
لمعلا ةشرو حاتتفا لفح يف لمعلا و ةيعامتج اال نوؤشلا ريزو ةملك

روج األ تاسايس مييقت لوح ةيضارتف اال

.. ًاعيمج نورضاحلا .. تاوخ واأل ةوخ األ

مكييحأ ، ليمجلا حابصلا اذه يفو ، ندع ةمصاعلا نم ، ةينميلا ةيروهمجلا ةموكح نع ةباينو يمساب

.. بيحرت لمجأ مكب بحرأو ، هتفصو همساب لك ًاعيمج

: ةداسلا اهيأ .. تاديسلا اهتيأ

جماربلا و تاسايسلا قفاوت ىدم يف تارغثلا مييقت ةادأ لوح ةينطولا ةشرولا لا معأ نشدن نحنو

ةلا دعلا قيرف اهمظني يتلا و ، ةينميلا ةيروهمجلا يف ةيعامتج اال ةلا دعلا ئدابم عم ةماعلا

ةيداصتق اال ةنجللا يف ةلماشلا ةيمنتلا و ناكسلا و نيسنجلا نيب ةلا دعلا ةعومجم / ةيعامتج اال

يف لمعلا و ةيعامتج اال نوؤشلا ةرازو عم قيثولا نواعتلا ب ،( اوكس )اإل ايسآ يبرغل ةيعامتج واال

مييقت ةادأ " مادختسا لوح تاردقلا ءانبل ةينطو لمع ةشرو نع ةرابع يهو ، ةينميلا ةيروهمجلا

انتمصاع يف " ةيعامتج اال ةلا دعلا ئدابم عم ةماعلا جماربلا و تاسايسلا قفاوت ىدم يف تارغثلا

.2021 ربمتبس / لوليأ 29 قفاوملا ، ءاعبر األ اذه انموي حابص ، ندع ةبيبحلا

: ةداسلا اهيأ .. تاديسلا اهتيأ

ماعلا نيم األ ةليكو ( يشتود ال ور ) ةروتكدلل ريدقتلا و ركشلا هجوأ نأ يل ا وحمسا ةيادبلا يف

ىلع ،( اوكس (اإل ايسآ يبرغل ةيعامتج واال ةيداصتق اال ةدحتملا مم األ ةنجلل ةيذيفنتلا ةنيم واأل

ةلا دعلا مسق نم لمعلا قیرفل ركشلا هجون امك .. صاخ هجوب اند بال يف ةيومنتلا اياضقلا ب مامته اال



تاسایسلا قفاوت ىدم يف تارغثلا مییقت ةادأ الق طإو میمصتب ماق يذلا اوكس باأل ةیعامتج اال

. ةیعامتج اال ةلا دعلا ئدابم عم ةماعلا جماربلا و

يتلا ةيعامتج اال ةيمنتلا ةبعشب ةیعامتج اال نوؤشلا ةلوؤسم ،( رینت انید ) ةدیسلا ىلإ ركشلا هجونو

ةینقتلا تارواشملا قیسنت ىلع تلمعو ، ةاد األ ریوطت ةیلمع ىلع تاظح ال ملا نم ةعومجم تمدق

: مهو ، اند بال يف ةث ال ثلا نييعامتج اال ءاكرشلا نم نوكملا و رغصملا قیرف لا عم

نوؤشلا ةرازو نع لثممك لمعلا عاطقل ةرازولا ليكو لا معأب مئاقلا متاح دومح دمحأ د. األخ/

لمعلا و ةيعامتج اال

لا معلا نع لثممك بونجلا لا مع تاباقنل ماعلا داحت اال سيئر ناريخ سورديع يماس واألخ/

لمعلا باحصأ نع لثممك زيزعلا دبع دمحم تعفر واألخ/

تاذ تاهجلا عم قيسنتلا ب انمقو ، مكعم اهنوزجني يتلا تاوطخلا لك عباتاو ةروصلا يف تنكو

ةيعامتج اال نوؤشلا تارازو نم نييئاصخ األ نم نوكملا مييقتلل ينطو قيرف رايتخاب ةق ال علا

. ةيلا ملا و يلودلا نواعتلا و طيطختلا يترازوو لا معلا و لمعلا باحصأو

مهمايق ىلع انيد ةديسلا و ، ةیعامتج اال ةلا دعلا مسق سیئر ، افص ةماسأ دیسلا ركذلا ب صخن امك

هتاسلج خالل متيس يذلا و ، مويلا اذه اهتايلا عف ماقتس يتلا ةیضارتف اال لمعلا ةشرول دادع باإل

. مييقتلا ةاد األ رابتخ ال ينطولا قيرفلا بيردت الث ثلا

اھحرطت يتلا ةلئس األ ةیلعافو اھتیجھنمو اھتایاغ نأشب مھءارآ اودبي نأ نیكراشملا نم ىنمتن امك

راهظإ و ، ةماعلا جماربلا و تاسایسلا يف ةیعامتج اال ةلا دعلا ئدابم جامدإ يف تارغثلا دیدحت يف

تاظح ال مل ل ًاديج هابتن واال ةاد األ مادختسا ىلع بيردتلا خالل لعافتلا و مازتل اال نم ايلا ع ىوتسم

يعامج لكشب اهتئبعت ةرورض لوح ةمھملا تایصوتلا ب لمعلا و ، اھتیجھنمو اھنومضم لوح ةمیقلا

. لمعلا ةشرو جئاتن ءوض يف يكراشتو

ءانبل جمارب ذیفنتو اھدامتعاو اھریوطتل مز ال لا معدلا ب ةاد األ هذھ ىظحت نأ اوكس اإل نم لمأ ن

. اند بال يف اھقیبطت لجأ نم تاردقلا

ناكسلا ةیھافر نیسحت ةیغب هقیقحت ىلإ نادلبلا عیمج ىعست ماس فدھ ةیعامتج اال ةلا دعلا ألن

يتلا تایدحتلا و اند بال تایصوصخ يعارت يتلا و يعامتج اال كسامتلا و نم واأل الم سلا ءاسرإو

مادختسا نم ةمورحملا تائفلا نیكمت نود لوحت يتلا قئاوعلا و تابوعصلا ليلذتو . اھھجاوت



نود لوحت يتلا تایدحتلا ربكأ لعلو . اھتایح ىلع رثؤت يتلا تارارقلا عنص يف ةكراشملل اھتاردق

ىلإ لوصولا يف ؤفاكتلا مدعو ، ةیفارغجلا ةاواسملا مدعو ، رقفلا : يھ ةیعامتج اال ةلا دعلا قیقحت

ىلع ةمئاقلا تاسایسلا بایغو ، ةراد اإل ءوسو ، يعامتج اال ءاصق واإل ، ةلا طبلا و ، ةیعامتج اال تامدخلا

. ةكراشملا

ام سیل ، كلذ عمو ، يعامتج اال نماضتلا و ةاواسملا قیقحتل ةیولو األ اند بال يلوت قلطنملا اذه نم و

رییغتلا قیقحتل اھجماربو اھتاسایسو ةینطولا ةیمنتلا ططخ يف ةیعامتج اال ةلا دعلا جامدإ نمضی

ططخ دصاقمو فادھ أل اھتباجتساو اند بال تایولوأو تاجایتح ال اھتمء مال نم دكأتلا و بولطملا

بایغو ، تايناكم اإل فعض اهسأر ىلع يتأي ، ةيساس األ تاقوعملا نم ديدعلا دوجول ًارظن ، ةيمنتلا

، رقفلا ةحفاكمل ةرفوتملا دراوملا ةلقو تاردقلا فعضو ، ةیعامتج واال ةیداصتق اال صرفلا ؤفاكت

، ىدملا ةلیوطو ةلماكتمو ةحضاو ةینطو ةیؤر بایغو ، ةیمنتلل يقوقحلا روظنملا دامتعا مدعو

، رارقلا عنص تایلمع يف ةیندملا ةكراشملا فعضو ، ةدیشرلا ةمكوحلا و يسایسلا رارقتس اال بایغو

راثآ مييقتو عبتتل قيسنتلا فعضو ، ةيعامتج اال ةيامحلا ىوتسم يندتو ، ةلا طبلا ة بسن عافتراو

. رامضملا اذه يف ةلوذبملا دوهجلا

تاسایسلا يف تارغثلا مییقتو دیدحتل تاودأو تایلآ ریوطت بستكی ، تاقوعملا هذھ لظ يف و

مقافت عم ةصاخ ةحلمو ةریبك ةیمھأ نميلا يف ةیعامتج اال ةلا دعلل اھتاعارم ىدم سایقو ةماعلا

.19 - دیفوك ةحئاج رثأ ىلع ةیعامتج واال ةیداصتق اال ةاواسم ال لا

ءانبل يندملا عمتجملا تاسسؤم عم ةكارشلا بو عم قیثو وحن ىلع اوكس اإل عم لمع ن نأ ىلإ علطتنو

ةلا دعلا قیقحتل ةمز ال لا جماربلا و جھانملا و تاسایسلا و ئدابملا و میقلا نأشب ءار اآل يف قفاوت

.( ةكراشملا و ، ةاواسملا ، فاصن اإل ، قوقحلا ) عبر األ اھزئاكر ىلإ دانتس باال ةیعامتج اال

ىلإ فدھت جمارب ىلع يوتحت يتلا ةیبیردتلا ةلد األ ةعومجم ب اوكس لإل ةمظنم اندوزت نأ علطتن امك

ىلع ةمئاق تاسایسو ططخ ذیفنتو ةغایص يف مھتاراھم نیسحتو تاسایسلا يعناص تاردق ءانب

تارغثلا دیدحتو ةماعلا تاسایسلا يف ةیعامتج اال ةلا دعلا ئدابم جامدإ و . ةیعامتج اال ةلا دعلا زئاكر

روظنم نم ةیعامتج واال ةیداصتق اال اھتاسایس صیخشتو ةسارد ىلع اند بال ةدعاسمل صئاقنلا و

يف اھجمدو فاصن واإل قوقحلا و ةكراشملا و ةاواسملا ئدابم ءاسرإو ةیعامتج اال ةلا دعلا

تاسایسلا و ططخلا ریوطت نع نولوؤسملا : صخ األ ىلعو ، ةینطولا ةیمنتلا جماربو تایجیتارتسا



سلا جملا يف ءاربخلا و ؛ ةیتامدخلا ةلودلا ةزھجأو تارازولا يف نویراشتس واال ؛ ةیومنتلا جماربلا و

ریثأتلا ىلإ ةیعاسلا و ماعلا نأشلا يف ةلماعلا ةیموكحلا ریغ تامظنملا و ؛ ةیعامتج واال ةیداصتق اال

لا جملا يف نوطشانلا و تاطشانلا و ، يندملا عمتجملا تامظنمو ، ةیلا معلا تاباقنلا ك رارقلا عنص يف

. نویمیداك واأل يسایسلا

هل و ، ًايبسن ثيدح موهفم ةیعامتج اال ةلا دعلا موھفم نأ ىلإ ةبسانملا هذهب ريشأ نأ يل وحمساو لا -

يف ةاواسملا قيقحت ىلإ فدهيو ، يعامتجاو يداصتقا هساسأ نكل ، ةيفسلف / ةيق ال خأ ةيفلخ

جئاتنلا يف ؤفاكتلا وأ ةاواسملا و ، تايل واأل تاراسملا يف زييمتلا مدعو ، صرفلا

: يه ، ةيساسأ لماوع ةعبرأ نم الق طن اال يغبني ، انن بالد يف ةيعامتج اال ةلا دعلا ةبراقملو

صرف زیزعت هاجتاب يداصتق اال جذومنلا لیوحت كلذ يف امب : ةیداصتق اال ةیمنتلا و ومنلا .1

. صرفلا ىلإ نھلوصوو لمعلا قوس يف ءاسنلا ةكراشم امیس وال ، ةكراشملا و ، قئ ال لا لمعلا

، فراعملا ىلإ ذافنلا و ، ةیحصو ةلیوط ةایحب عتمتلا ىلإ فدهتو : ةيرشبلا ةيمنتلا و ةلا معلا .2

. ةیناكسلا ةبیكرتلا و ، دیج يشیعم ىوتسم ىلع لوصحلا و

ةكراشم كلذ يف امب ) صرفلا يف ةاواسملا و ( ومنلا رداصم عونت كلذ يف امب ومنلا ةیلومش .3

. ةیداصتق اال االت جملا يف ءاسنلا

. رس لأل ةیساس األ تاجایتح اال ةیبلتو يئاذغلا نم األ .4

. ةماعلا ةیلا ملا ةراد واإل ةیئاضقلا ةمظن األ عضو كلذ يف امب : ةلودلا رودو ةمكوحلا رط أ .5

تاسایسلا نم ةعونتم ةمزح دامتعا بلطتی يئاھنلا يومنتلا فدھلا قیقحت نإف قبس اممو

: يه رواحم ةث ثال نمض تاسایسلا هذھ دیدحت نكمیو ، ةیعرفلا داعب لأل بیجتست يتلا

تاتوافتلا عم لماعتلل ةبسانملا الت خدتلا و تاسایسلا دامتعا خالل نم : ةاواسملا .1

نھار عقاو يھ امب توافتلا و نامرحلا و رقفلا حاالت نم دحلا و ، ةنھارلا الت كشملا و

. جئاتنلا و ءاد األ سایقل تارشؤم عضوو ، ثورومو

صرفلا ؤفاكت نمضت يتلا ةینیكمتلا و ةیجامد اإل تاسایسلا دامتعا يف لثمتيو : جامد اإل .2

، صاخلا مھدھجب مھتشیعم ىوتسم نیسحتل مھتاردق مادختسا ةق ال علا باحص أل حیتتو

راسم سكعتو ، رقفلا نم دحلا و ةیعامتج اال ةوھلا مدر يف مھاست ةدعاسم ةئیب ریفوت عم

. عمتجملا يف باطقتس اال تایلآ



زییمتلا و تاكاھتن اال عنم نمضی قوقحلل يعیرشتو يسسؤم راطإ عضو يضتقتو : ةلا دعلا .3

. لا یج األ نیب ةلا دعلا قیقحتو ةیمنتلا راسم ةمادتسا لفكیو ، ةیناكس ةئف يأ دض

: ةداسلا اهيأ .. تاديسلا اهتيأ

، ًامومع ماعلا عاطقلا يف روج األ يندت يف مويلا اه يلع لمعلا ددصب نحن يتلا ةلكشملا نمكت

ةقبطلا يهنتو ، مهرسأو نيلماعلل ةشيعملا ىوتسمل اهتبكاوم مدعو ، ًاصوصخ صاخلا عاطقلا و

، عمتجملا يف رقفلا ةعقر مجح نم ديزت يلا تلا بو ، تاعمتجملا نامأ مامص لثمت يتلا ىطسولا

.(Covid-19) ةحئاج لظ يف ةلكشملا هذه مقافتتو

ةيداصتق اال ةمز األ تضفخ دقف ، ملا علا ىوتسم ىلع ةيناسنإ ةمزأ أوسأب رمي نميلا نأ فورعملا نم

بناج ىلإو ، فصنلا نم رثكأ ىلإ روج لأل يلا مج اإل ومنلا نميلا يف برحلا نع ةمجانلا ةيلا ملا و

نم ةم األز نم اوناع مهفئاظو ىلع اوظفاح نيذلا نإف ، ةمز األ خالل فئاظولا يف ةريبكلا رئاسخلا

روج األ يف ومنلا ؤطابتو مظنملا عاطقلا يف لمعلا صرف ةراسخو . روج األ يف فعض األ ومنلا خالل

. نيلماعلا رقف رارمتسا ببس حرشت ةمهم تاريسفت يهل ، لخدلا يف يلا تلا بو

رقفلا ةبتع تحت نوشيعي لا معلا نم ددع ّنأ ىلإ ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةريخ األ تاريدقتلا ريشتو

ةلا معلا ريفوت " ةرورض ىلإ ةيفل لأل ةيئامن اإل فاده لأل ديدجلا رشؤملا و تارشؤملا هذه عم ًايشمت

". بابشلا و ءاسنلا كلذ يف امب ، عيمجلل قئ ال لا لمعلا و ةجتنملا و ةلماكلا

رج األ يوذ لا معلا ناكو ، روج لأل ةيئارشلا ةوقلا روهدت يف بقترملا ريغ مخضتلا عافترا مهاس دقو

رييغت ىلع ةرشابم كلذ سكعنا يذلا رم األ ، ةمز األ ةرتف خالل مهفئاظو اورسخ نم لوأ يندتملا

. ًارجأ لضف األ نيلماعلا ب ةنراقم رجأب نيلماعلا نم ناكسلا ةبيكرت

ًادوكر روج األ تدهش نيح يفف .. لمعلا ةيجاتنإ ومن نم أطبأ هنأب اند بال يف روج األ ومن زيمتيو

ومن أطابتو ، ةمز األ خالل ةلا طبلا يف ةمهملا ةدايزلا ىلإ روج األ ىلع راضلا رث األ اذه فاضيو ًايلعف

فعضأ ةريخ األ تاونسلا يف ةيئاذغلا علسلا راعسأ مخضت نأ امك ، نميلا يف ريبك لكشب روج األ

. حضاو لكشب روج لأل ةيقيقحلا ةيئارشلا ةوقلا



ىوتسم ىلع ةميسج ًاثادحأ دهش يذلا مرصنملا دقعلا خالل روج األ يف توافتلا ةوجف تعستا دقو

. ًابونجو االً مش نميلا

مهروجأ نوكت نيذلا ) ةيندتملا رج األ ووذ لا معلا و ، ًايندت رثك األ روج األ باطقتسا لمعلا دهشو

مدع عم رج األ يندتم لمعلا قفارتيو ،( فئاظولا ةفاك نيب نم طيسولا رج األ يثلث نم لقأ ةعاسلا ب

ةكراشم لدعم ضافخنا كلذ ىلإ فاضيو ، تقولا ب ةطبترملا ةيئزجلا ةلا طبلا و روج األ رارقتسا

ليثمتلا كرتيو . اهنم الص خلا مدع وأ رقفلا نثارب يف لا معلا عوقو لا متحا نم ديزي امم ، ءاسنلا

نيب روج األ توافت ةرغث ىلع ًايبلس ًارثأ يندتملا رج األ يوذ لا معلا فوفص يف ءاسنلل طرفملا

وأ ميلعتلا نم ةيندتملا تايوتسملا يوذ نم صاخش األ وأ بابشلا ّنأ جئاتنلا نّيبت امك . نيسنجلا

كارش يف عوقولل صاخ لكشب نوضرعم ، نيحزانلا تاعومجم وأ ةمورحملا ةينث اإل تايلق األ دارفأ

: يندتملا رج األ رطخ نم ديزت هذه دوقعلا و ةلا معلا عاونأ ّنأ ًاضيأ نّيبتو . رج األ ةيندتم فئاظولا

راشتنا نم رثكأ ةيندتملا روج األ راشتنا عم قفارتت لج األ ةريصقو ةمظتنملا ريغ فئاظولا ف

ةيسايسلا تاباجتس اال ةيلا عفل ًايقيقح ًارابتخاو ًايدحت عضولا اذه قلخ يلا تلا بو ، ةمظتنملا فئاظولا

. ةمز األ ةهجاومل

ليوط مامتها روحم لظي لا ملا سأرو ةلماعلا ديلا نيب ينطولا لخدلل يلمعلا عيزوتلا نإف ، هيلعو

ليلحتل يداصتق اال ناديملا يف اوكس اإل نواعتو ، نميلا يف لمعلا داصتقا ءاربخ ىلإ ةبسنلا ب دم األ

سأر عجشت يتلا ةيجاتن اإل يف تاريغتلا لماع ىلإ كلذ ىزعيو ، روج األ بيصن يف تاهاجت اال

ىلإ ، ةيندتملا تاراهملا يوذ لا معلا يتاؤت ال يتلا تاراهملا ةيلكيه يف تاريغتلا لماعو لا ملا

. ةيعامجلا ةضوافملا و لا معلا تاباقن رودل حضاو فعض بناج

ةيعانصلا ةسايسلا و عينصتلا لثم ىلعأ ةفاضم ةميق تاذ ةطشنأ ىلإ لا قتن لال فورظلا ّدلوتو

ىلعو . ةيجاتن اإل ومن سسأ ءاسرإ يف ةيمه األ يف ًايواسم ًارود يلا ملا ماظنلل ةميلسلا ةراد واإل

ةيفيكو تاردقلا ةيمنتو بيردتلا و تاراهملا ةيمنتو لا معلا تاراهم دعت ، رغصلا يهانتملا ىوتسملا

يعامتج اال راوحلا و لماعلا و ةراد اإل نيب ام نواعتلا و ، لا عف وحن ىلع جاتن اإل لماوع فلتخم جمد

ءوضلا طلستو لمعلا ةيجاتن إل ةيساسأ تاددحم ، تآشنملا ىوتسم ىلعو تاعاطقلا ىوتسم ىلع

. ةيلا عفلا ةدايزو جاتن اإل تايلمع نيسحتل ةلا عف ةليسوكو لمعلا ةيجاتنإ ةيمهأ ىلع



: ةيت اآل لماوعلل ، ةمز األ خالل روج األ تاسايس اوعاري نأ تاسايسلا يعناصل يغبني قبس امم

ةيندتملا روج واأل ةاواسملا مادعنا اهضرفي يتلا ةقئاضلا و ةيعامتج اال ةلا دعلا ب لماوعلا دحأ قلعتي

. روج األ عيزوت نم لفس األ بناجلا يف اميس ال ، رس األ ىلع

روج األ راثآ وهو أال ، ةماعلا ةسايسلا تاشاقن يف ةريخ األ ةنو اآل يف ديدج نم زرب رخآ لماع كانهو

تارداص زفحت نأ ةيجاتن اإل ىلإ ةبسنلا ب ةضفخنملا روج لأل نكمي نيح يفف . يلكلا داصتق اال ىلع

ةيسفانتلا اهتردق نّسحت نأ نادلبلا عيمجل نكمي ال ّهنأ رابتع اال يف ذخؤي نأ مهملا نم ، هنيعب ٍدلب

ةردقلا يف يلا مج اإل بلطلا يلا تلا بو رس األ الك هتسا ضفخت ةيندتملا روج األ نأ امك . دحاو تقو يف

. تآشنملا هجتنت ام الك هتسا رس األ ةعاطتسا ىدم ىلع ، هنم ءزج يف لق األ ىلع ، اهسفن ةيجاتن اإل

شاعتنا ىلع ًايئزج فقوتتس ، يداصتق اال ومنلا فانئتساو هتريتوو شاعتن اال ةيعون نم نسحي امم

. ةيشيعملا رس األ لخدو روج األ

يداصتق اال ومنلا زيزعتو الالت تخ لال يدصتلا يف ًامهم ًارود روج األ تاسايس يدؤت نأ نكميو

. ةمز األ دعب ام ةلحرم يف مادتسملا

، تقولا رورمب نيدلا نم جورخلا ةيناكمإ لا معلا مامأ ةيعامجلا ةضوافملا قوقح زيزعت حيتتو

. لبقتسملا يف ةيلا م تامزأ لوصح رطخو ريثأت ضفخ يلا تلا بو

ريفوت ًاطابترا تاسايسلا رثكأ نم ةيعامتج اال ةلا دعلا قيقحت يف اه رودو روج األ تاسايس دعت و

. رقفلا نم دحلا و قئ ال لا لمعلا

ضفختو رس األ الك هتسا ضفخت ةيندتملا روج األ نأ ثيح ، يلكلا داصتق اال ىلع رشابم ريثأت اهل و

. يداصتقا دوكر وأ شامكنا ىلإ يدؤي دق امم ، يلا مج اإل بلطلا يلا تلا ب

ةروصب سكعي رجأب تا / نيلماعلل يشيعم ىوتسم ديدحت يف مهسي نأ روج األ لكيه إلصالح نكمب

. نيلماعلا و لمعلا باحصأ نيب ةيجاتن اإل ةيلمعلا يف ةققحتملا ةفاضملا ةميقلا عيزوت ىرخأب وأ

تاباقن اههجاوت يتلا تايدحتلا و تثدح نإ ةيعامجلا ةضوافملل ةدودحملا ةيطغتلا ءوض يف

. ًامهم ًايليمكت ًارود روج لأل ىند األ دحلا يدؤي نأ نكمي ، ةيندتملا روج األ يوذ لا معلا ميظنتل لا معلا



بلطلا ززعي نأو ، ةيندتملا روج األ ووذ لا معلا اهب عتمتي يتلا ةيئارشلا ةردقلا يمحي نأ هنكميو

. رارقتس اال معديو يلا مج اإل

بلا غلا يف اهيلإ ىزعي يتلا تاسايسلا رثكأ نيب نم روج لأل ينطولا ىند األ دحلا نأ نم مغرلا بو

ريفوت بناج ىلإ ، كلذ لكشيس رخآ بناج نمو ، جاتن اإل ضفخو ةاواسملا مادعنا يف داحلا عجارتلا

ةيامحلا و ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتس لال حومط جمانرب ذيفنت ةلصاومو يلا ملا عاطقلل ةلويسلا

نوكي نأ نكمي يلا تلا بو . ةمز األ ةهجاومل ةموكحلا ةباجتسا يف ًايزكرم الً ماع ، ةززعملا ةيعامتج اال

. اند بال يف يباجيإ ٌرثأ ، ةيانعب ممصملا ، روج لأل ىند األ دحلل

روج لأل ىند األ دحلا ةيمهأب ديعب دمأ ذنم ملست اند بال يف روج األ ةسايس نأ ًايفاخ سيلو

ةرمتسم يلكلا داصتق اال يف اهتمهاسمو اهتيلا عف نإف يلا تلا بو ، ءاوسلا ىلع ةيعامجلا ةضوافملا و

ةيجيتارتسا عضو نم دب ال كلذل ، تاسايسلا يعناص بناج نم مامته اال نم ديزملا بذج يف

. رقتسملا يك ال هتس اال بلطلا ىلع ظافحلل ةديدج

: ةداسلا اهيأ .. تاديسلا اهتيأ

ةلا دع مييقتل ، روج األ ةيسايسل ةيجيتارتسا عضو بلطتي رم األ نأ يف ةجلا عملل انتيؤر نمضتت

: ةيت اآل ةلئس األ ىلع بيجت ، لضفأ ماظن وحن ، روج لأل ىند األ دحلل ةمئ ال مو

؟ ينطولا رقفلا طخ ةميق يه ام .1

؟ دلبلا يف رج األ طسوتم وه ام .2

؟ اهلمشي ال يتلا و ىند األ دحلا اهلمشي يتلا تائفلا يه نم .3

؟ صاخلا و ، ماعلا نيعاطقلا يف ، نيلماعلا يلا مجإ نم ءارج األ ةبسن يه ام .4

لا ملا سأرو حابر األ ةصح لباقم ينطولا لخدلا نم لمعلا دئاع وأ روج األ ةصح يه ام .5

؟ هنم

تاسرامملا ىلع ادامتعا روج األ يف ربكأ ةلا دع قيقحتل اهدصر بجي يتلا تاتوافتلا يه ام .6



يتلا تاتوافتلا ام قدأ ىنعمبو ، ةينطولا تايولو واأل تاقايسلا بسحبو ، ةديجلا ةيلودلا

؟ روج األ تاسايس ةغايصل اهدصر نكمي

رابتع اال يف ذخؤي ثيحب ،( ىند األ رج واأل ىلع األ رج (األ نيبي يذلا روج األ فقس ام .7

وأ سنجلا .. يداصتق اال طاشنلا تاعاطقو ،( صاخو ماع ) تاعاطقلا ) : بسحب ، تاتوافتلا

حوزنلا وأ ءوجللا ةيعضو .. ةيسنجلا وأ ةينث األ وأ قرعلا .. يحصلا عضولا وأ ةقاع اإل .. رمعلا

.( ةيوهلا نادقف وأ

: يتأي امب قيقد لكشب ينعت ، روج لأل ةيجيتارتسا دادعإ

ينطولا دحلا ريدقتو ، صاخلا عاطقلا و ةلودلا ب نيلماعلا عيمج لمشي دحوم لكيه دادعإ -1

رفويو تاقانتخ واال طبرلا لكاشم ةجلا عمو ةشيعملا فيلا كت ةهجاومل روج لأل ىند األ

. ةيقرتلل يداملا زفاحلا

. ةيصوتلا و رارقلا ذاختا زكارم ديحوت -2

فاقيإو ةلودلا ب ةماعلا تائيهلا ب ةمدخلا طورش رادصإو ةديقملا نيناوقلا ةعجارم -3

. ةيئزجلا تاجلا عملا

تاسايس ريوطتو ةيفيظولا و ةيميظنتلا لكايهلا ةعجارمو ةلماعلا ىوقلا مجح ةعجارم -4

ميلعتلا و فيرلا ةيمنت يف ليغشت صرف إلى ضئافلا هيجوتو نيجيرخلا ليغشت مج اربو

. يموكحلا زاهجلا جراخ لمعلا و

، تامدخلا لا جم يف ةلودلا ةزهجأ عم نيلماعلا اضر ىدم سكعي يموكح زاهج ءاشنإ -5

. ةيبيردتلا تاجايتح اال حسمو يلخادلا بيردتلا تاسسؤم ةيوقتو

. ناسن واإل ضر لأل ةديفم جئاتنب جورخلا و ، مكماهم ءادأ يف قيفوتلا مكل ىنمتا ، اماتخ

مامته واال عامتس اال نسحو مكروضحل اركش


