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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 دمحأ / ذاتسألا

 ىف باتكلا ىلع ىنثأ نم لكل ركشلا صلاخب مدقتأامك

 ىتلا تافاضإلا دعب رثكأ ةدافإ ققحي نأ ىلمأ عم . ةقباسلا هتاعبط

 .هعبطلا هذه اهيوتخ



 ايلي



 ةماع ةفرعمو ديهق

 (501111151 - ©4017 1101012 ) باجنسلا صفق كرحم تانوكم

 كرحتملا وضعلاو تباثلا وضعلا امه نييسيئر نيئزج نم كرحملا اذه نوكتي

 (51871012) تباثلاو ضعلا

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

 لخاد قئاقرلا هذه طغضتو .ىراجملا ىمست تاحئتفلا نم نيعم ددع اهبو طنغمنلا

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

 حئارشلا ىلع ًاساسأ ةدمتعم كرحا ةردق نأ ملعأو كلسلا تافلم اهلزع دعب ىراجملا

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

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

 ةئيدح تاكرخملا دجتس كلذلو لقأ ةحاسم ىفارنكا ىسيطانغم ضيف جتنت تحبضأو

 .ةميدقلا تاكرحملا نم اهتاليثمل ًامجح رغصأ عنصلا



 (101012) راودلاوضعلا *

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

 ىراجما هذه لخاد بصتو ىجراخلا طيحما هام ةحوتفم اهنكلو ىراجملا نم ددع ًاضيأ
 نم نوكت ةيلاعلا تاردقلا تاذ ةصاخ تاكرحم ضعب ىفو موينمولألا نم تاراب

 ذوكي نأ بجيو ندعملا سفن نم نيتقلح عم نيتهجلا نم تارابلا ماحل متيو ساحنلا

 نم ليلقب لقأ هرطقو .تباثلا وضعلاب ىرجملا لوطل ًايواسم راودلا وضعلل ىرجملا لوط
 هترارح تعفترأ راودلا وضعلاو تباثلا وضعلا نيب غارفلا داز املكف) تباثلا وضعلا

 . (أدج ةيلاع لاجملا طوطخل ءاوهلا ةمواقم نأل هتئافك تلقو

 بلجلا وأ ىلبل ناملور قيرط نع ةلوهسب تباثلا وضعلا لخخاد راودلا وضعلا روديو
 .رخآلاب امهيلك سمالتي وأ كتتحي نأ نود كرحملا ىئاطغب نيتزكرمتملا

ابلا ماحل ءانأ ةيلاع ةردق كر روتور
 .'يتئلحلا عم تار

 ماحل ىلع نوت اح ةيلاع عذب رايت ةلس كللهتست ةيلاعلا تاردقلا تاكرحيم شعب

 رايت ةدش كرحم ا كلهتسيو هتردق لقت نابضقلا هذه ىف كف ثدح اذإو روتورلا نايضق
 . لمح ىصقاب نارودلا عيطتسي الو ادج روتورلا ةرارح عفترتو ىلعأ



 ىوتحي كرمملا اذه روتور

 كدحاو. نيصفق ىلع

 ةدايز كلذو .رخالا لفسأ

 روتورلا لمحت ةوق ىف

 ىريثاعلا رايعلا ةدش ةمدصل

 .ءدبلا ةظحل

 :ةعرسلاو كرحملا باطقأ *

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

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

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

 ةطنغم تسنيل حئارشلا اهتبسعيكأ ىتلا ةطئغملاو (ىلامش رخآو ىبونج بطق ىعيبط

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

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

 ةبذبذ ا“ ةيناث ىسيطانغملا لاجملا ةعرس

 باطقألا ددع !- يفصح كاللا 3

 ىرخأ دالب ضعب ىف فلتخي ةيناث ([12) ستريه 0 رصمب رايتلا ددرت وأ ةبذبذو

 ةميق برضي ةقيقدلا ىف ةبذبذلا ةميق ىلع لصحي ىتحو « ةيناث/ 817 6 الثم نوكيو

 لمعيو بطق ” ساسأ ىلع هتافلم ةمسقم كرحم ناك اذإ الثمف ةيناث ٠ ىف ةيذبذلا

 :نوكي نوناقلا قيبطتب .812: ٠ هددرت رايت ىلع



 ددع تدار املك نأ ةفل ١6٠١ هتعرس نوكتسف بطفق ؟ كرحملا ناك اذإ اذكهو

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

 اذه ةرقو : كوناقلا نم ةحانلا ةعرسلا سفن ىه هلع رسف افيش اهقوعي ذي لاجل ةعرسو

 قوعت لماوع ةدع دجوت نكلو كرحملا نارود ةعرسو ةوق ىف رثؤت ىتلا ىه هتعرسو لاجملا

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

 ىأ نأ انثدحت امك ًالثمف .رخأ ىلإ كرحم نم ةميقلا هذه ريغنت 15 ىلاوح ليلقب

 ًابوتكم دجتس كنكلو ةقيقد / ةفل ٠٠١ نوكتس دلوتملا لاجما ةعرس بطق ؟ كرحم

 مهنع فلتخي مقر وأ 585٠ رأ 59٠١ كرحتملا وضعلا ةعرس نأ كرحملا ةطفي ىلع

 0 دا



 ساسأ ىلع ممصملا كرحملا نع هحئارش ةحاسم فلتخت بطق ١ ساسأ ىلع ممصملا كرحملاو

 ىلإ ةدعاقلا نم ةحيرشلا كمس نوكي بطق ؟ كرحملاف ةردقلا سفن نائئثألا ناك اذإ ىتح بطق

 بطق ١ كرحلا نأ امئاد دجنس كلذلو بطق ؟ وأ بطق 4 كرحملا نم اكمس ر ثكأ ىرجلا لوأ

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

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

 (197 ص رظنأ ) . ةردقلا سفن بطف 4 كرحمل ىجراخلا
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 كرحملا فل ىف مدختسملا كلسلا

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

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

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

 . 61855 11 ب اهل زمريو ةجرد 76١ ىتح لمحتت

 - © ١,8 ع افترالا ىف جردتت ميريد ١ وأ ميريد ٠.2 نم أدبت ةفلعخم 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 لزاعي كلسو ةدحاو شينرو ةقبط ىأ

 كلذلو ديدحلا نع كلسلا سيلو ىرخأ ةفل نع ةفل لزعي هنأ الا ةعفترم ةرارح تاجرد لمحتتي هنأ

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

 . . كرحملا مسج سمالي



 نع ىجراخلا هلكش فلتخي الو شيئروب لوزعم موينمولأ كلسب فلت ةليلق تاك رحم ضعب

 لوزعملا موينمولألا كلسلا) ضيبأ هنول شينرولا تخمو فحخأ هنزو عبطلاب نكلو يساحنلا كلسلا
 تافللا ددع سفنب ساحن كلسب فلت تاكرمملا هذه لثم فل ةداعا دنعو (رفوتم ريغ شينرولاب

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

 : ىجراخلا شينرولا

 ضرغلاو لماكلاب فللا ةيلمع نم ءاهننالا دعب تافلملا قوف لئاسلا شينرولا اذه عضوي

 ةلاعجم دججي نأ كللس ىال نكمب الف ةدحاو ةلتك اهعيمج تافلملا نم لعجي نأ هنم ىساسألا

 نم تافلملا عبشتت ثيحب ةاشرف ةطساوب شيئرولا عضوبو .لزعلا ةميق نم ديزي هنأ امك .ةكرحلل

 ال ىتح تباثلا مسجلا حئارش قوف شيئرولا نم تاقبط كرتن الو ىراجما لخخاد ةصاخو نيتهجلا

 فجي ىتح ةيفاك ةدم شينرولا عضو دعب ًاحوتفم كرحا كرتي نأ بجيو .راودلا وضعلا ةكرح قوعت
 ةجحئانلا ةرارحلاف كرحملا لخخاد ةيلاع ةردقب ىئابرهك حابصم وأ ناخس عضو نكمملا نمو .ًامامت

 عم رثكأ ةبالص شيئرولا ىطعتو ىراجملا لحئاد ةصاخخ .اهعيمج كالسألا ىلإ لصي شيئرولا لعجت

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

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

 : (ناينيسن) ةتزاعلا قاروألا

 كرحمنا 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 ىراجملا لزع بجي كلذل

 مسجلا نيبو اهنيبو اهضعبو تافلملا نيب لزعلا ةميق تداز املكو هيلع لمعيس ىذلا تلوفلاو

 كابسربو .ىداع نابسرب دجويف ةريثك عاونأ نابسربلاو - هليغشت رمع لاطو هتأفك تداز املك

 :ةرمجل ةيسولاب ةلوقم هلع نجم نأ كح اناتكلا رلكألا عونلا اذهو نفلسم



لوهسل ةناضإ ةديج ةلزغ ةيبق نكلو ارش ىلع وعو نسكذوت لزو دنع يابا
 تيح هي لمعلا ة

ةثلتمت ىرجملا نوكت نأ ةلاح ىف ةصاخ نابسربلا لوخد دعاسي اذهو ةلوهسب ىنثنب ال هنأ
 ًامامت 

 . كذلسألاب

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

 كالسالا لك عست ىتح ئىرجملا فيوجتل ًاعبت فوجيو .ةيلاعلا تاردقلا تاذ تاكرحنلا ىف رثكأ وأ

 .ةلوهسب

 هذه ىفو اهلخخاد عضوتس ىتلا كالسألا ردقب ةقبض اهيراجم نوكت ةئيدحلا ثاكرخملا رثكأ

 كانهو . كالسألا ىفاب لوخد رثعتي هنإف .ديج لكشب عوضروم ريغ ىرما لزاع ناك اذإ ةلاحلا

 بعصيو شمركتت اهنإف ًايضرع تفوج اذإو اهلاخدإ لهسي ًايلوط تفوج اذإ نابسرب عاونأ ضعب
 اب 8

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



 مة م ورتكمملا

 كف ءانثأ ميدقلا كلسلا ساقي كلذلو هراين ةدشل ًاعبت بوسحم كلس رطقب فلي كرحم لك

 مدختسي كلسلا سايقلو (هتانايب ةحص نم دكأتم ناك اذإ اذه) كلسلا رطق سفبب هفل داعيو كرحما

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

 لك تاجيردن اهب ةرئادلا ةناوطسألاو ملم دحاوو ملم فصن تاجيردت اهب : ةئباثلا ةناوطسألا

 .ميزيد ',5 ىراست تاجيردت 5 لك البا ىواسي جيردت

 هيلع فاضي مث ميزيد ىلإ لوحيو ةئبافلا ةناوطسالاب رهاظلا جبردتلا أرقي كلسلا سايق دنعو

 . ةرئادلا ةناوطسألاب ارهاظلا جيردتلا

 4 م اا ابل"
 ةنوبيوعدين . 51

 : هظوحلم

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

 ىف لكأت ثدحم نأ نود ريشقتلاب وأ قرحلاب بولسأ ىأب شيئرولا ةقبط ةلازأ متي كلسلا رطق

 .هسفن ساحنلا

 :ىلاوح يهو شينرولا ةقبط ةميق فذختو شينرولاب كللسلا ساقي وأ

 ةدرفم لزاعلا ناك" اذإ ًابيرقت ملم 4*٠ ىلإ +. ٠١ نم

 لود لراعلا ناك اذإ يرق ىلا« عدارلا ةرعشب وم



 : بلجملاو ىلبلا ناملور

 ىف لكأت ثدح اذإ ِكلذنَو ادج ليلق تباثلا وضعلاو راودلا وضعلا نيب غارفلا نأ انملع امك

 ىلا ةفاضإ .تّباثلا 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 كرحمل توص ع افترأ

 ةيلخخادلا ةبلجلا لخدت نأ بجيو .ىلب مهنببو نيتبلج نم نوكم وهف ىلبلا ناملورل ةبسدلابو

 ىف اهناكم لحئاد لخدت ةيجراخلا ةبلجلاو .ةلوهسب سيلو ةبسانم طحش ةبسنب روتورلا سكا ىلع

 . «سكاالا ىلع ةيلخادلا ةبلجلا طحش ةبسن نم لقأ) اضيإ طحش ةبسدب كرا ءاطغ

 ةؤلمملاو نيتبلجلا نيب دوجوملا ىلبلا ىلع ًاعم ةبلخخادلا 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 نامورو

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

 تافلملا ةيحان ةقلغملا ةهجلا نوكن نأ ىعاري هبيكرت دنعو ةدحاو ةهج نم قلغم نركي رخنأ عونو

 .هبيك رت دعب محش هل عضويو

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

 . كرا هب زهجم صاخ ءاطغب قلغيو بيكرتلا

 ناعارز هل زوقلق دومع نع ةرابع ىهو ةنيجرزلا مدختست كرحما سكأ نم ىلبلا نامور جارخ الو

 ش ْ فك وأ

 ةنيجرزلا دومع طابر دنعو ىلبلا ناملور فلخخ ناعارزلاو كرحلا سكأ ىلع دومعلا سأر عضوي

 , :ًاجراخ 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 َئلبلا

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

 قوف قدي مث تيزلا نم ةطيسب ةيمك عضوت ىلبلا نالور لوخد ناكم فيظنت دعبو ةيلخادلا ةبلجلا

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

 سك الاب زولقم بقث دوجو
 طيوج طبر نكمملا نم
 ةروساملا عضوت مث زوفلق
 طبرب ءدبأ قدلا نم ًالدبو
 ةدرو عصو كعب ةلوماصلا

 ىلبلا ناملور طغضقتف
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 كرحملا لمع ةركف

 : ىه كرا ليغشت اهيلع موقي ىتلا ةطيسبلا ةركفلا نإف ةبعص تايرظن ىف لرخدلا نع ًاديعب

 أعبت رخخآ ىلإ كرحم نم فلتخي صاخ ميسقنو نيعم عيزوتب ىراجما لخخاد عضوت تافثلملا نأ

 لاجم دلوتي تافلملا هذه لمخاد رايت رورم دنعف ىلاتلابو .ةتباث نيناوق ىلع ءانب هباطقأو ةيراجم ددعل

 ىف ًادبيف راودلا وضعلا ىلع رثؤي هتعرسو لاجملا اذه ةوقبو ةئيعم باطقأ ددع لمحي راود يسيطانغم

 . ةكرحلا

 هجوأ ثالثب لمعي هنم دجوي .ددرتم رايت ىلع طقف لمعي ىذلاو باجنسلا صفقلا وذ كرحماو

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

 نيلاجم دجوي ىرنس امك تاكرحملا هذه لثم ىف نأل ةيلاع ةردق ىلع اهنم لصحن نأ نكمي ال

 .كاصخح ٠١ ىدعتت اال زاف ١ ىلع لمعب كرحم ةردق ربكأف كلذلو روتورلا ةكرح ءدبل طقف

 أدج ةيلاع تاردق ىلع اهنم لوصحلا نكميف زاف " ىلغ لمعت ىتلا تاكرحملل ةبسنلاب امأ

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

 . (رخآلا لاجملاو لاجم لك ةيادب نيب نيغم دعب ىأ) ةئيعم ةيئابرهك ةيواز رخأو لاجم لك

 هدجنوأ ثالثلا ثاكرحم فل ةداعإ قرط حرشب ةلوأ [كيكحو

 :ةيشانمأ قرط ثالث ىهو

 ,لخادتم فل ةقيرط - ١

 نيحانجلا تاذ وأ انورك ةقيرط -1

 ري لا كرش ردكم ىرمج اب نابناج ةقيرط ٠-
 اهلحاد صفقلا تاراب بيكر ت



 لخادتلا فللا ةفيرط -

 نم لقأ ةردق ىلع لمعت ىتلا تاكرحملا ىف ةصاخو ًامادختسا قرطلا رثكأ ةقيرطلا هذه ربتعتو
 د ل : رثكأ دجتسف ناصح ان

 :ميسقتلا نوناق

 راقأ١ ىراجم ددع - زاف ” + ىراجما ددع
 بقا لكل قراججا ددع < بناطقالا ددع + زاف ١ ىراجم ددع

 وهو تافلملا تاوطخخ ديد ىلاتلابو كرحشلا لعغاد تاغلملا"عيزوت 50 نولاقلا اذنه نم لطزقلا
 .زاف " كرحملا فلب ةصاخلا ثالثلا قرطلا نم ةقيرط ىأب كرما ميسقت دنع هقببطت متي ماع نوناق

 :نوناملا حيضوت

 تسانلا مسجلا حئارش لحخاد ةدوجوملا تاحئفلا ددع عومجم وه :ىراصجملددع

 ىراجملاو تافلملا مسقتو كرما هيلع لمعيس ىذلا رايتلا ردصم وه:ز لف

 نع زاف هيوتحي ام نيب فالتحخا ىأف .تازاف ثالكلا نيب ىواستلاب
 :فللاب طخ ىلعي رخألا راغلا

 ميسقتل ًاعبت ىسيطانغملا لاجملا اهنم نوكتي ىتلا باطقالا ددع وه : باس لألا ددع
 ىتلا ىه باطقالا نأ ملعت امكو اهب رايلا رورم هاجتاو تافلملا
 ٠( ص رظنأ) كرحملا ةعرس ىف مكحتت

 وه جتانلاو باطقالا ددع ىلع مسفت زاف ١ ىراجم ددع داجيإ دعب : بطق لكل ىراجملا ددع

 .ىراجملا ىقاب نيب عزوتو ىراجما هذه أزجتتس فيك
 بلطق 4 / ئرجف ؟ 4 زاف ” كرحم ميسقت ةيفيكل الاثم نآلا ىطعنسو

 ميسقتلا نوناق قيبطتب

 زاف لكل ىراجم 8 - زاف ” + ىرجم 4

 بطق لكل ىرجم ؟ - بطق 5 + ىرجم /
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 بطق 4 / ىرجم ١4 كرحم آلرئاد

 ةلخادتم تافلم

 : ىتالا دج ةرئادلا هذه نمو

 © ف 0 ناولأ "٠ م دشعا هنآ 5

 .دحاو زاف ىراجم ىلا زمري نول لك

 ا هث نوللا تي عم [ وهر ةبطق لكل ئراجما ددغ غان عضو

 بطق ىراجم ىهو رخآ نولب ىرجم ؟ مث ىناثلا زافلا نم بطق ىراجم ئأ رخآ

 .ىرجم ١4 لمكأ ىتح بيترتلاب ةيلمعلا هذه رركو ثلاغلا زافلا

 نييرخألا نيتطقنلا نيب رخآ فلام مث نوللا سفن نم نيترجم برقأ نيب فلم عضو ل

 1 أ ةرطخب فلم

 1: ١ ةوطخب 1

 اه ه هم

 /ا١



 رغصألا فلملا ةوطخخ نأ لوقنس كلذلو ةنولم ريغ كرحملا لخاد ىراجملا عبطلابو

 ىرجملا ىف طقسي رخآلا بناجلاو ىرجم ىأ ىف فلملا بناج عضنس اننأ ىأ 1
 فلملل ةرواجما ىرجما ىف فلملا بناج عضوف 8:١ ربكألا فلملا ةوطخو .ةسداسلا

 ةهجلا نم رغصألا' فلملل ةرواجملا ىهو ةيناثلا ىرجملا ىف رخألا بناجلاو رغصألا

 . ىرخألا

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

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

 .اذكهو ثالث سكع تافلم ثالث دجتس رظنلاب

 .نيفلم اهب ةعومجم لك نيتعومجم ىلع نيعزوم تافلم .؟ ىلع ىوتحي زاف لك ال
 لكل ةياهنو ةيادب فارطأ " اهنم جراحنو ةنيعم نيناوقب ًاعم ةلصتم زاف لك تافلم ان

 .اهيلع فراعتم فورحب فارطالا هذهل زمريو زاف



 ليصوتلا نيناوق

 :كعويمجلا ليصوت نوناق

 ةي سقن لخاد تافلعلا نم ددع ىأ

 ةهياهن) ىلاوتلا ىلع مهنبب ليصوتلا نوكب |

 دحاو هاجتا ىف رمب رابتلاو (ةبادب عم

 هدحاو ةعومجم اونوكيو

 هتادرتسا أ فلمزيعا صرنا كلل تر
 ةقيرطلا سفنب ًاعم اولصتي تافلملا ددع ناك نأ ايأ

 ىلع نرناقلا اذه قبطيو .ةدحاو ةعومجم اونوكيو

 ىاب فوفلم زراف ” كرحم ىأ لخاد ةعومجم ىأ

 ىأ نم ةبوتحت امب ةعومجملا فلت ٌةداعو .ةقيرط
 هاجنإ ىعاريو . ماحل كودب كلسلا سفنب تافلمددع

 .هاجالا سفن اهلك ةعومجملا تافلم ىف رايتلا رمي ثيحب طيقستلا

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

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

 تاعومجم ليج ول رافلا سيفنل ىئرخأ ةعومجمو ةعومجم
 .نيتيرخألا نستوافلا

 تاعومجم دجويال دحاولا زافلا تاعومجم نيب ىأ رواجتم عضو ىف نوكت وأ



 تاعومجملا نيب ليصوتلا نوناق

 نوكي .ةرواجتم ريغ تاعومجملا تناك اذإ

 ) رابتلاو (ةيادب عم ةياهن) مهنبب ليصوتلا
 ىواسب باطقألا ددعو .دحاو هاجزإ سقف ربسب
 نتاعومجملا ددع قفعض

 رواجتم ريغ عضو ىف نيتعومج لاثم اذه

 ةيناثلا ةعومجملا ةيادب عم ىلوألا ةعومجملا ةياهن :ليصوتلا

 نيتعومجملا لخاد دحاو هانا ىف ريسي رايتلا : رايتلا هاجيإ

 بطق ىأ تاعومجملا ددغ فعض ىواسي : باطقألا ددع

 ا:ليهصوتلا ةرواهحم تاعويجملا تاكاذإ
 ىف ريسي رابتلاو .ةياهن عم ةياهن نوكيب

 ددع سىواسي باطقألا ددعو سكاعم هاجنإ |

 تاعومجملا

 ”؟
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 رواجتم عضو ىف نيتعومجمل لاثم اذه

 ةيناثلا ةعومجم ا ةياهن عم ىلوألا ةعومجملا ةياهن : ليصأوتلا

 سكاعم هاما ىف نيتعومجملا لخاد ريسي رايتلا : رايتلا هاجت

 بلعق 1 ىأ تاعومجملا داع ىواسي : باطقألا ددع

 : ةهظوحلم

و ىرخأ قراعب ليصوتلا متي نأ نكمملا نم
 هاجينا وه هرييغت نكمي ال ىذلا نكل

 اذإو .دحاو هاا ىف رمي 3 تسب ةرواجتم ريغ كتلناك اذإف تاعومجلا ىف راملار ايعلا

 دمام را ؟اعم هاا ىف رمت نأ بجي ةرواجتم تناك

 ؟



 بطق ١ / ىرجم ١4 كرحم

 : مهييسقتلا

 بطق لكل ىرجم 5 - ناطقألا ددع + ىرجم /

 : ىتألا يلق” !ىرعتم 564 كرخملا ةرلاد سر وم لحلب

 نيفلمو هالنإ ىف نيفلم عضوف نيعصُن 0 ل بطقل 3 قىراجم مست تافلملا عضو دنع [ز

 . سك اعم هاّخنإ ىف

 ىلع ىوتحم تاكرحم ىف ىتح نيفصن ىلإ بطقلا ىراجم ميسقت نكمملا نمو

 هال كللذو بلت ١ فاكره فالق اذه اتيشلا ديا كلوديا # سنك

 ةعومجم ىف لماكلاب زافلا تافلم نوكتسف نيفصن ىلإ بطقلا ىراجم مسقي مل نإ
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 ىراجم مسقم ريغ لخادتم بطق ١ كرحم دجت نلو ًايلمع اذه لضفي الو ةدحاو

 تاكرحمجا هذه لثم ىف ىرجملا لوطو قامعألا تابملط تاكرحم ضعب ىف الإ هبطق

 + ادج ريغ تنياثلا ميلا رطقو رم دود ىف ًاليوط

 عضوو نيفصن همسقت هتعومجم ةوطخ نأ بطق ؟ 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 طيحبم ىلع ىواسعلاب ةعزوم تايادبلا فارطأ نأ
 

 يا يع ردح يتاح للا عبطلاب كلذكو 3 ةيواز ىأ ىراجما ددع سفن ىرخأو

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

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

 كرحخاف ةئطاخ ةيادب نم نكلو احيحص نيئزافلا نم الك ليصوت ناك اذإف ةئيعم ىرجم

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

 . تايادبلا ديدحت ىف أطخ وأ ليصونلا ىف أاطخ ىأ ثدحف ةعفترم كرحملا ةمدخو

 ةيعيبطلا هتعرس ىلإ لصي نلو ىعيبطلا نم ىلعأ راين ةدش كرها بحسيسن
 ٠ قرتحيس ىلاتلابو

 :تايادبلا ننوناق

 فرط ىأ نم أدبي ان لوألا زافلا ةيادب ب

 ةعومجملا نم أدبب "“ يناثلا زافلا ةيادب ب

 لوألا زافلا ةبادب هاجنا سفن ىف ةراملا ةثلاثلا

 ١ لوألا رزاقلا ةبادب هايزا سفن صف ةراعملا ةسعانلا
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 قرط ثالشلا نم ةقيرط ىأب زاف ” كرحم ىأ ىلع هقيبطت نكمي ماع نوناقلا اذه ال

 .طقف 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)

 (ةحيحص ةجيتنلا نوكتس

 : هظوحلم 7

 ةعومجملا نم 7/ ىناثلا زافلا ادبي نأ نكمملا نم ةرواجتم ريغلا تاعومجملا ةلاح ىف
 ريغلا تاعومجملا ةلاح ىف طقف رركا .ةثلاثلا ةعومجملا نم ا ثلاثلا زافلا ةيادبو ةيناثلا

 تاعومجا تناك اذإ ةلاج 3-1 7 هقيبطت نكمي ماعلا تايادبلا كوناق نكلو .ةرواجتم

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

 ىف نكمملا نم كلذلو مهنيب ىذلا دعبلا ىوس رخئأ زافو زراف نيب قرف اغا دج يب الو
 نيب ليدبت ثدح اذإ ةياهنلا ىفف 7 نم الدب 78/ ىناثلا زافلا ةيادب دجم نأ رئاودلا ضعب
 تاياهنلا نيب ليدبت ثدح اذإ كلذكو أطخ ثدحي نل 17.77.77 تايادبلا

 .ةيادب ناكم ةياهن ليدبت مت اذإ أطخلا لك أطخلا

 :كرحم باطقأ ددع داجيإ ةيفيك

 ددعو باطقألا ددع ًاييضفيأو ىرامجا داع ً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 كرحملا باطقأ عوضوم عجار) ًاروف باطقألا ديدحت

 زافلا ىف ةدوجوملا تاعومجما ددع ةفرعم لواحف ةلطفي دوجو مدع ةلاح ىف امأ

 تاعومجملا تناك اذإ كرحملا ةرئاد نمو ١( + ىلكلا تاعومجملا ددع ىأ) .دحاولا
 ددعق ةرواجتم ريغ تناك اذإو تاعومجملا ددعل ًايواسم نوكيس باطقألا ددعف ةرواجتم

 ؟



 ناك اذإ ًامئادو .كرحم ىأل ةبسنلاب كلذو تاعومجملا ددع فعض ىواسي باطقألا

 ةدع فعض باطقألا ددغ ةريكيف عبطلابف ىدرف ددع زاف ١ تاعومجيم دلع

 نكمملا نم هنأ ةظحالام عم تاعومجلا
 ريع مالو نفر ىسدا تلاع يصت هن دوجسو

 ا ددع فعض اضيأ باطقألا ددع وكيس ىلاتلابو رواجتم

نيفصن ىلإ كرصلا مسقت ةعويمي دوجو ةلاح صقخ
 

 : بطق ! امئاد كردملا نوكي ظ

 لخادتم كرحم تافلم طيقست ةيفيك

 ةمعان ربف ةعطق مادختسا نكمملا نم

 لزاع حرج ثودب فلملا طيقست ىف دعاست

 مك نغسألا فلما طقس انهنادؤ كلتا أ

 .تاعومجملا طيقست قرط ددعتتو «.ربكألا

 تافلم نم دحاو بناج عضو اهلضفأ

 ا هس ةعومجم ا طقسي اهدعبو ةعومجملا تافلم

 .اذكهو ىرخألا

 تاعومجا ددع ناك اذإ ةلاح ىفو

عومجم عضي "7 ىلع ةمسقلا لبقي ىلكلا
هتني ىتح ىرخألا ةعومجملل ةرواجم ة

 ى

 قوف ةقيرطلا سفنب ىقابلا فصنلا عضي مث ٠ ةيلكلا تاعومجما فصن نم
 تاعومجم

 لولا فصتلا
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 ىراجملا عضو وهف كلذل ٠,5 - بطق لكل ىراجملا ددع كرما اذه ةرئاد ىف
 1كم تدون ةارلألا يكد

 00 [سيمديسإ نسيم [دسووت
 0 [فيوسنإ_ةيني-ةييت  |نيمسةنيشا

1 



 | ١ [يضدنسإ يسم [دضوت
 |[ د5 [سيسإ سدس

 1١4.١-11-16 | فللا ةوطخاأ





 ب

 لتخادتف

 ليصوتلا ةقيرط : 1 1 كبناذدب - كب



 ىراجملا عضو وهف كلذل ١,82 :طفق لكل ىراجملا ددع كرحملا اذه ةرئاد ىف

 اذكهو ١-١-١-١ ناولألا بيترتب

 رماسم

 ايوب



 هس ب مج
 دلل |افللالماعم | ةيادب - ةياهن

 د 48-١١-[|
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 ىراجملا عضو وهف كلذل ؟,هث - بطق لكل ىراجملا ددع كرمخا اذه ةرئاد ىف
 6-5 اذكهو 5-8-1-7 ناولألا بيترتب

 م ظ اةعومجلا تايرس لخءادتم

 | ي» [فموسما هيي ٠ ا ابد 2 آي
 ١):-م8؟؛٠



 نس



 «لخالتم ةقيرطب تاكر حم

 ةتباث ةوطخب نكلو

 بطق 4 / ىرجم ١4 كرحم

 نم ةيلذي هنأ ءانغتماب ةقباسلا رئاودلا بولسا سفن مدختسا هنأ ةرئادلا هذه ىف ظحال
 عار <. 3 . , أ < هينا هو ادع 1 , . : 0

 نو



 هذه مادختسا لضفي ا نكلو هحح رش قبس امع ًايئابرهك فلتخت ال ةقيرطلا هّذهو

 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 ةلعأن ىف هقوف نوكي وأ رخآلا فلملا

 اهطغضو تافلملا طيبرت دنع ةيوعص 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

 .تباثلا مسجلا حئارش

 ب
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 | 2 [ةييمديسإ لستم [دضووب
 | 6 [سدسم| ةميةيوت |نيصس يع

 دلع



 نوركلا وأ نيحانملا تاذ فللا ةقيرط ”ًايناث

 ًاراشتنا وأ ًامادختسا قرطلا لقأ ةقيرطلا هذهو

 ميسقتلا نوناق سفنب بطق لكل ىراجم ا عيزوتو ميسقتلا نأ ةقيرطلا هذه ىف ظحالن

 :اعأ ماعلا

 قرجم /م - زراف " > ىرجم 5

 بطق لكل ىرجم ؟ - باطقألا ددع + ىرجم

 فلم عضو .ربكألا فلملا هلوحو فلم عضي نأ نم ًالدب تافلملا عضو دنع نكلو
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 تافلم 4 هلزاف ل ىأ اذكهو هل ًارواجم يناثلا فلملا عضو مث نيتطقن برق ري

 .دحاو يفلم ل ةنوكم انه ةعومجاف تاغعومجم ُ اونوكي ةرو هأحيتم

 ب ةيناثلا ةعومجملا 0 ةيناثلا ةعومجملا ةياهن عم 9 آل ةعومجملا اين 000 دقو

 0 00 7 ا لخاد

 امأ رخخأ فلم سكع تل تافلملا عضو نوكي انوركلا ثاكرحم رئاود بلاغلا ىفو

 سكع ثالث وأ نيفلم سكع نيفلم تافلملا ىرن انك ةلخادتم تافلم ةقيرط ف

 فلم سكع فلم هبو ةلخادتم ةقيرطب كرحم اهيف دجوي ىتلا ةديحولا ةلاحلاو .ثالث

 .دحاو ىواسي بطق لكل ىراجملا مان اهيف نوكي ىتلا تاكرخا ىه

 دحاو ىواست بطقلا ىراجم نكلو لمخادتم وأ .انورك كرحم ا نأ ىلع فرعتللو

 : ان ملعت نأ تكف

 ١ ةوطخب انورك كرحم دجوي ا

 ةوطخ ىلإ رظنأ انررك هنأ لوقت نأ لبق فلم سككع فلم هب كرحم دجو اذإف

 نيناوقلا لك هيلع قبطتو ةلخادتم تافلم كرحملا نوكيف 5: ١ اهتدجو نإف هتافلم

 قرط تاكرسفا يف 50 تاعوشتملا ثا ةقيرطلا لين ةنيفاعلا

 1 ظ ةرواجتم ريق ةلاحلا هذه 1 نوت

 امأ ةيادب عم ةياهن ليصوتلا ىلاتلابو
 ١ ا وصلا ةرطضو وابكا اج
 ا محا دحا وِ 1 ل ةقيرطب فوفلم كرما نأ أدع ينعمف
 ول هليصوتو ة ةرواجتم هتاعومجمو انورك

 .ةياهن عم ةياهن



 2 سيدسإ تح
 يعوو مام | ةي يال. ريصتا نيه







 بمدمكة 



 ىرحهض اب نابناج فل ةقيرط ثلاث

 .ةيلاعلا تاردقلا تاذ تاكرحا ىف ًامادختسا قرطلا رثكأ ةقيرظلا هذهو

 .نيلصفنم نيفلم نم نيبناج ىلع ىرجم لك ىوتخت تاكرحملا هذه لثمو
 بئناجلاو زاف نم فلمل بناج نوكي نأ نكمملا نمف زافلا سفن نم انوكي نأ طرتشيال

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

 ظ يشل

 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 ىهنلي ىتح ٌعوفرم تافلملا هذه نم رعشألا بئناجلا كرش
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 بطق 4/ىرجم 4 كرحم الرئاد

 ىرجتاب نابناج

 دع

 ةرئادلاو ةيلفسلا تافلملا بناوج لثمت ةدحاو ناترئاد مسرلا ىف مدختسأ هنأ

 .ةيولعلا تافلملا بناوج لثمت ةيجراخلا

 قرطلا نع فلتخي ال ةيلخادلا ةرئادلاب بطق لكل نير ايغأ هاي هيوقلا ةيثلاب

 د

2 1 

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

 ا



 ال ضرس لدا نه دعلا اديياووق ةقباسلا ةقدلاك 8: و لعلا حتا و لعق

 هني دعلا ادب قالا ةزرللا سفن ةن نم ةطقن عضي © مقر ىرمجما ؛ قوفو نول

 ل

 ل

 م

 آل

 رخخالا بتاجلاو ةيلخادلا ةرئادلاب ىرجم ىف بناج طقس تافلملا عضول ةبسنلاب

 .كوللا سفن ىرجم ىف ةيجراخلا ةرئادلاب هطقسأ

 ىلاوتلا ىلع نيفلم لك لصوف .ةيساسألا نيئاوقلا سفن مدختسأ لصوتلل ةبسنلاب

 ىف راس رايتلاو ةيادب عم ةيادبو ةياهن عم ةياهن لصو مث .ةدحاو ةعومجم اونوكيل
 :: نيك اعيش هاج

 فرط ىأ خم ان ادبي ىأ هاعلا تايادبلا نوناق مادختس | ةكمملا نم تاياتيلل ةيسلان

 ةعومجبا نم ابا كلاعثلا زافلا ةيادبو ةفلئاقلا 0 نم ٠ ىناغلا زاملا هيادابو

 . ةسماخلا

 ةعومجما ةباذب لن ابابا ُ ةسماخلا ةعومضشا ةيادب ل او فرط 1 سن 8 58 و

 ةعساتلا

 ؤ-ه-1 وأ ١-7-5 تايادبلا نوكت نأ نكمملا نم ىأ

 : ىتآلا نوناقلا مدخنسأ ىرجاب كايناجح كرحم باطقأ ددغ ديدحتل -! |

 زاق | سصراجم ددع

 ةدحاولا ةعومجملل تافلعلا ددع

 دحاو هاا ىف ًاضيأ ةيلفسلا تافلملاو دحاو هاا ىف ريست ةيولعلا تافلملا عيمج |

 لس

 أ



 :يرجملاب نابناج كرحمل فلملا ةوطخ ديد ةيفيك

 دعب ةوطخلا ددخم تناك .«انورك وأ لخادتم) فلل ةقباسلا قرطلا ىف ائيأر امك

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

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

 نكلو ةميدقلا تافلملا نم ةوطخلا ديدحت نكمي عبطلابف تاغلملا ىلع ىوتحي كرحملا

 لوأ ةيادبو ىلوألا ةعومجملاب فلم رخأ ةياين نأ بلعت' نأ بحجب اهدوجو مدع ةلاح ىف

 تافلم كرتشن وأ نيترواجتم نيترجم ىف انوكي نأ بجي ةيناثلا ةعومجا ىف فلم

 .زافلا سفنل ةيناثلا ةعومجملا تافلم نم ددع عم ىلوألا ةعومجملا

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

 . ىرجملا سفن

 ك3



 ةعومجملا تايرس ْ ىرجناب نابناج | افللا عون

 فللا لماعم | ةياهن - ةياهن | ليصوتلا ةقيرط |
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 ةعومجملا تايرس | ىرجمنلاب نابناج ففللا عون

 فللا لماعم م يفوت - د لييشزفلا ةقيرط



 01 فللالماعمأ ةياهن -ةياهن |ليصوتلا ةقيرط |

 كك

 تل





 ليدوم
 2 راتس

 م اتلد

 ةبذدبذ
 ةيئابرهكلا ةردقلا

 ةعرسلا
 تاظقألا
 زاف

 لزعلا ةجرد

 نلغلا ماكحا ةجرد

 فئكملا ةعس

 فئكملا تلوف

 لب ققكو

 نارود فيكم

 ةرمتسم ةملخ

 نزولا
 خيراتلا

 ةردقلا لماعم

 ىلبلا نامور مقر

 كاكا 5ك 5
 سا كسلا 4-21 105 سس

 ىتلا تانايسلا نعفأ ىناعم

 كرها ةطفي ىلع بتكت
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 ع18ث55 لزعلا ةجرد

 اهلمحتل ةرارح ىصقأو لزعلا تاجرد 0
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 اهتفرعم بجي ىتلا تانايملا

 ديدج نم فللا ءدب لبق

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

 غيرفتل ةعبتملا ةقيرطلاو .اهكف بعصي ةدحاو ةلثك اهلك تافلملا نم لعج شينرو

 م تافلملا قوف قدي مث ةنجأ ةطساوب بناج نم تافلملا عطقت كلسلا نم كرحما

 مث ىرخالاف قرجم . ىرجلا سس لقأ اهتحاسم ةيلندعم ةعطق ةلطساوب ةعوطقملا ةيحانلا

 كايحالا صضعب قو . حئارشلا شلت 3 رحخأ بولسا ىاب وا .مامالا ل ثتافلملا بذج

 جاتحي حئارشلا عم ادج ةبلص ةعطق تافلملا نم لعجي حول لم يل ىلا نوكي امدنع

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

 ةجرد تعفترا املكو تافلملا جارخخا نم كنكمت ةرارح ةجرد لقأ مدختسا نيخستلل

 كرما ةر دق ىلع ىلاتلابو اهصاوخ ىلع رثؤت ة ةريبك ةجردب ح حئارشل || ةرارح

 : ةيتآلا تانايبلا ةفرعم بجي كرحملا غيرفت لبقو

 مسجلا ىلع اهلثمو ءاطغ لك ىلع ةريمم تامالع عضون كرما ءازجأ كف لبق

 نيك ملا هير ان ثدحي ال ىتح- تباثلا

 مع قع

 وضعلا كفي مل . اتلد وأ راتس 000000 اذإ ديدحلو ةيجراخلا ةنزورلا | ليصوت ةفرعم نق

 ,نليلا نالور ةيحالص نم دكأتتو .فورعم ناكم ف هريمأسم عمجبلو كرحتملا

 : نم دك اتو

 ةوطخلا ةقباطم دكاتو كرما ةرئاد مسر مث فللا عونو باطقالا ددعو ىراجملا ددع 6

 لك سايق بفوا ىراوت كلت ع نيك نرتب ةلرخا ناك "اذا .فللسلا رظت سايق

 ةلظح الم عم .تافللا ددع نم دكأتلل رثك وأ فلم دع تاقلملا نم ددع كف دنع #
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 كالسالا ددع هسفن وه تافللا ددع نوكيسف درف كلسب فوفلم فلملا ناك اذإ

 تافللا ددعف ًالثم ىزاوت نيكلسب فوفلم كرحلا ناك اذإ امأ .ىرجملاب ةدوجوملا

 ؟ + ىرجملا لخاد كالسألا ددع ىواسي

 (86 ص كالسألا ىزاوت عوضوم رظنأ)

 كرحملا فل ةداعإ تاوطخ

 لخاد نابسربلا عضوب أدبأ لزاوعلا اياقب نم ًاديج ىراجملا فيظنتو تانايبلا ذحنأ دعب

 تعفترأ املكف .كرحتا دهجو ةردقل ًاعبت هكمسو لزاعلا عون ديدحم مث نمو ىراجملا

 عضوبو .ىلعأ لزع ةميق ىلإ جاتحي هيلع لمعيس ىذلا دهجلا وأ كرحم ا ةردق

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

 لوخد بعصت ةريغص نوكت ال ثيحب ةددلا تافلملا ةوطخل ًاعبت ةعومجا مرف ساقن

 قلم رفببأ نيب الكوت قلا ىراخلا نرعتانأ هس انيدشاذب نيل ةزوايقإ ةعنمللا

 قم ربك وكت دل كفل نش نر < اليم نع نفنوف نار كمل قولو ل م

 : عادلا

 كلسلا كمسو تامللا ددعب ةقباطملا مرفلا ىلع ةدحاو ةعومجم تافلم فلت ©

 فارطأ نا دكاتو.رببك الاف ربك الا: مك الرآ رغصألا فلملا طيقستي ادبأو,:بولطملا

 ناك اذإو .ةتزورلا ىلا ةتسلا فارطألا اهنم جرخيس ىتلا ةحتفلا ةهج نوكت ثافلملا

 تاعومجملا ىقاب فل لمكأ ديج ةعومجملا ساقم
 ةظحالم عم ةميلسلا طيقستلا ةقيرطو بينرتلاب ىراجما لخاد تافلملا ىقاب طقست

 .كرحما مسجل كلس ىأ سمل مدع نم دكأتلاو لوأب الوأ فلم لك عيبطت

 ةعومجا نع ةعومجم لك .فارطالا اهب سيل ىتلا ةهجلا نم نابسربلاب لزعا#:

 اذهو .رخخا زافل ةعومجم عم زاف نم ةعومجم سمالت مدع نم دكأتو اهل ةسمالملا
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 متي مث ةيلاعلا تاردقلل ةبسنلاب ةصاخ كرحم ا رمع لوطل ةبسنلاب ًادج مهم لزعلا
 ثتايسربلا دوجو ةلكحس كام عم 10 اذه تافلملا (ةشدنب ) طيبرت هه هلا سفن ىف ًاضيأ

 :طييردلا ءانثأ تاعومجلا 0

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

 زيميو نرم رعش كلسب فارطأ تسلا جارخإو .ةبسانملا ةنوركملاب اهلزعو اهماحلو
 . تاياهن ثالثلا نع تايادب ثالثلا

 فى ع افنرأ مات 3 دكأتلاو اهطيبرتو فارطألا ةيجعأت تاعومج ا ن بل لزعل ||

 . ىرجمتا لخءاد كابسرب ىأ عافنرأ وأ بالا مسجلا حئارش نع تاغلملا

 رخخا بولسا قا وا ةاشرف ةلعساوب شمينرولا : ل ءاوولاب اديع كرخلا فيظنت الا

 كل تقال ىراجنلا | لخاد ةصاخشو كتاقلملا عارج | عيمجل شينرولا لوصو نم دكأتو

 . كرحتملا وضعلا نارود قوعت حئارشلا قوف ةزراب شيئرو ةقبط

 ىلع ةعاس ١؟ دودح)) أمامت شينرولا فجي ىتح ةيفاك ةدم حوتفم كرما كرتأ

 0 هيي 0

> 



 اهؤارجإ بجي ىتلا تارابتخألا

 رايتلاب هليصوت لبقو كرحخلا فل دعب

 : ةينالا تارابتخالا لمع متي رابتخا حابصم وأ رتموألا ةطساوب

 .ىدح ىلع زاف لك تافلم ليصوت رايتخا ١-

 آ] هج

 8 هال ئضي وأ رتموألا رشؤم كرحتي
 ال8 هم 2  تاسايق ثالثلا ىف رابتخأل حابصم

 .كرحنا مسج عم زاف لك تافلم لزع رابتخأ -
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 - ةفرعمل كلذو راتيخألا حابصم

 لإ || 8

 كرحملا مسعجو كلس

 رخآلا زافلا نع زاف لك تافلم لزع رابتخا “٠-
 نأ اضيأ بجي ةلاحلا هذه ىفو

 ان - كلذو رابتخألا حابصم عئضي ال

 1/7 317 تافلم سمالت مدع نم دكأتلل

 رخخا زاق 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 .كرخما ةيحالص

 .لمحلاب



 كرحن ىجراخلا ليصوتلا
 /دحاو ةعرس هجوأ ثالث

 ىلع .:3 امهنيب قرفلا نيفلتخم نيدهج ىلع هليغشت نكمي زاف ” كرحم ىأ
 ...تلوق 11/0 وأ تلرق "م1507 2 لافملا ليبص

 ةتزورلا ليصون طرشب ىلعألا تلوفلا وأ ضفخنملا تلوشلاب كرحملا لمع اذإو

 .ةعرسلاو ةردقلا سفنب كرا لمعيس تلوف لكل بسانملا ليصوتلا ةيجراخلا

 7125 اة ليضوت ا ةقيرظ لو

 وأ تايادبلا ىف رايتلا رميو (ة6, ال, 2) ًاعم ثالثلا تاياهنلا عمجي ةليصوتلا هذه ىف
 هذه ىف كرحملا لمعيو تاياهنلا ىف رايتلا رميو ًاعم تايادب ثالثلا عمجي ىأ سكعلا
 ىلع ةلجسم رايت ةدش لقأ كلهتسيو .كرحلا ةطفي ىلع لجسم تلوف ىلعأ ىلع ةلاحلا
 ريبمأ 7//1,9 - تلوق 5٠١ / 78٠١ كرحلا ىلع بوتكم ناك اذإ الثمف .كرحملا ةطفي
 ىلعأ ىأ تلوف 5 كرحملا هيلع لمعي ىذلا رايتلا ردصم ناك اذإ كلذ ىنعمف
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 ث (81.14)1) ثلثم ليصوت ةقيرط :ايناث

 م
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 : 76-7 ؛ 2-1 ىأ رخأ راف ةيادب عم زاف لك ةياهن عمجي ةليصوتلا هذه ىفو

 كرما ةطفي ىلع لجسم تلوف لقأ ىلع ةلاحلا هذه ىف كرحملا لمعيو 18-1

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

 5١ كرا هب لمعيس ىذلا رايتلا ردصم ناك اذإف .ريبمأ 7//!,١ تلوف 0

 ىلعأ كلهتسيسو اتلد هليصوت بجيف .ةطفيلا ىلع بوتكم تلوف لقأ ىأ زاف  تلوف
 ديس يقول ةدِس

 رايتلا ردصم ناك اذإف تلوف 110/7١ كرحلا ىلع بوتكم ناك اذإ كلذ ينعمف

 بوتكم تلوف لقأ ىه ١" ةميقلا نأ ثيح اتلد كرحملا ليصوت بجي تلوف

 نأ كلذ نع نمافعتتو

 دهج قرف ىلعأ ىلع لمعي راتس كرحملا ليصوت ةلاح ىف
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 رايت ةادش لقأ كلهعتسيو

20 

 رولا

 دهج قرف لقأ ىلع لمعي اتلد كرحما ليصوت ةلاح ىف

 مخ

 تداز املكو .فلملا تافل ددع ديزت نأ بجي دهجلا قرف داز املك هنأ مولعمو
 لمعي كرحم كيدل ناك اذإ ًالثمف .كلسلا عطقم ةحاسم دادزت نأ بجي رايتلا ةدش
 فصتنبو هتافلددع فعضب فلي تلون ٠١" ىلع هليغشت ديرتو تلوف ١1 ىلغ

 .ميدقلا هكلس عطقم ةحاسم

 : ةهظوحلم

 ةرشابم لصتت طقف فارطأ ثالث جرخيو ايلخاد اتلد وأ راتس لصوت تاكرحم ا ضعب
 .ىلخادلا هليصوتل ًاعبت نيعم دهج قرف ىلع لمعت تاكرحم ا هذه لثمو . رايتلاب

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

 لمادا نه رشا كقول

 ل



 هجوأ ثالث كرحم ليغشت ةيفيك

 لدحاو جو ىلع

 ؟ اهتردق ىدعمت ال ىعلاو زاف ” ىلغ لمعت ىتلا تاكرمملا ليفشت نكمملا نم

 ,زاف ١ راق ىلغ هليل تعا واو تاررلبك

 ردصملا ةميقو هيلع ةلجسملا تلوفلا ةميقل اعبت ىداع اتلد وأ راتس كرحملا لصوي

 فارطألا نم نيفرط ىأ عم دحاولا هجولا ردصم ىفرط لصي مث . هب لمعيس ىذلا

 رخآلا قفكلا فرط . فئثكم فرط عم لصتي ىقبتملا فرطلاو . كرحملل ةثالشلا.

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

 . رخآلا فرطلاب لبو اذإ امنع سكاعن

 و وم

 ا
 همابرمكر 226 اب/١ر

 متي هاجنالا رييغتلو 1 كرحملل نيفرط ىأ عم فئكملا ئفرط تيبقت نكملا هماوآ

 . هناكم تباث لوألا رايتلا فرط لظيو رايتلل رخآلا فرطلا ليدبت
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 ١ ردصمب لمعي كاك امدنع هتردق سس لقأ ةردقب ةلاحلا هذه ىف كرخلا لمعيسو

 نوناق دجوي الو كرما ةردقل ًاعبت فثكملا ةعس ددحتتو (هتردق نم /ا/ه ىلاوح)) زاف

 رثكأ ةبرح بجي. مئاذلا ليغشتلا لبق' نكلو طبضلاب بولطملا تكمل ةميق ددحي قيقد

 تعفترا املك هنا ملعاو رايت ةدذش لضفاو توص لضفا قا لصت ىتح ليكم نم

 .هتردق نعل صضفخنت سكعلاو رايتلا ةدش ثداز املك فئكملا ةعس

 ةعسب .لدحاو ةجحو ىلع تاووليك 1 لم رثكأ هجوأ ثاؤا تاك رحم ابغشت ل نكمي

 و تلوف ىلير وأ سرخج رز ةلطساوب ةرئادلا لنه فثكملا اذه جارخإ متي مث ةيلاع فكم

 .ميوقتو ليغشت

 - ًابيرقث دارافلاب فثكملا ةعس
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 1( 1 رج ؟97:) ع« ١4" ا« 7 ا« ددرت

 اتل> - راتس كرما ءلب 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 ةجيتنو نارودلا ىلإ نوكسلا
 . ءدبلا رايت ةميق تفعاضت املك كرحملا ةردق تعفترإ املكو نارودلا ءانثأ اهكلهتسي

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

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

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

 ةذه رثكأ نمو .كلسلا هلمستي ىذلا' نم ريثكب. ىلعأ زايت بسسي ىلاتلابو”ةقردق لكب
 ردصملا تلوف نوكي نأ بجي ةرئادلا هذه ذيفتتلو .اتلد-راعس كرحملا ءدب ىه قرطلا

 ىلع:اعلذ ةليصوت ىلع لمح وهو كرما تلوفل ايواشم كزتخلا هيلغ: ]معيش ىلا

 رايك قرا ناغلا رديصمو قب اا 52 ىلع لفي كرمشا تاك" انإ! لاقل لني

 اك



 لمعيف راتس هليصوت ىلع كرحملا أدبي مكحت ةرئاد وأ اتلد-راتس اتس حاتفم ةطساوبو .تلوف

 لصتم وهو .تلوف 11١ ىلإ جاتحم:راتس ةليصوت ىلع هبأل ًابيرقت هتردق فصنب كرما

 رايتلا ةدش نم لقأ رايت ةلش بحسيس هنارود ءدب دنع ىلاتلابو طقف تلوف 7/86٠١ نآلا

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

 ءانثأف كلللا. هئردق فصنب نآلا لمعي وهف انملع امكف راتس هنارود ةرتف ءانثأ ل اماك

 ةليصوت ىلإ ريغتي مكحتلا ةرئاد وأ حاتفملا ةطساوبو ةلماك هتعرس ذحأي نأ دعبو هنارود

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

 .ثارودلا ءانثأ اتلد

 لاثملا اذهب كلذ حضونو

 ريبمأ 6/47 2 تلوف 8١/579 ناصح 6٠ كرحم

 لماكب لمعيسف .ائلد ةليصوت ىلع تلوف 7 رايت ردصمب كرما اذه أدب اذإ

 يوم 2 ىف .ىلاع ءدب رايت كلهتسيس هنكلو هتردق

 هيرادق: حما لقاب كلش لف 9 ريبشلا كلر نيفني ةكلوأا هليضروت مت اذإ امأ

 ١8 ىرذدح ىف 3 ريثكب لقأ عدي رايت ةدش كليعسس هنكلو ناصح 7ه لاروع ىأ

 3 لمعي وهو كرا رايت ةدش ىهو ًابيرقت ريبمأ ١ ىلإ لصي ىتح ًايجيردت لقيو (ريبمأ
 لصوي نأ بجي ةلماك هتردقب 3. كرحملا لمعيل انلق امكف بولطملا تلوفلا نم لقأب

 ضفخنتف طقف تلوف 57١" ردصمب لصتم نآلا هنكلو تلوف 579 هتميق ردصمب

 ىلإ ةرييغت ةظحلو اتلد ىلإ ريغي هنارود ءانثأو كلذ دعبو .هرايت ةدش اضيأ ضفخنتو هتردق

 نأ ىلإ جاتحي نل نآلا هنأل ةعيبطلا اتلد رايت ةدش نم ليلقب رثكأ رايت ةدش بحبي اتلد

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

 رايت ةدش انيفالت دق نوكن اذهبو .ةلماك هتردف نوكت اتلد هنارود دنع عبطلابو 97 /

 نارن ةدع نيتست اهنا ول ع رزترملا فرخت اهنيسا كمي ىلا ةيلاعلا ةميقلا تاغ عدلا

 اك



 تاباسحب ةماخلا نيناوقلا

 خ1 جا هجوأ ةثالثلا تاكر حم

 سفنبو ةقيرطلا سفنب داعيو ةميدقلا هتانايب ذخؤت كرحم ىأ فل ةداعا دنع ةداع
 تاباسح لمع ىلإ جات نايحألا ضعب ىف نكلو .كلسلا كمسو تافللا ددع
 اهدعبو ةريصق ةرتف ىوس لمعي ملو ًالبق هفل ديعأ دق كرحملا ناك اذإ ًالثمف ةديدج
 ىجراح أطخ ةجييتن قرتحأو ةميلس فللا تانايب نوكت نأ نكمملا نم حيحص .قرتحأ
 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 تانابب ةحص ىف كش كانه ناك اذإ كلذلو
 ةردقلا داجيإل ةبسنلاب ةصاخو تاباسحلا ضعب ىف هنأ ةلظمس رام عم .تاباسحلاب ةصاخلا
 فلتخت تاباسحلاف ًاماقرأ اهناكم عضتو قبطت نيناوق درجم تسيل .كلسلا كمس وأ
 وأ .ةمدختسملا تاماخلا لزع ةميقل وأ .حئارشلا ةكيبس ةيعونل ًاعبت رخخآ ىلإ كرحم نم

 ةردقلا سفنب نيكرحم دج كلعخم لماوعلا هذه لك ءدبلا قرط وأ ليغشتلا تارتفل
 وأ كلسلا عطقم ةحاسم ىف رخآلا نع فلتخم مهنم لك نكلو رايتلا ةدشو ةعرسلاو
 ثالثلا كرما تاباسحب ىف اهمدختسنس ىتلا نيناوقلاو .كرحملا مجح وأ تافللا ددع

 تاباسحلا ضعب ىف نيناوقلا قيبطت نأ رركأ نكلو .نيناوقلا طسبأو قدأ ربتعت هجوأ
 تاياسحلا هذه نم ةيقيقحلا ةدافتسالا ديرت تنك نإ كلذل .ةربخلا نم ئش ىلإ 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 حان نراق ةياهنلا ىفو
 .ةدوجوملا تانايبلا
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 باطقألا هدع باسحل ةبسنلاب :الوأ

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

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

 بطق 5 وأ بط 4 كرحم ىف هئم ربكأ ىرجملا وأ ىتحو لفسأ نم حئارشلا كمس نأ دهت بطق

 ةدايزلا نإف بطن ؟ ىلع ممص هفل ةداعإ دنعو بطق 4 ًالثم كرحم كانه ناك اذإ كلذلو . اذكهو

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

 بطق ١ كرحم فل ةداعإ متاذإ سكعلاو . ليمحتلا دنع ةصاخ هترارح ةجرد عفترتس نكلو بطق

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

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

 ىلخادلا رطقلا
 كبل

 و



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

 ىلخادلا رطملا ساقي ؛ كرحملا كلذ حئارش تهت تاطقألا نم ددع نعال ةفرعم

 : مسقأ مث ململاب انوركلا عافتراو تباثلا مسجلا حئارشل

 انوركلا ْمافترا

 ىلخادلا رطقلا

 ناك اذإ الثمف نيمقر ىأ نيب روصحم حانلا نع مي باطقألا لودجل ًاعبتو

 ميمصتل ةحلاص حئارشلا ةحاسم نوكت ٠,77١ مقرلاو ٠ مقرلا نيب هتميق ئانلا
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 ىلخخادلا رطقلا

 ملم ١1١ تباثلا مسجلل ىلخخادلا رطقلاو ملم ١ - هيف انوركلا عافترا كرحم

١6 
 ملم ٠.١8 كَ

 ماو يا ا يس اقرا 2س لوول ىلاانرشلاب
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 تافللا ددع باسحل هبسنلاب اننا

 :ىتالا ةفرعم بجي زاف ” كرحم تافل ددع داجيإل
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 تملا انقيياتلا هتيلا مئارلل :قرتقل للي دلع

 رتملاب تباثلا مسجلا حئارشل ىلخادلا رطقلا - 4

 زاف ١ ىراجم ددع -ه

 تباث مقر 1

 فللا لماعم -

 ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم -/

 : ىثالا ثوناقلا مدختسا مث

 - فلملا تافل ددع

 باطفألا ددع ب “ انلد هج فر
 لاب ىرجلا ٍٍط

 ثالفلا امأ .ةرفوتمو ةمولعم ىلوألا طاقث سمخلا دجتس نوناقلا اذه قيبطت دنعو

ا لماعمو فللا لماعمو تبانغلا مقرلا ىهو ةيقابلا طاقن
 جر ختسنسف ةيسيطانغملا ةردقل

 .اهب صاخلا لودجلا نم ةلوهسب ىدح ىلع امهنم لك

 تيانلا 0 لودج -أ

 بتكتسفا نطق 4 ناك" اذإ نأ 5 ذخأتسف بطق ؟ كرحملا ناك اذإ ىأ

 .اذكهو ١١5 تباثلا مقرلا ناكم

 نكح



 فللا لماعم لودج :ب

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

 فئلا ةوطخ نوكتس ةلاحلا هذه ىفو ةلخسادتم ةقيرطب بطق أ /ىرجم 1 كرحم

 ةوطخ حبصتسف ًالثم نيحانجلا تاذ ةقيرطب كرحما سفن ميسقت مت اذإ امأ 6١

 تداغإو ١ فقلم تسرحأ كنأ ولف تانلم ةدغ ترغص كنا يأ طقف 5:1١ فلا

 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

 ني ةضاتو وبال . فللا لماعم اهددحي ةوطخلا تربك اذإ لقت وأ ةوطخلا ترغص

 ديعت نأ بجي ةوطخلا ىلائلابو فللا ةقيرط تلدب اذإ ةيلاعلا تاردقلا'تاذ تاكرحلا

 نم ةرئاد لكل فللا لماعم انجرختسأ دقو ةديدجلا فللا ةوطخس ساسأ ىلع كتاباسح

 ةصاخلا لوادجلا عضنس انهو . نلِيَسأ بنك قرط ثكاعلاب ةقباسلا تاكرخ | رئاود

 ام فللا لماعم ريدقت نكمملا نمو .ةتباث وأ ةلحئاد دم ةوطخلا كناك اذإ فللا لماعمب

 تاكرحملا ىفوأ .لوادجلا رفوت مدع ةلاح ىف طسوعملا ىف ٠,55 ىلا ء.١.4 نيب

 (1/8 و الا/ ص فللا لماعم لودج) . فللا لماعم ةقد ىلا جاتحت ال ىتلا ةريغصلا

 ةيسيظطانغملا ةردقلا لماعم لودج لج

 ا
 نلنك فلما سال ع

 لوط ةفرعم ًالوأ بجي 0 دجلا اذه: م ةيسيطانتملا ةردقلا لماعم ا

 : ىتالا نوناقلاب بمطقلا

 1,١4 اه ىلخادلا رطقلا

 باِضقألا ددع

+ 

 - بطقلا لوط



١١-5 

 1-١5-لما

 معك

 ٠١٠ -م-5

 |؟- ١٠١ - /ب

 او-14؛- 17-1





 ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم جارختسإل : لاثم

 مس 6 - تباثلا مسجلا حئارشل ىلخادلا رطقلا بطق 4 كدحم

10 
 - اعقلا ١. ل
 ؛ 1 لوط

 وه لوطلا اذهل ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم نأ دجتس بطق 4 طخ ىف لودجلا نمو

 + ملغ

 كرحم تافل ددع باسحل لماك لاثم

 دهس لمح 121-60 ل وم لسا م ا وم

 مس5 ىلخادلا رطقلاو مس", ت ىرجملا لوط ك2 تلوق

 :كوناقلا قيبطتب

 بالتقألا درع لح < اند دهج قرف

 تلو 1 اتلد دهج قرف

 1 باطقألا ددغ ل

 رتم ٠, رتملاب ىرجما لوط

 ل رتملاب ىلحادلا رطقلا

 ىرجم ١١ زاق ١ ىراجم ددع

 0:05 لودجلا نم فللا لماعم

 ٠ مد ةيسيطانغملا ةردّقلا لماعم

١/5 



 ىف لودجلا نمو مسال - تاتش وأ ناعما ل يس نأ بينج 0 ع 9 03
 ,٠ ملم < ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم ما كوني يطقا#
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 . ا و م ا حاولا وعيال

 ةفل 010 30/ - يش - دحاولا فلملا تافل ددع

 ةفل 58 كرما اذهل دحاولا فلملا تافل ددع اذإ

 : ةظوحلم

 ثيح 7 + ىلملا تافل ددع تان مسقي ىرجملاب نابناج ةقيرطب كرحنا فل ةلاح ىف
 امك ىرجملاب نابناج فل ةقيرطو .ىرجم اب دوجوم ا تافللا ددع ىطعي نوناقلا حا نأ

 .نافلتخم نافلمل نابئاج ةدحاولا ىرجمل اب دجوي ملعن

 كلسلا عطقم ةحاسم باسحل ةبسنلاب :اشلاث

 ةدش تعفترأ املك هنأ ىأ ًايدرط ًابسانت رايتلا ةدش عم بسانتت كلسلا عطقم ةحاسم
 .كلسلا عطقم ةحاسم تداز املك رايتلا

 املك دهجلا قرف داز املكف دهجلا قرف عم ًايدرط بسانتي تافللا ددع كلذك
 عطقم ةحاسمالو . .رايتلا ةدشب ةرشابم ةقالع تافللا ددعل سيلو تافللا ددع تداز
 ةلاثم ىأ نينثالا نيب ضيوعتلا زوجي ال كلذلو دهجلا قرغب ةقالع ىأ اهل كلسلا
 : نهكعلا وأ كلسلا ةحاسم نم ديزتو تافللا ددع ىف ضفخت



 نيب قرف كانه نأ ملعت نأ بجي كلسلا عطقم ةحاسم باسح ىف أدبن نأ لبقو

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

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

 باسح دنع امئادف رطقلا سيلو فلبسلا عطنقم ةحاسمب ةطبترم رايعلا ةكش امئادو .؟ملم
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 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

 ميريد ب وأ ميزيد 0 نأ ميزيد ا يكلم ىنأت كاف ل ا كلبي هشل كايفعتس و ميزيد

 عقم ةحاسمف ىلاتلابو . عطقملا ةحعاسم نسيلو كلسلا رطق ىه رثموركيملاب ساقت ىتلا

 ؟ملم ١ هعطقم ةحاسم ساحن كلس اهلمحتب ىتلا رايتلا ةفاثكف تاكرحملل ةبسدلابو

 كلس عطقم ةحاسم لخاد ريبمأ ” هتميق رايث 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 تعفنرأ املك كلسلا عطقم ةحاسم سفن لخاد رايتلا

 .اهنم ةريثك لماوعل ًاعبت رخأ ىلإ كرحم نم اهتميق ريغتن عبرملا رتميلملل رايتلا ةفاثك

 صاخلا ديربتلا بولسأ وأ .كلسلا ةرارح ةجرد ضافخنأب حمست ةرتف فقيو ةريغص

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

 ٠٠٠٠١( كويرف وأ - ديربت تيز

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

 ةربحت كليدل نوكي ىتحو كلذل . اكل ةفاثك ةميق باسح 58 رثؤت ءايشألا هلع 1

 ىأل ةلصأ ةبوسحملا رايتلا ةفافك ملعت نا تع اوما هناي ونا ويرش ف وع

 مآ



 .ثكوناقلاب .هفل ديعت كيدل كرحم

 راتس ةليصوت ىف كرما رابت ةدش
 ةيلكلا كلسلا عطقم ةحاسم

 2 ايجيحعا تاع

 .رخخآ كرح ةيلاعو كرا اذهل ةضفخنم راين ةفاثك بسح اذامل ملعتس تقولا عمو

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

 . كرحنا لمع فورظل ًاعبت ةميقلا هذه عفر وأ ردا تزل اسباراطاب كلو 1

 رايعلاو ك راب كليم اللا للملا مف طابع هب ديلا طيح سمي

 هنكلو رابع | ةدش عفترت انلد ةليصوت ىف نأل .ر انس رابث وه كللسلا اذهب رميس ئذلا

 كرحملل ىجراخلا ليصوتلا عجار) هباسح مت ىذلا كلسلا سيلو نيكلس ىلع غزوي

 (زاف <

 كلسلا ءارش دنعو .رطقلا سيلو "ململاب عطقملا ةحاسم وه انه نوناقلا باسح حانو

 هنمو ململاب رصق ىلا لوحي عطقملا ةحاسم وهو حتانلاف كلذلو ميزيدلاب نوكي لماعتلاف

 .ميزيد ىلإ

 رطق ىلإ عطقم ةحاسم نم ليوحتللو

 « ” - رطقلا
 1 م

 عطقم ةحاسم ىلإ رطق نم ليوحتللو

 رك



 عيبرت رطقلا ب اع 5,١4 - عطقملا ةحاسم

8 22*21 
 ديرتو رطقلا مولعم ناك اذإ ىلاتلابو اهعطقم ةحاسم مانو كلسلا راطقأ عيمجب لودج

 وأ .ةرشابم عطفقملا ةحاسم هبناج دجتسو لودجلاب هنع ثحبأف عطقم ةحاسم ىلإ هليوخ

 . سكعلا
 ذا

 لأالقف

 رطق بسحا .ريبمأ /, ٠ راثس هليصوت ىلع لمعي وهو هرايث ةدش كاصح هره كرحم

 :تللطلا

 :توناقلا

 / رايث قيس

 رابثلا ةفاثك طسوتم

 "ملم ,١ : ث ع

 ىه تانلل عطقم ةحاسم برقأ دجتس عطفملا ةحاسمو رطقلا لودج ىف ثحبلابو

 ميزيد ١7,5 ىأ ملم ١,7 رطقلا اهلباقي ؟ملم ,١ ؛*

 - كلسلا عطقم ةحاسم

 - كلسلا عطقم ةح أسم

 ميزيد ,١١ ه وه كرحللا اذهل مدختتسملا رطقلا نذأ

 ىلإ هرف' كل نم رييغتلا ةلاحب ىف :نلاعلا ىبرقنلا كرفاقلا ءادخفما نكمملا نم

 جودزم كلس
 1 درفملا كلسلا رطق
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 ذا
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 درفم كلس ىلإ نيكلس نم رييغتلل

 ,١ اه كلسلا رطق

 كالسأ 4 يلإ درفم كلس نم رييغتلل

 ل ا« كلسلا رطق

 درفم كلس ىلإ كالسأ .4 نم رييغتلل

 ؟ هي كللسا رطق

 رييغت ىف مكحتلا كنكمي كلسلا عطقم ةحاسمو رطق لودج مادختساب نكلو

 .ىرنس امك رطقلا ىف نيواستم ريغ اوناك ول ىتح دادعأ ىأب كالسألا

 كالسألا ىزاوت
 ةميق عفترت ىلاتلابو رايعلا ةدش ةميق تعفترأ املك كرحملا ةردق تعفترأ املك

 رطقب كلس لاخدإ بعصيس ىلعأ نم ىرجما ةحتف قيضل ًاعبتو كلسلا عطقم ةحاسم
 املك هب فوفلملا كلسلا رطق داز املك فلملا عيبطت دنع كلذكو .بسانملا نم ربكأ

 .هعيبطت ةبوعص تداز

 عومجم نوكي ثيحب ًايبسن ةعيفر كالسأ ةدعب كرحما 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 كرحخلا فلي نأ لهسأو لضفأ هنأ فللا ةداعإ دنع دجتسو

 . ربكأ اهرطق نكلو لقأ كالسأ ددعب فلي نأ نم الدب



 .. كالسألا ىزاوتل ناتقيرط دج.وتو

 ىليخاد ىزاوت -أ

 ىجراخس ىزاوت -ب

 ذا اع نيكلسي كرما تافلم فلت كنأ ىنعي وهو ىلخادلا قراوعلل ةيسلاب :الوأ

 ماحل نم الدب تاعومجملا ليصوت دنع هنأ كانه ام لك .ليصوتلا ريغتي ال نكلو (رثكأ

 هذه لثم ىفو نيرمخا نيكلس عم أعم نيكلس محلي .رخخأ كلس عم دحاو كلس

 فرط لك ةيئاهنلا تسلا فارطألا نأ دجتس طقف ىلخاد ىزاوتب فلت ىتلا تاكرحملا

 ةعومجملا ةيادب تناك اذإ هنأ ىأ .فلملا هب فوفلملا كالسألا ددغ سفن ىلع ىوتحي

 تناك اذإ ةلاحلا هذه ىفو أضيأ نيكلس هب زافلا ةيادب دجتس كثلذكف نيكلس اهب

 ةفل "5 هنكلو ةفل 5٠ سيل انه تافللا ددعف ًالثم ةكلس 5٠ ىلع ىوتخ ىرجملا

 طقف دحار كلسب كرحملا فل ديعتل نبكلسلا ليوحت ديرت تنك نإو . ىزاوت نيكلسب

 دنع طرتشي ال هنأل ةدح ىلع ةكلس لك عطقم ةحاسم بسحاف (ًاريثك 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 ةيواسمم ةيزاوتملا

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

 ىواست هعطقم ةحاسم ملم ,٠ 4 لوألا رطقلا . كلسلا عطقم ةحاسمو رطق لودج

 ٠ , ه"1/ ىواست هعطقم ةحاسم ملم ٠ اح ىناثلا رطقلا 00

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

 1-01 ٠ تأآ/ 3 +01 -

 ؟ملم ١0 كلا عطقملا ةحاسم نذإ

 مك



 ملم ١,511 ىه ةميقلا هذهل عطقم ةحاسم برقأ نأ دجنس لودجلا ىلإ رظنلابو

 كرما فلي ميزيد/, هو ميزيد 4 نيكلسلا نم ًالدب هنأ ىأ ملم ١,؟© رطقلا اهلباقيو

 .ميزيد ١١,5 درفم كلسب

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

 تافللا ددع نأ اذه ىنعمف ءيكلسب فوفلم كرمخلاو ةكلس 5٠ ىرجملاب ناك اذإ

 . ميزيد ١1,2 درفم فلل ةفل أه كرا فليس ىلاتلابو ةفل ؟ت ىواسي

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

 ىه هعطقم ةحاسم ملم ١,15 رطقلا نأ دجتس لودجلا مادختسإبف .ىزاوت

 ثيحب كلسلا راطقأ نم ددع ىأ رايتخإ ةلاحلا هذه ىف نكمملا نمو ؟ولم

 دو ةياألا للتملا ةخاشم قراشم ناطنألا اهله عطقم ةحاسم عومجم نوكي

 نم كنأ دجتس لودجلا ىلإ رظنلابف نيكلسب فللا دارملا ناك اذإف تلم ا

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

 ملم*,4 وه اهرطقو *, 5

 ةيولطملا ةحاسملل عطقم ةحاسم برقأ ىهو ؟ملم ١,7١7 ىواسي مهعومجمو

 :؟هلمار 8317 ىهز

 ميم 0 ميزيد/, 5 ميزيد4 قزاوت نيكلسي كرا اذه فل ةداعإ نكمملا نم ىأ

 .ميزيدأ ه دحاو كلس

 كلل قلك 1

 ءكاذانسأب' ,لقأ رآ ربك دديغ ىلإ كالدبألا مدع أ نينت كمل نم لب هذحاو

 ةحاسم سفن ىلع ةياهنلا ىف لصحخم كنأ ًامئاد دكأت بهما :ةيواسنتن ريغاوأ ةيوالستم

 .اهب كرما فل. بجي ىتلا وأ فوفلملا ةيلكلا عطقملا

 ماب



 ىجراخل ١ ىزاوتلل ةبسدلاب : :ايناث

 كالسأ ةدع ىلع مسقت ةريبك كلسلا عطقم ةحاسم نركت اندنغ هنأ اهذخ امك

 ًادج ةريبك ةيلكلا عطقملا ةحاسم نوكت امدنعو . ةيلكلا عطقملا ةحاسم ىواست ةعيفر

 نم كلذلو ًايبسن كيمس كلس ًاضيأ غانلا نوكيسف ليلق كالسا ددع ىلع اهميسقتف

 رفكأ وأ ةكلس 5+ وأ ؟* ىلع ةيلصألا كلسلا مطقم ةحاسم عشقت نأ نكمملا

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

 ةحاسم ىلإ جاتحبسف ًاديج لزعي ىكلو ًاديج لزعيو ًاديج محلي مل اذإ فعض ةطقن
 .طقف ىلحادلا ىراوتلاب فللا ةبوعص ىلإ ىدؤت ءايشألا هذه 5 ار

 زاف لك ةياهن وأ ةيادب ىف عمجيس ىلخادلا ليصوتلا دنع هنأ ىجراخ ىزاوت ىنعمو
 نم ةفلتخم تاعومجب تاياهنلا وأ تايادبلا نم ددع نكلو ةعومجم ةياهن 1 ةيادب سيل

 وأ ةيادببأ ةعمجتلا كلذلسألا ةدع نوكيس ىجراخلا قزاوتلا ةلاخس ىف ىلاثلابو. :زانقلا سفن
 فروفلملا كالسألا ددع فاعضأ عبرأ وأ ثالث وأ نافعض وأ فعض ىواست زافلا ةياهن

 ئراوعلا كالسأ ددنع وه. .ةعرمجم ةيادب فرطي هوجوملا كالسألا ةدعف «فلملا هب
 كلا تلي تدلا ةلكاسألا هلع نسفاوهو) ىلكادلا

 . ىجراخلا ىزاوتلا تارم ددع ىهف زافلا ةيادب ىف ةعمخلا فارطألا دادغ امأ

 كالسأ”ب فوفلم كرحملا نذأ كالسأ ثالث الثم هب ةعومجملا فرط تدجو اذإ ىنعمب
 قارظأ * نهب ةعديجتم ىرخأ ةيادي يأ وان زاغلا ةيادبا تالكيوو» ىلعاد يراوت

 4 (ىلخخاد ىزاوت) كالسأ ” ىلع ىوتحي فرط لكف ىلاتلابو ةفلتخم تاعومجم
 ١١ ىلع نآلا ىوتحي ان لا فرطف ىلاتلابو ىجراخخ ىزاوت فارطأ 4 لصوم كرحلا اذه

 رار



 .ىجراخخ ىزاوت فارطأ 4و ىلخاد ىزاوت كالسأ ١ نع ةرابع كلس
 جاتحيسف طقف ىلخاد ىزاوت ةكلس ١؟ب كرحما فلي نأ نم ريثكب لهسأ كلذو

 ١١و ١7 نيب نوكيس ماحل لكو ةركب ١١ ىلع كلسلا ميسقت ىلا ةلاحلا هذه ىف

 ةبسلابو :تاركي ثالث ع طقف جاتحأ ىجراخلا نناوعلاب هنأ نيح- ىف ةكلش

 .زأف ةياهن وأ ةياذب هربتعأو .دحأو ماحل ىف

 اف ىأ ةياهن وأ ةيادبب ةعمجملا ةيساسالا عطقملا ةحاسم ان

 ىساسالا تافللا خكفع ال

 ثحكلاغلا ٠ نم ةطقن ىأ رييغت مدع نم دكأت نكلو كرحملا فل ىف تكش نان لعفأف

 لخاد رايتلا رورم هاجنإ تعبتت اذإ ةمداقلا ىجراخلا ىزاوتلا رئاود ىفو كلذلو

 تلاع اذإ اق املا 00 يئارق سفنل عضخي 00002

 ريغ تاعومجملا تناك اذإو .سكاعم هانا ىف رايتلا ريسي نأ بجي ةرواجتم تاعومجملا

 .دحاو هاججنِإ ىف رايتلا ريسي نأ بجي ةرواجتم

 ؛ نأ دحتتم ىجراخت ىزاوت ليصوت هب كرحم فل دنعو

 ةيلكلا كالسألا ددع ىواست فلملا اهب فليس ىتلا ىلخادلا ىزاوتلا كالسأ ددعات
 .ىجراخلا ىزاوتلا فارطأ ددع بزاف ىأ ةيادبب ةعمجما

 . ىجراخلا ىزاوتلا فارطأ ددع ا سا تافللا ددع - فلملا هب فلي ىذلا تافللا ددعو ان

 ىف ةعمجملا كالسألا ددع ب ىرجملا لحخاد كالنألا ددع - ناين تافللا ددع د

 زاف ىأ ةيادب
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 بطق !/ىرجم ١8 كرحم

 ىجراخ ىزاوت نيفرط 1

 كرحملا اذهل ماقرألاب لاثم

 سكاعملا رايتلا هانإ - ةفل ١5 - ساسألا تافللا ددع
 ميزيد ١؟ نيكلس ةحاسم - ةيساسألا عطقملا ةحاسم
 ةفل ٠٠١ فل ميزيد ١١ نيكلسب ةفل ١6 فل نم الدب ىجراخلا يزاوتلابو

 و زاف ةيادب مهربتعأو انا و ان عمج ليصوتلا دنعو .ميزيد ١١ دحاو كلسي

 زافلا ةياهن اا عم ا“



 تطق 4# / يرسم! 2! كرخم
 - ىجراخ ىزاوت نيفرط

 انه نكلو ةقباسلا ةرئادلاك ىجراخن ىزاوت نيفرط ليصوت اهب ةرئادلا هذه

 | - 35٠١-١5 - م8 ١ انه ةوطخلاف ةتباث ريغ ةوطخب ىرجملاب نابناج

5١ 



 ُء/ ىرجم مكات دكش

 ىجراخ ىزاوت نيفرط

 مس ههه ب 5| تسسلم مس _ سسسُُسُُسسسملل ل

1 



 | بطق :؛ / فرم 4 كرصحم

 ىجراخ ىزاوت نيفرط

 انه نكلو ىجراخ ىزاوت نيفرطب بطق ُ ةقباشتلا :كتادلاك ةرئادلا هذه

 رمي هنأ دحتسف تاعومجناب رايتلا هاجنإ تعبتت ولو 5 ليصوتلا تولت

 .ًاضيأ ةقباسلا ةرئادلا ىفو انه سكاعم هاّجلِإ ىف



 بطق 1/ىرجم م5 كرحم

 ىجراخ ىزاوت فارطأ ثالث [ 2 >



 تظنق 17سم كاشف
 ىجراخ ىزاوت فارطأ

 رايتلا نأ دجعتس 0 ةيادبلا نم رايعلا رورم تعبعت اذإو فارطأ 4 اهب زافلا ةيادب

 . سك اعم هاجإ ىف ريسي



 ىجراخلا ىزاوتلا ىلع تاظحالم

 . ىداع كرحم ىأ ىف تناك امك اهتوطخ 1 اهطيقست

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

 دع اهليفأ نإ ةرفت ةيتاسألا عطقملا ةحاسمو ىساسألا تافللا ددع نأ تملع

 . ىجراخلا ىزاوتلاب ليصوتلا

 ددغ نيل عجري اذهو ىجراخن ىرزاوت فارطأ ددع ىأب كرحم ىأ ليصوت نكمي ال 2

 ددع ىواست نأ نكمي ىجراخلا ىزاوتلا فارطأ ددعف دحاولا زافلا تاعومجم

 اهفصن نوكي نأ بجي عبطلابو اذكهو ...اهعبر وأ اهمصن وأ زاف دحاولا تاعومجم

 .رسك سيلو حيحص ددع اهعبر وأ

 ًاضيأ دحاولا هجولا تاكرحم ىف ىجراخلا ىزاوتلاب ليصوتلا ةقيرط مادختسإ نكمي ان
 . تاذلاب لزانملا تابملظ عاونأ رثكأ ىف لعف ةمدختسم ىهو

 .ةدحاو ةعرس نم رثكأب لمعت تاكرحم ىف ىجراخلا ىزاوتلا ليصوت مدختسي ال اذ
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 كرحملل ةيكين ناكيطاو ةيئاب هكا ةلردقلا

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

 لمعي ليغشتلا ديرو. :ريعم باطقأ ددغو ةزيعم كلم كمسو يعم تافل ددع باسح

 ةميق ريغتت طاقنلا هذه لك نم ىأ باسح ىف طخ 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 نأ انهتدايز سيلو

 عافترإ ىلإ ىدؤتس دهجلا قرف ةدايز وأ كلسلا عطقم ةحاسم ةدايزك ةيساسألا حئارشلا

 .ًاضيأ كرحملا ةرارح ةجرد ىف

 :ىتآلا 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 *

 3 . ةرارحلا

 عفترتو كرحم ا ةردق تعفترإ (مزاللا نم رثكأ) كلسلا عطقم ةحاسم تيدا هاك

 :هل اخ در اضيأ

 .ةردقلا لقت كلسلا عطقم ةحاسم تلق املك ”

 .هترارح ةجرد ًاضيأ عفترتو ةردقلا عفترت رايتلا ردصم ىف عافترإ ثدح اذإ *

 : كرخا ةردق لقت رايعلا عب ىف طوبه ثدح اذإ ”

 كك رخغا ةردق ضفخنت ىلعأ ةبذبذب' نكلو بولطملا تلوفلا سفنب كرا ليغشت مت

 ةرارح ةجرد عفترت لقأ ةبذبذب نكلو بولطملا تلوفلا سفنب ديلا 5
 . كرا

 .هتردق لقت بطق 4 ساسأ ىلع هفل ديعأو بطق ؟ فوفلم كرحخلا ناك اذإ *

 عفترتو هتردق عفترت بطق " ساسأ ىلع هفل ديعأو بطق 5 فوفلم كرحملا ناك اذإ *

 : للماك لمح ةليوط تارتق_ايغشتلا دع هترارح ةجرد اضيأ

 ا



 هفل ديعا وأ فثكم ةطساوب) زاف ١ ىلع هليغشت متو زاف " لمعي كرحملا ناك اذإ *

 .هتردق لقت (دحاو هجو كرحمك

 نودربكا1 ةردقب لمعي زاق ؟ ساسأ ىلع هفل ةداعإ متو زاف ١ لمعي كرحملا ناك اذإ *

 (ةقدب هباسح مت اذإ) هترارح ةجرد ىف ع افترإ

 : هظوحلم

 وأ لمح دوجو مدع ةلاح ىف .ىعيبطلا اهلدعم نع ضفخنت كرحلا ةردق نأ ىزعم ال

 عفترتس لماكلاب لمحلا ىلع لمعي كرحما ناك اذإ نكلو ًائيش ثدحي ال لقأ لمح

 .قرتحيو هترارح ةجرد

 ةردقلا امأ تاو ١٠١٠٠<-تاووليكلاو (77) تاولا ىه ةيئابرهكلا ةردقلا سايق ةدحو ال

 ماظن ىفو تاو "١ لداعي دحاولا ناصحلاو (118) ناصحلاب ساقتف ةيكيناكيملا

 . (8138) هل رمريو ثاو 47 ىواسي ناصحلاف ىزيلمتألا تاسايقلا

 ةطفي نودبو غراف زاف © كرحم حئارش ةردق داجيإل ىنايب مسر ةمداقلا ةحفصلابو ال
 رطقلا برض لصاح ىه ةبسأرلا ماقرألا لودجلا اذه مادختسإلو تاروليك 4 ىتح
 كرحملا ةردق ىه ةيقفألا ماقرألاو .مسلاب ىرجملا لوط ا تباشلا مسجلل ىلخادلا

 برض لصاح ناك اذإ ًالثمف ةئيعم باطقأل نيطخ لكف تاينحنملا امأ .تاووليكلاب

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

 .ىلعألا ةميقلا ذخخأت كرحلا عنص ةثادحل ًاعبتو تاووليك ١.9 ىلإ ٠.١ نيب
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 هجوأ هثالث تدور اب ةدشو الردق لودج
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 كرحم ةك رام نم ًاأدج ةطيسب بسنب فلتخت بطق 4 تاك رحم 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 رخآ كرحم نع

 أه ف



 يح وأ هنالن ا رجم

 كانم فالزنإ تاقلحب

 ىباجنسلا صنفئفلا تاكارخيم نيناوق سشنب مفي تاكا هله لثل تباغلا مسجلا

3 
 ًاضيأ مسقت تافلم ىراجملا هذه لخاد عضوتو ىراجم هب كرحتملا وضعنل ةبسنلاب امأ

 ددع باسحل ًاعبت اتلد:وأ راتس لخادلا نم لضتيو تبافلا مسجلا فل نيناوق سفنب

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

 تاكرصحملا نم عونلا اذه زيمتيو قالزنألا تاقلحب ثاللثلا تاقلحلا فرعتو .هنع

 قيرط نع كلذو كرحتملا وضعلا تافلم عم ىلاوثلاب ةيجراخس تامواقم ليصوت ةيناكمإب

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

 نارودلا علب كلغ ىلاتلابو .عدبلا رايث ةدش ةميق لقن تفقولا سفن يفد نارودلا عاب

 هذه ضفخي مث 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 ةيجراخس تامواقم نودب كرحملا اذه ليغشت تدرأ اذإو

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

 .تاجتسلا صفقلا كرحم لثم هلثم ىداع نارود

 . قرتحيف كي دش ءطبب روديو ةيلاع رايت ٌةدِش كرحملا بحعسيس كرحتملا

 ل



 قالزنإ تاقلحب كرحم ءازجأ حيضوت

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

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

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

 هئارود كرما لمكيو ةركاسس نويرركلا فارطا كابوريا سم نينالك قح ايجي دن
 . تامواقملا نودب روتورلا تافلمب



 ان

 هجوأ ةثالثلا تاكرحم 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 ةناّيص ىلإ جاتحي الو لاطعأ هل ثدحيي ام ًاردانف ةتباث رايتلا ردصم ةميقو

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

 :عفترم هتوص نكلو ةيعيبط رايت ةدشب رودي كرحملا - ١

 اذاف لمح كودب كرما ليغشتو لمحل نع كرحملا لصف بجي ةلاحلا هذه ىف

 اذإ امأ . هتنايصب كيلعو لمحلا نم نوكب توصلاف عفترم ثتوص كودب كرما لمع

 ةحورملا نيل مع سم دك" او ىلبلا كاملور ةيح- الاص ربتخاف عفترم توصب كرحملا لمع

 :كرحملا ةرارح ةجرد ىف عافترإ - ١

 .اهب صاخلا ءاطغلا تودب وأ درعا هاحسو يم كودي لمعي كرخلا 2

 كرحملا ةردق نم رثكأ لمحلا ةدايز -

 .ةعافترا وأ دهجلا قرفأ ضافختإ:-

 بلجلا وأ ىلبلا تاور فلت -

 (لزعلا ىف

 .هنارود ًادبيالو 1 ثدحي كرحملا -

 كرخلا لخاد نم وا قابتلا ردصم نم ثذلغلا نم زاف طوقس -
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 بلجلا وأ ىلبلا نامور ىف ريبك فلت -

 مزاللا نم ًاريثك ربكأ لمحلا -

 أعم نيتزاف تافلم وأ مسجلاو كرحنا تافلم نيب سام دوجو -

 :هنارود أدبي الو ًاتوص ثدحي ال كرحملا - 4

 كرحملا لخخاد وأ رابتلا ردصم نم ةئالثلا وأ نيتزاف طوقس -

 اتلد وأ راتس ةليصوت دوجو مينيجا

 لمحلاب لمعي الو لمح نودب لمعي كرحملا -د

 كرحملا ةردق نم ربكأ وأ ةلوهسب كرحتي ال لمحلا -

 ةريبك ةبسنب دهجلا قرف ضافخنإ -

 تافلملا لزع ضافخنإ -

 ىلبلا نامور فلت -
 .ىباجنسلا صفقلا نابضق ىف لصف -

 ةرارحلا ةجرد يف عافترإ عم تازاف ثالثلا ىف ةعفترم كرحمنا رايت ةدش - 1

 اهضعبو تافلملا نيب رصق دوجو -
 نكمي ال ةلاحلا هذه ىفو كرحنملا وضعلل ىباجنسلا نعفقلا نابضق ىف لصف -

 ةيلاعلا .تاردقلا تاذ تاكرحملل ةبسنلاب امأ ةريغصلا تاكرخملل ةبسنلاب ءيِش. لمتغ

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

 : هظوحلم

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

 .درأف فللا 8 ًالدخ دوحو لامتحاف ةرم لد نم لطع ىأ رهظو هِفَل كاصأ كرا
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 تباثلا وضعلا حئارش جارختسإ ةينيك

 لخخاد نم حئارشلا ةعومجم جارخإ كيلع متحتي اهفل ةداعإ دنع تاكرخلا ضعب

 نم حوتفم كرحملا مسج نأل ةجيتن هلخادب ىهو اهفل ةيناكمإ مدعل ىجراخلا فالغلا

 .ةدحاو ةهج

 رثكألا ةقيرطلاو اهمادختسا نكمي قرط ةدع دجوت حئارشلا ةعومجم جارخإإلو

 فاللغلا نخسسي مث .رخآ بولسأ ىأب وأ ةميدقلا تافملا نم حئارشلا قلعي نأ ىه ًامادختسا

 ةقلعم حئارشلا لظتو «هيلع قدلا ىلإ جاتحي أ) طقسي هلقثبو ددمتيف ىجراخلا

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

 .تيزلا نم لياق اهيلع عضوبو جراخلا نم حئارشلا ةعومجم ًاديج فظنت ىرخأ

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

 يسع ضر ىلع هقدو حئارشلاب مسجلا عفر نكمملا نمو نزتم أ عضوب حئارشلا

 ىلصألا اهعضو ىلإ حئارشلا دوعت

 : تاسظحاللم

 . طحشلا ةبسنب ىفتكيو سبك حئارشلا ةعومجم لخدت تاكرحم ا هذه دل

 كلذلو .حئارشلاب ىجراخلا مسجلا طبري رثكأ وأ رامسم عضي اهنم ضعبلا ىفو

 .نيخستلا لبق اهكفو ريماسملا هذه لثم كانه تناك اذإ اديج ثحبلا بجي

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

 بيكرت ةداعإ دنعو .ىلعأ نم حئارشلا ةيادب ددخم تباثلا مسجلا ىلع ةمالع عضو

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

 تاك
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 تسيل اهنأ فللا دعب دكأتلاو نيتهجلا نم تافلملا دعب سايق بجي فللا لبق ال

 ال هنأل لزعلاو فللا تارابتخا عيمج ةحص نم دكأتلا كلذكو تناك ام لوطأ

 حئارشلا جارختسا دنع ديدجلا فللا فلتعتس كنا ىنعي اطخ ىاف .ةبرجتلل انه لاجم

 . ىرخخا ره

 أ
 محئا رشلا لاخدإ ةيادب

 ىجراخلا مسجلا لخاد ؛



 ةيلخاد ةيرارح تايامح

 (لباك ومرث)

 دنع نيفلتخم نيندعم نم تكاتنوك ىلع ىوتحي نم اهنم عاونأ ةداع هدم دجويو
 ضفخنت ىتح الوصفم لظيو تكاتنوكلا اذه لصفي ةنيعم ةرارح ةجردل هضرعت

 كرحملا تافلم أسمالم عضوي اذهو . ليصوتلا عضو ىلإ ىرخأ ةرم دوعيف هترارح ةجرد

 ىفرط لصتي دحاو هجو كرحما ناك اذإف . هتزورلا ىلع هيفرط جرخيو لخادلا نم
 ةرارح ةجرد غافترإ ةلاح ىفو . كرحملل ىسيئرلا:فرطلا عم ىلاوتلاب لباك ومرثلا
 ضفخنت ىتح كرما فقيف هيفرط لصفنيو لباكومرثلا اهب رثأتي ببس ىآل تافلملا
 ةرم كرحا ليغشت نكمبو ليصوت عضو ىف لباكومرشلا تكاتنوك دوعيف تافلملا ةرارح
 , ثأ

 ٠ اكرخ

 زاف تافلم سمي لباك ومرت 0 : ةنالث عضي هجوأ ثالثلا تناك دبع يف امأ

 عم ىلاوتلاب اولصتي ةتزورلا ىلع طققف نيفرط جرخيو ىلاوتلا ىلع ةثالدلا اعم اولصتيو
 صاخلا لباكومرثلا لصفيسف زاف ىأ تافلم ةرارح تعئفترا اذإف . روتكاتنوكلا ةئيبوب

 . كرحنا نع ىلاتلابو روتكاتنوكلا ةئيبوب نع رايتلا لصفيف اهب

 : تاظحالم 7*

 اهلمحتي هرايت ةدش نأ نم دكاعلا بجي دنحاو هو كرا ناك اذإ ةلاخ ىفال

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

 اهنكلو سمالت ةشير اهلخادب دجويالو ًأدج ريغص اهمجح لباك و مرثلا عاونا ضعب ال

 يع
 عفترتو ةيداعلا ةرارحلا ةج رد ف ىهو هةضفقخنم ةمواقم ةميقك اهل ةدأس نم هن وجم



 اهتمواقهم لصت ةنيعم ةرارح ةجرد ىتح (8160) ةرارحلا ةجرد تداز املك اهتمواشم

 ىلا لباكومرثلا لوصو دنع لصفت ةصاخ ةينورتكيلا ةرئادب لصتت عاونألا ضعب ان

 الإ لباكومرثلا رييغت بحي ال ةلاحلا هذه ىفو .ةياهن الام رينبو ةديعشس ةم أقم ةميق

 كب ةصاخن ةديدح ةرئادب نكلو فلتخم ناك رمرت بيوك نأ :لوخوملا سفن رخاب

 تلوف ١,5 نم رفك | رعموأ وأ ىلاوت حابصمب هرابتحخأ بجيال عاونألا هده لثمو

 :هقالاتإ ىلإ ىدؤت هب رمت كلذ نم رثكأ تلرف ميك ىأف

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

 .ةيلاعلا ةعرسلاو ةردقلا تاذ تاكرحم اب ةصاخ ىلبلا ناملور



 ةلمرفب ةدوزم تاكر حم

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

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

 ةلمرفلا قرطو لاكشأ دعتتو اهدنع هفوقو دارملا ةطقنلا ىدعتي ال ىتح هنع رايتلا لصف

 لمارف ليت عضي روبنطلا اذه قوفو .هعم رودي روبنط كرحملا سك ا ىلع بكري هنأ اهنمو

 رح كرحملا مبصيو ليعلل لماحلا عارذلا بدك رانيعلاب اهتيذغت دنع ةليب وب ةلطساوبو

 وأ .مكحت ةرئاد قيرط نع نابحألا ضعب ى ةئيبوبلا هذه ىلا نايقلا لسيرة ىبلا

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

 كلذو راتس ليصوت ةلطقن نم هذخأي رخآلا فرطلاو دحاو فرط ذحأي وأ .تلوف

 كرما ىلإ رايتلا لوصو ةظحل ىلاتلابو .تلوف 7١٠١ ىلع لمعت ةنيبوبلا تناك اذإ

 دنعو .هنارود كرحما اذنيبو ليعلل لماحلا عارذلا بذجتف ةلمرفلا ةئيبوب ىلإ اد لصي

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

 . ىايلا

 بذجني ةنيبوبلل رايتلا ليصوت دنع 2 عفدني ةنيبوبلا نع رايتلا عطق دنع

 ىف ةيواضيبلا ةعطقلا نوكتف عارذلا 2ةعطقلا ليمعف مامألا ىلا عارذلا

 حبصيو ليتلا حتفيف ايدومع عضو ١ روبنط ىلع ليتلا قبطيو ةيواضيبلا

 . .ًارحح روبنطلا كرحجلا

١٠ 



 : هظوحلم 7

 ةرئاذل ةلوأ اعلا لصب ةلاسبلا هذه: نقر رمعيس رايك ىلع لميت ةليزفلا :تآنيرب ضعف

 .ةنيبوبلا ىفرط ىلا اهنمو ديحوتلا

 ةنيبوب 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 رايتثلا لوصو دنعو . ةلمرف ةلاح ىف كرمحملا نوكيف تباغلا ليتلا سكالا

 ةجيدن ىايلا هات ىلعأ نوكت لاجمل ةوق نا ثيبح ىايلا ةوق ىلع ًابلغتم روتورلا بذجني
 . ةهجلا كلت ىف ربكأ تباغلا مسجلا حئارش كمس نال



 تاكرحتا ىف دارثلا ةميق رييغت

 ميمصت ىف اهباسح مت ىتلا ددرتلاو تلوفلا ةميق سفنب كرحم ىأ لمعي نأ بجي

 ستريه 5 ٠ /تلوف 1/١ ىلع ليغشتلل ممصم كرحلا ناك اذإف ىجراخلا هليصوتو كرما

 مت اذإ ىلاتلابو لقأ ةردقب كرحلا لمعيس .ستريه ٠١ نكلو تلوفلا سفنب هليغشت متو
 كرحملا ةعرس نأ ةظحالم عم .كرحملا قارتحإ ىلإ اذه ىدؤيس لماك لمح هليمت

 ةلاح ىف ًالثم بطق ١ كرحملا ناك اذإ لاجملا ةعرس نوناقل ًاعبتف .ةلاحلا هذه ىف عفترتس

 1١ ىلع لمع اذإ امأ .ةقيقد/ةفل ٠٠١" هتعرس نوكت ستريه 5٠ ىلع هليغشت

 ةقيفد /ةفل 16٠٠١" هتعرس نوكتسف نسويه

 ىلع هليغشتب تمقو ستريه١1/تلوف١٠/7 ىلع هليغشتل ممصم كرما ناك اذإ

 قارتحإ ل كلذ قىدؤيسو هثرارح ةجرد ًاضبأو هئردف عفتر تس ستريه 5 ١٠ /تلوف الا

 .ةينمادلا سقي تلوفلا ةميق أضيأ عفرت نأ بجي ددرتلا ةميق تعفترأ اذإ كلذلو .هئافلم

 .تلوفلا ةميق ًاضيأ ضفخنت نأ بجي ددرتلا ةميق تضفخنأ اذإو

 ١” ىلع هليغشت دنعف . ستريه 0١ /تلوف 7/٠١ ىلع لمعي كرحم ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع

 . ًابيرقت تلوف 45١ حبصيف 7١/ ىأ ةبسنلا سفئب تلوفلا ةميق عفترت نأ بجي ستريه

 كرحملا لمعي كلذبو
 ةلاح ىف ةيواستم ةءافكب

 اة لع ا يجو

 ىلعرأ نيرحمو>1تلوف
 ظ : سريه ١ /تلوخ 5



 ٍِم

 تاكر حم 2 ب تاه جرا

 لاجا ةعرس ىف مكحتملا نأ ىسيطانغملا لاجما ةعرسب صاخلا نوناقلا نم انملع امك

 داز املك و لاجما ةعرس تداز اهلك“ (532) :ةذرعلا داز املكف باطقألا ددعو ددرتلا وه

 ددرت ىف مكحتلا نكي مل ديعبب سيل نمز ىتحو ةعرسلا تضفخنأ املك باطقألا ددع

 كرحما ةعرس ىف مكحتي نآلا ىتحو ناك كلذلو .ةصاخ تادلومب الإ ًاروسيم رايتلا

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

 ددرتلا ةميق ىف مكحتلا ةطساوب ةعربسلا رييغت : 7

 ددرتلا ةميثك 2 ايئورتكلا مكحتي رهو (ةالاتاةاد 001/1101 زاهج ةطساوب كلذو

 كرحملا لمعي ىتحو عبطلابو ةبناث / ستريه 1١١ و ىتح ددرتلا ةميق عفر هتطساوب نكممو

 قرف ىف اضيأ مكحتي وهف تافلملا ةرارح ةجرد ىف ىداع ريغ عافترا نودو هتئافكب

 انضيا ديلا ضفشتا ةدرعلا فشلا اهلك كينلإ هعمادار ةدردلا ءات اهلك قيسي ديلا

 ةريبك ةزيم هذهو , تاعرسلا لك ىف ةيعيبطلا هتئافكب كرحلا لمع لعجت ةددحم بسب

 ةلآ ديري ام دنع ادق لكلو . ىرخأ عاونأ تاكرحمب انزاشم همجحو هتنايصو هتفلكت

 اذ

 تار ىف كحتلا ميصا ًاينورتكيلا ةعرسلا ىف مكحفلا زاهج ةلئساوبو نآلا ام
 كا تاطنالا سولو ددرتلا ىف كحي زهن ءاش ادك . ايعييرادتا بتاكسلا نعفف ةلزدم
 دوجوللا ددرتلاب كرحلا اذهو بطق ؟ نكيلو ةدحاو ةعرس كرحم ىأ الثم بكرتس كتأ



 هنأ كيتو ةقعرشكيركس ددرتلا داز املكف ةقيقد/ةمفل ًاييرشت هيعرم ريع“

 ماركا نيلا لدي نأ اضيا يكفى نيتريح 1147 ع هدرتلا ىف وكحتلا نك

 ًايجيردت ةيلمعل' هذه متتو .ددرتلا ضفخنأ اذإ كلذكو كرحا اذهل ل

 عاش ابك

 كرحم نأ ىأ ءاشن امك ايجيردت ًاضيأ نوكتس كرا ةعرس ىف مكحتلا ىلاتلابو

 . لضفأ لب رمتسم رايت كرحم ىواسي ( 0 600101) زاهج -- باجنس صفق

 ذاع



 باطقاألا ددغ ريبكت هةطساوب ةعرسلا رببكت امنا

 عه

 ف هر 101 سر هال درب يق مدر ا ىلع

 هو وأ ةفعاضنام تانعرس ديزت تنك نإ ىرخآ فل ةقيرطو .ًالكم بطق "و

 تا ا ب ا عافت

 :ةفعاضتم ريغلا تاعرسلل ةبسنلاب -أ

 ذه

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

 ةلدأ هعنيف طق 1 و 5 تاعرسلاو ىرجم "1 كرحملا ناك" اذإ ًالثمف . :يتلصفن

 كلس رطقو تافل ددعبو فل ةقيرط ىأب بطق 4/ىرجم "" ساسأ ىلع كرحملا ميسقت

 قوفو ىراجملا سفن ىفو ةدحاو ةعرس ىداع كرحم فلت كنأك ةعرسلا هذهب صاخ

 ةعرسلا فل ًادبيو..بطق /ىرجم 75 ساسأ ىلع كرا سقي ىلوألا ةعرسلا تافلم

 ضخي كلس كمسو تافل ددعو ةوطخو فل ةقيرط هل لصفنم رخأ كرحم هناك ةيناثلا

 عبت اتلد وأ راتس مهنم الك لصوي فارطأ ١ ةعرس لك نم جرخيسو .ةعرسلا هذه

 ىلإ رايتلا لصي مك ةرئاد وأ صاح ح اتشم ةطساوبو , كرا هيلع لمعيس ىذلا دهجلا

 ةئيعم رايت ةدشو ةردفقب ًابيرقت ١41٠٠ ةعرسب روديف بطق ؛لا ةرئاد تافلم فارطأ

 اهلضيو ىلوألا ةعرسلا تانفلم نعرابتلا كلوأ لفي ةيناثلا ةعرسلا ليغشت ديري ًامدنعو

 رايئ ةدشو ةردقب ًابيرقت ةفل 4٠١ ةعرسب كرحملا لمعيف بطق "لا تافلم فارطأ ىلإ

 .بلق 4 ةغرس نم لقأ

 : تاظحالم

 فارطأ 1 كرا نم جرخيو اي اتلد وأ راتس هةععرس 1 ليصوت نكمملا رم 5

 ًاعم ىلوألا فارطأ ثالثلا نيب ةءارق دجتس فارطالا رابتخأ دنع ةلاحلا هذه ىفو .طقنف

 رسلا :فارطأ نم قرطاىأ قييتةءارق دعوي الو نييرحألا قارطأ تلقا نيب ةوآرقو

 5 .وحألا ةعرسلا ئارطأ عم ىلوالا



 لصفنم كرحم ربتعت ةعرس لك ةقيرطلا سفنب تاعرس ثالث كرحملا فل نكمملا نم

 نأل اهمجحل ةبسنلاب ةريغص اهتاردق تاكرحملا هذه لثم نأ دجتسو ةصاخلا هتانايب هل

 ىقابو تافلملا نم ءرج نف دلوتم لاجم وه كرحتملا وضعلا عفدي نذل لاخلا اذه

 ,لقأ ةقيطبلا ةغرسلا ةردق امئادو :اهل دوجو ال نأك تافلملا
 . ةعرس ىأ كك ىجراخ ىرزاوت تافلملا ليصوت أدبأ 3 يأ تاعرسلا ثتاكارحيم ىف 5

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

 حبصتف .ىجرامت ىزاوت اهب ىرفخألا ةعرسلا تناك اذإف .ةحوتفم اهترئاد نركت نأ

 .رايتلا ةدش ىف ريبك ع افترإ ىلإ ىدؤي امه .تروش هب ىئابرهك لوح ىوناث فلم اهنأك

 هفعاضتملا تاعرسلل ةيبسنلاب -ب

 كرحمل اهقيبطت طقف منيو (041114318138) ردنالد مسإب ةقيرطلا هذه فرعتو

 .اذكهو بطق 8و 4: وأ بطق“5 و.” ةفعانطتم ةتاعرس

 دحاولا رافلا تاعومجم ددع نوكي ثيحب كرما مسقي هنأ ىه .هلمعغ ةركفو

 هو كرما كارم كاك" اذإ لانكا ليم نع نلاعلا فاعلا باطنأ دنع صاف

 ردي نأ نكمي قيس ةئيرطب أعم ةتافوسلا لصوت يم حس صواب سارا دانا

 هت ١ ١



 ىف رايتلا رم اذإ هنأل (بطق 5) ةئيطبلا ةعرسلاب روديف ةرم دحاو هاا ىف امهيف رايتلا

 سفن ىف رايتلا رم اذإو .تاعومجملا ددع فعض - دلوتملا باطقألا ددعف دحاو هاججتا
 ىف رايتلا رم اذإ) «بطق ؟) ةيلاعلا ةعرسلاب روديف سكاعم هاَجلا ىف نكلو نيتعومجملا

 (تاعومجملا ددع ىواسي باطقألا ددع سكاعم هاج

00 
 ةئيطبلا ةعرسلا هذه نوكتو دحاو هاَجحِإ ىف ريسيس هنإف 4 فرطلاب هرورم رايتلا أدب اذإ

 (بطق 4)

 دس

0 
8 

 ع 1

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

 تلق 3: ةيلاغلا



 بطق 4/١ - ىرجم 1

 عيزوت مت لف هنأ ةرئادلا هذه ىف دجن

 نيئاوقلا سفنب ةيداع ةقيرطب تافلملا
 ةلحخئادتم انف كلر هنأ ىلع

 ليضوتلل ةبسنلاب امأ . بطق ؛ /ىرجم ؟ ؟

 مسرلا اذه ىلع رشكأ ةلوهسب هعبختنلف
 . ىدارفنألا

١1١17 



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

 . () فرطلا جرخأو ىلاثلا زافلل ىلوألا ةعومجم ا ةيادب عم لوألا زافلا ةياهن لصوو

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

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

 ددعف ىلاتلابو . ىلوآلا زافلا ةيادب عم تلصو ثلاثلا زافلا ةياهنو . (11) فربطلا جرخأو زافلا

 . انتو ايلخاد لصعم نوكيو ةعيطبلا ةعرسلاب كرا لمعي 2-9-3 فارطالاب رايغلا رورم

 (ا21111.خ00101114) نيتعرس

 ةعرسلا .تاذ كرغا' هتنور ىرغ فلعفمت ال ردئالد ةيتغرس كرش ةيعراخلا ةئزورلا

 . ٌةدحا ىلا

 : ةئيطبلا ةعرسلا ليغشت ةلاح ىف »

 طققف -ال-2 فارطأ ثالغلا ىف رايعلا لصي

 نركب وق امك رسال قارطألا كتر

 َح .4 ًايلخخاد ليصوتلا

 : ةيلاعلا ةعرسلا ليغشت ةلاح ىف »

 37 فخلسللا قازظألا ىلا راديختلا, لتعي

 .ًاعم 70-آل-2 فارطألا رصقتو



 2 راتس لبود ةيجراخلا نقءابكلا م ايلف ليصوتلا نوكيو

 ةيلاعلا ةعرسلاو راتس لمعت ةئيطبلا ةعرسلا نأ ىأ 0.2. ةطفيلا ىلع لجسي ةلاحلا هذه

 ةعربسلا نأ ىنعت 4.37:زومرلا كرحم ا ةطفي ىلع لجسم ناك اذإ امأ راكشا ليو: مست

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

 تافل ددع نم رثكأ كل ةئيطبلا هتعرس لمعت ىذلا كرحلا ىف فلملا تافث ددع نوكيس

 / ةليصوت ىلع لمعت ةئيطبلا هتعرس تناك ول.كرحما تاذل فلملا

 مع. قباب ردنالد ةرئاد

6 ١ 
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 تاكر حم ةصاخخلا نيناوقلا

 ردنال> نيتعرس

 ةعرسلا ساسأ ىلع هميسقت مشي ةلخادتم تافلم ةقيرطب فليس كرحملا ناك اذإ

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

 ش: . ةيلاعلا

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

 . ةيلاعلا

 نيب نوكي ثيحب فلملا ةوطخن نم رغصي ىرجماب نابناج ةلاح ىف هنأ ليحتل عم

 فك ذأ ىرجم رافلا وساع ىرحخأ ةعومجمو ةعومجم

 :تايادبلل ةبسنلاب -ب
 فرط 1 نم أدي 02 لوألا رافلا ةيادب ©

 وأ ةرشابم لوألا زاغلا ةياهتن' لبق ةعقاولا ةغوممما ةماادبب 79: ىناغلا افلا ةيادياه

 ةسماخلا ةعومجملا

 وأ ةرشابم ىناثلا زافلا ةياهن لبق ةعقاولا ةعومجملا نمأدبي (2) ثلاثلا زافلا ةيادب ©

 ةعساتلا ةعومجا

 ةيناثلا ةعومجملا ةيادب عم ىلوألا :ةنغوممجما ةياهن لضي بطق: 4/7 كرما تاك اذإ

 ([1]) فرطلا اهنم جرخييو

 .ةثلاغلا ةعومجملا ةيادب عم ىلوألا ةعومجملا ةياهن لصي بطق 4 / 4 كرحخلا ناك اذإ

 | ” د



 ةياهن لصي مث .(10) فرطلا اهنم جرخيو ةعبارلا ةيادب عم ةثلاثلا ةعومجملا ةياهنو

 .ةيناثلا ةعومجملا ةيادب عم ةعبارلا ةعومجملا

 ما (ل

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

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

 ىقاب ةيادب عم ةريخالا ةعومجم ا ةياهن لصيل دوعي مث ةريخألا ةيادب عم اهتياهن لصيف
 .زافلا سفنل ةيجوزلا تاعومجملا



 تاقللا ددع باسحل هكيسنلاب -د

 ةعرسلا ساسأ ىلع .ةدحاولا ةعرسلاب صاخلا نوناقلا سفنب تافللا ددع بسحت

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

 . املد ةليصوت ىلع لمعي وهو كرحملل تلوفلا ةميق بتكت

 ىلع لجسمو .تلوف 7١ كرحملا هيلع لمعيس ىذلا رايتلا ردصم ناك اذإ ىنعمب

 ةطفيلا ىلع لجسم ناك اذإ امأ 8١" تلوفلا عضتسف ك2. زومرلا كرحملا ةطفي

 201 تلوفلا عضتسف مالا زومرلا

 لك ةلصفنم تاكرحم ثالثك فلت ةفئاضتم ريغ تاعرس ثالث تاكرحم دجوت

 ثادأل تاكرحم دجوت كلذك .اهب صاخلا رايعلا ةدشو اهئردقو اهتافلم اهل ةعرس

 نيتفعاضتم نيتعرس نع ةرابع كرحم مهنم نيلصفنم نيك ر حم نع ةرابع تاعرس

 .ةدحاو كوع رس رخخأ كرحمو ردنالد

 نيتعرس امهنم اك نياصتم ريك رغم نع ةرابغ ثاعرس 4 تاكرحم دجوتو

 .بطق 1 1 رخآلاو طق و ١ اثم ردئالد

 هفل متي الو . طقف ةلخادتم تافلم وأ ىرجملاب نابناج ةقيرطب ردنالد كرما فل متي

 , ىرغاب نابناج ةقيرط ىه لضفألاو . انورك ةقيرطب
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 باحنس صنف تاكر جم

 لجاو هجو

 انملع امكف .هجوأ ثالثلا تاكرحم نع ام ًاعون فلتخت دحاولا هجولا تاكرحم

 رايتلاب اهلاصتب دنعو زاف لك ىلع ىواستلاب ةعزوم راف ” كرحملاب ةدوجوملا تافلملا نأ

 ادبي ىلاتلابو ةنيعم ةيواز رخخآلا لاجملاو لاجم لك نيب ةيسيطانغم تالاجم ثالث دلوتت

 . طقف نافرطب لصتت دحاولا هجولا تاكرحم نكلو .الاجم ثالثلا مزعب هنارود كرحملا

 ىف دحاو ىسيطانغم لاجم دلوتيسف ةدحو ةزاف تافلم ةياهنو ةيادب امهب لصو اذإف

 ةزاف تافلم عضي وهف كلذل .هئارود نم الذب كرمملا ةلمرف ىلإ ىدؤي ةدحاو ةظحل

 ىف ءدبلا كرحملل ىنثتي ىتح لوألا زافل | تافلم عم رخأ الاجم ثدحت .ىرخأ

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

 مجح نم ربكأ دحاولا هجولا كرا مجح دجتس كنأ ىعيبطو هجوأ ثالثلا تاكرحم

 تارالقب لجتيل دج هجو ا الو ةردقلا سفن هجوإ فدان كرحم

 نأ: نيم ىف ناصح ٠١ نم رثك أ دحاولا هجولا تاكرحم تاردق ىدعتت الف ةيلاع

 .ًادج ةريغص ثتاردق ًاضيأ اهئمو ءاشت ام ىلإ امهتاردق لصن هجوأ:ثالقلا تاكرحم

 نأل .هجوأ ثالث تاكرحما نوكت نأ لضفي زاف "رايت ردصم دوجو ةلاخ ىف كلذلو

 هيوتحي امل رثكأ دحاولا هجولا تاكرحم لاطعأو 1 هجوأ ثاالثلا تاكرحم نارود مزع

 ىف ىرئنس امك اهريغ وأ فقكملا وأ ىزكرملا درطلا حاتفم لثم ةيفاضإ تاقحلم نم
 .يجراشلا لييظوتلا

 ليصوتلا نيناوق سفنل عضخت ةياهنلا ىف اهنأ مغر كرحملا اذهل ميسقتلا قرط عونتتو
 ةييراقت ساس لع ميسقتلا نوكيس انه نأ ةظحالم عم هجوأ ثالثلا تاكرحم ىلخادلا

 بطق 4 الغم كرما ناك" اذإف كرما باطقأ ددنع سنن نوكي زاق لك ثيحي طقف

 هاجثِإ ىف مهب رمي رايتلاو ةرواجتم تاعرمجم 4 نوكي ثيحب لوألا زافلا مسقي

 ان



 ليغشتلا تافلم وأ ةيساسألا تافلملا ةباثمي ريثعت و كيوأ تاعومج ا هذه طقست و نك أسم

 .ليغشتلا تافلم ىمسي امك وأ لوألا زافلل ةبسنلاب اذه .

 ىف مهيف رايتلو ةرواجتم وكت هتافلم ثيحب ًاضيأ مسقي وهف ىناثلا زافلل ةبسنلاب امأ

 .دحاو هاجنإ ىف مهيف رايتلا رميو نيترواجتم ريغ نيتعومجم وأ . سكاعم هاج

 ىناثلا زافلا تافلم لع قلطيو ايطكسل ؟تلا تافلم قوف ىناثلا وافلا تافلم طقست 1

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

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

 نوكي نأ ًاضيأ نكمملا نمو .كلسلا كمس وأ تاغللا وأ تافلملا ددع ثيح نم لقأ

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

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

 .ةرشابم كرحما نارود ءدب دعب

 ليغشتل تلا تافامب تلكهرتا ةوطخ ددحي هنأ ىه ًاقيبط ميسقتلا قرط رثكأ نمو

 :كوناقلاب

 باطقألا ددع ل ىراجملا ددع - ليغشت فلم ربكأ ةرطخ د

 وأ

 ١ + محتانلا باطقألا ددع ل ىراجنلا ددع - ليغشت فلم ربكأ ةرطخ

 :لاستثم

 بِطق 4 / ىرجم 75 دحاو هجو كرحم

 84 - 4 ل15 - ليغشت فلم ربكأ ةوطخ



 مهيف فلم ره ةوطخ ةرواجتم تاعومجم ؛ نع ةرابع ليغشتلا تافلم عضو

 ليصوت نيناوق سفنب ًاعم اولصتيو الوأ مهطيقست متيو 0:1١ و 7١ هلخخادبو ١:5

 هنطو نا كيد ءاشألا كش نهي رايغلاو ةيآيل عم ةياهن ىأ هجوأ ثالثلا تاكرحم

 الرع نافرطلا جرخخأو رواجتم تاعومجلا

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

 لوا كلذكو ىرخالا ةعومجما ىف ىرجم لوا عم نيمي ىرجم لوا نيب فلم عضو

 رخخاو نيمي فلم كرتشم اهب عضو دقف ىطسولا ىرجملا امأ لامشلا ةهج نم ىرجم

 ا/-ا/ كافرطلا جرخيو ةيادب عم ةيادبو ةياهن عم ةياهن

 : ةظوحلم

 سيلو ليغشتلا فلم عم كرتشم 1-1 ةوطخب رحنا ميوقت فلم عضو نكمملا ب
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 دج نأ نكمملا نمف اهب ةصاخ ىراجم ىف ميوقتلا تافلم عيمج نروكت نأ ةرورضلاب

ضيا زا ةدجاو ئرجن ىف اعم ليددت يفلح وأ ليغس كلت قوق: يرقت فلم
 نيقلع اب

 .ةدحاو ىرجم ىف ميوقت

 : ىناثلا نوناقلاب لاثملا قيبطت

 فلم ربكأ ةوطخ ت ١ + حتانلا باطقألا ددع ل ىراجللا ددع

 ني 5 وع اك و وا

 ١ : ٠١ © فلم ربكا ةوطخ نذإ

 00 كلو :ليغشي تاعوسجتم 4 "هيأ عضو هنأ قباسلا لاثملا ىف ظحالنو

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

 ليي رفلاو :تانقلس + عم ةنركم انهو ونا نى ضو كلفغبا لقلب

 ان - 6 ليغشتلا نيفرط جرخأو هاخنالا سكع رمي رايتلاو ةياهن عم ةياهن مهنيب

 1 "اب



 و ١:١ رغصالا ةوطخلا عضو مث 5:1 ةوطخب رخآلا فلملل سكاعم فلم ىرجم

 رمي ثيحب نيناوقلا سفنب ميوقتلا تاعومجم ليصوت متو ليغشتلا تافلم قوف ١:
 .7/-ا/ نافرطلا جرخأو سكاعم هاَجنِإ ىف رايتلا

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

 عيمج دع بجي دحاو هجو كرحم نم تانايب لخأ 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
 ءعدبيلا نكمي كاف طيقستلا دنع كلذ

 ع

 . ىرجم ىأ نم
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 تاكرحن ىجراخلا ليصوتلا
 دحاولا هجولا

 . ليغشتلا تافل ددعل ةبسنلاب ميوقتلا تافل ددع

 لكانت (ن مه عاام“ ةرئادلاب مئاد فثكم عم كرحملا ليصوت ١-

 .نييرخالا ميرقنل 3 7 ٠ ايفيشسل تكيس ىفرط نيب فككملا

 فئثكملا فرطب هلصي رايتلا ردصل قانا هنن طلو

 200 ليغشمعلا تافل دع قواسم ةلاعبلا هلْ

 نأ نكمملا نمف ميوقتلا كلس عطقم ةحاسمل ةبسنلاب

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

 لقا ةداع ةرئاذلا ىف ةئادلا فكما ةت دهتس كالذلو نسكاا نس تيتسلا اهتمواقم

 ىف ىساسأ رود هل ةرئادلا ىف مئادلا فقكملاو ةرئادلا نم جرخي ىذلا فثكملا ةعس نم

 وأ فثكملا عءاغلا نكمي الو .تارودلا ىلع كرحملا ةردق مدع ل ىدؤي هفلتو ايهشتلا

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

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

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

1 0 205 ] 0 5 5 

 لصي ١ .راينلا ركدصم نم فرب ميوفن فرط

 ٠ د رايتلا ةدش ىف عافترا ىلإ ىدؤت فثكملا ةعس ىف ةدايزلاف عاطعسملا ردق ةَعِبل
 اة

 ..رشابم ًاريثأت كرا فالتإ ىلع هريثأت نوكيف ةرئادلا ىف مئاد فثكم اذهو
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 (( عدا ادودل ةكتاعال) ىزكرم درط حاتفف عم كرحملا ليصوت -؟

 ىا عم ليغشت فرط ىأ عمجي ةقيرطلا هله ىفو

 ىفرط لصي مث رايتلا ردصم نم فرطب ميوقت فرط
 ميوقتلاو ليغشتلا ىفرط عم ىركرملا درطلا حاتفم

 فرطب هلصي رايتلا ردصمل ىناثلا فرطلاو نيرخألا

 ةلاح هل ٠ ها طا : 58 تاع

 ةرتف لاوط ةرئادلاب لظت نأ ميوقتلا تافلمل نكمي ال كلذلو .ًابيرقت نيشلثلا دودح

 حاتفم ةفيظو ىه هذهو ةرشابم كرحملا نارود دعب ًاعيرس اهلصف بجي لب .كرحملا ليفكت

 ىف حاتفملا اذه ليصوت طاقن نوكت نوكس ةلاح ىف كرحخا نوكي امدنعف ىزكرملا درطلا

 ىلاتلابو سمالتلا طاقن لصفت هتعرس ىلا هلوصوو كرم ا نارود دنعو ليصوت عضو

 تافلم نم دلوتملا لاجملا ةوقب هئارود كرحما لمكيو ميوقتلا تافلم نع رايتلا عطقتنب

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

 ناروذلا ءانثأ كرحم ا رايت ةدش لمحتي هدحو ليغشتلا تافلم كلس كمسنف ىلاتلابو

 .هتردقب هنارود كرحملا لمكيس اهدعبو ًايودي كرحتملا وضعلا عفدب كرما

 لوضو حصوت ١ مقر ةرئادلا

 ليغ ثلا تافلم 0 رايغلا

 عدب ةلخحل ميوقعل ملا تافلمو

 10 © أ 80 10 ا "ا ةلاننل

 عل ل
 51ة أ ةاقلألا15

 (١ل اه“ (1ي ام | 3 . 3 5 5 ا

 10 ام 16 ان 3

 : لصوم ىرح رطل

 1 ١
 كارود دعب ؟ مقر ةرئادلا
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 درطلا حاتفمن : رق

 امئادو فيدل

 نحف ري هنأ ةركفلا

 عم لفث سك الا ىلع

 ربف ةعطق همامأو ىاي

 ةتهس وأامم ناكت

 ةعطقب عجريو لقتلا

 اصفيف فلخلل ربفلا

 عونو كك اي وخلا

 ءزجلا نوكي رخأآ
 نع ةرابع هنم تباثلا

 اعم نيلصوم تاعارذ ثالث نع ةرابع كرحتملا ءزجلاو لزاع مهنيب ساحنلا نم نيتعطق

 (160) ىرارح ىليرب كرحملا ليصوت -»

 رايتلا لصف ىهو ىزكرملا درطلا حاتفم ةفيظو سفن هتفيظو ىنورتكيلا ىليرب فرعيو
 ةةييرلا ةيكيا خيم اكمال ىليرلا ادنيلا نينا نإ ىرنلا عينت ندب ميوقتلا تافلم نع

 ةرارحلا ةجرد ِش ىعو د ةريغضص اهتمواقم ةليعم ٌةذأس نم نوكم هنكلو سم لت

 ليصوت دنعف ىلاتلابو .اهترارخ ةجرد تعفترأ املك اهتمواقم ةميق عفترتو ةيداعلا

 ىليرلا ةمواقم لالخ نم ميوقتلا تافلمو ليغشتلا تافلم ىلإ رايتلا لصي عبنملاب كلرضأ
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 لصتل اهتميق عفترت اهلخاد رايتلا رورمبو ًادج ةريغص اهتميق نوكت ىتلا ىنورتكلالا

 نم ميوقتلا تافلم جرختف .اهلالخخ نم رورملا رايتلا عيطتسي الف موأ نويلم نم رثكأ ىلإ

 ىلير وأ ىزكرملا درطلا حاتفم لحم ىرارحلا ىليرلا لحي نأ نكمملا نمف ىلاعلابو . ةئادلا

 لقألا ىلع نكلو : ارشابم هفاقيإ دعب كرحملا ليغشت ةداعإ بجي ال ةلاحلا هذه لثم ىفو : نامقلا

 ٠ ىرتخأ ةرم ىليرلا ةمواقم صضفخلت ىك نيتقيقد رورم دعب

 ءدب فثكمو يزكرم درط حاتفمب كرحملا ليصوت - 4

 فاضأ انه نكلو ةيناشلا ةقيرطلاب امك ليصوتلا

 لصفنتس اضيأ انهو ميوقتلا تافلم عم ىلاوتلاب فثكملا

 اان لا“ ىلائلابو ًاضيأ فثكملاو ىه رايثلا نع ميوقتلا تافلم
 ليغشتلا كلس َنَم لقأ هنافل ددعو ميرقتلا كلس كمسف

 م 5 1 1

 .ابيرقث ب دودح ىف
 2201/ مي

 تارود ءدب مزع ةدايز ىف ميرقتلا تافلم عم ادعاسف ربتعي ةقيرطلا هذه ىف زثكملاو

 .ةرئادلا ىف مئادلا فثكملا ةعس نم ربكأ هتعس نوكت نايحألا رثكأ ىفو كرحلا

 .مئاد رخو عدب فثكمو ىزكرم درط حاتفمب كرحملا ليصوت -ه

 ١ نم يا تاكرنمل ةقيرطلا ةدش مدختست ةداعو

 ىلع انف نيلسنملا :عققكملا ةعشن ادبي وهو ًابيرقل ناصح

 + (8©) ميوفتلا فثكم ةعس ىواست ىزارتلا ىف تافثكملا

 ادبي ىلاغلابو (80):ةرئادلا ىف:ماادلا نارودلا :ققتكم ةعس

 تارودلا لعبو ةيلاع عاطل ةلدشو ا كارود مرعب كرما

 .ةرئادلاب نارودلا فثكم لظيو ءدبلا فثكم لصفي



 رايت يليرب كرحملا ليصوت -1

 درطلا حاتفم ةفيظو سفن ىه رايتلا ىلير ةفيظو

 ,ي ةليلق تافل ددعب فلم نم نوكم وهو .ىزكرملا

 ىلاوتلاب لصتي ىليرلا فلم نآل ًايبسن ريبك كمسو

 عضو ىف سمالت ةطقنو .ليغشتلا تافلم عم

 عم ىلاوشلاب لصتتو ([10) ةلوصفم ىعيبط

 سمالاتلا ةطقنو ةبنبوبلا كرتشمو ميوقتلا تافلم

 .رابت فرطب لصتي
 احا

 :ليغشتلا ةركف ”

 ىف راين رمي عبنملاب كرحملا ليصوت ةظحل

 هترئاد ميوقتلا امأ ىليرلا فلمو ليغشتلا تافلم

 ةدش ضفخنتف هنارود كرحملا أدبيف ميوقتلا تافلم ىف رايت رميف (11©) ليصوت عضو

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

 ال تالفحل 0 ةيلمعلا هذه مكنو . ةرئادلا نم ميوقتلا ثافلم جرختو ىليرلا سيمر

 ةرئادلا ىف ميوفتلا فلم لظ اذإ معلت امك هنأل .اليلق رثكا وأ ةدحاولا ةيناثلا ىدعتت

 لمع نال اذكهو ناصح ؟/١كرحم عم هليصوت كنكمي ال الثم ناصح 5/١ كرحم

 تناك اذإف .ليغشتلا ءانثأ كرحما رايت ةميقو ءدبلا رايت ةميق ىلع ًاساسأ دمدتعم ىليرلا

 سماللتلا ةطقن قلغ عيطتسي نلف ىليرلا فلم اهل ممصملا نم لقأ ءدبلا رايت ةميق

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

 (ةيئابرهكلا ةجالثلا تاكرحم ليغشت ىف نايحألا رثكأ ىف رايقلا ىلير لمعتسي)

 ءدب فثكمو رايت ىليرب كرحخذلا ليصوت -/

 ةدايز عم 210 مقر ةقباسلا ةرئادلا لثم ليصوتلا

 9 دنعف ىليرلا سمالت ةطقن عم ىلاوت فثكملاو ميوقتلاو

 .ةرئادلا نم ًاعم

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

 ليغشت فثكمو ءدب فثكمو رايت يلبرب كرحخا ليصوت -/

 ئزاوملا ىلع عم ءيفككملا ةعسب كلرشا' ادني انهو

 لصفي نارودلا دعبو دج ىلاع كارود مزعب ادكوق

 (156) ليغشتلا فثكم لظيو (560) ءدبلا فثكم

 .ةرئادلا ىف ميوقتلا تافلم عم ىلاوتلاب

 : ليغشت فثكمو ءدب فثكمو تلوف ىليرب كرحغا ليصوت - 9

 نيتك لهل انا سك [يرقتر نورك نق نايغلا اور ف عيكوتلا كير فيفتي
 ىعيبطلا اهعضو تلوفلا ىلير سمالت ةطقن امنيب لوصفم ىعيبطلا اهعضو رايتلا ىلير
 ةليلق هتافل ددع كلذلو ليغشتلا تافلم عم ىلاوتلاب لضقي رايتلا ىلير فلم . لصوم
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 هتافل ددع كلذلو ميوقتلا تافلم عم ىزاوتلاب لصتي هفلم تلوفلا ىليرو ريبك هرطقو

 ىلع دههجلا قرف نوكي ءدبلا ةظحلو عبنملب كلرحلا ليصوت ذنعو .عيفر هرطقو ةريثك
 تافلمل رايت لصيو ةقلغم تلوفلا ىلير سمالت ةطقن لظتف ضفخنم ميوقتلا تافلم

 تكاعتوكلا هنيبوبلا بذجتف م تافلم ىلع تلوفلا عفتري نارودلا دعبو ميوقتلا

 لنك قدا رمل

 :تاظحالم

 ددع نوكي دحاولا هجولا تاكرحم نم ليلق ان

 ظ .ليغشتلا نم ًاليلق رثكا ميوقتلا تافل
 ظ تافللا نم ليلق ددع فلي تالاح ضعب ىف 3

 1 اأا] ١١١١ كلذو تافللا ىقاب سكع ميوقت فلم ىف

 )0 3 |١" نأ ةظحالم عم .نارودلا ءدب مزع نم ديزي
 00 اناا

 ا

 0 جورحخ ةلاح ىف 0 مكن 2 ةماستعل , ا هذه
| | 

 اا ا .ةرئادلا نم ميوقتلا

 ففثكملا رابتخإ ةيفيك

 ةعس هل فثكم لكو ريسناللوك دا نا لثم ئرخخأ تاغل ءامساب فثلكملا فرعي

 1 (1/115) دارفوركيملاب ساقت ةنيعم

 فثكملا ىفرط ىلع ةليصوتب رتموألا مادختسإ نكمملا نم فثكملا ةيحالص رابتخإلو

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

 ليدبت متي مل اذإو .فثكملا ىلع هيفرط لدب رثسوأالا رشم هل محك مل اذإو .ىعيبطلا

 .ةءارق ىطعي نلف ةيلاتلا تارملا امأ طقف ىلوألا ةرملا ىف رشؤملا كرحتيسف رتموألا ىفرط

 عذب ىلع ردقيال 5 هوم نو رحل ةءارق فئثكملا ىطعي نأ نكمملا نمو

 ءابرهكلا ردصمب هيفرط ليضوتب قوشكملا زابتخا لضفي ةلاحلا هذه ىفو كرما | ةكرح

١ 5 



 .ةيبيرقتلا هتعس ديدحتل ةيتالا ةلداعملا مادختساو هرايت ةدش سايق عم

 ؟1م.+ ا رايتلا ةدش

 قيل 1“

 رايثلا ةدش ةءارق 8 ةقدلا ىعاريو

 : ةظوحلم

 هيفرط ىلع رصق لمع بجي ةرئاد ىأ لخاد فثكم فارطأ ليصوت وأ كف ةلاح ىناذ
 لالخ نم ةنحشلا غيرفت نوكي نأ لضفبو .كييف غرفتت ال ىتح هتنحش غيرفتل
 .ةعسلا ةيلاع تافثكملا ىف ًاصاخ ةرشابم هيفرط ليصوت سيلو ةمواقم

 ىئابرهكلا لئاسلا تاذ عونلا نمو ىلعا هتعس ةداعلا ىف نوكت ءدبلا فثكم اذ

 تيزلاب عبشملا ىقرولا عونلا نم نو كيف مئادلا فثكملا امأ («لءنا0لالا)
 ,. (011 صحم مانا معا مقتل

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

 . مئادلا فثكملا

 لوألا فثكملا ةعس ىواست ةيلكلا ةعسلا نوككت ىزاوتلا ىلع نيفثكم ليصوت دنع اذ
 ىناثلا ففكملا ةعس +

 .ةليوط ةرتف هكرت بجي ال هتعس ديدحتل رايتلاب نددكملا :ايضوتاددع ال

 . تروش ةلاح ىف سيل هنأ رتموآلا ةطساوب دكأتلا بجي رايتلاب هليصوت لبفو
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 دحاو هجو كرحم نارود هاا رييغت ةيفيك 5

 تيبثت عم .رخآلا ناكم فرط ميوقتلا تافلم ىفرط ليدبتب نارودلا هاما رييغت متي

 ىه امك ليغشتلا فارطأ

 .ميوقتلا فارطأ تيبشت عم .رخألا ناكم فرط ليغشتلا تافلم ىفرط ليدبتب وأ

 فئثكمب وأ ىزكرم درط حاتفمب دوزم كرحملا ناك اذإ ريغتت ال ةقيرطلا سفنو

 .اعم ىزكرم درط حاتفمو

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

 + اذ ما :. يد 0 | أ 5 0 يه ا

 .رخخالا هاجإلا ل لمعي ليغشتلا ةياهن عم

 1 تبرأ



 : هظوحلم

 ليغشتلا تافلم عم ميوقتلا تافلم ىواست ةلاح 7

 ربيغت نكمي كلسلا كمسو تافللا هدع ثيح نع اناث

 فرطلا عم فثكملاب لصاولا رايثلا فرط ليدبتب هاجالا

 '... .فثكملل ىناثلا

 تلوف 150/٠٠١١ ىلع لمعت دحاو هج تاكرحم "

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

 ةدايز هلباقينأ بجي تلوفلادازاملك هنأ ملعنامكو تلوف 77١ وأ تلوف

 عطقم ةحاسم ىف ةدايز اهلباقي نأ بجي رايتلا ةدش تداز اذإ كلذكو تافللا ددع 8

 نيئزج ىلا تافلملا مسقي تاكرمما هذه لثم ىف كلذلو حيحص سكعلاو كلسلا

 زجلا تافلم لصي ىلعألا تلوفلا ىلع كرما ل امع ةلاح ىفو فارطأ 4 جرخيو

 ىف امأ رق .تاذأل دل ىلع" دهنجلا قرف ءروبش نلاوعلا ىلع ام
 7 ليغشت ةلاؤح

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

 كلهتسي تلوف ٠١١ ىلع كرحملا لمعي امدنعف رايتلا ةدشل ةبسنلابو .لقأ تافل ددع

 رايتلا رمي ىزاوت هليصوت دنع كلذلو .تلوف نلع نسعي وهوة رايعلا ةدش توك

١ <5 



2 5-2 2 <7 1 

 ن1 و 72 لصيو ًاعم1 و ال2 عمجي تلوف ال ىلع كرحما ليغشت ةلاح ىف

 ديفأ .رايتلاب

2 111 1 11 

 1 22001 حيا /

 12 عم اا ] ىزاوتلا ىلع نيئرجلا لصي تلوف 1 نلف كرحملا ليغشت ةلاح شق

 ىناثلا رايتلا فرطب ًاعم ههلصيو :2 عم »1و رايت فرطب أعم مهلصيو



 لدوحاو هجو تاكر جم



 : هظوحلم

 م ىلا قع ةطيسم نتا تلم لا ويم بلع ١ كاف هل ط.
 . ىرخا

 هي . ًادج ةطبسب ةيسدب رايعلا ةدش ضفخنت باطقالا ددع ضفخنأ املك هنأب املع
 ل دب يل 0 : ا . م دحاولا هجولا تاكرحم ىف ةردقلا لماعم نأ ةلظحفام

 يود دج نيد 00 5 )ةيشنلاب ءاقأ

 .ةرئادلا ىف رمتسي ىأ ليغشتلا فثكم ىنعي ال. 1 1 : ' 3م [3

 نوكت ةداعو كرح غا نأ ل ل 11. نرخ

 : ىنآلا نوناقلا ةطساوب ةرئادلا ىف تباثلا فثكملا ةعس ديدحت نكمملا نمو

 تاولاب ةردقلا
 - دارافلاب فثكملا ةعس

 ١ ال ددرت ا» '(؟ أ "* دهجلا قرف 5 1١1.”

 أ هي ةوفعع 0 جتانلا < دارفوركيملاب فثكملا ةعس

 نكذب



 زاف ١ كرحم تافل ددع باسح

 باطقألا ددع لا دهجلا قرف در
 ماشا سيب سااللل

 م١ اع 3 < رثملاب ىلخادلا رطقلا »© رثملاب ىرجملا نول ليغشتلا تافل ددع

 :كوناقلا حيضوت

 لماكلاب.. زيغشتلا تافلم ةدع ىه.: ليغشتلا تافل ذدع

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

 رتم ىلا لوحيو تباثلا مسجلل ىلحخادلا رطقلا : رثملاب ىلخادلا رطقلا

 ",١ عراسي : د5

5-5000 

 نم انملع امك هنأل دحاولا فلملا تافل ددع ديدحت نكمي ال دحاولا هجولا كرحم ىفو

 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

 .ايغشتلا تافل ددع

 يلا كاع نم 2 ايغشتلا ةعومج ددع تنوع و ل يس عشتلا هب ةسو تورش تال

 .ىواستم تافلملا 5 تافل ددع

١ 17 



 اذإ ةلاح ىفف .نارودلا ءدب دعب اهنم جرختس وأ ةرئادلا ىف 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

 *" ا>© ليغشتلا تافل ددع
 تا ميوقتلا تافل ددع

 00 م اولا .

 هجوأ ثالثلا نوئاق سفنب كلسلا عطقم ةحاسم تال ةيسلاب "*

 نم ل1 لكل يف /٠ ىلاوح دحاولا هجولا د ىف رايلا ةفاثك طسوتمو

 عجار) .ناصح ١ نم لقأ ةريغصلا تانك بجملا ىف سيسما 7: ىلإ عقترت نأ نكمملا
 8١( ص هجوأ ثالثلا تاكرحمل عطنملا 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

 . اهلجس ىتلا

 .ةيداعلا تالاسغلاب ةصاخلا ناصح ثلث تاك رحم ضعبل تانايب انعضو دقف كلذلو

 : .لزانملا تابملط تاك رحم ضعيو

+!" 



 ناصح ثلث ةيداع ةلاسغ تاكرج تانايب

 ىنامؤر كرحم ©

 ليغ ؟تلا

 لص ا دحجب نأ دج
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١ 
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 مردزم ميزيد تت, 5

 ةفل هه

 ةغل هت

 ةفل
 ةفل

 ةيسدنهلا تاعانصلل اربش ©

 ىكيرما لارنجح ©

 لبغشتلا

 ١:4

101 

 /: أ

 ميزيدا,

 ةفل 4١

 ةفل م5

 ةفل 5

 ميزيد 1

 ميرزيد 2:

 ةفل "7
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 موينمولا ميزيد ١ م

 ةفغل

 ةمل 5
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 ميوقتلا
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 مع
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 ميوقتلا
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 ل
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520 
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 ملا ١
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 روس

 ميزيد 5

 فل
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 ةمل ن٠

 ميريد 3

 ةفل 77
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 ةفل :ه

 ميزيد 5
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 ةفل 5
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 ىرجم ٠١ ىزيلجلا كورب ©

 لين شدلا

7 

 ىرجم ؟ لانويشان ©

 | أين هعلا

24-1 

 ميزيد ١

 ةفل 7/

 ةفل ٠

 ميزيد 6

 ةفل 4
 ةفل 2

 ةفل

 ميزيد 18

 ةفل هه

 ةفل ا"

 ةفل م5

 ميزيد 16

 ةفل "5

 ةفل

 ةففل

 ةفل ٠١"

١11 
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 ةنإ "6
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 ةفل 45

 ميريد 3

 ةهنل 5
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 ىرجم ؟4 7/1511 ىناملالا ©
 ميزبد 8 ميوقتلا ميزيد 1 أايغشتلا

 ةفغل 4 ة:١

 ةفل 7 1:١ ةغل 4 0

 دارفوركبم ++ فثكم 151< 0 ىناملا ©
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 ةغل 1 14
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 ةفل ته 1 1 ةغل 7 ١ :١
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 ىرجم ١١ ىشاتيه ©
 ميري 0

 ةفآ “ته

 كا

 ةفل

 دارفوركيم ١١ فثكم 7711151 نيو ©
 | 05 هلا

 انا
 ميزيد 6

 ةفل ٠

 ةفل ت٠

 ميزبد ٠

 ةفل 5

 ةفل 7

 ةفل د

35 

 ١١2 ميزيد

 ةفل 4
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 للك
 ةفل 6
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 ميزيد 3
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 ميزيد ؟
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 000 م
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 ميريد ٠ ليغشتلا
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 ةفل 5 1
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 نا
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 ىرجم "1 اكاسوأ وى

 مرا ويرش ميزيد ١ ليغشتتلا
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 ةغل 5 ا ةمل ٠ تء
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 هسلطلا
3 

 بطق ؟ نوكي ةداعو زاف دحاو وأ زاف ١ يداع كرم ةانملا عفر ةبملط كرحم

 .ةيلاعلا تاردقلا تاذ تاكرحملل بطق 4و لزانملا تابملطل ةبسنلاب

 فلتخت ةصاخ ةقيرطب شير اهل ةحورم راودلا وضعلا سكا ةياهن ىف بكري هنأ ه ءايملا عفر ةركذو

قد ءافترأو ةيمكل ابق ىرعأ ىلإ ةدعلط نم
 لخاد ةدوجوم ةحورملا هذه نوكتو . اهنم اهتنالايلا ع

 . اهجورخل ىرخأ ةحتفو هايملا لوخد ةحتف ىمامألا ءاطغلابو قلغلا نيمكحملا ةبملطلا نيئاطغ

 ىتلا ةشيرلا ميمصت فلتخي كلذ ساسأ ىلعو . اهمادختسأل ًاعبت تابملطلا عاونأ ددعتتو

 ةيمكل أمبت كرحللا ةعرسو ةردق ًاضيأو ءاما جورخخو لوحخد ةحنف رطقو ةايلا عفدت

 اهليغشت نكمملا نمف ةبملطلا كرحم ليصوت قرط ' اضيأ ددعتتو عوفدملاءاملا عافتراو

 نفا هلأ تيحتت طخذقلا حاتفمو ةنولبلا ةطساوب ايكيتاموتأ وأ ةقش لك لخاد نم ًايودي

 نم ءاملا برست ددعو كرحملا نع رايتلا لصفي ةئيعم ةجرد ىلا ءاملا طغض لوصو ةلاح

 دنع ةماوع قيرط نع وأ .ىرخخأ ةرم كرا لمعيو طغضلا ضفتي كليعتي رديعم ىأ

 نيعم دح ىلا ءاملا كالهتسا دعبو كرحملا نع رايتلا لصفي ىنبملا ىلعأ نازخلا ىلم

 .ىرخأ ةرم نازخلا ئلتمي ىتح كرحما ىلا ةماوعلا قيرط نع ىرخأ ةرم رايتلا لصي
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 : تاطظحالم

 سكع راد اذإف ةحورملا ميمصتل ًاعبت نيعم اجا ىف رودي نأ بجي ةبملط كرحم ىأ -
 .ًادج فيعض طغضب اهعفدي وأ ءاملا عفري ال حيحصلا هاجالا

 برست عنام ىلع رثؤي كلذف ءام دوجو مدع ةلاح ىف ةبملطلا ليغشت بجي ال -
 كلذلو .هديربت ىلع دعاسي هايملا رييغتو بيلقت نال «ليس لكيناكيملا) ىسيئرلاءاملا

 .ديربت تيزب ءولمم ليس لكيناكيملل صاخ زيح اهب ةريبك تابملط ضعب دجوت
 ىف ىرخأ ةقبرط ىأ وأ طغض حاتفم وأ ةماوع قيرط نع ًابكيتاموتأ كرحملا ليغشت ةلاح ىفو

 ةجيتن هتافلم ىلع رثؤي نأ نكمملا نم ىلاتلابو كرحملا نع رايثلا لصفي نل ءاملا ردصم عاطقنإ ةلاح

 . مزاللا نم لرطأ ةرتف هنارود

 كرحلا عم اهلماكبءاملا لخاد ةدوجوم نوكت اهنأ ىأ ةسطاغ تابملط ضعب دجوت -

 تاناوجلاب ءازجألا عيمج طبر ماكحأ نم ًامامت دكأتلا بجي ةلاحلا هذه ىفو
 . ةصاخلا

 كف مث طقف ىفلخلا ءاطغلاو ديربتلا ةحورم كفي نكسمب صاخ ةبملط كرحم فل ةداعإ دنع

 ةنايص وأ حالصإ وأ ىلبلا ناملور رييغت ةلاح ىن الإ ةبملطلاب روتورلا كفي الو تباشلا مسا
 ةروسام نيب ةلصر لمعت وأ كلمع نم ىهتنت ىتح هايملا عطق ىلا رطنس ةلاحلا هذه ىفو ةبملطلا

 . جورخلاو لوخدلا
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 دنع تاناوجلا ةيحالص نم دكأتلا بحي

 لوخدل لاحم دجوي ال ثيحب بيكرتلا

 : كرحعملا لخاد عام

 ابا ١



 (مط00ع0-طو1ع 310ه: للظلا بطفقلا ود ُُك ودل

 قحلم ىأ نودب ىلاتلابو ميوقت تافلم نودب لمعت دحاو هجو تاكرحم دجوت

 , هريغ وأ قىزك رملا درطلا مح اتفم وأ فقكملاك ىجراخ

 ةرواجتم تافلم عبرأ وا نيفلم نع ةرابع فلثو ليغشتلا تافلمب طقف لمعي وهف

 هاَجنِإ ىف رايتلا رمي ثيحب ةياهن عم ةياهن ًاعم لصتتو باطقالا ددع تافلملا هذه لثمت

 .رايكلاب ةرشابم الضي نافرط ىقبتيو سكاعم

 اا



س نم ةفلع تلي لع اعاد دج يدنا نستاول ىغل [ناه لي نيرا
 نامت كل

ا قارتحإب كلذ دعب رثأتت الو عينصتلا ءانثأ حئارشلا لوح عضوت . كيمس
 دنع ىأ تافلمل

فلملا فل داعي تاكرحا هذه لثم فل ةداعإ
 لف و. ىه امك تاقلحلا كرثتو طقف تا

لاجف دلوتي ليغشتلا تافلم ىلإ رايت لوصو دنعف . ميوقعلا تافلم تفلت هذه
 

 . لاجمنا لخاد اهدوجو لعفب ةيساحنلا تاقلحلا لخاد ىريثأت رايت دل تيف مسي ط اقم

 تاقلحلا هذه نم دلوتملا لاجما عيطلابو هئارود كرها (دبين رخآ ىسيطانغم الاجم دلرتف

 طقف اهنم عنصي تاكرحم ا هذهف . ةريبك ةردقب كرحم ةكرح ادبي نأ نكمي ال فيعض

تابسلط وأ حوارملا عاولا ضعب ىف نايحالا رفكأ ىف لمعتستر ةريغص تاردن
 ىف درطلا 

 عضو ريغتب تاكرمتا هذه لثم ىف نارودلا هاجتإ رييغت مثيو . ةيكيتاموتاألا تالاسغلا

 . هتافلمب مسجلا

 هفل ةداعإ دنعو . كيتسالبلا نم ةركب قوف فوفلم دحاو فلم اهل تاكرحملا هذه عاونأ ضعبو

 ءازجأ ىقاب تيتبشت عم ةركبلا لخخادب ىنلا حئارشلا ىفرط قوف قدلاب ةركبلا هذه جارخإ بجي

 ةركبلا نزي وأ لوحملا تاباتسح سفنب اهفل داعيو ةركبلا لمخاد نم حئارشلا كفي مث . حئارشلا

 ةداعإ ىف أدبي رطقلاو نزولا سفنبو فوفلملا كلسلا نزو فرعيل تافللا نودب اهنزي مث اهتافلب

ح عافترأ ةلح ىف ةيامحلل لباك ومرث اهعم لصوي تاكرحملا هذه نم عاونأ ضعبو فللا
 ةرار

 ةروصلا ىف حضاو وه امك ةريغص ةبمل لثم نايحألا ضعب ىف هلكش نوكيو . لصفي تافلملا

 . ةمداقلا

 لحل



 : ةركبلا جارخب ةيفيك حيضوت

 ءزجلا ةيبناجلا ةروصلا ىفو

 جارخخإ دعب كرحملا نم ىقابلا

 ىذلا حئارشلا علضو ةركبلا

 اهلخادب

 : ةظوحلم

 مث تافل ددع ىأ نيئزج ىلإ تباثلا مسجلا تافلم نم فلم ميسفت نكمملا نم
 .فرط جرخي مث ىرخأ تافل ددع لمكيو فرط جرخي

 ييهكلا يفرق لصور او نعال ةعردللا ىلسي كاسعلا لوألا فرطلا لتضؤ: اذان

 لقأ هنعرس ىطعي

 ارث



 تاكرحملا . نع فلتخي حوارملاك ةريغص تاردقب دحاو هجو كرحلا ةعرس ىف مكحتلا

 يفت ىف دمتعي تاكرشلا هذه لثم ىفق ناصح فصن نم ربكأ ةردقب لمعت ىتل
 نا ةيكيتاموتألا ةلاسغلا كرحم ًاقحال حرشنسو باطقألا هلع يرن الط علا

 .كلذل
 ةارخآ تانفلم

 يناس 3 نق همست يتلا أه

 لثم ةريغصلا تاكرحملا تاعرس

ِ 4 0 

 ©« 2200مي

 2 لصويو ةدحاو ةعرس هنأك ًادج

 ةقيرطلا نيتقيرط هل حوارملا

 ىداع ك رحملا فلي هنأ ىلوألا

 دا وضل املا ا ا اد رايتلاب رم اذإف فثكملاب

 نأ نكمملا نمو ةعرشلا تضفخنلا ةمواقملا هذه ةميق تداز املكو كرحما عم ىلاوتلاب

 نوكت وأ ةيداعلا تاناخسلا ىف مذختسملاك مورك لكين كلس نم ةمواقملا هذه نوكت

 ةقيرطلا هذه مدختسيو تافنل ةدع لك نم جراخم ةدع هل ريغص ىتاذ لوحم نع ةرابع

 .بتكملا حوارمل ةبسدلاب ةليلق تاكرام ىفو فقسلا حوارم تاكرام رثكأ ىف

 جراخ ةعرسلا ىف مكحتتس ىتلا تافللا عضي نأ نم ًالدب ةيناثلا ةقيرطلل ةبسنلاب امأ

 تافلم هب حبصيف كرحنا ليخاد ةيفاضإلا تافللا هذه عضي .ىلوألا ةقيرطلاك كرحلا

 دكا حان هن اهات ةركفلا سفنيو تاعرس تافلمو ميوقت تافلمو ليغشت

 كرحلا لمعي ىتح ةعرسلا تضفخنأ املك كرحم ا عم عم ىلاوتلاب تاعرسلا تافلم نم

 :ءل ةعرش ىضقاب روديف: تاعرس تافلم أ تدب

 يدوب دلوع بزي هسا نزلا يمس يما دسم ياما

 هن ميرقت تافلم 4 فلي مث (؟ ؛١مقر) نافرطلا مهنم مهنم جرخيو

 م١



 2 ماي
 2 تأ | ايغشت

 ا

 3 ا

 ١ , كإ وى

 1 تايقرس تافلم

 ا مقر ) نافرطلا جرخيو سكاعم هاا ىف ًاضيا 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 + هيرتت قلك

 تافلم عبرأ مث ليغشتلا تافلم اولثمي ًالوأ ةرواجتم تافلم عبرأ طقف تافلم 4

 نم جرخيو .تاعرس فلم + ميوقت فلم لثمي مهنم فلم لك قوف نم ةرواجتم

 .طسوألا ماحللا نم فرطو (6و 5) مقر ةياهنو ةيادب فارطأ ثالث .تاعرسلا تافلم
 7 قر

 فرطب أعم اولصتيو فثكم فرط عم ١( مقر) ليغشتلا ةيادب عمجي ليصوتلا دنعو

2 
 تنل

١5 



 ليغشتلا ةياهن لصي مث فثكملل رخآلا فرطلاب لصتن (7 مقر) ميوقتلا ةيادبو

 فارطأ ثالثلاو (5 مقر) تاعرسلا فلم ةيادب عم (4 مقر) ميوقتتلا ةياهنا عم (؟مقر)

 ذوخأملا (17 مقر) فرطلاو (*3) ) ةعرس ىلعأ فرط ىه ربتعت ةدحاو ةطقن ىف اوعمجتي

 تاعرسلا فلم ةياهنو (*2) ةطسوتملا ةعرسلا وه تاعرسلا تافلمل طسوألا ماحللا نم

 .(*1) ةئيطبلا 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 ثتايفلم + ليغشعلا 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 هلا لمعيف

 : هظوحلم

 قبط مث لماكلاب ميوهت تافل ددغ دع تاعرسلا تافلمب صاخلا تافللا ددع ةفرعمل ”
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 م١
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 "رابتخاو ةجالثلا كرحم فارطأ ديدحت ةيفيك

كرحم ىأ نع فلتخيال ميسقتك ةجالثلا 4 كرحم
 دحاو هجو كرحم نوكي ةداعف رخآ 

م رهظي الو قلغم بلص فالغ لخاد دوجوم هنأ ريغ اننطت 1
 .فارطأ ثالث ىوس هن

 ةجسداثلا تاك رم ع اونأ رثكأو :8) ميؤققت فرطو (1؟) ليغشت فرطو (© كرتشم فرط

 5 فدحم خم راين ىلير وأ رايت ىليرب ىجراخلا اهليصوت ةيلزنملا

 رأ كرا ليغشت مدع ىف اببس رايتلا ىلير نوكي ةريثك ًانايحأو

ميوقتلا تافلم لصف مدع عم هليغشت
 لصففي ىلاثلابو 

 وو يس كال كرما فلت نم دكأتللو .دولروفآلا

 هفارطأ ديد بجي كلذ متي ىكو . ةرشابف هليفشت نكسملا

 نيرخألا نيفرطلاو مهنم فرط لك نيب فارطأ كثاللعلا . ساقي رتموألا ةطساوب كلذو

 ساقي مث ىسيئرلا فرطلا وه ثلاثلا فرطلا نوكي .ةميق ربكأ نايطعي كاذللا نافرطلاو

 رخآلا نم رئبكأ ةءارق ىطعي ىذلاو نييرخألا نفسا نمد ىسيئرلا فرطلا نيب

غشتلو . ليغشتلا فرط وه لقألاو ميوقتتلا فرط وه نوكي
 رايت فرط لصو ةرشابم هلي

 ىلاوتلاب دولرفوألا ليصوت لضفيو كرعشملا فرطلاب
 نيرا لذ لوصر ىيوشتلاو ليطكفلا قرط نيو دسم
 رز فرط عم لصويف ر يتلا ردصمل ىناثلا فرطلا امأ

 طغضأ رايتلا ليصوت لبقو ليغشتلاب لصتملا سرجلا

 عفرأ ليغشتلا دعبو رايتلا لصو مث سرجلا رز ىلع

 رجلا رز ىلع نم كدي

 تافلم عم ىلاوتلاب فثكم ليصوت نكمملا نمو

 كا أ كرما .|هاذب تاك اذإ نارودلا مزع ةدايزت ميوقتلا

 .ايكيناكيس ةهنارود: قوت تاالامتحإ
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 ةيكيتاموتألا ةلاسغلا كرحم

 ةيلهعب ةصاخ ةيلاع ةعرس كرحم دحاو مسج لخخاذ نيكرخحم ساسأ ىلع مسقم
 ىهو بطق ١7 ىلإ ٠١ نيب ام نوكت ةيناثلا ةعرسلاو بطق ” 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
 تاليدوم ىفو ةرئادلا ىف مئاد فثكمب هليغشت متيو كلسلا كمسو تافللا ددع ىف
 راف " كرحمك ةئيطبلا ةعرسلا ميسقت متي دك

 ةطساوبو فارطأ ثالث جرخيو ًايلخاد راتس لصويو

 رايتلاب فرط لصيف زاف ١ كرحمك هليغشت متي فثكم
 دنعو فثكملا ىفرط عم نايقبتملا نافرطلا عمجيو

 00 فرط ىلغ رايثلا ردصمل ىئافلا فرطلا لصي ليغستلا
 2 ىلع هلصيو هلصفي مث هاا ىف كرحملا لمعيف فثكم
 .رخآلا هاَجإلا 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

 مق ١



 : تاظحالم

 .ةئيطبلا ةعرسلا تافلم نع ةيلاعلا ةعرسلا تافلم لزع بحي ال

 لك نم فلم دع بجي زاف " كرحاك ةمسقم ةئيطبلا ةعرسلا تناك اذإ ةلاح ىف

 ددع نوكي تاكرحملا ضعب ىفو ةيواستم تافلملا عيمج نوكت نأ نكمملا نمف زاف

 ةلاحلا هذه ىفو نيترحخألا نيتزافلا تافلم تافل ددع نم لقأ زاف تافلم تاغل

 ىلع ىوتحي ىذلا زافلا فرط وه ةئيطبلا ةعرسلل كرتشملا فرطلا نوكي نأ بجي

 .لقأ تافل ددع

 . نايحألا رثكا ىف .دارفوركيم 5١و ١4 نيب ام نوكت ةلاسغلا كرحم فثكم ةعس ال

 ةداعإ بجيو كرحملا فارطأ ىلع ىوتخم ةصاخ ةتزور هب ةيكيتاموتألا ةلاسغلا كرحم ان

 كرما ليصوت دنع لكاشم ثدحي ال ىتح بيترتلا سفنب ةتزورلاب كرا فارطأ
 .ةلاسغلل ةيئابرهكلا ةرئادلاب

 دحاو فلمب ةئيطبلا ةعرسلا نم زاف تافلم فلي ةيكيتاموتألا ةلاسغلا تاكرحم عاونأ ضعب ل

 : لماكلاب زافلا تافلم عيمج هنم نوكتتل ىراجملا لخاد فلملا اذه ليكشت متيو ةريبك ةمرف ىلع
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 ةلاسغلا كرحم فارطأ ديدحت ةيفيك

 هرابتخأو كيتاموتألا

 : الوأ ىتالا ملعت نأ بجي كرخملا فارطأ ديدحتل

 . سكعلاو ةمواقملا ةميق تعفترا كرحماب ةدرجوملا تافلملل تافللا ددع داز املك -

 ةميق تضفخلا كرحملاب ةدوجوملا تافلملا كلس عطقم عاين تداز املك -

 . سكعلاو ةمواقملا

 ةحاسمو ةيلاعلا ةعرسلا نم رثكأ اهتافلم تافل ددع نركي 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 ةئيطبلا ةعرسلا تافلم

 امئاد ىلاتلابو ربكأ كلس كمسو لقأ تافل ددعب اهتافلمف سكعلا ةيلاعلا ةعرسلاو
 .ةئيطبلا ةعرسلا تافلم ةمواقم نم لقأ ةيلاعلا ةعرسلا تافلم ةمواقم

 كي ةصاخ ةنزورب ةلصتم فارطأ ع ةليئانوألا ةلاسغلا كرحم نم جرخي ةداعو

 زيمم عضو ىف دوجوملا فرطلا نكلو ماقرأ ةتزورلا ىلع بكي ال نايحألا رثكأ فو

 لع



 تافلل ىئتيبلرلا فرطلاو ةيلاعلا ةعرسلا تافلمل ىسيئرلا فرطلا 7 كك مسلما فرطلا وه

 ميوقتو ليغشت انوكي (1) و (؟) نافرطلاو )١( مقر مسرلا ىف انه ىأ ةئيطبلا ةغرسلا

 .ىرخألا ةعرسلل 25) و (4) نافرطلاو ةعرسل

 مق رتموألا ةطساوبف ادج ةطيسب ةيلمع ةتزور دوجو ةلاح ىف فارطألا ديدحتلو

 ىفرط. نيب نركتس ربكألا ةءارقلاو 5و 4 نافرلعلا سايقب مق مث "و ؟ نافرطلا سايقب

 .ميوقتلا تافلل ةيواسم ليغشتلا تافل نوكي ةداعو ةئيطبلا ةعرسلا

 :رايتلاب ةئيطبلا ةعرسلا رابتخالو

 فرطلاب ءابرهك فرط لصو

 ىفرط نيب فثكم لصو ١ ىسيئرلا
 ةئيطبلا ةعرسلل ميوقتلاو ليغشتلا

 ن1 سهلا نضرفللو

 ىلع رخآلا ءابرهكلا فرط عض -

 .نيعم هاجا ىف كرما روديسف 5 فرطلا

 مقر فرطلاب هلص مث كرا فقي ىتح رظتناو ١ مقر نع ءابرهكلا فرط لصفا -
 طسوتملا ىف ديزت الو رايتلا ةدش سايق بجيو اذه سكاعملا هاَجالا ىف كرما روديسف

 : هظوحلم

 .دارفوركيم ١1 طسوتملا ىف نوكت فئثكملا ةعس

 :ةيلاعلا ةعرسلا رابتخال

 نأب املع ةعاتللا ةعرسا# ناك فرغ متي نيتلاحلا ىف ةتباث ةمواقم ةميق ىطعأ اذاق

 .دحاو هاا امعت ةيلاعلا ةعرسلا
 خي 3 يل
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 تسديل 6:فرطلا» ١ و114 بتقوطلاو ١ كقرطلا ةيناةيواست ريق دا 3 لفعأ اذ] انا

 .ليغشتلا تافلم صخت ىتلا ىهو لقأ ةمواقم

 : ةتزورلا ددجو 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 كودو بَيئؤَعلا

 : لاثم
1 

 2 1 هل 8

 موأ 2-05 1-4 موأ !١ ؟- ١

 موأ 7-25 مو 2 ة- ١

 موأ 7٠١ - ها * موأ 5-56

 موأ ١ < ه- 4 موا 4112 8" 5

 لقأ نأ دجفس كرا اذه لقم سفن نينسيلا لقا نع تاءارقلا هذه ىف كتعبار

 ١ نيفرطلا نيب موأ ٠" ةيناثلا ةمواقملاو ١و ١ نيفرطلا نيب موأ ١١ ىه ةمواقم ةميق
 مهنم ةءارق لك نأ كلذ عمو نيفكرلا نيله نه ناعأ ىيناورتلا قابس "و
 ميوقت تافلم صخت ىرخالا ةءارقلاو (موأ ١؟) ةيلاعلا ةعرسلا ليغشت تافلم صخت
 (موأ 3 اضيأ ةيلاعلا :ةعرسلا



 ةعرسلا ةمواقم ةميق نم لقأ امئاد ةيلاعلا ةعرسلا ةمواقم ةميق نأ امئاد ركذتف)

 ةيلاعلا ةعرسلا ليغشت تافلم ١ و ١ نأ ىنعمب . (ةئيطبلا

 ةيلاعلا ةعرسلا ميوقت تافلم “و ١

 هميقف ةيواستم ريغ اتناكو ةعرسلا سفن صخت ناتمواقملا تناك اذإ هنأ ركذت)

 . (ميوقتلا تافلم صخن ىلعالا ةمواقملا

 .ليغشتلاو ميوقتلا تافلم نيب كرتشملا فرطلا وه ١ مقر فرطلا نذإ

 . (ةيلاعلا ةعرسلا كرتشم هسفن وه ةئيطبلا ةعرسلا كرتشم نأ ركذت)

 و ١ كافرطلا ةءارق عومجم ىواست ٠ و ١ نافرطلا ىب ةءارقلا نأ دكأتلا ىف ةدايزو

 را

 ليغشت © فرطلاو كرتشم ١ فرطلا مه كرحملا نم فارطأ ثالث تددح دقو نآلاو

 .ةيلاعلا ةعرسلا ميوقت " فرطلاو ةيلاعلا ةعرسلا

 ىتلا تاءارقلا نم . ةئيطبلا ةعرسلا ليغشتو ميونت وصخي مهنأ ايهيدبو © و 4 نافرطلا ىقبتي

 و ١ فرطلا نيب كلذكو موأ 4٠ ىواسي 4 فرطلاو ١ ىسيئرلا فرطلا نيب نأ دجتس اهتربتخا

 ليغشتلا تافلم ىواست اهيف ميوقتلا تافلم ةئبطبلا ةعرسلا نأ نوكي ام ةداع اذهو موأ ٠ ع نه

 . نايحألا رثكأ ىف ًابيرقت

 ةياهنو ةيادب زاف لكل زاف ” كرحم اهنأ ىلع ةئيطبلا ةعرسلا فلت تاكرخلا ضعب ىف
 ددع ىف ةيواستم عيش لك ىف رخآلا زافلا تافلم ىواست زاف لك تافلم نأ فورعمو

 . ليصوتلا ةقيرط ىفو كلمسلا كمس ىفو تافللا

 ذخأيف تايادبال ةبسنلاب امأ «كرحما لخاد لظتو اعم تازاف ثالثلا تاياهن عمجيو

 فرطلا اعم احبصيو ةيلاعلا ةعرسلل كرتشملا فرطلا عم ديدحت نود اهنم فرط ىأ

 :نييعرسلل ىيننكرلا

 ةيواستم تاءارقلا عيمج نأ دجتس ةئيطبلا ةعرسلا فارطأ سايق دنع ةلاحلا هذه ىفو
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 ةمواقم سيقتس ةئيطبلا ةعرسلا نم نافرط ىأ نيب رتموالا ىفرط تعضو اذإ كنأ ثيح

 .ةيواستم تازاف ثالثلا تافلم نأ انئدخل امكف رخآ زاف تافلم ةمواقم+زاف تافلم

 ةعرسلا ىفرط نيب فئكملا ىفرط عضي ىداع زاف ١ كرحم هناك هليغشت دنع لماعيو

 رخالا ءابرهكلا فرطو ١( مقر) نيتعرسلل ةيسيئرلا ةطقنلا ىف ءابرهكلا فرطو ةئيطبلا
 ه مقر فرطلا ىبلع هعضي وأ هاججلا ىف كرحملا لمعيف (4) مقر فرطلا عم ةرم لصي

 .رخآلا هاحالا ف لمعيف

 اهءارق ىتلا ةءارقلا سفن ىطعيس ه و 4 كافرطلا سايق دنع كنأ ركذت انه نكلو

 فل ةلاح 2 ارقي املغم نينئالا ةمواقم [ رمجم سيلو توا وأ و ١ نيب رتموألا

 . ميوقتو ليغشت كرا

 فارطأ ؟ تاذ كرحم رابتخلا ةبشيك

 ةلكشم ىأ دجوتال ةلاحلا هذه' ىفو فارطا ا/ اهل ةتزورلا تاكرحم ضعب دجوت

 ,تارابتخالاو فارطالا ديدحتل

 نافرطلا امأ . ليصفتلاب اقبسم انحرش املثم امامت فارطأ © اهب تاكرحملا هذه لثمف

 لخخاد دوجوم دولرفوأ نافرط امهو كرحملا نافلم نع امامت نالصفنم امهف نارخالا

 ببس ىال تافلملا ةرارح ةجرد ىف عافترا ثودح دنعو .تافلملا سمالم كرمخا

 .نافرطلا لصفيس ىأ ةقلغملا هسمالت ةطقن لصفي
١ 
 ناذهو موأ ارفص ىواست نيفرط نيب ةءارق دجوت هنأ دجتس تارابتخالا دنع ىلاتلابو

 امه افرطلا ناذه حبصيف سمخلا فارطالا نم رحنا فرط ىأ عم الصتي ال نافرطلا

 .طقف فارطأ ه هل كرحم لثم امامت لماعت فارطالا ىقابو دولرفوالا افرط

 ضعب ىف وأ طقف ةمعيطبلا ةعرسلا عم رميتلا ةرئاد ىف دولرفوالا نافرط لصتيو -

 ةيلاعلا وأ ةئيطبلا ةعرسلا عم ىأ كرحملل ىسيئرلا طخلا عم ىلاوتلاب لصوت نايحالا

 .اضيا
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 تافلملا ةرارح ةجرد عافترال ةجيتن هطاقن دولرفوالا اذه لصفي نايحألا ضعب ىفو

 ةعرسلاب لمعي وأ كرحما لمعي ال كلذبو اهترارح ضفخنت نأ دعب ىتح الوصفم لظيو

 . كرحا جراخخ نم اعم نافرطلا ليصوتب هئاغلإ نكمملا نم ةلاحلا هذه ىفو طقف ةيلاعلا

 لخادلا نم دولرفوالا اذه لصتي طقف فارطأ ه ىلع ىوتخت ىتلا تاكرمملا نفو

 كلف بجي الوصفم لظ اذا ةلاحلا هذه ىفو نيتعرسلل ىسيئرلا فرطلا عم ىلاوتلاب

 .اعم امهليصوتو دولرفوالا ىفرط ديدختو كرحملا

 : هظوحلم

 ةيلاعلا ةعرسلا ىف ليغشتلا فرط عم ميوقتثلا فرط تلدب اذا تاكرمملا ضعب ىف

 الو ةلاسغلاب ليسغ دوجو نودب رودي نأ نكمملا نم ىأ لقأ ةردقب كرحملا لمعيس
 ليغشتلا ىفرط ناكم ريغ ةلاحلا هذه ىفو .ليسغلا دوجو ةلاح ىف ءدبلا عيطتسي

 .رخالا ناكم فرط .ةيلاعلا ةعرسلا ىف ميوقتلاو

 اهيف نوكي .زاف ١ كرحم اهنأك ةئيطبلا ةعرسلا اهيف فلت ىتلا تاكرحما ضعب ىف
 نأ بجي اذه١'ئدختو اذإف .نيترحألا 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

 . 5 نم ًالدب فارطأ / اهفارطأ حبصيل هتزورلا ىلع نيلصفنم اوجرخي ةفلتخملا ةزافلا نم
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 دحاولا هجولا تاكر حم لاطعأ

 وأ ىزك ملا درطلا حاتفمك ةيجراخم تاقحلمب لمعي دحاولا هجولا كرحم نأ ثيح

 .لاطعأ ثودح ىف ًاببس نوكن نأ نكمملا نم هذه. لكو اهريغ وأ فثكملا

 تاكرحم لاطعأ هبشت دحولا هجولا كرا لاطعأف مالكلا راركت نم ًالدبو كلذلو

 تافلم عم لصتت ىتلا تاقحلملا ىلا ةفاضإ ةزاف طوقس لطع ءانثتساب هجوأ ثالنلا
 .ميوقتلا

 (دحاولا هجولا تاكرحم ىجراخلا ليصوتلا رظنأ)

 كرحملا قلغ ماكحأو ىلبلا نامور ةيحالص نم دكأتن نأ دعب هنارود كرحأأدبي مل اذإف

 وأ فثكم ناك اذإ هعم لصتت ىتلا تاقحلملاو ميوقتلا تافلم نيب رصحني لطعلاف ًاديج

 ةيوقتلا كافل عم لصتملا نحلللا ةيسالبص نم لكانت راين ىلير وأ ىزكرم ورط حاشفت
 فثكم وأ ميوقتلا تافلم نع رايتلا لصف مدع ةلاح ىف امأ اهسفن كرحا تافلم مث

 توص هل نوكيو ةيلاع رايت ةدش بحسيو هتعرس نم أطبأ ةعرسب كرحما روديسف ميوقتلا
 وأ ىزكرملا درطلا حاتفم نم ةلاحلا هذه ىف دكأتف .قرتحي رايتلا اذكه كرت اذإو جعزم

 . تلوفلا ىلير وا رايتلا ىلير

 هج ولا تاكارع ىجراخلا ليصوتلا ادي سرد ةلوهسب لطعلا 55 فشك ةلوهسلو

 , دحاولا
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 هجوأ ةثالث تادلوم

 فاليشألا ىدنو هَتايساَسا ىلع  قرعتلا ضرغلا نكلو ةضافتسأب تادلوملا سردن نل
 هتعاطتساب نوكي نأ تاكرحملا فل ىف ةربخ هل نم نكمتي ثيحب كرما 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 عطقي فلم ىأ نأ لوقي ىذلا نوناقلا ىلع دمتعت هلمع ةركفو

 امأ .ًامامت كرحملا لثم فلي تباث مسج نع ةرابع دلوملاو .راين هيف دلوتي ىسيطانغم
 ًاعم اولصتيو تباثلا مسجلا باطقأ ددع سفنئب تادخم هيلع فليف كرحتملا وضعلا

 نيتبكرم' ساحن نيتقلحب اولصتي نافرطب ارهتنبو .سكاعم هاجيإب مهيف رايتلا رمي ثيحب
 نيتقلحلا قوف دوجوملا نوبرشلا ةطساوبو .هنع نيلوزعمو كرحتملا وضعلا سك ا ىلع
 ىسيطانغم ضيف -ددلوتيف كرحتملا وضعلا تافلم ىلإ «الثم ةيراطب نم) رمتسم رايت لصي

 تباشلا مسجلاب ةدوجوملا تافلملا ضيفلا اذه طوطخ عطقت كرحتملا وضعلا نارودبو

 .رايت اهيف دلوتيف

 ايمانا ة فلا
 كياولا يادوتحسلا



 ال ًاضيأو .نوبرش دجويال ىلاتلابو قالرنأ تاقلح اهب دجوي الف ةثيدحلا تادلوملا امأ

 .رمتسم رايتب ةيجراخ ةيذغت جاتخ

 ةيجراخخ 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 رخأو ىسيئر روتور كلذكو .دعاسم رخأو ىسيئر تباث مسج نم نوكتت

 .ىدح ىلع ءزج لك حضونسو

 ديححوتلا ةرئاد

 ىو
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 :ىسيئرلا تباثلا مسجلا

 عضو ىف هيراجم نأ خئوس كرحملل تباثلا مسجلا نع هنيوكت ىف فدتخي ال وهو

 4 نوكي نايحألا رثكأو ًامامت هجوأ ثالثلا تاكرحم بولسا سفنب مسقيو .لئام

 متيو (ىرجملاب نابناج) دلوملا اهب فلي ىتلا قرطلا رثكأو ةقيرط ىأب هفل نكميو باطقأ



 ناك اذإ ليصوتلا ًاييقيا عبطلابو كرحلا تاباسح سشنب هدي كلمش و هتفل ددع باسح

 ةتزورلا ىلع لصوت فارطأ 1 هنم جرحي ةياهنلا ىفو . ىجراخ ىزاوت هب 0 ىداع

 .بولطملا دهجلا قرفل ًاعبت اتلد وأ راتس هب ةصاخلا

 لورفتكلا ةرئادل صاخ تلوف لإ جاتحي تادلوملا صعب 8 هنأ ةظحذام عم

 .دلوملل ةيسيئرلا فارطألا ن * ريق نيف رط ةرئادلا هذهل كدا 1 ةيكتملا نمف :ةيلورتكلالا

 هتظحالم بجي أم اذهو) و .راثس عمجب ةطشن 2 رجالا فرطلاو دحاو فرط وأ

 ةعومجم نيب ماحل نم. قنافلا فرطلاو ةيسيئرلا قارطألا' نم فرط ةخاي هنأ دج

 ةصاخن تافلم اهل فلي قىرفشأ ناوحمتأ ضني ىف وأ .رجشاو لكلام 7 0 ىرخا

 ليلق رثكأ وأ ةدحاو ةفغلب نكلن رخآ كلرحم ةليصوت نع ةرابع د ن1

 دهجلا قفرفب ةيصاخش ىه انتدع امك نأكل 0 ةدلططخلا سفنبو 0 فا رطألا

 رو دلوم ىلإ دلوم ةرئاد نم دهجلا اذه ةميق فلتختو . :٠ ينإ اورثنكلا ةرئاد ىدغيس ىذلا

 ةرئاد دلوملل مهصتس تنك اذإ 3 فارطألا هذه رييعت بجيل كاف : ةيميسصتل اعل

 .ةديدج لورتنك

 (106( 1101 ؟[01[2) دعابسملا تباثلا مسجلا

 سشن اهددع نوكي 3 نكمملا نمو تالفقالا ةدع لثمت ثادخحلا نم ددعب فليو

 .هيف رثكأ وأ تباثلا مسجلا باطقأ ددع

 .نيفرط («تاكرحما ليصوت نيناوق سفنب) أعم اهليصوت دعب تافلملا هذه نم جرخيو

 ًاعبت كلذو فارطأ 1 مهنم جرخيو نيئزج ىلإ دعاسملا مسجلا مسقي ةليلق نايحأ ىفو

 :كلرملا لوزتتك ميمصتل

 ىسسيبرلا كرحتملا دوضعلا

 لصتتو يا تاع مسجلا تاطقأ ددع سشن لثمت تادخيم نع ةرابع ويش

 اذ ةياهنلا ىف يا مك اعم هاجاب تادخلا ىف رايتلا رمي ثيحب ةياهن معنا ةياهن أعم
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 ةرادألا دومع ىلع ةبكرم ديحوت ةرئادل بلاسلاو بجوملا ىفرطب اولصتي طقف نافرط

 .كعم روذتو

 (]آ:011عز' [غ01[5) دعاسملا كرحتملا وضعلا

 راتس مهنم تاياهن ثالث لصوي فارطأ 1 هنم جرخيو هجوأ ثالث كرحمك فلي

 .ةرادالا دومع ىلع ةبك رملا ديحوتلا ةرئادب تايادب ثالثلا لصتيو ايلخاد

 سلال( تقلا ينلضنلا

 اي ١ |
 1 ل

 :ليغشتلا ةركف

 ىهو (:عوالسما جدع عاتكتتت) ةيقبتملا ةيسيطانغملا ةيرظنب نوكت رايتلا ديلوت ةيادب

 لصف دنعف ةرم لوأ تطنغمت املاطو حئارشلا طنغمتت تافلملاب رايت رورم دنع. هنأ لوقت
 ولو ةيسيطانغملا صاوخ ةلماح لظت اهنكلو ًامامت ةيسيطانغملا دقفت ال كلذ دعب رايتلا

 . ةطيسب ءازجأي

 ًادج طِيسب دهج قرف دلوثي دلوملا نارود دنعف ةيقبنملا ةيسيطنغملا هذه لغتسيوهو

 قوحتم ةطساوب اهعفر ديو اهمو تباكلا:ستملا ىف لورتنكلا ةزكادب ةضاخخلا فارطألا ىلع

 ف قسانم زبيد قرف كلوش يف و فاسلا ةباشلا عيمسإلا فارطأ ىلإ ليمترهتقحم
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 كرغا سك ىلع ةيك رملا دعا هلت ارسل قفانتلا داكعلا سقلا تافلف

 ىلع حبصا كلذيو بلاسلاو بجوملا نتطقن نلف ةيسنت لا ةتيبوبلا ىفرط اهب لصتملاو

 ىف بولطملا دهجلا قرف دلوتي ىلاتلابو ةبنسانم ةميقب رمتسم رايت ةيسيئرلا ةنيبوبلا ىفرط

 .ىسيئرلا تباثلا مسجلا تافلم

 ةيقبتملا ةيسيطنغملا ىلع ةدمتعم رايتلا ديلوت ةيادب نأ ظحالت ليغشنلا ةركف نم

 ةيسيطانغملا هذه دقفت نأ 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 .رخنآ ببس ىأل وأ ةدشب

 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)

 كين و كرحتملا دهعاسملا مسجلا تافلم نش تلو كئاودينم رتفعشلا رايعلا ليصوت ةلظحلو

 دلوملا ىلع ليمحتلا بجي الو .ةيسيئرلا ةئيوبلا ىلا ديحوتلا ةرئاد نمو ديحعوتلا ةرئادل

 وه امك تلوفلا لظ اذإف .ةيجراخلا ةيذغتلا لصفأ ةليلق ةرتف دعبو .ةينمعلا هذه ءانثأ

 ةبولطملا ةيسيطانغملا تبستكا دق حئارشلا نأ اذه ىنعمف ىسيئرلا مسجلا تافلمب

 .ةيذغتلا هذه كودب ةيلاتلا تارملا و لمعيسو

 لشحلاب ناك اذإ لاوخألا لك ىف ةقبان هذلرملا تيحجلا قرف ةمايق لظقا نأ تجيز

 :اهمهأ لماوع ةدع ىلع ةيلمعلا هذه فقوتتو لمح نودب وأ طسوتم لمحب وأ لماك

 اهنم لحارم ةدعب رمت ةيسيئرلا ةنيبويلا تافلم ىلا لصي ىذلا رمتسملا رايتلا ةميق -أ

 ةدعاسملا تافلملاو ةينورتكيلالا لورتنكلا ةرئادو ديحوتلا رئاودو .لورتنكلا لوحم

 رتمعتملا رايعلا لوضو ىلإ فدرت ءاوج ألا هذه قياورج آب لطعا اق اهريغو

 فارطألا ىلع دهجلا قرف ضفخني وأ عفتريف ةبسانم ريغ ةميقب ةيسيئرلا ةنيبوبلل

 ؟



 قف جتني هيإ يلاعلابو هيلا ةديب وبلا ىلإ رايت ةكيضأ لصي 2 3 .دلوملل ةيسيئرلا

 لوح ديحروت ةرئاد
 بلاس ىلا زاف " رايت
 ا رق 0
 3 ؟ رع

 باطقٌألل ىسيطانغملا لاجملا ةعرس سفن نوكن نأ بجي رئادلا وضعلا نارود ةعرس -ب
 نمف ةقيقد/ةفل ١6٠١ ةعرسب رودي نأ بجي بطق 4 دلوملا ناك اذإ هنأ ىنعمب

 لمحلا ليصوت دنعو هتردق فعضتف ليزيدلا كرحم ىف تيوفن ثودح نكمملا
 اذه لكشي عبطلابو ًاضيأ ددرتلاو دهجلا قرف ضفخني ىلاتلابو هتعرس ضفخنت دلوملاب
 قرف ةدايز ىلإ ىدؤي ةعرسلا عافترإ كلذكو« .دلوملاب ةلصوملا لامحألا ىلع ًارطخ
 , ددرتلاو دهجلا

 ةميق طبض نكمملا نم -ج

 ةئيعم دودح ىف دهجلا

 دجوت ةريغتم ةمواقم ةطساوب

 ةينورتكلإلا لررتنكلا ةرئادب

 تاذ لوحملا قيرط ناو

 دوجوم وهو ةيئاوهلا ةرغثلا

 0 ساو ل عنتاب

 املك ةيئاوهلا ةرغشلا تداد

 .دهجلا قرف ةميق تعفترإ
 ني



 دلوملل ةيسيئرلا لاطعألا

 لمح نودب لمعي دلوملاو تلوف دينيا © َك
 فلات (ما/آ؟) ة هيلو رل ركلألا لو - ةرئاذ زيف *

 دجو نإ ديحوتلا ةرئاد فثكمب تروش ”

 دعاسملا تباثلا مسجلا تافلمب تروش وأ لصف *
 لورتنكلا ةرئاد ةيذغملا ةدعاسملا تافنلا ىف لسفا

 ةيجراخ ةيذغن جاتحيو ةيقبتملا ةيسيطانغملا دف ”
 ةصغقخلم دلوملا ةعرس

 لورتنكلا لوحمل ىوناثلا فلملا ىف لصف *

 لمح ودب لمعي وهو ضفخنم دلوملا دهج 8

 مك الا ىلع ةبكرملا ديحوتلا ةرئادب وأ ةعوبطملا لورتنكلا ةرئادب رثكأ وأ دحوم فلت "

 ةضفخنم دلوملا ةعرس *

 .ًادج ة ريعست ديالا لوح ةيئاوهل 5 ةرغنل ؛هأ| 14

 لمح نودب لمعي وهو عفترم دلوملا دهج ال

 لورتتكلا لوح .ىرناقلا قلما ىف تروش

 ةعشت رم دلوملا ةععرس :ٍ

 ةريبك لورتنكلا لوحم ةيئاوهلا ةرغثلا *



 ليزيدلا كرحيم فعضل ةجبشن ليمحتلا دنع ضفختتت ةزعسلا ليمحتلا دنع ضفخني دلوملا دهج ال
 دلوملا ةردق نم 5 لمحلا 7

 (بذبذم) تباث ريغ دلوملا دهج ان

 ةيباث ريغ دلوملا ةعرس "

 صخت فارطأ ىأ كلذكو ةديج ريغ ةعوبطملا لورتنكلا ةرئادل ليصونلا فارطأ ”
 لورتنكلا

 دلوملا ةرارح ةجرد ع افترإ ل

 دئاز ايمحح "*

 تافلملا ىطغت ةريبك ةيمكب ةبرثأ أ ةفيظن ريغ ديربتلا ءاوه تارمم *
 تافلملا لزع ىف ضافخنأ م

 : تاظحالم

 د ةينيبقت ةليعس انعا هيك كعانسملا ةةيباقلا .هسحلا تاتفلف. فا لإ نش علل

 ةريعتم ةموأقم ةطساوب وأ :تيلوف 5 كيلر ضفخنم تلوفب ًادبأ ةيقبتملا ةيسيطاتغملا

 . فارطألل لصاولا تلوفلا ةميق ىف مكحتلا كنكمي ىلاوتلا ىلع

 ىتح ًاديج اهزيمت بجي ةعوبطملا لورتنكلا ةرئاد ىلا ةلصاولا فارعألا كف دنع 0
 عىيشلا سفن ننقل جولتاك دوجو مدع ةلاح 3 000 :ةئاكم فرط لك ذوعي

 نعاسلا نا: فياعلا هسحلا"كتافلو قلقا دبع



 ةرئادلا تكارطألجتف يضحي نة جتا أ يبان الا لزغزابتتتأ ةلاح ىف

 .عفترم تلوفب كرحتملا وضعلا تافلم لزع رابتخأ لضفي الو اذه ةينورتكلالا

 كنكميو 184 ةيرهاظلا ةردقلا ىه دلوملا ةطفي ىبع جست علا نقلا داع

 !10' ةلاعفلا ةردقلا ديد ىبيرقتلا نوناقلا هذه ةطساوب

 ليغشت تافلم) زاف ١ اهنأ ىلع دحاولا هجولا تادلومل تباغلا مسجلا تافلم مسقت ال

 . لورتنكلا ةرئادل عفرأ كلسب ةيونا ةدحاو ةعومجمو .(طقف

  05و لل 7 ١1111 1
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 ىتلا رئاودلا ةصاخنو تاكرخم ا رئاود سفن ىه تادلوملل تباثلا مسجلا تافلم رئاود ان

لورتنكلا ةرئاد فارطأ ةظح الم بجي هنأ ريغ . ىجراخ ىفزاوت ليصوت - ىوتحخ
 

 .تازاف ثالغلل ةيسيئرلا تاياهنلاو تايادبلا نم عقرأ كللسب فارطأ ىفو



 ةيئابرهكلا تالوحملا
 ةعومجم نم نوكتيو تلوفلا ةميق عفر وأ ضفحخ- ىف ىئابرهكلا لوحخا م

 امس املا م ةزكي ق قوفو حئارشل لا هذه هلوحو لولا ةردقل ًاعبت ةنيعم ةرفاعبب حئارش

 لا 1 ل ا ملال قالا ا ع عطا ها كب سدا
 ددعل ًاعبت راين اهيف دلوتيف لاجملا عطقت ةركبلا قوف ىرخأ تافل ددع ىأو ىسيطانغم
 سكعلاو اهيف دلوتملا تلوفلا داز تافللا هذه ددع داز املكو اهتافل

 هيف طسوألا علضلاو 13 فرح لكش وه رثكا داتعملا لكشلاو حئارشلا لاكشأ ددعتت
 طقف طسوألا علضلا لوح تافلملا نوكتو ىبناجلا علضلا ضرع فعض ىواسي هضرع

 معو كمس ساقي تافللا ددع باسح دنعف تفلتخا امهم قع
 ةركبلا هق وف بك ريس ىذلا علضلا



 لوح فل ةداعإ تاوطخ

 ةمولعم نكت مل نإ وأ لوحملا ىلع ةلجسم تناك اذإ :ةيراطلا تلوفلا جيف ةقربربا#

 . لوح ا اذه هل مدختسملا زاهجلا هب

 .ةركبلاو حئارشلا جراخن ءازجأ ىأ كف *

 اعم ةطوغضم ىهو حئارشلا هلم

 ةحيرش لوأ نأ ةظحالم عم .ةركبلا لخخادب ىذلا ءزجلا ضرع سايقو ةحيرش كف *
 . عنصلا ةكيحس تاالومخا ىف ةصاخ ةبوعصب جرخن

 .ةركبلا لخخاد نم حئارشلا ىقاب كف *

 هرطق سايقو ىئادتبإلا فلما مث .رتموركيملاب هرطق سايق عم ىوناثلا فلملا كلس كف

 - دححاولا تلوفلا تافل ددع

1 
 00 7 ا

 (عبرملا رثملاب ضرعلا 2 كمسلا) اك ةيسيطانغملا ةردقلا ماتح ةز

 :نوناملا حيضوت

 تاالوحلا عيمجل مدختسي تباث مقر 4,44 *

 ([12) ستريهلاب اقل ةبذبذ ةميق نه

 : ىتالا لودجلل ًاقبط هديدت نكمي ةيسيطانغملا ةردقلا لماعم *



 ةيسيطانغملا ةرِدَقْلا لماعم

 لوحيو ةركبلا لخادب ىذلا ىديدحلا بلقلا ضرعو كممس وه ضرعلا اك كمسلا

 ىف تلوفلا ميقب صاخ حانلا اذهو دحاولا تلوفلا تافل ددع وه نوناقلا جانو
 .ىوناثلا فلملا وأ ىئادتبإلا فلملا

 فلم - تلوف ١١١-5١١ ىئادتبا فلم ةبولطملا ميقلا ملم 1٠ هضرعو ملم ه٠
 ١-5-٠١٠١ ه ىونا

 : لحملا

١ 
 00 ار ا ا ع دحاولا تلوفلا تافل ددع <-

 6” سس 70027

١ 
 تلوفاةفل ؟, 555 2 د

 ةفل ؟, 557 - دحاولا تلوفلا تافل ددع ثنذإ 5

 .ةبولطملا تلوفلا ميق ىف هراصتخا نود ٌحانلا برضا مث

 نمل



 ىئادتبالا فلملا

 ةفل 548 ىأ ؟4ا/,0/ - 5, 55 اي تلوف ٠

 ةفل 451 ىأ 79-434544 68+ تلوف

 :ىوناثلا فلملا -

 ةفل ؛ ىأ ؟,5ا/8- ١7,؟ت؟ ا>؟ تلوف

 غل 11 نا 1 هاك ا 0201 كلرخ »

 ةفل 5/8 ىأ ؟/ , 54 - * تلوف ١١

 فلملا كمس نم لقأ هرطق هكلس نأل ىئادئبالا فلملاب أدبأ ةركبلا قوف فللا دنعو

 ىوناثلا

 فلملا كلس رطق ناك اذإو 0 وريزلا فرط ربتعي ىئادتبالا فلملا كلس ةيادبو

 ىذلا كلسلا ناك اذإ امأ . اهعطق نم فوحلا نود ةلوهسب ةياهنلا ىف فارطألا هذه

 عم كلسلا سفنب فارطالا جرختت 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 فرخألا ةفلل ةرزاجم

 لكك ن كلر ١١١ فرط وه ىناث فرط جرخيف ةفل ؟4/ ىلا تافللا ددع لصي

 7١" فرطلاو وريزلا نيب ددعلا نوكيل ىرحأ ةفل /١4 .ةفل 75/ قوف كلسلا سفنب

 .لماكلاب ىئادتبإلا فلملا تافل ىطغت اهنأ دكأتو كلسلا

5515 



 فلملا وريز ىه ةيادبلا هذه نوكتو ىوناثلا فلملا كلسب ةديدج ةيادب ادبإ مث

 لمكأ مث تلوف ١,5 فرطلا جرخأ مث ةفل ؟ ىلا لصتل تافل ددع لمكأ مث ىوئناثلا
 تافللا ددع قوف لمكأ مث تلوف ” فرطلا جرخاو ةفل ١4 ىتح تافللا ددع
 لزعأو كلسلا عطقأ مث تلوف ١١ دهجب صاخلا فرطلا جرخيف ةفل ١/8 ىتح فوفلملا

 .نابسرب ةقبطب ىوناثلا فلملا

 تافلملا قرتحتس كلذ ثدح اذإف حئارشلا عضو لبق تافلملل رايث ليصوت متي الو

 ابق فارطألا رابتحخإ نكمملا نمو .ًادج ةريبكةلاحلا هذه ىف ةيئاوهلا ةرغشلا نأ ثيح
 طقف لصف دوجو مدع نم دكأتلل ىلاوتلا حابصم وأ رتموالا ةطساوب حئارشلا عضو

 .دهجلا ةميق رابتحخال سيلو

 حئارشلا نيب غارف دجوي ال ثيحب ماظنب ةركبلا لخاد حئارشلا عضوب ادبا مث

 كر ىأ دجوي الو ًاعم حئارشلا تطغض املكر ةركبلا لحخاد عاطتسملا ردق طغضتو اهضعبو

 .ًامامت هتوص ضفخنأو لوحملا ةءافك تداز املك ةيئاوه ةرغث
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 د
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 ىئادتبالا فلملا يوناثلا فلملا

 :رايتلاب لوحملا ةبرج

 ىف نيفرط نيب ردصملا تلوف لصوي حئارشلا نع تافلملا لزع نم دك اعلا دعب
 وريزلا فرط نيب اولصتي علو 7553 فلولا كاك اذإ ىنعمب ةميقلا سفن مهل لوحلا

 فرط نيب لصوي تلوف ١١١ ردصملا ناك اذإ وأ 55١ فرطلا نيب ىئادتبإلا فلملل

 :ةنميقلا سفن: مهل نيقرط نيب نيعم دنهج:قرف لصو املاطو 371 فرطلاو وريزلا
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 هذه ىقاب رابتخإ كنكميو .فارطألا ىقاب نيب ةدلوتملا تلوقلا ميق ىقاب لوحا ىطعيس

 .ةبولطملا ةميقلا نيفرط ل اك 0 دكأتلل رتيمتلوف ةصساوب فارطألا

 : تاظحالم

 امأ ىتؤناثلا.فلملا نع ىئادغبإلا فلملا.لرعت , فتكي ةريغسلا تاردقلا تالوحم ىف اذ

 اهقوف ىتلا ةقبطلا نع تافل ةقبط لك لزعي ةريبكلا تاردقلا تاذ تالوم ا ىف

 نأ ملعت نأ بجي | نكلو لضفأ ناك لزعلا ةميق تداز املكو
 نيعم مجح كانه

 لوخد نكمي ال ةياهنلا ىف كللذ  ثدح اداف هنع نار نأ بجيل 0 قوف

 ورخآ ههج حضونت رثسمولفلا ملقلاب تامالاع عضو 00 كف يع اضفي ال

 ةهج نم اوناك اذإ وأ ىوناثلا فلملا فارطأ جورحخ ههجو ىئادتبإلا فلملا فارط اللا

 ..ةدحاو

 فللا ةنيكام سكا ىلع كيتساللبلا ةركبلا عضوب ىفتكي ةريغصلا تالومخلا ىف اد

 ىلإ جاتحيس ىتلاو ةريبكلا تالوحما ىف امأ .نيتهجلا نم بشخ نيتعطقب اهزجحيو
 عضو ةلاحلا هذه ىف لضفي .ًالثم ماحللا تالوحمك اهعيبطتل تافلملا قوف قدلا

 ةنيكام سكا ىواسي رطقب ةمرفلا بقثتو طبضلاب ةركبلا غارف عيولامت بشحخ ةمرف

 ىذلا غارفلا ةحاسم قيضت وأ كالسألا قوف قدلاب ةركبلا رثأشتال ىتح فللا

 .ىوقملا قرولا نم ةركبلا تناك اذإ .ةصاخ حئارشلا هيف لخدتس

 فلملا تلوف ةميقب لوحملا ةيذغت نكمملا ةمال

 12 لمخلا رايتةيش نأ دلك اعلا عم ىئادتبإلا

 ىئادتبالا فلملا كلس عطقم ةحاسم اهلمحتت

 (ق) :ةدرعم نايقن طقف لمعي هلو قاب اعل



 م رثكأ ىلع لوحملا ىوتحي نأ نكمملا نم ان

 أل

 5 2 " نخآلا نع اههنم لك لصفتم قئادتبإ فلم
 05 رثكأ ىلع ىوتحي نأ نكمملا نم كلذكو

 ناك اذإ ةلاحلا هله ىفذ . ىوناث نقيم نم

 110 هيي تلوف 5"٠*ب ىئادتبإلا فلما ىذغيس
 ةيادب عم (110) كرا فلل اكمل انه

 .تلوف ٠١١ رخو هريز لوأ ب زايتلا لصيو (0) ىناثلا فلملا

 كلذكو ًاعم وريزلا ىفرط لصيف تلوف ١٠١ ىئادتبإلا فلملا ةيذغت ةلاح ىف امأ
 .راوت نيفلملا ثوكيو اعم ١١١لا ىفرط

 ىلاوتلا ىلع نافلملا لصي تلوف 4/7 ديرب ناك اذإ ىوناثلا فلملا ىف ءئشلا سفنو
 .ىزارتلا ىلع نافلملا لصي طقف تلوف 54 ىوناثلا فلملا نم ديري ناك اذإو

 ىلعأ رايت ةدش كلهتسي ضفخنملا تلوفلا ىلع لوحملا ليغشت ةلاح ىف هنأل كلذو
 ناك اذإ سكعلاو .فصنلا تافللا ددعو .فعاضم كلسلا كمس نوكي ىلاتلابو
 .ىلعألا تلوفلا ىلع لمعيش لوحما
 اذإ ىتح دحوم كلس رطقب ىئادتبإلا نلملا فلي ةريغصلا تاردقلا تالوحم ىف

 دحوم كلسب هفلي ىوناثلا فلملا كلذكر دهجلل ةميق نم رثكأ ىلع ىوتحي ناك
 اهنيب ىتلا تافللا ددع ناك املك ةريبكلا تاردقلا تالوحم ىف امأ اكمتس رقكأ
 فلملا ناكت اذإ الاثمف دهجلا داز املك لقيو ربكأ كلس كمسب فلت لقأ تلوف
 5٠ قراطلاو وريزلا يبي ضلي تلوف نا ا ميق ىلع ىوتحي ىئادتبإلا

 اكو يوب“ مو 58: يب تاقللاو قيعم كلس كلمسب
 سفن' لمع اذإو ةديعم رايت ةدش كلبهنسيس تلوف 51١ ئلع لوا ليغشت ةلاح ىف
 اقأ رايق ةنش كلهشسسس تلوف 7 ىلع لوا

 ًامئادف ةمواقملا ةميق تداز ئلاتلابو تافللا ددع داز املك دهجلا قرف داز املك ال
 **٠و وريز فرطلا نيب ةمواقملاو ىوناثلا فلملا نم ىلعأ هتمواقم ىئادتبالا فلملا

 + ١؟



 .تلوف ١١١ فرطلاو وريز فرطلا نيب ةمواقملا ةميق نم ىلعأ تلوف

 ةردق نم ربكا لوحملا ةردق نأ نم دكأتلا بجي لوحملا ىلع لمح ليصون دنع ال

 ًاغبت ةليعمش ةردش هل زاف و زاف لحسأو ىداع لوحم تايراطبلا نحشب صاخلا لولا

 ىه ىوناثلا فنملا تلوف ةميقو .اهنحشيس ىتلا تايراطبلا ةعومجم وأ ةيراطبلا رايتل

 لؤحملا نأ انملع امنكو :تلوف. 74 رآ ؟*وأ 5.تتامس اذإ ةيراطبلا تلوف ةميق سفن

 ىوناثلا فلملا تلوف لو كيحس ون ةرئاد عضو مكي كللذلو . رمتسس رايتب قفذغتت نأ بجي

 .رمتسم 9 ددرتم نم

 نويش يب
 ديس
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 طيسب نحش لوحم ةرئاد

 نأ نكمملا نرش ةطيسبلا هزئاذلا نه وه زكا اناياكما اهل سك كال مع ضو

 موت نوم رتكلا جتا هليسعم نأذيل يكس فيض تلا ن هع دك لع لوقا يرعب

 ف

 ١؟



 ىداع نحش ةيناكمإ ىلع ىوتحي نأ نكمملا نم هنأ امك :قلدشم اهدهج تايراطبل

 ىذلا تلوفلا ةميق نم عفري هنأ عيرس نحش ةيراطبلا نحش ىف ةركفلاو عيرس نحش 1

 2 هةر 11د ايم متي تلوف ١5 ةيراطبلا تناك اذإ ًالثمف ةيراطبلا هب نحشي

 .عرسا تقو ىف تلوف

 مث تلوف 7٠١ ساسأ ىلع ىئادتبإلا فلملا فلي تالومملا هذه لثم فل دنعو

 ةبسنلاب امأ تلوف ؟ 50-56-55 كيلو ىلعأ تلوف لمحل ىرخأ فارطأ جرخي
 .1 ١8 ىلاوحب بولطملا تلوفلا نم رثكأ بسحيف ىوناثلا فلملل

 رثكأ ىوناثلا فلملا جرح نوكيس 2207-0 نيب ىئادتبإلا فلملا ىف رايتلا رم اذإف
 رم اذإ امأ .عبرس نحش لامعتسا دنع كلذو 1١5 ىلاوح ةيراطبلا نحشل بولطملا نم
 ةيراطبلا نحشل بولطملا نم رثكأ ىوناثلا فلملا جرخ نوكيسف 230-0 نيب رايتلا
 .اذكهو لوطأ تقو ىف ةيراطبلا نحش متيف طقف 1٠١ ىلاوحب

 ةيراطبلا تلوف ةميق سفن ىروناثلا فلملا جرحخح نوكي 245-0 نيب رايتلا رم اذإ ىتح

 ةعرسل ةرورض دوجو مدع ةلاح ىف ةيراطبلل لضفأ اذهو ىداعلا نحشلل لمعتسيو
 1 855 ب 03 ءاأا

 رع 0 2 /
 . ريبصف بقو ىف مهم

 مع



 ا 0 م

 ةيراطبلا 1 اا

 :ةظوحلم

 نوكت نأ طرشب دحاو تقو ىف لوحملا سفن ىلع ةيراطب نم رثكأ نحش نكمملا نم اذ

 ةدعملا تايراطبلا تاردق عومجم نم ربكأ لوحملا ةردقو .تلوفلا ةيواستم تاياراطبلا

 .لزحملا سفن ىلع نحشلل
 7 ماحل لوح ديحوتلا ةرئاد سفن ىه زاف ” نحش لوحمل ديحوتلا ةرئاد ان

 نم تلوف ١4 دهج عم ىلاوتلا ىلع تلوف ١؟ نانايراطب ليصوت نكمملا نم ان
 لا ف

 :لوحملاةردق

 ةحاسم تداز املكف حئارشلا ةيعونو ةحاسم ىلع لوألا ماقملا ىف لوحملا ةردق دمتعت

 ةحاسم وه ةردقلا ةميق ىف مكحتي ىذلا ىناثلا لماعلاو .لوحملا ةردق تعفترأ حئارشلا

 ال وبلا دع تناك اذإف كلسلا عطقم

 ىلع دمتعم وهف دهجلا قرفل ةبسنلاب امأ .ةردقلا ضفخنتس هه لقا فلاش طق لوقا حل

 ةميق ىطعيس بولطملاك تافللا ددع ناك اذإ كلذلو كلسلا رطق سيلو تافللا ددع

 كرا ةطفي ىلع. لجست ىتلا ةردقلاو كلسلا رطق ضفخنأ ول يح 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

 ل ةيرهاظلا

 ؟ ١1



 رايتلا ةدش > دهجلا قرف < (اله) ةيرهاظلا ةردقلا

 ةردقلا لماعم ا“ رايتلا ةدش ا دهجلا قرف < (178/) ةلاعفلا ةردقلا

 ١3 ةميق فاضي هجوأ ثالثلا رئاود ىف ةيرهاظلا ةردقلا وأ ةلاعفلا ةردقلا باسحلو
 !, 732 ىهو

 ام لوح حئارشلا ةردق ةميق باسحلو

 / "(مسلاب ىديدحلا بلقلا ةحاسم) < ةردقلا

 ةردقلا نذإ مسد < هكمسو مس 4 < ىديدحلا بلقلا ضرع لوحم ًالثمن
 تلوف 4٠٠ ىواست لوحملا اذه ةردق نأ ىأ //ن )٠١(' - 1٠0 ه_"(هاي؛) -

 ًابيرقت ريبمأ

 بلقلا ةحاسم ةفرعم ديرتو ةنيعم ةردفب لوحم ميمصت كيرت تنك اذإ سكعلاو

 ىديدحلا

 ميسقفسل

 ةيرهاظلا ةردقلا - ىديدحلا بلقلا ةحاسم

 ىديدحلا بلقلا ةحاسم نذإ أ/ف 2٠ ةردقب لوحم ميمصت 1 نإ الثمف

 ىديدحلا بلقلا علض لوط ىلع لصحتل ةحاسملا رذجب ىتات مث مس "' 2-1100
 نفكر 2 قدر نوح لق هيمصت كمملا نهنذإ مس ؛, 177 - ىلا ١ ةحاسملا رذج ىا

 ص
 عالضألا ىواستم لوحملل ىديدحلا بلقلا نوكي نأ طرتشي الو .ًابيرقت مس 4, © ا“ . 1 1

 الدبف ةحاسملا ىواسي مهبرض لصاح ضرعو لوط ىأ ىلع لوصحلا نكمملا نمف
 ىواست بلقلا ةحاسم نيتلاحلا الك ىفف مسد ا“ 6 اثم مس, ةحااسملا نم

 .مس7 *

1" 



 ا ىنل تالوحملل نع 5 17
 ف هم دخعتستس ام اذهو آلم + ددرتب

 :لاوقجألا رقكأ

ل طخلا . 0 0 تافل ثداعي كويك ( 5( 0 امأ
 كميق يبي .ب ىقنأ

 < ضرعلا)» ىإ ؟مسلاب ىديدحلا بلقلا ةحاسم لثمي لامش 5 0 طخلا

 (كلمسلا

 .دحاولا تلوفلا ثافل ددع لكي ةريعب ئضارلا طخلا

 :ىنايبلا ميسرلا مادختنسا ةيفيك

 دحاولا تلوفلا تافل ددعو ةردقلا داجيإ كنكمي ٠٠١ ص ىنايبلا مسرلا ةطساوب

 لوحملل ةبولطملا ةردقلا ملعت تنك اذإ سكعلاو بلقلا ةحاسم رادقم ملعت تنك اذإ

 ءايضبا .تلوفلا فافل دعو تقل هه راو ةثاس نا

 ىنايبلا مسرلا ىلا رظنلاب //ف ١6٠ ةردقب لوحم ىلع لوصحلا ديرت تنك نإ ًالغمف

 سفن قوف ًايسأر عفترأ مث مقر رخآ وهو /[ف مقرلا ىقفألا طخلا ىف ١ مقر

 ةطقن نأ دجتس 1125٠ ددرتلاب صاخلا ىنحنملا وهو ىنحنم لوأ لباقت ىتح ةطقنلا

 لوخملا اذهل ىديدحلا بلقلا ةحاسن نأ ىأ. ١ احح ف مقرلا دنع لباقتتلا

 نكمملا نم ىأ مس7,4 -1 14 ؟ بلقلا علض لوط ىلع لوصحللو م32 قام

 ىواسي مهججلان كمس ا“ءضرع ىأ وأ .ًابيرقت مسا“, /7,48 ىديدح بلق مادختسإ
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 تافل ددع»نأ أ + مقر وه (5) ىنحنملا عم لباقتلا ةطقنف تافللا ددعل ةبسنلابو

 .تافل 5 ىواسي دحاولا تلوفلا

 ةحاسم باسحل ىنايبلا مسرلا مادختسا لضفي أ//ف ٠٠٠١ نم لقأ تالوحا نان

 .ةردقلا ةفرعم ديرتو بلقلا ةحاسم كيدل ناك اذإ وأ .ةردقلا مولعم ناك اذإ بلقلا

 باسحب صاخلا نوناقلا مادختساف دحاولا تلوفلا ثافل ددع باسحل ةبسنلاب امأ

 . ىنايبلا مسرلا نم قدأ ةجيتن ىطعيسف تلوفلا تافل

 ظ 1 يللا للا
 بلع داب

 نب فرب ها رف

 01 ب يجي

 مه
00 

 ةلامطعلا»

 لا طغصض راف ”
 ا هه 1

 مسام يس هك دك

 [ ب جه 1 ل
 0 122 ١

 د سلا مت ل ص < دس ا -- ِ 1 5 - ها

8 5-1 

 ا 0ك

 مسه مجصتل

 ا

 ا

 هةمسعم

 ! نا ةتصسس2خ

1 
1 
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 ل
 نفل

 1١
 ا

 0 ا
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 1م
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 ضفخنملا طغضلا (تاراب) تافلم -ه ىلاعلا دهجلا ةتزور - ١

 لاعلا طغضلا تافلم -1 ضفخنملا دهجلا ةتزور -

 لوح ا حئارش 17 ديربتلل تيزلاب ةئيلم ىراجم -٠؟

 حئارشلا طغضل ةيوأز +



 هجوأ هنالث تالوحم

 عالضأ ثالئاهل زاف ” لوغملا ةحيرش

 ًامامت ةلئامم تافلم علض لك قوفو .ةيواستم

 تافل ددع باسحل ةبسنلابو نيرخأآلا نيعلضلل

 صاخلا نوناقلا سفن قبطي دحاولا تلوفلا

 نم علض ةحاسم ىلع زاف دحاولا تالوحمب

 ضرع ساقم لخاقس ىأ ثالغلا عالضألا

 تلوفلا تافل ددع مٌتانو دحاو علض كمسو

 فلملا تلوف ميقل ةبسنلاب 1/3 ىلع موسقم بولطملا تلوفلا ةميق ىف برضي دحاولا
 .ىوناثلا فلملا تلوف ميقل وأ ىئادتبإلا

 : لاثم

 مس ه كمسو مس 4 ضرعب علضلل ىديدحلا بلقلا أ/,ف ٠١٠٠١ هتردق هجوأ ثالث لوحم

 كنلرق 5:ب175؟+- ىتادعزالا فلملا تلوف: يق

 تلوف 4/- 74 ىوناثلا فلملا تلوف ميق

 دحساولا هجولا تالوحم نوناق سفن قبطي تافللا ددع باسحل ةبسنلاب

١ 

 (عبرملا رتملاب كلمسلا >> ضرعلا) ا ددرت >8

١ 

 (مس ه امس 4) اي 5 2511 ولا تلوفل ظ ل ل ل سل اولا تارفلا تافل ددع

١ 

  5عموم اسجل ض2 وم ١(
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١ 

 ( نق ع ب اا

 «لوف/ةفل ؟؟؟ه١؟ - - تلوف /ةفل
5 . 

 تلوفلا ةميق ىف برضي ال تلوف/ةفل 5,557 وهو دحاولا تلوفلا تافل ددع حان

 12 لع تسولاملا تلوفلا ةميق مسقن نكلو ًةرشابم

 ىلئادتبالا فلملا

 ةفل 86٠:1/" ع ”؟ه؟ »* تلوف ١/808 -١١0 ا,

 ةفل 15865 54 ح انا ل

 ىوناثلا فلملا

 ًابيرقت ةفل "5 7767 ا تلوف ١,85 - ١4 ب 4

 انيرقت ةءإ 7-1 تليق م21 ا

 ثالث فللا رركتيس انه نكلو زاف دحاو لوحنا فل تاوطخخ سفنب فللا ةداعإ متيو

 ىثادتبإلا فلملل تلوفلا ميق سفن لمحت ةركب لك ةلصفنم تاركب ثالث 5-6

 دلوتت ىلاتلابو راتس ةلاحلا هذه نش لصوم لوما مبيصيور ىوناثلا فلملا قرير كلذكو

 3 يلع ايننتل 3 ياي ألا عارفا يق

 . /3 ىلع اهتمسق دعب ةيلصألا تلوفلا ةميق دلوتت اتلد لوحملا ليسو رك اذإ انأ



 0 ال ل جس يصيب دو * دوج رسم

 /.ة. زاف " لوحم ةليصوت ١.١. لوحم ةليصون

 راتس لصوم ىئادتبالا فلملا اثتلد لصوم ىئادتبالا فلملا

 راتس لصوم ىوناثلا فلملاو اتلد لصوم ىرناثلا فلملا

 بولطملا تلوفلل اعبت كلذو اتلد وأ راتس ةليصوتلا سفن ىلع نيفلملا ليصوت
 بورضملا تلوفلا ةميق نوكت تلوفلا ةميق راتس لوحما تافلم ليصوت ةلاح ىفف *
 ساسأ ىلع تافللا ددع باسح مت اذإ هنأ ىأ . / 3 ىف دحاولا تلوفلا تافل ددع ىف

 نم وريزلا عمجج ةطقنو تلوف ١/" اهردق ةميق فارطألا هذه ىطعتس تلوف ٠"

 .لارتوين فرط ربتعي أعم تاركب ثالثلا

 تلوفلا ةميقل ةيواسم نوكت تلوفلا ةميق ادلد لوحملا تافلم ليصوت ةلاح يفوال#

 57١ ساسأ ىلع ثافللا ددع باسح من اذإف .دحاولا تلوفلا تافل ددع ىف بورضملا

 لهضرت ةلاخع فا كلذ كلوق 715 ىأ ةتيبللا سنن قارطألا هذه ىظنعس لوف

 .اعلد لوحلا

 ةردق نوناق سفنب) علض ةردق ىواست هجوأ ثالث لوحملا ةردق باسحل ةبسنلاب #*
 ةحاسملا عبرم اذإ مس هاكوس ؛ ىواست علضلا ةحاسم ناك اذإف ؟(دحاو هجو لوح

 .ريبمأ تلوف ١١١٠ - * اغ دحاولا علضلل ريبمأ تلوف 1٠٠ ىأ - ٠١

0 



تلا ةدش باسح متي كلسلا عطقم ةحاسم امسك ةحنسلاب
 تلوف ةميق لكل راي

 .كوناقلاب

 1 971 هجوأ ثالث ةلاح ىف

 نوناقلاب تاولاب ةلاعفلا ةردقلا ىلع لوصحلا نكميو

 (©058 ةردقلا لماعم ريدقت نكميو رخأ ىلإ لوحم نم ةردقلا لماعم ةميق فلتختو

 :نوناقلاب دحاولا هجولا تالوحم ىف رايتلا ةدشو طسوتملا ىف 0.8 ب

 ظ 2 دحاولا هجولا ةلاح 7

 كلسلا عطقم ةحاسم باسح نوناق سفن لمعتسي رايثلا ةدش باسح دعبو

 : تاكرحملل
 رايتلا ةدش

 رايثلا ةفاثك عطقملا ةحاسم ميل ءهطقملا 1

 طسوتملا ىف ؟ملم دحاو لكل ريبمأ 7 ساسأ ىلع رايتلا ةفاثك باسح نكميو

 كلسلا رطق سفنب هلك ىئادتبإلا شفلملا فلي ةريغصل | تاردقلا تاذ تالوحلا ىف

 .زبكأ كلم رظقب هلك ”ئرتانلا كلملا# تلو 1 ناك اذ كن

 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

 ١١٠١و وريز نيب تافللا نأ ىنعمب .ربكأ رطق ىلإ جاتحي ىلاتلابو رايتل ةلش يقرأ

 رطب ثوكت تلوف 21+ ىتحو ٠ فرصلا نيب تافللاو نيعم كلس رطقب تلوف

 ةميقلا فعض رايت كلهتسيس تلوف ١١١ ىلع لوحما ليغشت ةلاح ىف هنأل . لقأ كلس

 .اذكهو تلوف ١١١ ب هليغشت دنع اهكلهتسي ىتلا

 ؟؟



 لحاو هجو ماحل 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 فلملا

 ةرغثلا ةحاسم تداز رثكأ بلقلا جرخ املكف .ر ايتلا ةلش ةميق ىف مكحتت حئارش

 ىوناثلاو ىلادتب ديب نقلل نب ثيلقلا لخد املك ن رنكعلاو رايعلا ةميق تعفتراو هيئاوهل ||

 لبقو .رايتلا ةدش ةميق ضفخننو ةيئاوهلا ةرغثلا ةحاسم لقتف غارفلا نم ربكأءزج المي

 ب ا ا رايتلا ةدش ددحي ماحللا ةيلمع ىف ءدبلا

 .جراخلا و "1 لخادلل ىديدحلا بلقلا كير ةطساوب كلذو .هكمسو

 نكلو ةدحاو ةركب قوف ىوناشلاو ىئادتبألا فلملا هب ماحل سنرت دم نل كلذلو

 ىوناثلا فلملا مهيلع قيدنإ وأ .ةركبو .ىلادتبإلا فلملا مهيلع نينثإ وأ ةركب نوكيس

 . ىديدحلا بلقلا كرحئي ىوناثلاو ىئادتبإلا فلملا نيبو

 حلا ندعو احا ةيك اذ دحا و هجو ماحل ةنيكام
 فلخو مامأ ىديدحلا بلقلا ةكرح ثقوب قوق فديدحلا بلقلا 55ج



 : ليغشتلا ةركف

 ىوناثلا فلملا ىفرط نيب دهج قرف دلوتي ىئادتبالا فلملاب رايت ردضم ليصوت دنع

 لاقيو .اهماحل دارملا ةعطقلا عم ىوناث فلم فرط سمالي .سنرت ىأك هتافل ددعل ًاعبت

 عضي ةصاخ ةسنب ىف طبري ىوناثلا فلملل ىناثلا فرطلا امأ .ىضرأ فرطلا اذه ىلع

 .هب ماحللا دارملا كمسلاو ندعملاب ماحللا كلس اهيف

 دارملا ةعطقلا ماحللا :كلس سمالي امدنعو

 تلمع لوألا قرافلا: ةلضلاو اهسماحب

 فلملا ىفرط نيب تروش ثدحي ىنوناشلا
 | نيفرطلا نيب نآلا ةمواقملا نأ ثيح ىروناغلا

 / كلسو اهماحل دارملا ةعطقلا ةمواقم ىه

 ًادج ةفيعض ةمراقم نوكت عبطلاب ماحللا

 راين ةدش دلوتن ىلاتلابو رفصلا نم برتقت
 . ماحللا كلس راهصنا ىلإ ىدؤت .ةعفترم

 جرخي دحاو هجو ماحل تاسنرت ضعب ىفو
 كيرط كارطأ قذف .ةانيعأالا كلتا كم

 اذ

 ةوالآ

 هن عا تاس قطو 0

 ىلع لوحملا ليغشت نكمي ثيحب تلوف
 دكأتلا عم ) لارتوين+اف ةيداع ةزيرب ىفرط

 فليم ىذل رايعلا ةذنك امش دولا

 تلوف 7/٠١ ىلع حاتفملا عضو ريغي زاف " رايت ردصم هيدل ناك اذإ وأ (ماحللا ةنيكام

 :تازاف: كالغلا نم ةينزاف فاي: نئانتإالا كلذ قرط ليو

1111 

 عرس“ نااعالا فلل نأ نوعتم هامل فلن اهات كويز نلا بف هلال قل تو
 ١ 80 ىلإ 7119 قم ةيقابلا ةضافللا و“ يضف كال الو عار ا لإ وتلا هانا

 «نقا كلش كابس جلول

 اندرد



 ضبقملا كف بجي سكعلا وأ 8١" ىلإ 3١١ نم حاتفملا عضو رييغت دنع ةداعو

 ثيحب ةيامح كلذو ىرخأ ةرم حاتفملا ضبقم بيكرت مث كيتسالب ةعطق عضو رييغتو
 تلوف 7٠١ عضو ىلع حاتفملا ناك اذإ هنأل .درف ىأ ةطساوب ةلوهسب هرييغت نكمي ال

 .لوحملا تافلم قارتحإ ىلإ عبطلاب ىدؤيس تلوف ١ ىأ نيتزاف نيب ةنيكاملا لصوو

 011781 فرطو ©0184 فرط نيب دجويف ثالشلا ىنوناثلا فلملا فارطأل ةبسنلاب امأ

 .ىلعأ دهج قرف 1147 فرطو ©0031 فرطلا نيبو نيعم دهج قرف
 ةميق ىلع لصحيس 24171 و ©0174 نيفرطلا نيب ماحللا لباك ليصوت دنع ىلاتلابو

 ىلع لصحيس 1876و ©0171 نيفرطلا نيب ماحللا لباك ليصوت ددعو .ةئيعم رايت
 . ىلعأ رايت ةدش

 هجوأ ةثالث ماحللا تالوحم

 :11 * نع ةرابع ىئادتبإ فلم هل زاف ' لوحم نع ةرابع
 راتس لصوت ةلصفنم تاركب ثالث قوف تافلم ثالث

 .لوحما 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 بلقلا دجوي ةيوناثلا تافلملاو

 .رايتلا ةدش ضفخ 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
 0 . ماحللا

 نأ بجيو ربكأ ةحاسم ىلع ةرارحلا عيزرتل موينمولأ حئارش ىلع تادحوملا بكرتو
 ىوناثلا فلملا ىف دلوتت ىتلا رايتلا ةدش ىهو ةيلاع رايت ةدش لمحتت تادحوم لمعتست
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 كلذلو ةردقلا ةطسوتم ماحللا تانيكام ىف ريبمأ ٠٠ ىلإ لصتو ماحللا ةيلمع دنع

 .دحاو دحوم مهربتعيو ىزاوتلا ىلع تادحوم ةدع ليصوت نكمملا نم

 : تاطحالم

 تافلم ةرارح ضفخ ىلع لمعت ديربت ةليسو ماحللا ةئيكامب نوكي نأ بجي ان

 اذإو «ةليوط تارتفل لمعت الو ةريغص ةردق تانيكام ءانثتسإب) ديحوتلا ةرئادو لوحما

 ىلإ اذه ىدؤيس ةيامح ةليسو لوحمناب نكي ملو ديربتلا ةليسو تلطعتو ثدح
 .ديحوتلا ةرئاد وأ تافلملا قارتحا

 ةجردب ماحللا فعض ىلإ ىدؤيس زاف لصف ةلاح ىف زاف ” ماحللا تالوحم ىف ان

 .ديحوتلا ةرئادب ةدوجوملا تادحوملا ضعبل فلت ثدح اذإ عيشلا سفنو ةريبك

 ةيلمع ىف ةرشابم ىوناثلا فلملل ددرتملا رايتلا مدختسي زاف ١ ماحللا تالوحم ضعب اَل

 كلذو رمتسم رايت ماحلل مدختسيو كيحس وت ةرئادب ةيوأ لصتت تاالوحم صضعبو ماحللا

 .ديدحلا ريغ ىرخأ نداعمب ماحللا دنع ًاصاخ- 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 ال

 .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 تالليضوتلا ماحل 8 ةريغص ةردق ماحل ينك اه مادختسإ نكمملا م ال

 سماللت نوبرش ةعطق هب عارذ ىف طبري ىناثلا فرطلاو دارملا ماحللا ناكم كسمت

 .اعم ناكلسلا رهصنيف اهماحل دارملا ةلصولا فرط
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 ىلاع ريبمأ (041013) تادحومل عاونأ ضعب

 ةداعو ةليصرب دنع ادي كلذ ىعاربو بلاس ىناشلاو بجوم فرط هل دحوم 1

 بجي ميلس دحوملا ناك اذإف رثموألا ىفرط لدب مث دحوملا ىفرط ىلع هيفرط عضف

 ةهجلاو . ةذارق ىطعي ال رتموألا ىفرط ريهغت ددعو طقف ةدحاو ةنيمج ىف ةءارق ىطعي نأ

 بنمو قرا تنتضو: كلنأ أ يت روع ا ىطعأ ىتل

 اسلا فرطلاو دحوملا بجوم فرط ىلع رتموألا
 «.بلاشلا ىلع

 دلوم نع ةرابع ماحل نتابيك انه -ضعب دجوت ب

 ةطساوب رودي وأ زاف " كرحم هريدي رمتسم رايت
 بلاسلاو بجوملا ىفرطب محليو ليزيد كرحم
 :كلوسلل



 ةيرفانتلا تاكر حلا

 هل نآب“ريمعي روعع تكلا رايتلا ىف ىلاوتل وعنا دل حم نبك نون لا فرفاتعلا كرفملا هيع

 جاتحي 7 ا ب اع كلذلو همجح رغص مغرب ىلاع كارود مزع

 رويدشلا ىف الثمف 3 ةعفترم ةردق ةميقب ظافتحإلا عم مجحلا رغصو نزولا ةفخ ىلا اهيف

 .اهريغو ةيئابرهكلا ةسنكملا - ضيبلا برضم - طالخلا - ةيعطقلا خوراص - ا

 كلذلو رمتسم رايتب ًاضيأ اهليغشت نكميو ددرتملا رايتلا ىلع تاكرحملا هذه لمعَتو

 طقف نيفلم نم اهيف تباثلا مسجلا نوكتيو لاسرفينوي وأ ماعلا كرحملا اهيلع قلطي

 هب كرحتملا وضعلا امأ بطق "؟ ةداعلا ىف تاكرحملا هذه نأ ىأ كرحملا باطقأ اولثمي

 نعو .ةنيعم ماحل ةوطخب (روتكلوكلا) دحوملا تامال ىلع اهفارطأ لصتت تافلم ةدع

 رايتلا رورم دنعو تباثلا مسجلا ىفلم عم ىلاوتلاب تافلملا هذه لصتن نوبرشلا قيرط

 وضعلا تافلم نم لاجم اضيأو تباثلا مسجلا ىفلم نم سيطانغم لاجم دلوتي

 بطقل هباشم نوبرشلل سمالملا فلملا بطق لعج ةقيرطب اهليصوت نوكيو كرحتم ا
 كرحتملا وضعلا كرحتيف رفانت ثدحيف هتهجاوم ىف عوضوملا تباثلا مسجلا فلم
 ةعفد كرحتملا وضعلا ذحأي اذكهو رفانتلا سفن ثدحيف رخآ فلم نوبرشلا سماليل

 نارود مزع كرحملا اذهل نوكي كلذلو ديدج فلم لكل نوبرشل || .سمالات دنغ ةديدعج

 ِ عفتر م

 ىرفانتلا كرحملا تانوكه -
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 ىرفانت كرحم فل ةداعإ تاوطخ

 ناكم ديدحم لضفي تباشلا مسجلل ةبسنلاب

 نيلصتملا نيفرطلاو رايتلاب نيلصتملا نيفرطلا
 2 دعب نارودلا هاججا ريغتي ال ىك كفلا لبق نوبرشلاب

 نيفلملا كف ءانثأو كلسلا رطق ساقي اهدعبو
 فلم لك نيفلملا فليو ثتافللا ددع نم دكأت

 نوكي عاطتسملا ردق ةمرف ىلع رخآلا نع لصفنم
 عضو لبق لزاع عضوي عبطلابو تافللا ددعو كلسلا رطق سفنب بسانم اهساقم
 تافلملا سمل نود ةئيبوبلا لوخدل ىفاك عستم دجوي هنأ دكأت اهطيقست دعبو تافلملا
 جراخلا نم مسجلا كسمت ةيندعم ةحيرش ةطساوب ديج مسجلا عم نيفلملا طبر لضفيو

 ءرجلا ًاديج لزعي عبطلابو نيتهجلا نم طسولا ىف فلملا لوح اهتياهنو اهتيادب فلتو
 .ةيندعملا ةحيرشلا هيلع فليس ىذلا

 ةدع كانه .مهألا اذهو ةنيبوبلا فورعم وه امك وأ كرحتملا وضعلا فلل ةبسنلاب امأ
 : ثافلملا ريوفت ءانثأ وأ لبق اهتفرعم بجي تانايب

 ةنيبوبلا ىراجم ددع 31-51 اذإف ىراجلا ددع فصن نوكت ةداعو فلما كفل ةوطخ ١-

 ىراجملا ددع نوكي ةليلق تائيبوب ضعب ىفو 5:١ تافلملا ةوطخخ نوكتسف ١5

 ناك اذإ ةاعمف حيحص دحاو لا ركل ةدايزب ةوطخلا نوكت ةلاحلا هذه ىف ىدرف

 هذه ىف ةوطخلا نوكتف ٠١ ىلإ دازي 1١5+5-3,5 ةوطخلا نوكت ١5 ىراجملا ددع
 8: ١ ةوطخلا نوكتو رسكلا فذحي اليلقو ١ :٠١ ةلاحلا

 نوكي نأ نكمملا نمف .روتكلوكلا تامال ددعو .كرحتملا وضعلا ىراجم ددع -؟

 ىراجم ةدع قاعشأ ثالث وأ نيفعَض وأ فعض ثتاماللا ددع وأ ىواستم مهددع
 لماكب فلملا فلي ىراجملا ددع ىواسي تاماللا ددع ناك اذإف . كرحتملا وضعلا

 يرق



 فلمب ىرخا ىرجم ىلإ لقتني مث .هل ةددحملا ةماللا ىف هفرط محلي مث هتافلددع

 ددع فصن فلي رهف ىراجما ددع فعض تاماللا ددع ناك اذإ ةلاح ىف امأ .رخآ

 لمكير ىرجبلا سفن ىلإ دوعي مث ةددحا هيد والا ىف فرطلا محليو طقف تافللا

 فلن وا او الأ ووو ا بارع ووعي

 فاعضأ ثالث تاماللا ددغ ناك اذإ ةلاح ل فرحا ىرجم ىف رخ

 ا ا اك واب ل ياما

 قوف ريخألا ثلثلا مث ةيناثلا ةماللا ىف محليو ىناثلا ثلثلا ىرجملا سفن ىف لمكي

 سفنب لمكيو ةيناث ىرجم ىلإ لقتني اهدعبو ىرحأ ةمال ىف محليو فلملا سفن
 .ةقيرطلا

 ىتلا ىه اكيملا تناك اذإ وأ ىرجملا مامأ ةماللا فصتنم ناك اذإ روتكلوكلا عضو -

 ةيحان هدادتمأ ظحالتو ىرجم ىأ ف يتسم عشا أ عضوب كلذ متيو ىرجملا مامأ

 عاجرتسإ كنكميل كلذو .اكيملل وأ ةماللا فصئنمل قباطم ناك .ذإ تامأللا

 كلذ ثدح اذإو تافلملا كفءانثأ كرت اذإ وأ هرييغت ةلاح ىف هناكم روتكولوكلا

 ةيوق ةفصال ةدامب روتكلوكلا تيبثت بجي

 ةقلكل 3

3 
 روتكلوكلا عصو

 ىرمنلا مامأ اكيملا

 م.



 لوألا فلملا فل نم ءاهتنإلا دعب هنأ ىنعمب لامش وأ نيمي .تافلملا طيقست هاَجنِإ 8
 لوألا فلملا ءامأ ىتلا رجا ىف مدقتي ىناثلا فلملل لاقتنالا دنع .هفارطأ ماحلو

 نكميو .لوألا 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 هاج نأ اذه ىنعيف هنيمي ىأ

 .نيمي تافلملا طيقست هاا نأ ىنعيف ريخألا فلملا لامش طقاس

 هاما سكع ىف فلملا فل نوكي ةليلق تائيبوب ضعب دجوت .فلملا فل هاجنإ - د
 ىمظعلا :ةبسلا نكلو سورك :فلملا فل نأ ةلاحلا هذه ىلع لاقيو ةغاسلا براقع

 ىأ كف دنع اذه ظحاليو .ةعاسلا براقع اجلا ىأ ىداعلا هاّجالا ىف فلملا فلي

 كلذ ىنعمف راسيلا ةهج تافللا كفت كسفن تدجو اذإف هنم ةريخألا تافللا فلم
 نأ كلذ ىنعمف نيميلا ةهج ثافللا 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
 نكمملا نمف ىرجملا هذهل ةبسنلاب ةمال ىأ
 ىرجما نع ةمدقتم ماحللا ةوطخ نوكت نأ
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 مسرلا ىفف ىراجم ةدعب فلملا لخاد

 لخاد ةمدقتم “أ ماحللا ةوطحن قباسلا

 ريع 7 امن وأ فلملا

 ماحللا ةوطحخ نوكت نا نكمل نم وأ

 «فلملا فرط اهب ىتلا) ىرجملا نع ةرخأتم

لا ىفف كلما جراحخ تامآل ةدعب
 مسر

 جراخن ةرحاتم ١" ماحللا ةوطخ لباقملا

1 

 --0---_ 9 : كالا بيحاطملت مب 7-0-5

 1 ا تاو هج جت لامش لاقي وأ فلملا

5 
 ىرمجلا عم ةدهاعتم ماحللا مة لمحل

 ”ماحللا ةوطخ نوكت تانيبوب ضعب ىفو
 .لباقملا مسرلاك ىرجب ا عم ةدماعتم

 :وه ماحللا ةوطخ ديدحتل عبتملا ىرظنلا نوناقلاو

 ىلع ةدماعتم ماحللا ةوطخ نوكت تباغلا مسجلا نيفلم نيب نوبرشلا عضو ناك اذإ

 .ىرجملا

 لك فصكتنم ىف نوبرشلا عضو ناك اذإ

 ةوطخ نوكت تباثلا مسجلا ىفلم نم فلم

 اديه و للا ؟ نيف لس ماحللا

 ةنيبوبلا نم ماحلا ةوطخ جارختسا لضفي

 ىلع قرعتلاو :اهكالسأ كف ليف اهسفت

 بعص وكي تانيبوب ضعب ىف ماحللا ةوطح

 ليصوت نكمملا نم كلذلو رظنلا درجمب

 ف 1 دودح ىف) رمتسم رايت ردصم

 ىأ ررم مث نيترواجتم نيتمال ىأ ىلع
 ظحالتسو ىراجملا ىلع ةقيقر ةيندعم ةحيرش

 انضر



 .نيتماللاو نيترجمنا ىلع رتسامولفلا ملقلاب تامالع عضو نيترجم نع ةحيرشلا باذجتأ
 كعباصأ عض .ىرخألا ةهجلا نم هجراخن وأ فلملا لخئاد نيتماللا تناك اذإ ديدحتلو

 نم نيترجملا سفن نيب ةوطخلا رظنأو مهيلع ةمالعلا عضو مت ىذلا نيترجم ا 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 1 : ١ ةوطخلا دجتسف

 ناك اذإ ةفرعم نكمي اهساسأ ىلعو رغصألا ةوطخلا نيب نوكتسو فلملا ةهج ددحتس
 .هجراخ وأ فلملا لخاد ماحللا ةوطخ

 7 للا تاحفلاةبوعتال
 تافلملا عيمج نوكي ةداعو

 رطق:كلذكو ةدمعلا سفنب

 كلسلا

 عيمج نم كفافلاد عب "»

 ىف أدبأ ةقباسلا تامرلعملا
 كالسألا نم ةنيبوبلا غيرفت

 لك كفلل قرط ةدع دجونو

 نع هقيرط لضفي صخش

 ردق نكلو ىرصخخأ ةقيرط

 راثلا 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 ىرجملا
 روتورلا حئارش نيب لاصتإ دجوي مل اذإف رابتخا حابصم وأ رتموألاب كلذ ةفرعم نكميو
 نيفيا لامدتسا كسب الا ردقالاو

 نأ مآ حوراص ةنيبوب تناك اذإ ةصاخو) نيخست نودب تافلملا غيرفتل ةقيرط لضفاو

 راشنم ةطساوب نيتهجلا نم تافلملا عطقت (ادج ةبلص تافلملا نوكت ةريبك ةردق روينش

1 



 تافلملا طقف لظتو .كلسلا رطقو تافللا ددع ءانثتسإب تانايبلا عيمج ذأ دعب كلذو

 نوكيو ىرجمأ لخاد رمي نأ نكمي كمسب ةيندعم ةعطق ةطساوبو ىرجنا لخادب 39

 لخاد اهتيادبو ًايقفأ ةيندعملا ةعطقلا عضوو ىلعأ نم روتكلوكلاو ًايسأر ةنيبوبلا عض

 عم داس ألا فانيلا ةجيتنو ةيندعملا ةعطقلا قوف قدلا أدبأو تافلملا قوف ىرجملا

 . ىراجما ىقاب ىف عئشلا سفن رركتيو عم نابناجلا لزنيس اهضعب

 (ريوفتلا ةيلمع لبق اهكف بجيو ديربت ةحورم اهسكا ىلع بكري تانيبوبلا ضعب)
 لزعلا ةمالس نم دكأت ىراجلا فيلنت دعب

 روتكلوكلا نيب سكألا لوح دوجوملا كيتسالبلا

 لزاع ىأب هنع ةضاعتسالا نكمملا نمو ىراجملاو

 لسرو افليقسالالا لواعتا: كفن ةلاعسأ ليغ
 -35 ًادج ةمعان ةرفنصب روتكلوكلا فيظنن متي كلذ

 00 فصلا تانيبلا يل ”ةعل ةلعئااؤب .فارطألا ماحل نكامأ ةصاخخو

 ةمال نيب روتكلوكلا فيظنت متي ةقيقر ةيئدعم

 .مزاللا نم رثكأ اكيملا رفح بجي الأ ةظحالم عم (جيلفت ةيلمع) ىرخأ ةمالؤ

 لاصتأ دوجو بجي الف رابتحأ ةبل ةطساوب روتكلوكلا ةحالص نم دكأت كلذ دعبو

 ىنعي لاصتإ ىأ دوجوف ةنيبوبلا سكأو ةمال ىأ نيب لاصتإ وأ ىرخأ ةمالو ةمال نيب

 ىلبلا نامور كف لثم هكف متيو دجو نإ رخآب هرييغت نكمملا نمو روتكلوكلا فلت
 :ىفشعي قدلا بجي ال بيك رتلا دنعو ةريغض ةنيجرز ةطساوب

 ثيحب نابسربلا بكري فللا ةلوهس ةدايزلو 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 رخخآ ىلع كيتسالب لزاع دوجو

 نم ملم٠ب ىرجملا نم لوطأ عضوي لزاعلا د وجو مدع ةلاح ىفو لزعلا ةياهن عم
 ' .يقوحلا

 نيو



 تانايبلا4 قللسللا رطقو تانللا فدعر ةيلظملا ةزظكلاب ىرجم فق نم للا اذبإ *

 ىلا روتكلوكلا عضوو تانايبلا تدذحأ دق تنك اذإ ةظحالم عم) اهذخأ قباسلا

 مث .لوألا فلملا ةيادب اهيف محليس ىتلا ةماللا ديدخت نم دكأتو (لفسأ وأ ىلعأ
 نم فرطلا جرخي الو) ةرواجما ةماللا ىف ىناثلا فلملا ةيادبو لوآلا فلملا ةياهن

 شينرولا 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
 ا ةرارح ةجرد ةماللا بستكت ىك ةبسانملا ةدملا ماحللا ةيواك كرتتو

 علض اهل ةمال لك ةريغصلا تانيبوبلا ىف) .ةدراب ةماللا قوف ريدعصقلا لدي الف

 (هيلع طغضي مث هتقش فرطلا فلي ريغص

 فلما ةيادب عم ريخخألا ْفلملا ةياهن محليس تافلملا عيمج فل نم ءاهتنإلا دعبو

 ةماللا سفن ىف لوآلا

 انهو ه : ١ ةوطخب ةمال 5 / ىرجم 15 ةنيبوب ىف تافلملا عضو بيترت 'تاوطخ

 نمر



 .ىدح ىلع ةلصو لك ماحل نم ًالدبو ىناثلا فلملا ةيادب عم لوألا فلملا ةياهن طبر

 نأ ساسأ ىلع مهب ةصاخلا ةماللا ءامآ ميهيعضو ىلاقلا .كلملا ةيادبو: فلما ةياهن جرخأ

 :تاظحالم

 .مزاللا نم رثكأ كممس وأ عافترإ ذخأت الو عم

 نوكتو نازتأ لمعل كلذو ءازجألا ضعب ىف ىعانص لكأت دجوي تانيبوبلا ضعب 0

 فللا نم ءاهتنإلا دعب نازتإلا اذه لمع متيو دحاو لقث اهلك ةنئيبوبلا ءازجأ

 فلم لوأ اهيف طقسأ ىتلا ىرجملا ىلع ةمالع عضو تانيبوبلا هذه لثم ىف لضفنو
 ةياهنلا ىف ةئيبوبلا نازتإ نوكيس اذه تلعف اذإف .ةنيبوبلا تانايب جارختسأ ءانثأ كلذو

 تافلملا) .مجحلا ىف ةيواستم ريغ تافلملاف ىرجم ىأ نم تأدب اذإ امأ .وه امك

 ىلاسلابو عراسعم نيل انهنرو نفقا . (اهولعت ىتلا تافلملا نم ًامجح لقأ ىلوألا

 وكلا قوف رارشلا ديزيو اهنازتأ ةنيبوبلا داققفتس
 تاطالخلا عاون' ضعب لثم رمتسملا ليغشتلل ةممصم ريغ ةيرفانتلا تاكرحملا ضعب اذ

 م

 ال

 اهليغشت داعيو ةلوقعم ةدم فقت مث ةريصق تاظحل ةزهجألا هذه لثم ليغشت بجيو

 .اذكهو ىيرتخأ ره

 ويكلوكلا قوف رارشلا نم م للقي مج مجحلا ريغص فنثكم اهب ةيرفانتلا تاك رحملا ضعب

 ,هئارود عدي ل كرخا ليغشت ىف نأش فثكملا اذهل 0

 روباخن عضو لضفيو ىرجما لخاد ىف نابسربلا ىنثي فللا ةيلمع نم ءاهتنإلا دعب ال

 نعل نه ةرثك يب مده جملا ةقيرظلاو ةعريم نع رثكأي لطحت تاكا صب هجرت

 اذإف .ىناثلا فرطلا جرخيو ىخأ كانفل دّدع مث فرط جرخيو تافل ددعي ةدخم

 ىذلا ىتاثلا فرطلا ىلا لصو اذإو ةعرس ىلعأ ىطعي لوألا فرطلا ىلإ رايتلا لصو
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 .ةريغتم ةمواقم ةطساوب ةعرسلا ىف مكحتي

 ثدحي نارودلا هاجِإ تسكع اذإف دحاو هاّجإ ىف لمعتل ةممصم تانيبوبلا ضعب ان

 .ةيلاع ةرارش

 رايتلاب اولصتي ثوبرشلا لماحب لصنملا كلنا ىفرط رييغتب متي تارودلا هاجيإ 56 ال

 .نوبرشلا لماحب اولصتي رايتلا ىفرطو

 .نوبرشلا ماحلب نيلصتملا نيفرطلا ناكم رابتلا ردصمب نيلصنملا نيفرطلا ليدبت وأ

 :كنيبوبلاو تباثلا مسجلا تافلم رابتخا ةيفيك

 نكلو .رظنلا درجم ةلوهسب قرت ا وأ فلاتلا ءزجلا ديدحت نكمي تالاحلا ضعب ىف ”

 دنع نكلو ةحلاص اهنأكو ةئيبوبلا وأ تباثلا مسجلا تادخم رهظت ةريثك نايحا

 اذإ ام ىلع فرعتنسو ةقرتخملا ثافلملا رهارظ سفنب لمعت وأ لمعت ال رايتلاب اهليصوت

 دارا تبسي وأ «تادقلا وأ اًهقارتحإ ببسي ةيعيبطلا ايعلاح يعي لمت ةتييوبلا تناك
 ءزجلا ناك اذإ ام ديدحتلو .لاطعألا حرش دنع كلذو ..بلجلا وأ نوبرشلاك ىرخأ
 .ةريصق ةرثف كرما ليغشن دعب أمهنم 08 نسم نكمي ةئيبوبلا 3 تادخا وش فلاتلا

 .ًادبملا ةهج نم فلاتلا ءزجلا وه ربتعي رثكأ ةعفترم هترارح نوكت ىذلا ءزجلاو

 :ةينألا قرطلاب رابتخألا بجي دكأتلل نكلو

 جيردت لقأ عضو ىلع رتموأ ةطساوب اهسايق نكمي .تادخملا رابتخال ةبسنلاب الوأ -

 ةدخلا تناك ىرخألا نم لقأ ةدخم ةموانم ةميق تطعأ اذإف .ىدح ىلع ةدخم لك
 - .ةفلات لقألا ةميقلا تاذ

 " دودح ىف رمتسم رايت ردصمب ىدح ىلع ةدخم لك ليضوت ًاضيأ نكمملا نم

 ىلعأ رايت ةدش بحست ىتلا ةدخماو .ةدخم لك رايت ةدش سايق عم ًاليلق مك وأ كلف
 .ةفلاحلا ةدنخخا ىه نوكت



 :ةنيبوبلا رابتخأل ةبسنلاب :ًايناث

 نم كوكم زاهجلا اذهو اراورج) مسا فرعي ةنيبوبلا اينما صاخ :اهج دجوي

 ثيحب ىلعأ نم .7 لكش ذخأت نكلو تالوحملا ىف ةمدختسملاك حئارش 0

 .رايتلا ردصمب لصتي فلم لفسأ نم حئارشلا هذه لوحو نا ةنيبوبلا عضو نكمي

 دلوتْيف لاجملا اذه لخاد ةعوضوم ةنيبوبلا تافلم أ ثيحو ىسيطانغم لاجم دلوتيف

 ىواسم هتافل ددع فلم اهل ةرواجملا ةماللاو ةمال لك نيب. نأ ضورفملا نمو رايت اهيف

 اهل ةرواجملا ةماللاو ةمال لك نيب رايتلا سايق دنع ىلاتلابو ىرخألا تافلملا تافلل

 ناك اذإ ةلاح ىف امأ ةحلاص تافلملا تناك اذإ ةلاح ىف ةيواستم ةميق ىطعت نأ بجي

 ةنيبوبلا ربتعتو .ىلعأ رايت ةدش ىطعيسف فلم لزع ةميق ىف ضافخلا وأ رصق دجوي
 .ةئيبوبلا رابتخأل ةقيرط لضفأ هذهو .ةفلات

 ةقيقر ةيندعم ةحيرش ررمأ رايتلا سايق نم الدب رلورجلا سفن مادختسإبو نكمملا نمو
 نأ ىنعي رثكأ ةدشب ةحيرشلا بذجت اهنأ رعشت ىتلا ىرجملاو .ىرجم لك قون ًايلوط
 .رصق هب اهلخادب ىذلا فلملا
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 دود نكت مس, ةامت داعم يصوت كما نس راورسلا كلين رفاعي قا اذَإو

 ىطعأ اذإ عيشلا سفنو نايتلا ةدش: سايق ماهل ةرؤاجا ةمالللاو اةمالا لم نيب تلوق 3

 لتضتملا كلما نييرسق درصو نسعي ىيرخألا تايقللا نم ىلعأ راي ةميق نسماأل كب

 .نيتماللا كلتب

 ىلع' رثؤيسف ليغشعلا ىف كريغا رمعسأو تبادلا مسجلا تادخمب كتلك تدح اذإ

 ىف كرحم رمشساو ةنيبوبلا ثافلم ضعب ىف فل ثدح اذإ سكملاو ةنيبوبلا تافلم
 رعخألا غم لصفم اسنؤتم لك نأآل . كيانلا مسعتلا تادكس ىلع رتؤيسف ليغشتلا

 . ىلاوتلاب



 ةيرفانتلا تاكرحملل ةيسيئرلا لاطعألا

 :هنارود ا الو اتوض ثدحي ال كرحلا-١

 ةيحالص نم دكأت رايت لصي ال ناك اذإ .كرحلا ىفرط ىلع رايتلا لوصو نم دكأتلا

 تاطالخ عاونأ ضعب) ليغشتلا حاتفم ن امو اهفارطأو ةشيفلا
 نيحاتفمب لمعت ةباك وأ

 كرارح دولرفأ كح وي نايحألا ضعب ىفو دجو نإ زويفلا ىلع فشكلا مث : (ىلاوت ًاعم

 558 نم دكت
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 وأ ةدخم ىأ ىف لصف دوجو لامتحإف كرحنلا ىفرط ىلع راين لصب ناك اذإ امأ

 .روتكلوكلا ديج سمالم ريغ نوبرشلا

 :هنارود أدبي الو ًاتوص ثدحي كرحلا -

 (سام) سماللت دوجو مدع نم دكأعلا *

 ةنيبوبلا وأ تباثلا مسجلا تافلم قارتحا *

 .ةرارش ثدحي نكلو هتعرسو هتوف سفنب رودي كرا 9

 .ًاديج نوبرشلا ىلع ةتسوسلا طغض نم دكأتلا *

 . ىلبلا نالور وأ بلجلا ةيحالص نم لك اننا *

 .تاماللا نيب ةصاخنو روتكلوكلا ةفاظن نم دكأتلا *



 :ةعفترم ةرارشبو هتردق نم لقأب رودي كرحلا -
 .تافملا وأ نوبرشلا ا للا نتا

 . ةنيبوبلا وأ تباثلا مسجلا تافلم ىف رصق دوجو "
 .اهفيلظنت بجيو روتكلوكلا تامال نيب رصق دوجو ”

 نوبرشلل ديج سمالات مدع *

 يلا نإ بلجلا ىف ورك كلك#
 ةنيبوبلا وأ تباثلا مسجلا تافلم قارتحإ 0

 :هظوحلم

 نكلو .لاطعألا كلت هيلع ترهظ مل ةدبج ةروصب لمعي ناك كر لاطعألا هده '"'

 ىلا كلذ ىدؤيو دراو ليصوتلا ىفأطخ درجو لامتحإف هفل ديعأ دق كرحملا ناك اذإ

 .ادج ةعشترم ةرارش ةروهظ عم ىعيبطلا نم لقأ ةردق وأ ةيعرسب كرا تارود

 نيب 20000 لمع نكمملا نم ةنيبوبلا تافلم 3 فلم 8 لصف دوجو ةلاح ىف 5

 ةلوّقعم ةءافكب لمعي نا كرحملل نكمي اهدعب دلما اذه مهب لصتمل | نيتمالللا

 نم رثكأ ىف لصف دوجوةلاح ىف نكلو
 لاب ال.تامالللا ىلع رضق لمع قلت

 ةردق لقتو ةعفترم ةرارشلا نوكتسف ةجيتنب

 .ريصق تقو ىف قرتحيسو كرا

 ةمال لك نأ اهتاد دك اع ىلإ ةذاغإ لبق

 ةرواجما ةماللا نع امامك ةلورعم روتكلوكلاب

 .ًامامت ةفيظن ماحللا نكامأو
 ا



 ةيرفانت تاكر حم ضعبل تانايب

 رتل ىواسنرف طالخ

 ميزيد " - ةفل 5٠" تادحملا

 ةمأل ١١ / ىرجم ١١ ةنيبوبلا

 ميزيد 5" : كلسلا رطق 5 : تافللا ددع

 نيمي ! : ماحللا ةوطخ 5 1١ فلملا ةرطخ

 نبمي : تافلملا طيقست هاج

 ةبك ىواستنرف طالخ

 ميزيد مهد حةفل ٠6٠٠“ تادخلا

 بذل 151 1 “ ةفينوحلا

 ميزيد ١,6 : كللسلا رطق ةفل 4١ : تافللا ددع

 نيمي :١ ماحللا ةوطخ 4: ١١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هانا

 بوشتاب بولسم ىلاطيإ طالخ

 ميزيد 5,5 - ةفل 47١ تادحملا

 ةمال 6/ ىرجم / هةنيبوبلا

 ميزيد ١,5 : كللسلا رطق ةفل ٠ ٠٠١ تافللا ددع

 لامش 7 : ماحللا ةوطخخ 1 1 للا هرطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاجيإ

 نع



 4 250 181 نوارب طلصخ

 مريد هد ةفل 51 تادحملا

 ةمال "5١ / ىرجم ١١  ةنيبوبلا

 ميزيد " : كللسلا رطق ةفل 1" : تافللا ددع

 نيمي ؟ : ماحللا ةوطخ ١١ :٠١ فلملا ةوطخ

 نيمي ؛ تافلملا طيقست هاجنإ

 ثامواقم قيرط نع ثاعرسلا : ةظوحلم

 تاعرس " تاو ٠٠+ نوارب طبخ

 رودرا تناقل جام دلع إب تادحمللا

 ةمال "4 / ىرجم "١  هةنيبوبلا

 ميزيد ": كللسلارطق ةفل 50+51 تافللا ددع

 ىرججلا ماما : ماحللا ةروطحخ " : ١ ؛ فلملا ةرطخ

 نيمي : ثتافلملا طيقست هاجإ

 6 311[] ىنابسأ طالخ

 بيزيد 1,85 ةفل تادحلا

 ةمال ١١ / ىرجم ١١  هةنيبوبلا

 ميزيد ,١ 6+ كللسلا رطق ةغل ١١١ : تافللا ددع

 لامش ؟ : ماحللا ةوطخ 3 للة

 ش لاهش ؛ تافلملا طيقست هانإ

 0 م 3



 حيئافم ؛ لانويشان طلخ تاو ار 5 موا : 5
 ميزيد 5- ةفل "اخ تادف

 ا :
 كم 0 هنيبوبلا

 و ةفل 5٠+٠١ + تافللا ددع مريد ات: :فلطلمللا لعق 5
 تو دك 1 نيمي ١١ : ؛ءاخللا ة لعح

 : : | ةوطخ

 ,_ بسيف ثافلملا اهيش : هاحنا

 لكين بس طال .

 ميريد ؟ت - ةفآل ؛ تع تا 5

 بويل هم رسم 070

 ميزيد 1

 ّّ 1 ١ نيمي ١ : ماحللا ةوطح
 1 3

 نيمي : تافلملا طيقست هاا

: 6 

 25 - 200 ليدوم تاو !* ٠ سكنيلوم طالخ

 ميزيد 5 - ةمفل و٠ تادحلا

 تالاف نا  قةيماولا

 ميزيد 128 قللسلا نطق ف لد
 هنأ +١65 : فثاثللا هزغ

 0 200 : 5 ١
 نيمي ماحللا ةوطخ تا 1 للا ل



 2281-911 ليدوم تاو ؟١1 ويناس طالخ

 ميريدا كانتا 57-١58 تادخلا

 ةفل 5٠١ + ”ت-

 ةمالا+؟ / رجم ”؟ ةنيبوبلا

 ميزيد 5,5 : كلسلا رطق ةفل 5” ؛ تافللا ددع

 لامش " : ماحللا ةوطخ :١١ :٠١ فلملا ةوطخ

 نمي : تافلملا طيقست هاج

 اوت ودل

 ميريد 2-هل < تادحلا

 ميزيد 1 , كلسلا رطق ةفأ 5 : تافللا 3لرش

 لامش " : ماحللا ةوطخ :١ ١ ٠١ فلملا ةوطخ

 114+ 2109 ليدوم تاو ١٠*11 سبيليف طالخ

 ف ا تادخللا

 ةمال // ىرجم ١  كنيبوبلا

 ميزيد ١؛هث  كلسلا رطق ةفل +١25 ؛ تافللا ددع

 ىرمغلا ماما : ماحللا ةوطخخ 4 : :١١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاخنإ



 تاو 92١" لانويسشان ةمرفم

 ميزيد 1,5 - ةمل ؟ا/تث تادخلا

 ةمل 5 / ىرجما؟ ةنيبونلا

 ميزيد ١ : كلسلا رطق 07-501 2 تاقللا نع

 نيمي ١ : ماحللا ةوطخ 5: ١١ فلملا ةرطخ

 نامش : تافلملا طيقست هاّجنإ

 ملم ؟4 ةنيبوبلا لوط ملم ""* ةنيبوبلا رطق - سكنيلوم ةمرفم
 ميريد ”,ه- هيل ٠+2 ثادق

 ةمال ٠١ / ىرجم ٠١  ةئيبوبلا

 ميزيد ١,6 :؛ كللسلا رطق 1٠7١ +217٠ ٠ ؛ تافللا ددع

 نيمي " : ماحللا ةوطخ ه: :١ فلملا ةوطخ

 لامش ؛ تافلملا طيقست هاجإ

 ملم ٠٠١ ةنيبوبلا لوط ملم 4٠ ةنيبوبلا رطق - ابيشوت ةمرفم
 ميزيد 5,5 - ةفل 4١5١ تادخلا

 الا قرد أ" ةقتلفملا

 بيزيد ".5 : كللسلا رطق ماب تانللا دنع

 'ريمي " : ماحللا ةوطخ 1:1١ : فلملا ةوطخ

 لامش + تافلملا طيقس: هانا



 تاو ٠٠١ رفوه ةسنكم

 نذل 1 ل - ةكييوتلا

 ميزيد " : كللسلا رطق ةفل ؟١ : تافللا ددع

 نيم ١ ماسلا ركب 3373 لل ليغ

 نام تافلملا طيقست هان

 لانويشان ةطايخ ةنيكام

 ميزيد "هد -ةفل ه٠5٠ تادحخملا

 ةمال 75 / ىرجم ١١ ةنيبوبلا

 ميزيد ١١5 : كللسلا رطق 1 1١+١٠ ؛"تافللا ةدع

 نيمي 4 : ماحللا ةوطخ ١١ 1١١ فلملا ةوطح

 لامش : تافلملا طيقست هاجنإ

 ملم 41 ةنيبوبلا لوط - ملم 44 ةنيبوبلا رطق ةطايخ ةنيكام
 ةمأل 71 /ىرجما؟ ةنيبوبلا

 ميزيد: 2 : كللسلا رطق "هده تافللا ددع

 نيمي ؟ : ماحللا ةوطخ ": :١١ فلملا ةوطخ

 يمي تافلملا طيقست هاجإ

 "خو



 521213 ليدوم تاو "ه٠ رك دنأ كالب روينش

 ةمآل 54 /ىزبم 13١ .ةتيبوبلا

 ميزيد 1,5 : كللسلا رطق ١255 : تافللا ددع

 نيمي 5 : ماحللا ةوطخ 51: ١ فلملا ةوطخ

 اه : تافلملا طيقست 1 هاجإ

 ركدنأ كالب ىددرت راشنم

 :ةمأل 51 /ىرجم ١١  قكئيبوبلا

 نريد 615 4نللسلا نطق هروب تاقللا 332+

 نيمي ؟ : ماحللا ةوطخ " :+١ فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاجإ

 مزيد”, 6 ةغل 7٠١ تادخملا تاو 1:8١ ىواسنرفرويئش

 ةمال ١١ / ىرجم ١١  هكنيبوبلا

 ميزيد 5 : كللسلا رطق ةفل 56 : تافللا ددع

 لامش ١ : ماحللا ةوطخ ": ١١ فلملا ةروطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاج
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 تاو ١40٠ اتيكام ةيعطق خوراص

 يزيد 4 ةفل ٠١ تادخم نال موك 5  ةننيوبلا

 ميزيد 6,5 : كالسلا راف ة+ة+قش : تافللا ددع

 لامش ١ : ماحللا ةوطخ 1: ١١ فلملا ةوطخ

 لامس : ثافلملا طيقست هانإ

 011/5 115 ليدوم تاو 4٠٠ شوب خلج

 ميريد "ه - ةفل "66 تادحملا

 ةمال 54 /' ىرجم ١١  ةنيبوبلا

 ميريد ؟,8 كلسلا رطق 71/77: تافللا ددع

 نيمي 5: ماحللا ةوطخ :5:1١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاج

 861]-125 ل ليدوم ريبمأ '!." ابيشوت خلج

 ةالك4 ىف 1١ ' :ةئيبوبلا

 ميزيد " : كلسلا رطق ؟ه+ ا” ته : تافللا ددع

 يمي تافلملا طيقست هانإ

 ؟



 518620 7/5 ليدوم تاو وناتم نويل ّخ

 ةمأل 557 رحم ةنيبوبلا

 ميزيد 5,6 : كلسلا رطق "4+ 14+ : تافللا ددع

 لامش ؟ : ماحللا ةرطخ 11 ل را

 نامي تافلملا طيقست هاجنإ

 ميزيد "٠ ةفل 75٠ تادخملا ريبما 113 ىتكيرضأ رويس

 ةمال 55 / ىرجم ١؟ ةنيبوبلا

 ميرزبد 5,5 : كلسلا رطق ةهد+-همه : تافللا ددع

 لامش ؟ : ماحللا ةوطخ ": ١١ فلملا ةوطخ

 لامش : تافلملا طيقست هاججإ

 ريبمأ ؟, 4 ةصوب ؛ اتيكام خوراص

 مزيد" , 0 ةفل ١٠١ تادخملا ةمال ؟4 / ىرجم ١١ ةئيبوبلا

 مزيد " , 5 كلسلا رطق 717+ ؟ا/ : تافللا ددع

 نمي ” ماحللا ةوطخ 5:١ : فلملا ةوطخ

 نيمي : تافلملا طيقست هاجتأ
- 
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 10 0 0 ديهمت

 زاف از ٠ ناك رب م 07 نيناوقلا

 ب الورك ةقيرطببزاخ 7 :تاكرسم
 .. ىرجملاب نابلاج ةقيرطب زاف 7 تاكرحم

 57 .. ةطفيلا تانايب وعر ىناعم

 ... كفلا لبق اهتفرعم اسبح ىلا تانايبلا

 نيني يت, كيمضقم كف فللا ةداعا تاوطخ

 5 ' زاف 5 كرما تارابتخا

 . زاف " كرح ىجراخلا ليصوتلا
 . راف ١ ىلع ز اف " كرحم ايعشلت 3 ةيفيك

 , اهلودكر اكس كر | ليغشت عاب ةقيرط

 . زاف " تاكرحمب ةصاخلا تاباسحلا

 .... ىجراخحلا ىزاوتلاب كرحا ليصوت قرط
 ....... كرحملل ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا ةردقلا

 . زاف ” تاكرحم رايت ةدشو ةردق لودج

 ...... ةجوأ ةثالث تاكرحملل ةيسيئرلا لاطعألا

 3 ةلمرفب ةدوزم تاكرحم

 .... تاكرحلا ىف ددرتلا ةميق رييغت
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 «نمللال3 يقع ا رئاود

 3 نيل ةعس 0 ةيفيك

 .... راق ١ تاكرحم رئاود

 .. زاف ١ تاك رحم رايت ةدشو ةردق لودج

 000 حوارملا تناك ركبت ضعبل تانايب

 . ةجالغلا 8 0 ديد :ةيفيك

25 0 تالا ديدن ةيفيك
 5 ها 5-5 7

 .... راق ١ ددرتم راي ايت تادلوم

 ا 0-5 ةيسيئرلا لاطعألا

 .:...: ةيئابرهكلا تالوحملا

 سد كت الوقا تاباسح

 ب... تايراطبلا نحش رجنت

 .... لوحملل ةيئابرهكلا ةردقلا

 د حبلا لها تلال حر
 .. راف ١ ماحل تانيك ام

 .. راف "7 ماحل ثتاكك ام

 مسا تاي رفاتعلا تاكل

 ........ ةنيبوبلا رايتتا ةيفيك

 7 ا ع اونأ ضعيبل تانايب
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