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ةيــــصوــــصخ "ةيل3ألا ةيعم-,ا " ُم&%حت .١
َ

Iو ،اEF,اــــصل لمعB ٍص?ــــ< ّل; 
َ

 نم ھب موقي ام ُدع

 a,اـــــــــــــــصملا نأ ىرت ةــــيعم-,ا َّنأ الإ ،اــــFماــــمت3ا نم سXل لــــمعلا راــــطإ َجراــــخ ٍتاــــفرــــــــــــصت

 دق ،اq&3غ وأ ،noام وأ ،ٍةيعامتجا ٍةطـشiأ ِّيأ ِةـسرامم َءانثأ اEF,اـصل لمعB نمل ةيـص?ـbلا

أـش}ي ْدق امم ةيعم-yل ِھئالو وأ ،ِھتيعوـضوم عم ،ٍةرـشابم ِ&qغ وأ ٍةرـشابم ٍةروـصب ،ُلخادتت
ُ

 

 .a,اصملا o~ ضراعI ھعم
 

 ِةرداــبملاو ِةــياــنعلاو �oِاــم-,ا لــمعلاو ِةــ3ا��لا o~ ِةــلثمتملا اــ��داــبمو اــFميقب ةــيعم-,ا نمؤُت .٢

 ميقلا كلت ز�زعتل ؛ةيعم-,ا نع ةرداــــــــــصلا a,اــــــــــصملا ضراعI ةــــــــــسايــــــــــس يIأتو ،ِزاجنإلاو

ثؤت نأ يدافتل كلذو ،ا��يامحو
ّ

 ٍص?ـــ< ّيأل ةينFملا وأ ،ةيلئاعلا وأ ةيـــص?ـــbلا ةyEـــصملا ر

Bاــــــــصل لمع,a تي نأ وأ ،ةيعم-,ا هاجت ھتابجاو ءادأ ��ع ةيعم-,ا
َ

 كلت لالخ نم َلــــــــصّح

 .ةيعم-,ا باسح ��ع ٍبسا�م ��ع a,اصملا
@
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 ةـــــي£رعلا ةـــــكلمملا o~ اـــــ�¡ لومعملا نqناوقلاو تاـــــع رــــــــــــش�لا o~ ءاـــــج اـــــمب لالخإلا مدـــــع عم .١

كحت ¥¤لا ةيدوعـــــــسلا
ُ

 ھتحئالو ةيل3ألا تاـــــــســـــــسؤملاو تايعم-,ا ماظنو ،a,اـــــــصملا ضراعI م

الامكتــسا ةــسايــسلا هذ3 يIأت ،ةيعم-yل ةيــساــسألا ةحئاللاو ،ةيذيفنتلا
ً

نود ،اFل 
َ

 َّلحت نأ 

 .اFلحم
 

 ءاــــــــضعأ كلذ لمــــــــش و ،ةيعم-,ا a,اــــــــصل لمعB ص?ــــــــ< ل; ��ع ةــــــــسايــــــــسلا هذ3 قبطُت .٢

 ،ةرادإلا سلجم نم ةقث»نملا نا-yلا ءاـــضعأو ،ةرادإلا سلجم ءاـــضعأو ةيمومعلا ةيعم-,ا

 .ا�عوطتمو ا�فظوم عيمجو ،نqيذيفنتلا ةيعم-,ا يريدمو

٣. Bلمـــــــــش Iاـــــــــصملا ضراع,a، ـــــــــسفنأ صا?ـــــــــ<ألاب قلعتي امFن�روكذملا م ~o ةقباـــــــــسلا ةرقفلا 

 ،ءانبألا ،ةجوزلا ءالؤ3 لمــــش و ،م�¡ ةيــــص?ــــ< ةقالع مFل نوكت رخآ ص?ــــ< يأ a,اــــصمو

 .ةلئاعلا دارفأ نم مq&3غ وأ ،ءاقشألا ،نيدلاولا

 

٤. Iُاءزج ةـــــسايـــــسلا هذ3 ُّدع
ً

أزجتي ال 
ُ

 نqلماعلا صا?ـــــ<ألاب ةيعم-,ا ط£رت ¥¤لا قئاثولا نم 

 .لمع دوقع وأ نqيعI تارارق قئاثولا كلت تنا; ءاوس اEF,اصل



 

ـــضُت .٥ اـــصوـــصن ،مq&3غ وأ نqيجرا?,ا ا��راـــش�ـــسا عم اFم&·ت ¥¤لا دوقعلا ةيعم-,ا نمّ
ً

 مظنت 

Iاصملا ضراع,a ةسايسلا هذ3 ما�حأ عم قفتي امب. 

 لا�ـــــــشأ يأ نم اEF,اـــــــصل لمعB نمو ا��عمـــــــسو ةيعم-,ا ةيامح �nإ ةـــــــسايـــــــسلا هذ3 فد�¹ .٦

Iاصملا ضراع,a حاصفإلا مدع ب»س« أش}ت دق ¥¤لا ةيبلسلا. 
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 .ةرادإلا سل-½ ةسXئرلا تاصاصتخالا دحأ a,اصملا ضراعI ةرادإ .١
 

 o~ رظنلل سل-½ا نم ةقث»نملا ھنا-, دحأ فيل�ت وا ةددحم نا-, ن�وكت سلجملل زوجي .٢

 ةيلالقتــسا تابلطتم ةاعارم عم a,اــصم ضراعI ��ع يوطنت نأ لمتE½ا نم ¥¤لا لئاــسملا

 .نا-yلا كلت
 

 صخي اميف ةيعم-,ا ةرادإ سلجم ررق اذإ الإ a,اــــصم ضراعI ةلاح o~ ص?ــــbلا نوكي ال .٣

Iغلا عم ةيعم-,ا تالماعq& وأ Iيذيفنتلا رابكو سل-½ا ءاـــــضعأ تالماعqن ~o نأ ةيعم-,ا 

 يذيفنتلا لوؤـــــــــسملا عم رارقلا ةيحالـــــــــص نوكتو ،a,اـــــــــصم ضراعI ��ع يوـــــــــضنت ةلاE,ا

 .ةيعم-,ا يفظوم Áoاب صوصخب
 

اقفو ةرادإلا سل-½ زوجي .٤
ً

 – ةدح ��ع ةلاح ل; نأـــــــــــش« – ررقي نأ ة�ريدقتلا ھتطلـــــــــــسل 

اــضرع أــش}ي دق يذلا a,اــصملا ضراعI دنع ةيلوئــسملا نم ءافعالا
ً

 قايــس o~ رخآل نqح نم 

iلا تاطاـــــــشbأـــــــش}ي دق يذلا وأ ،ةداتعملا ھتارارقو ص?ـــــــ ~o ةيعم-,ا عم ھلمع قايـــــــس، 

 ��ع فرـــــــصتلا o~ ھبجاوب مايقلا نع ھقيعa I,اـــــــصمب وأ ةيلام a,اـــــــصمب قلعتي ام ءاوـــــــس

 .ةيعم-,ا a,اصم عم قفاوتي امب ھجو لمكأ
 

 ةــضراعتملا ةyEــصملا بحاــص م�%لي ،a,اــصم ضراعI ةلاE,ا نأ ةرادإلا سلجم ررقي امدنع .٥

 ةمظنملا تاءارجالا عابتÈو ةرادإلا سلجم ا3ررقي ¥¤لا تاءارجإلا عيمج£و ھعــضو حيEــÆتب

 .كلذل

 عفرو ،ةــــــــــــساـيــــــــــــسلا هذـ3 يفلاـخم ��ع تاءاز-,ا عاـقيإ ةـيحالــــــــــــص ةـيعم-,ا ةرادإ سل-½ .٦

 يوذ عيمج ما�%لا مدع نع مجنت دق ¥¤لا رارـضألاب ةبلاطملل ةيقوقE,او ةيئان-,ا اياـضقلا

 .ا�¡ ةقالعلا

 عم كلذ ضراعتي ال نأ ��ع ةـــــــــسايـــــــــسلا هذ3 ما�حأ &qـــــــــسفت o~ لو?½ا و3 ةرادإلا سلجم .٧

 .ةفرشملا تاF-,ا ةمظنأو ةيعم-yل ةيساسألا ةحئاللاو ة�راسلا ةمظنالا



 

٨. Bخ�رات نم ةذفان نوكتو ةيعم-,ا يفظوم عيمج غلب�و ،ةسايسلا هذ3 ةرادإلا سلجم دمتع 

 .غالبإلا

 تاليدعتلا ءارجÈو ا�Ðجومب لمعلاو ةـــــسايـــــسلا هذ3 ذيفنت نم دكأتلا ةرادإلا سلجم �nوتي .٩

 .ا�لع ةمزاللا
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 ل�ـــش« ءاوـــس قلعتي طاـــشi يأ o~ ةيعم-,ا a,اـــصل لمعB ص?ـــbل ٍةyEـــصم دوجو ¥ÑعB ال .١

 أــــــش}ي دق نكلو .نqفرطلا نqب a,اــــــصملا o~ ضراعI مايق ،ةيعم-,اب رــــــشابم &qغ وأ رــــــشابم

Iاــــصملا ضراع,a نمم بلطي امدنع Bاــــصل لمع,a ايأر يدبي نأ ةيعم-,ا
ً

ارارق ذختي وأ ،
ً

، 

 ل�ـش« قلعتت ةyEـصم اَّمإ تقولا سفن o~ ھيدل نوكتو ،ةيعم-,ا ةyEـصمل فرـصتب موقي وأ

 وأ ،هذاختا ھنم بولطملا فرـــــصتلاب وأ ،هؤادبإ ھنم بولطملا يأرلاب رـــــشابم &qغ وأ رـــــشابم

 وأ رارـقـلا وأ يأرـلا اذــــــ�ـ¡ قـلـعـتـي ةــــــيـعـمـ-ـ,ا &ـqـغ رـخآ فرـط هاــــــجـت ما�ـ%ـلا ھــــــيدــــــل نوـكـي نأ

 ،ةقثلا لامعتسال ٍةءاسÈو ،ة�رسلل ٍكا��نا ��ع a,اصملا ضراعI تالاح يوطنت ذإ .فرصتلا

 .ةيعم-yل ءالولل ٍةعزعزو ،ةيص?< بسا�مل ٍقيقحتو

 ىطغI ال ةرورـــضلاب ا�Õأ الإ فقاوملا نم ددعل ةيكولـــس &qياعمل ةلثما عـــضت ةـــسايـــسلا هذ3 .٢

 ةـــيعم-,ا a,اــــــــــــــصل لـــمعB نم لـــ; ��ع متحت�و ،اـــ�×ودـــح لـــمتE½ا ىرخألا فقاوملا عيمج

 ھنأ ودبي دق ام بنجتو ،ةــــسايــــسلا هذ3 عم ÙÚــــØامتت ةروــــصب مFــــسفنأ ءاقلت نم فرــــصتلا

 : �oي ام ضراعتلا تالاح ��ع ةلثمالا نمو ةسايسلا هذ3 فلاخي كولس

الثم a,اــــــصملا ضراعI أــــــش}ي •
ً

 ~o نم ةن-, يأ وــــــضع وأ ةرادإلا سلجم وــــــضع نأ ةلاح 

ا;راـــــشم ةيعم-,ا يفظوم نم يأ وأ ھنا-,
ً

 ~o يأب ةلـــــص ھل وأ iـــــصم ھل وأ ،طاـــــشyEة 

 رـــشابم ل�ـــش« رثؤي دق طاـــشi وأ لمع يأ o~ ةينFم وأ ةيميظنت ةyEـــصم وأ ةيـــص?ـــ<

 ةيدأت o~ ھتاردق ��ع وأ فظوملا وأ وـضعلا كلذ تارارق ةيعوـضوم ��ع رـشابم &qغ وأ

 .ةيعم-,ا هاجت ھتايلوئسمو ھتابجاو

اـــــــــــضيأ a,اـــــــــــصملا o~ ضراعتلا أـــــــــــش}ي •
ً

 ~o رابك دحأ وأ ةرادإلا سلجم وـــــــــــضع نأ ةلاح 

 كلذ نا; ءاوــس رخآ فرط يأ نم ةيــص?ــ< بــسا�م ��ع لــصحي وأ ىقلتي نqيذيفنتلا

اديفتــــــــسم ةرــــــــشابم &qغ وأ ةرــــــــشابم ةق�رطب
ً

 نوؤــــــــش ةرادإ o~ ھتكراــــــــشمو ةعقوم نم 

 .ةيعم-,ا

 o~ لوخدلا لالخ نم ةيداملا ةدافتــــــــــسالا لالخ نم a,اــــــــــصملا o~ ضراعتلا أــــــــــش}ي دق •

 .ةيعم-yل &qجأتلا وأ ءارشلا وأ عيبلاب ةيدام تالماعم



 

 وأ فئاظولا o~ ءا£رقألا وأ ءانبألا نqيعI لالخ نم a,اـــصملا o~ ضراعتلا أـــش}ي دق اـــضيا •

 مFعم دوقع عيقوت

 o~ ةيعم-,ا a,اـــــصل لمعB نم طابترا لاح o~ نوكت a,اـــــصملا ضراعI روـــــص ىدحإ نم •

 .ةيعم-,ا عم تالماعI ا�Üيب نوك�و ىرخأ ةFج

 نم ةيعم-,ا فظوم وأ ةرادإلا سلجم وـــــــضع ا�لع لـــــــصحي ¥¤لا تايماركإلاو ايادFلا •

 .a,اصملا ضراعI ةلثمأ

 تامدخ لبقتــــــسI وأ تامدخ مدقت ةأــــــش}م وأ يراجت طاــــــشo i~ ةيكلملا وأ رامث�ــــــسالا •

 .ةيعم-,ا عم لماعتلا نع ثحبت وا ةيعم-,ا نم ةيلاح

�لم &·تعI ¥¤لا تامولعملا ءاطعإ وأ رارــسألا ءاــشفإ •
ً

ــصاخ ا  ا�لع علطي ¥¤لاو ،ةيعم-yل اً

 .ةمد?,ا ھكرت دع« ولو ،ةفيظولا وأ ة�وضعلا مكحب

 &qثأتلا فد�¡ ةيعم-,ا عم لماعتت تاFج وأ صا?ـــــــ<أ نم ايادFل براقألا دحأ لوبق •

 .a,اصملا ضراعI ھنع جت}ي دق ةيعم-,اب فظوملا وأ وضعلا تافرصت ��ع

• Iج يأ نم ھتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا وأ ةرادإلا سلجم وضع ملسFءايشأ وأ غلابمل ة 

 .اFعم لماعتلل ا�عس وأ ةيعم-,ا عم ةF-,ا كلت لماعI ب»س« ةميق تاذ

 نم ة£ولطم &qتاوف ةميق عفدب ةيعم-,ا عم لماعتلل �ßــــــــسI وأ لماعتت ةFج يأ مايق •

 .ھتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا

نأ ھنأــــــــش نم ةيــــــــص?ــــــــbلا ةyEــــــــصملل ةيعم-,ا تا�لتممو لوــــــــصأ مادختــــــــسا •
ْ

 َرFِظُي 

Iاـــــضراع
ً

 ~o اـــــصملا,a ايلعف
ً

المتحم وأ 
ً

 ،ا�فظوم وأ ،ةيعم-,ا ماود تاقوأ لالغتـــــسا; ،

 ِمادختــــــــــــسا ِةءاــــــــــــسإ وأ ،اـFفاد3أ وأ ةـيعم-,ا a,اــــــــــــصم &qغل اـFعفاـنم وأ ،اـ�¹ادـعم وأ

 بــــــــــــــساـــ�م قيقحتل ؛ِةـــيعم-,اـــب ِص?ــــــــــــbلا ِةـــقالع لالخ نم ِةـــلــــــــــــصحتملا تاـــمولعملا

 .ىرخأ a,اصم َّيأ وأ ،ةينFم وأ ،ةيلئاع وأ ،ةيص?<
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@: noاتلاب م�%لي نأ ةيعم-,ا a,اصل لمعB نم ل; ��ع .٢

 

 ةيعم-,اب طابترالا دنع ةيعم-,ا نم ةدمتعملا a,اصملا ضراعI ةسايس ��ع رارقإلا •

 وأ ةــطــــــــــــساولا وأ ةاــباــE½ا مدــعو ةــناــمألاو ةــيلوؤــــــــــــسملاو ةــ3ا��لاو ةــلادــعلا ميقب ما�%لالا •

 .ةيعم-,ا a,اصم ��ع ن�رخآلا وأ سفنلا ةyEصم ميدقت



 

ا�ونعم وأ ايدام يiوناق &qغ ل�ـــــــــش« ةدافتـــــــــسالا مدع •
ً

 ھئاقدـــــــــصأو ھل3أ نم يأ وأ و3 

ةيعم-,ا a,اصل ھلمع ءادأ لالخ نم ھفراعمو
ً

. 

 كلذب àoوت وأ a,اصم ضراعتل يدؤت ¥¤لا تارارقلا ذاختا o~ ةكراشملا بنجت •

• Iاصملا نع حاصفإلاب صا?,ا ةيعم-,ا جذومن ةئبع,a ا�ونس. 

 ةئراط a,اــصم ضراعI ة�Ðــش وأ a,اــصم ضراعI ةلاح يأ نع رــشابملا ھــسXئرل حاــصفإلا •

 .ةيلام &qغ وأ ةيلام تنا; ءاوس

 a,اــــــــــــــصل لـــمعB نمم ه&qغ ن3 وأ ھـــنع جت}ت دـــق a,اــــــــــــــصم ضراـــعI ةـــلاـــح يأ نع غالبإلا •

 .ةيعم-,ا

 ةيعم-,ا بلط لاح o~ وأ ،هدوجو لاح a، ~o,اــصملا ضراعI ةلاح ءا�Õإ ت»ثي ام ميدقت •

 .كلذ
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 نـqـفـظوـملا نـم مـ3&ـqـغو نـqـيذــــــيـفـنـتـلا نـqـلوؤــــــــــــسملاو ةرادإلا سـلـجـم ءاــــــــــــــــــضعأ �ـ�ـع نـqـعـتـي •

 ،قبطنا اــمثيح ،ةــيلاــتلا تالاــE,ا نع ةــيعم-yل حاــــــــــــــصفإلاــب ماــتلا دــيقتلا نqعوطتملاو

 ��ع توطنا ءاوــــــــــــس ،ةجاE,ا تــــــــــــضتقا امثيح ،ةلاح ل; o~ ا��قفاوم ��ع لوــــــــــــصE,او

Iعف ضراع�o اصملل لمتحم وأ,a ال مأ. 
 نـqـفـظوـملا نـم مـ3&ـqـغو يذــــــيـفـنـتـلا لوؤـــــــــــــسملاو ةرادإلا سـلـجـم ءاــــــــــــــــــضعأ �ـ�ـع نـqـعـتـي  •

 وأ ةيعمج عم مFل ¥Ùــá?ــ< طابترا وأ ،ا�ÕولغــشB فئاظو ةيأ نع حاــصفإلا نqعوطتملاو

 .اFجراخ مأ ةكلمملا لخاد تنا; ءاوس ،ةيجراخ ةسسؤم
 نــqــفــظوــملا نــم مــ3&ــqــغو يذــــــيــفــنــتــلا لوؤـــــــــــــسملاو ةرادإلا ســلــجــم ءاــــــــــــــــــضعأ �ــ�ــع نــqــعــتــي •

 .ةيح£رلا تاسسؤملا o~ مFل ةيكلم صصح ةيأ نع حاصفإلا نqعوطتملاو

 نــqــفــظوــملا نــم مــ3&ــqــغو يذــــــيــفــنــتــلا لوؤـــــــــــــسملاو ةرادإلا ســلــجــم ءاــــــــــــــــــضعأ �ــ�ــع نــqــعــتــي •

 نم يأ صخت ةيكلم ةــــــصح وأ ةيلام ةyEــــــصم وأ ةفيظو ةيأ نع حاــــــصفإلا نqعوطتملاو

 وأ تايعمج ةيأ o~ )تانبلا/ءانبألاو جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلاو نادلاولا( م3رــــسأ دارفأ

 .اFعم لماعتلل �ßسI وأ ةيعم-,ا عم لماعتت ةيح£ر تاسسؤم

 نqفظوملا نم مq&3غو يذـــيفنتلا نqلوؤــــــــــــسملاو ةرادإلا سلجم ءاــــــــــــــضعأ لـــ; ��ع نqعتي •

 نأ نكمي ةـــلاـــح ةـــيأ ��ع اـــ��قفاوم ��ع لوــــــــــــصE,او ةـــيعم-yل حاــــــــــــــصفإلا نqعوطتملاو

 ةـــعجارملل تالاـــE,ا هذـــ3 عيمج عــــــــــــضختو .a,اـــــــــــــــصملا o~ روظحم ضراـــعI ��ع يوطنت

 فظوملا لاــقتنا دــنع .كــلذ o~ رارقلا ذاــختاو ةــيعم-,ا ةرادإ سلجم لــبق نم مييقتلاو



 

 فئاـظولا نم كـلذ &qغ وأ ىرخأ ةرادإ o~ ةــفيظو �nإ وأ ةــيعم-,ا o~ ةــيــــــــــــساـئر ةــفيظو �nإ

 جذومن ةئبعI ةداعإ فظوملا ��ع نqعتي ام£ر ،a,اــــــصملا o~ ضراعI ��ع يوطنت ام£ر ¥¤لا

Iاـــــــــــــصملا ضراــع,a حاـــــــــــــصفإلا ناــي£و لــمعلا تاــيقالخأو ~o نم اــموي ٣٠ نوــــــــــــضغ Iيغq& 

 ماــيق نم دــكأــتلا ةــيلوؤــــــــــــسم فظوملل رــــــــــــشاــبملا سXئرلا قتاــع ��ع عقت اــمك .ةــفيظولا

 .مات وحن ��ع حاصفإلا ةرامتسا ةئبعتب فظوملا

• Bــصقتلا ضّرعq& ~o اــصملا هذ3 نع حاــصفإلا,a او,Eا�لع ةيعم-,ا ةقفاوم ��ع لوــص 

 ماـظنل اـقبط ةـي»يدأـتلا تاءارجإلل نqعوطتملاو نqفظوملا نم ه&qغو يذـيفنتلا لوؤــــــــــــسملا

 o~ ةـيــــــــــــساـــــــــــــسألا ةـحئاللاو ةـيدوعــــــــــــسلا ةـي£رعلا ةـكلمملا o~ ةـيعاـمتجالا ةـيمنتلاو لـمعلا

 .ةيعم-,ا
 

 :a,اصملا ضراعI ر�راقت :اًع«اس
 

 ____________ ةن-, ىدل ةرادإلا سلجم ءاضعأ حاصفإ جذامن عيمج عدوت .١

 ____________ ةرادإلا ىدل ةيعم-,ا �oوطتم وأ يفظوم حاصفإ جذامن عيمج عدوت .٢

ار�رقت èoرا?,ا ةيعم-,ا تاباـــــسح عجارم مدقُي .٣
ً

اـــــصاخ 
ً

 a,اـــــصل ةم&·ملا دوقعلاو لامعألاب 

 ِبلط لاح ،سل-½ا وـــــضعل ةرـــــشابم &qغ وأ ةرـــــشابم ةyEـــــصم ��ع يوطنت ¥¤لاو ةيعم-,ا

 ھــمدــقي يذــلا ةــيعم-,ا ءادأل يونــــــــــــسلا هر�رقت عم كــلذ نمــــــــــــضُ�و ،ةرادإلا سلجم ِسXئر

 .ةيمومعلا ةيعم-yل

ار�رقت ةيلخادلا ةعجارملاب ةلو?½ا ةرادإلا ردــصُت .٤
ً

ا�ونــس 
ً

 Bُوُي ةرادإلا سلجم ��ع ضرعéــ ّa 

اـقفو ةـيعم-,ا يفظومل ةـyEــــــــــــصم ��ع توطنا ¥¤لا دوقعلا وأ لاـمعألا لـيــــــــــــصاـفت
ً

 جذاـمنل 

نإ ثيح .ا�êدل ةعدوملا حاـصفإلا
ّ
I ةـسايـسلا هذ3 ِ

ُ
اءزج دع

ً
 ط£رت ¥¤لا قئاثولا نم أزجتي ال 

ةـفلاـخم زوجي ال ھـنإـف ،اـEF,اـــــــــــــصل نqلماـعلا صاـ?ــــــــــــ<ألاـب ةـيعم-,ا
َ

 تاـما�%لالاو اـFمـا�حأ 

 .ا�¡ ةدراولا
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 ___________________ ¥¤فص£و ________________________  انأ دFعIأو رقأ

 قفاوأ ھيلع ءان£و ،"ةيعم-,ا مسا" ـــــــــــب ةصا?,ا a,اصملا ضراعI ةسايس ��ع تعلطا دق ¥Ñنأب

 ةق�رطب ةيــــــــــص?ــــــــــ< حا£رأ وأ بــــــــــسا�م يأ ��ع لوــــــــــصE,ا مدع« دFعIأو ا�ف امب م�%لأو رقأو

 مدعìو ةيعم-,ا o~ فظوم وأ ةرادإ سلجم وـــــضعك ßoقوم نم اديفتـــــسم ةرـــــشابم وأ ةرـــــشابم

 يìراقأ وأ ةيــص?ــbلا ¥Ùــíارغأل ا3دراوم وأ اFلوــصأ وأ ةيعم-,ا صخت تامولعم يأ مادختــسا

 .ىرخأ ةعفنم يأل اFلالغتسا وأ يîاقدصأ وأ

 

 ..................................................... عيقوتلا

 ـ3 .........../...../...... خ�راتلا

 م .........../...../...... قفاوملا
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ةyEصم َّيأ كلمت ل3
ً

ةيلام 
ً

 ~o ؟ةيعم-,ا عم لماعتت ةيح£ر ةسسؤم وأ ةيعمج ِّيأ 

iمع 

 ال
 

ةyEــــصم َّيأ كتلئاع دارفأ نم ٍدرف ُّيأ كلمي ل3
ً

ةيلام 
ً

 ~o لماعتت ةيح£ر ةــــســــسؤم وأ ةيعمج ِّيأ 

 ؟ةيعم-,ا عم

iمع 

 ال

~o ليـــصافتلا نع حاـــصفإلا كيلع بجي ھنأف ،ةقباـــسلا ةلئـــسألا نم يأ ��ع معنب ةباجإلا ةلاح 

 نم وأ كلبق نم ة�راجت لامعأ ِّيأ o~ ةيلام ةyEـــــــــــصم دوجو وأ يراجت لمع ِّيأ كلمتب ةـــــــــــصا?,ا

 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ لبق
 



 

 

 

 o~ كراـــــشI وأ )ىرخأ ةFج يأ وأ ةن-, وأ ةرادإ سلجم o~ وـــــضع بـــــصنم لثم( اًبـــــصنم دلقتت ل3

 ةيعم-,ا &qغ ىرخأ ةFج ِّيأ ىدل ة�وضع كيدل وأ ةطشiأ وأ لامعأ

iمع 

 ال

 اًبـــــــــصنم )تانبلاو ءانبألا/جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلا/نادلاولا( كترـــــــــسأ دارفأ نم يأ دلقتي ل3

 وأ ةطـشiأ وأ لامعأ o~ كراـشB وأ )ىرخأ ةFج يأ وأ ةن-, وأ ةرادإ سلجم o~ وـضع بـصنم لثم(

 ؟ةيعم-,ا &qغ ىرخأ ةFج ِّيأ o~ ة�وضع ھيدل

iمع 

 ال

~o ليـــصافتلا نع حاـــصفإلا كيلع بجي ھنأف ،ةقباـــسلا ةلئـــسألا نم يأ ��ع معنب ةباجإلا ةلاح 

 ،ةـيعم-,ا ءـا;رــــــــــــش عم( ةـيجراـخ لاـمعأ ِّيأ o~ ةـكراــــــــــــشملا وأ / و بــــــــــــصنم يأ لـغــــــــــــش« ةــــــــــــصاـ?,ا

 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ لبق نم وأ كلبق نم )صا?,ا عاطقلا وأ ةموكE,ا
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ç̀$@y–̀Ǜo@ÇÜó@
ßìaÏÔò@a"àÈîò_@

•`̀by`̀k@
a#ä–k@

a#ä–k@ç̀$@mǹz–̀$@ÇÜó@
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 ةـلــــــــــــص اـFلو ةـيعم-,ا جراـخ ةـFج نم &ðكأ وأ ةـيدـ3 كـتلئاـع دارفأ نم دـحأ يأل وأ كـل تـمدـق لـ3

 ؟اFلبقت مل مأ ا��لبق ءاوس ةيعم-,اب ةيلبقتسم وأ ةيلاح

iمع 

 ال

 

~o لا ليـــــــصافت نع حاـــــــصفإلا كيلع بجي ھنإف ،قباـــــــسلا لاؤـــــــسلا ��ع معنب ةباجإلا ةلاحFةيد 

 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ لبق نم وأ كلبق نم اFلوبق دنع
 

 ضراعI ةــسايــس عم ةيــشامتمو ةحيEــñو ةثدحم هالعأ تامولعملا عيمج انأ هاندأ عقوملا انأ رقأ

 .ةيعم-,ا نم ةدمتعملا a,اصملا
 

 :مسالا

 :يفيظولا òÚسملا

 :خ�راتلا

 عيقوتلا

 

a"#auÉ@Z@@
 هذــــــn� (3والا( ھــــــترود o~ )١( عاــــــمتجالا o~ ةــــــيمومعلا ةــــــيعم-,ا ةرادإ سـلـجم دــــــمـتعا

 .م ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ قفاوملا ٣٠/٠٢/١٤٤٤ o~ سةسايسلا
 

 

a!`á@ß̀Ồ†â@
a*†íò@

a"èò@mb‰íƒ@mÔ†íá@a*†íò@a*v%+@m̀b‰í̀ƒ@m̀Ồ†í̀á@a*̀†í̀ò@
a#î&…+@

@@@@

 ل- ةنسلا ر)شلا مويلا ةنسلا ر)شلا مويلا  

 تـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــق

 ؟ةيد)لا

 طـــــــــبـــــــــترـــــــــت لـــــــــ-

 ةــــــقالع; ةــــــ):9ا

 عــــــــــــــم لــــــــــــــمــــــــــــــع

 ؟ةيعم:9ا

 عوـــــــــــــــــــــــــــــــــن

 ةيد)لا

 ةــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــق

 ةــــــــيدــــــــ)ــــــــلا

 اEريدقت

 

 

           



 

 

 

 

 

 


