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 رشع ىداحلا لضفلا
 00 بلطلا بسح ميوقتلل ىرغأ لفادم

 لدم ىف ةءافكلا ريياعم لامعتسا - ةءافكلا ريباعم مادختساب ميرقنلا
 وأ ىلمعلا بيردتلا ميوفت - نيسوزرملا ةنابتسا - نييردتم ا ةئابتسا - ىهوقت
 بوساحلاب بيردتلا - حوتقملا ملعتلا جمارب ميوقت - ىنفلا

 رشع يناثلا لصقلا
 هن ميوقتلا تانايب ليلعت

 ىئابيلا ليشمتلا - صوصتلاو تاجردلا ليلعت لخدم - تاجردلا ليلحت لخدم
 نع ريرقت عضو - ربيغتلا ليلحت ىف تا ليلحت -
 - عضوملا ليلحم - رابتخالا ليلحت - ميوقتلل ىئاصحإلا ليلحتلا - ليلحتلا
 رخآ ليلحت- عيزوتلا ليلحت

 بيردتلا ةيلمع نم ءزجك ميوقتلا ةبلمع : !0) ققلملا

 ميرقتلاو ةيلعافلا نم ققحتلا مادختساب صخلم : !؟) قحلملا

 ةيلمع تاقيبطت : !] قحلملا
 ان ةحرتقملا تاعئاطملاو عجارملا

 -- امل



 بيردتلا ةيلعاف سايق

 دعب ىثحو ةيلوألا بيردتلا لحارمي مدي بيردتلا ةيلعاف مييقن لوانتي باتكلا اذه
 ٠ ةلحرم لك لالخ ةيرورضلا لحارملا صيغنت مت دقو . بيردتلا ةياهن نم ليوط تقو رورم
 ٠ اًنكمم كلذ ناك امثيح فلؤملا ىذر ىلغ تينب تاودأو لخادم تحرتقا امك

 سايق عوضوم اًيلمع اًدشرم اهعومجم ىف لكشت لوصف ةعست يف باتكلا عقيو
 :اكأ اًمحب هنوك نم ًالدب بيردتلا ةب
 . ميوقتلا ةيلمع بحاصت ىتلا تاديقعتلل هلوانت باتكلا اذه ىف قوشملا نم لعلو

 .بناوج اهيق لخادتت امنإو . ضعبلا اهليختي ىتلا ةطاسبلاب تسيل ةيلمعلا هذهفا

 لاجملا اذه ىف ءاربخب ةناعتسالا بلطتت (ةيجولوكيس) ةيسفنو ةيعامتجا
 ةيفيكو ٠ بردملا حاجن يل رشؤمك ةعجارلا ةيذغتلا ةيمهأ زاربإ ىلإ ةفاضإلاب اذه

 ىتلا ةيعوضوملاو ةيتاذلا رصانعلا نيب لصافلا طلاق . ةيذغتلا هذه ىلع لوصحلا

 ضرتنلا بلاي نذلا سألا :نايمالا ىقحي ىف ةنهيمش بيسي دق ةيتغنلا أ لكفم
 . بيردتلا رمأ ىلع نيمئاقلا لبق نم ديدشلا

 هنأ امك . بيردتلا لاكشأ ةفاكب نيمتهملا ليق نم ةءارقل

 ٠ هلاجم ىف ةيبرعلا ةيتكملا ىلإ
 اب ىرح باتكلا اذه نإ
 ةزيمم ةفاضإ لكشي

 مسجرتملا

 اثنب بيردثلا ةيلعاف سايق ةيفيك





 : ةسمدقسملا

 ىلإ درت .هميوقت مت ام عوضوم ةهص نم ققحتلاب ةقطتملا لئاسملا حرط دتع
 ذل "و ؟ لعفأ اذان "و ' ادق فيك ىونآ ل " + لثم ةعئاش تاقيلعت انعماسم
 "كلذ لمعل تقولا ىدل سيل "و "لاملاو تقولا نم ريثكلا بلطتي لمعلا اذه نإ"و كلذ
 بيردتلا تايلمع نم ريثكلا ىلع فوكعلا مثي هنأ ىتشهد ريثي - لازي الو - ناك اممو
 ريبعت ءانثتساب ءاهتيلاعفو اهتحص تابثإ ىف ريكفتلا نود ةفظخملا اهلاكشأ ىف ريوطتلاو
 ام عطاق لكشب ددحت له نكلو ."أماعت هدير ام وه اذه ودبي" لثم لئافتمو ىتقو
 ,ةحرتقملا ةرودلا وه ةمالم رثكألا بولسألا لف ؟ ملعتلا نوحشرملا هجاتحي
 عونلا اذه لهو * بوساحلا ىلع دمتعي ىذلا ىبيردتلا بولسألا وأ ءحوتقملا ملعتلا وأ
 كلانه ؟ بيردتلا ةجيتن ةفرعم انتكمي فيك ؟ يسنألا هتأب فورعم بيردتلا نم نيعملا
 ٠ هدعيو ثدحلا لبق اهحرط بجي ىتلا ةلئسالا نم ديدعلا

 بيردتلا لاكشأ نم لكش ىأ ميوقت حيتت ًاقرط حرتقي نأ باتكلا اذه نم فدهلاو
 نم دكاتلل ؛هلامتكا نم ةليوط ةرتق ءاضقنا دعب ام ىلإ ةيلوألا لحارملاب أءدب روطتلاو
 + بيردتلا ةيلمع لحارم نم ةلحرم لكل ةفلتخملا لخادملا صيخلت مت دقو .هتميقو هتيلاعف

 ىلإ كلذ ىف تدنتساو ءًانكمم كلذ ناك امثيح ةيلمعلا لخادملاو لئاسولا حا

 هنوك نم رثكأ ؛ عوضوملا اذه لوح ىقيبطت ليلدك باتكلا ءىجي نأ ىلإ تقده دقو.
 نمم مهريغو بيردتلا وريدمو نوبردملا هيف دجي نأ لمأو . ةيميداكأ ةحورطأ درجم
 موهقعب أءدب لحارملا ةقاك باتكلا لمش دقو تاميوقتلا ىلإ نوجاتحي

 نم ةلماكلا ةلسلسلا نأ نم مغرلا ىلع ,ديعبلا ىدملا ىلع ميوقتلاب ًءاهتناو بيردتلا
 لحارملا هذه ضعب نوكت دقو :بيردتلا تالاح لك ىف ةيرورض نوكت ال دق لحارملا
 نكمي ىتلا كلت ىلع ةفوصوملا لخادملا لمتشتو .تامولعملا ىلع لوصحلا متو تقبط
 ,جماربلا نم ةلسلس وأ :ةدرقنملا تالاعلا ىلع اهقيبطت
 هردتلا وأ دعي نع ملعتلاو حوتفملا ملعتلا وأ ,ةلماك ةيبيردت جمارب
 ديردت ةلاح ىأ ىلع قبطنت لخادملا كلت نإف ىرخأ ةرابعبو . بوساحلا

 ؟ هزاجنإل لذبي ام قحتسي لهو ؟ ًالاعف بيردتلا ناك له : ةلئسالا نع
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 ءاقدصألا اهادبأ ىتلا تاحارتقالاو تاظحالملل ريثكلاب ةن .ةعبطلا هذه نإ
 ةكراشم ىلإ ةفاضإلاب ,تافاضإلاو تانيسحتلا لاخدإ ضرغب ؛نويردملاو ءالمزلاو
 معلا او ىلوألا نيتعبطلا ىلع اوعلطا نمم نيرخآلا ءارقلا
 اهلعجت جئاتن ىلإ ةعبطلا هذه ىلع تاحارتقالا لاخدإ ىدؤي نأ لمآو .رماغ سامحب
 هذه ىلع تلخدأ ىتلا ةديدجلا داوملا لمتشتو .بعصلا عوضوملا اذهل ةدئاف رثكا ًاليلد
 حارتقا عم :ةجاحلا هبلطتت ام بسح ميوقتلا جمارب ميمصت لوح لصف ىلع ةعبطلا
 دقو .ميوقتلا تانايب ليلحت لوح لصف ىلإ ةفاضإلاب ,ةفلتخملا فقاوملل ةبسانملا لخادملا
 ىفو "ريوطتلاو بيردتلل ةيدايقلا ةنيهلا" ىف ةءافكلا ريباعمب صاخلا ءزجلا ثيدحت مت
 امك .م1454 ماع تاسايقلا هذهل ةعجارم نم مت ام سكعيل "ةيريوطتلا ةينهملا تالهؤملا
 تاثيدحتلا لاخدإ ىلإ ةفاضإلاب .اهيلع عالطالاب يصوملا عجارملا ةمئاق ىق ليدعتلا مت
 نم نكمم ردق ربكأ ةيطغت فدهب باتكلا نم ىرخألا عضاوملا ضعب ىف تاليدعتلاو
 .ميوقتلاو ةحصلا تابثإ ةيلمع تابلطتم

 ةعبطلا هذه ىلع تلخدأ ىتلا تاليدعتلا نم ريثكلا نإ لوقأ نأ دوأ تنك . أماتخو

 ةعبطلا روهظ ذنم عوضوملا اذه ىف تزرحأ ىتلا ىصحت ال ىتلا تاروطتلل ةجيتن ناك
 .ًأدج ًاليلق ناك زرحأ ام نأ ةقيقحلا نكلو ؛ م1147 ماع ىلوألا

 /| دقو .ةين

 قار سلس
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 لوألا لصفلا

 ؟ ًادبن نيآ نم

 . نييلمع نيرمأ ميوقتلاو ةيلعافلا نم ققحتلا ناك اذإ ام لوح ليق امم ريثكلا كلانه
 ةياغ ىف امه ميوقتلاو ةيلعافلا نم ققحتلا نإ ليق بيردتلا نم ةريثك تالاجم ىفو
 راشي ىتلا تالاجملاو . نيليحتسم انوكي مل نإ ؛ ةبوعصلا
 . ةيناسنإلا تاقالعلا لاجم ىف وأ ةرادإلا ىلع بيردتلا نم ةماعلا هجوألا
 وأ أمامت ىعوضوم لكشب ةنهربلا اهلالخ نم نكميال ىتلا بيردتلا لاكشأ عيمج ىه
 نوكي ثيحب (كلذ لداعي ام وأ) نينثاو نينثا عمجي نأ مّلعت دق بردتملا نأ ةيمك ةروصب

 . تالاحلا نم ددحم ريغ دبع ىق ةعيرأ عتانلا
 تالا: عيدتص ياوجه للاسم لع ييدنثلا نم علا اذه ىوتحي ام ةداعو

 . هملعت امل ةبسنلاب ملعتملا ءاداب ناطبتري ميوقتلاو ةحصلل رشابملا
 اضرب ىظحت ىتلا ةروصلاب اهباعيتسا بردتملا عاطتساو .ةديج ةقيرطي تسرد دق
 ٠ هتيلاعفو بيردتلا ةحص كلذب تبثت دقف ؛ةيسايق ريياعم نم هل ام عم قفتتو بردملا
 نم هوقلت امل ةجيتن - نوهيطتسي نوبرنتما ماد ام د . ًاحضاو ميوقتلا حبصي ًاسيآو

 اذكهو . باوص ىلع ًامئاد مهف ؛ ىلصالا انلاؤسل "ةعبرأ" باوجلا اوطعي
 . ةظهابلا مهئاطخأ ءارج نم ةفلكت ىأ لمعلا بحاص نولمحي الا

 نيريدملا دحأ لاثمك نيذخآ , بيردتلا لاكشأ نم لكش ىلإ قايسلا اذه ىف رظننلو
 انه ظحالن نأ انب ردجيو ٠ ةروشملا تاراهمو بيلاسأ ريوطت ىلع ًابيردت ىقلتي ىذلا
 تارودلا هذه لثم ىف نيكراشملا نيريدملا نم نيليلقلا نإ ذإ , ”ريوطت" ةرابع مادختسا

 ةياهن دنعق . ةثارولا وأ ملعتلا قيرط نع امإ ديلا ترك فتاك

 ًاريدم نكلو . بردملل ةلوبقم ةقيرطب ةلباقم ىرجي نأ ىنعملا ريدملا عيطتسي ةرودلا



 لوألا لصفلا

 هذه تيثت لهف : ةلداعلا نم هطقسن فوسف . ًاديقعت رومالا
 ؟ددصلا اذه ىف ىئرلاب ىلدي ىذلا نمو ؟ هتحص مدع حضوت مأ ب

 عسوألا بناوجلا ميوقتو ؟ كلذ ىف لعفيس ىذلا نم مث . ةيوعص رثكأ بئاوجلا ميوقتو
 : ةيرعص رثكأ

 نودشري مهنإف ؛مهلمع ىلإ -أقباس مهيلإ انرشأ نيذلا - نويردتملا دوعي امدنع
 اوتاك اذإ ام ةفرعم نم انتكمي ال امم ,ةصاخ تاءاقل ىف مهيفظوم نم ًادارفأ
 ال اننأ امك « ةيبيردتلا تارودلا ىف مهتكراشم لالخ اهوملعت ىتلا بيلاسألا نومدختسي

 كلت جناتت لالخ نم - انتقرعم مدع ىلإ ةقاضإلاب , ةلباقملا كلت حاجن ىدم ملعن
 انرودقم ىف نكلو , ةيلعافو ًأحاجن رثكأ هيف ةلباقملا نوكت نأ نكمي ىدم ىف - ةلباقملا
 أضيأ انرودقم يف هنأ امك ٠ نيفرطلا رظن ىتهجو نع رسفتسن نأو ؛ كاذ نمخن نأ

 :اب فصوي نأ قحتسيل كلذ ىفكي له نكلو .ةبقارملاب مايقلا
 .كلذ دقتعأ ال ؟ نيتملكلا نيتاهل ىنعم قدأ ىف ميوقتو

 ةيلعافلا نم ققحتلا نأ ىقطنملا ضارتقالا ساسأ ىلع ادبن انوعد قلطنملا اذه نم

 ميوقتلاو

 ٠ بيردتلا لاكشأ ضعب ىلع هقيبطت نكمملا نم
 بيردتلا نم ىرخأ لاكشأ ىلع كلذ قيبطت ناكمب ةيوعصلا نم

 ديردتلا لاكشأ ضعب ىلع ةيمكلاو ةيعوضوملا ةيحانلا نم هقيبطت ليحتسملا نم

 نم ققحتلا" :تارابعلا لمعثسن امدنع هينعن ام فرعن اننأ ًألوأ دكأتن نأ انب ردجي

 مدد مدماعالا ريدقتلا" هل فدارملا وأ "ظ!ةلانشلا0» ميوقتلا" ,”1/ة/102130» ةيلعافلا
 تاحلطصلاا نم نيدكاتم ريغ ضعبلا نوكي امدنع ليدبك مدختست ام ًاريثك ةملك هو
 بيردتلا تاقلح ىف تشقوت دق تاملكلل ”ةيقيقحلا" ىناعملا نأ لمتحملا نمو . ىرخألا

 . ركذت ةيباجيإ جئاتن نود نكلو , ىرخألا تاحلطصملا نم ىأ نم رثكأ

 عنق



 ؟ امين نيأ نم لوألا لصفلا

 نمضتت "بيردتلا تاحلطصمب ةمئاق ' رشنب ةلماعلا ىوقلا تامدخ ةئيه تماق
 ال امهنوك نم مغرلا ىلع .شاقنلل ساساك نيبردملا نم ديدعلا امهمدختسا نيفيرعت
 . همسا ركذي مل ىذلاو «تاحلطصملا هذه عمجب ماق نم رظن ةهجو ناودعي

 ىلاتلا وحنلا ىلع :ةيلعافلا نم ققحتلا" ةلماعلا ىوقلا تامدخ ةنجل تفّرع دقف
 ىلإ فدهت ىتلا تاميوقتلاو تارابتخالا ةلسلس وهو : ةيلعافلا نم ىلخادلا ققحتلا

 .ةددحملا ةيكولسلا فادهألل بيردتلا جمانرب ناك اذإ ققحتلا نم دكاتلا
 ىلإ فدهت .اميوقتلاو تارابتخالا ةلسلس وهو :ةيلعافلا نم ىلخادلا ققحتلا

 تزكترا دق ًايلخاد عيحص ىبيردت جمانربل ةيكولسلا فادهألا تناك اذإ امم دكاتلا
 بيردتلا ةيلعاف ريياعم ققو ةيبيردتلا تاجايتحالل ىئدبم قيقد ديدحت ىلع ىعقاو لكشب

 . ةسسسؤملا اهانبتت ىتلا

 : ىهف ميوقتلل اهفيرعت امأ
 ىعامتجا روظنم نم كلذو هجماريو وأ هتارودو بيردتلا ماظنل ةيلكلا ةميقلا ريدقت

 ةدئافلا سايق لواحي لوألا نوك ىف ةيلعاقلا نم ققحتلا نع فلتخي ميوقتلاف . ىلامو
 فادهألا زاجنإ سايق ىلع رصتقي الو ام جمانرب وأ ةرونل ةفلكتلا ثيح نم ةيلكلا
 لمعلا وأ ام جماتربل رمتسملا دصرلا ىلع ًامومع قلطي حلطصملا نأ امك , ةعوضوملا
 . هلمجمب ىبيردتلا

 .ىلاثلا وحنلا ىلع ءاج دقف 'بيردتلا ةيلعاف ريدقتل" ةلماعلا ىوقلا ةئيه فيرعت امأو

 ةيلعاقلاو ةءافكلاب بيردتلا ناك اذإ امم دكأتلا ةيلمع ىلع قلطي ماع حلطصم وه
 .ةيلعافلا نم ققحتلاو ميوقتلا لمشي حلطصملا اذهو . ةعوضوملا فادهألا ناققحت

 ةيلعاقلا نم ققحتلا“ ةرابعف ٠ ضومغلاب مستت تاحلطصملا هذهل سوماقلا تافيرعتو
 ىلع ًاينبم . هنع عافدلا نكمي ٠ ًاميلس) ًاحيحص ام ًئيش لعجي نأ ىنعت ” «ةلفال»«+
 .ةيمك نم دكأتي نأ ىنعت "8003/0202 /مّوقي" ةملكو . دكؤي ٠ قداصي , (ديج ساس
 هردقي وأ هتميق ددحي وأ ٠ ةيمقر ةميق ىلإ همجرتي وأ ؛ام ءئىش

 هلا 0



 بألا لصفلاا نبت نق نم

 .ميوقتلاب (1]اهئ1, فام د0 8:كء)»»- ماكارو دريبو روو) : نم لك متها دقو
 ىوقلا تامدخ ةنجل فيرعت ىف درو امم عسوأ قايس ىف همادختسا روظنم نم طقف

 . تالخدملا ميوقت : امه نييساسأ نيبتاج ىلع لمتشي مييقتلا نأ ءالؤه ىأر دقو .ةلماعلا

 ىدؤت نأ لمتحملا نم ىتلاو اهعابتا بجاولا تاارجإلاب صتخي لوالاف . عئاتنلا ميوقتو
 ةرود ميظنت لبق حرطت نأ بجي ىتلا ةلتسالا لمشيو ءاهريغ نم رثكأ رييغتلا ىلإ
 لثم بردملا رايتخاو مكحتل عضخت ىثلا بيردتلا بتاوجب قلعتت ةلئسألا هذهو . بيردتلا

 ؟ بيردتلل لخدم ىأ
 ؟ ةيلخاد مأ ةيجراخ دراوه
 ؟ ثدحلا ةينب

 ؟ ةكراشملل ٌّوعدملا بردتملا ةيعون.

 نم ققامتلا نيب عمجت اهنآ نورياكلا يدي دق تراعي جلفتتلا ميو فضو وش دقو

 0 - متهي ميوقتلا اذهو . ميوقتلاو ةيلعافلا
 ىروفلا لعفلا در لثم ميوقتلا نم

 ةئيه تافيرعت رقت ةهجر نمو . ةيئاهنلاو . ىرشلاو . ةطيسولاو : .ةيروفلا جئاتنا
 يدت لخادم ىه ةيروفلا جئتنلاو ىروفلا لعفلا در تايوتسم نإ لماعلا ىوقلا تامدخ

 ىف لخدت ةيئاهنلاو ةطيسولا جئاتنلا تايوتسم

 اهنأل ةلماعلا ىوقلا تامدخ ةثيه تافيرعت ( 113/00110 - نيلبماه) ضفر دقو

 عيمج يف ينعم تاذ تسيل .ميوقنلاو ةيلعافلا نم ققحتلا نيب تافالتخا دوجوب ىحوت
 (ةعجار ةيذغت) تامولعم ىلع لوصحلل ةلواحم ةيآ

 لثمو .' تاموطعملا كلت ءوض ىف بيردتلا ةمينق ديدحتلو ىبيردت جمانرب تاريث
 مستي ”ميوقتلا" حلطصل (نيليمام) مادختسا نإف :(ماكارو دريبو روو) تاقيلعت
 . ةلماعلا ىوقلا تامدخ ةئيه يفيرعت ىلع ىوتحي ثيحب ٠ لومشلاب

 تح ادنل



 .؟ ادين نيف نم لوألا لصفنلا

 ١ ميوقتلاو ةيلعافلا نم قشحتلا جذامن

 ىلع تالاحلا بلغأ ىف ةينبلا ميوقتلاو ةيلعاقلا نم ققحتلا جذامت نم ددع مين
 ةثالثلا ةيسيئرلا جذامنلاو . هالعأ اهيلإ انرشأ ىتلا ةلماعلا ىوقلا تامدخ ةنيه تافيرعت

 درييو ديو)و ٠ (م1914-نيليماه)و , (م1517 - كيرتابكريك) ىلإ تبسن يتلا يه
 اهتم نيتثا نإف هدجو ةدع نم جذامنلا كلت فالتخا نم مغرلا ىلعو .(م19172 - ماكارو
 ًالدب ميوقتلاو ةيلعافلا نم ققحتلل ةيلعفلا ةيلمعلا ةيطقت ىلع نارصتقيو ًادج نالثامتم
 ىحوي وهق (م٠151 هؤالعزو رووزشلاثلا جذومنلا امآ .ميوقتلل لماكلا لخدملا لوانت نم
 ىرظن ةهجو نم ًاريثك برتقي هنإف اذهبو , لماش ماظنك ميوقتلل ربكأ ةميق ءاطعإب
 ةيلمعلا كلت هاجت ةصاخلا

 ىه تايوتسم ةعيرأ جذومنلا اذه نمضتي : كيرتابكريك جذومن -

 هاجت مهساسحإو .بيردتلا ةيلمع هاجت نيبردتملا لعف دودر ف لثمتيو : لعفلا در
 ::قزظي يتعب فلا ةيني

 - ثدحلا لالخ نم بستكملا ملعتلا وهو : ملعتلا

 .ادألاو ةفيظولاب قلعتي اميف ىكولس رييقت ىأ لمشيو : يكولسلا بناجلا
 ثدحلل ةجيتنا

 ةسسؤما ىلع رييغتلا اذه نم ةجئانلا ةيباجيإلاو ةسوململا تاربثأتلا ىهو : جئاتنلا
 .اهسمت ىتلا تانيسحتلاب قلعتي اميف

 : نيليماه جذومت -
 ٠ ةماع ةروصب كيرتابكريك جذومن ريبك دح ىلإ ىثدبملا نيلبماه جذومن هباشي

 ىه تايوتسم ةسمخ مدقيو
 دعب وأ ًاروف هدعب وأ ىبيردتلا ثدحلا ءانثأ كلذ ىرجيو : لعفلا در : )١( ىوتسملا

 لماوعلا نم ةلسلس وحن نيبردتملا لعق دودر ليجست لواحيو ءام تقو رورم

 (ظنتلا همس دماج



 لوألا لصفلا نيأ نم

 ,ىروطتلا ريغنلل ميوقتو : هدعبو ىبيردتلا ثدحلا لبق متيو : ملعتلا : (؟) ىوتسملا
 فقاوملاو تاراهملاو ةقرعملا ىف مث ىذلا

 ولا كولسلا : (؟) ىوتسملا
 متيو ىبيردتلا ثدحلل ةجيتثا

 وأ ةرئادلا ىلغ ىبيرنتلا ثدحلا رثأ رادقم ديدحت وهو : ءادآلا : (4) ىوتسملا
 ًابوسنم دئاعلا ليلحت قيرط نع كلذ متي نأ لضفيو بردتملا اهيف لمعي ىتلا ةسسؤملا
 ةفلكتلل

 ىدم : ةيثاهنلا ةميقلا : (ه) ىوتسملا
 الا ىلع وأ اهئاقب ىلع هريثات وأ عبرلا راردإ

 ىقيظولا ءادألا ىف رييغت نم ًارط ام ديدحت وهو
 . هدعبو ثدحلا لبق ديدحتلا

 ىلع ةمسسؤملا ةردق ىلع ىبيردشلا ثدحلا
 . أعم ن

 : ماكأرو درييو روو جذومت -
 ىه ميوقتلا نم تانق عبرا نوفلؤملا ءالؤه مدق دقو

 ىنلا قايسلل ةدناسلا لاوحالا لثم هجوألا ضعب ةعجارم ىنعيو : قابسلا ميوقت +
 بولطملا ءادألا لكاشمو . ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحتو . ىبيردتلا ثدحلا هيف ىرجي
 ةلحرم لالخ لاعفلا ءارآلا ىق تاريغتلاو . ةيئاهنلا فادهالا نمض اهيلع بلغتلا
 . اهققحتلاو ةينألا فادهالاو , ةطسوتم

 هسفن ىبيردتلا ثدحلا ميوقت ينعيو : تالخدملا ميوقت +

 ٠ هدعيو ثدحلا ءانثا نييردتملا لعف دودر ىأ : لعفلا دودر ميوقت
 ىه لحارم عيرأ ىلع لمتشيو : جئاتنلا ميوقت +
 . بيرغثلا فابفآ ديدحت «
 . مييقتلا تاودأ ءاشنإ «

 . تاودألا كلت مادختسا «

 جتلتنقا نخارفتسا

 م : ككل



 دين نيأ نما لوألا لصفلا

 ميوقتلا ةيلمع ىف ةيولطملا ةيرورضلا رصانعلا مظعم هئالمزو روو جذومن نمضتيو
 ىلع ةيفصو ةيلمع تددعأ دقو . ىلمعلا قيبطتلا ليقي ال لكشب ممصُي دق نكلو .لماشلا

 ىلإ ةراشإلا ىلع لمتشي ىذلا (١مقر قحلملا عجار) .لمعلا ريسل ىلسلست روصم لكشا
 ريدمو ؛ماسقألا ةرادإو ءايلعلا .امخلا بيردتلا ةعومجم رصانم ةفاك ةمهاسم
 تاطاشنلا ىلسلستلا روصملا كلذ نم ىزكرملا ءّجلا فصيو . (بردتملاو . بردملاو ءبيردتلا

 تاطاشنلا : هيفرط ىلعو . ملعتلا وأ بيردتلا ةيلمع ىف ميوقتلا ىلع لمتشت ىتلا
 . (©001601 عيمدانإ»ز ةطباضلا ةعومجملا لاخدإو ٠ مسقلا ريدم اهسرامي ىتلا ًاديدحت رثكالا

 لستت يسم نه قيهت لقي ميزقتلا ول بيردن#ا ةلشاكلا عضو يمدنلا كني
 ىف ىلسلستلا روصملا نكل , هثودح ىف نمازتي ةداع ة .طيسب
 ةيسيئرلا ةطشتألا لسلستب ىحوي )١( مقر قحلملا

 ثنألا نم ًأاددع نإ

 ' بامسألا

 :ميوقتلاب ةقلعتملا ملعتلا تايلمع ءانثأ نايحألا بلغأ يف ّيلإ هجوت ىتلا ةلئسألا نم

 دعب اميف ىرتس امك ذإ ٠ عوضوملاب ةلصلا قيثو لاؤس اذهو ؟ كاذ لعفن نأ بجي اذامل

 ءدراوم ا تالخدم نم أريبك ًاردق بلطتي ميوقتلاو ةيلعاقلا نم ققحتلا نأ باتكلا اذه ىف
 بيردتلاب قلعتي لاجم لك ىف لاحلا ىه امك  لاماو . ةيرشيلا ىوقلاو تقولا : لثم

 طاشن ىفب موقن نأ انيلع ناك اذإ ءرارمتساب لاسن نأ اتيلع بجيو :ريوطتلاو
 ىلي ام اهنع جتني دقو ٠ ةريثك اهيلع ميوقتلا ىوطني ىتلا راطخالاف

 لوح شاقنلاو تالباقملاو تانابتسالاو تارابتخالل دئازلا مادختسالا ىدؤي دق
 ةيلمع قوعت ءايشالا هذه نأب نييردتملا ساسحإ ىلإ . كلذ ىلإ امو ةيلعاقلا نم ققحتلا

 (مهسفتأ نييردملا ىدل ساسحإلا سقن دلوتي دقو) ملعتلا
 ىهو : ميوقتلا تاءارجإل ةصرف حيتت ال ثيحب ةفثكم بيردتلا لوادج نوكت دق

 نأ ىلع ليلدتلل ةماه أضيأو لب .بسحف تاءارجإلا كلتب مايقلل ةيرورض تسيل ةصرق

 . ةمهم تاطاشنلا
 بيردتلا تابلطتل فاك مهف مهيدل سيل نيذلا قاقنإلا نع نيلوثسملا نع ردصت دق

 بيردتلا ىلع مكتقوو مكلام اوقفنت نأ مكب ردجألا ؛ميوقتلا لثم تاقيلعت .ريوطتلاو
00 1 

 بيردتلا ةيلعاق سايق ةيفيك



 لوألا لصقل أمين نيأ نم
 اس سرور الا او هاف
 جمانرب نم أءزج ميوقتلا نوكب نأ نوضراعي نيينهملا نإف تالاحلا نم ريثك ىف نكلو
 ىه كلذل ةعئاشلا تاريربتلا ضعيو .بيردتلا

 ,ىرورض كاذ نأ رعشأ مل»

 ٠ اذهك ءىش لمعب موقأل تقولا ىدل نكي مل
 .ىشلا اذه وه ام ! ميوقتلا»

 «ةحيحص ةقيرطب هئارجإ ةيفيك فرعأ الد
 . «ًاريثك فلكي ميوقتلا»
 - ءىفاكلا مامتفالا ىدتع نكي مل“

 . هب مايقلا ىنم دحأ بلطي مل»
 . «هي نوموقيس نيبردتملا نأ روصتأ مل«

 اهيف لمعأ ىثلا ةمظنملا تناك نإ ىردأال' وأ ميوقتلا لمع ىف بغرت ال ةمظنملا نإ»
 كاذب موقأ نأ ىف بغرتا

 «بيردتلا نم عونلا اذه ميوقت نكمي ال»
 امم :ميوقتلا ةيلمع أديأ أدبت نلف ةلوبقم تاريربتلاو ججحلا هذه لثم تناك ام اذإو

 : اهتمو تامظنملاو نيبردتملاو بيردتلا ىلع ةيسكع جئاتن هيلع بترتتس
 . مهئادا ىوتسم ىلع لاعف لكشب مكحلا ىف نيبردملا قاقخإ
 مهيدل نيبردملا ةئيه ءادأ ىلع لاعف لكشب مكحلا ىف بيردتلا ىريدم قافخإ
 . ةقدب ىبيردتلا ثدحلا ةيلعافو ةءافك ميوقت ىق قافخإلا

 بيردتلا ىف نيكراشملا تايثرم نيودت ةيوعصا

 ةقيرطب هوزرحأ ىذلا مدقتلا ميوقت ىف مهنيعت نييردتملا ىدل ةيلأ رفوت مدع
 ةيعوضوم

 بردتلا ةيلماغ سايق ةيقيك



 ؟ ديف نيأ نما لوألا لسففلا

 تاهاجتالاو تاراهملاو ةفرعملا باستكا وزعي نأ اهتطساوب نكمي ةقيرط دوجو مدع
 ٠ بيردتلا ىلإ

 - هملعت مت ام قيبطت ىدم ميوقت نم ةسسؤملا وأ ماسقألا ىريدمو نييردملا نكمت مدع
 ولو . ةفلكتلا ثيح نم وأ ملعتلا ثيح نم ٠ ىرج ام ةميق ريدقت ىلع ةردقلا مدع

 دقنلا كلذ لثم ضحدت ججحو ةيوق بابسأ كانه نوكت نأ بجي كلذ ىلع ءانبو

 .* ميوقتلا ةيلمع ءارجإ متحت ىتلا بابسألا نذإ ىه امق . موجهلاو
 دودرلا مظعم تناك اذإف .تبتك اميف نعمت مث هائدأ راطإلا لخاد دونبلا لمكآ

 . كجماترب نم ًاءزج مبوقتلا نوك لوح لؤاستلل لاجم كلانه نوكي نلف ةمعادو ةبباجيإ
 امع رسفتسي نم دجوي ال هنأ ىلع ةللدم نيريخألا نيلاؤسلا ىلع دودرلا تءاج اذإ امأ

 لوح اهب تيلدأ تاحيرصت ةيأ تبثت ةلدأ بلطي الو ؛ال مأ هؤارجإ مت دق ميوقتلا ناك اذإ
 !/ قحتسي ًالمع بيردتلا ناك اذإ امع لعاستت نأ كيلعف  ةيلعافلا
 . هب ةفيعضلا ةقثلا وأ هيف ةيرهاظلا ةيغرلا

 مادعتال كلذو هب ما

 ءبسحف دودرلل كريسفتل ةبسنلاب سيل ةريبك ةيمهأ وذ وهو حرطُي رخآ لاؤس ةمث

 ىلع رداق تنأ له :وهو .قالطإلا ىلع ةلئسالا حرط ىلع كتردقل ةبسنلاب ًاضيأ لب

 نم ىأ ميوقت عيطتست الأ وث ؟ ةلئسإلا كلت تاباجإ كردت كنأل طاشنلا اذه لامكإ
 ال امير ةريخألا ةلاحلا هذه ىف ؟ لعقلا دونر وأ سيساحألا وث هذه رظنلا تاهجو

 ٠ أضيأ مهلثم تنأ لب: أيفاك اًمامتها ميوقتلا اوريعي مل نيذلا مهدحو نونوكي
 كيلع بجي ال وأ بجي هنأ سحت كلعجت ىتلا بابسالا نيودتل تقولا نم أطسق دخا

 .ىريوطتلاو ىبيردتلا كجمانربل ًالمكم زج ميوقتلا لعجت نأ

 ىذلا نمو ؟ ىريوطتلاو ىبيردتلا كجم انرب ىف نيكراشملا رايتخا متي فيك
 ءاطعإ نود نيكراشملا رايتخا متي مأ ةيقيقح سسأ ىلع رايتخالا موقي لهو ؟مهراتخي
 .؟ تاجايتحالل ىفاكلا رابتعالا

 امل



 لوألا لصقلا ؟ أمين نيأ نما

 ام قيبطتو نيكراشملا بناج نم ملعتلا ةيلمعل ىطعُي ىذلا مامتهالا نم ردقلا وه ام *

 مهل عمسي وأ نيكراشملا ثح متي لهو  مامتهالا اذه ىدبي ىذلا نمو ؟ هوملعت
 .؟ ةوملعت ام قيبطتي

 قرطو ةغايص نم ةيلعفلا بيردتلا جمارب ىلع بصني يذلا مامتفالا نم ردقلا وه ام
 ةهجلا ىه امو ؟ بيردتلا ماسقأ ىلإ نومتني ال نيذلا كتلوأ ليق نم , غلإ...لخادمو
 ؟ مامتفالا اذه ىدبت ىتلا

 نوكي نملف .باجيإلاب كياوج ناك اذإو ؟ بيردتلا تاققن ريربتل رطضم تنأ له «
 * تاقفنلاب ًاليصفت ىطعت نأ بجي ىدم ىذ ىلإو ؟ريربتلا

 ؟ هيرجت دق ىذلا ميوقتلاب نيملعتملا ماسقأ وريدم متهي ىدم ىأ ىلإ ٠

 ؟ ريوطتو بيردت ةطشنأ نم هب موقت امب كيدل نيريدملا رابك متهي ىدم ىأ ىلإ «
 .! كنم نوبلطي لهو ؟ هيرجت ميوقت ىأب كيدل نيريدملا رابك مثهي ىده ىأ ىلإ *

 ؟ ميوقتلا اذه ىلع ةينبملا ريراقتلاو تاليطتلا ميدقتو ميوقتلا

 نمو ؟ريوطتلاو بيردتلا تاطاشن ةيلعاف ىدم لوح لاؤسلا اهيف كل هجوي ةرم مك «
 ؟ددصلا اذه ىف تامولعم نم همدقت ام ةحص ديكات كنم بلطي لهو ؟ لاسي ىذلا
 .؟ريخالا لاؤسلا اذه كل هجو اذإ ليلدلا ميدقت كنكمي لهو

 * كلذ لعفت مل اذامل لاسُت له . قالطإلا ىلع ميوقت ءارجإب كمايق مدع ةلاح ىف «

 ءارجإل بابسالا رفوت هالعأ راطإلا ىف ةلئسالا ىلع ةيباجيإلا دودرلا طامتأ نإ
 هحاجنو .هب تمق ىذلا بيردتلا ةيلعاف ىلع ليلدتلل تابغرلاو تاجاحلا ةصاخبو .ميوقتلا
 لجأ نم فرغت نأ ديت هلثأ دبالو .نومطتي ام قيبطتو مطتلا ىط بالقتلا ةدفاسم ىف
 ىفو .هلذبت ىذلا دهجلا قحتسيو ىطق هب موقت ام نأ .ناميإلا فعضأ اذهو ,كنحار
 ىلع عالطالا يغرتو جاتحتس ةمظنملا نم ةفلتخم ًاماسقأ نأ دبال .ةبقاعتملا تايوتسملا

 ةمظنملا هذهل نإ" : ىلي امي حرصت نأ اهلمكتي ةمظنملا عيطتست نأ ىلإ ٠ ةيلعافلا هذه
 هتوملعتي ام قيبطتو لاعف لكشب ملغتلا نم سانلا نّكمت ةلعاف ةيريوطتو ةيبيردت ةفيظو
 ٠ "تحصو لوقلا اذه ةيعوضوم ىلع ةنهربلا نكميو
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 لوألا لصفللا

 بجي ام وأ هيدؤت ام فصت ىتلا تاحلطصملل اتثاقيرعت تناك ًاياو

 حاجن سايق انل ىتستيل اهنيعب قئاقح نم دكاتلا وه انضرغ نوكي نأ دبالق .لمع
 قرحن ام ىدم ديدحت انيلع متحتي ناك اذإ ام لوح لادجلا نإ .هب موقن ىذلا بيردتلا
 نع ةباجإلا لواحي نأ بجي هتقرعم ىقتبن ام نكلو .ًامئاق لظيس هسايق وأ حاجت نم

 يف ةددحم ةلئسأ

 ؟ هضارغأ بيردتلا ققح له - ٠
 * هالمعلا تاجايتحا بيردثلا ىَبل له - ؟

 * هل مهيقلت ةجينن بيردتلا ةياهن دعب نييردتملا ءادأ فلتخا له -
 اذالا اذه ىف ةرشابم ةروصب بيردتلا مهسأ له -

 ؟ ةيلعفلا لمعلا تالاح ىق زرحأ ىذلا ملعتلا مدختسي له -

 ؟ ىلعأ ةءافكو ةيلعافب نوعتمتي نيلماع جاتنإ ىف بيردتلا مهسأ له -
 نإ اهيف ةفكتنا ضفخو ةدظنلل ةَطَفَر ناقه ةذايو ىف بيرحتلا عهسأ لم -

 دح ىصقأ

 )١( ةلتسالا نأ نيح ىف .رخآ ءىش ىأ نم رثكأ هتاذ بيردتلاب قلعت (؟) (1)و )4(
 لمعلا ءادآ ىلع بيردتلا رثثب متهت (1) و (1) و (ه) و

 ىوقلا تامدخ ةئيهل ةيساسالا تافيرعتلاب ًاقيثو ًأطابترا طبتري لخدملا اذهو
 متهي ميوقتلاو ٠ بيردتلا ةءافكب متهي ةيلعافلا نم ققحتلا نوك ىف ديدحتلايو .ةلماعلا
 لصفي نأ لواحي هنكلو .ًأطسبم لخدملا اذه ودبي دقو . لمعلا ىلع هقيبطت دنع هتيلعافب
 لكشي فوسو .سبللا ثادحإ ىف ناببستي مث نمو امهنيب طلخلا لهسي نيرصنع نيب
 باتكلا اذه اهب ىضوي ىتلا قرطلا ساسأ لخدملا اذه

 ركفن اذامظ . ميوقتلاو ةيلعافلا نم ققحتلا بسب ةتشان تايلاكشإ كانه تناك اذإو
 . رداصملا نم ددع نم عبتت ةجاحلا نإ ؟ تايلاكشإلا هذه لح ةلواحم ىف

 عكا كك



 لوألا لصفلا ؟ أديت نيأ نما

 بردملا مهيام

 انتاراهه ىوتسمب قالطإلا ىلع نيمتهم انك اذإو , بيردت ةمهم ءادأب موقت انك اذإ
 ةيلعافو ةءافك ىدم ةفرعمل قوتث نأ ديالف . ملعتلا ىف نيرخآلا ةدعاسم مهمهي نيبردمك
 دكأتلل ىساسأ لكشب ىلمع لخدم وه امنإو ؛ ءاعدالا باب نم سيل اهو .بيردتلا اذه
 ىلي امع

 . مطتلا تاجايتحا عم يشامتت ةيبيردتلا انراكفأ نإ «

 ةرمتسمو ةيقاب انتاراهم نإ«

 . انل ةحاتم نسحتلل ةصرفلا نإء

 تاموطملا ىلع لوصحلا انل ينستيل لماؤعلا هذه ىف رظنلا نعمت نأ ىقطنملا نمو
 لاجم ىق نولمعي اوناك اذإ ةصاخيو -نيبردملل ةيسنلاب ةيسيئرلا ةيميلعتلا طاقنلا نمق

 نأو ةلاعف نوكت نأ ام ةمظنم وأ اه درف دارأ اذإ هنأ .ةيئاسنإلا تاقالعلا ىلع بيردتلا
 ةروصي ةددحملا ريغ ةعجارلا ةيذغتلا ريفوت ناكمب ىرورضلا نمف كلذ ىف رمتست
 ام اذإ ةيلعافلا نم ققحتلا ةلزنمب ةلاحلا هذه ىف ةعجارلا ةيذغتلا ريتعتو . ةمظتنم
 . ةوجرملا فادهالا عم ةتراقملاب تسيق

 لوصحلا ىلع نيرداق ريغ مهسفنأ نودجي نيلقتسملا نييراشتسالا نم نوبردملاو
 حاتي ثيح ةكرشلا ىلإ نومتني نيذلا نوبردملا اهيلع لصحي املثم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع
 ةيلعاقلا نم ةيمسرلا تاءارجإلا ىلإ ةفاضإلاب - ةكرشلا لخاد نيبردمللا
 .مهئاسؤرب رشابملا ريغو رشابملا لاصتالاو . ةلدابتملا ةيلخادلا تامولعملا ىقلت ةصرف
 ىف ىرادإ رصنع كانهف أطاح ًاراسم رومألا تذخآ اذإ اميف هنا نومطي مهنأ امك
 وهف لقتسملا بردملا امأ . كلذ مهغالبإ ىلع لمعيس ةكرشلل ىمرهلا لسلستلا
 ةيأ ىلعو .اهريغ نود ةيلعافلا نم ققحتلل ةيوتكملاو ةيمسرلا لئاسولا ىلع ريبك دح
 ةظسأ اوهجوي ىلإ لقألا ىلع ءالؤه هبني نأ ضرتفملا نم رفوتم رخآ رشؤم كانه لاح
 نوقباسلا مهؤالمع دوعي له الثمف . مهلمع جاور رشؤم وهو الأ :نيرخآلابو مهب قلعتت

 هردت ةطخ ىف ةيلاتلا لحارملا لجأ نم وأ هسفن عونلا نم بيردتلا نم ديزم لجأ نم
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 ؟انين نيا نم ليألا لصفلا

 ال ًايلس درلا نإ ؟ ةعقوتم نكت مل ةعرسب ددجلا ءالمعلا دادعأ بضنت له وأ ؟ ةجردت
 لثم لمعلا روهدت ىف مهست دق لماوع ةدع كانه نإ ثيح .هتاذ دح ىف ةباجإ

 - ةرشابم بردملا ىلإ لماوعلا كات وزعي نأ دحأل نكمي الو: ىداصتقالا رؤهدتلا

 : بيردتلا ريدم مهيام

 ىدل نإف نيرخألا ىدل اهلوبقو مهتاراهعب نوبردملا اهب متهي ىتلا ةقيرطلا سفنب
 يونيو لب نانا قطف, يزنلل ةضومبم ار جوتي سقت ماما ينوحتلا ويدتعا

 ارملا كلت نكل .نكمم دح ىصقأ ىلإ كلذ راركتو مهلمع ىف نيبردملا ةبقارم أ
 ريدم ءاراف ؛ةدحاو رظن ةهجو نم ىتأت اهنإف رسيتت نيحو ,ةروسيم أمئاد نوكت الا
 ءالمعلا رظن تاهجوو .نيبردتملا ىأ:ناشلا باحصأ رظن تاهجو سكعت ال دق بيردتلا
 نأ بيردتلا ريدم جاتحيو ,ةيطافلا نم ققحتلل ةمدختسملا تاودآلا نمض درت نيبردتملا
 تالاحلا نم ريثك ىف ببردتلا ريدم رود عبصي اذكهو .هذه رظنلا تاهجو نيب نزاوي
 بيردشلا نأ نم دكلثلا نع نالوؤسم امهف « هوجو ةدع نم بودملا رود نم ةيوعنص رثكأ
 نأ امك .دارقألا ةرادإ نع نالوؤسم امهنا ىلإ ةفاضإلاب .تاجايتحالاب ىفي حورطملا

 نم لكش كانه نوكيسو .هقوف مه نمو هنود مه نم نيب لصو ةقلح ربتعي بيردتلا ريدم
 نم ققحتلاب مامتهالاو .ميوقتلاو ةيلعافلا نم ققحتلا نم لكب متهي ايلعلا ةرادإلا لاكشأ
 ءازإو . ةيطافو ةءافك تاذ ةمظنمك لمغت بيردتلا ةرادإ تناك اذإ ام ةفرعم وه ةيلعاقلا
 اذه نوكي نأ بجيو .كلذ ىلع ليلدلا نربيل بيردتلا ريدم ءاعدتساب موقت اهنإف كاذ

 . نكمم ردق ربكاب ًايمكو ًايعوضوم ليلدلا

 ايلعلا ةرادإلا مهي اص

 نإف :بيردتلا مسق ةءافكي بيردتلا ريدم لالخ نم ىلخادلا اهمامتها ىلإ ةفاضإلاب
 نذ درجمبف .ةملكلا هذهل عساولا موهفملاب ميوقتلاب ماعتهالا ىدبت ةمظتملل ايلعلا ةرادإلا
 ىتالا ةفرعم دوت فوس . ىلعف هسفن بيردتلا نأ ايلعلا ةرادإلا نذمطت

 . لمعلا عقوم ىف قيطُي بيردتلا نإ

 هيلع قافنإلا رارمتسا رربيل ةمظتملا ةءافك ىف فاك ريبغت ىلإ ىدؤي دق بيردتلا نإ -
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 بيرتلا ةيلعاف سابق ةيقيك



 ليلا رسفنلا «انينديأ دم

 كلذو ؛ ثحبلا نم ردق لقاب ىظحي ميوفتلا نم ىئاصقتسالا بئاجلا اذه ناب أملع
 نيريدملا بيردت ىتلاح ىف ًاصوصخو .دراوم او تقولل هداقنتساو هتيوعص بيسب
 .خوتلا اذه نم ميوقتلا نيب ةيوق طباور ًاضيأ دجوتو .ةيئاسنإلا تاقالعلا ىلع بيردتلاو
 ةذه ذقنت نأ رداثلا نمو .ماسقألا ةرادإل ةرطيسملا ىديألا ىف كاذو ةرادإلا ريوطتو
 .أدبملا اذهل مهدييات نع مالكلاب نوربعي نيريثكلا نأ مغر لاعقو لماك لكشب ءاصقتسالا

 ءالمعلا مهي ام
 نم ةسسؤملا ريوطتب طبترت تاجايتحا ةدع بيردتلا جمانرب ىف نيكراشملا نيبردتعلل
 هذهب ىقوي ناك اذإ ام فرعي نأ بردملا جاتحيو .ىرخأ ةهج نم مهسفنأ ريوطتو ةهج
 .ددصلا اذه ىف حصنلا ءادسإ ىلع رداقلا وه هدحو ليمعلاو .تاجايتحالا

 ةمظنم دوجو ةلاح ىفو ,ةقلطم ةقثب بيردتلا ليمعلا لبقي تالاحلا نم ديدعلا ىفف
 ةحص تابثإب تماق ةمظنملا نأ ريبك دح ىلإ مّلسي ليمعلا نإ :بيردتلا

 نكمي ال ميوقتلاو ةيلعافلا نم ققحتلل ةيمسر ريغ ةقيرط كانه نكل , هميوقتو بيردتلا
 ةدلاب ةرورضلاب مستت ال دق اهنأ مغر ءاهلهاجت
 .ةرودلا كلت ىف تكراش امل كئاكم تنك ول “ لثم بيردتلا ميوقت لوح تاقيلعت نم ًايلخاد

 ت امم ءىش ىأ قبطأ مل ىنتكلو ةميظع ةرود تناك دقل' وأ "تقول ةعيضم اهنألا
 نآلا عيطتساو + ىميهافم ىق ًالماك ًرييقت بيردتلا فذ ثدحأ دقل 'لوقلا وأ ٠ "هتغ

 .'لضفأ
 ىراشتسالا حلاص ىف واستم ردقب لمعت نأ نكمي ةلوادتملا تاقيلعتلا هذه لثم

 ققحتلا ةجيتت ديدج دقع باذتجا نوكي ام ًابلاغو . هحلاص ريغ ىف وأ بيردتلل ىجراخلا
 دقح ددصب ةرادإلا زيدم ناك اس اذإف .اسهدحو ًاييَهَح نيلوقدتلا ميوقتلاو ةيطافلا نع

 ىذلا بيردتلا ىراشتسا عم ةقباس ةيرجت هل رخآ ريدم عم ةقادص هطيرتو ةيبيردت ةرودا
 يراشتسالا لوح هقيدص تاظحالم نإف .هيلإ ةمهملا دانسإ ىف لوألا ريدملا ركفي
 ًازيحت لقالا ةليسولا لعلو . ىراضتسالا اذه عم دقاعتلا ضفر وأ لوبق ىلإ ىدؤتس
 ىف نمكت دارفألا نييراشتسالا وأ بيردتلا تامظنم نع تاموطملا ىلع لوضحلل
 ةرادإلا ىلع بيردتلا ليلد ثم ام ةمظنم نم ؛ ترقوت اذإ : تاميوقتلا ىلع لوصحلا

 9 اهل [
 تيتا ةيلماق سابق ةيقيكا

 وصب ءىش لك زاجنإ



 ؟دبت نيآ نما لوألا لصفلا

 تامظنملا اهمظنت ىتلا تارونلا ىف نيكراشملا رظت تاهجو مضي ىذلاو ٠ (ىتاذ هنأ عم)
 ءوضوم نوكت ال دق هذه رظنلا تاهجو نأ مغر . ليلدلا اذه معدت ىتلا

 ميوقثلاو ةيلعافلا نم ققحتلا لجأ نم ةلئسأ

 رونت ثيح امهنم لوألا ةصاخيو ةلئسأ ؛ميوقتلاو ةيلعافلا نم ققحتلا نم لك ريثيو
 ىلي ام ةلمتحملا هجوألا لمشتو .اهميوقت بجاولا بيردتلا هجوأ ةيه ام لوح ةلتسألا كلت

 برت يعج

 ؟رقوتم وه ام ثدحأ دعي لهو ؟اهل بكاومو بيردثلا تاجايتحاب ةلص وذ وه له
 : بيردتلا ةقيرط ٠

 يه قرطلا كقت تناك لهو ؟عوضوملل بسنألا ىه ةمدختسملا قرطلا تناك له
 *نيكراشملا ىدل ملعتلا بيلاسال بسنالا

 : ملعتلا رادقم «

 طيلخ اهنأ مأ بردتملل ةيسنلاب ةديدج تناك لهو ؛ ةرودلا ةدام تناك اذام
 .هل ةبسنلاب ةديدج تسيل, اهنأ نم مغرلا ىلع ؛بردتملل ةديقم تناك لهو ؛ اهتقباسك

 ؟ ةعجارملاو تيبثتلل ةدامك

 .بردملا تاراهم «

 ىلع عجشت ةقيرطب ةداملا ميدقتل ةيرورضلا تاراهملاو ةرظنلا بردملا ىدل ناك له
 ؟ ملعتلا

 : اهريسو بيردتلا ةرتف لوط «
 نم ةبسانم بيردتلا ثدح ةرتف تناك له .ملعتلل ةيساسالا ةداملا ىلإ رظنلا دعي

 يف لْجُع امنيب ةطرفم ةضاقتساب هجرالا ضعب تجلوع لهو ؟ اهريسو اهلوط ثيح
 ؟ىرخالا هجوالا ضعب

 امل --- 0



 : فادقألا ء

 هفادهأ نم ىأ ققحتلا بردتملا عاطتسا لهو ؟فادهألاب بيردتلا ىفوأ له
 ققحتلا لعقلاب مت لهو ؟ ةيصخشلا فادهالاب ءاقولا ىلع عيجشت لهو ؟ ةيصخشلا
 ؟ ةيصخشلا فادهألا

 : تالافقإلا +
 ريغ ةدام ىأ تلخدأ لهو ؟ يبيردتلا ثدحلا نم ةماهلا بئاوجلا ضعب تلفغأ له

 ؟ ملعتلل ةيساسأ

 : ملعتلا «

 ردقلا اذه ناك اذإوةلمعلل ةدوعلا دنع هقيبطت لمتحملا ملعتلا نم ردقلا وه ام
 ىف دعاست وأ قيعث ىتلا لماوعلا ىه امو ؟كلذ بيس وه امف ,دوجوم ريغ وأ ادودحم
 ؟ ملعتلا لقت

 : ةماقإلا ٠

 ةيعونب ةلص تاذ تناك وأ بردملا هررقي رمأ بيردتلا ةرتف لالخ ةماقإلا تناك اذإ
 - قدنفلا ةيحالص ىدم نع لاؤسلا ىف ةيردملا وأ بردملا بغر اميرف  ىبيردتلا ثدحلا
 ةةيضرم تابجولا تتاك لهو ؟ ةلوبقم ةماقإلا تناك لهق . بيردتلا زكرم  تارمتؤملا زكرم
 + ةسالملا «

 لخدملا ةسالم ىدمب قلعتي ةيلعافلا نم ققحتلا ميوقت ىق ريخألا لاؤسلا ناك امير
 ميلعتلا وأ لمعلا ةشرو وأ رمتؤملا وأ ةقلحلا وأ ةرودلا هذه تناك له . بيردتلل ىلكلا
 ميدقتل لئاسولا بسنأ وه . خلإ ... عورشملا وأ ةيداشرإلا تامهملا وأ ىصوصخلا

 4 ةيميلعت ةصرف

 1 1م [
 بيردنلا ةيلعاف سابق ةيفيك



 ؟ أدين نيأ نم لوألا لصفلا

 لئاسملاب قلعتت ىهف . حرتقملا ددحملا لخدملا ىف ميوقتلاب ةقلعتملا ةلئسألا امأ
 تضقنا ىتلا ةرتفلا ىلع ةلئسألا كلت دمتعت دقو .هملعت مت ام قيبطت ىلت ىتلا ةصاخلا
 . ميوقتلاو بيردتلا ثدح نيب

 هملعت مت ام قيبطت «

 ثدحلا نع ةرشابم ةروصي تجنن رصانعا | لمشت ىتلا كلمع هجوأ يه ام
 كلمع هجوأ ىه امو ؟ملعتلل ةجيثنك اهتلخدأ ىتلا ةديدجلا لمعلا هجوأ ىه امو ؟ىبيردتلا
 ؟ اهقبطت مل ىتلا ملعتلا هجوأ ىه امو ؟ ملعتلل ةجيتن اهتلدع وأ اهتلدبتسا ىتلا قباسلا
 ؟ اذالو

 : ةماقكلا «

 نكمي ؟ال مل /اذامل ؟بيردتلل ةجينن كتيلعاف وأ كحافك ىف ةدايزلا رادقم وه ام
 نم ريثك ىف لاحلا وه امك نكلو .هيسوؤرمو ملعتملا سيئر ىلع ًاضيأ لاؤسلا اذه حرط
 عسوتلا ىلإ ةجاحلا زربت مث نمو ءريبك دح ىلإ ةيعوضوملا ىلإ ليلدلا رقتفي .تالاحلا
 ةلئسألا حرط ىف

 11104اع8:" رخآتملا كارسإلا «

 . ةيلعافلا نم ققحتلا لوح ةينالا كتاباجإ ىلع اهب مايقلا بغرت تاليدعت ىأ كانه له .هملعت مت ام قيبطت ةلواحمو تقولا رورم عم
 نكمملا ساسأ ىلع موقت تايضرفب أدبن نأ لصفلا اذه ةمدقم ىف تحرتقا دقلا

 ريغت الو . ةيلعافلا نم ققحتلاو ميوقتلا ةلواحم ضرغب ةيعوضوملا ةلاحتسالاو بعصلاو
 نأ ًالوأ انل نكمي هنأ ىحوت اهنكلو ٠ هذه رظنلا تاهجو نآلا ىلإ تمدق ىتلا فقاوملا
 .ًأطيسب لكشلا اذه ناك امهم , مبوقتلاو ةيلعاقلا نم ققحتلا لاكشأ نم ًالكش حرتقنا
 الإو .هب مايقلا لواحن نأ بجي ًايناثو ؛ ةرورضلا مكحب ىعوضوم ريغ ًاتايحأ هنوك مغرو
 وأ انسفنأ ءاضرإ لجأ نم قالطإلا ىلع اهل لكش ىأ ىف ةيلعافلل سايق كانه نوكي نلف
 . نيرخآلا وأ انئالمع
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 يناثلا لصفلا

 ءدبلا ىف

 ةمظنملا يف ديدج رخأ ثدح ىأ وأ ةيبيردتلا جماربلا دحأ لوح ةلوادتملا لاوقألا نم
 ءانثلاب ريدج لرقلا اذهو . "اذه موقت نأ ةرابع اهيريدم دحأ نع ردصت ىتلاو
 ءاثثأ لاقت ام ًابلاغ ةرابعلا كلت نأ هل فسؤي امه نكل .لماكلا دييأتلا ينم دجيو
 ةيادب ليق لاقت نايحألا ضعب ىف نكلو . تابسانملا نم ريثك ىق هئاهتنا دعب وأ ثدحلا

 لوح ةينلا راهظإ ضرغب وأ ؛ ثدحلا ءدبل ددحملا دعوملل قياسلا مويلا ىف امإ
 ىتاي تاقوالا هذه لثم ىف ميوقتلا يف ريكفتلاو . ثدحلا نم ءاهتنالا دعب هلمع بجي

 . جمانربلا داليف عم أ | نأل : ناوالا تاوف دعب.

 ةجيتن حرتقملا بيردتلا نوكي نأ ضرتفلا نمف . بيردتلل جمانرب دب يف ركفن انوعد
 نيريدملا دحأل وأ بيردتلا نع لوؤسمل ةيصخش ةوزت ةجيتن سيلو ةئيعم ةيبيردت ةجاحلا
 رعشي ريبك لوئسمل رارق ةجيتن وأ ٠ بيردتلا نم لكشلا اذه ميدقت ةركف مهيوهتست نمم
 جاينحا ديدحتب أدبي لعافلا بيردتلاف .بيردتلا نم عونلا اذهب مايقلا ةكرشلا ىلع نأ
 ةلداعم نم بيردتلا ىلإ ةجاحلا اشنتو .ةلحرملا هذه ىف كلذك ميوقتلا أدبيو .نيعم
 .دوققملا رصنعلا اذه ريفوتب ىبيردتلا ثدحلا موقيسو .رصانعلا دحأ بايغ حضوت
 نم رييغت وهو : رييغت ءارجإل ةرورض كانه نأ بيردتلا ىلإ ةجاحلا دوجو حضويو
 دحلا ىوتسم ىف لقألا ىلع نوكي رخآ ىلإ بولطملا ىوتسملا نود ءادأ وأ فقوسم
 ىبيردتلا ثدحلا وه ريبغتلا ثدحي ىذلا لماعلاو . بولطملا

 . ةيبيردنلا تاجايتحالا ديدحت
 هزارحإ متي ىذلا ىوتسملاو زاجنإلا نم مئاقلا ىوتسملا وه نآلا ىتح هثحبن انك ام

 وأ ريدقت اتيدل رفوتي نأ دبال لخدملا اذه نع ةيعوضومب ثدحتن ىكلو .ةيئاهن ةلصحمك
 حبصأ مش ةيلمعلا ةيادب دنع (؟-) لدعمب ىوتسلا ناك اذإف . نييوتسملا نيذهل سايقم
 رييغتلا اذه نإف . فادهألا ىلع ًادامتعا كلذو ٠ بيردتلا ةياهن دنع (5+) لدعمب
 ًالعاق ناك بيردتلا نأ نيبي تادحو (1) لدعمب يباجيإلا
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 يناثلا لسفلا ديلا ىلا

 نأ ينعي ةيبيردتلا ةجاحلا ديدحت نإ ذإ ٠ بنج ىلإ ينج ناربسي نيهجولا نإف اذل
 زاجنإلا نم مئاقلا ىوتسللا نأ هرودب ىنعي اذهو ٠ بولطملا ىوتسملاب سيل ءادآلا

 . اههريدقتو امهسايق مت دق بولطملا ىوتسملاو
 لمعلا ةعيبط ىلع أدامتعا عونتتو ددعتت دق ةيبيردتلا تاجايتحالا نأ حضاولا نمو

 نع ريبعتلا نكمي ماع هجويو . لمعلا اذه ءادآ مهب طانما صاخشألاو هزاجنإ دارملا

 ضعب ىطغت دقو .ةفرعملاو فقاوم او تاراهم لا تاحلطصم مادختساب تاجايتحالا هذه

 ةدرقنم بناوج ىلع زكري دق رخآلا ضعبلا نأ نيح ىق « بئاوجلا ةفاك تاجايتحالا

 مهل نوكت امبر تايثورتكلإلا ةعانصب اوقحتلاو ةساردلا نع اوعطقنا نيذلا كتلوثفا

 ىلإ نوجاتحي مهق ٠ (فقاوملاو تاراهملاو ةفرعملا) ةثالثلا تالاجملا ىف ةيميلعت تاجايتحا
 , لمع نم نودؤي ام دودحو .تاجتنملا ةلسلس : لثم ةفرعملا نم بئاوج باستكا
 نوجاتحي ىتلا تايلمعلا نوكتسو .اذكهو ... , لمعلا ىف قبطت ىتلا ةمالسلا بناوجو
 ىق مكحتلاو ليغشتلا تاراهم ملعتل نوجاتحيس مهنأ امك ءمهل ةبسنلاب ةديدج اهتيدأتلا

 يساردلا زاجنإلا ىف ةساردلا ءانثأ ترصحنا دق ءالؤه تاهجوت نوكت اميرو . لمعلا
 دقو , لمعلا قيرف دارفأ نيب قيثولا نواعتلا بلطتي ديدجلا مهلمع نأ نيح ىف ٠ ىدرفلا
 مهفقوم ىف ارييقت مث نمو نيرخآلا عم لماعتلا ىف ةديدج ةقيرط مهنم كلذ بلطتي
 . ىعامتجالا

 !! ةكرش نم نولفتني نيذلا تالآلا ىلغشم نإف ىرخأ ةيحان نم

 مهلمع ةئيبو هعينصتب نوموقيس ىذلا جتنملا ةفرعمل الإ نوجاتحي
 كلت نع ًافيفط ًافالتخا فلتخت ةلآ ليغشتل ةيرورضلا ةديدجلا تاراهملل الإ نوجاتحي
 ىذلا خيراتلا سردم نأ امك .اهبلع اوداتعا ىتلا
 مل امير نكلو ؛ قرطلا هذه ىلع ًالماك ًابيردت أبر ردم نوكي دق ًامدقت رثكأ سيردت قرد
 كلذلو , ةقباسلا هتسردم ىف هلمع ءانثأ اهمدختسي مل ًامتحو ةليوط ةرتفل اهلمعتسي
 . ةفلتخملا قرطلا كلت لامعتسا نم نكمتيل هعقوم يف فيكتلا هبلع متحتي

 نم رثكأ رشابم لكشب اهسايقو اهريدقت نكمي ةيبيردتلا تاجايتحالا ضعيو

 صقن بيسب (/س]) ةبسنب اهفادهأ قيقحت يف ةيعانص ةكرش قفخت دقف .اهريغ

 - كك

 ال دق ىرخأ
 ال دقوأ

 مدختست ةديدج ةسردم ىلإ



 ديلا ىف

 ال هنأل رثكآ وأ (/5-) ىلإ تادادع ئراق ءاطخأ لصت دق ًالثمف .اهيف نيلماعلا تاراهم

 ةروخ ىف ًآمدقت اويرسي مل بالطلا نه (/س) نأ وأ د ةنيدجلا تادادعلا ةئارق فرعي
 لبضت دق نيوانعلا ةفرعم لاجم ىفو . سردملا تاحورش مهف نوعيطتسي ال مهنأل ةيبيردت
 لسارملا ةفرعم مدعو نيفظوملا نيب :القنت ثودح ببسب اهقيرط ةريشك دورطا
 اهديدحت ىف ةبوعص رثكألا ىه فقاوملا لاجم ىف ةيبيردتلا تاجايتحالاو . مهنكامأ

 اهقيرف نإ لوقلاك ٠ ةيصخش تاريدقت دوجو نم تالاحلا نم ريثك ىف دبالو . اهقيقحتو
 نم نيو يصخش نيب براضت ببسب كلذ نوكي امبرو « ةديج ةروصب لمعي
 ."قيرفلا ءاضعأ

 ةجاحلا ىف ركفي دحأ ال هنأل امإ ؛ ةقدب ةيلوألا تاريدقتلا هذه سردت ال بلاغلا ىفو

 تالاحلا هذه لثم ىفو . نكمم ريغ ريدقتلا اذه لعجت ةقلتخملا طوغضلا نأل امإو . كلذلا
 ريغ وأ ًأمامت ةيتاذو اهب قوثوم ريغ جئاتن نع ثحبلا ىنعي ىناهن ميوقت نع ثحبلا نإ

 + تاجايتحالا هذه ددحي نم
 نمو. |! ماوعألا لالخ ةريثك تاكرح ريوطتلاو بيردتلا الاجم دهش

 ميوقت نم ليلقلا نكلو .'تاكرح ةملك نم رثكأ 'مدقت' ةملك لمعتسا نأ لّضفأ ىبناج
 . ًاريطخ أرمأ ”مدقت" اهنأب اهفصو لعجب امم .ًانكمم ناك وأ مت دق ةديدجلا لخادملا كلت

 ةتلا لامعتساو بيردتلا عيضاوم ىف ةحضاو تاروطتلا كلت تناكو.

 روطتلا ناك امبر نكلو . ةلمعتسملا لخادملا عونت ديازت ىف نكمي ام عضوأ تناكو
 ىلع يتردق مدع نم مغرلا ىلع مدقتلاب هفصو بسانملا نم نأ دقتعأ ىذلا . ىسيئرلا

 دردتلا كلتمت ىتلا ةهجلا ىف نمكي : كلذ تايثإ

 ىذلا وهف . بردملا ىدي ىف ًابيرقت هلمكاب ًاؤكرمتم بيردتلا ناك ةليلق تاونس ليقف
 ناك تايسانما نم ريثك ىفو . اهميمصتو اهاوتحمو اهتدمو ةرودلا فادهأ ددحي
 :| ىلع ةلماك ةرطيس بردملا رطيسي ثيحب ةيميلعت ةعيبط اذ بيردتلا



 يناثلا لصقلا ديا ىف

 دادعتسالا ديازت لاح نم لخدملا اذه ىف أدرطم ًارييغت ةريخألا ماوغالا لالخ اندهاش
 رظن تاهجو نم هنودبي ام لبقت مث . اهؤادبإ مهنم بلط ىتلا نيبردتملا رظن تاهجو ليقتلا
 لاكشالا لثم .مهلبق نم رادتو نيبردتملا ىلع زكرمتت ثادحأ هنع جتن امم ؛مهنم بلطت مل
 0 . انهدسمام 6هدنرك ةهجاوملا تاقلح وأ 10ةدسد بيرذتلا تاقلح نم ةفرطتملا

 ةينب تناك نأ دعبف .هباشم ررحتل ةيبيردثلا تارودلا تاميمصت تضرعت امك

 ديلقتلا ناك دقف .ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدحت ىف ةظامم لخادم
 .اهيلإ امو مهنع لوئسملا صاخشألا تاراهم ةبقارم ىلع لمعلا سيئر رود لمتشي نأ

 .حشرملا صخشلا نع ردصت رظن ةهجو ةيأ نع رظنلا ضغب دحاو بناج نم حيشرتلا
 بيردتلا ةلسم تحيصا ٠ وبلا باطلا ىلإ لبي ةرادإا ىف ديدج ماظن لاخدإو

 ىف بغا نكآ مل) 0
 ىلع ةيقيقسلا ةكراشملا ىلع ةينيملا ةرادإلا اهققحت ىتلا لخادلا عجشتو .(روضحلا
 ردابي ىلا درفلا لبق نم ةيبيردتلا ةجاحلا ديدحت هيف متيو هراشتنا دادزي لخدم
 . لمعلا سيئر عم اهل ةنكمملا لولحلاو ةلكشملا ةشقانمي

 ًاماظن يزاذإلا ريوطتلا اهيف نوكي ىتلا تامظنملا ضعب ىف ةحجرثت
 مسقلا ريدم مايق نم رمألا ةقيقح ىف هنم للقي لمعلا ىلع دارفالا بابكناف .ًايح

 كلذل ةجيتنو . هبسومرم ريوطت ىف هتكراشمو نيطشنلا همامتهاو هتابلونسم ة
 ةصرفلا حاتتو يعم ب ردم قارشإ تمت عمتجت :يردتلا نم تاموعجم ىف + 7:000006 بيردتلا كافل (1]
 .ةيرحب مهتاأ نع ريت اهيف يكراشملا

 اهل



 مهتقيرطب ةكراشملل نورطضي الو غرف ىف نوكرتُي ال دارفألا نإف

 ةقيرطلا هذهب ةمظنملا ريوطت ةئيهو ىرادإلا ريدملا لمعي امدنعف لاح لك ىلعو
 ضفب نيفرطلا نيب لماش شاقت ةجيتن نوكي بيردتلل ىئاهنلا حيشرتلا نإف . ةلاعفلا
 ةطخ ىف اهرود نع بيردتلا ةرادإ للاستت دقو .ةردابملاب موقي ىذلا فرطلا نع رظنلا
 نإف عبطلابو .(بيردتلا ءاربخ نحن فاطملا ةياهن يف) اهلوقك بيردتلا تاجايتحا ديدحت
 .ةينعملا ةمظتملا ىف بيردتلا ةرادإل هيلع قفتملاو ددحملا رونلا ىلع دمتعي ريثكلا
 ةريثك لماوع انهو .ةمظنلا ماسقأ ةفاك ىلع ةيرورضلا تاراهملا عيزوت ىلإ ةفاضإلاب

 ةيبيردتلا تاجايتحالا حسمب (ةلصلا ىوت نم سفنلا ءاملع وأ) نويردملا موقي نأ دي
 كلتب مايقلل ةيرورضلا تاراهملا كلمت ىتلا ةمظنملا نمض نونوكي دق مهنأ رابتعاب
 ديدحتل تالباقملا ءارجإل تاراهملا كالتما هتكمي ىذلا صخشلا وه بردم اف . تاحوسسملا
 رثكأ ةفرعم كلتمي سفنلا ملاعو .ًالثم ماسقالا ىريدم نم رثكأ ةيصخشلا تافصلا

 يسيئرلا رودلاو ...ًارج ملهو .ةيصيخشتلا تاثابتسالا ميمصت نم هتكمت ًاقمعو ًاعاستا
 مهتاربخو مهتاراهم لامعتسا ىف لثمتي دق فورظلا هذه لثم ىف نويردملا هبعلي ىذلا

 بردملا نمضي رودلا اذهب همايقيو . تايلعلا ةسرامم ىف مهئاسؤرو نيبردتملا ةدعاسمل
 درشلا ىرود بصتفي الأ ىلع صرحي نأ هل دب ال نكلو . حاجنلا نم ةجرد ىلعأ
 مهل ناك ام اذإ ربكأ دح ىلإ دارقألا مزتليس عقاولا ىفف .نيعورشملا لمعلا سيئرو
 هيجوتلا مدق ام اذإ بردملا رود ةناكم دادزتس امك . ةيئاهنلا ةليصحلا ىف ماه ماهسإ
 .. ةينهملا بادآلا عم ىشامتت ةقيرطو ةقابلب ةدعاسملاو

 تاجايتحالا ديدحتل ًليهأت رثكالا امه بردتملا درفلاو مسقلا ريدم نإ لاقي دقو

 بجي مث نمو ؛ لمعلاب ناملمو ؛عقوملا ىق نادوجوم ةياهنلا ىف امهف .ةيبيردتلا

 نكلو . ةلوهسو ةعرسب ىبيردت لح ىلإ جاتحت دق لكاشم ةيأ ديدحت ىلع نيرداق انوكي

 ىلإ ةطاسبلا ىهتنمي لوحتيل صقانتيس هرود نإف .ًايلحم ةجحلا هذه بردملا لبق ام اذإ
 لمعلا سيئرو بردتملا بلط بسح بيردتلا نم لكش ىأ ذيفتتب موقي لعافت لماع

 ةثالثلا فارطالا نيب ةكراشملا رفوت ةلاح ىف ىنعم رثكأ ةقالع جتنت فوسو

 تاربخ نم هيدل امب فارطألا هذه نم فرط لك مهاسي ذإ ؛ بردملاو ,لمعلا سيئرو
 ىف مهرود ىلإ ةفاضإلاب ىراشتسالا رود نويعلي امدنع نييردملا ةناكم دادزت فوسو

 اتعب م



 ديلا ىف

 ةيعقاو ةرظن انرظن ام اذإو . بولطم بيردت ىأ ريفوت
 ردتلا تاجايتحالا ديدحتل ىفاكلا عفادلا مسق ريدم لك ىدل

 فيو . أيسيئر ًارود بعلي نأ بردملا ىط نإف تالاحلا هذه لثم ىقو , كلذب مايقلا
 كلذ لمع تاوطخ ةيبيردتلا تاجايتحالا ددحي دق ىذلا فرطلا نع رظنلا
 (6-0) مقر لكشلا ىق نيبملا جذومتلا ىف امك, اهحيضوت نكميو ةهياشتم ديدحتلا

 ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدغ ؛ (-2) مقر ينايبلا لكشلا

 ليز لل

 .ةجاح كانه نأ كاردإ

 / ضارعالا روهظ
 ليز 0

 ةمرأ هن بتسج  ةينرعق ةيلسنا هع

 تاثايبلا عمج
 ىلع ةلحرملا كلت دمتعت ام ًأبلاغو ٠ ةعونتملا قرطلا نم ددعب )١( ةلحرملا هدب نكمي

 موقت ب /1 كلاته نكت مل امو . ةمظنملا تايلونسم اهقتاع ىلع عقت ىتلا ةهجلا
 ةجبتن وأ ةفداصملاب رهظت تاجايتحالا كلت نم ريثكلا نإف :ةيبيردتلا تاجايتحالا حسمب
 ضعبلا اهضعيب ةلص تاذ ريغ ةطشنأ

 رهظي امدنع ىف ةيبيردت تاجايتحا دوجوب ىحوت ىتلا ةعئاشلا تالاحلا نمو.
 دؤب مل لمعلا نأ ىلع روصقلا كلذ لديو .اهجاتنإ وأ ةمظنملا تامدخ ىف حضاو روصق
 ىذفتم تاراهم ىف روصق ىلإ كلذ ىزعي امبرو .ام ةلحرم لالخ ةحيحص ةقيرطب
 درجمب نكلو .ةيبيردتلا تاجايتحالاب ةلص ةيأ روصقلا اذهل نوكي ال دق عيطلابو .لمعلا
 .ًادج يعيبطلا نم ةيقطنم ةوطخ ربتعي ىرحتلاب مايقلا نإف راذتإلا تاراشإ روهظ

 وي - هما



 ديلا ىف يتاثلا لصفلا

 فاشتكال تابسانم نوكت نأ نكمب ةماع وأ ةيلام تناك ءاوس تاعجارملاو .اهذا
 ةفكشم نع ًاجتان روصقلا اذه ناك اذإ ال ىروف ديدحتي مايقلا متي اه ةداعو .روصقلا
 اهفالخ مأ ةيبيردت

 ةرورضلاب ىنعي فقاوملا وأ ةفرعملا وأ تاراهملا ىف روصقلا نأ ضرتقي الأ بجيو
 دق لاعفلا ءادألا ىف قافخإلاف . (؟) ةلحرملا ىف كلذ دكؤنس امك ةيبيردت ةلكشم دوجو
 مدع وأ بيردتلا مادعتا ىلإ صقنلا وأ قافخإلا ىزَعُي دق ذإ , نيبيس نم دحاوي طبتري

 وأ ةراهملا كلتعي دق درفلاف . ذيفتتلا مادعنا ىلإ ةطاسبب ىزعي نأ نكمي وأ ٠ هتيلعاف
 لكاشملا نمو .هب مايقلا ضفري وأ ذيفنتلاب موقي ال دق هنكلو لمعلا زا

 اذإو .هلمع ىلع را
 نم ىودج ال هتإف ةيلعافب لمعلا ءادأ ىف قفخي لازي ال هنكلو ًالاعف

 .مسقلا ةرادإ ليق نم ًارشابم ًالخدت ةلكشملا بلطتتو .

 ديل خلا
 ةيبيزدت تاجايتحا كانه تناك اذإ ام ديدحتل هنيفنت عتي صاخ عسسم ةجيتن وأ

 ,ردتلا تاجايتحالل ًاقيمع ًاليلحت (4) ةلحرملا نمضتتو
 "| تاجايتحالا ديدحت ةيلمغ نم نييسيئر نيبناجب ةلحرملا هذه مسنتو .اهقيفحت

 .. ةعالللا عج. لطقلا تاما ::امع

 لجأ نم تايصوتي طبتري

 : ليدحتلا
 اتيلع بجي ؛لمعلا ىدؤي ىذلا صخشلا ىف وأ لمع ىف ةلكشملا ديدحت اندرأ ام اذإ

 . فقوملا عيحصت نم نكمتن نأ ليق امهتعيبطو رودلا وأ لمعلا مجحل لماكلا كاردإلا
 كانه ةيلمعلا هذه ىقو . ًالعف ثدعي ام ليلحت قيرط نع كاردإلا اذه دكاني وأ متيو
 انثحب دنع اندجو امم ربكأ ةضمافلا وأ ةبراضتملا تافيرعتلا تاذ تايمسملا نم ددع
 . ةحصلا تابثإو ميوقتلا ىف

 تاجايتحالا ديدحت ىف ةديفم ربتفت ىتلا ليلحتلل ةثالثلا ةيسيئرلا بناوجلاو
 .ةفلتخملا بتاوجلا هذهو . تاراهملا ليلحتو . ماهملا ليلحتو , لمعلا ليلحت : يه ةيبيردتلا

 اهل



 يق بيترتلا اذه عابتا ىف ايازم كلاتهف .ةنيعم تاراهم اهرودب بلطتت ىتلاو , ماهملا
 . ةيبيردتلا تاجايتحالا ليلحت

 لمعلا تاطاشنل ًالصقمو ًالماش أفصو بلطت ليلحتلا نم ىلوألا ةلحرملا ىف
 لآ لغشمو . روجألل بتاكو ٠ قدنف ىف لايقتسا فظوم لمع لثم . هتابلطتمو هلمكاب
 باستكا نم ًاريبك ًاردق رقوت لئاسو ةدع دجوت نأ ىهيدبلا نمو . غلإ... ةطارخ
 فرعي ام وه ةدئاف لئاسولا هذه رثكأ نوكي نأ بجيو . لمعلا ةيقلخ نع تامولعملا

 ىلع ضحلاو ةقيثولا هذه ةميق مغر ذإ بجي ةملك تلمعتسا دقو . لمعلا فصو مساب
 ةظوفحم' اهتأب اهفصول امإو .ًالصأ اهرفوت مدعل امإ : ةردان اهنأ الإ أمئاد اهريفوت
 "ماع رشع ةسمخ لبق اهدادعإ ذئم اذه ام ناكم ىف.

 وأ لمعلا فصوب ةصاخلا هثيؤر نوكي نأ ةيبيردتلا تاجايتحالا للحم ىلع نإف الإو
 ناني ونقل لح دتتفي
 : لمعلا فصو

 تابجاولا حضوي ةفيظولا بئاوج ةقاكل ةضيرعلا طوطخلاب نايب وه لمعلا فصو
 نايبلا اذه انيدعت ام اذإ لمعلا فصو طامنأ توافتتر .اهب ةقلعتملا تايلوؤسملاو
 « ماودلا تاقلاسو لاصتالا تاوتقب قلعتت ًادونب لمشي نأ نكميو ٠ ىساسالا

 ريسي ةلصلا تاذ لمعلا فصو نم دونبلا كلتب ةيسيئر ةروصب متهت فوس
 رشؤملا نوكت دق .تاونقلا هذه بايغب وأ لاصتالا تاوئقب ةقلعتملا دونبلا نكلو .ةفيظولا
 فظوم لمع فصو ىلع لاثم وه (؟-1) لكشلاو .روصقلا دوجو ناكم ىلع لوألا

 تاجايتحالا ليلطت ضارغأل اذه لمعلا فصو لامعتسا دنعو
 هنال ؛اذه لمعلا فصو ىف ةيمهأ رثكألا نوكبس تابجاولاب صاخلا ءزجلا نإف ةيب

 نأ بجيو .ئادأ ىلع ًارداق نوكي نأ بجي امو درفلا لماعلا نم بولطم وه ام فصي
 حضوب ىفاضإ زج ىلع ًالمتشمو ًالماك لمعلا فصو ىق ةقيظولا تابحاو فصو نوكي
 ريغو ةطيسب هيف ةمدختسملا تارابعلا نوكت نأو ءرخآل تقو نع ىدؤت ىتلا تابجاولا
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 ديلا ىف يناثلا لصفلا

 نوكت اميرو .ةفيظولا ماهم نم ةدحاو لك ىف باهسإلا نود ناكمإلا ردقب ةضماغ
 لمعلا فصو ةءارق ىه ةيبيردتلا تاجايتحالا لطم ىتلا ىلوألا ةوطخلا
 تابجاولا هذهل لماكلا مهقلا نم نكمتي ىتح هتابجاول هتيدات ءانثأ صخشلا ةبقارمو
 ضعبي اهضعب اهتلصو

 : لمعلا تافصاوم
 ةقلعتملا ةماعلا ةفرعملا نم ديج ردق للملا ىدل نوكي نأ ىغبني ةلحرملا هذه دنع

 ءاهمهف متو لمعلا فصو ىف تدصر دق تابجاولاق ؛هليلحت ىق بغري ىذلا لمعلاب
 لالخ ةيبيردتلا تاجايتحالا حضتت اميرو

 ةطاسبي نوكت دق بيردتلا ةقيظوو .هنادأ ةيقيك فرعي ال هئال نيعم بجاو ءادأ ام صخش
 ىلع أرداق حبصيل لمعلا زاجتإ ىلع رداقلا ريغ فقوم ىف وه ىذلا صخشلا بيردت
 ميوقتلاو ةحصلا تابثإ تالاح نم ةلاح ىلع ًاييسن ًأطيسي الاثم كاذ نوكي دقو :هزاجنإ

 ىفيظو فصول جذوم :(5-() مقر ىنايبلا لكشلا
 قبتق ىف لايقتسا فطوم + .ةقيظيلا يمسح
 .انرجح ماظن ءارجإ مايل

 قتلا ةراداو نئايزل نب ةيسيئرلا لاصتاا ةقلح هنوك ىلإ
 لابقتسالا يقاوم ةيقبب لاصتالا :7* ًبلاج . .لابقتسالا ىقظوم سيئرب لاصتالا + ىلعأ ىلإ : لاصتتلا تاوتقا

 ةفاسلار لابقتسالا ىفلتوم د «نون مه نمي لاصتتلا : شن ىلإ
 ءقح ينداا نيفظرملا نع لايقتسالا ىفظوم سين مامآ لوزسم ؛  تاياوؤسلا
 :هيصافتو ) تايرولا ماقت : مولا تاعانع

 تلبجاولا
 ننال تائاسناو سكشملاو ةضاهلا لاسر قرم نع فرغلا تازوجح عم

 كذ ةفطتلا تدلجسلا لابكإ

 ه(قيفس مه انا

 ايووؤملا سبيشفت +
 . ةحاتملا لئاسولاب ءالمعلل تازوجحلا ديكا
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 يناثلا لسفلا مديل يف
 ليلحت دنع ةخضوملا ةطيسيلا ةييبردتلا ةجاحلا زوبت نأ ادج لمتحملا نمو

 رمألا قلعتي امدنع قمعتلا ىرورضلا نمو .ددجلا نيلماعلل ةيبيردتلا تاجايتحالا
 تاوطخلاو لمعلا تافصاوم حبصت انهو .ةربخ رثكالا ال يعقل تاجايتحالاب
 :ريبك ةميق تاذ اهعضول ذهتت ىتلا

 نم نكمتي ىك درفلا ىف ةيولطملا فقاوملاو ةفرعملاو تاراهملا لصقي لمعلا فصوق
 نوكي دق روكبدلا لماع تابجاو نم ًادحاو نإف لاثملا ليبس ىلعق .لمعلا تابجاو ذيفنت
 ىف حضوم وه امك ءام دح ىلإ لمعلا تافصاوم ودبت ةلاحلا هذه ىفو . قرولا قبلعت

 . (؟-5) مقر ينايبلا لكشلا
 ةيمهاق . (؟-0) ىتايبلا لكشلا ىف لمعلا تافصاوم ىف فقاوملا جاردإ متي ملو

 فلكي دق ىذلا ناهدلاو روكيدلا لماع ةلاح ىفف .رخآ ىلإ لمع نم تواقتت فقاوملا هذه
 ةيعامتجالا تاراهملاو .ربصلا :لمشت ةيرورسقلا فقاوملا نإف : لزانملا ىف قرولا قصلي

 اهنم قطتي امو ةيصخشلا ةفاظنلا رومأ نم ديجلا فقوملاو . ىعامتجالا ىعولاو.
 . اذكهو , اهيف لمعلا متي ىتلا

 نأ ىهيدبو .صقنلا عقاوم ديدحت لهس .ًاليصقت رثكأ لمعلا تاقصاوم تناك املكو

 نوكت رخآلا ضعبلا تافصاوع نأ نيح ىف ةلصفمو ةلوطم نهملا ضعب تافصاوم نوكت.

 دوجو ةردن مغر هنأ ديكاتلاب ةيبيردتلا تاجايتحالا للحم فشتكيس نكلو .ًايبسن ةطيسي
 ىرورضلا نم عبصي اذلو .هنم ةردن رثكأ لمعلا تاقصاوم دوجو نإف ٠ لمعلا فصو
 ةيلمعلا لمتشتسو ,كلذ لمعل ةلهس ةقيرط كانه تسيلو .رفصلا ةطقن نم !ءدب اهعضو

 يتالا ىلع
 . لمعلا ةيقارم

 . لاكشألا نم لكشب لماعلا ةشقاتم -
 ٠ ىلاتلا لصقلا ىق تانايبلا عمج ةيلمع ىف ةلمعتسملا قرطلا ضعب ةشقانم متنسو

 . ةصاخلا هلخادم رايتخاب معني نأ للحملل حيتي ىذلا لاجملا وه اذه نإ ذإ

 تت اكل



 ودينا ىف يناثلا لسفنا

 لمع تافصاوم جذوم : (1-7) مقر ىتايبلا لكشلا

 . روكيدو ناهد لماع : ةفيظولا ىمسم

 . قرولا قصل -7 ١ تابجاولا
 . قرولا ةيعون رايتخا : ةمهملا 1/7

 كلذ ىف امب ناردجلا ةيطغت ىف ةمدختسملا ع اونالا : ةفرعملا
 اهجيستو ع اونالا كلت ةوقا

 .ديلاب هسسحت قيرط نع قرولا ريدقت ىلع ةردقلا : تاراهملا
 . ةرجحلا سايق : .ةمهملا ؟/؟

 .تادحولاب سايقلا قرطو ريدقتلا قرط : ةقرعللا
 -تادحولا لمعتست ىتلا قرطلاب سايقلا : تاراهملا

 ىف ةيسيئرلا فئاظولا عيمج عاضخإ ةيناطيربلا ةموكحلا تررق تاونس عضب لبق
 كلذو ! م1147 ماع لولحب ليلحتلاو ةساردلل ىنهملا عاطقلاو ةراجتلاو ةعانصلا ىعاطق
 نأ ضورفملا ناكو . ةفيظولا كلت لغشي ءفك صخش نم ةعقوتملا ءادألا ريياعم ديدحتل
 تاعانصلا يقو ةلودلا ىوتسم ىلع اهسفن ريياعملا قبطت ثيحب ربياعملا كلت عضوت

 دجوت ,ةعانصلا نع رظنلا ضغبو .ةفلتخ
 ةعانص لاجم ىف بردتملا ةنهم تابلطتمف . ةكرتشم لمعلا نم بناوج ةنهم لك ىق
 بلاطم بردملاف . ةيئابرهكلا ةسدنهلا عاطق ىف بردتم ىف ةيولطملا اهسفن ىه نابلألا

 ةنحاش قئاس ةنهمو . تا
 وث ديدحلا نابضق لقنل ةنحاش دوقي اهقئاس ناك ءاوس . ةءافكلا تابلطتم سفت اهل

 7 فيقتل مكر ةمورشتو هَذيقتو لإ
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 يناثلا لصفلا ديلا ىف

 كلت نكل .ىرخأو ةكرش نييو ءىرخأو ةعانص نيب تافالثخالا ضعب عبطلاب كلانهو
 هذه نم ريثك ةجلاعم متتسو .اهنيب ةكرتشملا ماهملاب ةنراقم ةليئض تاقالتخالا
 تارشؤم" ناونغ تحت لصفنم ءْرِج ىف كلذ متي ام ًابلاغو :ليلحتلا نعض تافالتخالا
 .ىدملا

 اهريياعمو ةءافكلا ليلحت ىتأي ةرم لوالو نكلو , لخدملا اذه ىف ديدج كلانه سيلو
 ةفاضإلايو .هلمكاي دلبلا ىف ةءافكلا ميوقنل ةليسو رفويو ؛قفاوتملا يموقلا ىوتسملا ىلع
 وأ مهسقنأ تاعانصلاو نهملا ىلثمم ةطساوب عضوت ريياعملا نم ريثكلا نإف كلذ ىلإ
 مايق مدعب ىصويو ٠ بيردتلا ىف ًانيرمت هنوك نع ديعب اذهو ,مهعم قيثولا نواعتلاب

 تاموطملا ردصمق .نيئاسم ءاربخك الإ مهمادختسا متي
 اهظاشو اهسفن ةفيظولا وه ىسيئرلا

 تلا ةرادإ عم كارتشالاب ريباعملا عضو نع ةلوئسملا تاثيهلا فْرمُتو
 ةنام اهنم ًادوجوم ناكو :ةيدايقلا تاثيهلاب لمعلا ةرازول ةعباتلا ةيبرتلاو تاعورشملاو

 باحصأ نع نيل هلا هذه مضتو . باتكلا اذه دادعإ دنع ًزاهج نوسمخو
 ثاذ ةينهملا تائيهلاو نييراشتسالاو نييويرتلاو تاباقثلا نعو تاعاتصلا ىف لمعلا
 ىتلا ريياعملا تادوسم لمعل نييراشتسالا عم ةيدايقلا تائيهلا هذه دقاعتتو , ةلصلا
 .ماعلا لامعتساللا اهتساردب موقت
 .. رسماعملا مادختتسا

 ىلع اهريدقت وأ اهسايق نكمي ةقفاوتم تايوتسم ىلع دّدحت ءادألا ريياهم نإ ثيد

 مادختسالاو .ةغوتتمو ةعساو تاقيبلعت اهل نأ ىلغ ةيوتكملا اهفيص ىلإ رظني هنإف .لقألا
 سيباقملا هذه نوكت نأ بجيو .ةينهملا تالهؤملا نيبو اهتيب طبرلا ىف وه اهل ىسيئرلا
 ضعب ضيوفت نع ةلوئسملا ةهجلاوهو ةينهملا تالهؤملا ىنطولا سلجملا ىدل ةلوبقم
 تالهؤملا" ةزاجإ عنم اهريغو (8715:0, 5تدال# ,©ازن :دهف ©6هفاءلعز لثم تانيهلا
 هولا ةيتهملا تالهؤملا" ةزاجإ حنمب فارتمالا متيو ."ةينطولا ةينهملا
 ىذلا ةءافكلا ىوتسمب لمعلا زاجنإ ىلع ًارداق هربتعي صخشلل ضم ميوقت لالخ
 . لمعلا تالاجم ىف ةقيظولا هيلطتت
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 منيف يق يناثف لصفلا
 ةدع نم لمعلا باحصأل ةميق تاذ نوكتس ةءافكلا ريباعم نإف كاذل ةفاضإلاب

 عيصت مث نمو . ةيولطملا ءادآلا ريباعمل ةضيرفلا طوطشلا رفوت ىهف : ةعوتتم بئاوج
 تالاجم ديدحتو . ءادألا ميوقتو , ةفيظولا تابلطتم ديدحتو ٠ فيظوتلا ىق ةديفما

 غلإ ... ةيبيردتلا تاجايتحالا
 تن تاليلحت ىأ نم عسوأ اهثأ ىلع تاقيبطتلا ىلإ ىقتلا نكمي هرطلا هذهيو

 نم ريثك ىفق .مهتاجايتحاو نييهانصلاو نييميداكالا نم لك فقاوم نيب داحتا نع
 لغاش ةيقارمل ةيناكمإلاو ةردقلاب نوعتمتي نيذلا نوديحولا صاخشألا نوكي تالاحلا
 مهسقنأ مهو ءلمعلا ىلع عالطالا نم ردق ريكآ مهيدل نيذلا كثلوأ مه هميوقتو ةفيظولا
 نوريدملاو نوفرشملا مهنأ ىأ :ةنهملا وأ ةعانصلا لاجم ىف ةيلاعلا تاراهملا ىوذ نم
 ال دق وأ .ةلوهسب اهميوقت نكمي ال دق ةءافكلا بناوج ضعب نإف عيطلابو . نوينهملاو
 . ىلاحلا هلمع بئاوج ضعب ىف هتبافك زاريإ نم هنكمي فقوم ىف ةفيظولا لغاش نوكي
 لثم ًايرورض ريدقتلل ىرخا لئاسو لامعتسا حبصي دق تالاحلا هذه لثم ىقو
 . عيراشملا لمعو ٠ :اكاحملاو , ةيميداكألا لخادملا لامعتسا

 (70ذهمهل ةسدلؤتىأك) ىضيدخولا ليدحتلا

 لخدملا نع ةرابع ىه ةلصلا تاذ ربياعملاو ةيتهملا ةءافكلا ديدحتل ةيسيئرلا ةقيرطلا نإ
 نم اهريغ نم لضقأ ةقيرطلا هذه لعجت ىتلا ايازملاو .يفيظولا ليلحتلاب فرع ىذلا
 وأ ماهملا تاليلحت مظعمف .ةيئاهنلا ةليصحلا ىف حضتت لامعألاو ماهملا ليلحت لاكشأ
 ليلحتلا نأ نيح ىف :لمعلا اهيلع لمتششي ىتلا ماهملا ىلع زيكرتلا ىلإ ليمت لامعالا
 ريغ وديب لصافلا طخلا نإف لك ىلعو .جئاتتنلا ةيواز نم لمعلا ىلإ رظني ىفيظولا
 اذه ىلإ للحملا عنقت ال أديقعت رثكألا لامعألا تاليلحت نآو :نايحألا ضعب ىف عضاو

 وه ةينهملا ةءافكلا ديدحت ةقيرط ةلاح ىف ًادج حضاولا ءاثثتسالا ناك اميرو . دحلا
 ىف لثمتت لمعلا تايلطتمب ةلصلا تاذ رصانعلا نإ لاقي ام أيلاغو .ةفرعملاب قلعتملا

 تاراهملا ىلع زكرت ىهف ةءافكلا ديدحت ةقيرط امأ . تاهجوتلاو تاراهملاو ةفرعملا
 نكمي ءادألا بناوج نم ًايئاج فصت ال اهدحو تاهاجتالاو ةفرعملا نأ ةجحب ةيلمعلا
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 يتلا وصفا هيدا ىف
 .نيرهاظ احبصيل ةيئاهنلا ةليصحلا لالخ نم ازربي نأ بجي هجوتلاو ةفرعملاف .هميوقت

 ةجيتن ىلإ لصوتلا ىنستيل ةفرعملا ىلع لوصحلا بجيو

 دودحم هئأب هنوفصي نع كلانهو .ًاماع يضر ىقلي ال ىفيظولا ليلحتلا لوبق نأ ىلع
 ةليدبلا لخادملا هذه ىف اهقصو نكمي ةنهملاق . ةيلمعلا جئاتنلا كلت ىلع رصتقي ذإ ؛ دج
 اهل اهئاذ دح يف ةقرعملا ىتحو : جتانلا ءادألا درجم نم ريثكب رثكأ صئاصخ اهل ناب
 اذه تح نكلف : عذاش ةذَس عمد يف ةبآهجإلا نيك دقو .لدملا فيرست نش اهناكم

 ىف ىفيظولا ليلحتلا ١| ريياعملا نأ ظحالملا نم نوكيسق : هلكاشم هل "لحلا"
 . ىرخالا تامولعملا ن أردق اهباسح ىق لخدت نأ نود ةلماشو ةدقعم ريباعم
 :ةيلقلل اهتبتلرمو اومهق بصض ميزو لاماتسسالا ةبعصو ةذطم ةادآلا تحبصل ان اذإو
 دق لماش ريغ هنوك لامتحا مغر ةطاسب رثكالا لخدملاو , لءاضتت اهلامعتسا صرف نإغ

 . ءىش ال نم لضفأ نوكي

 :دفآلا ريهضم

 ةنهملا ىف تاراهملا ىوتسم ىلع دمتعي جئاثن نم هنع رفسي امو ليلحتلا ىدم نإ
 ةينيتور ةعيبط اهل ىتلا كلت ةصاخبو -نهملا مظعم ىف ريياعملا ديدحتو . ةساردلا لحم
 ١ سيياقمو رصانعلاو تادحولا ىهو ةيساسألا بتاوجلا بلطتي -اهريغ نم رثكأ
 رثكأ أفصو بلطتت ىهف ًالثم ةرادإلاك تاراهملا نم ىلعأ ىوتسم جاتحت ىتلا نهملا امأ
 ةيسيئرلا راونألاو ةيسيئرلا ضارغألا ىلع ًأضيأ اهريباعم لمتشت دقو .ًاعسوت
 ىدملا تارشؤمو

 ةنهم ريياعم نايب يف ًالثمف .ينهملا دصقلا نع ماع ريبعت وه ىسيئرلا ضرغلاو
 ةمظنملا فادهأ قيقحت) وه ىسيئرلا ضرقلا نإف ةيمومعلا نهملاو ماع لكشب

 . (رارغتساب اهتاذل نيسعتو
 تالانجت ىمو :ةيسيئرلا اهراونأ وم كلذ ىلي ىذا ةنهخآ نم رشألا ىزشسللو

 امأ .ميوقتلل ةلباق ًاديدحت رثكأ زيبمت اهنمض نكمي ةفيظولا لغاش ةيلوئسم تحت ةعساو
 .اهميوقت نود لوحت ةجرد ىلإ ةماع ةعيبط تاذ يهف اهسفن راونالا

 0 اعمل



 ميتا يف يناثلا لصقل
 مت لمع ةجيتت م٠194 ماع ىف ماع لكشي ريدملا ةنهمل ءادألا ريياعم ترشن دقو

 دقو . ةرادإلا ةحئال ةردابم ةمظنمو بيردتلا ةلاكول ةكرتشملا ةلظملا تحت هليلحتو هعمج
 ىلاتلا وحثلا ىلع ةيسيئرلا ريدملا راودأ ريياعملا هذه يف تددح

 - ةيلاملا

 . دارقال
 تامولعملا ةرادإ -

 تاءاقكلا ةرادإ
 اذام“ عساولا لاؤسلا نع بيجت ىتلا ةعساولا تارابعلا كلت نأ ىهيديلا نمو

 ةدحو وه كلت ىلي ىذلا ىوتسملاو .ريدقتلا نم نكمتلا اهديدحتو اهلقصا
 ىلإ ةراهم ىوتسم نمو ىرخأ ىلإ ةنهم نم توافتي مقرلا نأ نم مغرلا ىلعو .هادألا
 نم دحاول ناتدحو تددح دقو . تادحو سمخو نيتدحو نيب ام هديدحت داتعملا نمف رخآ

 ىلع كلذو , ةيلاملا ةرادإلا وهو ةبسيئرلا راودألا نم دحاو ىف ةيرادإ

 , :هراؤللا قاضتسا ةزامإو دصر
 . تاعورشملاو ةطشنألل لاعفلا دراوملا صيصخت نيمآت

 : ريوطتلاو بيردتلا ةءاضك ريياعم

 بيردتلل ةينطولا ريباعملا ريوطتلاو بيردتلل ةيدايقلا ةئيهلا ترشن م١194 ماع ىف
 كلذ بقعو . (ه)و (؟)و (؟) ةينطولا ريوطتلاو بيردتلا تالهؤم تايوتسمل ريوطتلاو
 ريياعملا تدقتتا كلذ تلت ىقلا نيتسلا لالخو . ةرفوتم ةينطولا تالهؤلا هذه تحبصأ
 امك .هريسفت بعص ىلا ىؤغلا' ضومفلاب تالاحلا ضعب ىف تمستا اهنأ ساسأ ىلغ
 بعقاوو ةيقطنم ةغيص عبتت مل اهنأ

 اكل ممم



 يناثلا لصفلا ودنا ىف

 ارم ءارجإ ريوطتلاو بيردتلل ةيدايقلا ةنيهلا تررق تاقيلعتلا هذهل ةجيتنو
 تالهؤملل ينطولا سلجملل اهل لدعم راطإ ميدقتو م1544 ماع علطم ىف ريياعملل
 اديدجلا ريياعملاو تالهؤملا حرط ىه ةيتلا تناكو , (586:013786: كفتوكس) و ةينطولا

 ءارجإل ةعجارلا نم ركبملا ءزجلا ىف اوكراش نم بلط نكلو م1944 ماع عيبر ىف
 ىلإ اهئاهتإ دعوم ليجأت متو .ةعجارملا ديدمتب رارق ذاختا ىف ببست قمعأ ةعجارم

 اوح قاقتا ىلإ ةياهنلا ىف لصوتلا متو . م 199؛ماع وياما
 م1154 ماع فيرخ ىف ةديدجلا ريياعملاو تالهؤملا

 ترشنو ؛ةعجارملا جنا

 ١ يسيئرلا ضرفلا
 ىف وه ىذلاو .هتشقانم ىرجت ىذلا رودلا نع ديقملا ريبعتلا وه ىسيئرلا ضرفلا

 .ريباعملا عضو هنعض نكمي ىلا خانملا ئيهي امك ءريوطتلاو بيردتلا رود ةلاحلا هذه

 ةيرشبلا تاردقلا ةيمنت وه يسيئرلا ضرفلا نإق ريوطتلاو بيردثلا رول ةبسنلايو
 . مهفادهأ قيقحتل دارفألاو ثامظنملا ةدعاسملا

 + تالاجملا

 ىدؤت ةعساو لمع تالاجم نيعن نأ ىسيئرلا ضرغلا نع ماعلا ريبعتلا نم عيطتسن
 ةسمخ ريوطتلاو بيردتلل ةيدايقلا ةنيهلا ريياعم تتمضت دقو ٠ ضرغلا كلذب ءاقولل

 ىف تالاجم

 ٠ ةيريوطتلاو ةيبيردتلا تاجايتحالا ديدعت .
 نيوطتلاز بيردالا ميِبصتَو طيطقت و +

 . ريوطتلاو بيردتلا ذيفنت +

 . زاجنإلا ميوقتو مدقتلا ةعجارم +
 . ريوطتلاو بيردتلا ةيلعاقل رمتسملا نيسحتلا «
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 وديا ىف يناثلا لصفلا

 + ةيسيئرلا راودألا

 اهنم لاجم لك لمشيو هالعأ ةجردملا تالاجملا رثكأ ليصقتي ةيسيئرلا راودألا ددحت.
 ىه ريوطتلاو بيردتلل ةيدايقلا ةئيهلا ريياعم ىف راودأ ةعبرأ ىلإ نينثا نم

 ..ريوطتلا تابلطتمو ةمظنملا لخاد بيردتلا ديدخت : | ١

 .دارفألا ىدل ملعتلا تابلطتم ديدحت : * 1

 تامظنملا ريوطتلا ططخَو بيرقلا ميمصت :١ب

 ,ريوطتلاو بيردتلا جمارب ميمصت : ١ ب
 .اهمنَسو ةيميفتلا دلوقلا ميمصت ب

 .ريوطتلاو بيردتلا ذ
 .تاعومجملاو دارفألا عم ملعتلا ليهست : ؟ ج

 .هتعجارمو مدقتلا دصر : ادا

 :ةيدرفلا تازاجنإلا ميوقن ؛ ؟ د
 .دارفألا اهزرحي ىتلا ةءافكلا ميوقت : د
 .ةمظنملا ىف ريوطتلاو بيردتلا ةيلعاق ميوقت : اه

 .ريوطتلاو بيردتلا جمارب ةيلعاف ميوقن
 .ريوطتلاو بيردتلا ةسرامم ىلع ءرملا تاردق نيسحت : 8 ه
 .ريوطتلاو بيردتلا لاجم ىف مدقتلا ىق ةمهاسملا : ؛ ه

 بيردتلا ميوقتب ةردحم ةروصب كلو (؟ه) ىف نايسيترلا ناروبلا قلعتيو
 بيردتلل ةيدايقلا ةنيهلا مايق دنع هنأ-ًاصاخ ىزغم لمحيو مامتهالا ريثي امم ,ريوطتلاو
 ثحبلاب اوماق نيذلا نييراشتسالا نم ىأ دجي مل ةيلصألا ريباعملا دادعإب ريوطتلاو

 نأ ةيدابقلا ةئيهلا ترعش دقو . 'ميوقتلا ةسراعم راشثنا ىلإ ريشي ًاعساو ليل
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 اذه نأ نيبي لجسم ليلد كلانه سيلو .هتسراعم ىلع كلذ عجشي نأ لمأ ىلع ةيسيئرلا
 نكلو .ميوقتلا ىلإ نولجلي مهنأ نومعزي نيبردملا نم نيريثكلا نإف ديكاتلابو .لصح دق
 ًايلاغو .ةحيحص ريغ لخادم ىلع لمتشي هنأ فشنكي ام ًايلاغ ميوقتلا كلذ صحف دتع

 ىرجأ ام اذإ هنأو . لقألا ىلع هيلإ تاقثلالا نم أنيش ميوقتلا اذه ىقلي نأ ىنطولا

 وحن نيهجوم مهسفتأ نودجيس ةيئطولا ةينهملا تالهؤملل نيحشرملا ناف قداص ميوقت

 .هل عسوت ةسراممو ىلعفلا ميوقتلل ربكأ ةفرعم
 ١ ةدقكلا تادحو

 هالعأ ة /ابعلا لالخ نم درفلا ةءافك ميوقت ناكمإلا ىف سيل
 اهرابتعاب ةءافكلل تادحو ىلإ تمسق دق ةيسيئرلا راودألا نإف ميوقتلا ىنستي ىكلو
 اهرودب تادحولا كلت تمسق دقو ."ةيتطولا ةينهملا تالهؤملاو ةءافكلا ريياعم ءانب تانبل

 نكمي رصانعلا كلت ىف ةءافكلا ميوقتل ةرفوتملا تارابتخالا نمو . ةءافكلل رصاتع ىلإ
 يف ةءافكلا ىلع ةنهربلاب متي ينطولا بيردتلا تازاجإ قاقحتساو . ةءافكلا تادحو ءانب
 . ةيولطملا تادحولا

 ىف تادحولا لاثملا ليبس ىلعف . تادحولا نم ددع ىلع ىسيئر رود لك لمتشيو
 ىه (ريوطتلاو بيردتلا جمارب ةيلعاف ميوقت ) ("ه) ىسيئرلا رودلا

 .| ةعساولا تا

 ,نيؤطشلاو بيزدتلا جمفري ميوقت اه ةيسولا

 . زيوطتلاو بيردتلا جمارب نيسحت :؟7 ه ةدحولا

 .ريوطتلاو بيردتلا تارون ميوقت : *؟ه ةدحولا

 : ةءافكلا رصاتع

 دارملا ةفيظولا ىف ةءافكلل ىقيقح ريدقت ءارجإل فاك دح ىلإ صفت مل تادحولا ىتحو

 بناوجلا تانايب ىهو ,رصانعلا لالخ نم عسوتب ةدحو لك فصو مت كلذل ةجيتنو .اهؤادأ
 .رصانع ةسمخ ىلإ نينثا نيب ام ىلع تادحولا نم ةدحاو لك



 ىه هالغأ اهبلإ راشملا ( ؟١ه) ةدحولا ىف ةتمضملا رصانعلا ًالثمق

 . ريوطتلاو بيردتلا جمارب ميوقت قرط رايتخا : ؟!١ه رصنعلا

 . ريوطتلاو بيردتلا جمارب ميوقتل تامولملا عمج :؟12 ه رصتفلا
 - ريوطتلاو بيرذتلا جمارب نيسمشل تاموطللا ليلحت 1615 دهب ريضتعلا

 رايتخا نم ةينعلا ةءافكلا كلت ىف ةكراشملا جردت هالعأ رصانعلا ةلسلس فصتو
 ةيئاهنلا جئاتنلا ليلحت ىتحو قرطلا
 (عمام مادمت (ةت1علاد) .ادألا سيياقم

 ءانألا نيياعم ىف فتاظوك نمسكم وف اه رصاتفلاو تاذخولا ددضق

 ام (!"عقومسهمع تفاعقس) ءادألا سيباقم ددحتو . (8تادوسسمدع ةاسح ف ملع)
 ةروصب ىرجي فئاظولا كلت ذيفنت ناك اذإ ام ديدحتل موقلا هنع حبي نأ بجي
 . ةيلعاقلا رابتخلا وه اذهو .ةيضرم

 ىلا انتم قو ا طن جيرازتي هب «اورإلا تلا نوراعم حموش وست قو
 ادألا سيياقم نأ دجت ( ؟!١ه) رصنعلا ىلإ ًالثم انرظن ام اذإو .رثكأ وأ

 يلي امك هل ةعسقلا
 .ريوطتلاو بيردتلا جمارب ميوقت : ؟١ه ةدحولا
 .ريوطتلاو بيردتلا جمارب ميوقت قرط رايتخا 31١: ه ةدحولا
 : ءادألا سيياقم

 ةددحم تناك اهميوقت مت ىتلا ريوطتلاو بيردنلا جماربل حضاو ديدحت متي أ
 ..ميرقتلا ةيلبصل ةرؤبك: حلسفتساو حومضوي

 بيرنتلا جمارب نم اهيف بوغرملا جئاختلاو ةقيقدلا فادهألل ديدحت متي - ب
 ريوطتلاو

 هاوتسمو هادمو ميوقتلا ضرغل عضاو ديدحت
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 يناثلا لصفلا مدينا ف

 ريوطتلاو بيردتلا جمارب ميوقت ىلع ةرداقلا قرطلل حضاو ديدحت متي - دا

 رايتخا متيو ,بسانملا بولسالاب ميوقت ةقيرط لك ئواسمو نساحم ريدقت متي - ها
 , ةيسانملا ةقيرطلا

 حوضوب اهديدحت متيو ,ريوطتلاو بيردتلا جمانرب بسانت ادألا سيباقم - و
 قرط قيبطت نكمملا نم

 . نوبساتملا صاخشألا اهيلع ققاويو ميوقتلا ةقيرط هجوأ ةفاكل عضاو ديدحت متي - ها

 :: مهولكلا قيبلح دشن حلضاو :ةيدحتا متي لم

 ىلإ دشرت تاظحالم رصنعلا نمضتي دقف ةجردملا ءاذالا سيباقم ىلإ ةفاضإلابو
 هالعأ ءادألا سيياقمل ةيسنلابو .سياقملاب ءافولل ةبولطملا (ةفرعملاو ءادالا) ةلدالا ةيعون
 ىف تابلطتملاف

 : ىه ةيولطملا ءادألا ةلدأ

 . اهميوقت ىرجي ىتلا ريوطتلاو بيردتلا جمارب ديدحت «

 .ةيقطنلا سسألاو ميوقتلا قرط ديدحت «
 .اهرايتخال ةيقطنملا سسالاو ميوقتلا سبياقم ديدحت +

 ةحاتملا دراوملا دودح ىف مير

 .اهرايتخا

 . هنم ضرفلاو ميوقتلا ىدم حرش «
 . ميوقتلا قيبطتل طيطختلا *
 . قاقتالا لوح تاظحالم عضو *

 : ىهف ةيولطملا ةفرعملا ةلدآ امأ

 ريوطتلاو بيردتلا جمارب ميوقت قرط ه.

 .ةرفوتملا ميوقتلا سيياقم ةلسلس «
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 ديلا ىف يتاثلا لصفلا

 ميوقتلا سيباقم ديدحت
 . عيرشتلا اذهل ةديجلا ةسرامملاو صرفلا ىواستو فيظوتلاب صاغلا عيرشتلا «

 , ملعتلا لوح ةمظنملا ىوتسم ىلعو ىتطولا ىوتسملا ىلع تارظانملا
 . ةيعونلا نيسحتو ميوقتلاب ةلصلا تاذ تارظانملا +

 - (18105© 3018/10 2اااخ) تاهجوملا ةلسكس

 دقف ريياعملا هذه ميوقتل بولظم وه ام لوح تاداشرإلاو ريباعملا لامكإ ىنستي ىك
 ٍبردم لك سيلف . ىدملا تانايب نم ةعومجم لكش ىف رصنع لك ىف ىماتخ ءزج نمض
 موقملا هدوقتو ىدملا تانايب دشرتو :ريياعملا ىف ةدراولا فئاظولا زاجنإ ىلع ارداق
 رصنعلا ءفكلا صخشلا ققحي نأ عقوتي ىتلا تاقيبطتلاو تاقايسلا ةلسلس ىف رظنلا

 ,٠ اهيف

 ىلع لمتشت ىدملا تانايب نإف ( ١71ى) لاثملا ىقو
 ةمظنلاب ةصاخلا ريباعملا .ةينطولا ريباعملا : ءادألا تارشؤم : ميوقتلا سيياقم عاونأ ١-

 - تقولا . ليومتلا , صاخشألا - دراوملا -؟

 - نيرخآلا , هفن موقملا : لبق نم اهعضو مت ىتلا بيردتلا سيياقم .*

 يرخآلا ٠ هسفت صخشلا : ليق نم ةقيطملا ميوقتلا قرط -؛
 ' مظن .يفنثلا ىطغي ىذلا ميوقتلا -*

 . جئاتنلا ٠ فادهألا . ضارغألا
 ٠ دراوملا لامعتسا ءريدقتلا تاءارجإ .

 هجوأ ةفاك - تاهجوملا ةلسلسب ٌءاهتتاو ىسيئرلا ضرغلاب ادب -دوتبلا فصت

 .أدود بعلي نم بلاطي الأ ىهيدبلا نمو .ريوطتلاو بيردثلا ةمهم ىف ةدوجوملا ةءافكلا
 رود رش ةثالثو تالاجم ةسمش ىطغت ىتلا دونبلا ةفاد زجني وأ زوبي

 ساسألا ءاآلا ريياعم لكشتو .رصنع ةنام نم رثكأو ةدحو نيرشعو ةعستو ًايسيئر
 ةينلولا ةيتهملا تالهؤم ةيلع ىنبت ىذا

 مق كح

 ادحاو ادحا



 يتلا لصفلا 1 منيب ىف
 + ةينطولا ةينهملا تالهؤملا

 كلت لامعتسا ىه كلذ ىلت ىثلا ةلحرملاف . ةفيظولا ىف ةلمعتسملا ريياعملا نييعت دعب
 :ةينطولا ةينهملا تالهؤملا" فصول امإو .دارفالا ةءافك تايوتسم ريدقتل امإ ريباعملا
 ةقيطولا راطإ ىف ةفظتخم ًاراودأ نودذي نمم دارفلاو تاعومجملل ةفتخلا تايوتسملل
 ةئيهلا تدعأ دقو .ًاعويش رثكألا وه لامعتسالا اذهو .ةيريوطتلاو ةيبيردتلا

 00 تايوتسملا ىهو .ةينطولا ةينهملا تالهؤملل تايوتسم ةثالث ريوطتلاو بيردتلل

 هذه ىلع تالهؤملا ميدقتي (تاداهشلا] تازاجإلا عنمت ىتلا تانيهلا موقتو ء(2)و
 عضشرلل تيكن نآ ىوتسم لك بلطتيو .طافكلا تادحو ساسأ ىط كاذو تايوتساا
 ةينهملا ةءافكلا (ةداهش) ةزاجإ هحنم لبق تادحولا نم ءازجأو ةثيعم تادحو هزاجنإ

 ريدقت متي ىتح ىرخألا ولت ةدهولا ساسأ ىلع ةءافكلا
 . ةءافكلل بولطملا رايتخالا

 ماع تيرجأ ىتلا ةعجارملا بجومب ترقأ ىتلا ىنطولا بيردتلا نالهؤم لمتشتو
 ريوطت)ريوطتلاو بيردتلا (4) ىوتسملاو .ريوطتلاو بيردتلا (؟) ىرتسملا ىلع م4
 (ه) ىوتسملاو ء(ةيرشبلا دراوملا ةيمفت)ريوطتلاو بيردتلا (4) ىوتسملاو .(ملعتلا
 ىف تادحولا حشرملا ءافيثسا تالمؤملا نم ةذملو لك بلطتتو ,ريوطتلاو بيردتلا
 ىلب امك ًيلاح ىه ىتلاو ةددحملا تارايتخالا

 + ىوتسملا

 رشع ىتثا نيب

 نم) ةيرايتخا (ثالثإ !ةيساسأ تادحو (عبس) . ريوطتلاو.

 نم ةيرايتخا (سمخ) + ةيساسأ تادحو (عبس) ةيميلعتلا ةدئاسملا : 4 ىوتسملا

 .(ًأرايخ رشع ةعست) نيب

 نم ةيرايتخا (سمخ) ١ ةيساسأ تادحو (عبس) : ريوطتلاو بيردتلا ؛ ه ىوتسملا
 .(تارايخ ةرشع) نيب
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 : ةينطولا ريوطتلاو بيردتلا تالهؤم نم (؟) ىوتسملا
 مظعم اهيلع لوصحلل ىعسي ىتلا :ةيتطولا ةينهملا تالهؤملا' ةزاجإ ىه هدهو

 ةزاجإ حئمل ةيولطملا تادحولا لمتشتو .همظعم ىف رشابم ىبيردت رود مهل نعم نييردملا

 ىتآلا ىلع ةينطولا بيردتلا تالهؤم
 (0/) ةيساسألا تادحولا

 . ةيدرقلا ملعتلا تاجايتحا يفت : 1
 ريوطتلاو بيردتلا تارود ميمصت : ؟9ب

 . ملعتلا ةدئاسمل دراوملا ةيمنتر

 . ملعتلا ىلع عجشي ىذلا انما قلخ : ١7ج
 - تاطاشنلاو تارضاحملا قيرط نع تاعومجم ىف ملعتلا ليهست : ""ج

 دادعإ : 77ب

 .هريوظتو هثانال بردللا ميوقت : 5
 .ةيصخشلا ةسراملا ريوطتو ميوقت : "اه
 (ةمئاقلا ىف رشع ىنثا نيب نم ةتالث) تارايغلا

 نييردتملاو ةيميلعتلا جماربلا نيب ةساوملا : ""ج
 تاميلعتلاو حاضباإلا لئاسو ةطساوي ملعتلا ليهست ؛ 4ج

 هيجوتلا ةطساوب ملعتلا ليهست : ”5ج
 ءومجم ىف ملعتلا ليهست : ج

 نييردتملا عم مدقتلا ةعجارمو دصر : ١١

 . ةءافكلا مدع ىلع ةينبملاريدقتلا ةمظنأ ةيبلتل دارفالا ميوقت : 11

 :عشرملا ءادأ ريدقت : 76د
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 ىئاثلا لسقلا 0 ديلا يق

 .! ةلدالا مادختساب حشرملا ريدقت : 77د

 ةقياسلا تازاجنإلا ىلع فرعتلل مهتدئاسمو نيحشرلا عصف : 53د
 ءالمعلاو ءالمزلا عم تاقالعلا ةرادإ : ؟؟ه
 اهتبقارمو اهطبضو دراولا طيطخت ىف ةمهاسملا + 12

 ,٠ نيفظوملا ريفوت ىف ةمهاسملا : 1161 3

 .هالعأ ةروكذملا كلتك ةينطولا تالهؤملا ةزاجإ ليتل نيحشرملا ةءافك ريدقتب موقيو.

 ىدل نكي مل اذإو .قبس اميف اهفصو درو ىتلا ةءافكلا ريياعم تابلطتم عبتي ٌمْرقم
 نأ نكعي بيردتلا نإف تابلطتملا نم ءزج ءاقيتسال ةيولطملا تاراهملا وأ ةفرعملا عشرملا

 ةسرامم ةصرف نيحشرملل حاتق مث نمو .تاراهملاو ةفرعملا كلت ةيمنت ىف دعاسي
 هيف لمكي ىذلا لاجملا وه اذهو . ةعافكلا تايثإ ىلع نيرداق اوحبصي ىتح تاراهملا
 | عم , ةينطولا ةينهملا تالهؤملل ةيلحعلا ةمسلا ميلعتلاو بيردتلا
 | جنم درفتم سايقمك بولطملا ءادألا ىوتسم ىف ةفيظولا زاجتإ
 ةةينطولا

 ىف ةءافكلا ريياعم لجآ نم ةءاقكلا تادحول ةلصقنم وأ ةيفاضإ تايلطتم دجوتو
 فقوتيو :73د /75د ,14د 57د :5؟د ءالاد : تادحولا ةلثماك . ققحتلاو ريب

 ةيولطملا ةزاجإلا ىوتسم عون ىلع تابلطتملا ةعومجم رايتخا

 : ةينطولا ةينهملا تالهؤملا نم , (ملعتلا) ريوطتلاو بيردتلا (1) ىوتسملا

 مهل نمم نيبردملا مظعم هذه ةينطولا ةينهملا تالهؤملا ةزاجإ ىلع لوصحلل ىعسيو
 ةغيظو نمضتت عسوأ فئاظو أضيأ مهل نكلو ٠ ةروصب رشابم ىبيردت رود
 لئامم (ةيرضبلا دراوملا ريوطت) ريوطتلاو بيردشلا نم عبارلا ىوتسملاو .ةماه ةيرادإ
 ىوتسملا حنمل ةيولطملا تادحولا لمتشتو .ام دح ىلإ ةمظنملا ىف ريكأ ريثات هل نكلو اذهل
 ىتألا ىلع (ملعتلا) ريوطتلاو بيردتلا (4)

 بيردتلا ةيلعاف سابف ةيقبك



 منيف ىف يناثلا لصفلا
 (9) ةيساسالا تادحزلا
 .د ارقألا ملعت تابلطتم نييعت ؛ 11

 دارقألا تابلطتم ةلباقم ةيميلعتلا جماربلا ميمصت :11ب

 ملعتلا ىلع عجشي ىذلا غانم ريفوت : ”١ج
 دتملاو ةيميلعتلا جماربلا نيب ةمعاوملا : ""ج

 ةويؤشلا عموتشلا ناره دكر + قنا

 . ريوطتلاو بيردتلا جمارب ميوقت : "١1ه
 ٠ ةريوطتو هئادأل بردملا ميوقت : اه

 (ًرابخ 15 ىوحت ىتلا ةمئاقلا نيب نم ةسمخ) تارايخلا
 .اهليدعتو اهرابتخاو ريوطتلاو بيردتلا داوم ميمصت - ؟1ب
 .اهليدعتو اهرايثخاو ةينقتلا تامولعملا ىلع ةينبم داوم ميمصت : 755ب

 .اهتيمنتو ملعتلا ةدئاسمل داوملا دادعإ : 1+ب

 ىميلعتلا جمانربلا ىف نيرخآلا نيمهاسملا عم ملعتلا صرف ريفوت قيسنت : ١٠ج
 . مهل حصنلا ميدقتو نيملعتلا دارفألا ةدتاسم + ؟1ج

 ةعومجم ىف ملعتلا ليهست : ”ج
 . ةعافكلا مدع ىلع :بملا ريدقتلا ةمظنأ ةيبلتل دارفألا ميوفت : اد

 . هدفكلا ءادألا ةلدأ عمجل قرط ميمصت : 51د
 , عشرللا ءادأ ريدقت : 72د
 . ةفلتخملا ةلدآلا مادختساب عشرملا ريد اني

 اهنم ققحتلاو ةيلخادلا ريدقتلا ةقيرط ةدئاسم - 74د

 ا 0



 يناثلا لصفلا ىدبلا ىف
 .اهتدوج نم دكاتلاو ريدقتلا ةقيرط دصر : 70د
 .ةقباسلا تازاجنإلا ىلع فرغتلا مهتدتاسمو نيحشرملا عصن : 81د
 ,.يوطتلاو بيرنتلا جمازي نيسحتلا : 72
 .ءالمعلاو ءالمزلا عم تاقالعلا ةرادإ : 35ه
 .ريوطتلاو بيردتلا قرط ريوطت : اه
 .هتيقارمو مادختسالا اذه دصرو دراوملا مادختساب ةيصوتلا : (؟) ةدحولا 811

 .مهرايثخاو نيفظوملا فيظوت ىق ةمهاسملا : (4) ةدحولا 3011

 .تارارقلا ذاختاو تالكشملا لحل تامولغملا لدابت : (4) ةدحولا 1:1

 : ةينطولا ةينهملا تالهؤملا لامعتسا

 كيب هيازتي هنتر رسفملأ دقيقا يف وعسل ةينليلا ٌةينولا كامولا لاستساا
 نيفرشملاو نيحشرلا لبق نم ةيولطلا دراولاو تقولا نيب ام هقيبطت دض ججملا حوارتتو
 -نوحشرملا موقي نأ ىلع تامظنملا ضعب رارصإ ىلإ ,نيققحملاو نيموقملاو نييلخادلا
 مهتقو ىف مهب ةصاخلا بئاقحلا دادعإب - قرط ةدعب ةدئاسم نم نوقلي ام معو
 امو .تاداهشلا رادصإو .ريدقتلاو ءىرورضلا بيردثلاو ليجستلا ةفلكت ىلإ .صاخلا
 تامظنملا نم ريثكلا قيعت دق ةفلكتلا نإف هب افرتعم ًازكرم تققح /| نكت مل
 دئاوف نم اهيلع دوعي ام مغر (طقف ةريغصلا سيل)

 دودحلا هربتعت ام ىلع لمعلا ليلحت لاجم ىف ةصصختملا تاهجلا ضعب قفاوت الو
 سيل ىفيظولا ليلحتلا نإق رخآ جذومن لكل ةبستلاب . ىفيظولا ليلحتلا لخدل ةقيضلا
 ةميق ةلواحمب موقي ىعقاوو لوقعم لخدم هنكلو . ةفيظولا وأ ةنهملل ًالماش افصو

 تاكلملا هيلإ فاضت نأ نكمي لك ىلعو . ةنهملا تابلطتمل 'قنال' فصو ىلإ لص
 ةجحلا هذه ىف عسوتلل لاجملا وه اذه سيلو ٠ بردملا ىدل اهرفوت بولطلا ىرخألا
 . (م1551 ىارإ (بردملا ةيلعاف ريدقن) باتك يف لماكلاب اهتشقاتم تمت ىتلا

 اهلل



 كلت ًاصوصخي -ىرخألا ةفورعملا تابلطتلاب اذه ةلمكتيو .ةلوقعم ةروصب ةلمامكو
 كلذ ىلت ىثلا ةيريوطتلاو ةيبيردثلا تاجايتحالا نييعت ةوطخ نإف -كلسملا ىلع ةسسؤملا
 . تاباجإل جاتحت ىتلا ةلتسألا نم لقأ ردق ءاقب عم ةلوهسو ًاحوضو رثكأ حبصت
 : بيزعتقل تفهسموم

 لاجملا ةحاتإل تانايبلا عمج ىلع لمتشت ىتلا .لصلا تاقصاوم ةلحزم ءاهتنا دنع
 نحقن ىآ نإف .ةفيظولل لصفمو لماك ليلحت ىلإ ىدؤملا ةفرعملاو ةراهملاو ةمهملا ليلحتلا
 ًاضيأ رهظيس روصقلا ىدم نكلو بسحف ًارهاظ صقنلا نوكي نلو . ًارهاظ نوكيسا
 ىلإ ريدقتلا اذه دوقيسو .يندالا دحلاب وأ (/ 0-) لدعمي وأ ًالماك ًاروصق ناكأ ءاوس
 لك ىلعو .اهادمو ةيبيردتلا ةجاحلا دوجو لصقت ىتلا بيردتلل ةماعلا تافصاوملا ديدحت
 . تاجايتخالا كلت ةمجرت لبق بيردتلا فادهأ ىيدحت ىرورضلا نمف

 .بيردتلا هقفحي نأ بجي امع حوضوب ريبعتلا متي نأ بجي

 ١ بيردتلا فادهأ

 لبلحتلل ةرشابم ةجيتن نوكت نأ بيردتلا لاكشا نم لكش ىأ قادغأل دباالا
 ةقدب اهنع ريبعتلا نم ىنعم ىأ بستكت ىكل دبال امك . بيردتلا تافصاومو ىفيظولا

 ىأ ةظحالم نكمي ثيحب ًايكولس اهنع ريبعتلا بجي امك , عاطتسملا ردق ةيمك ةروصيو
 ىلعفلا بيردتلا ىلإ ىدؤت ال اهنإف ءوحنلا اذه ىلع فادهالا ةعيبط نوكت نيحر .ريبفت
 وه ىذلاو باتكلا اذهل ىسيئرلا عوضوملا ىلإ أضيأ ىدؤت اهنكلو .بسحف ىرورضلا
 . ميوقنلاو ةحصلا تابثإ

 نم نيبت دقف . قدنفلا ىف لابقتسالا ةفظوم ةلاح ىلإ ةيناث ةرم دوعن انعد
 ةيباسح تايلمغ ىأ ىف (/ 4:) ةبسنب ءاطخأ بكترت ةفظوملا نأ ةعجارلا تامولعملا

 تاباسح عمجي مايقلا وه اهتابجاو نم ًاءزج نأ عضوأ دق لمعلا فصوف . اهيدؤت
 مايقلا ىلع ةردقلا ىلإ جاتحت اهنا ةفيظولا تافصاوم ثددح امك , ةئراطلا ءالمعلا

 نكلو

 امن .بيردتلا ةيلعاف سايق ةيقيك

 ءاسحلا ىف اهفعض ةقحاللا لحارملا تحضوأو . ةطيسبلا ةيباسحلا تايلمعلاب



 يناثلا لصفلا ءديللا ىف

 ةجيتنو ءاهل ةبساحلا لآلا فئاظو حرشب دحأ مقي مل فسأللو .ةبساح ةلآ اهيدل رفوتت
 كلذ ثودح رركت املكو .ةنطاخ عمج تايلمعب موقت تناكو ءأدبآ اهلمعتست مل كلذل
 ةجاح كلانه تناك .ةلاقتسالا ىف ريكفتلا ةطقن ىلإ تلصو ىتح اهقلق داز أطخلا

 .ةدام ىف ىساسألا فعضلا ةجلاعم متت مل اذإ - هو ةلاحلا هذه ىف ةحضاو
 ةبساحلا ةلآلا مادختسا ةفظوملا ميلعت ' ىبيردت فده ىلإ اهتمجرت دنع - باسحلا
 تحت ىتح ةتراظلا ءالمعلا تاباسح عمج ىلع ةرداق حبصت ىك طقف عمجلا تايلمعلا
 , الفلا فيرع

 تقولا ىف بكترت ةفظوملاف : ميوقتلاو ةحصلا تابثإ ةقيرط ةيادب وه فدهلا اذه
 اهيبردتب ةيصوت ىلع بيردتلا تافصاوم لمتشت فوسو .(:/ 5+) لدعمب ءاطخأ ىلاحلا
 ذه فادهألا عوصت فوسو ةبساحلا ةلآلا لامعتسا ىلع

 امبر وأ لاجملا اذه ىف اهل ةيبيردت ةرتف دقع ىلع امإ كلك ةيصوتلا صنت دقو
 , يفاضإلا ميلعتلا اهمظني ةيئاسم وأ ةيحابص لوصفب قاحتلالا ىلع اهتدعاسم

 ىتلا ةيئاهنلا تارابتخالا صحف ةطساوب ةلوهسب بيردتلا نم ققحتلا نكمملا نمو.
 ىوتسملاب ةيساحلا ةلآلا لامعتسا ىلع ةرداق تحبصأ دق ةفظرملا تناك اذإ ام عضوت
 ةفظوملا دوعت امدنعو . تققحت دق فادهألا تناك اذإ مث نمو . ةءافكلا نم بولطملا
 رفوتس اهنأل ؛ مت دق نوكي كلذك ميوقتلا ناف بولطملا ىوتسملاب .ادالا ىف رمتستو اهلمعلا
 اهل عيتيس اهيلع ةظفاحملاو فادهألا زاجنإ نأ امك : لمفلا بحاصل لاملا شعب

 صقنلا كلذ الول اهل دج ةبسانم ةفظوم ىهو ؛اهب عتمتست ةقيظو ىف ءاقبلا ةصرف

 .ةددحم تارايعب ةيصر

 . فادصألاو ضارغألا
 ءلضقأ ةفرعم مهل نوكي نأ ضرتفي نيذلا نيبردملا نيب ىتحو بيردتلا رثاود ىف

 ةقلذحلا باب نم سيل قيلعتلا اذه . فادهالاو ضارغألا نيب ثدحي ام ابلاغ طلخلا نإف

 ميوقتلا ةيناكمإ مدع قباس تقو ىف انيأر دقو . هميوقتو بيردتلا ىلإ طلخلا دتمي نيح
 إال!
 قراؤقلا لاثمكو - ةقيقد تارابعب تابلطتملا عضوي قدهلا نأ نيخ ىف ..ماعلا دصقلا
 فادفالاو ضارغألا نيب

 نيبت ةرابع وه ضرفلاف . ةسراملا ةيادب ىف ةقدي ةيبيردتلا ةجاحلا ديدحت مت
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 يردتلا ةيلعاف سايق هيفي



 منبقا يف يناثلا لصفلا

 اهديدحت نود ةلكشملل ًالماش الخدم رفوتو دصقلا نيت ةماع تارابع ىه ضارفالا

 ماعلا ضرغلل لاثم ريبعتلا اذهف . (ناريطلا ملعتأ فوس) . ةقدي

 ىأ ىفو . هملعتاس ىذلا ناريطلا وه ام حضوي ال ناريطلاب قلعتملا ضرفلاف
 دح ىلإ ةقيقد ريغو ةضماغ ةرايعلا نأ امك «ةءافكلا نم ىوتسم ىأ

 ديدحتلا هصقني

 . اهمادختسا ىوتأو ىمسج ىف تعن ةحنجأ

 اهلو .دصقلا نع ةقيقدو ةددحم تاريبعت نع ةرابع فادهألا ناف ىرخأ ةهج نم
 ةياهن ىف ةلئاقم ةرئاط دوقأ نأ ملعتا فوس ' . ءاهتنالا دنع كولسلل ةقيقد سيياقم
 ٠ ةقد رثكأ دصقلا نع ريبعتلا اذهف .' ىتايوركالا ضارعتسالا ىوتسعب مداقلا رهشلا
 . ءاهتنالا دنع هميوقتو هدصر نكمي ىذلاو

 ىف اهعابتا بجي ةماع ئدابم ةدع كاانهو.
 ىلع لمتشي نأ بجي ةيعقاولا نم

 . .اهتنالا دنع بولطملا كولسلا لماكل قيقد حيضوت «
 ٠ اهنمض ءانآلا ناجنإ متيس ىتلا فورظلا عيضوت «

 . اهزارحإ متيس ىثلا تايوتسملا فصو *
 بجي ىتلا ةفيسصلاو تاملكلاو فادهألل ةيلمفلا ةغايصلا نع ريثكلا بتُك دقو

 يات سوتمخلا اذه ىف ةدئاف تاعوبطلل شكا نمو ٠ اهلامعتسا

 ةجرد فدهلل نوكب ىكلو .فادهألا

 فادهألا دادعإ]

 ب فادهالا ةباتك ىف لمعتست ال نأ بجي ىتلا
 . اذكهو ... (مهق) (ريدقت) (ةقرعم) لثم ضماقلا

 ا قادفا ةياَتك نمضهس هعايا مك ام ذو جام (رقيص) همدقي ىلا عصتلاو
 ام نإف لك ىلعو . هزاجنإ داري امل ةقيقدلا ةعيبطلا ددحتو . مهفلا ءوسل ةضرع نوكت

 تاملك "ةهمص نم دكاتلاب ةصاقلا ةدقعملا ليصاقتلا ىق سانلا سامقتا وه
 تاحلطصم تناك املك هتأ ىهيدبلا نمو  هانعمل فدهلا نادقف ةجردل فدهلا



 ىتاثلا لصفللا مديل ىف

 تيودتلا عض نم عق نو ةكعتم يدي تملا لوس كتم ريكو ةحدتس فيهلا
 سيلو بيردتلا ةجيتن وه انمهب ىذلاف .فدهلا ةغايصل ًاديبع حيصن الآ بجي نكلو
 هقصو

 امهم تابلطتملاب ىقيس فدهلا نإف دالعأ ةروكأللا ثالثلا دعاوقلا عابتا مت ام اذإو
 هذه لوبق نم ىوغللا ءافصلا ىلع نوصيرحلا دعتري دقو .ةلععتسملا تامثكلا تناك

 نودجي نمم نيسرامملا نيبردملل أعطق قوريس اذه نكلو :ميمعتلا نم ىلعالا ةجردلا
 مغرلا ىلع , هسقن تقولا ىف بيردتلا زاجنإل ةيميداكألا ريياعملا قفو لمعلا ىف ةيوعص

 ٠ كلذ قيقحت ةين ئوحدتمي دق مهنأ نما

 بيردتلا ةيلعاق سايق ةيقيك



 تثلاثلا لصفلا

 لصخملا ليلحتلا

 ىلع لوصحلا قرط ضعب ىلإ باضتقا ىف ضرعتلا ةقباسلا لوصقلا ىف مت
 ىلع لب قرطلا كلت ةيمهأ مدع ببسب باضتقالا نكي ملو . لمعلا تافصاوم ليصافت
 هذه نإف عصألابو . ثحابلا نمز نم ربكألا ءزجلا قرغتست فوس اهنإ ذإ . كلذ سكع
 بيلاسأ رخآلا ضعبلاو , ةطيسب بيلاسآ اهضعبق , عونتلاو عاستالا ةديدش قرطلا
 ٠ ةربخلاو ةراهملا بلطتت أدج ةدقعم

 ىلع دمتعيس لبلحتلا اه مدقي نملو ةسالم رثكألا ليلحتلا ةعيبطب قلعتملا ريثكلاو
 وأ ةلماك ةعومجم قاطن ىلع ةيبيردتلا تاجايتحالا نوكت دقف .ةحورطملا ةلكشملا ةعيبط
 درف ىلع ةرصتقم وأ .ةمظنلا ماسقأ ةفاكي وأ ةعومجمب ةقلعتملا اهلمكاي ةمظنلا
 ريكأ ةعومجمل ًالثمم هرايتعاب ليلحتلا يف كراشبل صخش ددحي
 : ةفرعملا ليلحت

 ديدحت هبلطتي امع ًافتتخم ًألخدم اهتاجايتحاو ةفرعملا تايوتسم ديدحت بلطتي
 ءاوسو .ةماقتساو ًاحوضو ليلحتلا لخادم رثكأ وه لخدملا اذه نوكي اميرو ٠ تاراهملا
 ةلئسأ هيجوت ىلع لمتشت ةيليلحتلا ةقيرطلا نإف :ةعومجمل وأ درفل لخدملا اذه ناك
 ةعومجم تناك اذإ ام ةظحالم وأ :ةرفوتم ةبولطملا ةفرعملا تناك اذإ ام حيضوتل ةلعيسي

 .ًاديقمت رثكالا تالاحلا ىف ثارابتخالا عضو نكمملا نم وأ ,ةتبثم تاموطملا وأ دعاوقلا
 عضي نأ ىرورضلا نمف . ًايبست أرشابمو ًاحضاو نوكيس لخدملا اذه نأ مغرو

 ءافيإلا للحملا جاتحي ىتلا سيياقملا لمشت فوسو  ةيلمعلا هذهل ًاقادهأ للحملا
 ىلي

 داري ىذلا ةفرعملا ىدم وه ام «

 ب ىذلا لكشلا وه امو ؟ هجوتس ىتلا ةلئسالا ىه ام «
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 ثلاثلا لصفلا لصفنلا ليلجتلا

 ؟ ةيولطملا تاياجإلا ىه ام ٠

 ؟ تاباجإلا هذه ىف بولطملا ليصفتلا ىدم ام +

 ؟ ةقدلا نم ةيولطملا ةيوثملا ةبسنلا ىه ام ء

 ؟ تاياجإلا ردقي ىذلا نم «
 ؟ ةلئسألا هيجوت اهقرغتسي نأ نكمي يتلا ةرتفلا لوط وه ام «

 ؟ ةلئسألا هيف ىرجت ىذلا انملا نوكي فيك «

 اذكهو

 ةطرم ىف ىتآي دق ةفرعملا ليلحت لامعتسا نإف عيطلايو
 دّدح دق ةمظنملا تاجايتحا ليلحت نوكي دق لاثملا ليبس ىلعق . ةبيبردتلا تاجايتحالل
 و :تارودلا تمظن كلذلو قرطلاو ميظنتلا بيلاسأ ىف ةماع ةيبيردت ةجاح
 ديدحت مثي دقو . تابلطلا لاسرإل ةوعدلا تهجوو ٠ (نرم ساسأ ىلع نكل) جماربلا
 نع تامولعم ةيئب ماملإلا نود نكلو ىلوالا ةرودلا ةيادب نم ام تقو ليق نيكراشملا
 ءالؤه ةجاح ررق دق ام ًاصخش نأ ىوس . قرطلاو ميظنتلا بيلاسأب مهتفرغم ىوتسم
 ديدحتل ةرودلا ةيادب ليق ةفرعملل رابتخا لكش ىف ةتابتسالا لاسرإ نكمي انهو .بيردتلا
 ىوتسم ليدعت نكمي تارابتخالا كلت جئاتن ىلع ءانيو . كراشم لك ةفرعم ىوتسم

 ىتاهنلا بيردتلل ةيساسالا تايوتسملا عضوو ةرودلا

 مث ةرودلا ىلإ نيسرادلا لوصو ىتح ةنابتسالاب ظافتحالا وه لخدلا اذهل ليدبلاو
 هذه نمضتو .بيردتلا ةرتق ىف طاشن لوأ نوكت امبر . ةركبم ةلحرم ىف رابتخالا لمع
 ًةضيأ ىنعت اهتكلو .ةفباطتم فورظ تعت رابتخا ١' نيكراسملا ةقاك ىرجي نأ ةقيرطلا

 مهتاطاشنو مهجمارب تالخدم ىوتسم ليدعتب ًاروف مايقلا نيدعتسم نوبردملا نوكي نأ

 تامولعم نم هيلع نولصحي ام ءوض ىقا

 ءاتثتساب ةيبيردتلا تاروالا مظعم هجاوت ىتلا ةيسيئرلا لكاشلا او

 تارودلا مظعم ىف نيكراشملا نأ ىه ًأيلك ةديدج ميهافمو تاراهم موقت ىتلا تارودلا
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 لصفتلا ليلحتلا ثناثلا لصفلا

 نيب ام ةفرعملا ىدم حوارتي ثيح .مهتفرعم ىوئسمب قلعتي اميف نيسناجتم ريغ نونوكي
 ىه بردملا ةلكشم حبصت انهو . ةفرعملا نم ام ةجرد ىلإ ليلقب هنم ىلعأ وأ رفصلا
 اذإ هنأ هل فسؤي اممو .عيمجلا ىضري طسوتم ىوتسم ىلع بيردتلا ءارجإ
 ,مهل ةبسنلاب ًادج طيسب بيردتلا ناب ضعيلا رعشي دقف ًادج ًاعساو ةفرعملا ىف تولفتلا
 ةرودلا حيصت انهو .مهمهف ىوتسم نم ريثكب ىلعأ ةداملا نأ رخآلا ضعبلا دجي امك
 نيرظتنملا ةمئاق تناك اذإو .لاعف ريغ أيميلعت ًاثدح نيتعومجملا نيثاهل ةبسنلاب

 ولا ةلكشملا حيصتو .رابتخالا عئاتن ءوض ىف نكمأ اه ةرودلا ىق نيكراشلاا
 تقولا ىف بيردتلل مهتئيهت نكمي ىوتسملا يف نيلثامتملا صاخشألا نأ نم دكاتلا ىه
 . ةيلمع بابسأل حاتم ريغ نوكي ام ًاريثك ىذلا ءىشلا وهو .هسفن

 ىرخأ تاليدمت
 وه -ةيعامتجالا فقاوملاو تاراهملا ةصاخيو -ماهملاو تاراهملا تاليلحت ءارجإ نإ

 نيرخآلا ةبقارم ىلع دامتعالا بجيو .ةيوعص رثكأ
 الو . اهليلحت متي ىتلا ةمهملا وأ ةراهملا ةعيبط ىلع ةيعوضوملاو ةيوعصلا ةجرد فقوتت
 .ةيعامتجا مآ تناك ةيصخش :ةيرادإلا فقاوملاو تاراهملا نأ ىف ريبك كش دجوي
 . اهريدقت دنع ةيوعص رثكأ نوكتس .ةماع ةروصب فقاوملاو

 + ةبقارملاب ليلحتلا

 ليلحتلا ةقبرط ىه اهل ذفنملا صخشلاو اهئادأ ءانثأ ةمهملا وأ لمعلا ةبقارم نإ
 ضعب لظت كلذ نم مغرلا ىلعو .تالاحلا مظعم ىف لامعتسالا ىف ًامويشو ًارفوت رثكألا
 عم ةيصخشلا تالباقملا بتاوجلا كلت لمشتو .ةيلمعلا ةبقارملل ةأيهم ريغ بئاوجلا
 ىه هذه نإف ظحلا ءوسلو . ةقثامملا ثادحألاو ميوقتلا تالباقم كلذ ىف امب نيفظوملا
 . بيردثلل ةجاح رثكأ نوكت ام ًايلاغ ىتلا ةرادإلا ةيلمغ ىف بئاوجلا

 ام طبشلاب بقارملا فرعي ىكل أقيقدو الماش دادعتسالا نوكي نأ بجيو

 ءانثأ هلافغإ مت ءيش ةيطغتل ةدوعلا ةبناكمإ ىف لكاشم كاته نوكت دق ذإ .ةبقارملا نم
 تاذ فقاوملا مظعم ءاثثأ مادختسالل ةركفم لامعتسا ىعيبطلا نمو .َىلوألا ادعتسالا
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 ٍثلاثلا لصفلا  لصفملا ليلحتلا

 هنأ رعشي الأ بقارملا ىلع بجيو ؛ةنورملاب ىلحتلا أدج مهملا نم نكلو ةهباشتملا ةعيبطلا
 .٠ ةركفملاب ليكم

 .كشلا اهفنتكي بئاوج ىأ حيضوتو لمعلا فصو ةءارق ىلع ىلوألا ةلحرلا ىوطنتو
 ىلإ ثدحتلا ديقملا نم نوكي دقف بقارملل ةبستلاب فولام ريغ لمعلا ناك ام اذإو

 داسفإ بنجتل ىقيقحلا لمعلا ىوتسم شاقنلا ىدعتي الأ بجي نكلو .هب ملم صخش
 نال لمعلا تاقصاوم ىلع ةديج ةروصب فرعتيل بقارملا جاتحيو .بقارملا تايثرم
 لمعلا تاقصاوم دعاستو .هثودح بجي امع ةماه تافارحنا نع فشكت دق تابقارملا
 .طقف ماهملا ضعب وأ هلمكأب لمعلا ةبقارم بجي ناك اذإ امي قلعتم رارق ىأ ىف كانك

 متكس ىتقا ةعومجملا رآ سقنشلا ةكقاتم ىع هاذ ىلت ىتلا ةيرورضلا ةلسرللو
 هيف نوعضفيس ىذلا تقولا كاردإلا مامش اوكزدي نآ بجي نوبقارأاف .اهتبقارم
 هذه فشك نأ يعيبطلا نمو .ةيقارملا متت اذالو .بقارملا هبقاريس امو .ةبقارملل
 ريغ ًاكولس هيدل دلوي نأ هريثأ نوكي ةبقارملل عضخيس ىذلا صخشلل تامولعملا

 ةفاك ىلإ لاثملا ليبس ىلع نوهبنتيس نوبقارم مهنأ نوفرعي نيذلا نولشملاف .يعيبط
 رثآلا كلذ نع ضخمتت دقو . (اهب نيملم اوناك اذإ) اهديفنت بجاولا ةمالسلا تاءارجإ
 امه ناتجيتت

 /| ةبقارملا تحت متي ىذلا ميلسلا ءادالل نوكي - ٠١

 نأ بجي ام اونفن اذإ لضفأ وأ ةديج ةروصب ريسي لمعلا نأ نولغشملا ىوي
 :كاذ يلع ديكأتلا وآ بيردتلا نم ديزح نود لضفألا ءادألا اذه رمتسي دقو .هولمعي

 دقو :بيردتلا عم هبشلا هجوأ نم

 ةيندبه ةرتفل رمتسي دق ةبقارملل ةجيتن ىعيبط ريغ لكشب ًاميلس نوكي ىذلا ءادألا - ؟
 رثكأ ةيعيبطلا لعفلا دودر ثدحُي لمعلا ىف صخشلا كامهثا درجمف .طقفا
 لامفتسا دنع ةداع ثدحي اه ادهو .بقارملا لهاجت متي نيح كلو ءًالامتحا
 بيردتلا ةبقارم نويزفلتلا
 ةبير وأ ىئادع روعش ىلإ ىدؤت نأ لمتحملا نمف ةفوشكم ةبقارملا نكت مل اذإو

 ةينهملا (تاداحتالا) تاباقتلا نإ لوقلا نع ىنعو .قالطإلا ىلع ىعيبط ريغ كولسو
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 لصقل ليلحتلا ثلاثلا لصفلا

 نواعتلا اذه نوديو : قافتا ىلإ اهعم لصوتلا متيسو ةركبم ةلحرم ىف اهب ناعتسيس
 اوسأ ىق وأ : ىميداكأ نيرمت درجم نوكت وأ تاليلحتلا قفخت دق تالاحلا نسحأ ىفف

 .٠ ةيئادع ةيعانص تاقالع ىلإ ىدؤت دق تالاحلا

 صرحلا نم دب الف .ًايموضوم للحملا لخدم نوكي نأ وه ءيش لك نم مهألاو
 نأ ديري ام سيلو .هعمس وأ بقارملا هآر ام ًالعف وه هظحال ام نأ نم دكاتلل ديدشلا

 دكاتلل كلذ نكمأ اذإ ىرخأ وأ ةقيرطب تاظحالملا ليجست ديفملا نمو . هعمسي وأ هاري
 لاعقألا ثودح دنع ةصاخ ةفصب ديفم ليجستلاو .ةيعوضومب اهيف كوكشملا لاعفالا نم

 اهتظحالم نود اهرورم لامتحاو ةعرسب

 ىهو قدنفلا يف لابقتسالا فظوم ماهم ىدحإ ذخأ اننكمي ةبقارملاب ليلحتلل لاثمكو
 راشملا ةيديهمتلا تارطخلا ذاختا درجمبق .ددجلا

 حوضو يف بقاري نأ هتم عيطتسي ًاعضوم ذخاي نأ للحملل نكمي حاجنب هالعأ اهيلإ
 لامتحا كانه عوتلا اذه نم فقوم ىفو لا

 ىفو .يغيثي امم رثكأ لابقتسالا فظوم وأ فيضلا أرهاظ ةبقارملا داسفإل طقف ليثض
 فظوم نإ ذإ ةبقارملا داسفإل ليئض لامتحا ىوس دجوي ال عونلا اذه نم فقوم

 . فيضلا لابقتساب ةيلك ًالغشنم نوكيس لابقتسالا

 ةلئسالا نع تاباجإلا ًاروف أدبتو .بابلا نم فيضلا لوخد دنع للحملا لمع ًدبيو
 هتم ردبتو ةركبملا ةلحرملا كلت ىف فيلا لابقتسالا فظوم ىري له : ًاقبسم ةددحملا
 فيضلا عطقي ؟تاراشإلا كلت ىه امف كلذك رمألا ناك اذإ ؟كلذ ىلع لدت تاراشإ
 اذام ؟رخآ لمعب لفشنم لابقتسالا فظوم له .لابقتسالا ةلواطو لخدملا نيب ةفاسملا
 ةهيلإ هقيرط ىف فيضلا نأ ىلإ هبتنا فظوملا نأ ىلع حوضوي لدي ام كانه له ”ثدحي

 قلعتت ةفوصوملا ةيلوألا لاعفألا ةفاكو .لعاقتلا رارمتسا عم اذه للحملا لمع رمتسيو
 وأ ةماعلا ةيصخشلا ةفسلفلا هيلمت أطمن عبتت نأ نكميو .ةيظفل ربغ فقاومو تارا

 , لمعلا بحاص اهعضي ةددحم ةيسايسا
 ةلواط ىلإ فيضلا لوصو درجمب ىظفللا ريغ كولسلل ىظقللا كولسلا فاضيو

 ىه امو ؟ كلذ لوق مثي فيكو ؟ لابقتسالا فظوم لعفي وأ لوقي اذامف . لابقتسالا
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 ثلاثلا لصفنا لصفللا ليفشلا

 كلذ لكشيل كولسلل ةيقيظو بناوج ةفاضإ عم ًامدق لعافتلا ىضمي اذكهو ؟ ةباجتسالا
 فيضلا لابقتسا ةيفيك نع ةلماك ةروص

 دقو . ىلاثم فقوم ىف ثدحي ام جذومنأ عم هتئراقم نكمي ليلحتلا ءاهتنا درجميو
 ىلإ وأ ةيبيردت ةجاح ىلإ ةيافكلا هيف امي ةماه وأ ةيساسأ تناك اذإ تافالتخا ةيأ

 . لعافتلا جذومن وأ لمعلا تافصاوم ليدعت.

 ١ ةبهارملل ةمعادلا تالباقملا

 ةظحالم تمت ام اذإ ةصاخو .ًالماك ًاليلحت اهدحو ةيقارملا رقوت نل بلغألا ىف
 للحملا ىعسيس ةلاحلا هذه لثم ىفو .هجذومتأ وأ لمعلا تافصاوم نع ةماه تافالتخا
 ءارجإ ىه ةمولعملا هذه ىلع لوصحلل ةديحولا ةقيرطلاو .رييغتلا ثدح اذال ةقرعمل
 نم ثدح ام بابسأ نع مهلاؤسو مهتبقارم تمت نمم صاخشألا وأ صخشلا عم ةلباقم
 فارختا

 لئس ام اذإو .ةراهمو ةيسامولبدب متي نأ بجي بقارملاب ىصخشلا لاصتالا اذه

 نع فلتخي هولعف ام نأ حضاولا نم ناكو .نيعم ءارجإل مهذا
 كلذل .أيعاقد أقوم نونبتي دقو كلذ لوح تاباجإ نوطعي ال دقف "”ىمسرلا" ءارجإلا

 ىنربخأ" بولسأ عبتت نأ نكمملا نمو ءًارذح رشكأ ةلئسالا هيجوت ةقيرط نوكت نأ بجي
 اهاوتسم ىف ًاقمع دادزن يتلا ةيليمكتلا ةلئسالاو ."؟ اذكو اذك فرظ ىف لعفت اذام
 فالتخالا ةيطفت دئدنع اهنكمي

 ,تالباقملا ءارجإ ىفو ليلحتلا ىف رهام ًاصخش بلطتت عونلا اذه نم تالياقلاو.
 اذإ ام ريرقت ىلع ًارداق نوكي ىتح ثدحت ىتلا تالعافتلا ىف تافالتخالاب أملم نوكيو
 باغتلل تالباقملا ءارجإ ىف ةيقاكلا تاراهملا هل نوكت نأو اهلاخدإل ةيفاكلا ةيمهألاب تناك
 ىلع صاخشألا .ةراهم ىلإ رمألا جاتحي اعبرو .اشنت تالكشم ةيأ ىلع

 ةلاح ىف لاثملا ليبس ىلعف .عضاولا قطنلاب قلعتي طقف كلَ ناك ولو .ةيرحب ثدحتلا
 نوكي ال دق بئاجألا عم ثدحتلا ىلع داتعملا لابقتسالا فظومك صاخشألا ضعب

 ةداع مهلامعأ بلطتت ال نمم نيرخآلا دارفالا ةلاح ىف نكلو ؛ًابعص حوضوب
 ةبسنلاب ةيرورض نوملكتي صاخسشالا لعج تاراهم نوكتس مهلمع نع ثدحتلا
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 هك يع لصفلا ليلحتلا لسفلا
 ؛عامتسالا نوديجي نمم صخشلا اذه نوكي نأ بجيو .ةلباقملا ىرجب ىذلا صخشلا
 ةردقلا هلو :صاخشألا تاكراشم ىف ةتمضتملا ةلالدلا تاذ تارابعلا ديدحت ىف أعرايو
 ةلباقملا ىرجمل نوكت نأ بجي ًاريخأو .تارابعلا كلت روطت ىتلا ةلئسألا ةغايص ىلع

 ةماهلا تامولعملا ميوقتو .نيمثلاو ثفلا نيب زيبمتلاو .تامولعملا ريدقت ىلع ةردقلا
 : اقسم ةدعملا ريغ ةلباقملا
 نأ نكمي نكلو ,ةيقارملاب ليلحتلل ةعباتلا ةوطخلا مس م ماوودمللا

 ةيبيردتلا تاجايتحالاو لمعلا ليلحت ىف ىئاصقتسا ثدحك لقتسم لكشب موقت

 ةلباقملا زكترت ىتلا ةطقنلا وه ةمهملا وأ لمعلا عوضوم نوكي نأ
 نع ثيدحلل لماعلا عجشي هتكلو ءاهل ةددحم ةطخ عضي مل ةلباقملا ىر

 نم عوتلا اذهو .ةيرورضلا تامولعلا صالختسا متي ةعباتما ةلئسأ لالخ نمو .لمعلا
 ,ثكأ ةثداحمب هبشأ هنأل نيفرطلا رسي دق هنكلو ًاليوط ًانمز قرقتسي دق تالباقملا

 . ةيطمن ةلباقم هنوك.

 ةلالدلا تاذ تارابعلل أظقيتم ةلباقملا ىرجُم نوكي نأ بجب ًاقباس انحرتقا امكو

 قيرط نع تارابعلا كلت روطب نأ ىلع ًارداقو ةلباقملا همم ىرجت نمع ردصت ىتلا
 اذه ىف الامعتساو ًالوادت رثكالا ةلئسألا دحأو .ةيلمأتلا لخادملا وأ ةقيمعلا ةلئسألا
 نم ءزجلا كلذ نع هي ىتثدحت نأ ًاضيأ كنكمي اذام' نوكيس تالباقملا نم عونلا

 .'ةكلمع
 هبش ةقيرط لامعتساب ةيليلحتلا ةلباقلا ىف ًاقبسم دعملا ريغ لخدملا ليدعت نكميو

 ىف ةلباقملا ىرجُس بغري ىتلا ةماهلا بناوجلا نإف ةلاحلا هذه ىفو .
 ةباجإلل ًاعساو ًالاجم ةلياقملا هعم ةدجُت نم جنمي نكلو .ةلياقملا ساسأ لكشت اهتيطغت
 هو .لخدملا اذه راطإ ىق ةيرحب
 انهم طئاقتلا عيمج ىف رطتلا مث هنا نم ةلياقلا ءاهتنا دنع هكلتيو ا اهعباتيلو ةلالدلا تاذ
 ةعتمو ةيلعاف رثكألا نوكت دق | ةيبتاجلا تاوطخلا تناك

 ةركق ةلياقملا ىرجُم ىدلو ٠ ةيرحب ةلباقملا ىفرطلا
 ةلباقملا هكلستس ىذلا هاجتالا نع لقألا ىلع ةيساسأ
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 ةلباقملا هعم ىرجُت نم نأ كلذ



 ثلاثلا لصفلا لصقنلا ليلجشلا
 ًاقبسم ةدعملا ةلباقملا

 ,ماهملاو لمعلا ليلحت ىف ًاعويش لخادملا رثكأ ىه ًاقبسم ةرعملا ةلباقلا تناك امير
 اذه ىفف ةروصب تزجنثأ اه اذإ ىرحتلل ًادج ةلعاف ةليسو حبصت نأ نكميو
 اهببترتو ةظئسألا ةعيبطب قلعتي اميف ةصاخو ًاقبسم اهل ةلباقللا ىرجُم دغي لخدملا
 نا دعب لعفت ادام" ,5؟ اذاه مث" ." دعب اذام مث“ ”؟ ًالوأ لعفت اذام" :يقطنم لسلستي
 ؟ اذك تلعق دق نوكت

 ىهو ةلباقملل ىديلقتلا لخدملا اذه ايازم نم ريثكلا كلاتهو

 ىرخألا لخادملا هقرغتست امم لقأ أتقو ةلباقملا قرغتست ام ةداع «

 ٠ ةجرحملا وأ ةحراجلا فقاوملا بنجت لمتحملا نم «
 . هريغ نم لهسأ لخدملا اذه نودجي يبست ةرهملا ريغ نم ةلباقملا نوبرجي نم «
 . اقبسم ةددعملا ةلئسألا نع ةلماك تامولعم ىلع لوصملا متي ام ةداع 6
 ىف رظنلا نكمي ىك رابتعالا نيعب ذخالا قحتست ىتلا ئواسملا ضعب كلانه نكلو

 يه ّئواسملا هذهو ,ىرخأ لخادم عابتا
 . هجوتس ىتلا ةلئسالا عيمج فرعي ةلباقملا ىرجُم نأ لخدملا اذه ضرتفي +

 تتعرلا 6( يدك ىف ةيوتتس الباقللا ينج دجوسو هعنجلاب لمس ودنتو +
 ضرتقملا طمتلا تاباجإلا

 - ةلباقملا ةينب ىلع ةظفاحملا لجأ نم ةلالدلا تاذ تارابعلا لهاجت متي دق «
 لانمي بسر لفنان تطلع در ياك[ عع يرجك نق هكر نق

 ةلئسألا هيجوت ىف ةبسانملا ةقيرطلا
 ١ كارتشملا ماشرإلا

 امدتع ًادج اديفم كرتشملا داشرإلا مسا هيلع قلطي ىذلا لخدملا نوكي نأ نكمي
 يلطيو أعم نيلماعلا نم ناصخش عمجُي دقق .ليلحتلا ىف صاخشألا نم ددع كراشي
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 لصقنلا ليلحتلا ثعانا لصفلا

 تاجايتحاو هلمعل ةبسنلاب هدشزيو رغآلا عم ةلباقم امهنم لك ىرجي نأ امهنه
 ةجيتن نم دب ال لمعلا ليلحت رظن ةهجو نم ةديقم جئاتنلا نوكت نأ اندرأ اذإو .ةيبيردتلا
 ليطتلا صيخلتل اهلامعتسا نكمي ةنودم

 نكمي هنأ الا/ىرخألا تالباقملا عاونأ نم أطبض لقأ ةقيرطلا هذه نأ مغرو

 عم نيحيرص نانوكيسو نيليمزك ناثداحتي ناصخشلاف .ةساردلا عوضوم صخشلاو
 بهذي دقو .ًاميلس ةمظتملا ىف لمعلا خانم ناك ام اذإ لعافتلاب ناعتمتسيو امهضعب
 ٠ للحم عم رمألا نوكي نأ نكمي امم عسوأو قمعأ ىلإ امهنيب شاقنلا

 ديالف .ئواسمو نساحم اهل ةقيرطلا هذه روحم سيل للحل نأ نوك ةقيقحو
 ثيحب .كرتشملا داشرإلا ضرغب نيصخضش امدنع ًاصيرح نوكي نأ للحملل

 اراهم دارقألا كلتمي ال دقف كلذ نع ًامغرو .نيرمتلا نم ضرفلا مات حوضو ىف امهل
 ىلإ ىدؤتو ةلماك ةروصب لمعي ثدحلا لعجت يتلا ةيرورضلا داشرإلاو تالباقملا

 ةلكشم ثودح ةيناكمإ كلذك كلانه .نيرمتلاب ةلصلا تاذ تامولعملا ىلع لوصحلا

 . أعم نيمجسنم ريغ نيصخش رايتخا
 تانايتسالا ١

 ةيلاعلا تانايبلاو تامولعملا نم ريبك مك نع ةيلعافب دفنت ىتلا تالباقملا ضخمتت
 ضعب يف نوكت دق تامولعملا هذه نإف كلذ عمو .ليلحتلا اهيلع سسؤي ىثلا ةدوجلا
 تايجاحلاب ةلصتم ةيولطملا تانايبلا نوكت امدنع لاحلا ىه امك .اهبف ًاكوكشم تالاحلا

 يلع لوصحلا مت ىذلا درقلا درجم نم ًالدب ةريبك ةعومجم وأ ةمظنل ةيبيردتلا
 ًاقلكم كلذ نوكيسف تالباقملا ةلسلس ديدمت رمألا بلطت ام اذإو . هنم تامولعللا

 ل دق ةلباقملا لخدم نإف دج نيظهاب تقولاو ةفلكتلا تناك ام اذإو .تقولل ًاكلهتسمو
 ةئابتسالا لخدم نإف ديكاتلابو .ةنابتسالا لامعتسا ىف رظنلا نكميو .ًالوبقم نوكي
 نإف .ًاينعم ةفرعملا ليلحت ناك امثيحو .ةفرعملا تايوتسم ديدحت ىف ًاديفم حبصي فوس
 ةبقارملا نم كلذك ةيئاذ رثكأ ديكاتلابو ,ةلباقملا نم ةيئاذ رثكأ وه ةنابتسالا لامعتسا

 ىلإ اهتم ةدافتسالاو ةيتاذلل ائاوبق مزلتست ميوقتلا ىف تالاح كلانهو .ةلباقلاب ةموعدللا
 . نكمم دح ىصقأ
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 ثداثلا لصفلا لصقتا ليتحتتلا
 .ةفرعملا ريدقت ىف ةلمعتسملا ةئابتسالا نع ًامامت تاراهملا ليطت ةنابتسا فلتختو

 ون ”معن" امإب ةباجإلا ةقيرط وه ةفرعملا ةنابتسا ىف نكمملا ىقيقحلا ديحولا فالتخالاق
 ةدع كلذك كلانهف تاراهملا تالاح ىف امآ .ةحوتفم ةباجإ وأ 'ةددعتملا تارايخلا" وأ "ال
 . ةحورطملا ةلئسالا لكش ىف ةنكمم تارايخ

 ىف لمعلل ةبولطملا (فقاوملاو ةفرعملا اميرو) تاراهملا جاردإ ىف لثمتي لخادملا دحأو
 لوصحلا نكميو .هيأر ىف ةيولطملا ةراهملا مامأ ةمالع عضي نأ درفلا نم بلطلاو ,ةمهملا
 اذهو .ةليدب ةنابتسا لخدم نم ىتح وأ لمعلا تاقصاوم نم ةجردملا تاراهملا ىلع
 وأ ةقرعملا) تاراهملا ليجست دارفالا نم بلطي ءاضيب ةقرو نع ةرابع ليدبلا لخدملا
 وث .ةيمهألل ًاقفو اهبيترت درقلا نم بلطي نأ نكمملا نمو .اهيف لمعلل ةيولطملا (فقاوملا
 . دنب لك مامأ وه هتاراهم ىوتسم ىلإ ةراشإلا

 'معن“ ب ةطاسبب ةباجإلا نم ًالدبق .ًاقبسم ةددحملا تامولعملا ةنابتسا ىلإ عوجرلابو
  بيجملا نم بلطي نأ نكمي ةمئاقلا ىف دتب لك مامأ الأ وأ
 .ال ةبسنلاب أدج ًاديفم اذه ربتعيو .دنب لك

 . رايعم ىلإ اهيف درفلا تاباجإ
 ليلحت ىف ةلمعتسلاا كلت نع ًادج ةفلخم تاراهملا ليلخت ىف ةلمعتسلاا تانايتسالاو

 ىقو .ةنطاخ امو ةحيحص امإ ةفرعملا ليلحت ةلاح يف تاباجإلا نوكت ام ةداعف .ةفرعملا
 ةفرعملل ةفدارم نوكت ىتلا تاراهملا ادع اميق ةئابتسالا قيرط نع تاراهملا ريدقت
 .ةيلاع ةجردب ةيتاذ نوكتس تاباجإلا نإف (لاثملا ليبس ىلع تايضايرلا بئاوج ضعب)
 .الا لامكإب موقي نم تايئرم ىلع ةينيم تمادام
 . ضيقت ىفرط ىلإ لصي داكي ريبك دح

 :ابتسالا هيجوتي ىتاذلا رصنعلا نم ليلقتلا ةلواحم نكميو
 نم دبال نكلو .ًاتبحمو ًنكمم اذه ناك اذإ هيسوؤرم ىلإ مث .هنالمزو ىنعملا صخشلا
 ءادأ نم ةيافكلا هيف ام ىرت ىرخالا تايوتسملا نأ دكاتلا

 اتي نأ ءرملل دبال صوصخلا هجو ىلع نيسوؤرملا ةلاح ىفو .ًايعوضوم اهريدقت
 دقو .اهساسأ ىلع مهتاريدقت نوعضي ىتلا ماهملاو تاراهملاب ةيفاكلا ةفرعملا مهيدل نأ
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 اناا لصفلاا

 عم لماعتلا ىف ىتراهمل مهتاريدقت ىنرست ال دقق نمم نيسوؤرملا ضعب يدل ناك
 ضعي ىلع قبطني هسفن ءيشلا نأ دجأ كلذ ىف لمأتلا دتعو .مهسيباقمل ًاقفو صاخشالا
 راطخألاف ًاذإو ءاهسقن ةرظنلا ّيلإ ضعبلا رظني دقو .لمعلا ىف ىئاسؤر اوناك نم

 ج لخدملا اذه ىق ةئماكلا

 ىف اهميمصت ةلوهسلا نم سيل صوصقلا هجو ىلعف . ىرخآ راطخأ تانابتساللو
 .ةقوثومو ماعلا مادختسالل حلصت ةغيص ىف اهعضو لهسي ال هنأ امك .موهفم بلاق
 ,سانلا نم ةضيرع تانيع ىلإ تانابتسالا لصت نأ نكمي ءرمألا جاتحا اذإ اهنكلو
 .ًاييسن لهسلا يئاصحإلا ليطتلا عضخت نأ .او قاطن ىلع اهنع ةياجإلاو

 (8ءاوات "[ةع:رلدع) ىنضند ةقيرطا

 ةلودج متت لخذملا اذه ىفق .ةتابتسالا لخدمل ًادادتما ىافلد ةقيرط ربتعت
 عزويو .ًايئاصحإ ةيوجالا ضرعت امك سانلا نم ددع نم اهتداعإ دعب تانابتسالا
 ىلإ ةصاخيو - مهل هجوي مث :ةنايتسالا اولمكأ نيذلا صاخشألا ىلع تاباجإلا ليطحت

 ىف رظنلا ةداعإ ىف نوبغري اوثاك اذإ امع لاؤسلا - طسوتملا ىدملا جراخ مه نع
 للحت ةيناث ةرمو .طسوتملا ىدملا هاجت ًالويم تاباجإلا سكعت ام ةداعو . مهتاباجإ
 ةعجارم تانابتسالا ىلمكلل ةيتاث ةرم ةصرفلا حتت امك: عيزوتلاًاقفو ةلدحللا تاباجإلا
 لماك ةنابتسالا نولوي عيمجلا نأ نم دكاتلا لخدملا اذه نم دصقيو . مهرظن تاهجو
 «يأر ريبقتل بيجي نم ةحاتم ةصرفلا نآو ءمهعامتها
 ١ تاعجارصلا

 لثم ةعجارملاب فرعي لخدم ىلع ىوطني ةنابتسالا لامعتسا ىلع رخآ ليدعت كانهو
 . 'ةرادإلا ريوطت ةعجارمأ

 ىدحإ ىف دئاسلا عضولا لوخ ةحضاو ةروص ميدقت وه ةعجارملا نم ضرقلاو
 .عوفلا كلذ نم ةروص ىلع لوصحلا مث ام اذإو .اهلمع نم نيعم بناج ىف تامظنملا
 اذإ لاثملا ليبس ىلعف .ةعجارملا نم ءزجك رهظتس ةيبيردت تاجايتحا وأ صقن ىأ نإف
 تامولعملا هذه مظعم رفوتس ةعجارللا نإف :ةرادإلا ريوطتل ماظن لك ىلإ ةبسنلاب تيغر
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 ١ - ماظنلا كلذ ةسرامم ىدم ,

 - ةيلعافب هليفشت رشؤم
 - ,أ بيردتلا ىلإ ةجاح اهيف نأ دقتعي ىتلا تالاجملا ددحي رشؤم
 تح ىف ةرشابملا ةنابتسالا لخدمو ةعجارملا نيب قرفلا نمكيو
 ,ةسرامملا فادهثب طبترت ةعجارملا

 - بيرشلا نم دي
 ةيلوألا لحارملا نأ

 .لكشلا اذهب تاعجارملا ةدئار (ماهريد) ةعماج ىف لامعألا ةرادإ ةيلك تناك دقو
 ىلي امل تاليلحت ىطعيس ةعجارملا هصحفت ىذلا لاجملا نإ لوقت ىهو
 ةيلمعلا ىف فظوملا ةكراشم «
 . تاموطملا ليصوت «
 . طيطختلا «
 . ريدقتلا «
 . طاشنلا ىوتسم «
 ةحضاو ةروص ريفوتل ةمظنملل ايللا ةرادإلا عم ةلباقملا رت امدنع ةيلمعلا أديتو

 نزو نكمي ىكل ىرورض ديدحتلا اذهو .ةرادإلا هررقت ام قفو اهتسايسو ةمظنمللا
 نكت مل اذإو .ةحضوملا ةسايسلا لياقم ىف دعب اميف اهيلع لوصحلا مت ىتلا تامولعملا
 دنع ةيطافلا تاريدقت متت فيك ديدحت بجي .ةنيمم بتاوج لوح ةسايس كلاته
 كلذب ايطلا ةرادإلا مزتلت ثيحب ةعجارملا لوح شافتلا رودي نأ بجي امك ,ةسرامملا
 .ًايلك ًامازتلا

 ىف ةيلمعلا بتاوجلا لوح تارارقلا ذختق : ةيساسألا طوطغلا حيضوت درجميو
 ىف مه نمم ةمظنملا ىف نيلماعلا عم ةدئارلا تالياقملا دقعتو .ةعجارملا ةنابتسا لامعتسا
 وس نم ىثدألا دحلاب ةنابتسالا ميمصت نوكي ىكل ةعجارملا هيق متتس ىذلا ىوتسملا
 ةيبلسلا فلا دودر نمو لعتحملا مهقلا
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 لصقل ليلستلا شياثلا لصقل

 نو ,بلطلا بسح ةممصملا ةيئاهنلا ةنابتسالا عضو نكمملا نه عيصي كان دعيو
 ىف نيعم ىوتسم ىف عيمجلا لمشتس ةعجارملا تناك اذإ ام لوح تارارقلا ذاختا
 ....أرج ملهو ءةنيعلا مجح ىدمو ؛ةعجارملل عضخت ىتلا ةعومجملا نم ةنيع مأ ٠ ةمظنملا
 هيلع قافئالا مت امبسح تاحلطصملل حرشبو ةيميدقت ةلاسرب ةقفرم ةنابتسالا لسرتو
 قيل اهتم ودع يفاوك الزل ةنلع ةقتسر يهسالملا ىف اهقيومت تدعو كاتلبتسنالا لطي
 نمو . دقاعتلا ةلحرم ىف تمت دق ليلحتلا ىدم ىلع ةققاوملا نوكت نأ دعب ةددحم
 امهم . اقبسم ةدعملا تالباقملل ةحضاو لئادبك تانايتسالا لامعتسا نكمي هنأ حضاولا
 . رثكأ راطخأ كلانهف ضرفلا اذهل تلمعتسا اذإ نكلو .لمعتسملا لخدملا ناك
 لثم ةنابتسالا ىف نمضتس ةلباقلا لالخ حرطتس تناك ىتلاو ًاقبسم ةددحملا

 ؟ لمعلا ىف كهجاوت ىتلا لكاشملا ىه ام +

 ؟ ىرخألا بئاوجلا عيمج نم رثكأ اهبحت ىتلا كلمع بتاوج ىه ام «
 ؟ ىرخألا بئاوجلا عيمج نم ةجردب اهبحت ىتلا كلمع بتاوج ىه ام «

 ؟ ةيسيئرلا كتازاجنإ كداقتعا ىق يه ام +

 ؟ كفادقأ ىف ام «
 اهل ةجاحلاب سحت ىتلا ةيبيردتلا تاجايتحالا ىه ام «

 ةليلق تاملك نم رثكاب اهنع ةباجإلا نكميو ةحوتفم ةلئسالا نوكت نأ ىرورضلا نمو
 اهرابتعاب تدرو ىتلا لكاشملا ةفاك ىه ةنابتسالا هذه لثمب ةلصتملا لكاشملاو .ةزجوع
 ىلإ ةفاضإلاب ةلباقم اب ةلص تاذ

 لقف ةنورم كانه ٠
 اهتشقانم نكمي ال تاباجإلا ه

 . ةينيتور ةقيرطب نوبيجي دق نوبيجملا +
 . اهتداعإو ةنايتسالا ءلم مثيل دق «
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 : ةركفملا ةقيرط

 مهتايموي اهيف نولجسي ةركذمب ظافتحالا دارفألا نم ةعومجم نم وأ درف نم بلطي
 ًأطيترم ةركذملا ىف لجسي ام نوكي نأ بجيو .اهيلع قفتم ةينمز ةرتفل لمعلا ءانثأ

 ليلحت لامعتسا ىونب ىتلا ةيفيكلا ىلع ًادامتعاو .اهيلع قفتملا ةرثقلا ءا
 تقولا عضوي كلذل ةفاضإلاب وأ) اهدحو تاطا

 ةياهن دنعو .تثدح امك اهتيودتل اهنم رايتخا متي نأ امإو «(هقرغتست ىذلا
 تاجاتنتسا ىلإ لصوتلاو ةركذملا ىف ةلخدملا تايمويلا ليلحت متي اهيلع قفتملا ةرتفل
 لخادملا ةطساوب اهيلع لوصحلا متي ىتلا تامولعملا عم اهجمد وأ روف اهلامعتسال
 7 ترفنألا

 نم ىلع بجي اهتيلعاف نامضل نكلو .ًادج ةحجان نآلا ىتح ةقيرطلا هذه تناك
 دونبلا ضعب لاخدإ نايسن لهسلا نم نإ ذإ ءاهلامكإب ماتلا مازتلالا ةركذملا نولمعت

 تاركذملا بتكي نعم صخشلا نكي مل اذإ ةيولطملا ةرتفلا لالخ اهلامكإ ىف قافخ
 لوح ةظوحلم نيودت نم دبال هنأل' ؛اهؤلمت داوم اهتيمضتل ةلباق ةركذملا نأ

 ”.ًائيس ًاعابطنا كرتتس اهنإق الإو :ةرتقلا كلتب أقلعتم أئيش نودأ نأ لضفالا نم وأ اذه

 رركتت ىتلا لمعلا بتاوج ةركفملا تاليلحت تحضوأ ةيباجيإلا ةيحانلا نم نكلو.
 ىلضت وأ «فؤرغم وف امهر شكا ًاتمز قرغتست ول ريدقتلاب ىظحي هلل نكي مل امتع
 د قعتمم امه شكل ةيبارأ
 , جرحلا فقوملا ةقيرط

 بلطتيو , دارفألا عم امإو تاعومجملا عم امإ جرحلا فقوملا ةقيرط لامعتسا نكمي
 نيودتو ديدحت عوبسأ لك وأ موي لك درفلا نم بلطيو . ةهباشتم قئارط نيفقوملا الك
 ىفو . عوبسألا وأ مويلا كلذ يف ذيفنتلا ىف ةيوعص رثكأ ناك ىذلا طاشنلا وأ ثدحلا
 ام دح ىلإ هبشت ةقيرطلا هذه نإف ٠ كلذ بقعي ىذلا ليطتلا ىف امكو : ددصلا اذه
 ربكأ ًالامتحا كانه نإف ًارمتسمو ًامئاد ًامامتها بلطتت ال تمادام نكلو . ةركذملا ةقيرط

 . اهلوبقلا

 -تت اثكل



 لصقل ليلحتلا ثناثلا رصفلاا
 ىفف .جرحلا صخشلا لخدم لامعتسا ىه تاعامجلا عم لماعتلل ةليدبلا ةقيرطلاو

 فصت تاملك اويتكي نأو .هعم اولمع ئيس ريدم ديدحت ةعومجملا نم بلطي ةقيرطلا هذه

 ةفلتخملا رظنلا تاهجو ةنراقم متتو .مهرظن ةهجو نم "ًائيس هنم تلعج ىتلا بئاوجلا
 رابتعا نكميو .لكاشملا اهبف ثدحت نأ نكمي ىتلا بئاوجلل كرتشم فصو ىلإ لصوتلل
 متي ةرملا هذه نكلو .هباشم نيرمتب مايقلا نكميو . يبلسلا لخدملا هنأ لخدملا اذه
 ىباجيإلا بناجلا وه اذهو "ًاديج“ ًاريدم هتوفرعي ريدم نم تلعج ىتلا لماوعلا ديدحت
 . ليظتلا نم

 - نيتزابع نيب نوبيجملا اهبف قرفي ىتلا ءادآلا ةثايتساي هيبش ريخألا لخدملا اذه

 تاراهملا نم ددع ىلع ناقبطت - لاعفلا ريغ نع ىرخألاو .لاعفلا ليغشتلا نع امهادحإ
 نم بلطي اذلو :ىودجلا ةميدع ةنابتسالا هذه حيصت نأ ىف ةروطخ كلائهو .فقاوملاو

 . لاعق ريغ رخآ صخشل مهتفرعم ىلع مث .لاعف صخشل مهتقرعم ىلع ءانب اهلامكإ نيبيجملا
  ىتهذلا فصعلا

 هعيوطت نكميو .تالكشملا لح ىف ةلاعق ةقيرطك ةليوط ةرتفل ىنهذلا فصعلا فرع

 نم ةعومجم للحملا ىدل نوكي امدنع ةيبيردتلا تاجايتحالا ليلحت ىلإ لصوتلل ةلوهسب
 ةقيرطلا هذه قفو هعم لمعلل نيدعتسملا دارفألا

 آماتم1 710110 ىبناجلا ريكفتلا لخدم ىف ىنهذلا فصعلا ساسأ نمكيو
 (ىلوألا ةلهولل ةدراو ريغ ودبت ىتلا راكقألا نم ةلسلس ةسارد لخدم) ”فبم«008*

 لوصولا فدهب عامتجا ميظنت متيف .ونوب ىد دراودإ لثم نوعدبم نوركفم هب ءاج ىذلا
 ةيأ ةشقانم رظحتو .تقولا كلذ ىف اهميوقت نود نكلو راكفألا نم نكمم ردق ربكأ ىلإ

 حضتي دق ةحماج ودبت دق ىتلا ةركفلا نآلو .ريكفتلا ةيرح حبك مدع نامضل زربت
 'مامت قيبطتلل ةلباق اهنأ عقاولا ىف

 عوضوم ميدقتب -ةلاحلا هذه ىف للحملا نوكي امبر ىذلا - ةعومجملا دئاق موقي
 . أراكفأ بلطي مث 'ءًارخؤم هنييعت مت فرشمل ةيبيردتلا تاجايتحالا" لثم ىنهذلا فصعلا
 جمدنتو ةعومجملا ىخرتست امدنع اهتعرس دادزت مث ةيادبلا ىف ءطبب راكفألا هذه دلوتتو

 , نيرمتلا وج ىف
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 ثداثلا لسفلا لصف ليلحتلا

 ًافرطت رثكأ حبصت اهنكلو ةيديلقت نوكت ام ةداع ةيادبلا ىف رهظت ىتلا راكفألاو
 ىنالقملاو ىقطنملا ريكفتلا نم ًالدب ةيبناجلا ةقيرطلاب ريكفتلا ىف ةعومجملا أدبت امدنع
 مهني نورمدي امنتع عامتنالا ةياهت نم مهفارتفا دنح ًافرلق نوبادزي دقو .طفاق

 ًاريخأ دلوتت ىتلا راكفألا هذه ناف بلاقلا ىفو .اهددع ةدايز درجمل راكفالا نوحرطي
 . تاليدعتلا عم نكلو :هب حرطت ىتلا لكشلاب سيل امبرو , ةيمهأ رثكأ حيصت ىتلا ىه

 لبق نم ىنهذلا فصعلا نع جئنث ىنلا راكفألا ةمئاق ميوقت وأ ليلحت دعب اميف متيوا
 ذاختا هتيلوئسم نوكت امير ىذلا درقلا لبق نم وأ ىرخأ ةعومجم وأ اهسفن ةعومجملا
 تالا قئارطلا نم ريثكلا جئاتن نم ًاعاستاو ًالومش رثكأ جئاتنلا نوكت دقو .رارقلا
 تقولل ةكلهتسمو ةلوطم نوكت دق اهلمكاب ةيلمعلا نأ ةقيرطلا هذه ئواسم نم نكلو

 + ةروصلا اكفنا
 ىتلا اياضقلا رهظت تاعومجملا نيب ةلعافتم تايلمعل دادتما وه ةروصلا ساكعتا

 ةقيرطلا سفنيو .راهظإلا اذه ةجيتن ةعجان لولح نع ضخمتتو :تالكشم ىلع ىوطنت

 ةببلسلا فقاوملاو رظنلا تاهجو زاريإ عيجشتب ميوقتلا ىف بولسالا اذه لامعتسا نكمي
 ةيسانملا ريغو ةلاعفلا ريغو

 ةثالث وا نيتيراضتم نيتعومجم عمج متي نيح كلذ ىلع ةلثمألا دحأ نوكي نأ نكميو
 هنأ نحت دقتعن ام متنأ مكداقتعا ىف وه ام" ىزخألا ةدحاو لك لاست نأ اهنم بلطيو

 إلا ةعومجم بناج نم قيوستلا هعومجمل هجو لاؤسلا اذه نأ انلق اذإ
 نودقتعت (جاتنإلا ةعومجم) مكتأ دقتعن (قيوستلا ةعومجم) نحن' : هنع ةباجإلا نوكتا

 ىوذ نم لامعلا نم ةعومجم (جاتن

 || ةهجو ىلع قيلعتلل ىرخألا ةعومجملا مامأ أحوتفم لاجملا نآلا حبصيو
 . :أ رخآ صخش دقتعي ام وه ليق ام لك نإ ذإ ؛رشابم ديدهت نود نكلو

 ريبك لاجم كلانه نوكيس ةرشابم ريغ ةروصب ةغوصملا ةرايعلا هذهبف كلذل ةجيتن
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 لصفللا ليلجتلا ثتاثلا لصفلا
 هصتاصخو لمعلل ةضيرعلا طوطخلا ديدحت متي ثيحب ةنطاخلا ميهافملا حضتتو شاقثلل
 . صخش لك ىضري امي

 + ةيسفنلا تارابتخالا
 امدنع ىثحو .ريبك دح ىلإ ةيسفنلا تارابتخالا مادختسا معدي ىذلا خانملا فلتخي

 نيدعتسم اوسيل تامظنملاو دارقألا نم نيريثكلا نإف ةيلاع ةجردب ًادئاسم خانملا نوكي
 ىتلا تاقوألا ىف فقوملا اذه سكع قبطتيو . تارابتخالا هذه لامعتسا ىق رظنلل ىتح
 مغرلاب اهلامعتسا نوريثكلا ديرب تيح  اهيق ًايوغرم لخادملا هذه اهيف نوكت الا
 .كلذ نم

 دنقلا ةيح لمعلا ليت ىف لامعتسالا ةعئاش تسيل ةيسفنلا تارابتخالاو
 .ةرييك اري سخشف نآ نب كلو لمعلا يتيلو ضممالا رابتشل نم اهنع يسيئزلا
 نوكت نأ بجي :ةينفلا ريغ لمعلا عاونأ ىف ةصاخو .ةريثك تالاح ىف لمعلا ىلع
 ىطعي ىذلا رودلا وه اذه نأل ةماه ”ةدناسم"ةملكو . ليلحتلل ةدئاسم ةادأ تارابتخالا
 ىرخألا لخادملا ىف دعاسم لماعك كلذو - ةدئاقلا نم ردق ربكأ اهجئاتنو تارابتخالا
 ةيسقنلا تارابتخالا لامعتسا اهيف نكمي ىتلا ةديفملا لخادملا نم دحاوو . لمعلا ليلحتل
 مت اه اذإف . ام لمعل بولطملا صخشلا نع ةلماش ةروص ديدحت وه لمعلا ليلحت ىف
 كلذ حبصي نأ نكمل نمف .ةكرتشم ةروص تزريو ةيلعافب لمعلا نوز /
 ىف ةصاخ ةفصب ةديفم نوكت نأ نكمي ةادأ هذهو ؛ لمعلا ىدؤي نمل ةروص ذئدنع
 ,ةكرتشللا ةروصلا كلت نع ريبك دح ىلإ دارقالا دحأ فلتخا اذإ نكلو .رايتخالا تايلمع
 هل نوكت امبر ىذلا درفلا اذه نع ىرحتلا ىدجملا نم نأ ىحوي فالتخلالا اذه نإف
 . هنروص فالتخا ىلإ تدأ ةيبيردت تاجايتحا ىهو : ةيبيردت تاجايتحا

 /| بلطتي لمعلا ليطت ىف ةيسفنلا تارابتخالا لامعتسا نإ
 ةنومضم ريغ جناتنلا نإف ٠ هتحص نم ققحتلا متو ًاقوثوم رابتخالا ناكول
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 عيارلا لصفلا
 ةيصخشلا تافصلا ةموظنم : ليلحتلا بيلاسأ

 جمانملاو قباسلا لصقلا ىف ةقوصوملا ليلحتلا لخادم ىف ةلمعتسملا قرطلا نإ
 دوج نم قرطلا حوارتت دق ةبقازللاي ليطتلا لخدم ىفف .ًأدج ةفلتخم ةمنختسلا
 دق تالباقملا بيلاسأ نإف لثملابو .ةينبلا ةدماج قرط لامعتسا ىلإ ةطخ نود ةبقارملا
 خشلا تافصلا ةموظنمب فرعي ام وه بيلاسألا هذه دحأو .ريبك ردقب توافتت

 ةيصخشلا تافصلا ةموظنم فادهأ
 ىلع لوصحلاو تالباقملا ىق ةيصخشلا تافصلا ةموظتم لامعتسا بولسأ جتنا

 م1605 ماع اهارجأ ىتلا ةيلمعلا (ىليك) ةسارد نم فقاوملاو تامولعم او رظنلا تاهجو
 ئشنت انلوقع نأ ىليك ىريو ."ةيصخشلا ةاشنملا لماوعلا" حلطصم هيلع قلطأ ام لوح
 تاذ طئارشلا هذه نأو ,رشبلاو ةيداملا ءايشألا صخي اميف اناوح هارن امل طئارخ
 امه نيضارتفا لمع متي ساسالا اذه ىلعو .انكولس هجوت ةيلاعلا ةيدرفلا ةعيبطلا

 نأ ىوق لامتحا كانهف درفلل * ”اشنملا لماعلا" ةطراخ ديدحت انعطتسا اذإ ١-
 . درقلا كلذ كولسي نهكتلا
 دحأ قيرط نع هكولس مث نمو درفلا ةطراخ ليدعت ىلع نيرداق نوكن نأ نكمي
 . بيردتلا لاكشأ

 نارخزي اههنكلو نيضارتفالا نيذه ةدئاسم ةيمكلا ةلدالا نم ليلق ردق كانهو
 صخش ىلع فرعتن نيح هنأ ملعت نحن لوألا ضارتفالل ةبستلابف .ةيعوتلا ةلدألاب
 نهكتت نأ عيطتسن تالاحلا مظعم ىفو .'ركفي فيك" ًاضيأ فشتكن اننإف ةديج ةروصب
 دقف ؛ عيحص ريغ ىئاثلا ضارتفالا ناك اذإو .نيعم فقوم هاجت هلعف در نوكي فيك
 مهكولس رييغت فدهي صاخشألا بيردت ىق لاملاو تقولا نم ريثكلا ردهآ

 ىلوشلا ىلع دمحسإ يقعلا بكرا قير نعو سضارشال يبس ىلع

 اخثل



 عيارلا لصفلا ةيصخشلا تافصلا ةموظنم : ليلحتلا بيئاسأ

 ةأشنم لماوعلا درفلا كالتما موهقم ةيصخشلا تافصلا ةموظنم ةقيرط لمعتستو
 عم ةئراقملابو .عوضوملا هاجت درفلا تايئرم ددحت اذه نمو ةلباقم فقوم ىف ةيصخش

 تافصلا ةموظنم لامعتسا ىف ةيسيئرلا ةميقلا نإق ىرخألا بيلاسالا نم ددع

 كلذل ةجيتنو ؛ ًادج ًادودحم ةلباقملا ىرجي نم رود نوكي نأ لامثحا ىه ةيصخشلا
 . ىجراخلا ثولتلل ًاضرعت لقأ بيجملا تايئرم نوكت

 امه ةيصخشلا تافصلا ةموظنم نم نيبتاج نع بولسالا اذه فشكيو

 .مهميقو مهميهافم اهل نوبسني يثلا دارفألا ريكفت تاعوضوم ىهو : رصانعلا - ١
 وأ ؛لاعف ريغ ًاريدم وأ .هفرعأ ًالاعف ًاريدم  ًاصاخشأ رصانعلا هذه نوكت دقو

 ةيعقاو ةسوملم وأ ةدرجم ميهافم وأ ةركف وأ ءايشأ نوكت وأ  ةيلعافلا ىداع
 . يسقنلا رابتخالا وأ قمعلا تاذ تالباقملاو . "ةيصخشلا تاقصلا ةموظنم ةقيرط"

 انملاع ىف رصاتعلا فيصوتل اهلمعتست ىتلا تاقصلا ىهو : ةكشنملا لماوعلا -

 :يفظوم عم ةيتاسنإ تاقالع هل نأل لاعف ريدم وه 'لوقلاف . ىدرفلاو ىصخشلا
 ريدقتلا ىذ فورعملا ريدملا رصتع ىلع قبطي ًادحاو ًايصخش شتم ًالماع سكفي

 . لافقلا

 طيسب لخدم ةيصخشلا تافصلا ةموظنم نمض ةلباقملا ءارجإ لالخ لمعتسيو
 .رصاتغلاب ةأشتملا درقلا لماوع ةرشابم طيري ًايبسن

 باس حرتقم وه امكو رصانعلا جاردإ متي ءديلا ىفو
 ةطبترم ىرخأ رصانع وأ نييداعلا نم وأ نيلاعفلا ريغ وأ نيلاعقلا نيدفنملا نم ةعومجم
 . هيف ثحبلا ىرجي ىذلا عوضوملاب

 درقلا اهمدختسي ىثلا تافصلا ةعومجم نإف رصانعلا هذه جاردإ متي امدنعو

 ةعومجم قوق اهتاريدقت عضوت مث روهظلا ىلع اهعيجشت متي رصانعلا فصول
 تاربدقت لمشت ام ةداع تاتراقم ةموظنم لمع متي هذه رظنلا تاهجو نمو .رصانعلا
 اشتم لماع لك لباقم رصنع لك تاجرد

 تحت امل



 عيال لصفنا
 عمج متي روعصلاو لكاشملا مظعم ثدحتو

 تاريدقتلا وأ تامولعملا نم ادنب نوسمخ كانه نوكي دق هنأ اميو  تانايبلا ليلحت
 ٠ ةريبك تالاكشإ ببسي دق امم نيرمتلا ىف نيكراشملا دارقألا دمع ىف ةيورضم
 اهمادختسال ًاقيسم ةدعملا جماربلا نم ددع عضو مت دقف ليلحتلا ةيلمع ىف ةدعاسمللو
 عمو .ةيئاهن ةجيتن ىلإ لوصولا ىف عارسإلا ىلع ديكأتلاب هذه لمعتسو :بوساحلا ىلع

 كلهتسي ديكاتلاب كلذ نأ مغر ةيوديلا قرطلاب تاليلحتلا ضعي ءارجإ نكمملا نمف كلذ
 . تقولا

  قيبطتلا ىف ةيصخشلا تاذصلا ةموكخنم
 ىف اهرقوت بولطملا تافصلا ليلحت ةيصخشلا تافصلا ضرعل لاثمك ذخأن انوغد

 رظن ةهجو ىلع لوصحللو .لمعلا تايكولس فصو ةباتك ضرغب ةرادإلا ىلع بردم
 نم ةعومجمو ةرادإلا ىلع نيبردملا نم ةيلعف ةعومجم مدختسن فوس .عضولا لثمت

 ةموظتم لامعتسا نكمملا نم عيطلابو .بيردتلا نم ًالوقعم أردق اولا نمم نيريدملا
 كلذ رظن تاهجو ليلحت وه ضرقلا ناك اذإ دحاو درق عم ةيصخشلا تافصلا
 .درقلا عم مأ ةعومجملا عم كلذ ناكآ ءاوس هسفن وه عيتملا ءارجإلاو .طقف صخشلا
 ينعي تاعومجملا لامعتسا نكلو

 . ةنيعلا رظتلا ةهجو نم ربكأ ردق ىلع لوصحلا - ١

 . ةيصخشلا تافصلا تاموظتم نم ربكأ ددع ليطت - ؟

 : ىنعي درف ىلع ةيصخشلا تافصلا ةموظنم قيبطت نأ نيح ىف

 طقف صخشلا كلذب جئاتنلا طابترا - ١
 ةنهظتم ليطق وجو -

 دق اذهل ىجذومن لاثمو . طاقنلا باسل ةموظنم لكش ىلع جذومن لمعتسيو
 ىلع ةيسأرلا ةدمعألا ددع دمتعيو . )4-١( مقر ينايبلا ليثمتلا ىف عسنتسا
 . ةلمعتسملا رصاتعلا
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 اطقف ةدحاو ةيصخش



 عيارق لسففا ةيصخشلالا تافصلا ةمولظتم : ليلحتلا بيلاسأأ
 لماوعلل ةحفص نم رثكأ لامعتسا نكمي ذإ ًامساح سيلف ةيقفألا ةدمعألا ددع امأ

 لك نأ ناممضل رصانع ةتس لمعتستس لاثملا اذه ىفو . ًايرورض كلذ ناك اذإ ةأشنملا
 ةعست لامعتسا لضفملا نمو . صاخشالا نم دبعلا سفن ةيفاك ليصافتي فرعي دحاو
 تافصلا ةموظنم ميدقت ةنزجت نكميو .ًامئاد حاتم ريغ ددعلا اذه نكلو رثكأ وأ رصانع
 ىف تفوطخ عشت ىلإ ةيسكنشلا

 : ىلوألا ةوطخلا

 .ًاذيج مهينل نيفورعللا نع ةزادإلا ىلع نييردملا نم ةس ةعومجلا ءاضعأ ددحي
 نيلاعفلا ريغ نم نانثاو ,ةلاعفلا ةئفلا نم نييردملا .الؤه نم ناثثا فنصي نكمأ اذإو
 .اه ًاعون نييداعلا نم ناثثاو ءًدج

 ةيناثلا ةوطخلا

 ءامسأ اهيلع بتكيل قرولا وأ تاقاطيلا نم عطق تس ةعومجملا ىف وضع لك ىطعي
 اهيلإ ريشأ ىتلا رصانعلا ىه هذهو .ىلوالا ةوطخلا ىف مهددح نيذلا صاخشألا
 ةقرو يف دومعلا نم ىسأرلا ءزجلا ىف مقرلاب طبترم ةقاطبلل مقر ةفاضإ نكميو .ًاقباس
 لكشلا ىف عضوم امك أضيأ طاقنلا ةقرو ىف مسالا عضو نكمي .كلذل ليدبكو .طاقنلا
 .(5-)مقر ىنايبلا

 : ةثلاثلا ةوطخلا

 ديدحت وضع لك نم بلطيو (؟) و (1) و )١( مقر ًالثم تاقاطب ثالث رايتخا متي
 ةثالثلا صاخشألا لصأ نم ناتثا حبصي ثيحب ىرادإلا بيردتلا ةيلعافب طيترم بناج
 نوكت دق نانثالا هيلع قفتي لماعل ًادج طيسب لاثمكو .ثلاثلا عم نيفلتخم نيراتخملا
 .'نيدب' ةملك

 ىف بتكت ”نيدب' ةلاحلا هذه ىف ىه ىتلاو ءأاشنملا لماعلا ىف ةرابعلا وأ ةملكلاف
 نم رسيألا بئاجلا ىلعأ ىفو .ةيسأرلا ةدمعالا نم نميألا بئاجلا ىلعأ ىف غارفلا
 ىذلاو "ةثالثلا نيب نم فلتخملا صخشلا“ درفملا صخشلا فصو بتكي ةيسأرلا ةدمعألا
 . افيحت" ةلاحلا هذه ىف نوكي امير

 ب ككل 4



 ةيصخشلا تافصلا ةموظنم : ليلحتلا بيلاسأ عيار لصفنلا

 ىتح صاخشأ ةثالثلا صاخشألا نم ةأشنملا لماوعلا ىط لوصحلا ةيلمع رمتستو
 . لماوعلا نم هطاينتسا نكمي ام

 : ةعبارلا ةوطخلا
 ةموكلا ىلإ تاقاطبلا داعت ةقرولا ىف اهلاخدإو ةأشنملا لماوعلا طابنتسا درجمب

 نمل ناتتثا وأ ةطقن صصختو .ًالثم (1-5) نم ًاطاقت ”رصتع" صخش لك ىطعيو
 وهو نميألا بتاجلا ىلع دومعلا ىف فصولا .بيرقتلاب مهيلع قبطتي وأ ,مهيلع قبطني
 وأ () طاقتلا صصخنو .ةعومجملا نم نانثا هيلع قفتي ىذلا فصولا نمضتملا دومعلا
 بتاجلا ىلع دومعلا ىف فصولا .بيرقتلاب مهيلع قبطني وأ ,مهيلع قيطني نم (4)
 نيب نم فلتخلا صخشلا" درفملا صخشلا فصو لمحي ىذلا دومعلا وهو رسيالا
 ةفصل ةبسنلاب كلذ ءلم ةيفيك (؟-4) مقر ىنايبلا ليثمتلا حضويو .ةثالثلا صاخشألا

 : ةسماخلا ةوطخلا

 تاقاطبلا اهنإ لْقَنْلو تاقاطب ثالث نم ةفلتخم ةعومجم رايتخا كلذ دعب متي

 .ةثلاثلا نيتوطخلا ىف ةحضوملا ةيلمعلا سفن رركتو ؛ (1)و (5) و (4) ماقرا
 .نميآلا بناجلا ىلع دومعلا ىف جاوزألا فصو نيودت نم أمئاد دكاتلا عم .ةعبارلاو
 اما .دارفالا فصو ىلإ () و () ةجردو ,يجوزلا هباشت ىلإ (5) وأ )١( ةجرد ريشتو
 تعضو ام اذإ لقألا ىلع دعاست ىهو ,ةطسوتملا ةجردلا وأ طسوتملا ىهق (؟) ةجرد
 ةثالث نم فلأتت ةعومجم نم نوكت ام ةداع هذهو .ةدحاو (ه) ةجردو ةدحاو (1) ةجرد
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 اعل

 عيارلا لصفلا ةيصخشلا تانصلا ةميظنم
 (1-1) مقر ناي 0

 ةيصخشلا تافصلا ةموظنم طاقن ةقرو
 نال 63 3 5 890 16 8 غن

 (1-1) مقر ىنايبلا لكشلا
 ةيصخشلا تافصلا ةموظنم طاقن ةقرو

 هريس | ه | | * + | < | * | ١ |ةيلضتلا يجعتلا بحبل ىراش | ىراع | درق | وج فقصولا
 ديمضأ_ | ةلياعإ:|:|:| تس

1 
 مادام
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 ةيصخشلا تافصلا ةميظنم : ليلحتلا بيلاسأ عيارلا لصقل

 : ةسداسلا ةوطخلا

 ىذل نوكي ال ىتح وأ ةقلتخملا رضاثعلا ىطفت ىكل ةسماقلا ةوطخلا رركت
 ٠ تافص نم هنولخدي ام نيكراشملا

 نوكت ةعمتجم رصانع ةعست وأ ةتسل ةبسانملا ةلسلسلاو
 ءنع(9)

 اننا نينا
 ذل اذن

 خلا

 ةكذل 1
 انك اذكهو

 اذكمو

 لك رظن تاهجو ةموظنملا تاجرد ةقرو نودتو :ةموظنملا دادعإل ثحبلا نآلا لمتكيو

 ريزغ جاتن ريفوت ىلإ ىدأ دق كلذ نوكي نأ ىهيدبلا نمو .ةمدقم ةفص لك لباقم كراشم
 ءارجإ نكمي ءًأقباس حرتقا امكو .تانايبلا هذه ليلحت ةلكشم شنت مث نمو ءتانايبلا نم

 ىف سيل نكلو .ًاقبسم ةدعملا جماربلا نم دحاو لامعتساب بوساحلا زاهج ىلع ليلحتلا
 ضفر وأ لهاجت ةروطخ ىلإ ىدؤي دق امم بوساحلاي ةناعتسالا صخش لك رودقم
 ٠ ةيصخشلا تافصلا ةموظتم لخدم

 ةموظنم نم تانايبلا نم ةيمك جارختسا هتعاطتسا ىف ىوبي لخدم كانه كلذ عمو
 نم تاوطخلا ذقئتف .كلذ متي فيك ىرثل انلاثم لصاوت نأ انتكميو . ةيصخشلا تافصلا

 تاجردلا ةقرو نم ءزج عيضوت (؟-4) مقر ىنايبلا ليثمتلا يف مت دقو .(1) ىلإ )١(
 .ةقالع اهل ىتلا كلت ىه ةأشنملا لماوعلا نإف ةلاحلا هذه ىف .نيكراشملا دحأل ةلمتحملا
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 عيارلا لصفلا .ةيصخشلا تافصلا ةموظنم : ليلحتلا بيلاسأ

 مئاقلا صخشلا نوكي نأ بجيو .ةرادإلا ىلع نيبردملا نم دحاول ةيكولسلا بئاوجلاب
 الن نإ ذإ .ةأشنملا لماوعلاب ئاحيإب جئاتنلا ثيولت ىدافت ىلع ًاصيرح نيرمتلاب
 .مهتاملك ىف اهنع نوربعي نيذلا نيكراشملا دارفألا راكفأ ةجيتن نوكت نأ بجي لماوعلا
 : صاخشألا نم ًاددع امدنع ةصاخيو ,ةموهفم لماوعلا نوكت نأ بجي .كلذ عمو

 .هانعم رييغت نود شنملا لماعلا ةغايص ىف ةدعاسملا للحملا عيطتسي ىتح
 بوغرملا وأ نكمملا دحلا ىلإ صاخشألا ةلابق ةأشنملا لماوعلا جاردإ درجميو

 زهاج ليلحت ميدقتل ةيصخ شكلا تافصلا ةموظنم جئاتنل تاجرد عفو نكمي , هينأ
 . لامعتسالل

  ةعباسلا ةوطقلا

 بئاوجلا هذه طابتراو ةرادإلا ىلع بردمل ةيكولسلا بئاوجلا ىلإ اذه ىف رظنت
 ريدقتب اوموقي نأ نيكراشملا نم بلطي ةموظنملا ةياهن ىفق كلذلو ةيلكلا هتيلعافب
 مت دقو . (لاعف ريغ) ىلإ (لاعف) نيب ام حوارتي سايقعب دحاو اشنم لماع يف رصانعلا
 (4-5) مقر يئايبلا لكشلا لفسأ ىف ريدقتلا حيضوت

 بردتلا ةيلعاق سابق ةيقيك



 عيارلا لصفلا

 ١ | نم رثك عم برستإ

 ١ | ” نجي
 يف ةرثا ىلإ لسم

 * | يمس وشن
 ١ | بلا ليسركرشلا

 * | قطتا عشار

 »< | يق انانور

 نود لمي نأ لفي

 1 لاق

 6 | (ةسركملا نال
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 (4-5) مقر ىتايبلا لكشلا
 ةيصخشلا تافصلا ةموظنم ثاجرد ةقرو

 ىراهأ ىرام | درق
 :[|؟|؟

 ةيصئخشلا تافصلا ةموظتم : ليلحتلا بيلاسأ

 |ىديأ 2
5 

 ةررنلا مظعت

 رعقم / لتعم



 .افالتخالا زاريإل ةيدرفلا بناوجلاب ةيلكلا ةيلعافلا طاقن ةئراقم ذئدعب نكمملا نم

 تي طاقنلا ةعجارم نكمي ىكلو .ةيلعافلا تارشؤم ريقوتلو
 | لكشلا لفسأ ىف سوكعملا ريدقتلا اذه حيضوت مت دقو

 : ةنماثلا ةوطخلا
 لماوع تاجرد ىلع لوصحلا متي.

 'اشنملا ةبستلاب ًالثمق .ةيلكلا ةيلعافلا ماقرأ باقم ىف رصتع لكل ةبسنلاب فالتخالا
 نأ دجت لوألا

 .ةيلكلا ةيلعافلا طاقن سكع
 .(5-5) مقر ىنا

 ةطشنألا نم ريثكلا

 نأ ةلاقن 0 لاعق
 7[ ؛ | | , | ةسوكعم .لامم»

 1[ عم بيردتلا تارود ىرجي
3 

 طاقنلا هذه نيب قرفلا ىه ةريغصلا ماقرالاو ةيلصألا طاقنلا ىه ربكألا ماقرألاف
 قورفلاو .( - وأ + قرفلا ناك نإ مهيالو) ةسوكعملاو ةرشابملا ةيلعافلا تاريدقتو

 .يندالا يف ىتلا ىه ةسوكعملا قورفلاو رغصالا ماقرالاو .ىلعالا ىف ىتلا ىه ة
 .(5-4) مقر ىنايبلا لكشلا ىق تنمضو تاجردلا ةقرو ىلإ قورفلا تفيضأ دقو

 نم رغصأ سوكعملا طاقنلا قرف نأ ام اشنم لماعل طاقنلا عومجم نيب ام اذإو
 كلذ ىلع لاثملاو .اشنللا لماعلا فاصوأ سكع بجي ذندنع .ةرشابملا

 .(؟4-4) مقر يئايبلا لكشلا لفسآ ىف عضوم
 : ةعساتلا ةوطخلا
 هنا ساسأ ىلع ةفظتخملا ةأشنملا لماوعلا ليلحت نم انتكمي فقوم ىف نآلا نحن

 ىلع ,ةيلاعفلا ةبترم ىف بئاجلا كلذ ةيمهأ تدادزا ةيندتم ًايندت رثكأ طاقنلا تناك املك
 بناوجلا نإف مدختسلا لاثم نمو .ةمولنما المي ىذلا صخشلا رظن ةهجو نم لقألا
 ىه .ةيلعافلل ىلزاتت بيترت ىف .ةرادإلا ىلع بردمل ةيكولسلا تاراهملا وحن هجتت ىتلا
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 .عيارلا لصفللا
 ةطشنالا نم ريثكلا عم بيردت تارود ىرجي
 8 ًينادجو بالطلا كراشي

 بئارج 6 .ةدعاسم نود لمعي نأ لضفي
 رثكأ 5 طشان

 ةيلعاف 1 قطنلا عضا
 0 قرطلا نم ةعساو ةفسلسب ةفرعم هل
 0 ايا يل قو

 بئاوجا 4 بيترتلا ىف ةراثإلا ىلإ ليمي
 لأ م بردتملا لوح زكرمتملا بيردتلا لضفي
 ةيلعاف 4 قرطلا نم ةعساو ةلسلس لمعتسي

 رظن ةهجو اهدرفمب لثمت دقو ؛ طقف دحاو صخش رظن تا

 ديفملا نم نوكي دق ٠ صاخشألا نم ريك ددع رظن تاهجو ليطت دنعف . ةيبلألا
 - ىلعألا ىرخألا عيرألاو ىتدألا تاجرد عيرألا ًالثم - ىندألاو ىلعألا ىلإ اهفينصت
 كراشم لك نم
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 عيارلا لصفلا .ةيصخشلا تاغصلا ةمولظنم : ليلحتلا بيلاسأ

 (1-4) مقر ىنايبلا لكشلا

00 

 رولا مقفما
 نم نوكننا
 ١ يعج
 يف دستي
 ارضاحلا

 لقس ل

 دج م 1 د
 رافق ريغ 0

 ا امل



 ةيصخشلا تاقصلا ةموظنم : ليلحتلا بيئاسأ عيارلا لصفنا
 سانأ لبق نم تلمعتسا دق نوكت نأ نكمي ةفلتشم تاملك نأ نم مغرلا ىطو

 ؛ةماعلا رظنلا تاهجو سفن نع دحاو فينصت ىف ةداع ريبعتلا نكمي هنأ الإ نيفلتخم
 قكغيو ةسفت نق هلا ىلغ مناقل زيحت دونهم عم قيحشتلا متيالا ىضملا
 تارابعلا ىف بلا ةشقانملا ساسأ ىلع ةيلمعلا هذه ىق لقألا ىلع نيصخش

 دعب نكميو .فينصتلا ثولت بنجتل كلذو نيلقتسم نيفنصم امهرايتعاي وف ؛ ةكباشتملا
 . ةيلعاف رثكالا ةيرورضلا بناوجلا ىه ةيولعلا تافيتصتلا ةعومجم نأ حيضوتلا كلذ

 نم ديدحتلابو زايحنالا ىلإ ىدؤت نأ نكمي لخادملا عسوأ يتحف ةقيرطلا هذهيو
 نع أمامت ةفئتخم ةقيرطب بردملا رود ىلإ نورظني دق نيذلا مهسقنأ نييردلا بناج
 .فلتخت دق ىتلا تايئرملا كلت سكع نكمي ىتحو .كلذلو .مهبيردتب نوموقي نم ةقيرطا
 بيردتلا ةعومجم نولكشي نيذلا صاخشألا نع ةعومجم عم نيرمتلا راركت نكمملا نمف
 ديدحتل ناتيثاهنلا ناتمئاقلا نراقت مث . نوينعملا نوبردملا اهعم لماعتي ىتلا ةيداعلا
 . يئاهنلا ليلحتلا ىف رابتعالا ىف كلذ ذخأ متيو ةفلتخملا رظنلا تاهجو

 : ةلباقملا ىرجي نم لخدت

 هقرزلآ تاساصفو ةقيزملا تصويب ديزصك قلطملا نوع مالصأ ةقيرلتلا قت

 نأ نم مغرلا ىلع ٠ قحال ىسيئر للحمك مث تايلعملل عيمصلا ليفشتلل بقارعكو
 .مهسقنأ ةموظنلا ةيلمع ىف نيكراشملا ليق نم اهذيفنت نكمي (]و (8)و (1) تاوطخلا
 ىهيدبلا نمو .نيرمتلا ثوليس .ةاشنملا لماوعلاب ءاحيإلا ةصاخو .يفاضإ لخدت ىأ نإ
 .هالعأ روكذملا ليلحتلا ىف حرتقم وه امم رثكأ قمعب ةموظنملا جئاتن ليلحت ةيناكمإ
 ًايرورض بوساحلا مادختسا حبصي ثيحب أعستم نوكيس هنكلو

 نم نوكتب دق .ةيلمعلا ثيولت بنجتل ةمئادلا هتلواحم مغر ؛ للحملل ىلمعلا لخدتلاو
 يف َكراشملا ٌللحملا دعاسي نأ كلذك نكميو .اهيف رظنلا رصنعلا تاسيورتل هرايتخا
 نكلو ءدرقلا ةدعاسمل ةممصم ةلئسأ ههيجوت قبرط نع اهحيضوت وأ اشنملا لماوع ميدقت
 نيب حوارتت ىتلا ةيئاهنلا ةنراقملا ءانثتساب , اشنملا لماوعب ًاقلطم ىحوي الأ هيلع بجي

 . ةيلعافاللاو ةيطعافلا
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 .عيارلا لصفلا .ةيصخشلا تافصلا ةميظنم : ليلحتلا بيلاسأ

 ةيصخشلا تافصلا ةمودننم تالعشم
 ليلقلاف -- تالكشملا نم ولخت ال ةيصخشلا تافصلا ةموظنم ةقيرط نأ ىهيدبلا نم
 نكمملا نم فصُو امك للحملا بناج نم تامولعملا ثيولتو - لكاشم نود قرطلا نم
 ريفوت ةيوعص نوكراشملا هجاوي امدنع ةصاخو :ثودحلا ةنكمم ةلكشم احبصي نأ ًامتح
 سيل ةموظنملا ءلم نأل ؛ةماه ةلكشم أَضيأ وه صاخ لكشب تقولاو .ًاشنملا لماوع
 لوطأ أئمز تذخأ ءرثكأ اهب ًاقوثوم ىلاتلابو ةريبك ةموظنملا تناك املكف .أمئاد ًاحضاو

 كراش ام اذإو .ريكأ كلراشملا لبق نم اهنلم ىف ةيغرلا نادقف ةروطخ تحبصأو ءاهثلمل
 نكلو ,ةبغرلا نادقف ةروطخ نم للقي كلذ نإف لحارملا عيمج يف ةنابتسالا المي نم
 ةطيسبلا ةيصخشلا تافصلا ةموظنم ىتحو . ةكراشملا هنقو ىف ةدايزلا ىه كلذ ةجيتن
 ةلمكتو دادعإل ةعاسلا نم ربكألا ءزجلا قرغتستس -لاثملا ىف ةلمعتسلاك - ًايبسن
 ةيادبلا نمو .كلذ دعب طيسبلا ليلحتلاو تاجردلا ةقرو ءلم نم دب الو .اشنملا لماوع
 !! ىندأ دحك ةعاس نيب ام حوارتي دق ىرورضلا تقولا نإق ةياهنلا ىتح

 نيتعاس .٠

 تقو ىلإ ةجاح كلانه نوكتسف ةلباقملا مهعم ىرجت نمم ددع كانه ناك ام اذإو
 ىرجت نم ناكمو .ليلحتلل كلذك رثكأ تقو ىلإ ةرورض كلانه نوكتس ديكاتلابو رثكأ
 كنلوأ ناك اذإ ّفخت ناكملاب ةطبترملا تالكشملاف .تقولاب طيترم تالباقملا مهعم
 ىق نيرشتنم اوناك نإ امأ .دحاو ناكم ىف ةلباقملا مهعم ىرجتس نيذلا صاخشألا
 ءالؤه دوجوو ءنمزلاب قلعتت ةحضاو لكاشم كلذ نع جتنيسف .دليلا نم ةقرفتم نكامأ
 . ةفلكتلاو .رفسلاو ,بسانملا ناكملا ىف صاخشألا

 فقادهألا ةغايصو عضو ىف ةصاخو .فيرعتلاب قلعتت ةيئدبم ةلكشم تدأ امبرو
 ثيمس)نم لك ريشيو .نيرمتلا نم ىقبتملا لاطبإ ىلإ , فادهألا كلتب رصانعلا ةلصو

 كراش ليلحت رصانعك تلمعتسا بالكلا لاصمأب ةمئاق ىق لثمتت ةلاح ىلإ (
 ةمدقملا لاصمألاب ةيفاك ةفرعم نييرطيبلا ىدل نكي مل فساللو .نويرطيب

 ىرورضلا نم نوكي دق كاذلو . ًادج ًابعص ةموظنملا ءاشنإ ناك كلذل ةجيتتو رصانمك
 ضرف مت اذإف .كاذ عمو .ام دح ىلإ ةمدختسملا أشنملا لماوع رصانع رادقم نم دحلا
 لمنف در وأ ثولثلا ببسي جئاتتلا ىلع دامتمالا نكمي ال دقف مكحشلا نع ريبك ردق
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 دج ةعساو نوكت دق نيكراشملا تارايخ نإف ءمكحت كانه نكي مل اذإو
 . ةليحتسم تانراقم ىأ لعجي امم .يدرف لكشب ةزكرمتمو

 .ةيصخشلا تافصلا ةموظنم ةقيرط لامعتسا ىق ةدراولا تايوعصلا نم مغرلابو

 كلذ ىف ببسلا ناك امبرو .شنملا لماوع داجيإ ةيوعص يه ةماعلاو ةقيقدلا ةلكشملاو
 نم نيرصنع نيب تافالتخالا ديدحتو رصانع ,تقللا ةقيرطلا وه
 نم نينثال كرتشم بناج داجيإ بعصي ام ًابلاغو .ثلاثلا رصنعلا عم امهتنراقمو فرط
 نكمي ال رصانعلا نم نيتثا نيب فالتخا كانه نوكب نايحألا ضعب ىفو .رصانعلا
 قيرط نع لحت ةلكشملا نأ ةيرجتلا لالخ نم تفشتكا دقو .ثلاثلا رصنعلا عم هقياطت
 عاطتسا ام اذإف .نيرصنع نيب تائراقم ىلع لوصحلا وه اشنملا لماوع طابتتسا نم ىساسألا أديملا نإف ةياهتلا ىقو . نيرصتع نيب تانراقم لمعي نأ كراشملا نم بلطلا
 ت دق فدهلا نوكي نيرصنع نيب ةنراقملا قيرط نع اشنملا لماوع ميدقت نوكراشملا

 مادختساب ةحر

 همم اك :





 .سماخلا لصفلا

 ةبّقا رملا قرط : ليلحتلا بيلاسأ

 كنلوأ ةرشايم تلمش قباسلا لصفلا اهلوانت ىتلا ةيصخشلا تافصلا ةموظنم
 ةيقيبطت ًائيش اولعقي نأ مهنه بلطو . ةساردلا ديق لمعلل نيقلتملا وأ نيدؤملا صاخشألا
 نم كارشإ دعبتست ىرخأ لخادم كلائه لك ىلعو - ىئاهنلا ليلحتلا ةلحرم ىلإ ًالوصو
 لمعلا ليلحتب متهت لخادملا هذه .طقق للحملا ةكراشم بلطتتو ليلحتلا مهيلع ىرجي

 ةروصب ةفلتخلا لخادملا فينصت نكميو « ةيمكو ةيعوضوم تاريدقت رفوتو ة
 ديدحتلاب ةلمعلا ةبقارم متهتو .ًييرقت كولسلا ةبقارمو ةيلمعلا ةبقارم اهرابتعاب.
 ... ملقلاب كاسمإلاو ءروبتصلا حتف : لثم ةيفيظولا ةيحانلا نم لمعلا ىق

 كلذ ريغ ىلإ.. صخشلا لماعتو ٠ لاقي فيكو . لاقي امب كولسلا ةيقارم متهتو لاكمي

 : ةيلمعلا ةبقارم
 لك امإ بقارملل ىثرم ءيش لمعي اهذفنم مايق ىلع ماهملا وأ لامعألا مظعم ىوطنت

 اتدوزت ىهو : ةيلمعلا ةبقارمب ةيقيبطتلا ةطشنالا هذه ةبقارم ىمستو .همظعم وأ تقولا
 , لامعالا مظعم لوح انتامولعم مظعمي

 ىلإ اقسم عملا ريغو ةطيسبلا للا ةيقارم هيب ةيلهملا ةبقارم حؤارتت دقو
 ةلاخلا مايق لثم فقوم ىف ىتح ةبقارملا كلت دجاوتتو .روطتلا نم ةيلاع ةجردب لخادم

 مهلمع نودؤي مهو نيلماعلا ةيقارم دعبو .راخفلل لغشل ةرايزب ةبرعلاب ةلحر ىف 'ولق
 دقعم لمعلا اذه نأ كردأ تنك ام" :لوقتو لبام' ةلاخلا ىلإ تفتلت .نمزلا نم ةرتفلا
 اةروصلا هذهب

 ءءادأ بقاري ىذلا لمعلا ةسارد ريبش لثم صخش كانف كلذ نم ضيقتلا ىلعو
 نوظحالب ءالؤهف .اهزاجنإ بولطملا ماهملا عيمج لمشت ةعجارم ةمئاق بسح لمعلا
 لوط امو ؟ اهزاجنإ رركت ةرم مكو 'ةزجنملا ريغ وأ ةزجنملا لامعالا يه ام : لثم ءايشأ
 .ايلمعلا ديدحتل جئاتنلا للحت مث ءاذكهو ؟ ةمهم وأ ةيلمع لك اهقرغتست ىتلا ةرتفلا
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 سماكلا لصفلا ةبقارملا قرط ٠ ليلحتلا بيئاسأ

 .ًادج ًاليوط اتقو اهزاجنإ قرفتسي ىتلا لامعألل لولحلا مدقتو ةجاحلا نع ةضئافلا
 ىتاوثلا نم ءازجأو يناوثلاب تاليلحتلاو تابقارملا كلت بسحتو

 ريبخ لخدمو "ولف "ةلاخلا فقوم نيب حوارتت ةسرامملا ىف ًاعويش رثكالا لخادملاو
 ةقرد دل ةقيزطلا ةذه دصرتو .ًاذيصت ةلييسب ةبقلوم ةادق ىلط ىولطتتو , لسلا ةسقرن

 نم ةيعرفلا ماهملا وأ لمعلاب ةقلعتملا ةددحملا ماهملا ةعومجم لمعلا تايوتحم ةب
 زفت مث ادن ةقرولا يلع قيصمتلا ةيزد عضوي لئاملا

 دنقلا ىف لا 3
 نم ةعومجم كانه نأ -ىرخأ ةقباس ةبقارم وأ لمعلا تافصاوم قيرط نع- يارد ىلع

 .ةيفتاهلا تاثداحملا ىلع درلا : لثم ماهملا هذهو . لمعلا ريس لالخ اهذيفنت متي
 اهطاقن عضوتو اهدصر متي ,تالاصيإلا رادصإو . ءالمعلا تاراسفتسا نع

 نكميو ؛ةبقارملا قاروأ للحت ةبقارملا تارتف وأ ةرتف ةياهن ىفو .اهل فظوملا ذيفنت ءانثأ

 نم تقو ىأ ىفو .ةمهم لك زاجنإ اهب رركتي ىتلا تارملا دع ليلحتلا اذه ددحي نأ
 ةقرو جذومن (١-ه) مقر ىنايبلا لكشلا حضويو ءاذكهو  ماهملا مظعم زاجنإ متي مويلا
 ةيلمعلا ةبقارم
 كولسلا ةبقارمأ

 اذهو .ةيلمعلا ةبقارم قرطو كولسلا ةبقارم قرط نيب هبشلا هجوأ نع ريثكلا كانه
 هذه ىف نكلو . ام لمعل هتيدأت ءانثأ صخش ةيقارمب قلعتت ةبقارملا تمادام ىعيبط
 ةيقيبطتلا فئاظولا نم ًالدب لمعلا زجني ىذلا صخشلا كولس ىق مامتهالا نمكي ةلاحلا
 - لمعلا ىف

 ريغ وأ لمعلاب ةقلعتملا كولسلا نم فانصأ رايتخا ىلإ كولسلا ةبقارم دنتستو
 هذه رايتخاو .تاقيلعتلا هذه ليلحت مث كلذ ىلع قيلعتلاو اهثودح ةبقارمو . هب ةقلعتملا
 ةبولطملا كولسلا عاونأ ىه ام أقبسم فرع ام اذإ ًايبسن طيسب ةيكولسلا فانصالا
 ناك وأ ماع لخدم تاذ ةبقارملا تناك نإف اذه عمو .ةيولطملا ريغ ىرخالاو لمعلا ءادأل
 ةراتخملا كولسلا عاونأ نوكت نأ كلذ متحي نأ لمتحملا نمف ءيرحتلا ضرغب ليططتلا

 ةيابلا ةعساو متت ىتلا ةيلمحلا عونب ةلص تاذ نوكتس ةيكولسلا ع اونألا رايتخا ىف
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 ةيقارملا قرط : ليلحتلا بيلاسأ سساخلا لصفللا

 انف نإ ىنيكر وف ةعوحجس نئاقق لدعلا نك ام اذإو د قارملا بايسأو اهتبقارم
 رخآو دحاو صخش نيب ةلباقم ءارجإ ةبقارم ةيولطملا

 ةدلغ نوكتو فولشلا ةَبقارمب اهليلعت ىف بغرن ميوقت ةليلقف ًالكم مدختست انعد
 ليلحت ىق يغرن اتنكلو طاشنلا اذه ىف لمعتسملا كولسلا عاوتال ةماع ةروصب نيكردم
 .ةلباقملا ىرجي ىذلا صخشلا ةيلعافب كلذ طبرو ىكولس طمن لك ثودح راركت ىدم

 ىونحلا / ةيلمعلا ليلخ :(4-1 ) مقر ىنايبلا لكشلا

 قدنق ىف لابقتسالا فظوم
 ةينمزا تارتفلا فتاهلا ىلع دري
 ءجلا] ةيفتاه تارياخم ىرجي

 فرقلا -
 ايجولا -

 ىرخأ نومأ -

 كولسلا تافينصت
 نمو . اهليلحتو اهتظحالم متتس ىتلا ةبكولسلا طامنألا ىه ام ًلوأ ررقن نأ بجي

 تاحرتقملا ءادبإو تاموطلا ءاطعإو ةلئسألا ةيجوتي ةلباقملا ىرجي نم موقي نأ ىعيبطلا
 ضعب ميسقت نكميو ...اذكهو هتفلاخع وأ ةلباقملا هعم ىرجت نم عم ةقفاوملاو
 ليبس ىلعف .ةقد رثكأ ةروصب كولسلا فيرعت متي ىكل ةيعرف ماسقأ ىلإ تاقيتصتلا
 وأ ةددحملا تاباجإلا تاذ ةلئسألاك ةفلتخم لاكشأ ىف ةلئسألا ميسقت نكعي لاثملا
 نكمي تاءاحيإلا وأ تاحرتقلا نإف لثملابو :ةيئاحيإلا ةلئسالا وأ ةددعتملا ةلئسألا
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 سماخلا لصفلا .ةبقارملا قرط : ليلحتلا بيلاسأ

 ىلإو ةقبرطلاب وأ ىوتحملاب قلعت تاحارتقاو ؛ةلاعف ريغو ةلاعف تاحارتقا ىلإ اهتنزجت
 ... اذكهو ٠ تاحارتقالا نع ةفلتخم روخاك تاءاحيإ

 تالباقملل ةقباسلا تابقارملا نم كولسلا تافينصت ةعومجم ديدحت كلذك نكمي امك
 راركت ىدم قفوو ةمدختسملا كولسلا تافيتصت قفو ًالوأ ةلباقملا اهيق لاحت ىتلا
 ةيئامسجلا دويقلا ىلع كولسلا تافينضت ددع لوح ريخألا رارقلا دنتسيو  اهثودخ
 مكحتلا نكمي ىتلا كولسلا تافينصت ددعو تاليلحتلا ءار ةربخ ىدم :للحمللا
 نكمي أسرمت رثكأ بقارملا ناك املك ًامومعو .ةظحالملا ةقد نم لوقعم دح ىلإ اهيف

 . اهتبقارم نكمي ىثلا كولسلا تافينصت ددع دايدزا
 ىلع كولسلا تافيتصتل ةيساسألا ةمئاقلا لمتشت دقو
 . ةلطسألا هيجوت +
 - تامولملا ءاطعإ +
 حارتقالا /ءاحيإلا «

 ملا ءادبإ
 ىأرلا ىف ةقلاخملا نع ريبعتلا ه
 ةفطاقملا «

 ٠ كولسلا نم ىرخأ عاونأ <
 !! ةريصق اهنكلو لعافتلل لوقعم ليلحت ريفوت ىلع ةرداق ةمئاقلا هذهو

 اونوكي نأ بجي نيبقارملا مظعم نكلو .اهعم لماعتلا أيبسن سرمتملا ريغ بقارملا
 ىلع لعاقتلا ىوطني امدنع ةصاخو تافيتصتلا نم ربكأ ددع ةجلاعم ىلع نيرداق

 وف ةلباققلا يرجي تلا قيخنشلا ناك نإ دعخاو خش يتناول
 عضوب بقارملا اهيف موقي ةعومجم
 - ةفلتخملا تا

1 
 ةبقارم نع دج قلتم الهو  بقاري ىذلأ ةدو
 لا ىف صاخشالا نم ددع تامهاسمل تاجرد
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 ةيقارلا قرط : ليلحتلا بيلاسأ سماخلا لصقل

 ىلع فورظلا كلت لثم يف كولسلا تافينصتل ةيعقاولا ةمئاقلا لمتشت دقو

 حارتقالا /ءاحيإلا «

 ةحؤتفم ةلقضأ +
 . ةددحم تاباجإ تاذ ةلئسأ «

 < ةاموفتم ةاطعإ و
 (بابسالا ءاديإ نود) ىأرلا ىف ةفلاخملا نع ريبعتلا «

 (بابسألا ءادبإ عم) ىأرلا ىف ةقلاخملا نع ريبعتلا «

 : مهقلا رابتخا «
 ٠ ضيفلالا :

 : ةحراصلاو
 ٠ ةقفاوملا نع ريبعتلا .

 « ةقاعإلا /موجهلا .
 « ةعطاقملا .

 تاقينصتلا فيرعت ٠
 نم عسوت تاقيرعت اهنم ضعبلل نكلو اهيناعم ىق ةحضاو تاقينصتلا هذه مظعم

 تافينصتلا فيرعت مات لكشب بقارملا مهفي نأ ىرورضلا نم نركي نأ ىهيديو .اهتدئاف
 اهسقن تافينصتلا حوضو كلذ بلطتيو . شيوشت ىذ كانه نوكي ال ىتح ةيكولسلا
 اهنوكو ءاهيلع فرعتلا نكمي تاقينصت اهنوكو .هيف سبل ال ىذلا فيرعتلل ةلباق اهنوكو

 اننل



 سماح لصفلا .ةيقارملا قرط :ليلحتلا بيئاسأا
 تاذ اهثوكو ءلصفنم فينصت ىق اهعضو ريربتل ةيافكلا هيف امي اهاوس نع ةفلتخم
 .ىلعم

 : حارتقالا / ءاحيإلا

 ةيئاهن جئاتن ىلإ ةيدؤم اهيلع ةقفاوملا ءادبال وأ شاقنلل حرطت ىتلا راكقالا ىهو
 :رطت ىتلا راكفألا نم حوارتتو ؛ لاكشأ ةدع راكفألا هذه ذخأت دقو . لعافتلل ةيباجيإ
 ةعومجملا هذهل ةلمتحملا ةكثمألا نمو . ةنيعم ةقيرطب ءادالل تاهيجوتلا ىلإ اهيق رظنلل

 .ب موقت نأ حرتقأ
 .... لهفت نأ حا

 ؟ ثدحلا نع كيأةرام

 : ةحوتفملا ةلئسألا

 لاجملا كرتتو * فيك“ '؟ اذاملا « اذام" ب ةقويسم نوكت ام ةداع ةلئسالا هذه
 نوبغري ىذلا قمعلا ىوس اهنم ّدحي ال ةلصفم تاباجإ -اطعإل نيبيجملا مامأ ًاحوتفم
 .*: ثدحلا نع كيأر ناك اذام" نوكي دق ةلئسألا هذه دحأو . هنع فشكلا ىف

 : ةددحملا تاباجإلا تاذ ةلئسألا

 طابتتسال اهتعياتم نم دب الو, "ال" وأ ”معنب“ ةطاسيب اهنع باجي ىقلا ىهو
 ,"ال ةباجإلا ىلإ دوقي دق *؟ ثدحلا كلذب تعتمتسا له" لثم لاؤسلاف . لمكأ تامولعم
 عاطتسملا نم ناك دقو *؟ هب عتمتست مل اذاملا وه ديدج لاؤسل اهرودب دوقت ىتلاو
 ءاتغتسالا مث نمو لوألا ماقملا ىف حوتقم لاؤس هيجوتب ةيئاهنلا تاموطملا ىلع لوصحلا
 وه ددحملا باوجلا ون لاؤسلا اهيف حيصي تابسانم كانه نكلو . ةلئسألا نم ددع نع
 بساتملا لخدملا

 م اذل



 ةيقارملا قرط : ليلحتلا بيئاسأ سماخلا لصفلا

 : ةديعتملا ةلئسألا

 وأ ةلئسأ ةثالث ىقلت عيطتسي ثيحب ةهيدبلا عيرس لاؤسلا نع بيجملا نكي ملام
 حبصت ةددعتملا ةلئسألا نإف هسفن ءاقلت نم اهنع بيجيو , هسفن تقولا يف رثكأ
 له كلذلو ؛نهارلا فقوملا لوح كيأر ةقرعم ديرأ...ًانسح) :دحأ لاس ام اذإف :ةريطخ

 يف لاوحالا ىلع هتاريثأت كلذل نإف عبطلاب ."سعم ىرجي ىذلا ام ىتربخت نأ عيطتست
 ريست فيك 'ص" نم ًارؤنم تدع دق كنل مطأو ؟ريثاتلا اذه ىف كيأر وه اما:
 نعف :ةلماك ةروصب سابتلا هل ثدحي مل ةلئسألا ىقلتم نأ ضارتفايو " ؟كانه رومالا

 راتخيسو .هعمس لاؤس رخآ هنأ رابتعاب طقف ريخألا لاؤسلا نع بيجي نأ أدج لمتحملا
 لكشي كلذك لاؤسلا نالو .ريخالا عوضوملا هنال هنع ةباجالل بناجلا اذه لاؤسلا ىقلتم

 نأ كيلعف ةثالثلا تاعوضوملل ةباجإلا ةفرعمل جاتحت :دهتلا نم رادقم لقأ
 . ةلصفنم ةلئسأ ةثالث ىف اهحرطت

 : ةيئاحيإلا ةلئسالا

 دحأ ىلإ لمعلا سيتر ليق نم ال مأ ادمعتم ناكأ ءاوس . لاؤس هيجوت نإ
 هسيئر نأ الوأ سوؤرملا غلبي دق ؟...ل ناح دق تقولا نأ سحت الأ" ةغيص ىف هيسوؤرم

 .ًأاضيأ كلذب رعشي نأ سوزرملا ىلع نأ ىري سيئرلا نأ يناثو .ناح دق تقولا نأ رعشي
 ددحم هرابتعاب لاؤسلا عم لماعتيو ةيثاحيإلا ىناعملا لهاجت سوؤرملا عيطتسي عيطلابو
 .(رطخ فقوم ىف بيجملا ىفنلاب ةباجإلا عضت امير) 'الءوأ 'معني:هنع بيجيو ةياجإلا
 : (تاقيلعتلا) تالمأتلا

 ىلع نيكراشملا عيجشتل نوكي ام ةداعو ,هوتل ثدحتملا هلاق امع ريبعتلا راركت ىهو
 ىذلاو “..لوح ءيش لمعل ناوألا ناح هنأب :| وقلق“ .عوضوملا ىف رارمتسالا

 .فينصتلا اذه ىلع لاثم وه. لاؤس ةفيصب ال حيرصت ةغيصب ىتأي
 .امولعملا ءاطعإ

 وأ رظن تاهجو وأ تامولعم مدقت ىتلا تارابعلا فصول فينصتلا اذه لمعتسي
 . فقاوم وأ سيساحأ وأ ارآ وأ راكفأ

 ا[ ع 1



 سياكل لقفل ةيفابلا قرط ؛ لياحتتا بيناسنأ
 .ابسالا حيضوت نود) ىأرلا ىف ةفلاخملا نع ريبعتلا

 ىأرلا ىف ةفلاخملا نع ةحيرصلا تاريبعتلا ىلع ةلالدلل فينصتلا اذه لمعتسيو
 نع ريبعتلا متيو ."كلذ لوبق عيطتسآ ال ؛ال ” وأ "كلذ ىلع قفاوأ ل“ وأ

 ةعونتم تاباجتنا ىلإ كلذ ىدؤي دقو .بابسألا ءادبإ نود اته ىأرلا ىف ةفلاشملا
 تنأ نوككت نم ' ىلإ لعف در ىأ ءادبإ مدع ىلإ '؟قفاوت ال اذامل ' نيب ام حولرستت
 .:«ضشلافتلا

 ءابسالا ءادبإ عم) ىأرلا ىق ةقلاخملا نع ريبعتلا

 | حجرألا نم ةفلاخملا نوك نم مغرلاب هنأ رابتعاب ةيباجيإ ةباجتسا ىلإ كلذ ىدؤ
 اق لازق ال ىأرلا ىف

 : مهقلا را
 مت دق رخآ صخش هلاق ام ناك اذإ امع نيكراشملا دحأ هيف لءاستي فينصت اذهو

 له ..كثأب رعشت كنإف ,ًاحيحص كلذ تمهق دق تنك اذإ ' هلوقك عيحص وحن ىلع همهقا
 .” ؟ مههض اذه

 + صيخلتلا
 هيفو ٠ اهدئاق وأ ةعومجملا سيئر (ًمئاد سيلو) ةداع هب موقي ىعامج ريبعت وهو

 ةلحرملا كلت ىتخر لعافتلا ةيلمع ءانثأ هيلع قافتالا مت امو هتشقانم تمت ام صخلي
 لك ىدل ةحضاو ةروصلا نوكت ىتح اهتميق اهل ىرخالاو ةرتفلا نيب تاصخلملاو .ةينعملا
 ىف صخلم ءاطعإ عم ؛ ةفلتخملا لحارملا لالخ مدقت نم زرحأ امل ةبسنلاب فارطألا
 ةيلمع ةيادب ىف صخلم ميدقت نكمي عبطلابو .ضعبلا اهضهبب ءايشألا لك طيرل ةياهنلا

 صخل لا متهي ةلاحلا هذه ىفو .قباس عامتجال ًارارعتسا لعافتلا ناك اذإ لعا
 قباسلا عامتجالا اهيلإ لصو ىتلا ةلحرملا نع ةركف ءاطعإب
 : ةحراصملا

 دقل -فسأ انأ" لثم فسألا نع ريبعتلا وأ اطخ ثودحب رارقإلا دنع ةحراصملا متت



 ةيقارملا قرط : ليثحتلا بيلاسأ  سماخلا لصفلا

 اوملا نع ريبعتلا
 دئاسملا يهفشلاو رشابملاو حيرصلا ريبعتلا متي امدنع اذه كولسلا فيثصت ثدحي

 لكشلا كلذ ذَحُأي دقو .هتاحرتقم وأ هراكفأ وأ هئارأ وأ هرعاشم وأ صخش رظن ةهجولا
 ءقيس ام رركي ًالوطم ريبعتلا نوكي دق وف ,”كلذ لبقآس معن' ولا ”قفاوا" لثم طيسبلا
 ةفلتخم تاملكب نكلو

 : ةقاعإلا / موجهلا
 لمعتسيو .نيدناسم امهنوك نم الدب ىبلس امهينك نإ ذإ نيفينصتلا نيذه عضو ملا

 قابس هلو عضاو لكشب ًائيسم وأ ًايناودع ريبعتلا نوكي امدنع موجهلا' فينصت
 هنأ ةلوهسب ىري "كلذ حرتفت نأ كنم عقوتأ نأ ىننكمي ناك " لوقلا ًالثمف .يفطاع

 ءردقلا سفنب ةيموجه ةباجتسا ىلإ ىدؤي نأ حجرملا نمو ؛حارتقالا مدقم ىلع موجه
 ىعافدلا /يموجهلا بلوللا رمتسي اذكهو

 .لعافتلا ةيلمع ىلإ ًبباجيإ ًانيش فيضي ال قيلعت ءادبإ متي امدنع ةقاعإلا ثدحتو
 احيحص اذه نوكي دقو ."ةغرفم ةقلح ىف رودن نحن ' .لوقلا ىه ةيديلقتلا ةقاعإلاو
 ذختي نأ دبال ذثدنعو . لعافتلا فقو ىلإ ىدؤي ال ةفاجلا ةقيرطلا هذهب هنغ ريبعتلا نكلو
 . مامألا ىلإ لعافتلا عقدل ةيباجيإ ةوطخ رخآ صخش

 + ةعطاقملا
 هالبإ ديري هلق حضاولا نمف :نيثدحتملا دحأ صاخشأ وأ صخش عظاقي امينع

 نيب نمو .لعافتلا ةيلعاف لوح ةماه تارشؤم نع ةرابع ىه ةنيعم ءابشأ
 ثدحتملل اهلوقي نأ عطاقملا دوي

 - 'مالكلا نع فق '
 .* لوقت ال. عمتسا ال ىثإ *
 .' نآلا هلوقت امم ريثكب مهأ مالكلا نم ىدل ام نإ '



 سماق لصفنا ةيقارلل لوط« ليلصتلا بيكاسأ
 : كاولسلا ةبقارم تارامتسا

 ام رخآ نإف هلوح تاظحالم نيودتو لصفنم لكشب لعافت ةبقارم ىف انبغر ام اذإ
 اهمدختست ىتلا ةبقارللا ةرامتسا نوكت نأ بجيف .ةدقعم ةبقارم ةليسو وه هديرن
 لكشلاو .ليلحتلل ةبسانم جئاتن ءاطعإ ىلع ةرداق تقولا تاذ ىفو ناكمإلا ردقب ةطيسب
 نكمي ليلحتلاو ةبقارملل ةليسوك ةديفم ةرامتسال حيضوت وه (؟-2) مقر ينايببلا
 رشع ةسمخ جردت ىهو . لاثمك انه اهلمعتسن ىتلا ميوقتلا تالباقم ةيقارمل اهمادختسا
 ىهق ةدمعالا امأ .يقفأ فص هل صصخم فيثصت لكو ؛اهفيرعت قيس ًافينصت

 كولسلا ةيقارم ةرامتسا : (4-2) مقر ىناببلا لكشلا

 ىرجت نم | ىرجي نع
 ةلباقملا همم |. ةلباقللا

 001 /ءاسبإلا
 ةحرتفلا سلا
 ةديحلا ةباجإلا حان ةلسألا

 .ىارلا يف ةقاخملا نع ريعتلا
 هازل ىف ةقئاشملا نع ديعتلا
 مهلا رايتخاأ

 سيخألا
 اولا نع رجلا

 201 دجملا
 ةعطاقلا
 وسجل

 -- ةنتكا



 .ةيقارلا قر :ليلحتلا بيئاسأأ سماخلا لصفلا
 صاخلا دومعلا ىف ”ةطرشأ ةمالع عضوت لعافتلا ةيلمع ءانثأو . نيكراشملل ةصصخم

 ىنايبلا لكشلا عضويو . ةمهاسملا نم ددحملا فينصتلا ةلايق ةمهاسما مد
 ىرجت نا فصي نأب لعافتلا نم ةمهاسم لوأ مدق ةلياقلا ىرجي نم نأ (-8) مقر
 ةلابق " ةطرش ' ةمالع كلذ حضوتو . ةلباقملا كلت هيلع ريستس ىذلا لكشلا ةلباقملا هعم
 ”تامولعملا ءاطعإ" فينصتلا

 ,هماهسإ ميدقتب نيكراشملا نم دحاو لك مايق ءانثأ تامالعلا نم ديزملا ةفا
 .اهثلم دعب ةبقارملا ةقرو (5-ه) مقر ىنايبلا لكشلا حضويو

 اهنلم دعب كولسلا ةبقارم ةرامتسا : ("-ةارمقر ىنايبلا لكشلا

 لإ | عيجتتم | ىرجي تع
 عومجملا ةيهيدوبا .ةلباقملا

 - ١ 3 ارك ,ماسبإلا
 1 0 0 ميتا كسلا
 7 3 7 ورمل ايلا اذ ةقسألا
 0 0 ةدعتلا ةلسألا
 ب 2 7 ياني ةلسألا
 - 2 5 [ تقشتا ) نلمألا
 3 3 2 .تاميللا .انعإ
 1 0 1 ناس ادي دوب ىأرلا ف نقم نم ريبعتلا

5 3 51 
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 سماخلا لسفلا ٍةيقارللا قرط ؛ ليلحتلا بيئاسأ

 / لعافتلا ليلحت

 ينايبلا لكشلا ىف عضوملا ميوقتلا ةلباق مل ىليلحتلا ةبقارملا ليس عضوي
 نم ظحاليو . ًاماعت حجان ريغ وهو ةلباقم ىرجي صخشل ىكولسلا طمنلا (؟-2) مقر
 ىذلا صخشلا ليق نم تاحرتقملا مادعتاو ةلباقملا ىرجي نم اهمدق ىتلا تاحرتقملا ددع
 اذه سكعنا دقو .ريبك دح ىلإ أيهيجوت أطخ ثذختا دق ةلباقملا نأ ةلباقملا هعم ىرجت.
 ميزت هنوك نح دعبلا لك ديعب ددملا نآ جبفلولا نمو :ةلفكأب ةلباقفل لجنع ىف لشلا
 ثيح ةلياقما نورجي نف فرط نم تناك تامهاسلا ةيبلاغ نأ لجسلا حضوبو .ًالاعف
 .يأرلا ىف ةفلاخم اوديأو ةياجإلا ةددحم ةلئسأ اوهجوو ةصاخلا مهئارأ نع اوربع
 لبق نم لخدملا اذه تاريثات ةفرعم نكميو .يبلسلا كولسلا نم كلذ ريغ ىلإ ةفاضإلاب

 ىوس ريخألا مدقي مل ذإ ةلباقملا هعم ىرجت نم تامهاسم قيرط نع ةلباقملا ىرجي نم
 ةروصب ىف هتعطاقمب كاذو ةلباقملا ىرجي نم عم فالتخالل رطضاو ,ةليلق تاموطم
 . ثينحلا ءانثأ ةرركتم

 ميوقتلا ةلباقم ءانثا كولسلا ىف ثحب دادعإب (ناجروم ىرتو ماكار لين) ماق دقو
 كولس صحف لجأ نمو . ةلاعفلا كولسلا عاونأ ميو ءارملا ليلحتل امهلامعتساب
 ديدحت ًالوأ ىرورضلا نم ناك ميوقتلا ءاربخ
 دهجلاب ةريدج اهنأب تالباقلا اومق دق نوموقملا ناك اذإ ام ىلع افديدحت مت ىتلا
 مت ناك اذإ امو .ةلباقملا دعب نسحت دق نيموقملا ءادآ ناك اذإ امو ,ةديقمو لذي ىذلا
 هذه لامعتسابو .اهب مايقلا بقع ةلباقملا ىرجي نم بناج نم لعاق ءارجإ ذاختا
 (11) ةيئاوشع ةقيرطب ربتخا امك .ءاربخ مهنأب ًاموقم (110) ىلع مكحلا مت سيياقملا
 ءاربخلا ةعومجم صيلقت مت ةياهنلا ىفو ."نوطسوتم " مهتأ ىلع مهفينصت متو نورخآ
 ميوقت تالباقمل ليجست ىطيرشب مهنم دحاو لك مدقت (11) مهنيب نم ًاريبخ (1؟) ىلإ
 عومجم نوكيل .مهنم لكل دحاو ليجست طيرشب نورخآ (؟؟) مدقت امك .اهورجأ
 . ةلياقم )١54( تالباقملا

 نيموقملا نيب ةماه تافالتخا حضوأ ىكولس طمن تالباقلاا هذه ليلحت نع جتن دقو
 تامولعما هذه ىتآلا لودجلا عضويو .نيطسوتملا نيموقملاو ءاربخ

 بردتلا ةيلعاف سابق ةيفيك



 ةيقارملا قرط ١ ليلحتلا بيلاسأ سماخلا لصفلا
 ىرتو ماككار ليث نم لك هفلأ ىذلا ' بيردتلا ىف كولسلا ليلحت" نم ذوخنم)

 .(امهنم حيرصتلا ذخأ دعب (م1197) ناجروم

 ىلكلا كولسلل ةبولملا ةبستلا

 نوموقملا | نوميقلا
 نيلطسوثملا | ءاربغلا

 تا

 ةيعوضوم رثكألا ليلحتلاو ةبقارملا قرط نيب نم ًادحاو كولسلا ليلحت نوكي امبرو
 ادع ةدعاقلا هذه ةطساوي ةبقارملاب ثحبلا نّيع دقو .ةعونتمو ةعساو تامادختسا هلو
 هذه ثحبلا تانايب ةتراقم نكميو .كولسلا طامثأ ىف تددح ةبسانملا كولسلا لخادم نم.
 ثادحأ ءانثأ ىلوألا ليلحتلا ةلهرم ىف ليلحتلاو كولسلا ةبقارم لاخدإ ناكمإلاب نأ دعب اميف ىرتسو .ةيرورضلا جئاتنلا ىلإ لصوتلاو ىرخألا تابقارملا جئاتن عم

 .أرطي ىئاهت رييغت ىأ ديدحتل بيردتلا ةياهن ىف مث ءرمتسملا رييغتلا ديدحتل بيردتلا
 ةيلوألا ةلاحلا ىلع

 | ظن بيردتلا ةيلعاق سايق ةيقيك 1





 .سداسلا ليصفلا

 بيردتلل نو دعتسم نآلا نحن

 مل اذإ ميوقتلا وأ لمعلا ةحص تابثإ ىف رظنلا ةميق ةلق ىلع ةقباسلا لوصفلا تلد
 ىرورضلا بيردتلا وأ رييغتلا ىدم ديدحتل لمعلل ىلوأ ساسأ عضو متي

 مل اذإ . نكمم دح يصقأ ىلإ ةيمكلا تانايبلا ديدحت بجي هنأ أضيأ حرتقا امك
 ىلإ ةبسنلاب كلذو ءاهيلع لوصحلا مت دق نكي

 - تاهجوتلاو تاراهملاو ةقرعملا نم لمعلا هبلطتي ام
 .بيردتلا مهلمشي دق نم ًايلاح اهكلتمي ىثلا تاهجوتلاو تاراهملاو ةفرعملا تايوتسم
 ةفرعملا ىوتسمف ,هالعأ (؟) و )١( نيب ةوجفلا ديدحت بجي تانايبلا هذه نمو

 )١(. ىف ةيولطملا تامولعملاو .ةيبيردتلا ةجاحلا دلوي ىذلا وه مئاقلا تاهجوتلاو تاراهملاو
 :لمعلا فصو نم اهيلع لوصحلاك ,قرطلا نم ددعب اهيلع لوصحلا نكمي هالعأ (")و
 , ماهملا/لمعلا ةبقارمو ؛هتافصاومو ,هليلحتو

 تحضتا دق نوكت نأ بجي ةعامجلاو درفلا تاجايتحا نإف ةلحرملا هذه غولبب
 ثدحلا ةياهن دنع فشتكا ام اذإو .ءدبلل نوجاتحي ىوتسم ىأ نم ًاضيأ حضتاو
 امم ىلعأ تاهجوتلاو تاراهملاو ةفرعملل ةديدجلا تايوتسملا نأ كلذ بقع وأ ىبيردتلا
 ضعي ةمظنملا ىقلتتسو ,ثتبثأ دق نوكت بيردتلا ةحص نإف ةيادبلا ىق هيلع تناك
 تالاحلا ضعب ىفو : لقألا ىلع ضارتفالا اذه لثم عضي نأ ءرملا عيطتسيو .ةدئافلا
  بسحف ًاضارتفا كاذ نوكي نأ دبال

 هدعب وأ ىبيردتلا ثدحلا لبق مئاقلا ىوتسللو ةيبيردتلا ةجاحلا تددح ام اذإو
 تلا هيملب ىذا ودا ىف

 فعلا تت 1



  سدانسلا لصفلا بيردتلل نودعتسم نآلا نحنا

 لمع ىأب مايقلا مدع ريربتل رذعب سيل كاذ نكلو ,ةعطاقو ةيعوضوم ةروصب ةيادبلا يف
 امه ًانكمم ميوقثلا حبصي نأ اندرأ ام اذإ نيسابقم رفوت نم دب الو .قالطإلا ىلع
 ءاهقنا دنع ىوتسملاو .بيردتلا جمانرب ءدب دنع تاهجوتلاو تاراهملاو ةفرعملا ىوتسم

 رييغت ثدح دق هئإف .ًاحجات مطتلاو بيردتلا ىوتسم ناك ام اذإو .ةرشابم جماتربلا
 هنأ نوكي نأ بجي رايعملا نكلو .ميوقتلا هددحي نأ دبال ىذلا ريبغتلا وه اذهو .يباجيإ
 . ةيادبلا ةطقن فرعت نأ بجي ربيغتلا اذه سايق/ريدقتل

 رييفتلا سايقل ةنكمم هجوتلاو تاراهملاو ةفرعملا تارايتخا نوكت تالاحلا ضعب ىقو
 ىقو .تالاحلا ضعب ىف ةقحاللا عاضوالا ىلإ بيردتلل ةقياسلا عاضوالا نم ارط ىذلا
 تالاح ىفو .ةيرجتلا ىلع ةينبملا نيبردملا ماكحأ ىلع ريدقتلا سسؤي تالاحلا ضعب
 ناتقيرطلا ناتاهو .مهتايوتسل ةيتاذلا مهتاريدقتب معدت نيبردتملا ماكحأ نإف ىرخأ
 نوصيرحلا نايحألا ضعب ىف اهضفريو ةيلاع ةروصب نيتيتاذ نانوكت دق ناتريخالا
 ىف نكملا وه طقف ىتاذلا ريدقتلا ناك ام اذإ نكلو .ةيتاذ اهتوك ببسب ءاقنلا ىلع
 . ساسالا اذه ىلع هلوبق بجيو ديحولا رايخلا وه حبصيف ةيثاذلا فقاوملا

 كحضللا نم حيصيو ,ةيتاذ ةعيبط هل ملعتلاو بيردتلا نم ريثكلا نإف : ةياهنلا ىفو
 . نكمما وه هدحو ىتاذلا ميوقتلا ناك اذإف قف يعوضوم را

 ضفرلا ساسأ ىلع ءاَزَجِإ ىأ نأ

 نم عوتلا اذه نثب لوبقلا ىنعي -يبيردت جمانرب ىأ ءدب دنع ةصاخبو - ةيتاذلا ببسب
 ىلع لدت تارشؤم دجوت مل اذإ هنأ كلذك ىنعي امك . قالطإلا ىلع ةميق هل تسيل مير
 ريدقتلا نإف ديكاتلابو . لكش ىأ ىف ليحتسم ميوقتلا نإف بيردتلا ةرتف لالخ رييغت ىأ
 انل حاتم وه امب لمعن نأ انيلع بجي نكلو ىعوضوملا سايقلا نم ةميق لقأ وه ىتاذلا

 املك هنأ ىهيدبلا نمو .ةحاتم لئاسو ىأ يئاذلا ميوقتلا ىف مدختست نأ كيطو
 نأ نم مغرلا ىلعو .لضفأ كلذ نوكي ةيعوضوملل برقألا ىه لئاسولا كلت تناك

 ًانزو ىطعت دقف نيتتباث ةقيرطو ةغيصب تقبط ام اذإ اهنإف ةيتاذ نوكت دق تاريدقتلا
 - ةفلتفملا ىتاذلا ريدقتلا عاونأ ضعي قيبلعت مت ام اذإ ًاصوصخو , ًاريبك

 بيردتلا ةيلعاف سابق ةيقيك



 يردتلل نودعتسم نآلا نحت داس لصفلا
 نم بناجلا اذه ىتح نكلو .كلذب مايقلل ةصرفلا رفوت ضارتفا عم .هملعت ام هلمع ىف بردنملا هيف قبطي ىذلا ىدملل ريدقت ءارجإ وه ميوقتلا ةحلصم مدخي ام لضقأ نإ

 ابق خلإ ... تاراهملل بردتملا كالتما مدعب ىلوأ ليلد كانه نكي مل اذإ لشفي دق ميوقتلا
 نم ام تقو دعب ذيفنتلا ىلع فرعتن نأ عيطتسنو . بيردثلا جمانرب ىف هكارتشا
 نمف . نكمم تاديدحتلا هذه داسق نأ كردن نأ دب ال ىلوأ ريدقت نودب نكلو «بيردتلا
 ملعت دق نوكي امير وأ بيردتلا جمانرب لبق خلإ ... تاراهملا بردتملل نوكت نأ لمتحملا
 - بيردت نودب
 ماستألا ىريدص ماهسإ

 وأ ةيئاذ ةليلق ةميق اذ حبصب ميوقتلاو لمعلا ةحص تابثإ لاكشأ نم لكش ىأ نإ
 نويردتملا هيف سمفنيو كراشي مل ام ىميداكأ نيرمت درجم ىلإ لوحتيو ةميق نود
 ةجردب نوبردتملا كراشي نأ بجيو .رشابملا مسقلا ريدم لقألا ىلع وأ ؛ةمظنملاو مهسفنأ
 .لمغلا ةحص تايثإ لخادمل بردملا لاخدإ ةيفيك ىلع كلذ دمتعي ثيح ؛ لقأ وأ ربكأ
 ريفوتل ةطشنلا ةكراشملاب نوبلاطُيو نوعدُي نيبردتملا نأ (4) لصفلا ىف ىرتسو
 كلذكو .ثدحلا ةياهن دنع ةباتك امإو ةهافش امإ ىبيردتلا لمعلا ةحص تابثإ تامولعم
 نم ءزجك ةيدجب ةبلاطملاو ةوعدلا كلت تمدق ام اذإو .ةيصخش لمع ططخ عضوب
 بيردتلا ةرود ةياهن ىف نويردلا هطفي ًائيش اهنوك نم ًالدب ملعتلاو بيردتلا تابلمع
 نم مزج لكشت نأ نكملا نمف ؛ (نيبردتملا سخارغأل سيلو مهضارغالا
 لخدت ىتلا تايلمعلا نإف ؛هباش امو تاحاضيإلاو تقولاو عيجشتلا رفوت عمو .اهسفن
 ,(هوملعتي مل وأ) هوملعت ام ىلع زيكرتلا ىلع نيبردتملا دعاست نأ بجي ةكراشملا ىف
 . اوملعت امب نوطقيس اذامو ,هوملعت اذامو فيكو

 بصي يك بردتملا عيجشتل بردملل رمألا كرت ام اذإ حاجتلا ققحتيال دقو
 ثدحي دقو .مالكلا درجعب لمعلا ةحص تابثإ ةيلمع حادتما نم ًالدب :ةيلعافب ًاكراشم.
 ببسي امبر .بردتملا زفحي نأ بيردتلا ةدوج نم مغرلا ىلع بردملا عطتسي مل اذإ كلذ
 . ةفلتخم ىرخأ بايسأل وأ روفتلا وأ ةلدابتملا ةقالعلا دوسي ىذلا ضراعتلا

 لماك قيقحت نامضل ىوقلا ةفاك فيظوت مت ام اذإ ًالامثحا رثكأ حاجنلا حيصيو
 ةصاخو نيبردتملل ايلعلا ةرادإلا ةكراشم ىلع كلذ ىوطني نأ بجيو .عضولا تاناكمإل

 لق و



 سداسلا لصفلا بيرمشلل نومعتسم نآلا نحنا

 ىوس نوفرعي ال دق ماسقألا ىريدم نأ نم مغرلا ىلعو .نيرشابملا ماسقألا ىديدم
 ىلع ريثأتلا مهل حيتي ًادج ىوق فقوم ىف مهف «بيردتلا نع ًانيش نوفرعي ال وأ ليلقلا
 :ردتلا نم ىتح بستكُي ًاًئيش نإ لب :قيبطتلا ديق اديج ًابيردت نأ نم دكاتلل بردتملا
 ثادحأ ىف مهوفظوم فواش نيدلا نيريدلا نم عمست ام ابلاغ ةحيص هقانهو .فيعضلا
 ىهو .اهوملعت ىتلا ةديجلاو ةديدجلا تاسرامملا ذيقنتل ًاسامح نولعتشي اوداعو ةيبيردت
 نال :قرطلا كلت مادختسا ىف نيبردتملا ةيرح قالطإب ةفزاجملا مهنكمي ال نيريدملا نأ
 كلذ نع ةطيسب ةباجإ كلانهو .اهلاخدإ اودتاسي نل كلذلو اهنع ًانيش نوفرعي ال نيريدملا
 لبقق كلذ متي نأ لضفيو ,ةديدجلا قرطلا نع مهسفنأ نيريدملا بيردت بجي هنأ ىهو
 < بيردتلا ىف مهيقظوم كارشإ

 مغرلا ىلع بيردتلا ةفيظوب ءاقيإلا وأ بردملا ءاضرإ وه بيردتلا نم ضرفلا سيلو
 ل ةصرفلاب نيبردتلا ديوزت وه لب .أ نوكي نأ
 بسكم كلذ نإف ًاضيأ درفلا دافتسا اذإ ةمظنملل ةبسنلابو) ةمظنملا

 كلذ نأ نم

 :دئاقل مهتاراهم

 ٠ (ىفاضإ
 ىتلا ةميقلا ىدم بردتملل مسقلا ريدم حضوي نأ بجي مازتلالاو زيفحتلا ةدئاسلو

 ىصقأ بردتملا ىقثسي نأ تاعقوتو بيردتلا نم ضرفلا ىلع ةمظنملاو وه اهيفضي
 ةينب هلمع ىف بردتملا ةمظنلاو ريدملا دعاسيس كاذ لباقم ىفو .بيردتلا نم ةدئاف
 نامض وه ىبناج دئاع هل دئاسملا فقوملا اذهي بردتملا كاردإو .ةنكممو ةبسانم ةليسو

 نم ءزج تاعارجإلا كلتو .هتيلعاف ىلع مث نمو بيردتلا ىلع لماكلا بردتملا هابتنا زيكرت
 . عيمجلا هكردي ال رمأ كلذ نأ مغر ,لمعلا ةحص تابثإ ةيلمع

 نم ىلوألا لحارملا ىف زربي ماسقالا ىريدم لبق نم حيرصلاو عضاولا مامتهالاو
 رقوت ىدل ىتحو .هروطتو بردتملا بيردتب (ًايقيقح نوكي نأ لمؤي ىذلا) مهمامتها لالخ
 .ىأو .كلذك ودبب وأ ةعرسي دقفُي نأ نكمي حيرصلا مامتهالا اذه نإف اياونلا لضفأ
 ةظقاحملا نيريدملا ىلع بجي اذل .بردتملا ىلع سكعني ام ناعرس مازتلالا ىف صقانت
 هنودبي مامتها ىأ ىلع

 تابيترتلاو قافتالاو
 بجي ًابلاغ ثدحي امك نكلو .هجو نسحأ ىلع تاجايتحالا هذهب ءاقيإلا ةيفيكب ةصاخلا
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 بيدتنل نوبستسم نأ نحنا سالسف صفت

 نأ بجي لقألا ىلعف .ةدئاسم نود اذه ريوطتلاو بيردتلا برد ىلع بردتملا كرتي الآ
 .يردتملا عم ًايريونت اعامتجا ةرشابم بيردتلا قبست ىتلا ةرتفلا ىق ريدملا دقعي
 دنع هنأ ىه -يمضأملا ىف ًايصخنت انأ اهب تررم ىتلا- نييردتملا ئيب ةكرتشملا ةبرجتلاو
 مأ ةقبقح ناكأ ءاوس) روعشلا مهكلنمي يبيردث ثدح روضحل مهلامعأل نييردتملا ةرداغم
 . هب متهي وأ مهدوجو ناكم فرعي ريدملا مهيف نمب -دحأ كانه سيل هتأب (ًاليخت

 نوملم مهيريدم نأ نوكردي نيبردتملا لعجيس ةيبيردتلا ةرودلا لبق ام شاقن ءارجإو
 .ريوطتلا اذه ىف طاشنب نوكراشي ٠ لضفألا وه اذهو - مهنأو ةيريوطتلا مهتاجايتحاب

 بردتملا ىلع بجي هنأ ىلع قاقتالا بيردتلا ةرود لبق ام شاقن بقعي نأ لثمالا نمو
 هردتلا ثدحلا نم ةليلق مايأ لبق شاقنلا متي نأو بيردتلا جمانرب روضح
 7 بني امم رثكأ هنم أديعب ودبيس هنإف الإو ثدحلا نم ةليوط ةرتف ليق شاقنلا
 عابطتالا ىطعي اليكل (ىبيردتلا ثدحلا هيف ادبي ىذلا مويلا حابص ىف لقتل) دج هتم ًابيرق
 . ةبسانم ودبت يبيردتلا ثدحلا ءدب لبق ةثالث وأ نيموي ةرثفف ءدوثل هركذت دق ريدملا ناب

 يندآ دحك ىتالا ىلع ةلباقملا لمتشت نأ بجيو
 اهإ ةيرورض ىبيردتلا ثدحلا ىق ةلخادلا ةينعملا تاراهملا نأ ىلع ىناهتلا قافتالا

 هروطتل وأ بردتملا لمعلا
 ىبلتس ىتلا ةلص رثكالا ةليسولا وه ىملغتلا ثدحلا نأ ىلع ىئاهنلا قافتالا

 ةيميلعتلا تاجايتحالا
 ةمظنملا نم ىلحملا ءزجلا ةصاخيو ةمظنملا تاجاينحاب ىبيردتلا ثدحلا فادفأ طبرب شاقن

 . ةيصخشلا درقلا تاجايتحاب ىبيردتلا ثدحلا فادهأ طيري شافت

 .1 ىلع زيكرتلا لثم . بيردتلل بردتملا هدَهَتِي ىألا نكمملا لخدملا ىف رطنلا
 . اذكهو ؛ ةصاخ عيضاوم نيمضت بردملا نم بلطلاو . ةنيعم

 ةدعاسمل نكممو ىرورض ءارجإ ىأ ذاختا متيس هنأب مسقلا ريدم ليق نم نامه
 نم دافتسا دق بردتملا نوكي رش ذيقنتلا عضوم بيردتلا عضو ىف بردتملا
 ٠ بيرفتلا

0 
 بيردتلا ةبلعاق سايق ةيفيك



 سداسلا لصفلا
 ةدوع دعب بردتملا عم مسقلا ريدم عامتجا خير

 . نييردملاو بيردتلا ةيطاف لوح تاعايطنالا

 بيردتلا ةيلعاف ةميق لوح عابطتالا
 / مهنأ نوبردتملا رعشي ىتلا بئاوجلا ةشقانم
 بيردتلاب هلعف بردتملا ىوتي ام
 ...اذكهو

 ىق مهدعاسيو مهيريدم مامتها نييردتملا نهذ ىف عيطيس عونلا اذه نم شاقنلاو
 مهلعجيو ,ملعتلا بناوجو ةرودلل مهلهؤيو ؛بيردتلا نع ةنيعم بئاوج ىلع زيكرتلا
 بردم ىأو .بيردتلا ةرودب قلعتي ءارجإ ذختيس مهلامعأل مهتدوع دنع مهنأ نوكردي
 زجئتس بيردتلاب مامتهالاو عفادلا اذهب ًادارفأ مضت ىتلا ةعومجملا نأ روقلا ىلع رقيس
 .11* نيفرطلل ةعتمم ةبرجتلا نوكتس ديكاتلابو ,بردملاو بردتملل أيضرم ًأيبيردت ًاثدح

 بردتملاو ريدملا نم لكو .هتدئاف ميوقت ىلع نييردتملا دعاسيس بيردتلل هابتنالا نإ
 ىف نيبردتملل ةبسنلابو لب بسحف ىنعملا بردتملل سيل بيردتلا ةيلعاف ريدقت ديري
 ةيباجيإلا تاهجونلا هذه مهل نمم نييردتملا نإف ىبيردتلا ثدحلا ةياهن ىفو .لبقتسملا
 بردتملاو بردملا ديفتسيس ةقيرطلا هذهيو .بيردتلا لوح مهرظن ةهجو نوززعي فوس
 ٠ بيردتلا ةحص تايثإ نم مسقلا ريدمو
 : ةطباضلا ثاعومجملا

 ثدحي نأ نكمي ىذلا ملعتلا رصنع رابتعالا ىف ذخأي نأ لواحي ىذلا لخادملا دحأ
 ردقي ةاملا تاعومجملا ىهو .ةطباضلا تاعومجملاب فرعب ام مادختسا وه بيردت نود
 ًامامت ةهباشم تاعومجملا هذه نوكت نأ لثمألاو .بيردتلا ىقلتت ىتلا ةعومجملل ناكمإلا

 ىقو ... كلذ ىلإ امو ءاكذلاو ةراهملا ىوتسمو براجتلاو رمعلاو لمعلا ثيح نم
 تاعومجملا مادختسا ىف تايوعصلا ربكأ نمكت لثامتلا اذه ريفوتل ىقيقحلا قيبطتلا
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 بييددنت نومصتسم نآل نحت سسالسلا لصفلا

 .ًايلمع هقيبطت بعصي هنكلو ةيرظنلا ةيحانلا نم هي لوقلا لهسي لثامتلاف  ةطباضلا

 . ةياذلا تاريدقتلا نم ددع ءارجإ ةرورضلا ىعدتست دقو
 ةعومجمب ةطباض ةعومجم اهيق نراقت ىتلا ةطباضلا تاعومجملل لخدم طسبأ ىفف

 هردت ةطباضلا ةعومجملا ىقلتت ال بيردتلا
 بيزتتلا ةموهتيم نإف عبطلابو .ًابيرش اوقلل دق ةفودجملا ءاضعأ ناكول امك هدغيو
 هدعيو بيردتلا لبق ام تارابتخا ىطعتو بيردتلا ىقلتت

 هيف بوغرمو نكمم ةطباض ةدحاو ةعومجم نم رثكأ اهيف كراشت ةمظنأ لامعتساو
 وأ رييفتلا تاسايق تناك ةطياضلا تاعومجملا ددع داز املك هنإ ذإ .ةريثك حاون نم

 تاعومجملا ددع دادزا املك نكلو .ربكأ ةيعوضوم ةجردب ةحيحص رييفتلا مدع
 , ةيرادإلا تالكشملا تربك .ةطباضلا

 ةعومجملل بيردتلا دعبو لبق ام تارابتخا نم ىأ ىطعت نأ ةيساسألا رومألا نمو
 0 ةعومجمل ىطعت ىتلا كتل طبنضلاب ةئامم تازابتخا لامعتسا عم :ةطباض
 نم حرتقا امكو .تقولا سفن ىف ىرجت نأ لضفيو ؛ةهباشمو ةقستم فورظ ىف ىرجت
 ءانثأ أريغت ةطباضلا ةعومجملا تزربآ اه ذإو .رذحلا نم ءيشب جئاتنلا ةلماعم بجي لبق

 لوح ةيدج كوكش نع ريبعتلا نم دب ال بيردتلا ةعومجم يف ريغتلل أهياشم ةرتفلا كلت
 ًاريغت نأ نيح ىف ًاريغت ةطباضلا ةعومجملا زربت مل اذإو .ًايرورض بيردتلا ناك اذإ ام
 ريغتلا نأ ةلئاقلا رظنلا ةهجو معدي كلذ نإف بيردتلا ةعومجم ىف ثدح دق ًاسوملم

 نأ بردملا ىلع بييف نيدعلا نيذه نيب ةجيتتلا تاج اذإو .بيردتلا بسب ثدح
 ال مأ هلمكاب ًايرورض بيردتلا ناك نإ ؛ ىلاستي
 : ةيلوألا تاريدقتلا

 اذهو , يبيردتلا ثدحلا ةيادب ىف تاريدقت لمع نايحألا ضعب ىف ىرورضلا نم
 نم ريثكلا ىف ثدحي امك بيردتلا لبق ءاصقتسا ءارجإ ام ببسل متي مل اذإ ىرورض
 فييكت اوعيطتسي ىك نيكراشملا ىوتسم ةفرعمل نويردملا جاتحي لقألا ىلعف .تالاحلا
 ىوتسم نإف «بيردتلا لبق تاريدقت لمع متي ملامو .ىوتسملا كلذ عم مهاوتيل بيردتلا
 ةعومجم كلانه كلذل ةجيتنو .بيردتلا دعب ريغت ىأ ريدقت متي ىكل ديدحتلل جاتحي ءدبلا

 عب تت



 سداسلا لصفلا بيردتلل نوبعتسم نآلا نحنا
 نم ىرخأ لحارم ىف ةلمعتسملا اهسفن ىه قرطلا نم ريثكلاو ٠ لخادملا نم ةعساو
 ىه ةلحرملا هذه ىق ةلمعتسملا ًاعويش رثكالا لخادملاو ؛ لمعلا ةحص تابثإ

 تاراهملا/ ةفرعملا ريدقت -
 ةفرعللا تارايتخا -
 ةحوتفلا ةباجإلا -

 جوبزملا رايخلا -
 ةددعتملا تارايخلا -

 ةريصقلا ةباجإلا -
 'طخلا/باوصلا رابخلا -

 ةفرعملا/ةراهملل ىتاذلا ريدقتلا
 ةراهملا ديدحت -

 , تاراهملا / ةفرعملا ريدقت
 رفوتت مل اذإ بردملل ًاديفم نوكي دق هتكلو ءحضاولا هروصق هل لخدملا اذه

 نأ نكمي لخدملا اذه مادام بيردتلا لبق اع تامولعم

 || ةعومجم ىف روصقلا هجوأ ىلإ هبني
 . بيردتلا ةعومجم اهنع ىناعت تالكشم ىلإ هيني
 . ةعومجملا فقوم / ةراهم / ةفرعم ىدم ىلع للدي
 ام ةداعو .مهسفنأب اهيف نوكراشملا فرعي ةسلجي بيردتلا ثادحأ مظعم حتتفتو

 فئاظولاو لمعلا عقاومو ءامسألا ءاطعإ ىلع ًارصاقو أدج ًايحطس فيرعتلا كلذ نوكي
 هتاذ دح ىف ةصاخ ةدئاف هل تسيل تاموطملا نم عونلا اذهو .لمعلا نع ةيخيرات ةين

 نمو ؛ثدحتلل ةصرفلا بردتم لكل اهئاطعإب ديلجلا ةباذإب لقالا ىلع موقت ةسلجلا نكلو
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 بيردنلل نودعتسم نآلا نحنا سياسلا لصفلا

 ضعب اهيف ثدحتي ىتلا ةديحولا ةرملا ىه كلت نوكت نايحألا ضعب ىف هنأ فسؤملا
 .هاوتحم ىف مكحتلاب هتيئافو فيرعتلا لاكشأ نم لكشلا اذه ميق ةدايز نكميو .دارقألا

 تاعجارمب ةصاخ ةيبيردت ةرود ةيادي ىف نيكراشملا نم بلطي دق لاثملا ليبس ىلعف

 ىتالل أقفو مهسفتأ اوفرعي نأ لمعلا ميوقت
56 

 عقوملا -
 مهيلع نوفرشي نيذلا نيفظوملا ددع
 ءادألا ميوقت تاعجارم دادعإ ىق ةربخلا

 . اهنوروصتي وأ اهوهجاو يتلا لكاشملا

 هدلا نم ةيصخشلا فادهألا

 غلإ ... اهبادعأ ؛

 . ةيبيردتلا
 تاذ ءدبلل ةدام لقألا ىلع مدقتس اهنكلو ًايتاذ تاظحالملا هذه نم ءزج نوكيسو

 ةيلهت ىف تقتزاقم لمع نكي يك تادوطللاب تاطستام ليوعت بجو .بيردتلاب ةلص
 ةيصخشلا فادهالاب ءا تفل
 ةياهن ىف اهب ءافيإلا متي ملو بيردتلاب ةلص تاز فادهألا كلت تناك اذإف- .درف لكلا

 ٠ درفلا كلذل ةبسنلاب ًاحيحص نكي مل بيردتلا نأ ىهبدبلا نمف ةيبيردتلا ةرودلا

 نيكراشملا نم بلطلاب تاجايتحالا نع ىهفشلا ريبعتلا اذه ىف عسوتلا نكميو
 هذه .بيردتلا اهيطغي نأ نوري ىتلا ةيلاكشإلا بئاوجلاو ةيصخشلا مهفادهأ ةباتك
 ىلع قصلت نأ امإو ةيصخش ةقيثوك اهب ظافتحالا متي نأ امإ ىتلاو - ةيوتكملا فادهألا
 ىثزج تابثإ ةلزنمب نوكي شاقنل ساساك مدختست نأ نكمي - بيردتلا ةرجح ناردجا
 فادهألاب ءافيإلا مت له .ةباهثلا ليبق وأ بيردثلا ةرتف ةياهن ىف لمعلا ةحصل
 عضو نكمي له وأ ؟ نآلا ءارجإ ذاختا نكمي له . "ال" ةباجإلا تناك اذإ ؟ ةيصخشلا
 .ةلوطملا لكاشملا هاجت ءيش لمعل ططخلا

00 1 
 بيرشلا ةيلعاف سابق ةيفيك



 سداسسلا لصفلا بيردشلل نوبعتسم نآلا نحن
 ١ تارابتخالاو تانابن

 قلعتت ةددحم دعاوق اهل تانابتسالاو تارابتخالا نم ريثكلا نأ نم مغرلا ىلع
 تاظحالملاو دعاوقلا ضعب كلانه نأ الإ (دعب اميف ىتايس ام رظنا) اهتلئسأ ةغايصب
 . ةلحرملا هذه ىف اهيف رظنلا قحتست يتلا ةماعلا

 ىه ةنابتسا وأ رابتخا ىأ ءاشنإ لبق اهيف رظتلا بجوتست ىتلا ةمساحلا دونبلاو
 هتفرعمل جاتحت اذام“ "؛ رابتخالل جاتحت اذالأ

 لهسلا نمق .'ديرث“ نم ًالدب "جاتحت' ىه نيلاؤسلا نيذه ىف ةمهملا ةملكلا نأ ظحالا
 نم“ وأ "تاموطللا ىلع لوصملا نسحتسلاا نم" نال تاوابتخالاو ةفتسالا نيمضت ًادج

 تانابتسالاو تارابتخالا عضر ؛افلا ديدحت نودب 'تامولعملا ىلع لوصحلا ديفملا
 .ةلسأ لمع ىلإ رارطضالا نودي ةيافكلا هيف امب بعص رمأ ةيلعافب
 ةلئسأ ىف ىرخأ ةلكشم كانهو .ةيساسألا ةلئسالا ىلإ ةفاضإلاب
 ًاعوضوم نوكي نأ بجي امع ةتابتسالا /رابتخالاب فارحنالا ىلإ ليمت ةلئسالا كلت نأ
 : افساقن

 ىف راركتلا نوكي تالاحلا ضعب ىقف .ةرركملا ةلئسالا هاجت صرحلا ىرورضلا نمو
 عم ىتبرجت نمو .ةفدص تسيل ةبوجألا ةحص نأ نم دكاتلل ًايرورض ةفلتخم ةغيص
 رفم ال ةظحالم ىهو .ةرركملا ةلئسالا ةظحالم دنع -أعم اهطبضو اهؤلم - تانابتسالا
 .ةقستم ةرركملا ةيوجالا لعجي رارقلا هعبتي مث كشلا وه لوألا لعفلا در نوكي ءاهنم
 تاباجإلا ةعجارمل ةقباسلا ةلسألا ىلإ عوجرلاب كلذل لصوتلا متي تالاحلا ضعب يفو
 يبنجتب حصني ببسلا كلذلو .كلذ بنجت ىلإ وعدت تاميطتلا تناك ولو ىتح ةاطعملا
 رابتخالا عضاو ىلع بجي امنإو مناد نكمملا نم كلذ سبل نكلو. .كلذ نكمأأ اذإ راركتلا
 .راطخألا هذه ًامامت كردي نأ

 فصو دنع تانابتسالاو تارابتخالا ىف ةلمعتسلا ةفلا ًاقحال ةراشإلا متتسو
 ةغللا ىوتسم طير نم دب ال هنأ ىه ةيبهذلا دعاوقلا ىدحإ نكلو ,ةنيعم تارابتخا
 ءانثأ بردملا ةقل فيكت نأ ىعيبطلا نمو .نيبردتملا ىأ . ةكراشملا تاعومجملا تايوتسمب
 لامعتسال فيكتلا اذهب ظافتحالا بجيو .نييردتملا تايوتسم رابتعالا ىف ذخأتل بيردتلا
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 بيردنلل نودعتسم نآلا نمنا نساسلا لصقل

 ثدحتلا ةغل :ةغللا لاكشأ نم نيلكش كلانه نأ سانلا نم ريثكلا دقتعيو .را
 نأو ءوحتلا ةحص نم دكاتلل ةباتكلا دنع صرحلا نم دب الق ديكاتلابو .ةباتكلا ةفلو

 ةفل ىف وه امم رثكأ صنلا طبخ متي نأو ,ةلصلا تا ةفا
 نأ بجي وأ اهسفت ىه تلازام ةقللاف .ةقللا نم :اجلا وه اذه نكلو .ثدحتلا
 ةغلب ةباتكلا مهبلع بجي هنأ نودقتعي نيثدحتملا نم ريثكلا نإف فسأللو .كلذك نوكتا
 .أمامت ةفلتخم

 نومدختسي لب ,'هيدك' وأ 'هدن' لثم تاملك مهتاباتك ىف نولمجتسي ال ًالثم مهغ
 لب لعفأ ةملك نومدختسي ال كلذكو ء'مئاد لكشب هلوانتم ىف' وأ 'ىلع زئاح" وأ 'يتن

 ىرورض ىسفتت زاهجي عتمتي هن" نوبتكيو .'يرورضلاو بسانملا ءارجإلا ذختا" ةرابع
 امدنع مهسفتأ سانلا ءالؤهو .كلذ ىلإ امو «سفتتي هنإ " اوبتكي نأ نم ًالدب "هتايحلا
 تارابتخالا ةلاح ىقو .'سقنتي هنإ'و "لعف' و 'هيدلا و 'هدنع' تاملك نولمعتسي نوثدحتي
 بجي نيتنيعم ةيوغل ةيعجرمو تادرقم مادختسا ىلع اوبردت دق نوبردتملا ناك ام اذإ
 .رابتخالا ةلئسأ عضو ىف نكمأ ام كلذ رارمتسا

 + ةطابتسالا ةخيص
 دصحيس امهعضي نم نإف نيمدختسلا ةنايتسالا وأ رابتخالا لكش ناك امهم

 نأ ديكاتلاب يجي هالعأ ةدراولا ةضيرعلا طوطخلاو .ريبكلا قبسملا طيطختلا نم ةدئاف

 نايسن نكمملا نم ىتلا ىرخالا بئاوجلا ىف ريكفتلا بجي نكلو ؛رابثعالا ىف ذخؤت
 ٠ ةنابتسالا نم يسيئرلا ءزجلا ءاشنإ ةلجع ىف اهتم ريثكلا

 بردتملل عضوت .ةرصتخم تناك امهم ,ةحضاو ةرابعب ةثايتسالا دب لثمألا نمف
 مهف مت ام اذإو .لخدملا لالخ نم هيلإ لصوتلا بردملا لمأي امو لخدملا نم ضرغلا
 .ةنامأو ةقدب ةنابتسالا نوبردتملا المي نأ وه ربكألا لامتحالاف حوضو ىق ضرفلا

 نأ بجيو .نوفرعي ال ام سيلو نوفرعي ام نويردتملا زربي نأ وه فدهلا نوكي نأ بجيو
 ةقيرطب ألمي فيكو رابتخالا ةعيبط نع ةحضاو تاميلعت رابتخالا نم ببسلا عبتت
 ناك اذإف .طقف ةنابتسالا ةيادب ىف تاميلعتلا هذه عضول ةرورض كلانه سيلو .ةحيحص
 لك ىلعأ ىف تاميلعتلا راركت ديفملا نم ,تاحفصلا نم ددع نم فلاتي ًاليوط رابتخالا

 ل
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 عضول ةرورض كلانه تناك ام اذإو .لقألا ىلع ةماهلا طاقنلاب صخلم عضو وأ ةحفص
 بجي .عضوملا كلذ ىف تاميلعتلا ربيفت متي وأ ةنابتسالا فصتنم ىف ةتقؤم تاميلعت
 . نيعلا اهثطخت ال ةقيرطب اهتعابط وف تاميطتلا كلت عضو

 اممو ءبعصلل لهسلا نمو .ددحملل ماعلا نم لاؤسلاب جردتلل دهجلا لك لذي بجيو
 نكمملا نم نوكي ال دق كلذ نأ نم مغرلا ىلع .هتفرعم نم دب ال ام ىلإ هتفرعم بجي
 .أ نينثاب رابتخالا أدبي نأ بجيو .ةئابتسالا وأ رابتخالا ةعيبط ببسي ؛هقيقحت مئاد

 .زجلا كلذ ضراعتي الأ صرحلا بجي نكلو .اهتاباجإب ًاملم بردتللا نوكي ةكسأ
 لسلست عبتي نأ بجي هنأ ىهو :ةئابتسالا ةغيص ىف ىرورض رخآ ءْزج عم أريثكا

 نيذلا كلوأل ًاموهفم نوكيس ليسلستلا اذهف ,بيردتلا لسلت ماع هجوي رابتخالا
 ٠ بيردتلاب رابتخالا ةلص نوظحاليسو ةنايتسالا نوؤلمي

 نيتماع نيتطقن وأ ةطقن كلانه نكلو ًاقحال دروتس ةددحملا دعاوقلا مظعم نإ

 امهو ركذلاب نيتريدج
 . رابتخالا ىف ةيئاوشع رطب اهتيتشت نم ًالدب ضعبلا اهضعب عم ةلصلا تاذ ةلئسالا عيمجتب مقا
 ةقلغملا نم الدب ةحوتفمل ةلئسالا هيجوت لوح (تالباقملا ىف ةدوجوملا) ةماعلا ةدعاقلا

 .الا نكي مل ام ,تارابتخالا قرط ىلع قبطنت ال
 . قئاقحلا نم ًالدب ءارآلا ةفرعم

 نأل تنأ اهمهفت دقو .كتلئسأ نومهفيس رابتخالل نيسلاجلا نأ ًادبأ صضرتفت الا

 ىلإ ةلوهسب لوحتيس ىنعملا اذه نأ ناهض كلانه سيل نكلو ,كلقع نم عبات اهانعم
 رابتخالا بيرجت ًامئاد ديفملا نم نإف ةديدج ةغيص عضو ىدلو .ةباتكلا ىف موهفم لكش

 .رابتخالا نودؤيس نيذلا كنلوأل نيهباشم اونوكي نأ لضفي ساتأ ىلع

 ىف ثدحي املثم ىرخأ ةرمو .طقف دحاو لاؤس وه هحرطت لاؤس ىأ نأ نم دكات
 كابترالا ىلإ ىدؤت دق (ةددعتملا تارايخلا ةلئسأ سيلو) ةبكرملا ةلئسآلا نإف تالباقملا

 دق وأ ؛لاؤس ىأ نع بيجي ال دق وأ .بيجي لاؤس ىآ نع فرعي نل بيجملا نال
 دعتملا ةلئسألا تائوكم تناك اذإ ابوس رمالا دادزيسو .طقف ريخألا لاؤسلا نع

 بعل

 ىلإ فدهت ةنابتسا نع ةرابع را
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 .ةظسألا بنجت بجي لثملابو .ضعبلا اهضعبب ةلص تا تسيل عيضاومب صتخت
 انه نوكتسف الإو .كاذك ةيناحيإلا
 ٠ نيبردتملا ىلع ريثتلا
 ء صخالملا

 ىف أدبت امدنع كسقنل اههجوت نأ بجي ىتلا ةيمهأ رثكالا ةلئسالاب ةمئاق ىلي اميق

 ةنابتسا/رابتخا ءاشنإ
 ؟ ةنابتسالا/رابتخالا اذه عضول ًالعف جاتحأ له - ١

 ؟ هعضول جاتحأ اذامل -
 ؟ ناتحيحص امهمدختسا ناثللا ناتنابتسالا/رابتخالا ةيعوتو ةفيصلا له -
 ىتلئسأ له -
 * ناكمإلا ردقي ةطسبم ةقيرطب ةغوصم -

 ؟ ناكمإلا ردقي ةرصتخم

 «ناكمإلا ردقب ةرشا

 ؟ ةعومجملل ةبسنلاب ةضماغ ريغ
 ىتلئسأ له - ه

 * طقف ةدحاو ةركف ىلع ىوطنت -

 ؟ ةقيرط ىأب ةباجإلا ىلع رثؤت
 ؟ يفنلا ةغيص نم ةيلاخ

 ؟ ةباجإلاب ءاحيإلا بنجتت -

 ؟ىقطنم لسلستلا له -

 ؟ ةقيقدو ةحضاو تاميلعتلا له -

 .بيرتلا ةيلعاف سايق ةيفيك



 سياسلا لصفلا بيرتلت نويصتسم نآلا نحن
 ؟ ضعبلا اهضعب ىلع رثؤت ال ةيلاتتملا ةلئسألا له -

 نيب ةيفاك تاحاسم دوجو عم ةيطافب ةمدختسم تاحاسملا له - ذ
 ؟ ةلئسألا -

 تاباجإلا ةحاسمو ةظسالا -

 ؟ نيرخآلا ىلعو يسفن ىلع ةنابتسالا تريتخا له
 | ةظرعملا ثارابتخا

 ةقباس ةزبخأةيذ مهيدل سيل نمم نويردتملا نكي ملا ام + ةيبيربألا ةرونلا ةيادب دنع
 كلت رابتخلا مت ام اذإو .ةفرعملا ضعب مهنم دحاو لك ىدل نوكيس . ةعاتصلا وأ ةنهملاب
 نم بردملا نكمي كلذ نإف ةركبملا ةلحرملا هذه ىف ةفرعملا

 ريدقتلا كاذل اقفو بيردتلا ىوتسم عنضوو ةمومجملا ماعلا ىوتسللا ريدقت ٠>

 تلدح ىنلا تارييفتلا ديدحتل قحال رابتخاب نراقتس ىتلا تامولعملا ريفوت - "
 + ةحوتضملا ةباجإلا

 ىذلا رابتخالا ةلئسأ لخدم ه رخا لخدم ىأ نم رثكأ فورعملا رابتخالا لخدم نإ
 نع ةباجإلا حضوتو .صخشلا اهكلتمي ىتلا ةفرعملا نم ردقلا ديدحتل لاؤسلا عضي

 اهنع ريبعتلا نكفي ىتلا ةباجإلا نأ لخدملا اذه تالكشم نمو .ةفرعملا كلت لاؤسلا
 ةيمومع ىدم لاؤسلا ةفيص ددحتو .اهريسفت ىتحؤ لب افريدقت بجي ةفلتخم قرطب
 اذكو اذك نهب قرطلا نم ددع رشكاب نراقت نوكي نأ نكمي كلذل لاثماو .ةباجإلا

 ًايدلك ًانمزو .رابتخالا عضاو

 امك ةيرشب دراوم وأ ًاريثك أتقو بلطتت ال قرطب ةقرعملا رصنع را
 ةقلتقل ةقاسألا عرط ىم قرظلا نب ةدحاوف ياتقا رايتخالا ةقيرط ىف لاصلا ها

 ةلبقأ



 بيردتلل نودعتسم نآلا نحنا سداسلا لصقلا
 لمج هبش نم وأ كلذ ىوس لاؤسلا بلطتي مل اذإ 'ل“ وأ "معن" نم ةياجإلا تاراين

 وه لخادملا هذه ىلع لاثملاو .ةريصق

 : (ةبسانملا ريغ ةباجإلا فذحا)

 ال/ معن ؟ ىقيظولا ميوقتلل ةيونس تاعجارم كتكرش ىف رفوتت له
 ٠ كسيئر سيئر / كسيئر ؟ كلمعل ىوتسلا ميوقتلا ةعجارم متن نأ رظتتت نم بناج نم
 امثإو .بسحف تاباجإلا ىف ال هتلوهسو هتطاسب ىف ةحضاولا هتزيم هل لخدملا اذه

 ىلإ لخدملا نم دحت نأ نم ةطاسبلا هذهل دب ال نكلو ًاضيأ تاباجإلا ةحص ريدقت ىف
 نم لبق نم ةزاتمملا ةفرعملا بلطتت ةحيحص ةروصب طبسبتلا ىلع ةردقلا نإ ذإ ءام دح
 ىرجي نم لبق نم ضومغ نود ةئسألا ةغايص ىلع ةردقلاو ,لاؤسلا نع بيجي
 فيكف ,هالعأ حورطملا لاؤسلا ىلع ال/معنب ةباجإلاب موقت تنك اذإ ًالثمف .رابتخالا
 ؟”رفوتت' ةملك رسفت

 ىلإ ةفاضإلاب بردتملا لبق نم مهفلا لهسو قيبطتلا لهس هنأ وه لخدلا اذه ةزيمو
 نوكت نأ ضورفملا ناك اذإ ةيانعي ةيوجألاو ةلئسالا را | عيوس هلأ
 نم رايخ دوجول أرظن هنأ ىه ةيسيئرلا ةلكشملاو انج تشم درو الج هيا يع

 .ةصرق نوكتو ةباجإلا نيمضت ءارغإل نوملستسي دق نيبردتملا نإقا
 ريثاتلا اذه ىف صقانت كلانه نوكيسو . (::0- 1

 رابتخالا ةحص نإف ىئاصحإلا ساسألا ناك امهم نكلو :لامتحالا نيناوق ساسأ ىلع
 .ريثخملا ىلإ ةفاضإلاب رْبَتْخملا صخشلا نهذ ىف صقنت دق

 اطخللا/باوصلا رايتخا
 وه اطخلا تالامتحا سفنل لباقلاو جودزملا رايخلل لئاعملا رايخلا

 لثم نيرايتخالا نيذه دحأ ام ةرابعل راتخي نأ بردتملا نم هيف بلطي ىذلاو 'أطخأ

 خا بجيو

 ءاطخ /باوص .فاقيإلا رز ىلع طغضلاب ةلآلا لفشل الإ حمسي ال
 هنأ الإ ؛ معن رابتخا ىف لاحلا ىه امك ًأطيسب ودبي رابتخالا اذه نأ مغرو

 ًريبك ًاديدعت بلطتت تاويبمالا مظعم نآل ؛ هقيبطتو هئاضنإب قلعتي اميه ادم بعص
02 



 سااسلا لصقلا بيردتلل نودعتسم نآلا نمت

 ال/معتب' تاباجإلا لخادم ىلإ هجوي دق دقتلا نأ امك .اهحوضو نم دكاتلل
 .بابسألا ىطعت ال اهنأل ةليديلا تاياجإلا وأ حيحص ريغ/حيحص'

 نإ ىف اهعابتا بجي ىتلا دعاوقلا نم ددع كلاته
  دعاوقلا هذه نم ديدعلاو 'حيحص ريغ/حيحص' رابخو
 ىه ةماهلا دعاوقلا نم ةعبسو

 ئراقلل ًاحضاو لاؤسلا كلذ نوكي نأو طقف دحاو لاؤس نم لاؤسلا نوكتي نأ بجي
 رابتخا وه ضرغلاف .كبتري دق ربتخي ىذلا صخشلا نإف الإو .ءانعم ىف راتحي ال ىتح
 . ضومفلا ريسفت ىلع هتردق تسيلو صخشلا ةفرعم

 لخدم يف ةاطعلا ةيوجألا دحأ نوكي نأ بجي
 .اوجك هتحص لوح ضومغ وأ كش كلاته نوكي

 حوضو لامتحا نم كلذ ديزي ذإ ةطيسب ةفل مدختساو تارابعلا رصق ىلع ظفاح
 ةلئسألا مهف ىلع ةردقلا ريدقت ىلإ عزنت ةدقعملاو ةليوطلا ةلسالاف .ئراقلل لاؤسلا
 عوضوملا ةفرعم ريدقت نم ًالدب ةبوتكملا

 مثت امدنع ةلوهسب ناظحالت ال دق "سيل" و "ال" نال .يفنلا ةغيص لامعتسا نم للق

 نكمب ثيحب ةرابعلا ءاشنإ لواح ناكمإلا ردقبو .رتوتلا فورظ تحت لاؤسلا ةءارق
 ته طغت عضو ينور متم ديال زمأ ىفتلا ملذقتمما ناك ان

 . جودزملا ىقثلا ب
 تاملك ىلع لمتشت ىتلا تارابعلاف . ةحيحصلا ةباجإلاب ىحوت ىتلا تاملكلا بنجت

 ىف ؛ةحيحص ريغ تارابع نوكت نأل عزفت ءيشال'و 'عيمجأو "ًمئادتو ”دبأ" لثم ةقل
 ,ابع عم ىتأت نال عزنت ”انايحأ"و 'دقأو "ةداع'لثم ىنعملل ةففخملا تاملكلا نأ نيح

 الأ بجي امك ًأاحيحص ةليدبلا ةبا

 ىف' لثم تاملكلا لامعتسا ٍبنجت .هالعأ (ه) ةرقفلا ىف ةحيصنلا نم مغرلاب
 نيفلتخم صاخشأل ةفلتخم ءايشأ ىنعت دق ىثلاو 'ًانايحأ و 'ماظتناباو مظعمو 'بلاغلا

 - كابتزإلا ىف بيست هو
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 بيرتتلا ةيلماق سايق ةيقيك



 بيردتلل نودعتسم نآلا نحن نسياسلا لصفلا
 اذإ) ةحيحص ريغ اهنأ حضتي ال ثيحب ىقاكلا ردقلاب ةلوبقم ةرابعلا نوكت نأ بجي

 . نيمختلا ىلإ رابتخالا ىف كراشملا عقد لامتحا نم ليلقتلا نكمي ىكل (كلذك تناك
 : ةددعتملا تارايخلا

 ةبوجألا ةلسلس عيسوت ىه هالعأ ةروكذملا تالكشملا ضعب ينحت قرط نم ةدحاو
 ام ًابلاغو ءزافلتلا جمارب ىف لمعتسي ام ًابلاغ لخاملا اذهو .اهتيب ن
 لخدمو ةددعتملا تارايخلا لخدم نيب قرفلاو .”ةفيخس" ةباجإ تاراين

 .ةددعتملا تارايخلا ىف نمضت رثكا وأ ةلمتحم تاباجإ ثالث نأ وه جودزملا رايخلا
 ًالثمف .ةسمخ ىلإ ىصقألا اهدح ىف تارايخلا كلت لصت ام ةداعو

 : ىه ىفيظولا ءادالا ميوقت ةعجارم ةلباقم

 ٠ نيتسلا نس ىتح نيفظوملا لكل ةيعوط
 نيقظوملا لكل ةبستلاب ةيعوط
 تاباجإلا نيب نم رايتخالاب لاؤسلا نع بيجي نم موقي ةنابتسالا هذه ىفف

 ناك املكو .اهمقر لوح ةرئاد عضويوأ ةراتخملا ةباجإلا ىلع ريشنتلاب امإ ةحورطملا
 ىلع لوصحلل ىثاوشعلا رايتخالا ةصرف تلق .ربكأ ةمدقملا ةيرايتخالا تاباجإلا دع
 ةددعتملا تارايخلا لخدم ءاشنإ نكلو .جودزملا رايخلا ىف لاحلا ىه امك ةيلاع طاقن
 ريغ ةيرايتخالا ةيوجالا نم ةعساو ةعومجم عضو ىلإ ةجاحلا ببسي ريثكي ةبوعص رثكأ
 ودعا

 رابتخا هنأب هفصو نكميو .ةددعتملا تارايخلا لاكشأ نم لكش وه هالعأ لاثملاو
 .ةعجارم ةلباقم نإ وهو :ةيوجالا دحاب لمثكي رايتخالا لصأ نال :ةلمتكملا ريغ ةباجإلا
 .”نيفظوملا لكل ةيعوط ىفيظولا ميوقتلا

 :كلذل لاثمكو .ةلماك ريغ ةرابع هتوك نم ًالدب لاؤسك لصألا حرط لئادبلا نمو
 ؟ 700 تاكوز راطإل ةبسنلاب اهب ىصوملا طغضلا تالدعم ىفام

 .بيرتلا ةيلماق سابق ةيفيكأ 1



 سداسلا لصفلا بيدتنل نيبعتسم نألا نحتا

 . ىفلخلاو يمامالا نيراطإلل ةعيرملا ةصويلل لطر ةوق 18-أ
 ىفلخلاو ىمامالا نيراطإلل ةعبرملا ةصوبلل لطر ةوق ؟-- ب

 ةعيرملا ةصوبلل لطر ةوق 7١ و يمامالا راطإلل ةعبرملا ةصوبلل لطر ةوق ”8 -ج

 . يفلخلا راطإلل
 ةعبرملا ةصوبلل لطر ةوق 8و يمامألا راطإلل ةعبرملا ةصوبلل لطر ةوق 7١ - د

 . يفلخلا راطإلل
 ىفلخلاو ىمامالا نيراطإلل ةعيرملا ةصوبلل لطر ةوق ٠ 4٠ ه
 ةفرعملا ىلع ةينبملا فقاوملا ديدحتل لمعتسي ام ًابلاغ ىذلا ةفلتخملا لاكشألا دحاو

 اهيف نوكب ىتلا ةددعتملا تارايخلا وه ةحيحص تاباجإ ىلع لوصحلا نم ًالدب ةربخلاو
 اهتكلو ةنطاخ ىرخألا تاباجإلا نوكت الو .هنهذ ىف ةلضفم ةباجإ رابتخالا ىرجمل
 كلذ ىلع لاثمو .رخآ فرط وأ ثحبلا وأ ةمظنملا وأ رابتخالا ىرجم لبق نم ًاليضقت

 عم ةيلمعلا ةسرامملا تالباقم ءارجإ لضفألا نم

 . ةيعقاولا تالاحلا ةسارد -1
 . عقاولا ساسأ ىلع

 + ةلباثملا يرجي نم طقف ةانكنم تالاجةسارد ده
 ١/ تالاحلا ةسارد ب

 ةلباقملا هعم ىرجت نمل طقف ةأ .الاح ةسارد -د
 مهنأ نيبيجملا حضوي نأ رابتخالا ىرجي نم ىلع نأ اذه لثم رابتخا ىف ىهيديو

 ةلضفملا وأ نسحألا ةباجإلاب نوبلاطم

 :حيمص" رابتخا ةلئسآو جودؤملا رايخلا ةلئسأ عضول دعاوق كانه نأ امكو
 ىف ةددعتلا تارايغلا لخادمل ةددحم دعاوق كلانه :”حيحص

 عوجرلا نود ًاروق اهمهف نكمي ةلهسو ةطيسب ةغلب غوصم لاؤسلا نأ نم دكأت ١-
 . اهب لالدتسالاو ةددعتلا ةيوجألا تارايخلا

 تيدتلا ةيلعاف سابق ةيميكأ هل



 بيردتلل نودعتسم نآلا نحنا نسماسلا لسفلا
 ربكأ عض .ةفلتخملا ةليدبلا تارايخلا ىف تاملكلا سفن لامعتسا راركت بنجت

 . لاؤسلا ىق ةكرتشملا تاملكلا نم نكمم ردق
 ةلئسأ عضو ىف ةكرتشم ةدعاقلا هذهو ,جودزملا ىفنلاو ىفنلا غيص لامعتسا بنجت -7

 عضو لثم ؛ام ةقيرطب كلذ ىلع دكأ ىفتلا لامعتسال تررطضا ام اذإو .لخدم ىأ
 غلإ ... ةزيمم ةقيرطب اهتباتك وأ ةملكلا تحت طخ

 لعجت ال نكلو .ةنكمملا ةحيهصلا اهدحو ىه ةحيمصلا ةياجإلا نأ نم دكات 4
 ديدش حوضوب ةتطاخ ودبت ىرخألا تارايخلا

 تاملك راركتب ىطعت ةداع تاءاحيإلاو . ةحيحصلا ةباجإلاب ءاحيإلا لامعتسا بتجت -5
 ةقيرط نم ةحضاو ةحيحصلا ةباجإلا ةحص لعجيو .ةددعتملا تارايخلا ىف لاؤسلا

 ةحيحصلا ةباجإلا ىف رثكأ ليصافت ءاطعإبو ءاهنع ريبعتلا

 لك ىف ةغللا سفن لمعتساو :ناكمإلا ردقب ةحصلا ةلمتحم ةئطاخلا تارايخلا لعجا -1
 . هسقن لوطلاب ةباجإلا تارايخ لك لعجاو ءاطخلاو اهنم حيحصلا تا

 . ةلثسألا ىف ةحيحصلا ةباجإلا عقوم ةيئاوشع ةقيرطي عون -1
 دق ةظسألا نيب حضاولا طبرلا نإ ذإ .ىرخألا ةلئسألا نع ًالقتسم لاؤس لك لعجا -

 . رخآ لاؤس نع ةباجإلا ىف دعاسي
 عم طلخلا بتجتل رايخ لك مامأ فرحألا لمعتسا نكلو لاؤس لكل ًامقر عض -4

 . ةيوجألا ىف رهظت دق ىتلا ماقرألا

 ةطقن عض مث هتياهن دنع ماهفتسا ةمالع عض لاؤس لكش ىق "لاؤسلا" ناك اذإ «
 عم طلخلا بنجتل ةيمقر ةباجإلا تناك اذإ ةياهنلا ىف ةطقن عضت الو ءرايخ لك ةياهت ىف
 . ةيرشعلا ةلصافلا

 ةليدبلا ةيوجألا ىهتنت نأ بجي ةلمتكم ريغ ةرابع ىسيئرلا "لاؤسلا" نوكي امدنع +
 . ةيسانملا ميقرتلا ةمالعب

 لن



 بيرمتلل نودعتسم نآلا نحنا

 ىه هالعأ (3) ىف نيدراولا نينثالا نييسيئرلا نيلاثملل ةلثمألاو

 لالخ نم هجو نسحأ ىلع هسايق نكمي ةيقيقحلا تامولعملا ركذت -
 .ةمئالملا دونبلا رايثخا - أ

 . ةددعتملا تارايخلا دوني - با

 , ةريصقلا تاباجإلا دونب . جا

 ٠ تالاقمب اهنع باجي ىتلا ةلئسالا - د
 ةةيركسع حسم ةطيرخ ىلع ةاشم رمم مسر ىف ىلي ام نيب نم مدختسملا فرعلا ام -؟

 . عطقتم درفم طخ - أ

 اوتم ناعطقتم ناطخ - ب
 . تاطرشو طاقن نم نوكم طخ - جا

 عطقتم ريغ طخ - د
 ةريصقلا ةباجإلا

 ,ةددعتملا تارايخلاو جودزملا رايخلا تارابتخا نيب بئاوج ةدع ىف هباشت كلانه
 رايتخا نم الدب ةريصق ةباجإ ةياتك لاؤسلا نع

 بيجملا ةبستلاب ةبوعص رثكأ لخدملا اذهو .لاؤسلا عم ةدوجوم ةمئاق نم ةدحاو ةباجإ
 .اهب اهغوصي ىتلا تاملكلا نع أضيأ لب طقف ةباجإلا نع ثحبي ال ىذلا لاؤسلا نع
 ةعاسلا ىف ًاليم 4٠ لدعمب ريست ىتلا ةرايسلا ققوت ةفاسمل ىندالا دحلا" كلذل لاثلاو
 .... وه ةقاج فورظ ىقا

 تارابتخا ىق ةيلعاف رثكالا وه اذه ةريصقلا ةباجإلا لخدم نوكي نأ لمثحملا نم

 نع بيجملا نم بلطي ىذلا لخدملا .لماشلا رابتخالا لخدم ًايناج انكرت ام اذإ .ةفرعملا

 اذه نأ امك .ةبرايتخالا تاباجإلا ةدعاسم نود اهل هراقتفا وأ هتفرعم نيبي نأ لاؤسلا
 خالا ىرجي ىذلا صخشلا بئاج نم لمعلا نم ًاريبك ًأردق بلطتي لخدملا
 . ةضماغ ريغو ةحضاو ةقيرطب ةلئسالا عضي نأ بجي
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 بييتفلأ لومصتسُم نآلا نحنا سداسلا لصفلا

 تارايغلا ىف ةدزاولا كلت نم ديدعلا لمشت لكشلا اذهب رابتخا عضول دعاوقلاو
 كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةددعتملاو ةجودزملا

 ةليوطلا ةياجإلا نأ مغر :ةريصق ةباجإب هنع باجي نأ نكمي لاؤسلا نأ نم دكات 1١
 |! ةحص نم صقنت نأ ىقبتي ال ةحيحص تناك ام اذإ

 ناكمإلا ردق ةحضاوو ةرصتخم ةفيصب أرشايم ًالاؤس لمعتسا - ؟

 ىلإ ةباجإلا جاتحت ثيحي لازسلا ةغايضي مقت ال .ةباجإلا تاملك ىوس بلطت ال - *
 + ةيرووتغ ديع تامل لاطفبلا

 ام لاؤسلا ةياهن ىف ىتأت ةبولطملا ةريصقلا ةباجإلل ةصصخملا ةحاسملا لعجا -
 ءطبلا ىلإ ىدؤي ةباجإلا ناكم رييغتف .ةلئسالا لك ىف ناكملا سفن ىف وأ كلذ نكمأ

 . نئراقلا كبرب نأ نكميو رابتخالا لامكإ ىف
 وأ ةملكلا عوثب ءاحيإلا ينجتل ةباجإ لكل ةبستلاب ةفاسملا لوط سفن ىلع ظفاح - ه

 - تاملكلا
 يحلو لجو ةخيمص ةقيرطب هن: باجيس لاؤسلا نأ.ن م كات - ١
 يف ليم ,ةعاسلا ىق ليم) تادحولا حنضو ةيمقر ةيولطلا ةباجإلا تناك امكيح - 7

 ةياجإلاب ىحوت دق ةدحولا نأ ىه ةروطخلا نكلو .(...خلإ ,ةيئاثلا ىق مدق :نولاجلا
 - اهل ةيتتوأ

 : تاراهملا ريدقت ا

 ' ريدقت نوكي ام بلاغ
 ارايتخا ىلع راتمام ةتمظاعمف َجتَعُي نمو ربت نأ ةبسنفاب
 ىف صوصخلا هجو ىلع اذه قبطنيو .مهتاراهم رابتخا ىلإ اوضرعت دق انم نيليلقلا
 ةيلمع لقألا تاراهملا ةلاح

 تاراهملا ىوتسم ريدقت متي ىكل ىبيردتلا ثدحلا ءدب دنع ةيلمعلا تاراهملا 1
 , ىودي لمع ءادأ ىلع ةردقلا ىه تاراهملا كلت نوكت دقو .ًايبسن حيرص رمأ وه ةيلوألا
 وأ .ةيلع فراعتملا (هتينب) هتبيكرت هل ىباتك لمع لامكإ وأ .ةينف تاراهم بلطتي رخآ وأ

5 1 | 
 بيردتلا ةيلعاف سايف ةيقيك



 سداسلا لسفلا بيردتلل نودعتسم نآلا نحت
 تاراهملا هذه لمتشت دقو .يصخشلا داهتجالل ًالاجم حيتب ال ىهفش لمعل ىنقلا ءادألا
 تانايب حيحصت وأ .ليغشتلا عضوم ةدقعم ةلأ عضو وأ :ةيكيتاموتوأ ةلأ ليغشت ىلع
 .ارمو ةيرورضلا تاراهملاب ةقلعتملا ةرشابملاو ةددحملا تارابتخالا عضو نكمملا نمو ...خلإ .ةقيقدو ةحضاو تائايب رادصإ وأ :ةبباسحلا رتافدلا

 .ةيوعص رثكأ .ةرادإلا ىوتسم ىلع يتلا كلت ةصاخيو تاراهملا نم ريثكلاف لك ىلعو
 ريثكب ةيناذ رثكأ ةرورضلاب ىلوأ ريدقت ىأ نوكي نأ دب الو ءاهريدقنو اهرابتخال ةبستلاب

 لمعلا ةحص تابثإل ةلواحم ةيأ نإ لاقي دقو .ثدحلا عقوم ىف دارفالا ةبقارم متت ملا
 نأ قيس نكلو . ةلينض ةميق اذ نوكيس ريدقتلا نإف ىتاذ ريدقت ىلع تدمتعا ام اذإ

 ال لمع نم ًالدب ريدقتلا لمع ةلواحم ًامئاد ديفملا نم نإف تايوعص ةيأ مغرب هنأ انر
 الإ ةيتاذ أضيأ ىه اهنا مغرو :لمعلا ةحص تابثإل ىرخأ لخادم كلانه كلذك .ءيش
 ,٠ ىلوالا ريدقتلا معدت دق اهنأ

 هذه ىفو .بيردتلا ىوتحمب ةقطتم ةنايتسالا نوكت نأو :يبيردتلا ثدحلا ةيادب دنع مهسفتأب ةنابتسا ءلمب نوكراشملا موقي نأ وه فورظلا هذه لثم ىف لخدملاو
 نودقتعي يتلا ةيلعافلا رادقم نيعم سايقمل اقفو اوردقي نأ دارفألا نم بلطُي ةنابتسالا
 . ىبيردتلا ثدحلا اهنمضت ىتلا بتاوجلا نم ددع ىف مهيدل اهتأ
 : ةنيابتملا ظاقلألا ىلع موقت ىتلا تانابتسالا

 . اهريدقتو

 اذه نم ةئابتسا ىفو :ةنيابتملا ظافلالا ىلع ةسسؤم ةمئاشلا تانابتسالا ىدحإو
 ىلع تاراهملا بئاوج ريدقن نيكراشملا نم بلطي عونلا
 ةرادإل ةيبيردت ةروب ىف نوكراشي صاخشأل ةنايتسالا لمتشت نأ نكمي لاشملا
 لثم دونب ىلع تاعامتجالا

 ةدنجألا دادعإ لئاسم لئاح

 ةراهئاب عتمتيا“ الل ل1 لل ةراهلاب عشستي



 بيردتللا نودعتسمم نآلا نحنا .سسماسلا لصفللا

 قيقد ريغ الللل لل ةقدلا لاك

 كلذ ىلإ امو
 ةنابتسالا لمع ىق رارمتسالا نكميو عونلا اذه نم ةنابتسا ءلمي درف لك موقي

 امك .بردتملل وأ بردملل ريدقتلا ناك ءاوس ريدقتلا ىق لمعتستل ةرودلا ةياهن ىتح
 لالخ نم بيردتلا ةرتف دبل شاقنلل ساسئك روفلا ىلع كلذك ةنابتسالا لامعتسا نكمي

 تايوتسم لوح بيردتلا ةرود ىق نيكراشملل ةقظخملا رظنلا تاهجو نع فشكلا
 مهتاراهم

 ريدقت لمعي دارقألا موقي نأ ةئيابتملا ظافلألا ىلع ةمئاقلا ريدقتلا ةقيرط بلطتتو

 ىلإ ىثدأ دحك ام جوارتت ىتلا سايقملا ماسقأ نيمدختسم مهتاراهمل ىتاذ
 اهعم لماعتي نأ عيطتسي بردتملا نأ بردملا رعشي ىتلا ماسقألا نم ددع ربكأ
 ىف ةحاسملا ىلع ةمالع عضي وهو .ًاييرقت فولاملا وه ماسقأ ةعبس وأ ةتسب سايقملاو

 لك ىف نيعوضوملا نيناكملا أقفو . هداقتعا بسح بردتملا ىوتسم لثمت ىتلا ساي
 رئاود ىف ريثك شاقن كانهو .امهنيي تاجردلا دجوت نيذللاو سايقملا ىقرط نم
 :! ماسقأ ددع نوكي نأ ةيلعاف رثكألا نم ناك اذإ ام لوح سيياقملا تانابتسا
 ىف مسق كلانه نوكيسف , 37" لقنل ؛ ىدرف ددع رايتخا مت ام اذإف .ًايجوز مأ ًايدرف
 ربتعي تالاحلا ةوسأ ىفو طسولا“ مسقلا تالاعلا نسحأ ىف ربتعي سايقللا فصتنم

 7 لقتل ٠ ىجوزلا ميسقتلا امأو . ىقيقح رارق ذاختا نود هرايتخا نكمي ىذلا ري
 سايقملا ىفرط نم هداعتبا دتع ريدقتلا ىف ًايباجيإ نوكي نأ موقملا ىلع نأ ىنعي وهق
 وأ [ضرم نم رثكأ' امإ عضويل طسولا طخ نم ىأ ىف مسق ىلع رشؤي نأو.
 ٠ ضرم نم لقأأ
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 سءاسلا لصفلا بيردتلل نومعتسم نآلا نحنا
 نوتسرت سايقم

 مادختسا ةيتاذ رظن ةهجول ىددع سايقم صيصخت تالكشم بنجت قرط نمو
 ثدحلاب ةلصلا تاذ تارابعلا نم أدع درفلا ىلع حرطت ةقيرطلا هذهو .نوتسرت سايقم
 لخدملا اذه لاكشأ نمو .ةرابع لك ىلع ةقفاوملا مدع وأ ةققاوملا امإ بلطتتو ىبيردتلا
 قفاوم هنأ حضويل درفلل ةحانإلا وه ودبي ام ىلع سانلا مظعم هلضفي ىذلا لكشلا وهو
 نم ريكأ هتقفاوم مدع نأ وأ قفاوم ربغ هنأ وأ .هتقفاوم مدع نم ربكأ هتقفاوم نأ وأ
 ةقفاوملا امهو ضيقنلا ىفرط رايتخالل ةجاحلا نع ءانغسالا ىلإ ىدؤب اذهو .هتقفاوم
 طقف ةقفاوملا مدعو

 خجرت ىققفاوم وأ قفاوم تم لكش ىف تاباجإ بلطتت دق لكشلا اذهب ةتابتسالاو
 . ىتقفاوم ىلع عجرت ىتقفاوم مدع وأ قفاوم ريغ - غ ؛ ىتقفاوم مدع ىلع

 مغ . اهيقظومب ةيانعلا ىه ةريدملا تايلوؤسم ىلوأ
 2 , اهيفظوم لامعأ لك ءاذأ ىلع ةرداق ةريدملا نوكت نأ بحي

 5 اهريدم ىلإ اهنم اهيقظوم ىلإ برقأ ةريدلا

 بلطنت ةنيعم دوتب نيمضت نم نكمي هنأ سيياقملا نم عونلا اذهل ةيسيئرلا ةزيملاو
 ىلع بجيو .عساو قاطن ىلع سايقملا لامعتسا نكمي كلذل ةجيتتو . ةمئاقلا ىق تاباجإ
 دق ىتلاو ةتابتسالا المت ىتلا ةعومجملا تاظحالم ًادعتسم نوكي نأ رابتخالا ىرجي نم
 لوقتو اهتاباجإ نع عفادت وأ ىلع ةيلوقعملا ىفضت نأ لواحت

 ةرايفلا ةفايصل ةفلتخم تاريسفت عضو نكمي
 دنع ىتح ةقفاوملا مدع وأ ةقفاوملاب قلعتي اميف ًاددحم مهفقوم نوكي الآ نكمملا نم

 نأ نكمي لوألا ضارتعالاق .رابتعالا نيعب 'غ و 'م' نم لكل عساولا فيرعتلا ذخأ
 مهل ةبسنلاب لاؤسلا ىنعي ام لماكلاب شقانت ةعومجملا لعجيل بردملا ليق نم مدختسي
 اوسيل نيكراشملا نأ يلع زيكرتلاب هتجلاعم نكمب ىناثلا ضارتعالاو .هنع ةباجإلا لبق
 . طقف نيضيقتلا دحأب ةباجإلاب نيبلاطغ

 د هكل



 تيردتلل نودعتسم نألا نحنا سداسلا لصفلا

 + تركيل سايقم
 ميدقت ىه نوتسرث سايقم ىلع ىئاثلا ضارتعالل ىدصتلل ىرخالا ةقيرطلاو

 ةسمخ نم ةعومجم تريكيل سايقم مدقي ةداعو .أعوتت عسوأ تاياجإلا نم ةعومجم
 ىف تارايخ

 . ةدشب قفاوأ

 - ضراعأ نأ نم رثكأ قفاوأ -
 دكاتم وب -

 قفاوا نأ نم رثكأ ضراعأ -
 , يحي تخيللا

 وه سايقملا اذهل لاثملاو
 .ضراعأ | قفاوأ ال | دكاتم ريم | ققاوأ | ةدنشب قفاوأا تال شاد عمتسا]
 ضراعأ | قفاوث الإ| دكانم ريغ | قفارأ | ةدشب ققاوث| ٠ ملكتلا نم لضفا عامتسالا
 ةدشب رضراعأ | قفاوأ ال[ دكثتم ريخ | قفاوأ | ةدشب قفاول | . لوقا ام ىلإ ًامئاد ساتلا عمتسيأ

 نكلو .سابقملا اذه دض نوسريث سايقم لوح تريثأ ىتلا اهسفن ججحلا راثت دقو
 لبق نم شاقنلل دنبك ريدقتلا ىف ضومغ ىأ لمعتسي نأ نكمي ًاضيأ ةلاحلا هذه ىف
 لظي دقو .تارايخلا نم ربكآ ددغ كلانه يناثلا ضارتعالاب قلعتي اميقو .ةعومجملا

 لوح ًاديدحت رثكأ صاخشألا نوكي نأ ةيناكمإ لوح كش كلانه نكلو ءفاك ريغ رايخلا
 , قانا وضعا
 :ةعجرمتملا سيئخملا

 عضول ةيرورضلا ةراهملا :نيبطق نيب حجر ,ايع ىلع ىوطتي ال لكشلا اذه
 .ةبطقتسملا سيياقملا ةلاح ىق ةمزاللا ةراهملا نم ريثكب ربكأ ةبترملا سيياقملا ىوتحم
 اذه لعج نود فقاوملا روهظ عيجشت ىف صوصخلا هجو ىلع ةديقم ةبترملا سيياقملا
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 سالسلا لصفلا بيردتفلا نوعتسم نألا نحنا
 اذإ ةحيحص ةقيرطب هيلع ةباجإلل لياق ةصاخ سايقملا اذهو .نيبردتملل ًاحضاو فدهلا
 ةحيحصلا بتكلا " نويردتملا أرق ام

 وأ اهتيولوأ بسح تارابعلا نم ددع عضو بردتملا نم بلطي ةبترملا سيياقملا ىف
 ةرورض وأ ةيمهأ رثكألا ىه تارابعلا ىدحإ تربتعا اذإ لاثملا ليبس ىلعف .اهتيمهأ
 بترتس ىلوألا ىلت ىتلا ةيمهالا اهل نأب ددحت ىثلا ىرخالاو . )١( مقرك بترتسفا
 رظن تاهجو ةبترلا تاباجإلا لثمت نأ بجي ةيجراخ تاريثات نودو ...اذكهو (1) مقرك
 اتلك ىف بيترثلا ةنراقم دعب قحاللا ةنابتسالا لم عضويسو .ةلحرملا كلت يف بردتملا
 ىأ نأ ظحال) . يبيردتلا ثدحلا.ا ,ردثملا رظن تاهجو تريقت دح ىأ ىلإ نيتلاحلا
 ًادمتعم وأ ةفداصم ريغتلا نوكي دقق . ىبيردتلا ثدحلا بيسي ةرورضلاب ثدحي ال ريقت
 .. (ىرخأ تاريظت ىلع

 نإف نيبطقلا ماظن نم رثكأ تايضايرلا ىلع ًأسسؤم ودبي بيترتلا ماظن نأ مرو

 ىف امهنيب لصقلا نكمي ال اهبيترت بولطم تارابع رشع ىلع لمتشت ةمئاق يف تارابعلا
 || عضويو (2) بيترتلا امهالك ىطعي نأ نكمي . (2) بيترتلا
 ةقيرطلا هذه ىفف .يطسولا بيترتلا لخدم لامعتسا وه ليدبلاو . (” سيلو) (1)
 هذهو . (5) و (ه) نيمقرلا نيب طسولا ةطقنلا ىهو ٠ ه.5 بيترتلا ناريبعتلا ىطعي
 ناك اذإ ًاصوصخو ةيباسحلا ةيحانلا نم ةديفملاو ةياقطنم رثكألا ىه ةريخالا ةقيرطلا
 لك عضوت تارابع ثالث ةلاح ىفو .اهسفن ةبترملا ىف نيترابع نم رثكأ عضو نم ديال
 .(4)بيترتلا ىف اهيلن ىتلا عضوتو ىلوألا ةقيرطلا بسح (5) بيترتلا ىف اهنم ةدحاو
 لكشبو .ةثالثلا طسوتت يتلا ىهو (1) ةبترملا ىف نوكتس ةثالثلا نإف رخآلا لخدملا ىفو
 نم نإف ًايناصحإ بيترتلا ليلحت مت اس اذإ نكلو «ةريبك ةيمهأ اذ ودبب ال اذه نإف ماع
 ٠ ةدئاف رثكا ةيناثلا ةقيرطلا نوكت نأ لمتحملا

 ىتألل ًاهباشم ةرادإلا ىلع بيردت ةرود ىف لمعتسي ىذلا يجذومنلا بترملا سايقملا نوكي نأ نكميو

 نيل
 بيردتلا ةيلماف سابق ةيفيك



 بودتلل نودعتسم نآلا نحت سداسلا لصقلا

 )١( ةقرعملا رابتخا

 كل ةبستلاب اهتيمهأ بسح اهييترتب مق .ةديجلا ةرادإلا هجوأ نم ىه ةيلاتلا رومألا
 ىلا بيترتلل أاقفو سيلو , ًالعف هب رعشت امل أقفو اهبيثرتي مق .ةلحرملا هذه

 ةيمهأ رثكألا هئأب رعشت ىتلا ةرايعلا لباقم )١( مقرلا عض .هديرب بردملا نأ دقتعت
 عطتست مل اذإ .دونبلا عيمج بتر ...اذكهو ةيمهالا ىف اهيلت ىتلا لباقم (1) و

 ىف امهيلي ىذلا عض مث بيترتلا سفن ىف نينثالا عض .ًالوأ ىثأي نينثا نيب نم دنب ىأ
 نانثالاف (0) بيترتلا ةناخ ىف نادنب عقو اذإ لاثملا ليبس ىلعف .يقيقحلا ىددعلا هبيترت

 بيتزالا ىف 205 خلو امان: 7“ ةناذلا نه. اههيلي سنقل بتزيو 3:4 امين ىلع
 #' بيترتلا ىف اهيلي ىذلا عضويو >7“ بيترتلا ىف ةثالثلا عضوي ”هأ

 بيترلا دنبلا
 اهيسوؤرم /هيسوؤرم ةدناسم

 .ةمظنملل ءالولا

 اهيسوؤرم/هيسورع ةيجوت

 بيردتلا صرف ريفوت
 ..اذكهو
 ءارأ ديدحتل ةفاضإلابف . دج ةديدع تالامعتسا هل تانابتسالا نم عونلا اذه

 ةاداك أضيأ مدختسي نأ نكمي .يبيردتلا ثدحلا ءانثأ طاقت ةدع دنع ةيدرفلا نييردتلا
 دارقاك نييردتملا نم بلطي ةلاحلا هذه ىفف .ةعومجملل بيردت طاشت
 يعامج بيترت ىلإ لصوتلاب ضواغتلاو ريثاتلاو شاقنلا قيرط نع ةعومجملا بلاطت
 هعضو ىذلا ىلصألا بيترتلاب ببترتلا اذه ةنراقم شافنلا ةطساوب نكميو .هيلع قفتم
 ضوافتلاو ريثاتلاو ءارآلا لدابت تاراهم ةكراشم طاشنلا اذه بلطتي دقو .دارفألا
 ... اذكهو ةيلقالا ريراقتو عامجإلاب قاقتا ىلإ لصوتلاو عارصلاو فالتخالا عم لماعتلاو

 مث .تارابعلا بير

 له



 سداسلا لصفلا

 تفصو ىتلا ريدقتلا لخادم مظعم نإف .ددحملا ةقرعملا ديدحت رابتخا ءا

 ىدقتلا اذه نوكب نأ دب الو .مهتاراهمل ريدقت ءاطعإ نيبردتملا نم بلطتت نآلا ىتح
 ةنابتسالا المي نم ناك اذإ ةتاملاب ٠٠١ ىلإ هثقد مدع ةبسن لدصت دقو.

 اذإ ةيعوضوم رثكأ ريدقتلا نوكي

 امتإو بسحف بردتملا ىلع ال ةنابتسالا سفن قيبطت ىه ةيتاذلا ليلقت قرط ىدحإو
 ضرتفي دقو .كاذك بردتملا ىسوؤرم ىلع نكمأ ام اذإو ًاضيأ هسيئر ىلع
 نوكي نأ بجي أعمتجم ىئاهنلا ريدقتلا نإف ةيفاضإلا تاريدقتلا هذه ىلع لوصحلا
 لمعلا سيئر ريدقت نوكي دق .ةفلتخم بابسأل كلذك ةرورضلاب سيل رمألاو .ًالمتكم

 بردتملا ىري ام أردان سيئرلا نال ةطاسبب وأ ميقلا ىلع ىنبملا مكحلا ببسب ًازيحتم
 .بردتملاب ةفرعم نسحأ نوسوؤرملا نوكي نأ حجرملا نمو .ةميق ةيأ نود هءارأ لعجي امم
 نوسسؤي ىتلا ةفرعملا تايوتسم نوكت دق وأ ةفيعض مكحلا ىلع مهتردق نوكت دق نكلو
 كلذك ةفيعض مهتاريدقت اهيلع

 مت ام اذإ

 لواحت ىتلا تالاحلا ىف ةصاخو ةلاحلا هذه لثم ىف

 ةيتاذلا نم للقت نأ نكمي ةددحم تارايتخا كلانه لاح لك ىلعو .هلمأث
 ١( 5) مقر ىنايبلا لكشلا ىف ةحضوملا ةيجنومنلا ىلوألا ىتاذلا ريدقتلا ةتابتساو

 .صاخشألا نيب لماعتلا تاراهم لاجم ىف هب موقأ ىذلا بيردتلا ىف همدختسأ ام ىه
 نوكت نأ دي ال لاجملا اذه ىق مهسقنأ نع نوبردتملا اهيف ربعي رظن تاهجو ىأ نإ
 : ةرورقلاب
 الا ىدملا ىلعو ىروفلا ةجيتنلا مييقت ىش رظنلا

 ةفيص نم ضرغلاو
 مدتلا ةيادب تع بريم
 ةرودل نيبردتملا روضح

 متتسو .ةيلاع ةجردب ةيثاا

 لمآ متي ةنابتسالا ءللم نأ ضرتقي نأ درلا يطو بيرغتل

 لهل
 بيردتلا ةيلعاف سايق ةيفيك



 بيردتنل نودعتسم نآلا نحتا .سداسلا لصقلا
 عم ةيزاوم تانابتسا لامعتسا تلواح دقو .مهرعاشمب دارقالا ىعو تاجرد ىصقايو
 نم أقياس ركذ امل اهيلع دمنعي ال اهجئاتن تءاج نكلو نيبردنملا ىسوؤرمو ءاسؤر

 ربكأب ىوتسملا ربدقت ىلع هؤلعي نم عيجشتل تاجرد رشع نم ملس لمعتسيو .بابسأ
 :ب ركقي هلعجل لقالا ىلع وأ ةقدلا نم ردقا حمسي الو ءاهراتخيسم ىتلا ةجردلا ىق

 ّذإ ةقحال ةلحرم ىف ةيفاضإ ةزبم سايقملا اذهلو . طسوتم ىوتسمب ريدقت ىأب سايقملا
 .ةيوثملا ةبسنلاب صقن وأ ةدايز لكش ىلع تاكرحت ةيأ نع ريبعتلاب عمسي هنإ

 لوصحلا ىرورضلا نم .ًايتاذ لخدملا نكي امهمو ةلمعتسملا ةقيرطلا تناك امهمو
 ريدقتلا اذه نودبو .ناكمإلا ردقب ًالماش نوكي بردتملا ىوتسم لوح يلوأ ريدقت ىلع
 .ريبك ىنعم الب ناحبصي نييفاضإ ميوقت ىذ وأ لمعلا ةحصل تابثإ ىأ نإف

 خيراتلا مسالا
 300 ةيكولسلا تاراهملا ةثايتسا

 ثيحب )٠١( ىلا[ )١ نم سايقملا ىلع دنب لكل لباقملا غارفلا ىف ةمالع عضو ءاجر
 ةعومجم نمض اهقحتسي نأ نكمي ىلاحلا كتراهم ىوتسم نآ ربتعت ىتلا ةجردلا لثمت
 ةعومجملا نم درفكو

 ىتاذلا ريدقتلا ةنابتسا )1-١( مقر ىنايبلا لكشلا

 انااا وب علاو اا ضقختم لاع

 كندا 1 1ك
 هسرلما ىذا ثيدحلا رازقم ىف مككستل ل1

 اةقدو راصتخلاب ترمتق
 نيرخالا راكشأ دتاسا -؟
 نيرشآلا ىدل راكفالا ىنيأ 4

 يكولس كربأ
 راكفالاو تاحرتقملب ردابأأ

 نيرخآلا رظن تاهجو عم ىفافتا مدع حرشأ -1
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 ماسسلا لصفلا بيردشلل نويعتسم نآلا نحنا
 اللللل !ل] ]1 ] ] رظن تاهجو نم هب ىلدأ ام رادقم ىف مكحتا 4
 اللئتللللللل نيرخألا روعش ىلع ذكرأ -4
 مشط ل ك1 تمضتا نآ ليقزكتلا -أ

 اللللل للكل نيرخآلا ةعطاقم رادقم ىف مكحتأ 1١-
 الللللل لل .نيركالا قولت ةردأ د6
 الطلللل11111ل] | نيرقتا ىلع قش ليلا ىلع رطيسأ 1+
 تبون ككدب .ةعومجملا ىق أيباجيإ رود بلآ -4

 519 515 8 5129| نيرخآلا ارق زري ٠-
 نيرخالا ىلع ةرطيسنلل يتاراحم مجح ىلع رطيسأ ١ 8 د 18 هل 8 هل هب 2 2 | 05

 .ةهجول نوعمتسي نيرخآلا لعجأ -17 ىرظت انلننن ب فبللا

 الللللللللل يرماشنب نيرخآلا غليل -1
 الللللللللل نيرخآلا عاسأ

 نق عدو مج .٠ قالي كش يزعل نش نهوو
 28 4 5 8 14 الالالا ةنيرخآلا عم ىصخشلا لماعثلا يف



 عباسلا لصقلا

 بيردتلا ءانثأ تاريدقتلا

 ةمئاقلا ةلاحلا نيب ثدحي ىذلا ريقتلا ديدحتب ناقلعتي ميوقتلاو لمعلا ةحص تابثإ
 نكل .بيردتلا دعب اهيلإ لصوتلا متي لصوتلا متي ىتلا ةلاحلاو يبيردتلا ثدحلا لبق

 نكت مل اذإو .بيردتلا ريثأت ىدم بيردتلا انثأ فرعي نأ جاتحي ام ًابلاغ بردلا
 ةداملا وأ لخدملا ليدعت ىرورضلا نم نوكي دقف ثودحلا يف تأدب دق ةبولطملا تاريغتلا
 نم لك ةنورع ناسكعي كلذ لمع ىلع ةردقلاو بيردتلا ليدعتل ةجاحلاب لوبقلاو .ًاروق
 . لمعلا ةحص ثابثإل سايقم هتاذ دح ىق اذهو ٠ ىبيردتلا ثدحلاو بردملا

 لداخ ًاقباس ةفوصوملا ةرشابملا تاراهملاو ةفرعملا تارايتخا مظعم لامعتسا نكميو
 امب طيتري لكشب روطم رابتخاك وأ ىلصالا رابتخالل راركتك امإ , ةئقزملا ةلحرملا هذه
 ريغ وأ ةيمسر ةقيرطب تارابتخالا قيبطت نكميو .هنيح ىتح ةيبيردتلا ةرودلا ىف ثدح
 هاري ىتلا تايجاصلا ىلع كلذ فقوتي ٠ ىمسرلا لخدملا مدختسا ام اذإو .ةيمسر

 تاطاشنلا دحأ رايثخا نكمي وأ ةفرعملل ىريرحت رابتخا عضو نكمي ءاهر
 ًارشؤم ىقيبطتلا رابتخالا ةجيتن وأ ةفرعملا رايتخا تاباجإ ريدقت ىطعيسو .ةيقيبطتل
 . ملعتلا ىف مدقتلل ًايعوضوم

 ةفرعملا روطتف .ًاحضاو ىتح وأ ًايمسر نوكب نأ جاتحي ال رابتخالا نإف عبطلابو
 تحيتأ ام ذإو . شاقنلا ءانثأ ةرذحلا ةلئسالا قيرط نع هريدقت أمئاد نكمملا نم

 . مهملعت ىدم فشكتس مهتاياجإ نإف ةكتسأ نع ةباجإلل نيبردتملا لكل ةصرفلا
 متتو يقيبطت طاشن نم ًاءزج نوكي نأ نكمي بولطملا ددحملا رابتخالا نإف كلذكو

 , هئادأ ةبقارم

 قت ىف اماه ًارود ةبقارملا بعلت نأ بجيو
 . ةددحملا ةقرعملاو تاراهملا ريغ ىلع بيردتلا

 يف ةصاخ ىبيردت ثدح ءانثأ ملعتلا ريب

 سيلا ةيلعاف سابق ةيقيك لعل



 تامعتسا ام اذإو .ينعملا طاشنلا عون ىلع ةبقارملا 5
 . طاشتلا فالتخاب فلتختس ًاضيأ اهنإف ةبقارملا ىلع ةنيعم لئاسو

 ًاروصت كقتمي ىذلا بردملا ليق نم هلاكشأ طسبأ يف ةبقارملاب زيدقتلا سراميو
 نم نويردتملا هزرحي امل بردملا ةبقارمو .هيلإ لوصولل نوبردتملا يعسي ىذلا ىوتسملا
 ةيمهأ لافغإ بجي الو .متي ىذلا زاجنإلل ًاريدقت حيتت ىوتسملا كلذ هاجنا ىف مدقت
 عم درق وأ ةعومجم ةنراقم نوعيطتسي نمم ةراهملاو ةربخلا ىوت نم نيبردملا ةبقارم
 ريدقتلا لعج مهتالواحمو نييردملا ةراهم تناك امهم نكلو .مهعم اولمع نأ قبس نيبردتم
 .ةيتاذلا نم رييك ردق دوجو ةروطخ أمتاد كلانهف ,ةنكمم ةجرد ىصقأ ىلإ ًايعوضوم
 . ةيقارملا نم ىعوضوم وأ ىمك لكش لمعتسا اذإ ةيتاذلا ىوتسم نم ليلقتلا نكميو

 هذه نم ليلقتلا نكمي ةيتاذلاب تاماهتا راثم درف بئاج نم ةيقارملا تناك ام اذإو
 لا تابقارملا لاممتسابو .ةبقارملاب دحاو صخسش نم رثكأ موقي نأب تالكشملا
 نأ ردني نكلو .نيبردملا نم ددع مادختساب لخدملا اذه زارحإ ئكميو .ريدقتلا ساساك
 ىلع ىوطني بيردتلا ناك ام اذإ كلذ نم ًالدبو .فرتلا اذهب ىبيردت ثدح ىأ ىلفحي
 الإ .ةددعئملا تاظحالملا رفوت نأ اهنكمي اهسفن ةعومجملا نإف ةيعامج ةيبيردت ةطشنأ
 ةددعتملا تاريدقتلا ىتحف ةمدقتمو ةيلاع ةربخ تاذ ةعومجم عم لماعتن نكن مل ام اننأ

 ةبقارملا تاراهم ىف صقنلا ضوعت نل
 هل ةبقارملا ىه كلذك نوكتس طاشنلا ىدؤت ىتلا ةعومجملا نإف تالاحلا طسيأ ىفو

 نم ريثكلاب نوحشم لخدملا اذهو .ةعومجملا ءادآ ليلحت نع ةلوؤسم نوكتس امك
 اهتاطاشنب ايعو رثكأ نوكت ىك ةعومجملا بيردتل عساولا هلامعتسا مغرو تابوعصلا
 يعامج لمع ىف طاشنب كراشت ةعومجملا تناك اذإو .لقأ ريدقتلل لخدمك هتميق نإف
 اردزالا بيسب ةيقارملا طيسبت امإو لمعلا طيسبت امإ نكمملا نمفا
 ر وأ دئاق يف رثألا كلذل زاوم لاثم ةظحالم انتكميو .دارفألا نم
 .ةزانإ ىلع ديدق ناف كيمجمل ا هرجس ىلا لمطلا يف كارت ينتمي ك1 قيادي
 لقت ةعومجملا
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 تاريمقتلا عماستلا لعمل
 ضوح لخدم' مساي فورعملا لخدملا ىفف .تاظحالملا ةميق ةدايز ىلإ نايحألا نم ريثك ىف ىدؤي لخدملا اذهو نيبقارم اوحبصيل ةعومجملا ءاضعأ ضعب بحس نكميو

 ارملاب اوموقيل ًاوضع رشع ىتثا نم ةعومجم نم ءاضعأ ةئمم رايتخا متي 'كمسلا
 نيبقارملا نأ ةقيرطلا هذه ةدئافو .ام لمع ءا /

 . لمعلا ءادأ ىلع نوكراشملا زكري امنيب .ةبقارملا ىلع نوركريس

 لسلستلا ىف تاقالتخالاو .ًايرورض هكارشإ ناك اذإ بردملاو نيبقارملاو نيبردتملا
 .ةرود لكل ةقظخملا لحارملا ف ةفلتخم لخادم مادختسا ًانايحأ هيف بوغرملا نمو ةنكمم
 مهريدقت ةيفيك لوح مهتاظحالم ءادبإ نيكراشملا نم بلطي نأ نكمي ًالثمف .ببردت
 لم بردملا عيطتسي ةياهنلا ىفو .مهرظن تاهجو ءادبإب نيبقارملل حامسلا لبق مهئادال
 طاشنلا ىف ةيباجيإلا بتاوجلا ىلع بقعيو تافالتخا ةيآ نأشب مكحي دقو تاوجق ةيأ

 .ةبباجيإ لقالا بناوجلا ىلع زكرتس نيرخآلا
 ىلوالا ةصرفلا نيبقارملا ءاطعإب نيبقارملاو نيكراشملا لسلست سكع نكمي كلذل لبدبكو
 بردملا نوكي الأ بجب : ىهو ريغتت ال ةدحاو ةدعاق كلانه نوكت داكتو .تاظحالملا ءادبإل
 دسفت دق هرظن كاهجو نإف بردملا زكرم ةوق ىلع ءانبف . تاظحالملا ىدبي نم لوأ وه
 نمو بردملا رظن تاهجول ةداضم لعف دودر نيرخآلل نوكت دق وأ نيرخالا رظن تاهجو
 ءاضت ثدحي ملأ

 ةربخ ةلق ةلاح ىف ىتحو .ةظحالملاب ريدقتلا ةمبق نيبقارملا ةربخو ةراهم ددحتسو
 تاركفم وأ ةبقارملل ةلدأ لامعتساب عضولا نم هعضو نيسحت نكمملا نمف نيبقارملا
 ةلدآ نم ديدعلاو .تامولعم بلطتن ىتلا بئاوجلا ىلع لقألا ىلع بقارملا هابتنا زكرتس
 تاجايتحالا لواثتي ىذلا لمعلا ىلع زكرمتملا ملعتلا لخدم ىلع دمتعي ةعومجملا ةبقارم
 .درفلاو ةعومجملاو لمعلاب ةطبترملا تاءارجإلاو

 نوبقاري ىذلا نيبقارعلا تعضو ةركقل أجذومت (1-1 مقر ينايبلا لكشلا عضويو
 , ام ةعومجم اهب موقت رارقلا ذاختا ةيلمع

 بيردثلا ةيلماق سايق ةيفيك



 ١ ةعومجم دئاف ةبقارم

 ةماه عناقو ىأ لوح ةريصق تاظحالم نودو طاشنلا ءانثأ ىف بثك نع دئاقلا بقار
 هاندأ عيضاوملا سوؤرب قلعت

 : ةعومجملا دئاق ماق له

 لمعلل ةيسنلاب
 < لمعلا زاجنإب

 ؟ هحاجن ىدح امو
 ؟ ةطخ قفو لمعلاب اهفيرعتو ةلكشملا ليلحتي

 ؟ لولحلاو تاحرتقملاو راكفالا رابتخاب
 © دراوملل لضفألا مادختسالاب

 ؟ اهيلع لوصحلا نكمي ىتلا وأ ةرقوتملا تامولعملا لك لامعتساب

 : ةعومجملل ةبسنلاب
 ؟ ةلاعف ةروصب لصلا لوح ةركف ةعومجملا ءاطعإب
 « فادهألا لوح قاقتا ىلإ لصوتلاب

 ؟ رارقلا ذاختا تاءارجإو اهسيياقمو اهتيقوت ؛ ةعومجملا ةيلمع ىلع قافتالاب

 ؟ هتدوج ىدمو ؟ كلذ راركت ىدم امو ؟ مدقثلا صيخلتب
 ؟ أعم لمعتل ةعومجملا عيجشتب
 ؟ ةعومجملا طبضي

 ؟ حيحصلا راسملا ىلع ةعومجملا اقبإب
 ف ءايشحألا عيمج كارشإب

0 
 بيردثلا ةيلعاق سايق ةب



 عماسلا لصعلا

 :درفلل ةبسثلاب
 ؟ هيدؤيل ًالمع درف لك ءاطعإب

 ؟ ةمهملاو لمعلا درف لك مهف نم دكأتلاب
 + ةصاخلا ةفرعملاو تاراهملا نم ققحتلاب
 : درف لك مدقت نم دكاتلاب.
 ؟ ةرورضلا بسح درق لك كارشإب

 ؟ صخش ىأ لهاجتي

 ؟ ةحضاو ةروصي صخش ىأ جا

 ةطشنألا ليلخل : (9-1) مقر لكشلا

 ةيثبلل ةيسنلاب
 ؟ ةلباقملا تأدب فيك

 * ام ةينب ةلباقملا ىرجم عبتا له
 ؟ ةلباقملا هعم تيرجأ نمل ةينبلا حرش مت له
 4 ةلباقلا تيهتأ فيك

 ؟ ةلباقما هعم تيرجأ نم لعف درل أكردم ةلباقملا ىرجم ناك له
 ؟ هقيقحت مت فيكف كلذك رمالا ناك اذإ

 ا ماسر



 بيردشلا ءانثأ تاريدقتلا

 : كولسلل ةيسنلاب

 ؟ ةفلالا اهي تلصح ىتلا ةعرسلا ىه ام

 ,دحلل ةلباقملا هعم تيرجأ نم عيجشت متي ناك له

 ؟ هفقوم ىف ًايهيجوت ةلباقملا ىرجم ناك ىدم ىأ ىلإ
 ؟ عمتسي هئأي ةلياقملا ىرجم ىلع ودبي ناك له

 ؟ ةلباقملا ىرجم ىلع مامتهالا ودبي ناك له
 : امويع

 ؟ةلباقملل بئاوج ةثالث لضفأ ىه ام

 «ةلباقملل بئاوج ةثالث أوسأ ىه ام

 ؟يلاعجإ لكشب ةلباقملا هيطعت ىذلا ريرقتلا وه ام

 ةلباقكلا ةبقارم جذومت + (2-) مقر ىناببلا لكشلا

 عياسلا لسقلا

 بسانتل ةريثك قرطب ةبقارملاب ةضاخلا ةزكقملا نم طمنلا اذه ليدعت نكمملا نمو
 دئاق وأ سيئرل لاعفلا رودلا ىلع ًازكرمتم طاشنلا ناك اذإف . هتابلطتمو طاشنلا
 لثم .رودلا اذهب ةقالع تاذ نوكتس ةيقارملا دونب نإف عامتجا

 ؟ ءاضعألا هب كرشأ ىذلا ردقلا وف ام
 ؟ ءاضعالا كارشإ ةيلعأف ىدم ام

 ةرلرقلا ذاشتا يفت ءاضمالا ةكراشم ندقؤه ام
 ؟ تاصخلملا لامعتسا ردق وه ام

 كاذ ىلإ امو
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 بيردثلا ءانثأ كاريدقتلا عياسلا لسفناا

 نيصخش نيب تالباقملا وأ العافتلا ةبقارم ىف ةهباشم لخادم لامعتسا نكميو
 اهلامعتسا نكمي ةركفم (؟-1) مقر ىنايبلا لكشلا حضويو .(رخأ ضخش دوجو نون)
 اونا عم بسانتتل تاليدعتلا ضعب لاخدإ عبطلاب نكمي نكلو ةلباقم ةسرامع ةبقارمل
 . لعافتلا نم ىرخأ

 تلا نأ اهب انفشتكا ىثلا اهسفن ةقيرطلابو
 .٠ ةلباقم ةسرامم ريدقت ىلع تافالتخالا قيبطت نكمي .تاعومجملا

 نأ ةلباقم ا ىرجم نم بلطلا وه ام ةلباقم ةسرامم دعب لامعتسالا عئاشلا لخدملاق
 ناربإ ىلإ نايهألا نم ريثك ىف ىدؤي ام اذهو .ًالوأ هئادأ لوشن هتاظسالمب وه نادي
 ةنياعملا ىرجم ىلي ىذلا بقارملا لبق نم اهديكات نكمملا نم ىتلاو ملعتلا طاقن مظعم
 رداصلا :بناوجلا ضعبل ىتاذلا دقتلا ليلقت نم بقارملا نكمتب دقو . هريرقت ميدقن ىق

 .1 نمم بلطلا نكمي مث .ةيباجيإلا بئاوجلا ضعب لاخداو ةلباقملا ىرجم نع
 ىف ًادج ةماه رظن ةهجو ىفو :ةلباقملا ىف ىقلتملا فرطلا رظت ةهجو نم بيقعتلا ةلباقلا
 ةلباقم ةيأ

 ءادأ ريدقت دنع فلتخت دق ربرا

 رود لثمتي امبرو .كراشي نأ بردملل نكمي ٠ لاقيل ءيش ىأ ىقبت اذإ أريخأو
 نم اهل ىتلاو .ركذت مل بئاوج ىأ ةقاضإو اهحيضوتو تاظحالملا صيخلت ىف بردملا
 . اهيلع قيلعتلا ديربتل ىفكي ام ةيمهألا

 ةلياقملا ىرجمو بقارملا تاظحالم نإق تالباقملا تاسرامم نم ددع كلانه ناك اذإو
 نوكي نأ ةطيرش ةثالثلا نيب عمجي لكش ىأ ىف ثدحت دق ةلباقملا هعم ىرجت نمو
 . مهتاظسالم ميدقت ىف نيردقلا ةدعاسم ادع اميف .نيكراشملا رخآ ًامئاد بردملا

 ةبقارملل ةنيعملا لئاسولا
 كلذ نودب وأ نيبقارم ةفاضإ عم تالاحلا مظعم ىف مهسفتأ نيكراشملا مادختسا نإ

 نوكراشملا ءالؤه ماد ام ىرخألا ةبقارملا لاكشأ نم لضفأ

 نيذلا بيردتلا ىف ىنضملا لمعلا لالخ نم ًايبيردت أثدح نوللحي فيك نوملعتي

 . هب مه نوموقي

 بيدنا ةيلعاف سابف ةيفيك



 عياسلا لصفلا بيرعتلا ءانثأ تاريدقنلا
 . نيرخآللو مهسفنأل ةعجارلا ةيذغتلا ءاطعإب ةسرامملا نويستكي
 :مهسفنأ" وهو الآ ةمئاد ةروصب مهل ًارفوتم ًايليلحت ًادروم نومدختسي فيك نوملعتي

 ةينفتلا انل تحاتأ دقو .ةبقارملاب ةرفوملا تامولعملا معد انابحأ ىرورضلا نم نكلو
 مهو , اهلادبتسا وأ ةيديلقت رثكألا قرطلا معدل امهلامعتسا اننكمي نيلخدم ةثيدحلا

 ١- ةيعمسلا تادعملا :

 اذهق .ليجستلا زاهج لامعتسا وه ةبقارملا ىف ةزهجالا مادختسا قرط طسبأ نإ
 ضعب ديدحت نكمي نيح دعب اميق هل عامتسالا داعيل ثدحلا ليجست عيطتسي زاهجلا
 تاملكلل صاخ مادختسا نم كراشملا صخشلا عم دكأتلا نكمي نيح وأ ةمساحلا عئاقولا

 هايتنالاب نورخآلا نوبقارملا
 ليجستلا طيرش ىلع كلذ عقوم ةظحالمبو اهيلع قيلعتلا جاتحت ىتلا عئاقولا ديدحتلا

 بيردت فقاوم ىق ةيلاعف رثكأ نوكي ام ةداع عامتسالا ةزهجأ ىلع ليجستلاو

 ومجمل بيردت ثدح ليجست دتع دخاو خس لبق نم دحأو نمل
 ةجيتتو .هابتنالل ةريشم وأ ةرهاظ نوكت الأ بجي توصلا تاريكمو ليجستلا ةزهجاف
 دقو .طاشنلا مدتحي امدنع ةصاخو لقأ نوكت دق ةعومجملا توص ةدوج نإف كاذأ
 توصلل بايغو ةهج نم ةيعيبط ريغ تاوصأ نم نيكراشملا تاوصأ تايوتسم توافتت
 بواجتلاو ةيساسحلا ةيلاع ةزهجالاو توصلا تاربكم تناك اذإ الإ .ىرخألا ةهجلا نم
 . هنزاوت ىلع ةظفاحملاو توصلا طبضل ةزهجأ لغشم دجو اذإ وأ

 ةيرصبلا تادعملا -
 ويديفلا ةزهجأ نأل كلذو ةيعمسلا ةزهجالا نم رثكأ تالامعتسا ويديفلا ةزهجالا

 ةليسوك اهمادختسا :امه نانكمم نالخدم كلانهو .ةيرصيو ةيعمس تادعم ىلع لمتشت
 . مئاد ليجست ىلع لوصحلا وأ .طقف ةيرصب

 طاشن نوبقاري نم كردي امك ,ةيقارملا هجاوت ىتلا ةيسيئرلا لكاشملا ىدحإ نإ
 ءادأ ىلع رثؤي دق دوجولا اذه .ًايصخش نيبقارملا دوجو ىه .ةيعيبطلا اهتنيب ىف رويطلا

 همسسماوب ذقن



 بيردتلا ءانثأ ثاريدقنلا عياسلا لصفلا

 نم جتانلا تتشتلا اذه انلزأ ام اذإو .ام ًالمع وأ العافت نوسرامب نيذلا نيبردتملا
 . ةبقارملاب ةصاخ ةعجار ةيذغت ءاطعإ ةليسو دعبت كلذك اننإف نيبقارملا داعبإب ةيقارملا

 ةلصوم ةيزافلت اريماكب مهانلدبتساو ىرخأ ةفرغ ىلإ نيبقارملا اندعبأ اذإ نكلو
 نوبقارملاف .ءيشلا ضعب ةلكشملا هذه انللح دق نوكن ,ةبقارملا ةقرغ ىف لابقتسا زاهجب
 لحلا اذهو .مهعمسي وأ مهاري دحأ ال نكلو ,ثدحي ءيش لك عامسو ةيؤر نوعيطتسي
 وه رخآ داسفإ لماع انلخدأ دق نوكن فسأل انثكلو ةيرظنلا ةيحانلا نم ىجذومن
 در وأ لعفلا ىف طارفإلا ةروطخ كلاتهو اريماكلا دوجول نوكردم نوكراشملاف .اريماكلا
 لقأ نوحبصي ةرتف دعب نكلو ةيادبلا ىف ةداع نولعفني ةسرامملا ىفو .كلذ ببسب لعفلا
 .ةرودلا وث ىبيردتلا ثدحلا مدقت املك ةديازتم ةروصب نييعيبطو اريماكلا دوجول ًايعو
 دعب اميفو .ميوقتلا دتع رابتعالا ىف هتاريثات ذخاو كلذ ثودح ةيناكمإ ىلإ هايننالا بجيو
 . ثدح اه ةشقاتمل ةيديلقتلا ةقيرطلاب أعم نوكراشملاو نوبقارملا قتلي نأ نكمي

 ثدحلا دعب شاقنلا يق دعاستنس ىتلاو ةيساسألا ةزهجالل ةديفملا تافاضإلا نمو
 هل نكلو «توصلا لجسم ةقيرط سقنب مدختسي ىذلاو ويديفلا ليجست زاهج ىبيردتلا
 مهسقنأ ةيؤر نيكراشملا رودقم ىف نأل كلذو ًارثآ ربكأو عسوأ تامادختسا

 اهثواسمو اهنساحم اهل ويديفلا لالخ نم هسقت صخشلا ىري نأ ىلع ةردقلاو
 ميلي قحي نقلا هللا مهصاخشا ةدماشني مهرسسش دق ساقسقالا نكعبف

 ف نوسلا لجسمو ويذيفلاب لبجستلا ئواسم نم نأ امك ,نوطني ا مهعامتساو
 .همادختسا متي مل ول امم رثكأ ًاتقو ذخأت ليجستلا اذه مادختسا نم ةعجارلا ةيذغتلا
 لمعتسا اذإ نيبردتملا لبق نم ىبلس لعف در كلانه نوكي دقو .همادختسا نم دب ال نكلو
 ةجيتنلا ةدهاشمل ةصرفلا مهل حتت ملو زافلتلا

 ةيلعاف رثكأ ويديفلاب ليجستلا ناف ليجستلا زاهج مادختسا ىق لاحلا ىه امكو
 ٠ ٍبابسالا سفنل ًادج ةريغص تاعومجم وأ .طقف نيصخش نيب ثدحي رمألا قلتي نيح
 كلانه ناك ام اذإ ربكأ ةعومجمل ليجستلا نكمي هنأ ىهيديو .ةيؤرلاو توصلا دويق ىهو
 :اهنم ةفلتخم ءازجأ وأ اهلك ةعومجملا ريوصتل رثكأ وأ تاريماك تالثب دوزم جرخم
 ليغشتي بردملا مايق عم نيتتبثم نيتريماك لامعتساب طسو لح ىلع لوصحلا نكميو
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 55577 بيرت ءاتأ تاريدقتلا

 انثأ ىرخلأ ةريثك ءايشأ لمع عيطتسي ال بردملا نكلو :يرصب ليوحت زاهج
 لبعلا

 اودهاشي نأل نيكراشملل لاجملا ةحانإب نمزلا ةلكشم نم ليلقنلا ًانايحأ نكمملا نمو
 دقف لاثمكو .ام طاشن ةسرامم نم مهؤافعإ نكمي امدنع وأ صاخلا مهتفو ىف ليجستلا
 ىندأ دحب ليجستلا تمدختساو دارقألا دحأ ميدقت ليجستي ىتاذ روف ءانثلا تلا

 اذهب همايقا

 ىذلا صخشلا ميدقت ىف مدقملا كراشي مل ثدحي كلذ ناك امدنع نكلو
 مهنكمي ام ىصقأ وأ] ريديفلا لالخ نم مهتاميدقت نودهاسشب رخآ ناكم ىق نوسلجي

 ىوس كلهتسي ال نكلو ٍِ
 ىلع بيردتلا تارود ليجست ىف لئامم لخدم مادختسا نكمملا نمو .ليلق ىفاضإ تقو
 تاعامتجالا ةرادإو قيوستلاو تاعيبملا ىلع بيردتلا تارودو تاضوافملاو تالباقملا

 : كولسلا ليدحت

 حوارتيو .تاونالا كت نم ةحجان ةادآ وه أقباس ركذ ىذلا كولسلا ليلحتو كلذ
 ةبقارملا لالخ نم نيصخش نيب لعافتل ةعجارلا ةيذغتلاو ليلحتلا نم هلامعتسا
 ةبقارم ىلإ ,هكولسو هبيلاسأو سيئرلا تاراهمب ةصاخلا ةعجارلا ةيذغتلاو ليلحتلاو
 . اهمدقتو اهلمكأب ةعومجم ةيلمع

 متت ىذلا طاشنلا ًاقفو نافلتخت دق تابقارملاب ناتفلطتملا ةشقانملاو ةعجارلا ةب
 نأ ديكاتلاب عقوتملاو عتاشلا نم ةعجارلا ةيذغتلاو ةبقارملا بيلاسأ مظعم ىقف . هتبقارم
 ةعومجمب ةصاخ ةيلمع ةيقارم نأ امك .لعافتلا هم ةلباقملا جئاتن شقانت
 روف اهيف رظنلا ًاضيأ جاتحت ةسائرلا تاراهمب وأ ىضواقت طاشنب وأ تارارق ذاختا
 دقف ةيكولسلا تاراهملا روطت ىلإ لاثملا ليبس ىلع رظنت انك ام اذإ نكلو .ثدحلا دعب
 . ةلقتسم ةفصب دحاو ثدح ىلإ روفلا ىلع رظنلا ةروطخلا نم نوكي

 م ادكل



 ث نوفرعي ال دقو ءام طاشت مهبذجي
 8 اذلو ....اذكهو .مهيلع ريثات طاشتلا
 نكميو . لوزعملا ثدحلا كلذل ةبسنلاب أاقيقد نوكي دق هنأ مغر ًالامجإ ةتطاخ ةروص
 ,تاطاشتلا نم ددع لالخ نم ةيعقاو رثكأ ةيصخش ةحمل وأ ىكولس طعن ىلإ لصوتلا

 ًايرورض يقبي رخآ ىلإ طاشن نم تافالتخالا ىلإ رظنلا نأ نم مغرلا ىلع كلذو

 مدقأ يتنإف اهب متهأ ىتلاو صاخشألا نيب لعافتلاب ةصاخلا تاراهملا تارود ىفو
 كلاثلا مويلا ةياهن ىف نيكراشملا ىلإ ةعجارلا ةبقارملا تانايبب ةقلعتملا ةعجارلا ةيذغتلا
 دادعتسا ىلع نوتوكي امك .رثكأ وأ ةيكولس تاطاشن ةعبس اودأ دق اهتقو نونوكي ثيح.

 (؟-0) مقر ينايبلا لكشلاو .يرورض ىكولس ريبغت ىأ ءوش ىف تاناببلا ىلإ رظنلا
 ةرون يف كراشم در

 نم درقلا ةبقارم تمت ىتلا ةيكولسلا فانصالا لثمت ةيقفالا فوفصلاف
 تاكراشملاو :تاكراشملا ددع نودتو تمت طاشن لكل ةدمعألا لمعتستو .اهلالخ

 .ةيوثم ةبسن لكش ىلع ىطعم تاكراشملل ىلوألا ددعلاو ةلصلا ىذ فنصلاب ةقلعتملا
 ةعومجملا تاكراشم عومجمب هتنراقم مث طاشن لك ىف تاكراشملا ددع عمج متيو
 جقير .ةعونمسنلا يارتكف طسوتم لش ىلع. ًاضيأو ىلزا عمم لكش ىلع ىقمألا
 ريخالا ىسأرلا دومعلا ىف لخديو طسوتملا جرختسيو فئص لك ىف تاكراشملا عمج
 . يكولس فنص لكل ةماع ةحمل وأ ماع طمت ىلإ لصوتللا

 لعاقتلا تاراهم ةرود نم ةلحرملا هذه دنع دارقألا موقي ةيعيبطلا لاوحألا ىفو
 نوكت دق ةبكولس تاليدعت ىأب قلعتت ةعجارلا ةيذغتل

 رمتسلا ليلحتلا قيرط نع اهبصر نكمي ططخلا هزه ليغشت متي امدنعو .ةير
 'ليدعتلا ذغي ام' ةحلل ضالختساو

0 
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 عياسلا لصقلا بيردتلا ءانثأ تاريمقتلا

 ةعجارلا ةيذغتلا ةقرول جذومن : (9-7) مقر لكشلا

 د لاس | .ءابسالا ءابإ عم ضفرلا
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 نيردتلا ءانثأ كاريدقتلا عيلسلا لصفنلا

 : ةرودلا تاعجارم
 نيكراشملا فقاومو ةرودلا مدقت دصر نكمي دارفالا مدقت صحف ىلإ ةفاضإلاب

 ًايرورض كلذ ناك اذإ لخدملاو ةداملا ليدعت ضرغب

 .موي لك ثادحأ ءاهتنا دنع ةعجارم لالخ نم ةيقارملا هذه ىرجت ام أبلاغو

 لثم ةلئسأ نيكراشملل هجوتو

 ؟ مويلا تملعت اذام

 ؟ ملعتلا ىف دعاس يذلا اع

 ؟ مويلا كملعت قاعأ ءىش كلاته له

 ؟ كلذ ثدح فيك :كلذك رمألا ناك اذإ
 نأ لضفت تتك ءيش كلائه ناك له

 ؟ رثكأ تقو هل صصخي *
 ؟ لقأ تقو هل صصخي
 ؟فذحي «

 ةرتف مهل حاتنو ةلئسألا هذه ىلع لمتشت ةعجارم ةقرو هلم نيكراشملا نم بلطيو
 موقي ىذلا بردملل ةعجارملا قاروأ ىطعتو . موي لك ةياهن ىف ضرقلا اذهل قئاقد رشع
 ساساك ًالوأ تامولعملا لمعتستو . ىلاتلا مويلا حابص لبق اهليلحتو تامولعملا صيخلتب
 درجم نم رثكأ كلذ نع ضخمتي نايحالا نم ريثك ىفو . ىلاتلا مويلا ةبادب ىف شاقنلل
 يف لوطا نمز ءامضقل ةكرتشم ةبغر ةعجارملا قاروا تسكم ام اذإ هنأل .طيسب شاقث
 ىلع بجي .(ةلماك ةروصب همهق وأ هلوبق مئي مل عوضوملا كلذ نال امير) نيعم عوضوم
 اهقيرط ىف ةرودلا ريس قيلت نكمملا نمو .رابنعالا ىف تانايبلا كلن ذخأي نأ بردملا
 لمع متب مل اذإو .فذحلا وأ قافخإلا جالعل تقولا ضعب صيصخت نكمي ىتح يعيبطلا

 ةيلعافب ريست نل ةرودلا نإف كلذ

 | ةنئللا



 عياسلا لصفلا بيردتلا ءانثأ تاريدقتلا

 ىف بونكم نايب ىلإ ةجاحلا نود ةلاعقو ةطيسب ةيموب ةعجارم لامعتسا نكميو
 ىف نيكراشملا نم بلطي نأ نكمي بيردت موي لك ةيادب ىفف . ىمويلا بيردتلا ةياهن
 موبلا لوح هرظن ةهجو وأ هرعاشم سكعت تاملك ثالث مهنم دحاو لك ددحي نأ ةرودلا
 تبثت ةقرو ىلع كراشم لك تاملك ةباتك متيو .ةيبيردت تاطاشن نم هيف مت امو قباسلا
 امم اهحيضوت وأ اهيلع ضارتعالل ةعومجملل تاملكلا مدقتو .بيردتلا ةفرغ رادج ىلع
 :اقثلا نم شني امو تاملكلا ىلع أدامتعاو . ىويح شاقن ىلإ ىدؤي دق
 أم اذإ هجوأ نم ريثأ ام ةعباتم وأ شاقتلا ديدمتل ىرورض ءارجإ ىأ ذاختا بردملا
 . تاء ارجإلا نم ًاديزم بلطتت بتاوج ثالثلا تاملكلا ةعجارم تددح

 رثكأ لخدملاو .بيردشلا ةيمونب قرط ةدعب ةعجارملا نم عونلا اذه جئاتن طيترتو
 تاعيبملاك ؛ ام لكشب ةيناستإلا تاقالغلا ىلع بيردتلاب .ةلماك ةروصب سيل نكلو ؛ةلص
 ...ًارج ملهو تالعافتلاو تالباقملا ءارجإو ضوافتلاو

 ىدحإ ىفو .قيرف ليكشت ةرود ىق موي لك ةيادب ىف ةقبرطلا هذه تلمعتسا دقو
 تاعاس نم ىقيث ام لالخ ةعومجملا تاملك ةباتك نع جتانلا شاقنلا رمتسا تارملا
 ةديفم ةقيرطلا نكلو .ةعومجملا لخاد ةلصفم ةعجار ةيذغت هنع جتنو حابصلا

 ةيذغت هيطعيس كلذ نإ ذإ .ربكأ ةيكيناكيم ةعيبط ىذ بيردتب موقي ىذلا بردعلل ردقلا
 زرحأ ام سايق نم ًائيشو مدقملا بيردتلا وحن ةعومجملا فقاوم لوح رارمتساب ةعجار
 ءاه موي حابص ىق تارم ةدع 'شوشم' ةملك تدرو اذإ لاثملا ليبس ىلعف .مهف نم
 لحلا بلطتت ةلكشم هجاوي بردملا نأ ىلع ةحضاو تارشؤم كانه نوكت
 : تاصلجلا تاريدقت

 ىبيردتلا ثدحلا ريس ميوقت ىلع ًارداقق بردملا نوكي نأ ًأتايحأ ىرورضلا نم
 نكميو .ثالثلا تاملكلا لخدم وأ ةيمويلا ةعجارملا لامعتسا نم ةيمسر رثكأ ةقيرطب

 لوصحلا نم مغرلا ىلعو ءيموي ساسأ ىلع امإو ةسلج لك ساسأ ىلع امإ كلذ لمع
 .ةنكمملا رطاخملا كاردإ نم دبالق ةيروقلا" ةعجارلا ةيذفتلا هذه نم دتاوقلا ضعب ىلع

 هذهو .اهتاذ دح ىف ًالثم اهميوقت متي دق ةسلجلا نأ وه ىسيئرلا رطخلاف .ثودحلا
 ىلع دمتعت الو ةيبيردتلا ةرودلا نمض ءاهتاذ ىف ةلقتسم ةسلجلا تمادام ةلكشم تسيل

 تح قفا |



 بيردتلا ءانثأ تاريدقتلا عياسا لصفلا

 نأ وه رثكل ىمييطلاو: ةلاملا ىف شاد تسيل ةذفو... ىرخآ تاطاشن وأ تامناج نآ
 تناك اذإو . اهتاذ دحب ةمئاق نوكت الأو تاطاشنلاو تاسلجلا نم ةلسلس نيب طيرلا متي
 رظنلا تاهجو نإف ةسلج لك دعب مييقتلا لمع متو ضعبب اهضعب ةطيترم تاسلجلا
 لمع متي امدنع لقي رطخلاو .ًامامت ةنطاخ ةروص ىطعت نأ نكميو لزعتم لكشب متتسا

 .ةرتفلا كلت ءانثأ ةلصتملا ةلسلسلا لامكإ لمتحملا نم نإ ذإ :مويلا ةباهن ىف مييقتلا
 ةلسلس لمتكت مل اذإ ثدحت دق ةدرفملا تاسلجلاب ةقلعتلا تالكشملا سقن نإف نكلو
 نوكن نأ لمتحملا نم فورظلا هذه لثم ىفو . مويلا ةياهن ىف أيتزج الإ تاسلجلا
 نع رظنلا ضغب تاسلجلا ةلسلس نم ءاهتنالا ىتح ميوقتلا لجثت اذإ ربكأ ةيلاعفلا
 كلذ هيف ثدحي يذلا تقولا

 نم مهالاو ةيولطملا ةعجارلا ةيذغتلا ىه ام أقيسم بردملا ررقي نأ بجي عبطلابو
 كلاته سيلو .اهلهاجت متي ام ًابلاغ هذه ”ببس' ةملكو ؟اهيلإ ةيعادلا ةجاحلا بيس كلذ
 تاريدقتلا تفشك ام اذإف .طقف اهعمج درجل تامولعملا عمج ىف ريبك ىزفم
 : اولعفي مل اذإ مهتيقادصمل مهنادقف رطخ نوهجاويس نيبردملا نإف ام اطخ

 مدع بجي كلذك رمألا ناك اذإو .تالكشم ىأ ةجلاعمل تقولا مهل رفوتي ال دقو .كاذ
 . ةلئسالا هيجوت

 امهثم ًاعويش رثكألاو ,تاسلجلا لمع ةحص تابثإل نارفوتم نالخدم كلانه

 نم ددع لخدملا اذهلو -(م) ةمالعب ريمشاتلا بلطت ةمئانق نم ريثكي رثكأ نمسضتيال
 هنأل ايازملا

 ًادونحم حاتملا تقولا ناك اذإ ًادج ةعيرس ةقيرطب هؤلم نكمي
 لئاقتلا عومجم ىلع ةقلتخم تاباسح ءارجإ قيراط نع ًايباسح هليلخت نكمملا نم

 اذكهو , ةنراقلا عيماجملا , ةيونملا بسنلا» تاطسوتملا
 . اهب مايقلا بولطم ةدقعم ءايشأ دجوت ال ةلئسالا ةغايص ًابئاج انكرت اذإ

 ةعجارمل ةادأك وأ ,تاسلج ةعومجم دعب وأ .ةسلج لك دعب اهنلمل ةنابتسا لمع نكمي
 , دمألا ليوطلا ميوقتلل ةنابتساك ىف :ةرودلا ةياهن دنع ةعجارم وأ «ةرودلا فصتنم ىف
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 عياسلا لصفلا

 ؛ةدودحم ةرورضلاب نوكت نأ دبال اذهك طيسب لخدم اهرفوي
 عباطلا نم ةدرجم طاقنلا ودبت دقو .ةحضاو ريثك ريكفث نود ةراشإلا عضو رطاخمو
 ةفصولا -ةفلتخم بابسأل ةنيمأو نوطغي ال دقف كلذل ةجيتنو .يصخشلا
 .ةةداعسلاب روعشلا ةقرول ةيكيسالكلا

 لدم ىلع سسؤت .ًاعويش رثكأ ىه ىتلاو -عونلا اذه نم ةطيسولا تانابتسالاو
 عضو لبق تارارق ةدع ذختي نأ موقملا ىلع متحتيو . يئاعملا تالالد نيب ةلضافملا
 ةيلعفلا ةتايتسالا ةرامتسا

 * طقف ةدحاو ةسلج ةنابتسالا جلاعت نأ ضرتفملا له

 * ةلصلا تاذ تاسلجلا نم ةعومجم ىطغت نأ يغبني وأ
 ىتلا تامولعملا يهام) ؛ةسلج لك لوح هجوت نأ بجي ىتلا ةلئسالا ةيعوت يه ام
 .(؟ اهيلإ ج

 * كنعتساس ىذلا تاجردلا ملس مجح وه ام

 © طاقنلا ليجست تاناخ نم يجوز وأ ًايدرف ًاددع لمعتساس له

 نيموقملا ضعب لواحي) ؟نيميلا ىلع مآ راسيلا ىلع - ديجلا سايقملا عضاس نيأ
 نأ نم -ودبي ام ىلع اودكاتي يك ةنابتسالا ةلئسأ ةفاك ىف كلذ عير ىيكاذتلا

 ءاوس ةياجإلا ىف كابترا ثدحي ام ًابلاغو .اهنع ةباجإلا لبق ةسألا نورقي نييردتملا
 . (8 مأ ةعجارملاب نيمتهم نويردتملا ناكأ

 ةعومجم وأ طقف ةدحاو ةسلج ىف اهلامعتسا ةتابتسالا نم ضرفلا ناك اذإو
 . لوانتلا ةبعص اهلعج نود ةظسألا نم ديّرم هيجوت نكميف « ةريصق

 طسيأل نوكي دق ةسلج لوح ةيطسو ةنابتسا جذومن (4-!) ىناببلا لكشلا حضويو
 نيبت ماقرأ عضوت ملو ءاذه .ةيطعاف رشكألا ةرورضلاب سيل هنأ مغر نكمم جذومن
 راسيلا نم : اههاجتا ةقيرطو ماقرالا هذه فرعي موقملا نأ مغر .جذومنلا ىلع تاجردلا
 ..ةصقانتم أ ةديازتم : نيديلا ىلإ

0 
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 ييدتلا نلف تاريدقتلا عيلسنا لصفلا
 (ه-9) مقر ىنايبلا لكشلا ىف طقف هنم زج عضتي ىذلا ىلاتلا لاثملا ىفو

 دحأل اهتوطعي ىتلا ةجردلا ىدم ىلع ارشؤم ا ءاطعإل تاجردلا ماقرأ تلخدأ
 ىباسحلا ليلحتلا لمع ىف موقملا ةدعاسملو دوتبلا

 : ةرادإلا ةرود : ةسلجلا

 ىتلا ةتاخلا ىف (ن) ةمالع لخدأ مث اهوتل تهتنا ىتلا ةسلجلا ىف رظنلا ءاجر
 ةسلجلا تدجو اذإ ًالثمف . لاؤس لك نع كتياجإ - نكمم دح برقأ ىلإ - لثمتآ
 ًادج ةلمم اهتدجو اذإو .رسيألا بئاجلا ىلع ةئاخلا ىف (ن) ةمالع عضف أدج
 عضو كنكمي نيفرطلا نيذه نيب تاناخلاو .نميألا بئاجلا ىلع ةناخلا ىف ةمالعلا سفن
 انهتيب ةجرد

 )١( ةسلجلا ةنايتسا : (9-4) مقر ىتايبلا لكشلا

 هه ال الط
 وزة

 ًادج ريصقا اليتيم :ةيلللللل
 ةيريس الللللل و قس

 ليلقلا تملعت ريثكلا تلت
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 ةرو (؟ 1 مقر نيينايبلا نيلكشلا ىف نيئنابتسالا نم لك
 يفد ةكدلا كن و .ةنيصلا ها ىإ واخ قاح تو عل

 طخ ايش كلانه نأ ىلع تاباجإلا تلد ام اذإ هنا يه بردملا هجاوت تلا
 أ كيفما ةعرلأ قيدحتل :رقانشإ ءاشتي ماين ىثعي امم :ةلكشملل لماكلا مجحلا نيبي

 تالكشملا

 نكمل نمق .ةموطملا هذه جتنت نأ نكمي جذومنلا اذهل ًايبسن ةطيسب ةفاضإو
 لاؤسي ةلئسألا عيتأ لاثملا ىقو .هنع ةباجإلا بردتملا نم بلطتي رشابم لاؤس هيجوت
 ةالع ءاتب متي مل ام .تالاحلا نم ريثكلا ىفق ”*تاقيلعت كيدل له' وه ماع
 نأ امإو تاقيلعت كانه نوكت الأ امإف .جذومتلا ءلمل فاك تقو ءاطعإو ملعتملا /بردملا
 'ق هل نوكت ال ثيحب ليلق تامولعم نم لخدأ ام

 : ةرادإلا ةرون : ةسلجلا

 ىتلا ةناشلا ىف (/) ةمالع لخدأ مث ءاهوتل تهتنا ىتلا ةسلجلا ىف رظنلا ءاجر
 ةقيش ةسلجلا تدجو اذإ ًالثعف .لاؤس لك نع كتباجإ - نكمم دح برقأ ىلإ - لثمت

 ةمالع عضف أدج ةلمم اهتأ تدجو اذإو . '*ه'ةجردلا ةتاخ ىف ( ن/) ةمالع عضف

 .ةجرد عضو نم كنكمت نيفرطلا نيذه نيب ةعفاولا تاناخلاو ١" ةجردلا ةناخ ىف (ن)
 لودج ةياهت ىف ةلئسألا نع ةباجإلا ءاجرلا ةلئسألا نع كتاباجإ ريدقت دعيو . امهتيب
 .كاذ نكمأ ام ةلماك ةروصب تاناخلا

 (0) ةسلجلا ةتابتسا-(0-5) مقر ىنايبلا لكشلا

 .كايتزالل ةيبسم ةنضنو

 لل
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 رسل تيان بيردتلا ءانثأ تاريمقتلا عياسلا لصقل
 .ةطيسبلا ةفاضإلا هذه نمضتت ةدئاف رثكأ ةقيص (+ 1) ينايبلا لكشلا حضويو
 (ةرصتخم ةروصب تدروأ دوني لكش ىلع ةعوضوملا ةكسألا)

 ةينغت ءالصإ# ةديج ًاصرف كيردشملل نأ (ة-1) مقر ىئايبلا لكلا نم حضتيو
 بجي ًالاعف لخدملا اذه نوكي نأ لجأ نمو .ةيلاحلا ملعتلا لكاشم لوح ةلصقم ةعجار
 ءارجإلا ذختي ىك اهصيخلتو تامولعما ميوقتب ةصرف عرسأ ىف مايقلا بردملا ىلع
 ماظن لمع بجي .ةسلجلا ةياهن ىف ةتابتسالا .لم مت ذإ لاثملا ليبس ىلعف .بسانملا
 لامتسا ىف نماكلا رطغلا حضوي اذهو .اهمسح هيف متيس ىذلا تقولا لوح ةعومجملا عم قافتال لصوتلا متي وأ أروف ةلكشم ىأ مسح بجيو .قاروالل ىروفلا ميوقتللا
 متي ىتلا لكادشملا صوصخب نكمي ام عرساب ءيش لعف نم دب ال ذإ ؛ةيطسولا ةعجارلا
 بجي نكلو ءارجإلا اذه هاجت تايوعص ناعضي دق هلسلستو جمانربلا تقوو .اهديدحت
 متلووعتسلا هذه ةجلاعت

 ترج امك ٠ مويلا ةياهن ىف تاسلجلا نم ةعومجمل تاريدقتلا قاروأ هلم مت ام اذإو
 ىن ةجلاهم بجي امك ىلاتلا مويلا ىف ببردتلا ةيادب لبق ليلحتلا لمع بجي - ةداعلا
 .تقولا كلذ ىف تايوعص

 (() ةسدجلا ةئابتسا+(1-1) مقر ىنايبلا لكشلا
 هس ا ؟؟ كل ةقيشا

 ريدقتلا اذه تيطعأ ادام ءائدأ حيضوتلا ءاجر "2" وأ 4“ لاؤس لكل كريد
 ريدقتلا اذهب هبتعت ام ةقرب عيضوتلا ءاجر دتب ىأ لباقم 7“ كر
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 عيست ل صنف بيردتلا هانثأ تاريدقتلا

 : ةرادإلا ةرود : ةسلجلا

 ىتلا ةناخلا ىف ( ني ) ةمالع عض مث اهوتل تهتنا ىتلا ةسلجلا ىف رظنلا ءاجر
 ةقيش ةسلجلا تدجو اذإ ًالثمف . لاؤس لك نع كتباجإ نكمم دح برقأ ىلإ لثمت
 '(ن/ل) ةمالع عضف أدج ةلمم اهتدجو اذإو .":' ةجردلا ةناخ ىف (ي) ةمالع عضف ًادج
 .اهنيب ةجرد عضو نم كنكمت نيفرطلا نيذه نيب تاتاخلاو "١". ةجردلا ةئاخ ىف
 :روصب تاناخلا لودج ةياهن يف ةلئسالا نع ةياجإلا ءاجر كتاباجإ ريدقت دعبو

 ٠ كلذ نكما ام

 + ةروطتملا ةتفؤملا ةعجارملا

 ري تاياجإلا ىطعت دقو .ةبوتكملا وأ ةيهفشلا ةعجارملا لاكشأ نم لكش ىف ىف
 كلت ىتح ىبيردتلا ثدحلا ءانثأ ثدح ام ىلع كلذ فقوتي ذإ .ةفلتخم بابسال ةحيحصلا
 || وأ .نيبردتملا نيب تالعافتلا امإو .بيردتلا ىوتحمل ةبسنلاب امإ ةلحرملا

 وأ تاسلجلا تاتابتسا لامكإ متي نيحو .ةيجراخلا تاريثأتلا صضعب وأ ,بردملا نييو
 تاظحالملا ًاَيقْيَقَح ًاريربت بلطتت ل ىهف ىامسألا ركذ نود ةتقؤلاا تانابتسالا
 ةانألا هنأ فشتكا ام لامعتسا لضفأ ىنإف نكمملا ريثأتلا اذه ةهجاوللو .ةنعضملا
 , ةيلاوتملا ةتقؤملا ةعجارملا ىوهأ.بيردتلا ثادحأ مظغمل تقؤملا ريدقتلا ىف ةيلعاف رثكألا

 ًأيردتم (17) اهيق كراشي ةيببردت ةرود لاثمك ذخانلا

 ءاعيرألا حابص بيردتلا ةيادب ىف بردملا ررقب دقو . ءادغلا تقو ىف نيثالا موي ةرودلا
 ءارجإ لوأو .ةلحرملا كلت ىف نييردتملا رظن تاهجو ةعجارمل ةجاح كلانه نأ ودبي هنأ
 كلت ىتح ةرودلا لوح اهب ءالدإلا دوي تارابغ كالث ةباتك دزق لك نم بلطلا نوكيس
 نكمي ام كلانه سيل عقاولا ىقو ,ةيفاضإ تاداشرإ ىأ ءاطعإ بجي الو .ةلحرملا
 بجي امك .ًاماه هنوري ام وه نوكراشملا هبتكي ام نوكي نأ ىقبني ىلاتلابو .هؤاطعإ
 , كلذل قئاقد ىئامث وأ عيس صيصخت

 تأدب دقو مايأ ةعبرأ

 بيودلا ةيلعاق سايق ةيفيك 02



 نيل هيلا ا 5005 عيلسف لفن
 ةكرتشملا ت نيب نم ررقتل ىلإ كلذ دعب ةعومجملا مسقنتو

 || اذه .اهتعباتم يف نابغري تارابع ثالث ىأ جوز لك اهعضو ىثلا
 مق .ضرعلا تاراهمو ,ضراعتلاو فالتخالا عم لماعتلاو ,ضوافتلاو ريثأتلاو ةبطاخملا
 . ةلحرلا هذهل ةقيقد ةرشع ىتنثا ىلإ رشع نم صيصختب

 ظل
 .اعومجم عيرأ نيوكن بجي ثالثلا تارابعلا لوح ىأرلا رقتسي امدنع

 سمخ ىلإ ةرشع ىتنثا دعب ةعومجم لك نم تاريبعت ةثالث را

 عمج أدج ديفملا نم نكلو ,ةيلاتلا ةلحرملا فذح نكميف ًادونحم
 رشع ةرتف مهؤاطعإو ةدحاو ةعومجم ىف صاخشأ ةيئامث نم

 هذه لالخ تارايغلا ددع ليلقت اهنم بلطب نأ بجي الو .تسلا تارابعلا
 , ةشقانملا ءاهتنا دعب تارابع تس نم رثكأ رهظت الأ بجي نكلو ةشقانللا

 ًالثمف .بيردتلا ةعومجم ىف صاخشألا ددعل ًاقفو ةلحرملا هذه رييغت نكمي عبطلابو
 تاعومجملا ضعب مسقب امإ ةيثالث تاعومجم نيوكت نكمي ىدرفلا لمعلا وأ ةجوازملا دعب

 ةيثالثلا ىلإ ةيدرفلا ةلحرملا نم ةرشا
 ةشقانل ةصرفلا ةلماكلا ةعومجملا ىطعت نأ بجي . ةعبتملا ةقي

 مقر ىئايبلا لكشلا ىف حضوملا لكشلاب لودج ىف اهلاخدإ لبق ةيثاهنلا تسلا تارابعلا
 ىو

 وأ ةحول ىلع هضرع بجي ىذلاو لودجلا يف اهيلع ققتي يتلا تارابعلا لاخدإ بجي
 ىق ريبعت لك لياقم (خلإ .* ٠ /« * ) ةمالع عضول نوكراشملا ىعديو .رادجلا ىلع
 تسارت دقو . لودجلا نم نميألا بئاجلا ىف ةدمعالا نم دحاو
 ”قفاوأ" ,”ضراعأ *. ”ةدشي ضراعأ"

 بردت ةيلعاق سايق ةيفيك لكل



 عياسلا لصقل بيرشلا ءانثأ تريدقتلا
 هيق يفطت نأ نكمملا نم ءطعن زربب فوسف رظنلا تاهجو عيمج لاخدإ درجميو

 اريبك أعزوت ءارآلا عزوتت دف ًانايحأو ,ةفلتخملا تارابعلا لباقم ضارتعالا وأ ةقفاوملا
 ىأ لوح شاقنلا ًاساسأ ًالوأ لكشتي دق رظنلا تاهجو عيزوتو .اهسفن تاريبعتلاو
 ًاساسأ لكشي دق ًايناثو .روهظلا ىف ةذخآ ودبت دق تاضقانت وأ تايوعص وأ تالكشم

 . بتاوجلا هذه مسح ةيفيك لوح قافتالاو شاقنلا

 ةروطتملا ةتفؤملا ةعجارملا لودج ؛ 1-0) مقر ىنايبلا لكشلا

 ةدشب ضراعا | 2 ضراعأ |  قفاوا .تارابعلا

 د

 ةعاسس ىلإ ةقيقد (؟4) نيب ام ةيلاوتملا ةروطتملا رارقلا ذاختا لحارم قرغتست دقو
 .شاقنلا نمز صيصخت ىف بردملا لهاستو ةعومجملا ددع ىلع كلذ دمتعي ثيح رثكأ وأ

 ددع ددحتسو .اهرظن تاهجو لاخدإب ةعومجملا موقتل قئاقد رضع ىلإ ةفاضإلاب
 ةددحملا تالكشملا ةشقانم اهجاتحت ىتلا ةرتفلا ذئدنع اهتعيبطو اهمجحو تالكشملا
 ا! لوطأ أتقو قرغتسي دق هنكلو .اهيراقي ام وأ ةعاس كلذ قرغتسي دقو .اهعسحو
 - ةيسّيئر دالكشم دينا

 مقا

 دراولاو نمزلا ريقوت ىرورضلا نمق تالكشم ديدحت متو ةعجارم ترج ام اذإو
 ثحبلا نإف «تابوعصلا مسحل تقو ريفوتل ةيناكمإ كانه نكث مل اذإو .تايوعصلا مسحل

 ءاضقلا متي دقف .ًاضيأ رطخ وه لب بسحف تقولل ًارده سيل ةتقؤملا رظنلا تاهجو نع
 . مامتهالا طعت مل مث مهرظت تاهجو مهنم تبلط اذإ ةرودلا ءاضعأ مازتلا ىلع

 تاسلجلا ريدقتب قلعتت اهلك تئاك اهفصو قيس ىتلا ةيروفلا لعفلا در تاريدقت نإ

 يف طقف لثمتي ال ىبيردتلا ثدحلا نم ًايويح زج نكلو .ملعتلا ىدمو تاطاشنلاو
 يف ةحضوملا تاسلجلا ةنابتساو .بردملا كارتشا ىف ًاضيأ نكلو ةداملا ىوتحم
 نيبردتملا لعف در ىلع ًارشؤم ًاضيأ ىطعت (1-0 ) ىلإ ( 1-4) نم ةيئايبلا لاكشالا
 ءةلمم/ةقيش تاسلجلا اودجو دق اوناك اذإ ام لوح تاظحالملا ًالثمف .بردملا هاجت

 ةقيرطلاب ًاضيأ امثإو بسحف ةداملاب قطتت ال كابترالل ةبيسم/ةحضاو : ةدقعم/ةطيسب

 بيردتلا ةيلعاف سايق ةيقيك



 اريدقتلا عياسلا لصملاا
 .ةروصب بردملا ةيلعاف ةساردل ةرورض كانه نوكت ًانايحأو .ةداملا بردملا اهب مدق ىتلا
 :تالتسالملاب موقي ىنلا برتملا سيئر لق نم ةلاذل ةجانلا ن دكت ام ةئامو .ًاكمسع ناكل

 مه ةيعقاو رثكأ ةروصب قيلعتلا نوعيطتسي نيذلا صاخسشالا نوكي ام ًايلاغ نكلو
 نوبردتملا مهو .ميطتلا ةيلمع نم رخآلا فرطلا ىف نوعقاولا

 ةريثك رطاخم كلانه ىرأو .ديدش صرحب بردملا ريدقت تانابتسا ميدقت بجيو
 ثدحلا ءانثآ ىفق .افألم نييردتلا نم بلطيو تانايتسالا هذه بردلا سيئر مدقي امدنع
 سكعني نأ لمتحملا نمو ,ةئيس مأ تناك ةديج «بردتملاو بردملا نيب ةقالع ومنت ىبيردتلا
 ٠ بردحلا سيئر اهعضب ىتلا ةتابتسالا ىف نادري نيذللا ضيقنلا ىقرط ىف كلذ

 بيرمتلا ا

 بردملا ريدقت ةتابنسا : (9-4) مقر ىتايبلا لكشلا

 .ةرونلا
 .بزتللا

 انج عدي /ثىدي مقاك اديج ..انجديج
 وو ع جب ده لا تعدت فيك ١-

 3 0 0 1 ؟ فادمألا تقصو//فصو فيك *

 غ0 8 + 1١ ههنا نفروؤفدعت
 1 ع ١ ١ ؟ لخدملا تزجوأ/زجوأ فيك -4

 : ةسلجلا نم ىسيئرلا ءزجلا
 6 8 8 1 يتم للتي ةشيلا هسس /ومبص فك -»
 علل ةقسالا تامتسسا فيك 1
 .اتكفم

 قلل



 عياسلا لصقلا بيردتلا ءانثأ تاريدغنلا
 دق رطخلا نكلو ,ةتايتسالا عضوب بردملا ماق ام اذإ ةجيتتلا سفن ثدحت دقو

 .ريدقتلا فادهأ لوح ةعومجملا عم ًاحيرص ناكو .ةيعيبط ةقيرطب بردملا اهمدق اذإ
 لخدملا اذه نإف :ةلمعتسملا ةقيرطلا تناك امهمو .هتاردق نيسحت نم نكمتي نأ ىهو
 نم بلطي هنال ؛تاسلجلا ريدقت نم ىلعأ ةجردي داسفإلا لهسب نوكي ام ًأمئاد ريدقتلا

 (/-0) مقر ىئايبلا لكشلاو .ءيش لوح سيلو صخش لوح مهتاظحالم ءادبإ نيبردتملا
 . عونلا اذه نم ةثابتسال ةتكمم ةفيص نم ًاءزج حرتقيا
 . تارابتخالا مادختسا ىض دمارضإلا

 ,ردتلا ءاتثأ تارابتخالا نومدختسي نيذلا نويردملا
 در ىهو .كلذ ىف ةيقيقح ةروطخ دوجو اوكردي نأ بجي . ةيروق تاريدقت ىلع لوصحلا
 تانابتسا لم مهيلع ناك اذإف .تاريدقتلا تارابتخالا هاجت يبلسلا نييردتملا لعف
 جئاتن ىلإ كلذ ىف رارمتسالا ىدؤي دقو .ًالمم حبصي دق كلذ نإف ةرركتم ةروصب
 مويلا ةياهن ىف رخآ لمع ءادأ نوعيطتسي ال ثيحي نيبعتم نوبردتملا نوكي دقو ؛ةيسكع
 كلذل ةجيتنو .ةحارلل وأ ءاشعلا لوانتل فارصنالا ىلع نيقهلتم نونوكي دقو «يبيردتلا
 5-5 اذإو .ةفدصلا ىلع دمتعت امإو ةيحطس امإ ةنابتسالا ءلم تاباجإ نوكت دقف

 عب ركذت متيال دقف ىلا مولا حابص ىلإ ةلصفلا ةعيبطلا تاذ تاريدتلا ليجذ
 ام اذإ ةصاخو هتاذ دح ىف أماه نوكي دق ىذلا رمألا .ءايشألا

 نم كلذل ةجاحلا نوري وأ

 بجي نكلو .ةئاملاب ةنام ةبسنب ًانواعت وأ ًاحاجن عقوتي نأ هنكمي ال بردملا نإف كذا
 تح .تارابتخالا مادختسا نم ىصقألاو ىندآلا نيدحلا نيب ةتزاوملا لواحي نأ هيلع
 ت متي ىذلا ملعتلا ىدمو ىبيردتلا ثدحلا ريس ةيفيكب مامإلا هنكعي

 بيرمتل ةيلعاف سابق ةيفيكا



 نمانلا لصقلا

 ثدحلا ةياهن دعب ةحصلا تابثإ

 ثيح :بيردتلا جمانرب ةباهت دنع لمعلا ةحص تابثإل ماهلا ىناثلا ثدحلا متي
 ديردتلا ليق تارابتخا وأ تاريدقت ىأ وه لوألا ماهلا ثدحلا
 ىف طارفالا رطاخم رابتعالا ىق دخألا عم نكلو .ًاضيأ ةمهم ىبيردتلا ثدحلا ءانثأ

 ةتفؤملا ةلحرملا فذح مت اذإ ةحجان لظتس لمعلا ةحص تايثإ ةطخ نإف تارايتخالا

 تارابتخالاو .هثدب دنع وأ

 قرفن نأ اننكمي بيردتلا جمانرب ةياهن ىف لمعلا ةحص تابثإ نم ةلحرملا هذه دنعو
 نكمي لخادلا نم لمعلا ةحص تابثإف .جراخلاو لخادلا نع لمعلا ةحص تابثإ نيب

 نم رثكأ ةيسانم بيردتلا بيلاسأ تناك له .اهسفن بيردتلا ةرود ةحصل ًاريدقت هرابتعا

 بيردتلا ناك له ؟بيردتلا ةعومجمل أبسانم بيردتلا ىوتحم ناك له ؟ىرخألا بيلاسالا

 نيح يف :بيردتلاب طبتري لخادلا نم لمعلا ةحص تايثإ نإف كلذل ؟ملعتلا ىلع ًادعاسم
 . بيردتلا ةيرجت نم نوبردتملا هملعت ام ىدمب جراخلا نم لمعلا ةحص تايثإ طبتري

 ىتلاو .ةحصلا تابثإ سيياقم نم فلتخم ددع فصو ةقياسلا لوصفلا ىف مت دقل
 !! لحارملا ءانثأو بيردتلا لبق ام ةلحرم ىف طقف سيل اهضعب لامعتسا نكمملا نم
 لخادلا نم ةحصلا تاببثإ نم لك ىق كلذو بيردتلا ةلحرم ةياهن ىف أآضيأ نكلو
 ريدقت ةحصلا تايثإ دنع لواحن اننإ ذإ .يقطنم رمأ تالامعتسالا هباشتو .جراخلاو

 .بيردتلا ثادهأ لسلست ىدم ىط هدعب امو بيردتلا لبق ام فقوم نيب تاريفتلا
 نلف الإو ,ةرشابم هتياهنو بيردتلا ةيادب ىرابتخا ةنراقم ىرورضلا نم هنأ ىهيدبلاو
 نيقباطتم نارابتخالا نوكي ىك ةرورض كلانه تسيلو .ًايعقاو ةحصلا تابثإ نوكي

 نم الدب ةديدج تاراهم ةفاضإ نوكي دق ثدحب ىذلا ريغتلا نإ ذإ ءطقف ةنراقملل نب

 ةرصاق تاراهم ةجلاعم
 انته شقانث فوسف ًذلو .هتاودأو لمعلا ةحص تابثإ لخادم مظعم فصو قبس دقلا

 ىثلا لخادملا ضعب كلانه نأ نم مغرلا ىلع بيردتلا دعب اميف اهرود زاجيإ ىف
 ةرودلا ةياهن دنع صخشلا اهفداصي

1 
 بيردتلا ةبلماف ساق ةيفيكأ



 قماثلا لصقل ةينلا ةقهن هني ةمسم تبثإ
 : لخادلا نم ةحصلا ثابثإ

 . هسفن بيردتلاب ةصاخلا ةحصلا تابثإ لخادم ًالوأ لوانتنلا

 ؛ ةيعاصجلا ةعجارملا
 ,دثلا ةحص تايثإ ىف ًاعويش قرطلا رثكأ نم ةدحاو ةيعامجلا ةعجارملا دعت
 ةياهن دنعو .بيردتلا لاخدإ ذنمه ىرخأ ةقيرط ةيأ نم رثكأ تمدختسا ةقيرط ىهو
 .ةيلإ عامتسالل اهم نييردتملا عمج متي بيرقلا
 كلذ نوكيو .ةفلتخملا بيردثلا هجوف لوح
 نأ لمتحملا ريغ نمف .بردملاو نيبردتملا نيب تاشن نوكت دق ةبيط تاقالع نأ نم مغرلا
 . ةلماشو ةميقتسم نييردتملا تاظحالم نوكت

 مسقت امدنع وه ؛ةيقيناح رفسي نأ ربكآ هيف لامثحالا لخدم كانهو
 .ةرودلا ةعجارم ةريغص ةعومجم لك نم بلطيو رغصأ تاعومجم ىلإ ةرودلا ةعومجم

 ةريغص تاعومجم ىف نونوكي يح مهتاهذأ ىف ام نوكرا
 نورخآلا ةعومجملا ءاضعأ مهعنقي نأ لمتحملا نم نأ امك .ةلمتكم ةسلج ىف مهنم رثكأ
 ضعي تاعومجملا نوبردلا ىطعي دقو .يفبتي امم رثكآ نولهاستم وأ نوساق مهنأب
 صرحلا بجي نكلو ,اهوطغي وأ اهيلع اوزكري نأ بجي ىتلا بناوجلا لوح تاداشرإلا
 يجوتلا ىف طارفالاب نيبردتملا رظن تاهجو داسفإ متي الآ ىلع

 اهئادبإ ىف بغرت ىتلا ةيسيئرلا تاظحالملا ةريغصلا تاعومجملا ددحت نأ درجميو
 ةعومجم لك مساب نيثدحتملا نأ اميو .ةلماكلا ةعومجملا لبق نم ةعجارملل اهعمج متي
 ءاعسألا ديدحت نوب ًامامت ةحيرص تالفحالملا نوكت دق كاذلف .اوددح دق نونوكي

 لبق نم ةحصلا تابثإل ةعجارلا ةيذغتلا نأ ىه ةقيرطلا هذه ىف ةيسيئرلا ةزبملاو
 الا ةطيرش اهحبضوتل لؤاستلا عضوم اهعضو نكميو ةيروق ةروصب ىثأث ةعومجملا
 . كلت هتالؤاستب عفادملا فقوم ذختي هتأب عابطتالا بردملا ىطعي

 || ةباهن ىف ىتاي ثدحلا نأ امبق .لخدلا اذه ىف ئواسم ةدع كلانه نكلو
 ًادهج نوانبي ال دقف كلذل ةجيتنو .فارصنالا ىف نيبخار نونوكي دق ءاضعالا نإف ةيبيردتلا
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 ثدحلا ةباهن دعب ةحصلا تابثا نماثلا لصفلا

 ىتلا ةيمهألا ةحصلا تابثإ ىطعأ اذإو :مهم تيقوتلا ناف كلذلو .طاشنلا اذه ىف أريبك
 . ضرفلا اذهل جمانربلا نمض ىفاكلا قولا صصخي نأ نم دب الف اهاقلي نأ بجي

 ةيبلغالا ىلع ًاطرفم ًاريثات ثيدحلا ىف ةقلطنم ةيلقا رثؤت نأ ةروطخ ًاضيأ كلاته
 ةعومجملا ميسقت رطخلا اذه نم للقي دقو .ةلماكلا رظنلا تاهجو نع ريبعتلا متي الأو
 .ةسراعح ىف نورعتسي دق ثيدحلا ىف نيقلطنملا نيضرتعملا نكلو ,ةريغص تاعومجم ىلإ
 :.يرخأ ةرغ هع كاعد عسجت ادعت طقم ريح
 ١ ةرودلا ةياهن دعب ام تانابتسا

 ام ىدمو .بيردتلا ةرودب نيبردتملا عاتمتسا ىدم ةفرعم يف ًابغار بردملا نوكيس
 .ةيذغنتلاو ءاذكهو ... قيوشتلاو حوضولا ثيح نم تاسلجلا لوح مهئاراو ءاهنم هوملعت

 ىق نوكراشملا اهؤلمب ىتلا تانابتسالا نم اهيلع لوصحلا نكمي عوتلا اذه نم ةعجارلا
 دودز تايوتسم ىف رظنث انك امدنع تانابتسالا هذه ةشقانم تمت دقو .ةرودلا ةياهق
 وأ تارودلا ةياهن ىف تامولغملا ىلع لوصحلا متو .بيردتلا ةروب ءانثأ ةرشابملا لعفلا
 .لخدملا اذه ةعسؤتب ةرودلا ةياهن تامولعم ىلع لوصحلا نكميو .بيردتلا موي ةياهت ىف
 دق ةيروفلا لعفلا در تانايتسا تناك اذإ ام ىلع اهضعب دمتعيو ةفلتخم قرط رفوتتو
 + ةزهدلا ريس داقلل نق ىفتمتسا

 ناك امبرف تلمعتسا دق ةيروفلا لعفلا در تانابتسا ةقيرط نكت مل ا
 ناف ةليوط ةرودلا تناك اذإو .اهلمكتب ةرودلا ىطقت ةنابتسا نيبردتملا ءاطعإ ىه قرطلا
 ريشاتلا مئاوق ةغسوت تمت ام اذإ ةصاخ ,ةليوط ةنابتسا ىلإ ىدؤتسم ةقيرطلا هذه
 ةيولاسع ياقلاف تاما هشه توبب يتمم .ًاقياس حرتقا انك ةقمل ةطشاوب ةطيسبلا
 نأ ىه لخدملا اذه ةزيمو . ةيغقاو ةاطعملا تاباجإلا نوكت ال دق كلذلو نييردتملا نم
 .رخآلاب ءزجلا ةقالع ةثزاول ىوتحملا ريدقنو ةرودلا ىلع ةرظن ءاقلإ نيبردتملا ناكمإب
 نإ ذإ:ةيفاكلا ةجلاعملا ىقلتت 9 دق ةركيملا ءازجألا نأ ىف لثمتت ةروطخ كلانه نكلو
 . دهب اميف تثدح دق نوكت ةريثك ءايشأ

 يأ ةسلجلا ةياهن ىف تانابتسالا ءله قيرط نع ةرونلا ءانثأ ريدقتلا رمتسا اذإ امأ
 وه هؤلم ىقبتي ام لكو .ريثكب لقأ حبصي تانابتسالا ءلم ءبع نإف ءزجلا وأ مويلا

 اهنا



 نماثلا لصفلا ثدحلا ةياهن دعب ةحصلا تابثإ

 هنأ ةدشب هب يصوملا نمو .ةيتاهن تاظحالم ةيأو ةرودلا نم ريخألا ءزجلا
 ذإ ,ةدئاف رثكألا ديكاتلاب وه ةقمعتم ةنابتسال يمكارتلا ءلملا نإف لخدملا اذه مدختسا
 تاراشإ عضو بلطتث ةمئاق درجم نوكي نأب ىهتني دق كلذ نم لقأ 'ئش ىأ نإ

 ةيلاعلا تاجردلا ةصصخم ًاماقرأ نمضتت ىتلاو ءاهيلع رشؤي ىتلا مئاوقلاو
 ةجردب أيملعو ًايباسح لخدملا اذه ريتعا ام اذإ ةرطخ نوكت دق ,ةيندتملاو ةطسوتملاو
 تايلمعلا نودؤي نييردملا نم ريثكلا نأ مغر .كلذك نوكي نأ نم دعبأ عبطلاب وهف .ةيلاع
 ىه امك تارشؤم تسيلو ةعطاق تاباجإ اهنأ ساسأ ىلع تاباجإلا نولماعيو ةيباسحلا
 نيب ةنراقملا ىق تاطسوتملاو عيماجملا لامعتسا أوسالا نم هنإ لب .رمألا ةقيقح ىف

 .أمئاد ركذتن نأ بجي نكلو .ةديفم تاج
 طقف تارشؤم اهنأ

 ىنبملا سايقلا ةقيرط ىف ةلمعتسملا تاملكلاب قلعتت زربت دق ىتلا ىرخألا ةروطخلاو
 جو ءاديإ نييردتملا نم بلطي سايقم نيب ريبك قرف كلائهف .ةنيابتملا ظاقلألا ىلع

 ديجأ نيب جردتي فينصتو «يدرو "زاتمم نيب جردتي فينصت ىف

 هنم ىلوالا ةلاحلا ىف لقأ لوألا سايقملا ىفرط ىصقأ ىف تاجرد عضو لامتحاف
 سايقملا ىفرط نم اهيلع لوصحلا نكمي ىتلا ميقلا ىه ام نكلو .ةيناثلا ةلاحلا ىف
 نمض ريبك لاجم كانه لظيس ةيفرط تاجرد عضو ةيتاكمإ نم مغرلا ىلعف ؟ىناثلا
 ةمظنملا دوسي ىذلا وجلا ناك اذإ هنأ كلذ نم أوسألاو .دوصرم ريغ ءارآلا لسلست
 لكاشم كلانه نوكتسف ةيفرط تاريدقت عضو نم ًايلمع دارقالا ةعومجم عنمي
 ىذلاو ”زاتمم يسمو وه ريدقت ىلعأ نوكي دق ”يدر/زاتمم" لاثملا ىفق
 ١ بجنتل ةعزنلا ببسب نكلو :”ديكاتلاب ادج ديج" لداعي
 تلا نإف .ديج ريغ/ديج سايقملا

 .تايرورضلا ىلع نيرصاق انوكي نأ بجي ةلماشلا ةنابتسالاو ةرودلا ةياهت ىف حرطت
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 ثدحلا ةباهت دعب ةحصنا كابثإ قماثلا لصفلا

 ًاردق ىقلت نأ نأ اهنع ٍباِجَي الآ زبكالا لامتحالا نإف دج ةريثك ةلئسا تعوط ام اذإف
 وأ ةلصفنم ةدحو لك لوح تاظحالم ا ءادبإ ىه ةداتعملا تابلطتملاف .مامتهالا نم ًاليئضا
 ءاوسو .(شاقنو ةعجار ةيذغت ةسلج هعبتت طاشن اهعبتي ملعت ةسلج ًالثم) ةيميلعت
 .نمضت مل مأ اهفالخو عزوت ىتلا تارشنلاو ةرادإلاو بيردتلا عقوم لوح ةلئسأ تنم
 ناك اذإ هنأ تفشتكا دقو .نيعملا فقوملا ىلع أدامتعا بردملا رارقل كورتم رمألا اتهقا
 ةرودلا ةياهن ىف تاثابتسالا نم ديدعلا كلانهو) هذه لثم ةلئسأ هيجوت ىرورضلا نم

 (بيردتلا ةباهن دعب ةدئاق تاذ ريغو ةيرورض ريغ ربتعت ىتلاو ةلئسالا هذه نمضتت ىتلا
 ٠ ةلصفتم ةثابتسا ىف اهنيمضت لضفألا نمق

 أو .بردملا رارقل ناعضاخ اهجاردإ او
 نأ مغرو .هوملعت امب نولعقيس امو نويردتملا هملعت امب قلعتت ةرودلا ةياهن ىف ةنايتسالا
 ديكاتف ءاذكهو حوضولاو عاتمتسالا ىلع فرعتلا (؟ةدئافلا امبرو) ةرسملا ىعاود نم

 .ًاقباس تدرو ىتلا قرطلا ىدحإب ةرودلا ريس مدقت عم متي نأ بجي ناك بئاوجلا هذه
 ىلإ بيردتلا نم اولقتني ىك نيبردتملا | صيخلت تقو وهف اذه امأ
 بجي ةلحرملا هذه ىف اههيجوت حرتقأ ىتلا ةديحولا ةلئسألا نإف كلذل ةجيتنو .مهلامعأ

 رطب نكلو) نميألا وأ رسيألا بتاجلا ىلع
 ضعب ةرخأتم ةلحرم ىف ىتأي اذه نأ مغر) نوبردتملا ملعتي مل اذا فاشتكال ةصرفلا
 . ملعت نم اويستكا امب نوطفيس ام ةفرعموه كلذ نم مهألا نكلو .(:يشلا

 اوطعأ اذام لوح طقف سيل مهتاظحالم ءادبإ مهنم بلطيس نيبردتملا نأ ظحالا

 نوؤلمي نم رظني ام ًايلاغو .'؛ةجردلا ًاضيأو لب 7" و" و١٠ / ةيبلسلا تاجردلا
 ةجرد هنأ ىلع هيلإ رظنلا نم الدب طسوتم هتأ ىلع طيسولا ريدقتلا اذه ىلإ ةنابتسالا
 بردتملا عجشي وأ ةديقم تامولعم ىلإ ىدؤي ام ًابلاغ ريدقتلا ريربتو .عبارلا ىوتسملا
 . ةيباجيإ رثكأ ريدقت لمعل
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 نيلثلا لصفلا ثدحلا ةياهت دعب ةحصلا تابثإ

 ىلع نأ ىه ةرودلا ةياهن ىف ةنابتسالا نم عونلا اذهل ةديدعلا ايازملا ىدحإو
 عضوب ةطاسبب مايقلا نم ًالدب تاريدقتلا ريربت نايبتسالا نوؤلمي نيدلا نيبردتملا
 نمو .لمعلل طيطختلا موهفمل نييردتملا عفد ىه ىرخأ ةيزمو .ةجردلا ىلع لدت ةراشإ
 قيبطتلا نم ًالدب ءلمعلل طيطختلا نم لماك طاشن ةنابتسالا هذه لم عبتي نأ نكمملا
 ةياهن ىف ةعجارلا دنع عبتي ىذلا لمعلل طبطختلا قيبطت وهو ًاعويش رثكألا سوكعملا
 .أطيسب ًامامتها اهسفت ةعجارملا ىقلث ثيحب ٠ ةرودلا

 ستيشوسأ ىرلإ ةكرش
 ضوافتلا تاراهم ةرود

 برقا ىلإ -لثمت ىتلا ةناخلا يف |او اهوتل تهتنا ىتلا ةرودلا ىف رظنلا ءاجر.
 اذإ ًالثمف .ةسلج نم ءزج لك ىف هتملعت ىذلا مكلا لوح لاؤسلا نع كتباجإ- نكمم دح
 ىلع رشأ ليلقلا تعلعت اذإو :(1/] ةجردلا لثمت ىتلا ةناغلا ىلع رّشأ ريثكلا تملطت
 نيب تايوتسملا ريدقت نم كنكمت نيفرطلا نيذه نيب تاناخلاو . )١( ةجردلا ةناخا
 .ايقدلاو ىوصقلا نيتجردلا

 .ةرودلا ةباهن ىق لمعلا ةحص تابثإل رربم ةتابتسا : )8-١( مقر ىنايبلا لكشلا

 : ضوافتلا تاراهم : ةسلجلا
 ريثكلا هشت 1715151415151١ | ليققلا تمطت

 .تيطعأ اذامل نكمم ليصقت ربكاب حيضوتلا ءاجر وأ وأ ؟وأ ١ ريدختلا ىلع ترشأ اذإ
 ريدقتلا كلذ

 : صونصخلا هجو ىلع اهتمطت ىتلا يئاوجلا حيضوت ءاجر , ٠/وأ 3 وأ د ريدقتلا ىلع ترشأ اذإو
 .. لمعلل كتدوع دتع اهب لعفت نأ ىونت اذامو

 :تاعقوتلا ريدقت : طاشنلا
 ريثكلا لمت 1١11161 411511 | ليلا تلت

 دلذ تيطعأ اذا ناكمإلا ردقي حيصضرتلا ءاجر : ؛ وأ ؟وأ ؟وأ ١ ريدقتلا ىلع ترشأ اذإ
: 



 ثدحلا ةياهن دعب ةحصلا تايثإ نصاثلا لصفلا
 صوصخلا هجو ىلع اهتمطت ىتلا بتاوجلا عيضوت ءاجر , 1 وأ ٠ 7:2 ريدقتلا يلع تزشأأ

 .لمعلل كتدوع دعب اهب لعفت نأ ىوتت اذامو
 .تادضوافم ةنسلج ةينب :ةسلجلا
 ريثكلا تفلت 19111514181 1١[15 | ليظلا تلت
 اءاجر :4 وأ: ,1 ريدقتلا ىلع ترشأ اذإ

 وصلا هجو ىلع اهتملت ىتلا بئاوجلا عيضوت ءاجر + 7و 6-1 ريدقتلا ىلع ترشأ اذإ
 لمعلا كتدوغ دعب اهب لعقت نأ ىوتت اذامو

 .ريدقتلا كلذ تيطعأ اذامل ناكمإلا ردقي عيضوتلا

 فصقملا نيسحت لوح ضوافتلا | طاشتلا

 ريثكلا تمت 16 11 41706 ١| |  ليظتلا تلت
 .ريدقتلا اذه تيطعأ اذام ناكمإلا ردقب حبضوتلا ءاجر 4 وأ ؟:5:1 ريدقتلا ىلع ترشا اذإ
 صوصخلا هجو ىلع اهتسطت ىتلا يناوجلا حيضوت ءاجر .ا/ وأ :انه ريدقتلا ىلغ ترشأ اذإ

 لمعلل كتدوع دعي اهي لقت نأ ىوتت اذامو
 اذكمر

 "1128 طادعأع 5021 :00100) نيبردتملا تاظحالمب ةصاخلا ةقرولا ةعجارم

 مل نإ ,ةلعاف ريغ نوكت دقف .ةديدش ةقدب تاجردلا ملس ةنابتسا عضو متي مل اذإ
 ىف أدج نوككشتي لمعلا ةحص نم نوققحتي نعم نيريثكلا نأ ةجردل .ةرطخ نكت
 عجشت ال يضرلا تانابتسا' عم تاتابتسالا نم عوتلا اذه ةقالعق .لخدملا اذه ةحص
 , لخدملا ىف ةيرح نييردتملا ءاطغإ وه انه حرتقملا ليدبلاو اناني خب عدس
 ناي اهقيقحت مثي ةيرحلاف .ريبك دح ىلإ ًالوبق رثكأ جنا كلذ ىدزيو

 ىأ ءاطعإ نود 0 0 ا ا 1
 تابثإ ةتابتسا نوكت ةلاحلا هذه ىفق .همجح وأ ىوتحملا عون نع ةددحم تاهيجوت
 دنعو .اهؤلم نيبردتملا نم بلطي ءاضيب اهتكلو ةتونعم ةقرو نع ةرابع لمعلا ةحصا
 ىذ ةبانك مهنم بلطي نأب نيبردتملل ةئابتسالا ميدقت ققحتملا ىلع بجي ةقرولا ميلست

 انثن تت



 نماثلا لصفلا ثدحلا ةباهن دعب ةحصلا تابثإ

 رخآ نئبش ىأ وأ بردملا وأ بيردتلا ىوتحم وأ ةرودلا لوح ةماه اهنأ نورعشي تاظحالم
 مهتم بلطلاو ةحصلا تابثإ ةقرو نيبردتملا ءاطعإ وه ىئاهنلا لخدملاو .بيردتلاب قلعتم
 بلطي ام ةداعو .تناك امهم تاهيجوت ىأ ءاطعإ نود مهتاظحالم ءادبإ ةطاسبب
 لاثملاو .يندالا دحلاب نوكي نأ بجي مهل كلذ ىطعأ اذإ نكلو. هيجوتلا ضعب نوبردتملا
 )4-١(. مقر ىئايبلا لكشلا ىف حضوم عونلا اذه نم ةحصلا تابثإ ةقرو ىلع

 ةضراعم ىرخأو ةديؤم ججح كلانه ةحصلا تايثإل ةادأ لكل ةبسنلاب لاحلا وه امك
 لاخدإب اوماق اذإ نييردتملا نأ ىه ديؤملا يناجلا ةجحف .لخدملا اذه لامعتسال
 نأ بردملا ىلعو ماه هئاب نورعشي ام ركذ ىلإ مهعفدي كلذ نإف هيجوت نود مهتاظحالم
 نوكي لمعلا ةحص تابثإ نإف نيبردتملل نانعلا قالطإب نكلو .هولاق ام رابتعالا ىف ذخني

 لعف درب أدج ًأامتهم نوكي دق بردملا نكلو .ةرخأتملا عيضاوملا لثم ةركبملا لحارملا

 بردملا/ققحتملا نوكي نأ بجي هجوملا ريغ لخدملا اذه لامعتسايو .اههاجت نييردتملا
 شعب ىلع تاقيلعت نوبردملا دارأ اذإو . بردتملا وحن هجوملا لخدملا اذه لوبقل ًادعتسم

 هجوت ىتلا تانابتسالا نم ةدحاو لامعتسا مهيلع بجي بيردتلا نم ةددحم رصانع
 ٠ نييردتملا تاباجإ

 نم دبت مل اهنكلو ةقرو لك ىلع تبلط دق بناوجلا هذه ىلع تاظحالملا كلت نأ نوبردملا

 نوكت دق ىتلاو لافغإلا اذهل ةنكمملا بابسالا ةقدب اوللحي نأ بجيف بردتم ىأ لبق
 وأ ئطاخلا زيكرتلا وأ ةداملا مدق وأ اهميدقت ةءادر وأ بئاوجلا كلت ةيمهأ مدع ببسب
 ج ملهو ةسلجلا تقو

 ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ نوكي دق هنكلو  ىرخألا تانابتسالا نيب كر
 ةتابتسا لم ةرودلا ةياهن ىف صصخملا نمّزلاب زجاحلا

 . اهميدقت دتع اهل ىطعي ىذلا رهاظلا ما

 بيردتلا ةيلعاف سايق ةيفيك



 .ثدحلا ةياهت دعب ةحصلا تابثإ نماثلا لصفلا

 ستيشوسأ ىرلإ ةكرش
 .ةروشملا ءادبإ بيردتلا جمانرب

 نك اهب لصتم يش ىأ وأ ةيبيردتلا ةرتفلا لوح اهارت تاظحالم يأ ءادبإ ءاجر
 نكلو ةقرو ىلع كمسا ةباتك ءاجر .بغرت امك اهلمع ىف عسوتو كتاظحالم ىف احيرص
 كل مزلم ريغ اذه

 .اظحالم ءاديإب نوموقيس اوناك اه اذإ نيبردتملا نآل ؛ مساح انه نمزلا لماعف
 نع ريبعتلا هولخدي نأ نوديري اميف ريكفتلل ىفاكلا تقولا مهيدل نوكي نأ بجيق ةماه
 نع تاباجإلا ىف ريكفتلا بلطتت تاجرد عضوب المت ىثلا تانابتسالاو .قرولا ىلع كلذ
 ةباتك نيبردتملا نم بلطب تالاحلا ضعب يفو . اهنلمل لقأ تقول جانحت اهنكلو ةلئسألا
 . عوضوملا ىلإ مهدشري اهيجوت نوقلتي مهنكل  تاظحالم

 نيرخآلاو بردملاو نيبردتملل أاحضاو هلعجي لكشب ةحصلا تابثإ ةقرو ميدقت بجيو
 ريغو أزجم تالاحلا نسحأ ىف نوكيس ةقرولا ءلم نإف كلذ نودبو .مامتهالا ىون نم
 تاظحالم كانه نوكت ال دق هتالاح أوسأ ىفو ؛ ةماهلا تاظحالملا هنع بيفت دقو :.حضاو
 . قالطإلا ىلع

 ميدقت ءانثأ ةعومجملا عم ةقرولا المي نم مسا نيمضت عوضوم شقاني نأ بجيو
 مسالا نيمضضت نوكي دقف :كلذ نم ضرغلا لوح اعيَوصأ بردملا نوكي نأو .لخدملا
 بايسألا نم ىال وأ خلإ 0 ضارغأل ةمظنملا لبق نم ًايولطم
 .ولعملا ةقرولا ةيرسن عوضوم ةحارصب شقاني نأ بجي امك .ىرخألا ةعورشملا
 رثكأ ىنعملا تاذ تاظحالملا لعجتو ةقيثولا ةيمهأ ريدقت ىف بردتملا دعاستس تاظحالملا
 نم مسا ةباتكل (ةمظنملا لبق نم بلط وأ) ىليلحت ببس كلانه نكي مل اذإو .ًالامتحا
 . مهئامسأ جاردإل نيبردتملا ىلع طغضلا بجي الف ةنابتسالا المي

 ةحصلا تابثإ تاظحالم طير ىلإ جاتحي وأ بغري ىذلا ةحصلا تابثإ ىف ققحملاو
 تناك اذإ تالكشملا ضعب هجاوي دق ؛ تاظحالملا كلت ليلحتو ام ةرود وأ ةسلجب ةقلعتملا
 نوكيسو . ةدوجوم ريغ وأ ةليلق اهتحص تابثإ ديربو اهيف بغري ةسلج لوح تاظحالملا
 عيمج مايق لامثحا نال :لخدملا اذه ةطساوب ةلماك ةرود ةحص تايثإ ليحتسملا نم

 [ةننالا هكا



 نماثلا لصفلا ثدحلا ةياهن دعب ةحصلا تابثإ

 اذإ ةككشم كلذ حرطي الو .ًايلمع مدعنم ةرودلا بناوج ةفاك ىلع قيلعتلاب نييردتملا

 ًاقلعتم ملعتلا ناك اذإ ةيقيقح بعاصم زربت نكلو ؛ دحاو درف ىلع مامتهالا رصتقا
 , ةعومجمب

 ىلع اهثادال ىرخأ ةيبيردت ةمهم ةعومجملا ءاطعإ نكمي ؛اهعمجو قاروالا ءلم دعيو
 ىحطسو عيرس ليلحت لمع نم بردملا نكمي أيفاك ًاتقو ةمهملا هذه قرغتست نأ
 ددع اضرب ظحي مل ىذلا بئاجلا ليلحتلا اذه ددحيس لاثملا ليبس ىلعف .تاظحالملل
 :دح ةعومجملا ءاضعأ نم ريغص ددع راتخا اذإ لباقملابو .نيبردتلا نع

 وه راثي فوس ىذلا لاؤسلاف .ةيضرم ريغ وأ ةيضرم ةروصب امإ اهيلع قيلتلا ةئ
 اذه بقعو . اذكهو'هرايتخاب نورخآلا نوبردتملا مقي مل امتيب بتاجلا اذه اوراتخا اذامل
 تابثإ نم تزرب ىتلا ةروصلا لوح قيقد شافت ءارجإل ةعومجملا عمج متي ليلحتلا
 ىأ هاجت ىضارتعا وأ ىعافد رشؤم ىأ بردملا ىدبي الأ ىرورضلا نمو .ةحصلا
 اذامو : ةيبلسلا تاظحالملا بابسأ فاشتكا وه شاقنلا نم ضرفلاف .ةيبلس تاظحالم
 ... اذكهو اهيف نيرخآلا ىار وه امو  طقف ةعومجملا ءاضعأ ضعب تاظحالملا هذه ىدبأ

 ًائادحأ

 ةقرولا ءاطعإ نكمب ىرخألا ةحصلا تابثإ تانابتسال ةبسنلاب لاحلا وه امكو
 .اهيف رظنلا دعب اهتداعإو مهعم اهذخال ىبيردثلا ثدحلا ةياهث دنع نيبردتملل ءاضيبلا
 :ةحصلا تابثإ قاروأ نم عونلا اذه ىف ةنابتسالا ةداعإ مدعي ربكأ لامتحا كلانهو
 نع ةباجإلا وأ تاجردلا ريدقت درجم نم الدب ةيلصأ تاظحالم ةياتك طارتشال كلذو
 ةلئسألا
 : ةحلصلا تابنال ةحوتضملا ةلتسألا ةعجارم

 لخدملا اذه ىقق .ءاضيبلا ةقرولاو تاجردلا عضو ةقرو نيب ةيطسو ةلحرم كانغ
 ةلئسألا

 « بناوجلا كلت اذاملو ؟ فيك ؟ ةرودلا نم تملعت اذام

 ؟ ةرودلا ءازجا

 بيردتلا ةيلعاف سابق هيقيكأ



 كدا ةينهت دعي ةحصنا تابلإ نملثلا لصقلا
 ؟ لعقلاب دوجوم ريغ ةرودلا ىف ام ءيش نيمضت بجي له
 ؟ ىرخأ تاظحالم كانف له
 الملا ضعيو دودحم يمقر ملس نيب عمجلا وه يفاضإ طسو لح كاتهو

 وأ ةيباسح ةقيرطب اهبيترتو اهعمجل جاتحت ىتلا كلت نوكتس ملسلا ةلئسنف .ةيوتكملا
 . (؟-8) مقر ينايبلا لكشلا ىف طلنخملا لخدملا اذهلا لاثم دجويو .لكشلا اذهب هعم لماعتلا نكمي ىذلا عونلا نم نوكتو ؛ًايثزج ةيباسح

 لوصحلا نكميف ,اهنيودتو مهراكفأ ةغايصل يفاكلا تقولا نوبردتملا عنم ام اذإو
 كلن ديفت دقو .تاعوضوملا نم ةريبك ةعومجم لوح ةعجارلا ةيذغتلا نم ريبك ردق ىلع

 ةيوعص رثكأ نوكت دق اهعمج مت ىتلا تاظحالملاو ريراقت
 . ةيعقاو رثكأ ريدقت ىلإ لصوتلا اهتطساوب متي امبر نكلو ,تاراشإلا عضو مئاوق نم

 مسالا

 - صاخشألا نيب تاقالعلا تا تلا
 ىف انتإف هتوبلطت ىلا ىوتسملاب ةيبيردتلا انثادحأ ىلع ظافحلا انل ىتستي ىكل

 نم نكمم ردنق ربكأب ىتآلا ءلم ءاجر .مكتاجايتحاب ةرودلا ءافيإ ىدم ةفرعمل ةجاح
 حوضولا

 ةرودلا ةياهن ةنابتسا :(4-2) مقر ىنايبلا لكشلا

 ةرينلا فادعاب ءافيإلا مت .افيإلا متي ا
 فارفتي ءاقيإلا متيما الل لل 1ل  .ىقاستيءافيإلا مت
 ًادجةريصقةرونلا ال ًادج ةليوط ةرودلا
 نيلتم ريغبرملا الل للللا نولعتم بردملا
 ةيفاك تاهبجوت ىطعي ال بردملا .ءاطعإ ىف طرفي بردلا
 تاهيجرتلا

 بودنلا ةيلعاف سايف ةيفيك 1 1



 ثدحلا ةباهن دعب ةحصلا تابثإ

 اهلمجم ىف ةدبج ةرودلا

 ةرسلا ىلع ىتثأالا .ةرودلا ىلع ىتثأ

 ؟ ةدئاف رثكأ اهتدجو ةرودلا ءازجأ ىأ
 ؟ ةدئاف لقأ اهتدجو ةرونلا ءازجأ ىلا

 * اهفنح لضفت ةرودلا نم ءازجأ كانه له
 .؟ ةرودلا ىف هدجت نأ يف يغرت تنك رخآ ءيش كانه له

 < ىرخآا تاظحالم ىأ كانه لغ
 : تاعابطتالا ةعجارم

 ةصاخ ةفصب ديفم ةبكرملا ةنابتسالاو ءاضيبلا ةقرولا لخدم نيب طسولا لحلا
 تاقالعلا لاجم ىف يتلا كلتك ؛أدج ةماعلا بيردتلا لاكشأ ةحص ىف رظنن امدنع

 دح ىلإ ةمظنملا بيردتلا ةحص تابثإ ةلواحم دنع ًادجٍنضرم بكرلا لخدللاف .ةيئاسنإلا
 نكلو .ةعطقنملا تاراهملا تاطاشن وأ ةددحملا ةفرعملا تالاخدإ نم ةلسلس لثم ريبك
 اذه نإف ءريبك دح ىلإ بردتملا ىلع ًازكرم ناك اذإ وأ ًامظنم بيردتلا نوكي ال امدنع
 ددحملاو بكرملا لخدملاو .هتحص تابثإ متيس ام ديدحت ةيوعص هجاوي بكرملا لخدملا
 .ةيعوضوملا بيردتلا قرطل ىعوضوملاو ىمكلا ريدقتلل هيلإ لصوتلا نكعي ام برقأ وه
 .ةرادإلا هذهل ةيرهاظلا ةيضايرلا ةعيبطلا عابطنالا اذه ةدش نم ديزتو
 ةبسنلاب ةقيقحلا ىفو .يتاذ ريدقت وه هلمأن ام نسحاق ةيتاذ ةعيبط اذ هسفن بيردتلا
 ,ةيعوضوم قئاقحلاف .يتاذلا لخدملا ىه قرطلا لضفأ نوكت دق ىتاذلا بيردتللا
 . أضيأ ًيتاذ ةرورضلاب نوكي فوس تاعابطتالا ريدقت نإق كلذلو .ةيتاذ تاعابطتالاو

 ةيئاسنإلا تاقالعلا ىلع بيردتلا ىف مادختسالا عئاش تاعابطنالا ةعجارم لخدمو
 ىلع بيردتلا ىلع ةصاخ ةروصب اذه قيطنيو .قئاقحلا ال تاعابطنالا ىفطت ثيح
 ىتلا ةتايتسالاو .لعافتلا تاراهم وأ صاخشألا نيب تاقالعلا تاراهم
 .احلطصملا قفو ةيقيقحلا نيكراشلا فقاومو تاعابطنا صلختست بيردتلا

 .عوتتلا ةديدشو ةرح تاظحالم ىلع لوصحلا متي لخدملا اذه ىفو .هسفن بيردتلا ءانثأ
 سايقملا ىف امك دارقالا تاباجإ نيب ةلهس ةنراقم ءارجإ حيتت ال ةغيصلا نإف لك ىلعو
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 ثدحلا ةياهث دعب ةحصلا تابثإ نماثلا لصفلا
 ةعارق بجي هنإ ذإ 'روصقلا" اذه ىف .! بئاج كلانه نوكي امبرو .يمقرلا
 . ةطيسب ماقرأ ةعومجم ةءارق نم رثكأ ةقدب ةحصلا تابثإ تاباجإ

 ةنابتسا حضوي وهو ٠ لخدملا اذه ةقمأ نم ًالاثم نيبي (4-5) مقر ىنايبلا لكشلاو
 .صاخشألا نيب تاقالعلا تاراهم ىلع بيردت ةرتف ةياهن ىف لمعتست تاعايطنالا لوح

 اذهل بيردتلا ىدأ ام اذإ هجوت نأ نكمي ىثلا 3
 ٠ بردملاو نيكراشملا نيب ةحارصلا نم ىوتسملا

 تاعابطنالا ةعجارم ةتابتسا : ("-8) مقر ىنايبلا لكشلا

 ءألا ىدم حضوتا الا هذهو

 خيراتلا مسالا
 .ةيصصخشلا تاراهملا ةعجارم

 ... وه ىديلعتلا ثدحلا اذه لوح ىسيئرلا ىعابطتا
 اهتاوتع ناكل بانك وأ ةيحرسم وأ مليف نع ةرابع ةرودلا تناك ول
 وه رثكأ هب تعتمتسا ىذلا (ءاّرجألا] ءزجلا

 نم (ءازجالا] ءزجلا
 ... وه ىسفن نع يل تدكلت وأ اهتمطت ىذلا ىتلا ءايشألا دحأ
 وه نيرخآلا نع ىل دكات وأ اهتملعت ىتلا ءايشالا دحا

 ... (يه) وه رثكا هنم ديفتساس ىذلا ةبرج

 .ةجرد لقأب (اهي) هب تعتمتسا ىألا ىبيردتلا ثدحلا نم (ءازجألا) ءزجلا

 (ررس
 ... ( .) ىف ىلا ةدئاق لقألا ىبيردتلا ثدحلا نم (ءازجألا) ءزجلا
 فوس ىرخأ ةرم ةيرجتلا هذه تأدب ولا
 ... وه ةطفل فسقتف ءيش
 وه هلعق مسل فسأتأ ءىش
 ىتاب نالا رعشلا

 بيرتتلا ةيلماق سابق ةبقبكا



 نماقلا لصفلا ثمل ةياهن دعب ةحصلا تابثإ

 نوكي نأ نكمملا نمف ةحصلا تابثإل ًالخدم ديدحتلاب سيل لمعلل طبطختلا نأ مع
 .ارودب ةقلعتملا تالكشملا ىدحإق .ميوقتلا وأ ةحصلا تابثإ لاكشأ نم لكش ىأل ًالمكم
 بردتملا رداغي دقو . ىقيقحلا بردتملا لمع ىلإ ملعت ىأ لقن نم دكأتلا ىه بيردتلا
 بردتملا ةدوع دنع نكلو .هملعت ام قيبطتل ةينلاب ألتما دقو ملعت نأ دعب ةيبيردتلا ةرودلا
 ةطشتلا ةضراعملاو .هئالمزو هسيئر لبق نم مامثهالا مدعو لمعلا طوغض نإف هلمع ىلإ
 ىذلا بردتملا ةمه طبشت دق . ءالمزلاو سيئرلا بناج نم ةديدجلا تاسرامملاو راكقألل
 ىرخأ ةرم بيرد لبق ام قرط ىلإ قالزتالا ىف ادبيسا

 نإ عاجنلا صرف نسحتت فوسو .ثدحيس ام ًاثيش نآ ربكأ
 لمع نكميو .حاجنلا نم ةلوقعم ًاصرق اهل نأ بردتملا ىري فادهأ ىهو .طقف فادهألا
 . لوألا دونبلا راجت دعب ةقحاللا لمعلا ططخ

 نم ققحتملا وأ بردملا عم لمعلا ةطخ نم ةخسن كرت نكعيو
 فرعيسو .اهلشف وأ ةطخلا حاجن ددحيل ةقحال ةلحرم ىف بردتملاب لصتي نأ نكمي
 نوموقي نيذلا نوبردملاف .اهريسو هتطخب ًامتهم ًاصخش كلاذه نأ لقألا ىلع بردتملا

 ناك مهمامتفا نأب ديفت ةعجار ةينغت نوقلتي ام ًابلاغ بردتللا عم تابيترتا
 ةسراملا عضوم لمعلا ةطخ عضول بردتملا ًاعفاد

 عبطلاب ىه حاجنلا صرف اهل لمعلا ةطخ نأ نم دكاتلا ةلواحمل ىقثلا ةقيرطلاو
 لمعلا ةطخ نم ةخست لاسرإ نكمملا نمق .لمعلا سيئر كارشإل ةيباجيإ تاوطخ ذا

 نوكي ال ءارجإ
 نوكي امدنع وأ كلذ لمعل تمت دق ةقبسم تاءارجإ كلانه نوكت ال امدنع الإ ًايرورض

 بردتملا موقي نأ وهو ليدب لخدم كانهو . ةيعيبط ةروصب ثدحي نل كلذ نأ ًامولعم
 ةطخب سيئرلا مامتها ةراثإل ًادمع ىعسلاب هيف سيئرلا كرشيو يباجيإ لمع ذاختاب
 . اهيف هتكراشمو لمعلا

 بودنلا ةيلماق سابق ةيقبكا انقل



 نماثلا لصفلا

 ةفباقملا لخدم

 يف نيكراشملا عم تالياقم ءارجإ قيرط نع بيردتلل ميق ريدقت ىلع لوصحلا نكمي
 رظن تاهجو ىلع لوصحلا نكميو .ًاليوط أتقو بلطتي اذه نأ نم مغرلا ىلع ةرودلا

 ةدكؤم ريغ طاقن وأ كوكش ىأ حيضوتب بردملا مايق عم ةقيرطلا هذهب ةعساولا دارقألا
 تابثإ ةقرو ءلم دعب ثدحي ام ًايلاغ هتإ ذإ ىريك ةميق تاذ ةلباقملاو .ةلياقملا ءاتثأ ىف
 وث ةضماغ ةرابع دوجو فشنكي نأ بردتملا فارصناو ةرودلا ةباهت ىف لمعلا ةحصا
 هتأ مغر كراشم لك عم ةلباقملا ءارجإ نإف فسأللو .ئيحضاو ريغ ريدقت وأ ةظحالم
 - يصقلو ريش الخدم هطجي ان تالاحلا علم ىف دقؤلا نماكلهتسي هنآ الإ لكفم
 : رخآتملا وأ ىروشلا ةحسحلا ثابنإ

 تابثإ ةلواحم بجي ناك اذإ ام لوح كوكشلا ريثت ىتلا بابسألا نم ددع كلانه
 ةياهن ىفف .كلذ ليجأت بجي ناك اذإ امع وأ ًاروق ىبيردتلا ثدحلا ةياهن دعي ةحصلا
 وحن ىلع ةحصلا تابثإ ثودعب حمس ال ثيحب ًادج ًادودهم تقولا نؤكي دق ةرزتلا
 ؛كلذ وحن ءارجإ ىأ ليجأت لضقألا نم نوكي دقف أدودحم تقولا نوكي امدثعو .لاعق
 نكلو .ةعاسلا ىلع نيتزكرم بردتملا انيع تناك اذإ ةلمتحم ريغ ةيعقاولا تاظحالملا نألا

 بردتملل نوكيسف ريدقتلا ةنابتسا ءلم ةصاخب و - ةحصلل تابثإ ىأ ليجنت مت اذإ
 دوسي ام ًاريثك ىذلا ةطبفلاب نع ًاديعب بيردتلا هاجت هلعف دودر ريدقتل تقولا

 ةيقيقحلا لمعلا ةئيب لظ ىف ملعتلا ريدقت نكمملا نمق دعب اميق امأ . ةرودلا ةياهن ىف
 ىلع اهريثات ةيقيقحلا ةايحلا سراعت امدنع ًاصوصخو اهلكاشم ةلجؤملا ةباجاللو

 وأ ةرشابملا لمعلا طوغضف .قالطإلا ىلع اهؤلم متي الآ ىف لثمتت ةروطخ ًامئاد كلانه
 دادزا نيشنتلا لاط املكو ءاهتداعإو ةنابتسالا ءلم رخؤت دف ىرخأ ةماه لئاشم
 ف تانابتسالا عاجرإ تالدعم لوح ًاددحم ًاثحب را ملو .ةنابتسالا ع اجرإ مدع لامتحا
 ىلإ ودبي ام ىلع ريشت نورخالا هركذ امو ةيصخشلا ىتبرجت نكلو . فورظلا كلت لثم
 ةتاملاي ٠ ىلإ ٠" نيب ام عاجرإ لدعم

 انك
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 نيالا لصفلا ثيل ةياهت دعب ةحصلا تابثإ
 + ةحصلا تابنال ةيج راخلا لخادملا

 ةرودلا ىف نوكراشملا هملعت ام ةحص تابثإ وأ جراخلا نم ةحصلا تابثإ ناك امير
 بيردتلا لخدم نأ تبث ام اذإ ةليئمض ةدئافلاف .لخادلا نم ةحصلا تابثإ نم مهأ
 ريدقت لواحت نحنف .مطتلا ةسرامم نويردتللا عطتسي مل اذإو :ةلاعف هقرطو ءاوتحمو
 :نيرصلا نش بيتنتإ هللا نط ةنففتا ينال يختلا زتمتخ
 .ةظرعملا ةدايزل ةحلصلا تابنإ

 ىف ةدايز ىأ تابثإ ىف أماه رود ىمسرلا عباطلا تاذ تارابتخالا بعلت نأ بجي
 ,ردتملل ةيلوألا تايوتسملا ريدقت نم انتكم ةفرعملا تارابتخا لامعتساق .ةفرعملا
 رارمتسا عم مدقتلا ىدم حضوأ .هيق بوغرم رمأ هنأ نيبث اذإ تارابتخالا نع ديزملاو
 رابتخالا قيبطت داعي نيح اطيسب ةحصلا تايثإ رابتخا نوكي نأ ضرتفملاو .ةوونلا
 نكلو , هتسرامم لهست رايتخالا اذهو .نيرابتخالا تاجرد نيب قرفلا ديدحتل ىلوألا

 ةقرعملا ىف ةدايزلل رابتخا درجم هلعج ىف لخدتي دق لماوعلا نم ادع
 وأ فرعي صخشلا ناك نإ رابتخالا عضوي بوتكمو ىمسر رخآ ناحتما ىأ لثمف

 نم انفاغأ سيل رابتخالا اذه ىفو :نيدبحملا نمّرلاو مويلا يف ةلئسألا تاباجإ فرعي لا
 دقف .ةباجإلا فرعي ةطاسبب سيلو تامولعملا مهفي صخشلا ناك اذإ ام ةفرعمل ليبس
 ىف رظنت اتمد ام نكلو , ببسلا ةقرعم نود ةحيحصلا ةباجإلا ةفرعم بولطملا نوكيا
 ناكم اهل نوكي نأ ردني اهدحو ةيميداكالا ةفرعملاف لمعلا ىف ىلمعلا قيبطتلل بيردتلا

 .ةنراقملا ةصرقل صاقنإ نم هيدؤب دق ام مغر ؛ ةيعقاو رثكأ رابتخا كانه نوكي دقو
 مهيلع بجي ىسيئر طاشنب نيبردتملا مايق وهو ؛ قباس رابتخا عم ةرشابملاو ةطيسيلا
 نع ربتختس تناك ىتلا ةقرعملا كالتمال ةجاحلا طاشنلا اذه لمشيسو . ةقدب هؤادأ
 فزعي الا دقو هطاشنلا ْنَم ىساسأ رج انف تامولعللا نكلو . رشابم ناهتما قيولط

 نمف تارابتخالا قيبطتل ةرورض كانه تناك اذإ امأ .رابتخالا دبق مهنأ نوبرد
 ىهو +: لصقلا ىف ًاقياس ةدراولا لاكشالا ذخات نأ نكملا

 ل 1
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 تدل ةياهت دعب ةحصلا تابثإ نماللا لصفنا

 ةحوتفملا ةباجإلا «

 جودزملا رايخلا «

 .ارايخلا «

 ةريصقلا تاباجإلا «

 ديرأ .اذإو .تارابتخالاو تانابتسالا هذه نم ىأ عضو لهسلا نم سيلو
 نوكت نأ بجيف بيردتلا ةحص ريدقت ىف ةيلعف ةدئاف اهل
 اهتعجارمو اهبف رلفتلا بجي اهفالخو تاملكلا رايتخاك تاريفتملا نأ ىنعي

 + تاراهصلا ةحص تابنإ

 ةددعتملا

 ءانثأ وأ ةيادبلا ىف هنم ليسنب سيل بيردتلا ةرود ةياهن يف تاراهملا ةحص تابثإ
 .ةقباسلا تاريدقتلا راركت ىلع ىساسأ لكشب ىوطني وهو .ةرودلا فصتنم

 ةحص تبثي كلذ ناف ببردتلا ةرود

 اهم ىلع لوصحلا ديكأتق .فادغألا عم ريغتلا اذه ىشامتي نأ ةطيرش بيردثلا
 خ ةميق ىوس دجوت الو .ةديدج ةفرعم ىلع لوصحلا ديكأت نم ريثكب بعصأ ةديدج
 قلعتت ةلكشم اتفصو اذإف .تاراهملا ىلع لوصحلا ريدقتل بوتكم رابتخا عضو ىف ًادج
 ذخان انعد .ةعونتم تاباجإ ىلع لوصحلا نكمملا نمف بوتكم لاؤس لكش ىف ةراهملاب
 ةياهن ىفق .داشرإلا بيلاسأ ىلع زكرت ىتلا تالباقملا ىلع بيردتلا ةرود كلذ ىلع ًالاثم

 لثم ةلئسألا نم ديدعلا هيجوت نكمي ةرودلا
 اَذإ لعقتس اذام
 ؟ عضتس طيطغت ىف .ةصرقلا تيطعأ اذإ

 ؟ ةلياقملا ءاثثأ اهب رمتس ىتلا لحارملا ددع وه ام

 ةلسألا هذه نع ةباجإلا دنع تارايخلا نم دع نييردتملل ةبسنلاب كانه
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 قماثلا لصفلا تما ةياهت دعب ةحصلا تابثإ
 هتوعيطتسي ام لضفابو ةنامآب اهنع اوبيجي نأ نكمملا نمق

 . اهديري بردملا نأ ضرتفملا نم ىتلا ةقيرطلاب اهنع اوببجي نأ نكمملا نمو
 .باتكلا ىف ةدراولا تاباجإلا ىف ةعبتم اهنأ نودقتعي ىتلا ةقيرطلاب اهنع نوبيجيو
 . ةينالقع ريغ وأ ةينالقع .ةقيرط ىأب اهنع اوبيجي نأ نكميو
 . مث دق ميلعتلا نأ ةيضرم ةروصب دكؤي ىذلا وه هدحو لوألا رايخلاو

 نأ مغر .ةحصلا تابثإ ىف حاجنلا نم ربكأ ةصرفب عتمتي لخدم كانهو '
 2, .ًاقباس هفصو مث ىذلا ةفرعملا ريدقت طاشن ةازاوم وهو :ةبولطم ةريثك ًارومأ
 ىلإ لصوي كلل ةجيتنو . تالاحلا تاساردو راودآلا بعل مادختسا ىلع كلذ ىوطني
 تناك اذإو .تاراهملل ةرشابملا ةبقارملا جيتي هنكلو ٠ ةعتطصم فورظ لظ ىف ريدقت
 ةفرعم ضرغب ةلاح ةساردي مايقلا نكميف .ةراهملا نم دحاو بئاج ىلع تزكر دق ةرودلا
 الو .ةرودلا ءانثأ بناوجلا نم ددع ةيطغت تمت اذإو .نكمم دح ىصقأل بردتملا تاراهم
 نم لسا لدن يريودخأا نب ومضر قيس كداز اسئازت ىف هج وكفُي
 ٠ ةلحرم لك ةياهن ىف تاريدقتلا

 ىدحإب اهريدقتو اهتيقارم نكمي رخأ طاشن وآ ةينبرمتلا ةلباقملا ثودح ءانثأ ىفي
 نم ةركبم ةطزم ىف دي دق ةزاهلا ىوتسم ناك' اإو ًاقباس تفرز تلا قرطلا

 اذه نم ًاريبك عنا ضل نو .ًارهاظ نوكيس ةراهملا ىف ريغت ىأ نإف .ةرودل
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 ىف هجئائن ردقت مث عضوي نأ نكمي أيلمعو أددحم ًارابتخا
 . ةيبيردتلا ةجاحلا هددحت يذلا ةراهملا ىوتسم لباقع
 كولسلا ليلحتت

 فقاوملا يف تاريفتلاب بيردتلا قلعتي اهدنع كلذو ةبوعص رثكأ ريغتلا ريدقت دعي
 امتيأ نكلو .ةيتاذ نوكت فوس تالاحلا هذه ىف تابقارملا مظعمف .كولسلا تاراهم ىفو
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 تملا ةياهث دعب ةحصلا ثانثإ نماثنا لصقلا
 لامعتسا نكمي :هيق ليدعت وث رييقت ثادحإ ضرغي كولسلا ةبقارحل ةجاح كلانه تناك
 رود لالخ كولسلا ليلحت ل لامعتسا نكعي هنأ قياسلا ىف ائيثر دقو .ةيلعاف رثكأ ةادأ
 3 مت دقو. كول طن ةيمتتل طيطختلا اهلمكاب
 ةاخ ىلإ مسقم لؤيج ةقيبصب طغلا
 ليفت ى نيرعر كرلسلا ليدتم يفر اومكشتالا نكتيو» ىرورض يكولس ليدعت

 ذإ ؛ "صعب" ةملك لامعتساب ةقفخم ةروصب تارابعلا عضوتو .ريفتلل أتابثإ هرابتعاب
 ةبقارملا لثمت نأ ةرورضلاب طرتشي الف ةقيقد نوكت دق كولسلا ةبقارم نأ نم مغرلا ىلع
 جذومنألا عم بسانتت ةقيرط ةعومجملا وأ درقلا كلسي دقف .طقف ىقيقحلا ملعتلا
 ال ةرودلا لالخ بساثملا ىوتسملاب ءادآلا نكلوب بيردتلل ًاساسأ نوكيس ىذلا ىكولسلا
 ءاضرإل نوعسي دق نويردتملاف .لمعلا ىلإ ءادألا اذه نأ ةرورضلاب ىنعي

 كلتب عئقن نأ انيلعو «هتبقارم اننكمي ام لك اذه نكلو .كولسلا كلذب ةطاسيب بردملا
 ةلحرملا هذه ىف هيلع مكحلا نكمي ام لك وه هنأ رابتعاب
 | ةيصخشلا تافصلا ةموظنم

 نكمي ةفلتخملا فئاظولاب ةقلعتلا تافصلاو رعاشملاو تاهجوتلا نأ ًاقياس حرتقا دقلا
 تافصلا ةمولغتم لخدم مدختست ةلباقم قبرط نع بيردتلا ةبادب دنع وأ لبق اهديدحت

 راركت نكمملا نم . ةحرتقملا ةريثكلا ىرخالا لخادملا عم لاحلا ىه امكو .ةيصخ
 تاقصلا . لا ةياهت ىف ةيصخشلا تافصلا ةمر

 ىلع ةزيم هل ةيصخشلا تافصلا ةمظنم لخددو .اهليلحتو ًاقباس هؤلم مت امي ةيصخشلا
 ءريثكب لقأ ةلباقملا ىرجي نمل ةرشابملا || نوك ىف ىرخألا تالباقملا قرط ضعب
 تامولععلل هداسفإ لاعتحا لقي كلذلو

 , يسيل ضن يطيح سلس دات ى تقف خطا يتسا#
 كلانه فقاوملاو كولسلا تاراهمي ًايلك قلعتي ىذلا ملعتلا ةحص تابثإ ةلواحم دنع

 انمدام ةقيقحلا ىفو .يعوضوم رابتخا عضو قيرط ضرعتت ىتلا تايوعصلا نم ريثكلا
 نع ثحبلا يف ةالاغم كانه نوكت دقف ًامامت ةيتاذ نوكت داكت بناوج عم لماعتن اننأ
 - ىعوضوم ريدقتا

  0-0-7القفقق 



 نملثلا لصف ثيل ةياهن دعب ةحصلا تابثإ
 ةطساوي ةرودلا ةيادب ىق ًايتاذ اهصيخشت مت ىثلا فقاوملا ىلظن لوصحلا مت اذإو

 .ةرودلا ةياهن ىف ةنابتسالا راركت نكمي تركيل وأ نوتسرث سايقمي ةأسثن
 نكلو ريفتلا ىلع ةلالدك اهريدقتو اهتشقانم نكمملا نم نيسايقملا نيب تافالتخا ىأو
 . ىرخألا ريدقتلا لئاسو ىلإ ةفاضإلاب ةداع متي كلذ

 عم أصيل لي .بسحف ةيفاعةجردب ةيتان جئاتن عم. لماعتن ال اننأب فارتمالا بجيو
 ال مأ ًادمعتم كلذ ناك ءاوس ةنطاخلا تاباجإلل ةيلاع ةجردب ةلباق تانابتسا

 ىنعملا ىف نيابتلا ىلع ةسسؤملا ةنابتسالا نم ةئراقملا ىف بعصأ تانابتسالا هذهو
 صرحلا ىخوت نم ءرملل دي ال ةيتاث ةرمو .ةلوهسب اهل ةيمقر ةميق ةفاضإ نكمي ىتلاو
 نإ ذإ .كلذك سيل رمألاف .ةقيقح ًايعوضومو أيعك لخدملا لعجي كلذ نأ ضارتفا مدعو
 . ةماهلا تارييغتلا ديدحت ىف دعاسي ىلاتلابو تانراقملا لهسي هنأ وه هيلإ ىدؤي ام لك

 ةفدختنملا اهنمقت ىه بيرشلا ةياهل يف ةمدشتسملا بيرقتلا نيابت ةنايتسا جدونتو
 تارشؤم ديدحتلاب ناللحيو ذندنع نائراقي نيجذومنلا الكو .كبق وأ بيردتلا ةيادب يف

 ًاهجوم انمامتها نوكي نيح نكلو .هدعيو رابتخالاو لبق يكيسالكلا لخدملا وه اذهو ؛ريغتلا
 . طيسبلا لخدملا اذه ىق ةريطخ روصق هجوأ كاتهف .فقاوملاو كولسلا تاريقت ىلإ

 نأ ديرت ىتلا بئاوجلا ةرادإلاو فارشإلا تاراهم ىلع بيردت ةرود ردقن انك اذإو
 هجوتن نأ اننكمي بيردتلا ةيادب ىفق كلذل ةجيتنو .نمزلل بردتملا لامعتسا اهيف رظنن
 نم سايقم ىلع ًايتاذ أريدقت هنم كلذ بلطتيو .نمزلل بردتملا ةراداب قاعتي لاؤسب
 يلاتلا وحنلا ىلع نوكي دق يجذومنلا لخدملاو .ماقرأ ةرشع

 لمعلا ىف تنقو مادختسا

 ديجركتنل يشي
 ىتاذلا هريدقت نأ ىأ 7 ةجردب هسفنل ًاريدقت درفلا عضي ةرودلا ةيادب ىفق
 اذه نأ اميو .ةيئانثتسا ةروصب رهام سيل نكلو تقولا لامعتسا ىف .أمامت رهام وه

 ةنابتسالا انلمعتسا اذإ لقألا ىلع نكلو .يئاذ ةرورضلاب وهف تاذلا نم عبان ريدقتلا
 . هسفت ساسألا نم ىتثت اهلك ةيئاذلا ماكحالا نإف ,ةبسانم نم رثكأ ىفا

 ديج مكحتل عضخي
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 تدحلا ةياهث دعب ةمصنا تابثإ نماثلا لصفلا

 كلذ نإف ةرودلا ةياهن ىق ةحصلا تابثإل رابتخاك اهتاذ ةنابتسالا تمدختسا اذاو
 تانابتسالا نأ امبو .ققاخت دنا

 رصنع ردق ةرودلا ةيادب ىفف .ًابرهاظ لوقعم ساسأ ىلع جناتتلا ةنراقم انتكمبف ةقباطتع

 عمو .ةرودلا ةياهن ىف 8 ١ ةجردب رذق هنأ ضرتفن انعدو .3' ةجردي تقولا لامعتسا
 .ةراهملا ىف ةدابز كلاته ,ةيباسحلا ةيحانلا نم ةقيقد تسيل ةنراقملا نأ رابتعالا ىف ذخآلا

 ركذتن نأ بجي نكلو ةراهملا ىف ةزيمتم ةدايزب تسيل هذهو .
 ةيادبلا ىف هب سأب ال ةراهملا نم ىوتسم وهو ا ناك لوالا ريدقنلا ىوتسم

 كلاته لك ىلع
 كلذلو أقيقد نوكيا
 .اذلا عادخ بئاوج ضعب كلاثه تناك امير

 :املاب ٠١ لدعمب ةددحملا

 .ردي ريدقتلاف .اهيف رظنلا ديفملا نم ىرخأ تاناكمإ
 نكلو .ةيقيقح نوكت دق ةناملاب ٠١ لدععب ةراهملا ىف ةدايزلا ن

 ريدقدلا نث مغرو ءىلوألا ريئقتلا ىفا

 ةئاملاب١٠٠ لدعمب ةراهملا ىف ةدايزلا نإف ىلوألا ريدقتلا نم ةيعقاو رثكأ نوكي دق ىنا
 . ةيقيقحلا ةدايزلا سكعت ال دق

 نأ دكؤملا نمف : بيردتلاب درفلا ميوقت ثولتل ةجيتن ديكاتلاب نوكتس ةجيتتلا هذه
 . بيردتلا ةجيتن تعفترا دق نوكت داكت مهتاروصتو نيبردتملا ىعو

 ىتالثلا رايتخالا لخدم
 ةنابتسالا ءلم ىه لمتخللا ثولتلا اذه جئاتن رابتخا ةلواهم قرط ىدحإ دعت

 نم بلطي :ةرودلا ةياهن ىف ةيناثلا ةرملل ةثابتسالا المت نأ دعبف , ةثلاثلا ةرملا اهسفنا

 مهنأكو . اهؤلم نيبردتلا نم بلطي ةرملا هذه ىف نكلو . ةثلاثلا ةرملل اهؤلم بردتملا
 مهيدل امب ىرخأ ةرايعب وأ  مهتراهمل نهارلا مهروصتب نكلو ةرودلا ةيادب دنع اهنوؤلمي
 انغ ىلغآ يوتسم تناك 7 ةجرفلا نآ لاثملا اذه ىف ضرتفت اتعيو .نآلا ةقرعم نم
 ةثلاقلا ةرملل ةتلبتسالا ءلمب بردتملا ماق امينعف كلذل ةجيتتو ,ةقيقحلا ىف رمألا وه
 ىف ةدايزلا نأ حضويو .”؟" ةجرد يقيقحلا ىلوألا ىوتسملا ىطعأ .ديدج ىعو نه هيدلا

 هده تئروق امدنعو .ةثاملاي١٠ نم الدي ةثاملاب ٠٠ لدعمي تناك "87 ىلإ 7” نم ةراهملا
 ىف ةدايؤلا لوح هسفن بردتملا رظت ةهجوبو ةراهملا ةسراممل ىرخآلا تابقارملاب ةدايزلا
 . بيردتلا ةحصل ةيعقاو رثكأ تابثإ اهنأ تدب ةثام اب ه-رادقعب ةدايزلا نإف ةراهملا
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 نملتلا لصفلا ثدحلا ةباهن دعب ةحصلا ثابلإ

 ةفلتخم بيردت تارود ةدع لالخ -- اذه يثالثلا رابتخالا لخدم تلمعتسا دقو
 ىلع بيردت ةرود ةيادب ىفف .ةيناسنإلا تاقالعلا ىلع بيردتلاب ةقلعتملا كلت ةصاخو
 ةحضوملا ىتاذلا ريدقتلا ةنايتسا .لمب نوبردتملا موقي صصاخشالا نيب تاقالغلا تاراهم
 ىف ةيناث ةرم اهسفن ةتابتسالا لمعتستو )١(. هللاب كلذ ددحيو ؛(4-5) لكشلا ىف
 رثكأ ريدقت ىلع لوصحلا متي ىكل أريخأو .(؟] ءلملاب ةرملا هذه ددحتو ةرودلا ةياهن
 (5) لملاب ددحتو ىرخأ ةرم ةرامتسالا لمت بيردتلا ثيولت نود ةيعقاو

 ٠ تاجردلا ملس لامعتسا لالخ نم ثاثرا نكمي ثالثلا تانابتسالا هذه نمو
 تانايبلا ةدعاق نإف ةيمقر تاريدقت عم لماعتن اننأ مغر هنأب ريذحتلا راركت بجي نكلو
 نيب طقف سيل تافالتخالا حيضوتل تانراقملا لمع نكميو .ةيلاع ةروصب ةيتاذ لازتال
 * لملا نيب ًاضيا نكلو (يلوألا ىلصالا ءلملا) ١ ءلملاو(بيردتلا ةياهن ىف ءلملا) ؟ +لملا
 ًاصخلم (2 .4) مقر لكشلا عضويو . (هريدقت داعملا ةيادبلا ىوتسس) ؟ ءلللاو
 ,٠ تانراقملا ةفاضإ عم اهؤلم مت تانابتسالا

 ةنابتسا ىثالثلا رابتخالا لخدم : (4-4) مقر لكشلا
 مسفلا
 0 6 ق8 .ةيكولسلا تاراهملا ةتايتسا
 لمي نأ دقتمت ام ًاهضوم "٠١" ىلإ ٠" نم ملسلا ىلع دنب لك ليام ةناغلا يق ريشننلا ءاجر

 .ةعومجم ىق رضاحلا تقرلا ىف كتاردق ىوتسم

 ريف موف 6ع ععم
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 اننلتنلنيبلل
 هنمس بيسي بحمم نيرخآلا راكفأ دئاسأ -؟

 نيرخآلا راكفل جمدب موقأ -4
 يكولس كردأ

 ----- كل



 ثدحلا ةياهن هعب ةمصلا تانلإ نماتلا لصفلا
 راكقالاب مدقنلاو تاحرتقللاب ردابأ

 اقفل ل 1 ل ]ل1 لل ل 2 زيرقألا رظن تابجو عع ىفالتخلا عضيأ دا
 7 ىرظن .:اهجرل ىئادبإ رق ىف مكحتا

 1ةقتقت ة (ةهنست ئيرخالا رعاتم ىلع وكلا 4
 هنمسني عيبعتم تدحتأ نا لبق ركفا ١

 اآلفتنلل ]ل3  نيرخالل شام يس ىلع رطبسأ ١
 رميوتت خل ستوو نيرخقلا كولس كرنأ 1
 اقل للي ل1113  .نيزخألا ىلع قرشلل ليما ىلع رطيسأ -1؟
 318 7 للا 5 0 "دل ةغوبجملا ىف ًيباجبإ أوو بقا: 14
 05558 لاا قيرخألا ءارق نبأ -6
 نيرخالا ىلع ةرطيسلا شلراحم رادقم ىف مكحتأ -1

 يرظن تاهجول نوممتسي نيرخآلا لعجأ -1
 تيصصلا لمحتأ -8
 يرض نييعألا رف ا1قإ

 نيرغنألا ساس -ا

 [ءكالنل 14-1-1111 ةةقياوو يوتعيا

 اريدقتلا عم (؟دومعلا) ةرونلا ةياه تاريدفت ةنرانقم دنع هنأ ماقرأل
 رييفت ثدحي ملو :رصانعلا صعب ىف تاراهملا ىف ةدايز كانه تناك (؟دومعلا) ةيلوآلا
 نمض . ىرخأ رصانع ىف ةراهلا ىف فيقلع صقن ىلإ ةفاضإلاب .رخآلا ضعبلا ىف

 ةجيتلاف ةيمرفلا تاريغتلا عيمج دنعو . ةثاملاب 54 ىلإ ثا
 ةئاملاب 15: لدعمي ةراهللا ىف ةماعب ةدايز يه

 و ماعتا كريدقت عضن نب و ماغتا ةلريبتت عضن نيآ
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 نماثلا لصقلا ثددحتا ةياهن دعب ةمصلا تابلإ

 نأ ضرتفن نأ ملسألا نمف ىعولا ةدايزب قلعت ةرود ىف رظنن اننأ رابتعاب نكلو.
 كلذلو .يلوالا ريدقتلا يف اوؤطخأ دق ىعولا ىف تالكشم نوناعي اوناك نيذلا نيبردتملا

 « هريدقت داعملا ةيادبلا ىف عضولاب ةيعقاو رثكا ةروصب نراقت دق ةرودلا ةياهن جئاتن نإف
 انئإف كلذل ةجيتنو .ةرودلا ةياهني داز دق ىعولا نأ ًاضيأ ضرتفن نأ ميلسلا نم هنإ ذإ
 الن ةتابتسالل ثلاثلا ءلملا ىف اهريدقت داعملا رظنلا ةهجوب (؟)دومفلا نراقت امدنع
 هتالاحو ليثض هرادقم نكل تاراهملا نضعب ىف ضقانت كانه لاي الف .ةنيعم تارييفت

 مدع" تالاح ضعب تحيصأو « تادايز حيصأ دق صقتلا ضعب نأ امك .ًاددع لقأ
 عومجم حبصأ امك .ربكا تاذايز ىلإ تادايزلا نم ريثكلا تلوحتو .تادايز نآلا ”ريغتلا
 لبق ام نايبتسا نيب ةدايزلا لدعمي ةنراقم ةثاملاب 45 لدعمب ةدايز نآلا تاريغتلا
 - ةناملابا 9 غلابلا هدمب امو بيردتلا

 ىه ىتلا كتك ةنراقملا تاريدقتلا ريسفت ىف ديدشلا صرحلا نم دبال نكلو
 كلث نع ًاريثك فلخت ئاتن ىطعي دق ةحصلل أحجات تابثإ نإ ذإ ٠ شاقنلا عوضوم
 . هالعأ ةدراولا

 ةياهن ىف ريدقتلا ةرتف نيب ةثاملابأ ه لدعمي تادايزلا حضوي (4-7) ىئايبلا لكشلاو
 نأ كلذ نع ًالدب حضوي (؟) دومعلا نكل . (١دومعلا) ىلوألا ريدقتلاو (؟دومعلا) ةرودلا
 رديت ثيح ةئاملاي غ5 نم ريثكب لقي ةيقيقحلا ىلوألا ةلاحلا نم ةدابزلا ردقي بردتملا
 امدنع , كلذ نم ةوسأ فقاوملا ضعب نوكت دقو ,ةناملاب ؟؟لدعمب ةيقيقحلا ةدايزلا
 سكعي دق ًأريدقت (5) دومعلا عضوي نيح ىف رفصلا تحت تاجرد ؟دومعلا عضوي
 وأ ًالشاف ناك يميلعتلا ثدحلا نب بردعلل ىحوت دق جئاتنلا كلت لثمو .ةيباجيإ ةدايز
 .لقألا ىلع بردتملا كلذل ةبسنلاب ًايئزج ًالشاف

 ظحلا نسحل تنك ىنكلو :ةرم لوأ كلذ ىل ثدح امدنع ىلعف در ناك ديكاثلاب اذه
 دلا ةياهن دعي بردتملا عم جئاتنلا ةشقانم ىلع ًارداق
 ىف ىعقاو ريغ ناك هتأ كردأ دق بردتملا

 نأ كلذ نع ضخمت دقإ



 ثدحلا ةياهت دعب ةحصلا نصاثلا لصفللا

 ةيكولسلا تاريبغتلاو ىعولا اذه نكل .تارم ةدع داز دق مهيعو نأو أمامت ةحجان تناك
 نم رثكأ تقول ةجاح ىف بردتملا عبصأ ثيحب ةيرذج تناك ةيرورضلاو هنع ةجتانلا
 .اهعم فقيكتلل ةرودلا ءانثأ حاشملا

 تسيلو) ةيعقاو رشكأ جئاتن ىطعي ىثالثلا رابتخالا لخدم نأ ىتبرجت عضوتو
 بوي هنأ نم وطرف ىلع هذقيو بيردتلا لبق. رابختنلا لخدح نم (لمعفا ةرهرضلاب
 تت ةيتاذلا هذهو .ةيتاذلا ةجلاعملل ةساسح لازت ال ةقيرطلا هذه نأب فارتعالا

 يتاذلا ريدقتلا نيب لكش ىأ ىف عيطلاب
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 نماثلا لصفلا ثدحلا ةياهت دعب ةحصلا تابثإ

 تانابتسالا تاباجإ صخلم : (8-0) مقر ىنايبلا لكشلا

 7 وعلا | ؟ دوعفلا | ١ دوعفلا 971
 للا شيلا | (ىئاهتلا) | (ىثدبملا)

 هيف وضتع تنأ ةعومجم ىف
 [انندقلا ؟نقنالا 13 مالك ةيمك ىف مكحتأ
 4| 0“ 1 ًاقيغدو ارصتخم نوكأ
 ته[ 62| م نيرخآلا راكقأ هئاسأ
 ا | ١ نيرخالا راكفلا ىلع ىنثا

 نك | "| يكولمم كردأ
 ا | 6016| * راكفالاب مدقتلاو تاحرتقلاب ردابا
 تناقل [نكذكا هن نيوخآلا رطن تاهجو عم ىفاتخا حضوأ
 | ت0 ىوقن تاهجوا ئاديإ ردنا ىف مكمتأ
 ا | نيرخآلا رعاشم ىلع كرأ
 طل | 20" ديدعتلا نأ لبق ركفلا -1

 نهد نتذل - نيرخالا ينمالتم يدم ىلع رطيسأ - ١
 سلك | ن6[ < نيرخألا دواس كونا -1
 5[ 0"| ' نيرخآلا ىلع قوفتلل ليلا ىلع رطيسأ-
 لندن ل ةعوبجللا ىف ًاياجيإ ًاروه بلا -
 61 * .نيرشألا ءارآ زربأ- 5
 قدا ل نيرخآلا ىلع ةرطيسلا لواحم رادقم ىف مكحتأ -

 مز[ * ىرطن ةهجول نوعمتسي نيرخآلا لعجأ
 6 تمصلا لمحتأ
 مدا 50 ىرعاشب تيرقأا ريخأ ١

 66[ - نيرخألا دعاسالا
 05| ةيصخشلا كاراهدلا ماعلا ىلهلا ىوتسلا
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 فدحلا ةياهت دعي ةحصلا تابلإ نماثلا لصقلا

 تانابتسالا تاباجإل ةيئاصحإ ةنراقم : (4-1) مقر ىئاببلا لكشلا

 + نوتلا | «دوبعلا |.ةدرسلا | فتصلا
 1 21 53 ل
 نقلزنا [نكنذللا 13001 هك
 نذل كدا 80 3
 مود[ ىدتإ < | ث

 مدل ؟نكننلا 5101
 ال11 1211 031 هن

 ع[ 0[ <
58 8211 211 

 د1 1 1 53
 2 59 ك8 36

2 1 72 0 
 للاكل عدنا 1301 ل

 11 3 تق 5
 م[ ١

| 
 مدنا ةناانللا اكل
2 1-1 
 مرا تنل 15201
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 عساتلا لصحفلا

 ,ردتلا دعب ام ةلئسأ

 ثدحلا ءاهتنا دعي متت ىتلا هتحص تايثإ وأ بيردتلا تاريدقت نإ لاقي ام أبلاغ
 :رودلا تناك اذإف .جئاتن ةيأ لوح ةريطخ أكوكش ريثي ريطخ للخ اهبيصي دق يبيردتلا
 ثدحلابو مهسفنأب نيبردتملا رورس غلبب نأ نكميف ةيلاع ةجردب ةعتممو ةحجان ةبرجت
 . ةصاخ ةيفطاعلا ةلاحلا هذه ىفو . ةرماقلا ةطيفلاب روعش ةلاح ىف مهطجت ةجرد
 تاقالع مهعم اونوك دق نوثوكي امير نيذلا بالطلا نم مهءالمز نوعدوي مه امنببو
 نمف .ةشوشم نوكت دق بيردتلا لوح اهنع نوربعي ينلا رظنلا تاهجو نإق .ةصاخ
 ثالثب ديزت دق ١-٠١ نم حوارتي ملس ىلع ىطعن ىتلا تاريدقتلا نأ دج نكمملا
 ,دلا ةياهن ىف فطاوعلا هذه بيسبو .ًالعف هؤاطعإ بجي امع طاقن عبرأ وأ تاجرد
 ةلداع ريغ ةيمست نوكت ام ًاريثك ىهو اضرلا تانايتسا" تاتابتسالا ىلع قلطأ

 ةياهن دعب ام ىلإ ريدقت ئأ ريخأت نإف ىرخأ تارابتعا ىأ ًابئاج انكرت اذإو
 بابسأ هل ةرودلا ةياهن نم ًالدب قحال تقو يف ةحصلا تابثإو ميوقتلا تالواحمب مايقلا نكل .ةينالقع رثكا ىوتسم ىلإ طبهت نأ ةشوشملا فطاوعلل عمسي ةرشابم ةرودلا
 ةحصلا تابثإ نم ةيمهأ رثكأ ميوقتلا عبصي مث نمو .ةددحم
 بيردتلا دعب ام ةلئسأ

 ةركف ءاطعإل ةرودلا ةبادب لبق ام عامتجالا ةمبق ةشقاتم سداسلا لصفلا ىف تمت
 ىف ةدعاسملا مث نمو , لمعلاب بيردتلا طبر ىف بردتملا ةدعاسمو ةرودلا ةيادب لبق اهنع
 بيردتلا ةحص تايثإ

 قفتا امب ىبيردتلا ثدحلا ةياهت دعب ماسقألا ىريدم ءافيإ ردقلا سقنب مهملا نمو.
 ةكئسأ عامتجا وه اذهو . بيردتلا ثدح دعب عامتجالا وهو ٠ تاعامتجالا كلت ىف هيلع
 نإق الإو عامتجالا اذه دقع نم دكاتي نأ مسقلا ريدم ىلع بجيو .بيردتلا دعب ام
 مهل سيل مهيريدم نأ نوبردتملا سحأ :دناف نم ريثكلا

 نع -- 1

 اذإ أرده بهذيس بيردتلا



 عساتلا لضقلا بيردتلا دعبام ةلئسأ

 بجي عامتجالا اذه نإ لوقلا لهسلا نمو .ملعتلا ةيلمغ ىف مهكارتشاب ىقيقح مامتها
 مهيريدم لعف در نإ لوقلاب نويردتملا قلعي تايسانملا نم ريثكلا ىف نكلو ؛ ثدحي نأ
 ؟ًابناغ تنك له“ وه قالطالا ىلع لعق در ىأ ردص نإ بيردتلا نم مهتدوع دنع ديحولا

 ؟اهب تعتمتسا له .ةرودلا كلت ىف ًاكراشم تنك .هآوأ" .انه كرأ مل ىننأ تننظ دقل
 اذكهو . ًادغ ريرقتلا اذه دادعإ نم غرفتو -يش لك كرتت نأ كئم ديرأ ةبسانملاب

 ءيشلا ضعب لاط دق هبايغ ناك اذِإ ةصاخب ٠ لمعلا طغضب بردتملا سحي فوسو
 تمت ول ىتح دراولا ةلس ىف لمعلا نم لئاه مك كلانه نوكي نأ لمتحملا نم
 ةرتا مق ام ةسراسل لاجملا حيتب نأ نع ديعب خانملاو . لمعلاب رخآ صخش مايق تا

 نم ةرتفل بيردتلا نوستب هذه لمعلا ةئيب ببسب مهنإ ئيبر ريثكلا لوقيو .هملعت
 دعب رخبت دق نوكي بيردتلا ةسرامم زفاح نكلو .لمعلا نم مهتاق ام ضيوعتل نمزلا
 لا كت

 لوحت ىتلا ةطغاضلا هبايسأ كلذك مسقلا ربدلل نوكي دقو
 تامازتلا نومدختسي نيريدملا ضعبو .بيردتلا دعب ام ةلئسا عامتجا دقع ىلع بردتملا

 ىتحو .ديدهتلا نم ءيش ىلع ىوطني عضو هنأب ضعبلا رعشي دق ام بنجتل أرذع لمعلا
 دعب نكمي ام عزستب رخن دعوم ديبحت بجي :يلصألا دعرلاب مازتقلا مكيف اذإ
 هعوجر نم ًأدج ريصق تقو دعب بردتملاب عامتجالا مدع ديقملا نمو . ىلصألا خيراتلا
 ىق كانهق , نيعوبسأل تدتما ةيبيردت ةرود نم هعوجر دعب لوالا مويلا ىف لقنلو , لمعلا
 عوبسألا نم دعبأ ىلإ عامتجالا ليجأت بجي ال نكلو .اهنم رقم ال ىتلا دراولا ةلس
 مسقلا ريدم نم لك مامتها صقاثتي لوطأ ليجأتلا ناك اذإف .ةرودلا ءاهتنا بقعي ىذلا
 .دجم ريغ عبصأ ء ادنجالا دقع نأب امهالك رعشي امبرو . امهزفاوحو بردتملاو

 ريدملا نم لك رظني نأ بجيو .بردتملا ةدوع دعب ةعرسب عامتجالا دقع بجي كاذلو
 مهل نوكت دقق .ع امتجالا ىف ةكراشملل نيبردملا ةوغد ديفملا نم ناك اذإ اميق برتملاو
 اهب قيطي ىثلا قرطلل مهحارتقاب لمعلا ئلإ ملعتلا نم لاقتنالا ىلع ةدعاسملا ىف ةدئاف

 لوح شاقن ىأ ىف نودعاسي دق مهنا امك .نيعملا لمعلا فرظ ىف هملعت مت ام
 اذه نأ ىلع قافتالا بجيو . (هسيترو] بردتملل ةبسنلاب ةيفاضإلا بيردتلا تاجايتحا
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 جيرتلا دعب ام ةلئسأ عسشاتلا لصقلا

 :اد كانهق . هسيئرو بردتملا امه ناتيسينرلا ناتيصخشلاف .شاقتلا ىف ىوتاث رودلا
 بيردتلاب قلعتت ةياهنلا ىف ةلاسملا نال بردملل تايلونسملا لقت ريدا لواحي نأ ةروطخ
 انا ةيلتت رق اب قينللا لوسي نم ان يردك قوس دجرلا ندع كاز بع

 ىتلا ديحولا سقسقلا وه مسقلاريخمر بردتمال يقيقحلا لمعلا قاينس ىف بيردتلا
 ٠ لاجملا اذه ىف ةيلوؤسم لمتحي

 نكمي ىثلا ةديقملا عيضاولا ضفب ىلإ سداسلا لضفلا ىف ةراشإلا تمت دقو
 ىه عيضاوملا هذه مهآو .عامتجالا كلذ لالخ اهتشقانم

 ؟ بيردثلا ةيلعاف لوح كعابطنا ناك اذام «

 4 (نييردملا وأبردملا ةيلعاق لوح كعابطنا ناك اذام «

 ؟ كتاجايتحا ةيبلثل هيف كراشت ثدح بسنأ وه ىبيردتلا ثدحلا ناك له «

 ثدحلا فادهأ بيردنلا ققح ىدم ىأ ىلإ +

 دتلا ققح ىدم ىأ ىلإ +

 ؟ اهتدكأ ون اهتملعت ىثلا ةيسيئرلا ءايشألا ىه ام «

 ؟ ملعتلا اذهب لعفتس اذام «

 ؟ يبيردتلا ثدحلا ةياهن ىق اهدادعإب تمق ىتلا لمعلا ةطخ ةشقانم ديرت له +

 مكو ؛ ةرتف ىأ لالخو ؟ ةقيرط ىأب ؟ اهتملعت ىتلا بئاوجلا لاخدإب موقتس فيك «
 بلطتتس لهو ؟ اهجاتحت ىتلا ةيفاضإلا دراوم لا ىه امو ؟ كلذ قرفتسني فوس كتقو نع

 .؟ ةكراشملل كباهذ لبق اهاتشقات ىثلا ةمظنللا فادهأو هفادهأ بي

 1 صخش ةدعاسما
 < كلمع فادهآ قيقحتل اهب كتدعاسم ىننكمي ةليسو ىأ كلاثه له «

 :دئاف ىأ كلاته نأ ىرت له « ىف بيردتلا لوح كتامولعس,/كرظت ةهجو لعجت
 ؟ انه رخآ صخش ىل لواتتم
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 عساتلا لصقنا بيردتلا دعب ام ةلئسأ
 "اريخأو

 كلذك رظننو كلمع ريس شقانن ىك ةيناث ةرم ىب عمتجت نأ ديرت ىتم وأ ديرت له «
 ؟ ىرخأ ةيبيردت تاجايتحا ىأ ىف

 عامتجا لالخ شاقنلل ةريثك عيضاوم كلانه نوكت نأ نكمي هنأ حضوت ةمئاقلا هذه
 ام نوردي ال مهنأل ةلئسألا تاعامتجا دقعل ةقثلا مهصقنت نيريدملا نم ريثكلاف . ةلئسالا
 .شقاني ام لك تناك ول ىتح نكلو , ةلماك تسيل ةلئسالاب ةمئاقلا هذهو . نوشقانيس
 . ليوط تقول نيفرطلا لافشنال ىقكي ام كلاتهق

 زربتس تالاحلا مظعم ىقو .بردتملاو ريدملا يضري فوس ءارجإلا نم عوتلا اذهو
 نكلو . هميوقتو بيردتلا ةحص تابثإ ىف بردملل ةديفم نوكت نأ نكمي ةريثك تامولعم
 نيب ةرهاظلا ةوجفلا كلذ بايسأ دحأ نوكي اميرو .بردملل تامولعملا هذه ررمت ام ردات
 نافرطلا لذي ام اذإو .ضعبلا مهضعب عم نوثدحتي ال ةطاسبب مهف «نيبردملاو لمعلا ةرادإ
 تاعوضوم نم ىفكي ام طقف سيل امهالك فشتكي فوسف .رمتسم راوح دقعل ًادهج
 لكش كلانه نوكيس بردملا ةلاح يقف .دئاوفلا نم ريثكلا زورب أضيأ نكلو ٠ شاقنلل
 ةعجار ةيذغت كلذ نوكي دقو .هنع ًالوؤسم ناك ىذلا بيردتلا ةحص تابثإل رخآ ىفاضإ
 مهنأب نورعشي دق نوبردتملاف .ةرشابم هل تمدق ىتلا كلن نم ًاحوضو رثكأ ةقيرطب
 مهيبردم عم نوطفي امم رثكأ ةحارصب بيردتلا لوح مهيريدم ىلإ ثيدحلا نوعيطتسي

 لكشب ميوقتلا لاجم ىف ىه بيردتلا دعب ام ءارجإ نم بردملل ةيئاهنلا ةدئاقلاو
 ىجاعلا بيردتلا جرب نم جورخلاب بردملا مايق ىلع لمتشت ام ًابلاغ ميوقتلا قرطف .ماع
 لبق نم تانابتسالا ءلم ىلع لمعلاو نييردتملا عم ثيدحلاو تالباقملا ءارجإل ناديملا ىلإ
 ىذلا ءارجإلا اذهل ئيهي هالعأ هيف انرظن ىذلا شاقنلا ةيعونو .مسقلا ريدمو بردتملا
 بيردتلا دعب ام شاقنل رارمتسا ًابيرقت هناكو ذئدنع هيلإ رظني

 ىريدم نم ًاديازتم أددع نأ مغر ثدحت ام أردان هدعبو بيردتلا لبق ام تاشقانمو
 نم ءزج اهعيمجف . عسوأ قاطن ىلع تاشقانملا هذه لامعتسا عيجشت ةلواحمب ةردابملا بردملا ةحلصم نم نأ يهيدبلا نمو ءريثكلا لمع نكميو .اهتميق كردي ذ

  ميوقتلاو ةحصلا تابثإ
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 بيردنلا دعب ام ةلئسأ .عساتلا لصقلا

 رخآتملا ميوقنلا لخادم

 ٠ ىبيردتلا ثدحلا نم رهشأ ةنس ىلإ ةثالث دعب ميوقتلا ةلواحم ديفملا نم نوكي دق
 بيردتلا ةرتف نأ امك .ةلوقعم ةروصب نيبردتملا نهذ ىف اقلاع لازي ال نوكيس ىذلا
 ةومطت ام ةسرامم ءدب نيبردتملل حاتأ دق نوكي دح ىلإ ةبافكلا هيف امب ةديعب نوكتس
 ٠ تازاهم نع

 تشقون نأ قبس ىتلا لخادملا نم ريثكلا مادختسا . ةلحرملا هذه لالخ نكمملا نمو
 امك .ميوقتلا ىف هنيمضت نكمي بردتملا لمع نأ وه ربكالا فالتخالا نوكي امير نكلو

 كانه نكلو .هيسوؤرمو هدادنأو بردنملا سيئرك نيرخأ صاخشأ كارش

 ريدقت ىلع نيرداق نونوكي ال وأ نونوكي دق نيرخآلا نأ وهو .رابتعالا ىف هذخأ بجي
 تاراهملا ىلع بيردت جمائرب ىف كراش ىذلا بردتملا ًالثمف .مّوَقُي ىذلا درفلا تاراهم

 ةقيقحلا ىفو .هسيئر نم ةيصخشلا تالعافتلا ىف ةراهم رثكأ نآلا نوكي دق ةيصخشلا

 لبق جمانربلا ىف كراشي نأ بجي ناك ىذلا صخشلا وه سيئرلا نوكي نأ لمتحملا نم
 نوكي نأ بجيو .ريبك ككشت لحم سيئرلا ريدقت نوكيس ةلاحلا هذه لثم يفف !سوؤرم
 رفوتتل ةلوقعم ةجردب بردتملاب كاكتحا ميوقتلا ىف نوكراشي نيذلا نيرخآالو سيئرللا
 . مهميوقت اهيلع نوسسؤي ةيفاك ةلدأ مهلا

 + نيرخخلا كاارشنإ

 وه ىهيدبلا لخدملا نإف ةطسوتملا ميوقتلا ةلحرمب فصوث نأ نكمي ىتلا ةلحرملا ىف
 ةسرامم ىف حاجنلا وأ ملعتلل ريدقت ىأ نأ ىه كلذ لمع ةروطخو .مهسقنأ نيبردتمللا

 مغر . فورظلا كلت ىف ىعقاو ريغ كلذ نوكي ال دقو .درقلل أيتاذ اريدقت نوكيس ملعتلا

 أزيحتم نوكي دق ريدقتلا نإف هتاراهمل ًادج أكردم صخشلا نكي مل ام هنأ

 حارتقالا قبس امك نكلو .بردتملا سيئر كارشإ وه كلذ ىلي ىذلا ىقطنملا لخدملاو
 سيئرلا نأ نم دكأتلا بجي هنأب

 ىلع ًايعقاو أمكح مكحلا ىلع أرداق نوكي ىك بردتملا لمع نم ىفاكلا ردقلا ىري ٠
  نسحتملا ديدجلا عضولا ىلإ ةقباسلا ةسرامملا نم ريفتلا



 عيساتلا لصفلا بيردتلا دعب ام ةلئسأ
 :ةيتاذلا ماكحألا ضعب ىلإ زيحت نود بردتملا ىلع ىعوضوللا مكحلا ىلع ًارداق «

 . بردتملا فاطلتسا مدعو فاطلتساك
 - بردتملا تاراهم ىوتسم ريدقتل ةيفاكلا تاراهملا هل «
 نأ عجرألا نأ مغر نييردتملا دادتأ كارشإ ىق انبغر اذإ ةظامم تابلطتم دجوتو

 . لمعلا سيئر نم رثكأ كاكتحالا رايعمب اوفي
 قيثو لكشب مهسصي بردتملا طاشن نال مهب لاصتالا نكمي نيذلا نيموقلا لضفأ -يئاوجلا ضعب نم - مهف مهيلع فرشي وأ مهريدي نوسوؤرم بردتملل ناك اذإو

 ءافبإلل اولصتي نل مهتم نيريثكلا نكلو .كاكتحالاب نوفيس مهنأ ضرتفملاو .رشابمو
 ىرخألا ريياعملاب

 . طقق دحاو ريدقت نم ةيعوضوم رثكأو ًائزو ربكأ نوكيس تاريدقتلا نيب عمجلاو
 ىلإ ىدؤيس ةيرهوجلا ريغ تاريدقتلا نم اددع نأ نامض دوجو مدع نم مغرلا ىلع
 ةديفم ةروصب نكمملا عمجلا لمتشي نأ نكميو . ديج ساسأ ىلع مئاق ىعوضوم ميوقت
 ىلي ام ىلع

 - دادثألاو بردتملا «

 هيسوؤرمو بردتملا «

 «سيئرو بردتملا «
 . هسيئرو هيسوؤرمو بردتملا «

 , هسيئرو هدادتأو بردتملا +

 . هسيئرو هيسوؤرمو هدادنأو بردتلا

 بلطلا اهو .بيردتلا ىف ك
 لالخ ملعتلا ميوقت لواحت امدنع ةيمتح ةرورضا دق ةريثك لماوع نأل ؛ةدتمم ةب

 بيستلا ةيلاف سابق ةيفيك افذل



 بيردتلا دعب ام ةلئسأ .عساتلا لصفلا

 ريغتت نأ نكمي ةيردتملا ةعومجملاو ةطباضلا ةعومجملا نم لكف .رهاظلا ملعتلا ثولت.
 ةلاخ ىف ىتح بيردتلا ىلإ تاريغتلا نم ريثكلا عاجرإ ةيناكمإ نود ةرتفلا لالخ
 راذصإ ىلع لمَسشَت دق بيردتلا ىزمت نآ نكمي # ىثلا لمارعلا هذه :بيردتلا ةمومج
 طارختالا ةجيتن روطتلا يعيبطلا ىف جردتلاو ؛ لمعلا ةيسنلاب لضفأ تاميلعت وأ هيجوت
 قع نب ريكو باتعتو» ةفظعلل اوفا بسم ضورقلل ريلتلاو /لمفلا يف

 نأ مغرو كلذل ةجيتنو . ردقلا سفنب ةطباضلاو ةبردتملا تاعومجللا ىلع عقت دق لماوعلا
 نمضي ال اهدوجو || ةيعوضوم ىلع أيدام رثؤي دق ةطباضلا ةعومجملا بايغ
 ٠ ةلماكلا ةيعوضوملا ةرورضلاب

 لمعلل طيطختلا
 .لمع ةطخل بردتملا عضو تناك ىبيردتلا ثدحلل أدج ةيباجيإلا ةياهنلا نأ انيآر دقلا

 ةصاخو : قرط ةدعب ططخلا هذه لثم لامعتسا نكميؤ .اهذيفنتب مزتلا ةطخ ىهو
 هملعت ىذلا مكلا ىلع لدي دق ذيفنتلا ىدعف .ملعتلا بردتملا هب ذفن ىذلا ىدعلل تاريدقتك
 بيردتلا نم ًالعق درفلا

 ميلعتلا ىده ريدقتب مايقلا نكمي بيردتلا ثدحلا نم رهسلأ ةعبرأ وأ ةثالث دعب
 نوكي نأ لضفملا نمو .ةيلمعلا جئاتنلا لطيو ةطخلا ىلإ عجري نأ بردتملا نم بلطلاب
 قاقتنالا اذه لثم بايغ ةلاح ىف نكلو .هسيئرو بردتلا نيب قاقتا ةجيتن ليلحتلا انه
 قافثا ىأ ىف هكارشإ بجي ىذلا بردملا نم ةردابمب لمعلا اذه ىناي نأ نكمي

 ب بردملا موقي يبيردتلا ثدحلا ةياهن ىف لمعلا ةطخ دنع و

 ةعيرأ وأ ةثالث ىلاوح ةرتق دعب ىرجتس ةعباتم نأب مهغالبإل نيبردتملاب لاصتالا - ١
 اولا

 ةطخ ةشقانمب مهلامعأل مهتدوع دنع اوموقي نأ ىلع نيبردتملا ةقفاوم ىلع لوصحلا -
 . اهنم ةخسنب مهديوزت لامتحا عم مهئاسؤر عم لمعلا

 ىف ًاضيأ مهئاسؤرب لاصتالا نكمملا نم هنأ ىلع نيبردتملا ةقفاوم ىلع لوصحلا - ؟

 . ةعباتلا ةرتفا
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 عسانلا لصفلا بيبشلا دعي ام ةلئسأ
 بردملا نيب شنت ىتلا ةقالعلا بسح كلذو ىرورض ريغ ًانايحأ نوكي لاصتالا اذه

 . كلذ هنم بلطي نأ نود تاوطخلا كلت لك وأ ضعبب بردتملا بلاطي دقو

 ميوصنلا ةبايتسا ةعباتما

 مظعم ىفو .هاوتسمو ميوقتلا ىدم اهيلع بيردتلا مث يتلا ةراهملا ةيعون مظنت.
 بردملا نيب هيلع قفتي تقو ىف ميوقتلا ةيلمع أدبت ىتلا ىه ةنابتسالا نإف تالاعلا
 لالخ نوكي ام ةداع هيلع قفتملا لوألا لاصتالاف .لمعلا ةطخ لامكإ ءانثأ نيبردتملاو
 دينت ةعجارملا هه نأ مهو ٠ بيردتلا ةياهت بقعت ىتقا رهشلا ةاكزم
 1 . ةيئانثتسا ةروصب ماع ةرتق ىلإ

 وأ مهل ةرشابم لسرت ةنابتسا لكش ىف نييردتملاب لاصتالا نوكي ةيادبلا ىقو
 ىلع لوصحلل ىعستو لمعلا ةطخ ىلع ةلتسألا ىنيتسو . مهماسقأ ىريدم ةطساوب
 لوح رظنلا تاهجو

 . بيردتلا ءانثأ هزارحإ مق ىذلا ملعتلا «

 ملعتلا قيبطتب هتامازتلا لوح بردتملا هذختا ىذلا ءارجإلا «

 لمت ىتلا لمعلا ةحص ثا .| راركت ةلواحمب مايقلا نكمي ىلوألا ةلاحلا ىفف
 ىأ كلذل ناك اذإ ام لوح شاقن كلاتهو . لدعم لكش ىف نوكت دقو ةرودلا ةياهن دعب
 نوكي دق ةلحرملا هذه ىف زيكرتلا نإ ذإ ءديعبلا ىدملا ىلع ةعجارملا ةلحرم يف ىزغم
 أرابتخا ةنابتسالا نوكتس بتاوجلا ضعب نمف .بيردتلا ىلع سيلو ملعتلا قيبطت ىلع

 تاظحالم ءادبإ ةرتفلا كلت دعب عاطتسا اذإ همطت امم هب ملعتملا ظفتحا الل ًاديِج
 . هتركاذل رايتخا درجم كلذ نوكي دق نكلو .بيردتلا لوح ةسوردم

 لوطألا ىدملا ىلع بيردتلا ةحص تابثإل لخدم ىف اهنيمضت نكمي ىثلا ةلئسألاو
 ىلاتلا ىلع لمتشت دق

 ؟ نآلا ىتح اهتذقن ىتلا كلمع ةطخ دوتب ىه ام - ١

 ؟ دونبلا كلت ذيفتت ىف اهتزرحأ ىتلا حاجنلا ةجرد ىه ام -

 | وأ ةثا
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 بيدتلا دعب ام ةئئسأ عساتلا لصقلا

 بتاوج كلاته له - ؟ ؟ بيردتلا نم اهفذح بجي ناك هتاب

 ؟ بيردتلا ىف اهنيمضت بجي ناك هئأب نآلا رعشت بئاوج كلانه له -

 اهتلماعم وأ اهرييغت بجي ناك هنأب نآلا رعشت بيردتلا نم ءازجأ كلانه له ٠
 ؟ ةفلخم ةقيرطب
 ؟ ىرخأ تاظحالم كيدل له -

 يفو ؛اهقيبطت ىلإ ةفاضإلاب ؛ بيردتلا ىف ًاريبك ًارود ةقرعملا باعيتسا بعلي دقو
 لالخو بيردتلا لبق ام ة يطعأ دق تارابتخالا نوكتس تالاحلا كلت لثم

 ىف ةيناث ةرم تباثلا رابتخالا لخدم سفن قيبطت نكمللا نمو .ةرودلا ةياهن ىفو بيردتلا
 .رت ىلع تاباجإلا لدت نأ بجيو .لوطألا دمألا ةطرم
 فشتكا اذإ ةديفم ةربخالا ةموطملا نوكت دقو .اهنايسن مت ىتلا بئاوجلا ىلع ةيمهآ
 ظفتحي مل امبرف . بيردتلا يف ةليلقلا ة ملا ديدحت ىنف هلاذوب عساو طمت

 تناك امير وأ «هتئيب ىفوأ لمعلا ىف ناكم اهل سيل هنأ
 ةكرتشملا تا

 تابثإ ةيلمع نم ءزجك بيردتلا جمانرب ءا
 كقت لثمب قلعتملا ريسفتلا ةلماعم بجيو .هسفن رابتخالا هلك جاتن

 داسفإ اهنكمي ىثلا ةيفاضإلا ةريثكلا لماوعلا بيسي ديدش صرحب ةدتمملا ةرتفلا
 صاخشألا ضعب زفحي رثأ هل نوكي دق ةطياضلا ةعومجملاب مامتمالا ىتحف .عئاتنلا
 مهسفنأ نيبردتملا عم هسقن رذحلا ةاعارم نع دب ال عبطلابو .يتاذلا ملعتلا ضعبب مايقلل

 00. اهسفت بابسألل

 ١ لمعتل طيطختلا ةمياتم
 ملسأ لخدم وف بردتملا لمع ةطخ ىلع ةينبم ةنابتسا مدختسي ىذلا لخدملا نإ

 ملعتلا ةيمك ةرشابم ريغ ةقيرطب وه ةلاحلا هذه ىف هريدقت لواحن امو .ةيعقاو رثكأو
 ةرتف ءانثأ لمعلا ىلع ملعتلا قيبطت ىدم ديدحتب كلذو بيردتلا ءانثأ ثدح ىذلا
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 عساتلا لصفلا
 ةجينت نسعت ىه ةيافلاو.ةيافل ةليسو ةطاسبب وه ةياهنلا ىف

 ةجيتنلا هذه ىلع نوكب ريدقتلا زيكرت نإ
 اهذختي ىتلا تارارقلا ىلع ةينيم ةلئسأ ىلع لمتشت ةعيبطلا هذهب ةثابتسالاو

 كلت جردت نأ لمؤملا نمو .لمعلا ةطخ ىف ةنمضم نوكت ىتلاو بيردتلا ةياهت ىف بردتملا
 ىتلا ةينمزلا ةرثفلاو .اهزاجنإ ةيفيكو ءاهب مايقلا ىونملا لامعالا ليصفتلاب ةطخلا
 ىلع لمتشت ةلئسالا نإق كلذلو .اهذيفتت اهقرغتسيي

 ؟ نالا ىتح اهتذفت ىتلا كلمع ةطخ دونب يه ام - ١

 ىف اهتزرحأ ىتلا حاجنلا ةجرد يه ام - ؟ ؟ دوتيلا كلت ذين
 ؟ دونبلا كلت ديقنت ىف كحاجن اهل وزعت ىتلا بابسألا وأ لماوعلا ىف ام ” 

 ؟ اهذيفنت ةلواحم ىف تقفخأ ىتلا كلمع ةطخ دونب ىه ام - ؛

 ؟ كحاجن مدع بابسأ ىه ام - 5
 ؟ دعب اهنيفتت لواحت مل ىتلا دونبلا ىه ام - ١

 ؟ دونبلا كلت ذفنت مل اذامل- ل

 كططخ ىف ام 8

 ؟ ةحجاتلا ريغ كتازاجنإ حالصإ ةلواحل +

 0 ايقراعو جى إل ةينإلا ةيلشإ
 لاؤسلا مهملا نم نأ امك
 ؟ كريدم نم اهتيقلت ىتلا ةدئاسملا ىه ام -
  كئالمز نم اهتيقلت ىتلا ةدئاسملا ىف ام - ٠١

 ؟ هب تمق ىذلا ريوطتلا قيقحت يف كدعاس هتيقلت ىذلا بيردتلا ناب كروعش ىدم ام - ١

 - هل



 .بيردثلا دعب ام ةلئسأ عيساتلا لصفلا

 ةللسأ ةسلج ىف مهيريدم عم لمعلا ةطخ اوشقان دق نوبردتملا نوكي نأ لمؤلا نمو
 داير نكح

 مهيريدمل يميوقت لخدعب ميدقنلا ىلع ةقفاوم ىطعأ دق بردتلا نوكي
 ةدئاسملا ميدقتي دهعت دق نوكي نأو بردتملا اياونل ًامامت ًاكردم ريدملا نوكي نأ
 - اهذيفنت نم بردتملا نكميل نييرورضلا دروملاو

 لاسبرإ بجي بردتملل ةنابتسا هيف لسرت ىذلا تقولا سقن ىفق كلذل ةج
 لوح رظنلا تاهجو ةنابتسالا هذه بلطتسو .هريدمل ةكئامم ةنابتسا

 . جاجنب تذقت اهنأ ريدملا ىري ىتلا بردتملا لمع ةطخ دوني -
 . هيبسو حاجنب اهزيفتت ةيفيك

 اهديقنت متي مل ىتلا وأ حجنت مل ىتلا كلت ,ذفنت مل ىتثا دونبلا - ؟

 .ريدملا ىأر بسح اهنيفنت مدع وأ اهحاجن مدع ببس - 4
 . بردتملل ةدئاسملا مدق هناي ريدملا روهش ىدع 5

 لنيك ىأ نعاوهسا دك بيردكلا نقب يدلل زيتخ نعت
 بشلا هجوآ ةفرعمل امهتنراقمو امهليلحت نكمي نيتئابتسالا نيتاه هلم دنع

 . بردتملا روطت لوح ةلماك ةروص لمع نكعي ىكل تافالتخالاو

 ىتلا تابسانلا ىف ةقيقعلا ىفف .نيتنابتسالا نيب طبرلا بعصلا نم نوكي ام أيلاغو
 ىذلا لاؤسلا ىه ةثجافملا ةجيتثلا تناك لخدلا اذه قيبطت عابتا ىلع اهيف ًأرداق تنك
 نوكت نأ ىغيبطلا نمو .هسفن بردتملاب قلعتت نيتتابتسالا تاباجإ تناك اذإ امع حرل
 ىلعفلا ذيفنتلاب قلعتت تافالتخالا تناكو .تابسانملا نم ريثكلا ىف ًاليحتسم تاباجإلا نيب طبرلا لعج كاذ نكلو رظنلا تاهجو فالتخا ببسي ةياجإلا يف تافالتخا كلانه
 نأ نيح يف ةتيعم دوني ذيقنت ىف قافخإلاو .دونيلا كلت حاجن ىدمو ٠ لمعلا ةطخ دونبلا
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 عساتلا لصفلا بيدتلا دعي ام ةئئسأ
059990659 0 
 كلت ثودح ببس لوح جاتنتسالا ناكو !حاجنب مت اهذبفنت نأ دافأ رخآلا فرطلا

 نأ اهإو ءريدملاو بردتملا نيب مهافتلا بايغ بيسب اهإ ةدحلا كلتب اهتوكو تافالتخالا
 .. اهي زينتا برتسي ل ةراهم ىلإ هراقتفا ةجيتن بيردتلل ةجاح ىف ناك ريدملا

 بردتملا تلاس دقف .رثكأ ةلئسأ نيمضتب تمق دعب اميفو
 ؟ كروطتو كلمع ةشقانمل كسيئرب اهيف عمتجت ىتلا تارملا ددع مك «

 ىف رظنلا ةصرقلا كسيئر اهيف زهتني ىتلا تارملا ددع مك + ,أ لمعلل كئادأ

 كلب
 ةشهدلل ةراثإو لامآلل ًايبيخت تاياجإلا رثكأ تناكو ريدملل ةلئاعم ةلئسأ تحرط دقو

 تلظ ىتلا تارابعلا كلت ىف تلثمت دقو ءرابتعالا ىف ىرخألا لماوعلا ذَحأ دنع ىتخا

 ريثك ددرتت
 . (ةردات ةباجإ) عوبسألا ىف ةرم +

 (ةعئاش) رهشلا ىف ةرم «

 . (ًادج ةعئاش) ةمظتنم :دعايتم ةروصب ه

 , (ةعئاش) ًاردات «
 .برغتسملا ريغ نم كلذف رشابملا صحفلا وأ ةرشابملا ةبقارلا هذه ثدحت مل اذإو

 ءادأ لوح ةيقيقح تاظحالم ءادبإ ىلع رداق ريغ ريدملا نوكي نأ ًاضيأ قلقلا ريثي اممو
 نوكي نأ برغتسملا نم سيلو .ةيساسألا هتايلوؤسم نم دحاو وه ىذلاو ؛ لماعلا

 . فورظلا هذه ىف ًايعص ىقيقحلا ميوقتلا

 ةدتاسمو ًالعافت تاباجإلا اهيف تزربأ ىتلا تالاحلا ضعب كلاته تناك امك

 طبارتلا لالخ نم ةعرسب تالاحلا هذه ىلع فرعتلا مت دقو .ريثكب ةيلعاف رثكأ ىوتسمب
 هذه ىفف .ثودحلا رركتملا لعافتلا لوح ةدئاسملا تاظحالملاو نيتنابتسالا نيب قيثولا
 ناك ىرخأ تالاح يق امنيب ةدعاسملا ةقالعلا ريدملاو بردتملا نم لك ظحال تالاحلا

 . هبتاج نم ةقالعلا كلت دوجوب سحأ ىذلا وه هدحو ريدملا

 بيردنلا ةيلعاف سايق 00



 بيدتلا دعب ام ةلئسأا عساتلا لصفلا
 تالباقم وه ةئابتسالل ًاديقم ًاقحلم نإف كلذ فالخ مأ ًاديج طبارتلا ناك ءاوسو

 . ريدملاو بردتملا عم هجول ًاهجو متت ىتلا ةعباتملا

 نإف بجي امك لمعلا ةطخ رست مل وأ تاباجإلا ىف تافالتخا كلانه تناك ام اذإو
 تامولعم زورب نم دكاتلل طقف تسيل تالباقللاف .تافالتخالا هذه ىلجتس تالباقملا

 لضفأ ةروصب امهنم لك مهفيل ريدملاو بردتملا نم لك ةدعاسمل ًاضيأ ىه لب ةيقيقح
 . ريوطتلل هتاجايتحاو رخآلا رظن ةهجو

 ,لكشي نأ بجيو .عيجشتلاو ةينانألا نم درجتلا نم ةيلاع ةجردب يناثلا ببسلا متيو
 ناك اذإ اه ديدحتل ًايميوقت ىقبي نأ بجي ءارجإلا نكلو بردملا فادهأ نم ًاْرِج
 ىلاتلابو كلذل ةجيتن هسفن روطو ذيفنتلا عضوم هعضوو ًايقيقح أميلعت زرحأ دق بردتملا
 لك تناك اذإ .ةيساسألا رومألل ًاميوقت نوكب نأ ىأ .ةسسؤملا وأ ةكرشلا لمع نسحت
 . ىسيئرلا هفده ققحيس بيردتلا نإف كلذك ءايشألا هذه

 حجانلا قيبطتلا وأ تاباجإلا نيب طيارت تالكشم كلانه تسيل هنأ ودبي امدنع ىتحو

 ًاهجو متت ةشقانملا تاعامتجا ىف ةكراشملا بردملل ديقملا نم لظي ام ًابلاغق .ملعتللا
 بردملا رودقم ىفو .حيضوتلا ةجاحب طاقن كانه نوكتس ام ًامئادو .نيفرطلا عم هجول
 لبقتسملا ىف ريوطتلا ىف ةيغر لماعلاو ريدملا عم ةلاعف ةدعاسم ةقالع ةيمنت

 لضقأ جئاثن هنع جتنت رشابلا لخدلا نأ ىف ريبك كش كانه نوكي نأ نكمي الو
 نأ بردملا عيطتسي ةرشابملا ةهجاوملا لالخ نمف .ةرشابملا ريغ ةنابتسالا نم ريثكي
 سضولختسا عيطتنمي امك .اهلع ةييدعلا ىزجي عئاقو ىأل ةيلدعلا ليصافتلا ناوغأ زبسي
 ىف نكمي ةعيبطلا هذهب ةلياقم ىفو .ًادراو كلذ ناك اذإ ةيعقاو وأ ةيفطاع تامولعم ىأ
 ريغ دوتإلا نكي ءارجإ ذا :رمقلا مغ ةلئككم ةلشب ةغايدص نايصآلا نم ياك
 كراسشي نأ هنكمي لمعلا سيئر نأ ىهو كلذ ىف ةزيم كانهو .ةيفاضإلا وأ ةذفنلا

 :إ ىف ةرشابم . ةيناثلا لمعلا ةطخا
 .بردملا نؤكي نأ ىرورضلا نم عبطلابو .ئواسملا نم ولخي ال رشابملا لخدملا نكلو

 امل ذافنلا ىلع ًارداقو ةقمعتملا تالياقملا ءارجإ ىف ًارهام ةعباتملاب موقي صخش ىأ وأ

 دراوملاب ةيسيئرلا ةيبلسلا ةطقنلا طبترت نأ دبال نكلو .ةيحطسلاو ةيروفلا تاباجإلا ءارو
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 عساتلا لصفلا بيردتلا دعب ام ةفئسنأ

 )١15( ىلع تلمتشا دق ةرودلا تناك اذإف .نمزلاو صاخشألاب قلعتي اميق ةيولطملا

 نيعزوم نويردتملا نوكي دقو .ىن .ةرشع ىتنثاب مايقلا ىنعي كلذ نإف ًاوضع
 نأ بجي ىلاتلابو .ةديعب تافاسمل رفسلا ةلباقملا ىرجي نمم بلطتي امم دالبلا ءاحنأ ىف

 رشع ىتثا ةرايزف لقألا ىلع موي فصتو أمر
 .مايق ةسمخ ةفلابلا ةرؤدلا ةرتف نم ريثكب لوطأ

 تاقفتلا ريربتل ةعنقم نوكت نأ بجي ىطعت ىتلا تارربملاق
 ةطخ نأ الثم فشتكا ام اذإف .ميوقتلاب صتخي اميف رشابملا لخدملل ايازم كلانهو

 ديكات ىف دعاسي كلذ نإف ٠ تذفت دق ةيسيئرلا دونبلا عيمج. ىلع لمتشت ىتلا لمعلا
 ٠ اهثودح نكسملا تاثولتلا أمئاد ركذت نكلو .ًايناث بيردتلا ةحص تابثإو ألوأ ملعتلا

 لمعلا ىف ةوجفلا وهو لمعلا ططخل ةبسنلاب هيف رظنلا بجي رخآ رصنع كانهو
 امو لمعلا ةطخ لمع متي امدنع ةرودلا ةياهن ىف ةطبغلاب روعشلا نيب اهتودح نكمملا
 ملاعلا كلذ يف نيسوؤرملاو نارقالاو سيئرلا فقاومف .هلمع ىلإ بردتملا ةدوع دنع ثدحي
 ضفرو ىباجيإلا بارتغالا ىلإ ىبلسلا دايحلا ىلإ ةالابماللا نيب حوارتت دق ىقيقحلا
 هجو ىلع ةماه هسيئرب بردتملا ةقالعو .هئادقتعمو هراكفأو ةديدجلا بردتملا تاراهم

 بردتملاو سيئرلا نيب ةلجاع ةلئسأ ةسلج دقع ىرورضلا نم لعجي ام كلذو ,صوصخلا
 .ملعت ام هاجت بردتملا اياون بئاجي ةسلجلا كلت ءانثأ ملعتلا ةشقانم نكميو .ةرودلا دعب
 تالكشملا ضعب ريخألا هجاوي دقق بردتملا سيئرلا دئاسي مل اذإ نكلو .هلعع ةطخ ىأ
 , ةبغرلاو عفادلا ىلع ةظفاحملاو لمعلا ةطخ ىق أمدق ريسلا ىف ةصاخلا

 .ةرشابمفا ريغ ةبقارملا تانابتسا
 نوكي امدنع ةصاخو ةطسوتملا ةلحرملا ىف ًامادختسا رثكآلا ميوقتلا لخدم

 ًاريثكو .تاناتسالا لاكشأ نم لكش مادختسا ىف وه دالبلا ءاحتأ ىف نيعزوم نويردتللا

 نوكت دقو . برعلا عم مدهتنسا نأ قبس ةنابتسا ىأ ىلع ةنابتسالا ةفيص دمتعت اه
 :هققياو ووتسزت سلفدم + يمفل ياهلا لغد يذل نط سموم عادابتسا» ته
 ةرونلا ءاثثآو ةرودلا ةيادب نم تعزغتسل اهسفن ةغيصلا تناك اذإو .اًدكمو .تارايخلاو
 اهنأ الإ ةيتاذ نوكت دق اهتأ مغر تاباجإلاف :ةظسوتملا ميوقتلا ةلحرم ىقو اهتباهن ىفو

 ةرشابملا ةثراقملا نم ةجرد رفوتو رارعتساب ةدعاقلا سفن نم ةذوخنم لقألا
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 بيردتلا دعيام ةلئسأأ
 تاقالعلا ىلع بيردتلا ىق اهلامعتساو تانابتسالا

 لبق ةنابتسالا هذه تلمعتسا دقو .(؟-4 ىتايبلا لكشلا) (4] لصفلا ىف ةيناسنإلا
 ةرم ةنابتسالا سقن تلمعتسا اه اذإو .ةثالثلا تارايتخالا لخدم ىف اهتياهن ىفو ةرودلا
 ةقباسلا تاجردلا تارشؤم عم :راقم لمع نكمي ةعباتملا ةلحرم ىف ىرخأ
 ةرشابملا ةبتارملا

 نمزلل فلكملا مادختسالا ناشي ًاقباس اهاندروأ ىثلا تاظحالملا نم مغرلا ىلع
 نكلو ,ةيلعاف رثكألا ميوقتلا ةقيرط كش الب ىه لمعلل ةرشابملا ةبقارملا نإف دارفالاو
 ةقيرط ىف ًارهام نوكي نأ بجي امك هنع ثحبي ام طبضلاب بقارملا كردب نأ بجي
 . لخدتتس ةبولطم ريغو ةيتاذ رظن تاهجو نإف الإو ةبقارملا

 لخدم ىه ةرخآتملا ةرشابملا ةبقارملا هذه ىف ةدئاف رثكألا ةليسولا تناك امبرو
 قبطني اذهو .ًاقباس هفصو درو لخدم وهو ىبيردتلا ثدحلا ليق ماهملا وأ لامعألا ليلحت
 لقأ تاقالع تسيلو ديعب دح ىلإ ةيلمع تاطاشنلا نوكت امدنع صوصخلا هجو ىلع
 قدنفلا ىف لابقتسالا ةفظوم ناك أركبم تدرو ىتلا ةرشابملا ةبقارملل لاثملاو .ًاحوضو
  اهتبقارم نكمي ىتلا ةيلمعلا ةسرامملا نم ريبك ردق ىلع اهلمع لمتشا ىتلا

 اهيلع تبرد ىتلا ةقيرطلاب اهماهم ىد ١
 ذيفتتلاو بيردتلا نم لك ريدقت نكمي ةقيرطلا هذهيو .ًاحيمص اهؤادأ ناك اذإ امو
 . لمعلل لافقلا

 ةدقعمو ةبعض ماهملار لمعلا ليطت ىلع ةيردلا لابقتسالا ةفظوم ةبقارم
 ةئراقم نكميو .كولسلا ليلحت وأ لمعلا ليلحت لاكشأ نم لكش لامعتسا ىلع ىوطنتو
 لمعلا عستا املكو . ةلاعف اهتأب تردق كولسلاو لمعلا نم طامنأ عم نيليلحتلا نيذه
 كلذل ةجيتن تدازو .بيردتلل ةعجار ريغ لماوع ةطساوب داسفإلا تالامتحا تداز دقعتو
 :ردتلل ىقيقحلا ريثأتلا ميوقت ةيوعص

 .ىرخأ تالكشم لامعلا تاطاشن نم تانيع رايتخا وأ ةرشابملا ةبقارملا حرطتو
 :رتفل لماعلا عم ءاقبلا بقارملا ىلع بجيف ةدقعم وأ ةليوط ةيبيردتلا ةمهملا تناك اذإف

 شننلا تك '



 ٍةصاخ ةروصب أيعص كلذ نوكيسو .لقألا ىلع . ةمهملا نم ةلماك ةرود ةبقارمل ىفكت
 ًابلس رثؤي دق رمتسملا بقارملا دجاوتف .ماظتناب ةلسلستم لمعلا تاطاشن نكت مل اذإ
 ديدحتل ةلسأ هجوي نأ بقارملا ىلع ناك اذإ ةصاخ بقاري ىذلا صخشلا لامعأ ىلع

 هلمع متي ال طقق هتبقارم نح الدب ام ءيش لعف بيس

 ةبقارملل تانيع رايتخا" ةقيرط ىه ةليوطلا ةبقارملا ةرتف ربصقت قرط نم ةدحاوو
 ىفق .ةيداصتقالا مولعلل ندنل ةسردمل حسم ىف تمدختسا ىتلاو "وكسيس" ةرمتسملا

 تارتفلا عيزوت دعب ٠ نيتعاس ةرتف لالخ نيتقيقد لك نيودتلاب بقارللا ماق ةقيرطلا هذه

 . عويسألا ىلعو لمعلا موي ىلع
 ةبقارملا تابلطتم نم دحاو لكب ىفي ال لخدملا اذه نأ ىهيدبلا نمو

 (ةقمعتملا تالباقملا) قمعلا تالباقما

 نكمي وأ ةقمعتم ةلباقمب هطبر نكمللا نم مدختسملا ةبقارملا لكش ناك امهم
 ىلإ ةراشإلا تمت دقو .فورظلا بسح . ةدحو ةقمعتملا ةلباقملا لخدم لامعتسا

ي ميوقتلا ضارغأل نكلو ٠ لمعلا ةطخا طيطختلاب اهطير دنع ًاركبم
 ةلباقملا متت نأ نكم

 . ةعباتملل بولستك اهدحو

 ىرخأ بايسال دقعت ىتلا تالباقملاب أدج هيبش ةلحرملا هذه ىف ةلباقملل لخدملاو

 تاباجإ ىلإ ىدؤتل ةممصملا ةقيمعلا ةلئسالا ىلع صاخ هجوب زيكرتلا متي ذإ : ةريثك

 مدقتأ انأف .معن' لمعلا ريس لوح راسفتسا ىلع ةفوكاملا تاباجإلا نمف .ةيحطس ريغ

 نإف كلذلو .ميوقتلل اهلوبق نكمي ال ثحب أدج ةماع ةباجإ هذهو '.ًادج ةبيط ةروصب

 يف مدقتت كنأ اهب رعشت ىتلا قيرطلا ىه ام" نوكي نأ نكمي قيمعلا لوألا لاؤسملا

 .بيردتلا ةيلعاف ةيقيك مث نمو ثدح ىذلا ملعتلا ديدحت امه نافده اهل ةلباقملاف "؟ كلمع
  ةلاعفلا ةسرامملا ديق عضو ىذلا ملعتلا ةيمكو

 : ةيصخشلا تافصلا ةموظتما

تالباقملا لاكشأ نم ًالكش ةيصخشلا تافصلا ةموظنم رابتعا نكمي
 ىتلا ةقمعتملا 

 ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةرملل ةلباقملا هعم ىرجت نم اهيف موقي

 انتل

 نم ةصاخلا هدونب زا

 بيردتلا ةيلعاف سابق ةيفيك



 تيرا دعب ام ةلئسأأ عساننا لصفتا
 لك دونب ةنراقم نكميو .ةقباسلا تابسانملا ىف ةلمعتسملا اهسفن رصانعلا ةعومجم
 ةيصخشلا تاقصلا ةموظنم لامعتسا نكمي لهسأ ةقيرطب ةرشابلا ةنراقلا لمع نم نكمي ليدبكو . فقاوملا ىف ربيغت ىأ فاشنكا نكمي ةتراقملا كلت نمو اهليلحتو ةموظنم
 رظنلا ةداعإ ةلباقملا هعم ىرجت نمم بلطي ةلاحلا هذه يف نكلو .دونبلاو رصانعلا سفني
 . هتاجرد ملس ىف
 ةيصعمشلا تا ركشملا

 ثدحلا لبق ةركفم ليجست يه ةب تلا درفلا تاجايتحا ديدحت قرط نم ةدحاو
 تاطاشن لوح تاركذم ليجستب 5

 نمو .ثدح لك هقرغتسي ىذلا تقولا لوط ىلإ ةفاضإلاب هلعفي ءيش لك اهيف لصفي
 ًاليوط أتقو ىضمب : ةءافكب لمعي بردتملا ناك اذإ ام ديدحت نكمي ةركفملا تانايب ليلحت
 يفاكلا ردقلاب تاعامتجالل ططخي ال لهو ؛ةعطاقملاب حمسي لهو اهميوقت نكمي ماهم ىق
 ... اذكهو اهيف غلابم ةجردب اهل ططخي وأ

 .ةنراقملل ةبسانم ةرتفل ةركفملا ليجست راركتب ةعباتملا ةلحرم ىف بردتملا بلاطيو
 تاراهم وأ ىكولس طمن نع فشكت تناك اذإ ام ةفرعمل يناثلا ةركفملا ليلحت متيو
 + نيكل ةجردي بسلم

 نيسحتل كلذو ًالعف ثدحت ىتلا كلت نم ًالدب لخدت نأ بجي ىتلا دوتبلا ةركفملا ىف لخدت نأ لهسلا نمف .هقدصو اهؤلمي نم ةنامأ ىلع دمتعت اهنأ ةركقلا ةقيرط بيعو
 بردملا لك رظن ةهجو نم ةركفملا ةميق ًايئاهن لطبي عبطلاب اذهو .اهؤلعي نم ةروص

 .ةلاعف ةركفم ىف هلاخدإ بحي ام نوقرعي نيبردتملا 0:
 - العف ةقيرطلا هذهب كولسلا ىلع مهعجشت دق عونلا اذه نم ةل

 ىدل قيوستلا تاراهم ةدايزب اقطتم بيردتلا ناك اذإف .ًتكمم كلذ ناك اذإ لمعلا ىلع تاريثأتلا ريدقت ةلواحم يه بيردتلا جئاتن ميوقتل ةيعقاو رثكألا ةقيرطلا تناك امير

 اذه ضعب ىف لضفلا هل ناك بيردتلا نأب يحوي اذهف دادزا دق ىوتسملا كلذ ناك اذإف

 بيردتلا ةيلعاف سابق ةيقيكا 1



 عساتلا لصفلا بيردتلا دعب ام ةلئسأ

 بيردنلا ببسب ناك نسحتلا اذه نأ ةركف نوكث نأ نكميو . لقألا ىلع نيسحتلا

 . ةيوستم ريغ ةرثؤم ىرخأ لماوع كلاته نآل : "ءاحيإ"درجم

 رثكأ ميوقتلا لعج ىف دعاسيس ةطباض ةعودجم ءادآ ىف تاريبغت ىذ عم ةنراقملاو
 اذإ ًالثمق .عونلا اذه نم ةتراقم ىف كلذك داسفإلا ثدحي دق انيأر امك نكلو . ةيعقاو

 نكدملا نم .اهسفن ةعانصلا تاجتنمب ةينعم تاعببملا ىقظوم نم ةطباضلا ةعومجملا تناك

 انثأ اهمسق وأ ةطباضلا ةعومجملا ةكرش ىف جتنملا ىلع نسحت أرط دق نوكي نأ
 نأ اهشاق وأ ةطياضلا ةعومجملا ررقت دق وأ ًاجاور رثكأ جتنما كلذ حبصيو ةنراقمل

 كلذ مّوقملا/بردملا كردي نأ نود بيردتلا ةعومجم قبست ىك ًارييك ًادهج لذبت

 ةقلعتملا كلت هباشت تالاكشإ هل ةفلكتلا لباقم ىف بير 5 !/زيدقت

 طيسبيلا ةفلكتلا ريدقتف .قباسلا ءزجلا ىف ةدراولا لععلا مجح ىف ةدايزلا ريدقتي

 دئاوقلاو فيلاكتلا ىلع لمتشي

 فيلاكت لمتشت دقو .بيردثلا باسح ىلع عضوت ىتلا تاققنلاب فيلاكتلا قلتتو

 ىلع اهيف لمعي ىتلا ةمظنملا جراخ ةرود ىف بردتملا ةكراشم

 ٠ ةمظنملا نم بردملا اهبلطي ىتلا موسرلا «

 . ةماقإلاو رقسلا فيلاكت «

 :رتب ةصاخلاو ةمظنملا وفظوم اهلعحتي ىنلا ةيلعفلا وأ ةردقملا فيلاكتلا «

 ٠ بيردتلا ىف بردتملا ةكراشم

 ٠ بيردتلا ىق بردتملا هيضعي ىذلا تقولا +
 ٠ بردتملا بايغ ةجيتن جاتنإلا ىف ةراسخلا «

 رمألا قلعتي نيح ةصاخيو ٠ ىرخألا بيردتلا لاكشأ فيلاكت ريدقت ريثكب بعصيو

 لنعلا نأز ىلع هيجوتلا ولآ لمعلا ءانثا غورشمب مايقلا لكشا نم لكشي

 بيردشلا ةيلعاف سابق ةيفيك



 بيردثلا دعب ام ةلئسأ .عساتلا لصفلا

 لصفلا بعضي ىلعق لمع ىلع ىوطنت ىثلا تالاحلا هذه ىفق . ىرظنلا بيردتلاو لمعلا
 نم بعصالا لب .بيردتلا ىوتحم نع ةمجانلا ةرشابملا ريغ ةفلكتلاو لمعلا ىوتحم نيب

 تاقوأ ىفو ةكرشلا ىبردم ةطساوي ًايلخاد بيردتلا ريقوت دنع ةفلكتلا ريدقت وه كلذ

 فيلاكتلا ىلع لوصحلا ةيوعصلا نم مادام نكلو . اهتاشنم ىطو ةكرشلا لمع
 . لوبقم لكشب اهريدقت نكمملا نمف ةحيحصلا

 بعصي املثم ًايدام اهريدقت بعصي ةمظنملل ةدئاعلا دئاوقلا نإف ىرخأ ةبحات نمو

 - جتنملاب ةقلعتلا دئاوفلل ةيسنلاب كلذ

 ريدقتل قباسلا لصقلا ىف دراولا عونلا نم ةبقارملا تانايب تمدختسا ام اذإو
 نذ عيطتست ةمظنلا نإف ,عيحصو لاعف بيردتلا نأ ريدقتلا عضوأو ثدهك بيردتلا
 نإف ةقيقحلا ىفو .اهقفنت ىتلا غلابملا مظعم اقل ةدئاف ىقلتت اهئأ ةلوقعم ةجردب دككتت

 : ةيوعص سفنيو ًايئاذ نوكيس بيردتلل ةيدقنلا ةميقلل ريدقت
 ةميقلا لمشبل ةميقلا وأ ةفلكتلا ليلحت عسوت ام اذإو ًاقباس تركذ ىتلا بيردتلا ثادحأ
 نورك نيعت تايوعسلا نإي ماع موقت ىف قتلا

 نل ةمظنملا نإف الإو .بيردتلا ريدقت نم ًاءزج ةميقلاو ةقلكتلا ليلحت لكشي
 لوح لاثكلا ليبس ىلع ةركف اهل نوكت

 ةفثكت ىه امو « بولطملا بيردتلاب مايقلل مهفظوت نأ بجي نيذلا نيبردملا دع مك «
 ؟بردملا

 ؟ ةمظنملل ةيسنلاب بيردتلا ةفلكت ىفاص عومجم وه ام «

 عيطتست ىتلا بيردتلا مايأ /نيبردملا ددع مكو ؟بيردتلا موي ةفلكت ىه ام «٠
 ؟اهلمحت ةمظنملا

 ؟ تامدخلا ةقلكت ريفوت وأ جاتنإلل ةبسنلاب بيردتلا ةفلكت ىه ام ٠

 لك ةفلكت ديدحت ىلع ًارداق موقملا نوكي نأ بجي ميقلا هذه ريدقت ىنستي ىكلو
 بيردتلاب قلعتم ءيش
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 بيدشلا ةيلعاف سايق ةيفيك



 عسانا لصفلا بيدتلا دعباام ةلئسأأ
 + بيردتلا فيلاكت

 ىه ةيسيئر ءازجأ ةثالث ىلإ اهميسقت نكمي بيردتلل ةبوسنملا فيلاكتلا
 . بيردثلا ةرادإب ًاساسأ ةقلعتملا ةنباثلا فيلاكتلا - ١

 . نيبردتملا (ب) :نيبردملا (1) ب ةصاخلا ةدئاسملا فيلاكتلا - ؟
 . ةعئاضلا ةصرفلا فيلاكت - ؟
 : ةقباتلا فيئاكتلا

 ةرتف لالخ ةتباثو ةلوقعم ةروصب ةمظتنمو ةمئاد ربتعت ىتلا فيلاكتلا هذه لمشتو
 فيلاكتلا هذه لمشت دقو . أماع نكتلو ةينمز

 ىف امب بيردتلا ىف يكراشملا دارفألا ةفاكل دعاقتلا تامهاسمو نيمثتلاو تابتزملا - ١
 ىف مهماهسإ عم بساتتت مهتفلكت نم ةبست لقألا ىلع ىأ) نيرئازلا نيثدحتملا كلذ
 .(بيرتتلا

 تادادمإ تالدعمو ,تالدعما ساس ىلع بسحت ةيونسلا بيردتلا ناكسإ ةفلكت - ؟
 خلإ ...تاثازخلاو ثاثألا لثم) ةيسيئرلا تادعملاو ,هايملا
 عبطلاب كاذكو بيردتلل ةصصخم يتاكم ىأ ناكسإلا لمشيو .ةمظتنملا ةنايصلا
 بيردتلا ىف ةمدختسملا نكامألا

 . بيردتلل ةبوسنملا فتاهلاو دوقولاو زافلاو ءابرهكلا فيلاكت - ”
 + ةدئاسملا فيلاكتلا

 زيبردتملا (1) : هاجت اهتقلكت لمحت متي ىتلا تافورصملا دونب ىهو
 لمشت دقو ةتباثلا يلاكتلا ريغو ةمظتنملا ريغ دونبلا ىهو
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 .تادعملا راجيإ ؛ بيردتلا فرغ راجيإ :نيبردملاو بيردتلل ىجراخلا نكسلا فيلاكت - ١

 تارمتؤملا زكارمو قدانفلا ىف نييردملل تابجولاو مونلا فرغ فيلاكت

 ----- كل 2“



 بيردتلا دعب ام ةلئسأأ عساتلا لصفلا

 . نييردملل تايرثنلا فيلاكتو رقسلا
 . ةنايصلل ةفاضإلاب ىرخأ ءايشأ ريقوتو ميطتلا لئاسوو بتكلاو تادعملا ءارش

 لك

 - نييردتملا ناكسإ فيلاكت - ١

 مهتشيعم فيلاكت نم اهريغو نيبردتملا رقس فيلاكت

 ٠ نيبردتملا تابترم - "
 + ةمئانضلا ةصرشلا فيلاكت

 ةكراشم ءانثأ ىف ةقلكتلا سمخلم ىفف تنمض دق نيبردتملا تابترم نأ نم مغرلاب

 كلذ ةميق فصوت ام ًابلاغو ةكرشلا جاتنإ ىف ةرشابم نومهاسي ال ةرودلا ىف نيبردتملا
 ةرشابح هلمعب مهاسي ناك ول صخشلا كلذ تامدخ ةميق ىذ ”ةعئاضلا ةصرفلا ةفلكتب“
 تاكرشلا ضعب نأ مغر ءًيتاذ كاذ ربدقت نوكيس حاون ةدع نمف .ةكرشلا جاتنإ ىف

 ضعبلا نأ امك ,ةقيقد ةقيرطب ةعئاضلا ةصرفلا كلت ةميق باسح ىلع ةرداق اهنأ معزت
 هذه نأ مغرو .ةفلتخملا لامعألاو تاراهملا تايوتسم ريدقتل اهدعاوق اهل اهنم رخآلا
 . أدج ىتاذ ةقيقحلا ىف اهساسأ نأ الإ ريبك دح ىلإ ةيعوضومو ةيمك ودبت تاباسحلا
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 ميوقتلا
 ىف ةدايز ةيأ ىف بيردتلل دوعي لضفلا نأ تابثإ ةلواحم وه كلذ نم ةيتاذ رثكالاو

 نإ .ةيوعصلا نم نأ قباس ناكم ىف .. ىلاعلا بسكلاو ةءافكلاو جاتنإلا
 مادختسا متي مل ام ءاهلمكاب ملعتلا ةيلمعل ةميق عضو ديدحت .ةلاحتسالا نم نكي مل
 . ةطياعلا تانيا نع ةدع عم ةعيداو ةظباوبفا

 ماهم ىف نوكراشي نيذلا نيبردملا صاخشألا تاراهم ةءاقك ريدقت نكمملا نمو
 ىفو تاراهملا ىف ةدايزلا نإف بيردتلا لبق تاراهم مهل نكت مل اذإو ١

 بيردتلا ىلإ اهعاجرإ نكمي ةجتانلا ةيجاتنإلا ةميقلا

 ةيأر دقو .خلإ
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 عساتلا لصفلا بيردشلا دعب ام ةدئسأ

 ىف ناك بردي نأ لبقف .هماهم ءادأ ىلع برد ىذلا تادادعلا ئراق لاثمك ذخانلا
 قيقرح كرس سقعتلل انس -ةارجاو ف ةوعادق كل تارادع ئيرأت هقئاويل يلع
 عضاولا نمو :جتنم لمعي موقيس نيصخسشلا الك نأل بيردتلا دعب امهدحأ ريفوت متيسا

 (5) قرغتسي تادادعلا ئراق ناك اذإ لثملايو . ةرشابم ةدئاف تاذ ةفلكت هذه نأ
 ىف ًادادع [92) ةءارق ىلع ًارداق حبصأ دقو بيردتلا لبق ًادادع (؟1) ةءارقل تاعاس
 . ةفلكتلل ةيفاضإ ةدئاف كانه نأ حضاولا نمف بيردتلا دعب هسفن نمزلا سفن

 مل نإ ةيوعصو ًاديقعت رثكأ تالاعلا مظغمو :ًايبسن ةحضاو تاذادعلا ئراق ةلاخو
 نم درفلا لبق نم ىتامسجلا لمعلاف .ًاليحتسم ةفلكتلا دئاوف ءوض ىف اهريدقت نكي
 أشنت ةينامسجلا لامعألا ةلاح ىف ىتح نكلو ؛ةكردم دئاوف هنع جتنت نأ نكمملا

 ,٠ ةيوعص رثكأ ميوقتلا حبصيو . لمع ةعومجم نم ًازج بردتملا نوكي امدنع تا
 وأ ةيناسنإلا تاقالعلاب قلعتت ةعيبط اذ بيردتلا ناك اذإ أمامت ليحتسي ام أبلاغو

 تاطاشنلاو تاراهملا كلت نم اطيلخ ناك وأ ةيعامتجا وأ ةينهذ تاراهم ىلع ىوطتي
 ةينامسجلا

 .لواحت ىتلا تامظنملا نأ ثيحي ةريبك حيصت ةلكشلا نإف تالاحلا ضعب ىفو
 لماعلا اذه ةطاسبب لهاجتت بيردتلا ةفلكتا
 ًاتكمم ىرخأو ةرثف نيب تانراقملا ءارجإ حبصي
 هلفاجت متي ىبيردتلا ثدحلا

 ,ةمئاد ةروصب متي هلهاجت ناك اذإ

 ةفلكنلا ليلحت
 نكمي ىلام نايب لمعل هالعأ ةصخلللاو فيلاكتلاب ةقلعتملا ماقرألا مادختسا نكمي

 درقلل ىييردتلا ثدحلا ةفلكت : ىبيردتلا ثدحلا ةفلكت :هنم جئاتنلا نم ددع صالختسا
 نوكت ام ًابلاغ ةيسيئرلا ةميقلاو .كلذ ىلإ امو :بردتملل ةبسنلاب بيردتلا ةقلكتو ءدحاولا
 ماقرألا لثمت نأ ًاريشك مهملا نم سيل ةئراقملا هذه لثم ىفو .ىرخنب ةرتنف ةنراقم ىف
 لك ىف باسحلا قرطو ةيباسحلا تايلمعلا سفن لامعتسا ةطيرش ةيطقلا فيلاكتلا ةقدب
 يتلاو ثودحلا ةنكمملا تاريغتملا نم ريثكلا كلاته طسبملا لخدملا اذه ىف ىتحو .ةبسانم
 - تاريدقتلا دسفت دق
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 بيردتلا دعب ام ةلئسأأ عساتلا لصقل

 عمج ةطساوب بردم لكل بيردتلا ةدحو ةفلكت ىلع لوصحلا نكمي ليلحت طسبأ ىفو
 اذه ميسقت مت اذإو .ةمئاضلا ةصرفلا فيلكت ةدناسمو ةتباث نم ةقورعملا فيلاكتلا ةفاك
 ةييرتتلا ىلوؤسمو بيزدتلا ويدمك بيردتلا ىف نومهاسي قالا ناثلا ددع ىلع عقزلا

 لاكشأ نم دحاو ةمسقلا نم جتا
 نم ةينامثل يونس هينج (10- وه فيلاكتلا ةفاك عومجم ناك اذإ ًالثمقا

 اذه ىفخيو .ًاييرقت هينج ]١ ٠٠ . 5٠( ىه بردم لكل ةدحولا ةفلكت نإف بيردتلا ىفظوم
 ىنلا) حوتقلا ملعتلاو ىجراغلا بيردتلا ةفلكت : لاثم رصانعلا نم ًاددع باسحلا
 لك ةفلكت صقنت نأ بجي ىتلاو) ةعفترملا تارودلا دادعأو (بردم لك ةفلكت ديزتسا
 .ةفلكت نم رثكأ للقتس ىتلا) لمعلل هلقنو بيردتلا ميوقن ىلع ةينبملا ةميقلاو .(بردم
 أيساسأ سايق باسحلا اذه ىطعي نأ نكمي ىرخالا رصانعلا هذه نؤدبو .(ةدحؤلا

 تاعؤمجم مادختساب ىرخأل ةنس نم ةنرافملا ةفلكتلا ىف هلامعتسا نكمب لقألا ىلع
 هينج )-٠١.٠0( ىلإ ىلاتلا ماعلا ىف ةفلكتلا عومجم عقترا اذإو .اهسفن لماوعلا

 ةقلكت لدعم عفترا اذإو .ًابيرقت هينج )١- ٠ ١١17( ىلإ بردم لكل ةفلكتلا
 دق هينج )0-507.0٠( ىلإ ةطيسب ةدايز نوكتسف ةثاملاب 8 لدعمب ماعلا ىف ةشيعملا
 ريسفت كلاته نوكي دقو ةثاملاب 1١ لدعمب ةدايز لثمي ىلعفلا عافترالا نكلو . تأرط

 لوح قيقحت ءارجإ بلطتت ةناملاب (4) ةفلابلا ةيفاضإلا ةدايزلا نكلو عافترالا اذهل ديج
 .روصلا نم ةروصب رمألا

 ةيلاكت ةلمج تناك اذإف .ىرخأ ةقيرطب ةفلكتلا ىلإ لوصولا نكمملا نمو
 ٠ ةرتفلا كلت ىف ةرود )-1٠( ىف بردتم )٠-4( كراشيو ةنسلا ىف ًاهينج .9/0٠
 .اهينج (١؟2-) ىه ةرود لكل ةفلكتلاو ًاهينج (4؟) ىه بردتم لكل ةفلكتلا نإف
 هاش --) ةقلكتلا ةيف تغلب ىذلا هالعأ لاثملا ىف ةدايزلا مادختسابو
 ):٠ ىلإ تارودلا دعو (1,3::) ىلإ نيبردتملا ددع دادزا اذإ  ةيلاتلا ةنسلا ىف
 9 ارتسإ ًاهينج (؟١) ىلإ ةفلكتلا صقنتسق بيردتلا رحت لانك

 ىتلا ةناملاب (17) ةفلابلا ةدايزلا نم مغرلا ىلع ةرودلل ينيلرتسإ
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 ىف اوكراش نيذلا نييردتملا ددع ساسأ ىلع بيردتلا ةفلكت عضو كلذك نكمملا نمو.
 نيكراشملا دع ةدايز ىه ”تارودلا فيلاكت" ضفخ قرط ىدخإو . ةيبيردتلا ثادحألا
 يه امك ىقبت :بيردتلا قفارمو نيبردتملا تابترم نم ةنوكملا فيلكتلاق :ةرود لك ىف

 ةفلكن نؤكي ةجيتذلا ىفاص نكلو ,فظوملا بترم ىف ةريغص ةدايز
 جراشلا نم نيبردم راضحإ دنع ةصاخ ةفصب ظحالي رثألا

 هينج (؟٠0) مايأ ةسمخ ةرتقل ةرود لياقنم ىر
 ريبك ردقب صقئتسا .ردتم لكل ةدحولا ةفلكت نكلو ىه امك لماوعلا ةقاك ىقيتسف
 لاوحالا ىف صاخشأ (4) ةرودلا ىف نيكراشملا دع ناك اذإو .نيكراشملا ددع ةدايزب
 ًايردقم (15) ىلإ ددعلا ديز اذإو ًاهينج (715) ىه بردتملل ةدحولا ةفلكت نإق ةيداعلا
 نتس بردتملل ةدحولا ةفلكت نإف نيبردملا تابترم ةفلكت ىف ًايبسن ةليلق ةدايز عم

 . طقف ًاهينج (171) ىلإ
 جراخلا نم رفوملا وأ ًايلخاد لومملا بيردتلل ةفلكتلا ضيفخت ىف ريكفتلا دنعو

 ةدوج رثاتت الأ ىلع صرحلا نم دب الق ةرودلا ىف نيكراشملا ددع ةدايز ةطساوب
 . ددعلا ةدايزي بيردتلا

 ىراجتتلا روظنملا نص وأ ةميقلا روظنم نم جئاتتلا

 رابتعالا ىف ذخأت نأ ىف ققخت ةفلكتلل لخادم اهعيمج ًاقباس ةروكذملا ةلثمألا
 لامعتسا ةلواحم تمت ام اذإ ًاضيأ كلذ ثدحي دقو  ةريثكلا ناصقنلاو ةدايزلا لماوع
 بناجبف .لدعملا غلبملا حايرألا مث نمو لمعلا ةدايز ثيح نم ةمظنملل بيردتلا ةميق
 نم نوكي داكي , عونلا اذه نم غلبم ىلإ لصوتلا ةلواحمل ميوقتلا لامعتسا ةيوعصا
 ببسب ةقيقحلا ىف ناك ءادألا ىق نسحت ىأ نأ نم ةقلطم ةروصب دكأتلا ليحتسلا
 الاحلا طسيآ ءانثتساب بيردتلا

 بيردت جمانرب ىأل ةيقيقحلا ةميقلا جئاتن وأ ةيراجتلا جئاتتلا ميوقت ةلواحم ىقو
 ,ةلوهس رثكأ هريدقت اهضعبف .رييفت تائف اهرابتعاب جئاتنلا هذه ىلإ رظنلا نكمي
 لماوع لمشت ريوطتلاو بيردتلا جمارب دعب ريبغتلا ةبقارم اهيف نكمي دق ىتلا تالاجملاو
 لثم ديدج نم ةطشن حيصتا
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 بيردتلا دعب ام ةلئسأ عساتلا لصقل
 ىلع ةظقاحملاو تقولل اهلالقتساو اهدعوم ىف تاعامتجالا دقع :تقولا مادختسا +

 دق ةريثك ىرخآ لماوعو هذهف ... اذكهو ,ددحملا تقولا ىف ريراقتلا ميدقتو .ديعاوملا
 . تقولا لالغتسال جماتري نم هزارحإ مت ىذلا ملعتلا ةجيتن عبطلاب نوكت

 ربكأ دح ىلإ مازتلالاب لماوع هذه ىلع ليلدتلا نكمي ؛ لمعلا تاسرامم +
 ةلدعم نوكت امبر) ةلاعف ليغشت تاءارجإ عابتاو .ةمالسلاو ةحصلاب ةقلعتملا تاسرامملاب
 تايوتسم ىلع ظحالت دق تارييفتلا هذه .(ةمئاقلا تاءارجإلا صحفب ماق جمانرب دعب
 لالخ نم ريدقتلا لمع نكمي نيتريخالا نيتلاحلا ىفو .ةرادإلاو فارشإلاو ليغشتلا
 ربكأ معد باسلا ىف ىرجت نكت ملو متت ىتلا تاعجارملا يف نسحتلا ةبقارم
 عم طبتري لماع وهو ٠ ةردهملا داوملا ضفخو جاتنإلا ةدايزو ءمهلمع ءادأ ىق نيسوؤرملل
 . ةيلاتلا ةثفلا

 ىتلا تارايزلا وأ تاعيبملا وأ جتنملا لمعلا ةيمك ةدايز : تامدخلا وأ علسلا جاتنإ «
 تاسرامم ىلإ فدهت جمارب دعب عونلا اذه نم ةيباجيإ جئاتن زارحإ نكميو . خلإ.

 :تالكشملا لحو ؛يعامجلا ريوطتو ٠ تاعورشلا ةرادإو . ةلاعض ةيرادإ وأ ةيفارشإ
 .اذكهو

 :صاخشألل اهوزع نكمي ةيراجتلاو ةيعانصلا فيلاكتلا نم ريثكلا : فيلاكتلا «
 امو جورخلاو روضحلا ديعاوم ىلع ةيظاوملاو مهطياضناو ةيصخشلا مهتاقالعو مهنافك
 عماربل ةجيتن نوكت دق تارييغت ىأو .ىرخأ ةيصخش نوئشو فيظوت نم هب نوموقي
 لمعلاو ةيصخشلا تاراهملاو تالباقملا بيلاسإو صاخشألا تاراهمب صتخت
 خلإ... لاعفلا

 صاخشألا تاقالعو ةيصخشلا تاراهملاو ىعامجلا ريوطتلا جمارب  صاخشالا ٠
 ةيفيك .لاصالا نوسرامب نيذلا صاخشألا ىدل بئاوجلا دلت ىف تانيسحت نع جتنت دقا
 ىلإ مهعامتسا ةيفيكو ,ًاضعب مهضعي ةدئاسم ةيفيكو ضعبلا عم مهضعب ماجسنا
 دارقالا نم ةعومجم نم ًالدب قيرفك نولمعي ىدم ىأ ىلإو ٠ ضعبلا مهضعب

 ىدل ةقالخلا تاردقلا ةدايزل فدهت ىتلا جماربلا نم ددع كلانه : دارفألا ريوطت +
 ءاضرإل مهتاناكمإ حاضيإو ؛ لضفأ روص ىف مهسفنأ ميدقت ىف مهتدعاسمو .دارفألا



 عساتلا لصفلا بيبا دعب ام ةلئسأ

 هذه ةبقارمو . صاخشأك ةيلومش رثكأو ةيلعاف رثكأ نوحبصي مهلعج أموصو .نيرخآلا

 نإف ةدتمم ةرتف لالخ نكلو .قالطإلا ىلع ةيوعص تاريدقتلا رثكأ نوكت امبر بئاوجلا
 عيطتسي دارفألاب رمتسم لاصتالا لوقعم ردق ىلع نوكي ىذلا ريدملا وأ فرشملا
 تانيسحتلا هذه ةلئمآ ضعب ةظحالم

 وأ ةضوفرملا داوملا ددع ضفخ نم كلذ ريدقت نكميو :تامدخلاو تاجتنملا ةدوج *
 تايوتسم عافترا ليغشتلا فيلاكت ضافختاو .ءالمعلا ىواكشو تاجتنملا نم ىواكشلا
 ةدوجلا طبضو ءالدعلا تامدخ جمارب نوكت دقو .خلإ ؛ ةكرشلا لمع ةدايزو . ميوقتلا
 ىفو .تاراهملا ريوطت جمارب ىفو .بناوجلا هذه يف تارييغتلا ىف لضفلا ةبحاص ىه
 .. اذكهو , شيتفتلاو ةبقارملا قرط

 / ةفاقثلاو خاتملا يف تانيسحتلا «
 .ريدقتلا

 ىف يش بعصأ كش نود اذهو : نييميظنتلا
 , ضرملا بيسب بايفلا ةلقو ءلمعلا نم لصفلاو تالاقتسالا ىف ضافخنال

 حيتت دق تارشزؤملا نم اهريغو هذه لك
 ديكات ةلواحم دنع ةصاخو ؛ةيلاع ةجردب

 يح لاصتا ىوتسم كلانه ناك اه اذإو .يميلعت وأ بيردت جمانرب عم رشابملا اهطابترا
 ةيرشبلا دراوملا ريوطت ةرادإ وأ نيفظوملا نوؤش ةرادإ عم ةمظنملا ىف ءزج لك لبق نم
 . ةلماشلا ةروصلا ريدقتلا ىف ةمبق ةمظنملا ءازجأ رثكأ وه اذه نوكي دقف

 ىرجت ىتلا يئاوجلل ىموضولا سايقلل ةيلباقلا ىلع ةنيعم تاريدقت دمتمتو
 ل كنإف الإو بيردتلا لبق ناك امك فقوملاب أمئاد ةتراقللا نوكت نأ بجيو .اهتبقارم
 ىبيردت ثدح ةلاح ىف ًارقص بيردتلا لبق ام فقوم نوكي دق عبطلابو أيش سيقت
 ةلثمالا دحأ نأ نكمملا نمف الإو .ًامامت ديدج

 يردتلا دعب ام ةيطقلا جئاتنلا | بيردتلا دعي ام فده | .بيردتلا ليقف ام ءادأ | رييغتلا بئاجأ

 جاتنإلا نم ةثاملاب 5 | نم لقا وأ ةثاملاي١ | نم ةئاملاب ٠١ [تاوبالا ددعأ
 .جاتتالا | دنع ةضوفقرملا
 ةدوجلا طيشأ

 بيردتلا ةيلعاف سابف ةيفبك 111



 بيردتلا دعي ام ةلئسأ عساتلا لصفلا

 ضارتفا نكمملا نمف هذه لثم ةحجات. ًازوق بيردتلا دعب م ام اذإو
 ىرخآلا بئاوجلا ضفب كاثه نكتس هنأ نم مغرلا ىلع .بيردتلاب ةرشابم طيترت اهنأأ
 غلإ .نيفظوملا ريبقتو لصفلا نم فوخلاو عقادلاك ةقالعلا تاذ

 ىتلاو ةيصخشلا تاقالعلاو يعامجلا روطتلا لثم تارييفتلا نم لهسالا عونلاو
 جذومن دجو اذإ نكلو .اهحاجن ريدقت ىف ةبوعص رثكألا ىه ةيمك تاسايق اهل تسيلا
 ةرم ةبقارملا جذومن قيبطت نكمي ٠ بيردتلا جمانرب لبق نيبردتلا ميوقتل ام لكش نم
 . لمعلا وج نمض بيردتلا دعب ةسرامملا ىلع ةيناثا

 لثم .رييغت وأ نيسحت ىأ نأب عطاق نامض دجوي ال ًامئاد لاحلا ىه امكو
 لب امهلمكتب دوعي امهعيوقت وأ امهتيقارم تمت نيذللا هالعأ نيحرتقملا ريغتلاو نيسحتلا
 ىلع أرشؤم نوكت دق تارييفت ىأ نكلو .بيردتلا جمانرب ىلإ ىئدألا دحلاب ىتحو
 ةفلكت ريدقت ةلواحم ىغبني ال هنأب ىحوت ال تالكشملا هذهو . سسألا هده قفو حاجنلا
 تالكشملا كاردإ بجي كلذ نم سكعلا ىلع لب .هتميقل رخآ ليلحت نب مايقلا وأ بيردتلا
 ةميقلا وأ ةفلكتلا ىف رييقتلاو لشفلا وأ حاجتلا عاجرإ ىف صرحلا ىقوتو :تايوعصلاو
 تحرتقا ىتلا ةيتاذلا تاريدقتلاو رظنلا تاهجو لويق ىرورضلا نم نوكي دقو .بيردتللا
 . هسايق نكمي ال ثيحب ىتاذ هيف رظنلا مت ىذلا لاجملا نأل ًاقباس

 نم ًالدب (ةيلكلا دئاوقلا) ميوقتلاب ىسيئر لكشب متهت ةلحرملا هذه ىف تاريدقتلاو
 نساششالا نم ريبك دع كارشإ فن بيردتلا جمانربل طيسبلا ةحصلا تابثإ

 تاصصخت نم صاخشأ كارشإ ىرورضلا نم نوكي دقو .لمعلا ةحص تابثإ يق
 بيردتلا ريدم وأ مسقلا ريدم وأ ايلعلا ةرادإلا ناك ءاوس .لوؤسملا صخشلاو .ةددعتم
 نوكي ام أيلاغ ىذلا لمعلا اذهل دراوملا ريفوت بحي دح ىأ ىلإ ررقي نأ :بردملا وأ

 ال دق ىذلا) هلك تقولا قافنإ بجي ناك ام ررقب نأ بجي امك . فيلاكتلا ظهابو ًاعساو

 لوبق نكمي ىدم ىأ يلإو .(هسفن بيردتلا يلع قفني ىذلا تقولا عم ًائفاكتم نوكي
 . ةيموضوملاو ةيتاذلا ةجرد
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 بيرنتلا دعب ام ةلئسأ

 ٠ ديعبلا ىدملا ىلع ميوقتلا
 ًايبسن ةريصقلا ةرثفلا دعب ءلصفلا اه ىف ًاقباس ركذ امك ميوقتلا ناك اذإ

 ,إق .ًاليحتسم نكي مل نإ دج ًابعص  رهشأ ةعيرأ وأ ةثالث ةدتمملا

 ركذ دقف ةقيقحلا ىفو .لوطأ ةرتف دعب ىتح ميوقتلا ىف رظنلا متي امدنع معدت نأ بجي

 .ليحتسي ام ةداع تايوتسملا هذه ىف بيردتلا ميوقت نأ (ماهكارو دربيو روو) نم لك
 ىلإ اهلمكتب ةيلمعلا عاضخإ ةطيرش أنكمم نوكي دق ميوقتلا نأ نورخآ حرتقا نكلو
 لماك ليلحت ىلع لوصحلا مت اذإ نكمم لخدملاو .ةركيملا اهلحارم ذتم ةمراص طباوض
 لوصحلا مثو , ةقدب بيردتلا فادهأ تعضوو . بْيردتلا تاجايتحا تددحو ؛ ةمهملل
 يف ةطباضلا تاطاشنلا رفوت عم قحاللا ميوقتلا ىرجأو .ةرتفلا ةياهن ىف ميوقتلا ىلع
 . لحارملا لك

 دعب قحاللا ميوقتلا متي نأ ىف - ةيرظنلا ةيحانلا نم - ريبك قراف كانه سيلو
 .ةرتفلا تلاط املك هنأ حضاولا نم نكلو . كلذ نم لوطأ ةرتف دعب وأ ًارهش رشع ىنثا
 .ربكأ بيردتلل ةعجارلا ريغ لماوعلا ةطساوب داسفإلا لامتحا ناك

 + بيلاسألا
 يف طسوتملا ىدملا ىف ثلمعتسا ىثلا بيلاسألا ةفاك مادختسا راركت نكمملا نم

 نم ناك امبرو .اهسفن بيلاسالا ىلع تايثلا نه ةريبك ةدئاف كلانهو ٠ ةلحرملا هذه
 .ةرردلا ليق ام ةلحرمب امدب ؛اهلمكاب ةيلمعلا لالخ ميوقتلا ةادآ سفن لامعتسا لثمالا
 .ةرشابملاو ةطيسبلا ةنراقملا اذه حيتتو .ديعبلا ىدملا ىلإ طسوتملا ىدملا نمو اهدعب امو

 عبطلابو .ام ةجرد ىلإ ىعوضوم ريب
 ًامئاد ًانكمم بيلاسألا ىلع تابثلا كلذ نوكي ال دق

 :! نم ًايلك لوحت دق لقثلا نوكي ديعبلا ىدملا ةطرم ىلإ لوصولا ىدلو
 ةيلعاق مث نمو درفلا ةيلعاف ىلع ببردتلا ريثات ىلع أزكرم حيصيو هتاذ دحب بيردتلا
 نكمي . طسوتملا ىدملا ةلحرم ىف درفلا اهب بقاري دق ىتلا اهسفت قيرطلابو .ةمظنملا
 تمت دق تاراهملا ناك اذإ ام حيضوتل ديعبلا ىدملا ةلحرم يق ةيلععلا كلت راركت
 هذه نم انفقوم نوكي الآ بجيو .تعجارت دق ناك اذإ وأ تنسحت وأ اهيلع ةظفاحملا

 اهل
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 بيردتلا دعب ام ةللسأ عسانلا لصفلا
 رابتعالا ىف انذخأ اذإ ةصاخيو . ءاقنلا ىلع صرحلا نم ةيلاع ةجرد ىلع تابقارملا
 .بيردتلل ةعجار ريغ لماوع ةطساوي داسفإلا ثودحل ديازتملا لامتحالا
 .ًاديفم لازي ال بيردتلا نأ عضوي كلذ نإف بيردتلا ذنم اهيلع أظفاحم لازت ال تاراهملا
 ًالعف مهملا نم له تاراهملا تنسحت اذإ ىرخالا ةيحانلا نمو .يلاحلا لمعلا ءادأ ىف

 نإ ذإ :ةيفاضإ ةدئاف ىلع ةمظنملا لصحت ةلاحلا هذه ىف ؟نسحتلا
 ام اذإ ملسلا نم رخآلا فرطلا ىقو -

 بيردتلا نأ ىلع لدي كلذ نإف ةطسوتملا ةلحرملا ىف ميوقتلا ذثم ءادآلا ىوتسم يفدت
 لمعلا ىدؤي ىذلا درفلل ثدح دق ًاثيش نأ ىلع وأ ءديعبلا ىدملا ىلع ريثأت هل تسيل
 . هيلع بردت ىذلا ىوتسملل أقفو لمعلا ءادآل هزفاح فاعضإ ىلإ ىدأو

 هذه ببنس فانشتكا ىلع ميوقتلا زيكرت نوكي نأ بجيف ءادألا ىوتسم طيق ام اذإو
 بيردتلا دافا له" لاؤسلا نع ةباجإلا نم دي ال يعقاولا ميوقتلل ةبسنلاب نكلو .ةلكشملا
 يف هنأ نورعشي ميوقتلا ءاربخ مظعمو ”«ةيجاتنإلاو ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةمظنللا
 ليحتست . لمعلا طيسبلا ىوتسملا ىدعتت ىتلا تالاحلا ىف ديكاتلابو ,تالاحلا مظعم

 ىلع بيردتلا تالاح مظعم ىلع قبطني كلذ نإف ديكاتلابو .لاؤسلا كلذ نع ةباجإلا
 ةيعامتجالا تاراهملا ىلع بيردتلا ثالاح نم ريثكلاو ةرادإلا

 .ًامامت يعوضوملا ىوتسملا ىلع ةنكمملا ةديحولا ىه ةطبحملا ةباجإلا هذه نوكتسو

 دق هنأ ىهو .يتاذ هنأ ركذتن نأ ةطيرش ىتاذ ريدقت لوبقل لوقعم ببس كلانه نكلو
 درفلا هيف لمعي ىذلا مسقلا ريدمو .هيلع لوصحلا عيطتست ىذلا ديحولا ريدقتلا نوكي
 تامظنملا نم ريثكلا ىقو .رخأ ىلإ موي نم ريدقتلاب مايقلا هل حيتي أديرف ًاعقوم لثحي
 ناك اذإ لقألا ىطو .يونسلا ميوقتلا ماظن عم أيشمت اذه لمعل ريدملا اذه رطضي

 نإف ؛ًانسحت عضوأ نكلو درفلا ءادأ ىوتسم يندت مدع عضوأ دق بيردتلا بقع ميوقتلا
 ىف دغاسي دف ةزاهسي ةظسللا حرطو بيردقا ٍبيسب وكي دق نسمتلا اذه شعب
 . ةيتاذ ةروصب نوكيس كلذ نأ نم مغرلا ىلع ريثأتلا اذه ةجرد صالختسا

 ةجيتن ىلإ لوصولا دكؤملا نم ؟ باتكلا اذه ىف تشقون ىتلا لخادملل ليدبلا وه ام
 نايدؤي الو لاملاو دراوملاو تقولا ثيح نم أدج نافلكم ميوقتلاو ةحصلا تابثإ نأ
 سيياقم ةيأ رفوتت الو اهب مايقلا ةلواحم متت ال كلذلو .يعوضوم ريدقت ىلإ ةرورضلاب
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 |عسانلا لصفلا بيردخلا هعيام ةفلسأأ

 نم رارقلا اذه .ةريبك ةفلكتب ثدحي ىذلا بيردتلا ىف دعاست قالطإلا ىلع ةيعوضوم
 .بيردتلل لكش ىأ ىف ةمهاسملا اهب ررقث ىتلا ةقيرطلا سقنب ةمظنلا هذختت نأ نكمملا
 .ريدقتلل ام ةلواحمب مايقلا نم دب ال هنأ حضاولا نمو.

 ؟ ميوّمتلا ىرحجي نم

 نأ دكؤلا نم نكلو ,درفلا ريدي نمو بيردتلا ىدؤي نم لوح ريبك فالخ دجوي
 عابتاف .ميوقتلاو ةحصلا تابثإل ةفلتخملا لحارملا ىف كراشي ىذلا نم عضاولا نم سيل
 ىذلا وه طق بردملا ناك اَدإو .دراوملاو نيفظوملا تقو ثيح نم فلكم لماك ماظن
 ريدملا ناك اذإو .بيردتلا ىف هيضمي امم ميوقتلا ىف لوطأ ًائقو يضمي دق هنإف كراشي

 موقم كارشإ نكمملا نمو .ةرادإلل ليلق ثقو ىوس هيدل نوكي نل كراشي ىذلا وه هدحو

 ىف ىتح نكلو ,يسفن ملاع هن لقنلو ٠ ةمظنملا ىفظوم نمض نيعم ريبخلا اذه ناك اه
 ةيقيقحو ةضرتقم ةفلكت كلانه ةلاحلا هذه

 نأ لضفالاو لقألا ىلع مسقلا ريدمو بردملا نيب عمجلا وه ةيعقاو رثكالا لخدملاو
 دقو .ةعومجملا هذهل ةريثك تاريغت كلانهو .دياحملا موقملا لبق نم معدلا نم 5
 ةيعقاولا لخادملا دحأ نوكي

 ٠ ديدملاو بردملا : ةرودلا ليق ام تاجايتحا ديدحتو ليلحت : ةرودلا لبق ام

 ٠ بردملا : ةروبلا ةياهن ىفو ةرودلا ءانثأ
 - يجراخلا موقملا :اهلمكاب ةرتفلا لالخ : ةطباضلا ةعومجملا
 ٠ ريكأ ةجرد ىلإ مسقلا ريدم نكلو ام دح ىلإ بردملا : طسوتملا ىدملا

  مسسقلا ريدمو ىجراخلا موقملا : ليوطلا ىدملا
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 بيدتلا دعب م ةلئسأأ عساتلا لصقل
 بئاوجلا نإف ةلوبقللا ةيتاذلا ةجرد تناك امهمو ةعومجملا ىف رييغتلا ناك امهمو

 ىه ميوقتلاو لمعلا ةحص تابثإ ىف ةماهلا
 ميوقتلاو ةحصلا تابثإ لاكشأ نم ام لكشب مايقلا ةلواحم بجي - ١
 نآل ؛ مسقلا ريدمو بردملا نيب نواعتلا نم نكمم ردق ربكأ كلانه نوكي نأ بجي - ؟

 . بيردتلل رفوملا وه بردملاو لوألا طخلا ليمع وه مسقلا ريدم
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 رشاعلا لصفلا

 بلطلا بسح ميوقتلا جمارب ميمصت

 .اهلامعتسا نكمي ىتلا قرطلا فالتخاك ةعساو ةجردب ميوقتلا تابلطتم فلتخت
 هذه ةدبق زيدقت ىلع ًارباق ميد ب نأ عقوتي ىذلا صخدشلا نوكي نأ بجيو
 جان ميوقت زارحإ متب نلف كلذ او 0 ع

 نكلو .قروو نيلماعو لامو تقو نم دراوملل راد
 واكل طولت نإ ان كيفن اذه .ًاتلد قيعتي ال يقلل مضولا

 امه نييلوأ نيتوطخ بلطتي ميوقتلا لخدم لوح رارقلاو
 .ةحاتملا ةقلتخملا ميوقتلا تاوبأب ةفرعملاو ىعولا ١-

 ميوقتلا زاجنإل ةحاتملا دراوملا_*
 وتم هس وميك ىلإ د ضيلحسس لمس نتي ماس ()و(() نحو

 نيتوطخلا اتلكل ىوصقلا تابلطتملاب
 دق راثشلا لخدلل نإف . موقملا ىلع ةضورقلا لولحلا فاضنأ ببسبف فساللو

 ام نسحأ ىلع لاوحالا تناك ول. ةلماك ةروصب ةلاعق ةقيرط نوكي نأ نع أرصاق نوكي
 نأ عيطتست ال كتاب ةلئاقلا ةحيصنلا ساسأ ىلع موقت ميوقتلا ىف ةقيقح هذهو .نكمي
  عيطتست ام لضفأ ىوس طقف لعفت

 نوكي نأ نكمي زجنملا ميوقتلا لخدم نأ ىنعت هذه لولحلا فاصتأو
 , يي للا نك نإ لل ني

 . ىعوضوم نم رثكأ ًايتاذ «
 هيلي ىتقا تمول ىف تاعارفلا نضع ةلرتي
 دح ىلإ ىتاذو لماك ريغ ناك ولو ىتح . قالطإلا ىلع ميوقتلا نم ام ًالكش نكلو

 ىلع ميوقت كلانه نوكي الآ نم لضفأ .رمتسمو تباث وحن ىلع قبط ام اذإ ء ام
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 رشافلا لصفلا يلطلا بسح موقنلا جمارب ميمصتا

 نأ نكمي ليلحت ىف رايثعالا ىف اهذخأو روصقلا هجوأب فارتعالا ةطيرش .قالطإلا

 ميوقتلا هيف مدختسي
 مادختلل لخدمتا

ثيح )١( لصفلا ىف لثمألا لخدملا تابلطتم فصو مت نأ قيس
 فيرعتلا مت 

 كلذ ءاضعأ عيمج ىلع بجي ًالاعف ميوقتلا لخدم نوكي يكلو بيردتلا ىسامفب
 لخدملا ىف ريثكلا نيمضت نم نكمي ىذلا ءيشلا .ًالماك مهرود اوبعلي نأ ىسامخلا

 ٠ بردملا ةيلوؤسع تحت ءىش لك ناك ول امم رثكأ

 ايدعلا ةوادإلا
 بجي هنأ الإ .هسفن ميوقتلا ىف ةرشابم كرتشت ال ايلعلا ةرادإلا نأ نم مغرلا ىلع

 قيوط نع أطشنو امهم أرود بعلت نأ اهيلع

 ميوقتلا زاجنإ نم نكمتل دراوملاب حيرصتلا «
 . ميوقتلا لمعي ةبلاطملا ىق طشن رود بعل «

 . ميوقتلاب طشنلاو ىلعقلاو حضاولا مامتهالا «

 ءاديإب نييسيئرلا هتاعرو بيردتلا ءالمع مايق ىف ةليئض ةميق ىوس كلانه تسيلو

 ىلع اونهربي نأ نود بيردتلا ميوقتل مهتدئاسم نع ريبعتلاب كلذ طقف ىحطس مامتها
 . ًايبست ةيلمع ةقيرطب كلذ

 بيردتلا ريم
 وهو .هنع لوؤسملا بيردتلا ميوقت راسم ىف عقد ةوق بيردتلا ريدم نوكي نأ

 صخشلا وه نوكي نأ بجي امك ءنيبردملاو ايطلا ةرادإلا نيب لصولا ةقلح رود بعلي

 لكب كلذ نوسني دق نويردملاف .يرورض رصنع مهلاجم ميوقت ناب نييردملا ركذي ىذلا
 ريدمل نوكب نأ نكميو .هتايوعصو هسفن بيردتلا تاديقعتب مهلاغشنا دنع ةلوهسا

 ءانثأ ميوقتلا لئاسو نم تاعومجمب هنودوزي نيبردملا نم ددع نم نوكتت ةكبش بيردتلا
 ريراقت دادعإ نكمي ىكل اهتنراقمو لئاسولا هذه ليلحت نم دبالو .بيردتلا ةيلمع ريس
 ريسب لاعفلا مامتهالا ىلع نيبردملا عيجشت بجي امك .ايلعلا ةرادإلل ةلالد تاذ ةيليلحت
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 تلطلا بسح عوقتلا جمارب ميمصتا رشاعلا لصفلا

 تاشقانم ءارجإ ىف ةبغرلا بيردتلا ريدم ىدل نوكتو . موقتلا لئاسو تاعومجم ةتراقع
 : ةنراقملا لئاسولا هذف هحوت ام لوح ئييردتلا ةعومجم عم

 نم ًايرورض ًاءزج هنوربتعي ىك . ميوقتلاب مازتلالل زيفحتلل نوبردملا جاتحي دقو
 ًارود بيردتلا ريدمو بعليو .مهيلع ضورقم ءبع درجم ةطاسبب سبلو بيردتلا ةرودا
 . عيجشتلا اذه ىق اماه
 ماسقألا وريدم

 ةنيوطتلار بيردتلا ىف ىفاكلا ردقلاب مسقلا ريدم مدختسي ال تامطتما مظعم ىق
 مهنا نومعزي ماسقألا ىريدم نم نيريثكلا نأ دكؤملا نمو .ميوقتلا ةيلمع ىف ديكاتلابو
 صاصتخلا نم اهنأ مهبلغأ اهربتعي رثكأ تاطاشن مهل فاضت نأ نود لمعلاب نولقثم

 .اوكراشي نأ الإ نوعيطتسي ال مهنأ نيمعزملا نيذه الك نع ةطيسبلا ةيلجإإلاو .بردملا
 اف ال مأ مهريوطتو مهيفظوم بيردت ليومت ىف ةرشابم نومهاسي اوثاكأ ءاوسف
 ىلإ ىلاتلاب ىدؤيو .بيردتلا ةرود ءاثثأ يجانتإ درومل مهتادقفب لاملا مهقلكي بيردتلا
 مهببردتو .ًالاعف مهجاتنإ نوكي نأ بجي نوبردملا نوفظوملاف .مهتارادإ ةيجاتتإ ضافختا

 ىذلا لاما ناك اذإ امو .ةقلكتلا هذه رادقم بيردتلا ريدم فرعي لهو

 ةثالث كلانه
 ىهو اهيف نيبردتملا

 : مهيقظومل ةبساتملا بيردثلا جماربل لاعقلا رايتخالا ١-

 ٠ ةرودلا ةيادب لبق بردتملا عم ىريونت عامتجا دقع ؟

 نف مهيفظوم ماسقألا وريدم كراتشي نآ بجي ةيساسأ تافا

 نم هب مايقلا حرتقملا لمعلا ديدحتل بردتملا عم ةرونلا دعب ام ةلئسآ عامتجا دفع -ا
 . ةدعاسملل ةيرورضلا داوملاو بردتملا لبق
 ىلع ثحلا مت ام اذإو دحلا كلذ دنع فقت نأ بجي ال مسقلا ريدم لخدت ةميق نكلا

 بيردتلا ةدئاسم ىف طقق سيا .ةياقلا ةنيمث حبصت مسقلا ىويدم ةميق نإف مازتلالا
 . ديعبلا ىدملا ىلغ ميوقتلا ىف ةرشايملا ةكراشللا ىف

 بيرشلا ةيلعاف سايق ةيغيك



 جمارب ميمصتا
 رقاظلا مانتقالا مدغ نع قوبرغلا ركشي انمًابلاغو

 ىف مسقلا ريدم كارشإ ديقملا نم نأ دكؤملا نمف كلذك رمالا ناك اذإو .ماسقألا ىريدم
 ةلحرم ىف ةكراشملا كلت نوكت نأ بجي ديكاتلايو ؛ةصرف لوأ ىف بيردتلا ططخ

 نم عوتب رعشي ريدملا لعجت فوس ةكراشملا هذهف .نومضملا ميمصت ةلحرمو طيطختلا
 يبجي ميوقتلا لخدم طيطختب مايقلا دنع لثملايو .هب مازتلالا ىلاتلابو بيردتلل هثيكلم
 كلذ نإق ءمازتلا نم اهبحاصي ام بناجب ةكراشملاب همايقيو ةكراشملل مسقلا ريدم ةوعد
 نكمي امم عسوأ ميوقت لمع كلذ حيتي مث نمو .اطاشن رثكأ رودب مايقلا ىلع هعجشيس
 ىلع ميوقتلا ةريخألا ةكراشملا ىلع ةدودحملا ةلثمالا نمو .ريدملا كراشي مل اذإ هب مايقلا
 ىلإ ىدؤي ميوقتلا اذهف .ططخملا لمعلل بردتملا ذيفنت ريدقت متي امدتع ديعبلا ىدملا
 ىلإ ةبسنلاب هيف اوكراش وأ هوفظوم هرضح ىذلا بيردتلا ةميقل مسقلا ريدم ريدقت
 هتفلكت
 1 بردملا

 ىف مهف .اهيف كشال ةرورض مهجمارب ميوقت ىف ةلاعفلاو ةرشابملا نيبردملا ةكراشم
 نم مهنقتمي فقوم

 هديوزت ةرودلا لبق بردتملا عم (هيلع ققتا امك) مسقلا ريدم طاشت ةدئاسم «
 ...خلإ ةرودلا ةيادب لبق ريونتلا ىف مهتدئاسمو بيردتلا جمارب لوح ةلماكلا تامولعملاب

 مل ان جباريلا ةيادب دنع مهتاراهنز كيمزضملا تلراهمو ةقزعنج نكيوتنسم ديدحت
 - (بردتملا ةكراشم لبق مت دق كلذ نكيا

 . جمانربلا رارعتسا لالخ هادمو مطتلا ىوتسم دصر +

 تقؤملا دصرلل جمانربلا ليدعت ٠

 , جمانربلا ةياهن ىق مهتاراهمو نيبردتملا ةراهمو ةفرعم تايوتسم ديدحت «
 , بيردتلا دعب ام لمع ةطخ دادعإل نييردتملا هيجوت +
 ضعب ىفو ) هسفت بيردتلا جمانرب ةحص تابثإب بردتملا عم ةكراشملاب مايقلا «

 - ( بردتملا ءادأ ريدقت تالاحلا

 نفل



 بلطلا بسح موقتلا جمارب ميمصت' رشاعلا لصفلا

 بردتملا عم ةرونلا دعب ام ةلئسأ عامتجا ىف (هيلع قفتم وه ام بسح) مسقلا ريدم ةدتاسم ٠

 ىلع ملعتلا قيبطت ميوقت ىف (هيلع قفثم وه ام بسح) مسقلا ريدم ةدئاسم «
 متي نلف كلذلو .مهومم وأ مهسقنأ نوبردملا هب موقب طاشن اذه نوكي دقو) ديعبلا ىدملا
 ٠ (ديعبلا ىدملا ىلع بيردتلا ةحص تايثإ متي نأ نكمي أضيأ لي بسحف ملعتلا ميوقت

 : بردتملا

 بجي . اوملعتي نأ وه جمانربلا ىف نيبردتملل يسيئرلا رودلا نأ نم مغرلابق ًاريخأو
 ميوقتلا نم ريثكلا نق مهتاظحالم نودب هنال ىرورض كلذو ميوقتلا ةيلمع ىف مهكارشإ
 مدختست ريدقن ةليسو ىأل نيمالاو لماكلا .لملاب نوبردتملا مزتلي نأ بجيو .ثدحي نل
 وأ ةطبقلاب روعش ىنب مهتاظحالم داسقإ ناكمإلا ردقب اوبنجتي نأو :ميوقتلا لجأ نم
 وأ ةبعللاب هبشأ ًاقاروأ نوؤلمب مهنا اورعشي ناب مهل حمسي الأ بجيو .كاذ فالخ

 ضرغلاو ةددحم ءايشأ لمع مهتم بلطي اذا مهل عضوي نآو .ماقرالاب ًانيرمت نوسرامي
 ةقرعملا نم عوتلا اذه .اهمدخسيس نمو .تاريدقتلا هلجأ نم مدختستس ئذلا
 ةيعقاوو ىنعم تاذ تاظحالم ءادبإ نامض ىف دعاسيس

 :مهتدناسم جئاتن ةقرعمل نيبردتملل ةصرفلا ةحاتإ مدع ةعئاشلا تازواجتلا نمو

 اوعمسي نأ نود كلذ دعب ىفتخت مث «نييردتملا لبق نم المتو رهظت ميوقتلا تانابتساف
 نيبردتملا عد .ةقحال ةيميوقت تاطاشن ىف لمعتستس جئاتنلا تناك اذإو .اهوري وأ اهتع
 ةيلعاف رثكأ ةقيرطب تانايبلا لامعتسا ةيفيك لوح مهتحيصت بلطاو كلذ نوفرعي

 بيردتلا ىريدمو ايلعلا ةرادإلا نيب ةمظنلا ىف ىفاقثلا خانملا اذه داس ام اذإو
 لب ءبسحف مازتلالا ةجيتن ةيلعاف رثكأ ميوقتلا نوكي نلف نيبردتملاو نييردملاو ماسقألاو
 لبق نم ناميق امهنأ ىلع امهل رظنبو ًاضيأ ةيلعاف رثكأ ريوطتلاو بيردتلا نوكيس
 ,٠ اهلمكأي ةمظتملا

 نأ قيسي مل ىتلا تامظنملا ىف ةليلو موي ىف متت ال ةدئاسملا ةفاقثلا هذه ةيمنتو
 ريدمو نويردملا ةداع هب موقي ىذلا مزتلملا لمعلا نود ومنت ال اهنأ امك ءاهيف تدجاوت
 ًاينبم نوكي ام أمئاد ىفاكلا تقولا دوجو مدعب ماسقألا ىريدم لبق نم معّلاف .بيردتلا

 ادإلا لبق نم رهاظلا مامتفالا مادعنا نوكي ام ًاريثكو . ىقيقح ساسأ ىلع

 بيردتلا ةيلعاق سايق ةيفيك



 وشاعلا لصفلا بلطلا بسم موقتلا جمارب ميمصت
 ببسب ىتنآلا تارادإلا ىلإ ةيلمعلا ةلاحإل امير وأ اهرودب ةرادإلا هده لهجل ة

 نأ لضفي ىفيقثت جمانرب دادعإ ىلع فوكعلا بجيو .هتميقو ميوقتلا ببس مهف مدع
 نخارفألا_ىقتي دق رص انعلا قم دعق نإف الإو -دعناو كفو نف ةدعتصالا/ عيمتج رط يوك
 . ىرخألا تاعاطقلا لبق نح اهيلع قفتملا

 : لاعفلا ميوقثلا لخدم رصانع

 ىدملا ىلع ريدقت ىلإ ةلكشم كانه نأ كشلاب ةيادب ميوقتلا ةيلمع )١( قحلملا صخلي
 فرتعي ىذلا ىلاثملا عضولا ةيلمعلا هذه فصنو .اهملعت مث ىثلا تاراهملا قيبطتل ديعبلا

 .ًايلمع هتسرامم ليحتسملا نم نكلو هيف بوغرملا هنأب نيبردملاو بيردتلا ىريدم مظعم
 . ىلثملا ةيلمعلا ساسأ ىلع ةمئاق ةيعقاو ةيلمعل لماكلا ىدملا ىلع لدي )٠١ ١١( لكشلاو

 ةيعقاو ميوقت ةيلمع )٠١-١(: مقر لكشلا

 يردتلا عساشرب ميتا
 يتلا لدم يم لح رار 0

 ميستلا ميوتت هليلع
 .ةرودلاهادب لبق فقوملاو ةقرعشا داراهئاريمتس وا رابتشلا

 ىطرتلا كاملا ماتا
 ةسوب روحي وجا وآل: دولا ةخسنلا حايثإ 1
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 بيردتلا ةيلعاف سابق ةيفيك



 ٍبلطلا بسح ميوقتلا جمارب ميمصتا رشاعلا لصقلا

 ىثلا بئاوجلا رايتخا نوموقملا عيطتسي )١١-١( لكشلا ىف ةلسلستملا دونبلا نمو
 دقو .اهتما .الا نكمب وأ دراوملا اهل حاتن ىتلاو مهفقومب ةلص رثكأ اهناب نورعشي

 وأ لمشا ميوقت نم لقآ اهتميق نأ رابتعاب تارارقلا هذه ىلإ صاخشألا ضعب
 ام اذإ ةصاخ ةميقلا ضعب كل ميوقت لخدم ىأ نا ىرأ ىننكلو .ةميق اهل تسيل ىتح
 ,تقولا رورمب تاتراقملا دقع نكمي ىك زمتسم تباث لكشي قط

 مهجسارب ليصفت نيبردملا ىلع نكلو .ةيلعاف رثكأ ناك الصفم ميوقتلا ناك املك
 .داوم نم مهل رقوم وه ام بسح

 نم نيعم ددع ديدحت نكمي ةمظنملل وأ عاضألل لخدم بسنآ لوح ىرحتلا نمو
 ميوقتلاب فصوي نأ نكمي عون ظسيأ نم لخادملا كت فصت ةيلاتلا لخادملاو . لخادملا
 ةيلمعلل ةركبملا لحارملا دوجو ضرتفت اهلكو .ةيعقاو اهنأ مم ًاديقعت رثكألا ىرخألا ىلإ
 ىريدم فيقثت بلطتت اهلكو :بيردتلا جمانرب ميمصتو تاجايتحالا ديدحت ىأ ةلماكلا

 سيل ميوقتلا نأ وه يساسألا رايعملاو .ىده ىصقأ ىلإ ميوقتلا اودئاسيل ماسقألا
 . ىسامخلا ساصتخا نم هنكلو ةدحو بزدملا ةيلوئسم

 لقنملا ١

 نوكي اميرو دراوملا مادختسا نم ىندالا دحلاب ميوقتلا ضعب رقوي )١( لخدملا
 يندألا دعلاب لشدملا اذه اهيلإ جاتحي ىتلا دراوملاو لمعلا نآلو .طسيألا وه لخدملا اذه
 زكريو .بيردتلا ةرادإ همدقت ريوطتو بيردت جمانرب لك ىف ىتدأ دحك كامعتسا بجي
 نم بيردتلا ةحص ريدقت نكمي ىذلاو بردتملا هملعت ام ىلع يسيئر لكشب ميوقتلا
 نم ىسيئر لكشب فلتخي وأ ىتدالا دحلا وه ركذي ىذلا ملعتلا ناك اذإو .تاباجإ
 ىوتسح نوكي دقو .جمانربلا ىف أطخ كلانه نوكي نأ دب الق بيردتلا جماترب فادهأ
 نول أدج ًاضفكنم وا ًادج ًايلاغ ىوتسملا نوكي دق ذإ اطخ جماتربلا ىرثخسم
 ... اذكهو , نيبسانم ريغ نيكراشملا صاخشألا
 . مسقلا ريدمو بردتملا نيب ةرودلا لبق ريونتلا عامتجا

 نكمي ىتلا تاعوضوملاو ةلئسألا ةيموت لوح ًاداشرإ ىطعي (* )٠١ لكشلا
 نأ بجي عامتجالا اذه .ةرودلا لبق ريونتلا عامتجا ىف مسقلا ريدم لبق نم اهلامعتسا

114 
 بيرمتلا ةيلماف سايق ةيفيك



 رشفعلا لصقل بف يتيح قفط ماه ميدو

 عضوي ثيحب ؛حوتفم ملعت وأ ةرشابم ةيبيردت تارود وأ ىببردت جمانرب ىأ لبق دقعني
 ىلإ ةفاضإلابو . ةميقلا كلت كردي مسقلا ريدم ةميقلا هذه نأو ةميق بيردتلل نأ بردتملل
 ةظسالا عامتجال تبلت دموع ديدحت بجي تدهينم ىذلا بيردتلا لؤح ماعلا شاقنلا
 . يمانربلا لافتكا دب كلذ بقفيس يلا

 ١ جمان ربلا ةحبصص تابثإ ةنابتسا وأ ةرودلا ةياهن ةنابتسا
 رظنأ ؛ةيفاضإلا لعفلا دودر قاروأ اهعمو ةيساسألا * ملعتلا ةتابتسا" اته لمعتستو.

 ىف ةيساسالا ىه ٠١-15( لكشلا) ىلوألا ةنابتسالاف .(بآ-١٠ و )١-115 نيكشلا
 ةرود ىف ملعتلا ةفاكو .مطتلا وهو بيردتلا بيس جلاعت اهنأل ةلماكلا ميوقتلا ةيلمع
 . ةقباسملا تاسرامملا وأ قياسلا ملعتلا ديكات ةلاسم جلاعي هنإف كلذلو ؛ًاديدج سيل بيردت

 .ةرودلا لبق ام ريونت لومح مسقلا ريدم ليلد

 ةرودلا ميوقت
 ىلع بردتملا عم ريونتلا عامتجا ىف اهيف ركفت ىتلا ةلئسالا لمتشت نأ بجي
 ذنم ريغت ىأ كلانه ناك له .بردتملا ريوطت لجأ نم بيردتلل ةجاح كانه نأ امب - ١

 ؟ ةكراشملل ةجاحلا لدبي نأ نكمي ىبيردتلا ثدحلا ىلع ةقفاوملا
 ؟ بردتملا تاجايتحاب ءافيإلل ثادحالا برقأ ىبيردتلا ثدحلا وأ ةرودلا هذه له - ؟

 قيرف ,مسقلا .بتكملا لثم كتمظنمب قلعتي اميف ةرودلا فادهأ بردتملا عم شقان - ”
 د

 ىلإ بردتملا رظني فيك .هبلع اهريثأتب قلعتي اميق ةرودلا فادهأ بردتملا عم شقان - ؛
 ؟ ةرودلا لبق ام ةلحرم ىف ةفرعملاو تاراهملا نم داوتسم

 .. ةيصخش ءايشأ نع فشكلا ,ةنيعم تالاجم :بيردتلل بردتملا لخدم ةيفيك شقان - ه

 غلإ
 . هالغأ دوثبلا اهيطفت ال ىرخأ بئاوج ىأ -

 لمعلا هتدوع دنع بردتملل ةرادإلا ةدئاسمب ًانامض طعأ -1
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 بيرت ةيلعاف سايق ةيفيك



 بطلا بسح موقنلا جمارب ميمصت رشاعلا لصفلا
 نأ بجي ىذلا ) بيردتلا دعب ام ةلئسأ عامتجا دقع نامزو خيرات ىلع قاقثالا - 8

 (ريصق تقوب يبيردتلا ثدحلا دعب دقعي
 ةروحلا لبق ام ريوتت ةلئسأ : )1١-2( مقر لكشلا

 جمانرب ىف ةماه ةقيثو ىه امنإو "امضرلا نع ريبعت ةقرو تسيل ةنابتسالا هذهو
 ىتلا ةسرامملا ًالدب .ةيطافي اهثلمل ةصرفلا ةحاتإل تقولا ريفوت نم دبال كلذل .بيردتلا
 نيبردتملا ةرداقم دنع ًابيرقت ةقيقد رخآ ىف مدقت ةنابتسالا عيزوت ىهو ثدحت ام أريثك

 هلمل ةصرف ربكأ رفوتت ىك لخدملا ةميق ىلع زيكرتلا بردملا ىلع
 ةيلعاف ىلع ةديج تارشؤم كلذك تاباجإلا ىطعتو .هيزنو لماك لكشب تانا

 نم ىندألا فرطلا ىلإ ىمتنت تاظحالملاو تاجردلا تناك ام اذإو .بيردتلا جمانرب
 وأ بيردتلا جمانر يف امإ أطخ كلانه نأ أقباس انرشأ امك حضر نإف ملسلا

 اهدصقت مل بئاوج ىلع ةديجلا ميلعتلا تاظحالم تلد اذإو . نيبردتملا ةيعون ىف
 .ةحصلا تابثإ لوح تارشؤم بناوجلا هذه رقوت ىرخأ ةرمف جمانربلا فادهأ
 ميمصتلا ىف ةدوصقملا كلت ريغ عيضاوم ىلع جماتربلا ءانثأ زيكرتلا نوكي نأ ثدحي
 تارشؤملا هذه نم ققحتلا بردملا جاتحي فوسو . جماتربلل ىلوالا

 ةئابتسا هرفؤت ىذلا كلذ نم رثكأ ىمقر ليلحت ىلإ ةجاح كانه نوكت ام ًابلاغو
 ةيلعاق رثكأ ىمقرلا ليلحتلا نوري ىذلا رابكلا ءالمعلا تاعومجم لبق نع ةصاخ ملعتلا
 فاضت ىتلا ةيئاثلا" لعفلا در ةنابتسا ةقرو رفوتو .جمانربلا ىف رظنلل حاتملا نمزلا ىف

 نودب ماقرألاب تاجردلا ليجستل نوكي ال دقو .يمقرلا ليلحتلا اذه ملعتلا قاروأ ىلإ
 لك دعب تاظحالملل ةحاسم صيصخت ةيناكمإ مغر نكلو لولدم ةيوتكم تاظحالم

 اذإو .لوبقم ريغ نوكي دق دح ىلإ ةنابثسالا مجح عيسوت ىلإ ىدؤيس كلذ نإف

 كلذ نإف تاجردلا لاخدإ ىلإ ةقاضإلاب تاظحالملا ةباتكب ةبردتملا ةعومجملا تماق
 تابلط يلع (با-١١) لكشلا ىف جذومنلا لمتشيو .ةيلعاف رثكأ ميوقثلا ةليسو لعجيس

 . ةحرتقملا

0 
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 رشاعلا لصفلا باطلا بسح موقنلا جمارب ميمصلا

 ةرودلا ةياهن ىف ملعتلا موقت ؛ )1١-17( مقر لكشلا

 ملعتلا ميوقت

 . هريغ نم رثكأ كعم بسانتب هتأب رعشت ىذلا مقرلا لوح ةرئاد عضو ءاجر
 + ملعتلا
 5 ا ملعتت ملا
 ىونت فيكو هتمطعت ام راصتخاب حّنضو ءاجر (؛)وأ (ه)وأ (1) ةجردلا ترتخا اذإ

 كلمع ىف همادختسا

 ترتخا اذامل نكمم ردق رثكأب حيضتلا ءاجر ؛(١لوأ (؟]وأ (7) ةجردلا ترتخا اذإ
 ٠ ةطقنلا كلت

 ملعتلا ديقتت
 ةديفم ةروصب ًاقباس هتملعت ام ديكات مت 7 4 4 * 5 ١ ىش ىأ ديكات متي مل

 ملعت نم هتدكأ ام راصتخاب حضوت نأ ءاجر (4) وأ ()وأ )١( ةجردلا ترتخا اذإ
 كلمع ىف همادختسا ىوتت فيكو

 تيطعأ اذامل ناكمإلا ردقب عيضوتلا ءاجر )١( وأ (؟) وأ (؟) ةجردلا ترتخلا اذإ
 . طاقتلا هذه

 خيراتلا بيس يب عيا

 : عصات بلا ىلع لعقشلا در ةفابتسا
 ةيرمزوت ام لش اني ومشت ىلا ةجردلا ميوم ىف ”_."ةمالم عمض قل ةبسفلاب

 ىلع راصتخاب قيلعتلا ءاجر . ىرخأ ةجر ةيأ نم برقأ لكشب لكك جمانربلا هاجت
 . )١( وأ (؟) ون (؟) ةجردلا تناك اذإ ةصاخ دنب لكل ةجردلا كلن كتاطعإ بايسأ
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 رشنعلا لصقل بلطلا بسح موفنلا جمارب ميمصتا
 , ملعتلا قيبطت لمع ةطخل بردتملا ءادعإ

 تاراهمو ةفرعم باسثكا نم نيكراشملا نيكمت وه بيردت جمانرب ىأ نم ضرفلا
 .ةطخو .ملعتلا اذه قيبطت وه ىلاتلا ضرغلا نوكي نأ بجيو .ةلدعم وأ ةديدج فقاومو
 رفوتو نييردتملا اياون ىلع ىمسرلا عباطلا ىفضت ملعتلا صخلم دعب ىتأت ىتلا لمعلا
 ةطخ ةفيص ىقف .ديعبلا ىدملا ىلع ميوقتلا ىق كلذكو قيبطتلا ىف دعاست يتلا ةادألا
 نكميو ,لمع دوتب ةثالث بلط مت (4 )٠١ لكشلا ىف ةحضوملاو لاثمك ةاطعملا لمعلا
 رثكأ دونب عضو مدع ىلع صرحلا بجي نكلو عضوملا بلطتي امبسح ددعلا اذه ةدايز
 بلط مدع نكمي وأ ريغ لمع دوتب نيمضت هتع جتتي دق كلذ نإ ذإ ؛يفبني امم
 هل أضيأ اذه نكلو ,مهسفناب لمعلا دونب اوررقيل نيبردتملل كلذ كرتو دونبلا نم ددع
 هرطاقم
 ءمسقلا ريدمو بردتملا نيباص ةرودلا دعب ةلكسأ عامتجا

 ةرودلا دعب ام ةلئسأ عامتجاق .عامتجالا اذه لوح داشرإلا رفوي )1١-0( لكشلاو
 موقي ىتلا ةبسانملا هنأل ,ةيمهأ رثكأ نكي مل نإ ٠ ةرودلا لبق ام ريوتت ةيمهأ سفني وه
 هاياون ديكأتو مهسفنأ ريوطت ىف نيبردتلا ةكراشمب فارتعالاب مسقلا ريدم اهيف
 لبق نم ملعتملل ىلمعلا قيبطتلا هجوأ ىلإ كلذ دعب شاقنلا لقتني نأ نكميو .مهتدتاسملا
 هتدناسمو مسقلا ريدم ديكأت نم ديزملا عم ,بردتملا

 : لمعلا ةشرو ناونع'
 ةيمهأ رثكألا ةيلاتلا ةثالثلا دونبلا ةسرامم ىونأ لمعلا ةشرو نم يملعتل ةجيتن

 لمعلا ةطخ ةغيص + )٠١-4( مقر لكشلا

 .ءاصقأ دعوم ىف وأ نم ءادتبا فيك لمعلا دنيا

 تينثا
 ثالثا

 ١ 3 انعز
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 بلظلا بسح موقثلا جمارب ميمصتا رشاعلا لصفلا

 : ةرودلا دعب اص ةلئسأ ىلإ مسّقلا ريدص ليئد

 .ةرونلا ميوقت
 ةروحلا دعبام ةلئسأ (10-0) لكشلا

 عم ةرودلا دعب اه ةئسأ عامتجا ىف رابتغالا ىف اهعضت نأ ىغبني ىتلا ةظسالا

 ىلع لمتشت نأ ىغبني بردتملا
 ؟ ايصخش بردتملاب قلعتي اميف بيردتلا ةرود ةيلاعف ىدم ام - ١

 ىف نوحضاوو نويقطنم مه لهو مهل لوصولا لهسي له* نييردملا ةيلاعف ىدم ام ”

 ةيافلل نيلجعتم اوسيلو ةيرطب لئاسولا نومدختسيو ؛ مهضورع
 ب اميف بيردتلا داوم ةعالم ىدم ام - بيردتلاب

 1 أوم ةقاذش دع اح 5
 ؟ اذاملق ققحتت مل اذإو ؟ةرودلا فادهأ تققحت له - ه

 ؟ اذاملو قحتي مل اهياف .ققحت مل اذإو ؟ بردتملل ةيصخشلا فادهالا تققحت له - ١
 1 خس ةيرشللا ةتلش يالا اما- ا '؟ديفم وحن ىلع ةديدجلا ةداملاب ريكذتلا وأ ديل

 ذيفنت ةيفيك ؟ هذيفنتا طيطختلا مت ىذلا ام : لمعلا هتطخ بردتملا عم شقان -
 ةدعاسم كعسوب له“ ةيولطملا دراوملا ىه ام ؟ةلحرم ىأ دنعو يتم؛ لامعالا
 * ةقيرط ىأب هدعاست نأ بردتملا ديري له وأ بردثملا

 ةدالعأ ةلئسألا اهطفت مل ىرخأ بناوج ىأ دجوت له - 4

 ذيفنتلا ةعجارم بردتملا عم شقانتل ( رهشأ ةنس ىلإ ةثالث نيب ام) أدعوم بتر - ٠
 .ةيرورض بردتملا اهدجو اذإ ةتقؤملا تاعجارملا رفوت ضرعا. يثاهنلا

 اهب نيملم اونوكي نأ ىغبني هنأ رعشت ةعجار ةيذغت ىأ نيبسانملا نييردملا عم شقان - ١
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 رشاعلا لصفلا ر بلطلا بسع موقتلا جمارب ميمصتا

 + ليوطلا ىدملا ىلع دصرلا عامتجا

 تب عاضتجا دق يجي عمانرإلا ةياهثاذعي رهشأ ةتس ىلإ ةثالث نيب ام ةرثف لوا
 ديدحتو ةشقانمل (هيلع قفتم دياحيم بيردت لثمم وأ براملا عم) مسقلا ريدمو بردتملا

 يتلا لمعلا ةطخ ىلع ةريبك ةجردب شاقنلا بصتيسو .لمعلا ةطخ قيبطت حاجن ىدم
 ةيساثملا مادختسا كلذك نكمملا نم نكلو .اهرصانعو جماتربلا ةياهن ىف بردتملا اهدعأ
 مت ىذلا ملغتلا ذيقتتو بيردتلا لوح ءاورلا ىلإ ةدوعلاي ةتركم رظن تاهجو ديدعتا
 رثكأ ةبسانم تالاحلا هذه يف نيديامحلا بيردثلا ىكتمم رظن تاهجو نوكت دقو . هزاجتإ
 ٠ رظتلا تاهجول ىتاذ داسفإ ىأ بتجتلل !ييردتلا اونفت ئذلا نيبردملا رظن تاهجو نم

 .ةرود لك ىف ىتألل لامعتسا هنأب )١( لخدملا صيخلت نكميو

 . ةرودلا لبق مسقلا ريدمو بردتملا نيب ريوثثلا عامتجا
 .(نيتقيثو نم ةقلؤم) ةرودلا ةياهت ىف ةحصلا تابثإ ةنايتسا
 . لمعلا ةلمشب مامتإ
 مسقلا ريدمو بردتملا نيب ةرودلا دعب ام ةلئسأ عامتجا

 نهب ليوطلا ىذملا ىلع دصرلا غامتجا دقعي بيردتلا نم رهشأ ةتس ىلإ ةثالث دعب - ء

 (؟بردملا ١ مسقلا ريدمو بردتملا
 : 2 لخدملا

 ال هنأ نم مغرلا ىلع ةنيسعسم فورظ يق )١( لخدملا ددمي لخدملا اذه ىف
 ىلع ةيلمغلا لمتشتو .ميوقتلل يساسألا بلطتلا ىلع ًارصتقت
 لخدملا اذه مادختسا نكمي عبطلابو .بيردتلا جمانرب ةياهت ىف ةلمعتسم ةقيثو نم زج
 لمعلا ةدايز نود ةلوليحلل نكلو ؛ )١( لخدملل ةيسنلاب ةلاحلا ىه امك ةيسانم لك ىف

 دراو نوكي لخاملا اذه لامعتسا نأ اوررقي نأ نيموقملل نكمي ةطرقم ةدايز قاروالاب
 عم رثكأ

 كاتف نآب تارشؤم دوجو ببسب ةيفاضإ تامولعم بلطتت ةراثخم جمارب «

 وأ ةدحاو ةيفاضإ

 0 انف
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 بلطلا بسح موقتلا جمارب ميمصتا رشاعلا لصفلا

 , تلخدأ ةديدج جمارب

 نيبردتملا بلاطم يبلت اهنأ نم دكاتلل ءىرخألاو ةنرالا نيب :ةدوجوملا جماربلا +

 نكمي لخدخلا نم (؟) ةلحرملا ىف نكلو )١( لخدملا نمفت وه ىلعقلا لخدملاو
 .لطقف ظمأ ىه ةحضوملا ةلئسالاو . ]٠١-1( لكشلا يف ةدراولا كلتك ةقيثو لامعتسا
 .عضولا هيلمي ال ًاققو .ًامامت ةفلتخم ةلئسسأ وأ ةيفاضإ ةلئسأ حرط نكميو

 ةيفاضإ ةلئسأ, )1١-١( مقر لكشلا

 كلت وأ ةديدجلا تارودلا ىف ىتالل أمادختسا هرابتعاب (؟) لخدملا صيخلت نكميو
 ًاصاخ ًأعامتها بلطتت ىثلا

 ةرودلا لبق مسقلا ريدمو بردتملا نيب ريوتتلا عامتجا 0١
 . (ةعسوم ةلئساب نكلو ١ لخاملاك قئاثو ثالث) .ةرونلا ةياهن ىف ةحصلا تايثإ ةنايتسا

 ... لمعلا ةلمخ مامتإ "8
 مسقلا ريدمو بردتملا نيب ةرودلا دغب ام ةلئسأ عامتجا -

 نيب ليوطلا ىدملا ىلع دصرلا عامتجا دقعي بيردتلا نم رهشأ ىلإ ةثالث دعب
 . (؟بردملا+) مسقلا ريدمو بردتملا
 ةلماكلا ةرودلاب قلعت اميق ىتآلا لامكإ ءاجر

 * ةدئاف رثكأ اهتدجو ةرودلا ءازجأ ىأ

 . (هركذت امل ةلماكلا بابسالا هت ءاجر) ؟ةدئاف لقأ اهندجو ةروذلا ءازجأ ىأ - ”

 اذالو ءازجألا هذه ىه امف كلذك ناك اذإ ؛ اهقدح لضفت تنك ءازجأ كلانه له -
 ؟ اهقدحتس تنك

 بجي ناك ىذلا ءيشلا وه امو «ةرودلل فامضي نأ بحت تنك ءيش ىأ كلانه له - ؛
 كلذل لاجملا حسقيل هداعيتسا
 « اهب ءاقيإلا مت ىتلا ةيصخشلا كقادغا ىه ام

 بيردتلا ةيلعاف سايق ةيميك 3



 رشاعلا لصفلا بلطلا بسح موفنلا جمارب ميمصتا

 ؟ اهب ءافيإلا متي مل ىتلا ةيصخشلا كقادهأ ىه ام -

 ىف بغرت ىرخأ تاظحالم كيدل له -

 215 لخسملا
 لمتشي هنأ الإ نيقباسلا نيلخدملا تايساسأ لمعتسي (؟) لخدملا نأ نم مغرلا ىلع

 .ةلمعتسملا قاروالاو تايلمعلا ددع نم دحي هنكلو ىقيقحلا ميوقتلا رصانع ضعب ىلع

 نييقاضإ نيرصنع ىلع لمتشي أضيأ هنكلو سمخلا (؟) لخدملا لحارم لخدملا اذهلو

 الك وأ نيريدقت وأ نيرابتخا لكش نارصنعلا ناذه ذخأيو .(ه) و (؟) نيتلحرملا ىف

 ةراهملاو ةفرعملا ىف تاريقتلا تابثإل نالمعتسيو ءاهدعبو ةرودلا لبق كاذو أعم نيرمألا
 ذوتب ىفتكن .ةفلتخم ًالاكشأ ناتلحرملا ذخأتو .بيردتلا ةيلمعل ةجيتن فقاوملاو

 لاجملا قيضل انه اهضعب

 ىف ةرودلا لبق اهؤاطعإ حرتقي ىتاذلا ريدقتلل ةحرتقم ةنابتسا وه )٠١-( لكشلا
 ملعتلا فادهتب ردت جمارب ىأل تانابتسالا عضو نكميو , نيعم بيردت جماترب

 نأ نكميو .لعاقتلا تاراهم جماربك أمامت ةيتاذ ىرخأ فادهأ ىلإ جمانربلا ىوتحمو

 دادزا املك هنأ ركذتت نأ كيلع نكلو .موقملا هجاتحي ىذلا ردقلاب ةلصفم ةنابتسالا نوكت

 نأ ىصوأو .ةيحطسب نويردتملا اهألمي نأ لامتحا داز ةنابتسالا لوطا
 . جمانربلا ىوتحمو فادهاب ةمئاق عضو
 ىلع ًايبرقت لمتشت ةنابتسا ىلإ لوصولا
 عيمج ةيوجأ ليلحتب موقتس كنإف «أدج ةريثكلا ةلئسألا هاجت ةلمتحملا ةيبلسلا نيبردتملا

 .ًادنب )١( نم ةنايتسا نوألمي ًابردتم (1؟) هيف كراشي ىذلا جمانربلاو .نييردتملا

 جمانربلا دعب ريدقتلا ىف ةامم ةيلمع لمعتسنو .اهليلحتل ةمولعم (18-] ىلإ ىدؤيسا
 . ةمولعم (71:) ميدقت ىلإ ىدؤيس كلذو

 امير وأ) ىبيردتلا ثدحلا ةيادب ىف نييردتملا لبق نم ةثايتسالا نم عونلا اذه المي

 تانابتسالا نم عونلا سفن ءلم متيو .(رشابم بيردت ةرود تناك اذإ ةرودلا روضح لبق

 تاهجو نوسكعي ثيح :ةيادبلا ىف هالم ىذلا كلذل بردتملا عوجر نود ثدحلا ةياهن ىف
 نيذه ءلمو .بيردتلا جمانرب دعب مهفقاومو مهتراهمو مهتفرعم تايوتسم لوح مهرظن

 ؟ اهئ

 متي نأوا
 لاعقأ دودر بئاجيف .ىصقأ دحك ًالاؤس (
 ةروصب ةمئاقلا كلت ةسارد متت

 بيردتلا ةيلعاف سايق ةيفيك 02



 ٍبلطلا بسح موفتلا جمارب ميمصنا

 نوكي نأ لمؤملا نمو) ىبيردتلا ثدحلل

 آضهل ىموز اهدعبو ةرودلا لبق ئتاذلا نيبردتملا ريدقت ةناسبتسا
 : (يثالثلا رابتخالا نم ةثلاثلا ةنابتسالا

 لامقلا بطاختلا لوح ةرودلا ميوقت

 لكل كسفنل ةجرد ءاطعإ ءاجر ءاهادبت نأ كشوت ىتلا بيردتلا ةرود يف كريكفت دنع
 دح برقأ ىلإ كسفنل كنيؤر سكعي هنأ رعشت ىذلا مقرلا لوح ةرئاد عضوب ةيلتلا دونبلا نم

 ةرودلا دعبو لبق ىثالثلا رابتخالا ةنابنسا جذومن : (؟1-9) مقر لكشلا

 قيعنه لشي. اذه ةديه ةروصت

 نر ام  لاعف نيرخألا عم كعاقت نأ رعشت ىدم ىأ ىلإ
 * ال ا  مزيلاو ديكوتلل ةفظخملا طانشألاب كتقرعم ىف اه
 ح ++ع 483 ؟ نيرخالا ىلع كلاش نسح ىدم اما
 +« عا ماخذ كل هجوما ثلا ليفتت فيك
 8 ب ع .؟ تاعامتجالا ىف كتمهاسم نسح ىدم ام
 هم عادم .؛ ضوافتلا ىف كحاجن ىدم ام
 28-9 مه .؟ :يرج كنأ رعت دح ىأ ىلإ
 ا ا ا * مزجلاو ديكوتلل رقتفت نأ رعشت دح ىأ ىلإ
 1 19 2*1 65 |.« ةفرقسلل ريغ تايلطلا ضقر ىلع كنردق يطاق ىدعام
 يب م 4ك يي * ةداعلا ىف كامتسسا نسح ىدم ام
 ٠05 8 8 8 ١ | ؟ يطا الش تست نوع يح ظاشسا نسح دمام
 ١ 18 8 4 6 1 |.( هسايت نييئاسلا صاقشألا عم طابت نسج ىدمام
 8 »4 8 1 | ؟مزولاو كرتل نيرظي نيا سلفا عضالطاعت ننح ىنفاع

 8-5 خيراتلا مسالا

 انه
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 رششاعلا لصفلا بلطلا بسح موقتلا جمارب ميمصت

 كلت لدتو .(8) لصفلا يف تدرو هتميق لوح تاظحالملاو لخدملا اذه ةقيرط نإ
 ىطعت ال ,ةيتاذ ملعتلا تالاجم رثكأ يف ريوطتلاو بيردتلا تالاح ىف هنأ تاظحالملا

 ىلع اونوكي مل نيبردتملا نأ لمتحملا نم ذإ .ةلماك ةروص اهدعبو ةرودلا لبق تاريدقتلا
 . جمانربلا ةيادب ىف مهتايوتسمب ةفرعم

 ىلع ةيفاضإ ةوطخ وهو ىثالثلا رابتخالا لخدم فصو مت كلذك (8) لصفلا ىقو

 ةثلاث ةنابتسا نوبردتلا ألعي نأ بلطتي ءاهدعبو ةرودلا لبق ام تانابتسا لخدم

 بردتللا نكلو ؛يبيردتلا ثدحلل ةيادب ىف اهئاكو ةريخالا ةئابتسالا هلم متيو ةقباطم
 . هققاومو هتراهمو هتفرعم ىوتسم نآلا كردأ دق نوكي

 .(؟) لخدملا ىق (5) و (5) نيتلحرملا ىف لمعتست ىتلا ةيساسألا ةتابتسالاو

 ًاماعت اهسفن ةنابتسالا نأ ركذنت نأ كيلعو ٠١ ٠١(. ىنايبلا لكشلا ىف ةحضوم
 ]١١-”( لكشلا نإف .لمعتسيس ىثالثلا رابتخالا ناك ام اذإو .نيتبسانلا ىف لمعتست

 ةفاضإلا مادختسا نكميو .(1:) ىه ةلحرم ىف نمضتو , ةثلاثلا ةنابتسالا وه

 بيردتلا جمارب نم ةدتعم ةلسلس ىف طقف تارتف ىلع ىثالثلا رابتخالا اهلثمي ىتلا
 + ةافلا نيبرغلا تاريشت حبس: ةعلزا

 اهفصو مت ىتلا كلن نم ريثكب اهلخادم ىف ةيعوضوم رثكأ ةيميلعتلا ثادحألا ضعب
 تاراهملا ملعتب قلعتتو ءاهيف )1١-1( لكشلا تانابتسا لامعتسا ديفللا نم ىتلاو
 ىلع بيردتلا كاذكو :كلذل لاثم ديدجلا زاغلا دادع ئراقف . ةيئارجإلا وأ ةينفلا ةفرعملاو
 رابنخا نكمي تالاحلا هذه لثم ىقف ... اذكهو ريراقتلا .لمو ةفرعملا يف ةديدج تاءارجإ

 ١ ىفو .رثكأ ةيعوضومب اهدعيو بيردتلا ةرتف لبق عضولا ىف تارييغتلا
 ىلمعلا رابتخالاف .ميوقتلا ةيلمع ىف ةيوتكم امإو ةيلمع اما

 تاميلعت ةعومجم مأ تادعم ةعطق كلذ ناكأ اوس هسفت ملعتلاب قلعتملا ءيشلا مدختسي
 ةظسأ لكش ذخاي نأ نكمي ةفرعملاب ًقلعتم ناك اذإ بوتكملا رابتخالاو .رخآ ءيش ىأ مأ
 جمانربلا ةياهن ىف كاذ عبنيو ءجمانربلا ةادب دنع نيبردتملا ةقرعم رابتخال ةعمصم
 ةداملا اوملعت دق ًالعف اوثاك اذإ ام ديدحتل رخآ رابتخا
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 بلطلا بسح موفتلا جمارب ميمصتا رشاعلا لصفلا

 ريباعملا نكلو رابتخالا ءا .لخادمو قرط.

 . )1١-8( لكلا ىف اهصيخلت نكمي
 نود «يعقاو ميوقت هنع جتني ىذلا ىندألا دحلا وه (؟) لخدملا نأ ىداقتعا ىقو

 يطنتلا ةفاقثلا ىلع ًادامتعاو . ىقبتي امم رثكأ قاروأو لحارم لامعتسا

 تقو نم لمعتسي ىذلا وأ :يبيردت ثدح لكل ىسيئرلا لخدملا نوكي نأ نكمي لخدملا
 انحرتقا امكو .ًالامتكا رثكأ ميوقت بلطي امدنع وأ. ًاركبم تدرو ىتلا بابسالل رخآل

 نأ حجري ام ىلع اعاستا رثكأ لخدم رايع مادختسال ريباعملا رصتقت الأ بجي أقباسا

 ليلحتل ةحاتملا دراوملا رابتعالا ىف ريباعملا هذه ذخأت نأ بجي نكلو , نوبردتللا هلبقي
 ليلق ردق كلاتهو .ةجتاثلا تانايبلا تداز . ميوقتلا لخدم عستا املكف .ةجتانلا تانايبلا

 هسفن بيردتلا نمز نم لوطأ ميوقتلا ىف نمز ةيضمت ىف ةيتالقعلا نم

 لجن نم تارودلا ىف ةيلاتلا طاقنلا مدختسي هنأب (5) لخدملا صيخلت نكميو
 لمشأ ميوقت ىلع لوصحلا

 + ةفرعملاو تاراهملا رابتخا

 ةلئسألا رابتخا رايعم : )٠١-4( مقر لكشلا

 راش .ةجاح كاته لها

 ؟ عوتلاو جذومتلا ثيح نم ميحص رابتخالا لها

 .ةلئسالا نوكن نأ بجيو
 يمته
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 سما... .ملطلا بصح موقتلا جمارب ميممصت

 .؟ طقف ةدحاو ةركف لوانت ةلمسألا لها
 4 ةباجإلا ىلع رثقت
 .؟ يفنلا تاودأ نع دعتبتا
 4 ءاعيإلا بنجتت
 ؟ يقطنم اهلسلست له

 * ضعي ىلع اهضعب ةلئسالا رثؤت
 ؟رابتخالا رابتخا مت لها

 ةرودلا لبق ام ريوتت عامتجا - ١

 ةفرعملا/ةراهملا رابتخا وأ ةرودلا ليق ام ريدقت ةنابتسال بردتملا ءلم - ؟

 ىه امك - قئاثو ثالث امإو ناتقيثو امإ) ةرودلا ةياهن ىف ةحصلا

 .بردتملا ليق نم ةقرعملا/ةراهملا رابتخا ول ةرودلا ةياهن دعب ريدقتلا تانابتسا ءلم - ه
 . ةراتخم ةيبيردت ثادحأ ىف يثالثلا رابتخالل ةيئاهنلا ةنابتسالا .لم .أ

 مسقلا ريدمو بردتملا نيب ةرونلا دغب ام ةكسف عامتجا <
 ةثيغ دعب («بردلا+) مسقلا نيدمو بردتملا نب ديعبلا ىدأل ىط نصرلا عامتجا - ٠

 + ةيدرنألا نم ريش اس ىلإ
 : 4 لخدملا

 وه .قرفلا كلذ ةيسهأ نم مغرلا ىلع :(4) و (؟) يلخدلا نيب ديحولا قرفلا
 ىلع دمتعي (؟) لخدلاف .اهدعيو ةرودلا لبق ام تاريدقت ىف مسقلا ريدم ةكراشم
 ردق ربكأ دوجو مغرو .ًابناج رشابلا رابتخالا انعضو اذإ مهسفتأ ريدقت ىف نيبردتملا
 اهتحص يف أكوكشمو ةيتاذ نوكت نأ دبال جئاتثلا هذه نإ ةنامألاو ةحارصلا نم نكمع

 بيرمتلا ةيلماف سابق ةيقيك



 بلطلا بسح موقنلا جمارب ميمصت رشاعلا لصفلا

 لواحي (4) لخدملاو . هلمع عيطتسن ام لضفأ كلذ تالاحلا هذه ىفو .ةيميوقت ةيحان نم
 تاريدقت تانابتسا ءلمب موقي نيبردتملا مسق ريدم لعجب ١

 نم ةجرد ىصقأ حبصت ىك بيردتلا لبق المت ىتلا ,تانابتسالا هذهو .نيبردتملل ةصاخ
 نوبردتملا اهؤلمي ىتلا تانابتسالا نم لصالا قبط ًاخسن نوكت فوس . ةنكمم لخا

 اهسفت ةغيصلا مدختسي مسق ريدم ةنايتسال الاثم )٠1١-1( لكشلا عضويو .مهسفنأ

 (5) لخدملا ىف امك هسفت بيزدتلا ردصمو
 بلطتي ال (؟) لخدلا نأل !(؟) لخدملا نم ًالدب (4) لخدملا مادختسا نكمملا نمو

 اذه لامعتسا ببسب هنإف ًاقياس ركذ امك نكلو ءنيبردتملا لبق نم ةيقاضإ ةتابتسا ءلم

 .دادزت تانايبلا ليلحت تابلطتم ناف ةيفاضإ تانايب اهنع حتنت ةيفاضإ قاروال لخدملا
 يلي امك (4) لخدملا صيخلت نكميو

 ١ - مسقلا ريدمو بردتملا نيب ةرودلا لبق ام ريونت عامتجا .
 . ةفرعملا/ةراهملا رابتخا وأ ةرودلا لبق ام ريدقت ةنابتسال بردتملا ءلم - "

 بردتملل ةرودلا لبق ام ريدقت ةثايتسال مسقلا ريدم ءلم - ”
 ةلئسأب نكلو ١ لخدملاك قئاثو ةثالثإ ةرودلا ةياهن ىف ةحصلا تابثإ ةنابتسا - ؛

 (ةعسوم
 لمعلا ةطخ لامكإ

 ٠ بردتملا لبق نم ةفرعملا/ةراهملا رابتخا وأ ةرودلا ةياهن تاريدقن تانايتسا ءلم -
 :: ثادحأ ىف يثالثلا رابتخالل ةيئاهنلا ةنابتسالا ءلم -

  مسقلا ريدمو بردتملا نيب ةرودلا دعب ام ةلئسأ عامتجا .

 اهيلع قفتم ةلحرم ىق مسقلا ريدم لبق نم ةرودلا دعب ام ريدقت ةثايتسا ءلم -

 ةثالث دعب (؟بردملا!) مسقلا ريدمو بردتملا نيب ديعبلا ىدملا ىلع دصرلا عامتجا - 4
 ٠ بيردتلا نم رهشأ ةتس ىلإ

 اع -ت- 1

 ةراتخم



 رشاعلا لصقلا بطلا بسم موقتلا جمارب ميمصت
 لاخدإ ىلع ىوطنتس هالعأ ةفوصوملا لخادملا نم رثكأ ميوقتلا ىلع ةدايز ىأ نإ

 ارا هازال دارجؤر باس تاحيَسهس ول ةطومجم ءارتفإ هانز يزقلا تاهل
 لوبقم (؟) لخدملاو .بيردتلا نم اهتدافتسا نود تاغومجملا هذهل ةرعتسم تاميوقت
 اسيل امهتأ مغر (؟) و )١( نيلخدملا نأ نيح ىف  ةامم فورظ ىف ريقلا سفنب

 هذه معد متيسو .كشلا نم ليلقب نالوبقم امهنإف ىرخألا ميوقتلا لخادم ةيلعافب
 نوبقاريس نيذلا نودعاسلاو نويردملا هبرجي يت نيكي دق رخآ ميوقتب تاارجإلا
 | ضورعلاو .بيردتلا ثادحأ ريس ءانثأ نييردتملا

 ,ةيلوالا ةسرامملا نم ىلعأ تاراهملا

 بجي ىتلا بيردثلل ةيسيئرلا فادهالا ىلع ةيلاثلا دونبلا ةراهم رهظتا
 يجري . كيدل لماعلا فظوملا لبق نم تعبتا ىتلا وأ/اهعابتا
 ٠ دنب لكل ةبسنلاب تاجردلا ىدحإ لوح ةرئاد عضوب نآلا

 .(روكذلاا ريمضلا ىلع راصتقالا لضفالا)
 + (10-9) مقر لكشلا

 نيرخآلا عم /لعافتب /نأب رعشت فيك

 00 * ةفلتخملا مزجلاو ديكوتلا عاوتأب /تفرعم ىدم ام

 او عقمم ؟ نيرخالا ىلع /ىنثب فيك
 مع يو ده د ؟ كدقن /لبقتي فيك

 14 6 ؟ تاعامتجالا ىف /مهاسي فيك
 كف < ضوافتلا ىف /هحاجت ىدم ام

 * «تارجيي كروغش ىدم ام

 ؟  هديكوت مدعب كروعش وه اما
 15 +يمد .ةلتخملا كولسلا عارتأ مادختساب /تفرعم ىدم ام
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 بلطلا بس موقتلا جمارب ميمصت رشاعلا لصفلا

 * موزللا دنع
 .؟ ةلوقعملا ريغ تايلطلا شقر ىف ,/تيلعاق ىدم ام

 5 (١
 ان ني ل

 91 م ع ؟ ةيداعلا فورلتلا ىف/عمتسي فيك

 00 ؟ يقطاعلا طغ

  .اههاجت نييناودعلا نيرخآلا عم /لماعتي فيك
 ا تحت /عمنسي فيك

 ؟ نييديكوتلا ريغ نيرخآلا عم /لماعتي فيك
 .؟ اهئادبإ يق يضرث ىرخأأ تاظالم كاتم له

 ب - مسالا خيراتلا

 نأ ىلإ ىبيردتلا ثدحلا ءاتثأ ضرعت ىتلا بيلاسألاو قرطلا ربكأ مادختسا متيسو
 ... اذكهو ىماتخ طاشن ىف ًاعيمج اهمادختسا نكمملا نم حيصي

 ةطخ دونب قيبطت ةبقارم عم لمعلا عقوم ىف متي ملعت وأ ميوفت ىال يئاهنلا ميوقتلاو
 تايلمع ةغايص ىف ماسقألا يريدم كرشأ ام ادإو .ملعتلا نم ىرخألا ءارجألاو لمعلا
 بقيقحلا ىفو .تاريدقتلا هذهب مايقلل عضو لضفأ ىف نونوكي مهنإف اهقيبطتو ميوقتلا
 ريوطتلاو فيقثتلا بيردتلا ةرادإ مهحنمت نأ بجيو .مهتيلوؤسم هذه نوكن نأ بجي
 اهيلع نيرداقو تاريدقتلا هذه زاجنإ ىف نيبغار مهلعجت ىثلا ةدئاسملاو
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 رشع ىداحلا لصفلا

 بلطلا بسح ميوَقتلل ىرخأ لخادم

 بسح لك ىرخألا ميوقتلا لخادم نم ددعل ةضيرعلا طوطخلا لصفلا اذه حضوي
 ...اذكهو ةحاتملا دراوملاو ملعتلا ةيعونل بلطلا
 .اضكلا ريباعم لامعتساب ميوفتلا

 نأ ركذ دقو ؛يتاثلا لصفلا يف ةينطولا ةينهملا تالهؤملاو ةءافكلا ريياعم فصو مت
 داقتسا دقو .ةينطولا ةينهملا تالهؤملا ماظنب اهطبر وه ريياعملا هذهل ىسيئرلا قيبطتلا
 ٠ تالاجملا نم ددع ىف ةءافكلا ةلدأ نم أددع مدقت ىهف ؛كلذ نم تامظنملا نم ددع

 ةنهم ىف هؤادأ بجي امب ةمئاق عضول اندوقت ال ةءافكلا ريباعمو .ميوقتلا اهئيب نم ىتلاو
 اهعيمج ردقت ىتلا ماهملا ةلسلسو بولطلا ءادألا ىوتسم جاردإل ًاضيأ لب .بسحق اه
 مآ ةينطولا ةينهملا تالهؤملا دحا ىلإ لصوتلل ىعسلا مت ءاوسو .ةيتاذلا نم ةجرد ىندآب
 ىوتسملل ديدحتو :ةمهمللو لمعلل فصو ىلإ ريياعملا هجوت تاليهستلا هذه نإف الا
 سفنب صخشلا تافصاوم ددحت أضيأ اهتأ امك .لامعتسالل نالباق امهنكلو نيبودحم
 زاجتإ ىلع هتردقب قلعتت ىثلا ريياعلاب ىفي صخشلا ناك اذإ امب صتخت ىتلا سيباقملا
 .ولطم وه امك ةفيظولا

 داكت ملعتلاو ريوطتلاو بيردتلا ميوقت ىف ةءافكلا ربياعم ةميق نإ لا
 لماعت ةءافكلا ريياعم نآل "داكن" ةملك تلمعتسا دقو .ملعتلا ري
 ءددحملا ةءافكلا ىوئسمي ءادألا ىلع هتردق مدع وأ هتردق ىلإ رظنلاب

 نأل :ريذحت ىه '"داكت' ةملكو .ةفلتقملا تاراهملا تايوتسم رابتمالا ىف ذخأت الو
 ىف تمت دقو . اهفصو ىف ةمدختسملا ةقللاو ريباعملا ةغايص ىف ةيوعص نودجي نيريثكلا
 ريوطتلاو بيردتلا زاهج لبق نم ةعوضوملا ةينطولا ةينهملا تالهؤملا ةعجارم م1158 ماع
 رثكأ اهلعجو فاصوألا طيسبت مت دقو .ةعجارملا كلت فادهأ دحأ ةغللا رصنع ناكو.

 متتس ىتلا ةينطولا ةينهملا تالهؤملا ضعب كلانه تلاز الو .مهفلا يف ةلوهسو ةيقطنم
 م1140 ماع لالخ ةعجارملا ديق تناك ةرادإلا كص ةردايم ريياعم نأ امك .اهتعجارم

3 
 بيدتلا ةيلعاف سابق ةيقيك



 رشع ىداغا لصقل بلطلا بسم موقتلل ىرخأ لخادم

 الف ريوطتلاو بيردتلا زاهجل ةينطولا ةينهملا تالهؤملا ريباعم فاصوتب قلعتي اميف نكلو
 ىرخألا ريياعملا نم ريثكلل مهق مدعو كاردإ ءوس كانه لازي
 ٍىميوقت لخدم ىف ةءافكلا ريياعم لامعتسا

 هذهب ريياعملا مادختسا تالكشم عم ارخؤم ةيصخشلا ىتاهجاوم ىدحإ تناك

 كلت ىوتحمب قلتي
 اودجو نعم تالهؤملا

 نم ناكو «فارشإلا ةرادإل ًاعساو ريوطت جمانرب دعي ليمعلا ناك دقف .اهيف ةيوعصا
 يف ةرادإلا كص ةردابمل ةينطولا ةينهملا تالهؤملاب جمانربلا كلذ ىوتحم طبر ضرتفملا
 ًاضيأ مه اوحبصيل نيكراشملل حنمتس ةصرفلا تناك ةيادبلا ىفو .كلاثلا ىوتسلا
 دعب جمانربلا ىف اذه جمد مت كلذ بقعو اهسفن ةينطولا ةيتهملا تالهؤملل نيحشرم
 ٠ ةريغصلا تالاكشإلا ضعب

 لبق نم هنع جتانلا ملعتلاو جمانربلا ميوقنل ًايجيتارتسإ ًالخدم يولطملا ناكو
 هليدعت دعب ٠١( لصقلا ىف فوصوملا) (؟) مقر لخدملا لامعتسا مت دقو .نيكراشملا
 ةنايقسا ءلم وه ميوقتلل لخدملا اذه نم ءْزج ناكو .ةصاخلا جمانربلا ةغيص ببسب
 ثيحو .مهيسوؤرم كلذكو مهماسقأ ىريدمو نيبردتملا لبق نم هدعبو جماتربلا لبق ريدقت
 وه ىعيبطلا لخدملا ناك دقق 0 ةينبلا تالفؤملاب ًاطويرم ناك جماثربلا نإ

 نيفدهتسملا صاخشالا عم شاقنلا نم أحضاو حبصأ ام ناعرسو .ىدملا تارشؤمو
 .ةئابتسا ىلإ ةطاسبب اهليوحت نكمي ال ةينطولا ةبتهملا تالهؤملا ةءافك ريياعم ةفلا
 طا ةنابتسا ىلإ ىدؤبس ناك اهلمكأب ةينطولا تالهؤملا لامعتسا نإف كلذل ةفاضإلاب
 مغر ىعولا ريدقتل ةنابتسا ىف طارفإب ةرركم بناوجلا نم ريثكلا نوكتسو يقبني امم
 . ةينطولا ةينهملا تالهؤملا ىف ميلس راركتلا كلذ نأ
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 بلطلا بسح موقتلل ىرخأ لخادم. رش ىداخلا لصفلا

 ىلع ةسسؤم هدعيو جماتربلا لبق مادختسالل ريدقت ةنابتسا دادعإ مت كلذلو
 تقباطت دقو .ديدحتلاب عضولا كلذ تاجايتحا ةيبلتل ةلصفم اهنكلو «ريياعملا
 ةيكلملا ريمضو 'تنأ' تاملكلا لادبتسا عم ءنييردتملا ةخسن عم مسقلا ريدم ةنايتسا
 تناكو .ثنؤلا ركذملا /يئافلا درفملا ىتلاح ىف ةيكلملا ريمضو 'وه/يه" ب بطاخملا

 نيبردتملا ىتنابتسا نم ةطسيمو ةرصتخم ةخسن ىه نيكراشملا ىسوؤرم ةنابتسا
 ىتلا تالانجملا لوح نيسوؤرملا تاظحالم ليجستل ةنابتسالا تعسو .ماسقألا ىريدمو
 ب 31

 ةينهملا تالهؤلا ةفيص لوط نم تضفخ دق ةلدعملا ةثابتسالا نأ نم مغرلا ىلعو
 (؟.0) نم رثكأو ايسيئر ًالاؤس )٠١1( ىلع جذومتلا لمتششا دقف ,ةقالعلا تاذ ةينطولا
 قيبطتلا دنع نكلو لوطلا اذه لوح ةيادبلا ىف قلقلا نم ءيش زرب دقو :يعرف لاؤس
 ىف اهلامغتسا دنع ةنابتسالا ءلمب أمامت ءادعس ماسقألا وريدمو نوبردتملا ناك
 ةينمزلا جمانربلا ةرتف ببسب بسانم ربغ ىثالثلا رابتخالا لخدم ربتعا دقو .نيتبساتم
 . أرهش رشع ينثا ةغلابلا

 ًارصقو ةطاسب رثكأ تناك نييردتملا ىسوؤرم عم تمدختسا ىتلا ةنابتسالاو
 لمعتسا دقف طيسبتلا مغر ىتحو .اهتظحالم نكمي ىتلا ريياعملا رصانع ىلإ تهجوو
 عم .دعب اميف تصقنأ دق اهنأ مغر ىعرفو ىسيئر نيب لاؤس ةئام هعومجم ام اهيف
 اذه ىف ةيسيئرلا ةلكشملاو . ةلمتكم ريغ كلذ ةجيتن ترفوت ىتلا تامولعملا نأ لوبق
 تاثايبلا نيودت ىف تناك جماتربلا لوط ببسب ةلوهسلا ضعب نم مغرلا ىلع لخدملا
 جمان مامتإ درجمب ًاريبك أئبع لثمت مل ةلكشملا هذه نكلو .اهليلحتو ةجتانلا

 . ةرركتم تارتف ىلع تاثايبلا لاخدإب
 بردتملا نم لك ىتتابتسا نم ءازجأ ناحضوي (11-5) و )1١-١( نالكشلاو

 هلم لبق لمعتسملا صتلا نم ءزجلا دوجو عم امهعضو ةيفيك حيضوتل هيسوؤرمو
 عم نيبردتملا ةنابتسا هبشت ماسقالا ىريدمل ةنابتسالاو .اهثلم ةيفيك حرشل ةنابتسالا
 نم ثلاثلا ىوتسملا عم ةتراقملاب ةقيصلا ةءارق نكميو .طقف فيرعتلا تاملك لادبتسا
 ٠ فارشإلا ةرادإل ةعوضوملا ةرادإلا كص ةريابمل ةينطولا ةينهملا تالهؤملا

 ١! ثيدحتو بوساحلاب ىباسح

 اندَل
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 م ل يسوع ضرع ربطع يداحلا لصفلا بلطلا بسح ميوقتلل ىرخأ لخادم
 ٠ نهبردتملا ةنابتسا

 لبق يتاذلا ريدقتلا بيتك ىف ةلععتسم ةحفصلا هتف) )١( بيتكلا اذه لوح
 1 (جمانربلا

 نم ةيولطم ةءافك ىلع ىثيم فارشإلا ةرادإ ريوطتل جماترب هدب كمشو ىلع تنأ
 نأ ىلإ فدهيو كتايلوؤسمو كلمع تاطاشن ىلع جمائربلا زكريو .مهلامعأ ءادأل دارقألا

 ىلع لوصحلل ىعست نأ تقو ىأ ىف تررق اذإو .تاءافك نم كلتمت ام ىلإ فيضي
 اذه ىف تيطغ دق نوكتس .ةرادإلا كص ةردابمل ةينطولا ةينهملا تالهؤملا ةزئاج صيخرت
 . ةزئاجلا كلت ىف ةنمضتملا هجرألا عيمج جماتربلا
 ةماه ههاجت ةهيزنلا كرعاشمو كرظن ةهجو نإف كلذلو ,دئارلا وه جمانربلا اذه «

 نيبردتملا تاجايتحاب هتافيإ نم دكلتلل أدج.
 جمانربلا ةيادب ىف ةرم :جمانربلا ءانثأ نيترم ةنابتسالا هذه ءلم كتم بلطيس «

 ريدقتل جمانربلا ةياهت ىف ةيناثلا ةرملاو :ةريخألا وأ ةيلاحلا ةيلمعلا كتربخ ديدحت ةلواحل
 ٠ تثدح دق نوكت امير تاريغت ىأ

 ةرادإ ظفتحت فوسو طقف جمانربلا ميوقت ىف اهيطعت ىتلا تاياجإلا لمعتستس
 نإف ةلكشم ىأ ءاقب ىلع جماتربلا ةياهن ىق ةئابتسالا تلد ام اذإو . اهتيرسب بيردتلا
 كتاجايتحاب ءافولاو تالكشملا كلت لوانت ةيفيك ديدحتل كعم ىرجيس أشاقن

 (جمانربلا دعب يناذلا ريدقتلا بيتك ىف ةلمعتسم ةحفصلا هذه) ؟ بيتكلا اذه لوح

 نم ةيولطملا ةءافكلا ىلع سسؤملا فارشإلا ةرادإ ريوطت جمانرب نآلا تلمكأ دقل «
 ىلإ فدهيو ,هتايلوؤسمو كلمع تاطاشن ىلع جمانربلا زكريو .مهلامعأ ءادأ ىق دارفألا
 لوصحلل ىعست نأ تقو ىأ ىف تررق اذإو .ةقباس تاءافك نم كلتمت امل فيضي نأ

 دق نوكتسف «ةرادإلا كص ةردابمل ةينطولا ةينهملا تالهؤملا/ةزئاج صيخرت لهؤم ىلع
 . ةزئاجلا كلت ىف ةنمضملا هجوألا عيمج جمانربلا اذه ىف تيطغ

 هاجت ةهيزنلا كرعاشمو ةنيمألا كرظن ةهجو نإف كلذلو ًادئار جمانربلا اذه ناك +
 . نيبردتملا تاجايتحاب هثافيإ نم دكاتلل ًأدج ةماه
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 بلطلا بسح موقتلل ىرخأ لخادم رشع ىداغا لسفلا

 ةيلمعلا كتربخ ديدحت ةلولحلا جمانربلا ةيادب لبق ةنابتسالا هته ءلم كنم بلط «
 || ةرملل ةنابتسالا ءلم نآلا كنم يولطمو .خيراتلا كلذ ىتح ةريخألا وأ ةيلاحلا
 . تثدح دق نوكت تارييفت ىأ ريدقتلا

 ةرادإ ظفتمتسو طقف جمانربلا ميوقت ىف اهيطعت ىثلا تاباجإلا لمعتستس ٠
 شاقنلا ىرجيس ةلكشم ىأ ءاقب ىلع ةنابتسالا ليلحت لد ام اذإو .اهتيرسب بيردتلا
 : هكئاجايتحلب ءاغيإلاو تالكشلا هذهل كلت لواتت ةيفيكت ديدحتل هع
 < بيثكلا لمعتست فيك

 هيلع لمتشي ام فرعتل بيتكلا تاحفص بّقق

 . فارشإلا ةرادإ نم لاجمب قلعتي باتكلا نم ءزج لك نأ دجتس ه
 ةرثاد ةفرعم وأ ةراهم نم بئاج وأ ةيلوؤسم /طاشن لك لباقم عض ءزج لك ىف «

 دومعلا ىق رثاود عضو بجي هنأ ةظحالم ءاجر .بسانم هنأ رعشت ىذلا مقرلا لوح
 نيعملا لمعلا ةسراممل ةصرفلا كل حتت مل اذإ ريخآلا

 نأ دقتعت ام وأ نوكي نأ بحت امك سيلو .ًالعف وه امك لاؤسلا نع ةباجإلا ءاجر +

 نوكت نأ بجي كتباجإ
 بيردتلا ةرادإب لاصتالا ىف ددرتت الأ ءاجرلاف بيتكلا نم ءزج ىأ مهفت مل اذإ ه

 لاصتالل . حيضوت وأ ربكأ تامولعم ىلع لوصحلل

 .بيردتلا ةيلعاف سابق ةيقيك



 رشع ىداقلا لصفلا

 ةابتسا + )1١-١( مقر لكشلا

 هب لاصتالا نكمي ىذلا صخشلا مسا

 فتاهلا مقر
 : تايلطعلاو تامدخلا -
 لمعلا ناطاشنو تامدخلا ىلع ظاقحلا

 نييردتقلا

 ةتفتسوبعاةسرقفا  قيعح انس دع

 ب مزظ كلمع تاطاشن نأ نم كدكأت ةجرد ام
 مخ 000000  ةيلاحلا فيظوتلا نيئاوق
 8 00000 المعلا تايلطتم
 ىلإ تامدخلاو لنعلا تاطاشتو ءالمعلا ىلع رثؤت ىتلا تاموطملل كقن نسح ىنم ام
 2 00000 ؟ كيفظوم
 قا 0000 ةكمسق ريدم +
 نضع 0-0000 ؟ كالمع
 نيرخآلا عم كمهافت نسح ىدم ام

 رفضا ليي
 نقنح 00-0

0000000 
 78 دكلعمح

 رفصا ليي

 قع 1ع
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 بلطلا بسح موفثلل ىرخأ لخادم

 .ةعيلسو ةلعاف لمع ةنيب ىلع ظافحلا ١-7
 عم ققتت هتع لوؤسم ثأ ىذلا لمعلا فورظ نأ نم كدكأت ىدم اما

 ةحاتم ريغ ةصرفلا < فيعض أدج ديج
 نكس 111514 016 ؟ةنهارلا ةمالسلاو ةفاطنلاو ةحصلا ةمظنأ
 5 الكوم © اهتاءارجإو ةمظنملا تاسايس *
 .اهلايتحالا تابلطتم ه

 75 ركعمح ؟ (نيفرعملا الملا تاجايتحا لثم)
 ل كيفظوم ناعذإ نم كدكأت ىدم اما

 :اظثلاو ةحصلا ةملظنأ

 ؟ ةصاخلا

 45+15 0 ؟ ةنمارلا ةمالسلاو'

 رلاععمح © اهتاارجإو ةمظتملا تاسايس « 17

 .تامولعل كلقن نسح ىدم ام
 ىلإ ةمالسلاو ةحصلا
 دككعوح  ةلصلا ىون ءالمزلا «
 ا دوععوك ؟ المعلا ه

 الا نان ارجإلاو ةزهجألا ىلع ةلتقاحملا «
 نقع اك ؟ كيتلوؤسم تحت ةعقاولا

 .ةيلعفلاو ةلمتحملا تافلاللا عم لماعتلا «
 رقما دككفمك

 رفصا 00

 ع ركععوح



 رشم ىداغلا لصفلا بلطلا بسح موقتلل ىرخأ لغادم

 يصوت ىتلا تارملا ددع ام

 ب قطتت تانيسحتب اهيفا

 رقم 0 ؟ ةمالسلاو ةفاظنلاو ةحصلا

 رفص 1 ؟ اهتانارجإو ةمظنملا تاسايس ه

 رقص 17151407 ؟ (نيقرعلا ءالمزلا تاجايتحا لظم) ةصاخلا تاجايتحالا

 نيسوؤرملا ةنابتسا

 : ١ بيتكلا اذه لوح

 تاءاففكلا ىلع سسؤملا فارشإلا ةرادإ ريوطت جمانرب أدبي نأ كشو ىلع كريدم
 مهلمع تاطاشن ىلع جماتربلا زكريو .مهلامعأ مهئادأل دارفألا نم ةبولطملا

 تاناقك نم نوكلثمي ام ىلإ فيضي نأ ىلإ فدهيو ,مهتايلوؤسمو

 ةماه ههاجت ةهيزنلا كرعاشمو كرظن ةهجو ةثامأ نإف كلذلو ءدئار جمانربلا اذه «
 دض ًاريرقت بتكت كتأب رعشت الآ ءاجر .نييردتلا تاجايتحاب هئافيإ نم دكاتلا ًادج

 كريدم تاراهم ىلإ كرظن ةيقبك لوح كتاظحالم رصحت نأ كتم بلطنسو . كريدم
 هيفظوم نم دحاوك كيلع رثؤت فيكو هتفرعمو

 جمانربلا ةيادب ىف ةرم :جمانربلا ءانثأ نيترم ةتابتسالا هذه ءلم كنم بلطيس «
 ةرلاو .افارت امك هتفرعمو كريدم تاراهم لوح ةيلاحلا كرظن ةهجو ديدحت ةلراحملا

 تثدح دق تاريغت ىأ ريدقتل جمانربلا ةياهن ىف ةيناثلا
 4 ماتربلا ميركتف هقباجإ لصعشتم ج

 : بيتكلا اذه لوح
 تاءانفكلا ىلع سسؤلا فارشإلا ةرادإ ريوطت جمانري نآلا كريدم لمكأ دقل

 مهلمع تاطاشن ىلع جماتربلا زكر دقو .مهلامعأ مهئادأل دارفألا نم ةيولطملا

 ٠ مهيدل تناك نأ قبس ىتلا تاءافكلا ىلإ فيضي نأ ىلإ فدهو .هتايلوئسمو

 ةمهم ههاجت ةهيزنلا كرعاشمو كرلخن ةهجو ةنامأ نإف كلذلو .دئار جماتربلا اذه «

 بيردتلا ةرادإ ىدل ةيرس ىقبتسو .
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 بلطلا بسح موفتلل ىرغأ لشادم رشع ىداحلا لصقلا

 .ر .نيبردتملا تاجايتحاب هئافيإ نم دكنتلل أدج
 لاهم ليس. ماقالو نسممك حل كت ناشي كريمم
 نيفظوملا نم دحاوك كيلع

 كريدم تاراهم ديدحت ةلواحمل جمانربلا ةيادب لبق ةنابتسالا هذه ءلم كنم بلط «

 دض ًاريرقت بتكت كئأب رعشت
 :: فيكو كريدم ةفرعمو ت

 دق تارييفت ىأ ريدقتل ةيتاثلا ةرملل ةنابتسالا ءلم كنم بولطمو .تقولا كلذ ىف هتفرعمو

 . بيردتلا ةرادإ ىذل ةيرس ىقبتسو طقف جمانربلا ميوقتل كئاباجإ لمعتستس «
 : بيتكلا لمعتست فيك
 هيلع لمتشي ام ةفرعمل بيتكلا تاحفصلا بلق +
 . فارشإلا ةرادإ نم ءزجي قلعتي بيتكلا نم ءزج لك نأ دجتس +
 عض ةفرعملا وأ ةراهملا نم بناج وأ ةيلوئسسم /طاشن لك لياقم ءزج لك ىف *

 عضو بجي هنأ ةظحالم ءاجر .ةراهملا ىوتسم بساني هنأب رعشت ىذلا مقرلا لو
 .نيعملا لمعلا ةسراممل ةصرفلا كريدمل حت مل اذإ ريخلألا دومعلا لوح ةرئاد

 نأ دقثعت ام وأ نوكي نأ بحت امك سيلو ًالعف وه امك لاؤسلا نع ةباجإلا ءاجر +
 . نوكت نأ بجي هنع ةباجإلا

 .رلاق بيتكلا نم ءْزج ىأ مهفت مل اذإ ٠
 لاصتالل .رثكأ تامولعم ىلع لوصحلل

 بيرتتلا ةيلماق سايق ةيقبك



 صحا سسبل تحسن بلطلا بسح موقتلل ىرخأ لغادم
 نيسوؤرملا ةتابتسا )1١-/(: مقر لكشلا

 هب لاصتالا نكمب ىلا صخشلا مسا
 فتاهلا مقرا

 :نايلمعلاو تامدخلا ٠
 ٠١١ لمعلا تاطاشتو تامدخلا ىلع ظافحلا -.

 دج قطف وانغ نم تع يسلم
 هلع عة ١ رض وديح  ةجوب

 رفصا الع ؟ ءالمعلا تايلطتم «
 كاوا نو ءالععلا ىلع رثؤت ىثلا تامولعملل مهلقن نسح ىدم ام
 رفصا دلك 209
 رفصا دك « هالسلا ىلإ +
 كم همهاقت نسح ىدم اها

 ؟ةيلتك ٠
 غ ةفافش ها
 مهمايق نسح ىدم ام
 : ةيقارمو دصرب
 رفصا م ويوم هوو هعسو

 .تانيسحتب اهيف نوصوي ىثلا تارملا ددع وه اما
 قع 000 © تامدخلاو لمخلا تاطاشن ىف ء
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 بلطلا بسح موقنلل ىرخأ لخادم رشع ىداغلا لصفلا

 .تايلمعلاو تامدخلا ١-
 ةميلسو ةلاعق لمع ةئبب ىلع ظاقحلا 4-1

 ةحاتم ريغ ةصرفلا ردات وأ فيعش دج ديجا

 ل عضخت هنع نيلووسملا لمعلا فورظ نأ نم مهدكات ةجرد ىه اه
 تنأ ىتتلا ةيلاحلا فيظوتلا نيئاوق +
 59 0500000 < اهب ةيارد ىلع
 رقص لك ؛ اهتاءارجإو ةمظنملا تاسايس +

 ةصاقلا تاجايتحالا تا
 ؟ (نيتقوعملا ءالمزلا لاثم)

 ؟ تايلطتملا هذهل كئاعذإ نم مهدكات ىدم اما
 .تاسوامأ مهقلت ندع قدس انما«

 .؟ كيلإ ةمالسلااو ةحصلا تايلطتمو

 عم مهلماعت نسح ىدم ام
 5 0 « داوحلاو تاباصإلا +

 .ةيلعفلاو ةلمتحملا تاقلاقملا
 رقص اكعد ؟ ةمالسلاو ةحصلا تابلطتمل

 : ىنفلا وأ ىلمعلا بيردتلا ميوقت
 عونلا وأ ماعلا بيردتلا فالخ ىلع -ينفلا وأ ىلمعلا بيردتلا ميوفت بلطتي دق

 ىلع ةقولأملا ةظمألا نم نوكب دقو ام دح ىلإ ًافلتخم الخدم - دارقألا تاراهمب صاخلا
 ةلاحلا هذه ىفو .ًارخؤم هئادحتسا مت ةمظنلا ىف ًامامت ديدج ءارجإ لاخدإ كاذ
 ةقباس ةفرعم ىلع اونوكي مل ىذلا ءارجإلا اذهب نيبردتملا فيرعت وه بولطملا بيردتلاف
 تايثإل لخدملاو .يقاضإ ءارجإ ىلإ بيردتلا هجوي دق ىرخأ ةلاح ىف وأ .هب ةربخوأ
 ءاطعإ نكمي هنأ مغر ,يلي امك نوكي نأ نكمي بيردتلا نم لكشلا اذهل ميوقتلاو ةحصلا
 ًاقياس ةفوصوملا لخادملا ىلإ ةدوعلا بلطتت وأ هليدعت ىلإ ىدؤت دق لماوعل رابتعالا
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 بيدشلا ةيلعاف سايق ةيعيك



 رشع ىداحلا لصفلا ٍبلطلا بسم ,وقتلل ىرخأ لخادم

 ليق ام ريوتتلا عامتجا دقعي نأ ىرورضلا نمق :ةلمثحملا تاليدعتلا تناك امهم - ١
 ةيفيكب حوضوب مهوريدمو نويردتملا ملي ىتح مسقلا ريدمو بردتملا نيب بيردتلا
 . مهماسقأ ىريدم نم ةلماكلا ةدئاسملا نويردشملا دجي نذو :هببسو بيردتلاب مايقلا

 ًاعادتبا لقمي بيردتلا عوضوم ناك اذإ ام ىلع ًادامثعا انه نانكمم نارايخ دجوي - *
 ال مأ اديرفا

 ًالاجم عدي ال امب نوعنتفام نولوؤسملا نويردملاو امامت أديدج عوضوملا ناك اذإ
 ريغ نمف ؛ةلص تاذ ةدام ىفي وأ عوضوملاب ةقباس ةقرعم نيبردتملل سيل هتأ كشلا
 ىدؤيس عونلا كلذ نم رابتخا ىأ نإ .يلوأ ةراهم وأ ةفرعم رابتخا ءارجإ ىرورضلا
 . مهمازتلا وأ مهتقث ىف صقن ىلإ ىدؤي دق امم نيبردتملا لكل ةبسثلاب رقص ةجرد ىلإ

 ىدم ديدحتل رابتخا عضو بجي ةقباس ةيلمع تاراهمل ًادادتما بيردتلا ناك اذإ +
 ثدحلا يف نيبردتملا ةكراشم لبق نكمأ اذإ را ردتملا ةفرعم
 ةيلاحلا نييردتملا ةفرعم تايوئسم ىلإ أقيسم جمانربلا ىبردم هينيس اذهف ,يبيردتلا
 نع تامولعم ريفوت ىلإ ةفاضإلاب .ةرورضلا بسح جمانربلا ليدعت نم مهنكميو
 . بيردتلا لبق ام تايؤتسه

 ةياهن ىف ىرجي ىذلا ريدقتلا رابتخا ءارجإ بجي بيردتلا جمانرب ةياهن ىف - ؟
 رابتخا ءارجإ مدع ةلاح يفق .ال مأ جمانربلا لبق رابتخا ءارجإ مت ءاوس جماربلا
 نم ريغتلا نإف .تاراهملاو ةفرعملا نوكلتمي ال نييردتملا نأ ًافورعم ناك هنال ىلوأ
 يف نيبردتملا حاجن هحضوي جمانربلا ةياهت ىوتسم ىلإ ةردقلاو ةقرعملا كالتما مدع
 ةطساوب ريغتلا اذه ناحضويس هدعيو جمانربلا لبق ام ارابتخاو .رابتخالا

 نيتقيثولا
 نورعشي ثيح .رابكلل رابتخالا اذه ءاطعإ نم قلقلاب نييردملا نم ريثكلا رعشيو

 ريثكلا ىفو .ةسردملا مايال ةدوعلاب روعشلا نع مجني ىبلس لعف در ىلإ ىدؤب
 ءاطغإ ىتح وأ رابتخا هنأ ىلإ ةراشإلل ةجاحلا نود رابتخا ءارجإ نكمي فورظلا نم

 جمانرب وأ ءارجإ لاخدإ ىرجي ناك اذإو .ًارابتخا نودؤي مهنأب عابطنالا نييردتملا
 موقيل جمانربلا ةياهت ىف ةاسم وأ ةلاح ةسارد وأ طاشن لاخدإ نكمي . خلإ... بوساح
 ةمدقملا ةيسيئرلا هجوألا ةفاك ىلع طاشنلا اذه لمتشي نأ بجيو .اهمامتإب نويردتملا
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 .الا اذه ءارجإ بجيو
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 بلطلا بسح موقتلل ىرغأ لغادم' رشع ىداغا لصفلا

 لالخ نيبردتللا حاجن لالخ نم ملعتلاو بيردتلا حاجن سايق نكميو .جمانربلا لالخ
 . همدع وأ طاشنلا نم ةماهلا لخارملا

 ىلع نييردتلاا فيرعت هيف مت بيردت جمانرب ةياهن ىف كلذ ىلع ىلعف لاثم ثدح دقو.
 ةجاح ىقو ميدقلا جمانربلا نومدختسي اوناك دقف .بوساحلل جمانرب نم ةديدج ةخسنا

 .ةياهن ىف مهثم لك ىطعأ دقو ١ ةخسنلل ىروفلا مادختسالل مهتامولعم ثيدحتل

 اميو .ةديدجلا جمانربلا ةخست اهبف مدختسي ةقيثو لمعل تامبلعتلا نم ةعومجم جماتربلا
 نإف ؛مدقالا جمانربلا ىلع تأرط ىتلا ةماهلا تارييغتلا لك لمشتس ةقيثولا هذه نأ

 لمعتسا دقو .يرورضلا ملعتلا اوقوتسا دق اوناك اذإ ام ددحيس تاميلعتلا مهذيفنت

 ملسلا اذهل ًاقفو بردتم لكل ريدقت عضو متو تاجردلا عضول ةحفص بردملا

 ىذ ٠ لمعلل مهئادآ ةقيرطل أربدقت مهل ترفو اهيلع نيبردتملا عالطإ مت ىثلا جئاتنلاو
 ىف عسوتلا ىلإ نوجاتَمَي ىتلا تالاجملا اهتايبل ةفاخا ١" تاذ ةداملا ملعت
 .مهقادهأ قيقحت ىف جمانربلا حاجنو مهحاجت ىدم نيبردملل تحضوأ اهنأ امك .اهملعت
 عيمج .الا عضوأ جمانربلا اذه نم لوألا ثدحلا ةياهن يف هنإف ةقيقحلا ىفو
 نيبردملل أهيبنت كلذ ناك دقو .ديدجلا جمانربلا ءازجأ دحأ ا ادأ يف اوحجتي مل نيبردتلا

 ناك يلانلا ثدحلا ىف ربيغتلا نأو .ىلوالا نيبردتملا ةعومجمل ربكأ معد ميدقت

 ٠ ةحجان ةروصي لماعلا اذه ىلع بلغتلا اودارذ اذإ ًايرورض
 ريغ )١١( لصقلا ىف اهفصو درو ىتلا لخادملا ىف ةلععتسملا كلتك ملعتلا ةنابت

 لحي فوسم هالعأ فوصوملا ريدقتلا طاشت نإ ذإ ؛تالاحلا مظعم ىف ةيرورضا
 هميوقتو ىبيردتلا ثدحلا نع نيلوؤسملا نيبردملا نأ نم مغرلا ىلعف لثملابو ءاهلحم
 مدعو .ةدراو ريغ ةطخلا هذه نوكت دقف لمعلا ةطخ ةلاسم ىق رظنلل نوجاتحيسم
 مهملعت ىق ةّناملاب ٠٠١ ةبستب اوحجن دق نيبردتملا نأ ضرتفي لمعلا ةطخ لامعتسا
 نإف .دح ىصقأ ىلإ أحجان ملعتلا نكي مل اذإو .هلمكتب ملعتلا اذه نوقبطيسو

 .ةلاعف نكت مل ىتلا هتاراهم ريوطتب بردتملا مازلإ ىف ةديفم نوكتس لمعلا ةطخا

 يرخأ ةرم ملعتملاو مسقلا ريدم نيب جمانربلا دعب ام ةلئسأ عامتجا نوكيسم -
 نم لاعفلا ملحتلا لقن نم دكاتلل ديعبلا ىدملا ىلع ميوقتلا كلذكو .ًايرورض
 . دعي اميف هريوطتو لمعلل جماتربلا
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 رشع ىداغلا لصفلا بلطلا بسح موقتلل ىرخأ لخادم

 ٠ عوتفملا ملعتلا جمانرب ميوقت
 ىذلا ىدملا سفتب موقت نأل دعبلا ىلع نم ملعتلا وأ حوتفملا ملعتلا جمارب

 اهسفن تايلمعلا جماربلا كلت مدختستو ,ريوطتلاو بيردتلل ةيديلقتلا لاكشألا هب موقت
 ةبعص هذه مطتلا جمارب نوكت دقو .ًابيرقت كلذ هينعي ام لكب
 بجيو .جمانربلا لمعتسي ىذلا بردثملا نييو ريبخلا وأ داوملا ىلع فرشملا وأ بردملا

 .افو ةءافك قرطلا رثكأب تئشنأ دق ملعتلا جمارب نأ ضرتفا
 . اهل مدختسملا ملعت

 ,مهماسقأ ىريدمو نيبردتملا نيب ملعتلا لبق متي شاقن ىلإ ةجاح كلانه ديكاتلابو
 .تاليهستلا لوح مسقلا ريدمو بردتملا نيب دقع وه ةلاحلا هذه ىف ديكاتلا نوكي نأ ىلع
 .يميلعتلا جمانربلا داوم مامتإل مزاللا لمعلا انثأ تقولا ىف ,بردتملل رفوتس ىتلا

 نم هنيكمتل ٠ خلإ ...بوساحلاو ويديفلا زاهجلاو ةئداهلا ةفرغلا لثم ةيرورضلا دراوملاو
 ال ىتلا لكاشملا لح ىف دعاسي ىذلا ريبخلا دوجو ىلإ ةفاضإلاب ,جمانربلا مادختسا
 وأ سرمتم ليمز وأ مسقلا ريدم كارشإ ىلإ كلذ ىدؤي دق) اهلح بردتملا عيطتسي
 قافتالا متي نأ بجي امك ...اذكهو (ًابردم نوكي دق ىذلاو جمانربلا موقي ىذلا صخشلا
 حوتفملا ملعتلا داوم لاخدإ دنع ام تقو يفو .داوملا ىلع لوصحلاو جمانربلا ةمعالم ىلع

 داوملا ىرقومو بيردتلا ةرادإ ةكراشم مجح ىلع قافتالا ىرورضلا نم نوكب ةسسؤملا يف
 ٠ تالكشم ثودح لاح يف 'ءاربخأ ةفصب ءالؤه دوجو نوكيو ءملعتلل قباس شاقن ىأ ىف.

 بردتملا تاراهم ديدحتل ةجاح كلانه ىرخألا ملعتلا لاكشأ عم ثدحي امكو
 ىطفي كلذ نإق تالاحلا مظعم ىقو .جمانربلا لامعتسا ليق عوضوملا لاجم ىق هتقرعمو

 مغرلا ىلع .ةفرعملل رابتخا لكش ىف ةداع نوكيو ,ثدحلا لبق ىديلقن رابتخا قيرط نع
 ىتاذ ريدقت ةنابتسا ءلم لثمألا نم نوكي دق ىلع بيردتلا تالاح ضعب ىف هنأ نه

 ىرخألا ملعتلا ميوقن لاكشأ عم لاحلا امك نكلو .مسقلا ريدم اهؤلب ةنابتسا اهلمكت
 نكمي ال ؛جمانربلا لبق ام نيبردتملا تايوتسم ريدقت وأ ديدحت ةيمهأ نع ليق امهم هنإف
 ةفلابم ةيأ كلذ ىف نوكي نأ

 ثادحأ ىق ثدحي امك ملعتلاو جمانربلا ميوقت بجي ملعتلا جمانرب ةياهن ىفو
 .ضرفلا اذهل ةصاخ جمانربلا ةياهن ىف ميوقتلل ةليسو محصت نأ ىلع ةيديلقتلا بيردتلا

 -- اهنل 1

 نيب دعبلا ببسب ريد

 نمضي ال كلذ نأ مغر ةي



 بلطلا بسح موقتلل ىرخأ لخادم. رشع ىداغلا لصقلا

 .تابسانملا نم ددع ىف هتلمعتسا ةنابتسالا هذه ىلع لاثم وه (؟ 11) مقر لكشلاو

 ىف ةنعضتلملا كلت نم رثكأ ةداعلا ىف تالاحلا هذه ىق ةحورطملا ةلئسألا ددع نوكيو
 كلت ىفف .رشابملا بيردثلا ثادحأ ىف ةلمعتسملا ىييردتلا ثدحلا ةياهن تانابتسا

 امأ .هجول ًاهجو ًاروف فقوملا عيضوت نكمب لاؤس ىأ مهق اهلالخ متي مل اذإ تالاحلا
 ةيلآ دوجوو .ًأمتاد ةلوهسب رفوتم ريغ ريسيتلا اذه نإف ءدعب نم وأ حوتفملا ملعتلا ىف

 رثكأ رمأ وه ملعتلاو جمانربلا موفي ىذلا صخشلا اهتداعإو ميوقتلا
 ٠ ةريشابملا بيردتلا ثادحأ يف وه امم انه

 حوتفملا ملعتلا جمانربل ةعجارلا ةيذغتلا ةفرو
 ام ليثعت نم برتقت ىتلا ةجردلا لوح ةرئاد عضو ءاجر تاجرد ملس دجوي امنيأ

 . هب رعشت
 جوتفملا ملعتلا ةحص تابثإ ةتابتسا : (11-5) مقر لكشلا

 ب ءافيإلا ىلع ًرداق تنك ىدم ىأ ىلإ ١
 ملعتلل ةبستلاب ةيصخشلا كقادهأ -أ

 لماكلاب مت
 ةلماك ةروصصب قيلعتلا اج (؟..3) نم كريدفت ناك اذ

 ةةحضوملا جمانربلا قادفأ
 طق كلذ ثدحي ملا لماكلاب مت

 .ةجردلا كلت دنيطعأ اذأمل ةلماك ةروصب قيلعتلا ءاجر (1-5) نم كريدقت ناك اذإ
 .؟ رثكأ مطتت نأ يف كدعاس ىذلا جمانربلا (ءازجأ) زج وه ام - ؟
 ؟ مطنلا ىف كل ةدعاسم لقأ ناك ىذلا جمانربلا (ءازجأ) زج وه ام - ؟
 ؟ تاميلعتلا كلت ىه امف :معتب“ ةباجإلا تناك اذإ .تاميطتلا نم ىف عابتا ىق ةيوعص بجو لف - ؛

 كلت وا) .زجلا اذه وه امق كاذك زمألا ناك اذإ ؟ داوملا نم يأ مه ىف ةيوعص ددجو له -
 < (ءازجأ

 * كتاطاشت اج نم نكمتتل تامولعملا كل تيطعأ ىدم ىأ ىلإ -



 رشم ىءاقلا لصقلا بلطلا بسح موقنلل ىرخأ لعادم

 ؛يغبني امم رثكأ تامولعم نيلعأ كنأب اهيف ترعش تالاح كلانه تناك له - ٠
 ؟ تالاحلا هذه فصو ءاجر

 كلذك رسالا ناك

 .؟ لمع ءانثأ جماتربلا ةلمكتل تقولا كل رقو ىدم ىأ ىلإ - 4
 ؟ جملزربلا ىف تيضمل تفوقا نم مك - 8

 ١- اهيف بغرت تنك ىتلا ةروصلاب جمانربلا لامكإل ًايفاك كا رفوملا تقولا تاك له 1

 هذه فصو ءاججر كلذك رمألا ناك اذإ ؛كلمعب ةلص تاذ ريغ جمانربلا نم ءازجأ ةيأ تناك له ١
 .ةلماك ةروصب ءازجالا

 رمالا ناك اذإ *يماتربلا اهلفغأ ةيميلعتلا كتاجايتحا وأ كلمع نم ةماه بئارج أ كلاتم لم 17
 ةلماك ةروصي بئارجلا هذه فصو ءاجر كلذك

 ؟ ىرخأ تاظحالم
 عيراتلا مسالا

 .لعفلا در ىوتسم ىلع ملعتلا جمانرب لوح نيبردتملا رظن تاهجو ةنابتسالا رقوتو
 ملعتلل رابتخا ىلع ملعتلا جمانرب لمتشي ام ًأريثكو
 ءارجإ بجي ؛ملعتلا بقارم ىدل لوبقملا لكشلاب نكي مل وأ رابتخالا اذه نمضي مل اذإو
 . ىبيردتلا ثدحلا ليق ام رايتخا ىلع سسؤم جمانربلا دعب رابتخا

 ةصاخلا لاكشألل ةهباشم نوكت فوس دعبألا ىدملا ىلع ميوقتلا تايلمعو
 نم ىصخشلا لاصتالا نوكي دق حوتفملا مطتلا ةلاح ىفو .ةرشابملاو ةيديلقتلا بيردتلا
 . أماه أثدح (ديحولا ريبخلا نوكي امبر) يجراخ ”ريبخ“ لبق

 بوسعي رونقا

 بيردتلا" حلطصمب اهفصو نكمي بوساحلا مدختست ىتلا لخادملا نم ناعوت كلاتف
 ٠ دعب ىلع نم ملعتلا لخدم ىف بوساح جمانرب هيف لمعتسي لخدم :امهو "يوساحلاب
 نم أاجيزم مدختسي ىبيردت ثدح نم ءزجك بوساحلا جمانرب لامعتسا لمشي لخدمو
 دعب ىلوألا ةرعلل بوساحلا لخادم مادختسا نيبردملا ضعب نم بلطي امدتعو .تايلمعلا
 ىف نوؤدبي مهنإف .ةديدج ةادأ لامعتسا لوح ىلوألا مهقلق نم اوقاقا دق اونوكي نأ
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 بلطلا بسح موقتلل ىرعأ لغامم رشع ىداحلا لصفلا

 ٠ هتهجاو ىلعف قلق اذهو , ميوقت لخادم ىأ ىلع لخادملا هذه ريثأت لوح ريكفتلا
 . ملعت ةادأ وأ ةليسوك بوساحلا لامعتسا ىف بردملا

 ,ابتخالا وأ ميوقتلا لخادم نيب ناك أيأ قرف كلانه سيلق .ةطيسب كلذ نع ةباجإلاو

 لكش ىأو بوساحلا جمارب نم جمانرب مادختسا بيردتلا نمضتي نيح أعم امهيلك وأ
 وأ دعب نم ملعتلا ىق لمعتسملا بوساحلا جمانرب ةلاح ىفف .ريوطتلاو بيردتلا نم رخآ
 عم اعبر نكلو ؛طبضلاب هسفن ءيشلا ىه ميوقتلا لخدم ةغيص نوكت حوتفملا ميلعتلا
 لخدن ناك اذإ بوساحلاب بيردتلا هاجت نيبردتملا لاعفأ دودر ديدحتل ةلئسأ لاخدإ

 . اديدج جمانربلا

 فاصرألا نم حضتي امك ميوقتلاو ةحصلا تايثإ لخادم نم ريثكلا كلانهو

 ىلع دمتعت موقلا اهلمعتسي ىتلا لخادملاو .رشاعلا لصفلاو لصفلا اذه ىف ةتمضتملا
 نكلو .مامتهالاو ةلصلا تاذ تاهجلا نم ددع فقاومو ةحاتملا دراوملاو ملعتلا ةيعون
 ةحصو ًاعاسثا رثكأ كلذ ناك املكو ءام ءيش لمع نم دب الف لمع نم مت امهم

 . لضفأ كلذ ناك جمانربلا ةعيبطب أرشابم أطابتراو

 مدع ببسب ًاساسأ ثدحيو

 نه
 بيردشلا ةيلعاف سابق ةيقيك





 رشع ىناثلا لصقلا

 لمعلا لك ناك اذإ ءرخآ ىميلعت وأ ىريوطت وأ ىبيردت طاشن ميوقت متي نأ دعي
 تانايبلا ةفاكي ءيش لعق نم دب الف ًارده عيضيس تاطاشتلا هذه هيلع ىوطنت ىذلا
 ميوقت تاونأ مادختسا متي امدنع لاثملا ليبس ىلع تالاحلا ضعب ىف الإ .ةجئانلا
 ةيمك نوكت نأ نكمي جماربلا نم ريبك ددع ىف نيبردتملا نم ريبك ددع عم ةعساو
 ةقيخم تاتايبلا

 هذه توافتتو  ةفلتخملا تانايبلا تايعون عم لماعتلل ةعونتم قرط مادختسا بجيو
 نكت مل نإ تاثملا لالغتسا ىلع ىوطني دقعم لخدم ىلإ نكمم لخدم طسبأ نم قرطلا
 ميوقتلا لخدم عوت عم اهتاديقعت ىف لخادملا طبترتسو .انايبلا تانيزج نم فالآلا
 ىلع لمتشيس ىذلاو لمعتسملا

 . طيسيلا ناحتمالا «
 . رابتخالا حيمصت «
 صوصنلا ةثراقم «
 ضوصنلاو تانايبلا ةتراقم ة
 . تانايبلل ةعسوملا ةنراقللا «

 ىلإ تلمعتسا دق هدعيو جمانربلا لبق ام ميوقت قرط نأ هالعأ لخادملا لك ضرتقتو
 نيوكت طقف نكميو .ًريبك ىنعم هل سيل ليلحتلا نإف كلذك رمالا نكي ل إو .ام دح

 نولوقي مهتاكو ردبي' لوقلاو قاردالا ىلإ رظنلا وه هلمع نكمي ام لكف .ةرودلا ةياه
 اهل ريبك ةميق ال ةرظن هذهو . هملعت مت دق ةميق اذ :رودلاب اوعتمتسا دق مهنإ
 ةفلكتلا ثيح نه رمتسي نأ قحتسي بيردتلا جمانرب نأ تيثت نأ كسيئر كنم بلط اذإ
 دراوملاو

 بيرشلا ةيلماف سايق ةيفيك |



 شع يناثلا لصفلا ( تحميص... دعنو

 ٠ تاجردلا ليلحت لخادم
 .لمعلا ةحص تابثإل لخدم طسبأ عم ىليلحت لخدم طسبأ لامعتسا نكمل نما

 ريدم لبق نم جمانربلا دعيو ليق ام بردتملا ريونت بئاجي - مت ام لك ناك اذإ ًالثمف
 وأ ملعتلا تاجرد عضو بلطت ةرودلا ةياهن ىف ةحصلا تابثإل ةتابتسا وه مسقلا

 ددع ىق ةيورضم) ةقيثولا هذهف .ًاعم نيرمألا الك وأ ءارآلا وأ تاسلجلل ىرخأ تاجرد

 مايق لكش ةساردلا ذختت نأ نكميو ."اهتسارد' نكمي (جمانربلا ىف نيكراشملا نيبردتملا
 .تاباجإلا لوح عابطتال هنيوكتو تاتابتسالا ىلإ رظنلاب جماتربلا ىرجأ ىذلا بردملا
 مظعم '.ملعتلا ىوتسمل ةاطعملا تاجردلا ىدمل ةينهذلا ةثراقملا نم عابطنالا ذخأ نكميو

 ىلع ودبي كلذو نيترم وأ ةرم ةاطعم [1] ةجرد عم (5) ىلإ (5) ىدملا ىف ودبت تاجردلا
 ىتلا ةيسبئرلا فادهألا ىطفت ملعتلاب ةصاخلا تارابعلا نأ ودبي“ امك .”ماري ام
 ةيلاع ةجردب ىتاذ "ةحصلا تايثإ نم عونلا اذه نأ حضاولا نمو .'جمانربلل اهتعضو

 مهيدل نوكي ال أريثك هنأل لخدلا اذهي نونخأب نيبردملا نم مك نكلو .ًادج ضرمب سيلو

 ىدؤت دق تقولا نم ًاديزم بلطتت اهنأ مغر .ةيتاذلا ةساردلا هذهل ةطيسي ةعسوتو
 وأ دتعم جمانرب ىف تانراقملا سضارغال اهمادختسا نكمي ةمئاد جئاتن ىلإ لقألا ىلع
 كلذ ةلمأ دحأو .ملعتلا تاجرد هيف لخدت لودج لمع نكمملا نمو .جماربلا نم ددع

 )١15-١(. مقر لكشلا ىف رهظي ام ةفولاملا

 طاقنلا ليلخ لودج :(12-1) مقر لكشلا

 طاقتلا يبفلل عسا طاقنلا يبزقملا مسا

 غو معو



 !| طسوتم نأ ىلع )١١17( مقر لكشلا ىف تاجردلا ليلحت لديو
 عتهوتسو ,ةهياننمجمازتل طاقثلا طسوتم عم طسوتكلا اه ةلراقلم نكميو + (0:5))

 نم ددع نمض ام اذإو .ًاريغتم مأ 5
 ,لعقلا در ةنابتسا وف هذه ةحصلا تابثإ ةتابتسا ىف تاجرد عضو بلطتت ىتلا ةلسألا
 .ايرورض نوكيس بسانملا لوادجلا ددع نإف

 ليلحتلاو .رمالا ءاصقتسال ةجاحلا نيبي تاجردلا ىف ريبك ريغت ىلإ ةراشإلاو
 ىقكت ال ةدحاو ةلاح نأ ساسأ ىلع صرحب هيلإ رظنلا بجي ةعيبطلا هذهب طيسبلا
 جتني ىتلا بيردتلا ثادحأ نع ةلسلس ىفغ ىعيبط لكشي ريست رومألا نأ ىلع ةلالدللا

 طسوتم نأ ثادحألا نم دحاو لالخ حضتا ام اذإ ًابيرقت "5" لداعت ةماع ةجرد اهنع

 نأ بجي الق ءىوتسملا اذه برق مهئاجرد نوعضي نيبردتملا لك نأو ,”7' وه تاجردلا
 داكي ةريثك ريفتلا بابستف .جمائربلا ىف أطخ كلانه نأ ىروفلا ضارتفالا نوكي
 كلذ ىف امب اهرصح ليحتسي

 . مهكارشإ بجاولا نم نكي مل نيبردتم مضت ةيب
 . جداق ىئيبا

 ةلاعق ريغ ةقيرطب دعأ ديدج بردم كارشإ +
 رمالا ءاصقتسا ناك اذإو لكشلا اذهب ةحضاو كلذ ىلإ امو بابسألا نكت مل اذإو

 بجيف .ةليثض ةيفاضإ تامولعم ىلإ ىدؤي وأ نكمم ريغ امإ أقمعت ربكأ ةروصب
 ةةياتخب ةيلاتلا بيرمتلا تادم) ةحنص تابثإ ىف رظنلا بجي وأ ىرخآ لخاذف لامعتسا
 .ًايرحت رثكأ تاودالا نم عون لامعتسا لضفملا نمو

 :صوصنلاو تاجردلا ليلحت لخدم
 تسيل تاجردلا ملالس نأ ىه تقولا لاوط ميوقتلا تانابتسال ىتايصوت تناك

 ايزو رطاخملا هذه نم ليلقتلا نكميو .ةحضاو رطاخم اهبفو لاعفلا ميوقتلل ةيفاك
 اودبي نأ تاجردلا عضو ىلإ ةفاضإلاب نييردتملا نم بلط ام اذإ ةنابتسالا ةميق
 (1؟ )٠١ و )-١( نالكشلا عضويو .اهتوعضي ىتلا تاجردلا لوح مهتاظحالم

 [قحفا حجل



 . تانابتسالا نم عونلا اذهل نييسيئرلا نيلاثملا
 ٠ نوبردتملا هركذي ىذلا ميلتلا ىوتسم نم )١5-1( لكشلا ىف امك لودج
 )١١-15( لكشلا ىف امك

 ىطعت ىتلاو اهركذ مث ىتلا ةيوتكملا تاظحالملا ةعجارمب معدي ىمقرلا ليلحتلا اذهو
 متي مل اذامل وأ .هب هلعف بجي امو .هزارحإ مت ىذلا ملعتلا لوح نيبردتملا رظن تاهجو
 ةنراقلل نايب دوجو بجيو .ةجرد هل عضوت ىوتسم ىلإ ملعتلا زارحإ
 ةماهلا فادهألا وأ ملعتلا طاقنب ةمئاق هل نوكت نأ بجي بيردت جمانرب لكف نيبردتملا
 فادهالاو طاقنلا هذه عضوتو .طقف ميوقتلا ضارغأل كلذ سيلو ,جمانربلا ىف ةنمضلا

 ٠ نييردتملل هريفوت ىلإ بيردتلا جمانرب فدهي ام
 تناك نأ قيس ىثلا تازاهملاو ةقرعملا بتاهني مهنأ نويردتملا تبث اذإ ماع هجويو

 ىلع رشؤم اذهف ةمئاقلا ىف ةجردملا 'ملعتلا طاقن" اوملعت دق جماتربلا ةيادب ىف مهيدلا
 لكش يف نوكيس تابثإلا اذهو .ملعتلا ىلع نيبردتملا ةدعاسم ىف جمانربلا حاج
 .ملعتلا قيبطتل هنولعفيس امو هوملعت ام حضوتو ةيلاعلا تاجردلا ىلت تاظحالم

 ةيضارتفا ةنراقم لودج عضوي (* .17) لكشلاف .ةطيسب تالاحلا هذه لثم ىف ةتراقملاو
 . لاعف بطاخت جمانربل ملعتلا فادهآ نم ءزج ىلع ةينيم عونلا اذه نم

 ٠ اهسفن اياوزلا نمو اهسفن فادهالا تاظحالم ىدبي بردتم لك يطغي نلو
 نع تاظخالم نمضيس رخآلا صعبلاو هارت ام فذعي دق ضعبلاف
 تحنس اذإ ىلوألا ةلاحلا ىقق . اهتددعأ ىتلا ميلعتلا طاقن ةمئاق ىف ةدوجوم ريغ ملعتلا
 تاحيضوت ىلع تاباجإلا لمتشت دقو .فذحلا نع بردتملا لاست نأ نكمي ةصرفلا كل
 لثم
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 رشع يناثلا لصفلا

 ىياجيإلا صنلا نيودت : (2(-12) مقر لكشلا
 نيبردتللا ناحيضوت + لاعقلا بطاختلا لواتنت ةرود ىف ملعتلا فادهأ

 يتوق, ع سف وم نقال قالا فون نيرخالا عم ةيطافب لعاقتلا
 لصاوتأ نأ نآلا ميطتسأ' ”نيرخالا عم لصاوتلا

 ىلع لوصحلل ىعسلاب رثكأ ةي
 ىرظن تاهجو مهئاطعإ نم ًالدب مهرظن تاهجو

 :افب .نيرخآلا عم

 عملماعتلا ىف ىلخدم نأ نآلا كربآ"  مزجلاو ديكوتللةفتخملا جاونألا ةفرعمأ
 ّنل بمي ناك ديح ين ًايداونح أشاد ناك نيزخالا
 ."ًيديكوت نوكي

 نيرخألا ماجن ًيناودع نوكأ الا تاواحأ .تاراهم عاونأ زاريإ ىف ةراهملا
 كلذ لواحاس اتكمم ناك كاذ نأ نفشتكاو مرجلاو ديكوتلا

 يتدوع دتع لمعلا مالم عم

 مهنا نيرخآلا غاليإ ىف لكاشم ىدل تلازاالا ةيلعافب نيرخالا ىلع .انثلا
 ءانثأ عاجتب كذ كلواح ىننكلو ديج لمعي اوماق
 .هلاذ لمع ىف رمتسنسو ةرودلا

 ةضرع نوكأ نأ مواقأ ًامئاد تنك دقلا نيرخآلا داقتنا لوبقأ
 ةيقيقحلا يئاوجلا نع نالا ثحباس نكلو .داقتنالل
 ..- .علإ لبقتسملا ىف ىل هجوي داقنثا ىذ ىف

 اهنيلعت ىف ةدعاسلاب تمق ونلا اذه نم ئارود ةياهن ىف تيدبأ هالعأ تاظحالملا : ةظرحلم

 بيردشلا ةيلماق سابق ةيقيكأ اهلل



 يطع ىئاثثا لصفلا موقنلا تانايب ليل

 . كلذ لعفأ فيك تفرع نأ يل قبس“ ٠

 ااهتملعت دق ةيمهآ رثكأ ىرخأ ءايشأ كلانه نأ ترعشأ «

 :رودلا نم ءزجلا كلذ ةقيقحلا ىف مهفأ مل" «
 :رودلا ىف كلذ ركذتأ نأ عيطتسأ ال“ ه

 ٠ نيريخألا نيريبعتلا ةصاخو ثدحلا لوح ةعجار ةيذغت ديكاتلاب كيطعتس تاظحالملا هذه

 دعب اهيق رظنلل ةيبلسلا تاظحالملاب ةمئاف عضو ةمئاق عضو كلذك نكمملا نمو

 يف ملعتلا طاقن تناكو ]١١-15( لكشلا ىف ةنابتسالا تمدختسا اذإف .يبيردتلا ثدحلا

 مهئاطعإ بيس لوح مهتاظحالم ءادبإ نيبردتملا نم بلطي )١( ىلإ (4) نم ىدملا

 نوكت دق هنأ نم مغرلا ىلع «ريبك لكشب تاباجإلا توافتت نأ ىهيدبلا نمو .تاجردلا
 ةيلاتلا ةحفصلا ىلع ةرقفلا ةمتتإ.تاتابتسالا ىف ةكرتشملا تاظحالملا نم ددع كلانه

 . (ىتايبلا لكشلا دعب

 ةيبلسلا تاغيلعتلا نيودت :(12-7) مقر لكشلا

 اهراركت كلرم دنغ تاظتحالللا

 /// .ةداملا باعيتسا جنب مل ثيحب ًاعيرس ةرودلا ريس ناك

 جرشت ملو مزجلاو ديكوتلا لاكشأ نيب قراوفلا مهف عيطتسأ مل
 // حوضو ىف

 / ..اذكهو .ةحيرم نكن مل كب

 نيبردملا تاهجوتو ملعتلا ةدام ىوتسمو ملعتلا ةٌئيِبب تاظحالملا هذه طبت

 يف امك تارملا حيضوت عم ةصخلملا تاظحالملا دصر وه ليلحت طسبأو ... اذكهو

 . (535) لكشلا
 تاوم ددع نأ امك

 اديإب أوضع رشع ىنثا نم ةرود ىف رثكأ

 .ةرارحلا ةديدش بيردثلا ةفرغ تناك

 دقو

 وأ ءاضعأ ةينامث ماق اذإف ءاهتيمهأ زرببس تاظحالمل
 صاخ هاب ءاطعإ بجي .ةهباشتم ةظحالم
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 موقتلا تانايي ليلخ ريطع يناثلا لصفلا

 اهيف رظنلا بجي نينثا وأ دحاو كراشم اهيدبي امير ىتلا تاظحالملاو .ةظحالملا هذهلا
 ىف وأ ةظحالملا ةعيبط ةميق ةيمهأ ىلع مكحلا بردملا ىلع بحي دقو .ةفلتخم ةقيرطب
 كلذ نأ ىنعي اذه نإف ,ةصاخ ةقيرطي هتاظحالمل بردتملا ءا تالاحلا ضعب
 ًاصاخ ًالماع ناي زكذي هنوك ثيح نم ةيمهأ اذ كلذ نوكي دقو .لكاشم هتهجاو بردتملا
 يبردتملا ضعبل لكاشم ببسي دق

 :هيف رظنلا متي ىذلا ونه نييردتملا نم ًاليق ًاددع مضي قف دحاو ةيدح ناك اذإ
 دادعأ نوكت امدنع نكلو .ةساردلل ةيفاك هالعأ نيبم وه امك ةعوضوملا لوادجلاق
 هذه لثم لوادج ىف ماقرالاف :ةريثك ةيبيردت ثادحاب مهتجرد قاعننو ربكا نيكراشملا
 وتلا اذه ليلحت حبصأ ظحلا نسحلو .ةيروق ةلالد ىطعت ال ثيحب أدج ةريبك عبصت
 لوادجلا نم ًالدبف . ةديازتم ةروصب هرفوتو بوساحلا عارتخا عم ًالهس تانايبلا نم
 قسنم مادختسا نكمي « اهركذ درو ىتلا ضارغألل ةلهس يه ىتلاو أيودي ةعوضوملا
 لودجلاو .هيف مكحتلاو هثيدحت نكمملا نم ىساسأ لودج لمع ىف بوساحلا ىلع لوادج
 نم ًالدب نكلو .ًايودي عوضوملا لودجلل اقباطم نوكي داكب بوساحلا ىلع هلمع متي ىذلا
 لودج عضو لاوحألا أوسأ ىف وأ ةديدج ةيسانم لك ىف لودجلا ليدعتي موقملا مايق
 نكمملا نمو . بوساحلا عيتافم ىلع ةليلق تارقنب ىفتكيس .ةبسانم لك ىف ديدج
 وأ ةيلصالا ماقرالا لحم لحثل بوساحلا ىف لوادجلا قسنمل ةديدج ماقرأ ةفاضإ
 لوادج قسنم ىف ةيضايرلا تاباسحلل تالداعم لاخدإ نكملا نمو .ًيئاقلت اهلدحت
 ثادحأي ةدمعأو نييردتملاب فوفص ىلع لمتشي تاجرد لودج ىق ًالثمق . بوساعلا

 كلث يف دادمالا نصيشأتل فصلا ةياهن ىف ةلداعم نيمضت نكمي ؛.ةلصفنم
 .اهلدعم ءاطعإو فصلا

 وأ طاشن لك ىف بردتم لكل ىطسو لصحم ىلإ لصوتلا ةلئامم ةروصب نكميو
 (15-4) ىنايبلا لكشلا ىف ةفولاملا كلذ ةئمأ دحأ رهظيو .اهل تاجرد عضوت ةسلج

 تاجردلا لك (15-4) يئايبلا لكشلا ىف حضوملا عونلا نم لودج نمضت اذإوأ
 سانلا مظعم نكلو .ًاشوشم نوكيسف تاطاشنلاو تاسلجلا لكلو اردتم نيرشعو ةتسلا
 هذه لثم جاتنإ نإف ىرخأ ةرمو .تاجردلل ينايبلا ريسفتلا ىلع ربكا ةلوهسب نورداق
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 رع ىتاثلا لصفلا ميوقنلا تانايب ليل

 ةحضوللا ةرصتخملا تاجردلاو .بوساحلا ىلع لوادج قسنم مادختساب لهس تامولعا

 )١5-5(. يئايبلا لكشلا ىف امك ةينايب ةغيص ىف رهظتس (؟-17) ىنايبلا لكشلا يف

 بوساحلا ىلع لوادج قسنم نم لودج ؛ (12-4) مقر ىنايبلا لكشلا
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 موقتلا تانايب ليلغ شع يناثلا لصفلا

 .طقف جمانربلا ةياهت تانابتساب قلعتي نآلا ىتخ هتشقانم تمت ىذلا ليلحتلا نإ
 :ايبلا ناف .ًابرورض هدعيو جمانربلا لبق ام ليلحت لاكشأ نم لكش ىأ ناك ام اذإو
 ىف اهبلإ رظنلا رثح تايومص موقملا ذجيسر .ًاعانستا رثكأ حبضت ليلحتلا نع ةجتانلا
 اذه نم ىمقر لودج لك عم نوكب نأ بجيف كلذلو .ةريبك ماقرألا تناك اذإ ىمقر لودج
 رثكأ نكلو )١5-5( مقر ىنايبلا لكشلا ىف حضوملل ليثمتلا لئامح ىنايب ليثمت عونلا
 ءةنع أطاتلا

 قفا هتمللا نت لك لَم طح: ملا عضو عماكرولا شوو ليحل انس نييعةلاسإ قو
 - ًايردتم 12 ةئابتسا ؟ _.ًالاؤس ١5 ىأ .ًالاؤس (16) ىلاوح ىلع نيئمدختسملا

 رابتخالا لمعتسا ام اذإو .اهليلحت متيل ثدح وأ ةرود لكل تانايبلا نم ادنب ٠٠"
 ريدم انكرشأ ام اذإو .تانايبلا نم أدنب (18.) جننيق ةثلاث ةنابتسا لاخدإ متي ىثالثلا
 ًادنب )51١( نيمضتل ةجاح كانه نوكتس هدغيو بيردتلا لبق ام ريدقت ىف مسقلا
 ني (؟- -) تاتايبلا دوثب ديع حيصيل ًايفاضإ

 ةتراقم موقملا نم ةداع بلطتت عوتلا اذه نم تانايب نم ىليلحت ريرقت لمع ةقبرطو
 دعب ام ةنابتسا ىف هسقت دنبلا عم ىبيردتلا ثدحلا لبق ام ةثابتسا ىف دنب لك ةجرد
 .جمانريلا ةرتف لالخ فقوملا وأ ةراهملا وا ةفرعملا ىف ريغتلا ىأ ,قرفلا ةظحالمو ثدحلا

 لامعتساب بوساحلا ىلع لوادج قستم ىلع ةيساسألا تاناببلا طبطخت نكمي ىرخأ ةرمو
 يف ةثلاثلا ةنابتسالا لاخدإ أضيأ لعجي لامعتسالا اذهو .تاريفتلا باسحل تالداعم

 , ينايب لكش ىف وأ لودج لكش ىف جئاتنلا ضرع نكمبو .أيبسن أطيسب ىثالثلا رابتخالا

 + ربيغتلا ليلحت ىنف تارابتخالا عئاتتا

 بوساحلا ىلإ دنتست ىتلا وأ قرولا ىلع ىرجت ىتلا تارابتخالا جئاتت ليلحت نكمي
 ىتاذلا ريدقتلا تانايب نم ًالدب هنأ ءاتثتساب .هالعأ ةفوصوملا كتل ةهباشم ةقيرطب
 ةميق عضو متب دقو .ةينايب موسرو لوادج ىف عضوت تارابتخالا عئاتت ناف ليلحتلل
 . حاجنلل ىلك ىمقر عومجم ىلإ لصوتلاو تاياجالل ةيباسح

 دح ىلإ ةيوعص رثكأ تاارجإلا وأ ءايشالا ضعب لامعتسا دنع رابتخالا ليلحتو
 ةيتاهللا تانجرنلا نميضتختو نابكشالا ءازجأل فارع ءاطعإ نكلملا نم نكلو ءاج
 : ةثاملابا٠٠ ١ ىلإ (رقص) نم طاقنلا دمت امبرو . رابتخالل كراشلا .لم دنع ليلحتلل
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 رشع يناثلا لسفلا مهقتلا تانايب ليلخ

 |) لماكلا قافخإلل رفصلا ةجرد حنمتو .رابتخالا اجأ جردت ةقد ىلع كلذ دمتعيو

 ىرخأ ةرمو .لماكلا حاجنلل ةثاملاب١٠ ١ ىلإ طانقنلا عم (بيردتلا ةيادب ىف ثدحي دقا
 ٠ امهيلك وأ ةينايب لاكشأ وأ تارابتخالا جئاتنل لوادج عضو نكمي

 : ليلحتلا نع ريرقت عضو

 صن لكش يف امإ تاليلحتلا جئانن نع ريراقت عضو ىلع ةريبك ةروصب زيكرتلا مت
 ىلع .مئاد لجس لمع بجي ميوقتلا ىرجأ ام اذإو .ينايب مسر اعأو لودج امأو بوتكم
 ناك اذإ نكلو .ةيقاعتملا جماربلا وأ بيردتلا ثادحأ وأ تارودلا ةتراقم متت ىك لقألا

 :بيردتلا جناتنب ًالعف نيمتهم نيبردتملا ماسقأ يريدمو بيردتلا وريدمو نيبردملا

 نيريدملا بلطي فوسو .زجنملا ميوقتلا ريس ىلع رمتسملا عالطالا يف نيبغار نوتوكيسف
 املكو .ًاقباس فصو امك ةينايبلا تاموسرلاو لوادجلا ةداع نمضتي ام لكشب ًاريرقت
 . هلوبق لامتحا داز ,ةيئايبلا لاكشالاب ادوزمو طسبأ ريرقتلا ناك

 : ميوقتلل ىئاصحالا ليلحتلا

 مدختسي ىذلا ميوقتلا نيب أماه أقرف كانه نأ قياس تقو ىف تحضو دقن
 طقف ةنكملا ةيتاذ رثكالا لخادملا نيبو تاراهملاو ةفرعملا ملعتل ةيعوضوملا تارابتخالا

 تاسايق مدختست لوألا عوتلا ىفف .مهكولسو مهفقاومو صاخشألا تاراهم ريب
 ةرورضلاب نوكت نل اهنأ مغر ةيتاذ رثكا 'سيياقملا نوكت ىناثلا عونلا ىفو .ةيعوضوم
 - كاذ ببسي ةحص لق

 رابتخالا ليلحت
 هيجوتب وأ) كييردت نع كلاؤس عوضومب قلعتي ريبعت (لوألا لصفلا ىف درو

 ةفرعملل ةيعوضوملا عيطتست لهآ وهو (لاؤسلل نيرخآلا
 ام ًايلاغو .ةيعوضومب اهل تاجرد عضو نكمي تاءارجإلاو لامعألا ىف تاراهمللو
 هرش -عونلا اذه نم تارايتشال رابتعاب قلعتي اميقو .اطخ وف حيغص ساسأ ىلع

 لاحلا مظعم ىقو ءةيعوضومب تعنشو دق تارابتخالا
 . اهتحص تابثإو تاسايقلا ليلحتل هلامعتسا
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 هنابب ليغ رش يناثلا لصفلا

 . عونتلاو عضوملا امه ةيمقرلا ةقيرطلا هذهل اعويش رثكألا نالخدملاو

 , عيضوملا ليلحت
 عل نيل نادفي ام رافزيو يتلتتقا ع ةسودتل عضرلا عضولا ليي دبسي

 ”لدعملا" نم ع اونآ ةثالث كلانهو ."لدعملاب'

 اهتمسقو ةيدرقلا تانايبلا دونب لك عمجب هباسح متيو : يطسولا لدعملا «
 نم ةبسنك امإو ماقرألاب امإ طسولا نع ريبعتلا كلذ دعب نكميو .دوتبلا ددع ىلع
 ىه رايتخا ةظسآ ةعومجم نم ةجتاثلا تانايبلا تناك اذإ ًالثمق .عمجلا لصاح
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 ةعومجمل ةطسوتملا ةميقلا وه طسولاو ىمقر لسلست يق طاقنلا بترت : طسوتملا +
 طاقنلا

 ٠ تانايبلا ةعومجم ىف اهريغ نم رثكأ درت ىتلا ةجردلا ةميق : ةدئاسلا ةميقلا +
 هدب لقا رتاو .نبفك قسمي لدجفلاةدظظوم ىووهستلا نم هقليسفإل# نعي ضو

 ىندألا ىئاصحإلا عيرلا باسح متيو .طسوتملا ىمقرلا لسلستلا مدختسي تالاعلا
 لوصحلا متب ىندألا يئاصخإلا عبرلاف . ىمقر لسلست ىف ةيترملا تانايبلا نم ىلغالاو
 ةناملاب !هو اهنم لفأ تاجردلا دونب نم ةثاملاب؟5 نوكت ىتلا تاجردلا تانايب نم هيلع
 ةميق نوكت امدتع ىلعألا ىئاصحإلا عبرلا ىلع لوصحلا متي لثملابو ءاهنم رشكأ
 اهتم لقأ ةثاملاباله ةميقو اهنم رثكأ تاجردلا نم ةثاملابا#

 وه رابتخالا حاجن ىوتسم حيضوتل ىرورض وه ام لك نإف تالاحلا مظعم ىفو
 ءاريشلاو نيثحابلا ليق نم رثكأ لمعتست ىتلا ىرخالا لخادملاو , طيسبلا طسولا
 - ميوقتلا ىف نورظني نيذلا نييجراخلا

 ًاطابترا هل نأ امك صاخ ينعم هل ةحصلا تايثإ نإق ىئاصحإلا ليلحتلا ىفو

 .ىش ىلع ىلمعلا ليلحتلا ىوطني دقف .عئاننلا ىلع دامتعالا ةيناكمإ ىدمل رخآ سايقب
 يحوت دقو .بيردتلا ثادحأ تارابتخا نم ددع جئانتن طسو ةتراقم نم ليلقب رثكأ

 انتل
 ترردتلا ةيلعاف سابق ةيفيك



 شع ىناثلا لصقلا موقتلا تانايب ليغ

 نوكتنسو : قباس ناكم ىق رك انك . ءاصقتسا ءارجإ ةرورضي ةمساولا تاقالتخالا
 بيردتلاب قلعت نالكشمب وأ هب قوثوم ريغ امإو عيحص ريغ اهإ رابتخا لخدمب ةقلعتم

 عيزوتلا ليدحت
 بكأ دح ىلإ جقنت نأ بلاغ عوسضوملا ليلحت اهريثي ىثلا تالكشملل

 اهيق نوكت ىتلا تالاحلا ددحيس صحفلا اذهف .تانايبلا عيزوتل صحف مادختساب
 نم ديزمل ةجاحلا ىلإ ىدؤي امك ,بيردتلاب امإو رابتخالاب امإ ةقلعتم ةحضاو تالكشم
 ءاصقتسالا

 يهو اعويش رثكألا ةثالثلا نيب نم هنأ الإ عزوتلا تاسابق نم ددع دوجو مغرو
 رثكألا ىه ةلسلسلا نإف .يرايعملا قارغإلاو ةيتاصحإلا ع ايرألا لخدت ةلسلسو ةلسلسلا
 ىندالا نينميقلا نييب هروص طسبآ ىف سايقلا اذهو .يلمعلا ميوقتلا ىف ًالامعنسا
 :رورضب يخوت ةعساولا ةلسلسلاو .تاجردلا تانايب ةعومجم ىف ىلعالاو
 . هسفت بيردتلا اماو تاجردلا عضو ةقيرط امإو رابتخالا ةقبرط

 ةعض تاذو ةياغلا ةظيسب هالعأ ةفوصوملا لخادملا نإف ىناصحإلل ةبسنلابو
 ًايناصحإ ًأريبخ بردملا نكي مل امو .دقعم بولسأ يئاصحإلا ليلحتلا نكلو ,ةدودحم
 لب .يسحف ةلويقم نوكت نل ةطيسبلا تاءارجإلا نإف ءاصقتسالا اذه لثمل ةجاح دجوتو
 . دودحم ىنعز راطإ ىف لمع نكمي ام لك ىه نوكت دق
 + رخآ ليلحتا

 كلذو هيف بوغرم وأ نكمم قمع ىأ ىلإ أيناصحإ ميوقتلا ليلحت نكمملا نمو
 متي امدنع ةنكمللا ىرخألا ةربثكلا لخادملاو .هالعأ تفصو ىتلا كلتك قرط ةطساوب

 ًاريبك ًردق نكلو .ةيمقر تانايب ىلع اهنم لوصحلا مت ةيعوضوم رابنخا ةقيرطب ميوقتلا
 .مهفقاومو صاخشألا تاراهمب ةصاخلا ةيتاذلا بناوجلاب قلعتي ريوطتلاو بيردتلا نم
 ثادحأ نم عاوتألا هذه ميوقت نإق انيأر امكو
 .تارابتخالا لخادم ىف اتفشتكا امك ددحم ىوتسم ىلع ًايئاصحإ هليلحتل لاجملا

 يتب ل كلذاو .ةبلاع ةجردب ىتاق بير

 نفل
 بيردشلا ةيلعاف سابق ةيليك



 موقتلا تانابب ليلغ رشم ىناثلا لصقلا

 بيردتلا نم عونلا اذه لثمل تاجرد عضو بلطتن ىثلا تانابتسالا مادختساو
 نوكي دق لماوعلا نم دع ىلع أدامتعاو . ةريطخ نكت مل نإ ةريبك ةفزاجم ىلع ىوطني
 ىوطني دق امم :زاجنإلاب ىمقر ناهرب ميدقتب ًانايحأ بلاطي موقلا نكلو .ةدناف ىذ ريغ
 تانابتسا نم ليلحتلا نم عونلا اذه ةدام ىلع لوصحلا متيو .ماقرألا ضارعتسا ىلع
 كلذ ىق امب .هدميو بيردتلا ثدحلا لبق يتاذلا ريدقتلا تاتابتساو جمانربلا ةياهن
 .الم يه تانابتسالا هذه ىف ةميق رثكألا ةداملاو .يثالثلا رابتخالا
 ىف ةنمضتم تاجرد لوادج ىأل ىمقرلا ليلحتلا ءارجإ نكمي نكلو .ةيوتكملا

 قرط ىف لغتست ةقيرطلا هذهب اهبلع لوصحلا متي ىتلا ةيمقرلا جئاتنلاو .تانابتسالا
 .تارابتخالل ةيئاصحإلا تاليلحتلا

 ةجردب ىتاذ "ليلحتلا' اذه نأ نم مهرلا ىلعو
 نأ انضرتفا اذإو .ريغتلاو زاجنإلا نع تارشؤم ءاطعإ يف ًاديفم نوكي دقف .رابتخالا
 ةئامالا ىوتسم ىفنب تارودلا نم ددع ىف نيبردتملا لبق نم اهؤلم مقي تاتايتسالا
 لوح ةلتسالا حرطو ةيبيردتلا ثادحالا نم ةلسلس ةنراقم نكمملا نمف .يتاذلا كاردإلاو
 .اهنع ىرحتلاو تاقالتخالا

 نكمي ال ةقيرطلا هذهب اهيلع لوصحلا متي ىتلا ةيئاذلا جتاتنلا نأ لوبق بجي نكلو
 ةقيرطلا سفتب نكلو . ةيعوضوملا تاليلحتلل اهب رظني ىتلا اهسفت ةقيرطلاب اهيلإ رظنلا
 مدع بجي ٠ ءيش ىلب مايقلا مدع نم ًالدب ىتاذلا ميوقتلا لامعتساي اهيف ٌتيصول ىتلا
 بهذيس ميوقتلا ىلع تمدقأ اه اذإف .هيف ةنماكلا هتعيبط ببسب ىتاذلا ليطتلا لامغإ
 ناكأ ءاوس : ءيش ىأ يف جئاتنلا تمدختسا اذإ ةمينق الب حبصي وأ ًارده كلمع لك

 .اييوصوب مل ايتنقا

 بيرمتلا ةيلعاف سابق ةيقيك



 موقت تنابب ليبغ رشع يناثلا لصفلا

 00 قحلملا

 بيردتلا ةيلمع نم ءزجك ميوقتلا ةيدمع
 ةديدج ماهم لاخدب رازقوأ كاتم ءابتدنالا و ةدرجوم ةكشم نأ ةقرعم

 ترتلا/ بيرت بم. ءانلا تاجايتما ريدحتأ ل ملا فصر يف رلشا ريسراطلاةرادإا
 سا وستلا ريم كارتحا للا دال ساوب عضو راسا

 ةنيللا ليتر لسلا زاجشإ
 يلو ملا كرام كولو ةمهلا يف تاقوتحشاو انشا ديدحت 0

 ةطياقلا ةعومجلل ديدنت
 ةطياقلا ةعومجلا راش

 ةرودلا يق ام روت
 مسقلا رمدم لبق نم

 : ويجعل يناثلا رابتخالا
 ةرمفلا لبق فقول ةفرعما دارهم رينو رليتخا ةلباشلا

 سيرتتلا مفي مالا 0
 ةيسوم هروبصب م ءزا أ ةسليل : عفا ملا كا

 ةزقلا ب تاي انالست 0
 مسقلا يدم ليف ع 1

 بدلا ةعودجملا كلاثلا رابتخالا

 ردنا ةيلهت ىف ةعجارملا رق ةحسلا الإ
 بودتلا لسع ةلخ 1

 هرمنا يق نحل ملعنلا قست
 طتسوتملا ىذلا ىلع ةمطنلا تازاهمل ةعياتلا ميوع

 .ةفطتملا تراهم .يوطلا ىدقل ىلع ةعئالا ميوقت 0
 ميوقتلا .ايلعت نع رمرقن عضو 0

 بيردتلا ةيلعاف سابق ةيفيك ِت ذل



 موقتلا تاقايب ليلغا رسم يناثلا لصفلا

 : 00 قحلملا

 : ميوقتلاو ةيلعاشلا نم ققحتلا مادختساب صخدم

 نيكراشملا ءايتسا ببست دقا»
 .اماهتالاو تاءاسإلل لدابت ىلإ لوحتت دق «
 .رعاشملا وأ ةحيحسملا رظنلا تاهجو نع ريبعتلا متياال ه
 اهمسحلاًاليوط أتقو ذخآت دق »

 ةريخآلا ةظحللا ىتح تاظحالملا ءادبإل اصرف لثمت «

 . ةيروف ةعجار ةيذغت بردملا ىطعت «

 ضراعتو رعاشملا عم لماعتلا ةيفيك ملعتل نيكراشملاو بردعلل ةصرفلا حيتن «
 ةلالا - با

 . اهعضو ىف ًاريثك ًالمع بلطتت «
 قايحتا دوج مدع نم برذلا دكتثي نأ غيني ء
 : ةفراقم ةقيرطب حيهتنتلا :ةبمص تارابتطالا نفعي «
 لماكلا ناحتمالا ةقبرط سفتب تاجرد ءاطعإو ًاحيحصت بلطتت ةحوتفملا تاباجالا «

 ةلمه حبصت دق ةريثك تارمل ترركت اذإ
 يقيقح ملعت نود ةنكمم ةساردلا بتك نم ةدوخاملا تاباجإلا ٠

  ةحضاوو ةطيسب نوكت نأ نكمملا نم «
 . اهنيفنتل بردملا تقو نم ليلقلا تارابتخالا بلطتت «
 ًالهسو ًاعيرس اهل تاجرد عضو نوكي دق ةلوفقملا تاباجإلا عوت نم تناك اذإ «

 بيردتلا ةيلعاق سايق ةيميك انك



 رششع يناثلا لصفلا ثلا ثانايب ليل

 يونقلا ةناقم "ةةميحمملا تاباجألا اه

 . ةلوفقملا ةلئسألا تارابتخا طمث ىق ةطيسب تاجردلا ةنراقم «

 .تاسلجلا تاتابتسا . جا
 + اضرلا نع ريبمتلا تانابتسأ نم ةرغصم جذامتك اهتلمامم نكمي

 .ةةننقم' اهتاباجإ عبصت دقو ةلمم اهلعجي دق اهلامعتسا ىف طارفإلا ء

 . هئردملا لبق نم ًالاعف ءاشتإ بلطتت ء

 . كاما خاريتتول ةقسأ عضو بويه

 ٠ ةرودلا قايس جراخ ةيدرفلا تاسلجلا لواتت متي دق +
 قيبطتلا ةلهسو ةعيرس «
 اهعضو دعب اهيلع ظافحلا ىف ريبك دهج ىلإ جاتحت ال ء
 اهتنراقمو تاجردلا ليلحت نكمي «

 رمتسملا تقؤملا ةحصلا تايثإ
 ل اريبك أتقو دخلت
 . ةرمتسملا تاشقانملل لاجملل ةحانإ (1)

 . ةيئاهنلا ةعجارلا تاريبعتلا ناشي ىرورضلا ءارجإلا ذاختا (1)
 آلا رولبيو رظنلا تاهجو حيضوت نم شاقتلل نكمت «
 اراهمل ةيقيقحلا ةسرامعلل ةصرفلا عيتت +
 : مازالل ةسورمم حجار يفت بردملا ىطحت +

 :ايق تحت نوكت دا

 . ضوافتلاو ريثاتلا

 ًامامث بر

 0-2 كل



 رشع يناثلا لصفلا

 ةرودلا ةياهت ىف ةحصلا تابثإ -"
 ةرودلا ةياهن ىف تاداقتنالا ةسلج -

 بردملاو نيبردتللا نيب وأ نيبردتلا نيب ةحراجلا تارابعلل لدابت ىلإ روطتت دق «
 . ًانوده رثكالا مهالمز ةعفترلا تاوصالا ووذ نؤكراشملا تكسي دق *

 . ةيقيقحلا رعاشملاو رظنلا تاهجو زربت الدق

 ... غلإ ةركبملا تاسلجلا نايسن متي دق ليوط ىييردت ثدح ىف «
 ل رظنلا تاهجو نع ريبعتلا متي ال «

 . مطتلا نم ًلدب عاتمتسالا ىدمل نوكي ام ًابلاغ سايقملا
 . فارصتالا نوديري نيكراشملا

 ٠ تالكشم ىأ جالع نكمي ال ثيحب أدج رخآتم تقو ىف ىتأت «
 كلذ ىف نوبغري اوتاك اذإ مهئارتب اولديل نيكراشملل ةريخأ ةصرق «

 . اهمعدل وأ اهيلع ضارتعالل ةعومجملا ةيقبل ةحوتقم اهتع ربعملا رظنلا تاهجو

 . ةعومجملا رظن تاهجوي ذخألا ىف ةبغرلا ىلع عيمجلا مامأ بردملا نهربي +
 ةعومجملا شاقني ةقويسملا داقتنالا ةسلج - ب

 ضعيبلا اهضعبب ةلص تاذ تاعومجم ىلإ نيكراشملا ماسقنا لكاشم كلانه نوكت

 د هتاوصيتل) ىناع 8نطيبملا ىف ةيلانلا ةلوتمالا ويت ءانكمأل| نيتسي دقاج

 اهريرقت ةعومجم لك مدقت ىك لوطأ تقو ىلإ جاتحت «
 . (أ-9) ىف ةروكذملا كلتك ىرخأ لكاشم +

 ثدحتي نأ رثكأ لمتحملا نمف تالكشملا ضعب ءاقب لامتحا نم مغرلا ىلع «
 . ةريفصلا تاعومجملا ىف نوتماصلا ءاضعألا

 | ريرقت « . ةامست ريغ ةيج نم ةعجارلا
 .٠ هتشقانمل ًافلتخم ًابناج ةعومجم لك ءاطعإ نكمملا نم «

 ل
 بيردتلا ةيلعاف سايق ةيفيك



 رشم ىناثلا لصفلا .موقتلا تانايب لي

 تارابتخالا - ج
 ايازملاو لكاشملا

 تالباقملا - د

 . ةتقؤملا تارابتخالل ةبسنلاب تدروأ ىتلا كلتي

 ةريبكلا ةكراشملا تاذ تارودلا ىف ةصاخو تقول أدج ةكلهتسم +

 . ضعبلا اهضعبب عم ةظسالا ماجسنا نم دكاتلا بردملا ىلع بجي «٠
 . ةفظخملا ريبعتلا قرط بيسي بعص ليلحتلا

 هغم تالياقم ءارجإ بعصي ىألا عونلا نم نيكراشملا ضعب نوكي دق ء

 ةيولطملا تامولملا لك ىلع لوصحلا نم بردملا دكاتي نأ نكمي «

 حيضوتلا ضرغب اهيف كوكشملا تاباجإلا صحف نكمي «

 . تاعومجملا لخدم نم ةيصخش ريثكب رثكأ +
 ةقرعملا تارابتخا - ه

 ةحوتفلا ةلئسألا تارابتخا (1)
 اهل تاجرد عضو بعصلا نم «

 ةيعوضومب اهل تاجرد عضو نكمملا ريغ نم «
 . ًاليوط اتقو كلهتسي اهل تاجرد عضو *
 . ملعتلا نم ًالدب ريبعتلا وأ ةباتكلا ىلع ةردقلا سيقت دق «

 ًايبسن ةلهس ةلتسالا ةغايص «.

 جودزملا رايخلا (1)
 ةفدصلا قيرط نع متت ةحيحصلا ةيوجألل ةيوثللا ةبسنلا «

 . ًاليوط اهعضول تقولا نوكي دق «
 . ًايعص ةلقسالا عضو نوكي

 بيردتلا ةيلعاف سابق ةيفيك نذل



 ٍموفنلا تانابب ليغ رشع يناثلا لصفلا
 +: كاجَبلآ عضو مرمددتلا ىقاةلهتمأ ع

 .ًأطخ/حيحص ةباجإلاب تارابتخالا (؟)
 جودزملا رايخلا رابتخا ىف كلتك ايازملاو تالكشملا
 ةددعتملا تارايخلا (؟)
 ىلإ ةفاضإلاب ىرخالا تارابتخالا ىف امك تالكشملا

 ٠ لاؤس لكل ةحيحصلا ريغ تارايخلا لمع ىف ةيوعصلاو ليوطلا نمزلا «
 ةراهملا تارايتخا - و

 ىلععلا قيبطتلا (1)
 ةيقيبطتلا تاراهملا عم الإ ةيعوضومب هلمع نكمي ال «

 .هيلع بردت امك ىلمعلا ثدحلا ديقنت عيطتسي بردتملا ناك اذإ امل ىلك ةحص تابثإ «
 ةيقارملا (1)
 ”ةيلمعلا ريغ" فقاوملا ريغ ىف ةيتاذ «
 . ءادآلا ريغي دق نيبقارملا دوجو «

 - ةفلتخم ةقيرطب ةراهملا لخدم ىلإ رظني دق دحاو بردم نم رثكأ «
 ٠ نييردملا ريغ نيبقارملل ةبسنلاب ًاقح لعاف ةبقارم ماظن ىلإ لصوتلا بعصلا نم

 . ًاليوط أتقو ذخات دق ةعجارلا ةيذغتلا
 تازاهملا ضعب رابتخا يف ةرفوتملا ةديحولا ةقيرطلا «

  ةلماش رظن ةهجو جتنتل ةفلتخلا رظنلا تاهجو مكارتت نأ نكمملا نم ٠
 . ىبيردت ثدح ىف " ةكراشلا" نم صاخشالا نم ًاددع نكمت «
 ةرشابم نيكراشملا لاعفأ نم ملعتلا نوبقارملا عيطتسي «

 . نوكراشملا ىري امم رثكأ نويقارملا ىري دق
1 

 بيردتلا ةيلماق سايق ةيفيكا



 رشع يناثلا لصفلا

 اضرلا نع ريبعتلا قاروثك اهتلماعم نكمي «
 - اهيلع ةظفاحملاو ليدعتلا جاتحت «٠

 ٠ تاجردلا ددع لوح رارقلل جاتحت «
 ةيسانملا ةلئسالا لامعتسال جاتحت «

 ةديج تاعجارم ىلإ دوقي لكشب ةغوصم ةلئسألا نوكت نأ نكمي «
 ::ليطتلا جاتمقأ»
 . نكمم ريغ لكاشملا ىروقلا حيمصتلا «

 . ةريثك تاموطم ىلصت دقق اهلا ىفاكللا تقولا ىلغأو ةيطافي اهلمع مت انإ «
 . انكمم نراقملا ىمقرلا ليلحتلا حبصي ماقرألا تلمصتسا اذإ

 . لمعلا ةعياتم ىلإ ىدؤت ةرربملا تاباجإلا «٠
 ىجراخلا ميوقتلا - *

 مسقلا ريدم لبق نم
 . ةيلاع ةجردي ىتاذ ه

 .تاراهملا وأ ةفرعملا هسفن مسقلا ريدملا ىدل نوكي ال دق «

 ريدقتلاب همابق مدعل رذعك اذه لمعتسي دق وأ تقولا ريدملا ىدل نوكي ال دق أ

 ٠ دوجوملا ديحولا بقارملا وه ريدللا نوكي ام ةداع +
 . ةبقارملا نم ًائيش ملعتي دق ريدملا نإف أيمازلإ ريدقتلا ناك اذإ +
 اهتحص تتبثأ تاودأ قيرط نع امهمعد نكمي ريدقتلاو ةيقارملا «
 فادهألاو ططخلا قيقحت - ب

 ت دق لمعلا ناك اذإ ام ورقي نم «
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 موقتلا تاناهب ليغ رشع ىئاثلا لصقلا

 ةيتاذ (ةنلقع) كانه نوكت دق «ا

 . عقادلا نادقق سامحلا نادقف :لمعلا ةلمكت ىف قافخإلا ىف ًابيس نوكت دق اهبنجت نكمي ىتلا زجاوحلا +
 بيردت لخدت نود مت دق لمعلا نوكي دق «
 .سيئرلا :ةلشافلا لامعألا ىف ببسلا نوكت دق اهيدافت نكمي ال ىتلا زجاوحلا +

 . ةيلخادلا لكاشملا . ىفاضإلا لمعلا , ءالمزلا
 . ملعتلا ىلع نهربي لمعلا «
 . ةيميظنتلا ةدئافلاو لمعلا تاراهم ىف نسحتلا - ج

 ةدعاقو دارفألا تاراهم نم لك ىف تانيسحتلا نأ نم دكاتلا ىرورضلا نم

 تارييفتلاك . كلذ ىف ةريثك ىرخأ رصانع لخدت دقف .بيردتلا ببسب ىه امنإ ةمظنملا
 ... اذكشو .لمعلا تاسراممو قوسلاو داصتقالا ىف

 : ثناثلا قحلملا
 : ةيلمعلا تاقيبطتلا

 . ريوطتلاو بيردتلا ىلع ميوقتلاو ةحصلا تابثإ قرطو بيلاسأ تقبط باتكلا اذه ىف
 ليدعتلا نم ليئض ردق ىوس بلطتي ىرخألا تاطاشنلل قيبطتلا اذه لقن نكلو

 لبق نم باتكلا اذهل ىصخشلا ميوقتلا وف نوكي نأ نكمي كلذ ىلع ىلمعلا لاثم او
 ىفبنيو :تاجايتحالا ديدحت هاجت ءيش لمع عيطتسن ال اننأ حضاولا نمو . ئراقلا
 لعف اننكمي ال كاذك . باتكلا تأرق كنأ ةقيقح بجومب تاجايتحالا كلت دوجو ضارتقا
 ًرداق ئراقلا نوكي نأ بجي ذإ ليوطلاو طسوتملا نيبدملا ىلع ميوقتلا هاجت نآلا ءيش

 دودرملا ىوتسمب قلعتي اميف يباجيإ ءيش لمع اننكمي نكلو .هسفنب كلذ لمع ىلع
 . جراخلاو لخادلا نم ةحصلا تابثاك يروفلا

 ناك باتكلا نم أبناج ذخ .ةطياض ةعومجم نم ةدافتسالا نكمي لاثمكو

 نأ ىلع .باتكلا اوأرقي مل نيذلا سانلا ضعب لاسا مث .هنع تملعت دقو كل ةبسنلاب

 بيرت ةيلعاف سايق ةيعيش 1



 ةربخلاو بيردتلاو رمعلاك بتاوج ةدع نم ةرشابم كب مهتفراقم نكمي نم نيب نم اونوكي
 .ةطباضلا كتعومجم مه ءالؤهو .هرايتخا مت ىذلا بناجلا نع نوفرعي ام لوح ...اذكهو

 باتكلا هاجت ىروفلا يصخشلا لهفلا در ٌريرقت وه نكمملا رخآلا لخدملاو
 اذه يف هثحي درو ىذلا ةنابتسالا عون ءلم قيرط نع كلذ ةلواحم متت دقو .(بيردتلا)

 كريدقت لجأ نم طقف ىهو عونلا اذه نم ةدودحم ةنابتسإ ميدقت انه ديعأو .باثكلا
 .ًادج أبغار نوكاس رشانلا ةطساوب ىل ةروص لاسرإ تش اذإ نكلو ,كمامتهاو ىتاذلا
 اهمالتسا ىف

 تاجرد ملس لك ىف ةناخ بسنأ اهنأ دقتعت ىتلا ةناخلا ىف ( رسم ) ةمالع عض

 لالا
 باتكلا اذه ةءارق تدجو - ٠١

 | 6 2 ل طق كا | ةبعص ةلهسا

 بلتكلا اذه ةذام تدجو -
 انك 1 ةيعص ةليس

 عوضوملاب يتفرعم تقاك باتكلا ةءارق لبق ٠
 اه يفشتا ةمودعم ةريثكأ

 اهنأي ىتفرعم نآلا ردقا باتكلل ىتارق دعب - ؛
 ةمودعم ةريثك

 ناك باتكلا ةدام يدم - «
 اننا حتا ىفبتي امم قيضأ ىغبنب امم عسوأ

 ناك ماع لكشب باتكلا ىف ىتبغر راثأ ىذلا -1
 تتنختت ءىشنال يش لك

 ناك باتكلا ةدام ميدقت -ا/

 بيردثلا ةيلعاف سابق ةيغيكا ايدول



 موقنلا تانايب لبلخ رششع ىناثلا لصقلا

 ناك باتكلا ةدام ميدقت -
 د ا ات نبني امس رثكأ ىلع يبني اممرثكأ يميداكأ

 هانبأ هحضوم ىه امك فلؤللا فادقآي باتكلا ىقوأ 5
 1 تسع قالطإلا ىلع اهب في مل لماكلاب
 وه يباتكلل ماعلا ىريدقت ٠١-
 كك 2 تحب ايدج

 اركش اهيق بغرت ىرخأ تاريدقت ىأ ةفاضإ ءاجر

 1( قحلملل عجرا فادضألا

 ديدحت نم بيردتلا موقمل ةحاتملا ميوقتلاو ةحصلا تابثإ لخادم ىدم عسم -
 ٠ ديعبلا ىدملا ىلع ميوقتلا ىلإ ةيبيردتلا تاجايتحالا
 ةحاتملا ميوقتلاو ةحصلا تايثإ تاودأ ىدم حاضيإ

 د نهصراملل بيرتتلا ئدوقل ىلمع لقد زيقوت -*

 نكمي ىتلاو مادختسالا ةعئاشلا ريغ ميوقتلاو ةحصلا تا

 م
 بيردتلا ةبلعاف سابق ةيقبك



 عجارللا

 عجارملا

 51050, 71 مهرعلاب انهعسمب ةاهج سعت همف 6هزب آذكل ةصعأرعتو, انهننمو امامهم هادم "هجمت ب

 مدام 5مم همم تةمدممب 8« دفج, 7:هطنمو )ادلع رامات. تهب 1994

 رق مممماقممل طودأع فمافتعتموي ذه ةققزالمم ام عشفمم#ب هم طع 13له ممم 2
 زمفامسممع ان ممكطممستمو طع ممدعوج - كعبءاموتمو مع هيهمتتسا هوب
 .ههممتتساندم كاسماعب مممهوتمو مكمسعم دممأ زمف ةلئالج م زف دموع ه/ هماطملو

 لع 0مهساط#ل - تعالو دم 6

 معب ةمصمس همف ةمامحف, ةناتو لامعلع امملروتع هدف عساسلتم# امهاتطنا# هأ
 مممومممما ده 0ج٠عامجوعما, 94

 قل موف صعاج# طومأع بدعتمو د تقع هموم نأ طماط ليمدم هيطزمماوب هلافمدوط
 0 ل ا

 قمل .افرتواممدك“ منعا ةومهممطمو. 13 اسمنمتمو ممعقك معت# 6( اع طدماع تعصما نع
 هدام دمت اهو طع رمق امهتممللرب اهيمنوط ه هاملم هع هأ ةحوممدطعم هم

 ةجواهاممع

 اتمرتف علا, 5: 11. 4 0هلفع ذم اذه افملؤتسلام» و[ 1هف”و ذاممنعم 8متر 1976.

 1 ةممالم# هممالمتك الع اهسرمتامست دعددعأ طمع اطع اقصقلكاتمم هأ ايمن
 معك داعإ اع ميمانعف ةعلمم# اهامتمو تم نع صفع طلمو. !امفعاك 06 6
 موكل عيقاتمم نأ مدعوما حف ةدطسع# اهدنمتمو مممفع دمب ماسعجاعق ام د مهعافممل ور

 ق0 3 دماعإإب 0/ مهدد ععومو همن ةووتمم عد دمع لعدم

 قمرا, 1: 11.1 6فلع ام زمف يسارع 8في, 1970.

 8 موودمتمم ةمدللعا ام 11 المالؤتسافمد وإ دش )اعملك. اع ةممستمم
 طمع زمط ةماروتك «طني ةلاظمدوه هممءاقءدلاوب هعوانعمام اه همعملب#ب تدب لمعمل
 م هقمتممم هعدجماةمدكب «اعم هع ذه تمورسعاتدم مااط هاطع ةجومدطمف ع
 ةم1 معصأ ةميعامومعصاب ذك عكمصمأ هلم ام ةدوعماممو دمق مممتومصسا

 بيربتلا ةيلعاق سايق ةيقيك 0



 عجارملا

 ةاسسلموب !اهاجوب ةماعلا ةنمطمو تجعل تومبوي طع مس للاب 1990
 0 ل ا ا سل ا اسس ل سا ج 1 ما رو اح ا دعت هد مدرس مام يوب نوب كب و و سا
 ياعرب ةمومم دمف تجلب لاعب 70 7اس مف ردن | ةةمضوب اهووص دوب

 210 كل ا اا هائج م مضت تاس ةلقط دواس ها وت طن ماعم ادب اعوام( جف 9) هديمجدجل تال ةددمعممو الع لامعه دع
 ك0 ام عم ه0 2 3 35 12 1 ا 1016 3 ا تطل ةططم اد تجعل 5 20-:

 تدلي !لاما مدارج لامار اهدي ذا ممفتب تمسع اووه
 ياس تح سس تاس ا اسست رسم تقدس: هيدسس لح للفم ل دقي هوه قوامها ياحعجل دما ديالا هيصوقط مع اع اي مدا طععلع اها هم لحج بدر

 د ايا
 ودراممب ا 17 الهاعوم»ملا ه] اهعجوامجب 3 كنعد قنا 1971: (كدهواعت 14 هه اك
 مد خس داس هايس اع ا يل يل 5 تسل د ممكتلمو 1١ ةمججحج نأ دهدتجماب نيلاجما اهتمصيملف هم فالق هدفت مالا يداوم ج3 يقحتود نأ تتهلاتا تول درا 15 اصنع 5( 0م 1 ا ا ا ا 0اس هاب حملا يفامك 20 رم و اس 14 نأ الف مدا أو يدمعسملل بلش طع تيولسمامم ها ع دبع هع

 0 ا 21ج
 طماع طر كجاركل الاب عمتقسب 8: الب مق ةعطامعب 5 مستحي ةامسومما

0 
 وم هيت“ هيو معمل ام جم هات ممم نأ تدتمتميب مق 3مم م وعمل ام لممجاطمف
 يسم اقم نأ هفمل ةينقااع نجف هلع هم داك جلاب ال ا نكع هدف ةمهارداك نأ ةوعمما ودمنة هدم ماب 0, ةدللا اةهيصسعتات
 قوما هرالاط زل _ قمم اه اندم ةعوعما ورب ترفع أهل 1ققاص/, زممجسل و ةسوم»

 ماسلا 1! ال 4. 0002.1
 عا عار كمال الأي 8دماسامو ةامعوجعما ا0يجمامو» سالب 1)داسل»ج هدف ةفسصملا»#ب

 نييع ضو
 اما طعوب 9 امرب 3002 كامصالمم لك هه تمودوع مجمع همعدصل هقتتممب !"موعف 1996
 2 لم هب ل ودع ني لع دمعا ماو اوما د نع يتضاةطعل تم ات ةاإعتار 00مل 30105

14 
 بيردتلا ةيلعاف سايق ةيفيك



 عجرللا

 ام جطلامب ب جب ام انصامسلامم موف ممل هإ 1!هطمور طع تسربات, 1974
 الملا 1 ورع تأ الذم جيب مطاط مما هل تع معتم همسعالا الرب ةعيداسف م تصاسمتم»
 ةطسصمءاممح ةادصطلا» هنوف 0م جدل غل اهتمفمو يديماادع هدأ مدس نع
 00د هديل اناا اع ادم ةامتسمد» مم 5 يلع نأ بدانعإام» 0أ تازسجتاتم د0 هااتاع هل تجوع أ
 تن سم داعم متاذم قا اع مصل, ادعت دج توما 13 عيالها

 ةككالرب 6 13:6 وي مادووب هإ !تدصطمأ ماقام. ٠١مم هوب 1953:
 30 نيةيتصمل ميما طرب مالو اه دتعط طع اةتوفممو الذم توميرداف أ معدممعل
 0 0 504 مدام دم 000 0 070000 نع وسل
 م د لل ةتاومااب 0: ا :5:هاساطم هل .ةهملمموب اه ةةدنسنعي ف انما عو سموا !ايملاصملب
 هاجر اج عمو 1م 7من دوق 0مساموسما مقاوم ااسامو 197. تسوس

 تسلل ا ا ل ل 0 ا سما وا يا واو ا هرعت ها هاج هج هج تام وسمسا هوومجمم دف
 اني نيو انتا ع نيدتب جددا كاي ييفسما ا تا ب واعمل اويل ؟دصعب 92 دا

 المموج 3مجلاممو مجم مجتمم 9 تنممسم ها 1! هلجنمي ا مم#  اطاتمإ 1961:
 ةامدسارب ةعرب اانا لام 1! وب موسم دوم ٠هصنسل قنص مخصب 1992
 تايد يمسسل مور و ناس اا ا ع تي دوب 9م 90 6 او نأ مودع الجعلا نيصفامام ةلصصا نا يمتع اله رماها هادي موال اما

 تقام ©. 5, هاو انو 9اس معي ناهعسانلمصي 1970:
 76 ةروجتتلاع معقم ني تطزمعتامع ددبل طع ضعت ص ةمطتمتم طصعم هنزمعلنم هع

 قديس دم طم مهبتاا»م جفا مهاد» نإ !؟هلجاجو 201601 هممقم هدم ةانعم“
 .!وياسب 1:  ةظاماتساتمسا ةلاساطمفم طب ةقمدعستمو 00000000

 0مم ودعم !امهلطسمل_ هقاطمل نر 1-8 تداوي اعدم 776 35
 اديس تا د من موصايملع ذه اع 7 مصل

 ره يعصر تيما ممعالممل علقم ام د دافع فمهج هأ اهدامامو دممقم ةمومومجمم جد

 بيردتلا ةيلعاف سايق ةيقيك هل



 عيارللا

 يوتوب اسر لم الع ادق ع يفاجم عم هد اتصالا اهدووسوم كا د سياتمقم
 1 ار ااا فام لأ 0 ااا

 لد لج لام لباب سيال ب ازواج هسا (ةجماموسما اكحجسل فلطمملب تمسي
 ا دام هايس - هاعأ نع ذل العا ةناطتح تييصتمو تقرع نع هيوم تيومتصاطسمدل هدا زمان اندلستمع هيصلم دس

2]! 0 00 
 انج طصصا طرب يبس نأ الع هتالعاواو ها اطماصتاسع ةممارماعب كممصستطمو نع الم
 ا ها ام هاوس هناا ةاماوج ف درا ا ا وامام كافل دمت ددحل لا مدمج هلم هاج كك 0 ٠١ اذ اتاني
 100 0مل اد 11 هيازملا نإ هكدا ةيلامم دمق ندعو تقجياك نأ نامل“ هلاك

0 
 سماع 3 موق تااطمجوب انجب اعرب اداب كلنا اسس 7

 اقع طم يم او دو مور اذ ميه ممم هد كاسب رةيسارحفت ١ ةساستمو دم
 اساسا امس قلم قايدا, سسزتسإ ايبا سو بفيس سة يبإ يسم دبل

 يس يدب
 اسما 1 هايس قو د لاموع ةضاظلا انما هتمسسم الممول 13 ةةوغشو نسب

0 
 اصعب ا ام علاج وإذا ومسمع نسم 1955

 لج هعويسممتسو انسان ذم تاوشوعبس ك/ ةمتساوو لل تيماتسم و كسرت عيوش لع
 منح مد ايات ففركيتسي ةافين يول ياو فلو

 سس ا و
 سعب ا. كةامدم اطلاع ا لساتسس 7 !اوعاا هدأ همدصتمل 1ع زد جسام

8 
 لاعبا اسسسساوو اما املا ودمتم ماعم 199

 1 انسخ نود عناد ججاججق دع د هيصيسمتم# ناس ان الس مصل انسيقب انا ل ةمداع
 2006 مال يحل دارا ديب هدوم دحل 36 همس هيام مام“ 0 ا دما د دكالاج ها امم اق داهم اطلس دم هميم هبا ماع
 700اقج4 راع 1 ف يشمل ندم از ةرومدل 1ع تكوماو مدحت ةعق الع
 ياسو لم كاطسل مدت اصح اكسل نإ مدر نيويتس اتمام هدأ يولع 3ع
 ا رع بيدا الي قدوم رم اوال هدام ار اهيعمت دبع طاوللو كاسل

 تدوس ف ا ادبمو
 قام اب 1ةنمااإ# نإ ةنفضميي الضعف هقتتممب تحج النوت ته 03

 الزج املا بطن ذع دم ايمحامعتم» ان اداماوو درو دامو هماصقم كل
 اس يما تسل اساس دلو قوس يم كدت زد نيو 10 3ع نمار ةروتمسباب ا داافسطو هلق

 اغلل



 عيال

 2 _اااعممب 6 18 2 !امهفاصلم هإ ةةننمو !اعهعيمسما  !كهوحم !"هوعب ا941. ( كدي
 رق عيطوادمامإ ءايفرمامم (تكدموامو 2) ذه ةمعاسل ملل 1م اطم طمماع نم اع دممعس صمت دج
 مالم دبر نأ الع عيبا تأ اذه ةهندلمو مادممم ا هاجم دمتم« 102 اوه
 قمم د اهو ةاييمو عجب ةهيصفارب ذم هدف ومصا هدف همي أ

 ل0
 واعجاب 8 اخي طاع اد اجمسماعإب هم "مسن 5اعإإ 1!:الاج انمسدضن, !اههدج "دعب 969:

 0 ا 3801 اج هب يمال طمصغ هو ام دطتالع دج اهداسلومو نأ مهدي 0
 120602 10 ا كرجل دا نقم هدم دم هده تم هاف د مانا هنجممل ها 3
 ييتيتس تع اادإ سا سيم ا تس دج
 ابل ا داع ب حا ةيداشب زك هديا معطنصمب 8 "نون هاف ديف ماوس م ةماص#
 وسلا دع اعدم نب زمر طم امس تصاب تمسي 1575 تعود

 قدما اصول هل طع عمجسمل دهم مو محا ؟ههاماوو هجن 3م« موسمما ةمطسم هلق
 0 ا ل ا

 ل 00 500ج 1 دم هروب دد كا اه اهلعم هلا هديل 5 مادصتطم نأ نم 40215
 دما

 وسم امرب 16 8. هم امل سنسي اب نرسم اممت د ةاممجرستساب_ !امتممسمم» 73
 2ك“ ريم قب ةامقر زاب دم ةملطسسب ذا 136 عسلساام# هإ ةلمدسو مس 1*»طوب
 3916 انممأع تلمع د يدمر ميدصاعمل ةووكودمل اه هوللفعاامم هم بيفلمستم»ب
 10 جالامو 56 مهجن اج 4 اممسدب# فلعل تالف مننا هتوامعتمو ها
 10م مقامعب 10000 هلامام هج اناالسمم هنامتسس مجاب يعاتس» دم هنامكم «ددادقازوو. الم اهنا هالو ةنكم امنع أ
 7006 اوم 1972 يطساموب طا 306 عساسساو» وإ ااممومملا دماج © ةمعامسب امهتطسام ها
 3ع هدوم ن دفع طوماع يع زب تأ هد ةياوتممل ممس# هع اع
 0 0 ا اور ا د 1 مس اسس قمع طج4, رك مرسلا ها الدم ليم تام حتجم اهنماع ديف صحم نوما ايف ءاعف نإ ويضاف عتطم دماج هنا او انهو رييذصم نإ اقم تنام ةمدصم يماطصل» ها جيدطحام# هنو

 0 سا ا |[ سول يلمس اساس ابر يراسل اد اج ل ا 7 0 هما 3

 امل



 عيار
 2 م سس

 الالب المعي زراعصموامج اع 1ةهنسنمو !"مدعصم, اهات مهم غقنلاب 1993
 مع مام نزف ةطودم دااب هلوممانازدج هج ةوبطمتاك اع ميدل انددإب نعمل عدلا تش ةيجعمف طملاووب ودعت 0 قامو هيكاالراو دوم هدافمالموب اههتمو اندمعاع همف تيوطسماتمم صدع ةفيدوعجسال توومامك قوام هو امدامامو ممعلو ةلمماتتماتمو دق معمق ب طمصات ياام ذه ةطصبا اطع مسواعتع مددمسم تأ صصتمو ام ةقفلام» م نع
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 روطس ىف مجرتملا
 - هزمح متخلارس هزمح
 نادوسلا م1144 ديلاوم نم -

 : ىملعلا لهؤملا **

 ىلاعلا ةمجرتلا مولبد عم: بادآلا سويرولاكب -

 : ةيملعلا ةطشنألا **

 موطرخلا - بابشلا هرازوب تابتكملاو قيثوتلا مسق سيئر
 (عبنيو ليبجلل ةيكلملا

 خادلا ةرازو ىراشتساو «ستيشوسأ لانويشانرتنإ عم نيمجرتم سيئر
 ٠ ضايرلاب ىلخادلا نمالا ىوق

 . موطرخلا - بابشلا ةرازوب رشنلاو ةمجرتلا ريدم
 . ةماعلا ةرادإلا دهعمب مجرتم -

 ابهلا) ةيكيرمألا لتكي ةكرشب نيمجرتم سيئر -

 ىف ةحايسلا»  هفلسلا قالخأ نم نحن نيآ« «نودشارلا ءافلخلا» بتك ةمجرت -

 ةيرود ىف لاقم ةمجرت ىلإ ةفاضإ . «ةثادحلا دعبامو ةثادحلا تامظنم»و , هريسع
 . ه1451 مرحم دنع ؛ (ةماعلا ادإلا)

1 



 : روطس ىف ةمجرتلا ةعجارم
 .هينلا مهله يجن بايو
 ايروس - قشعب , م1547 ديلاوم نم -

 : ىملعلا لهؤملا +*

 م1401 ماع ىف ةيبرتلا ىف ريتسجام.
 ةدحتملا تايالولاب . وياه وأ . نيرغ غنلوب ةعماج ةيزيلجنإلا ةغللا سيردت قرط : صصختلا
 ةيكيرمالا
 . ةماعلا ةرادإلا دهعم , ةيزيلجتإ ةغل ةسردم : ةيلاحلا اهتفيظو
 ةيملعلا ةطشنألا **

 . ةيروسلا «ةيبنجألا باذالا» ةلجم ىف ةيبدألا لامعالا نم ددع ةمجرت
 لافطألا بدأ لاجم ىف لامعألا ضعب ةمجرت -
 . عبطلا تحت . .هتاقيبطتو هئدابم ملعثلا» باتك ةمجرت -
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 أ نايت وجي ل ةماعلا ةرادإلا دهحل ةئؤطم زشلاو غيطلا قوقح
 نم ةيباتك ةقفاوم نود ةروص ةيئب هعبط ةداعإ وأ باتكلا اذه نم ءزج

 عم . ليلحتلاو دقنلا ضرغب ريصقلا سابتفالا تالاح يف الإ دهعملا

 «نسسللا كك ىوجَو



 باتكلا اذه
 ةيلوألا بيردتلا لحارمب اًءدب بيردتلا ةيلعاف مييقت لوانتي

 صيخلت مت دقو . بيردتلا ةياهن نم ليوط تقو رورم دعب ىتحو
 تاودآو لخادم ْتحرتقا امك : ةلحرم لك لالخ ةيرورضلا لحارملا
 . اًنكمم كلذ ناك امثيح فلؤملا ىؤر ىلع تينب

 اًدشرم اهعومجم يف لكشت لوصف ةعست يف باتكلا عقيو
 اًنحب هنوك نم الدب بيردتلا ةيلعاف سايق عوضومل اًيلمع
 . اًيميداكأ

 يتلا تاديقعتلل هلوانت باتكلا اذه يف قوشملا نم لعلو

 يتلا ةطاسبلاب تسيل ةيلمعلا هذهف ؛ ميوقتلا ةيلمع بحاصت
 م ل ا

 . لاجملا اذه يف ءاربخب ةناعتسالا بلظتت (ةيجولوكيس)

 ىلع رشؤمك ةعجارلا ةيذغتلا ةيمهأ زاربإ ىلإ ةفاضإلاب اذه
 طخلاف ؛ ةيذفتلا هذه ىلع لوصحلا ةيفيكو ؛ بردملا حاجن
 ةيذفتلا هذه لكشت يتلا ةيعوضوملاو ةيتاذلا رصانعلا نيب لصافلا

 صرحلا بلطتي يذلا رمآلا . نايحألا ضعب يف
 . بيردتلا رمآ ىلع نيمئاقلا لبق نم ديدشلا

 لاكشأ ةفاكب نيمتهملا لبق نم ةءارقلاب ّىرح باتكلا اذه نإ

 يف ةيبرعلا ةبتكملا ىلإ ةزيمتم ةفاضإ لكشي هنأ امك . بيردتلا

 ووك وواجب كمر


