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نيب ةكارشلا  لوح  لمع  ةشرو  يف  كراشت  ةعماجلا 
ةيلحملا ةعانصلاو  يلاعلا  ميلعتلا  تاسسؤم 
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ةينطولا [1] حاجنلا  ةعماج 

ناونعب لمع  ةـشرو  يف  ةـسدنهلا ، ةـيلك  نم  يحمرلا ، دـمحأ  دو . ةيعانـصلا ، ةكارـشلاو  راـكتبإلل  حاـجنلا  زكرم  ريدـم  حـلاص ، ىيحي  كراـش د .
هللا مار  ةـظفاحم  ةعانـصو  ةراجت  ةـفرغ  يف  تدـقع  يتلاو  تاعلطتو ،" عقاو  ةـيلحملا ، ةعانـصلاو  يلاعلا  ميلعتلا  تاسـسؤم  نيب  ةكارـشلا  "

قفاوملا 29/08/2013. سيمخلا  موي  ةريبلاو ،

رـصاوأ زيزعتو  ةـيلحملا  ةعانـصلا  عم  كيبشتلا  يف  ةـعماجلا  يف  ةـسدنهلا  ةـيلك  ةـبرجتو  هتبرجتو ، زكرملا  لوح  ًاضرع  حـلاص ، ىيحي  مدـقو د.
ماحقاو تاكرشلا  ةيجاتنإ  ةدايزو  ريوطت  ةيلمع  يف  مهسي  امب  يجاتنالاو  يتامدخلا  هيعاطقب  يلحملا  قوسلا  تاكرـشو  تاسـسؤم  عم  نواعتلا 

. قوسلا اذه  عقاوو  ةقيقحب  هطبرو  لمعلا  قوس  يف  بلاطلا 

زكرم ءاشنإ  يف  يمـسر  لكـشب  تللكت  يتلاو  ةينطولا ، حاجنلا  ةعماجل  ةزيمملا  ةبرجتلاب  مهباجعإ  نوكراشملا  ىدـبأ  ثيح  هتاذ ، قايـسلا  يفو 
ززعي امب  ىرخأ ، ةهج  نم  يلحملا  قوسلا  نيبو  ةهج  نم  ةعماجلا  نيب  ةقالعلا  ةاسـسأم  ىلإ  فدهيو  ةـعماجلا ، نيب  كيبشتلا  ةـيلمعب  ىنعي  صاخ 

. صاخلا عاطقلا  تاسسؤمو  ةعماجلا  يف  يملعلا  ثحبلاو  ريوطتلاو  راكتبالا 
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، يلحملا يعانصلا  عاطقلاو  ينيطسلفلا  يلاعلا  ميلعتلا  تاسسؤم  نيب  ةكارـشلا  موهفم  زيزعت  يف  ةهاسملل  يـسيئر  لكـشب  ةشرولا  تفدهو 
ةسدنهلا تايلك  نيب  ةكارـشلا  نم  براجت  شاقنو  ضارعتـساو  ةدوشنملا ، ةكارـشلا  دئاوفو  ةيمهأو  موهفم  شاقنو  ضارعتـسا  لالخ  نم  كلذو 

، ةدوشنملا ةكارشلا  رصاوأ  زيزعتل  ةينعملا  فارطألا  تاعلطت  شاقنو  ضارعتساو  يلحملا ، يعانصلا  عاطقلا  عم  تيزريبو  حاجنلا  يتعماج  يف 
يعانـصلا عاـطقلاو  يلاـعلا  ميلعتلا  تاسـسؤم  نـيب  ةرمتـسمو  ةـلعاف  ةكارـش  ةـموظنم  ءاـنب  يف  مهاـست  تايـصوتب  جورخلا  ىلإ  ةـفاضإلاب 

. ينيطسلفلا

يموكحلاو صاخلا  عاطقلاو  ةـسدنهلا  تايلك  نم  دـيدحتلا ، هجو  ىلعو  يميداكألا ، عاطقلا  نع  نولثمم  لمعلا  ةـشرو  يف  كراش  دـق  هنأ  ركذـي 
ةرحلا ةيعانـصلا  قطانملاو  ةيعانـصلا  ندملل  ةماعلا  ةئيهلاو  ةعانـصلاو  ينطولا  داصتقالا  ةرازو  لثم  يموكحلا  عاطقلا  نع  نيلثموو  يلهألاو ،

. ةيموكحلا ريغ  تامظنملا  ضعبو  نيسدنهملا  ةباقنو  ةيسدنه  بتاكمو  يعانصلا  عاطقلا  تاكرش  ضعبو  ةئيبلا ، ةدوج  ةطلسو 
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