهيستإ ءاسنلا ىوأم
12840 –716:فتاه
12840 –48336:سكاف
suahneuarF-semonotuA-:ليميإ

ed.enilno-t@eoheztI
ed.eohezti-suahneuarf.www

رتسنوميون ةنيدم
فنعلا تالاحل ةيصصخت ةروشمو ئراوط فتاه
يسنجلاو يلزنملا
.V .e tlaweG negeg neuarF
fohtsrüF7|43542retsnümueN
12340 –30324:فتاه
12340 –760294:سكاف
ed.teneerf@smn.furtonneuarf:ليميإ

لقتسملا ءاسنلا ىوأم
رتسنوميون
12340 –33764:فتاه
12340 –37864:سكاف
ed.retsneumuen-suahneuarf@ofni:ليميإ

ed.retsneumuen-suahneuarf.www

غريبيغيز ةرئاد
.V.e emuärneuarF
ئراوط فتاهو ءاسنلل ةيراشتسا تامدخ بتكم
gnirtroleiK15|05822tdetsredroN
040 –8596925:فتاه
040 –56558925:سكاف
elletssgnutarebneuarf@ofni-:ليميإ

ed.tdetsredron
ed.tdetsredron-elletssgnutarebneuarf.www
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نرامروتش ءاسنلا ىوأم
20140 /90718:فتاه
20140 /641228:سكاف
ed.bew@nramrots-suahneuarf:ليميإ

كيبول ةيزنهلا ةنيدملا
ءاسنلل يلصاوتلا زكرملا
.V.e TANARA
geW redarnietS1|85532kcebüL
1540 –0582804:فتاه
1540 –0782804:سكاف
ed.tanara@ofni:ليميإ

ed.tanara.www

FFIB
.م .ج كيبول ءاسنلل تامولعمو ةروشم
ekcürbnelhüM71|25532kcebüL
1540 –2020607:فتاه
1540 –3020607:سكاف
ed.kcebeul-ffib@ofni:ليميإ

ed.kcebeul-ffib.www

– kcebüL furtonneuarF
 تايتفلاو ءاسنلل ةروشمو ئراوط فتاه
.م.ج فنعلا دض ءاسن ،تابصتغملا
nhabretsuM3|25532kcebüL
1540 –046407:فتاه
1540 –6989295:سكاف
ed.kcebeul-furtonneuarf@tkatnok:ليميإ

ed.kcebeul-furtonneuarf.www

كيبول لقتسملا ءاسنلا ىوأم
1540 –33066:فتاه
1540 –683426:سكاف
ed.suahneuarf-semonotua@ofni:ليميإ

يلزنملا فنعلا نم جورخلل ... ةديدج قرط
ةيعمجل عباتلا ةياشتسالا تامدخلا بتكم
 ةيريخلا لامعلا
ةطرشلا لبق نم ةقشلا نم لجرلا درط دعب
eßartsgruB eßorG15|25532kcebüL
1540 –82617:فتاه
1540 –9263897:سكاف
ed.hs-owa@egeweuen:ليميإ

غريبنيوال –موتغوستريه ةرئاد
.V.e toN ni neuarF rüf efliH
ءاسنلل ةيراشتسا تامدخ بتكم
eßartshcsörP1|39412kebnezrawhcS
15140 –60318:فتاه
15140 –501798:سكاف
elletssgnutareb@neuarf:ليميإ

ed.kebnezrawhcs
ed.kebnezrawhcs-ton-ni-neuarf.www

كيبنسترافش ءاسنلا ىوأم
15140 –8757:فتاه
15140 –0233:سكاف
ed.enilno-t@kebnezrawhcS.HF:ليميإ
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