
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةساردل يذيفنتلا صخلملا

  ماعلا ميلعتلا تاررقم يف ةيملاعلا ةنطاوملا ميهافم نيمضت

 يبرعلا نطولا يف



 
 
 
 

 

 عبارلا اهفده يف   2015 لوليأ/ربمتبس يف ةدمتعملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةطخ تنمضت
 يهو ،تاراهمو ميقو فراعم نم هبلطتت امب ،ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا ةغيص َدامتعا ،)هنم عباسلا دنبلا(

 لود يف ميلعتلا مظن وكسنويلا تعجش اذل ؛ةيموقلاو ةيميلقإلاو ةينطولا غيصلا زواجتتو نمضتت ةيوبرت ةغيص
  .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نمض اهتلعج نأ دعب ،ةفاقثلا كلت ينبت ىلع ملاعلا

 ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا نأــــــــشب وكــــــــسنويلا ءادن عم بواجتلا تالواحم نع لزعمب يبرعلا ميلعتلا نكي ملو
 زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا نالعإ ءاج ،فدهلا اذه قيقحتل وكسنويلا تاءارجإ معد راطإ يفو كلذل ،ةيملاعلا

 ةــنطاوملا ىلع ةــيبرتلاو يبرعلا ميلعتلا روحمً اــنمــــــــضتم 2018/2019 ماــعلل هــتاــعورــــــــشم نع ماــعلا ميلعتلا يف
َّمث نمو ،زكرملا ىلع هــحارتقا دــنع يلاــحلا ريرقتلا اــهيلع زكر يتلا ةــيــــــــضقلا يهو ،ةــيملاــعلا َِلــُبق   هــيجوتلا ردـــــــــصو ،
   :يلي ام ققحيل ؛هدادعإب

  ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا تاموقم نمضتي )يراهمو ،يميقو ،يفرعم( راطإ ميمصت -
 .هاوتحمو يبرعلا ميلعتلا نيماضم لخاد ةيملاعلا ةنطاوملا موهفمل نهارلا عضولا دصر -
  .نأشلا اذه يف تاقوعملا ةهباجمو ،روصقلا هجوأ ةجلاعمو ،تارغثلا دسل راطإ حارتقا -

 عوجرلا نم دـبال نـاك ؛ريرقتلل يميهـافملا رـاطإلا عــــــــضول )ـةيملـاعلا ـةنطاوملا ( ىنعم دـيدـحت لـيبــــــــس يفو
 اهنأب )Global Citizenship Education( GCED )ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا( تفَّرع يتلا ،وكــسنويلا تايبدأل
 ؛نوملعتملا اــهجاــتحي يتلا فقاوملاو ميقلاو تاراــهملاو ةــفرعملا روطي نأ ميلعتلل نكمي فيك حرطي جذومن ..."
ًالومــــشو ًاحماــــستو اًملــــسو ًالدع رثكأ ملاع نيمأتل  "ةنطاوملاو ةيندملا ةيبرتلا نمــــضتي موهفم وهو ،ةمادتــــساو 

CCE، تـاقـايــــــــسلا ىلع زكري يذـلا( يدـيلقتلا ىوتحملا لوحي ـامم )ةـينطولا هدودـح( نم عــــــــسوأ قـاطن ىلع نكل 
  .ديدج يملاع روظنم ىلإ )ةيلحملا

 ةـيبرتلا(و GCED) ةـيملاـعلا ةـنطاوملا( ىلع ةـيبرتلا يموهفم نيب ريرقتلا زييمت ناـك ساـــــــــسألا اذـه ىلعو 
 فادـــهألا يف اـــمهنيب نياـــبتلا هـــجوأ زاربإو )Civic and Citizenship Education( CCE) ةـــنطاوملاو ةـــيندـــملا

 قئاــثولا ىوتحمل لــيلحت تادــحوك ريرقتلا اــهدــمتعا يتلا كــلت يهو ،ةــيكولــــــــسلاو ةــيميقلاو ةــيفرعملا تالاــجملاو
 ميهافملا ةعجارم ةرورــضل ميلعتلا َمظن ،ةيلودلا براجتلاو وكــسنويلا ريراقت تهبن دقو .ةيــساردلا بتكلاو ةيمــسرلا
  :ةيلاتلا

  .هدفاور نمض ةيناسنإلا ةيوهلا دفار ىلإ ةراشإلاب ،ةيوهلا موهفم -
 .ملاعلا لك ىلع بحسنيل ،مألا نطولا دودحل هزواجتو هانعم ءاوتحاب ،ةنطاوملا موهفم -
  .)يناسنإلا ءامتنالا( ةقيقح نمضتيل عستي امنإو ،بسحف ينطولا ءامتنالا ىلع رصتقي الأب ،ءامتنالا موهفم -

 ،تارامإلاو ،ةيدوعسلاو ،برغملاو رصم تمض ،ريرقتلل لوقحك ةيبرعلا لودلا ضعب ريرقتلا قيرف ذختا دقو
 ةعيبطو ،يناكسلا دادعتلاو ،يفارغجلا عقوملاك ،تاريغتملا نم ديدعلا يف عونتلا سكعي اذهو ،نانبلو ،ندرألاو
 ،ةيمنتلا تايوتسم يف اهفالتخا سكعي امك ،اهلخاد ةيفئاطلاو ةينيدلا ةيددعتلا عقاوو ،ةيناكسلا ةبيكرتلا

 نيابتلا رسفت دق تاريغتم يهو ،ةيلودلا تارشؤملل ًاقبط ،يلحملا جتانلا نم درفلا بيصنو ،ةيهافرلا تايوتسمو
  .صاخ هجوب ةيملاعلا ةنطاوملاو ،ماع هجوب ةنطاوملا اياضق نم لودلا هذه لخاد ميلعتلا فقوم يف

 تاررقم ىلعو )ًاماع 15-12( ةطسوتملا ةلحرملا ىلع - وكسنويلا زكرم تابلطتمل ًاقبط - ريرقتلا زكرو
 ددع يلامجإ غلب دقو )ةيقالخألا ةيبرتلاو ،ةيندملا وأ ةينطولا ةيبرتلاو ،ايفارغجلاو خيراتلا وأ ،تايعامتجالاو تاغللا(
  .)ليلدو ةقيثو 71( تغلبف ،ملعملا ةلدأو قئاثولا امأ ،)ًاباتك 177( اهاوتحم نوثحابلا َلـَّلَح يتلا ةيساردلا بتكلا



 
 
 
 

 

 ؛تسلا لودلا لخاد رارقلا عانصل جذامنك ،نييذيفنتلاو نييميداكألا نم ةيصخش )22( نوثحابلا لباق دقو 
 .يبرعلا ميلعتلا ةموظنم لخاد اهلبقتسمو ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا عقاو نأشب مهئارآ دصرل

 Normative analytical descriptive يرايعملا يليلحتلا يفصولا جهنملاب نوثحابلا ناعتسا دقو
approach نمضتي امك ،عقاولا يف ودبت امك ةرهاظلا دصري جهنم هنأل ؛تالباقملاو ،ىوتحملا ليلحت يتادأ عم 

 Content ىوتحملا ليلحت نوثحابلا مادختسا متو ،عقاولا هيلع نوكي نأ يغبني ام ددحت ريياعم ءوض يف اهلبقتسم
Analysis رارقلا عانص جذامن عم تالباقملا تمدختسا امنيب ،ةيساردلا تاررقملا بتكو ملعملا ةلدأو قئاثولا عم.   
 لودلا يف ً)اماع 15 -12( ةطــــــــسوتملا ةلحرملا تاررقم ةقالعل نهارلا عــــــــضولا ليلحت جئاتن ترهظ دقو

 ريراقتلا اهتنمـــضت يتلا تانايبلاو ماقرألا ىلعً ادامتعا ،هتاموقمو ةيملاعلا ةنطاوملا موهفمب ،ةـــساردلا ةنيع ةيبرعلا
 :يهو ،ةينطولا

ُــــــض ذإ ؛وكــــــسنويلا هحرطت ام قفو يبرعلا ميلعتلا نيماــــــضم ثيدحت يعاــــــسمل يبــــــسنلا حاجنلا مغر -  قئاثولا َتّنم
 ةمواقم دوجوب تدافأ دق تالباقملا جئاتن نأ الإ ،تاعورــــــــشمو راكفأو فادهأ نم هتحرط امم َديدعلا تاررقملاو
 نيب نزاوتلا قيقحت فدـه يميلعتلا بـاطخلا نع بـاغف ،يميلعتلا رارقلا عنــــــــص رئاود لـخاد نم ثـيدـحتلا اذـه هـاجت
  امك .ةيمــسرلا هقئاثو ىوتحم ليلحت ةيلمع هنع ترفــسأ املً اقبط ،ةيملاعلاو ةيــصوــصخلا نيب وأ ،يلودلاو يلحملا
 يفـاكلا ردـقلـاب ـأبعي ملف ،ـاهنـابوذ نم فوخلا سجاوهبً ـاعوفدـم ،ـةينطولا ـةيوهلا ـةيــــــــضقب يوبرتلا لـعفلا لـغــــــــشنا
 يف طارخنالاو ةكراــــــــشملا تاراهم هيملعتم باــــــــسكإب  نعُي مل كلذكو ،ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا ةلأــــــــسمب
 ملـاعلا ىلع حـاتفنالـاب ةادـانملا رـاعــــــــش عفر نيب ضقـانتلا نـاكف ؛ةـيقوقحلاو ةـيومنتلاو ةـيئيبلا ةـيملـاعلا ةـطــــــــشنألا

 ىلع ةقلغنم ةيوه ةعانـــــــصو ،رخآلا نم سجوتلاو تاذلا لخاد عقوقتلاو ،ةيناـــــــسنإلا ةراـــــــضحلا يف ةكراـــــــشملاو
 .ةسرامملا يوتسم

 ةنطاوملا تالاجم عم اهلماعت يف تــــــسلا لودلاب ،ةلحرملا هذهل ةيــــــساردلا تاررقملا ىوتحم يف حوــــــضوب رهظ  -
 ةـجلاـعملا داـقتفاو ،يرخأ نود تاـئفو تالاـجم ىلع زيكرتلا رهظ ذإ ؛ةـيئاـقتنالا ةـعزنلاُ ةداـيــــــــس ،اـهتاـئفو ةـيملاـعلا
 موهفم نم ،تاررقملا لخاد ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا ينعم بارتقا كلذك رهظو ؛نأـــــشلا اذه يف ةلماـــــشلا
 يعــسلا نود ،ةقرفتم تامولعم ةروــص يف نيملعتملا لوح نم ملاعلا ميدقت ىلع زيكرتلا ببــسب ؛ةيحايــسلا ةيبرتلا
 تـمُدـق ـامك ،ـهئازجأ نيب تاريثـأتلاو تالخادـتلاو تالعـافتلا حرــــــــشب  ،ملـاعلا اذـهل ـةيدـقنو ـةيعاو ةءارق نم مهنيكمتل

 امو ،ينوناقلا اهراطإ يف اهضرع نم ًالدب ،ٌّيرايتخا ٌرمأ اهب مازتلالا نأكو ،يقالخأ راطإ يف ةيناسنإلا ةنطاوملا ميق
 امو ،يكولــــــسلا لاجملا ةيــــــشماه نع كيهان ،لودلاو دارفألا ىوتــــــسم ىلع تابوقع نم اهب لالخإلا ىلع بترتي
 .يلحملاو ينطولا نيديعصلا ىلع ةلعافلا ةنطاوملا تاراهم نم هب طبتري

 ةنطاوملا موهفم جمدل ًاحرتقم ًاراطإ نوثحابلا عــــضو ،ةيملاعلاو ةيلحملا عجارملا نم ديدعلل عوجرلا دعبو
 حلــصت هنيماــضمف ،هعم لماعتلا ةنورم ققحتل هتانوكم تممــص دقو ،يبرعلا ميلعتلا ةينب يف اهتاموقمو ةيملاعلا
 ةهجوم اهتغايـــــص تءاجف ؛ىرخألا ميلعتلا لحارم قايـــــس نع اهعزنو ةلحرمب ءافتكالا بعـــــصلا نم ذإ ؛لحارملا لكل
 قمع ىوتـسم يفو جردتم لكـشب اهميدقت مهقتاع ىلع عقي نمم ،تاررقملاو جهانملا يممـصمو رارقلا يعنـاصل
   :اهماوق ،تاقلطنملاو ئدابملا نم ةعومجم ىلع راطإلا ميمصت دمتعاو ،ةلحرم لك بساني
  .ةيلحملا ةنطاوملا ددهت الو ززعت ةيملاعلا ةنطاوملا نأ-
  .ةطشنألا ربع دسجتت اهنأل ؛ًايملاعو ًايلحم اهقيقحت رهوجو ساسأ امه ةكراشملاو لعفلا نأو -
 .هئازجأ نيب كرتشملا ريصملل كاردإو ،ملاعلا عم دحوتلاب روعش ةيملاعلا ةنطاوملا نأ -
 .ةيملاعلاو ةيلحملا ةيومنتلاو ةيئيبلا تايدحتلل كاردإ ةيملاعلا ةنطاوملا نأو -



 
 
 
 

 

 يوعدــب اــهزواــجت زوجي الو ،يملاــعلاو يلحملا نيب ةــكرتــــــــشم ةــيناـــــــــسنإ ةــيملاــعلا ةــنطاوملل ةــنوكملا ميقلا نأ - 
 .ةيصوصخلا
  .اهرصانع نمض هنع توكسملا )ةيناسنإلا( رصنعل ديسجت يه لب ،ةيوهلل ًاديدهت تسيل ةيملاعلا ةنطاوملا نأ -

 ىلع ةيبرتلا ةغيــــــــص نم ةعقوتملا ملعتلا جتاونو فادهألا تنمــــــــضت دقف ،راطإلا تانوكمب قلعتي اميفو
 تالاجملا نيماــضم هتددح املً اقبط ،ةحرتقملا تاعوــضوملل عباتتلاو ىدملا ةفوفــصم كلذكو ،ةيملاعلا ةنطاوملا
 براجتو وكــــسنويلا تايبدأ اهيلإ تراــــشأ يتلا كلت - ،ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلل ةيراهملاو ،ةيميقلاو ،ةيفرعملا
 .ملاعلا لود ضعب

 ةفـــسلف مئاليل ؛هخانم ديوجتو يـــسردملا ميظنتلا ةينب نيـــسحتل تاحرتقم راطإلا نمـــضتي نأً ايرورـــض ناكو
 ،يدقنلاو علطملاو فقثملا ملعتملا :يهو ،اهدــشنت يتلا ملعتملا تامــس ققحيو ،ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا
 :تاحرتقملا هذه نمو ،ًاعم شيعلا ئدابمب اينوناقو ًايقالخأ اًمزتلم نوكيو ،عونتلا مرتحيو ًايعامتجا لصاوتي يذلا

 .ذيمالتلل رايتخالاو ،ريبعتلا ةيرحو ،لصاوتلاو ،راوحلاو ،ةكراشملا صرف ةحاتإو ريفوت -
 .ةايحلا ةسرامم ىلع ةيبرتلاب مامتهالا ىلإ ،درجملا يرظنلا ميلعتلا نم لوحتلا -
 نم نيكمتلا جهنم ينبتل ،)ةـينطولا ةـيبرتلا( ررقمب ةـنطاوملا نع ثـيدـحلا دـنع يبـاطخلا فقوملا نم لوحتلا -

 )ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا( ررقمب اهتسرامم تاراهم
 ىوتحم عم لـمـاعتلاو ،ةـنطاوملا ىلع ةـيبرتلا ةـمهم يف ةـلاــــــــسر بـحاــــــــصك هـليهـأتو ملعملا تارـاهم ريوطت -

 جمارب يف ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا ررقم جاردإ ةرورـــــضب ريرقتلا يـــــصويو ،ةيطارقميدو ةيناـــــسنإ سيردت قئارطو
 .مهبيردتو نيملعملا دادعإ

 رــــصانع نم رــــصنع لكل سايقلل ةلباقو ةحــــضاو ةددحم ةيرايعم تايوتــــسم عــــضوب ،ميوقتلا تايلمع ريوطت -
 يتلا ،ةيرايعملا تايوتسملا هذهب جهنملا طيطخت ولوئسمو نوصصختملا َّمِلُي نأ ىلع ،ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا
 ـةيلحملا ـةنطاوملا ىلع ـةيبرتلا تـاعلطت مهل حــــــــضوت يهو ،مـاعلا يأرلاو رومألا ءـايلوأ كـلذـك دـيفت نأ نكمي
 .اهتانوكمو ةيملاعلاو

 ـايازملا ضعب ريفوت نكمي ةـلـاحلا هذـه يفو ،لـقتــــــــسم ررقم وأ جهنمك هذـيفنت نكمي رـاطإلا اذـه نـإف ةـيـاهنلا ىفو
  :لثم

 ،ةــيلحملا ةــنطاوملا نيب هـتاـيوتحم لـخاد نزاوتلا قيقحت ىلع نورداـق نوــــــــصــــــــصختم هدادـعإـب موقي نأ -
 لازتخالا انبنجي امب ،ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا تالاجم حرطل عـــــسوأ تاحاـــــسم حاـــــسفإو ،ةيملاعلا ةنطاوملاو
 ةيئاقتنالاو

 سيردتل اهب ناعتـــــــسي )ةليـــــــسو( درجم اهنوك نم ًالدب ،اهتاذ يف )ةياغك( ةنطاوملا اياـــــــضق عم لماعتلا .
 .ىرخألا تاررقملاب قلعتي ىوتحم

  .ةمهملا هذهل غرفتملاو ،صصختملا ملعملا ريفوت ىلع ملعملا دادعإ تاسسؤم عيجشت -
 ضعب ةاعارم عم ،ةمئاقلا تاررقملاو جهانملا لخاد هجمد حلـــــصيً اـــــضيأ راطإلا ىوتحم نإف لباقملا ىفو

 :اهنمو اهاوتحم ةغايص دنع ةماعلا ئدابملا
 نم هززعت امو ،تاذلا ىلع ةئفكنملا ةدئاــــــــسلا ةفاقثلا رــــــــصانع عم بواجتي ال يميلعت ىوتحم ميدقت مدع -

 .اهعم لعافتي ىوتحم امنإو ،طيحملا ملاعلاو رخآلا نع ةلزعو بارتغا
 ىلع دمتعيو ،هتالكــــشم عم لعافتيو عقاولا سكعي ىوتحم ىلإ ،درجملا يرظنلا يميلعتلا ىوتحملا لوحت -

   .يدقنلا ريكفتلا يمنيو ،شاقنلا ريثتسي يذلا يلدجلا ىوتحملا



 
 
 
 

 

 ـاهتـاقـايــــــــس يف ـاهــــــــضرعو ،روطتلاو ريغتلل ةـلبـاق ةـيبــــــــسن عئـاقوك تـايرظنلاو تـامولعملاو فرـاعملا ميدـقت -
 .اهروطتو اهروهظ تاسبالمو فورظو

 ،يداــحألا ريكفتلا قطنم سركت يتلا ،ةــبوجألاو ةــلئــــــــسألا كونبو ةــيجذومنلا تاــباــجإلا قطنم نع يلختلا -
 .ملعتملا نع ًةباين ركفتو

 داوم وأ ،روتسد داوم وأ ،نيناوق دونب ضرع عم ،يضاقتلا تايلآو ينوناقلا يعولاب ةلصتملا صوصنلا ميدقت -
 .مزتلملاو لوئسملا نطاوملا ركف لكشي امب خلا ..يلود دهع

  
 :يتأي اميف ليصافتلا ضعبل ريشنو

 تانايب لثم ةيملاعلا تانايبلاو اياضقلا لالخ نم ةيضايرلا تايلمعلاو ميهافملا حيضوت نوكي ،تايضايرلا ررقم يف •
 تانايبلا مادختساب يدقنلا ريكفتلا ريوطتو ،تايضايرلا ىلع ةفلتخملا تافاقثلا ريثأت راهظإو ،ةيلودلا ةيمنتلا ريراقت
 .اهتجلاعمو

 بعللا ميق زيزعتو ،يعامجلا لمعلاو لدابتملا دامتعالاو نواعتلا تاراهم ىلع زيكرتلا نوكي ،ةيضايرلا ةيبرتلا ررقم يف •
 ،ةيقرعلاو ةيفاقثلا ةيطمنلا بلاوقلا يدحت صرف ريفوتو ،تاعارصلاو فطاوعلا ةرادإو لدابتملا مارتحالاو فيظنلا
 .ةيضايرلا تاسرامملا يف فنعلاو ،ةيرصنعلاو ،عارصلاو ،جامدنالا لثم اياضقو ،ةيوهلاو ةضايرلا لثم اياضق حرطب

 ،ةكرتشملا ةيناسنإلاو ،ةيوهلا لثم ةيملاعلا اياضقلا حرط ةيفيك فاشكتسا ىلع زيكرتلا نوكي ،نونفلا ررقم يف •
 عم لماعتلا لالخ نم تافاقثلاو راكفألاو رظنلا تاهجو ىلع فرعتلاو ،ةلادعلاو عارصلاو ،عونتلاو فالتخالا عقاوو
 .ةيوديلا تاعانصلاو روصلا

 اهيف ىرجُت يتلا ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاقايسلا يف طارخنالا ىلع زيكرتلا نوكي ،مولعلا تاررقم يف •
 ةيمنتلا يف مولعلا رودو ،اهتامادختساو مولعلاب ةطيحملا ةيقالخألا اياضقلا حرطو ،يملعلا فاشتكالا وأ ةيرظنلا
  .بكوكلاو سانلا نيب يعيبطلا ملاعلا لخاد طبارتلا ريوطتو ،خانملا ريغتو ةمادتسملا

 اهصئاصخو بوعشلاب ربكأ ةفرعم حيتي امب ،ةيرشبلا ايفارغجلل عسوأ ٍلاجم حاسفإ نم دبال ،ايفارغجلا ررقم يف •
 ميلاقألا ناكس نيب فالتخالاو هباشتلا هجوأو ،يناكسلا طاشنلاو نارمعلا طامنأو ،خانملاو ةعيبطلاب اهتقالعو
  .تائيبلاو

 ،ةددعتملا تاريسفتلاو تاءارقلا ربع ةفلتخملا اهمييقت اياوز لالخ نم ةيخيراتلا ثادحألا ُضرعُت ،خيراتلا ررقم يف •
 ةناعتسالاب ،رشبلا نيب خيراتلا ةكرح ئدابم ليصأت ةلواحمو ،يداحأ ريسفتو ،ةدرفنم ةءارقو ،ةدحاو ةيؤر قفو سيلو
   .خيراتلا ةفسلف همدقت امب

 ةئبعتلا جهنم نم لوحتلاو )ةنطاوملا ىلع ةيبرتلا( يمسم ىلإ سرادملا لخاد ةينطولا ةيبرتلا ررقم يمسم رييغت •
 .ةنطاوملا تايلاكشإو ملاعلا اياضقب يعولاو نيكمتلا جهنم ىلإ ،ةينطولا ةيبرتلا ررقمل يلاحلا

 ىوتحملا نيبو ،اهبلاوقو اهدعاوقو ةغللا ملعت فده نيب مامتهالا زيكرت يف نزاوتلا قيقحت نم دبال ،تاغللا يف •
 تاذلا نع ريبعتلا ةغل زيزعتل ،ةباطخلاو ءاشنإلا ةغل ملعت نم صلختلل ،عقاولاب طبترملا يتامولعملاو يفرعملا

  .نيرخآلا عم لصاوتلاو
 مغر ،ةيمالسإلا ةيبرتلاب اهتيمست ىلع ةيبرعلا ميلعتلا مظن ضعب رارصإ ةيلاكشإ رهظت ،ةينيدلا ةيبرتلا تاررقم يف •

 يذلا رمألا ،ةنطاوملا ئدابم عم ضراعتي امب ،اهيملعتم نيبو اهتاعمتجم لخاد ةملسم ريغ ةينيد تايلقأ دوجو
 ،يهقفلا داهتجالاو يعرشلا صنلا نيب زييمتلا بجي اذل ؛تاررقملا كلت يف نأشلا اذه يف رظنلا ةداعإ بلطتي



 
 
 
 

 

 لوبقو حماستلا ةميق زيزعت لجأ نم نكميو ،هتجتنأ يتلا عفاودلاو فورظلل ةراشإلا عم داهتجالا اذه ميدقتو
 ةفاك نايدألا نيب يقالخألاو يميقلا كرتشملا ضرعو ،نراقملا نايدألا ملع هجتنأ ام ضعبل ءوجللا :رخآلا

 ـةجـاحب ،يبرعلا ـانطيحم يف يميلعتلا لـعفلا لالخ نم ً،ـايملـاعوً ـايلحم ةـنطاوملا قيقحت نـإف ةـيـاهنلا يفو
 ركفملا زيمي قايــسلا اذه يفو ،هتالكــشمو عقاولا نع ةيلاعتمو ةلعتفم ةروــص مدقت ال ةيميلعت نيماــضم ميدقتل
 يقيقحلا هــملاــعل ملعتملا ةءارق :يهو ،ملاــعلا ةءارق نيب يميلعتلا لــعفلا لــخاد "يريرف ولواــب " يليزاربلا يوبرتلا
 هنيولتو هليمجتو هبيذهتو هلقـــــــص دعب ملاعلا ةءارق :يهو ،ةملكلا ةءارقو ،هتالكـــــــشمو هـــــــصقاونو هتاديقعت لكب
 رحلا نطاوملا عنــــصت ىلوألا ةءارقلا تناك اذإو .ةيمــــسرلا ميلعتلا مظن تاررقم نيبو بتك تاحفــــص ىلع ،هعيملتو
 .يملاعلا لبق يلحملا هطيحم نع بيغملا روهقملا نطاوملا عنصت ةيناثلا ةءارقلا نإف ،لعافلاو يعاولا

 


