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 يذيفنتلا صخلملا
 
 نيسنجلا نيب صرفلا ؤفاكتب ةقلعتملا ةيعيرشتلا رطألا

 

 
 
 :لالخ نم ثانإلا ىلع حئاوللا وأ تاءارجإلا/تاسايسلا راثآلً امهف ىلع لمعلل ةمظنملا رطألا ليلحت دمتعيو
 

 .اهرثأ يف "نيسنجلا نيب ةدياحم" تاسرامملاو تاءارجإلاو تاسايسلا نأب لئاقلا ضارتفالا نع لؤاستلا §
 .ةحيرصلاو ةينمضلا يعامتجالا عونلا اياضق ديدحت §
 .نيسنجلا نيب نزاوتلا مدع دوجو ريغتي وأ رمتسي نأ ىلإ ىدؤتس حئاوللاو تاءارجإلاو تاسايسلا تناك اذإ ام مييقت §
 ؤفاكت يف لجرلاو ةأرملا قوقح ،ةجرد يأ ىلإو ،ززعتس ةحرتقملا حئاوللاو تاءارجإلاو تاسايسلا تناك اذإ ام ديدحت §

 .صرفلا
 اهب لومعملا ةيعيرشتلا رطألا نيب ام ةنراقملاب موقن ةكلمملاب لمعلا قوس يف نيسنجلا نيب نزاوتلا عقاو دصرلو §

 نزاوتلا قيقحتب ةقلعتملا ةيلودلا تايصوتلاو تادهاعملاو تايقافتالا يف ةصوصنملا ريياعملاو ،هتدهش يذلا روطتلاو
 لواحي ،كلذب مايقللو .اهنأشب تايصوتلا عضول تدجو نإ تاوجفلا ديدحتو هزاجنإ مت ام ىلإ لوصولل .لمعلا قاطن يف
 :اهنم ةيسيئر ةلئسأ ىلع ةباجالا ريرقتلا اذه

 
 

 ؟لمعلا قح ةيلحملا نيناوقلا لفكت لهو ؟لمعلا يف قحلا وه ام §
   ؟لمعلا قاطن يف نيسنجلا نيب زييمتلا وه ام §
 ،هطورشو لمعلا فورظ ثيح نم ،سنجلا اهنمو ،ةدّدحم سسأ ىلع ةنهملاو مادختسالا يف زييمت كانه له §

   ؟لمعلا ايازمو ،مادختسالاو ينهملا بيردتلا ىلإ لوصولاو
   ؟ةيواستم ةميق يذ لمع نع تالماعلاو لامعلا نيب رجألا يف زييمت كانه له §
 ؟لمعلا يف يلعفلا اهقحلً انامض ،ةمومألا وأ جاوزلا ببسب ةأرملا دض زييمتلا عنمل اهذاختا بجي يتلا ريبادتلا يه ام §
 لالخ ةيفاضإً اقوقح ةلماعلا ةأرملل نوناقلا حنمي لهو ؟اهلخدب وأ لماحلا ةأرملا ةفيظو مجحب ساسملا زوجي ىتم §

   ؟لمحلا ةرتف
 دارفأ نم مهريغو لافطألا ةلاعإ ةيلوؤسم نولمحتي نيذلا ةيلئاعلا تايلوؤسملا يوذ دارفألا نيناوقلا يمحت له §

 ؟ةيلئاعلا تايلوؤسملا هذه لثم نع مجانٍ زييمت نود نم مهمادختسا ليهست ىلإ فدهتو ةرشابملا ةرسألا
 ؟ةيسنجلا ةقياضملا/ّشرحتلا عنم ىلع لمعلا لغشم بجاو نم لهو ؟لمعلا يف يسنجلا ّشرحتلاب دوصقملا ام §
 ،مادختسالاو ينهملا بيردتلا ىلإ لوصولاو ،هطورشو لمعلا فورظ ثيح نم ةنهملاو مادختسالا ايازم يه ام §

  ؟لمعلا ايازمو
 

 
  

 ةقالعلا تاذ تاسرامملاو تاءارجإلاو ةيعيرشتلا رطألل قمعم ليلحت لمعلا قوس يف نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت بلطتي
 ةيساسحو ةاعارم رثكأ نوكتل ليدعت تاحرتقمو ،اهل ةينوناقلا ةيامحلا هجوأ نايبو ،اهتاجايتحال اهتمءالم ىدمو ،ةأرملا لمع ةئيبب
 رهُظيو ةأرملل ةيداصتقالا صرفلا ىلع رثؤي هنأل سنجلا ساسأ ىلع مئاقلا زييمتلا لوح ضرع ريرقتلا اذه مدقيو .نزاوتلا قيقحتل
 زرحملا مدقتلا نم ةرمتسمو ةريبك تالاح قثوي ريرقتلا نإف ،لمعلل ةمظنملا رطألا ةعجارم لالخ نمو .صرفلا يف نزاوتلا مدع
 ريرقتلا زكريو .رارقلا عنص بصانمب قلعتي اميف ةصاخ صرفلا ؤفاكت نم دحت يتلا تاقوعملا ىلإ ةفاضإلاب ،نزاوتلا قيقحت وحن
 يف شيعن اننأ وه يرورض نيسنجلا نيب قراوفلا يعارت تاءارجإو تاسايس ةغايص ةيلمع لعجي يذلا يساسألا عقاولا نأ ىلع
 رثؤت ،اذهلو .ةفلتخم تاجايتحاو ةيشيعم فورظ اهلو ةايحلا يف تاراسم فلتخم لكشب ءاسنلاو لاجرلا هيف عبتي عمتجم
 جمد نم دكأتلا ةيرشبلا دراوملا تارادإ ىلع بجيو .فلتخم لكشب ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةيعمتجملا تاسرامملاو تاسايسلا
 نوكي نأ اهتغايص بلطتيو ،ةأرملا لمع مظنت يتلا تاسرامملاو تاءارجإلاو تاسايسلا عيمج يف يعامتجالا عونلا روظنم
 ققحتو لاجرلاو ءاسنلا تاجايتحا يبلت يتلا جئاتنلا قيقحتل لضفأ لكشب اهميمصت نكمي فيكو اهريثأت ىدمل كاردإ كانه
 نم ديدعلاو ةأرملا لمعل ةمظنملا تاءارجإلاو تاسايسلا يف تانيسحتلا نيب ةيباجيإ تاطابترا ليلحتلا دجو دقو .امهنيب نزاوتلا
 نم ديزت يتلا تاءارجإلاو تاسايسلا هببست يتلا رثألا ىلع ،تقولا رورم عم ديازتي هنكل ،طيسب لكشب رثؤتو ،لمعلا قوس جئاتن
  .ةلماعلا ىوقلا يف ةأرملا ةكراشم صرف
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 قيقحت قيرط ىلع ةمدقتم تاوطخ تطخ ةكلمملا نأ دجن ،لمعلل ةمظنملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا رطألا ةعجارم نمو §
 لاجرلا ىلع ةقبطنم ةمظنألا هذه نأ دجنف ،لمعلل ةمظنملا ىرخألا ةمظنألاو لمعلا قاطنب امأ .نيسنجلا نيب نزاوتلا
  :يلي ام ىلع دكؤتو ءاوس دح ىلع ءاسنلاو

 
 نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحت لوانتت ةمظنألاو نيناوقلا يف ماكحأ دوجو مدعب قلعتي لوألا :نايسيئر نايدحت دجوي §

 ىتح يباجيإلا زييمتلا لثم نيسنجلا نيب نزاوتلا نامضل تايلآلاو مظنلا ةيافك مدع ىلإ يدحتلا زكتريو ؛حيرص لكشب
 ريبادت نمضتت نأ بجي يتلا ةيرشبلا دراوملا تارادإ تاءارجإو تايلمعب قلعتيف يناثلا يدحتلا امأ ؛فاصنإلا ققحتي
 ليبس ىلع ،ةيحيحصت اططخ عضت نأو ،ماعلا عاطقلا لخاد دوشنملا نيسنجلا نيب نزاوتلا ىلإ لصوتلل ةتقؤمو ةيباجيإ
  .فئاظولا تائفو ،تايوتسملا عيمج يفو ،رارقلا عنص بصانم يف ةأرملا ليثمت ةدايزل ،لاثملا

 ةقيرطلا سفنب شيعلا ناكم راتخت نأ ةأرملا عيطتستً الثمف ءاسنلل قوقحلا نم ديدعلا ةيندملا لاوحألا ماظن نمض §
 سفنب ةلودلا جراخ رفاست نأو اهلزنم جراخ جرخت نأ نم اهعنمت دويق نم كانه سيلو .لجرلا اهب عيطتسي يتلا
 بلطب مدقتت نأ اهناكمإب كلذكو .لمعلا تاعامتجاو تارمتؤملاب كراشت نأ يأ ،لجرلا اهب رفاسي يتلا ةقيرطلا
  .لجرلل ةحونمملا تاليهستلا سفنب رفس زاوج ىلع لوصحلل

 اهيمحت اهلمع ءانثأو .سنجلا ساسأ ىلع فيظوتلا يف زييمتلا رظحي نوناق دجوي الف لمعلا قوس لوخدل ةبسنلاب امأ §
 نإف روجألا ةيحان نم امأ .لمعلا يف يسنجلا شرحتلا عنمل ةعدار ةيئانج تابوقع دجوت كلذكو ،ّشرحتلا نم نيناوقلا
ً ارجأ ضرفي 2010 ربمتبس 18 خرؤملا 2370/1 مقر يرازولا رارقلاف زييمتلا نم اهيمحتً اضيأ تاميلعتلاو نيناوقلا
 تنمض امك ؛لجرلل هب حومسملا نسلا سفنب دعاقتت نأ اهناكمإب كلذكو .ةميقلا يواستملا لمعلا ىلعً ايواستم
 نم ٪100 ةموكحلا يطغتو ،موي 70 ةدمل رجألا ةعوفدم ةزاجإ ىلع لصحت اهنأ ذإ لمحلا ءانثأ اهتيامح نيناوقلا
 تالماعلا لصف نوناقلا عنمي كلذكو ،ءابآلل مايأ 3 اهتدم ةوبأ ةزاجإ نوناقلا ىطعأ امك ،ةمومألا ةزاجإ تاقاقحتسا
  .لماوحلا

 ىلع لجرلا اهب لصحي يتلا ةقيرطلا سفنب صاخلا عاطقلا يف ةفيظو ىلع لوصحلا نم اهعنمي ام كانه سيل كلذكو §
 لمعلاب ةأرملا قح ةيامح ىلع ىرخألا ةمظنألا لمعتو زييمتلا مرحت يتلا لمعلا ماظن ماكحأ قبطنت كلذكو .ةفيظو
 لجستو ًادوقع عقوت نأ اهنكميو ،سنجلا ساسأ ىلع نامتئالا ىلع لوصحلا يف زييمتلا رظحي نوناقلا نأ اهنمو صاخلا
 لمعت نأ اهناكمإبو .ةلوقنملا ريغ ةيكلملل ةيواستم ةيكلم قوقحب عتمتت نأو يفرصم باسح حتفو اهب صاخ عورشم
 لثم فئاظولا هذه نوناقلا ددحو ،لجرلا لثم ةرطخ ربتعت فئاظو يف لمعت نأ وأ ،لجرلا لثم ليللا تاعاس سفن
 نوناقلا كلذكو ،لقنلاو ةعارزلاو عناصملاب وأ ءانبلا لامعأب لمعلا روظحم ناك اذإ ددحي ملو ،هايملاو ةقاطلاو نيدعتلا
 .ةقاش ربتعت فئاظولا تناك اذإ دويق يأ عضي مل

 ةيقرتلاو فيظوتلا يف ةصاخو صاخلاو ماعلا نييعاطقلا يف ةأرملاو لجرلل ةبسنلاب لمعلا صرف ؤفاكت أدبمب رارقإلا §
 ،دوقعلا ءاهنإو

ً اقفو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا عيمج يف زييمت نود نينطاوملا عيمجل صرفلا ؤفاكت §
 ،مكحلل يساسألا ماظنلا ماكحأل

 ،لداع رجأو ةهازنلاو ةءافكلا ساسأ ىلع ةلودلا هرفوتو نينطاوملا عيمجل قحك لمعلا رابتعا §
 ،لمعلا نع ةئشانلا ئراوطلا تالاحو زجعلاو ضرملاو لصفلا تالاح يف ضيوعت ديدحت §
 ةيامحلاو ةياعرلا ريفوت قيرط نع لمعلا تابلطتمو ةيرسألا تابجاولا نيب نزاوت ةماقإ نم ةأرملا نيكمت نامض §

  ،ةلوفطلاو ةمومألل
 ،ينهملا يحصلا نيمأتلاو ،يعامتجالا نيمأتلاو روجألا ثيح نم لمعلا تاقاقحتسا نامض §
 ،عضولا ةزاجإ دعب ةفيظولا ىلإ ةدوعلا نامضو ،اهدعبو ةدالولا لبق رجألا ةعوفدم ةزاجإك عضولا ةزاجإ ايازم لمش §

 يف لفطلا ةياعر ببسب لمعلا نع بايغلا تارتف باستحاو ،لمعلا فانئتسا ىدل ة/لفطلا ةياعر ةيناكمإو
  ،دعاقتلا تاقاقحتسا

 ،ةيلئاعلا ةيلوؤسملل ةيامح مايأ ثالث ةدمل ءابآلل ةعوفدم ةريصق ةوبأ ةزاجإ حنم §
  ،فيظوتلا يف اهقحب زييمتلا مدعو ،ةحاتملا فئاظولا ىلع لوصحلاو مدقتلل ةأرملل صرفلا ةحاتإ §
 ،لماك دعاقتلا بتار ىلع لوصحلاو لاجرلا هب دعاقتي يذلا رمعلا سفنب دعاقتلا نم ءاسنلا نيكمت §
 .لمعلا ناكم يف نيسنجلا نيب نزاوتلا ززعي نأ نكمملا نم يذلا نرملا لمعلا طورش رارقإ §

 
  لمعلل ةمظنملا ةيعيرشتلا رطألا ةعجارم نم ةيساسألا تايصوتلاو تاجاتنتسالا §

 
 مت امك ،ةديدع ٍحاون نم .لمعلا قوس يف ةيئاسنلا ىوقلا جامدإ نود لوحت ةينوناق قئاوع دجوت ال هنأ هعجارملا تدكأ §

 ّنس متي مل .لمعلا ناكم يف وأ صاخلا لاجملا يف ءاوس ،ءاسنلل ةبسنلاب ةلصاف ةيضاملا تاونسلا تناك ،هركذ
 ةيلاع ةيعيرشت ةيولوأ تاذ اًضيأ ةلماعلا ةأرملا تناك نكلو ،نيسنجلا نيب نزاوتلا نامضل طقف تاسايسلا نم ديدعلا
 نامضل تاسرامملا نم ديدعلا رييغت نيعتي لازي الو .اهب رارقإلا مت يتلا تاعيرشتلاو تاسايسلا يف ًاريبك ًازيكرتو
 ةاواسملا مدع ةجلاعم نيسحتل لامعلا بتاور تانايب ميدقت لمعلا باحصأ نم بلُطي نأً الثمف لمعلا صرف ؤفاكت
  .صاخلا عاطقلا يف ةصاخو روجألا يف
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 قوقحلا نيب ةمئاق ةّوهلا لازت ال ،كلذ نم مغرلا ىلعو ،ءاسنلاو لاجرلا ىلع لمعلا ريياعم عيمج يرست ،ةكلمملا يف §
 ىلإ يعسلل وعدي امم ،ةيدايقلا بصانملل ءاسنلا ءوبت ةيحان نم ةصاخ ّةيلعفلا لمعلا فورظ عقاوو نزاوتلا معدت يتلا
 نم ديزملا ىلإ ،ةمعادلا ةينطولا تاردابملاو ىرخألا ةيعيرشتلا رطألاو لمعلا ماظنب ةحونمملا قوقحلا مجرُتت نأ
 يعولا ةدايز نم ّدبال يلاتلابو .لمعلا ةئيب ةفاقثً الثم كلذ نود لوحت يتلا قئاوعلا نمو .عقاولا ضرأ ىلع تابستكملا
 ةيعيرشتلا رطألا نأ عمو .هاجتالا اذه يف ةعضاوتم ةوطخ ىوس ةعجارملا هذه تسيلو ،نزاوتلا قيقحت ةرورضب
 ىلعً احيرصً ارظح نمضتت ال نكلو ،صاخلاو ماعلا نييعاطقلا يف ةأرملا دض رشابملا زييمتللً احيرصً ارظح نمضتت
 مدع نم تالاح هجاوت ةأرملا لازت الو .تاربخلاو تالهؤملا ؤفاكت لاح يف فيظوتلا ءانثأً الثم رشابملا ريغ زييمتلا
 ةمظنألا نمض نزاوتلا قيقحتل ةصاخ تاسايس عضو بلطتي امم ايلعلا بصانملا ءوبتو تايقرتلاب قلعتي اميف نزاوتلا
  .حئاوللاو

 ىرخألا ةيعيرشتلا تايوتسملا عيمج ىلع اهجامدإ يضتقي ةينوناقلا تامازتلالل لاعفلا ذيفنتلا نأ ىلإ ةعجارملا ريشت §
 عم بنج ىلإً ابنج ينوناقلا حالصإلا ريسي نأ يغبني ،نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتلً امدق يضملا لجأ نم هنأو
 نم ربكأ ردق قيقحتو ،يقيقح رييغت نامضل كلذو ،نزاوتلا قيقحتل اهل تاينازيم دصرو ةددحم ذيفنت تايجيتارتسا
 .تايوتسملا عيمج ىلع لاجرلاو ءاسنلل نزاوتم لكشب روطتلل صرف نامضً الثم قيرط نع ،نيسنجلا نيب نزاوتلا

 وأ ةتقؤملا صصحلا لثم ،ريبادت وأ ةيباجيإ جمارب لالخ نم رارقلا عنص يف ةأرملا رود ززعت تاءارجإ ذاختا ةرورض §
 تاءارجإلا كلت لامكتسا نكميو .هيجوتلاو بيردتلاو ينهملا داشرإلاو ،ةماعلا ةمكوحلا لكايه يف ةيلحرملا فادهألا
 ليثمت ةدايزلو .ايلعلا بصانملا ىلإ لوصولل ةيواستم صرف ءاطعإو ةيئاسنلا تادايقلا ةيمنتل صرف ةحاتا لالخ نم
 :يلاتلاب ىصوي ،ةداع اهب اهليثمت لقي يتلا تاعاطقلاب ةأرملا

 
 عتمتت يتلا ةأرملل ةيلضفألا ءاطعإو ،ايلعلا ةرادإلل ءادألا مييقت طورش يف نيسنجلا نيب نزاوتلا فادهأ جمد -

  .ماعلا عاطقلا فئاظو يف نييعتلل رايتخالا ةيلمع يف لجرلل ٍواسم ليهأتب
 تاردقلا ءانبو ةيدايقلا تاراهملا ةيمنت لاجم يف ماعلا عاطقلا تافظوم تاجايتحا ديدحتل ةساردب مايقلا -

 نع اهينثت وأ ةأرملا قوعت ةيلاحلا فئاظولا تافيصوت وأ تابلطتملا تناك اذإ ام ضارعتسا كلذكو ةيرادإلا
  .هذه زييمتلا عبانم حيحصت ىنستي ثيحب ،ةفيظولل مدقتلا

 تارابتعال ةيعارم ةيبيردت جمارب عضول ساسأك ةينهملاو ةيرسألا ةايحلا نيب قيفوتلا نع ةسارد ءارجإ -
 .ءاسنلا تاجايتحا

 نيكمتلاو نزاوتلا معدت ةينوناق ةفاقث جامدإو ةينعملا تاهجلا عيمجل تاردقلا ءانبو ،يعولا ةدايزل ريبادت ذاختا -
 .تاعيرشتلا ذيفنت نامضل دصرلاو ةبقارملا تايلآ زيزعتو ينوناقلا

 يلاملا معدلا ةيلوؤسم تناك اذإ ةأرملل ةصاخبو ءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرلل "لافطألل ةوالع" ءاطعإ -
 .نهلافطأ ىلع قافنإلا لجأ نم اهدرفمب اهلهاك ىلع عقت اهترسأل
 

 تالماعلا ةيامحل ةممصملا دويقلا نإف ،بيط دصقم تاذ نوكت دق يليللا لمعلا مظنت يتلا ماكحألا نأ نم مغرلا ىلع §
 عنم لالخ نمف ،ةأرملل ةيداصتقالا صرفلا نم للقت اهنأل ،يلودلا ىوتسملا ىلع ثيدحتلا قاطن جراخو ةيزييمت دعت
 ةدايزو فيظوتلا يف اهصرف عايض ىلإ ماكحألا هذه يدؤت ،لجرلا اهب لمعي يتلا اهتاذ تاعاسلا ردقب لمعلا نم ةأرملا
 ريبادتلا نأ دجنف ،ةليعم تسيلو اهترسأل ةيعار لوألا ماقملا يف ةأرملا نأب ديفي يذلا روظنملا معد اندرأ اذإو .لخدلا
 باحصأ عفديً اطبثمً الماع ريبادتلا كلت ربتعتو .نيسنجلا نيب ةوجفلا ززعت روظنملا اذه ىلع ءانب ةذختملا ةيئاقولا
 ً.ارجأ لقأ ةطشنأو تاعاطق يف لمعلا ىلإ رطضت يتلا ،ةأرملا فيظوت نع ماجحإلل لمعلا

 لاجرلا نمً افعض رثكأ ءاسنلا نأب ضارتفالا لازي ال قاشلا وأ ريطخلا ةأرملا لمعل ةمظنملا تاليدعتلا نم مغرلاب §
 لاعف لكشب دحي امم ،ةيبلس جئاتن ىلإ نيناوقلا هذه يدؤت دقو )هايملاو ةعانصلا عاطق يفً الثم( ةيامحلا ىلإ نجتحيو
 ىلعً اضيأ ماكحألا هذه رثؤتو اهسفنب رارق ذاختا ىلع ةأرملا ةردق مدعب داقتعالا زيزعتو ةأرملل ةحاتملا لمعلا صرف نم
 يلصألا موهفملا نم ،ةأرملا لمع لوانتت يتلا ةيلودلا لمعلا ةمظنم ريياعم تلوحت دقو .اهتنهم رايتخا يف ةأرملا ةيرح
 روظنم ىلإ ،1958 ماع ةيقافتا يف نمضتملا ،ةقاشلا لمعلا فورظ نم ةأرملل ةصاخ ةيامح ريفوت ىلإ ةجاحلاب قلعتملا
ً الثم ةقلعتملا ةقباسلا تايقافتالا نع ةضاعتسالا متو ً،اثانإو ًاروكذ ،دارفألا عيمجل ةيامحلا حنم يغبني هنأ هدافم
 .سنجلا نع رظنلا فرصب دارفألا عيمج ىلع قبطنت ةديدج تايقافتابً الثم مجانملاب لمعلا وأ يليللا لمعلاب

 ةيامح ةيقافتا بجومب .عيباسأ 10 نمً الدب لماوحلا تاهمألل لقألا ىلع اًعوبسأ 14 ةدمل ،ةمومألا ةزاجإ تاقاقحتسا عفر §
 لمشت نأ ىلع ً،اعوبسأ 14 نع عضولا ةزاجإ ةدم لقت الأ نيعتي ،ةيلودلا لمعلا ةمظنمل 2000 ماعل ةحقنملا ةمومألا
 ىوتسم ىلع نوكت نأ بجي" ةيدقنلا ايازملا نأ ىلع 6 ةداملا صنتو .)4 ةداملا( ةدالولا دعب لقألا ىلع عيباسأ 6 ةرتف
 ايازملا ريفوت متي امثيحو ".بسانم يشيعم ىوتسمو ةميلس ةيحص فورظ يف اهلفطو اهسفن ةلاعإ ةأرملل نمضي
 لخد يثلث نع تاقاقحتسالا هذه غلبم لقي الأ بجي ،قباسلا لخدلا ىلإً ادانتساو يعامتجالا نيمأتلا لالخ نم ةيدقنلا
 لمعلا بحاصل ةبسنلاب عضولا ةزاجإل ةرشابملا فيلاكتلا ضفخ نأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم تظحالو .قباسلا ةأرملا
 ءاسنلا لصحت نأو )41 ،2013 ةيلودلا لمعلا ةمظنم( لمعلا قوس يف تالماعلا عضو ةيامحو زييمتلا عنم يف دعاسي"
 .نينسملا ةرسألا دارفأ ةياعرل يفاضإ تقو ىلع

 ً.انيعمً اددع تافظوملا ددع زواجتي امدنع لمعلا ناكم يف لافطالا ةياعر قفارم ريفوت ةرورضب صاخلا طرشلا ليدعت §
 نيسنجلا نيب نزاوتلاو ةأرملا قوقح لوح ةيلودلا تايقافتالاب مازتلالل ةبسنلاب ةرازولا اهمدقتس يتلا تادهعتلا ديدحت §

 .تامازتلالا هذه قيقحت نم نكمتلل ةيلبقتسملا ططخلا عضوو
  .نيسنجلا نيب صرفلا ؤفاكت نم دحي يذلا ينمضلا زييمتلا بنجتل لمعلا ةئيبب تاسرامملا ةعجارم §


