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،صاوغلا يقيدص
 راحبلا ملاع فشتكتو ،ناتيحلا لباقتو ،شرقلا كمس ىرتو ،ةيناجرملا باعشلا لمجأ ابيرق روزتس
 .هلمكأب
 نوعرازمو نودايص ماعلا لاوط هيف شيعي ،ام دلب يف مايأ ةدع ميقت نأ كيلع ،فدهلا اذه قيقحتل
 نوكت ام ابلاغ اهيلع نودمتعي يتلا ةيعيبطلا مهدراومو ،كنع ةبيرغ مهديلاقت نوكت ام ابلاغ ،راجتو
.ةنيمثو ةردان نوكت ام ابلاغ هيف ةبذعلا هايملاو ،ةيفاك ريغ

 يف كتماقإ تناك امهمف  .هيف ميقت يذلا قدنفلا يف ةايحلا نم ىنغأ كلبقتسي يذلا دلبلا يف ةايحلا
 عامسو ،ةفلتخم تاعابطنا عمجل ،صوغ يتيلمع نيب ،كغارف تقو مدختست نأ كيلع ،ةعتمم قدنفلا
.كفيضتسي يذلا دلبلا ناكس ةفايض نسحو ،ةفاقث ةعس كشهديس اهدنع .ةديدج صصق

 ةيراكذت عطق ءارشب مقت الف  ،مهتايناكمإ نم ريثكب ىلعأ بلغألا يف ةيئارشلا كتايناكمإ نوكتس
 عطقلا هذه ءارشف  .فحالسلا تاقردو ،ناجرملاو ،فادصألاو ،شرقلا كمس نانسأ لثم ،ةنزحم
 راقفإ ىلإ يلاتلابو ،ةيعيبطلا رحبلا ةئيب بيرختو بهن ىلإ ديعبلا ىدملا ىلع يدؤي دق ةيراكذتلا
.اءوس مهتايح ةدايز و نيدايصلا

 هذهف ،رحبلا ةافحلس محل نموأ ،شرقلا كمس فناعز نم عونصم ءاسح لوانت ةدشب ضفرأ
.اهضارقنال لبقتسملا يف يدؤي دق امم ،اهتئيب نم ةيشحوب علتقت تاناويحلا

 ىلع يضقت دق تامدصلاو كاكتحالاف ،تقولا سفن يف اّشهو اعئار املاع رحبلا حطس تحت روزتس
.تاذلاب هب عتمتلل تيتأ ام وهو ،ذاخألا اهرظنم ىلعو رحبلا عاق يف ةقلاعلا تاناويحلا

 امك .اهئادعأل ةغئاس ةمقل اهتلالس ةكرات دعتبتف ،اهفيخي دق اهضيب ىعرت يتلا كامسألل كجاعزإ
.اهتيكولس ىلع ابلس رثؤيو ،ةفلتخملا كامسألا عاونأ نيب مئاقلا نزاوتلاب لخي كامسألا ماعطإ نأ

 يرحب ملاع ةدهاشم يف رارمتسالا نم ،مويلا كلاح وه امك اضيأ ادغ نكمتت نأ ىنمتت كنأ دب ال
 نم سيل .عئاورلا هذهب عتمتلا ةحرف كءاقدصأو كءانبأ كراشت نأو ،عاونألاب ينغ ،ليصأو يئادب
 اذه عم لماعتلاب اقيقر ،اهبنتم ،اظفحتم كئاقب عم ،ءيش لك علطتست نأو ،ايلوضف نوكت نأ جرح
!يرحبلا ملاعلا
 ةذلب مهروعش رارمتسا ،نيصاوغلا نم ةمداقلا لايجألل ميلسلا كفرصت ربع مويلا يدهت كنإ
 عاتمتسالاو ،ناتيحلا عم وأ ،شرقلا كامسأب ءاقتلالا دنع لاعفنالاو ،ميلس ملاع ةيؤرل شاهدنالا
.كترماغم لاح يه امك ةينغ راحبلا قامعأ يف ةرماغمب

.ةيلوؤسمب اوفرصت نكل.اورماغ
             ءارفس اونوكو
.ةثلاثلا ةيفلألا يصاوغل

François
Founder 

 Sarano 



  دوتيجنول سيئر

مزتلملا صاوغلا

 ذخؤي .الإ سيل لمع ليلد ىرحألاب لكشي لب ،دويقلا نم ةلمج رارقإ ىلإ قاثيملا اذه يمري ال
 ىلإ ناكم نم فلتخت ةدجتسملا فورظلاو سطغلا عقاومف ،ةدح ىلع أرطت ةلاح لك قفو هتاحرتقمب
 طورش قيقحت ىلع لمعلاو ،لؤاستلاو ريكفتلا ىلع صخش لك ثح ىلإ فدهي هنأ ىلإ ةفاضإ .رخآ
 .ةلداع ةقيرطب راحبلا تاورثب عتمتلاو ،ةئيبلا ىلع ظافحلا دصقب ىلثملا سطغلا

 رفسلل دادعتسالا . 1
 ظافحلل لعفلاب ىعسي نم اهنيب  .تامدخلا سفن سطغلا زكارمو ةيحايسلا بتاكملا لك مدقت ال
 ناكس عم لداع لكشب ةيعيبطلا تاورثلا مساقتلو ،اهفاشتكال كيلع اهنوضرعي يتلا ةئيبلا ىلع
 ةقيرطلا هذهب هنأ ىقبي .ربكأ ةبسنب كل اهتدايزو مهل ةفلكتلا عفر كلذ ببسي امبر .فيضملا دلبلا
.انبكوكل ةمئادلا ةيمنتلا ىلع ظافحلا يف فارطألا لك مهاست
.كيدل ريياعملا سأر ىلع ،صوغلل ىندألا ةفلكتلا نم لعجت ال

.ةيقالخألا ئدابملاب ديقتي تايرفس بتكم رايتخاب كيلع •

 ،فرصلا هايمو تالضفلا ةجلاعمك( ةيرحبلا قامعألا ةيامحب مزتلت يتلا صوغلا زكارم لضفت نأ كيلع •
.)ةمئاعلا يسارملا مادختساو

 .هفاشكتساب موقتس يذلا يئاملا يئيبلا ماظنلا لوح تامولعم عمجا •

.هتاورث رداصمو ،ةيداصتقالا هتلاح ،هديلاقت :هيف ميقتس يذلا دلبلا ناكس لاوحأ نع لأسا •

صوغلاب مايقلا لبق . 2
ةين دبلا كتقايل نم دكأت •
 تاينقت :ةحابسلا يف كتايناكمإ نيسحت ىلع نرمت ،ةليوط ةدمل صوغلاب مايقلا نع تفقوت كنأ قبس اذإ
 .نزاوتلا ىلع ظافحلل لاقثألا لضفأ ،صوغلا ةرتس ،يوئرلا سفنتلا

 دوعت نل .ىنغ رثكأ كصوغ لعجي امم هفشكتست نأ ديرت يذلا صوغلا ناكم لوح تامولعملا عمجا •
 يف ىلوألا تاملكلا ةءارق نم نكمتتس اهدنع .هنع بيرغ ملاع مامأ يبلسلا دهاشملاو صاوغلا كلذ اهدنع
 ثحبلا يف كدعاسيس امم ،اهكولس ىلعو ،ةيرحبلا تانئاكلا ىلع فرعتلا نمو ،ريبكلا ةيرحبلا ةايحلا باتك
.هعقوتت ال ةيرحبلا ةايحلاب رخزي ملاع كيرظان مامأ ودبيل اهنماكم نع

 
 
 



.هعقوتت ال ةيرحبلا ةايحلاب رخزي ملاع كيرظان مامأ ودبيل اهنماكم نع

.صوغلا ناكمل يئيبلا ماظنلا روصي ايقئاثو امليف كيلع ضرعي نأ صوغلا زكرم نم بلطأ •

،كانه ضارقنالاب ةددهملا تاناويحلا عاونأب ةمئاق بلطا •
.كلذل ةمظانلا حئاوللا نعو ،اهنم ةيامحلل عضخت يتلا كلت نع ىرخأو 

 ةذختملا ةيلحملا تاءارجإلا نم دكأت •
)..ةمئاعلا يسارملاك( ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل صوغلا زكرم لبق نم

براقلا كبوكر دنع . 3
.رحبلا يف ائيش مرت ال •

.للحتت يكل نينسلا تارشع بلطتت يتلا ةيكيتسالبلا سوؤكلاو قابطألا مادختسا ضفرا •

 تنك اذإ اذه( اهيف رياجسلا باقعأ يمرل اهمادختسال براقلا حطس ىلع ةمامقلل ةلس عضو بلطا •
 ةيكيتسالبلا تايافنلا عيمج ءاقلإل اضيأو -ككفتت يكل ارهشأ بلطتت رياجسلا اياقبف -)نيخدتلا ىلع ارصم
.اهريغو موينملألا نم ةعونصملا تافلغملاو ،اهيف

 ال يكل ،ديج لكشب ةتبثم يوجلا طغضلا سايق ةزهجأو ،لماوحلاو ،ذاقنإلا زاغ تاناوطسا نأ نم دكأت •
 .اهيذؤتف ةيرحبلا تاناويحلاو تاتابنلا نيب قلعتو ىلدتت

.رارضألا نم للقتل ةريصق صوغ فناعز لمعتسا •

صوغلا ءانثأ . 4
 .موزللا دنع اهطبضاو كلاقثأ نم دكأت كصوغ روف •

.روخصلاب ةقصتلملا ءايحألا مدصت ال يكل ءودهب كفناعز كرحت نأ سنت ال •

.ةليلق تامدص دعب ةعرسب مطحتتو ةشه اهنأل ،ةقصتلملا ءايحألاو تاتابنلا سمل ىدافت •
.ةيئوضلا روصلا ادع رحبلا نم تانيع ذخأت ال •

 .ةروعذم نوكت لاوحألا لك يف يهف ،اهكرت ىلع اهمغرت ال اهئباخم ىلإ اهئوجل دنع تاناويحلا جعزت ال •
.اددجم اهئبخم نم جرختو أدهت نأ ىلإ اهيلع ربصا

.يرحبلا يئيبلا ماظنلا نزاوت يف لالتخا ىلإ يدؤيو ،اهتيكولس نم كلذ ريغي دقف .كامسألا معطت ال •

صوغلا ءاهتنا دعب . 5



صوغلا ءاهتنا دعب . 5
.زونكلا نمثأ نم ربتعت يتلا ةبذعلا هايملل ككالهتسا نم للقت نأ لواح •

كمي مامحتسا شودو ،تادعملا لسغل ضاوحأ :بذعلا ءاملا كالهتسا ديشرتل تازيهجت بلطا •

َّ

 مكحتلا نم ن
.ءاملا لامعتسا يف

ةماقإلا ءانثأ . 6
.هفشكتست نأ رظتني ملاع كلوحف :قدنفلا جراخو ،صوغلا زكرم نم جورخلا نع ىناوتت ال •

 مجن و ،فحالسلا تاقرد و ،شرقلا كمس نانسأ لثم :رحبلا نم ةجرختسم ةيراكذت افحت رتشت ال •
.فدصلا وأ ناجرملا وأ ةففجملا كامسألا نم اهريغو رحبلا سرف وأ ،رحبلا

 مت يتلا كامسألا وأ ناتيحلا وأ ،ةافحلسلا محل وأ ،شرقلا كمس فناعز ءاسح مدقت يتلا معاطملا عطاق •
.) ..خلإ ،مومسلا ةطساوب وأ تيمانيدلا لثم( ةرمدم ةقيرطب اهدايطصا

 مهنيب ةدوقعملا تاقافتالا ةيهام نعو ،اهمدقت يتلا ةيرحبلا تاجتنملا دايطصا ةقيرط نع معاطملا لأسا •
.كلذ لجأ نم نييلحملا نيدايصلا نيبو

.سانلا نم نكمم ددع ربكأ نيب قاثيملا اذه رشن ىلع دعاس
 .انناونع ىلع كتاحرتقمو كئارآ لسراو
 .انتيعمج لثم ةئيبلا ةيامحب ةصاخلا تايعمجلا ىدحإ يف اوضع نك

 

 



 

يملاعلا قاثيملا
ةمزتلملا صوغلا زكارمل

 ذخؤي .الإ سيل لمع ليلد ىرحألاب لكشي لب ،دويقلا نم ةلمج رارقإ ىلإ قاثيملا اذه يمري ال
 ىلإ ناكم نم فلتخت ةدجتسملا فورظلاو سطغلا عقاومف ،ةدح ىلع أرطت ةلاح لك قفو هتاحرتقمب
 طورش قيقحت ىلع لمعلاو ،لؤاستلاو ريكفتلا ىلع صخش لك ثح ىلإ فدهي هنأ ىلإ ةفاضإ .رخآ
 .ةلداع ةقيرطب راحبلا تاورثب عتمتلاو ،ةئيبلا ىلع ظافحلا دصقب ىلثملا سطغلا

 دلبلاب فيضلا يقالتلو ،راحبلا عاق ملاعب صاوغلا يقالتل ازيمم اعقوم صوغلا زكرم لكشي
 ميدقتب مكفويض لوضف ةراثإ ةمهم ،صوغلا زكرم نع نولوئسملا متنأ ،مكيلع عقت اذل .فيضملا
 ام لوح اضيأ لب ،رحبلا عاق يف ةنماكلا تاورثلا صخي امب طقف سيل ،مهل ةيفاكلا تامولعملا
.ةيفاقث تاورث نم نييلحملا ناكسلا ةزوحب

نيصاوغلا لابقتسا . 1
:هنمض عقي يذلا ماعلا راطإلا لالخ نم زكرملا نع تامولعملا ميدقت •
.هداصتقا ،مهديلاقتو هناكس ،دلبلا

رحبلا عاق يف ايلحم ةدئاسلا ةيئيبلا ةموظنملل ضارعتسا •
 .هتشاشهب عيمجلا ريكذت اضيأ مكيلع ،عقوملا ةفارطو لامج نع رظنلا ضغبف 
 ،ةفلتخملا عاونألا نيب ةمئاقلا ةقالعلا ةيمهأبو ،)ةنطوتسملاو ،ةددهملاو ،ةيمحملا عاونألا(
.ايئيب اهلاكشأب فيكتت يتلاو اهنم مجحلا ةقيقد كلت ةصاخ ،راطخألل اهضرعتو

 عاونأب قلعتت يتلا نيناوقلاو ،صوغلا ءانثأ اهذاختا بجاولا تايطايتحالاب رِّكذت تاداشرإ ةقرو ميدقت •
.تايمحملا نمض ةذفانلا ةمظنألاو )اهب راجتالل وأ ةيبرتلل اهذخأ نم( ةيمحملا تاناويحلا

 حومسملا عاونألا نيبت ،معاطملا يف رحبلا رامثو كمسلا عاونأ كالهتسا لوح تاداشرإ ةقرو ميدقت •
 يكل اهكالهتسا بنجت لضفي يتلا ىرخألا كلتو ،يئيبلا ماظنلا ىلع رطخ يأ كلذ لكشي نأ نود اهكالهتساب
.اهضارقنا يف مهاسن ال

نومزتلملا صوغلا وبردم . 2



نومزتلملا صوغلا وبردم . 2

:ةعئار ةيلوئسم مهلهاك ىلع عقت نم اي متنأ ،صوغلا يبردم اي متنأ •
 سامحو لوضف ةراثإ اضيأ مكيلع ،ةمالسلا طورش ريفوتو صوغلل ةيميلعتلا مكتمهم ىلإ ةفاضإلابف
.هفاشكتسال هنوئيهت يذلا ملاعلا مارتحا هميلعتو ،صاوغلا

،شه ملاع رحبلا نأب صاوغلا اوركذ •
.هيلع ةظفاحملا هبجاو نم ،راطخألل ةضرعو 

 تانئاكلاو ،ءاذغلاو ،بذعلا ءاملاك  :ةيعيبطلا هرداصمب هكراشي عمتجم نمض ميقأ زكرملا نأب هوركذ •
.ةيرحبلا

.صاوغلا هب يدتقي يذلا ىلعألا لثملا نولكشت مكنأ اوسنت ال •

اهتموميد ىلع ظافحلل اهترادإو صوغلا عقاومب ةقلعتملا تامولعملاب ماملإلا . 3

 مايقلاو ،اهيف ةنماكلا تاورثلا ىلع ظافحلا فدهب ،سطغلا عقاوم ةلاح ةبقارمل يرود درجب مايقلا بجي •
 زكارم عم نواعتلاب هذه درجلا ةيلمعب مايقلا نكمي ،كلذ لجأ نم .اهيف ةدجاوتملا ةيرحبلا ءايحألل يلوأ درجب
 نواعتلاب ءايحألا ءاملع ضعبب ةناعتسالا ،كلذ ذيفنتل نسحتسي .عقوملا سفن يف ةدوجوملا ىرخألا صوغلا
 رهظت ،ىرخأ ةيحان نم .ناكسلا عم لصاوتلا ىلع اضيأ كلذ دعاسي .ةيلحملا ةئيبلا ىلع ظافحلا تايعمج عم
 ،ةدجتسملا تاروطتلا ىلع مكحلا نم نكمتلل ،ايرود اهتبقارم بجاولا ةيساسألا رصانعلا درجلا جئاتن
.فويضلا نيصاوغلل مدقت تامولعملل اردصم هذه درجلا ةيلمع رفوت امك .ماودلا ىلع عقوملا ةرادإ ةيناكمإو

 يف ةّعضوتملا تاناويحلاو ،تاتابنلاب راضلا اوسرلا يدافتل صوغ عقوم لك يف ةمئاعلا يسارملا ةماقإ •
.رحبلا عاق

 .ةيرحبلا ةايحلاب رضي امم ،صوغلا تايلمعب طارفإلا يدافتل نيصاوغلا ددع نم دحلا  •

 ةرتف ءانثأ ،ةددهملا عاونألا نم اددع يوحت يتلا كلتلو ،اهيلع لابقإلا ديزي يتلا عقاوملل تقؤملا لافقإلا •
.اهرثاكت

 ،ةيح دهاوش نوكتس تايمحملا هذهف .ةيلحملا تارادإلا عم قافتالا دعب ةيمحم قطانم ةماقإ عيجشت •
.ةررضتملا قطانملا ىلإ ةايحلا ةداعإ يف مهاستو

ةئيبلا ىلع ظافحلا يعارت صوغلل زكارم دادعإ . 4

 .ةليمجلا ةعيبطلا رظانملا فاشكتسا نم ناسنإلا نيكمت وه صوغلل مكزكرم فده نإ
.ةددجتملا تاقاطلا مادختساو تايافنلا عمجل تايواحلل ماظن ريفوتب ،اهلامج ىلع اوظفاح

تايافنلا ةجلاعمو عمج •



تايافنلا ةجلاعمو عمج •
 ،ةيكيتسالبلا سوؤكلا ،ةيكيتسالبلا قابطألا( مكزكرم نع ةجتانلا تايافنلا نم اوللق 
 ،ةماسلا تايافنلاو ،ةلمعتسملا تويزلاو ،ةغرافلا تايراطبلا عمجب اوموق .)...خلا تاجاجزلا
)اهريودت وأ اهتجلاعم نكمي ثيح نكامأ ىلإ اهولقناو

:اهتيقنت ةداعإو ةبذعلا هايملا مادختساب داصتقالا •
 ةداعإو ،راطمألا هايم عمجل ماظن ءاشنإو ،مامحتسالل شودلا هايم نينقتو ،تادعملا لسغل ضوح ميدقت بجي
 .ضيحارملا يف ةمداعلا هايملا مادختسا

ةددجتملا تاقاطلا •
.حايرلا ةقاطو ةيسمشلا ةقاطلا مادختسا لضفي

 ينماضتلا داصتقالا – لداعلا عيزوتلا . 5

.سطغلا مقاط نمض نييلحملا ناكسلا ليغشتو ،بيردت •

 لقت ثيح دالبلا يف ،مهنم نيعرازملا عم صاخ لكشبو ،ناكسلا عم ةلداع ةقيرطب ةيئاملا دراوملا ماستقا •
.اهيف هايملا

معاطملل ةصصخملا كامسألا ديص ةرادإ •
 ةضرعملا عاونألل اهب حومسملا ديصلا ةيمك ةيلحملا ةرادإلاو نودايصلاو زكرملا ريدم ددحي
 لقأ عاونأ ىلإ نيكلهتسملا مامتها هيجوت مهيلعو .)سفخألاو رحبلا دارج لثم( رطخلل
 اهدايطصا مت يتلا رحبلا رامث وأ كمسلا نم عون يأ ضفر زكرملا معطم ىلعو .ةشاشه
 تاناويحلاو كامسألاو ،اهضويب لمحت يتلا تايرشقلا عيمج ضفرو ،ةيبيرخت ةقيرطب
.ديصلل هب حومسم وه امع اهماجحأ لقت يتلا ةريغصلا ماجحألا تاذ ةيرشقلا

ةيلحملا ةيمنتلل عورشم ليومت •
 ةسردم :ليومتل مسر ةباثمب )وروي 2 وأ 1( صوغ ةيلمع لك رعس نم ةيوئم ةبسن ميدقت
 ،ةيسمشلا ةقاطلا مادختسال ماظن وأ ،ءاملا كالهتسا ديشرتل ماظن وأ ،يرلل ماظن وأ ،الثم
.يرحبلا ديصلل ةمادتسم ةرادإل زكرم ةماقإ وأ

حلاصلا يلع او   قيرز ىودف   : ةمجرت
Traduction: Fadoi Zureik et Ali Elsaleh 
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