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 ناكرعو ركش

 نايزلاسلا ءابآلا عيمجلو هلل ًاركش

 نيزفاك ونورب / بألا ”

 باتكلا اذه روهظ ىف لوألا لضفلا هل ىذلا

 وتنوب ىبزوج روينس / ريدقلا ءابرهكلا ذاتسأ *

 اليفات وشتورفو سقرم / ءابآلا *

 حلاص ريبلا / ذاتسألا *

 هللا حتف ليمإ / ذاتسألا *

 نابعش دمحا / ذاتسألا *

 ىف باتكلا ىلع ىنثأ نم لكل ركشلا صلاخب مدقتأ امك

 ىتلا تافاضالا دعب رثكا ةدافإ ققحي نأ ىلمأ عم . ةقباسلا هتاعبط

 .هعبطلا هذه اهيوتخ





 ةماع ةفرعمو ديهمت

 (5061711212151: - ©4617 1101012 ) باجنسلا صفق كرحم تانوكم

 كرحتملا وضعلاو تباثلا وضعلا امه نييسيئر نيئزج نم كرحم ا اذه نوكتي

 (51471012) تباثلاوضعلا #

 ىلع ةيلاع ةردق اهل ةصاخ ةكيبس تاذ ةيندعم قئاقر ةعومجم نع ةرابع رهو

 لخاد قئاقرلا هذه طغضتو .ىراجملا ىمست تاحتفلا نم نيعم ددع اهبو طنغمتلا

 لخاد طقسيو .موينمولألا وأ رهزلا وأ ديدحلا نم نوكي ةداعو كرحملل ىجراخلا مسجلا

 حئارشلا ىلع ًاساسأ ةدمتعم كرحملا ةردق نأ ملعأو كلسلا تافلم اهلزع دعب ىراجمنلا

 ىجراخ رطقو ىلخاد رطقب حئارشلا نم ةحاسم هل كرحم لكف . ىجراخلا مسجلا سيلو

 حئارشلا اهنم عنصت ىتلا ةكيبسلا ةيعون تروط دقو .كرحم لا ةعرسو ةردقل ًاعبت نيعم

 ةثيدح تاكرخملا دجتس كلذلو لقأ ةحاسم ىف ربكا ىسيطانغم ضيف جتنت تحبضأو

 .ةميدقلا تاكرحملا نم اهتاليثمل ًامجح رغصأ عنصلا

 تباثلا وضعلا



 (0014(01*1) راودلاوضعلا

 اهلو .تباثلا وضعلا ةكيبس نم ةفلكت لقأ ةكيبسب قئاقرلا نم ةعومجم نع ةرابع

 ىراجا هله لخاد بصل وو ىجراخلا طيخملا ها ةح وتفم اهنكلو ىراجبا نه ددع اضيأ

 نم نوكت ةيلاعلا تاردقلا تاذ ةصاخ ناكرحم ضعب ىفو موينمولألا نم تاراب

 نوكي نإ بجيف ندعملا سهن و نيتقلح 78 نيتهجلا نم تارابلا ماحل ميو ساحتنلا

 نم ليلقب لقا هرطقو .تباثلا وضعلاب ىرجملا لوطل ًايواسم راودلا وضعلل ىرجملا لوط
 هترارح- تعفترا راودلا وضعلاو تباغلا وضعلا نيب غارفلا داز املكف) تباثلا وضعلا

 . (ادج ةيلاع لاجملا طوطخل ءاوهلا ةمواقم نأل هتئافك تلقو

 .رخلاي امهيلك سم التي وأ كتحي نأ لود كرحملا ىئاطغب نييتزك رستملا
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 نيتملحلا عم ثتارابلا ماحل ءانثا ةيلاع ةردق كر روتور

٠. 

 ب
  7:ه وحلم

 ماحل ىلع رثؤت أدج ةيلاع ءدب رايت ةدش كدهتست ةيلاعلا تاردقلا تاكرحم ضعب

 رايت ةدش كرحما كلهتسيو هتردق لقت نابضقلا هذه ىف كف ثدح اذإو روتورلا نابضق

 . لمح ىصفقاب نارودلا عيطتسي الو |لوس روتورلا ةرارح عفترتو ىلعا



 ىوتحي كرما اذه روتور

 دحاو . نيصفق ىلع

 ةدايز كلذو لا لفسأ

 روتورلا لمح ةوق ىف

 ئرزيثأتلا رايعلا ةدش ةمدصل

 :عدبلا ةظحل

 :هعيرسعلاو كرحملا باطقأ

 نيعم ميسقتو كلس رطقو تافل ددعو ةوطخب ىراجملا لخاد تافلملا طيقست متي

 هذه ليصوت دنعو .ةهميسهت ةقيرطو هتعرسو هتردقل ًاعبت رخال كرحم نم فلتخي

 سيطانغم لكلو) ةطنغمم حئارشلا حبصتو راود ىسيطانغم ضيف دلوتي رايتلاب تافلملا

 رورم هاجماو تافلملا عضو ةقيرطل ًاعبت نيعم باطقأ ددعب تدلوت ةيئابرهك نكلو ةيعيبط

 : ىتالا نوناقلاب دلوتملا لاجما ةعرس ىف باطقألا ددع مكحتيو اهب رايتلا

 ةبذديذ ا« ةيناث ١ ىسيطانغملا لاجملا ةعرس
 , ١ "أس ن6 لا

 باطق الا ددع - ة.بف حتت دلأ ىف

 قرخأ دالب ضعب ىف فلتخي ةيناث (1817) ستريه 5٠ رصمب رايتلا ددرت وأ ةبديذو

 ةميق برضي ةقيقدلا ىف ةبذبذلا ةميق ىلع لصحي ىتحو « ةيناث/ 117: ٠ الثم نوكيو

 لمعيو بطق ١ ساسأ ىلع هتافلم ةمسقم كرحم ناك اذإ ًالثمف ةيناث 50 ىف ةبذبذلا

 : نوكي نوناقلا قيبطتب . ه٠ هددرت رايت ىلع



 6+ ا 1
 ةيقفقيقد / ةفل ٠8٠" ت

 ١

 ددع تداز املك ىأ ةفل ١5٠٠ هتعرس نوكتسف بطق 4 كرخنا ناك اذإ اذكهو

 7” باجنس صفق كرحم ىأ ىلع قبطي نوناقلا اذهو ةعرسلا ضفخنت ةنوكملا باطقألا

 .فل ةقيرط ىأب زاف ١ وأ زاف

 اذه ةوقو . نرناقلا نم ةجحانلا ةعرسلا سفن ىه هتعرسف ائيش اهقوعي ال لاجملا ةعرسو

 قوعت لماوع ةدع دجوت نكلو كرخملا نارود ةعرسو ةوق ىف رثؤت ىتلا ىه هتعرسو لاجما

 لاجملا ةعرس نع هتعرس ضفخنتف (لمحلا وأ ىلبلا ناملور لثم) راودلا رضعلا ةعرس نم

 ىأ نأ انثدحت امك ًالثمف .رخآ ىلإ كرحم نم ةميقلا هذه ريغتت 15 ىلاوح ليلقب

 ًابوتكم دجتس كنكلو ةقيقد / ةفل ٠٠٠ نوكتس دلوتملا لاخلا ةعرس بطق ١ كرحم

 مهنع فلتخي مقر وأ 186٠ وأ 345٠١ كرحتملا وضعلا ةعرس نأ كرحملا ةطفي ىلع

 *٠.". ةميقلا نم بيرق هنكلو



 ساسأ ىلع ممصملا كرحملا نع هحئارش ةحاسم فلتخت بطق ؟ ساسأ ىلع ممصملا كرحملاو

 ىلإ ةدعاقلا نم ةحيرشلا كمس نوكي بطق ١ كرحملاف ةردقلا سفن نانثألا ناك اذإ ىتح طق ؛

 بطق ١ كرحلا نأ أمئاد دجنس كلذلو بطق وأ بطق 4 كرحملا نم ًاكمس رثكأ ىرجملا لوأ

 . ريبك دلوتملا لاجملا هيف رميس ىذلا حئارشلا كمس نأل ًايبسن ريغص تباثلا مسجلل ىلخادلا رطقلا

 مجحلا نم لقأ بطق ” كرحمل ىجراخلا مجحلاف ىجراخلا كرحملا مجح ىف ىتح ًاقرف دجتسو

 ( 77 ص رظنأ ) . ةردقلا سفن بطق 4 كرحمل ىجراخلا
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 كرحملا فل ىف مدختسملا كلسلا

 ةميقو شينرولا نم ةقبطب لوزعم ىساحن كلس وه كرحملا فل ةداعإ ىف مدختسملا كلسلا

 رايت ةدش لمحتيف هتنورم تداز هتواقن تداز امدكف ساحنلا ةواقن ةجرد ىف نوكت ديجلا كلسلا

 كالسأ دجوتف شينرولا ةقبط اهلمحتت ىتلا ةرارحلا ةجرد مث .هب فللا ةداعا ةلوهس نم ديزيو ىلعأ

 . 01255 11 ب اهل زمريو ةجرد ١١ ىتح لمحتت

 - 7 - ١,8 عافترالا ىف جردتت ميزيد ١ وأ ميزيد ,٠ ه نم أدبت ةفلتخم راطقأب كالسأ دجوتو

 (1) درفم لزاعب كلس دجويو (ميزيد ٠١ - رتميلم )١ ًابيرقت ميزيد 75 ىتح اذكهو ميزيد

 عم لزاعلا اذهو شينرولا نم ناتقبطب لوزعم ىأ (21) لبود لزاعب كلسو ةدحاو شينرو ةقبط ىأ

 كلذلو ديدحلا نع كلسلا سيلو ىرخأ ةفل نع ةفل لزعي هنأ الا ةعفترم ةرارخ تاجرد لمحتي هنأ

 نأ كلس ىأل ًأدبأ بجي الف تافلملا طيقست لبق ىراجملا لخاد (نابسرب) لزاع قرو عضوي

 . كرحملا مسج سمالي



 : ةيشهوهحلم

 نع ىجراخلا هلكش فلتخي الو شيئروب لوزعم موينمولا كلسب فلت ةليلق تاكرحم ضعب
 لوزعملا موينمولالا كلسلا) ضيبأ هنول شينرولا تخمو فخا هنزو عبطلاب نكلي يساحنلا كلسلا

 تافللا ددع سفنب ساحن كلسب فلت تاكرمما هذه لثم فل ةداعا دنعو (رفوتم ريغ شينرولاب

 . ساحنلا نم لقأ رايت ةدش لمحتي موينمولألا كلسلا نأل 1١5 ىلاوح لقأ عطقم ةحاسمب نكلو

 :ىججراخلا نسسيسرإولا

 ضرغلاو لماكلاب فللا ةيلمنع نم ءاهتنالا دعب تافلملا قوف لئاسلا شينرولا اذه عضوي

 الاجم دجي نأ كلم ىأل نكمي لق ةدحاو ةلتك الهعيمج تانقلملا نم لعجي نأ هنم ىماسألا

 نم تافلملا عبشتن ثيحب ةاشرف ةطساوب شينئرولا عضويو .لزعلا ةميق نم ديزي هنأ امك .ةكرحلل

 ال ىتح تباثلا مسجلا حئارش قوف شينرولا نم تاقبط كرتت الو ىراجملا لخاد ةصاخو نيتهجلا
 فجي ىتح ةيفك ةدم شيئرولا عضو دعب ًاحوتفم كرحملا كرتي نأ بجيو .راودلا وضعلا ةكرح قوعت

 ةجئانلا ةرارحلاف كرحملا لخاد ةيلاع ةردقب ىئابرهك حابصم وأ ناخس عضو نكمملا نمو .ًامامت

 عم رثكأ ةبالص شينرولا ىظعتو ىراجملا لخاد ةصاخ .اهعيمج كالسألا ىلإ لصي شينرولا لعجب

 , .ةلئاس لازت ال ىهو لاعتشألل ةلباق شينرولا عاونأ رثكأ نأ ةظحالم

 (شينرولا عضو دعب كرحملا اهلخادب عضوي ةصاخ ةيئابرهك نارفأ دجوت)

 : (نابسرب) ةلزاعلا قاروألا

 كرحملا مسج نع تافلملا لزعل ىفكت ال شينرولا نم ةقيقر ةقبطب لوزعم كلسلا نأ انثدخم امك
 كرحملا ةردقل ًاعبت هكمسو نابسربلا عون ددحتيو تافلملا عضو لبق ىراجما لزع بجي كلذل

 مسجلا نيبو اهنيبو اهضعبو تافلملا نيب لزعلا ةميق تداز املكو هيلع لمعيس ىذلا تلوفلاو
 نابسربو .ىداغ نابسرب دجويف ةريثك عاونأ نابسربلاو - هليغشت رمع لاطو هتأفك تداز املك

 .هرعسل ةبسنلاب ةلوقعم هلزع ةجرد نأ ثيح ًامادختسإ رثكألا عونلا اذهو نفلسم



و ًارعس ىلعأ وهو سكموين قرو دجوي امك
ب لمعلا ةلوهسل ةفاضإ ةديج هلزع ةميق نكل

 ثيح ه

ةئلتمت ىرجملا نوكت نأ ةلاح ىف ةصاخ نابسربلا لوخد دعاسي اذهو ةلوهسب ىننتي ال هنأ
 ًامامت 

 ::كلخاسألاب

 نيتهجلا نم مس فصن ىلاوحب اهنم لوطأ نوكي نأ ىعاري ىرجما لحاد نابسربلا عضو دنعو

 كالسالا لك عست ىتخ ىرجملا فيوجتل ًاعبت فوجيو .ةيلاعلا تاردقلا تاذ تاكرحخلا ىف رثكأ وأ

 اة

 هذه ىفو اهلخاد عضوتس ىتلا كالسألا ردقب ةقيض اهيراجم نوكت ةقيدحلا تاكرخم ا رثكأ

 كانهو . كالسألا ىقاب لوخخد رشعتي هنإف .ديج لكشب عوضوم ريغ ىرجملا لزاع ناك اذإ ةلاحلا

 بعصيو شمركتت اهنإف ًايضرع تفوج اذإو اهلاخدإ لهسي ًايلوط تفوج اذإ نابسرب عاونأ ضعب

 .نابسربلا عيطقت لبق اذه رابتخأ ةاعارم بجي كلذل كالسألا عيمج لاخدإ



 :رويتثشهوركبيملا

 كف ءانبأ ميدقلا كلسلا سامي كلذلو هرايت ةدشل ًاعبت بوسحم كلس رطقب فلي كرحم لك

 مدختسي كلسلا سايقلو «هتانايب ةحص نم دكأتم ناك اذإ اذه) كلسلا رطق سفنب هفل داعيو كرحما

 . ةرئاد ىرخألاو ةتباث ةدحاو نيتناوطسأ نم نوكتيو ملم ١ ٠ ,٠ ىتح هتقدو ءرتموركيملا

 لك تاجيردت اهب ةرئادلا ةناوطسألاو ملم دحاوو ملم فصن تاجيردت اهب : ةتباثلا ةناوطسألا

 .ميزيد ', 5 ىراست تاجيردت 5 لك ىأ ملم ١ ١٠,٠ ىواسي جيردت

 هيلع فاضي مث ميزيد ىلإ لوحيو ةتباغلا ةناوطسالاب رهاظلا جيردتلا أرقي كلسلا سايق دنعو
 .ةرئادلا ةناوطسألاب ارهاظلا جيردتلا

 : هظوحلم

 سايق دنع كلذلو . شيئرو نودب ىفاص ساحنلا ساسأ ىلع كلسلا ءارش وأ سايقل لماعتلا متي

 ىف لكأآت ثدحل نأ نود ريشقنلاب وأ قرحلاب بولسأ ىأب شينرولا ةقبط ةلازأ متي كلسلا رطق

 . ةيسفن ساحنلا

 :ىلاوح يهو شيئرولا ةقبط ةميق فذختو شينرولاب كلسلا ساقي وأ
 درفم لزاعلا ناك اذإ ًابيرقت ملم ٠,٠ 4 ىلإ ٠,٠١ نم

 لبود لزاعلا ناك اذإ ًابيرقت ملم *, ٠/8 ىلإ ٠,٠5 نم

 ؟ ١



 : بلجلاو ىلبلا نامل ور

 ىف لكات ثدح اذإ كلذلو ًادج ليلق تباثلا وضعلاو راودلا وضعلا نيب غارفلا نأ انملع امك

 ىلا ةفاضإ تباثلا مسجلا عم راودلا وضعلا كاكتحا ىلإ اذه ىدؤيس كرحملا سكا وأ ىلبلا ناملور

 :تافلملا قارتحا مث ةرارحلا ةجرد: ىف عافترإ ىلإ ىدؤيس اذكه لمعي كرت اذإو كرحم توص ع افترأ

 ةيلخادلا ةبلجلا لخدت نأ بجيو .ىلب مهنيبو نيتبلج نم نوكم وهف ىلبلا ناملورل ةبسنلابو

 ىف اهناكم لخخاد لخدت ةيجراخلا ةبلجلاو .ةلوهسب سيلو ةبسانم طحش ةبسنب روتورلا سكا ىلع
 . (سكالا ىلع ةيلخادلا ةبلجلا طحش ةبسن نم لقأ) ًاضيإ طحش ةبسنب كرحما ءاطغ

 ةؤلمملاو نيتبلجلا نيب دوجوملا ىلبلا ىلع ًاعم ةيلخادلا ةبلجلاب سكالا نارودب نوكت ةكرحلاو

 .هتوص نم ضفخنو ىلبلا ةرارح نم للقتو قالزنألا ىف دعاست محشلا نم ةيمكب

 هذه ىفو - نيتبلجلا نيب دوجوملا ىلبلا رهظي ال ىأ نيتهجلا نم قلغم هنم دجوي ىلبلا ناملورو

 .ًاللصأ محشلا هيفف هل محش عضو ىلا جاتحي ال هبيكرت دنع ةلاحلا

 تافلملا ةيحان ةقلغملا ةهجلا نوكت نأ ىعاري هبيكرت دنعو ةدحاو ةهج نم قلغم نوكي رخآ عونو

 .هبيك رت دعب محش هل عضويو

 دعب هل محشلا عضو ىلإ جاتحي ًاضيأ عونلا اذهر نيتهجلا نم حوتفم نوكيو :ثلاثلا عونلاو

 .كرحا هب زهجم صاخ ءاطغب قلغيو بيكرتلا

 ناعارز هل زوقلق دومع نع ةرابع ىهو ةنيجرزلا مدختست كرحملا سكأ نم ىلبلا نالور جارخإلو
 ٠ .رثكأ وأ

 ةنيجرزلا دومع طابر دنعو ىلبلا نامور فلخ ناعارزلاو كرحملا سكأ ىلع دومعلا سأر عضوي

 , .ًاجراخخ ىلبلا ناملورو ناعارزلا بحسي

 ناملور ءارش دنعو ةيلخادلا وأ ةيجراخلا ةبلجلا ىلع وأ هئاطغ قوف بتكي مقر هل ناملور لكو

 ةدحاو ةهج نم وأ نيتهجلا نم قلغم ىلبلا ناك اذإ ددحتو مقرلا سفن لمحي نأ بجي ديدجلا َئىلبلا

 . نيتهجلا نم حوتفم وأ
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 رطق ىواسي اهرطق روسام مدختست سبكم رفوت مدع ةلاح ىف ديدجلا ىلبلا ناملور بيك رتلو

 قوف قدي مث تبزلا نم ةطيسب ةيمك عضوت ىلبلا ناملور لوخد ناكم فيظنت دعبو ةيلخادلا ةبلجلا

 .ةيلخادلا ةبلجلا قوف طقف طغضلا نأ دكأت .كرحما سكأ ىلع ةيلخادلا ةبلجلا طغضتف ةروسلملا

 طنرب ءدبأ قدلا نم ًالدبو
 هدرو عصو دعب ةلوماصلا

 00 ىلبلا ناملور طغضقتف

 ه1
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 كرحملا لمع ةركف

 : ىه كرخا ليغشت اهيلع موقي ىتلا ةطيسبلا ةركفلا نإف ةبعص تايرظن ىف لرخدلا نع ًاديعي

 اعبت رخا 7 كرحم نم فلتخي صاخ ميسفنو نيعم عيزوتب ىراجبا لخاد عضوت تافلملا نأ

 لاجم دلوتي تافلملا هذه لخاد رايت رورمه لنعف ىلاتلابو . ةتباث نيناوف ىلع ءانب هباطقأو هيراجم ددعل

 ىف ًادبيف راودلا وضعلا ىلع رثؤي هتعرسو لاجمل اذه ةوقبو ةنيعم باطقأ ددع لمحي راود يسيطانغم

 حلا

 ةجوأ ثالثب لمعي هنم دجوي .ددرتم رايت ىلع طقف لمعي ىذلاو باجنسلا صفقلا وذ كرحاو

 زاف ١ ىلع لمعت ىتلا تاكرحملل ةبسنلاب .زاف ١ ىأ دحاو هجو ىلع لمعي هنم اضيأو زاف م ىأ

 نيلاجم دجوي ىرنس امك تاكرحملا هله لفت فشلا ةيلاع ةردق ىلع اهنم لضحن نأ نكمي ا

 .ناصح ٠١ ئدعتت ال زاف ١ ىلع ليتعي كزجم ةردق ربكأف كلذلو روتورلا ةكرح.ءدنل طقف

 أدج ةيلاع تاردق ىلع اهنم لوصحلا نكميف زاف ؟ ىلع لمحت ىلا تاكرجتلل ةبسنلاب افأ

 نيب ةيسيطانغم تالاجم ثالث مزعب أدبت انه كرحملا ةكرحو (ًأدج ةريغص تاردق اهنم دجوي اضيأو)

 . (رخالا لاجملاو لاجبم لك ةيادب نيب نيم دعب ىأ) ةنيعم ةيئابرهك“ :ةيواز رحخآو لاجيم 1

 هجوأ ثاللذثلا تاك رحم 5 ةداعإ قرط م رشب ةللوأ اذيناسو

 ع -

 لخادتم فل ةقيرط - ١

 ع - كو 0 2 م نيحانجلا تاذ وأ انورك ةقيرط ١-

 لبق روتورلا حئارش ةعومجم ىرجاب نابناج ةقيرط
 اهلحخاد صفملا تاراب ببنِحكرت



 لخادتللا فللا هةفيرط ١-
 نم لقأ ةردق ىلع لمعت ىتلا تاكرحما ىف ةصاخو ًامادختسا قرطلا رثكأ ةقيرطلا هذه ربتعتو

 .ةقيرطلا هذهب ضوفلم اهنم 65 نم رثكأ دجتسف ناصح تت

 :مهينسقفتلا نوناق

 زاف ١ ىراجم ددع - زاف 7” + ىراججا ددع

 بطق لكل ىراجما ددع - باطقالا ددع + زاف ١ ىراجم ددع

 وهو تافلملا تاوطخ ديدخم ىلاتلابو كرحا لخاد تافلملا عيزوت ةيفيك وه نوناقلا اذه نم ضرغلا

 .زاف ؟ كرحنا فلب ةصاخلا ثالثلا قرطلا نم ةقيرط ىأب كرحما ميسقت دنع هقيبطت متي ماع نوناق

 :نوناملا حيضوب

 تباثلا مسجلا حئارش لخاد ةدوجوملا تاحتفلا ددع عومجم وه :ىراصجن دع

 ىراجملاو تافلمل مسقتو كرحملا هيلع لمعيس ىذلا رايتلا ردصم وه: زف“
 نع زاف هيوتحي ام نيب فالتخا ىأف .تازاف ثالثلا نيب ىواستلاب
 .فللاب ًاطخ ىنعي رخالا زافلا

 ميسقتل ًاعبت ىسيطانغملا لاجملا اهنم نوكتي ىتلا باطقالا ددع وه : بالضألا ددغ
 ىتلا ىه باطقالا نأ ملعت امكو اهب رايتلا رورم هاجماو تافللا

 /٠7( ص رظنأ) كرحملا ةعرس ىف مكحتت

 وه حتانلاو باطقالا ددع ىلع مسقت زاف ١ ىراجم ددع داجيإ دعب : بطق لكل ىراجملا ددع

 .ىراجملا ىقاب نيب عزوتو ىراجتا هذه أزجتتس فيك
 بلظق 4 / ىرجم ؟ 4 زاف ” كرحم ميسقت ةيفيكل الاثم نآلا ىطعنسو

 ميسقتلا نوناق قيبطتب

 زاف لكل ىراجم / < زاف ” + ىرجم 4

 بطق لكل ىرجم ١ < بطق ؟ + ىرجم /
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 بطق 4 / ىرجم ١4 كرحم آرئاد

 هلخادتم تافلم

 : ىتالا دجم ةرئادلا هذه نمو

 © ف 0 ناولأ 7 مدختسا هنأ ال

 : .دحاو زاف ىراجم ىلا زمري نول لك

 دولب ىرجم ؟ مث نوللا سفنب ىرجم ١ وهو بطق لكل ىراجملا ددع جان عضو

 بطق ىراجم ىهو رخا نولب ىرجم '؟. مث ىناثلا زافلا نم بطق ىراجم ىأ رخآ

 .ىرجم ١4" له بيترتلاب ةيلمعلا هذه ل ثلاثلا زافلا

 نييرتخألا نيتلطقنلا نيب ريغأ قام مق قولا سقت: نم نيفركطا بزقأ ديب فلم عضو ان

 1:1 :ةوطشخي نفل

 1 ا <

 اه © 0 0

 ا/ ١



 رغصألا فلملا ةوطخ نأ لوقنس كلذلو ةنولم ريغ كرحلا لخاد ىراجمنلا عبطلابو
 ىرجملا ىف طقسي رخالا بناجلاو ىرجم ىأ ىف فلملا بناج عضنس اننأ ىأ ١:1

 فلملل ةرواجما ىرجما ىف فلملا بناج ءعضوف ١:/ ربكألا فلملا ةوطخخو .ةسداسلا

 ةهجلا نم رغصألا فلملل ةرواجملا ىهو ةيناثلا ىرجملا ىف رخخألا بناجلاو رغصألا
 .ىرخألا

 اهلك تافلملل ترظن اذإ كنأ ىأ . ةرواجملا ةعومجملل سكاعم ةعومجم لك عضو ال

 تافلم ثالث نم ةنوكم ةعومجملا تناك اذإ كلذكو نيفلم سكع :ريفلم دجتس

 .اذكهو ثالث سكع تافلم ثالث دجتس رظنلاب

 لكل ةياهنو ةيادب فارطأ ” اهنم جراخو ةنيعم نيناوقب ًاعم ةلصتم زاف لك تافلم ل

 .اهيلع فراعتم فورحب فارطألا هذهل زمريو زاف



 ليصوتلا نيناوق

 :هعومجم "1 ايص ولن نوناف

 هعومبجملا سفن لخاد تافلملا نم ددع ىأ

 هياهن) ىلاوتلا ىلع مهنبب لبصوتلا نوكب

 دحاو هاجزاسف رمي رابتلاو (ةيادب عم

 هدحاو ةعومجم اونوكيو

 فلم رغصأ وأ فلم ربكأ نم ءدبلا نكمملا نمو

 ةقيرطلا سفنب ًاعم اولصتي تافلملا ددع ناك نأ ايأ

 ىلع ذوناقلا اذه قبطيو .ةدحاو ةعومجم اونوكيو

 ناب فوقلم زاغا# ةلرسم أ لان عمم نأ

 ىأ نم ةيوعح امب ةعومجلا فلت ةداعو .ةقيرط

 هاجإ ىعاريو .ماحل نودب كلسلا سفنب تافلمددع

 .هاج الا سفن اهلك ةعومجملا تافلم ىف رايتلا رمي ثيحب طيقستلا

 دحاولا زافلا تاعومجم عيمج لصتتو ةعومجم نم رثكأ ىلع ىوتحي زاف لكو َن

 نيب ىأ رواجتم ريغ عضو ىف نوكت زافلا تاعومجم عضول ةبسنلابو نيناوقب ًاضيأ

 .نيتيرخألا نيتزافلا تاعومجم دجوت زافلا سفنل نم ةعومجمو ةعومجم

 .نيعم ليصوت هل عضو لكو . ىرخأ تازاف



 تاعومجملا نيب ليصوتلا نوناق

 نوكي .ةرواجتم ريغ تاعومجملا تناك ادإ

 ر,ابتلاو (ةيادب عم ةياهن) مهنبب ليحوتلا
 ىواسي باطقألا ددعو .دحاو هاجنإ سك ربسب
 تاعومجملا ددع قعض

 رواجتم ريغ عضو ىف نيتعومجم لاثم اذه

 ةيناثلا ةعومجملا ةيادب عم ىلوألا ةعومجملا ةياهن :ليصوتلا

 نيتعومجملا لخاد دحاو هانا ىف ريسي رايتلا : رايتلا هاجإ

 ليصوتلا ةرواجتم تاعومجملا تناك اذإ

 ىق ريسي رابتلاو .ةياهن عم ةياهن نوكب
 ددع ىواسب باطقألا ددعو سكاعم هابجنإ

 تاعومجملا



 © ه5 5 65 0 0 0 0 مه و 65 © © 06 6 0

 رواجتم عضو ىف نيتعومجمل لاثم اذه

 ةيناثلا ةعومجم ا ةياهن عم ىلوألا ةعومجملا ةياهن : ليصوتلا

 سك نعيم هانا ىف نيتعومجملا لخاد ريسي رايتلا : ررايتلا هانا

 بطق 5 ىأ تاعومجملا ددع ىواسي : باطقألا ددع

 : هظوحلم

 هرييغت نكمي ال ىذلا نكلو قرخأ قرظب ليصوتلا متي نأ نكمملا نم
 هاجنا وه

 اذإو .دحأو هاج وف وعي 3 ةرواجتم ريغ تناك اذإف تاعومجملا ىف راملا رايعلا

 ةلاح ىأ ىف كلذو سك اعم هاا ىف رمت نأ نسعي ةرواجتم بنك
. 
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 بطق ١ / ىرجم ١4 كرحم

 : مينسمتلا

 رجم ماع راف "+ ىرجم 4

 : ىتالا بطق 7 /ىرجم 74 كرحملا ةرئاذ مسر نم ظحالن

 نيفلمو هاجنإ ىف نيفلم عضوف نيفصن ىلا بطقلا ىراجم مسق تافلملا عضو دنع 3

 رايقلا راسمو ةياهن عب ةياهن لصو ىلاتلابو رواجتم نيتعومجا عصو حبصأف :امهسكف

 . سك اعم هاَجلإ ىف

 ىلع ىوتح تاكرحم ف ئمحح نيعصن ىلإ بطقلا ىراجم ويست نكمملا نمو

 هنال كلذو بطق ؟ ثاكرخنا 86 امئاد أذه لعفي د كيب نكلو . بطق ؟ نم ريكا

 ةعومجم ىف لماكلاب زافلا تافلم نوكتسف نيفصن ىلإ بطقلا ىراجم مسقي مل نإ

> 



 ىراجم مسقم ريغ لخادتم بطق ١ كرحم دجت نلو ًايلمع اذه لضفي الو ةدحاو

 تاكرمحا هذه لثم ىف ىرجما لوطو قامعألا تابملط تاكرحم ضعب ىف الإ هبطق

 . ادج ريغص تباثلا مسجلا رطقو رتم دودح ىف اليوط

 وو نيفصن همسقت هتعومجم ةوطخ نأ بطق ١ كرحم ىأ ىف دجتس كلذلو

 اضيأ درفنيو . رثكأ وأ باطقأ 4 ىلع ىوتحت ىتلا تاكرحملا ىقاب نع زيمم نوكي هتافلم

 ةيادب لك نيب ىأ تباثلا مسجلا طيحم ىلع ىواستلاب ةعزوم تايادبلا فارطأ نأ

 انملع امكو تاياهنلا فارطأ عبطلاب كلذكو ١١١ ةيواز ىأ ىراجملا ددع سفن ىرخأو

 ةوطخلاو ددعلا ىف اعيمج نيواستم مهنكلو رخآلا زافلا نع لصفنم زاف لك تافلم نأ

 نم اوءدبي نأ بجي ثلاغلا زافلا ةيادبو ىناغلا زافلا ةيادب نكلو ليصوتلا ىف ًاضيأو

 كرحخاف ةئطاخ ةيادب نم نكلو احيحص نيتزافلا نم الك ليصوت ناك اذإف ةنيعم ىرجم

 ةيلاع اهتدوج ةميق ةمدختسملا تاماخلا تناك امهم نأ ملعت نأ بجيو طخ هلك

 . تايادبلا ديدحت ىف أطخ وأ ليصوتلا ىف أطخ ىأ ثدحف ةعفترم كرحملا ةمدخو

 ةيعيبطلا هتعرس ىلإ لصي نلو ىعيبطلا نم ىلعأ رايت ةدش كرحملا بخسيسف
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 : تايادبلا نوناق

 فرط ىأ نم أدبي 1[ لوألا زافلا ةيادب

 هعومبجملا نم أدبي " ىناثلا زافلا ةيادب ب

 لوألا زاغفلا ةيادب هاجزا سغن ىف ةراملا ةثلاثلا

 ةعومنجملا نم أدبب ١ ثلاثلا رزاقلا ةيادب

 لوألا زافلا ةبادب هاجزا سفن صف ةراملا ةسمانلا

 قر



 قرط ثالغلا نم ةقيرط ىأب زاف ” كرحم ىأ ىلع هقيبطت نكمي ماع نوناقلا اذه ان
 نكلو ًاضيأ ىرسيلا ةهجلا نم وأ لوألا زافلا ةيادبل ىنميلا ةهجلا نم دعلا نكميو
 . طقتف لوألا زافلا ةيادب هاا سفن ىف ةعوضوملا تاعومجملا دعت ًامئاد
 نوناقلا اذه قيبطتب دكأت . نوناقلا نع ةفلتخم نكامآ نم هتايادب فارطأ كرحم ىأ ناك اذإ)

 (ةحبحص ةجيتنلا نوكتس
 : هظوحلم

 ةعومجملا نم 17 ىناغلا زافلا أدبي نأ نكمملا نم ةرواجتم ريغلا تاعومجملا ةلاح ىف
 ريغلا تاعومجنا ةلاح ىف طقف رركا .ةثلاثلا ةعومجملا نم 78 ثلاثلا زافلا ةيادبو ةيناثلا

 تاعومجملا تناك اذإ ةلاح لك ىف هقيبطت نكمي ماعلا تايادبلا نوناق نكلو .ةرواجتم

 .ىرخأ ةقيرط ىأب وأ لخادتم فل ةقيرطب تناك اذإ .ةرواجتم ريغ وأ ةرواجتم

 ىف نكمملا نم كلذلو مهنيب ىذلا دعبلا ىوس رخآ زافو زاف نيب قرف ىأ دجوي الو
 نيب ليدبت ثدح اذإ ةياهنلا ىفف 7 نم ةرادب 7 ىناثلا زافلا ةيادب دج نأ رئاودلا ضعب

 تاياهنلا نيب ليدبت ثدح اذإ كلذكو أطخ ثدحي نل 1.77.78 تايادبلا

 .ةيادب ناكم ةياهن ليدبت مت اذإ اطغلا لك ًاطخلا

 :كرحم باطقأ ددع داجيإ ةيفيك

 ددعو باطقألا ددع ًامضنأو ىراججا ددع ًامولعم نوكي نأ بجي كرحم ىأ ميسقتل

 نكمملا نمف باطقألا ددع امأ .اهدع ةطساوب ةلوهسب هتفرعم نكمملا نم ىراجما
 نكمي اهيلع ةبوتكملا ةعرسلا نمف ةدوجوم كرحملا ةطفي تناك اذإ ةلوهسب هتفرعم

 ( 7 ص ةعرسلاو كرحما باطقأ عوضوم عجار) روف باطقألا ديدخت

 زافلا ىف ةدوجوملا تاعومجملا ددع ةفرعم لواحف ةطفي دوجو مدع ةلاح ىف امأ
 تاعومجملا تناك اذإ كرخملا ةرئاد نمو (" + ىلكلا تاعومجملا ددع ىأ) .دحاولا
 ددعف ةرواجتم ريغ تناك اذإو تاعومجملا ددعل ًايواسم نوكيس باطقألا ددعف ةرواجتم
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 ناك اذإ امئادو .كرحم ىأل ةبسنلاب كلذو تاعومجملا ددع فعض ىواسي باطقألا

 ددع فعض باطقألا ددع نوكيس عبطلابف ىدرف ددع زاف ١ تاعومجي ددع

 يع ميشو ىو نشوز ةلاطوممع مص دوجو نككمملا نم هنأ ةظحاللم عم تاعومجملا

 .”تاعومجما ددغ فعض اًضيأ باطقألا ددع نوكيس ىلاتلابو وانتم

 نيمصن ىلإ كرحملا مسقت ةعومجم دوجو هلاح صق

 . بطق ١ امئاد كرحملا نوكب

 لخادتم كرحم تافلم طيقست ةيفيك

 ةمعان ربف ةعطق مادختسا نكمملا نم

 لزاع حرج ودب فلملا طيقست ىف دعاست

 مث رغصألا فلملا طقسي امئادو .كلس ىأ

 12. :تاغومجملا طينقست قزط ددعتتو ء.ربكألا

 " تافلم نم دحاو بناج عضو اهلضفأ

  ددع سفنب ئراجم كرت مث ةعوصجم
 ةعومجملا طقسي اهدعبو ةعومجملا تافلم

 ] .اذكهو ىرخألا

 2 تاعومجملا ددع ناك اذإ ةلاح ىفو

ح ىرخألا ةعومجملل ةرواجم ةعومجم عضي ١. ىلع ةمسقلا لبقي ىلكلا
 ىهتني ىت

 تاعومجم قوف ةقيرطلا سفنب ىقابلا فصنلا عضي مث « ةيلكلا تاعومجملا فصن نم

 بألا كسلا

 ؟ حج



 0006 [سوسسا هيي 0000 [ييمديسإ لمس
 21 فللا ةوطخ



 فللا لماعم | ةيادب -ةياهن | ليصوتلا ةقيرط

 2: 1 فللا ةوطخ



 ىراجما عضو وهف كلذل 5,5 ح بطق لكل ىراجملا ددع كرحملا اذه ةرئاد ىف
 الكور ؟-؟ب8ب ةازلألا بيرت

 00 [ةسفديسإ نماسم
 دلو [فيرسسسا ةينيدةيهت  |ديصتا نيد
 م تيس 9 فللا ةوطخ



 هدول تك نسخ
 2... فسوسسلا هيي

 ١4:١-١1-١8 | فللا ةوطخ

 ؟



 | 2 [ميضديسإ يماسم
 | 6  [سرتسإ هيام

 اسمحوا فللا ةوطخ



 ني



 ىراجما عضو وهف كلذل ١,5 ح بصق لكل ىراجملا ددع كرحملا اذه ةرئاد ىف
 انكم ؟تاسالل ا نارلألا بترك

 اد



 دف



 ءاولإ1 5 - ىراجملا ددع كرما اذه ةرئاد ىف

 ىراجخلا عدو ويهدلا كلذل ؟,© < بطق 2 متاع نإولالا بسترتب

 : ظ 3 فللا عون
 م وس ةعومجملا تايرس ظ لخادنم 3

 0 د ا [تيدصتم | ةي-ةيات__|ريست ةقيض
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 هلخادتم ةقيرطب تاكر حم

 ةتباث ةوطخب نكلو

 بطق 4 / ىرجم !#* كرحم

 نم الدب هنأ ءانثتساب ةقباسلا رئاودلا بولسا سفن مدختسا هنأ ةرئادلا هذه ىف ظحال

 .ةدحاو تافلملا ةوطخ- تحبصأ ىلاتلابو ةطققن برقأ

 نع



 هذه مادختسا لضفي ال نكلو هحرش قبس امع ًايئابرهك فلتخت ال ةقيرطلا هذهو

 تظحال ول كنال ًايبسن ةريبك فلملا كالسأ ةيمك تناك اذإ ةلاح ىف ةصاخ ةقيرطلا

 عطقي فلملا انه نكلو قبس امك رخالا ءارو فلم سيل ةدحاولا ةعومجملا تافلم نأ

 دادزيس اهسفن ةعومجملا عافترإ ىلاتلابو ةنيعم ةطققن ىف هقوف نوكي وأ رخآلا فلملا

 اهطغضو تافلملا طيبرت دنع ةبوعص كانه نوكيس كلذلو تاعومجملا ىقاب ىلاتلابو

 .تباثلا مسجلا حئارش ىوتسم نم لقأ اهعافترا حبصيل

 ةوطخب ةلخادتم تافلم ىلا اهليوحخ نكمي ةقباسلا رئاودلا نم ةرئاد ىأف كلذلو

 ىوتسم نع تافلملا عافترإ مدع نم دكأت نكلو ةءافكلا سفنب كرحملا روديسو ةتبا

 .تياثلا مسجلا حئارش

 ا
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 نوركلا وأ نيحانجلا تاذ فللا ةقيرط ”ايناث

 ًاراشتنا وأ ًامادختسا قرطلا لقأ ةقيرطلا هذهو

 ميسقتلا نوناق سفنب بطق لكل ىراجملا عيزوتو ميسقتلا نأ ةقيرطلا هذه ىف ظحالن
 :ىأ ماعلا

 قرجم / - زاف " + ىرجم

 بطق لكل ىرجم ؟ - باطقألا ددع + ىرجم /

 اكن ول 0 يل 0 3 و2 ام ا فلم عضو . ني فلما هلوحو شله عصب نأ نم الدب تافلملا عضو لنع كلو

 و



 تافلم 4 هل زاف لك ىأ اذكهو هل ًارراجم يناثلا فلملا عضو مث نيتطقن برقأ :يب

 .دحاو فلم نم ةنوكم انه ةعومجم اف تاعومجم اونوكي ةرواجتم

 عم ةيناثلا ةعومجملا ةيادبو ةيناثلا ةعومجملا ةياهن عم ىلوألا ةعومجملأ ةياهن لصو دقو

 رايتلا رمي نأ بجيو رواجتم عضو ىف انه كرانقامسلا نأل .اذكهو ةثلاثلا ةعومجملا ةيادب

 . سك اعم اجا ىف تاعومجملا لخاد

 انآ رفشأ نقل يكل فلم تافلملا عضو نوكي انوركلا تاكرحم رئاود يلاغلا ىفو

 نسكع ثالث وأ نيفلم سكع نيفلم تافلملا ىرن انك ةلخادتم تافلم ةقيرط ىف

 فلم سكع فلم هبو ةلخادتم ةقيرطب كرحم اهيف دجوي ىتلا ةديحولا ةلاحلاو .ثالث
 .دحاو ىواسي بطق لكل ىراجملا خان اهيف نوكي ىتلا تاكرحم ا ىه

 دحاو ىواست بطقلا ىراجم نكلو لخادتم وأ .انورك كرحملا نأ ىلع فرعتللو

 ء هنأ ملعت نأ بجي

 ١ ةوطخب انورك كرحم دجوي ال

 ةوطخ ىلإ رظنأ انورك هنأ لوقت نأ لبق فلم سكع فلم هب كرحم دجو اذإف

 نيناوقلا لك هيلع قبطتو ةلخادتم تافلم كرحم ا نوكيف 4 : ١ اهتدجو نإف هتافلم

 ةقيرط تاكرحملا ىف ظ تاعومجما نال ةقيرطلا هدهب ةصاخلا
 ولا وار 1 ةرواجتم ريغ ةلاحلا هذه ىف نوكتس نوكي بلاغلا 0 0 1 ١ تل ا

 امأ ةيادب عم ةياهن ليصوتلا ىلاتلابو

 4: ١ نمربكأ ةوطخب ناك اذإ

 فوفلم كرحملا نأ اذه ىنعمف
 2 ةقيرطب

 : ْ ادع : . هليصوتو ةرواجتم هتاعومجمو انورك

 . ةياهن عم هياهن
 .ء

-2 
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 ليصوتلا هقيرط 1 فمللا لماعم ةياهن - ةياهن

 اهللا عون

 بلطق /١( يرحم 5
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 فمللا ةوطخ

 ةياهن - ةياهن .: ليصوتلا هقيرط

 ةعومجمللا تايرس

 فللا ل ماعم

 انهت و رك امهللا عون



 .ةيلاعلا تاردقلا تاذ تاكرخحملا ىف ًامادختسا قرطلا رثكأ ةقيرطلا هذهو

 .نيلصفنم نيفلم نم نيبناج ىلع ىرجم لك ىوتحم تاكرحملا هذه لثمو

 بناجلاو راق نم:فلمل بناج نوي نأ نكمملا نمف زافلا سفن نم انوكي نأ طرتشيال

 بناجلا نع بناج لزع بجي كلذل ةدحاو ىرجم لخاد نانثألاو ىناثلا زافلل رخآلا

 | حالا

 لقأ تافلم ددعل دحاو بناج طقسي امئاد ىرجم نابناج كرحم طيقست ةلاح ىف

 ةرواجتم ىراجم ىف تافلم ه عضي 5:١" ةوطخلا تناك اذإ ىأ دحاوب ةوطخلا نم

 تافلملا عيمج طيقست نم ىهتني ىتح عوفرم تافلملا هذه نم رخالا بناجلا كرتيو
 . ةعوفرملا تافلملا بناوج عضي مث

 ع



 بطق 1/ىرجم ١4 كرحم ةرئاد

 ىرحضاب نابناج

 :ىتالا ظلم رجلاب ناناع بلطف 4/قريسالا كرحملل ةقباسلا ةرئادلا نمو

 ةرئادلاو ةيلفسلا تافلملا بناوج لثمت ةدحاو ناترئاد مسرلا ىف مدختسأ هنأ

 .ةيولعلا تافلملا بناوج لثمت ةيجراخلا

 قرطلا نع فلتخي ال ةيلخادلا ةرئادلاب بطق لكل ىراجما ديدختو ميسقتلل ةبسنلاب

 اقبسم فلملا ةوطخ ددحي وهف ةيجراخلا ةرئادلا ىف ىراجملا عضول ةبسنلاب امأ .ةقباسلا

 ا



 ىأل قىرجم لوأ نم دعلا انياوتقف ةقباسلا ةرئادلاك ته : ١ ةوطخلا تناك اذإ ًالغمف

 :هيمكعلا اذن ئذلا كوللا سفن نم ةطقن عضي 5 مقر ىرحججا قوفو كول

 رخآلا بناجلاو ةيلخادلا ةرئادلاب ىرجم ىف بناج طقس تافلملا عضول ةبسنلاب ان

 .نوللا سفن ىرجم ىف ةيجراخلا ةرئادلاب هطقسأ

 ىلاوتلا ىلع نيفلم لك لصوف .ةيساسألا ْنيناوقلا سفن مدختتسأ لصوتلل ةبسنلاب ال

 ىف راس رايتلاو ةيادب عم ةيادبو ةياهن عم ةياهن لصو مث .ةدحاو ةعومجم اونوكيل
 . سك اعم هاك

 فرط ىأ خال اديب ئأ ماعلا تايادبلا ندذناق مأدختسإ نكمملا نم تايادبلل ةبسنلاب 5

 ةعومجما نم ا ثلانلا زافلا ةيادبو ةثلاثلا عومجملا نم ا/ ىناثلا زافلا ةيادبو

 . ةسماخلا

 ةعومجما ةيادب نم الا/ و ةسماخلا ةعومجملا ةيادب نم ا/لو فرط ىأ نم آل أدبي وأ

 . ةعساتلا

 ةحشلا وأ ة--١ تايادبلا نوكت نأ نكمملا نم ىأ

 ا : ىتالا نوناقلا مدختتسأ ىرججاب نابناج كرحم باطقأ هدع كيدحمل ال

 زاق |سصراجم ددع 0
 5 باطقألا هع

 ةدحاولا ةعومجملل تافلملا ددع

 دحاو هاا ىف ًاضيأ ةيلفسلا تافلملاو دحاو هانا ىف ريست ةيولعلا تافلملا عيمج ان

 ىتح ةلاح ئأ ىف نيهاجا ىف بطقلا ىراجم مسقت الو ةيولعلا تافلملل سكاعم

 .بطق ؟ كرحملا ىف

5 / 



 :يرجماب نابناج كرحمل فلملا ةرطخ ديد ةيفيك

 دعب ةوطخلا ددخم تناك . (انورك وأ لخادتم) فلل ةقباسلا قرطلا نش اعبار اسك

 ال ىرجناب نابناج ةقيرط ىف نكلو .ةرئادلا ىلع ىراجملا لثمت ىتلا طاقنلا عضو

 داك اذإف ةوطخلا ديدخت دعب الإ ةيجراخلا ةرئادلا ىلع طاقنلا عضو ىفءدبلا كنكمي

 نكلو ةميدقلا تافلملا نم ةوطخلا ديدحخ .ركمي عبطلابف تافلملا ىلع ىئىوثحي كرخملا

 لوأ ةيادبو. ىلوألا ةعوبسجملاب شلع رتعأ ةيآفن نأ ملعت نأ بجي اهدوجو مدع ةلاح ىف

 تافلم كرتشت وأ نيترواجتم نيترجم ىف انوكي نأ بجي ةيناثلا ةعومجملا ىف فلم

 .زافلا سفنل ةيناثلا ةعومجملا تافلم نم ددع عم ىلوألا ةعومجما

 : هأجنالا سفن ىف هعوضوم ةيولعلا هتافلم عيمج ىرجملاب نابناج كرحم ى نأ دجتس

 ىف ىولعلا فلملل سكاعملا هاجتإلا ىف ريسي رخآ فلم دجوي فلم لك لفساو

 .. ىرجما سفن

5] 
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 ةعومجملا تايرس | ىرجملاب نابناج | فللا ع : ا ا

 ٠4 فللا ل ماعم هياهن - ةياهن
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 8 ٠ فللا لماعم ةياهن - ةياهن

 ةعومجملا تايرس ىرجملاب نابناج



 ليدوم
 . راتس
 4 اعلد

 ةبدبذ
 ةيئابرهكلا ةردقلا

 ناضح ةيكيناكيملا ةردقلا

 ةعرسلا

 باطقألا

 زاف

 لزعلا ةجرد
 قلغلا ماكحا هجرد

 فثكملا ةعس

 فثكملا ِتلوف

 ءدب فثكم

 كارود فثكم

 ةرمتسم ةمدخ

 نزولا

 خيراتلا

 ةردقلا لماعم

 ىلبلا ناملور مقر

 هس دسم |:|[: |[:
 ا ةليضاةسيل

 كرحملا ةطفي ىلع بتكت
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 اهتفرعم بجي ىتلا تانايبلا
 ديدج نم فللا ءدب لبق

 ةقبط كلسلا قوف نوكي ةداعو ميدقلا هكلس غرفي ديدج نم كرحم فل ةداعإل

 غيرفتل ةعبتملا ةقيرطلاو .اهكف بعصي ةدحاو ةلتك اهلك تافلملا نم لعج شينئرو
 نم تافلملا قوف قدي مث ةنجأ ةطساوب بناج نم تافلملا عطقت كلسلا نم كرحما

 مث ىرخ الاف :قرجم :ىرجملا نم لقأ اهعحاسم: ةيندعم ةعظق ةطساوب ةعوطقملا ةيحابلا

 نايحألا ضعب ىفو .حئارشلا فلتي ال ركلأ بتوللسا أب وأ .مامألا نم تافلملا بذج

 9 ع( هب ' 7 4 © هدانا : 3+ ٍ :
 جاتحي حئارشلا عم أدج ةبلص ةعطق تافلملا نم لعجي عون نم نمسيلووبلا نوكي امدتع

 ىروبلا مادختسا دنع عاطتسملا ردقو تافلملا بذج ىنثتي ىتح تافلملا نخسي نأ

 ةجرد تعفترا املك و تافلملا جارخا نم كنكمت ةرارح ةجرد لقأ مدختسا ةيضسستلل

 كرا ةردق ىلع ىلاتلابو اهصاوخ ىلع رثؤت ةريبك ةجردب حئارشلا ةرارح

 . ينل تاقايلا ةقزمس بسوي ربل غيرت لاو
 مسجلا ىلع اهلثمو ءاطغ لك ىلع ةزيمم تامالع عضوت كرما ءازجا كف لبه ©

 .بيكرتلا دنع لك اشم ثدحي اال ىتح تباقلا

 وضعلا كفي مث .اتلد وأ راتس تناك اذإ ديدحتو ةيجراخلا ةنزورلا ليصوت ةفرخم #

 ىلبلا ناملور ةيحالص نم دكأتتو :فورعم ناكم ف هريمأبسم عمجبو كرحتتملا

 : يق آلا عرض ٍلكَتو

 ةوطخلا ةقباطم دكأتو كرحما ةرئاد مسر مث فللا عونو باطقألا ددعو ىراجملا ددع

 كرحلا ىف اهلثم مسرلا ىف

 لك سايق بجي ىزاوت كلس نم رثكأب فوفلم كرحملا ناك اذإو كلسلا رطق سايق #

 مهنم كلس

 ةظحالم عم .تافللا ددع نم دكأتلل رثكأ وأ فلم دع تافلملا نم ددع كف دنع ©

593 



 كالسألا ةدنق هسنق وه تافللا ددع نوكيِسف درف كلسب فوفلم فلملا ناك اذإ

 تافللا ددعف ًالثم ىزاوت نيكلسب فوفلم كرحنلا ناك اذإ امأ .ىرجخملاب ةدوجوملا

 ؟ + ىرجملا لخاد كالسألا ددع ىواسي

 (85 ص كالسألا ىزاوت عوضوم رظنأ)

 كرحملا فل ةداعإ تاوطخ

 لخاد نابسربلا عضوب ًادبأ لزاوعلا اياقب نم ًاديج ىراجملا فيظنتو تانايبلا ذخنأ دعب 4

 تعفترأ املكف .كرحما دهجو ةردقل ًاعبت هكمسو لزاعلا عون ديدخم مث نمو ىراجملا

 عضويو :ىلعأ لزع ةميق ىلإ جاتحي هيلع لمعيس ىذلا دهجلا وأ كرخملا ةردق

 اعبت فوجيو نيتهجلا نم رثكأ وأ مس فصن ىلاوحب ىرجملا نم لوطأ نابسربلا
 .ةلوهسب كالسألا عيمجل عستي ىنتح ىرجملا فيوجتل

 لوخد بعصت ةريغص نذوكت ال ثيحب ةددخملا تافلملا ةوطخل ًاعبت ةعومجملا وبلا 0س 1

 فلم رغصأ نيب:دجوت ىتلا ىراجما نوكت نأ بجيف اهلخادب اهل ةرواجملا ةع

 نم كأ نوكت ال تقولا سفن ىفو . تيب وزيد سوي: بهو عدرا

 . ىعادلا

 فلا فليس . كنهسو تافمللا ددعنب ةقياطملا م رفلا ىلع ةدحاو هعومجم تافلغف 2 4

 فارطأ نأ دكأتو .ربكألاف ريكألا م الوأ رغصألا كقلملا طينقسكب انبأو+.«سىولطملا

 ناك اذإو .ةتزورلا ىلا ةتسلا ف فارطألا اهنم جرخيس ىتلا ةحعفلا ةهج كركد تافلملا

 تاعومجملا ىقاي: فل لمكا ديج ةعومجلا ساقم
 ةلظظح الم عم ةميلسلا طيقستلا ةقيرطو تسيقرشلاب ىراججا لخاد تافلملا ىقأب طّقست

 كارلا | مسجل كلس ىأ سم مدع دع نم دكأتلاو لوأب ًالوأ فلم لك عيبطت
 11 اك .فارطألا اب نعبا ىعلا ةهجلا نم نابسربلاب لزعأ#

 اذهو .رخآ زافل هعومجم عم زاف نم هعومجم سم الات مدع نم لكأتو 3 ةسمالملا

 سم



 متي مث ةيلاعلا تاردقلل ةيسنلاب ةيضايوش كل محلا رفع لوطل ةيستنلاف (ككون مهم لعل

 نابسربلا دوجو ةلظح الم عم 8 ا تافلملا (ةشدنب ) طيبرت ةهجلا سشن نوت ًانضيأ

 طيبرتلا ءانثا تاعومجما نيب

 اديج شينرول نم ةلصو لك ناكم فيظنت عم ىنأتو ةقدب تاعومجملا نيب ليصوتلا
 ب

 0 و8 عما

 .تاياهن ثالثلا نع تايادب تالثلا

 ىقىوثسم عافترا مك نص دكأتلاو اهطيبرتو فارطالا ةبحأن تاعومجا نيب لزعلا

 .ىرجملا لخاد نابسرب ىأ عافترأ وأ تباثلا مسجلا حئارش نع تافلملا
 4 وا

 صبا :يمولتمأ ىأ و ةأشرف ةططساو ب ٌسشيِنَرولا عضو مث ءاوهل أب 1 كرا فظنت

 2 , م 5 ءا| 2(

 تن6127 ىرامخا لخاد ةصاخو تثافلملا ءازجأ عيمجل نكنينرولا لوبضو-: 5 دكأتو

 .كرحتملا وضعلا كارود قوعت حئارشلا شوف ةزراب شيئرو ةققبط

 ىلع ةعاس <١ ونس امايبق لاوارولا تسوي سيفا ةدع حرمت قارا درت

 .زاف لك و ا سايقو , كلرشا ةيرجتو ةيجراخلا ةتروزلا د



 اهوارجإ بجي ىتلا تارابتخألا

 رايتلاب هليصوت لبقو كرحملا فل دعب

 :ةيتالا تارابتخالا لمع متي رابتخا حابصم وأ رتموألا ةطساوب

 .ىدح ىلع زاف لك تافلم ليصوت رايتخا ١-

 [] ه6 نأ بتجي ةلاجلا هذه ىفو

 مها عئضي وأ رتموألا رشؤم كرحتي

 ا طه 2  تاسايق ثالثلا ىف رابتخأل حابصم

 .كرحملا مسج عم زاف لك تافلم لزع رابتخاأ -[

 ند ئضي ال نأ بجي ةلاحلا هذه ىفو

 ؟ل ةفرعمل كلذو راتيخألا حابصم

 بل ىأ نبب سفالت دجوي ناك اذإ

 ةلريفلا تو كالس

 رخألا زافلا نع زاف لك تافلم لزع رابتخا -“

 ا - / نأ اضيأ بجي ةلاحلا هذه ىفو

. 7 : 01 2267 

 7 - 1 تافلم سمالت مدع نم دكأتلل

 رخآ زاف تافلم عم زاف ىأ

 ةعطاق ةروصب دكؤت ال نكلو أطخ دوجو ديكأت اهنكمي تارابتخألا هذه : ةظوحلم

 لمعي وهو هرايت ةدش سايقو كرحملا ليغشتب الإ هنم دكأتلا متيال كلذف . كرما ةيحالص

 35 . لمحلاب



 كرحم ىجراخلا ليصوتلا

 الدحاو ةعرس هجوأ ثالث

 ىلع .13 امهنيب قرفلا نيفلتخم نيدهج ىلع هليغشت نكمي زاف ” كرحم ىأ
 ...تلوق 53/8: وأ تلوق ٠ 8٠/97/*” لافملا ليبس

 ةتزورلا ليصوت طرشب ىلعألا تلوفلا وأ ضفخنملا تلوفلاب كرحملا لمع اذإو
 :ةعرسلاو ةردقلا سفن كرخلا لمقيم تلق لل بسانملا ليضوتلا ةيسراخلا

 7 (51472) ةمخخ ليصوت ةقيرط :ًالوأ

 وأ تايادبلا ىف رايتلا رميو (, ال, 2) ًاعم ثالشثلا تاياهنلا عمجي ةليصوتلا هذه ىف
 هذه ىف كرحما لمعيو تاياهنلا ىف رايتلا رميو ًاعم تايادب ثالشلا عمجي ىأ ل محعْلا
 ىلع ةلجسم رايت ةدش لقأ كلهتسيو .كرحما ةطفي ىلع , لجسم تلوق ىلعأ ىلع ةلاحلا
 ريبمأ7,١/" - تلوق 7٠١ / 38٠ كرحملا ىلع بوتكم ناك اذإ ًالثمف .كرحم ا ةطفي
 ىلعأ ىأ تلوق 7١ كرحملا هيلع لمعي ىذلا رايتلا ردصم ناك اذإ كلذ ىنعمف
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 ث (آ)8اء1:خ) ثلثم ليصوت ةقيرط :ايناث

4 

 ا 1 ا 2 ا 3

 7 ابابا

 77 تقع 1 81 تاك أ سخأ ذاق ةيادب عم زاف لك ةياهن عمجي ةليصوتلا هذه ىفو

 كرما ةطفي ىلع لجسم تلوف لقأ ىلع ةلاحلا هذه ىف كرحملا لمعيو 187-17

 كرما ىلع بوتكم ناك اذإ ًالثمف هتطفي ىلع ةلجسم رايت ةدش ىلعأ كلهتسيو

 1١1٠١ كرما هب لمعيس ىذلا رايتلا ردصم ناك اذإف .ريبمأ "//,١ تلوف

 ىلعأ كلهتسيسو اتلد هليصوت بجيف .ةطفيلا ىلع بوتكم تلوف لقأ ىأ زاف 7 تلوف
 :.نويمأ 7" وو دانت ةفئق

 رايتلا ردصم ناك اذإف تلوف"50 77/٠ كرحلا ىلع بوتكم ناك اذإ كلذ ينعمف

 بوتكم تلوف لقأ ىه 7١ ةميقلا نأ ثيح اتلد كرحملا ليصوت بجي تلوف ٠

 :نأ كلذ نم صلختسنو

 دهج قرف ىلعأ ىلع لمعي راتس كرحما ليصوت ةلاح ىف

1 



 دهج قرف لقأ ىلع لمعي اتلد كرحلا ليصوت ةلاح ىف

 دبه
3 

 رايت ةدس ىلعا كلهتسيو

 مخ - م4 ايد/3

 تداز املكو .فلملا تافل ددع ديزت نأ بجي دهجلا قرف داز املك هنأ مولعمو
 لمعي كرحم كيدل ناك اذإ ًالثمف .ثلسلا عطقم ةحاسم دادزت نأ بجي رايتلا ةدش
 فصنبو هتافلددع فعضب فلي تلوف ١٠١٠١ ىلع هليغشت ديرتو تلوف ١٠١١ ىلع

 .ميدقلا هكلس عطقم ةحاسم

 ةرشابم لصتن طقف فارطأ ثالث جرحيو ايلخاد اتلد وأ راتس لصوت تاكرخملا ضعب

 .ىلخادلا هليصوتل ًاعبت نيعم دهج قرف ىلع لمعت تاكرحم ا هذه لعشر, ناولاب

 رطضتسف سكعلا وأ اتلد ىلإ راتس نم ةلاحلا هذه ىف كرما ةليصوت رييغت تدرأ اذإو

 . لخادلا نم كرحخلا كف ىلإ
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 هجوأ ثالث كرحم ليغشت ةينيك
 لد او هجو ىلع

ع لمعت ىنلا .تاكردملا ليلغتكت نكمل نم
 ؟ اهتردق ىدعتت ل ىعلاو:زاف * ىل

 1:0 رايت ىلع ( اليلق رثكأ وأ) تاووليك

 ردصملا ةميقو هيلع ةلجسملا تلوفلا ةميقل ًاعبت ىداع اتلد وأ راقص ةلرشا لضي

 فارطألا نم نيفرط ىأ عم دحاولا هج ولا ردصم ىفرط لصي مث , هب لمعيس ىذلا

 رسخلاالا ققكملا فرط: فثكم فرط عم لصتي ىقبتملا فرطلاو . كرحملل ةثالشلا

 نارودلا هاجنا نوكيس نيعم فرطب هليصوت دنعو رايتلا ىفرط نم فرط ىأ عم لصوي

 . رخالا فرطلاب لضو اذإ امع سكاعم

 متي هاجنألا رييغتلو , كرحملل نيفرط ىأ عم فثكحملا قىفرط تيبثت نكمملا نماوأ

 . هناكم تباث لوألا رايتلا فرط لظيو رايتلل رخآلا فرطلا ليدبت

 ريس دو

2207/١ 

 دك



 ١ ردصمب لمعي ناك امدنع هتردق نم لقأ ةردقب ةلاحلا هذه ىف كرحملا لمعيسو

 نوناق دجوي الو كرحم ا ةردقل ًاعبت فثكملا ةعس ددحتتو (هتردق نم 1/1/5 ىلاوح) زاف

 رثكأ ةبرجم بجي مئادلا ليغشتلا لبق نكلو طبضلاب بولطملا فثكملا ةميق ددحي قيقد

 تضنفغترأ املك .ةنأ ملعأو رايت ةدنش لضفأو تو لضفأ ىلا لصتا ىتحن ققتكم نم

 .هتردق ًاضيأ ضفخنت سكعلاو رايتلا ةدش تداز املك فثكملا ةعس

 ةعسب .دحاو هجو ىلع تاووليك ” نف رثكأ هجوأ ثالث تاكرحم ليغشت نكمي
 وأ تلوف ىلير وأ سرج رز ةطساوب ةرئادلا نم فثكملا اذه جارخإ متي مث ةيلاع فثكم

 تافلم ةباثمب اونوكي نيتزاف تافلمب ءدبلا دعب كرحا لمعيو .ىزكرم درط حاتفم

 .ميوقتو ليغشت
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 ددرت <> ” < 5 ١ ," ا« )77١ «17 (1

 اتلذ - راتس كرحملا ءدب ةفيرط

 ةلاح نم هتكرح ءدب ىلع ىوقت ىلعأ ةقاط ىلإ جاتحي هليغشت ءدب دنع كرحم ىأ

 ىتلا نم ىلعأ رايت ةدش بحسي هنارود ءدب دنع كلذل ةجيننو نارودلا :ىلإ نوكسلا

 . ءدبلا رايت ةميق تفعاضت املك كرخنلا ةردق تعفترإ املكو نارودلا ءانثأ اهكلهتسي

 وهو كرحما رايت ةميق ساسأ ىلع كرحم ا هب فليس ىذلا كلسلا عطقم ةحاسم بسختو

 ةسمخ نم رثكأ ىلإ نايحألا ضعب لصت ىتلاو ءدبلا رايت ةميق سيلو لمحلاب رئاد
 .فاعشا

 ًادبيال ىتح اهليغشت ءدبل قرط ةدع دجوت ةيلاعلا تاردقلا تاذ تاكرحملا ىف كلذلو

 هذه رثكأ نمو .كلسلا هلمحتي ىذلا نم ريثكب ىلعأ رايت بحسي ىلاتلابو هتردق لكب
 ردصملا تلوف نوكي نأ بجي ةرئادلا هذه ذيفنتلو .اتلد-راتس كرحم ا ءدب ىه قرطلا

 ىلع .اتلد ةليصوت ىلع لمعي وهو كرحملا تلوفل ًايواسم كرحملا هيلع لمعيس ىذلا

 748+ ىوانسي رابقلا ردنصمو 80.1556 لع. لسعي كرما ناك اذ :لاقملا ليبس
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 لمعيف راتس هليصوت ىلع كرحملا أدبي مكحم ةرئاد وأ اتلد-راتس حاتفم ةطساوبو .تلوف

 لصتم وهو .تلوف 11١ ىلإ جاتحم راتس ةليصوت ىلع هنآل ًابيرقت هتردق فصنب كرحلا

 رايتلا ةدش نم لقأ رايت ةلش بحسيس هنارود ءدب دنع ىلاتلابو طقف تلوف 7٠" نآلا

 لمح كرا ليم نكمي ال نكلو . .ةلماك هتردقب أدب اذإ اهكلهتسيس ناك ىتلا

 ءانثأف كلذلو ا. هتردق فصنب نالا لمعي وهف انملع امكف راتس هنارود ةرتتف ءانثأ ل اماك

 ةليصوت ىلإ ريغتي مكحتلا ةرئاد وأ حاتفملا ةطساوبو ةلماك هلرع رس قو نأ دعبو هنارود

يت ةدش بحسي نل تقولا سفن ىفو هتردق لماكب لمعيف اتلد
 ىلا ريغ هنال ةيلاع ءدب را

 لاثملا اذهب كلذ حضونو

 رهيمأ امهر 5 47 تلوف *6٠/1١1/ ١ ناصح ةء كرحم

 لماكب لمعيسف .اتلد ةليصوت ىلع تلوف 7 رايت ردصمب كرحما اذه أدب اذإ

 6 5٠ دودح ىف ىلاع ءدب رايت كلهتسيس هنكلو هتردق

 هتردق نم لقأب كرخلا لمعيسف "8 ردضملا تلوف سفنب 2. ةلوأ هليصوت مت اذإ امأ

 ١و دودح نيق) نيفكي لقأ ءدب رايت ةدش كليعسيس هنكلو 2619 ىلاوح ىأ

 7 لمعي وهو كرحم ا رايت ةدش ىهو ًابيرقت ريبمأ ١" ىلإ لصي لصي ىتح ًايجيردت لقيو (ريبمأ

 لوي نأ بجي ةلماك هتردقب 7 كرحما لمعيل انلق امكف بولطملا تلوفلا نم لقأب

 ضفخنتف طقف تلوف ١1 ردصمب لضتم نالا هنكلو تلوف 5 هتميف رذدصمب

 ىلإ ةرييغت ةظحلو اتلد ىلإ ريغي هنا رود ءانثأو كلذ دعبو .هراي امك ةديش انضيأ ضفختنتو هتردق

 نأ ىلإ جاتحي نل نآلا هنأل ةعيبطلا اتلد ر ايناةدش قم ليلقب رقكأ ايت ةدش: بحسبي اعلذ

 وهو ىعيبطلا اتلد راي ايت ىلإ ةظحل ىف دوعي مث . نارود ةلاح ىف ىعيبط وهف هنارود نمأدبي

 رايت ةدش انيفالت دق نوكن اذهبو .ةلماك هتردق نوكت اتلد هنارود دنع عبطلابو 555 /١

 ناوث ةدع رمتست اهنأ ول ىتح روتوملا قرح اهببسب نكمي ىتلا ةيلاعلا ةميقلا تاذ ءدبلا
 .طقف
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 تاباسحب ةصاخلا نيناوقلا

 سفنبو ةقيرطلا سفنب داعيو ةميدقلا هتانايب ذخؤت كرحم ىأ فل ةداعا دنع ةداع
 تاباسح لمع ىلإ جاتحت نايحألا ضعب ىف نكلو .كلسلا كمسو تافللا ددع
 اهدعبو ةريصق ةرتف ىوس لمعي ملو ًالبق هفل ديعأ دق كرحملا ناك اذإ ًالثمف ةديدج

 ىف ًاببس نوكن نأ نكمملا نم ءايشألا هذه ةديج ريغ فللا ىف ةمدختسملا تاماخلا وأ
 نم نكلو .ةميلس كلس كمسو تافل ددعك هتانايب تناك ول ىتح كرحما قرح

 .تانايبلا ىف ًاضيأ أطخلا نوكي نأ نكمملا

 نيناوقلا قيبطت نكمملا نمف فللا تانايب ةحص ىف كش كانه ناك اذإ كلذلو
 ةردقلا داجيإل ةبسنلاب ةصاخو تاباسحلا ضعب ىف هنأ ةلح أم عم .تاباسحلاب ةصاخلا

 فلتخت تاباسحلاف ًاماقرأ اهناكم عضتو قبطت نيناوق درجم تسيل .كلسلا كمس وأ

 ةردقلا سفنب نيكرحم دج كلعجت لماوعلا هذه لك ءدبلا قرط وأ ليغشتلا تارتفل
 وأ كلسلا عطقم ةحاسم ىف رخآلا نع فلتخم مهنم لك نكلو رايتلا ةدشو ةعرسلاو
 ثالثلا كرحما تاباسح ىف اهمدختسنس ىتلا نيناوقلاو .كرحما مجح وأ تافللا ددع
 تاباسحلا ضعب نلف نيناوملا قيبطت نأ رركأ نكلو .نيناوقلا طسبأو قدأ ربتعت هجوأ

 تاباسحلا هله نم ةيقيقحلا ةدافتسالا ليرت 5 نإ كلذل .ةربخلا نم عيَس نيل جاتحي

 كنأ ول ىتحو دحأ هب ثبعي ملو ىلصألا هفل ناك ول ىتح كرحم ىأ فل ةداعإ دنعف

 تاباسحلاب ةصاخلا نيناوقلا قبطت نأ لواح .ًامامت ةدوجوملا تانايبلل ًاقبط فللا ديعتس
 عم اهفالتخأ وأ اهقباطت ىدمو ةيلصألا تانايبلاو تاباسحلا خان نراق ةياهنلا ىفو
 .ةدوجوملا تانايبلا
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 باطقألا ددع باسحل ةبسنلاب :الوأ

 اهلباقي نأ بجي لاجملا طوطخ ةعرس تدازو . باطقألا ددع لق املك هنأ ًالوأ ملعت نأ بجي

 ؟ كرح اف ةحيرشلل انوركلا عافترإ ىف ةدايزلا هذه لثمتتو تباثلا مسجلا حئارش ةحاسم ىف ةدايز

 بطق وأ بطق 4 كرحم ىف هنم ربكأ ىرجملا وأ ىتحو لفسأ نم حئارشلا كمس نأ دجت بطق

 ةدايزلا نإف بطق ؟ ىلع ممص هفل ةداعإ دنعو بطق ؛ ًالثم كرحم كانه ناك اذإ كلذلو . اذكهو

 ؟ ةعرسب كرحلا لمعيس ىلاتلابو ةعرسلا هذهل ةبسانم حئارش ةحاسم اهلباقي نن لاجملا ةعرس ىف

 بطق " كرحم فل ةداعإ مت اذإ سكعلاو 1 ليمحتلا دنع ةصاخ هترارح ةجرد عفترتس نكلو بطق

 هتردق فصن أبيرقت ساسأ ىلع هليمحت متاذإف لقأ ةردقب كرحملا لمعيسف بطق 4 ساسأ ىلع

 . قرتحيس لماك هلمحب هليمحت متاذإ عبطلابو ًائيش ثدحي نلف بطق ١ لمعي ناك امدنع ةيلصألا

 ىلخادلا رطقلا
 هه ل ل  »ح

 انوركلا ع افترإ 8

 ب



 ديرتو .ةدوقفم هتانايب ةحول اضيأو كالسألا نودب ىأ غراف كرما ناك اذإ ةلاح ىفو

 ىلخادلا رطفلا ساقي :كرحملا كلذ حئارش تينفمهصض باطقألا نم ددع ىأل ةفرعم

 :مسقأ مث ململاب انوركلا عافتراو تباثلا مسجلا حئارشل

 انوركلا خ افترا

 ىلخادلا رطقلا

 ناك اذإ الثمف نيمقر ىأ نيب روصحم حتانلا نع ثحبأ باطقألا لودجل ًاعبتو

 ميمصتل ةحلاص حئارشلا ةحاسم نوكت ٠,1٠١ مقرلاو ٠٠ مقرلا نيب هتميق حتانلا

 .:بط# ”'كرغا

 ان ٠
 افترا . اظركلا ع

 :لاقق

 ملم ١١١ تباثلا مسجلل ىلخادلا رطقلاو ملم ١ - هيف انوركلا عافترا كرحم

 ملم +, ل 100

 نيا «,ا1 ا« وبلا ةيمقرلا نيب روح مقرلا اذه دجنس لودجلا ىلإ رظنلابو

 بق 4

 تافللا ددع باسحل ةبسنلاب اتاك

 : ىتالا ةفرعم بجي زاف 7” كرحم تافل ددع داجيإل

 :اعلد ةليصوت ىلع وهو هيلع لمعيس ىذلا كرما دهج قرف ١-
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 .باطقألا ددع ضصن ١-

 رتماب تباثلا مسجلا حئارشل ىرجملا لوط -*

 رتملاب تباثلا مسجلا حئارشل ىلخادلا رطقلا - ؛

 زا ١ ىراجم ددعاحو

 تياث عقر

 فللا لماعم -/

 ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم -/

 :ىتالا دوناقلا مدختسا مث

 - ىفلملا تافل ددع

 باطقألا ددع ل ا“ اتلد دهج قرف

 ١ ىرجما لوط

 ثالثلا امأ .ةرفوتمو ةمولعم ىلوألا طاقن رسمخلا دجتس نوناقلا اذه قيبطت دنعو

 جرختسنسف ةيسيطانغملا ةردقلا لماعمو فللا لماعمو تباغلا مقرلا ىهو ةيقابلا طاقن

 .اهب صاخلا لودجلا نم ةلوهسب ىدح ىلع امهنم لك

 تباثلا مقرلا لودج -أ

 بتكتسف بطق 4 ناك اذإ وأ ١١7,5 مقرلا ذخأتسف بطق ١ كرحم ا ناك اذإ ىأ

 .اذكهو ١١5 تياثلا مقرلا ناكم

 ته



 فللا لماعم لودج :ب

 ميسقت نكمملا نم ًالغمف ةوطخلاو باطقألاو ىراجما ددع عبتي فللا لماعم مقر نإ

 فللا ةوطخ نوكتس ةلاحلا هذه ىفو ةلخادتم ةقيرطب بطق ؛/ىرجم 4 كلرحم
 ةوطخ حبصتسف ًالثم نيحانجلا تاذ ةقيرطب كرحما سفن ميسقت مت اذإ امأ 6-6:

 ين بوودواسروا ودروس اعسبا بوسي سوو ايا

 ناك امع ديزيس 1:١ فلملا تافل ددع عبطلابف ١-1 ةوطخب نكلو فلملا سفن فل

 اذإ ديزت ىتلا تافللا ةبسنو .حيحص سكعلاو 6:١ ةوطخب فوفلم ناك امدنع هيلع

 ىف ةصاخو ثلذلو . فللا لماعم اهددحي ةوطخلا تربك اذإ لقت وأ ةوطخلا ترغص

 ديعت نأ بجي ةوطخلا ىلاتلابو فللا ةقيرط تلدب اذإ ةيلاعلا تاردقلا:تاذ تاكرحما

 نم ةرئاد لكل فللا لماعم انجرختسأ دقو ةديدجلا فللا ةوطخخ ساسأ ىلع كنتاباسح

 ةصاخلا لوادجلا عضنس انهو . اهلفسأ بتكو قرط ثاللقلاب ةقباسلا تاكرحملا رئاود

 ام فللا لماعم ريدقت نكمملا نمو .ةتباث وأ ةلخادتم ةوطخلا تناك اذإ فللا لماعمب

 تاكرحملا ىف وأ .لوادجلا رفوت مدع ةلاح ىف طسوتملا ىف *.35 ىلا +, نيب

 (178 و ا/لا/ ص فللا لماعم لودج) . فللا لماعم ةقد ىلا جاتحت ال ىتلا ةريغصلا

 هيسيطانغملا ةردقلا لماعم لودج لج

 لوط ةفرعم ًالوأ بجي لودجلا اذه نم ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم جارختسإلو
 : ىتالا نوناقلاب بطقلا

 2211 ىلخادلا رطقلا

 باضقألا دلع

 ظ 7

 - بطقلا لوط



 فللا لماعم لودج

 هلخادتم ةوطخب تاك رحم

 اا دس | دع و

 ١٠١ -مل-

 ١5| ب ١ هو - مب

 | | سال قاد ]تا ه4

 /ا/



 فللا لماعم لودج

 هتءاث ةوطخب تاكر حض

 ضرس| نص |[ضرتس | نعت [ 21 ١ 11 ١1 [ دا



 ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم جارختسإل : لاثم

 مس / - تباثلا مسجلا حئارشل ىلخادلا رطقلا بطق ؟4 ك حم

 ضال

 مس 1,5 آ - بطقلا لوط

 ١اذهل ة اغملا رده نأ دجت ه © درت
 وه لوطلا اذهل ةيسيطانغملا ردقلا لماعم نأ دجتس بطق 5 طخ ىف لودجلا نمو

 ماه ٠

 كرحم تافل ددع باسحل لماك لاثم

 دهجب لمعي 8١-١١-١١ لخادتم بطق ؛/ىرجم 7“ راق ١ ةكلويحسم

 مس 9 ىلخادلا رطقلاو مس”, ه ىرجملا لوط 41. تلوقف ٠/٠

 :ثوناقلا قيبطتب

 باطقألا ددع ل تلد دهج قرف

 ردكزاف ١ ىراجم ددعالرتماب ىلخادلا رطفلا “ رثملاب ىرجما لوط

 1 ل اتلد دهج قرف

 بطق 5 باطقألا ددع ل

 ركم ىف رتملاب ىرجملا لوط

 رثم رثملاب كخاذلا رظقلا

 56-5 قاف 1 قفاراجم اقع

 001 لودجلا نم فللا لماعم

 ؛(,48#: ةيسيطانقملا ةردقلا لماع
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 راه حو د مام نأ دجتم بطق 4 طع

 أ

> 4 0601 

 م دم ا م أل د 13ج ا جوج هع او

 ةفل 117/17: عج دحاولا فلملا تافل ددع

 ةفل 58 كرخا اذهل دحاولا فلملا تافل ددع اذإ

 : ةظوحلم

 قروجع ١ + ىلملا تافل ددع حان مسقي ىرجماب نابناج ةقيرطب كرحا فل ةلاح ىف
 امك ىرجملاب نابناج فل ةقيرطو .ىرجملاب دوجوملا تافللا ددع ىطعي نوناقلا جمان نأ
 .نافلتخم نافلمل نابناج ةدحاولا ىرجم اب دجوي ملعن

 0000 9 ةدْس عشتار نملك هنأ ىأ ًايدرط ابتيسازق رايتلا ةدش عم سانتت كلسلا عطقم ةحاسم

 .فاملا عطقم ةحاسم تداز اهلك: رايتلا

 املك دهجلا قرف داز املكف دهجلا قرف عم ًايدرط بسانتي تافلل ددع كلذك
 - دو 5 ةدمشب ةرشابم ةقالع تافمللا ددعل 3 سني تافللا ددع 3

 نيكل ]' 0 كالسلا ةحانسم نم ديزتو تافللا ددع َس ضفمخت



 نيب قرف كانه نأ ملعت نأ بجي كلسلا .غطقم ةحاسم باسح-. ىف ًادبن نأ لبقو

 هسايق ةدحوو رتموركيملاب ساقي ىذلا وه كلسلا رطقف .رطقلا نيبو عطقملا ةحاسم

 وأ عبرم ميزيد اهسايق ةدحوو بست اهنكلو ساقت الف عطقملا ةحاسم امأ .ملم وأ ميزيد

 باسح دنع امئادف رطقلا سيلو كلسلا عطفم ةحاسمب ةطبترم رايتلا ةدش امئادو .؟ملم

 لماعتلا امئاد كيلع سكعلا وأ رثكأ وأ جودزم كلس ىلإ درفم كلس رييغت وأ كلسلا
 ٠١ درفم كلسب فوفلم كرحم كيدل ناك اذإ ًالثمف رطقلا سيلو عطقملا ةحاسم عم

 ميزيد ت وأ ميريدا ١ نأل ميزيد 5 نيكلسب ىتأت الف جودزم كلسب هفل ديعتسو ميزيد

 عطقم ةحاسمف ىلاتلابو .عطقملا ةحاسم سيلو كلسلا رطق ىه رتموركيملاب ساقت ىتلا

 . ميزيد 0 كلس عطقم ةحاسم ىواست ال ميزيد ه نيكلس

 ؟ملم ١ هعطقم ةحاسم ساحن كلس اهلمحتي ىتلا رايتلا ةفاثكف تاكرحملل ةبسنلابو

 كلس عطقم ةحاسم لخاد ريبمأ 5 هتميق رايت رم اذإ هنأ ىأ ريبمأ 5 طسوتملا ىف نوكت

 ةميق تداز املكو .ًافيفط كلسلا ةرارح ةجرد عافترا نوكيسف ؛ملم ١ اهردق ساحن

 ديدحتف كلذلو هترارح ةجرد تعفترأ املك كلسلا عطقم ةحاسم سفن لخاذ رايتلا

 .اهنم ةريثك لماوعل ًاعبت رخا ىلإ كرحم نم اهتميق ريغتت عبرملا رتميلملل رايتلا ةفاثك
 ةرتف لمعيس ةنأ وأ ةرمثسم ةفصب لمعيس كرحملا ناك اذإ كرحملا ليغقت تارتف لوط

 صاخلا ديربقلا بولسأ وأ .كلسلا ةرارخ ةحرذ  نفافتلاب حمست ةرتف فقيو ةريغص

 وأ -ءام) ىوقأ ديربت ةليسو ىلع ىوتحي ناك وأ نودب وأ ةحورمب ناك اذإ كرحما اذهب

 : (46 86 نويرف وأ ديربتا تيز

 .ةضفخنم وأ ةيلاع اهتميق تناك اذإ كرما اهب فليس ىتلا تاماخلا لزع ةميق وأ

 ةربحخ كليدل نوكي ىعحو كلذل .رايتلا ةفاتك ةميق باسج ىف رثؤت ءايشألا هذه لك

 ىأل ةلصأ ةبوسحملا رايتلا ةفانك ملعت نأ بجي .رايتلا ةفاثك ةميق ديد ىف ةديج
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 راس ةايبعوت ىف تكركا راب ش اتم ةليضصوت...قف كرغا ,اث ةدش
 00 الم اص ل «لأ و | د 5

 ةيلكلا كلسلا عطمتم ةحاسم 27 7 اح

 .رخآ كرحم ةيلاعو كرحما اذهل ةضفخنم رايت ةفاثك بسح اذامل ملعتس تقولا عمو

 1 ىهو رايتلا ةفاثك طسوتم ملعت تنأف كرح كلسلا عطقم ةحاسم باسح دنعو

 . كرحخا لمع فورظل ًاعبت ةميقلا هله عفر وأ ضفخ نكمي هنأ ًاضيأ ملعت نكلو 58

 راتس ةليصوت ىلع كرحملا رايت ةدش كوناق
 - ؛]] || 1 7 أ َة

 رايتلا ةفاثك طسوتم ص -

 رايتلاو كرحملا هب فليس ىذلا كلسلا عطقم ةحاسم بسخم كنأ ظحالت نأ بجيو

 هنكلو رايتلا ةدش عفترت اتلد ةليصوت ىف نال .راتس رايت وه كلسلا اذهب رميس ىذلا

 كرحملل ىحراخلا ليصوتلا عجار) هباسح مت ىذلا كلسلا سيلو نيكلس ىلع عزوي

 (زاق ١"

 كلسلا ءارش دنعو .رطقلا سيلو ؟ململاب عطقملا ةحاسم وه انه نوناقلا باسح خانو

 .ميزيد ىلإ

 رطق ىلإ عطقم ةحاسم نم ليوحتللو

 م5



 انعضو.. نسكعلا وأ رطق ىلإ عطقم ةساسم نم ليوحتلا تياباسح نم ةلدبو ةناييسو

 كيرتو رطملا مويعم ناك ادإ ىلاتلابو اهعطقم ةحاسم انو فليسلا راطقأ عيمجب ؛ لودج

 عطقم ةدحح بسم هق هليوك
 وأ ريشا عطقملا ةححاسم هبناج دجتسو لودجلاب 4فكع ثحبأف

 . نسكعلا

 :لاسفف

 رطق بسحأ .ريبمأ /ا, 17 راتس هليصوت ىلع لمعي وهو هرايت ةدش تكاصح هاه كرحم

 تيلي

 :نوناقلا

 راب لش
 را فالك موت كلسلا عطقم ةح اسم سس لا ل يح . 90-9107

 "ملم ١و كك ته علابلا عطقم هةهح أسم

 ىه جتانلل عطقم ةحاسم برقأ دجتس عطقملا ةحاسمو رطقلا لودج ىف ثحببلابو

 ميزيد ١7,5 ىأ ملم ١,176 رطقلا اهلباقي ؟ملم ,١

 ميزيد ١١.5 وه كرحملا اذهل م دختسملا رطقلا نذأ

 ىلإ رق كاد رم نويغتلا ةلاح ىف ىلاتلا ىبيرقتلا دوناقلا م |لفيعرونا :كمملا نم

 جودزم كلس

 ١ : >> درفملا ل 1 أ رطق

 ١

 ذل



 لزاع نودب

 رنا | ةعابلا
1111117 111111 

200 6.| 
28 65 | 
2,69 17 
20405 15 
2,4 8.| 
2628 1585| 
205 9.] 
3141 20 
3.63 2 
3801 23 
14 23 
1113 2.4 
1008 1 
5.09 2.6 
5_5 275 
617 2.8 
6)6)5 29 
708 30 
 3.1 ك7
802 332 
053 33 
9079 3.4 
0621 35 
0179| 3.6 
2/)]| 37 
1.341 28 
46 1 | 3,9 

2100 4.0 
6003| [.4 
 1,2 |ا04
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 درفم كلس ىلإ نيكلس نم رييغتلل

 ,١ 5 >> كلسلا رطق

 كالسأ 5 ىلإ درفم كلس نم رييغتلل

 ل ا« كلسلا رطق

 درقم كلش ىلإ كالبمأ 4 هت رييعلل

 ١ >> كلسلا رطق

 رييغت ىف مكحتلا كنكمي كلسلا عطقم ةحاسمو رطق لودج مادختساب نكلو

 كالسألا ىزاوت
 ةميق غعفترت ىلاتلابو رايتلا ةدش ةميق تعفترأ املك كرخملا ةردق تعفترأ املك

 راقي كلاب لاعوإ بعضيس ىلعأ نم ةيرتقن ةلسق قيضل ميو كالسلا علقم ةحئاس
 املك هب فوفلملا كلسلا رطق داز املك فلملا عيبطت دنع كلذكو .بسانملا نم ربكأ

 .هعيبطت ةبوعضص تداز

 عومجم نكي كيحب اييش ةعيفر هاا نع كرحملا تافلم فلت اذهل ًايدافتو

 نمو .بولطملا كلسلا عطقم ةحاسمل ًايواسم أعم ةعيفرلا كالسألا هذه عطقم ةحاسم

 . سكعلا وأ رثكأ ىلإ درفم كلسب فوفلم كرحم ليوخت نكمملا

 ةعيفر ىزاوت كالسأ ةدعب كرحنا فلي نأ لهسأو لضفأ هنأ فللا ةداعإ دنع دجتسو

 . ربكأ اهرطق نكلو لقأ كالسأ ددعب فلي نأ نم الدب



 ..كالسألا ىزاوتل ناتقيرط دجوتو

 ىلخاد ىزاوت -أ

 ىجراخ ىزاوت -ب

 ماحل نم الدب تاعومجما ليصوت دنع هنا كانه ام لك .ليصوتلا ريغتي ال نكلو (رثكا

 هذه لثم ىفو نيرخا نيكلس عم أعم نيكلس محلي .رخآ كلس عم دحاو كلس

 فرط لك ةيئاهنلا تسلا فارطألا نأ دجتس طقف ىلخاد ىزاوتب فلت ىتلا تاكرحما
 ةعومجملا ةيادب تناك اذإ هنأ ىأ .فلملا هب فوفلملا كالسألا ددغ سفن ىلع ىوتحي
 تتاك اذإ ةلاحلا هله ىفو ًاضيأ نيكلس هب زافلا ةيادب دجعس كلذكف نيكلس اهب

 ةفل ؟ ديقكلو ةفل 2+ سيل انه تافللا ةيدعف ذانم ةكلس 5٠ ىلع قوعجت قرا

 طقق دحلاو كلل كرما لفل ديغبل نيكلسلا ليوم هيرت تنك .نإو . يزاوت نيكلسي

 ليغ طرتشي آل هنآل ةدخ ىلع ةكلس لك عطقم ةحاسم .بسحلالا ماريثك لضفي ال اذه)
 كالسألا راطقأ نوكت نأ لضفيو .ةيواستم مهراطقأ نوكي نأ رثكأ وأ نيكلسب فللا
 هعطقم ةحاسم كلس رطق نع لودجلا ىف ثحبا مث . ةبراقتم وأ ةيواستم ةيزاوتملا

 . فوفلم كرحم ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع . أعم نيكلسلا عطقم ةحاسم عومجم ىواست

 مادختسباف . درف كلسب هفل ديرنو ميزيد 8,0 ىناثلا رطقو ميزيد 4 لوألا رطق نيكلسب

 ىواست هعطقم ةحاسم ملم ٠و ؟ لوألا رطقلا . كلسلا عطقم ةحاسمو رطق لودج

 ,٠ 5517 ىواست هعطقم ةحاسم ملم *,/5 ىناثلا رطقلا ,5

 ىناثلا عطقم ةحاسم + لوألا عطقم ةحاسم - ةيلكلا عطقملا ةحاسم عومجم

 | ة؟ىاتاد ه5 د سا

 ملم ١,5١1 - ةيلكلا عطقملا ةحاسم نذإ

 مك



 ؟ملم ١,771 ىه ةميقلا هذهل عطقم ةحاسم برقأ نأ دجنس لودجلا ىلإ رظنلابو

 كرما فلي ميزيد/. هو ميزيد 4 نيكلسلا نم الدب هنأ ىأ ملم ,١ 55 رظقلا اهلباقيو

 .ميزيد ١1,5 درفم كلسب

 انلق امكف ىرجملاب دوجوملا كالسألا ددع سيلو ىلصألا تافللا ددع سفنب فليو

 تافللا ددع نأ اذه ىتعمف نيكلسب فوفلم كرحملاو ةكلس ه6 ىرجملاب ناك اذإ

 .ميزيد ١١,0 درفم كلسب ةفن 55 كرحملا فليس ىلاتلابو ةفل 55 ىواسي

 نيكلسب هفل ةداعإ ديرتو ميزيد ١1,5 درفم كلسب فوفلم كرحملا ناك اذإ سكعلاو

 ىه هعطقم ةحاسم ملم ١,76 رطقلا نأ دجتس لودجلا مادختسإبف .ىزاوت

 ثيحب كلسلا راطقأ نم ددع ىأ رايتخإ ةلاحلا هذه ىف نكمملا نمو لما اب

 نوب ةياضألا عطقلا ةعئاسع فراس راظقألا هله عطقم ةحاسم عومجم نوكي

 نم كنأ دجتس لودجلا ىلإ رظنلابف نيكلسي فللا دارملا ناك اذإف .؟ملم 7

 عطقملا ةحاسم+ملم ٠,4 وه اهرطقو ٠,571 عطقملا ةحاسم ذخأت نأ نكمملا

 باماعو# ىلع طلو راك

 ةيولطملا ةحاسملل عطقم ةحاسم برقأ ىهو ؟ملم ١,1١7 ىواسي مهعومجمو

 لسا 17

 نم الدب ميزيد/. 5+ميزيد4 ىزاوت نيكلسب كرحملا اذه فل ةداعإ ةكملا نها

 .ميزيد١ 5 ه دحاو كلس

 دانس نا نواس لآ عيدا نقاب تو ةسأ تي كاتي نتن اذهبو اذإ

 كالسأب .لقأ وأ ربكأ ددع ىلإ كالسألا نم ددع ىأ رييغت نكمملا نم لب .دحاو

 ةحاسم سفن ىلع ةياهنلا ىف لصحخت كنأ ًامئاد دكأت مهملا .ةيواستم ريغ وأ ةيواستم

 .اهب كرحنا فل بجي ىتلا وأ فوفلملا ةيلكلا عطقملا
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 ىجراخلا ىزاوتلل ةبسنلاب :ايناث
 كالسأ ةدع ىلع مسقت ةريبك كلسلا عطقم ةحاسم نوكت امدنع هنأ انثدحت امك

 ًادج ةريبك ةيلكلا عطقملا ةحاسم نوكت امدنعو . ةيلكلا عطقملا ةحاسم ىواست ةعيفر
 نم كلذلو ًايبسن كيمس كلس ًاضيأ تانلا نوكيسف ليلق كالسا ددع ىلع اهميسقتف

 رثكأ وأ ةكلس 5٠ وأ ٠١ ىلع ةيلصألا كلسلا عطقم ةحاسم مسقت نأ نكمملا

 ةركب 7٠١ ىلع ًالثم كلسلا ميسقت ىلإ جاتحتس كنأل تافلملا فل بعصيس ىلاتلابو
 ةيوعص نوكيس ةيلخادلا تاليصوتلا ماحل دنعو .ىزاوت كلس نيرشعب فلتس تنك نأ
 ةيلاعلا تاردقلا تاكرحم ىف ماحللاو كلس ٠١ عم كلس ٠ وحلت كنأ ثيح رثكأ

 ةحاسم ىلإ جاتحيسف ًاديج لزعي ىكلو ًاديج لزعيو ًاديج محلي مل اذإ فعض ةطقن

 . طققف ىلخادلا ىزاوتلاب فللا ةبوعص ىلإ ىدؤت ءايشألا هذه لك .ربكأ

 زاف لك ةياهن وأ ةيادب ىف عمجيس ىلخادلا ليصوتلا دنع هنأ ىجراخت ىزاوت ىتخمو

 نم ةفلتخم تاعومجمل تاياهنلا وأ تايادبلا نم ددع نكلو ةعومجم ةياهن وأ ةيادب سيل
 وأ ةيادبب ةعمجملا كالسألا ددع نوكيس ىجراخلا ىزاوتلا ةلاح ىف ىلاتلابو .زافلا سفن
 فوفلملا كالسألا ددع فاعضأ عبرأ وأ ثالث وأ نافعض وأ فعض ىواست زافلا ةياهن
 غدارعلا كالشأ هينعومه .ةعومجم ةيادب قرطب:دويجوملا كالسألا هدسف:.نلملا هب
 . (فلملا هب: فلي ىئذلا كاآلسألا ددع سفن وهو) ىلخاذدلا

 .ىجراخلا ىزاوتلا تارم ددع ىهف زافلا ةيادب ىف ةعمجملا فارطألا ددع امأ

 كالسأ”ب فوفلم كرحملا نذأ كالسأ ثالث الثم هب ةعومجملا فرط تدجو اذإ ىنعمب
 + نم فارطأ اهب ةعمجم قرع ةباذب ىأ 6 ان زافلا ةيالب تدجوو ىلخاد ىرزاوت

 نوكيف (ىلخاد ىزاوت) كالسأ ” ىلع ىوتحي فرط لكف ىلاتلابو ةفلتخم تاعومجم
 ١١ ىلع نآلا ىوتحي ا لا فرطف ىلاتلابو ىجراخخ ىزاوت فارطأ 4 لصوم كرحما اذه

 م



 . ىجراخ ىزاوت فارطا 4و ىلخاد ىزاوت كالسا ” نع ةرابع كلس

 5 15" نيب ةةزكاس ماستلا اكو ةركب ١١ ىلع كلسلا ميسقت ىلا ةلاحلا هذه ىف

 ةيييلابو تاركب ل او :جاتحأ ىجراخلا ىئرزاوعلاب هنأ نيَح ىف ةكلس

 .زاف ةياهن وأ ةيادب هربتعأو .دحاو ماحل ىف

 :ىهو ةيساسأ طاقن ثالث ريغنت ال ثيحب

 تاعومجملا لخاد رايتلا رؤره هانا ل

 زاف ىأ ةياهن وأ ةيادبب ةعمجملا ةيساسالا عطقملا ةحاسم ان

 ىساسالا تافللا ددع ل

 .ةقباسلا طاقن

 ب ايتلا رورم هاجنإ تعبتت : اذإ ةمدامقلا ايوب ىزاوتل لا 0 0 كلذلو

 زق تاهدسلا ا اذإو .سكاعم ا "لالا احتم تاعومجلا

 , لححأو هاجإ و رابتلا ريسي نأ بجي ةرواجتم

 : نأ لجتس ىجراخ ىزاوت ليصوت هب كرحم فل دنعو

 ةيلكلا كالسألا ددع ىواست فلملا اهب فليس ىتلا ىلخادلا ىزاوتلا كالسأ ددعات
 .ىجراخلا ىزاوتلا فارطأ ددع +زاف ىأ ةيادبب ةعمجملا

 . ىجراخلا ىزاوتلا فارطأ ددع ا نيسانألا تافللا ددع - فلملا هب فلي ىذلا تافللا ددعو اذ

 ىف ةعمجملا كالسألا ددع + ىرجملا لخاد كالسألا ددع < ىساسألا تافللا ددع تن

 زاف ىأ ةيادب
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 بطق !/ىرجم |6 كرحم

 ىجراخ ىزاوت نيفرط

 كرحملا اذهل ماقرألاب لاثم
 سكاعملا رايتلا هاجنِإ - ةفل ١5 - ساسألا تافللا ددع
 ميزيد ١ نيكلس ةحاسم ت ةيدانبألا عطقملا ةحاسم

 ةفل 7١ فل ميزيد ١١ نيكلسب ةفل ١5 فل نم الدب ىجراخلا يزاوتلابو

 و زاف ةيادب مهربتعأو انو [] عمج ليصوتلا دنعو .ميزيد ١١ دحاو كلسب

 زافلا ةياهن الا عم



 ىجراخ ىزاوت نيفرط

 انه نكلو ةقباسلا ةرئادلاك ىجراخ ىزاوت نيفرط ليصوت اهب ةرئادلا هذه

 "١ :١ ١و ل ىلبب ١ انه ةوطخ |اف ةتباث ريغ ةوطخ ١ ىرججاب نابناج



 بطق ة4/ىرجم "ا كرحم

 ىجراخ ىزاوت نيفرط



 بطف : / ىرجم :١ كرحم

 نسجراش اوت نيفرظ

 انه نكلو ىجراخ ىزاوت نيفرطب بطق ؟ ةقباسلا ةرئادلاك ةرئادلا هذه
 رمي هنأ دجتسف تاعومجملاب رايتلا هاجحِإ تعبنت ولو فلتخأ ليصوتلا بولسأ
 .ًاضيأ ةقباسلا ةرئادلا ىفو انه سكاعم هاّجنِإ ىف





 بطق 4/ىرجم ا/ ١ كرحم

 ىجراخ ىزاون فارطأ

 ' 7 ف

 رب

 ىلا 7 و

 ,_ ورب 2 مع
70 

 #7 رب بوبس

 2: مك ل

 و 9 ” كسب
 جينع مجحدم < 2

 "<ججب

 >> نيس

 راي : 8 ةيادبلا نم رايعلا رورم تعبتت اذإو فارطا : اهب زافلا ةياذب ايتلا نأ دجتس ان ة ' , : ا

 ,سق امنا ىف ريس
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 ىجراخلا ىزاوتلا ىلع تاظحالم

 وأ تافلملا عيزوتل ةبسنلاب ئش ىأ رييغت متيال ىجراخلا ىزاوتلاب ليصوتلا ةلاح ىف ان
 .ىداع كرحم ىأ ىف تناك امك اهتوطخخ وأ اهطيقست

 امكو .تافللا ددع ًاضيأو فلملا اهب فليس ىتلا كالسألا ددع ىف طقف مشي رييغتلا

 دنع اهلصأ ىلإ دوعت ةيساسألا عطقملا ةحاسمو ىساسألا تافللا ددع نأ تملع

 . ىجراخلا ىزاوتلاب ليصوتلا

 ددع ىلإ عجري اذهو ىجراخس ىزاوت فارطأ ددع ىأب كرحم ىأ ليضوت نكمي ال ان

 ددع ىواست نأ نكمي ىجراخلا ىزاوتلا فارطأ ددعف دحاولا زافلا كانك سشيمم

 اهفصن نوكي نأ بجي عبطلابو اذكهو ...اهعبر وأ اهفصن وأ زاف دحاولا تاغومجم

 .رسك سيلو حيحص ددع اهعبر وأ

 ًاضيأ دحاولا هجولا تاكرحم ىف ىجراخلا ىزاوتلاب ليصوتلا ةقيرط مادختسإ نكمي ان

 .تاذلاب لزانملا تابملط عاونأ رثكأ ىف ًالعف ةمدختسم ىهو

 .ةدحاو ةعرس نم رثكأب لمعت تاكرحم ىف ىجراخلا ىزاوتلا ليصوت هدم ل0
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 كرحملل ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا ةردقلا

 متي اهساسأ ىلعو اهتيعونو حئارشلا ةحاسم ىلع لوألا ماقملا ىف كرحملا ةردق دمتعت

 لمعي ليغشتلا دنعو نيعم باطقأ ددعو نيعم كلس كمسو يعم :تافل ددغ تاسع

 ةميق ريغتت طاقنلا هذه لك نم ىأ باسح ىف أطخ ثدح اذإف نيعم دهج قرف ىلع
 ةردقلا ةميق نم ضفخي نأ نكمي طاقنلا هذه نم ىأ نأ ةظحالم عم ةيساسألا ةردقلا

 ةردق ةميق نم عفري ثيحب ةقباسلا طاقنلا نم ةطقن ىأ باسح نأل اهتدايز سيلو
 عافترإ ىلإ ىدؤتس دهجلا قرف ةدايز وأ كلسلا عطقم ةحاسم ةدايزك ةيساسألا حئارشلا

 .ًاضيأ كرحملا ةرارح ةجرد ىف

 :ىتالا كرابتعإ ىف عضت نأ بجي كلذلو

 .ةردقلا لقت تباث دهجلا قرف لظو فلملا تافل ددع داز املك *
 ةجرد ًاضيأ عفترتو ةردقلا عفترت تباث دهجلا قرف لظو فلملا تافل ددع لق املك *

 7 . ةرارحلا

 عفترتو كرحخ ا ةردق تعفترإ (مزاللا نم رثكأ) كلسلا عطقم ةحاسم تداز املك *

 .هترارح ةجرد اضيا

 .ةردفلا لقت كلسلا عطقم هينا كلف يا ف

 . هترارح ةجرد ًاضيأ عفترتو ةردقلا عفترت رايتلا ردصم ىف عافترإ ثدح اذإ *
 . كرحا ةردق لقت رايتلا ردصم ىف طوبه ثدح اذإ *

 .كرحما ةردق ضفخنت ىلعأ ةبذبذب نكلو بولطملا تلوفلا سفنب كرخحما ليغشت مت اذإ *

 ةرارح ةجرد عفترت لقأ ةبذبذب نكلو بولطملا تلوفلا سفنب كرحملا ليغشت مت اذإ *
 . كرحما

 .هتردق لقت بطق 4 ساسأ ىلع هفل ديعأو بطق ١ فوفلم كرحم ا ناك اذإ *
 عفترتو هتردق عفترت بطق © ساسأ ىلع هفل ديعأو بطق 5 فوفلم كرحما ناك اذإ *

 .لماك لمحب ةليوط تارتف ليغشتلا دنع هترارح ةجرد ًاضيأ
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 هقل دينعأ وأ فثكم ةظساوت) زاف ١ ىلع هليغشت قو.زاف ' لمعي كرما ناك اذإ 8

 .هتردق لقت (دحاو هجو كرحمك

 نودربكأ ةردقب لمعي زاف ” ساسأ ىلع هفل ةداعإ متو زاف ١ لمعي كرحنلا ناك اذإ *
 (ةقدب هباسح مت اذإ) هترارح ةجرد ىف ع افترإ

 وأ لمح دوجو مدع ةلاح ىف .ىعيبطلا اهلدعم نع ضفخنت كرحم ا ةردق نأ ىنعم ان
 عفترتس لماكلاب لمحلا ىلع لمعي كرا ناك اذإ نكلو ًائيش ثدحي ال لقأ لمح
 . قرتحيو هترارح ةجرد

 ةردقلا امأ تاو ١٠١٠٠-تاووليكلاو (19) تاولا ىه ةيئابرهكلا ةردقلا سايق ةدحو ال

 : (8138)هل رمريو تاو 7451 ىئواسي ناضحلاف ىريلختألا تانايقلا

 ةطفي نودبو غراف زاف ” كرحم حئارش ةردق داجيإل ىنايب مسر ةمداقلا ةحفصلابو ان

 رطقلا برض لصاح ىه ةيسأرلا ماقرألا لودجلا اذه مادختسإلو تاووليك 3 ىتح

 كرحملا ةردق ىه ةيقفألا ماقرألاو .مسلاب ىرجملا لوط اك تباثلا مسجلل ىلخادلا
 برض لصاح. ناك اذإ الثمف ةئيعم باظقأل نيطخ لكف تاينحنملا امأ .تاووليكلاب

 ةروصحم نوكت كرحلا ةردق نذإ بطق 4 كرحخ او مس/١ ىواسي رطقلا ا لوطلا

 .ىلعألا ةميقلا ذخأن كرحملا عنص ةثادحل ًاعبتو تاووليك ١,4 ىلإ ١,١ نيب
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 هجوأ ةثالث تاكر حمر ايت ةدشو ةردق لودج

 ةلكلشك 7 أ 899 2-8 ب8 207 | 30

 كرحم ةكرام نم ًادج ةطيسب بسنب فلتخت بطق 4 تاكرحمل ةيبيرقت ميقلا هذه

 هرايت ةدش ةميق عفترت كرحملا باطقأ ددع داز املك هنأ ىلع ةوالع ىرخأ ةكرام ىلإ

 . لقأ باطقأ ددعب نكلو ةردقلا سفن هل رخا كرحم نع
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 هج وأ هنالث تاك رحم

 ةلذم 11 فالزنإ تاقلحب

 ىباجنسلا صفقلا تاك رحم: نيناوق سفنب مسقي تاك رحخا هذه لثمل تباثلا مسجلا

 لمعيس ىذلا تلوفلل ًاعبت املد وأ راثس ًايجراخ لصويو فل ةقيرط ىأب فليو امام

 . هيلع

 ًاضيأ مسقت تافلم ىراجملا هذه لخاد عضوتو ىراجم هب كرحتملا وضعنل ةبسنلاب امأ

 ددع باسحل اهب اعلد وأ راتس لحخادلا نم لصتيو تياغلا مسجلا قل نيناوف سهنب

 ةلوزعمو ةرادإلا دومع ىلع ةبكرم ساحن ةقلحب فرط لك اولصتي ةثالثلا هفارطأو هتافل

 تاكرحملا نم عونلا اذه زيمتيو قالزنألا تاقلحب ثالثلا تاقلحلا فرعتو .هنع

 قيرط نع كلذو كرحتملا وضعلا تافلم عم ىلاوتلاب ةيجراخ تامواقم ليصوت ةيناكمإب

 مزع داز كرحتملا وضعلا تافلم ةمواقم ةميق تداز املك و .تاقلحلل سمالملا نوبرشلا

 نارودلا علذب ثل-ئنع ىلاتلابو .ءدبلا رايت ةدكَش ةسنيلا لقت تقولا سفن ىفو نارودلا عذب

 هده ضفخي مل كرحتملا وضعلا تافلم عم ىلاوتلاب ةلماك ةيجراخلا ةمواقملا ةميق لصي

 .ًاعم كرحتملا وضعلا تافلم فارطأ رصقي ىتح نارودلاءانثأ ًايجيردت ةميقلا

 نيب ىربوك لمع نكمملا نم ةيجراخ تامواقم نودب كرحملا اذه ليغشت تدرأ اذإو

 مزعب كرحادبيو اهسفن ىلع كرحتملا وضعلا تافلم رصقتس كنأ ىأ ثالثلا تاقلحلا

 .باجنسلا صفقلا كرحم لثم هلثم ىداع نارود

 وضعلا تافلم ىلع رصق لمع نودب تباثلا مسجلا تافلمل رايت لصو اذإ عبطلابو
 .قرتحيف ديدش ءطبب روديو ةيلاع رايت ةدش كرحملا بحسيس كرحتملا



 قالزنإ تاقلحب كرحم ءازجأ حيضوت

 ءاطغ - ١

 ىلب نامور -؟
 طبر رامسم ١-

 كرحتملا وظعلا - 5

 قال نا تاقلح -ه ٠ ارث أى 55 3 1
 7 ا 4 1 - 2

 تبذلا مسجلا - أ عورال ل ليغشت
 ءاطغ 1 ظ

  7 0-0ا ١

 .نوبرشلا

 تامواقملا تايادبو ةمواقم ىلعأ عضو ىف تاتسويرلا ةمجن نوكت نارودلا ءدب ةظحل

 ءدب دعبو (3-2-1) قالزنإلا تاقلحو نوبرشلا ةطساوب روتورلا تافلم عم ةلصتم ةثالثلا

 تامواقملا ةميق ضفخيف نيميلا هاجتإ ىف تاتسويرلا ةمجن كيرح ىف أدبي نارودلا

 هنارود ةلرفلا ليكيو ةرشابم قويرتكلا كارطا تاغتسويرلا ةسمن' نسفالت نفع ايجيرالت
 . تامواقملا نودب روتورلا تافلمت



 هجوأ ةثالثلا تاكرحمل ةيسيئرلا لاطعألا

 ةنراقم ىلاثم كرحم ربتعي وهف هجوأ ثالثلا ةصاخ ةدودحم باجنسلا صفقلا كرحم لاطعأ

 . هميمصتل ةبسانم هليغشت فورظو ةديج كرحملا فل تاماخ تناك اذإف ىرخألا تاكرحملا عاونأب

 كيلعف ةريصق تارتف ىلع ةنايص ىلإ جاتحي الو لاطعأ هل ثدحي ام ًاردانف ةتباث رايتلا ردصم ةميقو

 : ىلي ام ةليلقلا هلاطعأ نمو . ىلبلا ناملور ةيحالص نم دكأتلا طقف

 :عمنرم هتوص نكلو ةيعيبط رايت ةدشب رودي كرحملا ١-

 اذإف لمح نودب كرما ليغشتو لمحلا نع كرحملا لصف بجي ةلاحلا هذه 7

 اذإ امأ . هتنايصب كيلعو لمحلا نم نوكي توصلاف عفترم توص تنودب كرحملا لمع

 ةحورملا سمل مدع نم دكأتو ىلبلا ناملور ةيحالص ربتخأف عفترم توصب كرحملا لمع
 . ءاطغلل

 :كرحملا ةرارح ةجرد ىف عافترإ ١-

 .اهب ضاخلا ءاطغلا نودب وأ ديربتلا ةحورم نودب لمعي كرحما -

 كرحملا ةردق نم رثكأ لمحلا ةدايز -

 :ةعافترا وأ دهجلا قرف ضافختنإ -

 بلجلا وأ ىلبلا نالور فلت

 ضافخنإ وأ ةيوطر ةجيتن اهضعبو تافلملا ريب سمالن ىأ) تافلملاب رصق ةوجو -

 (لزعلا ىف

 .هنارود ًادبيالو ًاتوصض ثدحي كرها -

 كرخللا لحخاد نم وأ رايتلا ردصم نم ثدالغلا نم زاف ط وقس ب
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 بلجلا وأ ىلبلا ناملور ىف ريبك فلت -

 مزاللا نم ًاريثك ربكأ لمحلا -

 أعم نيتزاف تافلم وأ مسجلاو كرحنا تافلم نيب سام دوجو -

 :هنارود ادبب 28و ًاتوص ثدحي ال كرحملا -

 كرحلا لخخاد وأ رايتلا ردصم نم ةئالثلا وأ نيتزاف طوقس -

 اتلد وأ راتس ةليصوت دوجو مدع -

 لمحلاب لمعي الو لمح نودب لمعي كرحملا -4
 كرا ةردف دومنيك ١ وأ ةلوهسب كرحتي أ لمحلا ا

 ةريبك ةبسنب دهجلا قرف ضافخنإ -
 تافلملا لزع ضافخنإ -

 ىلبلا ناملور فلت -

 .ىباجنسلا صفقلا نابضق ىف لصف -

 نكمي اال ةلاحلا هذه ىفو كرحتملا وضعلل ىباجنسلا صفقلا نابضق ىف لصف -

 ةيلاعلا تاردقلا تاذ تاكرحملل ةبسنلاب امأ ةريغصلا تاك رحملل ةبسنلاب ءيش لمع

 .ساحنلا نم تناك اذإ ةصاخ ةقلحلا عم ةككفملا نابضقلا ماحل نكمملا نمف

 نأ ةلاح ىف امأ لاطعألا هذه هيلع ترهظو ةئافكب لمعي ناك كرحم لاطعألا هذه

 .درأو فللا ىف أطخ دوجو لامتحاف ةرم لوأ نم لطع ىأ رهظو هفل ديعأ كرحلا
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 تباثلا وضعلا حئارش جارختسإ ةيفيك

 لخاد نم حئارشلا ةعومجم جارخإ كيلع متحتي اهفل ةداعإ دنع تاكرحملا ضعب

 نم حوتفم كرا مسج نال ةجيتن هلخادب ىهو اهفل ةيناكمإ مدعل ىجراخلا فالغلا
 .ةدحاو ةهج

 رثكألا ةقيرطلاو اهمادختسا نكمي قرط ةدع دجوت حئارشلا ةعومجم جارخإإلو

 فالغلا نخسي مث .رخآ بولسأ ىأب وأ ةميدقلا تافملا نم حئارشلا قلعي نأ ىه ًامادختسا

 .ةقلعم حئارشلا لظتو (هيلع قدلا ىلإ جاتحي وأ) طقسي هلقثبو ددمتيف ىجراخلا

 ةرم ىجراخلا فالغلا لخاد حئارشلا ةعومجم ةداعإ دنعو فللا نم ءاهتنإلا دعبو

 .تيزلا نم ليلق اهيلع عضويو جراخلا نم حئارشلا ةعومجم ًاديج فظنت ىرخأ

 ةعومجم عضوت اهدعبو الصفنم نخسي مث لخادلا نم كرحلا مسج ًاديج ًاضيأ فظنيو

 ىتح ضرألا ىلع هقدو حئارشلاب مسجلا عفر نكمملا نم دع ىسأر عضوب حئارشلا
 ىلصاللا اهعضو ىلإ حئارشلا دوعت

 : تا طظحالم 7#

 . طحشلا ةبسنب ىفتكيو سبك حئارشلا ةعومجم لخدت تاكرحملا هذه لثم ىف ان

 : *يخستلا لبق اهكفو ريماسملا هذه لثم كانه تناك اذإ ًاديج ثحبلا بجي

 بجي كفلا لبق دكأتللو .حئارشلا هقوف زكرت زراب ءزج حئارشلا لفسأ دجوي ةداع ال

 بيكرت ةداعإ دنعو .ىلعأ نم حئارشلا ةيادب ددحح تباغلا مسجلا ىلع ةمالع عضو

 امك حئارشلا عضو نأ دكأتت ثيحب ةمالعلا هذه رهظت ىتح لفسأ طغضت حئارشلا

 ,ناك



 تحل اهنأ للا دعب: دقانلا» :وعوجلا وم تانفلملا دعب سايق بجو للا ان ا

 ال هنأل لزعلاو فللا تارابتخا عيمج ةحص نم دكأتلا كلذكو تناك ام لوطأ
 ال تو | ١ جالا كانو تسلل هياتم هلال 32 سوق# م

 ع

 . ىرخأ ةرم

 تباثلا مسجلا حناومت 1 ىجراخل ! مدس /

 رسما ان ١ ١ ئارشلا لاخدإ ةيادب



 ةيلخاد ةيرارح تايامح
 (لباك ومرث)

 دنع نوفطهمس وددعتم جماع هامور ىلع ئوعحي نم اهدسعارلا ةاهدب لدجويو

 لسففمي مج الوصل ااقرو تقاخر#لا |ذِ لسفر ةييحب#زارس ةجول هيقرعت
 كارحلا تافلم ًاسمالم عضوي اذهو . ليصوتلا عضو ىلإ ىرخأ ةرم دوعيف هترارح ةجرد
 ىفرط لصتي دحاو هجو كرما ناك اذإف . هتزورلا ىلع هيفرط جرخيو لخادلا نم

 ةرارح ةجرد عافترإ ةلاح ىفو . كرحملل ىسيئرلا فرطلا عم ىلاوتلاب لباك ومرثلا

 ضفخنت ىتح كرحلا فقيف هيفرط لصفنيو لباكومرثلا اهب رثأتي ببس ىآل تافلملا
 ةرم كرحما ليغشت نكميو ليصوت عضو ىف لباكو مرثلا تكاتنوك دوعيف تافلملا ةرارح
 . ىرخأ

 زاف تافلم سمالي لباكو مرث لك . ةثالث عضي هجوأ ثالثلا تاكرحم ىفامأ

 عم ىلاوتلاب اولصتي ةتزورلا ىلع طقف نيفرط جرخيو ىلاوتلا ىلع ةثالشلا اعم اولصتيو
 صاخلا لباكو مرثلا لصفيسف زاف ىأ تافلم ةرارح تعفترا اذإف . روتكاتنوكلا ةنيبوب

 . كرحنا نع ىلاتلابو روتكاتنوكلا ةئيبوب نع رايتلا لصفيف اهب

 ! : تاظحالم 7*

 فلست هرايت هذ نأ نم دكاعلا بهي داو هو كرما ناك اذإ ةلاخع ىف ال

 عم ىلاوتلاب ةرشابم لباكومرثلا لصتي ال ىلعأ تناك اذإف لباكومرثلا تكاتنوك
 .روتك اتنوكلا ةنيبوب عم ىلاوتلاب لصوي نكلو كرحملل ىسيئرلا فرطلا

 اهنكلو سمالت ةشير اهلخادب دجويالو ًادج ريغص اهمجح لباكومرثلا عاونأ ضعب ان
 عفترتو ةيداعلا ةرارحلا ةجرد ىف ىهو ةضفخنم ةمواقم ةميق اهل ةدام نم ةنوكم

 ءا/ ١



 اهتمواقم لصت هنيعم ةرارح ةجرد ىتح (2100) ةرارحلا ةجرد تداز ايبا اهتم واعم

 .اهلالخ نم رايتلا رميال هح وتفم ةطقن اهناكو حيصتت موالا نم نييالم ةدع نيل

 ىلا لباك ومرثلا لوصو دنع لصفت ةصاخ ةينورتكيلا ةرئادب لصتت عاونالا ضعب ال

 الإ لباك ومرشل رييعت بجي ال ةلاحلا هذه ىفو .ةياهنالام نسبا ةنيعم ةموامم ةميق

 هب ةصاخخ ةليدح ةرئادب نكلو فلتخم ساك ومرت سيك رك وأ . ليدوملا سهن رخآب

 .هفالتإ ىلإ ىدؤت هب رمت كلذ نم رثكأ تلوف ةميق ىأف

 قوف وأ جراخلا نم كرحملا مسج ىلع بكرت ىرخا لاكشأب ةيرارح تايامح دجوت ال

 .ةيلاعلا ةعرسلاو ةردقلا تاذ تاكرحمل اب ةصاخ ىلبلا ناملور



 ةلمرغب الدوزم تاكر حم

 .ىتاذلا روصقلا ةوقب ةدم ًارئاد لظي هنع رايتلا لصف ةظحل كرحم ىأ

 ةظحل سفن ىف كرحملا فوقو متحتي شانوألا وأ دعاصملا لثم تانيكام ضعب ىفو

 ةلمرفلا قرطو لاكشأ دعتتو اهدنع هفوقو دارملا ةطقنلا ىدعتي ال ىضح هقع رابقلا اق

 لمارف ليت عضي روبنطلا اذه قوفو .هعم رودي روبنط كرحملا نا يعج بلا وب هنأ اههنمو

 . كرحخا نارود نكميال ىلاتلابو روبنطلا كسميف

 رح كرحم ا حبصيو ليتلل لماحلا عارذلا بذَجَم رايتلاب اهتيذغت دنع ةنيبوب ةطساوبو

 وأ .مكحت ةرئاد قيرط نع نايحألا ضعب ىف ةنيبوبلا هذه ىلا رايتلا لسيو .ةقرسلا

 ىلع لمعت ةنيبوبلا تناك اذإ كرحم ا ىلإ ةلصاولا ثالثلا فارطألا نم نيفرط ذخأب

 كلذو راتس ليصوت ةطقن نم هذخأي رخآلا فرطلاو دحاو فرط ذخأي وأ .تلوف

 كرما ىلإ رايتلا لوصو ةظحل ىلاتلابو .تلوف 7٠١ ىلع لمعت ةنيبوبلا تناك اذإ
 دنعو .هنارود كرحم ا ًادبيو ليتلل لماحلا عارذلا بذجتف ةلمرفلا ةنيبوب ىلإ ًاضيأ لصي

 ةوقب روبنطلا كسميف ليتلا عارذ دوعيف ةنيبوبلا نع ًاضيأ لصفني كرحملا نع رايتلا لصف
 . ىايلا

 بذجني ةنيبوبلل رايتلا ليصوت دنع عفدني ةنيبوبلا نع رايتلا عطق دنع

 ' ىف ةيواضيبلا ةعطقلا نوكتف عارذلا ةعطقلا ليمتف مامألا ىلا عارذلا

 حبصيو ليتلا حتفيف ايدومع عضو روبنط ىلع ليتلا قبطيو ةيواضيبلا

 .ًارح روبنطلا كرحا
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 :هخظوحلم 2

 ةرئادل الوأ رايتلا لصي ةلاحلا هذه ىفو رمتسم رايت ىلع لمعت ةلمرفلا تانيبوب ضعبال

 .ةنيبوبلا ىفرط ىلا اهنمو ديحوتلا

 ةئيبوب اهل سيلو بولسملا كرحتملا وضعلا ةيرظنب لمرفت شانوأ تاكرحم ضعب دجوت
 ىلع بكرملا ليتلا سماليف مامألل روتورلا عفدي ىاي دجوي فوقولا ةلاح ىفو . ةلمرف
 كرحملا تافلمل رايتلا لوصو دنعو . ةلمرف ةلاح ىف كرحملا نوكيف تباثلا ليلا سكألا

 ةجيتن ىايلا هاجت ىلعأ نوكت لاجملا ةوق نأ ثيح ىايلا ةوق ىلع ابلغتم روتورلا بذجني

 . ةهجلا كلت ىف ربكأ تباثلا مسجلا حئارش كمس نآأل



 تاكرحملا ىف دارتلا ةميق رييغت

 ميمصت ىف اهباسح مت : ىلا ددرتلاو تلوفلا ةميق سفنب كرحم ىأ سل 1 حو

 ستريه © ؛ 0-52 ىلع ليغشتلل ممصم كرح ا ناك اذإف ىجراخلا اة كرا

 مت اذإ ىلاتلابو لقأ ةردقب كرحما لمعيس .ستريه 5١ نكلو تلوفلا سفنب هليغشت متو
 كرحملا ةعرس نأ ةظحالم عم .كرحملا قارتحإ ىلإ اذه ىدؤيس لماك لمح هليمحت

 ةلاح ىف ًالثم بطق ؟ كرحلا ناك اذإ لاجملا ةعرس نوناقل ًاعبتف .ةلاحلا هذه ىف عفترتس

 ١١ ىلع لمنع اذإ امأ :ةقيقد/ةنفل 5 ةععرس نوكت ستريه 8٠ ىلع هليفشت

 ةقيقد /ةفل ٠ 71١ هتعرس نوكتسف ندا ريفا

 ىلع هليغشتب تمقو شكره 16 /ن تلوف"/١٠ ىلع هليغشتل ممصم كرخملا ناك اذ

 قارتحإ ىلإ كلذ ىدؤيسو هترارح ةجرد ًاضبأو هتردق عفترتس ريترو

 . ةبسنلا سفنب تلوفل مقل اةسيق اسك مقري نأ بوي ةحرفلا ةميق كسا (اذإ قفل هتافلم

تلوفغل 13 ةميق اضيأ شضعفخنت نأ بجي ددرتلا هةميش 99 اذإو
. 

 1١ ىلع هليغشت دنعف . ستريه 5١ / تلوف ٠/8١ ىلع لمعي كرحم ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع

 . ًابيرقت تلوف 45١ حبصيف 7١١/ ىأ ةبسنلا سفنب تلوفلا ةميق عفترت نأ بجي ستريه

 كرما لهي كلذبن

 ةلاح ىف ةيواستم ةءافكب

 مغ ىلتع ةلي مست

 ىلع وأ ,ستريهه*٠/تلونف
 نسنتريه”؟ /[تلوقف6



 لاجملا ةغرس ىف مكحتملا نأ ىسيطانغملا لاجملا ةعرسب صاخلا نوناقلا نم انملع امك

 داز املكو لاجملا ةعرس تداز املك (112) ددرتلا داز املكف باطقألا ددعو ددرتلا وه

 ةدزك ىف مكتسفلا: نكي مَ يمت نبيل نمز نو, ةغرسلا'تطقتننأ املك باقتكألا دع
 كرحلا ةعرس ىف مكحتي نالا ىتحو ناك كلذلو .ةصاخ تادلومب الإ ًاروسيم رايتلا

 .ةيجيردت تاعرس تسيلو ةتوافتم تاعرس ىلع لصحي ةقيرطلا هذهبو .باطقألا رييغتب

 ددرتلا هميق ىف مكحتلا ةطساوب ةعرسلا رييغت : 3

 ددرتلا ةميق ىف اينورتكلا مكحتي وهو (5215180 00771101 زاهج ةطساوب كلذو

 كرحملا لمعي ىتحو عبطلابو ةيناث / ستريه ١١١ ىتح ددرتلا ةميق عفر هتطساوب نكممو
 قرف ىف اضيأ مكحتي وهف تافلملا ةرارح ةجرد ىف ىداع ريغ عافترأ نودو هتئافكب
 اقنا دهجلا ضفخنأ ددرتلا ضفخنأ املكو دهجلا هعم داز ددرتلا داز املك ثيحب دهجلا

 ةريبك ةزيم هذهو . تاعرسلا لك ىف ةيعيبطلا هتئافكب كرحملا لمع لعجت ةددحم بسنب

 ثيح نم ىلاثم كرحم ربتعي ىباجنسلا ضفقلا كرحمف . ًاميدق ةرفوتم نكت مل ًادج
 ةلآ ديري امددع اميدق نكلو . ىرخأ عاونأ تاكرحمب انراقم همجحو هتنايضو هعفلكت

 الغم عضيو باجنسلا ضفنقلا كرحم مادختسا عيطغسي ال ةيجيردت تاغرسب لمعت

 رمتسملا رايتلا كرحم نكلو هتنايص ةبوعصو هتفلكت عافترا نم مغرلاب رمتسم رايت كرحم

 تاعربم ىف مكحتلا حبصأ اينورتكيلا ةعرسلا ىف مكحنلا زاهنج ةظساوبو نآلا امأ
 ىأ باطقألا سيلو ددرتلا ىف مكحتي وهف ءاشت امك . ًايجيردت باجنسلا صفق كرحم
 دوجوملا ددرتلاب كرمحملا اذهو بطق ؟ نكيلو ةدحاو ةعرس 3! رسم ف لاقط يت رقم كنأ
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 هنأ ثيحو هتعرس ديزتس ةدرشلا داز املكف ةقيقد /ةفل 58 ٠ .٠ ابيرقت هتعرس ستريه © ٠

 نع شكا ىلإ لسب نأ اضيأ نك ىأ :نيفروع 19+ ىتيع دعرعلا ىف وكطيملا نمي

 ًايجيردت ةيلمعلا هذه متتو .ددرتلا ضفخنأ اذإ كلذكو كرحما اذهل ةننقملا ةعرسلا فعض

 ,مانكت امك

 كرحم نأ ىأ ءاشت امك ًايجيردت ًاضيأ نوكتس كرحملا ةعرس ىف مكحتلا ىلاعلابو

 . لضفأ لب رمتسم رايت كرحم ىواسي (5معع0 ءمجأت'م]) زاهج + ناجنس صمف

 11ج 5ك 0



 وأ بق و ىإةفعاشتم ريغ تاعرس ديت تثكم نإ فلا فيم انه فلخو

 :الثم بطق 8و ياس

 :ةفعاضتم ريغلا تاعرسلل ةبسنلاب -أ

 ٌنيترئاد ىلع كرما ىراجم سفن مسقي وهف ديدجلا هب سيل ةقيرطلا هذه فل

 ذل وأ متيف .بطق 1و 4 تاعرسلاو ىرجم 5" كرحملا ناك اذإ ًالثمف . :يتاضفنم

 كلس رطقو تافل ددعيو فل ةقيرط ىأب بطق 4/ىرجم "١ ساسأ ىلع كرحما ميسقت

 قوفو ىراجملا سفن ىفو ةدحاو هدععرس ىداع كرحم فلت كنأك ةعرسلا هدهب صاخ

 ةعرسلا فل ًادبيو .بطق /ىرجم 7” ساسأ ىلع كرحلا مسقي ىلوألا ةعرسلا

 صخي كلس كمسو تافل ددعو ةوطخو فل ةقيرط هل لصفنم رخآ كرحم هنأك ةيناثلا

 عبث اشلد.وأ راتسميهنم الك لصوي فارطأ أ ةعرس لك نم جرخيسو .ةعرسلا هده

 ىلإ رايتلا لصب مكحت ةرئاد وأ صاخ حاتفم ةطساوبو .كرحملا هيلع لمعيس ىذلا دهجلا

 ةئيعم رايت ةدشو ةردقب ًابيرقت ١5 ** ةعرسب روديف بطق لا ةرئاد تافلم فارطأ

 اهلصيو ىلوألا ةعرسلا تافلم نع رايتلا الوأ لصفي ةيناثلا ةعرسلا ليغشت ديري امدنعو

 رايت ةدشو ةردقب ًابيرقت : ةفل +5١ ةعزسي كرما لمعيف بطق "لا تافلم فارطأ ى لإ

 . بطق : ةيعربس 9 لقأ

 : تاظحالم

 فارطأ كرا نم جرخيو ًايلختاد انلذ وأ راقس ةّغعرس لك ليصوت نكمملا نم *

 ًاعم ىلوألا فارطأ ثالثلا نيب ةءارق دجتس فارطالا رابتخأ دنع ةلاحلا هذه ىفو .طقنف
 ةعرسلا فارطأ | نم فرط ىأ نيب نيب ةءارق دجوي الو | نييرخالا فارطأ ث اغلا نيب ةءارقو

 .سرفألا ةةومنلا فارطأ عم ىلوألا
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 نال اهمجحل ةبسنلاب ةريغص اهتاردق تاكرحملا هذه لثم نأ دجتسو ةصاخلا هتانايب هل

 ىفابو تاقلملا نم ءزج نم كيلوشتنم لاجم وه كرحتتملا وضعلا عفدي ىذلا لاي اله

 .لكأ ةعيلقلا ةعرسلا رفق اسلاذو ءايل هوسو 9 كاك“ تاتفلملا
 .ةعرس ىأ ىف ىجراخ ىزاوت تافلملا ليصوت ًادبأ متي ال تاعرسلا تاكرحم ىف ف

 بجي كلذلو ىرخألا ةعرسلا تافلم ىف رايت دلوتي ةعرس ىلإ رايتلا ليضوت دنع هنأل

 حيصتف .ىجراخ ىزاوت اهب ىرخألا ةغرسلا تناك اذإف .ةحوتفم اهترئاد نوت نأ

 .رايتلا ةدش ىف ريبك عافترإ ىلإ ىدؤي امث .تروش هب ىئابرهك لوح ىوناث فلم اهنأك

 ١ نيتعرس كرحم ةتزور
 7 ليو كرحم ةتزور فرط ١١ ئداع

 فارطأ 1 ىداع

 هفعاضتملا تاعربسلل ةببسنلاب ب

 كرحل اهقيبطت طقف متيو (08111.4311318) ردنالد مسإب ةقيرطلا هذه فرعتو

 .اذكهو بطق 8و. وأ بطق“4 و 7ةفعانطتم اةتاعرس

 دحاولا زافلا تاعومجم ددع نوكي ثيحب كرحملا مسقي ةنأ ىه .هلمع ةركفو

 و7 ةلريملا تاعرمس تناك“ اذإ لاقلل ليس كلغ ةيلاعلا ةعرسلا باظقأ ددع سوابب

 تاعومجم ددع نوكي ثيحب كرحملا مسقي ىلاتلابو بطق. " ىه ةيلاعلا ةعرسلاف بطق

 5 عر نأ نكمي ثسيحب ةقيرطب اهنف تاتعومجلا لصوتو .٠ ىنيثع ومجم ىواسي دحاولا زافلا

 ه ١ ١



 ىف رايتلا رم اذإ هنأل «بطق 4) ةئيطبلا ةعرسلاب روديف ةرم دحاو هاججلا ىف امهيف رايقلا

 سفن ىف رايتلا رم اذإو .تاعومجملا ددع فعض - دلوتملا باطقألا ددعف دحاو هاخجتا

 ىف رايتلا رم اذإ) (بطق ؟) ةيلاعلا ةعرسلاب روديف سكاعم هاجما ىف نكلو نيتعومجما

 (تاعومجملا ددع ىواسي باطقألا ددع سكاعم هاجت

 هلع مدت هلا
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 ةئيطبلا ةعرسلا هذه نوكتو دحاو هاج ىف ريسيس هنإف 4 فرطلاب هرورم رايتلا أدب اذإ

 (بطق )

 0-0-2 0 ته

1 1 

 ةعرسلا ىه هذه نوكتو سكاعم هانا ىف ريسيس هنإف 8 فرطلاب هرورم رايتلا أدب اذإ

 (بطق ؟) ةيلاعلا



 بطق 4/١ - ىرجم 1

 عيزوت مت دق هنأ ةرئادلا هذه ىف دجمن

 نيناوقلا سفنب ةيداع ةقيرطب تافلملا

 ةلخادتم تافلم كرحم هنأ ىلع

 ليصوتلل ةبنسلاب امأ .بطق؟ /ىئرجم؟

 مسرلا اذه ىلع رثكأ ةلوهسب هعبتتنلف

 . ىدارفنألا

١١7 



 ةعومجا ةياهن لصو . ىلوألا ةعومجم ا اهربتعأو ةعومجم ىأ نم (") فرطلاب أدب وهف

 . (1) فرطلا ةلصولا هذه نم جرخأو ةيناثلا ةعومجما ةيادب عم ىلوألا

 1 فرطلا جرخأو ىناثلا زافلل ىلوألا ةعومجملا ةيادب عم لوآلا زافلا ةياهن لضوو

 جرخأو زافلا سفنل ةيناثلا ةعومجملا ةيادب عم ىناثلا زافلل ىلوألا ةعومجملا ةياهن لصو مث

 اهنم جرخأو ثلاثلا زافلل ىلوآلا ةعومجما ةيادب عم ىناثلا زافلا ةياهن لصوو  فرطلا

 سفنل ةيناثلا ةعومجملا ةيادب عم ثلاغلا زافلل ىلوألا ةعومجملا ةياهن لصو مث (2) فرطلا

 دنعف ىلاتلابو . ىلوألا زافلا ةيادب عم تلصو ثلاثلا زافلا ةياهنو . (7) فرطلا جرخأو زافلا

 .. ايلو ايلغاد لضعم نوكيو ةعيطبلا ةعرسلاب كرخخلا لمعي >2 قارطألاب رايغلا رورم

 (1512)12411134731) نيتعرس

 ةعرسلا تاذ كرما هتزور نع فلتخت ال ردنالد نيتعرس كر ةيجراخلا ةثزورلا

 5 7 ْ .ةدحاولا

 : ةئيطبلا ةعرسلا ليغشت ةلاح ىف «

 طقف 7-ال-2 فارطأ ثالثلا ىف رايعلا لصي

 نيكي ىشالسمل# ريحا 17737 قارظألا لطظتفو
 . 3 ًايلخاد ليصوتلا

 : هيلاعلا ةعرسلا ليغشت هةلاح ىف «

 ا 57 -577:ثالاقلا فارطألا ئلا رايفلا لصي
 .ًاعم 7-ال-7 فارطألا رضقتو



 2. راتس لبود ةيجراخلا ىرابكلا + ًايلخاد ليصوتلا نوكيو

 ىفو 4ك سيلو 3 ايلخاد ةلصتم اهيف ةئيطبلا ةعرسلا .نوكت ردنالد تاكرحم ضعب

 ةيلاعلا ةعرسلاو راتس لمعت ةئيطبلا ةعرسلا نأ ىأ 3.27. ةطفيلا ىلع لجسي ةلاحلا هذه

 ةعرسلا نأ ىنعت 4.22. زومرلا كرحملا ةطفي ىلع لجسم ناك اذإ امأ رانتس ليوق لمست

 ىلاتلابو راتس لبود لمعت ةيلاعلا ةعرسلاو ًايلخاد اتلد ةليصوت ىلع لمعت ةئيطبلا

 تافل ددع نم رثكأ 4 ةئيطبلا هتعرس لمعت ىذلا كرما ىف فلملا تافن ددع نوكيس

 ./ ةليصوت ىلع لمعت ةئيطبلا هتعرس تناك ول“كرحملا تاذل فلملا

 20-6 ركنالد ةرقاد

 لف



 تاكرحممب ةصاخلا نيناوقلا
 ردنالد نيتعرس

 :مهيبسمتتلل ةهبسسنل |ىناسإ

 ةعرسلا ساسأ ىلع هنميسقت مشي ةلخادتم تافلم ةقيرطب فليس كرحما ناك اذإ

 ةعرسلا ضاسأ ىلع مسقيف ىرجملاب نابناج ةقيرطب هفل متيس ناك اذإ امأ .ةئيطبلا

 ظ ةلاغلا

 ةعرسلا باطقأ ددع ىواسي دحاولا زافلا تاعومجم ددع نوكيس تالاحلا لك ىفو

 ةيلاعلا

 نيب نوكي ثيحب فلملا ةرطخ نم رغصي ىرجم اب نابناج ةلاح ىف هنأ ةظحالم عم

 :تايادبلل هبسنلاب -ب
 كرط ىأ نم أدبي (00) لوألا زافلا ةيانب. ©

 وأ ةرشابم لوألا زافلا ةياهن لبق ةعقاولا ةعومجملا نم أدبي (ال) ىناثلا زافلا ةيادب »

 ةسفاقملا ةعومجا
 وأ ةرشابم ىناغلا زافلا ةياهن لبق ةعقاولا ةعومجملا نمأدبي (72) ثلاثلا زافلا ةيادب ©

 ةعساتلا ةعومجملا

 : زافلا تاعومجم ليصوتل ةبسنلاب -ج

 ةيناثلا ةعومجملا ةيادب عم لوألا ةغومنجلا ةيانهن لضي بطق 4/7 كرما ناك اذإ

 (1]) فرطلا اهنم جرخيو

 .ةثلاثلا ةعومجملا ةيادب عم ىلوألا ةعوبمجملا ةياهن لضي. بطق 8 / 4 كرما ناك اذ
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 ةياهن لصي مث . ([1]) فرطلا اهنم جرخيو ةعبارلا ةيادب عم ةثلاثلا ةعومجملا ةياهنو

 .ةيناثلا ةعومجملا ةيادب عم ةعبارلا ةعومجملا

 أ

 9 نا ني“ 6 3 3 0
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 2-0 ع
 ل

1 

 با(ىل نلا 0 ل ف مكب 5

6 22 0 

 /٠

 ا تل غل تلا 4 هج 5 85

 ع دع
 اباب/

 تاعومجملل ةبسنلاب ةيادب عم ةياهن لصي ًامئاد وهف باطقألا ددع داز املك اذكهو

 ةريخألا لبق ةعرمجملا ىلا لصي ىتح .ةسماخلا عم ةثلاثلاو ةشلاثلا عم ىلوألا ىأ ةيدرفلا

 ىقاب ةيادب عم ةريخألا ةعومجملا ةياهن لصيل دوعي مث ةريخألا ةيادب عم اهتياهن لصيف

 كا بلا 0 اذإ

 تح نحل ا 01



 تافللا ددع باسحل ةبسنلاب -د

 ةعرسلا نماسأ ىلع .ةدجاولا ةغرسلاب ضاخلا نونانقلا سفني تانفللا ددغ تسع

 امئادو .اتلد مأ راتس ًايلخاد ةلصتم نوكتس ةئيطبلا ةعرسلا تناك اذإ ظحاليو ةئيطبلا

 ظ .اتلد ةليصوت ىلع لمعي وهو كرحملل تلوفلا ةميق بتكت

 ىلع لجسمو .تلوف ١/٠١ كرحملا هيلع لمعيس ىذلا رايتلا ردصم ناك اذإ ىنعمب

 ةطفيلا ىلع لجسم ناك اذإ امأ تلوفلا عضتسف 4.27. زومرلا كرحملا ةطفي

 ١١١ تلوفلا عضتسف 3.30. زومرلا

 ثلث تاكرحم لج وت كلذك .أهب ضاخلا رايعلا ةدشو اهتردقو اهتافلم اهل ةدعرس

 نيتفعاضتم نيتعرس نع ةرابع كرحم مهنم نيلصفنم نيك رحم نع ةرابع تاعرس

 . ةدحاو هيعرس رخآ كرحمو ردنالد

 ىسيتعرس امهنم لك نيلصفنم ريكا رجم ةرغ ةرابع تاعرس 4 تاك رحم دج ونو

 .بطق 7١و "رخالاو بطق 4و. ١ الفم ردنالد

 هفل متي الو . طقف ةلخادتم تافلم وأ ىرجم اب نابناج ةقيرطب ردنالد كرحملا فل متي

 . ىرجماب نابناج ةقيرط ىه لضفألاو . انورك ةقيرطب

 : 14 هل



 ردنالد كرحم

 بطق4#-!/ىرجم ١؟







 ردن#»د كرحم
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 84:١ فلل هوطخ

 فللا ل ماعم هيادب - ةياهن

 ةعومجملا تايرس | ىرجملاب نابناج
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 13 ليصؤتلا هقيرط
 3 ا 1 4

 و | 0 0

 ردنا لد كرحم



 ردن#د كرحم

 لا 2 2 1 -

 را اع دم

 جركل

١8 

 ١ “لم٠



 ليصوتلا هقيرلج مقاخا ٠ فللا لماعم
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 هيادب - ةياهن
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 باجنس صفق تاك رحم

 دحاو هسجو

 رايتلاب اهلاصتي دنعو زاف لك ىلع ىواستلاب ةعزوم زاف ” كرحم اب ةدوجوملا تافلملا نأ
 أدبي ىلاتلابو ةنيعم ةيواز رخآلا لاجملاو لاجم لك نيب ةيسيطانغم تالاجم ثالث دلوتت

 .طقف كافرطب لصتت دحاولا هجولا تاكرحم نكلو . الاجم ثاللغلا مزعب هنارود كرما

 ىف دحاو ىسيطانغم لاجم كدلوتيضف ةلجحاو ةزأف تافلم ةياهنو ةيأدب امهب لصو اذاف

 ةزاف تافلم عضي وهف كلذل . هنارود ىو الق كرحملا ةلمرف ل ىدؤي ةدحاو ةظحل

 نارود مزع نم لقأ دحاولا هجولا تاكرحم نارود مزعف كلذلو .نيلاجملا ةوقب نارودلا

 تاردهب لمعيل دحاأو هحو كرحم ميميصت نكمي الو .ةردقلا سفن هجوأ تادث كرحم

 نأ نيح ىف .ناضح ٠١ نم رفكأ دحاؤلا هجولا تاكرخنم تاردق ىئدغتت الف ةيلاع

 .ًادج ةريغص تاردق ًاضيأ اهنمو ءاشتاام ىلإ امهتاردق لضت ةجوأ تالقلا تاك رحم

 نأل .هجوأ ثالث تاكرخما نوكت نأ لضفي زاف "رايت ردضم .دوجو ةلاح ىف كلذلو

 هيوتحي امل رثكأ دحاولا هجولا تاكرحم لاطعأو ربكأ هجوأ ثالثلا تاكرحم نارود مزع

 . ىجراخلا ليصوتلا

 ليصوتلا نيناوق سفنل عضخت ةياهنلا ىف اهنأ مغر كرحما اذهل ميسقتلا قرط عونتتو
 نيتزاف ساسأ ىلع ميسقتلا نوكيس انه نأ ةظحالم عم هجوأ ثالثلا تاكرحم ىلخادلا

 بطق 4 الثم كرحملا ناك اذإف كرخملا باطقأ ددع سفن نوكي زاف لك ثيحب طقف

 هاجحإ ىف مهب رمي رايتلاو ةرواجتم تاعرومجم ؛ نوكي ثيحب لوألا زافلا مسقي
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 ليغشتلا تافلم وأ ةيساسألا تافلملا ةباثمب ربتعتو ًالوأ تاعومجملا هذه طقستو سكاعم

 ىف مهيف رايتلو ةرواجتم نوكت هتافلم ثيحب ًاضيأ مسي وهف ىناثلا زافلل ةبسنلاب امأ

 .دحاو هاجنإ ىف مهيف رايتلا رميو نيترواجتم ريغ نيتعومجم وأ . سكاعم هاجا
 ىناثلا زافلا تافلم ىلع قلطيو ليغشتلا تافلم قوف ىناثلا زافلا تافلم طققستو

 لوألا زافلا تافلم نوكي نأ دحاولا هجولا تاكرحم ىف طرتشي الو .ميوقتلا تافلم

 ميوقتلا تافلم نوكت نأ نكمملا نمف . (ميوقتلا) ىناثلا زافلا تافلمل ةيواسم (ليغشتلا)

 كوكي نأ اني نكمملا هو «:كللسلا لمس ول تافللا وأ تانفلملا ةدَنع تبيح نم لقأ

 ةبسنلاب كرحنا ميمصتل ًاعبت اذهو .اهضعب وأ طاقنلا هذه ىف نايواستم ميوقتلاو ليغشتلا

 رايتلا اهنع لصفيس وأ ةرئادلاب ميوقتلا تافلم رمتستس تناك اذإ ىجراخلا ليصوتلل

 . ةرشابن كرا كارود ءدب دعب

 ليغشتلا تافلمب فلم ربكأ ةوطخ ددحي هنأ ىه ًاقيبطت ميسقتلا قرط رثكأ نمو

 : نوناقلاب

 باطقألا ددع ل ىراجملا ددع - ليغشت فلم ربكأ ةوطخ د#

 وأ

 ١ + متانلا باطقألا ددع - ىراجملا ددع - ليغشت فلم ربكأ ةروطخ +

 1س

 بطق 4 / ىرجم دحاو هجو كرحم

 ه - 4 ل 5 - ليغشت فلم ربكأ ةوطخ

 ا(



.4 
 ذل

2 

/ 4 
 و

 و ب

0 3 1 
 -_- تكلا ١

 مهيش تقلع نكأ ةوطخ ةرواجتم تاعومجم 4 نع ةرابع ليغشتلا تافلم عصو

 ليصوت نيناوق نسف اعف اولصتيو الوأ مده يتق ميو ع ١ و 7 ١ هلخاذبو 1 ١

 عضو نأ ثيح هاججإلا سكع رمي رايتلاو ةياهن عم ةياهن ىأ هجوأ ثالثلا تاكرحم

 [-26 نافرطلا جرخاو رواجتم تاعومجملا

 .ةعومجم لك لخاد ىراجم ثالث ةرئادلا هذه ىف اهلو ميوقتلا تافلمل ةبسنلاب امأ

 هيف ةعبرالا تاعومجا ةانيغتاو نيفلم نم ةنوكم ميوقتلا ةعومجم ةيعويفأو ا

 ٠/-ا/ نافرطلا جرخيو ةيادب عم ةيادبو ةياهن عم ةياهن

 : هظوحلم

 سيلو ليغشتلا فلم عم كرتشم 1:١ ةوطخب رخآ ميوقت فلم عضو نكمملا نم

 م١



 دجم نأ نكمملا نمف اهب ةصاخ ىراجم ىف ميوقتلا تافلم عيمج نوكت نأ ةرورضلاب

 نيفلم اضيأ وأ ةدحاو ىرجم ىف آعم ليغشت نيفلم وأ ليغشت فلم قوف ميوقت فلم

 .ةدحاو ىرجم ىف ميوقت

 : ىناثلا نوناقلاب لاثملا قيبطت

 فلم ربكأ ةوطخ - ١ + حتانلا باطقألا ددع ث ىراجملا ددع

 ارو مع 1 هب هيإاحا وب ندعو

 14 6 9 ف فلم ربكأ ةوطخ نذإ
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 3 ييااتيدو

 ا -- 520
 1 قير

 ربكأ انه نكلو ليغشت تاعومجم 4 ًاضيأ عضو هنأ قباسلا لاثملا ىف ظحالنو

 هلخادو ١ :٠١ ةوطخب ىرخألا ةعومجملل ربكألا فلملا عم ًاكرتشم هطيقست مت فلم

 ليصوتلاو تافلم 5 نم ةنوكم انه ةعومجنملاو 4:١ و ١-" و م ةوطخب فلم

 ”ا/ ١



 لك ىف عضو ةعومجم لك لخاد نيترجم انه اهلو ميوقتلا تافلمل ةبسنلاب امأ

 و 7:١ رغصالا ةوطخلا عضو مث 9:١ ةوطخب رخالا فلملل سكاعم فلم ىرجم

 رمي ثيحب نيناوقلا سفنب ميوقتلا تاعومجم ليصوت متو ليغشتلا تافلم قوف ه:١

 .7/-ال نافرطلا جرخأو سكاعم هاَجنِإ ىف رايتلا

 : ةظوحلم

 طرتشي اال ةدحاولا ةعومجملا لخاد تافلملا تافل ددع دحاولا هجولا تاكرحم ىف

 عيمج دع بجي دحاو هجو كرحم نم تانايب ذخأ دنع كلذلو ةيواستم نوكت نأ

 نم ةدحاو ةعومجم كلذكو هدح ىلع فلم لك ليغشتلا نم ةدحاو ةعومجم تافلم

 رطقو ليغشتلا كلس رطق ساقي كلسلا رطقل ةبسنلاب ءىشلا سفن . ميوقتلا تافلم
 . ميوقتلا كلس

 ةاعارم بجيو ةيواسنم ريغ اهيراجم

 .ىرجم ىأ نم
 هج
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 تاكرحن يجراخلا ليصوتلا
 قامحإ ولأ :ةنجولا

لا هج ولا تاك رحم ليصوت قرط ددعتت
 هبسسنو لخادلا نم تافلملا ميمصتل اه دحاو

 . ليغشتلا تافل ددعل ةبسنلاب ميوقتلا تافل ددع

 آخد (نةمهعا6: ةرئادلاب مئاد فثكم عم كرحملا ليصوت ١-

 ىأ عم ليغشت فرط ىأ عمجي ةقيرطلا هذه ىفو

 لصي مث .رايتلا ردصم نم فرطب ميوفقت فرط

 :ةييرصقالا ميوَمَتْلاو ليغشفلا نفرط نيب ضقكملا

 فشثكملا فرطب هلصي رايتلا ردصمل ىناثلا فرطلاو

 220 17 ىف ميوقتلا تافل نوكتو .ليغشتلا فرط عم لصتملا

 امأ..ابيزقت ليغشتلا تافل هدع راس ةلاحلا هذه

 نأ نكمملا نمف ميوقتلا كلس عطقم ةحاسمل ةبسنلا

 ىلإ كرحم ميمصت ىف فلتخت هنم لقأ وأ ليغشتلا كلس عطقم ةحاسم عم ىواستت

 تداز املكف ميوقتلا تافلم ةمواقمب ةطبترم ىهف انه فثكملا ةعس كلذك رخآ كرحم

 لقأ ةداع ةرئادلا ىف مئادلا فثكملا ةعس دجتس كلذلو ففكملا ةعس تضفخنأ اهتمواقم

 ىف ىساسا رود هل ةرئادلا ىف مئادلا فثكملاو ةرئادلا نم جري ىلا نفقتكملا :ةعنس نم

 وأ فثكملا ءاغلا نكمي الو .نارودلا ىلع كرحملا ةردق مدع ىلإ ىدؤي هفلتو ليغشتلا

 ةحاسم ىلع ةدمتعم كرحملا ةردق انهف ًايودي هعفدب كرحملا نارود ءدبو ميوقتلا تافلم

 قرتحيسف طقف ليغشتلا تافلمب كرحملا لمع اذإف ًاعم ميوقتلاو ليغشتلا كلس عطقم

 فثكمب هريغ ةقيرطلا هذه ىف فثكملا رييغت دنعو .لمحلاب لمعي ناك اذإ ةصاخ

 رايتلا ةدش ىف عافترا ىلإ ىدؤت فثكملا ةعس ىف ةدايزلاف عاطتسملا ردق ةعسلا سفن

 ."رشابم ًاريثأت كرحنا فالتإ ىلع هريثأت نوكيف ةرئادلا ىف مئاد فثكم اذهو

 و١



 (( عمات دعدل 5191(ءط) ىزكرم درط حاتفم عم كرحملا ليصوت - ؟

 ىأ عم ليغشت فرط ىأ عمجي ةقيرطلا هذه ىفو
 ىفرط لصي مث رايتلا ردصم نم فرطب ميوقت فرط

 نإ ]ا »« ميوقتلاو ليغشتلا ىفرط عم ىزكرملا درطلا حاتفم

 فرطب هلصي رايتلا ردصمل ىناشلا فرطلاو نيرخآلا
 2201/7 مي ةلاحلا هذه ىفو ليغشتلا فرط عم لصتملا حاتفملا

 ىف ليغشتلا كلس تافل ددعو كمس نم لقأ هتافل ددعو ميوقتلا كلس كمس ن 74

 ةرتف لاوط ةرئادلاب لظن نأ ميوقتلا تافلمل نكمي ال كلذلو .ًابيرقت :يشلثلا دودح

 حاتفم ةفيظو ىه هذهو ةرشابم كرحم ا نارود دعب ًاعيرس اهلصف بجي لب .كرحملا ليغشت
 ىف حاتفملا اذه ليصوت طاقن نوكت نوكس ةلاح ىف كرحملا نوكي امدنعف ىزكرملا درطلا

 ىلاتلابو سمالتلا طاقن لصفت هتعرس ىلا هلوصوو كرحملا نارود دنعو ليصوت عضو

 تافلم نم دلوتملا لاجملا ةوقب هنارود كرحما لمكيو ميوقتلا تافلم نع رايتلا عطقني

 . ليغشتلا تافلم عم نارودلاءدب طقف هتفيظو انه ميوقتلاف نذأ . طقف ايغشتلا

 نارودلا ءانثأ كرحم ا رايت ةدش لمحتي هدحو ليغشتلا تافلم كلس كمسف ىلاتلابو

 نارود ءدب نكمي ىزكرملا درطلا حاتفم وأ ميوقتلا تافلمب لطع ثودح ةلاح ىفف

 .هتردقب هنارود كرحما لمكيس اهدعبو ًايودي كرحتملا وضعلا عفدب كرحلا

 لوصو حضوت ١ مقر ةرئادلا
 يغشتلا تافلم ىلا رايعلا
 ءدب ةظحل ميوقتلا تافلمو

 درطلا حاتفم نأ ثيح نارودلا

 . لصوم ىزك رم ا
 نارود دعب "؟ مقر ةرئادلا

 .ىزك رملا درطلا حاتفم لصف دعب ميوقتلا تافلم نع رايتلا لصف دقو كرحما
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 درطلا اس بيف

 امئاذو .ىزرك ملا

 بكري هنأ ةركفلا

 عب لقت سكأألا ىلع
 ربق ةعطق همامأو ىاي

 ةسمالسم وكت

 بق رملا تك انوكلل

 .كرحملا ءاطغ ىف

 جرفني نارودلا دنعو

 ةعطقب عجريو لمثلا

 لصفيف فلخلل ربفلا
 عونو .تكاتنوكلا
 ءعرجلا نوكي رخا

 نع ةرابع هنم تباثلا

 اعم نيلصوم تاعارذ ثالث نع ةرابع كرحتملا ءزجلاو لزاع مهنيب ساحنلا نم نيتعطق
 ثالثلا جرفني نارودلا دنعو (ليصوت عضو ىف) ساحنلا ىتعطق نيسمالم اونوكيو

 . «لصف عضو ىف) اوحبصيف ساحنلا ىتعطق نع ًاديعب عرزأ

 (5160) ىرارح ىليرب كرحملا ليصوت -*

 ايتلا لصف ىهو ىزك ملا درطلا حاتفم ةفيظو سفن هتفيظو ىنورتكيلا ىليرب فرعيو

 ةشير وأ ةيكيناكيم ءازجأ ىأ ىليرلا اذهل سيلو .نارودلا ءدب دعب ميوقتلا تافلم نع

 ةرارحلا ةجرد ىف ىهو ًادج ةريغص اهتمواقم ةنيعم ةدام نم نوكم هنكلو سمالت

 ليصوت دنعف ىلاتلابو .اهترارح ةجرد تعرفت املك اهتمواقم ةميق عفترتو ةيداعلا

 ىليرلا ةمواقم لالخ نم ميوقتلا تافلُمو ليغشتلا تافلم ىلإ رايتلا لصي عبتملاب كرح ا
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 لصتل اهتميق عفترت اهلخاد رايتلا رورمبو ًادج ةريغص اهتميق نوكت ىتلا ىنورتكلالا
 نم ميرفت تافلم جرختف .اهلالخس نم رورملا رايتلا عيصتس هاف موأ كويلم نم رثكأ ىلإ

 ىلير وأ ىزكرملا درطلا حاتفم لحم ىرارحلا ىليرلا لحي نأ نكمملا نمف ىلاتلابو . ةرئادلا

 لقألا ىلع نكلو . ارشابم هفاقيإ دعب كرحملا ليغشت ةداعإ بجي ال ةلاحلا هذه لثم ىفو . رابتلا

 ٠ ىرخأ ةرم ىليرلا همواقم ضفخنت ىك نيتقيقد رورم دعب

 ءدب فثكمو يزكرم درط حاتفمب كرحملا ليصوت -

 قايم انه نكلو ةيناشلا ةقيرطلاب يس ليصوتلا

 لصفنتس اضيا انهو ميوقتلا تافلم عم ىلاوتلاب ضيكملا

 ان [1/' 7 امين ىلاتلابو اضيأ فئكملاو ىه رايتشلا نع ميوقتلا حنا نفر

 ليغشتلا كلش-تَرَم لقأ هتاغل ددعو ميرقتلا كلس 77-7

 2201/7 من ار ع ا 9

 دارود ءدب مزع ةدايز ىف ميوقتلا تافلم عم ًادعاسم ربتعي ةقيرطلا هذه ىف فثكملاو

 :ةرئادلا ىف :مئادلا ىضقكملا ةعبم نفاربكأ هتعس نوكت نايجنألا رثكأ فو كرحا

 .مئاد رخاو ءدب فثكمو ىزكرم درط حاتفمب كرخملا ليصؤت -

 ١ نم ربكأ تاكرخمل ةقيرطلا هذه مدختست ًةدانعو
 4 : ىلضصتملا نيفئكملا ةعسب ةهسب دبي وهو ًايرقت ناصح

 كالا 5 1 20 ( هن هاا 71704

 ادي ىلاتلابو (1260) ةرئادلا ْئى مئادلا نا ارودلا نقف ةىب

 نارودلا لعبو ةيلاع رايت ةلشو رسيببتألا كارود مزعب كرخلا

 .ةرئادلاب نارودلا فثكم لظيو ءدبلا فثكم لصفي

 22017 مي



 رايت يليرب كرحملا ليصوت -1

 درطلا حاتفم ةفيظو سفن ىه رايتلا ىلير ةفيظو

 ةليلق تافل ددعب فلم نم نوكم وهو .ىزكرملا

 ىلاوتلاب لصتي ىليرلا فلم نأل ًايبسن ريبك كلمسو

 عضو ىف سمالت ةطقنو .ليغشتلا تافلم عم

 سمالتلا ةطقنو ةبنبوبلا كرتشمو ميوقتلا تافلم

 .رابت فرطب لصتي

 :ليعشتل 2 اةركف *

 هترئاد ميوقتلا امأ ىليرلا فلمو ليغشتلا تافلم

 نيف حبصتو سمالاعلا ةطقن ىليرلا نقلابق بدجيف ظ ررلا نتشيلم فورم ىلاوتلابو ليم * هأ|

 ةدش ضفخنتف هنارود كرما ادبيف ميوقتلا تافلم ىف رايت رميف (01©) ليصوت عضو

 ةطقن لصفتف ىسيطانغملا هلاجم ةوق فعضتف ىليرلا فلمو ليغشتلا ىف ةراملا رايتلا

 ال تاظحل نق ةيلمعلا هله مكنو . ةرئادلا لم ميوقتلا تاقلم جرختو ىليرلا سمات

 ةرئادلا نيف ميوقتلا فلم لَظ اذإ معلت انقرقلا هزال . البلق ا وأ ةدحاولا ةيناثلا ىدعتت

 عم لمعي ىذلا ىليرلاف ]تسع نأ عم رايت ىلير ىأ ليضوت متي الو قرتحيس رثكأ ةدم

 امنع نال اذكهو لاصح ١ ١ كرحم عم هليصوت قلتكسمي ال ةلقم نابضصحع 1 كرحم

 5 اذاف . ليغشتلا ءانثا كرخملا رايت هميشو ءدبلا رايت هميق ىلع امن لمتعم ىليرلا

 مماللاثلا ةطئقن , ةلغ عيطتسي ٠لف ىليرلا لع اهل 10 ها دلما انث ةهيق
 ام 0 عت رولا 7 7 ١ ايي 5 . 2

 ىليرلا فلم اهل ممصملا نم ربكأ نارودلا ءانثأ كرحملا رايت ةدش تناك اذإ كلذكو
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 .ىليرلا فلم نم دلوتملا لاجملا ةوقب ةقلغم سمالتلا ةطقن لظتسف

 كاما فثتكمو رايث ىليرب كرحما ليصوت با

 ةدايز عم 000 مقر ةقباسلا ةرئادلا لثم ليصوتلا

 ميوقتلا فلم عم ىلاوقلاب لصوملا ءدبلا فثكم

 دنعف ىليرلا سمالت ةطقن عم ىلاوت فثكملاو ميوقتلاو

 فثكملاو ميوقتلا تافلم جرخت سمالتلا ةطقن لصف

 .ةرئادلا نم أعم

 .ةعفترم هتعس نوكتو نارودلا ءدب مزع ةدايز ىه انه فثكملا ةفيظوو

 ليغشت فثكمو ءدب فثكمو رايت ىليرت كرحملا ليصوت -4

 ئزاوتلا ىلع أعم نيفثكملا ةعسب كرملا ادبي انهو
 ظ لصفي نارودلا دعبو ًادج ىلاع نارود مزعب ادعي

 "© را | 2086© ليغشتلا فثكم لظيو (50) ءدبلا فثكم
 .ةرئادلا ىف ميوقتلا تافلم عم ىلاوتلاب

50 

 : ليغشت فثكمو ءدب فثكمو تلوف ىليرب كرحملا ليصوت - 4

 سمالت ةطقنف ًامامت هسكع ًابيرقتو هنيوكن ىف رايتلا ىلير نع تلوفلا ىلير فلتخي
 ىعيبطلا اهعضو تلوفلا ىلير سمالت ةطقن امئيب لوصفم ىعيبطلا اهعضو رايتلا ىلير
 ةليلق هتافل ددع كلذلو ليغشتلا تافلم عم ىلاوتلاب لصتي رايتلا ىلير فلم . لصوم
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 هتافل ددع كلذلو ميوقتلا تافلم عم ىزاوتلاب لصتي هفلم تلوفلا ىليرو ريبك هرطقو

 ىلع دهجلا قرف نوكي ءدبلا ةظحلو عبنملاب كرحما ليصوت دنعو .عيفر هرطقو ةريثك

 تافلم رايت لصيو ةقلغم تلوفلا ىلير سمالت ةطقن لظتف ضفخنم ميوقتلا تافلم
 تك اتنوكلا هنيبوبلا بذجتف ميوقتلا تافلم ىلع تلوفلا عفتري نارودلا دعبو ميوقتلا

 .ءدبلا فثكم نع رايتلا لصفيف

 :تاظحالم

 ددع نوكي دحاولا هجولا تاكرحم نم ليلق د

 .ليغشتلا نم ًاليلق رثكا ميوقتلا تافل
 تافللا نم ليلق ددع فلي تالاح ضعب ىف تن

 كلذو تافللا ىقاب سكع ميوقت فلم ىف

 نأ ةظحالم عم .نارودلا ءدب مزع نم ديزي

 جورخ ةلاح ىف الإ متت ال ةيلمعلا هذه

 .ةرئادلا نم ميوقتلا

 فثكملا رابتخإ ةيفيك

 ةعس هل فثكم لكو رسندنوك وأ روتسابك لقم ىرخأ تاغل ءامسأب فلكملا فرغي

 . ( 1/117 دارفوركيملاب ساقت ةنيعم

 فثكملا ىفرط ىلع ةليصوتب رتموألا مادختسإ نكمملا نم فثكملا ةيحالص رابتخإلو

 هعضو ىلإ رتموألا رشؤم دوعي ىأ ةعرسب ًايجيردت عفترت مث ةريغص موأ ةءارق ىطعيف

 ليدبت متي مل اذإو .فثكملا ىلع هيفرط لدب رتموألا رشؤم كرحتي مل اذإو .ىعيبطلا
 .ةءارق ىطعي نلف ةيلاتلا تارملا امأ طقف ىلوألا ةرملا ىف رشؤملا كرحتيسف رتموألا ىفرط

 ءدب ىلع ردنقيال :قعضأ :هنعس نوكت لكلو ةءارق لفقكملا ىطعي نأ نكمملا نمو

 ءابرهكلا ردصمب هيفرط ليضوتب فثكملا رابتخا لضفي ةلاحلا هذه ىفو كرحملا ةكرح

١ 6 



 .ةيبيرقتلا هتعس ديدحتل ةيتالا ةلداعملا مادختساو هرايت ةدش سايق عم

 51/٠ اع رايتلا ةدش

 تلوذ
 - دارفوركيملاب ةعسلا

 رايتلا ةدش ةءارق ىف ةقدلا ىعاريو

 : هظوحلم

 هيفرط ىلع رصق لمع بجي ةرئاد ىأ لخاد فثكم فارطأ ليصوت وأ كف ةلاح ىفال
 لالخ نم ةنحشلا غيرفت نوكي نأ لضفيو .كيف غرفتت ال ىتح هتنحش غيرفتل

 .ةعسلا ةيلاع تافثكملا ىف ًأاصاخ ةرشابم هيفرط ليصوت سيلو ةمواقم
 ىئابرهكلا لئاسلا تاذ عونلا نمو ىلعا هتعس ةداعلا ىف نوكت ءدبلا فثكم اذ

 تيزلاب عبشملا ىقرولا عونلا نم نوكيف مئادلا فثكملا امأ (ءاععاسمارلانع)
 . ((211 11201631260 مما )

 ةعس سفن ناك اذإ ىتح رجفنيسف ةرئادلاب مئاد فثكمك ءدب فثكم مدختسا اذإو
 .مئادلا فثكملا

 لوألا فثكملا ةعس ىواست ةيلكلا ةعسلا نوكت قىزاوتلا ىلع نيفثكم ليضوت دنع ال
 ىناثلا فثكملا ةعس +

 .ةليوط ةرتف هكرت بجي ال هتعس ديدحتل رايتلاب فثكملا ليصوت دنع ال

 . تروش ةلاح ىف سيل هنأ رتموآلا ةطساوي دكأتلا بجي رايتلاب هليصوت لبثو

١65 
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 دحاو هجو كرحم نارود هاجلا رييغت ةيفيك

 تيبثت عم .رخالا ناكم فرط ميوقتلا تافلم ىفرط ليدبتب نارودلا هاخجتتا رييغت متي

 ىه امك ليغشتلا فارطأ

 .ميوقتلا فارطأ تيبثت غم .رخآلا ناكم فرط ليغشتلا تافلم ىفرط ليدبتب وأ

 7 ال

 ال / ال

1 1 5 

 2201/ مي 220107 مي

 فثكمب وأ ىزكرم درط حاتفمب دوزم كرحملا ناك اذإ ريغتت ال ةقيرطلا سفنو
 .اعم ىزكر م درط حاتفمو

 ليغشتلا تافلمل طسوألا ماحللا عم ميوقتلا تافلم ةيادب ليصوت متي ةيناثلا ةقيرطلاو

 ىناثلا فرطلاو ىزكرملا درطلا حاتفم وأ فثكملا عم ميوقتلا تافلم ةياهن لصتيو
 سمات اذإو هاجنإ ىف لمعيف ليغشتلا ةيادب سمالي ىزكرملا درطلا حاتفم وأ فثكملل

 .رخآلا هاجحإلا ىف لمعي ليغشتلا ةياهن عم

 - هما 5 8

 ١ م. هبه... تااتزت# رسسجمب هلو

 هرب ١



 يغشتلا تافلم عم ميوقتلا تافلم ئواست ةلاح ىف

 5 ربيغت نكمي كلسلا كمسو تافللا ددع ثيح نم ًامامت

 فرطلا عم فثكملاب لصاولا رايتلا فرط ليدبتب هاجالا

 قوبل ىناثلا

 تلوف [ا!؟.ر/اآأ٠ ىلع لمعت دحاو هجّو تاكرحم :

 ١١١ لاثملا ليبس ىلع نيفلتخم نيدهج ىلع اهليغشت نكمي دحاو هجو تاكرحم ضعب دجوت

 ةدايز هلياقي نأ بجي تلوفلا داز املك هنأ ملعنامكو تلوف 77١ وأ تلوف

 عطقم ةحاسم ىفف ةدايز اهلباقي نأ بجي رايتلا ةدش تداز اذإ كلذك و تافللا ددع ىف

 وسب تاك رصهأ هله لثم ىف كلذلو حيبححس سكعلاو فلسا
 نزح ىلا تافلملا

 نيئزجلا تافلم لصي ىلعألا تلوفلا ىلع كرحملا لمع ةلاح ىفو فارطأ 4 جرخيو

 كرحملا ليغشت ةلاح ىف امأ رثكأ تافل ددع ىلع دهجلا قرف عزويف ىلاوتلا ىلع اعم

 ىلع دهجلا قرف عزويف ىزاوتلا ىلع ًاعم نيئزجلا تافلم لصيف ضفخنملا تلوفلا ىلع

 كلهتسي تلوف ١١١ ىلع كرحلا لمعي امدنعف رايتلا ةدشل ةبسنلابو .لقأ تافل ددع

 رايتلا رمي ىزاوت هليصوت دنع كلذلو .تلوف ىلع لسعي وهو رايعلا ةدش فعض

 .اعم نيكلس عطقم ةحاسم ىف

١1 



 1 ا امم 2

 تسمم 2200 ١ل مب

 1 و 72 لصيو ًاعم:] و ال2 عمجي تلوف 000 ىلع كرحملا ليغشت ةلاح ىف

 بأ .رايتلاب

| 9 111 

 1 2201/ مد /

 ن2 عم ان1 ىزاوتلا ىلع نيثزجلا لصي تلوف 1 لج كلوصغا ليغشت ةلاح ىف

 ىناثلا رايتلا فرطب ًاعم ههلصيو 2 عم 1 و رايت فرطب ًاعم مهلصيو



 ورايت ةدش لودج
٠. 
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 دحاو هجو تاكر حم
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 : هظوحلم

 ةكرام ىلإ ةكرام نم ةطيسب بسنب فلتخت نأ نكمي بطق ؛ تاكرحم ميقلا هذه
 روكا

 0 دج هيب بدبج ابدع
 ىف لصي ادنج نفق خم دحاولا هجولا تاكرحم ىف ةردملا لماعم نأ ةلظظحالم
 ب و ىلإ تاكرحملا

 رخآ ىلإ كرحم نم ربكأ بسنب فلتخت نأ نكمملا نمف فثكملا ةعسل ةبسنلاب امأ

 هل خلا هساسا ىلع فوفلملا ميوقتلا كلس كمسو تافل ددع باسحل ًاعبت

 .ةرئادلا ىف رمتسي ىأ ليغشتلا فثكم ىنعي 01.0417
 جرخي ىأ ءدبلا فثكم ىنعي 514811. 0877

50 
 ىتآلا نوناقلا ةطساوب ةرئادلا ىف تباثلا فثكملا ةعس ديدحت نكمملا نمو

 نوكت ةداعو كرا نا رود لعب ةرئادلا نم

 تاولاب ةردملا

 م.١1 4 ع * ال ددرت ع ١(؟ ال“ دهجلا قرف)

 1 حو وعرو ةعم 4 جتانلا < دارفوركيملاب فثكملا ةعس

 نكح



 زاف ١ كرحم تافل ددع باسح

 باطقالا ددع لا« دهجلا قرف 2
 هس سو حاسس ل

 ٠١/ ا>« 1/3 ا« رتملاب ىلخادلا رطقلا اك رتملاب ىقرجملا لوط < ليغشتلا تافل ددع

 : كوناملا حيضوت

 لماكلاب ليغشتلا تافلم ددع ىه.: ليغشتلا تافل ددع

 كرخما هيلع لمعي تلوف ىلعأ وه : دهجلا قرف
 رتم ىلا لوحيو تباثلا مسجلا حئارشل ىلخادلا رطقلا : رتملاب ىرجملا لوط

 رتم ىلا لوحيو تباثلا مسجلل ىلخادلا رطقلا : رتملاب ىلخادلا رطقلا

 ,١ 7:7 ئواشي : د5

 تبا مقر : ٠

 امك هنأل دحاولا فلملا تافل ددع ديدحت نكمي ال دحاولا هجولا كرحم ىفو
 نم انملع

 اهيلع بكرم وأ نيفلم اهب ىرخأ ىرجم ىف ليغشت فلم دوجو نكمملا نم ةقباسلا رئاودلا
 : نوناقلاب ليغشتلا تافلمل ةدحاولا ةعومجملا تافل ددع بسحي وهف كلذلو ميوقت

 ليغشتلا تافل ددع

 0ر0يريك1«1«1ة51ة1ة1212121ة1ة1[ة15 7: ا 1 0 -|| ً ينتاك

 ليغشتلا تاعومجم دلع 1 دعب حافل دنع

 نوكي نأ طرتشي الو ىرجملا مجحل آعبت اهتافلم ىلع ةعومجملا تافل ددغ عيزوت متيو

 .ىواستم تافلملا لك تافل ددع

 تناك اذإ ىجراخلا ليصوتلل ًاعبت ددحي كلذف ميوقتلا تافل ددعل ةبسنلاب امأ

 يو



 اذإ ةلاح نيبفنا .نارودلا عذر لعب اهنم جرجتس و ةرئادلا نول ةرمتسم ميوقتلا تافلم

 .ًابيرقت ليغشتلا تافلل ًايواسم نوكي اهددعف ةرئادلا ىف رمتستس ميرقتلا تافل تناك

 ىرخأ ةليسو ىأ وأ رايت ىلير وأ ىزكرم درط حاتفم ىلع ىوتحي كرحما ناك اذإ امأ
 :نوناقلاب ميوقتلا تافل ددع بسحتف ةلاحلا هذه ىفف ةرئادلا نم ميوقتلا تافلم جرخت

 ” 7 ليغشتلا تافل ددع

. 

 ًابيرقت ليغشتلا ل ىواست ميوقتلا تافل ددع ىا

 هجوأ ثالثلا نوناق سفنب كلسلا عطقم ةحاسم باسحل ةبسنلاب *

 نم ؟ملم ١ لكل ريبمأ  ىلاوح دحاولا هجولا تاكرحم ىف رايتلا ةفاثك طسوتمو
 عجار) .ناصح ١ نم لقأ ةريغصلا تاكرحملا ىف ريبمأ 4 ىلإ عفترت نأ نكمملا
 8١( ص هجوأ ثالثلا تاكرحمل عطقملا ةحاسم باسح عوضوم

 ىهف ةقيقد ةجيتن ىطعت ال ةريغصلا تاردقلا ةصاخ دحاولا هجولا تاكرحم تاباسح

 فل لاجمب لمعي نم لضفي كلذلو . ةرمعم ريغ تاكرحم اهنأ ساسأ ىلع اهباسح متي
 ةداعإب موقي كرحم لكل ةلماكلا تانايبلا ةدنجأ لخاد لجسي نأ دحاولا هجولا تاكرحم

 تانايبلا ىلإ دوعي كالسأ نودب وأ هتانايب ةحص نم كش هيف كرحم هل ءاج اذإ ثيحب . هفل

 . انهلججس ىتلا

 .ةيداعلا تالاسغلاب ةصاخلا ناصح ثلث تاك رحم ضعبل تانايب انعضو دهمف كلذلو

 .لزانملا تابملط تاك رحم ضعبو
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 الايطا عفر تاكر حم

 همملطلا

نوكي ةداعو زاف لحاو و وأ ز اف ١ ىداع كرحم هأبملا عفر ةبملط كرحم
 بطق ١ 

 تاك رحملل بطق و لزانملا تابملطل ةيستلاو
 . ةيلاعلا تار دقلا تاذ

ب شير اهل ةحورم راودلا وضعلا سكا ةياهن ىف لك ري هنأ ه يللا عقد ةركفو
 فلتخت ةصاخ ةقيرط

ايملا عقف:عافتزأو ةيمكل ًاعبت ىريغأ ىلإ ملط نم
 لخاد ةدوجوم ةحورملا هذه نوكتو . اهنم اهتم ه

ةحتف ىمامألا ءاطغلابو قلغلا نيمكحملا ةبملطلا نيئاطغ
 ن اهجورخل ىرخأ ةحتفو هايملا لوخد 

 ىتلا ةشيرلا ميمصت فلتخي كلذ ساسأ ىلعو . اهمادختسأل ًاعبت تابملطلا عاونأ ددعتتو

 ةيمكل ًاعبت كرحملا ةعرسو ةردق ًاضيأو ءامل جورخو لوخد ةحتف رطقو ةايملا عفدت

 اهليغشت نكمملا نمف ةبملطلا كرحم ليصوت قرط ًاضيأ ددعتتو عوفدملاءاملا عافتراو

 نوف. ةثأ كلي ,لخنتفلا حاتفمو ةنولبلا ةطساوب ايكيتاموتأ وأ ةقش لك لخاد نم ًايودي

 نم ءاملا برست دنعو كرحملا نع رايتلا لصفي ةنيعم ةجرد ىلا ءاملا طغض لوصو ةلاح

 دنع ةماوع قيرط نع وأ ...يرحنأ رم كرح ا لمعيو طغضلا ضفخني كلهتسم ردصم ىأ

 نيعم دح ىلا ءاملا كالهتسا دعبو كرحملا نع رايتلا لصفي ىنبملا ىلعأ نازخلا ءولم

 .ىرخأ ةرم نازخلا ئلتمي ىتح كرحا ىلا ةماوعلا قيرط نع ىرخأ ةرم رايثلا لصي

١1/5 



 : تاظحالم

 نسمح ناد اذإف ةحورملا ميمصتل ًاعبت نيعم هاج ىف رودي نأ يجي ةبملط كحق اح

 . ل لشيعض طغضب اهعفدي وأ ءاملا عفري 3 حيحصلا هاحالا

 كلل :مفيربتا نلع كعاسي هانملا رييقتز :بيلقتتأل (ليس لكيئاكيملا) ىشيكرلاواملا

 .ديربت تيزب ءولمم ليس لكيناكيملل صاخ زيح اهب ةريبك تابملط ضعب دجوت

 :ىف ىرخأ ةقيرط ىأ وأ طغض حاتفم وأ ةماوع قيرط نع ًايكيتاموتأ كرخملا ليغشت ةلاح ىفو

 ةجيتن هتافلم ىلع رثؤي نأ نكمملا نم ىلاتلابو كرحملا نع رايتلا لصفي نل ءاملا ردصم عاطقنإ ةلاح

 5 مزاللا نم لوطأ ةرتف هنارود

 كرحملا عم اهلماكبءاملا لخاد هدوجوم كوكت اهنا ىا ةسطاغ تابملط صعب لجوت

 تاناوجلاب عاردجألا ميمج ظير ماكتحأ درم ًامامتا دك اشلا بجي ةلاحللا هالتق ققَو
 رجالا ميم كور ماكنا نب 3
 .ةصاخلا

 كف مث طقف ىفلخلا ءاطغلاو ديربتلا ةحورم كفي نكسمب صاخ ةبملط كرحم فل ةداعإ دنع

 ةنايص وأ حالصإوأ ىلبلا ناملور رييغت ةلاح ىن الإ ةبملطلاب روتورلا كفي الو تباشلا مسجلا
 ةروسام نيب ةلصو لمعت وأ كلمع نم ىهتنت ىتح هايملا عطق ىلا رطنس ةلاحلا هذه ىفو ةبملطلا

 . جورخلاو لوخدلا

 اذإ وأ ليس لكيناكيملا ةصاخو بيترتلاب اهءازجا عمجأ ةبملطلا ءازجأ كف دنع -
 دنع رمألا كيلع لهشي ىتح عفر ةشير نم رثكأ ىلع ىوتخت ةبملطلا تناك

 .اهبيك رت

 ١ ا/ ؟



 لزانم تابملط حاونأ تانايب

 دارفوركيم ١1 0,75 25 اديبلاك كرحم

 ةمنافتلا جودزم ميزيد 5 ليغشتلا
 اد < ةل +.

 1 ةفل ١" ميد

 ةنقل 5 :١

 ةهفل 7" ١ أ

 دارفوركيم ؟9 0,5 11 1719114 ىلاطيا كرحم
 ميوقتلا ميزيد 5 ليغشتلا

 ١ +٠١ ةفل هه ١:1

 لن ةفل هه /م: ١

 ةفل هه 1

 ةفل هه 2

 ىلاطيا كرحم ١2112 1١ 58

 ميوقتلا ميزيد "5 ليغشتلا

 1 ةفل ا

 ١؟ ١ ةفل / /م:١

 ةفل اع 7

 ةفل 26 ؟ت 5

 لش

 ميريد هلأ از

 ةفل 7

 ةفل /ه

 ميزيد ؛

 ةمل ٠

 ةفل ٠

 مي زيد :

 ةذا 11
 ةفأ



 سلنتس (0,8 111' ارول كرحم

 ميزيد /

 ةفل ؟؟

 ةفل ؟؟

 ةفل ؛؟

 دارفوركيم ١1 0,75 1[1* اروت كرحم

 ميزيد ٠١

 ةفل 1

 ةفل ؟1

 ةفل 1

 دارفوركيم ٠٠١ 1,5 [1!1[1* ارول كرحم

 جودزم ميزيد 7 ه

 ةهغل ”'*

 ةفل ٠١'”

 ةفل

 ميزيد /١

 ةفأ
 ةفل 74

 ةفل 4

 ةفل 4

 ميريد 1

 ةفل ١
 ةفل

 ةفل ١

 ميزي» "
 ةفل 5

 ةغفل "ه

 ةفل "6

 ميزيد /

 ةفل 1

 ةنفل 2 1

 فل 2 ١

 ميزيخ ©
 ةفل ٠
 ةفل ٠



 دارفوركيم ٠١ 1 110171117 كرحم

 ميوقتلا جودزم ميزيد | ليغشتلا
 :٠١ ةفل ١" هي

 | 3 ةفل 1 ١:8

 ةفل ١:٠6 7١

 ةفل ا

 دارفوركيم ؛ه 2 117 [.1217 كرحم

 ميوقتلا جودزم ميزيد د ليغشتلا

 |[: 1 ةفل < ه١

 1 3 ةفل 5 م: ١

 ةفل 1*7 141 5

 ةفل "ه ١ +١١

 دارفوركيم 44 1.3 11 ىكرامد 45158 كرحم

 ميوقتلا جودزم ميزيد | ليغشتلا
 .+٠١ | ةفل ؟ 0 ٠

 001 0 ةفل ؟ هن /: ١

 ةفمآ هو ١ . ١٠١

 ةمفل 5 1 ٠6

 /ه ١

 ميزيد 1

 ةفل "1

 ةفل 7

 ميزيد /

 ةفل ه7

 ةفآ ه7

 ميزي نذ ©
 ةفل

0" 



 دارفوركيم ٠١ 0,5 117 رياس كرحم

 ميوقتلا ميزيد ليغشتلا
 ١ ع1 ةمل / ا

 ١ 5 ةفل ه/ م: ١

 ةفل / ليخا

 ةفل 0/ ١؟: ١

 0,75 112 رياس كرحم

 ميوقتلا ميزيد 5 ليغشتلا

 ١ :٠١ ةفل 15 1 7

 ا 7 ةفل ؛1 م: ١

 ةفل 71 ا

 ةفل 7 ١١

 |,5 117 رياس كرحم

 ميوقتلا جودزم ميزيد 5 ليغشتلا
 ةفل | هن ١ :٠١

 ١:م/  1ةفل ١ +١١

 ١ :٠١ ١" ةفل

 5 7 ١٠ ةفل

 ا/ك ١

 ميزيد أ

 ةفل ١"

 ةقأ 016

 ميِريَد :

 ةمنل 5

 ةفل 5

 ميزيد / حن

 ةفل 7

 ةفل 751



 دارفوركيم 1 : 5,2 كل ىلاطيا 58560011 كرحم

 : > ءأ|
 ميزيد 5 ظ ظ + . ب + قتلا ميزيد / , »

 / 1 ١

 ةهل 5 00

 ةفل 7/5 00 ظ 2 ةَغْل -

 ةهفل ا ا

 ةسطاغ ةبملط
 اءا| 1

 دنع تاناوجلا ةيحالص نم دكاتل بحي
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 قحلم ىا كود ىلاتلابو ميوفت تافلم كودي لمعت لحاو هةجحو تاكرحم لج ول

 . ةريع وأ نيزك رخآ درطلا ح اتهم و فثكملاك ىجراخ

 ةرواجتم تافلم عبرأ وأ نيفلم نع ةرابع فلتو ليغشتلا تافلمب طقف لمعي وهف
 هاَجِإ ىف رايتلا رمي ثيحب ةياهن عم ةياهن ًاعم لصتتو باطقالا ددع تافلملا هذه لثمت
 .رايتلاب ةرشابم نالصتي نافرط ىقبتيو سكاعم

١ 



م لك لخاد ددجوي هنأ ىه كرحملا اذه لمع ةيرظنو
 ساحن كلس نم ةقلخ فل

ب كلذ دعب رثئأتت الو عينصتلا ءانثأ حئارشلا لوح عضوت . ةلنجتس
 دنع ىأ تافلملا قارتحا

تاقلحلا كرتتو طقف ثاغلملا فل داعي تاككرتملا ةذه لغم فلاةذاعإ
 لكمتو ىهامك 

 لاجم دلوتي ليغشتلا تافلم ىلإ رايت لوصو دنعف . ميوقتلا تافلم تاقلحلا هذه

 . لاجملا لخاد اهدوجو لعفب ةيساحنلا تاقلحلا لخاد ىريثأت رايت دل تيف ىسيطانغ

م دلوتملا لاجما عبطلابو هنارود كرحما دبيف رخآ ىسيطانغم الاجم دلوتف
 تاقلحلا هذه ن

 ةريبك ةردقب كرحم ةكرح أدبي نأ نكميب ال فيعض
 طقف اهنم عنصي تاكرحملا هذهف .

عي ىف نايحألا دكا ىف لسعتستو يقع تاودق
 نت ةريطلا ةتابسلط زا جوارلا عاولا نئت

يغتب تاكرخما هذه لثم ىف نارودلا هاجتإ رييغت متيو . ةيكيتاموتألا تالاسغلا
 عضو ر

 . هتافلم مسجلا

 هفل ةداعإ دنعو . كيتسالبلا نم ةركب قوف فوفلم دحاو فلم اهل تاكرحملا هذه عاونأ ضعبو

 ءازجأ ىقاب تيتبشت عم ةركبلا لخادب ىتلا حئارشلا ىفرط قوف قدلاب ةركبلا هذه جارخإ بجي

 ةركبلا نزي وأ لوحملا تاباتسح سفنب اهفل داعيو ةركبلا لخاد نم حئارشلا كفي مث . حئارشلا

 ةداعإ ىف أدبي رطقلاو نزولا سفنبو فوفلملا كلسلا نزو فرعيل تافللا نودب اهنزي مث اهتافلب

 ةرارح عافترأ ةلح ىف ةيامحلل لباك ومرث اهعم لصوي تاكرحملا هذه نم عاونأ ضعبو فللا

 ةروصلا ىف حضاو وه امك ةريغض ةبمل لثم نايحألا ضعب ىف هلكش نوكيو . لصفي تافلملا

 . ةمداقلا
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 ءزجلا ةيبناجلا ةروصلا ىفو

 جارخإ دعب كرحملا نم ىقابلا

 ىذلا حئارشلا علضو ةركبلا

 اهلخادب

 ريخألا فرطلا لصو اذإو ىلعالا ةعرسلا ىطعي رايتلاب لوالا فرطلا لصو اذإف
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 لدحاولا هجولا تاكر جم تاعرس

 تاك رحنا نع فلتخي حوارملاك ةريغص تاردقب دحاو هجو كرحلا ةعرس ىف مكحتلا

حنا هذه لثم ىفف ناصح فصن نم ربكأ ةردقب لمعت ىتل
 رييغت ىف دمتعي تاك ر

 لاثمك ةيكيتاموتألا ةلاسغلا كرحم ًاقحال حرشنسو باطقألا دع رييقتا ىلع ةطرسلا

 .كلذل
5 

 كرما تافلم

 يتاذ لوحم 5 ىف مكحتلل ةبستلاب امأ

 1 لثم ةريغصلا تاكرحملا تاعرس

 24 04 ةفيرطلا يس تةيرط هل حوارملا

: 1 4 1 

 قفانع كرما فلي اهنا ىلوالا
 «#حلجس 2201

 لصويو ةدحاو ةعرس هنأك ًادج

 اهلصي ةجردتم ةيجراخ ةمواقم قيرط نعو هل ةعرس ىصقأب راد رايتلاب رم اذإف فثكملاب

 نأ نكمملا نمو ةعرشلا تضفخنا ةمواقملا هذه ةمنق تداز املكو كرحما عم ىلاوتلاب

 نوكت وأ ةيداعلا تاناخسلا ىف مذختسملاك مورك لكين كلس نم ةمواقملا هذه نوكت

 ةقيرطلا هذه مدختسيو تافل ةدع لك نم جراخم ةدع هل ريغص ىتاذ لوحم نع ةرابع

 .بتكملا حوارمل ةبسنلاب ةليلق تاكرام ىفو فقسلا حوارم تاكرام رثكأ ىف

 جراخ ةعرسلا ىف مكحتتس ىتلا تافللا عضب نأ نم ًالدب ةيناغلا ةقيرطلل ةبسنلاب امأ

 تافلم هب حبصيف كرحملا لخاد ةيفاضإلا تافللا هذه عضي .ىلوألا ةقيرطلاك كرحلا

 رقكأ تانفل ددع لخدأ املك ةركفلا سفنبو تاعرس تافلمو ميوقت تافلمو ليغشت

 كرحا لمعي ىتح ةعرسلا تضفخنأ املك كرحما عم ىلاوتلاب تاعرسلا تافلم نم
 .هل ةعرس ىصقأب روديف تاعرس تافلم قأ نودب

 سك اعم هاجما ىف رايتلا رمي ثيحب مهطيقست مني ًاعم ليغشت تافلم 4 فلي فللا دنعو

 ىراجم ىف مهطيقست متي أعم ميوقت تافلم 4 فلي مث ١ ١( ١مقر) نافرطلا مهنم جرخيو
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7 
 مير

 2 ليغشت *ت تافلم

 2 2 ميوقت تافلم
3 

5 4 

5 

6 7 

1 22 

 (5 ,” مقر) كافرطلا جرخيو سكاعم هاجا ىف أضيا رايتلا رمي ثيحب ةلصفنم

 نيفلم لك نوكيو ميوقتلا تافلم قوف مهطيقست متي تاعرس تافلم 4 فلي مث

 نع ةرابع كرحملل ىئاهنلا لكشلا نوكيس ىأ ةدحاو ةمزح ةعرس فلم + ميوقت فلم
 تافلم عبرا مث ليغشتلا تافلم اولثمي ًالوأ ةرواجتم تافلم عبرأ طقف تافلم /

 نم جرخيو .تاعرس فلم + ميوقت فلم لثمي مهنم فلم لك قوف نم ةرواجتم

 .طسوألا ماحللا نم فرطو ("5 و 5) مقر ةياهنو ةيادب فارطأ ثالث .تاعرسلا تافلم

 ٠7( مقر)

 فرطب أعم اولصتيو فثكم فرط عم ١( مقر) ليغشتلا ةيادب عمجي ليصوتلا دنعو

 .راب ايت
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 مث فثكملل رخالا فرطلاب لصتن ١( مقر) ميوقتلا ةيادبو
 ليغشتلا ةياهن لصي

 فارطأ ثالثلاو (ه مقر) تاعرسلا فلم ةيادب عم (5 مقر) ميوقتلا ةياهن عم (؟مقر)

 ذوخأملا ( مقر) فرطلاو (*3) ةعرس ىلعأ فرط ىه ربتعت ةدحاو ةطقن ىف اوعمجتي

 تاعرسلا فلم ةياهنو (*2) ةطسوتملا ةعرسلا وه تاعرسلا تافلمل طسوألا ماحللا نم

 .(51) ةكيطبلا ةعرسلا فرط وه (5 مقر)

 مدختسي هنأ ىلإ فدهت ةياهنلا ىف اهنكلو ةحورملا تاعرس ليصوت قرط ددعتت

 تاعرس تافلم ىأ مهعم لصي نأ نودب طقف ميوقتلا تافلم + ليغشتلا تافلم

 تافلم نم ءزج ميوقتلا تافلم عم ىلاوتلاب لصي مث ةعرس ىلعأب كرحما لمعي كلذبو

 تاعرسلا تافلم ىقاب مهيلع فيضي مث ةطسوتملا ةعرسلاب كرحملا لمعيو تاعرسلا

 .ةعرس لقأب كرحما لمعيف

 : .ةظواشفتم
 قبط مث لماكلاب ميوقت تافل ددع دع تاعرسلا تافلمب صاخلا تافللا ددع ةفرعمل *

 ةيبيرقتلا ةلداعملا
 ١ 2 تاشغللا ةدلف

 ا ١

 72الف ١

- 

 لثمف /.فثكملا ةميق ةدايزب ةعرسلا ىف مكحتي ةفجنلا فقسلا حوارم ضعب ىف

 و ةارفودكيفا ؟ ةاغم نيتهم: بفاقكم ىلع ىوتح تاكرخملا هذه

 3117 ةعرسلا ليغشت دنع اهب صاخ حاتفم ةطساوبو دارفوركيم 7, ه

 ةعسلا وذ فثكملا ميوقتلا تافلم عم ىلاوتلاب لضي ةمئيطبلا

 ١ ةعسلا وذ فثكملا لصي ةطسوتملا ةعرسلا ليغشت دنعو ةضفخنملا

 ىلع ًاعم نيفثكملا لصي ةيلاعلا ةعرسلا ليغشت دنعو .ىلعألا

 ب ميوقتلا فلم تافل ددع

 - تاعرسلا فلم تافل ددع

7 
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 ةرابتخاو هجالثلا كرحم فارطأ ديدح ةينيك

 كرحم نوكي ةداعف رخآ كرحم ( قأ نع قلسالا شع سلا و كرحم
 دحأو هحح و

نم نهظي الو قلم بلص قالغ ليغلد هرسرت دك ريغ بز 1
 .فارطأ كالق' قوس ه

أو (كث) ميوهت فرطو )1 ليغشت فرطو ( ((0) كرتتتيف فرط
لشلا تاك رحم ع اونا أ رثك

 هحا

م راصت ىلبر ر أ رايت ىليري ىجراخلا اهليصوت ةيلزنملا
 1 فثكم ع

 أ كرا ليغشت ' اق يخ ا رايخنا ىلير نوكي ةزيثك ًانايحأو

ف ده دك نفل. هول وقل
ل يي لإ رق: ى

 اا

 ةرشابف ةلقفت نكمملا
 ْ هفارطأ ديد بجي كلذ متي ىكو

 نيرخالا ٠ نيفرطلاو مهنم فرط لك نيب فارطأ ثاالثغلا سامي رمتموألا ةطساوب , كلذو

 فرطلا نوكي هيلا ريكا ةالطعي ناذللا ناف
 سامي 3 ىسيئرل فرطلا وه ث ثلاثلا

 رخآلا نم ربكأ ةءارق ىطعي ىذلاو نييرخألا نيفرطلا نم الكو 5 فل ظ

 ينقط درا س يوك ليغشتلا فرط وه لقألاو ميوقتلا فرط وه نوكي

 ىلاوتلاب دولرفوألا ليصوت لضفيو كرتشملا فرطلاب
 سرج رز لصو ميوقتلاو ليغشتلا ىفرط نيبو .هعم

ا ردصمل ىناثلا فرطلا امأ
 رز فرط تت لصويف رايتل

 طغضأ رايتلا ليصوت لبقو ليغشتلاب لصتملا سرجلا

 عفرأ ليغشتلا دعبو رايتلا لصو مث سرجلا رر ىلع

 . سرجلا رز ىلع نم كدي

 تافلم عم ىلاوتلاب فثكم ليصوت نكمملا نر

  ىأ كرحملا لخادب ناك اذإ نارودلا مزع ةدايزل ميوقتلا

 08 هنأر ود قوعت تاالامتحإ

 ما/ ١



 ةيكيتاموتآلا ةلاسغلا ل رحم

 ةيلعي ةسامت ةيلاغةةفرس كلرحم.دحاو مسج لعد عيكركما ناسأ ىلع عسقت
 ىهو بطق ١6 ىلإ ٠١ نيب ام نوكت ةيناثلا ةعرسلاو بطق 5 نوكت ةداعو رصعلا
 ضعب ىف اهميسقت متي ةكيطبلا ةعرسلل ةبسنلاب ليسغلا ءانثأ بيلقتلاب ةصاخلا ةعرسلا
 ليغشلا تافلمل ةيواسم ميوقتلا تافلم ةداعلا ىف نوكتو دحاو هجو كرحمك نايحألا
 تالليدوم ىفو ةرئادلا ىف مئاد فثكمب هليغشت متيو كلسلا كمسو تافللا ددع ىف
 زاف ” كرحمك ةغيطبلا ةعرسلا ميسقت متي ةريثك

 ةطساوبو فارطأ ثالث جرخيو ًايلخاد راتس لصويو
 رايتلاب فرط لصيف زاف ١ كرحمك هليغشت متي فثكم
 دنعو فثكملا ىفرط عم نايقبتملا نافرطلا عمجيو
 فرط ىلع رايتلا ردصمل ىناثلا فرطلا لصي ليغشتلا

 ىلع هلصيو هلصفي مث هاجما ىف كرحلا لمعيف فثكم
 .رخآلا هاَجحإلا ىف لمعيف فثكملل ىناثلا فرطلا

 ةلوأ ةئيطبلا ةعرسلا تافلم طيقست متي ةداعلا ىفو
 ثالث ًاضيأ اهنم جرخيو ةيلاعلا ةعرسلا تافلم طقسي مث فارطأ ثالث اهنم جرخيو
 ىف ةيلاعلا ةعرسلل كرتشملا فرطلا عم ةئيطبلا ةعرسلل كرتشملا فرطلا عمجي مث فارطأ

 ميوقتو ليغشت مه فارطأ 4 ىقبتيو نيتعرسلل ىسيئرلا فرطلا ربتعي دحاو فرط
 .ةيلاعلا ةعرسلا ميوقتو ليغشتو .ةئيطبلا ةعرسلا

 مل ١



 : تاظحالم

 .ةئيطبلا ةعرسلا تافلم نع ةيلاعلا ةعرسلا تافلم لزع بجي اذ

 لك نم فلم دع بجي زاف ” كرحماك ةمسقم ةئيطبلا ةعرسلا تناك اذإ ةلاح ىف ل

 ددع نوكي تاكرحملا ضعب ىفو ةيواستم تافلملا عيمج نوكت نأ نكمملا نمف زاف

 ةلاحلا هذه ىفو نيترخآلا نيتزافلا تافلم تافل ددع نم لقأ زاف تافلم تافل

 ىلع ىوتحي ىذلا زافلا فرط وه ةئيطبلا ةعرسلل كرتشملا فرطلا نوكي نأ بجي

 : لقأ تافل ددع

 . نايحألا رثكا ىف .دارفوركيم 5١و ١54 نيب ام نوكت ةلاسغلا كرحم فثكف ةعس ال

 ةداعإ بجيو كرحملا فارطأ ىلع ىوتحم ةصاخ ةتزور هب ةيكيتاموتألا ةلاسغلا كرحم ان

 كرحملا ليصوت دتع لكاشم ثدحي ال ىتح بيترتلا سفنب ةتزورلاب كرا فارطأ

 .ةلاسغلل ةيئابرهكلا ةرئادلاب

 دحاو فلم ةئيطبلا ةعرسلا نم زاف تافلم فلي ةيكيتاموتألا ةلاسغلا تاكرحم عاونأ ضعب ا

 . لماكلاب زافلا تافلم عيمج هنم نوكتتل ىراجملا لخاد فلملا اذه ليكشت متيو ةريبك ةمرف ىلع
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 ةلاسغلا كرحم فارطأ ديدحتن ةيفيك

 هرابتخأو كيتاموتألا

 :الوأ ىتالا ملعت نأ تجي ةلرملا نارطأ ديدحفل

 . سكعلاو ةمواقملا ةميق تعفترا كرحم اب ةدوجوملا تافلملل تافللا ددع داز املك -

 ةميق تضفخنا كرحماب ةدوجوملا تافلملا كلس عصقم ةحاسم تداز اهلك ب

 . سكعلاو ةمواقملا

 ةحاسمو ةيلاعلا ةعرسلا نم رثكأ اهتافلم تافل ددع نوكي ةئيطبلا ةعرسلل ةبسنلابو
 ةمواقم ةميقف ىلاتلابو ةيلاعلا ةعرسلا نم لقأ ةعرسلا هذه هب فلي ىذلا كلسلا عطقم

 .ةيلاعلا ةعرسلا تافلم ةمواقم ةميق نم ىلعأ امئاد ةئكيطبلا ةعرسلا تافلم

 امئاد ىلاتلابو ربكأ كلس كمسو لقأ تافل ددعب اهتافلمف سكعلا ةيلاعلا ةعرسلاو
 .ةئيطبلا ةعرسلا تافلم ةمواقم نم لقأ ةيلاعلا ةعرسلا تافلم ةمواقم

 هب ةصاخ ةتزورب ةلصتم فارطأ ه كيتاموتألا ةلاسغلا كرحم نم جرخي ةداعو

 زيمم عضو ىف دوجوملا فرطلا نكلو ءاقرأ ةتزورلا ىلع بتكي ال نايحألا رثكأ ىفو

 | ه



 تافلمل ىسيئرلا فرطلاو ةيلاعلا ةعرسلا تافلمل ىسيئرلا فرطلا نيب كرتشملا فرطلا وه
 ميوقتو ليغشت انوكي (1) و (؟) نافرطلاو )١( مقر مسرلا ىف انه ىأ ةكيطبلا ةعرسلا

 .ىرخالا ةعرسلل (ه)و (5) نافرطلاو ةعرسل

 مق رثموألا ةطساوبف ادج ةطيسب ةيلمع ةتزور دوجو ةلاح نف كارطألا ديدحعاو

 ىفرط نيب نوكتس ربكألا ةءارقلاو ه و 4 نافرطلا سايقب مق مث 7و ١ نافرطلا سايقب

 .ميوقتلا تافلل ةيواسم ليغشتلا تافل نوكي ةداعو ةئيطبلا ةعرسلا

 :رايتلاب هئيطبلا ةعرسلا رابتخالو

 فرطلاب ءايرسب فتكا فرط لصو

 8 116 ىفرط نيب فثكم لصو ١ ىسيئرلا

 7 5 ةعيطبلا ةعرسلل ميوقتلاو ليغشتلا

 ىلع رخالا ءابرهكلا فرط عض ف

 . نيعم ةاكنأ و كرا ندليسف 5 فرطلا

 مقر فرطلاب هلص مث كرحملا فقي ىتح رظتناو ١ مقر نع ءابرهكلا فرط لصفا -

 طسوتم ا ىف كيزت الو رايعلا ةدس سايف بجيو ادله سك اعملا هاحالا 7 كلر روديسف ّ

1 

 .دارفوركيم ١7 طسوتملا ىف نوكت فثكملا ةعس

 :ةيلاعلا ةعرسلا رابتخال

 3 فرطلاو ك١ دعملا فرطلا مل 4 فرطلاو ةلرعشملا فرطلا سايمب مق رتموالا ةطساوب

 نأب املع ةئيطبلا ةعرسلاك امامت هتبرجج متي نيتلاحلا ىف ةتباث ةمواقم ةميق ىطعأ اذاف

 .لحاو هأحنأ لمعت ةيلاعلا ةعرسلا
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 بيق 6:كقرظلاو 3١ وأ © :فكرطلاو ١ كرطلا تين ةيواسفتم يع ةءارق.ىطعا اذإ انا

 ةميق كرتشملا فرطلا نيبو هنيب ىطعي ىذلا فرطلاب رخالا ءابرهكلا فرط ليصوت
 .ليغشتلا تافلم صخت ىتلا ىهو لقأ ةمواقم
 : ةتزورلا دوجو مدع ةلاح ىف كرحملا فارطأ رابتخا

 سمخلا فارطالا حبصأو مهزيمت نود ةتزورلا فارطأ لح دق دحأ ناك اذإ

 اذهب فارطالا سايقب مق مث كدنع نم مقرب فرط لكل زمرأ ةلاحلا هذه ىف نيلئامتم
 .ةءارقلا نودو بيترتلا

 1 : لاثم

5 4 3 2 

 لاوتوسا موأ 15-1١-١١

 موأ ه1 - ه- 5 موأ "0 - ١-”

 موأ 76 >- 4- * ناو مس 1

 موأ 7٠١ - هاد * موأ ٠ - ه- ١

 موأ 8١٠ - هد 4 موأ 45 ح ”- ١

 لقأ نأ دجتس كرحملا اذه لثم ىفف نيتميق لقأ نع تاءارقلا هذه ىف ثحباو
 ١ نيفرطلا نيب موأ ١" ةيناثلا ةمواقملاو ١و ١ نيفرطلا نيب موأ ١١ ىه ةمواقم ةميق
 هن ةءارقا لك نأ كلذ ىتعسو نيسنقزلا نيله. نم ىلعأ ىهف عينقلا ىقايااسأ ”و
 ميوقت تافلم صخت ىرخالا ةءارقلاو (موأ ١؟) ةيلاعلا ةعرسلا ليغشت تافلم صخت
 (موأ 7١ ًاضيأ ةيلاعلا ةعرسلا



 ةعرسلا ةمواقم ةميق نم لقأ امئاذ ةيلاعلا ةعرسلا ةمواقم ةميق نأ امئاد ركذتف)

 ةيلاعلا ةعرسلا ليغشت تافلم 7و ١ نأ ىنعمب . (ةئيطبلا

 ةيلاعلا ةعرسلا ميوقت تافلم “و ١

 هميقف ةيواستم ريغ اتناكو ةعرسلا سفن ضخت ناتمواقملا تناك اذإ هنأ ركذت)

 . (ميوقتلا تافلم صخت ىلعاللا ةمواقملا

 . ليغشتلاو ميوقتلا تافلم نيب كرتشملا فرطلا وه ١ مقر فرطلا نذإ

 . «ةيلاعلا ةعرسلا كرتشم هسفن وه ةئيطبلا ةعرسلا كرتشم نأ ركذت)

 و ١ نافرطلا ةءارق عومجم ىواست 7و ؟ نافرطلا ىب ةءارقلا نأ دك اعلا ىف ةدايزو

 رو ا

 ليغشت 5 فرطلاو كرتشم ١ فرطلا مه كرحملا نم فارطأ ثالث تددح دقو نآلاو

 .ةيلاعلا ةعرسلا ميوقت ٠ فرطلاو ةيلاعلا ةعرسلا

 ىتلا تاءارقلا نم ؛ ةئيطبلا ةعرسلا ليغشتو ميوقت وصخي مهنأ ايهيدبو 0 و 4 نافرطلا ىقبتي

 و ١ فرطلا نيب كلذكو موأ ٠ ىواسي  فرطلاو ١ ىسيئرلا فرطلا نيب نأ دجتس اهتربتخا

 ليغشتلا تافلم ىواست اهيف ميوقتلا تافلم ةئيطبلا ةعرسلا نأ نوكي ام ةداع اذهو موأ ٠: - ه

 :نايحألا رثكأ ىف ابيرقت

 ةياهنو ةيادب زاف لكل زاف ” كرحم اهنأ ىلع ةئيطبلا ةعرسلا فلت تاكرخملا ضعب قف

 ددع ىف ةيواستم عئش لك ىف رخآلا زافلا تافلم ىواست زاف لك تافلم نأ فورعمو

 . ليصوتلا ةقيرط ىفو كمسلا كمس ىفو تافللا

 ذخأيف تايادبال ةبسنلاب امأ ءكرحلا لخاد لظتو اعم تازاف ثالثلا تاياهن عمجيو

 فرطلا اعم احبصيو ةيلاعلا ةعرسلل كرتشملا فرطلا عم ديدحت نود اهنم فرط ىأ

 . نيتعرسلل ىسيئرلا

 ةيواستم تاءارقلا عيمج نأ دجتس ةئيطبلا ةعرسلا فارطأ سايق دنع ةلاحلا هذه ىفو
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 ةمواقم سيقتس ةئيطبلا ةعرسلا نم كافرط ىأ نيب رتموالا ىفرط تعضو اذإ كنأ ثرىح

 .ةيواستم تازاف ثالغلا تافلم نأ انثدح امكف رخآ زاف تافلم ةمواقم+زاف تافلم

 ةعرسلا ىفرط نيب فثكملا ىفرط عضي ىداع زاف ١ كرحم هنأك هليغشت دنع لماعيو

 رخآالا ءابرهكلا فرطو ١( مقر) نيتعرسلل ةيسيئرلا ةطقنلا ىف ءابرهكلا فرطو ةئيطبلا
 5 مقر فرطلا ىلع هعضي وأ هاا ىف كرحما لمعيف (4) مقر فرطلا عم ةرم لصي

 .رخآلا هاجنالا ىف لمعيف
 اهءارق ىتلا ةءارقلا سفن ىطعيس هو 4 نافرطلا سايق دنع كنأ ركذت انه نكلو

 فل ةلاح ىف أرقي املثم نينثالا ةمواقم عومجم سيلو 5و١ وأ 4و ١ نيب رتموألا

 .ميوعتو ليغشت كرا

 فارظأ ؟ تاذ كرحخم رابتخا ةيفيك

 ةلكشم ىأ دجوتال ةلاحلا هذه ىفو فارطا /١ اهل ةتزورلا تاكرحم صعب دجوت

 .تارابتخالاو فارطالا ديدحتل

 نافرطلا امأ . ليصفتلاب اقبسم انحرش املثم امامت فارطأ ه اهب تاكرحملا هذه لثمف

 لخاد دوجوم دولرفوأ نافرط امهو كرما تافلم نع امامت نالصفنم امهف نارخالا

 بيس 2 تافلملا ةرارح هجرد شق عافترا ثتودح دنعو .تافلملا سماالام كرما

 .نافرصلا لصفيس ىأ ةقلغملا هسمالت ةطقن لصفي
1 

 ناذهو موأ ارفص ىواست نيفرط نيب ةءارق دجوت هنأ دجتس تارابتخالا دنع ىلاتلابو

 امه نافرطلا ناذه حبصيف سمخلا فارطالا نم رخآ فرط ىأ عم الصتتي ال نافرطلا

 . طقف فارطأ ه هل كرحم لثم امامت لماعت فارطالا ىقابو دولرفوالا افرط

 ضعب ىف وأ طقف ةئيطبلا ةعرسلا عم رميتلا ةرئاد ىف دولرفوالا نافرط لصتيو -

 ةيلاعلا وأ ةئيطبلا ةعرسلا عم ىأ كرحملل ىسيئرلا طخلا عم ىلاوتلاب لصوت نايحالا

 .اضيأ



 تافلملا ةرارح ةجرد عافترال هجيتن هطاقن دولرفوالا اذه لصفي نايحألا ضعب ىفو

 ةعرسلاب لمعي وأ كرحا لمعي ال كلذبو اهترارح ضفخنت نأ دعب ىتح الوصفم لظيو

 . كرحخا جراخ نم اعم نافرطلا ليصوتب هئاغلإ نكمملا نم ةلاحلا هذه ىفو طقف ةيلاعلا

 لخادلا نم دولرفوالا اذه لصتي طقف فارطأ 5 ىلع ىوتخم ىتلا تاكرحملا ىفو

 كف بجي الوصفم لظ اذا ةلاحلا هذه ىفو نيتعرسلل ىسيئرلا فرطلا عم ىلاوتلاب

 .اعم امهليصوتو دولرفوالا ىفرط ديدختو كرحما

 :ةققوسلم

 ةيلاعلا ةعرسلا ىف ليغشتلا فرط عم ميوقتلا فرط تلدب اذا تاكرحملا ضعب ىف

 الو ةلاسغلاب ليسغ دوجو نودب رودي نأ نكمملا نم ىأ لقأ ةردقب كرحملا 5-5-9

 ليغشتلا ىفرط ناكم ريغ ةلاحلا هذه ىفو .ليسغلا دوجو ةلاح ىف ءدبلا عيطتسي

 .رخالا ناكم فرط :ةيلاعلا ةعرسلا ىف ميوقتلاو

 اهيف نوكي .زاف " كرحم اهنأك ةئيطبلا ةعرسلا اهيف فلت ىتلا تاكرحملا ضعب ىف
 نأ بجي اذه تَجتو اذإف :نيقرعخألا نيتزافلا تافل نم لقأ ةزاف تافلم تافل ددع

 ةعرسلا كرتشم عم عمجي ىذلا وه لقأ تافل ددع ىلع ىوتحي ىذلا زافلا ةيادب نوكت

 .ةيلاعلا
 نكلو زاف” كرحمك ةفوفلم ةئيطبلا ةعرسلا نوكت فارطأ ىلع ىوتحت ىتلا تاكرحملا ضعب

 نيفرطو . مهنم ربكأ ك لس كمسبو نيترخألا نيتزافلا تافل ددع فصن ًابيرقت ةنافل ددع مهنم زاف
 . 6 نم ًالدب فارطأ ا/ اهفارطأ حبصيل هتزورلا ىلع نيلصفنم اوجرخي ةفلتخملا ةزافلا نم
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 دحاولا هجولا تاكر حم لاطعأ

 ةحوأ ةئاللقلا .تاكرحم نم رككأ دحاولا ةجولا تاكرحملل لاطعأ قوذح لامتخإ

 وأ ىزكرملا ةرظلا حاتفمك ةيجراخ تاقحلمب لمعي دحاولا هجولا كرخم نأ ثيح
 .لاطعأ ثودح ىف ًاببس نوكت نأ نكمملا نم هذه. لكو اهريغ وأ فئكملا

 تاكرحم لاطعأ هبشت دحولا هجولا كرحملا لاطعأف مالكلا راركت نم ًالدبو كلذلو

 تافلم عم لصتت ىتلا تامحلملا ىلا ةفاضإ ةزاف طوقس لطع ءانثتساب هجوأ ثالثلا
 .ميوقتلا

 (دحاولا هجولا تاكرحم ىجراخلا ليصوتلا رظنأ)

 كرحملا قلغ ماكحأو ىلبلا ناملور ةيحالص نم دكأتن نأ دعب هنارود كرحنأأدبي مل اذإف

 وأ فثكم ناك اذإ هعم لصتت ىتلا تاقحلملاو ميوقتلا تافلم نيب رصحني لطعلاف او

 ميوقتلا تافلم عم لصتملا قحلملا ةيحالص نم دكأتف رايت ىلير وأ ىزكرم درط حاتفم
 فشكم وأ ميوقتلا تافلم نع رايتلا لصف مدع ةلاح ىف امأ اهسفن كرحم ا تافلم مث

 توص هل نوكيو ةيلاع رايت ةلش بحسيو هتعرس نم أطبأ ةعرسب كرحخ ا روديسف ميوقتلا

 وأ ىزكرملا درطلا حاتفم نم ةلاحلا هذه ىف دكأتف .قرتحي رايتلا اذكه كرت اذإو جعزم

 . تلوفلا ىلير وأ رايتلا ىلير

 .فللاب أطخ دوجو لامتحإف ديدج نم هفل ديعأ دق كرحما ناك اذإ ةظحالم عم

 هجولا تاكرحم ىجراخلا ليصوتلا ًاديج سردأ ةلوهسب لطعلا بابسأ فشك ةلوهسلو
 . دحاولا
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 هجوأ هثالث تادلوم

 قالئخألا ىدمو هئايساسا ىلغ فرعتلا ضرغلا نكلو ةضافتسأب تادلوملا سردن نل

 هتعاطتسإب نوكي نأ تاكرحملا فل ىف ةربخ هل نم نكمتي ثيحب كرحملا نيبو هنيب
 . ددرتم رايت دلوم فل ةداعإ

 كرحم ةطساوب نايحألا رثكأ ىف) ةراود ةيكيناكيم ةقاط ذخأي دلوملا نأ ملعن امكف

 .ةيئابرهك ةقاط ىطعيو («نيزنب وأ ليزيد

 ضيف طوطخ عصقي شيله نأ نأ لوقي ىذلا نوناقلا ىلع دمتعت هلمع ةركفو

 امأ .ًامامت كرحملا لثم فلي تباث مسج نع ةرابع دلوملاو .رايت هيف دلوتي ىسيطانغم

 ًاعم اولصتيو تباثلا مسجلا باطقأ ددع سفنب تادخم هيلع فليف كرحتملا وضعلا

 نيتبك رم ساحن نيتقلحب اولصتي نافرطب ارهتنيو . سك اعم هاججإب مهيف رايتلا رمي ثيحب

 نيتقلحلا قوف دوجوملا نوبرشلا ةطساوبو .هنع نيلوزعمو كرحتملا وضعلا سك | ىلع

 ىسيطانغم ضيف -دلوقيف:ةلرحتملا وضعلا تافلم ىلإ الغم ةيراطب نم) رمخسم رايت لصي
 تباثلا مسجلاب ةدوجوملا تافلملا ضيفلا اذه طوطخ عطقت كرحتملا وضعلا نارودبو

 .رايت اهيف دلوتيف



 ال ًاضيأو .نوبرش دجويال ىلاتلابو قالزنأ تاقلح اهب دجوي الف ةثيدحلا تادلوملا انأ

 .رمتسم رايتب ةيجراخ ةيذغت جات

 ةيجراخ ةيذغت وأ نوبرش نودب ةثيدحلا تادلوملا نم رايتلا ديلوت ةيفيك انه حرشنسو

 تادلوملا هذه لثمف نوبرشب لمعت ىتلا تادلوملا نع اهنيوكت ىف فلتخت اهنأ ثيح

 دعاسم رخو ىسيئر روتور كلذكو .دعاسم رخاو ىسيئر تباث مسج نم نوكتت

 . ىدح ىلع ءزج لك حضونسو
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 :ىبسيئرلا تباثلا مهسسجلا

 عضو ىف هيراجم نأ قوس كرحملل تباثلا مسجلا نع هنيوكت ىف فدتخي ال وهو

 ؛ نوكي نايحألا رثكأو امامت هجوأ ثالثلا تاكرخم بولسا سفنب مسقيو .لئام

 متيو (ىرجم اب نابناج) دلوملا اهب فلي ىتلا قرطلا رثكأو ةقيرط ىأب هفل نكميو باطقأ



 ناك اذإ ليصوتلا ًاضيأ عبطلابو كرحملا تابسح سفنب هكلس كليضو ةئاقأ هلع الس

 ةتزورلا ىلع لصوت فارطأ 5 هنم جرخي ةياهنلا ىفو .ىجراخ ىزاوت هب 0 ىداع

 . بولطملا دهجلا قرفل ًاعبت اتلد وأ راتس هب ةصاخلا

 لورعتنكلا ةرئادل صاخخ تلوف ىلإ جاتحي تادلوملا ضعب ىف هنأ ةظحالم عم

 .دلوملل ةيسيئرلا فارطألا نم يفرط ةزئادلا هذيل دخاي نأ نكمملا نمف .ةينورتكلالا

 هتظحالم بجي ام اذهو) وأ .راتس عمجم ةطقن نم رخآلا فرطلاو داو فرط وأ

 ةعومجم نيب ماحل نم ىناثلا فرطلاو ةيسيئرلا فارطألا نم فرط ذخأي هنأ (اديج

 ةصاخ تافلم اهل فلي ىرخأ نايحأ ضعب ىف وأ .ريخعاو نطلع نيباوأ نيرفكأو

 ًاليلق رثكأ وأ ةدحاو ةفلب نكلو رخا كرحم ةليصوت نع ةرابع تانزا1 019 5

 هذه جرخت نأ بجيو .ةيسيئرلا تافلملا تحن كيتسالب وأ نطقب لوزعم كلسب

 دهجلا قرفب ةصاخ ىه انثدحم امك هنال تافللاو ةوطخلا سفنبو ىهامك فارطالا

 رخآ دلوم ىلإ دلوم ةرئاد نم دهجلا اذه ةميق فلتختو .لورتنكلا ةرئاد ىذغيس ىذلا

 ةرئاد دلوملل ممصتس تنك اذإ الإ فارطألا هذه رييغت بجي الف .هميمصتل ًاعبت

 .ةديدج لورتنك

 (1:ءاعا" ؟(01[2) دعاسملا تباثلا مسجلا

 صفقن اهددع نوكي نأ نكمملا نمو باطقألا ددع لثمت تادخنا نم ددعب فليو

 .هنف رثكأ وأ تباثلا مسجلا ٍباظقأ دَدَع

 .نيفرط («تاكرحما ليصوت نيناوق سفنب) ًاعم اهليصوت دعب تافلملا هذه نم جرخيو
 ًاعبت كلذو فارطأ 4 مهنم جرخيو نيئزج ىلإ دعاسملا مسجلا مسقي ةليلق نايحأ ىفو

 .دلوملا لورتنك ميمصتل

 :ىسسيئرلا كرحتملا وضعلا

 لصتتو ىسيئرلا تبباثلا مسجلا باطقأ ددع سفن لثمت تادخم 2 نع ةرابع وهو

 ةياهنلا ىف مهنم جرخيو سكاعم هاَججاب تادخا ىف رايتلا رمي ثيحب ةياهن عم ةياهن ًاعم

 كا



 ةرادالا دومع ىلع ةبكرم ديحوت ةرئادل بلاسلاو بجوملا ىفرطب اولصتي طقف كافرط

 , قرع روذتو

 (61[1:1 1[؟01[2) دعاسملا كرحتملا وضعلا

 .ةرادالا دومع ىلع ةبك رملا ديحوتلا ةرئادب تايادب ثالثلا لصتيو ايلخاد

 :ليغشتل دندن اةركف

 ىهو (:عوألندل مة عمعاتكتت) ةيقبتملا ةيسيطانغملا ةيرظنب نوكت رايتلا ديلوت ةيادب

 لصف دنعف ةرم لوأ تطنغمت املطو حئارشلا طنغمتت تافلملاب رايت رورم دنع هنأ لوقت
 ولو ةيسيطانغملا صاوخ ةلماح لظت اهنكلو ًامامت ةيسيطانغملا دقفت ال كلذ دعب رايتلا
 . ةطيسب ءازجأب

 ًادج طيسب دهج قرف دلوتي دلوملا نارود دنعف ةيقبتملا ةيسيطنغملا هذه لغتسيوهو

 لوحيم ةظساوب اهععقر ذعبو اهثمو تباقلا مسحلا ىف لورتنكلا ةرئادبب ةضاخلا فارطألا ىلع

 ىف بسانم دهج قرف دلو تيف دعاسلملا تباشلا مسجلا فارطأ ىلإ لصت ريغص
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 كرخحملا سكا ىلع ةبكرملا ديحوتلا ةرئادب ةلصنملا دعاسملا كرحتلملا وضعلا تافلم

 ىلع حبصأ كلذبو بلاسلاو بجوملا ىتطقن ىف ةيسيئرلا ةنيبوبلا ىفرط اهب لصتملاو
 ىف بولطملا دهجلا قرف دلوتي ىلاتلابو ةبنمانم ةميقب رمتسم رايت ةيسيئرلا ةنيبوبلا ىفرط
 . ىسيئرلا تباثلا مسجلا تافلم

 :ةقفوسصلم

 ةيقبتملا ةيسيطنغملا ىلع ةدمتعم رايتلا ديلوت ةيادب نأ ظحالت ليغشتلا ةركف نم

 ةيسطاتخلا هدف كقتق قأ نكمملا نم دلوملا فل ةداعإ دنع كلذل تباثلا مسجلا حئارشب

 تباثلا مسجلا حئارش ىلع قرط اذإ وأ .الثم نيخستلا ةطساوب تافلملا جارخإ مت اذإ

 ةميق ىأ جارخإ ىف دلوملا أدبي مل اذإ ةبرجتلا دنعف ىلاتلابو .رخآ ببس ىأل وأ ةدشب

 نكمملا نمو .ةيسيطانغملا دف ىه كلذ ىلا ىئدؤت ىقلا ةيسيئرلا .بابسالا نمف دهج

 تلوف ١١ دودح ىف رمتسم رايتب دعاسملا مسجلا تافلم ىفرط ةيذغت ةلاحلا هذه ىف

 (تلوفلا اذه ةميق ددحي ةنيعم تاكرام تاجولاتك ضعب ىف) (ًالثم ةيراطب نم)

 هنمو كرحتملا دعاسملا مسجلا تافلم ىف تلوف دلوتيس رمتسملا رايتلا ليصوت ةظحلو

 دلوملا ىلع ليمحتلا بجي الو .ةيسيئرلا ةنيبوبلا ىلا ديحوتلا ةرئاد نمو ديحوتلا ةرئادل

 وه امك تلوفلا لظ اذإف .ةيجراخلا ةيذغتلا لصفأ ةليلق ةرتف دعبو .ةينمعلا هذه ءانثأ

 ةيولطملا ةيسيطانغملا تبستكأ دق حئارشل نأ اذه ىنعمف ىسيئرلا مسجلا تافلمب

 .ةيذغتلا هذه كودب ةيلاتلا تارملا ىف لمعيسو

 لمحلاب ناك اذإ لاوخألا لك ىف ةتباك ةدلوملا ذهتجلا قزق: ةنميق' لظت نأ بجيو

 :اهمهأ لماوع ةدع ىلع ةيلمعلا هذه فقوتتو لمح نودب وأ طسوتم لمحب وأ لماك

 اهنم لحارم ةدعب رمت ةيسيئرلا ةنيبوبلا تافلم ىلا لصي ىذلا رمتسملا رايتلا ةميق -أ

 ةدعاسملا تافلملاو ةينورتكيلالا لورتنكلا ةرئادو ديحوتلا رئاودو .لورتنكلا لوحم

 رمتسملا رايقلا لوصو ىلإ ىدوي ءازجألا هذه نم ءزج ىأب لطع ىأف اهريغو

 فارطألا ىلع دهجلا قرف ضفخني وأ عفتريف ةبسانم ريغ ةميقب ةيسيئرلا ةنيبوبلل

 "؟ .*



 قرف جتني ال ىلاتلابو ةيسيئرلا ةنيبوبلا ىلإ رايت الصأ لصي ال وأ .دلوملل ةيسيئرلا

 .ايئاهن دهج

 لوح ديحوت ةرئاد
 .: َْى رام سلا لا زاق 5 ا

 3 لي 3-3

 باطقّألل ىسيطانغملا لاجما ةعرس سفن نوكت نأ بجي رئادلا وضعلا نارود ةعرس -ب
 نمف ةقيقد/ةفل **١5 ةعرسب رودي نأ بجي بطق 4 دلوملا ناك اذإ هنأ ىنعمب
 لمحلا ليصوت لذع و هتردف ضفعضتف ليزيدلا كرحم “ تيومت توءلجح نكمملا

 اذه لكشي عبطلابو ًاضيأ ددرتلاو دهجلا قرف ضفخني ىلاتلابو هتعرس ضفخنت دلوملاب
 قرف ةدايز ىلإ ىدؤي ةعرسلا عافترإ كلذكو« .دلوملاب ةلصوملا لامحالا ىلع ًارطخ
 .ددرتلاو دهجلا

 ةميق طبض نكمملا نم - ج

 ةننعم دودح ىفدهجلا

 دج وت ةريغتم ةمواقم ةطساوب

 ةينورتكلإلا لورتنكلا ةرئادب

 تاذ لوحملا قيرط نع وأ

 ننكف .تالوملارثقاب

 لك ةيئاوهلا ةرغشلا تداذ

 . دهجلا قرف ةميق تعفترإ
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 دلوملل ةيسيئرلا لاطعألا

 لمح نودب لمعي دلوملاو تلوف دجويال
 فلات (مهض/1+) ة كين و :كلالا 5 ورتنكلا ةرئاد زويف 2:

 سك الا ىلع ةبك رملا كيح وت ةلا ةرئادب تروس *

 هو لإ ديحوتلا ةرئاد كتكمب تروس "د

 دعاسملا تباثلا مسجلا تافلمب تروس و لصف 2

 لورتنكلا ةرئاد ةيدغملا ةدعاسملا تافنلا ىف لصف 1

5-5 
 ا

 مع

 ةيج راح ةيلغت جاتحيو ةيقبتملا هم مطانغملا لو +

 ةضفخنم دلوملا ةعرس *

 لورتنكلا لوحم ىوناثلا فلملا ىف لصف *

 لمح ذودب لمعي وهو ضفخنم دلوملا دهج ان

 سك الا ىلع ةبكرملا ديحوتلا ةرئادب وأ ةعوبطملا لورتنكلا ةرئادب رثكأ وأ دحوم فلت *
 مفح هلرللةعرم #

 .ادج ةريعضص لورتنكلا لوح ةيئاوقل نا ةرغشلا 1

 تافلملا لع يف ن قضم ف

 لمح ودب لمعي وهو عفترم دلوملا دهج ان

 لورتنكلا لوح ىوناقلا ففلملا ىف تروش *
 ةعفترم دلوملا ةعرس

 ةعوبطملا لورتنكلا ةرئاد تايوتحم ضعب ىف فلت *

 ةريبك لورتنكلا لوح ةيئاوهلا ةرغثلا *



 ليمحتلا دنع ضفخني دلوملا دهج ان
 ليزيدلا كرحم عضل ةحوتت ليمحتلا دنع ضفخنت ةعرسلا 5

 ةتباث ريغ دلوملا ةعرس *
 رعت فارطأ ىأ كلذقكو ةييج ريغ ةنعوبظلا لورهقكلا ةزئانلا ليصوعلا قارطأ *
 لورتنكلا

 دلوملا ةرارح ةجرد عافترإ ل
 دناز ايم *

 تافلملا ىطغت ةريبك ةبمكب ةبرتأ وأ ةفيظن ريغ ديربتلا ءاوه تارمث *
 تافلملا لزع ىف ضافخنأ 3

 : تاظحالم

 دقت ةجينفت ةيجراخ ةيطغتي دنعاسملا تباثلا مسنجلا تافلن فارطأ ةيذغت دبع ال
 ةريغتم ةمواقم ةطساوب وأ .تلوف 5 نكيلو ضفخنم تلوفب أدبأ ةيقبتملا ةيسيطانغملا
 .فارطألل لصاولا تلوفلا ةميق ىف مكحتلا كنكمي ىلاوتلا ىلع

 ىتح ًاديج اهزيمت بجي ةعوبطملا لورتنكلا ةرئاد ىلا ةلصاولا فارصالا كف دنع ال

 .دعاسملا وأ تباثلا مسجلا تافلم كف دنع



 ةاادلا ىفإ ل 1

ع رابتخأ ةلاح ىف
وأ رجيم اب تافلملا لز

جي عفترم تلوفب 
 ارض لس“ ب

 رد

في الو اله ةينورتكلالا
 تافلم لزع رابتخأ لض

 . عمترم تلوفب كل رحتتملا وضعلا

 قايكمياو ره هلأ ة.لم 1 هل

ملا ةطفي ىلع لجسن ىتلا ةردقلا ةداع اذ
 دو 174 ةيرهاظلا ةردقلا ىه دلو

 16177 ةلاعفلا ةردقلا ديدت ىتبرقعلا ثونانقلا هذه طنا

1117 - 3 - 5 

 1 1/4 + 190 ح 2
 ا ب

 ليغشت تافلم) زاف ١ اهنا ىلع دحاولا هجولا تادلومل ثياعلا ميشحلا تافلم مسقت ال

 :«:لورتنكلا ةرئادل عفرا كللس ةيونأث ةدحاو ةعومجمو .(طقف

 ا 70: ىلا
 . . ص

 ادع

و تياغلا مسجلا تافلم رث
 ىتلا رئاودلا ةصاخو تاك رحملا رئاود سهن | ىه بيس

5 | 
لورجكل ةرئاد فارطأ ةظحالم بجي هنأ ريغ . . ىجراخ ىز اوت يع

 

 .تازاف ثاالثلل ةيسيئرلا تاياهنلاو تايادبلا نم عفرأ كلسي فارطأ ىهو



 ةيئابرهكلا تال وحلا

 هع ومجم و نوكتيو تل لا ةميق عفر وأ ضفحخ ىف ىئابرهكلا لوح ا مدخححتسي

 كليئسالبلا . نم 0 رك قوفو حئارشلا هده هلوحو لوما ةردقل اه ةنيعس ةحاسمب حئارش

 لاجم دلوتي فلملا اذهب رايت رم اذإف كلسلا نم نيعم تافل هده قلي رتلا أ

 هيجل اه راين اهيف دلوتيف ل ااجما عطقت ةركبلا قوف:ىرختأ :تافل دَدَع ىأو ىسيطانغم

 سكعلاو اهيف دلوتمل تلوفلا داز تافللا هذه ددع داز املك و اهتافل

 كبك ليم الا ءلضلاو 12 فرح ل [احش وه رثك 1١< داتعملا لكشلاو ح حنا ريشا لاكشأ ددعتت

 طقف طوال علضلا ل ( ىح تافلملا ن ل وكتو ىبناجلا ع ءلضلا صرع فىعصضص ىواسي هصضص رخ

 صرعو ةلمعم سامي تافللا د درع ناسح دنعف تفلتخا امهم قرخألا لاكشالاو :

 ةركبلا هق وف بكا ريس ىقىدذدل ا 37 سم أ || 0



 لوحما فل ةداعإ تاوطخ

 لسا كفل انك ل هاب لمعيس ىذلا ليلا دع يحل +بف

 .لوخنلا اذه هل مدختسملا زاهجلا هب

 يد عربم جر احن عتتسبسيإو ىأ كلف *

 ةحيرش لوأ نأ ةظحالم عم . ةركبلا لخادب ىذلا ءزجلا ضرع ين موسوأ دع

 . عنصلا ةديج تاللوحملا ىف ةصاخ ةبوعصب جرخن

 لكب صاخلا تافللا ددع ةفرعمو دحاولا تلوفملا تافل 00-0 داجيا كوناف قيبطت :

 .ةميق

 ةركبلا لخاد نم حئارشلا ىقاب كف

 هرطق سايقو ىئادتبإلا فلملا مث .رتموركيملاب هرطق سايق عم ىوناثلا فلملا كلس كف ”
 .ًاضيأ

 - دحاولا تلوفلا تافل ددع

 ١
 0 أأأ1]10]1]|1ز]ز | | [1|ب+د“د“ب7دبب12111--١

 (عبرملا رتملاب لضرعلا ا قلمشلا) + ةيبيظانفملا ةردملا لماعم ال ددرت ال 415

 :نوناملا حيضوت

 تالوحم ا عيمجل مدختسي تبا مقر 4, ؛ 5
 ([2[5) ستريهلاب رايتلا ةبذبذ ةميق وه ددرت *
 : ىتالا لودجلل ًاقبط هديدت نكمي ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم *



 لوحيو ةركبلا لخادب ىذلا ىديدحلا بلقلا ضرعو كمس وه ضرعلا ا فلهتسلا

 . عبرم رتم ىلا

 ىف تلوفلا ميقب صاخ جتانلا اذهو دحاولا تلوفلا تافل ددع وه نوناقلا جانو
 .ىوناثلا فلملا وأ ىئادتبإلا فلملا

 :لاثم

 بلقلا كمس ةيناث / ستريه 6 هددرت رايتب لمعي تاو ٠ ٠+5 هترلق زاف ١ لوحم

 فلم - تلوف ١١١-75١ ىئادتبا فلم ةبولطملا ميقلا ملم 1٠ هضرعو ملم ٠
 1١ ب 1 عيوبك

 : لحما

 ١
 ملم4؛* ال ملم ت* - لدحاولا تلوفلا تافل ددع

7168-2 

١ 
  5تلوف/ةفل 5,757 - هيي وسم

 د 16 دحاولا تلوفلا تافل ددع دنذإ

 .ةبولطملا تلوفلا ميق ىف هراصتخا نود ٌعانلا برضا مث

١ 



 ىئادتبالا فلملا

 ةفل 11/ ىأ ؟؛ا/ اى ؟ ا 2 تلوف

 ةفل 411 ىأ 435,44 - ؟,؟هالااج تلوف

 :ىوناثلا فلملا -

 ةفل 4 ىأ 77/8 77857 ا تلوف ١

 ةَغْل ١ نأ 71-١١1 >* تلوف 1

 ةفل 73 ىأ 50,054 - ١,751 ا*< تلوف 5

 فلملا كمس نم لقأ هرطق هكلس نأل ىئادتبالا فلملاب أدبأ ةركبلا قوف فللا دنعو

 ىوناثلا

 فلملا كلس رطق ناك اذإو 0 وريزلا فرط ربتعي ىئادتبالا فلملا كلس ةيادبو

 عم لماعتلا ىنقتي ىتح كيتسالبلاب لوزعم كلسب فارطألا محلي ًادج عيفر ىئادتبإلا

 ىدذلا كلسلا ناك اذإ امأ : اهعطق نم فوخا نود ةلوهسب ةياهنلا ىف فارطألا هذه

 عم كلسلا سفنب فارطألا جرخت نأ نكمملا نم ًايبسن كيمس هرطق لوحملا هب فليس

 . ةنوركمب اهلزع
 ةفل لك عاطتسملا ردق فلملا لمكأ ىئادتبإلا فلملا وريز كلس ةيادب جورخ دعبو

 ىتح اذكهو ةديدج ةقبط ىف ءدبأ ةلماك ةقبط نم ءاهتنإلا دعبو ىرخألا ةفلل ةرواجم

 لمكأ مث تلوف ١١١ فرط وه ىناث فرط جرخيف ةفل ١4/8 ىلا تافدلا ددع لصي

 7 7* فرطلاو وريزلا نيب ددعلا نوكيل ىرخأ ةفل 754/8 .ةفل 54/ قوف كلسلا سفنب

 . لماكلاب ىئادتبإلا فلملا تافل ىطغت اهنأ دكأتو كلسلا



 فلملا وريز ىه ةيادبلا هذه نوكتو ىوناثلا فلملا كلسب ةديدج  ةيادب ادبإ مث

 لمكا عا تلوق ,١ ه فرطلا جرخأ مث ةفل 5 ىلا لصتل تافل ددع لمكأ مث قوناثلا

 تافللا ددع قوف لمكأ مث تلوف ” فرطلا جرخاو ةفل ١5 ىتح تافللا ددع
 لزعأو كلسلا عطقأ مث تلوف ١١ دهجب صاخلا فرطلا جرخيف ةفل 78 ىتح فوفلمللا
 .كابسرب ةقطب ىوناثلا ىفلملا

 تافلملا قرتحتس كلذ ثدح اذإف حئارشلا عضو لبق تافلملل رايت ليصوت متي الو
 لبق فارطألا رابتخإ نكمملا نمو .ًادج ةريبك ةلاحلا هذه ىف ةيئاوهلا ةرغشلا نأ ةيبيحح
 طقف لصف دوجو مدع نم دكأتلل ىلاوتلا حابصم وأ رتموألا ةطساوب حئارشلا عضو
 .دهجلا ةميق رابتخال نبيل

 3 ىأ دجوي الو ًاعم حئارشلا تطغض املكر ةركبلا لخاد عاطتسملا ردق طغضتو اهضعب
 و

 .ًامامت هتوص ضفخنأو لوحنا ةءافك تداز املك ةيئاوه ةرغث

01 

1] 101 
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 ىئادتبالا فلملا

 :رايتلاب لوحملا ةبرج

 ىف نيفرط نيب ردصملا تلوف لصوي حئارشلا نع تافلملا لوبغ نم. دك أفلا كسب
 وريزلا فرط نيب اولصتي ترلوفل 4 كيدل كاك اذإ ىنعمب ةمسعلا سفن مهل لوما

 فرط نيب لصوي تلوف ١١١ ردصملا ناك اذإ وأ 5٠١ فرطلا نيب ىئادتبإلا فلملل

 .ةميقلا سفن مهل نيفرط نيب نيعم دهج قرف لصو املطو ١١١ فرطلاو وريزلا

201 



فاب نبي ةنلوتملا تلوفلا ميق ىقاب لوحمنلا ىطعيس
 هده ىقاب رابتخإ كنكميو .فارطألا ى

 .ةبولطملا ةميقلا نيفرط لك نيب نأ دكأتلل رتيمعلوف ةطساوب فارطألا

 : تاظحالم

 امأ ىوناثلا فلملا نغ ىئادتبإلا فلملا لزعب .ىفتكي ةريغصل | تاردقلا تالوحم ىف اذ

 اهقوف ىتلا ةقبطلا نع تافل ةقبط لك لزعي ةريبكلا تاردقلا تاذ تالوح ا ىف

 نيعم مجح كانه نأ ملعت نأ بجي نكلو لضفأ ناك لرعلا ةميق تداز املكو

 لوخد نكمي ال ةياهنلا ىف كلذ ثدح اذإف هنع عفترت نأ بجي ال ةركبلا قوف

 .ةركبلا ىبناج ىلع حئارشلا

 جورخ ةهج حضوت رتسمولفلا ملقلاب تامالع عضو فارطالا كف لبق لضفي اَن

 ةهج نم اوناك اذإ وأ ىوناثلا فلملا فارطأ جورخ ةهجو ىئادتبإلا فلملا فارطأ

 ..ةدحأو

 فللا ةنيكام سكأ ىلع كينتسالبلا ةركبلا عضوب ىفتكي ةريغصلا تالوحملا ىف د

 لإ ج اتحيس ىتلاو ةريبكلا تالوحا ىف اما .نيتهجلا نم بشح نيتعطقب اهزجحيو

 عضو ةلاحلا هذه ىف لضفي .ًالثم ماحللا تالوحمك اهعيبطتل تافلملا قوف قدلا

 ةنيك ام سك | ىواسي رطقب ةمرفلا بقثتو طبضلاب ةركبلا غارف عئلمت بشخ ةمرف

 ىذلا غارفلا ةحاسم قيضت وأ كالسألا قوف قدلاب ةركبلا رثأتتال ىتح فللا

 .ىوقملا قرولا نم ةركبلا تناك اذإ .ةصاخ حئارشلا هيف لخدتس

 فلملا تلوف ةميقب لوحملا ةيذغت نكمملا نم ان

 فلملا نم ةميق ىلع لمحلا عضوو ىوناشلا

 220م8 ٍِ 12 لم حلا رايت ةدش نأ دكأفلا عم ىئادنبإلا

 ىئادتبالا فلملا كلس عطقم ةحاسم اهلمحتت

 (4©) ددرتم رايتب طقف لمعي لوحما نأب ًاملع



 نم رثكأ ىلع لوحملا ىوتحي نأ نكمملا نم ان
 5 3 . رخآلا نع امهنم لك لصفنم ىئادتبإ فلم
 “- رثكأ ىلع ىوتحي نأ نكمملا نم كلذكو

 ناك اذإ ةلاحلا هذه نلف . ىوناث فلم نم

 110 ديوي تلوف ٠١<" ب ىئادتبإلا فلما فالقيس

 ةيادب عم (110) لوألا فلملا ةياهن لصي
 .تلوف ١١١ رخخآو وريز لوأ ب رايتلا لضيو (0) ىناثلا فلملا

 كلذكو ًاعم وريزلا ىفرط لصيف تلوف ١١١ب ىئادتبإلا فلملا ةيذخق ةلاحس. ىف امأ
 :اوتا نيفلملا ناوكيو اعم ١١ *.لا نقرط

 .ىلاوتلا ىلع نافلملا لصي تلوف 4/7 ديري ناك اذإ ىوناثلا فلملا ىف عيشلا سفنو
 .ىزاوتلا ىلع نافلملا لصي طقف تلوف 14 ىوناثلا فلملا نم ديري ناك اذإو

 ىلعأ رايت ةدش كلهتسي ضفخنملا تلوفلا ىلع لوحما ليغشت ةلاح ىف هنأل كلذو
 ناك اذإ سكعلاو .فصنلا تافللا ددعو .فعاضم كلسلا كمس نوكي ىلاتلابو
 .ىلعألا تلوفلا ىلع لمعيس لوحما
 اذإ ىتح دحوم كلس رطقب ىئادتبإلا فلملا فلي ةريغصلا تاردقلا تالوحم ىف
 د قا تقلي ىرانلا ىلاذ كتاقكاو ودبل ةنزا نب رقكأ ىلع رجم +
 اهنيب ىتلا تافللا ددع ناك املك ةريبكلا تاردقلا تالوحسم ىف امل اكسس رقكأ
 فلملا ناك اذإ الثمف دهجلا داز املك لقيو ربكأ كلس كمسب فلت لقأ تلوف
 ؟؟١٠ فرطلاو وريزلا نيب فلي تلوف 9١58و ١٠١٠١ ميق ىلع ىوتحي ىئادتبإلا

 هنأل اكمس لقأ كلسب فلت تلوف ١٠58و 5١١ نيب تافللاو نيعم كلس كمسب
 سفن لمع اذإو ةنيعم رايت ةدش كلهتسيس تلوف 77١ ىلع لوخملا ليغشت ةلاخ ىف
 اقأ رايت ةدش كلهتسيس تلوف 77١ ىلع لوحما

 ًامئادف ةمواقملا ةميق تداز ىلاتلابو تافللا ددع داز املك دهجلا قرف داز املك ال
 ٠5و وريز فرطلا نيب ةمواقملاو ىوناثلا فلملا نم ىلعأ هتمواقم ىئادتبالا فلملا
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 .تلوف ١١١ فرطلاو وريز فرطلا نيب ةمواقملا ةميق نم ىلعأ تلوف

أ نم دكأتلا بجي لوحملا ىلع لمح ايصون دنع
 ةردق نم ربك ا لوحملا ةردق ن

 .هنم لقأ سيلو لمحلا

 (رجوت) تايراطبلا نحش لوحم

 ًاعبت ةنيعم ةردق هل زاف " وأ زاف دحاو ىداع لوحم تايراطبلا نحشب صاخلا لوحما

 ىه ىوناثلا فنملا تلوف ةميقو .اهنحشيس ىتلا تايراطبلا ةعومجم وأ ةيراطبلا رايغل
 لوا: نأ اتملع امو :تلوق ١8 نأ 1 رك 4 نوع اذإ ةيراطبلا تلوخ ةميق سقت

 اهنحش دنع ةيراطبلاو .ًاضيأ ددرتم رايت ىوناثلا فلملا جرخو ددرتم رايت ىلع لمعي

 ىوناثلا فلملا تلوف لوح ديحوت ةرئاد عبضو متي كلذلو :رمعس راب ىذعت نأ بجي

 .رمتسم ىلإ ددرتم نم

 نبض

22017 

 لح

 طيسب نحش لوحم ةرئاد

 نأ نكمملا نمف ةطيسبلا ةرئادلا هله خرم رثكأ تايناكمأ اهل نحش تاالوحم صعبو

 عون نم رثكأ نحتفل لمس نأ هل نكمي ةيحب تلوف نم ردكأ ىلع لولا ىوعجي

 "1 م



 ىداع نحش ةيناكمإ ىلع ىوتحي نأ نكمملا نم هنأ امك .فلتخم اهدهج تايراطبل
 ىذلا تلوفلا ةميق نم عفري هنأ عيرس نحش ةيراطبلا نحش ىف ةركفلاو عيرس نحش 1
 ,١١ ه وأ ١؟ب اهنحش متي تلوف ١7 ةيراطبلا تناك اذإ ًالثمف ةيراطبلا هب نحشي

 .عرسا تقو ىف تلوف
 مث تلوف 7١١ ساسأ ىلع ىئادتبإلا فلملا فلي تالوحملا هذه لثم فل دنعو

 ةبسنلاب امأ تلوف 75 7٠-778-0 نكيلو ىلعأ تلو لمحت قرأ فارطأ جرخي
 ./1 ١6 ىلاوحب بولطملا تلوفلا نم رثكأ بسحيف ىوناثلا فلملل

 رثكأ ىوناثلا فلملا جرخ نوكيس 2201-0 نيب ىئادتبإلا فلملا ىف رايتلا رم اذإف
 رم اذإ امأ .عيرس نحش لامعتسا دنع كلذو ١5 ىلاوح ةيراطبلا نحشل بولطملا نم
 ةيراظبلا نحشل بولطملا نم رثكأ ىوناثلا فلملا جرخ نوكيسف 230-0 نيب رايقلا
 .اذكهو لوطأ تقو ىف ةيراطبلا نحش متيف طقف 1٠١ ىلاوحب

 ةيراطبلا تلوف ةميق سفن ىوناثلا فلملا جرخ نوكي 245-0 نيب رايتلا رم اذإ ىتح
 ةعرسل ةرورض دوجو مدع ةلاح ىف ةيراطبلل لضفأ اذهو ىداعلا نحشلل لمعتسيو

 .ريصق تقو ىف نحشلا
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 ىسيئر ليغشت ب حاتفم مب

 نخشلا ةغرس وأ تاجرد ريقعل حاتفم 13

 ةيراطبلا تلوفل ًاعبت تلوفلا ةميق رييغت حاتفم ©

 :ةظوحلم

 نوكت نأ طرشب دحاو تقو ىف لوحملا سفن ىلع ةيراطب نه رككأ .نجشا نكملل نمل

 ةدعملا تايراطبلا تاردق عومجم نم 5 ىوحملا ةردقو .تلوفلا ةيواستم تاياراطبلا

 .لوحما سفن ىلع نحشلل
 زاف "١ ماحل لوح ديحوتلا ةرئاد سفن ىه زاف ” نحش لوح ديحوتلا ةرئاد ال

 نم تلوف ؟4 دهج عم ىلاوعلا ىلع تلوف "١ نانايراطب ليصوت نكمملا نم ان
 . نحشلا لوحم

 :لوحملا هردق

 ةحاسم تداز املكف حئارشلا ةيعونو ةحاسم ىلع لوألا ماقملا ىف لوحمنلا ةردق دمتعت

 ةحاسم وه ةردقلا ةميق ىف مكحتي ىذلا ىناثلا لماعلاو .لوحملا ةردق تعفترأ حئارشلا

 ديعأ مث ةنيعم ةردق ةميق ىلع ةممصم اهتحاسم حئارشلا تناك اذإف كلسلا عطقم

 ىلع دمتعم وهف دهجلا قرفل ةبسنلاب امأ .ةردقلا ضفخنتس لقأ كلس رطقب لوحملا فل

 ةميق ىطعيس بولطملاك تافللا ددع ناك اذإ كلذلو كلسلا رطق سيل» تافللا ددع

 كرا ةطفي ىلع لجست ىتلا ةردقلاو كلسلا رطق ضفخنأ ول ىتح ةحيحصلا تلوفلا

 ةردقلاو ةيرهاظل ةردقلا نيب قرفلاو .ةلاعفلا ةردقلا سيلو ةيرهاظلا ةردقلا ىه ةداع

 امئاد هتميق وهو ةردقلا لماعم هباسح ىف لخديال ةيرهاظلا ةردقلا نوناق نأ وه ةلاعفلا

 ةردقلا نم لقأ تاولا اهسايق ةدحوو ةلاعفلا ةردقلا امئادف كلذل حيحص دحاو نم لقأ

 .ريبمأ تلوف اهسايق ةلح وو ةيرهاظلا

 رش



 رايتلا ةدش ا دهجلا قرف ح- (178) ةيرهاظلا ةردَقلا

 ةردقلا لماعم اك رايتلا ةدش ا دهجلا قرف < (178/) ةلاعفلا ةردقلا

 ١3 ةميق فاضي هجوأ ثالشلا رئاود ىف ةيرهاظلا ةردقلا وأ ةلاعفلا ةردقلا باسحلو
 + 232 نو

 ام لوحمل حئارشلا ةردق ةميق باسحلو

 تلوف 4٠٠ ىواست لوحملا اذه ةردق نأ ىأ //قف +1٠ - "(١1)ه_"(ةال5)
 ًابيرقت ريبمأ

 بلقلا ةحاسم ةفرعم كيرتو ةنيعم ةردشب لوحم ميمصنت كيرت 3-3-5 اذإ سكعلاو

 ىديدحلا

 ةيرهاظلا ةردقلا - ىديدحلا بلقلا ةحاسم

 ىديدحلا بلقلا ةحاسم نذإ //ف 4٠ * ةردقب لوحم ميمصت ديرت تنك نإ ًالثمف
 ىديدحلا بلقلا علض لوط ىلع لصحتل ةحاسملا رذجب ىتأت مث مس - 1٠٠/< ٠١

 مس ىلدرلجح بلق ميمصن نكمملا 97 لذإ مس ؟, 1 - ىلا * ةحاسملا ردج ىا

 عالضألا ىواستم لوحملل ىديدحلا بلقلا نوكي نأ طرتشي الو .ًابيرقت مس 5, © “
 الدبف ةحاسملا ىواسي مهبرض لصاح ضرعو لوط ىأ ىلع لوصحلا نكمملا نمف
 ىواست بلقلا ةحاسم نيتلاحلا اتلك ىفف مسه . 4 الثم مس 65 لالا ةيب

 .مسآ ٠

1 



ل رك دكرسلا ساق آ17 : ه
ا مال دجب الاطم [1206 ٠ ددرتب 

 ني

 .لاوحألا رثكأ

 ةميق نيبي ىقفألا طخلا .دحاولا تلوفلا تافل ددعب صاخ وهف (5) ىنحنملا امأ

 !(/فاو. ىتح تاردقل مدختسي ١ مقر ىنايبلا مسرلاو ( 7 لوحملا ةرذق
 مسرلا مَ

 أف | د قص ايقنت 1 /ق 5٠ * ةردق نم مدختسي (1) مقر ىنايبلا

 ” ضرعلا) ىأ ؟مسلاب ىديدحلا بلقلا ةحاسم لثمي لامش ىسأرلا طخلا

 (كلمسشلا

 دحاولا تلوفلا تافل ددع لثمي نيمي ىسأرلا طخلا

 :ىبايبلا مهيسرلا مادختسا هيفيك

 لوحملل ةبولطملا ةردقلا ملعت تنك اذإ سكعلاو بلقلا ةحاسم رادقم ملعت تنك اذإ

 .اضيأ تاوقلا تافل ةنلعو بلقلا ةحانس راذقم ةفارس كنكمي

 ىنايبلا مسرلا ىلا رظنلاب 1/4 ةردقب لوحم ىلع لوصحلا ديرت تنك نإ ًالثمف

 سفن قوف ًايشأر ر عفترأ مث مقر رخآ وهو 12 مقرلا ىقفألا طخلا ىف ١ مقر

 ةطقن نأ دحتس 1176 ٠ ددرصلاب صاخلا ىنحنملا وهو ىنحنم لوأ لباقت ىتح ةطقنلا

 لوحملا اذهل ىديدحلا بلقلا ةحاسم نأ ىأ . ١4 ناقل نيسأولا مقرلا دنع لباقتلا

 نكمملا نم ىأ مس714 <: ١8 بلقلا علض لوط ىلع لوصحللو مس ١5 قئواست

 ىواسي مهجان كمس اكضرع ىأ وأ . اني مس ,/1027,/ ىديدح بلق مادختسإ

 هس 8
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 حئارشلا ةردق ةميق داجيإل ىنايب مسر '
 ةفرعم ديرتو ةردقلا كيدل ناك اذإ سكعلا وأ

 ىديدحلا بلقلا ةحاسم

"+ 



 تافل ددع نأ ىأ 4 مقر وه (5) ىنحنملا عم لباقتلا ةطقنف تافللا ددعل ةبسنلابو

 .تافل 5 ىواسي دحاولا تلوفلا

 فيس

 ةحاسم باسحل ىنايبلا مسرلا مادختسا لضفي أ/ف ٠٠٠١ نم لقأ تالوحم ا ىف اد

 .ةردقلا ةفرعم ديرتو بلقلا ةحاسم كيدل ناك اذإ وأ .ةردقلا مولعم ناك اذإ بلقلا

 باسحب صاخلا نوناقلا مادختساف دحاولا تلوفلا تافن 5 باسحل ةيسنلاب اهأ

 2 ا ا يي الا

 د ّْ 3

035 

 , يووم سس

 ضفخنملا طغضلا «تاراب) تافلم -ه ىلاعلا دهجلا ةتزور - ١

 لاعلا طغضلا تافلم - 5 ضفخنملا دهجلا ةتزور - ؟

 لوح ا حئارش -1 ديربتلل تيزلاب ةئيلم ىراجم -

 حئارشلا طغضل ةيواز - 5

521001 



 هجوأ هنالث تال وحم

 عالضأ ثالثاهل زاف " لوخملا ةحيرش

 اَهاَفَي ةلقامت تافلف علض "21 قوفو .ةيواستم

 تافل ددع باسحل ةبسنلابو نيرخالا نيعلضلل

 صاخلا نوناقلا سفن قبطي دحاولا تلوفلا

 نم علض ةحاسم ىلع زاف دحاولا تالوحمب

 ضرع ساقم ذخأتس ىأ ثالشلا عالضألا

 تلوفلا تافل ددع ٌحانو دحاو علض كمسو

 فلملا تلوف ميقل ةبسنلاب 73 ىلع موسقم بولطملا تلوفلا ةميق ىف برضي دحاولا

 .ىوناثلا فلملا تلوف ميقل وأ ىئادتبإلا

 : لاثم

 مس ه كمسو مس 4 ضرعب علضلل ىديدحلا بلقلا //ف ٠٠٠١ هتردق هجوأ ثالث لوحم

 تلوف 7٠١-7١ ىئادتيإلا فلملا تلوف ميق

 تلوك 528+ 52 ىوناغلا فلما تلوف ميق

 دحاولا هجولا تالوحم نوناق سفن قبطي تافللا ددع باسحل ةبسنلاب

١ 
 جالخأاللا تكليفلا تافل ةدع ٠ مما ا

 (عبرملا رتملاب كممسلا ا ضرعلا) ا ددرت >> 415 ولا كسلرقلا كن

١ 
 ولا تلوفلا ت 4 0  4[ 96 8٠(منم هازع ويم ات حل جس ع ويراد سقدلا سافل ىنط

١ 

1 

 قل



١ 

 ع6

١ 
 تلوف /ةفل 10 ع

 يل 7

 تلوفلا ة هميق 78 برضي ال تلوف /ةفل ١ 2 وهو دحأولا تلوفلا تافل ددع حان

ىلع بولطملا تلوفلا ةميق: مسنقن نكلو ةرشابم
 الو [3 

 ىئادتبإلا فلملا

 ةمل 7١,767 - 181٠0٠04 اه تلوف ١-١١07 عج

 ةفل 555ه 54 - 107 < تلو اللف كي 0 مع <

 يوناثلا فلملا

 ًابيرقت ةفل 77 - 7,567 ا تلوف ١,8 - ١4 ب

 ابيرقت ةفل 1١ - ”,5617 اب تلوف 58 4 ١75

 ثالث فللا رركتيس انه نكلو زاف دحاو لوحملا فل تاوطخ سفنب فللا ةداعإ 5

 0 ةركب لك ةلصفنم تاركب ثالث ىلع تارم

 تاركب ثالشلا نم ىئادتبإلا فلملا وريز عمجي ىئاهنلا ليصوتلا دنعو ىوناثلاو

 2 ىلاتلابو راتس ةلاحلا هذه ىف لصوم لوحملا حبصيو ىوناثلا فلملا وريز كلذكو

 / 3 ىلع اهتمسق لبق ةيلضألا تلوفلا ةميق

 . 13 ىلع اهتمسق دعب ةيلصألا تلوفلا ةميق دلونت اتلد لوحما ليسوا ق اذإ يأ

 وأ .سكعلا وأ اتلد ةيوناثلا تافلملاو راتس ةيئادتبإلا تافلملا كيبضل نكس نمو

| 

 لف فز



 ١ ا .: ا 1 ١ الأ ]1 06د
 هد 22

 كا
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 | ةيسسلا
 تعج

 0. زاف 7” لوحم ةليصوت .1.1 لوحم ةليصون
 راتس لصوم ىئادتبالا فلملا اتلد لصوم ىئادتبالا فلملا

 راتس لصوم ىوناثلا فلملاو اتلد لصوم ىوناثلا فلملا

 بولطملا تلوفلل ًاعبت كلذو اتلد وأ راتس ةليصوتلا سفن ىلع نيفلملا ليصوت
 بورضملا تلوفلا ةميق نوكت تلوفلا ةميق راتس لوحملا تافلم ليصوت ةلاح ىمنف *

 شاش ىلع تافللا ددع باسح مت اذإ هنأ ىأ ./ 3 ىف دحاولا تلوفملا تافل ددع ىف

 نم وريزلا عمجم ةطقنو تلوف 7 اهردق ةميق فارطألا هذه ىطعتس تلوف

 .لارتوين فرط ربتعي ًاعم تاركب ثالثا
 تلوفلا ةميقل ةيواسم نوكت تلوفلا ةميق اتلد لوحملا تافلم ليصوت ةلاح ىفوا#

 5٠١ ساسأ ىلع تافللا ددع باسح مت اذإف .دحاولا تلوفلا تافل ددع ىف بورضملا

 ليصوت ةلاخ ىف كلذو تلوف 7١١ ىأ ةميقلا سفن فارظألا هذه ىطعتس تلوف

 .اتلد لوحما
 ةردق كوناق سفنب) علض ةردق ىواست هجوأ ثالث لوحخلا ةردق باسحل ةيسنلاب

 ةحاسملا عبرم اذإ مس هاكمس 4 ىواست علضلا ةحاسم ناك اذإف ؟اك(دحاو هجو لوخا

 .ريبمأ تلوف ١١١٠ - * ا دحاولا علضلل ريبمأ تلوف 4٠٠ ىأ - 7٠١



ل رايتلا ةدش باسح متي كلسلا عطقم ةحاسم باسحل ةبسنلاب
 تلوف ةميق لك

 .كوناقلاب

 هجوأ ثالث ةلاح ىف

 نوناقلاب تاولاب ةلاعفلا ةردقلا ىلع لوصحلا .كميو

 058 ةردقلا لماعم ريدقت نكميو رخآ ىلإ لوحم نم ةردقلا لماعم ةميق فلتختو

 :دوناقلاب دحاولا هجولا تالوحم ىف رايتلا ةدشو طسوتملا ىف 0,8 ب
7 

 را - دحاولا هجولا ةلاح زف
 005./1 ؛ 2 و ى

 ةللسلا عطقم ةحاسم تنانتتيعت كوناق سهن لّمعتسي رايغلا ةدش باسح لذعبو

 رايتلا ةدش
 كل 31 ضاع

 رايتلا ةفاثك مكانلا
 طسوتملا ىف "ملم دحاو لكل ريبمأ / ساسأ ىلع رايتلا ةفاثك باسح نكميو

 كلسلا رطق سفنب هلك ىئادتبإلا فلملا فلي ةريغصلا تاردقلا تاذ تالوحم ا ىف

 .زيكأ كل رطقب هلك .قوناقلا قلملاو .تلؤف 5١١/١١١ ناك اذإ ىتح

 فلملا ىف تلوف لكل نوكيف ةريبكلا وأ ةطسوتملا تاردقلا تاذ تالوحملا ىف امأ

 تلوفلا ضفخنأ املك هنأ ثيح ىوناثلا فلملا كلذكو .فلتخم كلس رطق ىئادتبإلا

 ١١١و وريز نيب تافللا نأ ىنعمب .ربكأ رطق ىلإ جاتحي ىلاتلابو رايتل ةدذش تعفترأ

 رطقب نوكت تلوف 7٠١ ىتحو ١١١ فرصلا نيب تافللاو نيعم كلس رطقب تلوف

 ةميقلا فعض رايت كلهتسيس تلوف ٠١١ ىلع لوحملا ليغشت ةلاح ىف هنأل .لقأ كلس

 اا



 لحاو هجو ماهل تالوحم

 نيب (ةيئاوه ةرغث) غارف ىلع ىوتحي زاف "وأ زاف ١ سنرت ماحللا ةنيكام سنرت

 ةعومجم نم نوكم بلق كرحتي غارفلا اذه لخادو ىوناثلا فلملاو ىئادتبإلا فلمل

 ةرغثلا ةحاسم تداز رثكأ بلقلا جرخ املكف .رايتلا ةدش ةميق ىف مكحتت حئارش

 ىوناثلاو ىئادتبإلا فلملا نيب يلقلا لخد املك سكعلاو رايتلا ةميق تعفتراو ةيئاوهلا

 لبقو .رايتلا ةدش ةميق ضفخنتو ةيئاوهلا ةرغثلا ةحاسم لقتف غارفلا ن رم ريك اعوووع* لانهنز

 هرمي نحن ديس عرتادب رايتق ةدنه هدي ماخللا ةياسع نق مدبلا

 23 راخلا 1 لحخادلل ىديدحلا بلقلا كير ةطس ةطساوب كلذو . هكمسو

 .كلو ةدحاو ةركب قوف ىوناثلا ةيسألا قلملا هب ءانعل مكن دق ه3 قللاتل
 10 نيام 9 دمت 7 2 يل : _ 3 راكر# 5 هي ور

 ىوناثلا فلملا مهيلع يللا وأ ةركبو .ىئادتبإلا نشلملا مهبل ةينلا وأ ةركب نوكيس

 .ىديدحلا بلقلا كرحتي ىوناثلاو ىئادتبإلا فلملا نيبو

 ليحاأ و هجو و ماحلا ةنيكأم

 فلخو عام ىديدحلا ىبلقلا ةكاررح تخو ( قوف ىديدحل بلقلا ةكرح



 : ليغشتلا ةركف

 لاقيو .اهماحل دارملا ةعطقلا عم ىوناث فلم فرط سمالي .سنرت ىأك هتافل ددعل ًاعبت

 عضي ةصاخ- ةسنب ىف طبري ىوناثلا فلملل ىناثلا فرطلا 5 . سوا فرطلا اذه ىلع

 .هب ماحللا دارملا كمسلاو ندعملاب ماحللا كلس اهيف

 ةارملا ةملظتقلا ماحلللا» قال رسئالب امديصو“"
 فلملل لوالا فرطلاب ةلصتملاو اهماحل

 نيفرطلا نيب نالا ةمواقملا نأ ثيح ىرناثلا

 كلسو اهماحل دارملا ةعطقلا ةهموأاقم ىه

 |دح ةهقيعص ةمواقم كوكت عبطلاب ماحللا

 رايت ةدش دلوتت ىلاتلابو رفصلا نم برتقت
 . ماحللا كلس راهصنا ىلإ ىدؤؤت . ةعفترم

 جرخي دحاو هجو ماحل تاسنرت ضعب ىفو
 فرط فارطأ .ثالث ىئادتبالا فلملا نم

 + 8 راب كلوش 43+ رطب نيستا

 دكأتلا عم ) لارتوين+زاف ةيداع هزيرب ىفرط

 هكلهتست قذلا رايثلا ةدش لمحفت اهنأ

 تلوف 7/٠١ ىلع حاتفملا عضو ريغي زاف " رايت ردصم هيدل ناك اذإ وأ (ماحللا ةنيكام
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 .تازاف ثالثلا نم نيتزاف ىأب ىئادتبالا فلملا ىفرط لصيو

 نم ىئادتبالا فلملا نأ لجعتس كلذلو . لقأ رايت ةكس نمكرعلا بحسي ةلاحلا هذه ىفو

 و 7 ١ نم ةيقابلا تافللاو . ىنيعم فلس كمس تلوف <” ٠ نول رفصلا ةياذدب

 :لقأ قلل قريمسي تلوق
0 



 ضبقملا كف بجي سكعلا وأ 7١ ىلإ 7٠١ نم حاتفملا عضو رييغت دنع ةداعو

 ثيحب ةيامح كلذو ىرخأ ةرم حاتفملا ضبقم بيكرت مث كيتسالب ةعطق عضو رييغتو
 تلوف 7١١ عضو ىلع حاتفملا ناك اذإ هنأل .درف ىأ ةطساوب ةلوهسب هرييغت نكمي ال

 .لوحملا تافلم قارتحإ ىلإ عبطلاب ىدؤيس تلوف 7/٠١ ىأ نيتزاف نيب ةنيكاملا لصوو

 0/1175 فرطو ©0171 فرط نيب دجويف ثالشلا ىنوناثلا فلملا فارطأل ةبسنلاب امأ

 .ىلعأ دهج قرف 21476 فرطو ©0101 فرطلا نيبو نيعم دهج قرف
 ةميق ىلع لصحيس 24107 و 0014 نيفرطلا نيب ماحللا لباك ليصوت دنع ىلاتلابو

 ىلع لصحيس 1187.و ©0171 نيفرطلا نيب ماحللا لباك ليصوت دنعو .ةنيعم رايت
 . ىلعأ رايت ةدش

 هجوأ ةثالث ماحللا تالوحم

 * نع ةرابع ىئادتبإ فلم هل زاف ” لوحم نع ةرابع
 راتس لصوت ةلصفنم تاركب ثالث قوف تافلم ثالث
 2 .لوحملا هب لمعيس ىذلا تلوفلا ةميقل ًاعبت اتلد وأ

 تاركب ثالث قوف فوفلم كلذك ىوناثلا فلملاو

 ةيئادتبإلا تافلملا نيبو .اتلد وأ راتس لصومو ةلصفنم

 كرحتي ىذلا ىديدحلا للقاح وي ةيوناثلا تافلملاو

 .رايتلا ةدش ضفحخ وأ عفر ىف مكحتلل امهنيب

 ىوناثلا فلملا فارطأ ثالث لصتت زاف ىلع لمعت ىتلا ماحللا تالوحم عيمجو

 لباكب اولصتي بلاس رخاو بجوم فرط ديحوتلا ةرئاد نم جرخي مث ديحوت ةرئادب
 1 . ماحللا

 نأ بجيو ربكأ ةحاسم ىلع ةرارحلا عيزوتل موينمولأ حئارش ىلع تادحوملا بكرتو

 ىوناثلا فلملا ىف دلوغت ىتلا رايتلا ةدش ىهو ةيلاع رايت ةدش لمحتت تادحوم لمعتست
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 كلذلو ةردقلا ةطسوتم ماحللا تانيكام ىف ريبمأ 7٠٠ ىلإ لصتو ماحللا ةيلمع دنع

 .دحاو دحوم مهربتعيو ىزاوتلا ىلع تادحوم ةدع ليصوت نكمملا نم

 : تاظحالم

 تافلم ةرارح ضفخ ىلع لمعت ديربت ةليسو ماحللا ةثيك انهن نوحي نأ بجي 8

 اذإو «ةليوط تارتفل لمعت الو ةريغص ةردق تانيكام ءانثتسإب ) ديحوتلا ةرئادو لوحملا

 ىلإ اذه ىدؤيس ةيامح ةليسو لوحمل اب نكي ملو ديربتلا ةليسو تلطعتو ثدح

 .ديحوتلا ةرئاد وأ تافلملا قارتحا

 .ديحوتلا ةرئادب ةدوجوملا تادحوملا ضعبل فلت ثدح اذإ عيشلا سفنو ةريبك

 ةيلمع ىف ةرشابم ىوناثلا فلملل ددرتملا رايتلا مدختسي زاف ١ ماحللا تاالوحم ضعب ال

 كلذو رمتسم رايت ماحلل مدخحتسيو ليحس وت ةرئادب وأ لصتت تاالوحم صعبو ماحللا

 .ديدحلا ريغ ىرخأ داعمب ماحللا دنع ًاضاخ لضفأ

 ربكأ كلس رطقب ماحللا نكمأ ةردقلا هذه تداز املك ةنيعم ةردق هل ماحل سنرت ىأ ال

 نم ربكأ عطقم ةحاسمب فوفلم نوكي نأ بجي ىوناثلا فلملا نأ كلذ ىنعمو

 . ماحللا ةيلمع ىف ةمدختستس ىذلا كلسلا

 اهنكلو ماحللا ةنيكام ةردق تعفترأ املك دادزت ىوناثلا فلملاب ةدلوتملا تلوفلا ةميق ان

 .ةيلاعلا تاردقلا ىف ًابيرقت تلوف ٠٠١ ىدعتت ال

 ىئادتبإلا فلما نيب ةيئاوهلا ةرغثلا ةخاسم تداز رثكأ ىديدحلا بلقلا جرخ املك ال

 ماحللا ةيلمع ىف ةمدختسملا رايتلا ةدش تدازو ىوناثلا فلملاو

 ةيلخادلا تاليصوتلا ماحل ىف ةريغص ةردق ماحل ةنيكام مادختسإ نكمملا نم ان

 حاسمت مف ةسنب هب بكري هنم فرط ةلاحلا هذه ىف ماحللا لباكو .كرحملل

 سماللت نوبرش ةعطق هب عارذ ىف طبري ىناثلا فرطلاو دارملا ماحللا ناكم كسمت

 .ًاعم ناكلسلا رهصنيف اهماحل دارملا ةلصولا فرط

 ظؤ"آظؤظظؤًذ



 ىلاع ريبمأ (041003) تادحومل عاونأ ضعي

 ةداغو .هليصوت دنع ًاديج كلذ ىعاريو بل بل اس ىناثلاو بجوم تاويل 1

 رو

 وحي
- 

2" 

 : تموالا
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 ةيعبنلا ماج يمال مولا يفرط ريت دعو طقف ةدحاوةهج ىف ات ىلع أ

 بج وم ىفرط تعصو كنأ ىأ ةحيحصلا ةهجلا يه ةءارق اهيف لح وملا ىطعا

 بلاسلا فرطلاو دحوملا بجوم فرط ىلع رتموالا
 .بيئاسلا ىلع

 دلوم نع ةرابع ماحل تانيكام ضعب دجوت -

 ةطساوب رودي وأ زاف ” كرحم هريدي رمتسم رايت

 بلاسلاو بجوملا ىفرطب محليو ليزيد كرحم
 :كلوملل



 ةيرفانتلا تاكرحمل

 هل نأي زينمكيو .رمثسملا رايتلا ىف ىلاوتلا كرخم ريبك دح ىلا ىرفانتلا كرحلا هبشي

 جاتحي نيّتلا ةزهجألا ىف هتامادختسا رثكأف كلذلو همجح رغص مغرب ىلاع نارود مزع

 روينشلا ىف ًالثمف ة ةعفترم ةردق ةميقب ظافتحإلا عم مجحلا رغصو نزولا ةفحخ ىلا اهيف

 .اهريغو ةيئابرهكلا ةسنكملا - ضيبلا برضم - طالخلا - ةيعطقلا خوراص - وديا

 كللذلو رهعم رايق انشا اقافتقت نكميو ددرتملا رايتلا ىلع تاكرحملا هذه لمعتو

 طقف نيفلم نم اهيف تباثلا مسجلا نوكتيو لاسرفينوي وأ ماعلا كرحا اهيلع قلطي

 هب كرحتملا وضعلا امأ بطق ١ ةداعلا ىف تاكرحملا هذه نأ ىأ كرما باطقأ اولثمي

 نعو .ةنيعم ماحل ةوطخب (روتكلوكلا) دحوملا تامال ىلع اهفارطأ لصتت تافلم ةدع

 رايتلا رورم دنعو تباثلا مسجلا ىفلم عم ىلاوتلاب تافلملا هذه لصتت نوبرشلا قيرط

 وضعلا تافلم نم لاجم اضيأو تباثلا مسجلا ىفلم نم سيطانغم لاجم دلوتي

 بطقل هباشم نوبرشلل سمالملا فلملا بطق لعج ةقيرطب اهليصوت نوكيو كرحتملا

 كرحتملا وضعلا كرحتيف رفانت ثدحيف هتهجاوم ىف عوضوملا تباثلا مسجلا فلم

 ةعفد كرحتملا وضعلا ذخأي اذكهو رفانتلا سفن ثدحيف رخآ فلم نوبرشلا سماليل

 كارود مزع كرحلا اذهل نوكي كلذلو ديدج فلم لكل :كوبرشلا سمالت دنع ةديدج

 ىرفانتلا كرحخلا تانوكم



 ىرفانت كرحم فل ةداعإ تاوطخ

 ناكم ديدحم لضمي تباثلا مسجلل ةيسلاب

 نيلصتملا نيفرطلاو رايتلاب نيلصتملا نيفرطلا
 لعب نارودلا هاجحا ريغتي ال 9 كفلا لبق نوبرشلاب

 .فللا

 فلم لك نيفلملا فليو تافللا ددع نم دكأت

 نوكي عاطتسملا ردق ةمرف ىلع رخالا نع لصفنم
 عصو لبش لزاع عصوي عبطلابو تافللا ددعو كلسلا رطق سهنب بسانم اهساقم

 تافلملا سمل نود ةنيبوبلا لوخدل ىفاك عستم دجوي هنأ دكأت اهطيقست دعبو تافلملا
 جراخلا نم مسجلا كسسمت ةيندعم ةحيرش ةطساوب ديج مسجلا عم نيفلملا طبر لضفيو

 ءزجلا ًاديج لزعي عبطلابو نيتهجلا نم طسولا ىف فلملا لوح اهتياهنو اهتيادب فلتو
 .ةيندعملا ةحيرشلا هيلع فليس ىذلا

 هلع كانه .مهالا اذهو ةنيبوبلا فورعم و امك وا كرحتتملا وضعلا فلل ةبسنلاب اما

 :تافلملا ريوفت ءانثأ وأ لبق اهتفرعم بجي تانايب
 ةئيبوبلا ىراجم ددع“ كاك اذإف ىراجملا ددع فصن نوكت ةداعو فلملا فل ةوطخ ١-

 ىراجما ددع نوكي ةليلق تانيبوب ضعب ىفو 1:١ تافلملا ةوطخ 00

 ناك اذإ الثمف حيحص دحاو ىلا رسكلا ةدايزب ةوطخلا نوكت ةلاحلا هذه ىفو ىدرف
 هله نول ةوطخلا نوكتف ٠ 9 دازي ة حتح57048 ةوطخلا نوكت ا 8 ىراجما ددع

 5 ١ ةوطخلا نوكتو رسكلا فذحي اليلقو ١٠١:١ ةلاحلا

 نوكي نأ نكمملا نمف .روتكلوكلا .تامال ددعو .كرختملا وضعلا ئراجتم ددنع ١-
 ىراجم ددع 59 ثالث وأ ْنيفعص وأ نقع تانم"للا جدع وأ ىواستم مهددع

 لماكب فلملا فلي ىراجملا ددع ىواسي تاماللا ددع ناك اذإف . كرحتملا وضعلا
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 فلمب ىرخأ ىرجم ىلإ لقتني مث .هل ةددحملا ةماللا ىف هفرط محلي مث هتافلددع

 ددع فصن فلي وهف ىراجملا ددع فعض تاماللا ددع ناك اذإ ةلاح ىف انفأ خخ

 لمكيو ىرجملا سفن ىلإ دوعي مث ةددحملا ةماللا ىف فرطلا محليو طقف تافللا

 فلم ىلإ لقتني اهدعبو ىرجملا سفن ىف فلملا سفن قوف ىناثلا تافللا ددع فصن

 فاعضا ثالث تاماللا ددع ناك اذإ ةلاح ىف كلذك .ىرخا ىرجم 55

 مث هفرط محليو تافللا ددع ثلث فلي " ىلع فلملا تافل ددع مسقي وهف ىراجما

 قوف ريخالا ثلثلا مث ةيناثلا ةماللا 7 محليو قالا تيلقلا يرجلا نفت ىف لمكي

 سفنب لمكيو ةيناث ىرجم ىلإ لقتني اهدعبو ىرخأ ةمال ىف محليو فلملا سفن

 .ةقيرطلا

 ىببلا ىه: اكيملا تناك اذإ وأ رجلا مامأ ةماللا فصتنم ناك اذإ روتكلوكلا عضو -*

 ةيحان هدادتمأ ظحاالتو ىرجم ىأ ىف ميقتسم عش ىأ عضوب كلذ متيو ىرجبا ءامأ

 عاجرتسإ كنكميل كلذو .اكيملل وأ ةماللا فصتنمل قباطم ناك :ذإ تامأللا

 كلذ ثدح اذإو تافلملا كفءانثأ كرخ اذإ وأ هرييغت ةلاح ىف هناكم روتكولوكلا

 ظ ةيوق ةقصال ةدامب روتكلوكلا تيبثت بجي
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 ىرج م هيه  قفصسم ىرجل مامأ اكيملا نحو : روتكلوكلا عضو



 لوألا فلما :فل نم ءاهتنإلا دعت'ةلأ عمي لامش وأ نيمي .تاقلملا طيقسف هاحإ 5
 لوالا فلملا مامأ ىتلا ىرجملا ىف مدقتي ىناثلا فلملل لاقتنالا دنع .هفارطأ ماحلو

 نكميو .لوآلا فلملا لامش ىناثلا فلملا أدبي هنأ وأ نيميلا ةهج تافلملاب لقتني ىأ

 هنع مدقتم هلبق طقاسلا فلملا ناك اذإ .ريخألا فلملا ىلإ رظنلاب كلذ ىلع فرعتلا

 هلبق ىذلا فلملا ناك اذإو لامش تافلملا طيقست هاَجيإ نأ اذه ىنعيف هنيمي ىأ

 :نيمي تافلملا-طيقست هانا نأ ىنعيف ريخألا فلملا لامش طقاس

 هاما سكع ىف فلملا فل نوكي ةليلق تانيبوب ضعب دجوت .فلملا فل هاجيإ - ه

 ىمظعلا ةبسنلا نيكلو سورك كفلملا فل نأ ةلاحلا هذه ىلع لاقيو ةغاسلا :براقغ

 ىأ كف دنع اذه ظحاليو .ةعاسلا براقع هاما ىأ ىداعلا هاجتالا ىف فلملا فلي

 كلذ ىنعمف راسيلا ةهج تافللا كفت كسفن تدجو اذإف هنم ةريخألا تافللا فلم
 نأ كلذ ىنعمف نيميلا ةهج تافللا كف ناك اذإو نيميلا هاجِإ ىف ناك فللا نأ

 . سكعلاب فلملا فل هاجيإ

 فرط نأ اهب دوصقمو .ماحللا ةوطخ -5

 ىلإ لصاو ةنيعم ىرجم نم ىتالا فلملا
 دكمملا نمف قرجما ةذهل ةبسنلاب ةمال ىأ

 ىرجما نع ةمدقتم ماحللا ةوطخ نوكت نأ

"” 



 مسرلا ىفف ئراجم ةدعب فلملا لخاد

 لخاد ةمدقتم 7 ١: ماحللا ةوطخ قباسلا

 : تسي ١ ءااش وأ كيسا

 ماحللا ةوطخ نوكت نا نكفملا نم وأ

 «فلملا فرط اهب ىتلا) ىرجملا نع ةرخأتم

 جراخ ةرخخأاتم ١:”" ماحللا ةوطخ لباقملا

 لاهتشا ١ لاقي. وأ كلملا

٠ 
 .

 أ 5 - * د جل 1
3 

خ نوكت تانيبوب صحب ىقو
 ماحللا ةوط

اك ىرجا عم ةدمأعتم
 .لب اقملا مسرل

 :وه ماحللا ةوطخ ديدحتل عبتملا ىرظنلا نوناقلاو

 ىرجما عم ةدماعتم ماحللا ةوطخ

 ةدماعتم ماحللا ةوطخ نوكت تيباقلا | مسجلا نيفلم نيب كوبرشلا عصو ناك اذإ
 ىلع

 . ىرججا

 لك فصتنم ىف نوبرشلا عضو ناك اذإ

 ةوطخ نوكت تباثلا مسجلا ىفلم نم فلم

 ل 5 كلو كلملا ةوطخ فصن ماحللا

 ةنيبوبلا نم م ماحلا ةوطخ ٍج جارختسا لضفي

 ىلع فرعتلاو .اهكالسأ كف لبق اهسفن

 بعص نوكي تانيبوب ضعب ىف ماحللا ةوطخ

 ايصوت نكمملا نم كلذلو رظنلا درجمب

 (تلوف "1 دودح ىف) رمتسم رايت ردصم

 نأ ررهاوت نيقزو افك تس يقسألا ىأ ىلع

 ظحاالتسو ىراجملا ىلع ةقيفر ةيندعم ةحيرش

 فرع



 .نيتماللاو نينرجملا ىلع رتسامولفلا ملقلاب تامالع عضو نيترجم نع ةحيرشلا باذجنأ
 كعباصأ عض .ىرخألا ةهجلا نم هجراخ وأ فلملا لخخاد نيتماللا تناك اذإ ديدحتلو

 نم نيترجملا سفن نيب ةوطخلا رظناو مهيلع ةمالعلا عضو مت ىذلا نيترجما ىلع
 ١١ ىراجملا ددع ناك اذإ ىنعمب ىرخألا ةهجلا نم لقأ ةهج ةوطخ دجتسف نيتهجلا
 ىلاتلابو .ةلباقملا ةهجلا نم دعلا ناك اذإ 6:١ و ةهج نم 160 ةوطخلا لجتسف

 ناك اذإ ةفرعم نكمي اهساسأ ىلعو رغصألا ةوطخلا نيب نوكتسو فلملا ةهج ددحتس
 ١ . هج راخ وأ ففلملا لخاد ماحللا ةوطخ

 قفلملا تافل دةدعد-ال

 تافململا عيمج نوكي ةداعو

 رطق قللزكو د3 نعلا سعنب

 كلسلا

 ىف أدبأ ةقباسلا تامولعملا
 كالسالا نم ةنيبوبلا غيرفت

 لك كفلل قرط ةدع دجوتو

 ردق نكلو ىرخا ةقيرط

 رانلا لامعتسإ مدع عاطتسملا

 مامأ ةماللا تناك اذإ هعضو ديدخت دعب الوأ روتكلوكلا جارخإ بجي دبال ناك اذإو

 ًايلخاد سكألا نع ةلوزعم روتورلا حئارش نوكت تانيبوبلا ضعب ىفو .اكيملا وأ ىرجما
 روتورلا حئارش نيب لاصتإ دجوي مل اذإف رابتخا حابصم وأ رتموألاب كلذ ةفرعم نكميو

 وأ خوراص ةنيبوب تناك اذإ ةصاخو) نيخست كودب تافلملا غيرفتل ةقيرط لضفأو

 راشنم ةطساوب نيتهجلا نم تافلملا عطقت (أدج ةبلص تافلملا نوكت ةريبك ةردق روينش

 "م

 فص مع دع ا

 يا دس ها

 هو ب محا لم 3

 / ١

 بس سلا

 .”تلثء# ىاواع و 500
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 تافلملا طقف لظتو .كلسلا رطقو تافللا ددع ءانثتسإب تانايبلا عيمج ذأ دعب كلذو

ود نأ نكمي ثامسي ةينلعم ةعطق اف + و لخادب ىتل
 و 0 ا

 عم 5019 فلسا تحل ةجيتنو ةيندعملا مايا قوف قدلا ًأدبأو ها قوف 1ع

 . ىراججا ىفأب 7 ءميشلا ننتقل روككويو عَ كابناجلا لزنيس اهضعب

 (ريوفتلا ةيلمع لبق اهكف بجيو ديربت ةحورم اهسكا ىلع بكري تانيبوبلا ضعب )

 لزعلا ةمالس نم دكأت ىراجملا فيظنت دعب

 روتكلوكلا نيب سكألا لوح دوجوملا كيتسالبلا

 لزاع ىأب هنع ةضاعتسالا نكمملا نمو ىراجملاو

 ا كيتسالبلا لزاعلا فلت ةلاح ىف رخآ
 الوع ةمعان ةرفنصب | روتكلوكلا فيظنت متي كلذ

 لو ةريغصلا تانيوبلا ف ةعطق ةطساوبو .فارطألا ماحل نكامأ ةصاخو

 ش ةمال نيب روتكلوكلا فيظنت متي ةقيقر ةيندعم

 .مزاللا نم رثكأ اكيملا رفح بجي الأ ةظحالم عم (جيلفت ةيلمع) ىرخأ ةمالو

 لاصتأ دوجو بجي الف رابتخأ ةبمل ةطساوب روتكلوكلا ةحالص نم دكأت كلذ دعبو

 ىنعي لاصتإ ىأ دوجوف ةنيبوبلا سكأو ةمال ىأ نيب لاصتإ وأ ىرخأ ةمالو ةمال نيب

 ىلبلا ناملور كف لثم هكف متيو دجو نإ رخآب هرييغت نكمملا نمو روتكلوكلا فلت
 .فنعب قدلا بجي ال بيكرتلا دنعو ةريغض ةنيجرز ةطساوب

 ثيحب نابسربلا بكري فللا ةلوهس ةذايزلو ىراجملا لخاد نابسربلا عضو ىف ءدبأ مث

 ةلاح ىف هلوطل ةبسنلاب امأ ًاليلق رثكأ وأ مس فصنب ىرجملا نم ىلعأ هعافترا نوكي

 ىهتني ثيحب نابسربلا عضوي نيتهجلا نم ةحيرش رخخا ىلع كيتسالب لزاع دوجو
 نم ملم”ب ىرجملا نم لوطأ عضوي لزاعلا د وجو مدع ةلاح ىفو لزعلا ةياهن عم
 :- ع ا
 ٠ ريمهحجل

 فض



 تانايبلاك كلسلا رطقو تافللا ددعو ةيولطملا ةوطخلاب قىرجم ن نم فللا أدبإ :

 ىلا روتكلوكلا عضوو تانايبلا تذخأ دق تنك اذإ ةظحالم عم) اهذخأ قباسلا

 مث .لوألا فلملا ةيادب اهيف محليس ىتللا ةماللا ديد نم دكأتو (لفسأ وأ ىلعأ

 نم فرطلا جرخي الو) ةرواجملا ةماللا ىف ىناثلا فلملا ةيادبو لوألا فلملا ةياهن

 شينئرولا لزاع ةلازإو . «لوزعملا سكألا لوح ةفل ذخأي نكلو ةرشابم محليو ىرجما
 ًادج فيظن ماحللا ناكم نوكي نأ بجيو .ماحللا ةطقن ىف طقف نوكت كلسلا نم
 ريدصقلا رهصت ةرارح ةجرد ةماللا بستكت ىك ةبسانملا ةدملا ماحللا ةيواك كرتتو

 علض اهل ةمال لك ةريغصلا تانيبوبلا ىف) .ةدراب ةماللا قوف ريدصقلا لرني الو

 (هيلع طغضي مث هتك فرطلا فلي ريغص

 ةيادب عم ريخألا فلملا ةياهن محليس تافلملا عيمج فل نم ءاهتنإلا دعبو

 ةماللا سفن ىف لوألا
 المل 1

٠ 

 فلل

 انهو © : ١ ةوطخب ةمال 5 / ىرجم 1 ةنيبوب ىف تافلملا عضو بيترت :تاوطخ
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ىلع ةلصو لك ماحل نم ًالدبو ىناثلا 50 ةيألب 00 لوألا فمما ةيامههن ل مقلب
 . ىدح 

 نأ رومانسأ ىلع مهب ةصاخلا ةمالللا ءامأ م ىناثلا فلملا 11و هيلا ةياهن جرت ظ

 :تاظحالم

 ةكسامتم تافلملا نوكت ثيحب عاطتسملا ردق كلسلا دش بجي تافلملا فل دنع ان

 ذوكتو نازتآا .لةةتوايمأ» د يس ايرظترلا ةياعتم يول عيا

 فلم وأ اهيف طق كر رجلا ىلع ةم الع عضو تانينؤنل هذه 0 7 م

 م ١ ف ا بقا ف : 7 + (ة - 9/1 770 دولا 104

 ةياهنلا ف ةنيبوبلا نازتإ ٌنوكحَيِس اذه تلعف اذاف . ةنيبوبلا تانايب جارختسا ءانثا كلذو

 تافلملا) . مجحلا ىف ةيواستم ريغ تافلملاف ىرجم ىا نم تادب اذإ امأ .وه امك

 نلاكلابو لاسم سيلا انيقثو أ. ؟اجولعف ينل تافلملا نم ًامجح لقأ ىلوألا

 .روتكلوكلا قوف رارشلا ديزيو اهنازتأ ةنيبوبلا دقفتس

 تاطالخلا عاون' ضعب لثم رمتسملا ليغشتلل ةممصم ريغ ةيرفانتلا تاكرحملا ضعب اذ

 اهليغشت داعيو ةلوقعم ةدم فقت مث ةريصق تاظحل ةزهجألا هذه لثم ليغشت بجيو

 .اذكهو يرخخأ ةرمه

 ا علب وأ كر ليغشنت يش نأش فثكملا اذهل 7

 روباح عصو لصضفيو ىرجج أ لخاد ل نابسربلا ىنمي فللا ةيلمع نم د ذعب ال

 فل ىه ةرثكب ةمدختسملا ةقيرطلاو ةعرس نم 6-5 لس هبوب ضعب دجوت

 اذإف . ىناثلا فرطلا جرخيو رخآ تامل دو مل فرط جرحيو تافل ددلعب ةلدعم

 ىذلا ىناثلا فرطلا ىلا لصو اذإو ةعرس ىلعأ ىطعي لوألا فرطلا ىلإ رايتلا لصو
 شرخ

 ء-لبجلا
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 ىوتحن ىتلا تاك رحنا ضعب ىف عاطفيا ةعرس نظعي ربك .تنانقل ددع ىلع ىوتحي

 تاكرحم ضعب ىفو .نيتدخملا ىف ةيفاضإ تافل عضي نيتعرس نم أ ىلع

 .ةريغتم ةمواقم ةطساوب ةعرسلا ىف مكحتي

 تتادحيي نارودلا هاحجنإ تسع اذاف لحاو هاجينإ ىف لمعتل ةهممصم تانئيبوبلا صعب ال

 .ةيلاع ةرارش

 راوعلاب اولصتي كريرتشلا لماحب لصتملا كبيسلا ىفرط رييغتب متي نارودلا هاجنإ نه أبل

 .نوبرشلا لماحب اولصتي رايتلا ىفرطو
 .نوبرشلا ماحلب نيلصتملا نيفرطلا ناكم رايتلا ردصمب نيلصتملا نيفرطلا ليدبت وا

 :ةنيبوبلاو تباثلا مسجلا تافلم رابتخإ ةيفيك

 نكلو .رظنلا درجم ةلوهسب قرت وأ فلاتلا ٍعزجلا ليدح نكمي تاالاحلا صضعب ىف 2

 دنع نكلو ةحلاص اهنأكو ةنيبوبلا وأ ثباثلا مسجلا تادخم رهظت ةريثك نايحأ

 ءازجأ ببسب وأ .تادخملا وأ اهقارتحإ ببسب ةيعيبطلا اهتلاح ريغب لمعت ةنيبوبلا تناك

 ءزجلا ناك اذإ ام ديدحتلو .لاطعالا حرش دنع كلذو ..بلجلا وا نوبرشلاك ىرخأ

 .ةريصق ةرتف كرحملا ليغشت دعب امهنم لك سمل نكمي ةنيبوبلا وأ تادخما وه فلاتلا
 .ًادبملا ةهج نم فلاتلا ءزجلا وه ربتعي رثكأ ةعفترم هترارح نوكت ىذلا ءزجلاو

 :ةيتآلا قرطلاب رابتخألا بجي دكأتلل نكلو

 جيردت لقأ عضو ىلع رتموأ ةطساوب اهسايق نكمي .تادخلا رابتخال ةبسنلاب لوا -

 ةدخلا تناك ىرخالا نم لقا ةدخمل ةمواقم ةميق تطعا اذإف .ىدح ىلع ةدخم ؟

 ' .ةفلات لقألا ةميقلا تاذ

 1 دودح ىف رمثسم رايت ردصمب ىدح ىلع هلم و ليصوت ال نكمملا مو

 ىلعأ رايت ةدس بحسن ىتلا ةدخغاو . ةلدححم لك رايت ةدِس سايف عم ًاليلق رثكأ وأ تلوف
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 :ةنيبوبلا رابتخأل ةبسنلاب :ًايناث

 نم نوكم زاهجلا اذهو (رلورج) مساب فرعي ةنيبوبلا رابتخأب صاخ زاهح لجوي

 ثيحب ىلعأ : رم .7 لكش ذخأت حلو ت وححا ىف ةمدختسملاك حئارش ةعومجم
9 

 .رايتلا ردصمب لصتي فلم لفسأ نم مدرع سلا هذه لوحو .اهلخاد ةنيبوبلا عضو نكمي

 دلوتيف لاجما اذه لخاد ةعوضوم ةنيبوبلا تافلم نأ ثيح و ىسيطانغم ل |اجم دلوتيف

 ىواسم هتافل ددع فلم اهل ةرواحجا ة ةماللاو ةمال لك نيب نأ ضورفملا ن مو رايت اهيف

 اهل ةرواجما ةماللاو ةمال لك نيب رايتلا سايق دنع ىلاتلابو ىرحخألا تافلملا تافلل

 ناك اذإ ةلاح ىف امأ ةحلاص تافلملا تناك اذإ ةلاح ىف ةيواستم ةميق روطغتت أ نحو

 ةنيبوبلا ربتعتو ولع زاب مل ةلس ىطعيسف نسلم لزع هةميش نوف ضافخنا و ء١3رصق دج وي

 3“ إ 7 | وه هس 1 7 ٠ م هز

 . ةنيياوتلا يخل ةقيرط اضقفا ةيلشضو .ك ملأت
 1 22011 2 ب 3

 ةقيفر هين لعم ةححيرش ررمأ ر ,أيتلا سايف نم لد رارخلا معن مادختسابو 7-5 11 دع
 أي ا مدس 0 -

32 

 لا 1 ةدشب ةحيرشلا 2 اهنا 5 + ىلا 50 لك قو

: 
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 ع 0 | -. ل
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 قمح مبا أ يل و كيب ملو وس 7 د 4 ىلع 5 د ومح 5 7 رس
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 دودح ىف رمتسم رايت ردصم ليصوت نكمملا نم رلورجلا كيدل رفوتي ال ناك اذإو

 ىطعأ اذإ ةرنشلا سفنو رايغلا ةدنثث سايق عم اهل ةرواجملا ةماللاو ةمال لك نيب تلوف "

 لصتملا فلملا نيب رصق دوجو ىنعي ىرخألا تاماللا نم ىلعأ رايت ةميق نيتمال نيب
 . :ريعم اللا للقب

 ىلع رثؤيشف ليغشتلا ىف كرما رمعسأو تباثلا مسجلا تادخمب فلت ثدح اذإ

 ىف كرحما رمتساو ةنيبوبلا تافلم ضعب ىف فلت ثدح اذإ سكعلاو ةنيبوبلا تافلم

 رخالا عم لصتم امهنم ؟ نأل تالا مسجلا تادخم ىلع رثؤيسف ليغشتلا

 .ىلاوتلاب



 ةيرفانتلا تاكر حملل ةيسيئرلا لاطعألا

 :هنارود أدبي الو ًاتوص ثدحي ال كرحملا ١-
 هيح الص نم دقت رايع لضي الناك اذإ .كرحللا ىفرط ىلع رايتلا لوضو دم دكأتلا *

 نيحاتفمب لمعت ةباك وأ تاطالاخ ع اونأ ضعب ) ليغ ءىأإ حاتفم نمو اهفارطأو , فلا

 ىرارح ةولرقأ دنجوي نايحلا .ضعب ىفو لجو نإ زويفلا ىلع فشكلا مث (ىلاوت ًاعم

 وأ ةدخم ىأ ىف لصف دوجو لامتحإف كرحنا ىفرط ىلع رايت لصي ناك اذإ امأ

 .روتكلوكلا ديج سماالم ريغ كوبرشلا

 ةنيبوبلا وأ تباثلا مسجلا تافلم قارتحلإ *

 .ةرارش ثدحي نكلو هتعرسو هتوق سفنب رودي كرحملا -
 1100 كوبرشلا ىلع ةتسوسلا اهدي و نم دكأعأا 2

 .ىلبلا ناملور وأ بلجلا ةيحالص نم دكأتلا *

 .تاماللا نيب ةصاخو روتكلوكلا ةفاظن نم دكأتلا *



 : ةعفترم ةرارشبو هتردق نم لقأب رودي كرحا - 5

 .تافملا وأ نوبرشلا لماح ىف سام دوجو ”*

 هيض

 .ةنيبوبلا وأ تباثلا مسجلا تافلم ىف رصق دوجو * .
" 

 هع
 .اهفيظنت بجيو روتكلوكلا تامال نيب رصق دوجو ' ١

 نوبرشلل درج سم الت مدع 5

 ىلبلا د بلجلا نيف سيك فلت *

 ةنيبوبلا و تباثلا مسجلا تافلم فارتحإ *

 :هطوحلم

 نكلو .لاطعألا كلت هيلع ترهظ مل ةديج ةروصب لمعي ناك كرح لاطعالا هله ”*

 ىلا كلذ ىدؤيو دراو ليصوتلا ىفأطخ درجو لامتحإف هْفْل ديعأ لق كرحملا ا اذإ

 .ًادج ةعفترم ةرارش ةروهظ عم ىعيبطلا نم لقأ ةردق وأ ةعرسب كرحم ا نارود

 نيب ىربوك لمع نكمملا نم ةنيبوبلا تافلم نم فلم ىف لضف دوجو ةلاح ىف *
 ةلوقعم ةءافكي لمعي نأ كرحملل نكمي اهدعب فلمل ١١ اذه 3 لصتملا نيتماللا

 نم رثكأ ىف لصف دوجوةلاح ىف نكلو
 نتايال :تافاللا ىلغ رمعنق لمنع كلن

 ةردق لقتو ةعفترم ةرارشلا نوكتسف ةجيتنب
 . ريف ه تفو ىف قرتحيس , و كرا

 ةمال لك نأ امئاد دكأت فللا ةداغإ لبق

 ةرواجا ةمالللا نع اهات ةلوزعم روتكلوكلاب



 ةيرفانت تاكر حم ضعبل تانايب

 رتل ىواسنرف طالخ

 ميزيد ١ - ةفل "ه٠ تادخلا

 ةمال ١١ / ىرجم "١ هةنيبوبلا

 ميزيد " : كلسلا رطق 5٠ : تافللا ددع

 نيمي ١" : ماحللا ةوطخ 5: ١١ فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاجيإ

 هبك ىواسنرف طالخ

 ميزيد 5,2 - ةفل ٠٠١ تادف

 ةمآل ١9 /نيرجم ١5 ةثينونلا

 ميزيد ١,5 : كلسلا رطق ةفل ٠+ : تافللا ددع

 نيمي 1: ماحللا ةوطخ 84: :١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاَجيإ

 بوشتاب بولسم ىلاطيإ طالخ

 ميزيد 5,5 - ةفل 5١: تادخحملا

 ةمال // ىرجم // هةنيبوبلا

 ميزيد ١,5 : كلسلا رطق ةفل ٠٠١ : تافللا ددع

 لامش ١" : ماحللا ةوطخ ؛: ١ : فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاجإ
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 4 250 1681 نوارب طالخ

 ميزيد خا و2 "5غ عاقل

 ةمال "7١ / ىرجم 5١  ةنيبوبلا

 ميزيد " : كللسلا رطق ةفل 57 : تافللا ددع

 نيمي ؟ : ماحللا ةوطخ :١ :٠١ فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاججإ

 تامواقم قيرط نع تاعرسلا : ةظوحلم

 تاعرس تاو ٠٠+ نوارب طالخ

 ميزيد 4 - ةفل ١8١ + ٠5١ تادحملا

 ةمال 75 / ىرجم ١١  هكنيبوبلا

 ميزيد " : كلسلا رطق ةفل 55+75 : تافللا ددع

 ىرجملا ماما : ماحللا ةوطخ ": ١ : فلملا ةرطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاجنإ

 [0 311[ ىنابسأ طالخ

 ميزيد "ه -ةفل ت٠0 تادحملا

 ةمال ١١ / ىرجم ١١  هةنيبوبلا

 ميزيد ١,5 : كلسلا رطق ةفل ١١٠١ : تافللا ددع

 لامش ” : ماحللا ةوطخ ”": ١ : فلملا ةوطخ

 ظ لامش : تافلملا طيقست هاجيإ
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 تاو 7+ خيتافم 4 لاتوسشان ظلم

 ميزيد 7-14 ةمل ا تادخلا

 ميزيد ا١,/ : كللسلا رطق ةفل 5٠+15 : تافللا ددغ

 نيمي ١١ : ماحللا ةوطخ 1: ١١ فلملا ةوطخ

 يمي : تافلملا طيقست هاجيإ

 لكين بس طالخ

 ميزيد 15,5 - ةفل 5:5٠  تادفخلا

 ةمالا /١7 ىربم 5 هنيبوبلا

 ميزيد :١,6 كلسلا رطق ةفل ١6١ : تافللا ددع

 نيمي ١ : ماحللا ةوطحخ 5 35 تقلملا ةولطت

 25 - 200 ليدوم تاو ٠*! سكنيلوم طالخ

 ميزيد 5" - ةفل ه٠ تادخلا

 ةمال / / ىرجم / هنيبوبلا

 ميزيد ١,5 : كللسلا رطق ةفل ١6٠١ : تافللا ددع

 نيمي ؟ : ماحللا ةوطخ 6: ٠١٠١ فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاج



 5177221 قيمه تكاد ؟١ويتاس ظففَح
 وريد " -ةفل ١١58 + 64 ل

 ةفل ٠٠١ + ت٠

 ةمال "5 / ىرجم "١"  هكنيبوبلا

 ميزيد 5,5 : كللسلا رطق ةفل ه7 : تافللا ددع

 لامش " : ماحللا ةوطخ :١ :٠١ فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاجنإ

 ابيشوت طالخ

 ميزيد ؛-ةفل ٠٠١٠ تادحملا

 ةمال "5" / ىرجم ١51" هةنيبوبلا

 ميزيد 70 كلسلا رطق ةفل 56 : تافللا ددع

 لامش ١ : ماحللا ةوطخ :١ :٠١ فلملا ةوطخ

 ْنيمي : تافلملا طيقست هاكنإ

 7272189 ليدوم تاو 14٠ نيينيق طالق
 ميزيد " - ةفل تادخملا

 ةياللا رج 1 ريس ةقينوبللا

 ويزيد ٠,5 : كلسلا رطق ةفل ١5٠ : تافللا ددع

 ىرجغا ماما : ماحللا ةوطخ 5: ١ : فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاجإ



 تاو 2١" لانويشان ةمرفم

 ميزيد "5,5 - ةفل "5 تادحملا

 ةمال ١5 / ئرجم "١ ةنيبوبلا

 ويزيد ؟ : كلسلا رطق 57+21 + تافللا ددع

 نيمي ١ : ماحللا ةوطخ ١١ :١ فلملا ةوطخ

 نامش : تافلملا طيقست هاجنإ

 ملم 14 ةنيبوبلا لوط ملم ا“ ةنيبوبلا رطق - سكنيلوم ةمرفم

 ميزيد ١6 -ةفل 2:*» تان

 ةمال ٠١ / ىئرجم ١ هنيبوبلا

 ميزيد :١,6 كللسلا رظف . فول ا/٠+٠ + تافللا دةدع

 نيمي ١" : ماحللا ةوطخ ه: :١ فلملا ةوطخ

 لانجش : تافلملا لهيقسل ل 07 هاجنإ

 ملم ٠١ هنيبوبلا لوط ملم 4٠١ ةنيبوبلا رطق - ابيشوت ةمرفم

 ميزيد 5؛,ت - ةفل 4١5١ تادحملا

 ةمال ١55 / ىرجم ١١  ةنيبوبلا

 ميزيد يا كلسلا رطق ؟ب 7 تافللا 3لع

 سعي ماحلل ةوطحخ شلل ةوطحخ ؛ 3 ١ قة طح <54 (١ : يللا مي

 لامش : تافلملا ظيقست:هاجيإ



 تاو 7٠٠١ رقوه ةسنكم

 ا ا ا 00
 ميزيد : كللسلا رظق ةفل ١١" : تافللا ددع

 لامش + تافلملا طقست هاا

 لانويشان ةطايخ ةنيكام

 ميزيد 5,5 - ةفل 5٠5١ تادحمللا

 ا ةمال 15 /ىرجم ١١ ةنيبوبلا

 ظ ؟ 23: تاقللا دلع

 نيمي 4 : ماحللا ةوطخ 5: ١٠١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاج

 ملم ةتيبوبلا لوط - ملم ةؤ ةقييودلا وظف ةطاوغ ةييقام

 ةعال 74 عما 4

 ميزيد 5: كلللسلا رطق ”ةه+5ه : تافللا ددع 0

 نيمي ؟ : ماحللا ةوطخ ": :١ فلملا ةوطخ

 يمي : تافلملا طيقست هانا

 "توب



 521613 ليدوم تاو 6٠" رك دنأ كالب روينش

 ةمال ١5 / ىرجم 7-2 هةنيبوبلا

 ميزيد ١,5 : كلسلا رطق 57+١1 : تافللا ددع

 نيمي 5 : ماحللا ةوطخ ”: ١ : فلملا ةوطخ

 ركدنأ كالب ىددرت راشنم

 ميزيد 16 كلسلا رطق ؟/+7/ : تافللا ددع

 نيمي ؟ : ماحللا ةوطخ ”: ١ : فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاج

 مزيد”, 0 ةفل 7٠١ تادخملا تاو 5:8٠ ىواسنرفروينش

 ةمال ١١ / ىرجم ١١  هنيبوبلا

 ويزيد " : كلسلا رطق ةفل 165 : تافللا ددع

 لامش ١ : ماحللا ةوطخ ”: :١ فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاج

 ١ج"



 تاو ١40١ اتيكام هيعطق خوراص

 ميريد 6,8 : كلسلا رطق 9+954+5 : تافللا ددع

 لامش ١ : ماحللا ةوطخ "5: ١١١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاحلإ

 511/5 115 ليدوم تاو 4٠١+ شوب خلج

 ميزيد "هد ةفل "6656© تادخللا

 هبال: 7  كفنيوملا

 ميزيد 5,8: كللسلا رطق ؟1/+717: تافللا ددع

 نيمي 1: ماحللا ةوطخ :5:1١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاجنإ

 486 125-17 ل ليدوم ريبمأ ؟." ابيشوت خلج

 ميزيد ١1 كللسلا رطق ؟مد "ه :. تافللا ددع

 ىرجغا مامأ : ماحللا ةوطخ 3 ١ : فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاججإ

 خ؟ ١



 518620 / 5 ليدوم تاو 0٠٠ وباتم روين

 ةمال 27 (/ ىرجم ١ *؟ هنيبوبلا

 مزيد ١,5 : كلسل ارطق +١ ١ "5 : تافللا ددع

 لامش ' : ماحللا ةوطخ :١ :٠١ فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاجتإ

 مزيد ٠١ ةفل / 5٠ تادخملا ديبمأ ١4 ىكيرفأ فشل

 ةمال 55 / ىرجم ١١ ةنيبوبلا

 ميزيد 5,5 : كللسلا رطق هدم هه : تافللا ددع

 لامش ١ : ماحللا ةوطخ "1: :١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاجيإ

 ريبمأ ؟, 4 ةصوب : اتيكام خوراص

 مزيد” , ه ةفل ١1١ تادخملا ةمال 5 / ىرجم ١5 ةنيبوبلا

 ميزيد " , ه كلسلا رطق 717+ ١ا/ : تافللا ددع

 نيمي ” ماحللا ةوطخ ”« ١: : فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا ظيقست هاجتأ

 "؟ نام



 100000016 زاف ١" تاك رحم ليصوتب ةصاخلا نيناوقلا

 130131100011011 ]ذ1ذ1ذ1 1 1 11م انورك ةقيرطب زاف ىف تاك رحم

 30001011110آ111180]1]1 ىرججاب نكابناج ةقيرطب زو لإ تاكرحم

 251215001011101 ]| 1 ةطفيلا تانايب زومر ىناعم

 11089 كفلا لبق اهتفرعم بجي ىتتلا تانايبلا

 )111111 1 ] ] ] ز] ]ز ] ] ] ] ]| ] | | ]ةز]ز]ز]ز]ز]ز]ةز ]| ]ز]ز] ديدج نم فللا ةداعا تاوطخ

 7 ل ا زاف ” كرحملا تارابتخا

 2ظ2117110010101]|]|[]|]|]|]|] ]و و آ آ] آ ذاق ”' كرخ ىجراخلا ليصوتلا

 /'ه'ظط77 0 0 زاف ١ ىلع زاف ” كرحم ليغشت ةيفيك

 0ظذ11001111 اتلد-راتس كرحم ا ليغشت ءدب ةقيرط

 10|001111111|012بب-ذ2_30202020ب-_-_-_-_ب-ب_ب_-ز-هذذذذذئئا14 زاف ع تاك رحمب ةصاخلا تاباسحلا

 237711 ةكلبلا عصشم ةحاسمو رطق لودج

 0 0 م ووو مران ىجراخلا ىزاوتلاب كرحلا ليصوت قرط

 ا اس ......... كرحملل ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا ةردقلا

 1]12101121]111121]0151]آ1]1]1]0آ1آ1آ01 1 1 زاف 9 تاك رحم رايت ةدشو ةرلق لودج

 32200003 ةهسسمسمس مسد ةقعوا 13 تاك رحملل ةيسيئرلا لاطعالا

 ص201 ........ تباثلا مسجلا حئارش جارختسإ ةيفيك

 7701010101010101010]1517د777ل72 0 000 ةيلخاد ةيرارح تايامح

 ا

 مسا 9 -

 ١و ازداد اديب هدد دءامبول ا هندي عفان ةدععوعاةععوءوويموعع عوونفا» علا :١:1١ نسور زو وو نينو و هد دءءعوودعرويرولف ةءعفقعيف حرا وا ظ ةن 7 د



 3 0 ع
 هاو هع وت وم خي هو ووجع زب يمس ءهنع هيلو ما اهنطو ني ل زاف ١ تاك رحم رئاود

 تاك رحم رايت ةدشسو ةردق لودج
 هقول مد موس همويووزم و هدادولا هوو اي زاف ١

 ميم دع ودع عروش لك زاك ١ تاكرحمب ةصاخلا تاباسحلا

 ةبملطلاو ةلاسغلا تاك رحم ضعبل تانايب

 كيتاموتأ لوف ةلاسغلا كلرحم

 هرابتخأو ةيكيتاموتألا ةلاسغلا كرحم نارطأ كيد ةينقيك

 ا د ا ل م زاف "“ ددرتم رايت تادلوم

 تادلوملل ةيسنكزلا لاطغألا
 ةيئابرهكلا تاالوحملا

 ا ا ع 55985 تاالوحم ا انابيب

 ل

594 66ؤت9ووهو وون
666686855 

 5239-5-7م ©9 نع او وندعو 3666 هه جا قه يجو د ماب

 ؟53886ةة--عجوؤ:ةدطشا ءودج جوذنفنشو

"8. 2. 

 97-536 معوس دع عدو ويح ع واو عواقب ه ةج ده 60ه تو هله ا م

 55 4 هال ب 6 هي و وش هاو و م

 ٠485868696 ةمهةعوقؤ ةأوووعهأ وقدم فووؤفةقفشموو و

 77ج هدد ة.4 هه هوم وووو وقوة ومو روجوب هوم عون ودون وو ماو

 م ع بس وا عباسي هج و ع ا ا ا ل او قلي
000 

 00 د خاص نا ع وك جهت حاج تاه هن حجم جاهاهاوجلاج و كا و حو وهتك نوح

 77-5 مراه كعب ها جدنا هادا وو مهو ع وو هاو ووو ووو نام وع

 0-22 هروب هاد وتمم عمو ماع و م جوتي ج هامان هول جد حج 3 خم

 5-55 69و مجم هوو وبه هبة معو ب عج وهو او ة طيره عمو هزه يدمي ل وي

 <69 وو مدس رجم جو ها حطو 4663-626 خ4 هدو م

 كقليايسم مدضضلم لاا ا ا ا اا

 هه+*-««٠ه9هء٠مرو 8 هاءقاو ووفق وقشفقواو وجخووومو ومو

 89+25 9 ةبح#و هم ج اه هاهم عع جاو وتو ووو بابو

5980666646843 هجموو ورح ووقت اع او
 

 64-98 >> و66 « عبطان نتن عم فت وجو وج و وول

 هوذا وعاوممولوف
؟6-5هههفطو6ءةعحقو ماو

 ؟50ه.

 ةةقةؤ64ةةوووووبو نوال
606-954 ةةذخفهو

6 

 ؟0؟هه#©خوو“ ه6 مم وومإانة و م موف ءودأووو و وندفدوا

 ووو 669ه ف8 ه4 606 8وم324 اجو ووو وو واوا وو

85809468686. 6« ةل هوو او وعم اوووي
266 

 559996996969984 ءرجوو ؟ ههجاوجمو هاف هاف اها جاما

 58856466 حوو هةهوونؤو وهز وسو ا درت و

 ال 2اعو نجا نحن ل ان نهج عني وجو هاهو ام ربع وم بو جودت هدم م ا مل ل ان
007 

٠598866561 64+ ١ث هوذقاأ دق فووووووو
 6456

90666685 ةههوجوم 6 ةهةفوو وم ةجف واود واااو تاو
66 

694668-77 ةوو وو وهنا ووو
66865 

 999488566 6860 ةاله وهو ووهمو ةؤؤعوددوو ولما

 959989555486664 6468 ة6سووووجوم هاهنا لاح

5 443626 ةماؤواو مو واو ا و م
-9984 

 "م98 مدعوم جوجو 5 ه1 و سة حج هه ع اهات ل يو

 همم هو +066 هوس ج6 هذة ةهمو هما نوما ووو وم وود

 ا ا 1 1 1
 1 ف وال حو ع ل ا

077277 ا لإج 6 هروممم الا ع جوجو ودمع و دع رو ود وه ومس جهنم يحرر عون
7 

76089884 -6-6٠© 6 هأ هج 6 د وأجل اه ه حع م
98 

 8689-6 8380 48 هذ هجن ةوووموووووو وون وما
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 محل 8

 كاع
 تازيمملاب درمتي

 .هجوأ ةثالثلاو يسنولادجلا 000 3

 م
0 

 .تالوحملاو تاكرحملات ظ 0114

 . ىجراخلا ىزاوتلاب ةيلاغل

 .( ةنيبوبلا ) هير يساسألا ءىدابملا

 .هجوأ تانيكال حرش

 ظ "3 هه ىف لمعي نمل اعجرم ربتعي

 : ىوتحي امك . لوادجل او رئاودلاو

 كحاولا هجولا تابملطو تالاسغلا تاكرحمو

 هيجو


