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 000 ا 0 0  ز ز ز ز ز يناثلا لصفلا

 000 اهروطتو ةينطولا تابتكملا خيرات

 212171111006 ةينطولا تابتكملا روطت -

 0000 ةينطولا تامولعملا ميظنت يف ةينطولا ةبتكملا تامهاسم -

 و رودلا ةيئانث ةينطولا تابتكملا -

 2غ217111711" ةراتخم نادلب يف ةينطولا تابتكملا رود -

 »#15 00 ا يشاوحلا -

 0 ا ا ثلاثلا لصفلا
 00 ا ةينطولا ةبتكملا فئاظو

 5 ةينطولا ةبتكملا فئاظوب صاخلا نايبتسالا تاباجإ ليلحت -

 م ما اففطالا ب ا عاديإلا ةبتكم رودب مايقلا -

 0 .ينطولا يركفلا جاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا -

 270011 1 1 ]1 ]000 يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج -

 و ا وامس ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإ -

 001000 ينطولا يف ةارجويلببلا زكرملا رودي مايقلا -

 251 ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةنايصو ريوطت -

 ١ نطولا تاطوطخم ميظنتو ظفحو عمج -
 ريفوتب ةصاخلا تاهجلاو ىرخألا تابتكملل لاجملا ةحاتإ -

 ............. ةيفطولا ةبتكملا سرهف نم ةدافتسالل تامولعملا
 0-0 دالبلا لخاد ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةكراشملا -

 كة



 اى اهجراخو داليلا لخاد تاعويطملا لدايت زكرم رودي مايقلا -2

 11000010110151 15111 دحوم ينطو سرهف رادصإ -

 4غ لا لما منا وا . نطولا تايتكمل ةدايرلا رود يلوت ب

 41 - فنا او تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطخت -

 21 .. ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا ةمدخلا ريفوت -

 0 صصختملا بيردتلا تالاجم ريفوت -

 هو . ةينطولا فحصلاو تايرودلل فيشكتلا تامدخ ريفوت -

 مقا ل تامولعملا لوادت ماظنب ةصاخ ةينطو ريياعم ةغايص -
 لدابتو لاصتالا نع ةلوئسملا ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا -

 هل .. ةيلودلا تامولعملا كونب عم تامولعملا
 ها تامولعملا لوادت ةينقت يف ةمزاللا تادعاسملا ريفوت -
 47 ..... ةسرهفملا ةيفارجويلببلا تانايبلا دادعإب صاخ جمانرب ةرادإ -
 44 ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألاب ةصاخلا تاساردلاب مايقلا -
 00 ل نيقاعملاو نيفوفكملل بتكلا ريفوت -
 نادلبلا نم لك يف اهقئاظول ةيموقلا تابتكملا ءادأ نيب ةنراقملا -

 َك ةيمانلاو ةمدقتملا
 ك١

 اى

1.5 

 نفي

 للا 0 ةينطولا ةبتكملا فئاظو نايبتسا جذومن - أ

 نايبتسا ىلع تباجأ يتلا تايصخشلا لودو نيوانعو ءامسأ - ب
 ا 0000000 ةساردلا

 ا ام . ملاعلا يف ةينطو ةبتكم ؛١ فئاظو - ج



 عسوتل اعبت فلتختو ..تامامتهالا عونتت تامولعملاو تابتكملا تاسارد يف

 كلذب دعب ظحي مل مامتها لاجم ..ةينطولا تابتكملاو ..هتامدخ عرفتو لاجملا
 ىلإ كلذ عجريو «تابتكملا ةيقب هب تيظح يذلا قمعتلاو ةساردلاو مامتهالا
 ةغللاب ءاوس تابتكملا نم عونلا اذه نع ةروشنملا ةيساسألا داوملا ةيدودحم

 رصحنا ةينطولا تابتكملا يف يملعلا ثحبلا لاجم ىتحو ..ةييرعلا ىأ ةيزيلجنالا

 ضعيو ..فئاظولا ديدحتل ةيلودلا تابسانملا ضعي يف تمدق ةدودحم قاروأ يف

 ال ةنيعم لود يف ةينطو تابتكم ةأشنو خيراتل تضرعت يتلا ةيملعلا لئاسرلا

 .ةدحاولا ديلا عياصأ ىدعتت

 ءاهخيرات : ةينطولا تابتكملا ] : هناونعب باتكلا اذه عوضومو

 هاروتكدلا ةجرد لينل تمدق ةليوط ةيملع ةسارد نمض ءاج [اهعقاو ءاهغتاظو

 ماع يف سولجنأ سول - اينروفيلاك ةعماجب تامولعملاو تابتكملا ةسردم نم
 : ناونعب ما

 1ع 8لدغنمم1]2 آناطعقمإب : خم ةسه]إلونو 05 اطع (00ا16مه]1 1ةعامم5 اه
 منمرصماتمع ]طعم ةمل 1مكمممهللمم 3ع271ععو لم 0ع ءاممتمع ءمانصاقعك, اطع

 ودع 01 5ةنلأذ مط.

 رواحم ةثالث ىلع تزكر ةيملعلا ةساردلا هذه نأ ناونعلا نم ظحالبو

 : يه ةيساسأ

 .ةينطولا ةبتكملا فئاظوو عقاوو خيرات - ١

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب تامولعملا تامدخو تابتكملل نهارلا عضولا - ”

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةينطو ةبتكم ءاشنإل طيطختلا -

 تال



 نم اًنقو قرغتساو .هتاذ دحب ًالصفنم ًالمع دعي روحم لك نإف عبطلايو

 قيقحتل اهضعب عم لماكتت ةثالثلا رواحملا لعج اًيملع اًطيرو قمعتلاو ثحبلا

 .ةيملعلا ةساردلا ةعيبطو قفتي دحاو لمع

 ةجاحلا نأ ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةساردلا هذه ةمجرتب تمق امدنع تدجو كلذل

 ( ةينطولا ةبتكملا ) يه لاجملا اذهب متهملا كلذكو يبرعلا صصختملل ةحلملا

 ةبتكملا صقني ام وهو ..هفئاظوو هخيرات هل تابتكملا عاونأ نم لصفنم عونك

 .تامولعملاو تابتكملا ملع لاجمو

 يهو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب تامولعملاو تابتكملا تامدخ ةسارد امأ

 يأل ةدعاقو اشاعمو سوملم اًعقاو ناك نإو هنإف ةيلصألا ةلاسرلل يناثلا روحملا

 - ثحابلا ىلع متحي تقولا لماع نأ الإ تامدخلا كلت ريوطتل يلبقتسم طيطخت

 ماع ىلع ةزكرم ةساردلا تناك املو ..ةنيعم خيراوتو ماقرأب مازتلالا - ثحاب يأ

 خيراوتلاو ماقرألا كلت نم ريثكلا نأ دجن م1144 ماع شيعن نحنو اننإف م١

 ةينطو ةبتكم ءاشنإل طيطختلا..ثلاثلا روحملا ىلع اًضيأ قبطني ام ىهو ةمجرتلا

 ةبتكم تحبصأو ريغت دق ينمزلا لماعلا نأ ثيح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةينطولا ةبتكملا يه ةينطولا دهف كلملا

 ةداعإو ريوحتلا نم ريثكلا بلطتي باتكلا اذه عوضوم ىلع زيكرتلا نإف كلذل
 يف ةديدج ةفاضإ هيف نوكي نأ ىجرأ يذلا نومضملا ىلإ ةيملعلا ةساردلا هيجوت
 .تامولعملاو تابتكملا لاجم

 دعب نمو لبق نم هللدمحلاو

 ١ه
 يبراهتل زيزعل مالؤؤؤك/ ١ لا دمحم زيزعلادبع



 لوألا لصفلا
 : لخدم

 ملاعلا لود نم ريثكلا يف ةينطولا ةبتكملا نيوكت ةمق ىلع '

 ىنغو ؛اهئانب ةعورو ةمظعب زيمتت ؛ةينطو ةبتكم فقت

 " اهتاساردو اهحنم ةدوجو ةميقو ءاهدراوم ةورثو ءاهتايوتحم

 ( نوسردنا يثرود )

 تابتكملا مهي ام ثحبل تصصخت يتلا م104١ ماع ةيبروألا ةودنلا تناك
 تارمتؤملا نم ديدعلا ةيادبل تارشؤم تطعأ دق ءاهلبقتسمو ءاهلكاشم «ةينطولا

 تابتكملا نع تالاقملا ةياتكو ثاحبألا نم ريثكلا ىلع تدعاس امك :تاءاقللاو
 يف مامتهالاو ثحبلا زكرم وه ةينطولا ةبتكملا فئاظوو رود ناكو «ةينطولا

 يف ةينطولا ةبتكملا تامدخ تشقون امك ةيبروألا م108١ ماع ةودن تاسلج

 ملاعلا ة ةذتاسأ ماق ةدملا هذه لالخو .ةيملاعلا تاعاطقلا تالاجم فلتخم

 ةرابع يه ةينطولا ةبتكملا نأ يف لثمتت تناك يتلا ةروصلا ديدبتب نوصصختملا

 تاعوبطملاو فهصلاو ةيخيراتلا قئاثولاو بتكلا مضت ةيراكذت نزاخم نع

 يأ رود نأ ىلع عامجإلاب :م151548 ماع ةودن يف نورضاحلا قفتا دقو ,ةميدقلا

 نإف كلذلو ,دلبلا ةفاقثل سيئرلاو يدايقلا رودلا وه دلب يأ يف ةينطو ةبتكم

 : يه ةينطولا ةبتكملا

 : فادهأ ةثالث يذ يدايق رودب موقت ةطشن ةسسؤم -

 .ةينطولا ةفاقثلا ىلع ظافحلا (1)



 لجأ نم دلبلاب ةبتكملا دراوم مظنو قرط - ةنكمملا لئاسولا لكب - ريوطت (ب)

 ."!ىرخألا لودلا تابتكم عم يفاقث لدابتو نواعتو تاقالع ةماقإ (ج)

 اهلامعأو ..ةينطولا ةبتكملل ساسألا رودلا يه ةدايقلا نإف ,كلذل اًقبطو

 عمو ..ىرخألا دليلا تابتكم نيب يدايقلا اهرودل ةمهملا ةدعاقلا يه اهفئاظوو

 ةيسايسلا تافالتخالل ةجيتنك رخآل دلب نم فلتخت رودلا اذه صئاصخ نإف كلذ

 ام 'ىهو مهملا لاّوسلا رهظي لاح يأ ىلعو .دلب لك يف ةيفارغجلاو ةيروتسدلا
 ؟”يدايقلا رودلا ةينطولا ةبتكملا يطعت يتلا صئاصخلاو لامعألا

 ام ةصالخ يه ةينطولا ةبتكملا فئاظو تناك ةيضاملا اماع نيرشعلا لالخو

 تالاقم نع ةرابع وه رشن ام ناكو تابتكملا نم عونلا اذه نع لامعأ نم رشن

 تاءاقللاو تاودنلا تايصوت يف تدرو ىأ تاعوبطملا ضعب اهتنمضت ثاحبأو

 اهركذ يتلا يه ةينطولا ةبتكملاب ةصاخلا لامعألا كلت مهأو .ةفلتخملا تارمتؤملاو

 تابتكملاب ةصاخلا م1574 ماع هتاساردل ةجيتن (0م1677 ماع (يرفمه .ك)

 ماع يفو ()ةينطولا ةبتكملا فئاظو نع تاساردلا نم ددعل ةفاضإلاب ةينطولا

 .ةينطولا ةبتكملل صئاصخ عست يوحت ةمئاق (2(جنتيج زئاه) رشن م5

 تناك (جنتيجو) (يرفمه) نم لك ةساردو ثاحبأ روهظل ةيلاتلا ماوعألا لالخو
 ماع يفو ؛ةينطولا تابتكملا نع بتك ام لك روحم تركذ يتلا فئاظولا سفن
 فصو دقو .«"ةينطولا ةبتكملا فئاظو ميوقت ةداعإ ىلإ (نيال .م) اعد م

 .()ةينطولا ةبتكملا فئاظوب ةصاخلا

 اوبق لاح يأب مهنكميال تامولعملاو تابتكملا ملع يف نوثحابلاو ءاملعلاو
 نأل ..ةينطولا ةبتكملا فئاظول ةملسم ةدعاقك اًماع ١١ اهيلع ىضم ةميدق مئاوق

 همأؤىا



 ديدعلا كانهف ..امامت هرودب ريغت دق ةينطو تابتكم يوحي يذلا يلودلا عمتجملا

 يلودلا داحتالا عم نواعتلاب وكسنويلا ةئيه اهتردصأ دق ةروطتملا جماربلا نم

 يلودلا سلجملاو (151:8) تابتكملا تايعمجل يلودلا داحتالاو (510) تاظوفحملل

 تامولعملا ةئيه لثم ىرخألا تائيهلا نم اهريغو (108) (فيشرألا) تاظوفحملل

 اهتروص تريغت دق ةينطولا تابتكملا نإف كلذلو ..اهريغو ..(7/87115) ةينطولا

 تامدخ روطت عم ىشامتت ثيحب اهيلإ تمض ةديدع فئاظو ترهظو ءامامت

 : قرطتتس ةساردلا هذهو ..ملاعلا ءاحنأ يف ةينطولا ةبتكملا

 يتلاو ةينطولا ةبتكملا فئاظوب ةصاخلا مئاوقلاو فوشكلا ىودج ثحبل -

 ىرخأ فئاظو كانه تناك اذإ اميف رظنلاو .يبتكملا يركفلا جاتنإلا يف تركذ

 .فئاظولا هذه يه امو ..نهارلا تقولا يف سرامت

 لالخ ةيملع لامعأ نم رشن ام للحو سرد دق ثحابلا نإف كلذ ىلإ لوصوللو

 ةبتكملل ةفيظو ١" يوحت ةمئاق ىلإ لصوتو :ةيضاملا اماع نيرشعلاو ةتسلا
 فئاظولا امأ .(يرفمه) ةمئاق يف تدرو يتلا فئاظولا كلت اهنمض نم ةينطولا

 ءاتفتسالا اهاوتحا دقف ؛ةساردلا هذه اهتدروأ يتلاو ةينطولا ةبتكملل ةلماكلا

 نأ نم مغرلا ىلعو .* ملاعلا يف ةينطو ةبتكم نيسمخ ىلإ ثحابلا ههجو يذلا

 دق فلؤملا نأ الإ ثحابلا هيلع دمتعا تامولعملل ردصم مهأ ناك ءاتفتسالا

 .ةينطولا تابتكملا نع تامولعملا عمجل ملاعلا يف ةديدع قطانم ىلإ رفاس

 قرشلاو ايقيرفأو ايسآو ابروأ يف اًداليو قطانم تايرفسلا هذه تلمشو
 اذه ميدقتل ةينطولا تابتكملا نع ةميقو ةمهم تامولعم عمج ثيح .طسوألا
 نم //" تباجتسا دقف ..ةياغلل ةعجشم ءاتفتسالل ةباجتسالا تناكو ؛ثحبلا

 فئاظوب صاخلا ءاتفتسالا اهيلإ لسرأ يتلاو ملاعلا يف ةينطولا تابتكملا

 ..ةينطولا تايتكملا

 .ثلاثلا لصفلا رظنا *

 تا وون



 تقولا يف تابتكملا فئاظو مهأ ةفرعم ىلإ لوصولا يف اذه دعاس دقو

 يفو .فئاظولا هذه فينصتل ةديدج ةركف ىلإ لوصولا يف دعاس امك ءرضاحلا

 ةبتكملا صئاصخو فئاظو نأ يهو ؛ةمهم ةجيتن ىلإ لصوتلا مت ةساردلا هذه

 تسيلو - ةيرورض - ةمهم) لثم ماسقأ تحت اهفينصت نكمي ال ةينطولا

 «ضعبلا اهضعب نع اهفئاظول اهتسرامم يف فلتخت تابتكملا نأل ( ةيرورض
 ,يرورضو مهم ىه امم رثكأ ةددعتم فادهأو تاهجوت اًضيأ اهل تابتكملا نألو

 ..يرورض ريغو

 دق ةينطولا ةبتكملا فئاظوو صئاصخ نأ ىلإ فلؤملا لصوت دقف ..امومع

 ..اًمامت تريغت دق اهرودو ةينطولا ةبتكملا نع ةروصلا نأو تعس دا

 : يهو صئاصخ ثالث اهل ةيرايعم ةدعاق اهفصوب ةينطولا ةبتكملا نإف كلذل "
 لماعو ..نطولا يف تابتكملا ماظن يف مهم لماعو ..لماكتم يبتكم زاهج اهنأ

 ةديدج ةيملاع مظنل لماع يهو ؛ىرخألا دالبلاب ةينطولا تابتكملا عم نواعتي
 .©0”ترهظ

 دالبلا يف ىربك ةيمهأ ةينطولا ةبتكملل نأ :ةجيتن ىلإ ةساردلا تلصوت دقو

 ةجيتن تءاج دقو .ةماعلا ةفاقثلاو تامولعملا ناديم يف صخالابو «ةيمانلا

 ديؤت ءاتفتسالل تياجتسا يتلا ةينطولا تابتكملا نم ٠٠١/ نأ ىلإ ءاتفتسالا

 طيحملاو ءايسآب) ةينطولا تابتكملا ريوطت نع ةيميلقإلا ةودنلا تايصوت ةدشب
 هذه يف ءاجو ..(م1514 ماع نيبلفلا ةمصاع الينامب تدقع يتلاو (يداهلا

 نكمي ام عرسأب ةينطو ةبتكم ءاشنإو ةماقإ ةلود لك ىلع نأب' ةمهملا تايصرتلا
 نكمي ةينطولا ةبتكملا ءاشنإيو (" "رضاحلا تقولا يف ليثم اهل دجوي مل اذإ

 دجوت ال يذلا نطولا يف تابتكملا تامدخ صقنو باعصلا نم ريثك ىلع بلغتلا

 .ةينطو ةبتكم هيف

 هاو #



 : نع لاؤسلا يف رصحنت ةساردلا هذهل ةيملعلا ةلكشملا نأ حضضتي كلذ نمو

 ؟ اهنئاظو امو ةينطولا ةبتكملا ام

 قلطني يتلا ةدعاقلا ةباثمب نوكتل ةدحاو ةيملع ةيضرف ثحابلا عضو دقو
 .. اهيفن وأ اهتحص تابثإ يف اهنم

 جهنملا مادختسا اًضيأ متيسو ةلاحلا ةسارد جهنم ىهف يملعلا جهنملا امأ
 بناج مادختسا متيس امك .ةينطولا تابتكملا خيراتل قرطتلا دنع يخيراتلا
 ..اهتاقيبطتو ةينطولا ةيبتكملا فئاظولل قرطتلا دنع حسملا

 : يهف ةساردلا هذهب ةصاخلا ةيملعلا ةيضرفلا امأ

 ةنايصو ظفحو عيمجتو بلط نع ةلوئسملا يه دلب يأ يف ةينطولا ةبتكملا نأ
 تايولوأ ثالث يف لثمتت اهفئاظو نإف كلذ ىلعو ..ينطولا يركفلا جاتنإلا

 : يه
 : ىلوألا ةيولوألا فئاظو-أ

 .ينطولا يركفلا جاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا -

 .عااديإلا ةبتكم رودب مايقلا -
 .ةينطولا ايفارجويليبلا رادصإ -

 .ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةنايصو ريوطت -
 .نطولا تابتكمل ةدايرلا رود يلوت -

 .ينطولا يفارجويلببلا زكرملا رودب مايقلا -
 : يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج -

 .مألا نطولاب ةقالعلا يذ جاتنإلا عمج »

 .جراخلا يف نطولا ءانبأ هجتنأ ام ه

 .نطولا تاجايتحال اًقفو اًئيعم اعوضوم لوانتي يذلا ٠

 تا



 .تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطخت -

 .نطولا لخاد ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةكراشملا -

 : ةيناثلا ةيولوألا فئاظو - ب
 .ةينطولا تاطوطخملا ميظنتو ظفحو عمج -
 تامولعملا ريفوتب ةصاخلا تاهجلاو ىرخألا تابتكملل لاجملا ةحاتإ -

 .ةينطولا ةيتكملا سرهف نم ةدافتسالل

 .ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألل ةصاخلا تاساردلاب مايقلا ب

 .ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا تامدخلا ريفوت --

 .صصختملا بيردتلا تالاجم ريفوت -

 .دحوملا ينطولا سرهفلا جاتنإ -
 ."اهجراخو دالبلا لخاد" ةروشنملا لامعألا لدابت زكرم رودب مايقلا -

 عم تامولعملا لدابتو لاصتالا نع ةلوئسملا ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا -
 .ةيلودلا تامولعملا كونب

 :ةكلاثلا ةيولوألا فئاظو- ج
 قرطلا * تامولعملا لوادت ايجواونكت يف ةمزاللا تادعاسملا ريفوت -

 . بيلاسألاو
 .نيقاعملاو نيفوفكملل ةصاخلا بتكلا ريفوت -
 .تامولعملا لوادت مظنب ةصاخلا ةينطولا ريياعملا ةغايص -
 .ةينطولا فحصلاو تايرودلل فيشكتلا تامدخ ريفوت -

 نم ءزجك ةسرهفملا ةيفارجويلببلا تانايبلا دادعإب صاخ جمانرب ةرادإ -
 (©15) عوبطملا باتكلا

 تاج



 يشاوحلا

 . " 381هءانمو 02 معاك هد اطع 8لدنتممهل طاقمصتمو ه1 آئطوومب 5ءرالاععم اد

 مقتقب ©ه]1هوجطم, 0عربامم, 19-11 7طءءععيسطعع 1967." طلصقل 8عصم#ا (ةناد

7 .(1968 ,11158500 : 

 1 ع8. نص مطععزبو, "!لدانمممل ةاطعممإل ظيمع ممم". [0511500 ظسالعانم

 10 آياطعومتعو 20 (1اإن 1966), مم. 158 - 169.

 1 717 سس مطععإلو, : 1ع 11016 ه6 طع 8[دن1همهل آءاطوةمإل : ى طءءانسصتصقتال

 5كنعسعما." طاطع 14 (1964). مم. 326-68.

 . [لعزمج 0ع, "الوان هدم] طاطا هاطعأعن 2, " 1عرنلعمم لعد 8زط110 1 ءاكوالا عوعاتك.

 آعطوأع : 8اطات معمم مطتكءطعم آمكأتأتلاب 1969.

 تعا زم ةهاطمسزن 1طمسمكموب "5هردع 1عععمأ 1؟عدلك زم !123ههقل طلح

 طعون ظنا لتمع, "ةراطست 24 (1974), م.

 . 11301216 8. آامع, "1ع 101غ ه4 8لد00م21 آم ط132165 : 3 12325568520631 *

 آئاطع 30 (1980), مم. 1- 16.

 . وراكم ظرالومل, : الطرب ج 8و1 0م21 آاطعوتزل" ك1 هدمل آئاطنوما 01 خانك

 اههلتد. (انممانطلتئطعل مهمعع, م.

 . ظدعز ءكممعلتم هك طتطعدمإل مل امكممتمأاتملل 5ك عضععب وال "0

 آر طرة عو" طزن ةاونهلاو 1س

 , " جعوزممهل ذعسصتممت هم اطع آ0ءانتءاممرسعمأا 01 812010021 آاطوويتعو لص كك

 جمل اطع طوعززلع ةخععو. " [نالظك(0 ظسالعاتس 10م آاطعقعتعو (1نآإن-

 كانعاتذأب 1964). م.
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 يناثلا لصفلا

 اهروطتو ةينطولا تابتكملا خيرات

 : ةمدقملا

 عباسلا نرقلا ىلإ تابتكملا عاونأ دحاك ةينطولا تابتكملا ءاشنإ خيرات عجري

 ةيكلملا تابتكملا نأ نابسحلا يف انذخأ ام اذإ ؛خيراتلا كلذ لبق ام امير وأ رشع

 ركذ دقو .ةينطولا تابتكملل يلصألا أشنملا يه ةيبروألا نادلبلا ضعب يف

 نكت مل نإو تابتكملا تدجو دقل " : ةينطولا تابتكملا هباتك ةمدقم يف 1.115

 اهنأ ضعبلا ىريو .رشع نماثلا نرقلا ذنم رهوجلاب نكلو فورعملا اهلكشب

 اهضعب لازام يتلاو ؛ةيكلم تابتكم لكش ىلع ديدحتلابو مدقأ ةلحرم يف ترهظ
 .0) "نآلا ىتح مسالا اذه لمحي

 ةعرسي رشتنا يذلا تابتكملا نم ديحولا عونلا يه ةينطولا تابتكملا تناك

 تابتكملا هذه تدافتسا دقو .("ابروأ يف رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف

 يذلا تقولا يف ترهدزاو ءاقبلا يف ترمتسا ثيح ,ةدئاسلا ةينطولا حور نم

 .")بيرختلاو بورحلا نم ىرخألا تابتكملا هيف تناع

 ةروثلاك تاروثلا نم ليوطلا اهخيرات لالخ ةينطولا تابتكملا تدافتسا دقو

 ةصاخلا تابتكملا عيمج ليوحت مت ثيح) ايسور يف ةيفشلبلا ةروثلاو ةيسنرفلا

 اهمدق يتلا ايادهلا نم تابتكملا هذه تدافتسا امك «ةينطو تابتكم ىلإ ةينيدلاو

 عاديإلا بتك نمو ةينوناقلا عجارملاو بتكلا عيمجت نكامأ نمو بتكلا وعماج

 ماع يف ةرم لوأل اسنرف يف هاجتالا اذه رهظ دقو .فيلاتلا قح نيناوقو

 .(0اهرسأب ايروأ لالخ رشتناو ماوالا/

 تاون



 يف ابروأ يف ةصاخو «نادلبلا نم ديدعلا تأدب رشع عساتلا نرقلا يفو

 لب .ةددحم فادهأو صئاصخ يذ تابتكملا نم عونك ةينطولا تابتكملا ءاشنإ

 ةمهملا بتكلا تاينتقم مضب تابتكملا هذه ريوطت مت نايحألا نم ريثك يف هنإ
 اهباسكإ كلذ ىلت مث .تاينتقملا هذه ىلع ةينطولا تابتكملا مسا قالطإ ىأ .اهيلإ

 .«)ةيمسرلا ةفصلا

 تابتكملا ةركف ترشتنا ةيضاملا ةنس نيعبرألا لالخ هنإ ركذلاب ريدجو

 دقو ءراشتنالا يف ذخآلا ةينطولا موهفم نع ريبعتك .هرسأب ملاعلا يف ةينطولا

 ينطولا عباطلا تاذ تاسسؤملا نم ةلسلس باقعأ يف تابتكملا هذه تءاج

 قبس ام حصيو .”")ينطولا فحتملاو ءينطولا حرسملاو ءينطولا فيشرألاك

 ةينطو ةبتكم ءاشنإ لاثملا ليبس ىلعو «ةلقتسملا نادلبلا يف ديدحتلا هجو ىلعو
 اهنأ امك ؛اهلالقتسا ىلع اًدهاشو اهتينطو ىلع ةمالع نوكيس هنإ ليق سوال يف

 ةينطولا ةركف تديأ دقل .(7ةيبدألاو ةيونعملا ميقلل سوال ريدقت نع نالعإ ةباثمب
 تابتكملا مظعم ءاشنإ ىلإ عفادلا سيئرلا لماعلا تناك ةريثك نايحأ يفو

 ىشمت اميرو ةماع ةفصب ةينطولا حور عفرل ةيرورض ةدعاسم ةليسوك ةينطولا
 فلتخم موهفمي وأ ةينطولا ةينفلا تاسسفؤملا رئاس عم بنج ىلإ اًينج كلذ

 ناريطلا طوطخو ؛ةينطولا نفسلا تاعانصو «ةينطولا بلصلاو ديدحلا عناصم
 .)ةينطولا

 راشتنالا يف أدب ةينطولا تابتكملا موهفمو ةركف نأ "ليدسيا دلونرأ" ىريو
 نأ لبق اننإ .("©حيحصلا اهلكشب رومألا انبسح اذإ كلذ نم رثكأ وأ نرق ذنم

 ام : لاؤسلا اذه ةباجإ ىلإ لصوتلا نم دبال ةينطولا تابتكملا موهفم شقانن
 ]1:ط7)2 انعه4 ةيبتكملا تاهاجتالا ةلجم نم زجوملا لصفلا يفو ؟ةينطولا ةبتكملا

 - ار



 نإ : لاق امدنع هسفن لاؤسلا (ناريم ديفيد) حرط ةينطولا تابتكملل صصخملاو
 ام ؟تعءاج نيأ نمو ؟ةينطولا ةبتكملا ةيهام ىلع فرعتي نأ ىلإ ةجاح يف ملاعلا

 ثيدح جاتن اهنأ :ةينطولا ةبتكملا ليدسيا' فصو دقو ('7؟ةيساسألا اهتفيظو
 نيب ماع قسانت كانه نوكي نأ عقوتملا نم نكي مل“ :هلوق كلذ ىلإ فاضأو

 يف ةيعامتجالا لاوحألاو ةيسايسلا فورظلا نأ ذإ ؛ةينطولا تابتكملا فلتخم

 دلب يف هريظن نع ةيبتكملا تامدخلا نم اًفلتخم اًعون جتنتس نادلبلا دحأ

 تابتكملا ةودنب صاخلا ريرقتلا رشن لبق 2106 80اد:عء015 حرط دقو .(''لرخآ

 ال نآلا ىتح انلزام ' : هسفن قباسلا لاؤسلا م1504 ماع انييق يف ةينطولا

 نحنو ددحن نأ اننكمي ال هنأ امك .ديكأتلا هجو ىلع ةينطولا ةبتكملا ةيهام فرعن

 بجي يتلا فئاظولا وأ ةينطولا تابتكملا صئاصخ ةيعون نيغلاب نيقيو ةقث ىلع

 .(09؟؛ةينطو ىمست نأب ةريدج حبصت ىتح اهب موقت نأ

 ددحم فيرعت نع ثحبلا نإف ءاّيلاح ةمئاقلا ةينطولا تابتكملا نيابتل اًرظنو
 اًفاصوأ تسيلو ةضافضف ةماع فاصوأ درجم ىلإ لوحت دق ةينطولا تابتكملل

 ىلإ لوحتلا اذه ىدأ دقو .(")قيقدلا ديدحتلا نع اهدعبأ امم :ةددحم ةقيقد

 ةعومجملا تاشقانم صخلم نإ .تابتكملا نم عونلا اذهل ةماع فاصوأ روهظ

 ةبتكملا نإ لوقن نأ دبال ةماع ةفصب' : يلي ام ركذي انييق ةودن يف ىلوألا

 بتكلا نم ماعلا دلبلا جاتنإ ظفحو عمج نع ةلوئسملا يه نادلبلا دحأل ةينطولا

 ةفصلا نأ" : 11. 110265 ركذ هسفن ريرقتلا يفو ."؟ةمداقلا لايجألا ةمدخل

 ةنراقم كلذو ؛ةرادصلا عقوم اهلالتحا كش نود يه ةينطو ةبتكم يأل ةسيئرلا

 ىلإ عقوملا اذهل اهلالتحا عجريو .دلبلا اذه يف ىرخألا تابتكملا عاونأ رئاسب

 موقت يتلا داوملا ددعت ىلإو .يعوسوملا عباطلا اهذاختاو ءاهتاعومجم ددعت

 .""تامدخلاو ةصصختملا تارادإلا عونتو ءاهظفحب
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 يذلا لمعلا دادتما يف ةينطولا ةبتكملا تاينتقمل يعوسوملا عباطلا مهاس دقل

 نع اًقيرعت - ةيئاصحإ ضارغألو تنبت دقق وكسنويلا نإف مث نمو .هب موقت
 اهناونع نع رظنلا فرصب - تابتكم : ةينطولا تابتكملا' : لوقي ةينطولا ةبتكملا
 لمعتو نطولا يف ترشن يتلا تاعوبطملا لك نم خسن ظفحو بلط نع ةلوئسم -

 اضيأ تابتكملا هذهو .رخآ ءارجإ يأب وأ نيعم نوناق ةطساوب عاديإ ةبتكمك
 باعيتسا ؛ةينطولا ايفارجويليبلا جاتنإ : ةيلاتلا فئاظولا ضعبب ىأ لكب موقت
 ةفيظوب مايقلا ,نطولا نع ةفلؤملا بتكلا كلذ يف امب يبنجألا يركفلا جاتنإلا
 ايفارجويلببلا رشن ؛دحوملا سرهفلا عيمجت ,ينطولا يفارجويلببلا زكرملا
 عم قفتت ال اهفئاظو نكل ةينطو" ىعدت يتلا تابتكملاو :ةعجارملا ةينطولا
 ." ةينطولا تابتكملا ” نمض فنصت نأ يغيني ال اهركذ قباسلا فئاظولا

 ةيعامتجالا لماوعلا فلتخم نأ الإ ءقباسلا فيرعتلا عاستا نم مغرلابو
 .ةينطولا تابتكملل ماهملا نم ديزملا رارمتساب فيضت ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 2118(1/3 1الان- فيرعت يف لماوعلا هذهل مامتهالا نم ربكأ ردق ءاطعإ مت دقو
 ةهجلا ةباثمب حبصت امدنع ةينطولا ةبتكملا مسا ةبتكملا ىلع قلطي ' 8
 يتلا ةبتكملا يهو ع اديإلا قيرط نع ةعوبطملا لامعألا عيمجتب ةصاخلا ةيموكحلا
 اًركرم .ايفارجويلببلاو تامالعتسالل اًركرم نوكتو ؛عيمجلا لوانتم يف نوكت
 .09 " اهرسأب ةمألل .يبتكملا ماظنلل ماعلا راطإلا طيشنت - طيطختلا- قيسنتلل
 يتلا كلت نع ةديدج تايلوئسمو لماوع حوضو لكبو ةقباسلا ةرابعلا فيضتو
 ةجيتنك ةقباسلا تافيرعتلا تءاج دقو .وكسنويلا فيرعت اهنمضت نأو قبس
 .ةينطولا تابتكملا موهفم يف ةريخآلا تاروطتلل



 ًموصخو ,ةينطولا تابتكملا تناك ءرشع عساتلاو رشع نماثلا نينرقلا لالخ
 ناك يذلا تابتكملا نم ديحولا عونلا يه .ليوط نمز اهسيسأت ىلع ىضم يتلا
 تابتكملل مهملا رودلا اذه طاضت دقلو ةيبتكملا تامدخلا ءادأل طشن رودب موقي

 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب .

 مولعلا روطتو ةفلتخملا اهتاعرفتو باتكلا ةعانصل عيرسلا ناشتتإلا ىدأ دقو
 عيمج يف دئاسلا صصختلاو ةيجولونكتلاو ةيعيبطلا مولعلا اصوصخو .ةفلتخملا
 ىلإ ىدأ ةديدجلا ةيعامتجالا تالكشملا نم ديدعلا روهظ ىلإ ةفاضإ ,تالاجملا
 رغصألا تابتكملا نأ دجن رخآ بناج يفو . .تابتكملا نم ىرخأ عاونأ روهظ
 ةجردب ىشامتت اهنأل !رظن امدقتم اًناكم لتحت تأدب ةينطولا تابتكملا نم اًمجح
 فاشكتساب مايقلل ةساملا ةجاحلا ىلإو مولعلل ةرصاعملا تارايتلا عم ةريبك
 رثكألا لاكشألا روهظ نم كلذ بحاص امو ةفلتخملا ةيبدألا تالاجملا يف عيرس
 برحلا ءانثأ ةرم لوألو رهظ دقو .تاصلختسملاو ريراقتلاو تايرودلا نم ةئادح

 ةيلعافو ةعرسب ملقأتلا نع ةلماشلا ةميدقلا ةينطولا ةبتكملا زجع ةيناثلا ةيملاعلا
 شويجلاو تاموكحلا نم ةلجاعلا تامولعملا ىلع بلطلا دايدزا عم
 ,209”نييداصتقالاو

 يف ناك تابتكملا داور نم ديدج ليج رهظ دقف ةقباسلا لكاشملا ىلإ ةفاضإو
 ثحبلل يفاكلا تقولا هيدل نكي ملو تامولعملل عيرسلا لوصولا ىلإ ةسام ةجاح
 ."2ةلماشلا تابتكملا ىدحإ تاينتقم يف هذه هتجاح نع

 اهب تسحأ امك .ةلكشملا هذه داعبأ ةيلودلا تاسسؤملا نم ديدعلا كردأ دقو

 تايعمجل يلودلا داحتالا سسأ م1507 ماع يفو ٠ .امضيأ ةينطولا تابتكملا
 يف ةدعاسملل ةيعماجلاو ةينطولا تابتكملل اصاخ امسق (15آ.4) تايتكملا

 تعا



 * دقو .(''!ةينطولا تابتكملا قتاع ىلع ةاقلملا تايلوئسملاو ثيدحلا رودلا حيضوت

 فحتملا) سيسنارف .س .ف اهاقلأ ةرضاحمل ةباجتسا مسقلا اذه سيسأت مت

 ثدحت دقو .ةيملعلا تابتكملا هجاوت يتلا ةسيئرلا تالكشملا لوح (يناطيربلا

 .نهارلا اننامز يف يناطيربلا فحتملا هب موقي يذلا رودلا نع سيسنارف

 اهتاسايس فييكتب موقت يكل ةسيئرلا ةيبتكملا زكارملا هترضاحم يف اعد دقو

 .(0) * اهب طانملا رودلاب مايقلا فدهب ثيدحلا ملاعلا تابلطتمل اًقفو اهتافسلفو

 ىلإ اهتفسلفو ةينطولا ةبتكملا ةسايس فيكت ىلإ ةديدجلا ةوعدلا تدأ دقو
 ىلع ةزيمم ةمالع اهنأب 5. 45 اهفصو يتلاو م504١ ماع يف انييق ةودن دادعإ

 هذه تناك دقو .("')يمسرلا عباطلا ةينطولا تابتكملا باستكا ىحن قيرطلا

 ةينطولا ةبتكملا نأ ةقيقح حوضوب رهظت اهنأب' ©.77ههة5 اهفصو املثم ةودنلا

 ايروأ فالخب ىرخأ نكامأ يف كلذكو لب روهدتلا وحن ةهجتم تسيل ايروأ يف

 ,لومخلا نم ةرتف دعب ةينطولا تابتكملا نأ يه لاقت نأ بجي يتلا ةقيقحلا نإف

 ىلع ةاقلملا ةيلبقتسملا تايلوئسملاو نهارلا اهعضو ةقيقح كردت تأدب
 .("9"اهقتاع

 تابتكملا ىلع ارصاق ناك يذلاو) انييق ةودن هتدهش يذلا حاجنلل ةجيتنو

 تاءاقللاو تاودنلا نم ديدعلا دقعل بيترتلاو ليومتلاب وكسنويلا تماق (ةيبروألا
 هذه ىلوأ تناكو .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةينطولا تابتكملا روطت ةساردل

 ةقطنم يفو ايسآ يف ةينطولا تابتكملا روطت ةشقانمل تدقع ةيمياقإ ةودن تاودنلا
 نم ةلسلس كلذ ىلت دقو .('021474 ماع الينام يف اهدقع مت يتلاو ؛كيفسابلا
 : ملاعلا ءاجرأ فلتخم يف ةينطولا تابتكملا تامدخ طيطخت يف ءاربخلا تاءاقل

 .(؟م1977 روداوكإلا تيوك : ةينيتاللا اكيرمأ - ١

 .(".1551/ اكتاليرس : ىيمولوك ايسآ - ”

 داع



 .(0ءلقا/. ادنغوأ : الابمك : ايقيرفأ - "“

 ,(2م1917/4 رصم : ةرهاقلا - ةيبرعلا نادلبلا - 4

 انييق ةودن دعبو لبق عوضوملا اذهب ةلصلا ةقيثو تارمتؤم دقع بيترت مت دقو
 يتلاو ايسآ يف ةماعلا تابتكملا روطتب ةصاخلا وكسنويلا ةودن كلذ يف امب

 نادلبلا فلتخم نم نوكراشملا ماق ةودنلا هذه يفو مه يهلد يف تدقع

 تامدخ هاجت اهفقومو ةينطولا ةبتكملا اهب موقت يتلا فئاظولا ةشقانمب ةيويسآلا

 رمتؤم دقع (ارتلجنا) روجناب يفو م1577 ماع يفو .(؟نطولا يف تابتكملا

 ايناطيرب يف تابتكملا ةيعمجل عباتلا ةيعماجلا تابتكملاو ثحبلا تابتكم مسق

 .(9ةينطولا ةبتكملا موهفمب اًصاخامامتها رمتؤملا اذه هجو دقو ؛ىمظعلا

 ءاشنإ دعب ةعرسب ترشتنا دق ةينطولا تابتكملا ةركف نإف لوقلا لمجمو

 ثيح .م1560؟ ماع يف ةيعماجلاو ةينطولا تابتكملاب صاخلا مسقلل 181.4 لا

 تاقيرعتلا نع اديعب اراسم ذختاو ةينطولا تابتكملا ىلإ ملاعلا مامتها لوحت

 ابصنم همامتها حبصأو ماع هجوب ةينطولا تابتكملا اههجاوت يتلا تالكشملاو

 ةودنلا تلوحت امك .ةينطولا تابتكملا ةرادإو ءاشنإب ةصاخلا تالكشملا ىلع

 اهيدؤت نأ بجي يتلا ةبسانملا فئاظولا ةشقانم ىلإ ةينطولا تايتكملاب ةصاخلا

 ةيملاعلا جماربلا يف ةينطولا تابتكملا تامهاسم ةشقانم كلذكو ةينطولا ةبتكملا

 يملاعلا ريفوتلا جمانربو ([18©) يملاعلا يفارجويلببلا طبضلا جمانرب لثم

 .(814:515) تامولعملل ينطولا ماظنلاو ([1825) تاعوبطملل

 ٠ ةينطولا ةبتكلا فئاظو

 ةيعماجلا تابتكملاو ثحبلا تايتكم مسق رمتؤم داقعنا ءانثأو ما977 ماع يف

 (1.8. 213 عصاندوءا) ماق .روجناب يف دقع يذلاو ةيناطيربلا تابتكملا ةيعمج يف

 : ةينطولا ةبتكملل ةسيئر فئاظو عبس ديدحتب

 تا



 .ينطولا يركفلا جاتنإلا عمج - ١
 .يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج - ”

 .بتكلا فحتم رودب مايقلا - "٠

 .اهتاينتقم ىلع فرعتلل روهمجلل ةصرفلا ةحاتإ - 4

 .ايفارجويلببلاب ةصاخلا ةطشنألاو تامولعملا تامدخ ءادأي مايقلا - ه

 .يبيردتلا زكرملا رودب مايقلا - ١
 .(:تابتكملل ينطولا طيطختلا يف ماهسإلا -

 تامولعملل ةسيئر رداصم ةسمخ (1113./12.77مط5ءعإل) سرد م1511 ماع يفو

 : يهو ةينطولا ةبتكملا اهب موقت يتلا فئاظولاب ةصاخلا

 ١. يهو ملاعلا يف ىربكلا عيرألا ةينطولا تايتكملا اهب موقت يتلا فئاظولا :

 ةينطولا ةبتكملاو ءنينيل ةبتكمو ءسرجنوكلا ةبتكمو ,يناطيربلا فحتملا
 .ةيسنرفلا

 .ماكه4 ماع انييق ةودن تايصوتو تارارق ."

 رمتؤملا يف لوفموتس .د اهركذ يتلاو ةينطولا تابتكملا تابجاو ةمئاق ."

 .ما558 ماع لسكورب يف دقع يذلاو قئاثولا زكارمو تابتكملل يملاعلا

 ماع (اذطءةضرن 156505 ةيبتكملا تاهاجتالا) ةلجم نم ةصاخلا تارادصإلا.#

 ." ةينطولا تابتكملل ةرصاعملا تاهاجتالا ' لوح م6

 110/. فرع دقو 1.0.8138:005568 اهركذ امك ةينطولا ةبتكملا فئاظو .ه

 اهئادأب ةينطولا ةبتكملا موقت نأ بجي ةفيظو ةرشع سمخ [ د75

 .ةيرايتخا

 دعا



 ماع امور يف 15آ.4 هتدقع يذلا ءاقللا ىلإ ثحبلا اذه ميلستب ماقو
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 ثحبلا اذه ىلإ تاليدعتلا ضعب ةفاضإب اسم مطمإلد ماق م1511 ماع يفو

 يف تراد يتلا تاشقانملا هنابسح يف اًذخآ قيبطتلل ةيلباق رثكأ حبصي ثيحب
 تمت دقو .يكنسله يف م1170 ماع 1514 رمتؤم يفو ؛م1518 ماع الينام
 تايصوتل اًقفو هيلع تاليدعتلا ضعب لاخدإ دعب ثحبلا اذه رشن ىلع ةقفاوملا
 لدعملا ثحبلا اذه يفو .15آ4 ةيعماجلاو ةينطولا تابتكملا مسق ءاضعأ

 ماسقأ ةثالث ىلإ اًضيأ ةينطولا ةبتكملا فئاظو ميسسقتب يرفمه ماق
 .ةيساسأ ريغو - ةيوغرم - ةيساسأ : ةسيئر

 : يه ةينطولا ةبتكملا اهب موقت نأ بجي يتلا ةيساسألا فئاظولاو
 .ينطولا يركفلا جاتنإلا عمجل يزكرملاو سيئرلا رودلا ماهمب مايقلا ١.

 .دلبلا تارادصإل يمسرلا عاديإلل ناكمك ةمدخلا ميدقت .؟
 .يبنجألا يركقلا جاتنإلا نم ريبك بناج ءانتقا ."

 .ةينطولا ايفاوجويلببلا رشن .#

 .ايفارجويلبيلل ينطولا زكرملا رودب مايقلا .»

 .ضراعملا دقعو سراهفلا رشن ١.

 : يه ةيوغرملا فئاظولا

 .تابتكملا نيب ةراعإلا ١.

 .ةينطولا تاطوطخملا عيمج ظفح ."

 .تابتكملا لاجم يف تاساردلاو ثاحبألاب مايقلا ."

 : يهف تايتكملل ةيساسألا ريغ فئاظولا اهأ

 .تامدخلل يلودلا لدابتلا ١.

 دمه



 .ةرركملا خسنلا تاذ تاعوبطملا عيزوت ."

 .نيفوفكملاب ةصاخلا بتكلا زيهجت ."

 .صصختملا بيردتلا .4

 .تابتكملل ةينفلا بيلاسألا رشن يف ةدعاسملا .ه

 يف ةينطولا تابتكملا هلتحت يذلا عقوملا ركذب ماق نأ دعب هثحب يرنه متتخيو
 : هلوقب دلب يأل ماعلا يبتكملا نيوكتلا

 نوئشلا ريوطت يف لاعفلا سيئرلا رودلاب ةينطولا ةبتكملا موقت نأ بجي '
 ماع يفو .(""!تالاجملا عيمج يف ةدئارلا ةبتكملا نوكت نأ اهنم عقوتملاو ةيبتكملا

 اهيدؤت نأ بجي فئاظو عست نمضتت ةمئاق عضوب 11م2 0ناانمع ماق .مم
 فئاظولاو يرفمه ؟1ددماطئءال5 اهركذ نأو قيس تس اهنمو ةينطولا ةبتكملا

 : يه ؟1ا010م1:6ال5 يرقمه اهركذي مل يتلا ثالثلا

 .فحصلاو تايرودلا يف اهرشن متي يتلا تالاقملاب صاخ فاشك عمج ١.

 .دحوملا يموقلا سرهفلا ةنايصو جاتنإ .؟

 ."9ةيزكرملا ةسرهفلا ."

 ةصاخلا تايصوتلا اًقباس ةروكذملا ةيميلقإلا تاعامتجالا تاءاقل تنبت دقو
 تايصوت نع هاجتالا يفو فينصتلا يف فلتخت يتلاو ةينطولا تابتكملا فئاظوب

 عامتجالا نع عامتجا لك تايصوت فالتخا نع الضف نيرخآلاو زي 65
 : يلي اميف تايصوتلا هذه صيخلت نكميو .رخآلا
 طيحملاو ايسآ يف ةينطولا تابتكملا ريوطتب صاخلا يميلقإلا ءاقللا حرتقا - أ

 .ةينطولا ةبتكملا اهب موقت نأ بجي يتلا ةيلاتلا فئاظولا يداهلا

 .دلبلا تابتكم فلتخم نيب هب موقت نأ بجاولا ةدايرلا رود يلوت ١(

 دالك



 .دلبلا يف تارادصإلا عيمجل مئادلا عاديإلا زكرم رودب مايقلا (؟"

 .("9ةيموكحلا تامدخلا ريفوت ١(

 يف ةينطولا ةبتكملا تامدخ طيطختب صاخلا ءاربخلا رمتؤم حرتقا دقو - ب

 اهب موقت نأ بجي يتلا ةيلاتلا فئاظولا م577١ ماع ةينيتاللا اكيرمأ

 : ةينطولا ةبتكملا

 يذلا رودلا بناجيو .ينطولا باتكلا جاتنإ ىلع ةظفاحملا ديكاتو عمج ١(

 متي يتلا تافلؤملا خسن مالتساب موقت نأ اهيلع ىرخألا تاهجلا هب موقت

 نأ امك .فيلاتلاو رشنلا قوقح ةيامح نوناق تايضتقمل اًقفو اهب اهعاديإ

 .نوناقلا اذهل يلعفلا قيبطتلا نم دكاتت نأ اًضيأ اهيلع

 « بناجألاو نيينطولا نيثحابلاو داورلل عالطالل ةلاعفو ةيفاك رداصم ريفوت (؟

 ةفلتخملا رداصملاو ةماعلا تافلؤملا عمجب موقت نأ اهيلع كلذل اًقفوو

 ايفارجويلببلا تامزلتسم رئاسو ايفارجويلببلل دحوم سرهف زيهجتو
 .ةفلتخملا اهلامعأ ءادأب اهمايقل ةمزاللا

 .تاعوبطملل يلودلاو ينطولا لدابتلا ميظنت ('

 .ةيملاعلا تابتكملا نيب ةراعإلا ةيلمع يف يزكرملا رودلاب مايقلا (4

 يتلا تابتكملا نيب تايرودلا كلذ يف امب بتكلاب ديوزتلا ةيلمع ديشرت (ه

 .تابتكملا تامدخ ريوطت ةطخ اهيطغت

 تالا



 ,تارشنلا فينصتو سراهفلا رادصإ ةيلمعل يزكرملا رودلاب مايقلا 1١(
 نم ةنيعم ع اونأب ةصاخلا سراهفلاو سراهفلا تاقاطب عيزوت نم دكاتلاو
 .تايتكملا

 اهططخو صاخلا اهماظنل اًقفو اديفمو اذكمم كلذ ناك املك نواعتلا («

 ةيسردملا ةيبتكملا تامدخلا نيسحتو لاجم عيسوت ديفي اميو ,ةيومنتلا

 .(")ةماعلاو

 دقع يذلاو ايسآ يف ةينطولا تابتكملا طيطخت تامدخ ءاربخ تاعامتجا- ج

 اذه يفو .تابتكملا ريوطت ططخ عضو يف ةينطولا ةبتكملا هب موقت
 ةلاعفو ةطشن ةسسؤم ' : يلي امك ةينطولا ةبتكملا فصو مت عامتجالا

 اهدوجو نم فدهلا نوكي ثيحيو لاعف لكشب ةيبتكملا نوئشلا ةدايق ىلوتت

 .ينطولا يفاقثلا يركفلا جاتنإلا ىلع ةظفاحملا ١(

 ىلع لمعت يتلا تاءارجإلاو ةمظنألاو ةمئالملا لئاسولا ةفاك ريوطت )
 .هرسأب عمتجملا حلاصل ةفلتخملا ةيبتكملا رداصملا ريفوت

 .”7ىرخألا نادلبلا تابتكم عم تاقالعلا ديطوت (؟

 تامدخل ينطولا طيطختلا ءاربخل ماعلا عامتجالا م٠51١ ماع يف دقع دقو - د
 ةغايصب ماق دقو (ادنغوأ) الابمك يف ايقيرفأ يف تابتكملاو قئاثولا
 : ةينطولا ةبتكملا اهب موقت نأ بجي يتلاو ةيلاتلا ةيساسألا فئاظولا

 .قسانتملا يبتكملا روطتلا قيقحت يف ةلاعفلاو ةسيئرلا ةادألا نوكت نأ - ١

 دام



 يف ردصت يتلا ةروشنملا تافلؤملل ةمئادلا عاديإلا ةهج رودب موقت نأ -

 ناكم يأ يف دلبلا مهت يتلا ةعوبطملا داوملا عمجي موقت نأو ,مألا دلبلا

 .هيف عبطت
 .ةينطولا ايفارجويلببلا رشن - "

 .””اًيلودو اًيلحم تامولعملاو تارادصإلا لدابت ميظنت - 4

 نادلبلا يف ةيبتكملاو ةيقئاثولا تامدخلل ينطولا طيطختلا ءاربخ عامتجا - ه

 بجي يذلا رودلا ىلع دكأ يذلاو م514١ ةرهاقلا يف دقع يذلاو «ةيبرعلا

 ميعدتو ةيوقتو ةينطولا ايفارجويليبلا جاتنإ يف ةينطولا تابتكملا هب موقت نأ

 دحوملا ينطولا سرهفلا ةنايصو جاتنإو ؛تابتكملا فلتخم نيب نواعتلا

 يفارجويليبلا طبضلا جمانرب فادهأ ذيفنت ةيلوؤسم لمحتو

 ."9080يملاعلا

 موقت يتلا فئاظولا ركذلاب تلوانت يتلا تالاقملا نم اريثك نأ ركذلاب ريدجو

 زكترت وأ ب ةصاخ يه م977١ ماع ذنم اهرشن مت يتلاو ةينطولا تابتكملا اهب

 يف (110115118815) يرفمه امهردصأ نيذللا نيثحبلا ىلع ةيساسأ ةفصب

 110- ثاحبأ ميوقت ةداعإب يدانت يتلا ةديحولا ةلاقملاو م477١ - م1514 يماع

 ام اهيف ركذ دقو م٠58١ ماع اهرشنب 16.1106 نيال.م ماق يتلا يه 75

 : يلي
 مئاوق زيهجت بلطتي ةينطولا تامولعملل ةجاحلل يديلقتلا رودلا ةسارد نإ '

 لبق ةقد لكب اهصحفو اهتعجارم متي نأ ىلع تابتكملا فئاظوب ةصاخ

 .' زيرفمه ' تايصوتل ةيلاتلا ةعجارملاب مايقلا 11/5 حرتقيو .(9"اهرشن

 : ةيسامألا فئاظولا

 نم اهيلع لوصحلا متي ثيح ءةينطولا تامولعملا ةيعوأل يزكرملا رقملا ١ - أ

 خسنب مايقلا كلذ يف امي ىرخألا لئاسولاو تارادصإلل ينوناقلا عيمجتلا لالخ

 -_اؤه-



 رقملا اذه موقي نأ بجي كلذكو .ةراعإلا وأ ضارغألا فلتخمل ةيولطملا تامولعملا

 .ةغلابلا ةينطولا ةيمهألا تاذ تاطوطخملا عمجب يزكرملا

 يكل ةممصملاو يبنجألا يركفلا جاتنإلا خسنو ةراعإل يزكرملا رقملا ؟-

 ةصاخلا قئاثولا ظفحو فينصتل ةيويحلا تاجايتحالا نم ربكألا بناجلاب يفت

 .ةيلعافو ةءافكب كلذ متي نأ ىلع .ناكسلا نم ربكألا بناجلاب

 معد كلذ لاثمو .تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمعل قيسفتلاو طيطختلا ” - أ

 .ةيبنجألاو ةينطولا تاعومجملا خسنل ينطولا ماظنلا

 .ةعجارلا ىأ ةيراجلا ءاوس ةينطولا ايفارجويلببلا رشن 4 - أ

 لوصولل قيسفتلاو طيطختلاو يفارجويلببلا ينطولا زكرملا رودب مايقلا ه - أ
 .تامولعملل رداصمك مدختست ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ىلإ

 داوملا هذه ىلع لوصحلا متي) .خسنلا وأ ةراعإلا قيرط نع ءاوس ةيبتكملا داوملا

 1 3 - أ عم دنبلا اذه طبتريو (ىرخألا تابتكملا نم ةيبتكملا

 وهو .ةيبنجألاو ةينطولا ةيبتكملا داوملل لدابتلا زكرم رودب موقت 7-1

 وهو "1 - أ دنبلاب ةدشب طبترم وهو ةدئازلاو ةيفاضإلا خسنلا زيهجتل يرورض

 .تارادصإلل ةبسنلاب اًيرايتخا كلذ ربتعي

 . ةيوناثلا فئاظولا

 .ةينطولا

 ترا



 .نكمأ املك ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألاب ةصاخلا ثاحبألا ءارجإ ” - ب

 كلذكو ؛ةينطولا تابتكملا لامعأب نيمئاقلل صصختملا بيردتلا ريفوت ؛ - ب

 بيردت يف ةصاخ ةجردب ديفم ىهو .ىرخألا تابتكملا يف لمعلل نيحشرملل
 ىتح كلذ رمتسي نأ لقألا ىلعو ةيمانلا نادلبلا يف تابتكملا لامعأب نيمئاقلا

 .مهتابتكم روطت لامكتسا
 يف نيبغارلا ةراشإ نهر نوكت نأ بجي يتلاو ةيبتكملا ةربخلا ريفوت ه - ب

 .ىرخألا تابتكملا يف نيلماعلا نم اهنم ةدافتسالا

 : ايئاتكت سرامت فئاظو

 نادلب يف ترشن يتلاو نطولاب قلعتت يتلا ةيفحصلا تامولعملا عمج 5 - ب
 .ىرخأ

 .نيفوفكملل بتكلا زيهجت / - ب

 ةقيثولاو ةيمهألاب فصتت يتلا كلت فالخ ىرخألا تاطوطخملا عمج 8- ب

 .(”)نطولاب ةلصلا

 ىلع ارشؤم دعيال ةينطولا ةبتكملا اهب موقت يتلا فئاظولا ةعجارمب مايقلا نإ
 ءوضلا يقلي هنأ الإ .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةينطولا تابتكملا تامدخ روطت

 عيسوتب موقي هنأ امك .نهارلا تقولا يف تابتكملا داورل ةمهملا تاجايتحالا ىلع

 تامولعملاو ةيبتكملا تامدخلا ريفوت ليبس يف ةينطولا ةبتكملا هيدؤت يذلا رودلا
 ةبتكملا فئاظول هتعجارم يف آ.ذ26 نأ حضاولا نمف لاح ةيأ ىلعو .ةثيدحلا

 ثيح 1100005118515 اهب ماق يتلا مئاوقلاب ءاج ام ىلع اًريثك دمتعا دق ةينطولا

 .اهقيسنتو اهتسارد ةداعإب ماق

 مال



 ةينطولا تامولعملا مظن يف ةينطولا ةبتكملا تامهاسم
 : ةيلودلاو

 تامولعملا يلاجم يف هئادأب موقت نأ اهيلع مهم رود ةينطولا تابتكملال

 ماظن مسا اهيلع قلطي يتلاو وكسنويلا جمارب كلذ لاشمو .ةيلودلاو ةينطولا
 ةيموكحلا تاهجلا موقت نأ  هميهافم نمضتت يذلاو 5 ينطولا تامولعملا

 لالخ نم ةقالعلا تاذ تامولعملا ىلع لوصحلا ةيناكمإ ةدايزب ةيلحملا ىأ ةينطولا

 عالطضالا اهرود نم نم نأ امك ,فيشرألاو ةبتكملاو قئاثولا تامدخ

 ذيفنتو (*')دلبلا ينطاومل ةيوناثلاو ةيئادتبالا لحارملل ساسألا ميلعتلا ةيلوؤسمب

 ةدافتسالا نم كلذ نكميو (1180) يملاعلا يفارجويلببلا طبضلاك .151.8 جمارب

 تامولعملا كلذ لمشيو ءايلون لوبقم بولسأب اهرداصم نم ةيروفلا

 .(9نادلبلا فلتخم يف هرشن مت ام عيمجي قلعتت يتلا ةيساسألا ةيفارجويلببلا

 يذلاو 1182 تاعوبطملل يملاعلا ريفوتلا يف 151:4 جمانرب نم ةدافتسالا كلذكو

 نم ةيبنجألا نادلبلا ةداقتساو جراخلاب رشني ام عيمج نم ةدافتسالا نمضي

 .(؛مألا ديلا تارادصإ عيمج

 يف ةينطولا ةبتكملا هب موقت يذلا رودلا (1.12>نعطء556 نشتد .ر) فرعيو

 موقت نأو «ةيزكرملا ةيبتكملا تامدخلا ريفوتب موقت نأ بجي ..اهنأ يف 5

 يف ةيلعافب ةمهاسملاو 7/8715 ماظن يف ةكرتشملا تابتكملا نيب ةدايرلا رودب

 لتحت نأ بجي ةماع ةفصب يهو .(*901815 تاططخمل ماعلا ريوطتلاو طيطختلا

 .(؟*!يلودلا نواعتلا لاجم يف اماه اًناكم

 5.4206:5هه هاري امل اًقفو ةينطولا ةبتكملا اهب موقت نأ بجي يتلا فئاظولاو

 نأب كلذو .(291080 ل ينطو نوكم اهنأ ساسأ ىلع لمعت نأ وه نوسردنأ .د

 مت يتلاو ينطولا جاتنإلا نم ةروشنملاو ةقثوملا عاونألا عيمج مالتساب موقت

 تامل



 نأ تابتكملا ىلع نأ امك .(*9ةينطولا ةعومجملا ىلع ةظفاحملا مث نمو اهعاديإ
 تانايبل يلودلا ماظنلا لثم 118 ب ةقالعلا تاذ تاعورشملا رئاسب متهت
 عورشمو .(1981/) بتكلل يرايعملا يلودلا ميقرتلاو 15125 ىمسملا تالسلسملا
 فصولاب ةصاخلا ةيلودلا ريياعملا ذيفنتو (384480) الآ ءورقملا سرهفلا
 .(؛4) 1982 (5) و1582 (01) تالسلسملاو بتكلل يفارجويلببلا

 ةديدجلا ميهافملا دحأ (تاعوبطملل يملاعلا ريفوتلا) 142 جمانرب ربتعيو

 قلعتي هنإف [.ض:2 فصول اًقفوو ةينطولا تابتكملا نيب يلودلا نواعتلاب ةصاخلا

 تابتكملا نيب قيسنتلا كلذكو ؛ديوزتلل ىرخألا لئاسولاو ةينوناقلا عيمجتلا ةهجب
 يف تابتكملا كارتشا ميظنتو .دحوملا سرهفلا اهنيب نم ةنيعم لئاسو مادختساب
 تاعويطملا لدابتو خسنلاو ةراعتسالاو ةيبتكملا تامدخلا ريفوتب موقي ماظن

 .(؟0ةينطولا زكارملا وأ ةينطولا تابتكملا رودب مايقلاو

 : رودلا ةيئانث ةينطولا تابتكملا

 دقو .ةجودزم راودأ ءادأب موقت ةينطولا تابتكملا ضعب نأ ركذلاب ريدجلا نم
 راودأب موقت يتلا ةينطولا تابتكملا نم ع اونأ ةثالث 0.8اد,509 نوتسرب ج ركذ

 : يهو ةجودزم

 ةينطولا تابتكملا - ةماعلا ةينطولا تابتكملا - ةيميداكألا ةينطولا تابتكملا

 رثكأ ةماعلا ةينطولا تابتكملاو ةيميداكألا ةينطولا تابتكملا ادعتو .("”7ةيناملربلا

 يف 1.20١ز010 كينجور .م ركذ دقو .اعويش ضرفغلا ةيئانث تابتكملا عاونأ
 ةيخيرات اًبابسأ كانه نأ : ضرغلا ةيئانث ةيعماجلا تابتكملاب ةصاخلا هتسارد

 ةبتكملا رودب نادلبلا ضعب يف ةيعماجلا تابتكملا مايق ءارو ةيداصتقاو
 .«"ةينطولا

 رورم عم ةقباسلا ةيكلملا تابتكملا ليوحت مت ةيبروألا نادلبلا نم ريثك يفو'
 ىلع ةينطولا تابتكملا ءاشنإ مت .ىرخأ نادلب يفو .ةينطو تابتكم ىلإ تقولا

 دعا



 تماق ةريثك نادلب يفف لاح يأ ىلعو .اهتاذب ةمئاق تاسسؤم اهنأ ساسأ

 بتكلا ظفحو عمج ىهو الأ ةينطولا تابتكملا راودأ دحأ ءادأب ةينطولا فحاتملا

 اصوصخو «ةينطولا تابتكملل ىرخأ لئادب كانه تناك دقو .مألا دلبلاب ةصاخلا

 ءاًيبسن ةرخآتم ةلحرم يف اهلالقتسا تلان يتلا ةريغصلا راطقألا ةلاح يف

 مايقلا اهيف ةيعماجلا تابتكملا مهأ ىلإ دهع دقف نادلبلا هذه يف ةماع ةدعاقكو

 .؟!ةينطولا تابتكملا رودب

 وأ ةينطولا ةبتكملا زيفحت يف امهم اًرود ةيداصتقالا لماوعلا يدؤت امك

 وأ ةعماجلا لمشتل اهتامدخ دادتماو اهتامدخ قاطن عيسوتب مايقلل ةيميلقإلا

 وأ رطقلا يف اهي ةطانملا ةمهملا راودألاب علطضت يكل ةيعماجلا ةبتكملا

 .("؟ةعطاقملا

 ةينطولا تابتكملا ضعب ءامسأب ةمئاق 5.8.8508 (اردناب.ب.س) ركذ دقو

 قلسوأب ةيعماجلا ةبتكملا : اهنمو (*'!سكعلايو ةيعماجلا تابتكملا رودب تماق يتلا
 نيجنتوجو ءادنلنفل رودلا اذهب تماق يكنسلهو ,جيورنلل رودلا اذه ءادأب تماق

 .ةيالو ىلإ اهليوحت دنع ينوسكاس ةعطاقم يف رودلا اذهب تماق يتلاو

 ةبتكملا ءقيس ام ىلإ ةفاضإو ءايفالسوغوي يف انايليبولو برغزو جروبسارتسو

 ةعماج ةبتكم موقت امك ,("'9جودزم رود ءادأب موقت ةيعماجلاو ةينطولا ةيدوهيلا

 .«"7تيوكلاب ةينطولا ةبتكملا رودب تيوكلا

 نادلبلل ةزيمملا حمالملا دحأ" : اهنأب اهفصو دقف ةماعلا ةينطولا تابتكملا امأ

 تابتكملاب صاخ يئاصحإ ثحب جئاتن 5. 4ز يجا .س رشن دقو .('ةيمانلا

 تابتكملا عيمج نأ ثحبلا اذه جئاتن يف ءاج دقو .ةيمانلا نادلبلا يف ةينطولا

 .(""ةماعلا تابتكملا رودب موقت ثحبلا اذه يف تمهاس يتلا

 نادلبلل لضفألا نم هنأ 0.18/0:0358 نامرو ظحال نأو قيس امكو ماع هجويو

 ةبتكملا رودب ةينطولا ةبتكملا موقت نأ اًئيدح اهلالقتسا تلان يتلا ةيمانلا
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 دراوملل لثمألا مادختسالا نم اهنكمي كلذ نأل اًرظن " حيحص سكعلاو ةيعماجلا

 ."7نيصصختملا ةبتكملا يلوئسم نم ددحملا ددعلاو ةليزهلا ةيبتكملا

 ةبتكملا يهو ءضرفلا ةيئانث ةينطولا تابتكملا لاكشأ نم رخآ لكش كانهو

 سرجنوكلا ةبتكم تابتكملا نم عونلا اذه ةلثمأ مهأ نمو .ةيناملربلا ةينطولا

 .ايلارتساب ةينطولا ةبتكملاو نابايلاب ةينطولا ةبتكملاو ءيكيرمألا

 دجوت نأ اًنكمم ناك اذإ ... بجي هنأ" 11. >ه20456) يكسوفاناب .ه ىريو

 موقت نأ ىلع .ةءافكب اهلمع يدؤت ةددعتم ضارغأ تاذ ةدحاو ةبتكم دلب لك يف

 رودب موقت دق امك ,ةيعماجلاو ,ةماعلاو :ةينطولا تابتكملا راودأب ةبتكملا هذه

 .©ةيموكحلا فيشرألا ةبتكم

 نأ ركذ ثيح .رودلا اذهب مايقلا نم 063288 اني رذح دقف لاح ةيأ ىلعو

 نم دبالو ىرخأ ةفيظو باسح ىلع فئاظولا ىدحإب مايقلا ةروطخ اًمئاد كانه

 .()كلذ ثدحي ال ىتح ةطيحلا ذخأ

 : ةراتفم نادلب يف ةينطولا تابتكملا رود

 - ةدحتملا ةكلمملا -

 ةكلمملا يف ةثيدح ةيبتكم ةسسؤمك م1417 ماع ةيناطيربلا ةبتكملا سيسأت مت

 تاهجلل ةسيئرلا فادهألا زجوم لكشب 5. 65260 نيرج.س حرش دقو .ةدحتملا

 : ةبتكملا ءاشنإب تماق يتلا

 يف ةينطولا تابتكملاب ةهيبشلا وأ ةينطولا تابتكملا نم ديدعلا محتلت يكل '

 ردق ربكأ ىلع اهتمدخب موقت يتلا تاعمتجملا لصحت نأ نكمي ثيحب ءرخآلا

 ."9"دئاوفلا نم نكمم

 - مهد



 :ليصفتلاب ةيناطيربلا ةبتكملا ةطشنأ ركذب 81.8100 يوكوه .ه ماق دقو

 - ةراعإلا - عجارملا : ةيلاتلا ةيساسألا فئاظولا تاعومجمب موقت '

 يذلاو عجارملاب صاخلا مسقلا فئاظولا هذه نيب نمو .ةيفارجويلببلا تامدخلا

 عجارملا ةبتكمو يناطيربلا فحتملاب ةصاخلا ةقباسلا ةبتكملا نم هنيوكت مت

 ةينطولا ةبتكملا لامعأ نيب ةراعتسالا مسق عمجتو ؛تاعارتخالاو مولعلل ةينطولا

 ةيجولونكتلا تامدخلا مسق ةيملعلا داوملا ةراعإل ةينطولا ةبتكملاو ةيزكرملا

 ةينطولا ةبتكملا لامعأب ةيساسأ ةفصب موقي يكل هنيوكت مت يذلاو ةيفارجويلببلا

 ."9"رشنلاو فيلأتلا قوقح بتكمو ةيناطيربلا ةيفارجويلببلا

 : نع ةلوئسم اهسيسأت نوناقل اًقفو ةيناطيربلا ةبتكملا نإف ةماع ةفصيو

 مولعلا تالاجم يف تامولعملاو ايفارجويلببلا تامدخ - تافلؤملا - عجارملا)

 ريفوت تامدخ عيمج ةبتكملا ةطشنأ عيمج يطغتو .ةيناسنإلا مولعلاو ةينقتلاو
 ةبتكملا زيهجت متي نأ بجيو .ةفلتخملا ةيملعلا تاعوضوملا يف تامولعملا

 تايتكملا رئاسل ةيزكرملا اهتامدخ ءادآب مايقلا نم اهنكمي امب ةيناطيربلا

 وحن لمعلا يف يموكح ليكوك لمعلل ةينوناقلا ةفص بستكت نأو ؛ةيناطيربلا

 موقتو .فيلاكتلا نم ردق لقأيو ةيلعافب اهرود ءادأب موقت يتلا تابتكملا ريوطت

 رشنلا قوقحب عتمتت يتلا تافلؤملا ع اديإل سيئرلا زكرملا رودب ةديدجلا ةبتكملا

 ءادأب موقت نأو «ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإب موقت نأ اهيلع نأ امك .فيلاتلاو

 سيئرلا رودلاب موقت نأو «ةيزكرملا ةبتكملا اهب موقت يتلا ةراعإلا تامدخ

 سيئرلا ريوطتلا رودب موقت نأو ؛ثاحبألاو ةيملعلا تامولعملاو ةيبتكملا تامدخلل
 ريفوتو ايفارجويلببلا تامدخب ةصاخلا يلآلا بساحلا تامدخ ليغشتو

 تامدخلا زكرم ةباثمب نوكت نأ ةيناطيربلا ةبتكملا نم عقوتملا نأ «تامولعملا
 ."9 (دلبلا اذه يف ةيبتكملا

 كا



 1 كرامزدلا 3

 ةينطولا ةبتكملا رودب ةيكرامنادلا ةيكلملا ةبتكملا موقت كرامندلا يفو
 يهو كرامنادلا يف ةينطولا ةيفارجويلببلا ىلع ةظفاحملاب موقت يهو ةيكرامنادلا
 .""اهتامدخ نم ةدافتسالل روهمجلل اهباوبأ حتفت

 ةيلوئسم لمحت ةيكلملا ةبتكملا نإف ةينطولا ةبتكملا لمعب اهمايق ىلإ ةفاضإو '
 ةينيدلا مولعلاو ةيناسنإلا مولعلا يف ةينطولا ثاحبألا ةبتكم رودب مايقلل ةصاخ
 يف ةعماجلا ةبتكم هب موقت يذلا سيئرلا رودلاب موقت اهنأ امك .ةيعامتجالاو

 .9'ةيبنجألا تاغللا ىلإ اهتمجرت تمت يتلا نييكرامنادلا باتكلا لامعأ

 - ةدحتملا تايالولا -
 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةينطولا ةبتكملا ةياثمب سرجنوكلا ةيتكم دعتو

 ماك ماعل سرجنوكلا ةبتكم لوئسم ريرقتي 1. 01 لوك .ج دهشتسيو

 .لازكتي ريرقتلا اذه ىفو ”ةينطو ةيقعمك نيرجكوكلا ةبتكم نوي "نآونعب
 : يلي ام آ].. 240210: درفمم

 ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةينطولا تابتكملا ضعب هيف موقت يذلا تقولا يف

 اًميمج اهئاداب موقت سرجنوكلا ةبتكم نإف : ةيلاتلا فئاظولا نم ضعب ءاداب
 : يهو

 كلت اصوصخو ,ةيبتكملا تاينتقملا نم ةريبك تاعومجمب ظافتحالا - ١

 ةيموكحلا تاهجلا اهمدختست يكل ؛ينطولا ثارتلاب ةقالعلا تاذ تاعويطملا

 دلال



 .ثاحبألل اًينطو اًركرم اهنم لعج امم ءروهمجلاو ثحبلا تاهجو

 تارادإلا فلتخم نيب ةيمسرلا تاعوبطملا لدابت نم ةدافتسالا - ؟

 .ةيموكحلا

 ينوناقلا عاديإلاو رشنلا قوقح تارادإ لالخ نم ةيبتكملا داوملا يقلت - ١

 .بتكلا نم اهتاعومجم ءارثإ فدهب كلذو

 ةيصخشلا بتكلا تاعومجم ةروص ىلع روهمجلا نم تابهلا يقلت - ؛
 كلذ اهدعاسي يكل لاومألا يقلتو ,ةنيمثلا ةيبتكملا داوملا رئاسو ةردانلا بتكلاو

 جماربلا ميدقت يف كلذك اهدعاسي هنإ لب ,بسحف اهتاعومجم ءارثإ ىلع ال

 .ىقيسوملا - نونفلا - بادآلا : لثم تالاجملا فلتخم يف ةيفاقثلا

 يف عساو قاطن ىلع همادختسا متي يذلاو لماش يفينصت ماظن ريوطت - ه

 ريياعملا عم ىشامتت يتلاو ةسرهفلا دعاوق كلذكو .ءثحبلا تاسسؤم رئاس

 .اهرسأب دالبلا ىوتسم ىلع ةلوبقملا
 داوملا نم اهريغو بتكلل ةينواعتلا ةسرهفلل صاخ زكرم لمعب موقت - ”

 .اهضرعو دالبلا لوط يف ةرشتنملا ىرخألا تابتكملاب ةصاخلا ةيبتكملا

 .ةينطولا سراهفلا تاقاطب عيزوت ةمدخب مايقلا - /
 ليلدلا رودب موقي يذلاو ,تاقاطبلل دحوملا ينطولا سرهقلا ةنايص - 4

 فلتخم يفو (تاطوطخمو بتك) اهلاكشأ فلتخم يف ةينطولا ثاحبألا رداصمل

 ىلإ ةيولطملا ةيبتكملا داوملا نكامأب ةصاخلا تامولعملا مدقت اهنأ امك ,تالاجملا

 .رداصملا هذه ىلإ لوصولا نوعيطتسي ال نيذلا

 ةسيئرلا تازاجنإلا ضعبو ةينطولا ايفارجويلببلاب ةصاخ بتك رادصإ - 4
 .ةبتكملا هتدعأ يذلا دحوملا ينطولا سرهفلا لثم
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 ةمدخب اهمايق ىلإ ةفاضإ ةبتكملا يف رداصملا ضرع ةمدخب مايقلا - ٠
 .ديربلاب ءارقلا ىلإ اهلاسرإو ةماعلا اهتاعومجم نم ةماعلا تامولعملا ريفوت

 يذلا ,دالبلا تابتكم فلتخم نيب يبتكملا لدابتلا ماظن يف ةمهاسملا - ١
 ةصرفلا ةحاتإو ؛تابتكملا رئاس عم ةيبتكملا تايلوئسملا ماستقا ىلع اهدعاسي
 ةبتكم موقت كلذلو ؛ةفلتخملا ثاحبألا يف اهرداصم نم ةدافتسالل نيبغارلل

 دالبلا لوط يف ةرشتنملا امجح رغصألا تابتكملا معدو ةيوقتب سرجنوكلا
 سرجنوكلا ةيتكم ثحب رداصمب اهيدل ثحبلا رداصم ميعدت قيرط نع اهضرعو
 .ءارثلا ةفلابلا

 ةدافتسالل روهمجلل ةصرفلا ةحاتإو طشن يفارجويلبب جمانرب زيهجت - ١١

 .ةبتكملا تاعوبطم لالخ نم

 .نيفوفكملا بتكل ينطولا جمانربلا ىلع فارشإلا - ٠١

 ةينطولا تاعومجملا نم اهتاضورعم ءاقتنا متي يتلاو ضراعملا ةماقإ - ١4

 اهجراخو دالبلا لخاد ضراعملا فلتخم ةماقإ كلذكو ءروهمجلا فيقثت فدهب

 .نيينطولا خيراتلاو ةفاقثلا ضرعل

 .تابتكملا ايجولوتكت لاجم يف براجتلاو ثاحبألا ءارجإ - 5
 عم نواعتلاو .ةيلودلاو ةينطولا ةكرتشملا تاعورشملا يف كارتشالا - 1

 لمعلل ةيسايق دعاوق ىلإ لصوتلا فدهب «ةينطولاو ةيلودلا تابتكملا فلتخم
 ةيبتكملا داوملا نم ةدافتسالل روهمجلل ةصرفلا ةحاتإ كلذ نم فدهلاو «يبتكملا

 نيب ةلصافلا تاغللاو دودحلا كلذب نيزواجتم ةينطولا تابتكملا فلتخم يف
 .©9ةفلتخملا نادلبلا

 - ليزاربلا -

 ةيلوئسم م١٠14 ماع يف اهسيسأت مت يتلا ليزاربلاب ةينطولا ةبتكملا لمحتتو

 دامو



 ايفارجويلببلل ةيليزاربلا ةسسؤملا عم نواعتلاب .ةيليزاربلا ايفارجويلببلا جاتنإ

 ةبتكملا موقت امك (8.ينطولا يفارجويلببلا زكرملا رودب امهالك موقيو .قئاثولاو

 قوقح بتكم ةرادإ نع ةلوئسم اهنأ ىلإ ةفاضإ .تابتكملا ملع تافلؤم سيردتب

 موقت اهنأ امك .ةيبتكملا داوملا فلتخمل ةصصختم ضراعم ةماقإ كلذكو رشنلا

 درج مئاوقو ايفارجويلببلا بتكو سراهفلاو ةيخيراتلا قئاثولا نم ديدعلا رشنب

 جمانرب ةرادإ زكرم دعت ةينطولا ليزاربلا ةبتكم نأ امك .(9.تاطوطخملا
 رشنلا رود ةطساوب ةروشنملا بتكلا يطغي يذلاو) (015 ردصملا يف ةسرهفلا)

 عورشم يف ةيموكحلا ةلاكولا رودب موقت اهنأ امك (").ةيميداكألاو ةيراجتلا

 ,")(15827 باتكلل يرايعملا يلودلا ميقرتلا

 -ايريبين -

 هذه تفرع دقو .م5714١ ماع ايريجين يف ةينطولا ةبتكملا ءاشنإ نوناق ردص

 فادهأ ديدحت مت دقو ..ايريجين يف ةينطولا ةيمنتلا لئاسو ىدحإ اهنأب ةبتكملا
 عمتجملل ةبتكملا اهمدقت يتلا ةيبتكملا تامدخلل ماعلا راطإلل اًقفو ةبتكملا هذه

 : يلاتلا ىحنلا ىلع

 ةفداهلا ةطشنألا فلتخم يف ةيركفلا تادوهجملل يرورضلا معدلا ريفوت - ١

 .روطتلاو ىمنلا قيقحت ىلإ

 رداصملا تاعومجم نم ناكمإلا ردقب روهمجلا ةدافتسا نم دكأتلا - ؟

 رداصملا نم ةدافتسالل ةصرفلا ةحاتإ كلذكو ,ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةيبتكملا

 وأ ةيلودلا دودحلل رابتعا ةماقإ نود جراخلاب ىأ لخادلاب ءاوس عيمجلل ةقباسلا
 نادلبلاو دلبلا اذه نيب ةيبتكملا ةفرعملا قفدت قيقحت وه فدهلاف ,تاغللا فالتخا
 نإ ثيح ؛ممألا فلتخم نيب اًريمم اًناكم ةمألا ؤوبت ناممض متي كلذبو .ىرخألا

 ب



 يف ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل ةيرورضلا تامولعملاو ةفرعملا رداصم ىلع دمتعي كلذ
 فلتخم نيب سفانتلا ساسأ ىلع ينبملا عيرسلا يجولونكتلا روطتلاب لفاح ملاع
 , 9 ءارآلا

 ةبتكملا موقتو .لافطألا ادعام عيمجلل اهباوبأ ايريجينب ةينطولا ةبتكملا حتفتو
 موقت اهنأ ىلإ ةفاضا تاهجلا فلتخمل اهدادعإو ةيبتكملا تاءاصحإلا عمجب
 .””اينطولا يفارجويلببلا زكرملا ةفيظوب

 - ةروقاغنس -

 ةماعلا ةبتكملاو ةينطولا ةبتكملا يلمع نيب ةروفاغنس يف ةينطولا ةبتكملا عمجتو
 دقو ("؟ةمسن نويلم ٠ ٠*0 يلاوح اهنطقي يتلا ةريغصلا ةزيزجلا كلت يف

 امك وهو اهئاشنإب صاخلا نوناقلا يف ةبتكملا هذه هب موقت يذلا رودلا ركذ ءاج

 : يلي
 دعاوق ءاسرإ قيرط نع تامولعملا رداصمو ةيبتكملا داوملا عيجشتو ةيمنت - ١

 .ةلقنتملا ةيبتكملا تامدخلا ريفوتو رداصملا تابتكم لمع ميظنتو ةراعإلا

 ىلع لوصحلاو .ةماع ةفصب ةيبتكملا داوملا ىلع لوصحلا ىلع لمعلا - "

 يف ىأ نهارلا تقولا يف ءاوس ةصصختلملا ةيبتكملا داوملا نم ةلماش ةعومجم

 .ةروفافنس ةلودب ةصاخلا لبقتسملا

 اًقفو ةينطولا ةبتكملا يف اهعاديإ بولطملا بتكلا عيمج يقلتو عمج - '
 .تاعوبطملا نم غسنب ظافتحالا ىلع صنت يتلا تاعوبطملا نوناق تاكارتشال

 ةينوناقلا تاءارجإلل اًقفو ةراعإلاو (رداصملا) ةيبتكملا داوملا ريفوت - ؛

 .ةيبتكملا داوملا فلت وأ عايض نم اًعنم ةحيحصلا

 تا د



 تارادإلل ةيبتكملا ةراعإلا تامدخو تايفارجويلببلاو رداصملا ريفوت - ه

 .ناملربللو ةفلتخملا ةيموكحلا

 ةيبتكملا تامدخلاو رداصملاب ةصاخلا ةيزكرملا تامولعملا ىلع لوصحلا -5

 يتلا ةيبتكملا تامدخلاو رداصملا فلتخم عم نواعتلاو حصنلا ميدقت - *

 .ىرخألا تابتكملا رئاسو ةيموكحلا تارادإلا اهمدقت

 يف ةيبتكملا تامدخلا عاونأ عيمجل ينطولا طيطختلا يف ةكراشملا -

 .تابتكملا تاناكمإو تاجايتحا ديدحتل ةمزاللا ثاحبألاب مايقلاو :ةروفاغنس

 .ةعجارلاو ةيراجلا ةينطولا ايفارجويلببلا عيمجت -

 .تابتكملا عاونأ فلتخمل دحوملا سرهفلا عيمجت - ٠

 .ةيبتكملا داوملل ةيبنجألاو ةينطولا ةراعالل ةمظنملا ةرادإلا رودب مايقلا - ١

 .ةيملاعلاو ةينطولا ةيبتكملا داوملا لدابتل ةمظنملا ةرادإلا رودب مايقلا - ١

 فدهب تابتكملا رئاسو ةينطولا ةبتكملا نيب نواعتلا عيجشتو زيفحت - ٠١
 .”"اهفئاظو ءادأ ىلع اهتدعاسم

 - رحم -

 ةبتكملا لمعب موقت يهو ' م٠147 ماع ةيرصملا ةينطولا ةبتكملا تسسأت

 اهيوتحت يتلا تادلجملا يلامجإ لصي ثيحب ةيبتكم عورف ةرشع اهلو .ةماعلا
 ءاحنأ فلتخم يف عورفلا هذه دجوتو دلجم ٠ يلاوح اهعورف عيمج

 تامدخلا مدقت يهو «ةليمجلا نونفلا ةبتكم عورفلا هذه نيب نمو .ةرهاقلا
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 ١8 فئاظو ىلع ةيرصملا ةينطولا ةبتكملا فرشت امك ةينفلا ةيرصبلاو ةيعمسلا

 عيمجل تاعوبطملل ينوناقلا عاديإلا ةهج يهو ."9تاظفاحملا فلتخم يف ةبتكم

 نع ةلوئسم اهنأ امك .ةيبرعلا رصم ةيروهمج ءاحنأ رئاس يف عبطت يتلا بتكلا

 .©9ةينطولا ةيفارجويلببلاب ةصاخلا تارادصإلا

 ملاعلا مامتها سكعي ةينطولا تابتكملا نع رشن ام نإف : لوقلا لمجمع و

 نع رشن اميف زيكرتلا نأ امك تامولعملا تامدخو تابتكملا ريوطت ىلإ هيعسو

 ةبتكملاب ةصاخلا تافيرعتلا ةشقانم درجم نم لوحت دق ةينطولا تابتكملا رود

 .ماعلا تامولعملا ماظن يف هيدؤت يذلا رودلا ةشقانم ىلإ ةينطولا

 ةشقانم عوضوملا اذه يف ةباتكلا نم فدهلا ناك ؛ةريخألا تاونسلا يفو

 مهست يتلا ةقيرطلاو .ةيملاعلاو ةينطولا ايفارجويلبيلا يف ةينطولا ةبتكملا عقوم

 ينطولا مادختسالل ةيبتكملا داوملا ريفوت يف لاعف لكشب ةينطولا ةبتكملا اهب

 .يبنجألاو

 اهلوحتو ,ةينطولا تابتكملا يف روطتلا نم ديزملا ةمداقلا تاونسلا دهشتسو

 لقتسم نايك تاذ تاسسؤم ىلإ يركفلا جاتنإلا عمجل ةينطو زكارم درجم نم

 ةيبتكملا تامدخلل ةلماكتم ةمظنأ راطإ يف «ةيبتكملا ةينطولا تامدخلا ميدقتل

 .تامولعملاو

 ل م
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 ثلاثلا لصقلا

 ةينطولا ةبتكملا فئاظو

 : ةمدقلا

 عضولا ىلع ةريبك ةجردب ةينطولا ةبتكملا اهيدؤت يتلا فئاظولا دمتعت
 .ةبتكملا هيف دجوت يذلا دلبلل يداصتقالاو يعامتجالاو يخيراتلا

 اًطرش سيلو .رخآ ىلإ دلب نم فلتخت ةينطولا ةبتكملا فئاظو نإف كلذ ىلعو

 يدؤت يتلا تابتكملا عاونأ نم ديدعلا ىلع فرعتلا نكمي ةفلتخملا ملاعلا لود

 رودب يكنساه ةعماج ةبتكم موقت لاثملا ليبس ىلعف .ةينطولا ةبتكملا فئاظو
 يف ةبتكملا نإف ةينطولا اهتايلوؤسم ىلإ ةفاضإو .ادنلنفل ةينطولا ةبتكملا

 .ةماعلا ةيتكملا رودب موقت ةروفاغنس

 ةينطولا ةبتكملا اهب موقت يتلا فئاظولا ميوقتو ليلحت متيس لصفلا اذه يفو

 اًقفو ةفلتخم تاعومجم ىلإ اهميسقت متيس يتلاو ؛ةيلعفلا فئاظولا ءارو اًيعس

 مت يتلا فئاظولا ةسارد وه ليلحتلا اذه نم فدهلاو .اهقيبطت تايولوأل

 اهنأ ساسأ ىلع اهضرع مت يتلاو ,تاساردلاب صاخلا مسقلا يف اهحارتقا

 .تاودنلاو ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيملعلا تاءاقللا فلتخم نم ةرداص ةماع تايصوت

 جذامنب ةصاخلا تاباجإلا ليلحت لصفلا اذه يف متيس قيس ام ىلإ ةفاضإو

 ىلع فوقولل ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةينطو ةبتكم 5٠ ىلإ هجو يذلا نايبتسالا

 .تابتكملا كلت اهب موقت يتلا ةيلعفلا فئاظولا

 ت09 تا



 : ةينطولا ةبتكملا فئاظو

 فئاظولا هذه تمسقو ةينطولا ةبتكملا اهب موقت ةفيظو ١" صالختسا مت دقل

 : يه ةسيئر ماسقأ ةسمخ ىلإ
 : ينطولا يركفلا جاتنإلا عمجب ةصاخلا فئاظولا - ١

 .(8-1) يركفلا جاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا. أ

 .(0-1) ينوناقلا عاديإلا ةبتكم رودب مايقلا .ب

 .(1-©) ةينطولا تاطوطخملا ميظنتو ظفحو عمج .ج

 كلذكو ةساردلاب نطولا لوانتي يذلا يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج .د

 (0-1) جراخلا يف نوميقمو نوينطو نوفلؤم اهب ماق يتلا تاساردلا

 : ينطولا يركفلا جاتنإلل يفارجويلببلا طيضلاب ةقالعلا تاذ لامعألا - ”

 .(2-) ينطولا يفارجويلببلا زكرملا رودب مايقلا .أ

 .(0-2) ةينطولا ايقارجويلببلا رادصإ .ب

 .(2-©) ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةنايصو ريوطت .ج

 (0-2) .دحوم ينطو سرهف رادصإ .د

 (0-2).ةينطولا تايرودلا فيشكت .ه

 : ةيزكرملا ةينفلا تامدخلاب ةصاخلا لامعألا - "

 نم ءزجك ةيفارجويلببلا تانايبلا دادعإب صاخ جمانرب ىلع فارشإلا .أ

 يف ةسرهفلاو (015) عوبطملا يف ةسرهقلا كلذ لاثم ىبطملا باتكلا

 .(3 - 2) (015) ردصملا

 دما



 تامولعملا ريفوتب ةصاخلا تاهجلاو ىرخألا تابتكملل لاجملا ةحاتإ .ب
 .(3 -0) ةينطولا ةبتكملا سرهف نم ةدافتسالل

 .(3 - «) ةفلتخملا تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطخت .ج

 : تامولعملا ريفوتو ةيبتكملا تامدخلاب ةصاخلا فئاظولا - ؛
 .(2-4) تامولعملا لوادت ماظنب ةصاخ ةينطو ريياعم ةغايص .أ
 .(4-) نطولا يف ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةكراشملا .ب

 .(4- ©) ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألاب ةصاخلا تاساردلاب مايقلا .ج
 .(4- ) ةفلتخملا تابتكملل ةدايرلا رود يلوت .د

 .(4- © صصختملا بيردتلا تالاجم ريفوت..ه
 .(4- 8 تامولعملا لوادت ايجولونكت يف ةمزاللا تادعاسملا ريفوت .و

 : داورلا تامدخب ةصاخلا فئاظولا- ه

 .(5 - 2) ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا تامدخلا ريفوت .أ

 تامولعملا كونب عم تامولعملا لدابتو لاصتالل ةيزكرم ةهجك لمعلا .ب
 .(5- 0) ةيبنجألا

 .(5 - 0) نيقاعملاو نيفوفكملاب ةصاخلا بتكلا ريفوت .ج

 .اهجراخو دالبلا لخاد ةروشنملا لامعألا لدابت زكرم رودب مايقلا .د
-5). 

 جنتيجو 031.110 نيالو () 5. سهم عءإلو يرفمه ركذ دقو

 نم رخآلا ضعبلا ركُذ دقو ةقباسلا فئاظولا نم اًضعب 081. 018

 اهأ ؛ةيلودلا وأ ةيميلقإلا تاعامتجالا نم رثكأ وأ دحاو تايصوت نمض فئاظولا

 ةينطولا تابتكملا نم ةعومجم ةسرامم ىلع ءانب تركذ دقف فئاظولا ةيقب
 يف هضرع مت دقف فئاظولا نم جنتيجو نيالو يرفمه هركذ ام امأ ةريبكلا

 نيرشعو نيتنثا نم ةفيظو ةرشع عبس لودجلا اذه لمشيو )١( مقر لودجلا
 ىلعو قئاثولا فلتخم يف فئاظولا يقاب فيرعت مت دقو .اًقباس اهركذ مت ةفيظو

 : يلاتلا ىحنلا

 هس #86 ا



 تامدخل ينطولا طيطختلاب صاخلا ءاربخلا عامتجا اهب ىصوأ دقو (تامولعملا
 مت دقو ()اكناليرس - ىبمولوك يف م1471 ماع دقع يذلاو ايسآ يف تابتكملا
 : اهصن يتلا ةيصوتلا لصأ نم فلؤملا ةطساوب ةفيظولا هذه ةغايص ةداعإ

 .(9'هرسأب نطولا حلاصل ةبتكملا رداصم عيمج نم ةدافتسالا

 )١( مقر لودجلا

 "1مل ]1

 تدرو امك ةينطولا تابتكملا فئاظو

 ةيساسأ تاسارد ثالث يف

 تاحفصلا يف اهدورو ناكم ىلإ ريشت ماقرألا هذه : ةظحالم

 .ةقباسلا

 -ت6م8-



 يف ةيبتكملا تامدخلا طيطخت يف ةكراشملا) : ب - 4 ةفيظولا - ؟
 اهب موقت ةسيئر ةفيظوك (9 8.28. نءطعد56 نسشتد .د.ر اهركذ دقو (نطولا

 هذه ركذ دقو (7 0/8115 ينطولا تامولعملا ماظن يف ةكراشملل ةينطولا ةبتكملا

 0 1.8.113 ع2ال5567 نسنجم .يب .يأ اضيأ ةفيظولا

 ريفوت) أ - هو (ةفلتخملا تابتكملل ةدايرلا رود يلوت) :أ - 4 ةفيظولا - ؟
 ةيميلقإلا الينام ةودن تايصوت يف اركذ دق (ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا تامدخلا

 .د.ر ركذ دقو .("9 كيفسابلا ةقطنمو ايسآ يف ةينطولا تابتكملا ريوطتب ةصاخلا

 .("!ةينطولا ةبتكملل ةدايرلا رود اًنضيأ 8.2. نسشت .د

 تامولعملا لدابتو لاصتالل ةيزكرم ةهجك لمعلا) : ب - © ةفيظولا - ؟
 رمتؤملا تارارق نع ًالقن انه اهتباتك ةداعإ مت دقو (ةيبنجألا تامولعملا كونب عم
 يف ةيبتكملا داوملا رداصم يف ةكراشملا لوح ةينطولا تابتكملا يريدمل يلودلا
 .م151/4 ماع ارييناك يف دقع يذلاو ايسونايقوأو ايسآ

 :ةينطولا ةبتكملا فئاظوب صاخلا نايبتسالا تاباجإ ليلحت

 دعي ةفيظو "4 اهرابتعا نكمي) ةفيظو نيرشعلاو نيتنثالا عيزوت مت دقل
 لكشب (يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمجب ةصاخلا ةفيظولل يعرفلا ميسقتلا

 نم هيف بلط يذلاو ةياهنلا حوتفملا ةساردلا هذه نايبتسا نم يئاوشع

 اهقيبطت تايولوأو مهتابتكم اهب موقت يتلا فئاظولا اوددحي نأ نيكراشملا

 ىلإ نايبتسالا ةرامتسا تلسرأ دقو (قحلملا يف نايبتسالا نم ةروص دجوت)
 تباجأ دقو .م١154١ ليربإ 7١ يف ةفلتخم راطقأ يف ةينطو ةبتكم (50) نيسمخ

 ةلاسر لاسرإ مت م1141 هينوي ١١ يفو طقف ةبتكم ةرشع اتنثا روفلا ىلع

 .اهتاباجإ لسرت مل يتلا تابتكملل نايبتسالا ةرامتسا نم ةخسن عم ةعباتم

 لصو كلذبو ءىرخأ ةبتكم "4 تاباجإ تلصو م١114 ربمتبس ١! ىتحو

 ةنيعلا ةعومجم نم /8” يأ ةباجإ نيعيرأو دحاو ىلإ تاباجإلا ددع يلامجإ
 يلصألا ءاتفتسالا جذومن يف تركذ يتلا تانايبلا ليلحت مت دقو .ةيلصألا

 ةطساوب ءيه يذلاو (5855 ةيعامتجالا مولعلل يئاصحإلا ليلحتلا) مادختساب

 سول - اينروفيلاك ةعماج يف 0860 ةيميداكألا رتويبمكلا تاسارد بتكم

 ضعب يف ةينطولا تابتكملا نم ددع ةرايزب فلؤملا ماق دقو (101.8) سولجنا

 منن 818: كب



 اهيلع لصح يتلا تامولعملا نم دافتسا دقو .ةيعانصلاو ةيمانلا نادلبلا
 فئاظولا ضرعي )١( لودجلاو .نايبتسالا تانايب ليلحت زيزعت يف اهمدختساو
 .نايبتسالا يف نيكراشملا عيمج يأرل اًقفوو اهتسرامم تايولوأ بسحب

 () مقر لودجلا
 اهيذفنت تايولوأل اقبط ةينطولا ةبتكملا فئاظو بيترت

 .ينوناقلا ع اديإلا ةبتكم رودب مايقلا
 .يركفلا جاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا
 نطولا لوانتي يذلا يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج
 .ةساردلاب
 .ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإ
 نوشيعي نيذلا نطولا ءانبأل يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج

 . *جراخلا يف
 .ينطولا يفارجويلببلا زكرملا رودب مايقلا
 .ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةنايصو ريوطت
 .ةينطولا تاطوطخملا ميظنتو ظفحو عمج
 ريفوتب ةصاخلا تاهجلاو ىرخألا تابتكملل لاجملا ةحاتإ
 .ةينطولا ةبتكملا سرهف نم ةدافتسالل تامولعملا
 . *نيعم عوضوم يف يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج
 .نطولا يف ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةكراشملا
 دالبلا لخاد ةروشنملا لامعألا لدابت زكرم رودب مايقلا
 .اهجراخو

 .دحوم ينطو سرهف رادصإ
 .نطولا تابتكمل ةدايرلا رود يلوت

 .؟ مقر ةفيظولا نم ءزج لصألا يف ةفيظولا هذه («(

 ب ا هم1-



 ("«) مقر لودجلا عبات

 .تايتكملا نيب تايلمع قيسنتو طيطخت

 .ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا تامدخلا ريفوت

 .صصختملا بيردتلا تالاجم ريفوت

 .ةينطولا فحصلاو تايرودلل فيشكتلا تامدخ ريفوت

 .تامولعملا لوادت ماظنب ةصاخ ريباعم ةغايص

 لدابتو لاصتالا نع ةلوئسملا ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا

 .ةيلودلا تامولعملا كونب عم تامولعملا

 تامولعملا لوادت ايجولونكت يف ةمزاللا تادعاسملا ريفوت

 ."سيياقملاو قرطلا"

 .ةيفارجويلببلا تانايبلا دادعإب صاخ جمانرب ةرادإ

 ةسرهقلا كلذ لاثم ,عوبطملا باتكلا نم ءزجك (ةسرهفملا)

 .( ) ردصملا يف ةسرهفلاو ( ) عوبطملا يف
 .ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألاب ةصاخلا تاساردلاب مايقلا

 .نيقاعملاو نيفوفكملاب ةصاخلا بتكلا ريفوت

 - ما7/



 تابتكملا ضعب اهب موقت ةيفاضإ فئاظو تركذ دقف قيس ام ىلإ ةفاضإو
 : يلي امك يهو نايبتسالا جذومن يف ةروكذملا فئاظولا فالخب ةينطولا

 تايلوئسم كلذ يف امب) ةيعماجلاو ةيسردملا تابتكملا لامعأ قيسنت - ١
 .(تابتكملا هذه لامعأب نيمئاقلا

 .ةيئادتبالا ةيفيرلا سرادملا يف ةريغصلا تابتكملا ةرادإ ىلع فارشإلا- ؟
 .ةلقنتملا تابتكملا تامدخ ريفوت - '"

 .صاخلا عاطقلل (موسر لباقم) تاراشتسالا ميدقت -
 .ضراعملا ميظنت -

 .ةيلودلا تارمتؤملا يف نطولا ليثمت -
 .ةءارقلا ةداع ةيمنت -
 رداصملاب ةصاخلا تامدخلا كلذكو ,.ةصصختمو ةماع رداصم ريفوت -

 .تاعوضوملا فلتخم يف ةينطولا تافلؤملاب ةقلعتملا ثاحبألا تاليهستو
 .ةيفارجويليبلا رداصملابو عجارملاب ةصاخلا مئاوقلا رشن -
 لالخ نم اهجراخو دالبلا لخاد نطولا ثارتب ةصاخلا تامولعملا رشن - ٠

 .تاعوبطملا رشنو ضراعملا ةماقإ
 .ةيلودلا ةينواعتلا جماربلا يف ةكراشملا - ١
 .تامولعملا ىلع لوصحلاب صاخلا زكرملا رودب مايقلا - ١
 .ةيبتكملا تاءاصحإلا عمج - ١
 .نطولاو تابتكملا يف لمعلل ةصاخ ريياعم عضو - 1
 ةيبتكملا تامدخلا ريفوتل نطولا يف ةسيئرلا تابتكملا رئاس عم نواعتلا - 6

 .نطولل ةمزاللا
 .نطولا يف ةماعلا تابتكملا لامعأ ىلع فارشإلاو تامدخلا ميدقت - ١1
 نيلماعلل قيثوتلا بيلاسأو تامولعملاب ةصاخلا ةينطولا تاءاقللا دقع - ١١

 .تايتكملاب
 .(581/) بتكلل يرايعملا يلودلا ميقرتلل ةينطولا ةلاكولا رودب مايقلا - 8

 .(552) تالسلسملل يرايعملا يلودلا ميقرتلل ينطولا زكرملا رودب مايقلا -

 خا < ىف نلمح

 ع

 مهمل



 .ةيميلقإلا تابتكملل ماعلا داحتالا يف نطولا ليثمت - ٠

 .ةيفارجويلببلا ةينطولا ةيعمجللو ةينطولا تابتكملا ةيعمجل رقملا ريفوت - ١
 خسنلا قوقح نوناقو رشنلاو فيلاتلا قوقح نوناق قيبطت ىلع فارشإلا - 1

 .ريوصتلا قيرط نع
 عباتلا ينطولا باتكلا ريوطت رمتؤمو ةينطولا ةنجللا ةيوضع يف ةكراشملا - 7

 .وكسنويلل
 ةيخيراتلا تابسانملاب ةصاخلا تالافتحالا ليومت يف ةكراشملا وأ ليومت - 4

 .نطولا يف ةمهملا
 ىلإ ةفاضإ .هي ةقلعتملا ةطشنألاو باتكلاب ةصاخلا ضراعملا ةماقإ - «ه

 .ىرخألا ةيفاقثلاو ةيخيراتلا ةطشنألا

 ةفيظو لك ةيمهأ ىدم (؟) مقر لودج يف فئاظولا ىوتسم بيترت سكعي الو
 لك ةيولوأل ميمعت درجم هنإ لب ,راطقألا نم رطق يأ يف .فئاظولا هذه نم
 يلاتلا ليلحتلا ديفيو ' ةنيعلا ' ةساردلا عمتجم يف اهتسرامم بسحب ةفيظو

 نم ةفيظو لك ةيمهأ ىدم ديدحت يف ةدح ىلع ةفيظو لك لوح تاباجإلل
 .فئاظولا

 -هوؤد



 : عاديإلا ةبتكم رودب مايقلا - 5

 ( ؟) مقر لودجلا

 ينوناقلا عادير|لا ةبتكم رودب مايقلا

 )18 - ذقنيالا 01١.747 - طسولا

 هذه ةشقانمب ةينطولا تابتكملا عوضوم اولوانت نيذلا نيفلؤملا عيمج ماق دقل

 اهنأ تربتعاو «ةيلودلاو ةيميلقإلا تارمتؤملا عيمج يف اهركذ ءاج امك .ةفيظولا
 عاديإلا نم سيئرلا فدهلا نإ .ةينطو ةبتكم يأل ةيساسألا فئاظولا ىدحإ
 ىلع ةظفاحملاو عمجو ظافتحالا نم دكاتلل ةينطولا ةبتكملا ءارثإ وه ينوناقلا
 رودص ذنمو .ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإ اًضيأو ءينطولا يركفلا جاتنإلا
 .("10م14171/ ماع اسنرف هيليتنوم يف ةينوناقلا تاعاديإلاب صاخلا لوألا نوناقلا
 اذه ناك دقو .تاعوبطملا ىلع ةباقرلا فدهب نوناقلا اذه لاثمأ قيبطت متي ناك
 - ديوسلا - حربمسكول - اسنرف - ايناملأ لثم ةريثك راطقأ يف نايعلا ارهاظ
 ينوناقلا عاديإلل رخآ اًقده كانه نأ امك .(')ةيقرشلا ةيبروألا لودلا ضعيو
 .0ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف لاحلا وه امك .©9نيفلؤملا قوقح ةيامح وهو
 اًطونم عاديإلاب صاخلا مازتلالا ناك .ةساردلا اهتلوانت يتلا راطقألا نيب نمو

 تا



 .عاديإلا نع لوئسملا وه رشانلا دعي ادلب نيرشعو نينثا يفو .رشنلا تايلمعب
 ةعابط ىلوتت يتلا ةعبطملاب ع اديإلا ةيلوئسم طانت ىرخأ راطقأ ةسمخ يفو
 يفو .ينوناقلا عاديإلا نع ًالوئسم فلؤملا دعي (ناويات) دحاو دلب يفو بتكلا
 مزلي راطقألا ضعب يفو ةيلوئسملا هذه عباطلاو رشانلا لمحتي نادلب ةينامث
 .جراخلا يف اهعبط مت يتلا هبتك نم خسن عاديإب فلؤملا

 تابتكملا نم /5هر١ يف ةمدقملا يف يتأي ينوناقلا عاديإلا رودب ةبتكملا مايقو

 رودب موقت يتلا تيوكلا ةعماج ةبتكم نأ الإ (؟ لودج رظنا) ةكراشملا ةينطولا
 امك .ةفيظولا هذه ءادأب ناموقت ال ةيرسيوسلا ةينطولا ةبتكملاو ةينطولا ةبتكملا
 .اهيف عاديإلا نوناق بايغ مغر ةفيظولا هذهب موقت ادنلوه يف ةينطولا ةبتكملا نأ

 : ىنطولا ىركفلا جاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا - ؟

 ( ؛) مقر لودجلا
 يركفلا حاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا



 قلعيو ينطولا يركفلا جاتنإلا عيمجت ةفيظوب ةينطولا تابتكملا عيمج موقت
 فئاظولا ءادأ نع رظنلا ضغفب" : هلوقب كلذ ىلع (1.[آان:ممط:ءال5) نيرفمه

 لظيس ينطولا يركفلا جاتنإلا عيمجت نأ الإ .ىرخأ نكامأ يف ةفلتخملا ةيبتكملا

 ةداعاب 31.آنذ56 نيال.م مايق لالخ نمو .("ةينطولا ةبتكملل ساسألا فدهلا

 عيسوت متي نأب يضقي حارتقا ضرعب ماق ةينطولا ةبتكملا فئاظو ميوقت

 .("77تامولعملا ةيعوأ عيمج لمشت ثيحب ةفيظولا هذه نومضم

 عيمجت نأ ثيح نييلوألا نيتفيظولا نيب اًطابترا كانه نأ هيف كشال اممو
 عاديإلا نوناق قيبطت ىلع لوألا ماقملا يف دمتعي ام دليل ينطولا يركفلا جاتنإلا

 ةينطولا تابتكملا عيمج نإف ارسيوسو ادنلوهو تيوكلا ادع اميفو .تاعوبطملل

 يركفلا جاتنإلا عمجل ينوناقلا ليهاتلاب عتمتت ةساردلا هذه يف ةكراشملا

 يركفلا جاتنإلا عمجب موقت ركذلا ةقباسلا ثالثلا تابتكملا نأ الإ ينطولا

 .عاديإلا نوناق بايغل ًًرظن ىرخأ رداصم لالخ نم ينطولا

 بجومب يدنلوهلا يركفلا جاتنإلا عيمجتب موقتف ةيدنلوهلا ةينطولا ةبتكملا امأ

 ةيرسيوسلا ةينطولا ةبتكملا موقت امك .ادنلوه يف نيرشانلا داحتا عم تايقافتا

 .نيرشانلل ينطولا داحتالا عم قيسنتلاب ةيرسيوسلا تاعوبطملا عمجب

 ةيناثلا ةبترملا يف يتأت اهنكلو ةفيظولا هذه ءادأب تيوكلا ةعماج ةبتكم موقتو

 ةيعمجلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .اهب عاديإلا نوناق دوجو مدعل اًرظن ةيمهألا نم
 ةفيظولا هذه ءاداب موقت رئازجلاو اسنرف نم لك يف ةينطولا ةيفارجويلببلا
 عاديإلا نيناوق رودص نم مغرلاب ةيمهألا نم يناثلا ىوتسملا يف يتأت اهنكلو
 موقت يتلا ةينطولا تابتكملا ضعب كانه نأ امك .نيدلبلا الك يف ديعب نمز ذنم

 عيمجتلا ةفيظوب موقت ع اديإلا نوناق بجومب ينطولا يركفلا جاتنإلا عيمجتي

 ةفيظولا هذه يتأت يكنسله ةعماج ةبتكم يفف .ةيمهألا نم ىندأ ىوتسمب نكلو
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 ةينطولا ةبتكملل ةبسنلاب ةعبارلا ةبترملا يف يتأتو ةيمهألا نم ةثلاثلا ةبترملا يف
 ندرألاب ةينطولا ةبتكملل ةبسنلاب ةسماخلا ةبترملا يف يتأت امك .ةيلارتسالا
 /١5(. لودج رظنا)

 اهرودب ةينطولا ةبتكملا مايق نيب ةتباث ةقالع دجوت ال هنأ حضتي قبس اممو
 يذلاو يركفلا جاتنإلا عيمجت يف اهرود نيبو ينوناقلا عاديإلل ةبتكمك سيئرلا
 قباسلا تسلا تابتكملا يف ةيمهألا نم ةسماخلا ىلإ ةيناثلا ةبترملا يف يتأي
 .اهركذ

 ىذلا (ب) نطولاب ةقالملا وذ (أ) يبنجألا ىركفلا جاتنإلا عمج - "؟

 لوانتي ىدلا (ج) جراخلاب نوشيعي نطولا نم نوفلؤم هفلأ
 : انيعم اًعوضوم

 ( ه ) مقر لودجلا

 نطولاب ةقازعلا وذ )١( يبنجألا يركغلا جاتنالا عمج

 ةيونملا ةبسنلا
 ةتباثلا

 118 - ذفني ال ١.١ - طسولا

 انياب



 جاتنإلا عمجب نادلبلا دحأ يف ةينطولا ةبتكملا موقت نأ لوقعم رمأ هنأ ودبي

 نطولا ءانبأ نم نيفلؤملا لامعأ كلذكو .نطولاب ةقالعلا يذ يبنجالا يركفلا

 مل يبنجألا جاتنإلا عمج نم نيقشلا نيذه نأ الإ .جراخلاب نوشيعي نيذلا

 مهنأ الإ 0زاانس8 جنتيج ىتح ىأ 1.126 نيال وأ 76]1110ال5 زيرفمه امهل ضرعتي

 ."9نيعم عوضوم يف يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج“ ةفيظو ركذب اوماق

 ١( ) مقر لودجلا

 جراخلا يف نوشيعي نيذلا نطولا ءانبأل ( ب ) يبنجألا جاتنرلا عمج

 زلط - ذفنيالا ١.5 80 - طسولا

 ىدحالا تاباجإب ءاج امل اقفو ةفيظولا هذهل يلعفلا ءادألا نإف لاح ةيأ ىلعو

 يركفلا جاتنإلا عمج يتأي «نايبتسالا يف تكراش يتلا ةينطو ةبتكم نيعبرألاو

 ءانبأ نم نيفلؤملا لاممعأ عمج ةفيظو يتأتو لوألا ماقملا يف نطولاب قلعتملا
 يركفلا جاتنإلا عمجو ؛يناثلا ماقملا يف جراخلا يف نوشيعي نيذلا نطولا

 5ع



 دقتعت ةينطولا تايتكملا تناك دقو .ثلاثلا ماقملا يف نيعم عوضوم يف يبنجألا

 موقت اهنكل اهدحو اهتيلوئسم وه ةفيظولا هذه نم يناثلاو لوألا نيمزجلا نأ
 لاحلا وه امك .ىرخأ تابتكم عم ةكراشملاب ةفيظولا هذه نم ثلاثلا ءزجلا ءادأب

 ةطخلا لثم وأ ةدحتتملا تايالولاب 12م0128:0ه5 نوتجنيمراف ةطخل ةبسنلاب

 04 يبرغلا يناملألا ماظنلا كلذكو ةيفاندنكسالا

 (7) مقر لودجلا

 نيعم عوضوم يف يبنجألا ناتنإلا عمج

 ةيونئمل

 1318 - ذفني ال ”.54 ١ - طسولا

 حلو مدووبع - ةباجإ ال

 ةيولوأو سيئرلا عيزوتلا نيب ةمئاقلا تافالتخالا حضوت /..0 لوادجلاو
 بناوجلا هذه ءادأ يف فالتخالا نإ ةفيظولا هذه بناوج نم بناج لكل ءادألا
 هذهل ةقباسلا ةثالثلا بناوجلا ءادأ عضو ىلإ رطضا فلؤملا نأ ةجردل اًريبك ناك

 .2/ مقر لودجلا يف درفنم لكشب ةفيظولا
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 يذلا يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج نأ حوضوب رهظي لودجلا اذه نمو

 لامعأ عمج نأ امك ١,5١17(. طسولا) لوألا ماقملا يف يتأي نطولاب قلعتي

 دقو ١,040( هطسو) غلب جراخلا يف نوشيعي نيذلاو نطولا ءانبأ نع نيفلؤملا
 عمجل ةبسنلابو .ةينطولا ايفارجويلببلا دادعإ دعب ةيناثلا ةبترملا يف كلذ ءاج
 اديعب )١,55١( هطسو غلب دقف نيعم عوضومب صاخلا يبنجألا يركفلا جاتنإلا

 .يناثلاو لوألا نيعزجلا نع
 عيمجتب موقت يتلا ةيلاتلا تاعوضوملا ةينطولا تابتكملا فلتخم تركذ دقو

 : اهيف يبنجألا يركفلا جاتنإلا

 ددم

 تملا عوضوملا

 0 ةيناسنإلا مولعلا
 7 ةيعامتجالا مولعلا

 3 عوضوملا نع رظنلا ضغب لامعألا عيمج

 ع تابتكملا ملعو تابتكملا

 ٠ ايفارجويلببلا

 ٠ خيراتلا

 ٠ نونفلا

 1 هتاعانصو لورتبلا

 ١ كيوألا ةمظنم

 ١ ايقيرفأ لامش
 ١ ةيعجرملا لامعألا
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 عوضوملا

 ةينادوسلا تاساردلا

 ايسآ قرش بونج
 ةينيتاللا اكيرمأ
 ءازجأ نكس يذلاو ايروأب يدنهلا قرعلا) ةيتلسملا تاساردلا

 (ةيبرغلا ابروأ نم ةعساو
 راثآلا

 (ةيجولونكتلا تاعوضوملا ادعام) تاعوضوملا عيمج

 ةيناملأ لامعأ تامجرت

 تاغللا

 ةيليزاربلا تاراضحلاو تافاقثلا

 يمالسإلا ملاعلاو مالسإلا

 : ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإ - ؟
 ةبتكملا هيدؤت يذلا رودلا ةيمهأ ديكات ىلع لماش عامجإ كانه ناك دقل

 تاوانت يتلا ثاحبألا يف كلذ درو دقو ةينطولا ايفارجويليبلا رادصإب ةينطولا

 ةيميلقإلا ةينطولا ةبتكملا تارمتؤم تايصوت يفو .ةينطولا ةبتكملا فئاظو
 ةبتكملا ةفيظوب ةلصلا ةبيرق ةفيظولا هذه نوكت نأ برغتسملاب سيلو .ةيلودلاو
 تابتتكملا اهيف موقت نادلب ةثالث كانه لاح ةيأ ىلعو .عاديإلل ينوناق زكرمك
 جافتإب ىرخلا ةصصقتم ةلاكو موقتو عاذيإلل ينوتاقلا زكراا نونم ةيتطولا
 .ةينطولا ايفارجويلببلا

 دكا



 (4) مقر لودجلا

 ةينطولا ف عدلا رادحإ

 ح0 - ذفني ال

 5لم ةمكسم - ةباجإ ال

 رادصإب تابتكملا نوئشل يكرامنادلا بتكملا موقي : كرامنادلا ىض - ١

 .©؟)ةينطولا ةيكرامنادلا ايفارجويلببلا

 جاتنإب ايفارجويلببلل ةينطولا ةينانويلا ةيعمجلا موقت : نانويلا ىفو - ١
 .":)ينانويلا عمتجملا ايفارجويلبب

 فارشالاب ةيدنلريإلا رشنلا لامعأ ليجست بتكم موقي : !دشلربيإو - "

 تابتكملا ةسردم اهعمجب موقت يتلاو ةينطولا ايفارجويلببلا تارادصإ ىلع
 ١. تامولعملاو قيثوتلا تامدخل ةيدنلريإلا ةيعمجلا نع ةباين نلبد ةعماجب



 نوناق اهب دجوي ال دالب يف ىرخأ ةينطو ةبتكم كانه هسفن تقولا يفو

 اهدرفمب (تيوكلاو ارسيوس) ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإب موقت اهنكلو ع اديإلل
 .(ادنلوه يف لاحلا وه امك) ىرخألا تالاكولا رئاس عم قيسنتلاب كلذب موقت وأ

 تابتكملا نيب اهرادصإ متي يتلا ةينطولا ايفارجويلببلا تايوتحم فلتختو
 اساسأ دعت ةروشنملا بتكلا نأ الإ :ةساردلا اهتلمش يتلا نيعبرألاو ىدحإلا

 ةيبتكملا داوملا نم ىرخأ عاونأ كانهو تايفارجويلببلا كلت تايوتحمل تايوتحم

 : يلي امك يهو ةينطولا تايفارجويلببلا اهمضت
 .تايرودلا - ١

 .ةيموكحلا قئاثولا وأ تاعوبطملا -

 .ثاحبألاو هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر - *

 .ةيقيسوملا تاليجستلا -
 .ةروصملا مجاعملاو طئارخلا - ه

 .ةيملفلا حئارشلاو ةيعطقملا مالفألاو مالفألا - ١

 .ةيتوصلا تاليجستلا -
 .ةيملفلا تارغصملا -

 .عارتخالا تاءارب -4

 .ةيسايقلا ريياعملا - ٠

 .تاطوطخملا- ١

 ." نيفوفكملل " ليرب بتك - ١
 .نييلحملا نيفلؤملا نع تامجرتلا - ١

 لواتتت تايفارجويلبب جاتنإب موقت نادلبلا ضعب كانهف قيس ام ىلإ ةفاضإو

 رادصإ ةفيظول يراركتلا عيزوتلا حضوي (8 مقر) لودجلاو ةنيعم تاعوضوم
 .ةينطولا ايفارجويلببلا

 ت12



 : ينطولا يفارجويلببلا زكرملا رودب مايقلا - ه

 (؟ ) مقر لودجلا

 م ا زكرملا رودب مايقلا

 ةيوئملا ةبسنلا
 راركتلل

 زلط - ذفنيالا «1١.0755 طسولا

 .اهركذ قباسلا 0 فئاظولا عم رك ةجردب ةفيظولا هذه طبترت

 تاعويطمل ةلماش 20 ل 08 جاتنإ "1 2.ى0065508 نوسردنأ/ د

 ضرفلا لمكت يفارجويلببلا زكرملا اهب موقي يتلا ةفيظولا هذهو 7"نطولا
 يركفلا جاتنإلا ظفحو عيمجت وهو الأ ةينطولا ةبتكملا ءاشنإ نم ساسألا

 ينطولا يفارجويلببلا زكرملا اهب موقي يتلا فئاظولا نيب نمو .("ينطولا
 :يليام

 .نطولا ءانبأ نم نيفلؤملا ءامسأب ةيمسر ةمئاق دادعإ - ١

 .(525) تالسلسملا تانايبل

 ل



 .(©15) عوبطملا يف ةسرهفلا ةيلمعب مايقلا - '"

 دحوملا ينطولا سرهفلا ءاشنإ - ؛
 .(؟9تاعوبطملل عاديإلا زكرم رودي مايقلا - ه

 ةيترملا يف يتأت يتلا ةفيظولا هذه ءادأب موقت ةبتكم نوثالثو عبس كانهو
 ةبسنلاب ةيناثلا ةبترملا يفو «ةبتكم نيثالثو سمخل ةبسنلاب ةيمهألا نم ىلوألا
 ةبترملا يفو .اًضيأ نييرخأ نيتبتكمل ةبسنلاب ةثلاثلا ةبترملا يفو .نيتبتكمل
 ءادأب موقت ال تابتكم عبرأ كانهو .(5 مقر لودجلا رظنا) ةدحاو ةبتكمل ةسماخلا
 ةبتكملاو ؛نانويلاب ةينطولا ةبتكملاو ءاكيجلبب ةينطولا ةبتكملا يهو .ةفيظولا هذه
 .نويلاريسب ةينطولا ةبتكملاو ءاينابسأب ةينطولا

 : ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةنايصو ريوطت - 5

 ( ١٠١ ) مقر لودجلا
 ةينطو ةيفارجويلبب تام ولعم ةدعاق ةناصو ريوطت

 112 : ذفني ال

 8و م 2 :ةياجل 35

 هه تت



 زكرم نم ةلصلا ةبيرق ةينطولا ةبتكملا اهب موقت يتلا ةفيظولا هذه نإ
 يف اهتيلوئسمل رظنلاب كلذو ؛ نادلبلا نم دلب يأ يف ةينطولا ةبتكملا تامامتها
 ةينطولا تامولعملا ةدعاق ىلع فارشإلاو .ينطولا يركفلا جاتنإلا ظفحو عمج

 زكرتت نيذلا نيثحابلل ةبسنلاب ةريبك ةيمهأ اذ نوكي نأ نكمي ةيفارجويلببلا
 ىأ نادلبلا دحأل ةيعارزلا بناوجلاك) .نطولاب قلعتت تاعوضوم ىلع مهثاحبأ
 ةيفارجويلببلا تامولعملا ةدعاق نإف لاح يأ ىلعو .(هب صاخلا يميلعتلا ماظنلا
 يلآلا بساحلاك ؛ظفحلل ةثيدحلا لئاسولا مادختسا ةرورضلاب بلطتت ال
 ةيفارجويلببلا تامولعملاب ظافتحالا طقف بلطتت امنإو .ةفلتخملا هتاقيبطتب
 ىلع لوصحلل هنم ةدافتسالا نم نيثحابلا نكمي نيعم بولسأب ةيساسألا
 ينطولا يفارجويلببلا زكرملا عيطتسيو .تاعوضوملا فلتخمل ةمزاللا رداصملا
 تامولعملا ترهظأ دقو .ةمهملا هذهي عالطضالا ةينطولا ةبتكملا لخاد لمعي يذلا
 ةمهملا هذه ءادآب موقت تابتكملا نم /048,5 نأ نايبتسالا جذامن اهتنمضت يتلا
 نم ةيناثلا ةبترملا يف يتأت امك اهتامامتها نم ىلوألا ةبترملا يف يتأت ثيحب
 تابتكملا نم /,5 ل ةبسنلاب ةثلاثلا ةبترملا يفو . ١727/ ل ةبسنلاب تامامتهالا
 ةبسنلاب ةسماخلا ةبترملا يفو تابتكملا نم /4,5 ل ةبسنلاب ةعبارلا ةبترملا يفو
 .تايتكملا نم /"5,4 ل

 تاك



 : نطولا تاطوطخم ميظنتو ظفحو عمج - '/

 نم دلب يأل ينطولا يفاقثلا ثارتلا نم اًريبك اًيناج تاطوطخملا نوكت
 دقو .ةينطولا ةبتكملا تايلوئسم نم امهم اًيناج لكشت اهنإف مث نمو .نادلبلا
 ال ةفيظولا هذه ةيمهأ نأ نايبتسالا يف نيكراشملا تاباجإ ليلحت دنع دجو
 وأ .("”زيرفمه [1نهماتءإن5 نم لك هيلع راس يذلا ماعلا بيترتلا عم ىشمتت

 ةيأ ىلعو .("الان»ء نيال هيلإ بهذ امل اًقبط 'اهئادأب مايقلا نكمي ةفيظو' اهنأ

 )1١١( مقر لودجلا

 نطولا تاطوطخم ميظنتو ظفحو عمج



 عيرألا فئاظولا نيب ةنماثلا ةبترملا تاطوطخملا ظفح ةفيظو تلتحا دقف لاح
 ةبتكم نوثالثو عست اهئادأب موقتو .ةينطولا ةبتكملا اهيدؤت يتلا نيرشعلاو

 ,ةينطو ةبتكم نيرشعلاو عبرألا تامامتها نم ىلوألا ةبترملا يف يتأت ثيح ةينطو

 يفو ؛تابتكم عبرأل ةثلاثلا ةبترملا يفو :ةدحاو ةينطو ةبتكمل ةيناثلا ةبترملا يفو

 موقت الو .تابتكم عبرأل ةسماخلا ةبترملا يفو ,تابتكم تسل ةعبارلا ةبترملا
 .قالطإلا ىلع ةمهملا هذه ءادأب ناتبتكم

 رينوتب ةصاخلا تاهجلاو ىرخألا تابتكملل لاجملا ةحاتإ - 4

 : ةينطولا ةبتكملا سرهف نم ةدافتسالل تامولعملا

 موهفم نع ةرابع يه ةينطولا ةبتكملا سراهف نم ةدافتسالل لاجملا ةحاتإ نإ
 ةفاضإ آننمع و 11دصوط هلك يأرل اًقفو ةينطولا ةبتكملا سراهف رشن نمضتي ماع

 ةسرهفلا يف يلآلا بساحلا مادختسا كلذ لاثمو .ىرخألا ةينفلا بيلاسألا ىلإ

 سرهف نإف 1ةدصم»:ه5 يأرل اًقفوو ..تامولعملا نم ةدافتسالا ةمهم ليهستل

 ىرخألا تابتكملل ةدئاف نم هققحي امب اًئيمث اًردصم حبصيس ةينطولا ةبتكملا
 اذه نإف :ةصاخ ةيمهأ تاذو ةمخض ةينطولا ةبتكملا تناك اذإو .دلبلا اذه يف

 ايفارجويلببلا نع ًاليدب حيصيس هنأ ذإ ىرخألا نادلبلل اًديفم حيصيس سرهفلا
 .«؟9ةينطولا

 امكو .(تابتكملا نم /85 يلاوح ىأ) ةفيظولا هذه ةينطو ةبتكم 54 يدؤت

 ثيحب ةفيظولا هذه ةينطو ةبتكم 18 يدؤت .7١؟ مقر لودج يف نيبم وه
 ١١ يدؤتو فئاظولا يقابل ةبسنلاب ةيمهألا نم ىلوألا ةبترملا يف يتأت

 د ال4-



 (١؟ ) مقر لودجلا

 ةينطولا ةبتكملا سرهف نم ةدافتسالل لاجملا ةحاتإ

 يتأتو ,ةيمهألا نم ةيناثلا ةيترملا يف يتأت ثيحب ةفيظولا هذه ةينطو ةبتكم

 ةيمهألا نم ةسماخلا ةيبترملا يف يتأتو « نيتبتكمل ةبسنلاب ةثلاثلا ةيولوألا نمض

 .ةفيظولا هذه تابتكم تس يدؤت الو ؛تابتكم ثالثل ةبسنلاب

 بالود



 : هدالبلا لخآاد ةيبتكملا تام دخلل طيطختلا ىف ةكراشملا 4

 (١؟ ) مقر لودجلا

 ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةكراشملا

 ةيوئملا ةبسنلا
 ةيبيرقتلا

 ةعومجمب ظافتحالاب ؛دالبلل ةيزكرملا ةبتكملا اهنوك قلطنم نم ةبتكملا موقت

 يلوئسم رثكأ نم ةعومجم كلذ ىلع فرشيو ؛ينطولا يركفلا جاتنإلا نم ةلماش

 يف ةكراشملا يف يعيبط رود“ ةينطولا ةبتكمللو .اميلعتو اصصخت ةبتكملا

 تاعامتجالا تدكأ دقو .(9 ' دالبلا يف ةينطولا ةيبتكملا تامدخلا طيطخت

 ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةبتكملا هيعلت يذلا رودلا ةيمهأ ىلع ةيميلقالا

- 



 قيثوتلا تامدخل ينطولا طيطختلا ءاربخ ءاقل دكأ كلذ ىلع لاثمكو دالبلا لخاد
 رود" ىلع م٠151 ماع (ادنغوأ) الابمك يف دقع يذلاو ايقيرفأ يف تابتكملاو
 تطبترا دقو .("9 ”قسانتملا يبتكملا روطتلا قيقحتل ةسيئر ةادأك ةينطولا ةبتكملا
 بيلاسألاب ةصاخلا ةيبتكملا ثوحبلا ءارجإ لثم ىرخأ فئاظو عم ةفيظولا هذه
 .تامولعملا لوادت ةيلمع مظنت يتلا ةينطولا ريياعملا ةغايصو ةيبتكملا ةينفلا
 يدؤت ةيبتكملا تامدخلا طيطخت يف ةينطولا ةبتكملا ةكراشم نأ ركذلاب ريدجو
 نيسيئر نيلماع نم اًقالطنا (018715) ينطولا تامولعملا ماظن وحن مساح اًرود
 :امه

 لماعلل ةاعارم فئاظولا عاونأ رثكأ ع اديإلل زكرمك ةبتكملا ةفيظو ربتعت ' ©
 لماعتلا ىلإ ةبتكملا عفدي ةفيظولا هذه تابجاوب مايقلا نأل ارظن .يداصتقالا
 دالبلا يف اهرشن متي يتلا يركفلا جاتنإلا لاكشأ عيمج عم رشابم لكشب

 مامهم ءادأ يف تاسسؤملا نم اهريغ ةكراشم لبقت نأ ةينطولا ةبتكملل نكميالو
 ةيجاودزا رطاخم نم ريبك ردق ىلإ ضرعتلا كلذ نع جتن الإو ةفيظولا هذه
 ."ةفيظولا هذه ماهم ءادأ ءانثأ تارفث ثودح ىأ /و لمعلا

 تاسسؤملا مهأ ةينطولا ةبتكملا دعت نأ ةينالقع تابيترتلا رثكأ ربتعي هنإ ' ©
 فلتخمل ةدايرلا رود اهدلقت ىلإ ةفاضإ ةيبتكملا ماهملا عيمج ءادأ نع ةلوئسملا

 ليثمت نع ةلوئسم ةينطولا ةبتكملا نإف ءقبس ام ىلإ ةفاضإو .دلبلا تابتكم
 ةيداصتقالا فورظلا تحمس املك ,ةيلودلا لفاحملا يف دالبلا تابتكم حلاصم

 ثاحبألا طيشنت رودب مايقلل ةيحالص تاسسفؤملا رثكأ اذإ يهف .كلذب اهريغو
 لماكت ىلع ةدعاسملل اهميمصت بجاولا ريياعملا حارتقا كلذكو تاساردلاو
 تامولعملا ةكبش راطإ يف ةلئامملا تاسسؤملاو تابتكملا اهيدؤت يتلا راودألا

 عم ىشمتت يتلا ةلاعفلا تامدخلا ميدقت ىلإ فدهت يتلا ةدحوملا ةينطولا

 .(0) * ةمألا تاجايتحا



 تامدخلا طيطخت يف كراشت ةساردلا عمتجم تايتكم نم /74 كانهو

 .(١؟ لودج رظنا).ءادألا تايوتسم فلتخم ىلع اهدالب يف ةيبتكملا

 , (اهجراخو دالبلا لخاد) تاعوبطلا لدابت زكرم رودب مايقلا ٠

 يركفلا جاتنإلا ظفح نع ةلوئسملا اهنوك قلطنم نم - ةينطولا ةبتكملا دعت

 دعتو .تابتكملا رئاس عم تاعوبطملا لدابت ةيلمعب مايقلل يعيبطلا رقملا - ينطولا

 اهمايق ءانثأ ةينطولا ةبتكملا اهيدؤت يتلا ةيوناثلا فئاظولا ىدحإ ةفيظولا هذه
 وكسنويلا اتمظنم تنواعت دقو .ينطولا يركفلا جاتنإلا عيمجتل يزكرملا رودلاب
 جمانرب وهو ([148) تاعوبطملل يملاعلا ريفوتلا جمانرب جارخإل 114 و 25500

 ("!ةلود لك اهيوتحت يتلا ةلماشلا ةيبتكملا ةعومجملا ىلع اريثك دمتعي

 موقي يتلا رصانعلا نم اساسأ اًرصنع دعي ةعومجلملا هذه لدابتو

 ١:4( ) مقر لودجلا

 اهجراخو دالبلا لخاد ةروشنملا لامعألا لدابت زكرم رودب مايقلا



 ةيمهأ ىلع ةقيقحلا هذه دكؤتو ."004> تاعوبطملل يملاعلا ريفوتلا جمانرب اهيلع
 دوجو نع رظنلا ضغيو .ةروشنملا لامعألا لدابت رودب ةينطولا ةبتكملا مايق
 تاءاقللا نم ريثكلا ترقأ دقف ؛ركذلا ةقباس لدابتلا ةيلمعب مايقلل يمسر جمانرب
 ةيلوئسم اهلمحتل اًرظن ؛ةينطولا ةبتكملا اهب موقت يتلا ةفيظولا هذه ةيمهأ ةيلودلا
 لخاد كلذ ناكأ ءاوس ةروشنملا ةينطولا لامعألا نم ةدافتسالل ةصرفلا ةحاتإ
 ةفيظولا هذه ءادآ لالخ نم هنأب حيضوتلا مهملا نم هنأ الإ .اهجراخ ىأ دالبلا
 .جراخلا يف ةروشنملا لامعألا عمج يهو الأ ةلوهسي ىرخأ ةفيظو ءادأ نكمي

 اًقفو ةبترم تاعوبطملا لدابت ةفيظو ذيفنت تايوتسم ١4 مقر لودجلا حضويو
 .اهذيفنت تايولوأل

 ١" دحوم ينطو سرهتف رادصإ :

 ٠١( ) مقر لودجلا
 دحوم ينطو سرفق رادحإ

 تاي4د



 .امهركذ قباسلا نيتفيظولا عم دحوم ينطو سرهف رادصإ ةيلمع طيترت

 .”9يقارجويلببلا ينطولا زكرملا رودب مايقلا - أ

 لدابتف .اهجراخو دالبلا لخاد يف تاعوبطملا لدابت زكرم رودب مايقلا - ب

 رادصإ ةيلمع نم ةريبك ةجردب لهسي دالبلا لخاد ةروشنملا لامعألا

 فئاظولا ءادأل مزال رمأ هتاذ دح يف ىهو (' دحوملا ينطولا سرهفلا

 .تابتكملا نيب لدابتلا قيسنتو طيطخت يتيلمع لثم ىرخألا

 ةيأ ىلعو .ةفيظولا هذه ركذ ىلع آءاه6 نيال وأ 81نماططتال5 زيرفمه تأي ملو

 نيب نم ةعباسلا ةفيظولا اهنأ ساسأ ىلع ©1158 جنتيج اهركذ دقف لاح

 .""اهتايلوئسم لمحتب ةينطولا ةبتكملا موقت نأ بجي يتلا عستلا فئاظولا

 اكيرمأب ةيبتكملا تامدخلل ينطولا طيطختلا ءاربخ رمتؤم نأ ركذلاب ريدجلاو

 طسوتملا نأ ؛ مامتهالل ريثملا نمو .(9ةفيظولا هذه ةيمهأب رقأ دق ةينيتاللا

 ةفيظولل يئاصحإلا طسوتملا لئامي ةفيظولا هذهل ةيولوألا تايوتسمل يئاصحالا
 .ةفيظولا هذه ءادأل ةيلعقلا ماقرألا ١١ لودجلا حضويو )1,8٠( ةقباسلا

 : نطولا تابتكل ةدايرلا رود ىلوت - ؟؟

 ةبتكملا ءادأب موقت نأ ةرورضلاب ينعيال ةدايرلا رودب ةيزكرملا ةبتكملا مايق نإ
 كلذ نوكي دقو“ .دالبلا يف ىرخألا تابتكملا لامعأ ىلع نميهت يتلا ةيموكحلا

 ةدايرلا رود نإف لاح ةيأ ىلعو ةينطولا تابتكملا ضعب لعفلاب هب موقت ام وه
 ةينطولا ةبتكملا هب موقت يذلا رودلا ىه " 8ةده:ماد5 زيرفمه هيلإ راشأ امل اًقفو
 .ةفلتخملا اهفئاظو ءادأب مايقلا ءانثأ ساسألا زفحملا رودب موقت اهنأ ساسأ ىلع



 .”9تالاجملا فلتخم يف ةدايرلا رودب موقت نأ ةينطولا ةبتكملا نم عقوتملا نأ ذإ

 عقوملا اهلالتحا قلطنم نم يدايرلا اهرود ءادأب ةينطولا ةبتكملا موقت نأ نكميو
 يبتكملا رودلا ءابعأ لمحتب ةيزكرملا ةبتكملا موقت ةددعتم قرطب يزكرملا يبتكملا
 تامدخلا ريوطتو تابتكملا فلتخم نيب قيسنتلا ىلع اهفارشإ ءانثأ يزكرملا
 ةينطولا ةبتكملا بيجتست نأ بجي امك .ةروشنملا لامعألا عيمجت لئاسوو ةيبتكملا

 يتلا تامدخلاب تابتكملا هذه فيرعتو ؛ىرخآلا تابتكملا رئاس تاجايتحا ىلإ
 ."9 "تامدخلا هذه نم ةدافتسالا ىلع اهتدعاسمو ةيزكرملا ةبتكملا اهيدؤت

 ( ١5 ) مقر لودجلا

 ةينطو تابتكمل ةدايرلا رود يلوت



 حسفي 24715 تامولعملل ينطولا ماظنلا ءاشنإ نإف ٠ قبس ام ىلإ ةفاضاو

 تايلمع يف ةكراشملا : امه نيساسأ نيرودب مايقلل ةينطولا ةبتكملل لاجملا
 ."؟دلبلاب ةلماعلا تابتكملا فوفص يف يدايرلا رودلاب مايقلاو يبتكملا طيطختلا

 تايصوتلاو تارارقلا فلتخم ركذلاب لوانتنس ةفيظولا هذه ةيمهأب فيرعتللو
 .ةفلتخملا ةيميلقإلا تارمتؤملا فلتخم نم ةرداصلا

 نأ (نيبلفلا) الينام يف ةدقعنملا ةيميلقالا تابتكملا ةودن ةيصوت يف ءاج - أ

 .(؟:)لوألا ماقملا يف يتأي ةدايرلا لماع

 ايسآ يف ةيبتكملا تامدخلل ينطولا طيطختلا ءاربخ رمتؤم فصو - ب
 لكشب ةدايرلا رود ءادأب موقت ةطشن ةمظنم : اهنأب ةينطولا ةبتكملا
 .("')يكيمانيد

 يف ةكراشملاب صاخلاو ةينطولا تابتكملا يريدمل يلودلا رمتؤملا لصوت - ج
 : يلاتلا رارقلا ىلإ ايسآ ةقطنم يف ةيبتكملا رداصملا

 نكمت اهنادليل ةينطولا تاعيرشتلا نأ اًمئاد يعارت نأ تاموكحلا ىلع ”
 : نم ةينطولا تابتكملا

 ىلع تامولعملا رداصم يف ةكراشملا ةيلمع يف ةدايرلا رودب مايقلا - أ
 ىأ يئانثلا نواعتلا لكش ىلع كلذ ناكأ ءاوس يلودلاو يلحملا نييوتسملا
 .(؟يملاعلا قاطنلا ىلع وأ يراقلا وأ يميلقالا

 دبال ةمهم ةفيظو يه ةينطولا ةبتكملاب ةطانملا ةدايرلا ةفيظو نأ ودبي اردَخأَو

 يأرل اًقفوو يلودلاو يلحملا نييوتسملا ىلع اهتايلوئسم لمحت نم ةينطولا ةبتكملل
 دليلا تابتكم تابجاو نيب نم نأ دقتعأ يننإ ' : هيف لوقي يذلا 11. 8لهم نايرب

 دالبلا لخاد يف يدايرلا 0
 تابتكملل ديحو لثمم دوجو متحت ةنيعم اقورظ كانه نأ دقتعأ يننإو اهجراخو
 ةينطولا ةبتكملا نأ ىرأ يننإو روفلا ىلع ةئراطلا تالكشملل يدصتلا عيطتسي
 .(9 * رودلا اذهب مايقلا ىلع اهريغ نم ردقأ يدايرلا رودلاب اهمايق لالخ نم

 دما



 ءاتفتسالا يف ةكراشملا ةينطولا تابتكملا نيب نم ةينطو ةبتكم 7 تدافأ دقو
 ةبتكم ١١ تدافأ امك .اهدالب تايتكم فوفص يف ةدايرلا رودب موقت اهنأب

 ةينطو تابتكم سمخ تركذو ءاهتامامتها ةمدقم يف يتأي رودلا اذه نب ةينطو
 تركذو ,ةثلاثلا ةبترملا يف يتاي هنأب سمخ تركذو .ةيناثلا ةبترملا يف يتأي هنأب
 موقت ال اهنأب ةبتكم "3" تدافأ دقو .ةسماخلا ةبترملا يف يتأي هنأب ناتبتكم
 دقل .لاؤسلا اذه ىلع تابتكم ثالث بجت ملو «قالطإلا ىلع رودلا اذه ءادأب
 امم ”, .7ه وه لاؤسلا اذه ىلع تابتكملا تاباجإل يئاصحإلا طسوتملا ناك

 ةينطولا ةبتكملا ماهم تايولوأ بيترت يف ةرشع ةثلاثلا ةبترملا يف ةفيظولا عضي
 ١١(. مقر لودجلا رظنا)

 (10 ) مقر لودجلا
 تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطخت

 م



 : تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطغت  ؟؟

 ةبتكملا اهب موقت يتلا فئاظولا ىدحإ تابتكملا نيب ةراعالا تايلمع دعت

 ناك اذإو ' .دحوملا ينطولا سرهفلا رادصإب اهمايقل اًعبت أشنت يتلاو « ةينطولا
 بسنأ حيصت كلذب اهنإف ,ةيبتكملا اهداوم ةراعإب مايقلا ةينطولا ةبتكملا عسوب

 ةعومجم ربكأ ىلع اهئاوتحال ارظن .تابتكملا فلتخم نيب ةراعإلا ميظنتل ناكم
 يوتحت اهنأ امك .ةفرعملا عرفأ فلتخم يطفي يذلا ينطولا يركفلا جاتنإلل

 ىدل ةليوطلا ةربخلا نع ًالضف .ءارث تايفارجويلببلاو رداصملا تاعومجم رثكأ

 نأ يرورضلا نم سيلو .(*'!تافللاو تالاجملا ىتش يف بردملا اهزاهج
 ّ اهب مايقلا نكمملا نم هنإ لب ؛بسحف يلحملا ىوتسملا ىلع ةيبتكملا ةراعإلا
 طيطختلا ءاربخ عامتجا ماق دقف ةقيقحلا هذهل اًكاردإو .اًضيأ يلودلا ىوتسملا
 رودلا اذه ىلع ديكأتلاب ةينيتاللا اكيرمأ يف دقعنملاو تايتكملا تامدخل ينطولا
 هنإ .(؟*)اهئادأب ةينطولا ةبتكملا مايق ضورفملا فئاظولا ىدحإ هنأ دع يذلاو

 اهتحاتإ نإف دحوملا ينطولا سرهفلا رادصاب ةينطولا ةبتكملا مايق ىلإ ةفاضإلاب
 نيب ةصاخلا اهسراهف نم ةدافتسالل تامولعملا زكارمو تابتكملا رئاسل ةصرفلا
 ءادئب موقت ال ةينطو ةبتكم ةرشع يتنثا نأ ١7 لودجلا حضويو تابتكملا فلتخم
 تامامتهال ةيناثلا ةبترملا يف ةفيظولا هذه عضو ىلإ يدؤي اذهو .رودلا اذه

 يتلا تابتكملا نم ةينطو ةبتكم ةرشع تس نأل صخألا ىلعو ةينطولا ةبتكملا
 ىلوألا ةبترملا لتحت اهنأ ساسأ ىلع ةفيظولا هذه ءادأب موقت ةساردلا اهتلمش
 تامامتهالا نم ةيناثلا ةبترملا يف تءاج امنيب ةينطولا ةبتكملا تامامتها نم
 تسل ةبسنلاب تامامتهالا نم ةثلاثلا ةبترملا يف تءاجو تابتكم عيرأل ةبسنلاب
 يف تءاجو نيتبتكمل ةبسنلاب تامامتهالا نم ةعيارلا ةبترملا يف تءاجو تابتكم
 .ةدحاو ةبتكمل ةبسنلاب تامامتهالل ةسماخلا ةبترملا

 : ةيموكملا تاهجلل ةيبتكملا تام دفلا ريفوت - 5

 طقف ةدحاو ةرم الإ لامعأ نم رشنو قبس اميف ةفيظولا هذهل ضرعتلا متي مل

 -م4-



 يف ةيميلقإلا تابتكملا ريوطتل يميلقإلا رمتؤملا تايصوت ىدحإ اهنأ ساسأ ىلع
 ىلإ ةيبتكملا تامدخلا ميدقتب ةينطولا ةبتكملا مايق نإ .(؟!)كيفسابلاو ايسأ
 لصالا يف تئشنأ ةينطو ةبتكم يأل ةيساسألا فئاظولا ىدحإ دعي ةموكحلا
 نيب نمو .سرجنوكلا ةبتكمل ةبسنلاب لاحلا ىه امك ةلودلا مدخت .ةيناملرب ةبتكمك
 ةفيظولا هذه ةيمهأ دمتعت ةفيظولا هذه ءادأب موقت يتلا ةبتكم نيرشعلاو عستلا
 ةلاح يفو .ةموكحلل ةينطولا ةبتكملا اهيدؤت يتلا ةيبتكملا تامدخلا ةيعون ىلع
 يف امب اهتامامتها ةمدقم يف ةفيظولا هذه ذخأت يتلاو ةرشع يتنثالا تابتكملا

 ,نابايلا يف ةينطولا ةبتكملاو ارسيوس يف ةينطولا ةبتكملاو سرجنوكلا ةبتكم كلذ
 : يهو ةفيظولا هذه اهنمضتت يتلا تابجاولا ركذب تابتكملا كلت تماق دقف

 ( ١4 ) مقر لودجلا
 ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا تامدخلا ريفوت

 20 ةبسنلا | ةيوئملا ةبسنلا



 .تالاحإلا تامدخو ةيعجرملا ةمدخلا - ١

 رابك وأ ءارزولا اهجاتحي يتلا ءاوس ,تامولعملا ىلإ ةجاحلا ةيبلت -

 .ةموكحلا يلوئسم
 .ةصصختملا حئاصنلا ميدقت - "
 .ةيناملربلا ةبتكملا تامدخ - 4
 .ةيموكحلا تابتكملا ىلإ حصنلا ميدقت - ه

 .ةيفارجويلببلا قئاثولا تامدخ - ١
 .ةيموكحلا ضراعملا معد - ا/

 .ةيموكحلا تابتكملا فلتخم عم قيسفتلا -

 .تايرودلاو بتكلاب ةيموكحلا رئاودلا ةفاك زيهجت - 4
 هذه ءادأب موقت ال ةينطو ةبتكم ةرشع ىدحإ نأ ١18( لودجلا) حضويو

 دقو .تايمهألا بيترت يف ةفيظولا هذه عقوم ةدحاو ةبتكم ددحت ملو ةفيظولا

 ءادأب موقت اهنأب (جيورنلا يف ةيعماجلا ةيكلملا ةبتكملا) ةقيظولا هذه تركذ
 ميدقت نع ةلوئسم اهنأ امك .ةددحم تادهعت نود ةموكحلل ةيبتكملا تامدخلا

 .وكسربلا ىلإ ايفارجويلبزلا ساعت
 ةقباسلا ةفيظولا طسوتمو ةفيظولا هذه طسوتم نيب ريبك قراف كانهو

 .(ركد0)

 : صصختمللا بيردتلا تالاجم ريفوت 6

 ءادأب ةينطولا ةبتكملا موقت نأ يرورضلا نم نأ ؟ةانهما:ءزل5 نيرفمه ىريال

 ىلعو .(؟ هب ماق يذلا ثحبلا ةياهن يف اهركذ ىلع ءاج هنكل ةفيظولا هذه

 يتلاو 1 ةيوناث ةفيظو وه صصختملا بيردتلا نأ آما نيال ىري رخآلا بناجلا

 كلذ لمش امبرو (4) " تاذلاب ةينطولا ةبتكملا يفظوم حلاصل اهب مايقلا بجي

 ريفوتل ةيمانلا نادلبلا يف صوصخلا هجو ىلع ادوجوم بيردتلا نم عونلا

 -مك-



 ريوطت متي نأ ىلإ لقألا ىلع ىرخألا تابتكملا رئاسل بولطملا يلمعلا بيردتلا
 ًطوبه ءاتفتسالا يف نيكراشملا تاباجإ ترهظأ دقو .مات لكشب تابتكملا هذه
 آنذه6 نيال تاجاتنتسا دكؤي هنأ حضاولا نم يذلاو «تايولوألا طسوتم يف رخآ

 اذه رومأ اولوتي نأ بجي نيذلا مه ةينطولا ةبتكملا يفظوم نأ ىري يذلاو
 .بيردتلا

 (15 ) مقر لودجلا
 صصختملا بيردتلا تالاجم ريفوت

 ةفيظولا هذه ءادأب موقت ةينطولا ةبتكملا نأ ضارتفالا نكمي مدقت امل اًقفوو

 نم ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ةبترملا يف ءيجت اهنأ ساسأ ىلع

 ةفصب بيردتلاب موقت اهنأ أ اهيفظوم بيردت ىلإ كلذ نم فدهت يهو .ةيمهألا

 بيردتلا ةلاسم نأ ىرت تابتكم رشع كانه نإف لاح ةيأ ىلعو .ةيمسر ريغ
 .تايولوألا نم لوألا ماقملا يف يتأت

 - مهلا#-



 : ةيدطولا فمصلاو تايرودلل فيشكتلا تامدخ ريفوت - 1

 هذه نأ ىلإ راشأ يذلا ديحولا بتاكلا وه 1.018 جنتيج ناك دقل

 بايغ فورظ يف ةصاخو ؛(؟؟)ةينطولا ةبتكملا فئاظو ىدحا يه ةفيظولا

 /5.4 دافأ دقو ةمدخلا هذه لثم مدقت يتلاو ؛ةصاخلا تاكرشلا وأ تاسسؤملا

 نيب نمو .ةمدخلا هذه ميدقتب نوموقي مهنأب ةساردلا يف ةكراشملا تابتكملا نم

 جاتناب موقت يتلا نابايلاب ةينطولا ةبتكملا ةفيظولا هذه سرامت يتلا تابتكملا

 فاشك رشنب موقت يتلاو برغملاب ةماعلا ةبتكملاو (":)ةينابايلا تايرودلل فاشك

 .("!)ةييرغملا تايرودلا عيمجل يرهش

 (؟١ ) مقر لودجلا

 ةيونعلا ةبسنلا | ةيوئملا



 : تامولملا لوادت ماظنب ةصاخ ةينطو ريياعم ةغايص - 17

 اهنأب ةينطولا ةبتكملا ايسآ يف ينطولا طيطختلا ءاربخ رمتؤم فصو
 ةئالث قيق قيقحت فدهب كلذو ؛يكيمانيد لكشب ةدايرلا رودب موقت ةطشن ةسسؤم

 : يلي امك وه اهنم دحاو فادهأ

 فلتخم نكمت يتلا (تاءارجإلاو ةمظنألا) ةفاك ةنكمملا لئاسولا مادختسا '
 .(69" هرسأب عمتجملا حلاصل ةمألا دراوم نم ةدافتسالا نم بعشلا دارفأ

 7١( ) مقر لودجلا
 تامولعملا لوادت ماظنب ةصاخ ةينطو رييباعم ةغايص

 لدابتل ةددحم ريياعم ةغايصب موقت نأ ةينطولا ةبتكملا ىلع نأ ينعي اذهو

 نأ ءاتفتسالا يف نيكراشملا تاباجإ ريشتو .اهرسنب ةمألا حلاصل تامولعملا

 بيترت فالتخا عم نكلو رودلا اذه ءادأب موقت ةينطولا تابتكملا نم 677

 ةفيظولا هذه ءادأب تابتكملا نم /431,؟ هيف موقت ال يذلا تقولا يف ف :تايولوألا

 مه



 نأ رابتعا نكمي كلذل اًقفوو ؟,.58 طسوتم 7١(. لودجلا رظنا) قالطإلا ىلع

 .ةيمهألا نم ثلاثلا ىوتسملا يف يتأت ةفيظولا هذه
 لدابتو لاصتالا نع ةلوئسلا ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا -

 : ةيلودلا تامولعملا كونب عم تامولعملا

 ( "< ) مقر لودجلا

 ا تام 0 كونب عم لاصتالا ةهج

 115 - ذفني ال
 كم مدكو» - ةباجإ ال

 يف ةينقتلا نم ةديدج عاونأ لاخدإ ىلع لوألا ماقملا يف ةفيظولا هذه دمتعت

 دقل .ةينطولا ةبتكملا اهيدؤت يتلا تامولعملا ريفوتو ةيبتكملا تامدخلا لاجم

 ايسآ يف ةيبتكملا رداصملا يف ةكراشملاب صاخلاو تابتكملا يريدم رمتؤم لصوت
 : يلاتلا رارقلا ىلإ م514١ اريبناك يف دقعنملاو كيفسابلا ةقطنمو

 نم يلودلاو يلحملا ىوتسملا ىلع عيمجلا ةدافتسال ةصرفلا ةحاتإ ( ج) '
 .(65" ةيبتكملا تامولعملا تامدخو تايفارجويلبيلاو ةيبنجألاو ةينطولا تاعومجملا



 هذهب قلعتي اميف نايبتسالا يف ةكراشملا ةينطولا تابتكملا تاباجإ ليلحتيو
 روهمجلل لاجملا حيتت طقف ةينطو تابتكم تس نأ دجو (؟"" لودجلا) ةفيظولا
 ةبتكملا تامولعم رداصم نم ةدافتسالل يلودلا وأ يلحملا قاطنلا ىلع ءاوس
 هذه ءيجت ثيحب .ةبتكملا اهب لصتت يتلا ةيلودلا تامولعملا كونيو اهتاذ ةينطولا
 ,ةفيظولا هذهب تابتكم ينامث موقت امنيب ةيمهألا نم ىلوألا ةبترملا يف ةفيظولا
 ءيجتو اهئاداب تابتكم ثالث موقتو .ةيمهألا نم ةيناثلا ةبترملا يف ءيجت اهنأ الإ
 يف ءيجتو ةفيظولا هذهب ةدحاو ةبتكم موقتو ةيمهألا نم ثلاثلا ىوتسملا يف
 ال ةبتكم ةرشع عست وأ يلاوح نأ امك .ةيمهألا نم سماخلا ىوتسمملا

 .قالطإلا ىلع ةفيظولا هذه يدؤت
 قرطلا) تامولمملا لوادت ةينقت ىف ةمزاللا تادعاسملا ريفوت -

 : (سيياقلاو

 ( ؟؟ ) مقر لودجلا
 تام ولعملا لوادت ةينقت يف تادعاسملا ريفوت

 3/5 - ذفني ال 4,١76 - طسولا
 للم ةردكسجع - ةياجإ ال



 دقو .(*؟!ةيوناثلا فئاظولا ىدحإ اهنأب ةفيظولا هذه 14.1156 نيال فصو

 يف دقعنملاو ايسآ يف تابتكملا تامدخل ينطولا طيطختلا ءاربخ رمتؤم ردصأ

 ةمظنألا ريوطتب موقت نأ ةينطولا ةبتكملا ىلع نأ اهدافم ةيصوت م1571 ىبمولوك

 ,ةينطولا ةبتكملا رداصم نم ةدافتسالا نم روهمجلا نكمت يتلا تاءارجإلاو

 ناك دقو .("*اهرسئب ةمألا حلاصم قيقحت كلذ ءارو نم فدهلا نوكي ثيحب

 دقعنملاو ةينيتاللا اكيرمأ يف تابتكملا تامدخ يف ينطولا طيطختلا ءاربخ رمتؤم

 : يلي ام هتايصوت يف ءاج ثيح اًديدحت رثكأ (م٠157 روداوكإ - تويوك يف

 قاطن دمب اهميظنت هب حمسي يذلا ردقلاب نواعتلاب ةينطولا ةبتكملا موقت نأ '
 .("1)ةماعلاو ةيسردملا تابتكملا تامدخ كلذ لمشي ثيحب اهنيسحتو اهتامدخ

 ةينطولا ةبتكملا فئاظو نيب نم نإ " ..اهنيسحتو تامدخلا قاطن دم ” ينعيو

 تامولعملا لوادتب ةصاخلا ةينفلا بيلاسألا ةلاسم يف ةدعاسملا ميدقتب مايقلا

 دقو .دالبلل اهمدقت يتلا تامدخلا نيسحتب مايقلا ىلع ىرخألا تابتكملا ةدعاسمل

 موقت اهنأب ةساردلا هذه يف ةكراشملا تابتكملا نم طقف تابتكم عيرأ تدافأ

 امنيب .ةيمهألا نم ىلوألا ةبترملا يف ءيجت ثيحب ؛ةفيظولا هذه ماهم ءادآب

 .ةفيظولا هذه ءادأب موقت ال اهنأب /71,7 ةبتكم ةرشع سمخ تدافأ

 ةمرهفملا ةيفارجويلببلا تانايبلا دادعإب صاخ جمانرب ةرادإ - ٠

 (010) عوبطملا يف ةسرهفلا كلذ لاثتم) عوبطم باتك نم ءزجك

 :.(015) ردصملا ىف ةسرهفلا وأ

 جنتيج هيلإ بهذ امل اًقبط ةيزكرملا ةسرهفلا ماظن ىلع ةفيظولا هذه دمتعتو
 نأ ةساردلا هذه يف ةكراشملا ةينطولا تابتكملا تاباجإ حضوتو . 07مم

 نم ىلوألا ةبترملا يف ءيجت ثيحب ةفيظولا هذهب موقت ةينطو تابتكم ينامث

 ةفيظولا هذه داعبأ مهفتت ةكراشملا ةينطولا تابتكملا نأ ضارتفا عمو .ةيمهألا

 -هةالاد



 (؟4 ) مقر لودجلا
 عوبطملا نم ءزجك ةيفارجويلببلا تانايبلا دادعإ

 ةيونعلا ةبسنلا | ةيونملا ةبسنلا | ةيوئملا ةبسنلا
 تابتكملا ددعأ ديب جد ةتباثلا راركتلل

 زن» - ذفنيالا 5.9355 - طسولا

 يلدنيوس.ر.ل ةسارد تانايب ثيدحت ىلع ةساردلا هذه لمعت نأ نكمملا نم هنإف

 حسم - ”عوبطملا يف ةسرهفلا " م1514 ماع روشنملا هثحب يف 1.8. 51841

 - ايلارتسأ ' يه ةينطو تابتكم عبرأ ءامسأ 512016 ركذ دقو (*2 يلود

 تامدخ ريفوتب موقت ءسرجنوكلا ةبتكم - يتايفوسلا داحتالا - ليزاربلا

 ةكلمملاو كيسكملاو ايناملأو ادنك نأ حضوأ امك .(©612) عوبطملا يف ةسرهفلا

 " اهب موقت يتلا فئاظولا نمض ةفيظولا هذه لاخدإل ططخ اهيدل ,ةدحتملا

 ةفيظولا هذه ماهم ةيدأتب موقت يتلاو ةساردلا اهتلمش يتلا ينامثلا تابتكملاو

 ادنك يف ؛ةينطولا تابتكملا يه ةيمهألا نم ىلوألا ةبترملا يف يتأت ثيحبو

 كلذيو ؛سرجنوكلا ةبتكمو دنالياتو نيبلفلاو ايريجينو ادنلوهو تيوكلاو ايناملأو

 يلدنيوس اهركذ يتلا ثالثلا تابتكملا ىلإ ىرخأ ةينطو تابتكم سمخ فاضت

 -ةه#-د



 ال اهنأب تحضوأ ليزاربلا يف ةينطولا ةبتكملا نأ ءلؤاستلل ريثملا نمو 518016:

 ذيفنتب موقت 5810016 هيلإ بهذ امل اًقفو هنأ مغر ةفيظولا هذه ءادأب موقت

 ةينطولا ةبتكملا موقت قيس ام ىلإ ةفاضإلاب ,(*9ردصملا يف ةسرهفلا" جمانرب
 ةفيظولا هذه ماهم ءاداب ىرخأ تابتكم ثالث عم بنج ىلإ اًبنج ايلارتسأ يف

 مل تابتكملا مظعم نإف لاح ةيأ ىلعو .ةيمهألا نم ةيناثلا ةبترملا يف يتأت ثيحب

 نم /054,ه نأ لب .اهتامامتها ةمدقم يف جمانربلا اذه ذيفتت ةمهم عضت نكت

 ةينطولا تابتكملل ةبسنلابو .قالطالا ىلع جمانربلا اذه ذفنت نكت مل تابتكملا

 تامامتهالا نم ةثلاثلا ةبترملا يف ةمدخلا هذه يتأتو ةفيظولا هذه لثم ذفنت يتلا

 تناك امير اهنكلو اًعم نيجمانربلا ذيفنتب موقت ال اهنإف ؛ةسماخلا وأ ةعبارلا ىأ

 .دحوملا ينطولا سرهفلا رادصإ ةيلمعب موقت

 : ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألاب ةصاخلا تاساردلاب مايقلا - ١

 ( "5 ) مقر لودجلا

 ةبتكملا بيلاسأل ةصاخلا تاساردلاب مايقلا

 115 - ذفني ال 6, ءاله ح- طسولا
 زلم ندكعج» - ةياجإ ال

 -ةهع4-



 هرودب يذلاو ؛ةينطولا ةبتكملا هب موقت يذلا ةدايرلا رود ىلإ ةفيظولا هذه يمتنت
 ةبتكملا هذه نم لعجي امم ءاهعيمجتب ةبتكملا موقت يتلا تاعومجملا ىلع فقوتي
 .ينطولا يركفلا جاتنإلاو ظفحلل اًركرم

 تامدخلا ىدحإ دعي ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألا لوح ثاحبأ ءارجإب مايقلا نإ
 ةيفاكلا ليومتلا رداصم اهيدل رفاوتي يتلا ةبتكملا اهب موقت يتلا ةيفاضإلا

 عقاو يفو .ثاحبألا ءارجاب مايقلل يرورض كلذ ثيح ء:نوصصختملا نولماعلاو
 دعيو ١5( لودجلا) ةفيظولا هذه ءادأب ةينطولا تابتكملا بلغأ موقت ال رمألا
 نم ةفلتخم عقاوم لتحت نإ «تابتكملا نيب اًنوافتم ةفيظولا هذه ءادأ طسوتم
 مايقلا نع ةيداصتقالا فورظلا لوحت دقو .ريخألاو يناثلا نيب حوارتت ةيمهألا

 ةصصختملا تالاكولا وأ تايتكملا تايعمج ضعب موقت دق امك ءرودلا اذه ءادأب

 .ةينطولا ةبتكملا اهب موقت نأ نم ًالدب ةفيظولا هذه ماهم ءاداب

 : نيقاعملاو نيفوفكملل بتكلا ريفوت - "'

 نيتبتكم نأ ١١1( لودجلا) نايبتسالا يف نيكراشملا تاباجإ ليلحت حضوأ دقل

 ةيزكرملا ةبتكملاو .سرجنوكلا ةبتكم امهو نيتبتكملا تامامتها ةمدقم يف ةفيظولا

 ,رودلا اذه ءادأب موقت ىرخأ ةينطو تابتكم ثالث كانهو .ناويات يف ةينطولا

 ,نابايلاب ةينطولا ةبتكملا يهو اهتامامتها نم ةيناثلا ةبترملا يف يتأي هنكلو
 .اليوزنفب ةينطولا ةبتكملاو ,ةروفاغنسب ةينطولا ةبتكملاو

 ةبسنلاب ةيمهألا يف ريخألا عقوملا لتحي نيفوفكملا بتك زيهجت نأ حضتا دقو
 ءادأ قيس ىرخألا ةفيظو 717 لا ءادأ ناك ثيح ةفيظو نيرشعلاو عيرألا ءادأل

 هاك



 نم لك هيلإ لصوت ام عم ءاتفتسالا يف نيكراشملا تاباجإ قفتتو .ةفيظولا هذه

 يرورضلا ريغ نم هنأ نايري اناك نيذللا 21.اذ6 نيالو 1[.<1ن:ممط:ءزن5 زيرفمه

 ضعب نأ لمتحملا نمو .ةفيظولا هذه ماهم ذيفنتب ةينطولا ةبتكملا موقت نأ

 وه نيفوفكملل " بتكلا ريفوتب ' دوصقملا نأ روصت دق ءاتفتسالا يف نيكراشملا

 ريدم هب راشأ ام كلذل ًالاثمو ' نيفوفكملاب ةصاخ ةبتكمك ةبتكملا لمعت ” نأ

 تابتكم كانه نأب : لاق ثيح (جيورنلل ةينطولا ةبتكملا) ةيعماجلا ةيكلملا ةبتكملا

 بتك عمجب موقت ةينطولا ةبتكملا نكلو نيفوفكملاب ةصاخلا ةيبتكملا داوملاب ةصاخ

 .جيورنلا يف عبطت ىرخأ تاعوبطم يأ عمجب موقت امك نيفوفكملا

 ( ١ ) مقر لودجلا
 نيقاعملاو نيفوفكملل بتكلا ريفوت

 248 - ذفني ال 4, 1/4 - طسولا
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 نيوكتب موقت ةبتكملا نإف ,ةقباسلا ةفيظولا ريسفت نع رظنلا فرصيو

 اهتامدخ ريفوتب موقت اهنأ امك ؛ينطولا يركفلا جاتنإلا نم ةصاخلا اهتاعومجم

 ةصاخلا بتكلا ريفوت نإف مث نمو .نوفوفكملا كلذ يف امب نطولا ءانبأ رئاسل

 .مامتهالا نم ربكأ اًردق ىقلي نأ بجي مهب

 نادلبلا نم لك يف اهفئاظول ةيموقلا تابتكملا ءادأ نيب ةنراقملا

 : ةيمانلا نادئبلاو ةمدقتلا

 ةينطو ةبتكم نيعبرأو ىدحا ءادأل ًاليلحت ةقباسلا تاحفصلا تنمضت دقل

 نأ ديفملا نمو ؛ةيمانلا نادلبلاو ةمدقتملا نادلبلا نم الك كلذ لمش دقو اهفئاظول

 ركذلا يتقباس لودلا يتعومجم نم لك يف ةقباسلا فئاظولا ءادأ ةنراقمب موقن

 راشملا لودلا يتعومجم ءادا نيب ةمئاقلا تافالتخالا ىلع فرعتلا نكمي ىتح

 ليلحتلاب مايقلل لصفلا اذه نم يلاتلا ءزجلا صيصخت متيسو ..اًقباس اهيلإ
 .نراقملا

 هذه نايبتسا ىلع ةباجإلاب تماق يتلا ةينطو ةبتكم 4١ لا نيب نم ثيح
 حضويو .ةيمان نادلب يف ةبتكم 15و ةمدقتم نادلب يف ةبتكم ؟1 ةساردلا

 .لودلا يتعومجم نم لك يف فئاظولا ةيمهآ بيترت يف فالتخالا (؟7 لودجلا)

 -ةالاد



 ةبتكم رودب مايقلا
 ينوناقلا عاديالا

 ةهجلا رودب مايقلا
 عيمجتل ةيزكرملا

 يركفلا جاتنإلا

 يركفلا جاتنإلا عمج

 لوانتي يذلا يبنجألا
 ةساردلاب نطولا

 ايفارجويلبيلا رادصا

 ةينطولا

ركفلا جاتنإلا ممج
 ي

 نطولا ءانبأل يبنجألا

 يف نوشيعي نيذلا

 *جراخلا

 زكرملا رودب مايقلا

 ةينطو ةيفارجويلبب

 ةدعاق ةنايصو ريوطت

 ةينطو ةيفراجويلبب

 ( "« ) مقر لودجلا

 تايولوأو فئاظولا بيترت ةنراقم
 اهذيفنت

لا لودلاو ةيمانلا لودلا نيب
 ةعدقتم

 معاتسع 3ك اطع
 1ءعدل 0عجمو( ان-

 ءدم

 معانمو 3ك اطع
 هعداكد1 011عع-إ

 انمص ه4 طع هه-

 ال005 11[ عودأاتكع

 0116 عانس ؟هع-

 لوس انا ةطوأ

 اطع تانك

 طعءوملسءتمع طع

 مهاتممول طقطات-

 هعردمطإل

 6هالععنسو ؟هك-
 عم انا

 مزن اطع تماتالاكإل'و5

 ةناطمرو !ااسع

 ةطءمدم

 معاتصع هك اطغ

 مهنمصمقل طتطانم-

 عومطتءع هءعماعتك

 1260 ءامواسو ةضل

 سقت مامتمتم8

 طتطانم عردمطنع

 لهاق طوقع5 2ع1ع-

 روس( غ0 اطع

 ءمانساكإل

 -هةم-



 تايتكملل لاجملا ةحاتإ

 تاهجلاو ىرخألا

 ريفوتي ةصاخلا
 ةدافتسالل تامولعملا

 ةيتكملا سرهف نم

 ةينطولا

 يركفلا جاتنإلا عمج
 عوضوم يف يبنجألا

 ”*نيعم

 طيطختلا يف ةكراشملا
 يف ةيبتكملا تامدخللا

 نطولا

 زكرم رودب مايقلا
 لامعألا لدابت
 دالبلا لخاد ةروشنملا

 اهجراخو

 ( "37 ) مقر لودجلا عبات
 اهذيغنت تايولوآو فئاظولا بيترت ةنراقم

 ةعدقتملا لودلاو ةبمانلا لودلا نيب

 عنب سا[ نادل
 0011ةعانس ع, م6-

 وعر أع, ةق0 05-

 عمماتىامعو اطع

 همانمامب'5 متقم-

 الككترتاك

 طعما لدم ع 2-

 هعو5ؤ (0 اطع ]آة-

 طوقمان5 قام

 10 هاطعع انطروع-

 1عو ةمس0 1210:-

 سقم 38عم-

 عج

 (0011ءعءاتصع ؟0.-

 وص اذا.( هد

 مقةعاتعاناةع ىانط-

 عع

 طومان ع مدانمع ذم

 طع مادمهتسع هغأ

 انارومإب دعب معو

 ذه اطع ىانطامإل

 معاتنصع 35 8 12

 هعماع# 501 *«-

 ءةطقموع هك مند

 ![1ءقالمهق, ه3-

 هدأ 0لع هس

 اماعممتمهقتلاب



 ( "7 ) مقر لودجلا عبات
 اهذيفنت تايولواو فئاظولا ببترت ةنراقم

 ةمدقتملا لودلاو ةيمانلا لودلا نيب

 طملسعأسو 3 23-

 ؛1ممهل نهأه

 فاملمع

 طعما تلتسع 1ع0-

 عروطلمو (م طع

 مايسامإ 5 اناعوم-

165 

 طاوستام م 3

0010138308 

 زهاعواتط ودمت

 1عملنم8

 طعما لقص م 563-

 وباعع5و (0 طع

 ع0 ءواتست عل

 طوب لتسع ظعم-

 ؟عوولمسقل اعهتص-

 مه
 طمومجاتلتمع ةه-

 لعرتمع وعز عد

 00 ةماتعلعو ذه

 طع ءهمانهاكال'5

 معمملتعدلو سلا

200 
 رنيم انس ع . : .632| ةصاخ ريياعم ةغايص
 مهالتمن1]2 ةاقه- تامولعملا لوادت ماظنب

 لقعل5 10. 1ه10-

 ططهالمس طقش-

 ةلئسو



 ( 37 ) مقر لودجلا عبات
 اهذيفنت تايولواآو فئاظولا بيترت ةنراقم

 ةمدقتملا لودلاو ةبمانلا لودلا نبب

 فئاظولا

 ممر تلتمع ه ؟0- : 4.158|ةهجلا رودب مايقلا ٠

 هول ممله 2 نع ةلوئسملا ةيزكرملا

 انمسلعقوع دبزعط لدابتو لاصتالا

 ةه0ل 3ة0عع5ؤ (0 كوثب عم تامولعملا

 اماعمهقتتمدهت ةيلودلا تامولعم ا
 لهاق 6ةهلكك

 طعماالتمع 35- 1 . : تادعاسملا ريفوت

 ةلكافسعع له طمع ايجولونكت يف ةمزاللا

 1هرسقأتمل طقت- تامولعملا لوادت

 لازم (ععط. "”سيباقملاو قرطلا"

 (محعاطملم1 هجرت

 ةمل ةامصلقعلك)

 ةلستمستكا. ه8 : . 2 صاخ جمانرب ةرادإ

 521081321 15 تانايبلا دادعإب

 ععلعجةلتنمس ع قاع ةسرهفملا ةيفارجويلببلا

 ةلموأتتع ةك دقق باتكلا نم ءزجك)

 ه2 ه منطانعطعل كلذ لاثم عوبيطملا

 طمماع هع هاطعع عويطملا يف ةسرهفلا

 امك ممسقاتمو يف ةسرهفلاو (015)

 ةماتكعع .(015) ردصملا

 6مملس عانس عل . . 3 تاساردلاب مايقلا

 ةدءوععط هم 1]1- سلاسألاب ةصاخلا

 طوومإلا (ععطت 0 ةستكم ا ةننفلا

 طتوانعو 5 ١

 و لنسع : . .947| ةصاخلا بتكلا ريفوت
 طمماعم ؟هع طاتمل نيقاعملاو نيفوفكملاب

 ةهل هع وع

 طقمل نجمع



 : يلي ام حضتي ١ مقر لودجلاب ءاج ام ةعجارمبو

 يف ةيمهألا نم ىلوألا ةبترملا يف ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإ ءاج - ١

 .ةيمانلا لودلاب ةينطولا تابتكملا

 روهمجلل ةصرفلا ةحاتإل ةريبك ةيمهأ ةمدقتملا لودلا تابتكم يلوت - "

 ةيبتكملا تامدخلا روطت ىلإ اعجار كلذ ناك امبرو «ةبتكملا سراهف نم ةدافتسالل

 .ةثيدحلا ةيبتكملا ةينفلا لئاسولل اهمادختسال اًرظن تابتكملا هذهب

 تامدخلا طيطخت يف ةمهاسملل ةريبك ةيمهأ ةيمانلا لودلا تابتكم يلوت - '"

 يتلاو ,ةيمانلا نادلبلاب ةدئاسلا ةيسايسلا فورظلل رظن ءدالبلا يف ةيبتكملا

 يف ايفارجويلببلا تامدخ ريوطت ءبع ةينطولا تابتكملا لمحت يف تبيست
 . اهنادلب

 .ىرخألا تايتكملاو ةينطولا ةبتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطختلا - ؛

 لودلا هذه هب عتمتت امل اًرظن ,ةمدقتملا لودلا تابتكم تامامتها ةمدقم يف ءاج

 فئاظولا نع اًضيأ كلذ لاقي نأ نكميو .ةثيدحلا ةينقتلا مادختسا تاناكمإ نم

 تامولعملا لدابتو لاصتالا نع ةلوئسملا ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلاب قلعتت يتلا

 لدابت ةفيظوب مايقلل ةمزاللا ةدعاسملا ريفوت كلذكو ةيلودلا تامولعملا كونب عم
 .تامولعملا

 تامامتهأ ةمدقم يف ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا تامدخلا ريفوت ءاج - ه

 .ةيمانلا نادلبلا يف ةينطولا تابتكملا

 ةعومجم يف تايمهألا بيترت يف عقوملا سفن ناتفيظو تلتحا دقو - ١

 لودلا ةعومجم) نيتيعرفلا نيتعومجملا نم لك يفو اهرسأب ةينطولا تابتكملا

 : امه ناتفيظولا ناتاهو (ةيمانلا لودلا ةعومجمو ةمدقتملا
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 .ةينطولا فحصلاو تايرودلل فيشكتلا تامدخ ريفوت - أ

 .نيقاعملاو نيفوفكملا بتك ريفوت - ب

 فئاظولا هلتحت يذلا عقوملا يف ةيونعم قورف دوجو ىلع فرعتلا فدهبو
 مت ةيمانلاو ةروطتملا نادلبلا نم لك يف ةيمهألل ماعلا بيترتلا يف ةفلتخملا
 جئاتن نم حضتا دقو 5555 جمانربب ةناعتسالاب يئاصحإلا رابتخالا ءارجإ
 ".05" .,.ه ىوتسم دنع 51 عمن هد 015226566 يونعم قراف دوجو رابتخالا

 (.,.0 <« لامتحالا) ةيمانلاو ةمدقتملا لودلا يتعومجم نم لك يف ةفيظو نيرشعو
(05. < 25). 

 ثالث ةيمهأ بيترت يف ةيونعم قراوف كانه نأ فشتكا دقف لاح ةيأ ىلعو

 : يهو (م > .05) فئاظو

 .دالبلا لخاد ةيبتكملا تامدخلا طيطخت يف ةكراشملا - ١

 .ةموكحلل ةيبتكملا تامدخلا ريفوت - "

 .صصختملا بيردتلا ريفوت - "

 .مامتهالا نم ربكأ اًردق ةيمانلا نادلبلا اهتلوأ دقف فئاظولا هذهل ةبسنلابو

 .لودلا يتعومجم نم لك يف فئاظولا هذه ةيمهأ فالتخا ىلإ ةيمانلاو ةمدقتملا

 اهعضوو اهفئاظو ةغايصب موقت ةينطو ةبتكم لك نأ ىلع حوضوب لدي هنإ لب
 فئاظولا نيابت اًضيأ سكعت اهنأ امك .ةصاخلا اهتجاحل اًقفو ذيفنتلا عضوم

 .ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةينطولا تابتكملا اهيدؤت يتلا

 -ا



 : ةساردلا ةيضرف رابتخا

 يتلا فئاظولا ميسقت ىلإ ةساردلا ةيضرف رابتخاب همايق دنع فاؤملا لمع

 ةميقل اًقفوو اهتيمهأ بسح ةبترم تاعومجم ثالث ىلإ ةينطولا تابتكملا اهب موقت
 نم لك طسو نم هباسح مت يذلاو :ةفيظو لك ءادأب صاخلا يباسحلا طسولا
 ةيمهألا تايوتسم نيب زييمتلل ةيلاتلا ريياعملا فلؤملا مدختسيسهو نيتعومجملا
 : ةثالثلا

 ١ - نم طسولا تاذ فئاظولا ةيمهألا نم لوألا ىوتسملا يف تءاج ٠١.,١

 . ارخكقف ىلإ

 7,594 - ؟ نم طسولا فئاظو ةيمهألا نم يناثلا ىوتسملا يف تءاج - "

 ىلإ ؛,..٠ نم طسولا فئاظو ةيمهألا نم ثلاثلا ىوتسملا يف تءاج - ؟

 رق

 نيتباجا ىلإ لصوتلا نم دبال ميسقتلا اذهب ناقلعتي نامهم نالاؤس كانهو
 : امهل نيتددحم

 ؟تاعومجملا هذه ىلإ فئاظولا ميسقت بجي اذامل- ١

 ؟ةعومجم لكل ةبسانم ريباعم رايتخا مق له -

 فئاظو ىلإ ةينطولا ةبتكملا فئاظو ميسقت نكمي ال هنأ فلؤملا ىريو

 نيرفمه كلذب راشأ املثم) ."ةيرورض ريغأو "ةيوغرمو ةيساسأ"
 "ةنكمم"و "ةيوناثو ةيساسأ“ فئاظو ىلإ اهميسقن متي ىأ (':)(8ةنسدمطععإلو

 تايوتسم ىلإ اهميسقت نكمملا نم هنأ الإ .002(ج4.انمع نيال كلذب راشأ املتم)
 قتاع ىلع ةاقلملا تايلوئسملاو تابجاولا فالتخا كلذ سكعي ثيحب ,ةفلتخم ةيمهأ
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 اهيلع متحي ةينطولا ةبتكملا هلتحت يذلا ةيمهألا غلابلا عقاولاق .ةينطولا ةبتكملا

 داوملاو تامولعملا ىلع لوصحلل ةروطتملاو ةمظاعتملا ملاعلا ةجاح بكاوت نأ

 ةبتكملاب طاني ةديدج ةفيظو قلخ ىلع لمعت نأ نكمي ةلاعف ةقيرطب ةيبتكملا

 ىلع لاثمكو ةيمهألا بيترت رييغت ىلإ يدؤيس كلذ نأ امك ءاهب مايقلا ةينطولا

 يف ةسرهفلا ةفيظو ماهم ءاداب موقت ادنك يف ةينطولا ةبتكملا نكت مل كلذ

 تلتحا دقو نآلا اهب موقت تحبصأ اهنكلو تاونس سمخ ذنم 017 عوبطملا

 نأ ةينطولا تابتكملا نم ديدعلا تراشأ دقو ؛ةيمهألا بيترت يف ىلوألا ةبترملا

 رمألا نأو لبقتسملا يف اهئادأب موقتس نآلا اهئاداب موقت ال يتلا فئاظولا ضعب

 يف ةرادصلا عقوم ىلإ فئاظولا هذه زققت ىتح رهشأ ةعضب ىوس قرفتسي نأ
 .ةيمهألا بيترت

 فئاظولا فصو ةساردلا هذه ءارجإ نم دوصقملا سيل هنأ ,ةيناثلا ةطقنلاو

 ميمعت ىلإ ىعست ةساردلا هذه نإ لب ؛نآلا اهئادأب ةينطولا تابتكملا موقت يتلا

 مايقلا قيرط نع اهئادآب ةينطولا تابتكملا موقت يتلا فئاظولا نم ةعومجم
 ةبتكم 4١ لا نيب فئاظولا هذه ءادأ ةيولوأ ديدحتل ةنيعم ةيئاصحإ تايلمعب

 .ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا يف ةيموق

 اهضعب ىلإ يمتنت ةينطولا ةبتكملا فئاظو نأب لوقلا نكمي ةماع ةفصيو

 ةبتكملا فئاظو ميسقت مت دقو فئاظولا يقاب ءادأل ةيرورض اهنأ وأ /و ضعبلا

 : يلاتلا ىحنلا ىلع ةينطولا

 اهم.١-



 ١- طسولا ) ىلوألا ةيولوألا فئاظو ١- كذذر,١( :

 - .عاديإلا ةبتكم رودب مايقلا
 - .ينطولا يركفلا جاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا

 - يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج :

 .مألا نطولاب ةقالعلا وذ - أ
 .جراخلا يف نطولا ءانبأ هجتنأ ام - ب

 .نطولا تاجايتحال اًقفو اًئيعم اعوضوم لوانتي يذلا - ج
 - .ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإ

 - .ينطولا يفارجويلببلا زكرملا رودب مايقلا

 .ةبتكملا فئاظو فلتخم نيب ةمئاقلا ةقالعلا )١( مقر لكشلا حضويو

 ا



 هما .زا/لا

 )١( لكشلا

 ةقالعلا

 نيب

 فلتخم

 فئاظو

 ةبتكملا

 ةينطولا

 ةيزكرم

 عيمجز

 جاتنرلا

 يركفلا

 ينطولا

 ةيلودلا تامولعملا كونبي لاصتالا



 :(؟,5-١555طسولا ) ةيناثلا ةيولوألا فئاظو - ؟

 .ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةنايصو ريوطت -

 .ةينطولا تاطوطخملا ميظنتو ظفحو عمج -

 تامولعملا ريفوتب ةصاخلا تاهجلاو ىرخألا تابتكملل لاجملا ةحاتإ -

 .ةينطولا ةبتكملا سرهف نم ةدافتسالل

 .نيعم عوضوم يف ينطولا يركفلا جاتنإلا عمج -
 .نطولا يف ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةكراشملا -

 .( اهجراخو دالبلا لخاد ) ةروشنملا لامعألا لدابت زكرم رودب مايقلا -

 .دحوم ينطو سرهف رادصإ -

 .نطولا تابتكمل ةدايرلا رود يلوت -

 .تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطخت -
 .ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا تامدخلا ريفوت - .

 .صصختملا بيردتلا تالاجم ريفوت -

 .ةينطولا فحصلاو تايرودلل فيشكتلا تامدخ ريفوت -

 : ( ؛دا5 - ؛ طسولا ) ةثلاثلا ةيولوألا فئاظو - "

 .تامولعملا لوادت ماظنب ةصاخ ةينطو ريياعم ةغايص -

 عم تامولعملا لدابتو لاصتالا نع ةلوئسملا ةيزكرملا ةهجلا رودي مايقلا -
 .ةيلودلا تامولعملا كونب

 ." بيلاسألاو قرفلا ' تامولعملا لوادت ةينقت يف ةمزاللا تادعاسملا ريفوت -

 نم ءزجك ةسرهفملا ةيفارجويلببلا تانايبلا دادعإب صاخ جمانرب ةرادإ -

 .618 عوبطملا باتكلا
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 .ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألاب ةصاخلا تاساردلاب مايقلا -
 .نيقاعملاو نيفوفكملاب ةصاخلا بتكلا ريفوت -
 ةصاخلا فئاظولا نيب ةنراقم ءارجإ مت ةساردلا هذه ةيضرف رابتخا ضرغيو
 : يلاتلا وحنلا ىلع ةعومجم لكب

 ١- ىلوألا ةيولوألا فئاظو :

 ةيواوألا فئاظو اهنأ ساسأ ىلع فئاظو عست جاردإ مت ةساردلا ةيضرف يف
 ..ىلوألا ةيولوألا طقف فئاظو سمخ تلتحا كلذ نم ضيقنلا ىلعو ..ىلوألا
 : يه ىندأ تايولوأ ىلإ تعجارت يتلا عبرألا فئاظولاو

 .ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةنايصو ريوطت -
 .نطولا تابتكمل ةدايرلا رود يلوت -

 .تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطخت -
 .نطولا لخاد ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةكراشملا -
 ةدعاق ريوطتو ءاشنإ نأ ثحابلا ضرتقفا دقف ىلوألا ةفيظولل ةبسنلابو

 جاتنإلا تاعومجم ةيزكرمب ةقالع تاذ ةفيظو اهنإ ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم
 ايازمب عتمتت يتلا ةديحولا ةهجلا يه ةينطولا ةبتكملا نأو ..ينطولا يركفلا

 يذ يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمجو ةينطولا ايفارجويلبيلا رادصإو عاديإلا نوناق

 ةيفارجويلببلا تامولعملا ةدعاق ريوطتو ءاشنإ نإف مث نمو ..نطولاب ةقالعلا

 هذه نإف كلذ مغرو ..ةيزكرملا ةفيظولل ةعبات ةيوناث ةفيظو كش الب وه ةينطولا
 .ةيناثلا ةيولوألا فئاظو ةمدقم يف تءاج ةفيظولا
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 ضارتفا ىلع ؛ىلوألا ةيولوألا فئاظو نم وه ةدايرلا رودب مايقلا نأ يؤر دقو

 ةفاضإو «نايحألا ضعب يف اهمدقأو نطولا تابتكم ربكأ يه ةينطولا ةبتكملا نأ
 ةدايرلا رود ةيمهأ ىلع تدكأ دق ةيلودلا تاءاقللا فلتخم نإف قبس ام ىلإ

 ةفيظولا هذهل عقوتملاو يلعفلا عقوملا نيب مئاقلا فالتخالاو ةينطولا ةبتكملاب طانملا

 .نادلبلا نم دلب لك يف ةدئاسلا ةيسايسلا فورظلا ىلإ ىزعي نأ نكمي
 نع ةلوئسملا ةسسؤملا يه ,ةينطولا ةبتكملا نوكت نأ عقوتملا نم ناك دقو

 ةريبكلا تاعومجملل ارظن نطولا تابتكم نيب ةراعإلا تامدخ قيسنتو طيطخت
 فلؤملا نإف مث نمو ؛نوثحابلا اهجاتحي يتلاو ةينطولا تافلؤملا نم اهكلتمت يتلا
 هذه نإف لاح ةيأ ىلعو «ىلوألا ةبترملا فئاظو نيب ةفيظولا هذه جاردإب ماق

 ةيولوألا طسو غلبي ثيح ,ةمدقتملا دالبلا يف لاعف لكشب اهزاجنإ متي ةفيظولا
 .ةيمانلا نادلبلا ةلاح يف 1,545 ىلإ ةيولوألا طسو ضفخنا امنيب ١

 فئاظولا رخآ نطولا يف ةيبتكملا تامدخلا طيطخت يف ةكراشملا تءاج دقو

 ةيلمع دنع ظحول دقو «ىلوألا ةيولوألا نمض ءيجت نأ عقوتملا نم ناك يتلا

 ةقباسلا ةفيظولا سكع ىلعو :ةيناثلا ةيولوألا ىوتسم يف تءاج اهنا ؛ليلحتلا
 طسولا) ةيمانلا نادلبلا يف ىلوألا ةيولوألا فئاظو ىدحإ دعت ةفيظولا هذه نإف

 نكميو .(؟,577 طسولا) ةمدقتملا نادلبلا يف لقأ ةبترم لتحت اهنكلو - /541,١(

 .دالبلا فلتخم يف ةدئاسلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا فورظلا ىلإ اذه ىزعي نأ

 وحن ةيلوئسملا نم ربكأ اًردق ةيمانلا نادلبلا يف ةينطولا ةبتكملا لمحتت ثيحو
 نادلبلا يف ةينطولا تابتكملا سكع ىلع دالبلا لخاد ةيبتكملا تامدخلا ريوطت

 اراودأ يدؤت يتلاو ةروطتملا ةينطولا تابتكملا نم ريبك ددع دجوي ثيح .ةمدقتملا
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 : ةيناثلا ةيولوألا فئاظو - ؟

 نمض يتأت اهنأ ةساردلا ترهظأ يتلاو ةقباسلا عيرألا فئاظولا ىلإ ةفاضإ
 نم ةفلتخم عقاوم تلتحا ىرخأ فئاظو ثالث كانه ةيناثلا ةيولوألا فئاظو
 .عقوتملا سكع ىلع تايولوألا بيترت

 يتلا فئاظولا نمض نم تسيل فيشكتلا تامدخ نأ ضرتفملا نم ناك دقل ©

 ةفيظولا هذه ماهم ءادأب موقت نأ ضورفملا نأوب ةينطولا ةبتكملا اهب موقت
 نم اًددع نأ تحضوأ ةساردلا تامولعم نأ الإ .ةيراجتلا تاسسؤملا ىدحإ
 .ةفيظولا هذه ماهم ةسراممب موقي ةينطولا تابتكملا

 نع ةلوئسملا ةيزكرملا ةهجلا رودب ةينطولا ةبتكملا مايق ةفيظو نع امأ ©
 نم مهم ءزجك ةيلودلا تامولعملا كونب عم تامولعملا لدابتو لاصتالا
 كونب نم ةدافتسالل نيثحابلل ةصرفلا ةحاتإل ةينطولا ةبتكملا تايلوئسم
 معدلا يقلتب ةينطولا ةبتكملا مايق ىلإ عجري اهضارتفا نإف .تامولعملا
 رفوتي ثيح ةمدقتملا نادلبلا يف لعفلاب ثدحي ام وه اذهو .يموكحلا
 اذه ءادأب مايقلل ةثيدحلا ةينقتلا تاناكمالاو يلاملا معدلا ةينطولا اهتابتكمل
 يف ةينطولا تابتكملا نم 01,١/ نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تراشأ دقو .رودلا
 نادلبلا تابتكم نم طقف 51,١/ نأو «ةفيظولا هذه ءادأب موقت ةمدقتملا نادلبلا

 .اهئاداب موقت ةيمانلا

 ةيضرفلا اهتوتحا دقف .ةينفلا بيلاسألا لوح تاساردلا ءارجإ ةفيظو نع امأ ©

 ةدايرلا رودب ةينطولا ةبتكملا مايقل اًعبت ةيناثلا ةيولوألا فئاظو نم اهنأ ىلع
 هذه نأ تبثأ يئاصحإلا ليلحتلا نكل؛ نطولا تابتكم ةموظنم نمض

 .ةثلاثلا ةيولوألا يف ءيجتو ةفيظولا

 -١ط1١ط1ط-



 : ةثلاثلا ةيولوألا فئاظو - ؟

 كانه نإف ,قباسلا ليلحتلا يف ظحول امل ةفاضإو ,ةيولوألا هذه فئاظو امأ

 .ةيضرفلا هتدروأ امك فينصتلا اذه يف اهتابث ىلع ةساردلا عمتجم نيب اًقافتا

 :ةمتاخلا

 اهئادأب موقت يتلاو اهركذ قباسلا فئاظولا نأ ىلإ ثحابلا لصوت دقل

 ةيعامتجالا فورظلل اًقفو ءاهتيمهأ بيترت يف فلتخت ةينطولا تابتكملا فلتخم
 نإف لاح ةيأ ىلعو ؛نادلبلا نم دلب لكب ةصاخلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو
 ةيمانلا وأ ةمدقتملا نادلبلا يف ءاوس ةساردلا نايبتسا يف نيكراشملا تاباجإ

 فئاظولا نم ةقيقحلا يف يهو ةفيظو نيرشعلاو عبرألا ءادأ متي هنأ ىلإ ريشت
 .اهئادأ ةيولوأ نع رظنلا فرصب ةينطولا ةبتكملل ةيساسألا

 يف ةنيعم ةفيظو ءادأب موقت ال يتلا ةينطولا ةبتكملا نإف قبس ام ىلإ ةفاضإو
 مان دلو مدقتم دلب نيب قرفلا نأو..لبقتسملا يف اهئادأب موقت دق نهارلا تقولا

 .اهئادأب كاذ ىأ دليلا اذهل ةينطولا ةبتكملا موقت يتلا فئاظولا ددع يف لثمتي ال

 نيبلفلاو اناوستوبك ةيمانلا نادلبلا يق ةينطولا تابتكملا نم ديدعلا نأ امك
 اهئادأب موقت يتلا كلت نم فئاظولا نم ربكأ ددع ءادأب موقت ةروفاغنسو

 ادنلريإو نانويلاو اكيجلب لثم ةمدقتملا نادلبلا ضعب يف ةينطولا تابتكملا
 يف ةكراشملا تابتكملا ءامسأب ةمئاق دجوت ثيح "ب" قحلملا رظنا) ادنلوهو
 .(اهئادأب موقت يتلا فئاظولاو نايبتسالا

 ةسرامم ديكأت يف تمهاس ةساردلا هذه نإ لوقلا نكمي هنإف ماتخلا يفو

 .ةددحم فئاظول ملاعلا يف ةينطولا تابتكملا
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 ليلحت دعب عضتا دقو .ملاعلا لود نيب فلتخت فئاظولا هذه ءادأ ةيولوأ نإ
 ةينطولا تابتكملا نأو  ًالعف سرامت ةقياسلا فئاظولا نأ ةساردلا هذه جئاتن

 .اهضعب ىأ اهلك اهئادأب موقت

 ةبتكل ايه دالبلا نم دلب يأ يف ةينطولا ةبتكمل ا نأ ليلحتل تلاب تيث دقو

 فئاظو ميسقت نكميو ..ينطولا يركفلا جاتنإلا ظفحو عمج نع ةلوئسملا
 نم فئاظولا هذه ءادأ ةجرد فلتختو تاعومجم ثالث ىلإ ةينطولا تابتكملا

 فورظلاو فئاظولا هذه نيب ةمءاوملا ىلع ةبتكملا ةردقل اقفو ىرخأ ىلإ ةبتكم
 يتلا فئاظولا نإف هيلعو ءاهدلب يف ةدئاسلا ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا
 : يه تايولوأ ثالث ىلع عزوتت ةينطولا ةبتكملا ىلإ اهدانسإ ديكاتلاب نكمي

 : ىلوألا ةيولوألا فئاظو 1١-

 .ينوناقلا عاديإلا ةبتكم رودب مايقلا -

 .ينطولا يركفلا جاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهجلا رودي مايقلا -

 : يبنجألا يركفلا جاتنإلا عمج -

 .مألا نطولاب ةقالعلا يذ جاتنإلا عمج - أ

 .نطولا تاجايتحال اًقفو اًئيعم اًموضوم لوانتي يذلا - ج

 ةينطولا ايفارجويليبلا رادصإ -

 .ينطولا يفارجويلببلا زكرملا رودب مايقلا -

 .ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةنايصو ريوطت -
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 : ةينانلا ةيولوألا فئاظو - "

 .ةينطولا تاطوطخملا ميظنتو ظفحو عمج -

 تامولعملا ريفوتب ةصاخلا تاهجلاو ىرخألا تابتكملل لاجملا ةحاتإ -

 .ةينطولا ةبتكملا سرهف نم ةدافتسالل

 .نطولا لخاد ةيبتكملا تامدخلل طيطختلا يف ةكراشملا -

 .(اهجراخو دالبلا لخاد) ةروشنملا لامعألا لدابت زكرم رودب مايقلا -

 .دحوم ينطو سرهف رادصإ -

 .نطولا تابتكمل ةدايرلا رود يلوت -

 .تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطخت -

 .صصختملا بيردتلا تالاجم ريفوت -

 .ةينطولا فحصلاو تايرودلل فيشكتلا تامدخ ريفوت -

 : ةنلاثلا ةيولوألا فئاظو - "

 .تامولعملا لوادت مظنب ةصاخلا ةينطولا ريياعملا ةغايص -

 عم تامولعملا لدابتو لاصتالا نع ةلوئسملا ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا -
 .ةيلودلا تامولعملا كونب

 ." بيلاسألاو قرطلا " تامولعملا لوادت ةينقت يف ةمزاللا تادعاسملا ريفوت -
 نم ءزجك ةسرهفملا ةيفارجويلببلا تانايبلا دادعإب صاخ جمانرب ةرادإ -

 .(612) عوبطملا باتكلا

 .ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألاب ةصاخلا تاساردلاب مايقلا -

 .نيقاعملاو نيفوفكملل ةصاخلا بتكلا ريفوت -
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 عبارلا لصفلا
 ةسمت اخلا

 ىلإ لصوتلا ىلإ يعسلا ىهو ةساردلا هذه ءارو دحاو فده كانه ناك

 .اهيدؤت يتلا فئاظولا ةفرعمو ةينطولا ةبتكملا ةيهام

 عونلا اذه خيرات يف صوفلاب الإ ققحتي نأ نكمي ال فدهلا اذه لثم نأو

 وهو ةينطولا تابتكملا خيرات ةباتك ىلع ةيادبلا يف انزكر ام اذإو ..تابتكملا نم

 ليلحت لالخ نم ةينطولا تابتكملا خيرات ددحي يخيرات جهنم عابتا بلطتت ةيلمع
 زيمتم عونك تابتكملل ضرعتت ال يتلا تاساردلا نم ديدعلا ةعجارمو قئاثولا

 بناجلا اهنم ذخؤيف اهنيعب تابتكم خيرات نع ثدحتت امنإو تابتكملا عاونأ نم
 دقتعأ ..يخيرات روصت ةغايص ةياهنلا يف متيل ةديدع تابتكم نمض يخيراتلا

 وهو ..ةينطولا تابتكملا نع بتكي مل يذلا خيراتلا هنأ ثحابك يرظن ةهجو نم
 .ةساردلا هذه هتزجنأ ام زربأ دحأ

 قرطتلا ثحاب يأ دارأ اذإ اًيرورضو امهم اًيناج دعي يخيراتلا بئاجلا نإ
 نكمي هقيرط نع يذلا لخدملا ىهف ةينطولا تابتكملا اهيدؤت يتلا فئاظولا ىلإ

 تاسسؤمل ةلماكلا ةموظنملا نمض تابتكملا هذه اهؤوبتت يتلا ةيمهألا روصت

 .تامولعملا تامدخ

 ةساردلا هذه زاجنإ ىتح هنإف ؛ةينطولا تابتكملا اهيدؤت يتلا فئاظولا امأ

 ماع ذنم ةسارد يأ قرطتت ملو ؛ةفيظو ةرشع عبرأ طقف اهنأ ىلع ةروكذم تناك

 روطت يأ ةظحالم وأ ةفرعمل حسملاب الو ليلحتلاب ال فئاظولا هذه ىلإ ماكل“

 -كالو-



 تابتكملا تامدخ لاجم ىلع اًمومع أرط ام ىلع اًدامتعا فئاظولا هذه ءادأ ىلع

 .عمجأ ملاعلا يف تامولعملاو

 اهديدحت فدهب ةينطولا تابتكملا فئاظو رايتخا ىلع فلؤملا صرح دقو

 مايقلا قيرط نع كلذ مت دقو ..ةينطولا تابتكملل فئاظو اًيلمع اهرابتعاو

 ءاحنأ فلتخم يف ةينطولا تابتكملا اهئادأب موقت يتلا ةيلعفلا فئاظولا ليلحتب

 جذومن قيرط نع ليلحتلا اذهب ةصاخلا تامولعملا ىلع لوصحلا مت ثيح ,ملاعلا

 صاخلا ءزجلا يف اهركذ قباسلا (؟1) لا فئاظولا هيف تركذ صاخ ءاتفتسا

 يف اًضيأ تءاج يتلاو صاخلا ءزجلا اذه يف - ثلاثلا لصفلا - ةساردلا هذهب

 يف ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةينطولا تابتكملا ءاربخ تاعامتجا تايصوت

 اكيرمأو ايقيرفاو ايسآ تاراق يف اهدقع مت يتلا تاءاقللاو تاودنلاو تارمتؤملا

 اذإ ام ددحي نأ ةبتكم نيمأ لك نم بلط دق ءاتفتسالاو .ايلارتساو ةيبونجلا
 ديدحت ىلإ ةفاضإ ؛لعقلاب ةقباسلا فئاظولا نم ةفيظو لك ذيفنت متي ناك
 .اهتيمهأ ىوتسم

 جمانرب مدختساو ةساردلا هذه نايبتسا يف ةينطو ةبتكم )4١( تكراش دقو
 ليلحت يف (5555) ةيعامتجالا مولعلل يئاصحإلا ليلحتلاب صاخلا رتويبمكلا

 فئاظولا نأ جاتنتسا ىلإ لصوتلا مت دقو .ةينطولا تابتكملا ءانمأ تاباجإ

 نم قلتخت ءادألا ةيولوأ نأ الإ :ةينطولا تابتكملا عيمج يف اهذيفنت متي (12) لا
 ىلعو تابتكملا هذه اهيف لمعت يتلا فورظلا فالتخال اًرظن ىرخأ ىلإ ةبتكم

 فورظلا هذه ريثأت نإف لاح ةيأ ىلعو ةيداصتقالاو ةيسايسلا فورظلا صخألا
 يف ءاج دقف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةفيظو يأ دوجو ةيعرش غلي ملو ايبسن ناك
 ةطيحملا فورظلا ىلع فقوتت فئاظولا ةيولوأ نأ ةينطولا تابتكملا ءانمأ تاباجإ
 دق كلذل اًقفوو ءريغتلل ةلباق فورظلا هذه نأ اوربتعا مهنأو لمعلا تابلطتم ىلعو

 -.؟1١1-



 اذهل ًالاثمو ةطيحملا فورظلا رييغت ةلاح يف تايولوألا بيترت يف رييغت ثدحي
 وأ (©12> ردصملا يف ىأ باتكلا يف ةروشنملا لامعألا ةسرهف ةفيظو فقوملا

(09). 

 لوألا ثحبلا رادصإب 1./. 11181811855 ماق امدنع م1511 ماع يفف

 رشع رورم دعيو .ةفيظولا هذه ركذ متي مل ةينطولا تابتكملا فئاظوب صاخلا

 هذه ماهم ءادأب موقت ةيلود تابتكم عبرأ نأ يلود حسم جئاتن ترهظأ تاونس

 - ةدحتملا تايالولا يف سرجنوكلا ةبتكم - ايسور - يف نينيل ةبتكم) ةفيظولا
 .(ليزاربلا يف ةينطولا ةبتكملاو - ايلارتسا يف ةينطولا ةبتكملاو

 ةبتكم )١١( نأ م1545/ 1954١ يماع يف تمت يتلا ةساردلا هذه ريشتو

 .اهركذ قياسلا عبرألا تايتكملا اهيق امب ةفيظولا هذه ماهم ءادأب موقت ةينطو

 ةيولوأو اهئادأب ةينطولا ةبتكملا موقت يتلا فئاظولا نإف : لوقلا لمجمو
 يف درو ام وحن ىلع ىدؤتو سرامت ةينطولا ةبتكملل فئاظو اهدع نكمي اهئادأ
 .قياسلا لصفلا

151١ 



 رد احمل ا ةمك اق
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 0:همم, ةماطنتت 8. "طع 10(12[1م21 آاطوقمإب اص آماتس ةمعت عل." آه 111165

 لوعائمم, ل, هل (0هددمدع قاع ه0 1مغععص مسهل ااطعةعت ةصعطتم.

 11/ عواجوزأب هدم ععانعامأاب 02ععمم0ل طدطانعطتصسع, 1970, مم. 199-28.

 كولعط, آاسعزلع. "1ع ةاوانمدهأ طلعأ آئئطوقمإل, طع 8اجاتمدق]1 آن طعقمإل هك اطع

 طزت1 1 مملمعم, ةسل طع كم عد ممتع !ا2هممل آاطءدمرل." 1ع ]هدعصقل هك آن

 طعورج ؟ةتمامرو 7 (0ه1مطعر, 1972) : 329 - 59.

 طمطمممم, ظاصعم 12. ةصل 81 ءطقعا 81. طدسأو. [نوامورو 01 طئطعةمعو لم 1ع

 11 ياعممو [ةئهعل10. 30 عل. 84ءعبعطعمب 8[.].: "126 50316ع1017/ 81عوؤر, 6.
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 1[1هماج هين, طادتسإل 1. "هع اطع طنط : طع 8فاتدط آراطعقنإل," طع نذلخ

 1ءوعطمماع 1977. 0طلتعدعم : مؤسصعتعدم آئطسوصن ةكومءاقتتمص, 1977, مم.
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 اسس ملم عونور 1 177. "1طع 8016 ه4 اطع 200[2مه1 آئطءوصب : ى طءءاتستسقفكإل

 كاماعممعمأ." الاطعأ 14 (1964) : 356-38.

 . " ةلونتممهأ آاطعومإب ظيصعاأتممو." 1011185000 ظسلا عانس 40: آنأ-

 طعوعتعو 20 (1نآإت 1966) : 158 - 9.

 "1ماعسس 2 انمدهل 00م1 عرعدعع 01 آ015ععام15 01 112101381 آاططةقتعو هن عقوانتمع

 كاطقمتمع أض ةكأد 250 00عءقصأل, (نةصطانتتق, 1979: 1عوما 00535." 1266208-

 ةهصهقل آئطعدمصب 18عجتعجب 12 (1980) : 43-47.

 1ةلطعور, امال "آراطوومعك ةمل آئطئةعممماطتم اص آطءعمسصقتا." 11آرش لواتعمسول

.78-90 : (1979) 5 

 [كيسمم, 0عمج عع '[طمسقم. ظصعزءلممعلتو هز طع 1طنعل 7[ هع1ل0. اعجب الوتلعت

 1ةعاك هم طلعب, 8.

 1[ ءطوعرو, عصصقم. "1ع 11هعل 02 81ه 0ههه] آئطووعتعو 35 8ععدملو 22ه12ق-

 داممه] 1ةلصتمع." آه : ةاوتمصسهل آاطعومعتعو : ؟طعتم طعوطا نمو 4

 مودم ععاك. وعم : 11818500, 1960, مم. 27-3.

 آاصسعر 81ةن16ع 8. ةمل 1مطعع آنمع, ءلد. ةادن وصقل آراطعدضعو. ةماتط 6

 كعتعو, 1 آمهل0د : ةواتط, 79.

 . "1طع ظماع ه1 82 5ده1 آئطءةمءو: 3 1عءةدمدعووصعم ا" ةراطعأق 0

.1-16 :(1980) 

 ١ "الهلل ودل عدنا هطلت هأ طبطاتعمنتممك." 100150 8سلاءان»

 10: آراطعومعو 31 (3/12:-لنمع 1977) : 142-11

 ه5"١ا-



 آمرعمج, ]ملم 0. "81300ههه1 آناطعومب 5عستععو" 1م ]مطعم 1. طوب عإل, هلم,

 0مصر هع وتجمع ةسل 1ساععسهاتمسمل ةئطعومب 5كعصعع. 8لعسسعطعم, [..:

 1ع 50ومعع 101 ظععوور 1977, مم. 68-90.

 81ةيمنك, نودعأا. "آ205 ةمل آئطوونسب 12ءنءامميمعما." ©0116عععدصل 1ع5عق-»

 ملل آرئطءومعك 28 (2107ءرمطعم 398-2:)1967

 ةلعوسمو, ]03910 0. "تنسعمأ عملك ذص 22 00همقل آئطعومعو." طراطعقمإت

 "1 ءعملك 4 (1ارصإن 1955), مم. 96-5.

 "34ءءانمع 0[ 8>معراك هد طع !لوننممسمل طاوممتسع ه2 آئطعومب 5ءطاععو ذم

 قةكأفر آم1مدصطم, (نءرنامه, 19-11 ]ةءويمطعع 1967." طشصقا 18عوم#أ. ةع-

.8 ,15:18:50 

 "31ءءاتسع 01 ظدءمعراك هد اطع 8اداتمدمتل طادصصتسع 01 آراطسقنإل 5عم1ءعج ذم آهأح

 ام ةسعتمو : ظعرمتتال 0016, 14-7 ءعطصدممل, 1966." [ن11185000 ظسااع-

 اند 102 آراطعوعتعع 20 (10]2ب عم طعم -آدحءععرم طعم 1966), مم. 278-95.

 21د6همد1 طاطعوستعم: هعاعمعأام ظمدس اطع مه0ءءعلتم عد 01 اطع آتد109عموأاإن ةطل

 8 عوعومعاط 5ءءاتنمو 0مم ععمعع طعأل 2غ ظدمعمت, ةمعتل 1963. آم2008:

 1ع اناطعقم ةمدوءاها مط, 6

 1لدنمدهل آئطوقمب هأ كتم عدموتع, طةسصانمل 1عممجأب 1973. 5ذم82م01: 51283-

 ممتع 8120221 طوصاعتن, 4

 ؟1لونمصدهل آراطعدعت عك: ؟اطعتمع طعوطأ ءردك ةضك هكر ععام. 5إلت م0512 08 113-

 اتمده1 آاطووفعم ذم ظسسومع, اللعمممف, 12-6 5ءماعست طعم 1958. ومكت [ن2/-

.0 ,58500 

 "2كدنمدهأ طلوممتمع 0غ 2هعدصعما2انمد ةمل آئطوومب 5ءمزععد ذه ةعدط

 ودوام عو." [نرلظ5د ع0 ظسللءانرد 502 آئطءعوسعتععك 28 (1نلزن- خان عاتذأ 1974)

 مم. 1182-7
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 مدممؤوامرب, [كدمك 8. "20[2همهل آراطودضعد همن 8ذطانمعممطتعم ذم ةكتعو" ام
 111165 34. 1ةعليمد, ل, عل ©هردمدع هخانلع عضم 1سم هصهل طئطعقم

 ةمقطتم. آ1/ءواممرأ, (2ممصععأات عانت طرمعممم0 هنطاتكطتسقم 1970, مم.
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 طوطإتع 1تطعوستعم 15 4معتهت 11 طعاطت 5ءيستسقت. وعام: [01ل85000, 6

 1 ععمصس عم لهانممع ©همععيستسع طع ماعم 0(2هده] كاقصل ةعلتجهانمم ه1 آن

 طعقصت 2(5تانعو, 200ماعل طإن اطع 0818500 نعم © ه1 ءعرعمعع 2غ اك

 وزءاععماط دعووزمم,ب 2ةمو, 13 810 عيمطعت 1970. (01عل 6زن 500لعءمعاع

 ]وعطعدمعر, "1طع 201غ 01 81د مدمأ آن طووعتعمو زد 1200281 ه0 11116228-

 انمدحل 1مكمسم اتم كازلواأعرمو, " [نزل55600 ظسللعانص 10 ةنطءةضعو 1

 (لةصابقم-طعطصبمست 1971), م. 4.

 ".معوتمممل 5عيدتممع هم اطع 10ءابءاممصدعسغ 04 !130ه2ل آطتةنتعو ذه ةكاق قل

 الع طوعأقع ةععد, 8ةدصتلق, ططتلتمماصعك, 15-3 8عطصتقمب 1964." 550

 ظسلا علم هع آراطعةضصعع 18 (1نآرن-خسوتدأ 1964), مم. 149-164.

 8مطامكمد, 1هزنعع آ., "8120ههه1 طاةمهمتمع 10: آطءومتعو ذص 2 ءل10م8

 مسصاسعو - 1غ ةوسهتعمم دتات 2100." آمن 180طءمأ ؟/هدمعع صل آعمصع

 لعوب افنملع ءلك. 8هاوعنممسمل دس آصاععصماتمصسهمل كاطعقمإب طادصعتسوت 1كعز

 دمعت مىعدعدأعل هغ اع 405 دعووتمس 0غ طع 11آرخ (©عصععول ©هدنط»

 كار 11 ةعطتسعغمسر, 2.0... 1974. 8دصتعطت ؟7عماقع هلع عماقاتم2, 6

 مم. 69-79.

 8مطمتع, ة/[ةللعم. "انتدتح وتاب آنطعةمتعو ذم ج 2ونطاع ظصعألمه..." ةشطست 6

 (1966), مم. 1401-7,

 5005ةل, 1. 5. "لدتا عدول ةحوتاةطتلتاو هع طدطاتعونممم: خ [طنعل 171/010 2ع

 ةمععاتكع." 114 لوصعممل 4 (1978): 146 -149

 هام للعإل, آس. 12 دلما هوسمع ص ظطبطلأت قعممصك: 4م آسععص قف هدهل دنت
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 عإل. 8ةماك: 10118500, 5.

 1طمرس مدمس, لونصع5. ل الوئممب هغ طع طعصعتماعو 0غ آئطسةمهممطتم. آمل

 تاتحع ظلم عاعزلر, 7.

 1728500. ظاطاتموعهمطو, 20عيسعساهأتممر ؟ءةضسصتسماو وو. ءتت (312-

 لسصع 77149.

 . ظاطاتمععومطر, 2وعسس دامس, ؟ءعصتمماه عرب. تت (1دلزت-

 طثانعانذأ 1978): 194.

 0118500 1م(62عماعمسعماة] 00مل عنعمعع هج طع هاوهصتمسع ه2 !!هةهدقل

 120ءابص ءعضاقأت ممر, طئطعدتجت ةمل ةعءطتعع امك هماصتءاتمع. ظاسمأا 1 عممجأ

 طومتم: [11185000, 5.

 المووعت, [0طعرأ "1[8د6همقل ةمل آماعمم نمصقل آئطووصت طاقممتمو." 1م ؟هطعع

 1؟/هومعر هسل آامدعا 1. ة[عوسافماع, ءلك. ةاهنهدسمأل ةسل !ساعتتت هان هدف طال

 طعومت طاقصسمتسعر 1كعو طورععو مععععم أعلا 2( طع 40غ دعدكتم» 01 (ع

 1آذ 0ءدععول ("هسسعتار 7؟دعطتصعامسر 12.( 1974. 384نعصعطعست ال عه

 1دع 120لطهتسصتعماأماتمات, 1976, مم. 9 - 4

 111ةكانمإل د, هغ ه1. 1ع 8ةهععقممأ آرئتطعدعتمم : طاطعقمإل 12عوعءاممسصعما أه

 5هاتاطعدكأ ةدلق رتاط كمعندل 1؟ءقعععمعع ام اا1هلهردتو. آمدلممت (نلنالع

 ظالم عاعإل,

 الورم هنتر, (نانرأ آ0. "(000 معمواتمم 04 []1210مه] آاطوةمعو هتلط اطعم آتطعمع

 لعد زم اطع كوسمع (©هنهات ةسلم اطعم 00م عو." انزلظك©0 ظسلاءانس

 105: اآااطةععع 28 (لانلإت-كانعاتذأ 1964), مه. 165 - 83.

 1170ركمةستا, نادت 10. "81230 ه21 طا طعوقعو اص 0ع اتسع 12 111115000 كزتم-

 ممدوتسات هم 8120م1 آئطءةععك ذص ظنسممء." ةرأطعأ 9 (1959), مم. 273 -

.307 

 -خم؟١ا-



 قحالملا

 (1) قحلم
 ةينطولا ةبتكملا فئاظو نايبتسا جذومز

 ةينطولا تابتكملا تماق يتلا ةيلاتلا فئاظولا ةيبتكملا تاساردلا تلوانت

 موقت فئاظولا يأ ركذب مركتلا وجرنف ؛ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ اهئاداب

 هذهل ءادألا ةيولوأ ىوتسم ددحت ةرئاد عضو قيرط نع ءاهئادأب مكتبتكم

 .سرامت ال (705) ةيمهأ اهلقأ (5) ىلوألا ةبترملا يف )١( فئاظولا

 : تامولملا لوادت مظنب ةصاخلا ةينطولا ريياعملا ةغايص -1

 1. 1هسصتا هاند 20دهل ءامصل همسك 1ع سكس انتمسد طقسللأاع :

 لطخكر ة كر 5 ر 88

 : ةينطولا تاطوطخلا ميظنتو ظفحو عمج - ؟

 2. 0011ء«عانصور م عععصتمسمعر ةصل 02 عدست أدع (طع ءوانساأتجت'5 تتقطاتك رأت :

 اللشر ةر4ر 5 ر ةعر

 : ةينطولا اينارجويلببلا رادصإ - "

 3. طعولسء سمع اطع مهاتمسهمل طئطاتمععدماطو :

 الشي ةي 4ر كرر

 : يبنجألا ىركفلا جاتنإلا عمج - ؟

 4. (0011ءءانصو ؟هععاوم اناععوطدسعي :

 8) ةطمسع اطع فانا :



 0 جراخلا يف نطولا ءانبأ هجتنأ ام ب

 ط) ظن لدع قاسنسصاعإزل' 5 ةتاطمتك اذذتسع 352020 :

 هلظطظلخشكر  ةر4 رك “عر

 : نطولا تاجايتحال اًقفو اًنيعم اًعوضوم لوانتي يذلا - ج
 0 0م 8 مودعانءاناقم دددطز ءعغ (ماعوكع ؟مععن

) 

 النرش رة 4 ر 5 ر عر

 عم تامولعملا لدابتو لاصتالا نع ةلوئسلا ةيزكرملا ةهجلا رودب مايقلا - ©
 : ةيلودلا تامولعملا كونب

 5. !عووتلتصع 2 ؟معهل مملصغ ؟0ع انساك 2 عع ىتأطل هلل 3عععكو ام زطاعطتف-

 ةهدهل لهغنه طقصلتك :

 مالرثخرةر4 رو. 5 رةعر

  - 1١نيقاعملاو نيفونكملاب ةصافلا بتكلا ريفوت :

 : طعما لتدع طوماعع ؟هع طع طلتسل عسل هاد ءعستوع طفصلت ءقممعل .6

 تليسغقشيتعك4كعيب تك رةعبر

 : ةينطو ةيفارجويلبب تامولعم ةدعاق ةئايصو ريوطت -
 7. 22ءممتسو ةصق مههتصامتستمو طتطاتمععدجاطتع 0ه(4 طقععك مءاعبدصغ

 غ0 طع كماتتلاإل :

 مالسثةس 3 رك رة رطعم

 تاعاح



 : ىينطولا ىركفلا جاتنإلا عيمجتل ةيزكرملا ةهبلا رودب مايقلا - 4
 8. م ءاندع هع لع ععماجدل مال ءءانمس 05 طع دجهاتمد و !ئ(ععوكتتكع :

 ملسثخسسشيبك رر ةرظعك

 : نطولا لخاد ةيبتكملا تامدفلل طيطختلا ىف ةكراشملا - ١

 9, مومن قمهقمموعذم طع ماهصعتسو 04 !اذطعقمال وعجل نعي لس اطلع انطأتإل :

 ملسثحستر 4 رق ر8ظعر

 : ةيموعملا تاهجلل ةيبتكملا تام دخلا ريفوت - ٠

 10. طعووتلتدع دعوا نع ام اطع عما عضل :

 مالسة رتب 4 رة رب

 : اهميدقت متي ىتلا تام دخلا وأ ةمدخلا ديدعت وجون

 طاءومع همععلاو وعم عع (5) معم710عل :

  - 1١تابتكملا نيب ةراعإلا تايلمع قيسنتو طيطخت :
 : ط!ةصمتسع ةصل ممعلنمهانتمسع أ هاععاتطءهصت 1عدقتمسو .11

 اليبشرتر 4 رد رعب

 : عاديإلا ةبتكم رودب مايقلا - ؟؟

 12. قءاتدع هك اطع !ءعمل لعموم( انطعقتج :



 تاعاديإلا نع لوئسملا وه نم »<

 الا/طم زك مىومصكأاطاع كمع مهتطتاع 0عمموأأاك :

 طاع .ةعبطملا بحاص

 طسطاتعط عت رشانلا

 20000070 هان فلؤملا

 0اطعم (طاعدمع 5مععامال )  ديدحتلا وجرن) نورخأ

 طاعوقع م20910ع 3 ءممإن 01 المانع 1عيد1 لعمموتأ 150 ةضل ةضإل

 .مكدلب يف ع اديإلا نوناق نم ةخسنب انديوزتب مركتلا وجرن

 ةممممتمتأع اهاعت مو عانت ع 11 عممأتل1 .ةبسانم ةيريسفت تاركذم ىأو

 تامولعمللا ريفوتب ةصافلا تاهجلاو ىرخألا تابتكملل لاجملا ةحاتإ - ؟

 : ةينطولا ةبتكملا سرهف نم ةدافتسالل

 13. طعووتلتدع 2ءءعوك غ0 دع !زطعوعون'و قاهامو 155م هاطعم انطعوضعد

 عل ادكم سعات ماد 2ععدعأ عك :

 انسب ترك ر ة ر 8عر

 : ةيبتكملا ةينفلا بيلاسألاب ةصاخلا تاساردلاب مايقلا - 5

 14. 0هدلسعانسع 1عدعدععلال هدد آئطعوعو (عطصتوانعك :

 الرز 3ر4 5 رطب

 د18



 : نطولا تابتكم ةدايرلا رود ىلوت - 0

 15. وجت لنصسع 1ع« ععدطنر» ام طع فماتصطتزن'ك !1طتقتت عك :

 مالسة 3 4 ر كر 8ع

 : ةينطولا فمصلاو تايرودلل فيشكتلا تامدخ ريفوت - 7

 16. طعووتلتمع أصلعتسع دعمت ععك غ0 ةمانعاعك ذس اطع هه5'02 مع21001ءهلؤ

: 1367522035 21210 

 هالة رة. 4 رى ر ةطر

 17. طعووت لتسع معم1ءعيىكامسقل عدتصستسك :

 مالو. 3 , 4 ر 5 ر ةءر

 : دحولا ينطولا سرهنفلا جاتنإ 4

 18. طعولسء دع 2 ه2 (6هددقل نستمر 23108 :

 ملبس روةر 4 تكرر ة8عر

 : (اهجراخو دالبلا لخاد) ةروشنملا لامعألا لدابت زكرم رودب مايقلا - 4

 19. ةءاتمو 25 2 ءعماع» 102 دءعطقسعع 05 مانطات ءهاتمسكر 23010

 هصل أداععس ةاتمصهحأال :



 قرطلا - تامولعملا لوادت ايجولونعت يف ةمزاللا تادعاسلا ريفوت - ٠

 :- بيلاسألاو

 20. 5هج1للت36 ةكدلتكاومعع لص سامع مأتم طفصلاتسو (ءءطصتونعو

 (مدعاطم0هاأهعرن عسل داهص0ةع0) :

 اتنبشيسةيك رك رةعطر

 ١ - ينطولا يفارجويلببلا زكرملا رودب مايقلا :
 : 4ءاتصو هك ه هه0هدقل طتطلتمععومطتع عصاع#» .21

 البشيسةتر 4 ر 5 رةلعر

 ؟؟  نم .زجك ةسرهفملا ةيفارجويئببلا تانايبلا دادعإب صاخ جمانرب ةرادإ

 عوبطلا باتكلا :

 4لستمستكاعتمسو 3 معموعدس ؟هع ععمعع دلت قاهلم عندو هك مقعأ 02 د .22

 منطاتعاطع0 طوماع هع ووطعع ةسطمصسصمأتم» ةمنععع. (1هم يقسماعر د

 "'تولهلموتسع د هطلت ءمقمسم ((015)'' هعاو ''(ةنملهعأسع لص 50ا056ع''

 معمعع قت. :

 هلطس خت نة 4 5 قطر

 ( اهركذأ ) ىرخأ - ؟؟

 23. 015> طاءومع 5مععأإل :



 " ب" قحلم

 تابصخشلا لودو نيوانعو ءامسأ

 ةساردلا ناببتسا ىلع تباجا يتلا

 : رئارزجلا

 دايعوي دمحم / ديسلا

 ةيرئازجلا ةينطولا ةبتكملا ريدم

 : نيتنجرألا

 زيدانريه - ه - ىيساروه / 3

 ةينيتنجرألا ةينطولا ةبتكملا ريدم

 : ايلارتسا

 نايري نويسراه / د

 ماعلا ريدملا

 ةيلارتسالا ةينطولا ةبتكملا

 : اسمنلا

 شتيفوكشد جناجفلو / د

 اسمنلل ةينطولا ةبتكملا نيمأ

 اسمنلل ةينطولا ةبتكملا

 41لععضو :
 131. 11ةطصت مان 2

 الزئءءامع» لع 18 81110طعوابع 12[8-
 انمدهل ل ةل ععمع

 ظاط]1هاطعوانع صل

 1 ثلع. 1[؟ةمان 3

 فماعاع5

 رد ععاتاتلل :
 آد. [10معزم 1. ع2

 1011م0

 8ذطا1 هاععد د عامدقل

 دلل. 14عدنعم 564, 8ا1ع205 ذنتعدو

 ذك ع عاملات

 ةتكاسملتق :
 101. [1ةتكلذ 81

 ]0116 عام1 0عمعاتل

 الدان ممقل آئاطوقمب 01 ةلنوات2

 طويل ط]وععر (0ةمطعتو

 م01 2600 ةننكاتل13

 قانكأسأل :
 آد. 171/012 عدصو آ0نعطلعما عع

 113 هصهل آن طة

 (20عءواعرج ءاعطتععطع 1120 همهل طن طانم-
 اطعاع

 105ءا5م] هن ]1

 1014-4 ال11 عد, ثالكاتتد

 م١8!ط-



 : شي دالجنب

 ميرك .ما.ك / د

 ةبتكملا ريدم

 شيدالجنبل ةينطولا ةبتكملا

 : اهيجلب

 تدرو يد سيند / ديسلا

 ةينطولا ايفارجويلببلا مسق سيئر

 ةيكلملا لوألا تربلا ةبتكم

 : اناوستي

 ميس . ج ” ةسنآلا

 ريدملا

 اناوستب ةبتكمل ةينطولا تامدخلا

 : ليزاربلا

 اريم اريف / ةديسلا

 ونيتسرف

 نييبتكملا ةريبك

 / ةيفارجويليبلا تامولعملا مسق ةسيئر
 ىريناج يدويرل ةينطولا ةبتكملا

 18د عا20عوط :
 101. 1. 101. ا؟فماست, 11

 2[1اتهددل آاطعوصت ه1 8دض عا 2لعوط

 طزتععأإمرونع ه1 ةعءعطتعخ ع5 ةصل آل
 اك تاواكل

 106 عمال 0.

 1230ع3 5, 8و ع1 20عوط

 8عءاعتسم :
 12ءوزوع ]12م عمل

 نطعك لع لعموماسعما 0ع 5
 "81ط11هعمممطعونع 81ةنمدقلع"

 8نطل 1 هاطعونع 0[1ز/ةلع ةلطعتأ 1ع

 4 0110. لع 1" مص معز عانت

 1000 8صتمودعاك, 8 اعلان

: 1505392132 
 الاتك5و 0. 5 عون ع, 107

 805 ةهمه 11310مه1 آءاطعقصب 5ءقع
 نحل

2 8. 0036 03501011, 4 

 8عومأا :

113512 17623 

 ]ا طروةممم-[1عدل, 518 (5هعدم لع
 آص1 مرنم ةءمعو 8ذط110 عمدت ءدق)

 ظنطات هأععو 11دعنم1]22 00 810م لع
 لةمعت؟0

 ذل. 1310 81

 2-31-210ع-21 130 لع ةدهعتاعم 08
 8ةمن]

 د



 0و0 : : ادنك

6 .11 .10-8 

 ةطتعأ, آتطووموب 120 ءانسص عوام نوسردنا .ه .بركه
 0عماعت

 2ل200همهل آئطعومب هأ نس قئاثولا ةبتكم زكرم سيئر

 395 17 ءا1 1م عام 5ع . .

 0م, 0هاقعتم كش 0114, قمح ةيدنكلا ةينطولا ةبتكملا
208 

 1 ءدصسصقتاع : : كرامندلا
 13/11. طول1ع ظاماطع عامل

 1120 ههل آئطءةضدم دنالكرب لوب 7 ديسلا
 1 هدععان عع 8زطانهاعاع

 0م كانممد 8من عوع 8, 9-21 ةبتكملا نيمأ
 © 0معمطق ع عم, آ)عمصصقتاع ةكلملا ةئتكملا

 اطسالمسمل : : ادت

 18. ظولعم [1ةلكلت
 500 يلكاه وكسا / ديسلا

 22015501, آل طةعقل 5

 1[1ءاواسعأم آل11هماكأم» كنز 0 ةبتكملا نيمأ
 (طءاسأملعل اندلح وااو آئطعومب)

 م.0. 8م 312 00171 11ءاوتملمف يكنسله ةعماج ةبتكم
 17, ؟ةصلاقصسل

 1آ[موصعع : : اسئرف
 لسع. ظءةهمعمتودع طامعللت

 (مومعمس هنعنع هب عدامع 81طانم- ,لينيف زاوسنارف / ديسلا
 عمممطتوانع 121 هصقل 00

 8ذط1 1 ها عوابع 2101 يفارجويلببلا ينطولا زكرملا ةبقارم
 58 منع [1ءطعأ1 ان, 7-4

 طومتك 0علعتب 02, 1ءةصعع اسنرفل ةينطولا ةبتكملا

17 



 : اينامأ

 كفايس زتد < فلور

 ةيناملألا ةبتكملا

 تروفكنارف

 ايرافاب ةيالو ةبتكم ريدم

 : نانويلا

 نودرود نوجيتنا / ديسلا
 ريدملا

 ةينانويلا ةينطولا ةبتكملا

 : |ادنلريإ

 نيالكام فلا / ديسلا

 ريدملا

 ةيدنلريإلا ةينطولا ةبتكملا

 : نابايلا

 اروماكوا .ك ” ديسلا

 ةيبتكملا تامدخلا مسق ريدم

 ةيناملربلا ةينطولا ةبتكملا

 6 صسمقسجرا ءلععمل 1عمسطاتعت

 11-1011 ءاعت 527 هعاعع

 12ءنامعط 8ذط]ن هاطعاع

 2عممعات»211هع 4-8

 10 6000 8ءةمصلكبسعا هنت ا1هنص ]

 1علعروا [ظعماسطأتع 0أ 0ءءتقنلال

 101:1 0. 121153551, 116عا01

 طور عملوعطع 5اههلمطتطات هاطعلع

 8000-10 ةلدعمعطعا 34, آءانل18-
 ةانوقذع 6

 آ8هلعرمل .؟عوابطاتع 01 0ع قلل

01666 : 
 83115. ةهات عمم 110015

10110 

 طلواتمممل آئطوقما 0[ (016ععع
 طة عم1 تا عا1 011 5ع

 قاطع, 016

 1مءادصقر 8 عمسطتتع ه1 :
 8312. ةلك 512ع] معطل ةنصسص, 16عا0

 لد هدهل آاطوومصت هأ اععاوضل
 1ن1لهعع 5ةانععأ, آ)نطانق

 1[عماسطاتع هل اععامسل

 لة مفتت :
01 .1 .11 

 121ععامر, 111151م5 101 121ئق11-
 طروصت 5ع ءع5

 لد هدهل آداعأ 1. ططقمال

 1-10, 1-هطمسع, 1126388-60,
 تورم لو- 1 101جم, [ةجقص

 -1؟؟م-



 : ندرألا

 سكرش دمحأ / د

 ماعلا ريدملا

 ينطولا فيشرألاو قئاثولا

 : تيوكلا
 ردنلاك ناميلس / ديسلا

 تابتكملا ريدم

 : ايزيلام

 يروساجيو .ك.ا.د / د

 ماعلا ريدملا بئان

 ايزيلامل ةينطولا ةبتكملا

 : كيسكملا

 ادينتساك ليد ايرام

 ريدملا

 كيسكملا ةيروهمجل ةينطولا ةبتكملا

 : !ديلوه

 رالشييات ..ب

 نييبتكملا ريبك ةبئان

 ةيكلملا ةبتكملا

 لوطلقمسم :

 آد. مطسعل 1[. 5طقتعةك

 اطار ععام# (0©ءطععوا, 100م ع213-
 نمد ةمل 1د0هدمحل ةععطلاعو

 ةمسمفتت- ل2621 ةمصسصممل [طنعقل 015-
 هاع زلعوب آ[مك. 8

 كل 110028. 0. 8001 0

 متل 13013131

41 

 13غ. 5نلتسقم 1620

 1آ0116عام1 01 ]طة

 اانا نا [1ل0117طوأاإل, 1كنحتا هنأ

: 1512123518 
 101. 10.8.1. 71 ةكان11ق23, 10ءمانأال

 1آ011ععام» (0عمعجمل
 1131021 آر طوق 0[ 2

...11.1.8 ,1001 7 

 للقسم 5نتاآغقم كن]ةتسقل, 8
 آنا مان 01-332

 11دأعم :

 1ةلانم, 1131212 آ2ع1 نةعصعلم 2
 0 ةقاه2603, 23

 ظنطا 1 هاععو لدن مما 12م 110
 [سعمسطاتعو لع 851 517320010

 اةلكعرعلعم 1.1.

 1لءاطعتاهسلك :
 م. مه. طع قت

 10ءمانأإل [1ع20 ]1 طءةفقمم

 1اممتمل نزاع ظنطات هاطععاع (12هزلول
 آاطرةمإل)

 آق2 عع 700هئطمانأ 34, آ2عد 1
 1ع عل

 الو



 : !ددليزوين

 ينور ١١. يرام / ةديسلا

 ةينطولا ةبتكملا ةنيمأ

 ادنليزوينل ةينطولا ةبتكملا

 : ايريجين

 ىايفالوا ولو - ١7 ديسلا

 ةبتكملا تامدخ سيئر

 ةيريجينلا ةينطولا ةبتكملا

 : جيورنلا
 دردنارب نوج ” ديسلا

 ريدملا

 ىلسا يف ةيعماجلا ةبتكملا

 : ناتسكابلا

 رتخا ظيفحلادبع / ديسلا

 عورشملا ريدم

 ةيناتسكابلا ةينطولا ةبتكملا

 :٠ نيسبلفلا

 نوزيوك نيفريس / د

 ريدملا

 ةينيبلفلا ةينطولا ةبتكملا

 حل ئج 2ءولقسل :

 1315. 11د ى 1[هومنع

 113010هدل آر طة

 11310ده1 آئطءونتا ه4 8ةلعوب 2عوع .
 ادمل طلوع 8

 ا ءاتتم عامد 1, 1ع 7عوتقسلا

 1ك عععم :

 181غ. ى. 010. 01351096

 (طنعأ 311ءعاقمت5عل 5عماععو 11-
 الكل

 الدم مصمقل آن1طووضب 01 2

 4 7/ءواعرب 5[ 2.4.8.0. 66,
 آه 805, 12

 ماوه :
 13قع. ]هدم ظعفسلمست ل, 1ع

 آلولا عوز اعامطتطان هاعاكعأ 1 0510

 آطووسس عمك عاعو 42 0و1 2, 5101-
 وا

 طولعتئاوس :

 131غ. مهطلاناط قتععج قلكطاقت

 طعمزءمأ( آ011ععام1

 12 0هدمقل آنطوقمب 01 2ةلكاوامم

 3 1آ2عم(ب 04 آنطءةمعور, 10

 1ةموعطل 5 لكك

 ططتئاتممصتضعك :
 101. 5ءيوكأل (لان1 3501, 1167

 1ع 8دنهمهل آنطءدصب هغ اطع 7طن
 انمماصعو

 1.84. عوالم 51. 2.0.8. 2926 8ع-
 نسال

 ةقممتلم, ظعمسطاتع ه4 طع مطنلتم-
 مامعو

-15. 



 : نويلاريس
 ثروليد .ي .ج/ ةديسلا

 نييبتكملا سيئر

 نويلاريس ةبتكم سلجم

 : ةروناغنس

 ويل يوك جنيش

 تامدخلا نيمأ

 ةروفافنس يف ةينطولا ةبتكملا

 : اينابسأ

 نويراك .م / ديسلا
 ريدملا

 اينابسأل ةينطولا ةبتكملا

 : نادوسلا

 يرصانلا نمحرلادبع / ديسلا

 ةبتكملا نيمأ

 موطرخلا ةعماج ةبتكم

 : ديوسلا

 لينيات سرال / ل

 ةينطولا ةبتكملا نيمأ

 ططتاتممأتسعك :

 3/5 1. 8. ط11153هناطرب (طنعأ آما
 طئةعتقم

 ةزعررو [عممع آناطعةت

 50.8. 326 11عاماتلال, 516112 آع-
012 

 مزن عمم :
 طعممع ابدت آمال

 5ع 1 عمو اا طءومتمم, 10 11607

 1لوانممقل آراطومم 01 0

53100 

6 5183201 

 5 مدلل
110 ,03221013 .14 .111 

 81ط]1واععو ؟لدعتمسمل

 طووعم لع (0ةلحتم 50هاعاو 0

 1312084 1, 5مدتص

: 500233 

 13اع. مهطلعا عمطصسمم ظا-ظادمقبر آن-
 طئقممم

 1راطوومإل ه1 طع الصلات ءعيوأأال 01
 14 لل

2.08.321 1531601117 1 

 5لعسم :
 آد. اهن5ك ةزنمعاا, 21[8هصه1 آما

 طوةعتقم
 اكدصم عا. 8اطان هاعاعأ
5-1021 ,5039 80 
 510ءاطماس, 5ع ع

-1١86- 



 : ارسيوم

 رييام .جافقاد

 ريدملا

 ارسيوسل ةينطولا ةبتكملا

 : ناويات

 جناو .ك .س / د

 ريدملا

 ةيزكرملا ةينطولا ةبتكملا

 : هنليات

 تيكنامسج باسرالاك / ةديسلا

 دنلياتل ةينطولا ةبتكملا

5 
 : سئوت

 يمجع ع / ديسلا

 ةينطولا ةبتكملا

 : ايكرت

 لدنرس يانيتا / ديسلا

 ريدملا دعاسم

 ةينطولا ةبتكملا - هناخبتك يليم

 5ر1 ععامسل :

 117. 3ةنع, 10

 ظهزطا1 هاطعوسع 220231 ةان155ع

0-3 ,15 11311130523556 

 8معر, ا

 تلوم :

 آب 0 1 اهم

 212010221 عدها آناطعةمل

 43 ةادم 831 0.

 "1 ةنزرعأ, "13

 "1 طقتامس4 :
 اللاآر5. 1اكت11253م 0ءورس ةصلطلام آ01-

 1ععام

 51210 مهل آراطوونحت هك "قتلة
 كةسمعم 4

 ظدص ع اعمأع 3, '[طقتلقمل

 "اتصنكأو :
 13/1. خ. مزردأ

 ظهزطا]10طعوانع 220221

 1ان15,

 1نسسلععإل :
 1/11. تانسهزل 6011
 قهكوزوامسأ 101166101

 ةقتلان اكد مطقمع (1نكلعتذط 1818-
 انممهأ آاطءومل)

 ال عصتكعاطتم ةصلقتم '1ان11عإ/

-185- 



 : !دئالتوكم - ةدحتملا ةكلملا

 زتريور ٠٠0 يف .ي.

 ةبتكملا نيمأ

 ادنالتوكسل ةينطولا ةبتكملا

 : زليو - ةدمتلا ةكلملا

 ديفاريج .ر / د

 زليو - ةينطولا ةبتكملا نيمأ

 : ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا

 شيهست نراو / ديسلا

 ةيناديملا تاساردلا , ريدملا

 ةيطع .ن .جروج # ديسلا

 ىندألا قرشلا مسق سيئر

 : اليورش

 نجيكام ساموت / ديسلا

 مئادلا راشتسملا

 ةينفلا تامدخلا جمانرب

 اليوزنفل ةينطولا ةبتكملا

 السناعل [تسعقلمست, 5مالقسل :

 101. 8.5.ال). 10عءرءاكر آل طة

 813105 مهل آ1اطعومصن هك 5ءمالقسل

 0ءهمرعوع 117 8208ع

 8لنزمطدعوط 8288 9آ] 0
 [لمتاعل اتم علوم

 اندن(ء0 11 32علمسلر, 71215 :

 آد. 1. 6ءعووتسا صبا ل0, طع آما-
 طرةممم

 ةلواتمدمل اطر 04 ]7 ةلعو

 معووولاط, آدالاعل 5723 3810
 ا1/ةلعو, آندئاعل ل

 [ندوتاعل كامأعد 01[ ةكمرلع7122 :

 1/1. 117 ةسعم '5[1نطعاوط

 10116عام1, ةمقعو 15

 آنا اة أ 5

 11 ةعطتم عامل, 10.( 0

 1311. 0عم1 عع آلآ. خاتونعط
 11ع20, 8لعوع ظمأ عع

 آما ططقمل 01 ع5
 ا ةماطتمس عامص, 10.( 0

 1؟ءمعمسعاو :

 131. '1طمصقك 1[ناصم

 طعم ةمعمأ ملحتمدعتم, [ععطعتعمل
 5 1 ععو 50 عمق

 ظزطا1هاععو 8كدعنومهل

 مه م35300 5

 03135, /ءصعجنعاو

 د14



 ايل ىن" .. 1

 ملاعلا يف ةينطو ةبتكم ؛١ فئاظو

 دقو ..ملاعلا لوح ةينطو ةبتكم 4١ اهيدؤت يتلا فئاظولا حضوي قحلملا اذه

 دقو .ةساردلا هذهب صاخلا نايبتسالا ليلحت نم هيف ةدراولا تامولعملا تذخأ

 ًيقفأ تبتر دقف لودلا امأ ..ثلاثلا لصفلا يف درو امك اًيسار فئاظولا تبتر

 نم فئاظولا كلت ءادأ تايولوأ تعضو ةفيظولا مامأو «ةلود مسا لك تحتو

 لديف (70 فرحلا امأ ةفيظولا كلت ءادأ مدع ىلع لديف (8) فرحلا امأ (ه-١)

 مايقلا " يهو ىلوألا ةفيظولل ةبسنلاب ..ةبتكملا نم ةباجإ كانه سيل نأ ىلع

 ىلع لدت يتلا ةيحيضوتلا فورحلا ضعب تعضو دقف ' عاديإلا ةبتتكم رودب

 (خه) عياطلا ) (©) رشانلا (5) يهو ةينطولا ةبتكملا يف عاديإلا نع لوئسملا

 .فلؤملا

-1١88- 
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قلا
ماي
ب 
ود
 ر

ا
ل
م
ر
ك
ز
 
بلا
يلب
رجو
يفا
ا 
طول
.ين
 

طت
يو
 ر
صو
اي
ةن
ق 
عا
ةد
م 
وط
ام
 ت
بب
يل
جو
ار
يف
 ة
طو
ين
.ة
 

ج
م
ع
و 
فح
 ظ
تو
ظن
مي
ا 
مل
طخ
طو
تا
 
لا
طو
ين
.ة
 

اتإ
 ةح
ملا
لاج
لل 
كم
بت
تا
لا 
خأ
ىر
او 
جل
اه
 ت
لا
اخ
ةص
تب 
فو
ري
لا 
لعم
امو
 ت

لل
سا
فت
دا
 ة
نم
هف 
سر
ا 
كمل
ةبت
ا 
طول
ةين
. 

ملا
راش
 ةك
يف
لا 
خت
يط
 ط
لل
دخ
ام
 ت
ملا
بتك
 ةي
ف
ي
ولا 
.نط
 

لا
يق
ما
ب 
ود
 ر
رم
زك
ت 
اب
لد
ا 
أل
مع
لا
ا 
مل
شن
رو
 ة
اد
لخ
ا 
لبل
 دا
خو
را
هج
.ا
 

صإ
اد
 ر
هف
سر
و 
ئط
 ي
وم
دح
. 

وت
يل
ود 
ا ر
يرل
ةدا
ل 
تكم
تاب
ا 
ول
نط
. 

خت
يط
 ط
تو
سن
قي
ع 
لم
اي
 ت
يب
ا ن
مل
تك
اب
.ت
 

وت
يف
ا ر
خل
مد
تا
لا 
تكم
ةيب
لل 
اهج
 ت
حلا
موك
.ةي
 

وت
يف
م ر
اج
ال
 ت
لا
دت
ير
 ب
لا
تم
صخ
.ص
 



-145- 

2

 

 اسمتلا

ا

 

0

0

 

ا
ن
م
ا
ع
 

 ل

2

 

ك

2

 

0

 

ف
ل
ك
 

د
 
8
 
ك
ا
ن
 
8 

وت
يف
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دخ
ام
 ت
لا
كت
يش
 ف
لل
ود
ير
تا
و 
لا
حص
 ف
لا
طو
ين
.ة
 

صا
اي
ةغ
 
عم
با
ري
خ 
ا
ص
ة
 
نب
اظ
 م
دت
وا
 ل
لا
عم
ول
ام
.ت
 

لا
يق
ما
 

دب
رو
 
لا
هج
 ة

لا
رم
زك
ةي
 

لا
سم
وئ
ةل
 

نع
 
لا
تا
اص
 ل

تو
اب
لد
 

لا
عم
ول
ام
 ت

 عم
ونب
ا ك
عمل
مول
 تا
ودلا
.ةيل
 

يف
 ر
لا
سم
عا
اد
 ت
لا
ال
مز
 ة
يف
ت 
نك
لو
جو
اي
ت 
اد
لو
ا 
مل
لع
مو
تا
ا 
طل
قر
 

او
مل
اق
يي
.س
 

دإ
را
 ة

رب
ان
جم
 

اخ
 ص

اب
دع
دا
 

لا
يب
نا
تا
 

لا
بب
يل
جو
ار
يف
 ة

ا)
مل
هف
سر
(ة
 

جكا
 ءز
نم
كلا 
بات
لا 
بطم
.عو
 

لا
يق
ما
 

اب
دل
ار
اس
 ت

لا
اخ
ةص
 

اب
أل
اس
يل
 ب

لا
نف
ةي
 

لا
كم
بت
ةي
. 

وت
يف
 ر
لا
تك
 ب
لا
اخ
ةص
ب 
ملا
وفك
نيف
و 
ملا
قاع
.ني
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قلا
ماي
ب 
ود
 ر
كم
بت
 ة
لا
يإ
اد
 ع
قلا
ونا
.ين
 

قلا
ماي
دب 
 رو
جلا
 ةه
ملا
زكر
 ةي
جتل
عيم
لا 
تنإ
 جا
فلا
يرك
. 

مج
 ع
إلا
اتن
ا ج
كفل
 ير
ألا
بنج
 .ي

صإ
اد
 ر
بلا
يلب
رجو
يفا
 ا
ولا
ينط
 .ة

قلا
ماي
دب 
 ىو
ملا
نكر
لا 
لبب
جوي
فار
 ي
ولا
ينط
. 

طت
يو
 ر
صو
اي
ةن
ق 
عا
ةد
م 
لع
مو
تا
ب 
لبي
جوي
فار
 ةي
طو
ين
.ة
 

مج
 ع
حو
ظف
و 
ظنت
 مي
ملا
وطخ
تاط
ا 
طول
ةين
. 

اتإ
 ةح
ملا
لاج
لل 
تكم
تاب
ا 
خأل
 ىر
لاو
اهج
 ت
خلا
ةصا
ب 
فوت
 ري
ملا
ولع
تام
 

لل
سا
فت
دا
 ة
نم
ف 
ره
 س
ملا
بتك
ا ة
طول
ةين
. 

ملا
راش
 ةك
يف
لا 
خت
يط
 ط
لل
دخ
ام
 ت
ملا
بتك
 ةي
يف
لا 
نطو
. 

لا
يق
ما
ب 
ود
 ر
رم
زك
ت 
اب
لد
ا 
أل
مع
لا
ا 
مل
شن
رو
 ة
اد
لخ
ا 
ليل
 دا
خو
را
هج
.ا
 

صإ
اد
 ر
هف
سر
و 
نط
 ي
وم
دح
. 

وت
يل
ود 
 ر
رلا
داي
 ة
كمل
ايت
 ت
لا
طو
.ن
 

خت
يط
 ط
تو
سن
قي
ع 
لم
اي
 ت
يب
 ن
ملا
بتك
.تا
 

فوت
 ري
لا
دخ
ام
 ت
ملا
بتك
 ةي
لل
هج
تا
ا 
كحل
يمو
 .ة

وت
يف
 ر
جم
لا
تا
ا 
تل
رد
بي
ا 
مل
خت
صص
. 
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فوت
 ري
دخ
ام
 ت
لا
كت
يش
 ف
دلل
يرو
 تا
او
صل
فح
ا 
طول
ةين
. 

يص
غا
 ة
عم
با
ري
خ 
صا
 ة
نب
اظ
 م
دت
وا
 ل
ملا
ولع
تام
. 

قلا
ماي
دب 
 رو
جلا
 ةه
ملا
زكر
 ةي
ملا
وئس
 ةل
نع
ا 
ال
صت
لا
تو 
اب
لد
لا 
لعم
امو
 ت

 عم
ونب
ا ك
عمل
مول
 تا
ودلا
.ةيل
 

فوت
 ري
لا
سم
عا
اد
 ت
للا
مزا
ف ة
 ي
نكت
ولو
ايج
ت 
واد
 ل
ملا
ولع
تام
 ' 
لا
رط
 ق

او
مل
اق
يي
 س
". 

ادإ
 ةر
رب
ان
جم
خ 
صا
ب 
دعا
 دا
بلا
ناي
 تا
بلا
يلي
رجو
يفا
 ة
ا)
مل
هف
سر
(ة
 

جك
ءز
م 
 ن
كلا
بات
لا 
بطم
.عو
 

قلا
ماي
اب 
دل
ار
اس
 ت
لا
اخ
ةص
ب 
لا
سأ
لا
بي
ا 
نفل
 ةي
ملا
بتك
.ةي
 

وت
يف
 ر
لا
تك
 ب
لا
اخ
ةص
ب 
ملا
وقك
نيف
او 
عمل
يقا
 .ن
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قلا
ماي
ي 
ود
م ر
تك
ةب
لا 
ديإ
 عا
قلا
ونا
.ين
 

قلا
ماي
ب 
ود
ا ر
جل
ةه
لا 
رم
زك
ةي
تل 
مج
عي
لا 
تنإ
 جا
لا
كف
ير
. 

مج
 ع
لا
نإ
ات
ا ج
فل
رك
 ي
لا
جأ
بن
.ي
 

 ١

صإ
اد
 ر
بلا
يلب
رجو
يفا
 ا
ولا
ينط
 .ة

لا
يق
ما
دب 
رو
لا 
رم
زك
 

ا
ل
ب
ب
ل
ي
و
ج
ر
ا
ف
ي
 
لا
طو
ين
. 

طت
يو
 ر
صو
اي
ةن
اق 
دع
 ة
عم
ول
ام
 ت
لبب
جوي
فار
 ةي
نطو
.ةي
 

 عمج

 ظفحو

 ميظنتو
ا
ل
م
خ
ط
و
ط
ا
ت
 

 .ةينطولا

تإ
حا
ا ة
مل
اج
ل ل
مل
تك
اب
 ت
لا
خأ
ىر
و 
لا
هج
تا
ا 
خل
صا
ب ة
وت
يف
ا ر
مل
لع
مو
تا
 

لل
سا
فت
دا
 ة
نم
هف 
سر
ا 
كمل
ةبت
ا 
طول
ةين
. 

لا
شم
را
ةك
ف 
ي
لا 
خت
يط
ل ط
خل
مد
تا
ا 
كمل
يبت
ف ة
ي
 

ا
ل
و
ط
ن
.
 

قلا
ماي
ب 
رود
م 
كر
 ز
بت
دا
 ل
لا
عأ
ام
 ل
ملا
وشن
 ةر
اد
لخ
ا 
لبل
 دا
خو
را
هج
.ا
 

صإ
اد
 ر
هف
سر
و 
تط
 ي
وم
دح
. 

وت
يل
ود 
 ر
رلا
داي
 ة
كمل
ابت
 ت
لا
طو
.ن
 

خت
يط
 ط
تو
سن
قي
ع 
لم
اي
ب ت
ني
لا 
تكم
تاي
. 

وت
يف
ا ر
خل
مد
تا
ا 
كمل
يبت
ل ة
جل
اه
 ت
لا
كح
مو
ةي
. 

وت
يف
م ر
اج
ال
 ت
لا
دت
ير
 ب
لا
تم
صخ
.ص
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 ريفوت

 تامدخ

 فيشكتلا

 تايرودلل

 فحصلاو

 .ةينطولا

 ةغايص

 ريباعم

 ةصاخ

 ماظنب

 لوادت

 .تامولعملا

 مايقلا

 رودب

 ةهجلا

 ةيزكرملا

 ةلوئسملا

 نع

 لاصتالا

 لدابتو

 تامولعملا

 عم

 كونب

 تامولعملا

 .ةيلودلا

 ريقوت

 تادعاسملا

 ةمزاللا

 يف

 ايجولونكت

 لوادت

 تامولعملا

 قرطلا

 .سيياقملاو

 ةرادإ

 جمانرب

 صاخ

 دادعاب

 تانايبلا

 ةيفارجويلببلا

 (ةسرهفملا)

 ءزجك

 نم

 باتكلا

 .عوبطملا

 مايقلا

 تاساردلاب

 ةصاخلا

 بيلاسألاب

 ةينفلا

 .ةيبتكملا

 ريفوت

 بتكلا

 ةصاخلا

 نيفوفكملاب

 .نيقاعملاو
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 مايقلا

 رودب

 ةبتكم

 عاديإلا

 .ينوناقلا

 مايقلا

 رودب

 ةهجلا

 ةيزكرملا

 عيمجتل

 جاتنإلا

 .يركفلا

 عمج

 جاتنإلا

 يركفلا

 .يبنجألا

قلا .ةينطولا ايفارجويلببلا رادصإ
اي
ب م
ود
 ر

ا
ل
م
ر
ك
ز
 
لا
بب
يل
جو
ار
يف
ا 
ول
نط
.ي
 

طت
يو
 ر
صو
اي
ةن
ق 
عا
ةد
م 
لع
مو
تا
ب 
لي
وي
رج
فا
ةي
و 
نط
ةي
. 

مج
و ع
فح
و ظ
نت
يظ
ا م
مل
طخ
طو
تا
ا 
طول
ةين
. 

اتإ
 ةح
ملا
لاج
لل 
تكم
تاب
ا 
أل
رخ
و ى
جلا
تاه
لا 
اخ
ةص
تب 
يفو
ا ر
عمل
مول
 تا

لل
سا
فت
دا
 ة
نم
ف 
ره
 س
ملا
بتك
 ة
لا
طو
ين
.ة
 

ملا
راش
 ةك
ف
ي
لا 
خت
يط
 ط
لل
دخ
ام
 ت
ملا
بتك
 ةي
ف
ي
 

ا
ل
و
ط
ن
.
 

قلا
ماي
ب 
ود
 ر
رم
زك
ت 
اب
لد
ا 
أل
مع
لا
ا 
مل
شن
رو
 ة
اد
لخ
ا 
لبل
 دا
خو
را
هج
.ا
 

صإ
اد
 ر

هف
سر
 

طو
ين
 

وم
دح
. 

خت .نطولا تابتكمل ةدايرلا رود يلوت
يط
 ط
تو
سن
قي
ع 
لم
اي
 ت
يب
 ن

ا
ل
م
ك
ت
ب
ا
ت
.
 

فوت .ةيموكحلا تاهجلل ةيبتكملا تامدخلا ريفوت
ري
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ال
 ت
لا
دت
ير
 ب
لا
تم
صخ
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 باتكلا
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 بتكلا
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 نيفوفكملاب

 .نيقاعملاو
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 مايقلا

 رودب

 ةبتكم

 عاديإلا

 .ينوناقلا

 مايقلا

 رودب

 ةهجلا

 ةيزكرملا

 عيمجتل

 جاتنإلا

 .يركفلا

 عمج

 جاتنإلا

 يركفلا

 .يبنجألا

 رادصإ

 ايفارجويلببلا

 .ةينطولا

 مايقلا

 رودب

 زكرملا

 يفارجويلببلا

 .ينطولا
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 ةنايصو

 ةدعاق
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قلا
ماي
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ود
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تك
ةب
لا 
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اد
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لا
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ون
يت
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 مايقلا
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 ةهجلا

 ةيزكرملا

 عيمجتل

 جاتنإلا
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ار
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نط
ةي
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اتإ .ةينطولا تاطوطخملا ميظنتو ظفحو عمج
 ةح
ملا
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تاب
ا 
خأل
 ىر
لاو
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فوت
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ملا
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سا
فت
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هف
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 يف
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 يف
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ل
و
ط
ن
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وت
يف
خ ر
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تا
ا 
تل
شك
في
لل 
ود
ير
تا
و 
لا
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 ف
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طو
ين
.ة
 

مص
اي
ةغ
 

اعم
ريي
 

اخ
ةص
 

نب
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 م

ادت
 لو
ملا
ولع
تام
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قلا
ماي
دب 
 رو
جلا
 ةه
ملا
زكر
 ةي
ملا
وئس
ع ةل
ا ن
تال
لاص
تو 
داب
ا ل
عمل
مول
 تا

عم
ب 
ون
 ك
ملا
ولع
تام
ا 
ودل
ةيل
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