
 انوروك ببسب لمعلا نع روجأملا فقوتلا نع تامولعم
 سوریاف

 
 ةیاعر دجأ ال ؟فورظلا ذھ يفیبتار عفدی نم ؟لمعلا ىلإ بھذأ نأ بجی ىتم وأ تیبلاب  ىقبأ نأ نكمی ىتم

 ؟يتابجاوو يقوقح يھ ام .لافطألا ةضور قالغأ ببسب  يلفطل لافطألا
 فرظلا نع تامولعملا  ضعب مدقن نأ دیرن نكلو.دارفنا ىلع ةلاح لكب ایلم نوینوناقلا ءاربخلا رظنی ماع لكشب

 ـ يـلاحلا
  

 ةضیرم/ضیرم ينأ ةلاح يف
 سوریف كیدل ناك اذإ نكلو .لمعلا ةلوازم ىلع ةردقلا مدع دنع   دمتعملا ماظنلا سفن ىرسی لاحلا اذھ يف اعبط

 اذھ )انوروك سوریف كیدل نأب طقف كشكلانھ ناك اذإ اضیأ ھعم ثدحتت(كسیئر عم ثدحتت نأ يغبنی انوروك
 ـ سوریفلل عسوأ راشتنا عنمیل تابسانم تاریبادت ذختی نأ نم كریدم نكمتی يكل ادج  مھم

 
  ةسردمو لافطألا ةضور قالغإ ةلاح يف

 موقت نأ كیلعف ةناضحلا هذھ تقلغأ )اھریغ وا ةضور لثم( كلفط ةناضح ىلع لمعت ةھج  كلانھ تناك اذإ
 ءانب مھیلع ةروطخ كلانھ تناك ةلاح يف لافطألا ةاعرب اموقی ال نأب نیدجلا ىلع بجی ..كسفنب كلفط ةیاعرب
 يلاوح( ةریصق ةدمل عوفدم لمعلا نع افغعإ لماعلل قحی  616§ اقفو .)نسلا يف ارابك اناك اذا( مھرمع ىلع
 ادح ىلع ةلاح لكل شقانتو .يصخش لامھإ ببسب كلذ نوكی نأ نود ملھلمعب مایقلا نع نكمتی ال امدنع )مایأ 5

 ـ
 

 نیرخالا ةحص وا كتحص ىلع ھفوخ ببسب لمعلا ىلا مودقلا نع كعنمب كریدم ماق لاح يف
 قفتملا لكشلابً الماك رجألا كل عفدی نأب كریدم مزلی كلذ سكعب بغری كریدم نكلو لمعت نأ دیرت تنك اذإ

 لمعلا دقعب ھیلع
 

 ةیموكحلا ةرادإلا لبق نم لمعلا نع عنم ببسب  يحص رجح يف نكلو ضیرم ریغ تنك اذإ
 .بتارلا اذھ نع كریدم ضیوعت متیو كلمع سأر لبق نم لماك لكشب كبتار قحتست ،يعیبطلا عضولا يف

 ىرسی اقح اضیرم تنك اذإ نكالو .لمعلا دقعب اروكذم كلذ ناك اذا ضرملا ةلاح يف رجألا عفد متی نل :ءانثتسا
 ـ ضرملا صخی امف داتعملا ماظنلا

 
 )ةلطع مایأب ةیفاضإ كتاعاس لدبی نأ دیری  ھنأ يأ( .ةیفاضإ كتاعاسب "لفتحت" نأ كریدم دارأ اذإ(

 ةیفاضإلا لمعلا تاعاس ضیفخت ضرفی نأب ریدملل   نكمی ال مكتكرش يف لامعلا لیثمت سلجم  مكیدل ناك اذإ
 صنی يذلا نوناقلا ىلع  ءاردملا نم ریثك لوعی .لامعلا لیثمت سلجم ةقفاوم نودب ةیفاضإلا تاعاسلا ذیفنت وأ



 دوجو لاح يف طقف ةئراط تالاحلا ربتعت .ةئراط تالاح يف ةیفاضإلا تاعاسلا ضیفخت بلط نأ ةیناكما ىلع
 .لمعلا ناكم وأ علسلا ىلع داتعم ریغ رطخ

 يف عقوت ال نأ بجی ،كب صاخلا  لمعلا دقعل تارییغتب قافتإ وأ ءاھنإ قافتا عیقوتب موقت نأ كریدم ادرا اذإ
 ـ  .قوثوم سلجم وأ ةباقن يأ وأ لامعلا لیثمت سلجم ریشتست نأ الوأ كیلع بجی .لاحلا

 
 غرفتم رح فظومك لمعت وأ رح لكشب فظومك  لمعت تنك اذإ

  )قالغالا وأ رطخلل ةسسؤملا دوجو ضرعت لماوع دوجو وأ يحصلا رجحلا لثم( فورظلا ضعب يف
 ةسسؤملا دوجو  ضرعت وأ ةسسؤم لافقإ وأ رظح( ةصاخلا فورظلا بسح ضیوعتب بلاطت نأ كنكمی

 ـ لمعلا نوناق بسح ةنیعم ةسسؤمل كتیعبت ةیناكمإ ىلع رسفتست نأ نكمی كلذ ىلإ ةفاضإ .)رطخلل
 ةكرشلا يف رالستو ~ نسیغ ~ غروبرام "و ا ف" يف ھجوتت نأ نكمی ىرخأ ةلئسأ كیدل ناك ةلاح يف

 
 بلقلا نم ةیحت

 "رالستو ~ نسیغ ~ غروبرامر "و ا ف
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