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 ىلوألا ةعبطلا

 هديرولا ةريزج ةبنكم
 يداهلا ش عم فراه مالسلا دبع ش عطاقت _ ةروصنملا

 وحلا هاما : تن



 فرتحملا عئابلا

 ىرتشملا وأ ىئاهنلا كلهتسملا نأ ىلع قيوستلل ثيدحلا موهفملا دمتعي
 ططخب قلعتت تاسايس وأ فادهأ ةيأ ةغايص ىف ءدبلا ةطقن وه ىعانصلا
 تابغر قيقحتل رخست ةأشنملا تايناكمإ نإف ىلاتلابو .ةلبقتسملا ةأشنملا
 ىقيوستلا موهفملا زكرتيو ةمكحم ةيرادإ ةيلمع راطإ ىف كلهتسملا تاجاحو
 :ئدايم ةدع ىلع ثيدحلا

 :ليمعلا نوكي امثيح كراكفأب قلطنا ١

 ةرادآلا ىلع نإف قيوستلل ثيدحلا موهفملاب نخألا ىلع قفتت امدنع ىأ

 ركفت نأ اهيلع نكلو :ةيلخادلا اهلكاشم ةجلاعم ىلع اهريكفت رصتقي الأ
 ةطقن اهرابتعاب هتابغرو هتاجاحو كلهتسملا لكاشم ىف ىلوألا ةجردلاب
 طابتراب الإ كلذ ىتأتي الو لب ءىرخألا ةأشنملا تاسايس ةفاكل قالطنالا

 بناج نم هخانمو قوسلا تاروطتو .بناج نم اهتاسايسو ةأشنملا نيب لماكتم
 نايسحلا ىف ذخّؤت نأ بجي ةماه تارابتعا ةدعب أدبملا اذه طبتريو .رخآ
 .ةأشنملل ةيقيوستلا ةفسلفلا ةغايص دنع

 مهتاجاحل ًاقفو ءازجأ وأ تائف ةدع ىلإ مهميسقت نكمي نيكلهتسملا نإ *
 ش .مهتابغرو

 ىتأي ةأشنملا بناج نم دهج ىأب بحري فوس ةئف ةيأ نم كلهتسملا نإ *



 قيوستلل ثيدحلا موهصملا

 .هتابغرو هتاجاح عم ًامئاوتم

 عابتاو ةبقترملا قاوسألا رايتخاو ثحبلا وه ةأشنملل ىسيئرلا فدهلا نإ *

 .ءالمعلاب ظافتحالاو :باذتجاب ةليفكلا جماربلاو بيلاسألا

 :ديمتسلاو ريكمتلا ىف ةمظنم ةيرادإ تاوطخي طبترا " 

 قيرط نع قيوستلا ىف ىرادإلا موهفملا قيبطت ةرورض أدبملا اذه ىنعي
 لظ ىف ةيقيوصتلا تارارقلا ىلع ةباقرلا ةرشابمو .هيجوتو طيطختو ليلحت
 ريعستلاو عيزوتلاو «تاجتنملا ريوطتو ميدقت تالاجم ىف لماكتم ىرادإ راطإ

 ءالمعلا فادهأ ققحت ىتلا لدابتلا تايلمع عفدو عيجشت ضرفب جيورتلاو

 .ةأشنملاو

 :كروطتب أنهر كرارمتسا نأ ملعا "

 :ةرمتسم ةكرح لثمي امهالكو كلهتسملاو قوسلاب طابترالا نممتت ىتح
 ءارجإب تامدخلاو علسلا جاتنإ لبق ًأدبت نأ بجي ةيقيوستلا ةرادإلا نإف

 علسلا ميمصت ةداعإ وأ ميمصت ىلع دعاست ىتلا ةرمتسملا ثوحبلا

 تايلمعلا دوهجلا كلت بحاصتو .ةديدجلا تاجتنملا ميدقتو ؛تامدخلاو

 ام نع ةلماكتم ةروص ىجاتنإلا زاهجلل ىطعتو ء:حصنلاو :ةيرجتلاب ةيجاتنإلا
 .تامدخو علس نم كلهتسملا هنع ثحبي

 : ندا رموتن

 ؟كتأشنم ىف لكك ةيقيوستلا ةيلمعلا معد ىف كدوهج ىهام
 :ءالمعلا تابغرو تاحاح فاشتكا ىف كدوهج *
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" 
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 فرتحملا عئابلا

1 

 ؟ءارشلا ىف مهكولسو كتاجتنمل نيكلهتسملا ةيعون ديدحت ىف كدوهج *
 ١

1 

 م

 ؟ةديدج صرفك قيوستلا ةرادإل اهتمدق ىتلا ةديدجلا تاجتنملا ىهام *
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 ؟نيسفانملا نع قيوستلا ةرادإل اهيطعت ىتلا تامولعملا ىهام *
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 لمأتو ةجرد ددح /نآلا اهيف لماعتت ىتلا قاوسألا تاعاطق ىهام #*

 ؟اهنم لك
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 قيوسنلل ثيدحلا موهمملا

 :ةلادءاععاغتدو ةلاتا> ةيقيوستلا ةيلمعلا تانوكم

 ةلماكتملا ةيقيوستلا ةطشنألا نم ةعومجم ىقيوستلا جيزملا ىنعي

 ةيقيوستلا ةفيظولا ءادأ ضرغب ضعبلا اهضعب ىلع دمتعت ىتلاو ةطبارتملاو

 ديدعلا ةهجاوم ىف هسفن قيوستلا لجر دجي ثيح ءاهل ططخملا وحنلا ىلع

 ىتلا لئاسولاو ريعستلا بيلاسأو عيزوتلا قرطو تاجتنملا ىف ؛تارايخلا نم
 طيحي امو ..ةصاخلا ةأشنملا فورظ عم بسانتي امبو .كلهتسملا ىلإ لصت

 ردقلاب ةطشنألا هذه لكشي نأ قيوستلا لجر ىلعو ..ةيئيب تاريغت نم اهب

 تانوكم نم روطي نأ ًاضيأ هيلعو ..ىقيوستلا فقوملاو ةأشنملا بساني ىذلا
 جيزملا نوكتيو ..ةريغتملا ةيئيبلا تاريغتملا عم بسانتيل رارمتساب جيزملا اذه
 (4 5*2 ه1 ا/[ةت- ةداع اهيلع قلطي ةيساسأ رصانع ةعيرأ نم ىقيوستتلا

 :ىهو 1عال28)

 . 101 (ءاتلا حتفب) جتنملا ١

 . 21 ظ رعسلا "

 . 1ع عيزوتلا " 

 1.111 جيورتلا

 ردق ىلع لمتشي نأ بجي ىقيقح ىقيوست طاشن ىأ نإف كلذ ىلعو
 راطإ لكشت ةعيرألا تاسايسلا هذه نأ رايتعاب رصانعلا هذه نم بسانم

 نم ةعومجم ىلع ةسايس لك لمتشت دقو . ةلماكتملا ةيقيوستلا ةطخلا

 قيبطتلا فورظ ىف ةسايس لك حاجن نمضت ىتلا ةيعرفلا تاسايسلا
 .ةفلتخملا ىقيوستلا جيزملا رصانعب ًافيرعت زاجيإب لوانتن ىلي اميفو .ةفلتخملا
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 فرتحملا عئابلا

 ١ تاجسنملا طيطخت ةميظو 12:0011645:

 كلت وأ ةيداصتقالا تآشنملا همدقت ام ىلإ جتنملا حلطصم ريشي

 راكفأ وأ تامدخو علس نم نيبقترملا اهئالمع ىلإ حيرلا ىلإ فدهتال ىتلا
 الو . هئالمعل ةمءالم رثكألا تاجتنملا كردي نأ حجانلا قيوستلا لجر ىلعو
 تتاككرلا نم دردعلا ةسرامم لالخ نيالا تالذم هوكي نأ هل تمسك
 ةساردو :ءةيلاحلا تاجتنملا ريوطتو ءقيوستلا ثوحب اهتمدقم ىف ةيقيوستلا
 عم ىشمتت ىتلا ةديدجلا تاجتنملاو علسلا ميدقتو .ةيقيوستلا ةايحلا ةرود
 ىتلا ةطشنألا نم ةعومجم ميدقت نع ًالضف اذه :نيلماعتملا تابغرو تاجاح
 ةمالعلاب تاجتنملا زييمت لثم تاجتنم لا مادختساو ءانتقا كلهتسملا ىلع لهست
 كدقو ةناريضلاو ةبدخلاو نامشلا ينكر ةوبعلا هيبصتو ةزيمخلا ةيراجشلا
 . ةبسانم ةدمل جاتنإلاو عفدلا ةلاح ىف تاجتنملا ءاقب نمضت ىتلا رايغلا

 :1511طانآ101 عيزوتلا "

 . | ةيفيكلا عيزوتلا ةيلمع رهوج ىنعي

 22 | ىلإ تامدخلاو علسلا اهب لصت ىتلا
 وكل | تقولاو ناكملا ىف بقترملا يمعلا
 , اهكاردإ نمضت ىتلا ةيفيكلاو : نيبسانملا

 بئاج نم كلمتلاو لدابتلا ةيلمع نامضو

 | ىشمتيو , ىعانصلا ىرتشملا وأ كلهتسملا
 ةطشنألا نم ديدعلا عم عيزوتلا طاشن

 عيزوتلا ةطشنأ ىف لثمتت ىتلاو ةبكرملا
 لقنلا لثم تامدخلاو علسلل ىداملا
 موقنس له .. ةبسانملا عيزوتلا ةيجيتارتسا رايتخاو : نيزختلاو ةلوانملاو

 نم عمو ؛ ءاطسولا ىلإ أجلن مأ 5 انسفنأ ىلع ًادامتعا رشابم لكشب عيزوتلاب

 يباب ب



 قيوستلل ثيدحلا موههملا

 فيكو 5ةئزجت رجات ؟ةلمج رجات ؟ءالكو عم ةلماعتن فوس ءاطسولا نم

 تاونقف نولثمي ءاطسولا ءالؤه نأ رايتع :7 اب ؟مهنم لك عت لماعتنو مهرات عت

 ؟ءاطسولا ءالؤه عم لمعلا مييقت متي فيكو (0طةصصع]5 04 15)10ا3ان:00 عيزوتلا

 ١ رمز أدت ريعستلا :

 ميقلاب كلهتسملا وأ ىرتشملا اهيلع لصحي ىتلا عفانملا ةنزاوم ةيلمع وه
 تارابتعاب طيترت ةدقعم ةيلمع ىهو . اهعفدي نأ نكمي ىتلا ةيدقنلا
 نحنف « هدوقنب انتاجتنم ليمعلا ىرتشي امكو « ةددعتم ةيكولسو ةيداصتقا
 ريعستلا جيزم ىنبنيو .. انتاجتنمب ليمعلا دوقن ىرتشن قيوست لاجرك ًاضيأ
 ىلع كلهتسملا ةردقو , بلطلاو ضرعلا ىف ةرثؤملا لماوعلل ةينأتم ةسارد ىلع
 وذ حالس راعسألا ديدحت ىف ةقدلا مدع نأ ملعن نأ انيلعو . عفدلا

 اذل .. رم امهالكو .. كحبر كدقفي نأ امإو كليمع كدقفي نأ امإ نيدح

 فقوملا عم بسانتت ىتلا ريعستلا تايجيتارتسا عضت نأ اهيلع ةأشنملا نإف

 ريعست متي فيكو ؟ تاجتنملا ةعومجم ريعست متي فيك انل ددحت وأ ءىقيوستلا
 ؟ ةسفانملا هجاوت ىتلا ةيريعستلا تاسايسلا عنصت فيكو . ةديدجلا تاجتنملا

 ! :1270113011011 جيورتلا +

 نأ ىلع لب ..ةفدصلا ضحمب اهيلع فرعتلل ىتاجتنم كرتأ نأ ىل سيل
 اهتايرغم امو 5ىه ام ..اهنع كثدحأ .. اهب كفرعأ ..كيلإ اهقوسأ

 ..كيلإ لوصوتا ىف داج أقح تنك اذإ ..ةاهرعس امو ؟اهدجت نيآو 5 ةيعيبلا
 جيزم لالخ نم (1005[011122112163 لاصتالا ةيلمع وه كيلإ ىلييسف

 .ىصخشلا عيبلاو :نالعإلا ةطشنأ نم ًاردق نمضتي لماكتم ىجيورت
 وه جيورتلا نإف ىلاتلابو ..ءرشتلاو ء:ةماعلا تاقالعلاو ,تاعيبملا جيورتو

 وأ ىصخش عئاب لالخ نم ىدؤي ةيقيوستلا ةطشنألا نع ىمسرلا ثدحتملا

 كك لطي



 فرتحملا عئابلا

 نمو .(خلإ ...ةعاذإلا ءنويزفيلتلاو .فحصلا) ىصخش ريغ عئاب لالخ نم
 لوقت . خلإ ...تانيعو ضراعمو تايلديمو ميواقت نم كيدي نيب ام لالخ
 ..ةردقلاو ةبغرلا كيدل ناك اذإو ..ليممعلا اهيأ ىلع فرعت اهلك كل
 ةمدخ .كلذ بتاجب جيورتلا طاشن نمضتيو ..كعبشأ ىذلا جتنملا انأف

 . ةلبقتسملا قوسلا ىف مئادلا دوجولا نامضل مهاواكش ةجلاعمو ءالمعلا

 دوهجلا عيمج نأ اهادؤم ةماه ةقيقح ىلع دكّؤن نأ انه انتوفي الو

 تاردق قوفي ىذلا ديجلا جتنملاف « اهنيب اميف لماكتت نأ بجي ةيقيوستلا
 متي ال ىذلا زيمتملا جتنملاو .. عيبلا بعص .. رعسلا ىف ةيئارشلا ىرتشملا

 هعفانم نأل ..رونلا ىري ال بسانملا ناكملاو بسانملا تقولا ىف هعيزوت
 ىلع ىنكلو ةزيمتم ةيئابرهكلا كتيافد نأ ملعأ انأف .. ىنبسانت ال تحبصأ

 انأف ىل ديفأ وه ام ءارشل اههجوأ فوس ىدوقنو .. فيصلا ةيادب فراشم

 دقف بسانملا تفولا ىف كجتنمب ىنفرعت مل اذإو .. ةحورم ىلإ ةجاح ىف

 نم ىلإ ًازاحنم ىنع ًامغر نوكأ ىنتأل .. دبألا ىلإ كلهتسمك ىندقفت
 . كركذتأ ىنركذت لوقي زيزعلا ليمعلاف .. ىنركذتي



 قيوستلل ثيدحلا موهملا

 * ةديدج لامعأ بذج ةيفيك

 الب ثحبلا درجم ىه كترايز نوكت ال ىتحو ةديدج لامعأ بذج ىف ًاعمط
 : ةيتآلا تاوطخلا عبتت نأ كيلع .. فده

 )١( كءالمع رصحختق نأ لواح :

 5 ةعم مهلماعت عقوتي نيذلا

 ءالمعلا رصحل ىلوأ جدومت

 ةدحتملا : ةرهاقلا) : لاعقلا تاعيبملا ريدم ٠ ديمحلا دبع دعسأ تعلط . د « باتك نع فرصتب لقن (©)

 . (55١ا/ نالعإلل

 مدسسلا#



 فرتحملا عئابلا

 : ءالمعلا ميثصت (؟)

 تاجتنملا نم عون لكل أقفو ( ةباتك ) نيبقترملا ءالمعلا رصح متي نأ دعب
 ًاقفو كلذو اهفورظو ةكرشلا ةسايسب ةصاخلا تايولوألل أقفو مهبيترت متي
 1 . ( 7/1 ) مقر لكشلل

 نيبضت رملا ءالمعلا فينصت

 مجح وأ . ةيفارغجلا قطانملل ًاقفو فينصتلا متي نأ نكميو اذه
 كنت ىف ةيرادألا تارارقلا ىذهتم ةيعونل ًاقفو وأ . اهعم لماعتملا تآشنملا

 ... ةعئابلا ةكرشلا بناج نم مهب لصتي نأ بولطملا ىوتسملا وأ تاسسوؤملا
 فورظل ًاقفو بولطملا فينصتلا ددحت نأ عئابك كتل كرتي كلذلو . خلإ

 . (؟/1) مقر لكشلل ًاقفو ةكرشلاو تاجتنملا

 ها د



 قيوستلل ثيدحلا موهمملا

 : ةههلا فينصهت

 قياسلا تاجتنملا نم دخاو جتنم مم بسانتي ًافينصت عض

 ءالمعلا رصحبي ضصاخلا نيرمتلا يف اهيلإ ةراشإلا

 . نيبقنرملا

 : ءالمعلا ةعياتم (؟)

 نوريغتي مهف مهكرتت ال .. كئالمع عم كتالاصتا تايولوأ عضت نأ دعب

 كل ةبسنلاب ةيمهأ لقألا ليمعلا حبصي دقف .. كفينصت نم مهعقوم ريغتيو

 اهيلع لجست ليمع لكل ةقاطب دعت نأ بولطملا نم هنإف اذل ء ةيمهأ مهرثكأ
 تامولعم ةيأ اهيلع فيضتو .. هل كترايز جئاتن حضاو لكشب ددحتو ؛ هتانايب

 . ليمعلا اذه عم لبقتسملا ىف لماعتلا دنع كتكرش ديفتو كديفت ةديدج

 ىلوألا ةوطخلا لثمت نيبقترملا ءالمعلا نع بيقتتلاو ثحبلا ةيلمع نإ

 ةروصب ةوطخلا هذه ذيفنتو دادعإ ىلع بترتيو « عيبلا ةيلمع تاوطخ نم
 ةيئاهنلا ةلصحملا نوكتو لكك عيبلا تاوطخ ىقاب ىف حاجنلا ةلاعظو ةحيحص



 فرتحملا عئابلا

 . )١( لكك عيبلا ةيلمع حاجن
 : نيبصنرملا ءالمعلا نع ثحبلا رداصم

 ءالمعلا نع ثحبلا ىف اهيلع دمتعت ىتلا رداصملا نم ديدعلا كانه

 نيبقترملا ءالمعلا ىلع لوصحلا رداصم تداز املك ةماع ةروصبو . نيبقترملا

 نم ديدعلا نومدختسي عيبلا لاجر نأ دجنو . ثحبلا ”يلجع ةءاك كبار
 رداصم ةدع كانهو .ةءافكب ثحبلا ةيلمع متت ىتح كلذو اعم رداصملا

 : رداصملا كلت لمشتو . نييقترما ءالمعلا نع ثحيلا ىف اهمدختست

 ١. لماشلا رصحلا .

 . نورخآلا نوعئابلا  ؟

 . ءالمعلا ةرابز . "

 . تانوبوكلاو تانالعإلا . 4

 . ةكرشلا وفظوم 0

 . ةيصخشلا تادهاشملا 5

 . ةيراجتلا قاوسألاو ضراعملا 7

 /  ءالمعلا نع ثحبلا تاسسؤم .

 ىف كلذو ةقباسلا رداصملا نم ردصم لك ةشقانمب موقن فوسو

 : ةيلاتلا روطسلا

 : لماشلا رصحلا(١)

 ءالمعلا نع ثحبلاو لوصحلل رداصملا لضفأ ردصملا اذه ربتعي ْ

 : ىه طامنأ ةثالث لمشت رصحلا ةيلمع نأ دجنو . نيبقترملا

 (1) 1[ةنءطقتل 1. 115ع, 81عام 5ةلععسممكطتم, طخ صكلهتع. االذصمأوع, طع 1013/-
 لعو طرعمو, 1980

 حااااالل



 قيوستلل ثيدحلا موهمملا

 . عئابلاب نيطيحملاو نيمئادلا لامعألا لاجر أ

 . ىمادقلا ءةلافملا هك

 .:ءالابتلا ةيقر دك

 هه ايم مم اذهرتنا دحت لكافتالا تاك دايما ىلك نووسحتلاتو

 : ىلي اميف طمن لك شفانن فوسو . ءالمعلا ىلع لوصحلا رداصم

 ًاريبك ًاردصم نولثمي ثيح : عئابلاب نيطيحملاو نيمئادلا لامعألا لاجر أ
 نم هنأ دجنو « نيبقترملا ءالمعلا نم ةعومجم ىلع فرعتلا متي هلالخ نم

 لجرل نكمي عيبلا لاجر عم لامعألا لجر هب موقي ىذلا لاصتالا لالخ
 علسلا اورتشي نأ عقوتي نيذلا دارفألا ىلع مهلالخ نم فرعتي نأ عيبلا

 ىلع لوصحلل ردصمك لامعألا لاجر ةيمهأ عجرتو . تامدخلاو

 طاشنلاب مهملعو لاجرلا ءالؤه ةربخ ىلإ نيبقترملا ءالمعلل تامولعم

 ,ناريجلا . ءاقدصألا نولمشيف عكابلاب نيطيحملا امأ .قوسلا ىف ىراجلا
 لاؤس لالخ نمو . ةيعامتجا تاقالع ىأ مهب هل نيذلا دارفألاو براقألا

 نأ نكمي هنإف ءارشلل ةيليعتسملا ميططخ نع ةكاسلا تائقلل عيبلا لجر

 . هتامدخو هعلس ىلع بلطلا لكيه نع ًاعقوتم ًاروصت عضي

 ريشي كلذ نأ ذإ :تامدخلاو علسلل نييلاحلا نيكلهتسملا ىمادقلا ءالمعلا ب
 لقث زكرم نولثمي نيذلاو قوسلا ىف زيمتملا عضولا وذ ءالمعلا ىلإ
 نيذلا مه ىمادقلا ءالمعلاو تامدخلاو علسلا ىلع مهبلطل ةبسنلاب

 ءالمعلا ءالؤه ىلع فرعتلاو مهريغ نم رثكأ عيبلا لجر رظن نوتفلي

 ربتعي  راعسألا ىف ةلماجملاو ايادهلا لالخ نم مهيلإ برقتلاو ىمادقلا
 عيبلا لجر نيب ةيوق تاقالع دوجو لثمي كلذ نأل عئابلل ةريبك ةزيم

 لجر تاعيبم دادزت ىلاتلابو ةريبك تايمكب نورتشي نيذلا ءالمعلا ءالؤهو

 نم مهريغ ىلع فرعتات ًاريبك ًاردضم نولثمي ءالؤه نأ دجنو ٠ عيبلا

 دي



 حبب( سس ب فرتحم ا عئايلا

 مكحب ةيلدابت تاقالع ىف مهعم نولخدي نيذلاو نيبقترملا ءالمعلا
 . قوسلا ىف زيمتملا مهدوجو

 لالخ نم فرعتن اننأ بناج ىلإف : نورخآلا نوبقترملا ءالمعلا  ج
 فرعتنت اننإف ءالمعلا ىلع كلذكو ؛ لامعألا لاجر ىلع رصحلا

 لاجملا اذه ىف عيبلا لجر دوهجمو . نيرخآلا نيبقترملا ءالمعلا ىلع
 : ىلع زكرتي

 . ءالمعلا ءالؤه ةفرعم «

 . لبقتسملا ىف مهئارش تاهاجتا ةفرعم «#

 ًاقفو ةيفارغجلا قطانملا فلتخم ىف ثحبلا لالخ نم كلذ متيو
 ىلع فرعتلا متيو تآشنملا تامدخو علسل نيبقترملا ءالمعلا نع نيعم بيترتل
 نع مهفراعمو مهئاقدصأ لاؤسو مهكولس تاظحالم لالخ نم ءالمعلا ءالؤه
 نم هءارش نووني امو هلمع نووني امو لبقتسملا ىف ءالمعلا ءالؤه تاهاجتا

 : تامدخو علس

 ىلع فرعتلا اننكمي رصحلا ةيلمعب انمايق لالخ نم هنأ رمألا ةصالخو
 ثحبلا رداصم نم لوألا ردصملا لثمي اذهو ءالمعلا نم ةقباسلا طامنألا
 . نييقترملا ءالمعلا نع

 : نيرخآلا عيبلا لاجر (2)
 ةيعيبلا ةعطنملا ىف عيبلا لاجر ىلع فرعتلاب عيبلا لجر مايق لالخ نم

 لوصحلل اقيقدو ابصخ اردصم هسفنل رفو دق نوكي هنإف اهيف لمعي ىتلا
 نيعئابلا ءالؤه ءاقلل ًاصرف عيبلا لجر ربدي نأ بجيو . نيبقترملا ءالمعلا ىلع .

 نيعئابلا ءالؤه تويب ىف وأ معاطملاو . ةيدنألا لثم نكامألا فلتخم ىف

 نم ردصمك نيرخآلا عيبلا لاجر ةيمهأ ىلجتتو « مهلمع لاجم ىف وأ
 ريغ علسو ةسفانم علس عيبب نوموقي نيعتابلا ءالؤه نأ ىلإ تامولعملا رداصم



 قيوستلل ثيدحلا موهّمملا

 لصحي فوسف لاوحألا لك ىفو . عيبلا لجر اهعيبي ىتلا علسلل ةسفانم

 نم عيبلا لجر نكميو . تامولعملا نم ماه ردق ىلع عيبلا لجر مهنم
 . ةءافك رثكأ ةروصب نيبقترملا ءالمعلا نع ثحبلا ةيلمعب مايقلا

 : ءالمعلا ةرايز (؟)

 رو باهذلا ىف بولسألا اذه لثمتي
 7| ءالمعلا نع ثحبلل بتاكملاو عناصملاو لزانملا

 كا اذه لمشي كلذكو . نيبقترملا
 فلتخم ىلإ تاباطخلاو ةينوميلتلا تاملاكملا

 انعلس ىلإ مهرظن تفلن ىتح كلذو ءالمعلا

 رشكي بولسألا اذه نأ دجنو ؛ انل ًامئاد ًاليمع حبصي ىلاتلابو انتاجتنمو

 ةعباتمب نوموقي ثيح ىعانصلا ىرتشسلل عيبلا لاجرل ةبسنلاب هعابتا

 ىتح كلذو نكامألا فلتخم ىف مهترايز نم نورثكيو نييعانصلا ءالمعلا

 نوكي الأ ىهو ةماه ةطقن ىلع زكرن نأ بجيو ..نيمئاد ءالمعك مهوبسكي

 قبلو بدؤم نوكي امنإو : هئالمع هدقفت ةجردب هحاحلإ ىف لمم عيبلا لجر

 مهدقفي الو هب مهتقث دادزت ىتح مهيلع هددرتو ءالمعلل ةرمتسملا هتعباتم ىف

 بناج ىلإ ىوناث ردصمك بولسألا اذه ىلإ نوأجلي عيبلا لاجرو ءءالمعك

 . ةقيباسلا دوتبلا ىف اهضعب انركذو قيس ىتلاو ةيسيئرلا رداصملا

 : تانوبوكلاو تانالعالا (*)
 تانالعإلا ةليسو ىف ةميلسلا ةينالعإلا ةلاسرلا مادختسا لالخ نم

 راسفتسالاب ةصاخلا ةينالعإلا ةلاسرلا ليصوت كلذ دعب مث ةميلسلا
 ىلع لوصحلا رداصم نم اماه اردصم لثمي كلذ نإف جتتملا فقومل حيضوتلاو

 : نيتوطخ ىلع متت ةيلمعلا كلت نأ ىأ نيبقترملا ءالمعلا

 . ( هلئاسو ) نالعإلا أ



 فرتحملا عئابلا

 ءالمعلا فيرعت رداصم نم ًاماه ًاردصم لثمي نالعإلا : نالعإلا لئاسو أ
 دجنو تاجتنملا كلت عم لماعتلا ىتاتلابو ةأشنملا تامدخو علسب نيبقت

 لئاسرلا ليصوت متي اهلالخ نم 0 لئاسولا نم ديدع كانه نأ
 فات ةث نالعإلا ةليسو نأ دجتو ٠ نيبقتوملا ءالمفلا ىلإ ةينالغألا

 متي ىتلا علسلا ةيعون كلذكو بقترملا ليمعلا ةعيبطو ةيعون فالتخاب
 ةصصختم لئاسو مدختست تاكرشلا ضعب نأ دجنو . اهنع نالعإلا

 ةطيترملا نالعإلا لئاسو لمشتو . ةماع تءالااكبو مدختسي رخآلا ضعبلاو

 . ةيعيبلا ةيلمعلاب

 عيبلا لاجر ةرايز نع ىنغتست تاكرشلا ضعب نإ : رشابملا ديربلا ©

 عئابلا لسري ثيح رشابملا ديربلا بولسأ مهنم الدب مدختستو ةيادبلا ىف

 لماعتت ىتلا تامدخلاو علسلا نع اهيف هربخي بقترملا ىرتشملا ىلإ ةلاسرب

 نع ادر ىرتشملا لسري كلذ دعب مث جولاتك ةروص ىلع كلذو هتكرش اهيف
 ةفد هيجوت متي ؛درلا كلذ ىلع ءانبو تامدخلاو علسلا كلت هاجت هفقوم

 متي فوس نيذلا ءالمعلا ءامسأ ىلع لوصحلا متيو . كلذ دعب ةيعيبلا ةيلمعلا

 ءامسأ ىلع ىوتحي ًاليلد مدقت ىتلا تائيهلا ضعب لالخ نم مهب لاصتالا
 . مهب لاصتالا ةيفيكو مهنيوانعو نيبقترملا ءالمعلا

 دئارج نم هلمشت امي لئاسولا كلت نإ : ةعوبطملا لئاسولا «

 ىلع لوصحلا لئاسو نم ةليسوك مدختست ةصصختم فحصو تالجمو
 . ةأشنملا تامدخو علسب مهقيرعت لالخ نم نيبقترملا ءالمعلا

 ناذللا نويزفيلتلاو ويدارلا ثم كلذو : ةماعلا رشنلا لثئاسو «

 تامدخو علسب ءالمعلا نم ةريبك ةعومجم فيرعتل ةريبك ةروصب نامدختسي .
 . ةأشنملا كلتل نيمئاد ءالمع ىلإ نولوحتي ىلاتلابو ةأشنملا

 ةينالعإلا ةلاسرلا ليصوت ةيلمع نإ : ةينالعإلا ةلاسرلا ليصوت ب

 يباب



 قيوستلل ثيدحلا موهمملا

 نيبقترملا ءالمعلا ىلع لوصحلا ةيلمع ةيلعاف ةدايز ىلإ ىدؤي ةءافكب

 طاقنلا ىعارن نأ بجي ةينالعإلا ةلاسرلا ليصوت ةيلمعب موقن امدنعو
 : ةيلاتلا

 تيقوت عم ةبسانتم نوكت ىتح كلذو ةرشابم ةلاسرلا ليصوت متي نأ بجي ١

 وأ ةمدخلا وأ ةعلسلاب ةيساسأ ةروصب ةقلعتم ةلاسرلا نوكت نأ بجي " 

 . اهنع نلعملا ةأشنملا

 كلذو . (خلإ...  نوفيلت  دئارج ) ليصوتلا ةقيرط مدختسن نأ بجي . ؟

 (بقترملا ليمعلا) هيلإ لسرملا ةعيبط بسح

 . لئاسرلا هذه جئاتنل ةرمتسم ةعباتم كانه نوكت نأ  ؛

 راسفتسالاو ءاصقتسالاب موقن ةينالعإلا ةلاسرلا ليصوت متي نأ دعبو

 ىلإ مههاجتاو نيبقترملا ءالمعلا ىلع اهريثأت ىدمو لئاسرلا كلت جئاتن نع

 تامدخلاو علسلل مادختسا نم هيلإ وعدت امو ثادحأ نم اهيقف امب ريثأتلا

 تانويوكلا جئاتنو تادودرمو تاعيبملا جئاتن ءارقتسا ىف ةصاخو . اهنع نلعملا

 لالخ نم هنأ حضتي قباسلا حرشلا لالخ نمو . نالعإلا عم ةروشنملا

 نكمت جئاتنلا كلت ةعباتمو لئاسولا فلتخم ىف ةكرشلا تاجتنم نع نالعإلا

 . نيبقترملا ءالمعلا نم بصخ ردصم ىلع لوصحلا نم عيبلا لجر

 : ككرشلا ومظوم (0)
 كلذو ءالمعلا ىلع لوصحلل اماه ًاردصم نولثمي ةكرش ىأ ىفظوم نإ

 ىلع اوفرعتي نأ مهل حيتت مهناريجو مهيراقأو مهئاقدصأب تاقالع نم مهل ام
 لماعتلاب مهل حصنلا هيجوت ىلاتلابو ءاقدصألاو براقألا ءالؤه تابلطتم

 دجن ىرخأ ةهج نمو . اهجاتنإب ةكرشلا موقت ىتلا تامدخلاو علسلا عم
 ءارجإل كلذو ءالمعلا فلتخمب ةمئاد ةقالع ىلع اونوكي ةكرشلا ىفظوم نأ

 مدمج



 فرتحملا عئابلا

 تابغرو تاجاح ىلع نوفرعتي ىلاتلابو ىرودلا حالصإلاو ةنايصلا تايلمع
 . ءالمعلا ءالؤه

 قالطإ لالخ نم ةكرشلا ىفظوم براقأو ءاقدصأ نأ كلذك دجنو

 برق نع نوفرعتي مهنإف ( ةكرشلا ىفظوم ) مهئافدصأ ةرايزل مهل ةيرحلا
 ةكرشلل نيمئاد ءالمع نوحبصي مهتارايز راركتبو ةكرشلا تاجتنم ىلع

 ةكرشلا ءالمع ةرئاد عستت ىلاتلابو مهقراعم نم مهريغ ىلإ هنوري ام اولقنيو

 ةكرشلا ىفظوم لالخ نم فرعتلاب عيبلا لجر مايق لالخ نمو . نيبقترملا

 نمو مهعم تالباقم دقعي نأ عيطتسي هنإف ةكرشلل نيمئادلا نيركئازلا ىلع
 ءالمع نوحبصيو ءالمعلاو عئابلا نيب تافالعلا دادزت تالباقملا كلت لالخ

 . ةكرشلل نيمئاد

 : ةيصخشلا تادهاشملا(5)

 ' ريبك ردق ىلع عيبلا لجر لصحي موي لك ىف

 ءالمع ىلع لوصحلا ىف هديفت ىتلا تامولعملا نم

 اهيلع لصحي تامولعملا كلتو . ددجو نيبقترم
 نيذلا دارفألاو . اهأرقي ىتلا رابخألا لالخ نم

 . اهترايزب موقي ىتلا قطانملا كلذكو . مهلباقي

 لك ىلإ ماتلا ههابتناو عيبلا لجر زيكرت لالخ نمو

 ردقف ىلع لصح دق نوكي هنإف هأرقيو ههجاويام
 ىلع لوصحلا ىف هدعاست تامولعملا نم ريبك

 تاريغت كانه نأ ىرن موي لك ىف هنإف كلذك مهنع ثحبلاو نيبقترملا ءالمعلا

 هنأ ىأ . مهتاجايتحا ىلع ىلاتلابو ءالمعلا كولس ىلع رثؤت فورظلا ىف .

 ثادحألل ةيصخشلا تاظحالملاو تادهاشملاب عيبلا لجر مايق لالخ نم

 ةيلمع ىف هدعاسي تامولعملا نم ريفو ردق ىلع لصحي هنإف ةيراجلا
 . نيبقترملا ءالمعلا نع ثحبلا



 قيوستلل ثيدحلا موهفملا

 : ةيراجتلا قاوسألاو ضراعملا (0)
 ىف ةيراجتلا قاوسألاو ضراعملا نم تائملا ماقت موي لك ىف هنأ دجن

 لثم تاعانصلا ةفاك لمشت ضراعملا هذه نأ دجنو : ملاعلا ءاحنأ فلتخم

 تاعانصلاو . ةزهاجلا سبالملاب ةصاخلا تاعانصلاو . ةيلزنملا تاعانصلا

 نومدختسي تاعانصلا فلتخم ىف عيبلا لاجر نم ريثكو .خلإ... ةيئابرهكلا

 نإ ثيح نيبقترملا ءالمعلا نع ثحبلا رداصم نم ردصمك ةيراجتلا ضراعملا

 نم ىرتشملا نإ ثيح ءارشلا ةيلمعل لوألا نيوكتلا لثمت ضراعملا هذه
 ىف ةبغرلا هدنع نوكتت تاجتنم نم هب ام ةيؤرو ضرعملل هترايز لالخ
 تامدخو علسل مئاد ليمع ىلإ لوحتي هيدل ةردقلا رفوتب ىلاتلابو .ءارشلا
 : نم ةيراجتلا ضراعملا ةيمهأ لثمتتو ةأشنملا

 ١ ةكرشلا تاجتنم ضرع .

 "  مهصئاصخ ةفرعمو ءالمعلا فينصت .

 ىلع لصح دق نوكي عيبلا لجر نإف تامولعملا هذه ةفرعم لالخ نمو
 . نيبقترملا ءالمعلا نع ثحبلل ىساسأ ردصم

 : ءالمعلا نع ثحبلا تاسسؤم ()
 تاكرشل ثاحبألاب موقت ىتلا تاسسؤملا نم ديدعلا كانه نأ دجن

 هذه نأ دجنو . تاسسؤملا كلت هيلع لصحت رجأ لباقم كلذو ىرخأ

 هذهو « ةعانصلا تالاجم نم ةنيعم تالاجم ىف ةصصختم نوكت تاسسأؤملا

 هذه مايق لالخ نمو . ةدحتملا تايالولا ىف ةريبك ةروصب ةرشتنم تاسسؤملا

 هذه مدختسي نأ عيبلا لجر عيطتسي تامولعملا هذه ريفوتب تاسسؤملا

 . نيبقترملا ءالمعلا نع ثحبلا ىف تامولعملا

 ؟ ءالمعلا فينصت مني فيك
 ءالمعلا نع ثحبلا ةيلمع ءاتثأ ةيثدبم ةروصب فينصتلا ةيلمع متتو

 د مي



 فرتحملا عئابلا

 ةيلمعلا هذه متت مث عيبلا ةيلمعل ديهمتلا ةيلمع ءانثأ كلذ دعب مث نيبقترملا
 ةبسنلاب فينصتلا سسأ فلتختو ؛ ةيعيبلا ةلباقملا ةيلمع ءانثأ ةيئاهن ةروصب
 . ةكرش ناك اذإ وأ درف بقترملا ليمعلا ناك اذإ

 ىتلا تاجتنملا عون ساسأ ىلع فينصتلا متيف ًادرف بقترملا ليمعلا ناك اذإ *
 .ءارشلا عفاود 4 ةيداصتقالا ةلاحلا 5 تاعيبملا مجح 5 اهيرتشي فوس

 .طاشنلا عون ساسأ ىلع فينصتلا متيف « ةكرش بقترملا ليمعلا ناك اذإ *

 . خلإ ... نيلماعلا ددع . لاملا سأرو

 : ةيرود ةروصب اهتعجارم متت نأ بجيف فينصتلا ةيلمعل ةبستلابو

 سسأ ىلع تمت دق فينصتلا ةيلمع نأ نم دكاتلا متي ىتح اهليلحت كلذكو
 . ةحيحنص

 :ةغقوتم ريغو ةمئاد ةيلمع ءالمعلا نع ثحبلا

 . ءالمعلا نع ثحبلا ةيلمع نأ ًامكاد انرابتعا ىف عضن نأ بجي

 ةيلمع ىه امنإو « ةيعيبلا ةيلمعلا لحارم نم ةلحرم ةيأ ىف فقوتت ال ددجلا

 لجر ثحبي نأ بجي ثيحو . ةنيعم ةظحل ىف فقوتت الو ةمئادو ةرمتسم
 ىلع اهلالخ نم فرعتي ىتلا رداصملا فلتخم نع ةرمتسم ةروصب عيبلا

 ءالؤه ءامسأ ىلع لوصحلا ةلواحمب ةرمتسم ةروصب موقيو نيبقترملا هئالمع

 عجرتو . مهعم ةيعيبلا تالباقملا ءارجإو مهب لاصتالا نكمي ىتح ءالمعلا
 ددجلا ءالمعلا نع بيقتتلاو ثحبلا ةيلمع ىف ةموادلاو : نارعتسالا ةيمهأ

 ىف ةءافكلا ىدم ىلع كلذ دمتعي ثيح لكك عيبلا ةيلمع مامتإ ىف حاجنلا ىلإ
 . ةقيقد ةروصب نيبقترملا ءالمعلا نع ثحبلا ةيلمعب مايقلا

 ةيلمعلا كلتب نوموقي ال نيذلا عيبلا لاجر نأ حضوت ىتلا ةلثمألاو

 الو بيرقلا لبقتسملا ىف نولعفيس اذام نوفرعي ال مهدجت ةقيقد ةروصب
 . مهل عيبلا ةيلمعب نوموقيس نم نوقرعي

 يي



 توسل ا ا اا ا اا اا ا ا اا
 1 مي يا يني ناين يا نايك يا ووو يب يو يو وب يب ب و ا را

 00 ع

 تنك اذإ ) كسفنل اهيرتشت نأ اهعيبت ىتلا ةيمدخلا ةعلسلا قحتست له

 كلخاد دلوتي ىذلا ساسحاللا سفن نأ ركذت ؟ اذامل 8 ( ليمعلا ناكم ىف

 نمكي هيفو . .ىرتشملا لخاد هديلوت عيطتست ام طبضلاب وه ةعلسلا ةميقب

 عيبلاب موقت تنأو كسفنل عمتست نأ لواح . كتفيظو ةيمهأو كتميقب كروعش
 ددح . ءاقدصألا دحأب ةناعتسالاب وأ كتوص ليجستبي ءاوس  صخشل

 . اهتلازإ ىلع لمعا مث فعضلا طاقنو تاوحفلا

 : فرتحملا عئابلا لبق نم ةمدختسملا تايلآلا دحأك نوميلتلاب عيبلا
 ناك ىذلا ىقيقحلا تقولا نأ ءاريخلا ودقي+ دهجلاو تقولا ريفوت

 هقفتي ىذلا تفولا نم ٠*1“ زواجتي ال عيبلا ىف تاعيبملا بودنم هيضقي

 : ىلي امك مهتاقوأ نوضقي تاعيبملا وبودنمف : لكك عيبلا ةيلمع ىف

 /ع3 تالاقتنالا تقو

 2١1 راظتنالا تقو

 ٠١/ ليصحتو ةيقرو لامعأ

 6 عييبلا

 تقولا صلقي امنيب ىقيقحلا عيبلا تقو ميظعت نوفيلتلاب عيبلا عبتي
 . راظتنالاو تالاقتنالا ىف نيعئاضلا دهجلاو



 فرتحملا عئابلا

 . عئابلا نم ربكأ ةءافكو ةيساسح بلطتي هتاذ تقولا ىف هنكلو

 : ليمعلا تاضارتعا عم لماعتلا تاوطخ
 : ليمعلا تاضارتعا عم لماعتلل تاوطخلا مهأ . راصتخاب . كيلإ

 . امامت هرظن ةهجو مهفتت كنأب ليمعلا رعشأ -

 . لاعفنالا وأ فنعلا نم ردق ىندأ نودو حايتراب هتاضارتعا عم لماعت

 .ةفلألاب رعشيل ثيدحلا ىف دارطتسالا ىلع ليمعلا عجش

 عم اهلحتل لصت نأ لواحو ةلكشم ةئيه ىلع ضارتعا لك ةغايص دعأ .

 نم ردق ربكأب تنأو ثيدحلا نم ردق ربكأب كراشي هلعجت نأ ىلع ؛ليمعلا
 .تاحارتقالا

 . تصنأ

 . ةيرحلاب رعشي هلعجاو ةقثلا وج معد

 امنإ كنأب رعشي هلعجاو : ليمعلا راشتسم رود نيتو عئابلا رود نع لخت -

 . همئالي لح لضفأ نع ثحبت

 : عئابلا ناميإو ليمعلا تاضارتعا
 ىلع اهحرطت ىتلا عيبلا ةيلمعل رظنا

 هضياقت ٍتنأف رييغت ةيلمع اهنأ ىلع كليمع

 نومواقي ءالمعلا مظعم . كتعلس لباقم دوقنلا

 هنأ ىنعي ال اذه نكل . رييفتلا اذه لثم ءارجإ

 (نافت فكاوش أ كله از. يك كاعاما نبل

 ظ نفت نأ اهنكايح ىقلاو ككل ل ةتاكلا ةيئقلا:
 ركذت . ليمعلا مامأ راهنتسف :؛ كتعلس ةميقب كتعانق تدقف اذإف . ليمعلا

 سفن نوقلي ءالمعلا ناك رتويبمكلا ةزهجأ رو هظ ةيادب ىف هنأ ًامكاد
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 ةثيدح ةيقيوست تايلآ

 كلت ركذتأ نيح ىسفن نم بجعتأ انأ . عيبلا ىبودنم هجو ىف تاضارتعالا

 كارتشا ىتعيبي نأ لواح ىذلا بودنملل اهتيدبأ ىتلا ةهفاتلا تاضارتعالا

 , لومحملا فتاهلا عيب بودنل اهتيدبأ ىتلا كلت وأ ؛ نيماع نم . تنرتنإلا

 ةعلس لكل نأ ملعا . امهنودب ىتايح روصتأ نأ عيطتسأ ال مويلا انأف

 ,كتفيظو أدبت انهو ٠ كلذ كردي ال هنأ ةلكشملا . ليمعلا ىدل ةميظعلا اهتميق

 . اهب هتقث مدعو ةعلسلا ةدئافب هلهج ىلع كلذ لد هتاضارتعا تداز املكف

 ميلسلا رارقلا ذاختال هسفنب ةمزاللا ةقثلا ليمعلا باسكإ ىف كرود ىتأي انه

 ىفو كيف هتقث نم عبنت ءارشلا رارق باوص ىف هتقثف . ءارشلاب

 . هل كتايصوت

 : ةعبسلا عيبلا نيناوق

 نكمي فيك نيناوقلا هذه حرشت . عيبلل ةيبهذ نيناوق ةعبس كانه

 ٠ كب ةطيحملا ةيجراخلا ثادحألا ىف رثؤتو مكحتت نأ كتاروصتو كراكذأل

 نع جتني ثدح لك نأ ىلع نوناقلا اذه صني :ةجيتتلاو بيسلا نوناق ١

 اذهب ىرخألا ةتسلا عيبلا نيناوق طبترت .ثودحلل هعفدي نيعم ببس

 .ةنيعم جئاتن ىلإ ةنيعم بابسأ ىدؤت اذامل نيناوقلا كلت حرشت ثيح .نوناقلا

 هيدا ا ا ل وم

 .ريبك ضيوعت هلباقي ريبكلا دهجلاو ليلق ضيوعت هلباقي ليلقلا

 ىف مكحتملا كنأب تسسحأ اذإ كسفن نع ىضرت فوس : مكحتلا نوناق " 

 ..فاروسأ ىف ابكستنم نك مل اذ] عت نع ىضرت ال قويدر كااوج
 نوكي اذهب ٠ اهقيقحت ىلع كدعاسيو كفادهأ عم قفتي ”ب ام طققف لعقا

 . ًالئافتم حبصتو ؛ ًايباجيإ كهاجتا

 ىلإ لوحتي ةفطاعو ةرارحب كسفن نع هقدصت ام : قيدصتلا نوناق : 

 . ًاميظع ًاعئاب حبصت ميظع عئاب كنأ قدص . كتقيقح



 فرتحملا عئابلا

 املكو : كتايح ءاجرأ ىف دتميو ومني هيلع موادت ام : زيكرتلا نوناق 5
 ىف لوحتي رمألا اذه نإف . ام رمأ ىف ىبلس وأ ىباجيإ وحن ىلع تركف
 فوسو ةيباجيإ رومأ ىف ركف . ردقلا سفنبو . هيف تركف ام ىلإ عقاولا

 . سكعلاب سكعلاو . كتايح ةيباجيإلا دوست

 داز ًاحجان تنك املكف . حاجنلا بذجي حاجنلا : ةيبذاجلا نوناق ١

 . رثكأ تحجن أسمحتمو ًايباجيإ تنك املكو ءكحاجن
 سكعي ثيح .ىلخادلا كملاعل ساكعنا ىجراخلا كملاع :هياشتلا نوناق ٠"

 ,كلخاد ىف ًايباجيإ تنك اذإ .ةقيقحلا ىف هيلع ثنأ ام ىجراخلا ككاع

 كهاجت نييباجيإ نونوكيس مهنإف ىباجيإ وحن ىلع نيرخآلا ىلإ ترظنو
 :ايففأ

 : كيسفانم ليمع عيبت فيك
 رارق ليمع ذختي امدنع . ىعافد فقوم ىف ليمعلا عضت نأ رذحا ١

 تناك نإو ىتح « هارتشا ىذلا جتنملاب ًايفطاع هسفن مزلأ دقف ءءارش

 ام ىلع ءانب هميقيس هسيئر نإف . ةفيعض رارقلا لصأ ىف ةفطاعلا
 ىرتشا اذإ هنإف . رارقلا اذهل ةصاخشلا كتيؤر نع رظنلا فرصب هارتشا

 ودييس . اًئيس هرارق نأ نيبت اذإقف . هنع الوؤسم حبصأ دقق « جتنملا
 مدعب كحصنأ نكل ءسفانملا ةمجاهم كحيرت دقو . أئيس هسفن ليمعلا
 تاءارغإلا ةيسيرف عفت الو ء كدودح مزلاو كئاسل كسمأ . ةلواحملا

 . فلكملا دقنلاو ةنراقملا

 ىنعي نراقملا عيبلاف ٠ سفانتلا سيلو ٠ ةنراقملا ساسأ ىلع كضرع مدق . ؟
 كماقرأ ء كسفانم صخي ام عم بنج ىلإ ًابنج راكفألاو قئاقحلا عيب
 . كنع ةباين موجهلا ةمهم ىلوتتو ملكتت قئاقحلا عد ىأ  هماقرأ مامأ
 ىه ةيقطنملا ةجيتنلا نوكتف . ىعافد فقوم ىف ليمعلا عضت ال ةنراقملا
 . سفانملا جتنم مامأ كجتنم فقوم نيبت ىلع ًارداق ليمعلا حبصي نأ



 ةثيدح ةيقيوست تايلآ

 درجم ىوتسم ىلإ كموجه لقنف . ةدرجم ةماع ةقيرطب كسفانم مجاه " 

 .عاتقإلا ةلوهس كل رفويو ليمعلل ىصخشلا بناجلا ةمجاهم دعبتسي
 اهققحت ىتلا ايازملا نع ملكت . ىربكلا :تاكرشلا نم ءارشلا ةميق نع ملكت

 . ليمعلا ةمدخ وأ نامتئالا رظن ةهجو نم ليمعلل

 كجتنم نأ رهظت ىتلا قئاقحلا حضو ٠ نيابتلا هجوأ نيب كجتنم زيم 4

 نأ بجي ءلضفأ كجتنم نأ تبثت نأ لبقف ٠ سفانملا جتنملا نع فلتخي
 . ةقامتم ةسفانتملا تاجتنملا نأ نظي ام ةداع ليمعلاو ء فاتخم هنأ تبات

 هذه :هيلإ سامحلا اذه لقنتل سامحب ملكت .ءكجتنمل كسامح رهظأ .ه

 ,نيسفانملا ىعئاب عم كلذ ىف ىواستت كنأ ملعا نكل ءاهب ملسم ةقيقح
 عامتسالاب أدبا .كسفن زيمت ىتحو ؛سامحب نوثدحتي مهعيمج عيبلا لاجرف
 ىف اهمادختسال ايلاعفنا هريثت ىتلا حيتافملا فرعتل ليمعلا هب كربخي امل

 .قطنملاب سيلو ةفطاعلاب راثي سامحلاف .هعيبت ىذلا جتنملا حلاص

 اذه ناش نه يسارع اهمها وه اال امركم فرقا ميلا كلقإ كلها

 بسانملا نم ناك دقل :لثم لمجل كمادختساب كهجو ءام ظفحا .؛ليمعلا

 ىنم ءارشلا لضفألا نم حبصأ نكل ؛:نيحلا كلذ ىف سفانملا نم ءارشلا

 .ةكرشلا تاجاحو قاوسألاو تاجتنملاب ثدح ىذلا ريغتلا ىدم هل حضو ءنآلا

 : مواسملا ليمعلا عم لماعتت فيك
 امنإو ًارعس لقأ ىف نمكي ال عيبلاف ٠ كجتنم لفغتو رعسلا ىلع زكرت ال. ١

 نأ ديرأ اذل . مهم رعسلا نأ فرعأ »: هل لق « ةميق مظعأ ميدقت ىف

 ساسأ ىلع هتعب اذإ , كجتنم ةميق ىلع زكر مث «هعافترا ببس كل حضوأ

 . لقأ ًارعس مدقي عئاب ىأ روهظ لاح كنع ىلختيس , طقف رعسلا
 قيسي نأ بجي كجتنم ةميق هيف عيبت ىذلا تقولاف . ًالوأ رعسلا شقانت ال ؟

 كلوا رعسلا ةفقاتم اظخ ف تيكوأذا + نفسا ةققاتا نصصجخلا تقولا

 ادله



 فرتحملا عئابلا

 1 ًايعافد أعيب حبصيو عيبلا ةيلمع هاجتا ريغتيس

 :ةقيقح :نيداجلا ريغ ءالمعلا نم رعسلا ىضفخم عم كتفو عيضت اال "' 

 لك قثمي مهل ةيسنلاب رعسلا ءرعسلاب ىوس متهي ال نم ءالمعلا نم كانه
 فالآ غلبت ةقفص نم نيرالود صاقنإ ىف كلذ ناك ول ىتح .ءييش
 نع ثحبا :كلذ دعب اورتشي مل اذإف ء ام ضفخب مهل مدقت .تارالودلا
 ىلع اهؤالمع بأد ةعاتص ىف لمعت تنك اذإ امأ .ىودج رثكأ رخآ ليمع

 ,رعسلا ىضفخم عم لماعتلا ىلع ربصتو دوعتت نأ كيلعف ,رعسلا ةشقانم
 . ليوطلا ىدملا ىلع كتكرش حاجن ىف اماه ارود نوبعلي دقف

 دق بفيس اتع نافعا نكونحسلا ىكتكم درك اه نكاد قدسعت هلا

 . ةحيحص هتامولعم نوكت ال
 عرسأ اذه :٠ هتع ًاضوع ًائيش بلطا : رعسلا ضيفخت كثم بلطي امدنع ©

 لبقت كنأ هربخأ . داجلا ريغ نيبو داجلا رعسلا بلاط نيب زييمتلل ةقيرط
 ديرت رخآ ًائيش وأ) ىرخأ تاقفص كحنمي نأ ةطيرش .. هددح ىذلا رعسلا

 كنأكو ًاجرحم هسفن دجيس . داج ريغ كليمع ناك اذإف . (هقيقحت
 كيم قسيس اداه ناك اذ[ أمآ ءنكي شكك وهج عقل اه تشق

 . هتبلط ام ذيفنت ةيناكمإ
 نوكي دق , سيئر ضوافم لكل نأ ركذت ١

 رعسلا ضوافم نكل , كرعسب ًاعنتقم

 | ىدمب هسيئر مامأ ارهام ودبي نأ بغري
 أ ةيوق تارريمي هدوز . ءارشلا ىف هتراهم

 . هضزعت ىذلا رعسلا لوبقل
 .هعم ةيضخشلا كتقالع تدطوت املك
 لقألا ىلع تنمض ءاشعلل هتوعد اذإف .ضيفخت نم هبلطي ام ىدم لق املك



 ةثيدح ةيقيوست تاينآ

 .ىقطنم لكشب كعم لماعتي نأ

 لضفأ كجتنم نأ تبثت نأ لبقف . كيسفانم تاجتنم نع كجتنم زيم 4

 نيب فالتخا دوجو نم ليمعلا ققحتي تا فلتخم هنأ تبثت نأ بجي

 .صخرألا جتنملا ىرتشيسف ؛ ةسفانملا تاجتنملاو كجتنم

 نم ىرتشملا دناست ةيفتاهلا تاضوافملاف . فتاهلا ربع ًاريثك ضوافت ال9
 . هوجو ةدع

 ةصاخ ٠ هجول ًاهجو اهلوق نع فتاهلا ربع « ال » لوق ليمعلا ىلع لهسي ©
 رورملا وأ . ًارطمم وجلا نوكي نأك , هيلإ لوصولا ىف ًادهج تلذب اذإ
 : اليوط قيرطلا وأ : انحش

 دشرتست وأ اهنم ديفتست ىتح ليمعلا هجو تاريبعت ةءارق كنكمي نت ©
 .اهب

 . ضيفختلا ىف ةفلابملل ليمعلا عقدي امم ىصخشلا لماعتلا بايغ ©

 ليم عم . عانقإلا صرف اهيف مدعتت داكتو عرسأ نوكت ةيفتاهلا تاضوافملا ©

 ؟ ال مأ معن .. ةعطاق ةجيتن ىلإ لوصولل

 تسل كنأب رهاظت . ًاجرخم سمتلاو فقوملا دمج ليمعلا رصأ اذإ
 ىلإ دع هعيطتست تنك ول ىتح , ضيفختلا اذه لثم حنم ةطلسب ًاضوفم
 . كسيئر عم ةيلاتلا ةروطخلا ثحباو كبتكم

 ١ ديلا ن تيقو الور ليمعلا هبلطي ام لك لبقت ال 555000

 روفلا ىلع رهسلا ضيفخت ىلع قفاوت ال . فيعض كجتنم نأب كلوبق
 اذلقنو وقنا ترج وه مقلد كاع انيك تالا ىلع ليلا صر الحح

 دركا نق هن لمفك فيش لوألا ةزخا هش ةلوهتس امنهخ هكشتم

 د 4



 قرتحملا عئابلا

 ندكوش انه اوييككألا ةعرسب ةقفصلا هناو , ةيرعس ريغ ةزيم مدق . ١

 . ءىش ال نم ريخ ًاليلق ًائيش نأ قلطنم نم ىندألا دحلاب ضوافملا
 راعسألا» : لوقتف ىلصألا رعسلا نع لزانتلا ضفر بولسأل أجلت دق
 نأ اهادؤمو عيمجلا عم عبتت ةسايس ساسأ ىلع كلذ متي «ةددحم
 اهنكت ءالمعلا راغص ىضرت دق ةسايسلا هذه . ضوافتلا لبقت ال راعسألا

 . رابكلا ءالمعلا عم ًاريبك ًاحاجن ىقالت نل ديكاتلاب



 ددرتملا ليمعلا عم لماعتت فيك

 ديزت ءالمعلا ضعب نكل ءىساسألا كبجاو وه ءارشلل ليمعلا عفد نإ . ١

 لماعتت كنأ كردت نأ بجي ءام ةظحل ىف ؛كرارصإ داز املك مهتعنامم

 هتعنامم ليزت نأ لبقف ؛ةلواحملا نع فقوتت نأ كيلعو :.مساح ريغ ليمع عم
 .ةلئسألا حرط ىف أدباو طغضلا نع فقوت ءاهبابسأ ىلع فرعتلا كيلع

 زكذتو ءرضآلا لوأ كتاف ديدعخ لكس نع اديت نأ فكي اتليهاش : نسما

 نل هنأ دقتعت الو ؛ لاح ةيأ ىلع ليمعلا هنكل ؛ مساح ريغ نوكي دق هنأ

 . هتاباسح ةداعال لوطأ تقول هجايتحا درجمل كريغ نم وأ كنم ىرتشي

 دآ ةفانشا ةعخ لا : اهاخ [ نفح هناط نكرعأ» اقانإ [دعوس هل وما
 ءاضقنا دعي كلذ ىلع لصحي نلت هنأ هريبخأو . هدنع ةميق هل رخآ ءىش ىأ

 نم اديزم ليمعلا ءاطعإ درجم دعوملا ديدحت نوكي ًانايحأ , دعوملا كلذ

 :رارقلا ةاكقأل عطنا

 نامرحل طقف عيبلا ةيلمع متت ًانايحأف . هيسفانم طوغض مدختسا  ؛

 . ةنيعم ةزيم نم ليمعلا سفانم

 نأ ءارتشلا نارك نان ايحوم ةفف كوشك : قراسلا نك اقمك ةعب اذإ 8

 . ديدج رارق ذاختال جاتحي الو هنم غورفم

 ”  هرمأ مسحيل تقولا نم ًاديزم هئاطعإل ًاركبم هعم أدبا .

 لواح مث اهماربإ هيلع لهسي ماعلا رادم ىلع . ةريغص تاقفصب هعم أدبا !٠



 فرسملا عئابلا

 ةينازيملاب ةحردم ةيوكس ةلخ قلقيك كلة انهت ءارشلا راركتل اهتلودح

 . ةديدج تارارق جاتحت ال -

 هذه ريغب نورتشي ال نيددرتملا ءالمعلا مظعمف ؛ هجول ًاهجو هلباق -4

 . ةقيرطلا

 نمآلا ريغ ددرتملا دوزت نأ بجي « مسحلا مدعب نامألا مدع نرتقي ام ةداع 9

 . هرارقل ةززعملا تارربملاو تامولعملا نم ريثكلاب هتفيظو ىلع

 . ةيصخش ةلياقمب كلذ متي نأ لواحو .ةقفصلا مامتإل دعتسا مث دهتسا ١

 .  ىئاهنلا هرارق كلذ نوكي ام ًابلافش : ةقياسلا

 نإ هلأست نأ نم ًالدب « ؟ ضيبألا وأ دوسألا له :: هلأسأ عيبلا ءاهنإل ١

 ال مأ ىرتشيس ناك

 ريغ نم ؛ كلضف نم ةظحل : لاعفناب هل لق ! ًافقوم نختا . عيبلا ءاهنإل ١

 دوعأ نأ نآلا ىننكمي الف .جتنملا اذه ديرت كنأ ىنتربخأو . لولحلا عيمج

 ش . رفصلا ةطقن ىلإ



 ةيعيبلا قطانملا ةرادإ

 ا

 00 ا ا
 ري يح 0 ةريخ - ّ ا تيااشي هل ف 3 م 0 0 0 . 0 كي يي ويا
 0 بكل

 م
 اي

 يعي
 ا َض
 ع
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- 
 يا

 تاعيبملا ريدم ىعسي لصفلا اذه ىف

 لالخ نم ةيعيبلا ةيلمعلا معد ىلإ

 لفكت ىتلا تارارقلا نم ةعومجم ذاختا

 هعفدو .. ةيلاع ةيجاتنإ وذ عيب لجر ميدقت

 نأ هنكمي ثيح .. لضفأ ةروصب لمعلل
 عم بسانتت ةددحم ةيعيب ةقطنم ىف لمعي

 لكش ىف ًافده هل عضي نأو . هتايناكمإ

 راطإ ىف اهغولبل ىعسي ةيعيب ةصح
 ميظنت نود كعئاب كرتت الأ كيلعو .. ةأشنملل ماعلا ىعيبلا فدهلا

 . ةيحبرلا نمضت ىتح .. ةكرحلاو ريسلا طوطخو . تقولا

 5هاهو ؟هىعو طء00نعانانآا كيعئابل ةيجاتنالا سسأ عض

 ةفلكت عفترت اذائ» وه تاعيبملا ريدم ركف لغشي ىذلا ىسيئرلا لاؤسلا نإ
 نكمي الو « ؟تاعيبملا مجح ىف ةققحملا ةدايزلا قوفي لكشب عيبلا لامعأ
 ةدافتسالا قينتحت امهلوأ . نييولسأ لالخ نم الإ ةرهاظلا هذه ىلع بلغتلا
 ةعابلا بناج نم زيكرتلا ةدايز امهيناثو ؛ ىعيبلا لمعلا تقو نم ىوصقلا
 :ةيهير رثعألا تادتلا و[ تاناسحلا لع



 فرتحملا عئابلا

 5ءااندو 11:16 ةءامكي ىعيبلا لمعلا تفو رمثتسا )١(

 هتاعيبم نم عايض ىه هنم عيضت ةقيقد لك نأ ةعابلا نم ريثكلا نظي اهل

 ماع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىف ىرجأ ءاصقتسا ىفو . جتنملا ريغ تقولا

 7١/ ةبسنب طقف رشابملا عيبلا ىف هنم دافتسي ةعابلا تقو نأ حضوأ 7

 : ىليامل أقفو تقولا ىقاب عزوي امنيب

 5 را رمسو راظتنا )1

 . 2١ تاالاصتا (؟)

 . 1 ةيرادإ لامعأ (؟)

 . ”72١7 ىرخأ تامدخو ليصحت (؟)

 ةمهملا حبصت ىلاتلابو « ريثكلا لقي انيدل ىعيبلا لمعلا تقو نأ دقتعملاو

 ةسارد لالخ نم عيبلا لاجر معدل ةديدج ايجولونكت مادختسا ىه
 ةيرادإلا امعألا ليلقتل . قوسلا ىف مهتكرحو مهتفول ةلماكتم

 لالخ نم ؛ةنكمم دودح ىندأ ىلإ راظتنالاو رفسلا تقوو .؛ تالاصتالاو

 هيه طيترت لكشي ةكرشلاو وسلا ظوطخ ديدحتو عذامتلل ماظن يمص
 داعملا ةكرحلاو ريسلا طوطخ عقاوي : ءالمعلا عاونأ نم ةبستكملا ةربخلا
 ةروطتم ةيلآ تابساح ةزهجأ تآشنملا نم ريثكلا ترفو دقو . اهطيطخت

 تابساحلا ىلع ةيروف ريراقت دادعإ ىف ةيناكمإ كلذكو . نيعزوملاو تآشنملاب
 . ىودي ىلآ بساح لالخ نم رشابملا عيبلل تقولا ريفوتو ةيلآلا

 ؟ ىعيبلا كتفو كنم قرسي نم

 .(جتنم ريغو لاعف ريغ كرحت) ةيعيبلا قطانملل ةميلسلا ريغ ةرادإلا ١

 "'  ةمظنم ةيملع لحارم لالخ نم ةلباقملا ءارجإ مدع .

 يي ل سل



 ةيعيبلا قطاتملا ةرادإ

 . ةنورم نود ةتباث ديعاومب طابترالا  ؛

 . ىفكي نأ نكمي سكافلاو نوفيلتلا نأ مغر ءالمعلا ىلإ ةباتكلا 6

  1١ًايعيب ًاضرع بتكي نأ ىرورضلا نم امنيب نوفيلتلا مادختسا .
 . نوفيلتلل مزاللا نم رثكأ مادختسا  ا/

 . ءاذغلاو ةحارلا تارتف ةدايز 4

 . رهان عدبلاو ًاركيم لمعلا نه ءايتتالا 5

 ٠ ًاقالطإ مهئارش عقوتم ريغ ءالمع عم ةيعيب تالباقم لمع .

 ؟ تابقعلا هذه ىلع ىضقت نأ كل فيك نكلو
 نكمي اذام ررقت نأ نكمي ثيح . ةطخلن اقفو لمعاو ىعيبلا لمعلا ططخ ١

 . هئادأب موقتو لبقتسملا ىف لعفت نأ

 ىلع فرعتلا لالخ نم كلذو . تقولل كمادختسا حضاو لكشب ددح "<
 . كتكرحل ةطخ عضو . لماعتلا تايقيسأو . ةيمويلا كفادهأ

 ةفيظولا ىف لمعلاب موقت نأ ىه ةءافكلاف ةيلعافلاو ةءافكلا نيب قرف ٠
 .ةيسانملا ةقيرطلاب ةفيظولا ءادأ ىه ةيلعافلا امنيب :ةبسانملا

 ىلاتلابو «عئابلل حاتملا تقولا قرغتست ىتح دتمي ىعيبلا لمعلا نأ ركذت . ؛
 . ةيعيبلا ماهملا لك ءادأ نم ءاهتنالا ىنعي ال حاتملا تقولا ليلقت نإف

 للقو  كتسسؤملو كل اهرمثتساو , ةيعيبلا تالباقملا ةدوج ىدم للح 6

 . عئاضلا تقولا نم ًامئاد

 لبق ةيلعاف لقأ لامعأب موقت الو اهب ظفتحاو كلامعأب ةمئاق ًامئاد بتكا ١
 : ةيلعاف رثكألا ءاهنإ

 ةددعتم ةربخ تالاح أرقاو . ىعيبلا كلمع تاقوأ جراخ امئاد بردت <

 سيستم



 فرتحملا عئابلا

 . رثكأ تاراهم ملعتتل

 . ةيعيب ةقطنم لك ىف ةديدجلا صرفلاب ملع ىلع ًامئاد نك .

 :ةيحبررثكألا ءالمعلاوأ تاجتنملا ىلع زكر (7)
 ىلإ ةهجوملا عيبلا لاجر تادوهجم ةدايز ىلإ ةيجيتارتسالا هذه ىعست

 ام مغرو ٠ تآشنملل ةدئاف رثكألا ءالمعلا وأ ء ةيحبر رثكألا تاجتنملا

 دق تاساردلا نإف لامعألا ضعب ىف رطاخم نم ةيجيتارتسالا هذه فنتكي

 : نأ تكش يك

  5٠ءالمعلا نم -  160٠تاعيبملا ئه .

 . تاعيبملا نم :/ا!/0 < ءالمعلا نم 62

 )١1١( مقر لكش

 نم ىأ ىلع زيكرتلا نإف ىلاتلابو
 نكمي ةيناثلا وأ ىلوألا ةئفلا ءالمع

 لضفأ لكشب ةعابلا تقو رمثتست نأ
 ٠١ 4١( ةدعاق هيلع قلطي ام وهو)

 كانه كلذ قيقحت نكمي ىتحو

 .ىعسي ىتلا بيلاسألا نم ةعومجم
 .اهمادختسا ىلإ حجانلا تاعيبملا ريدم

 ىلع _ ٠١ ةدعاف

 نم رانك نورتشي كئتئلمع نم 2

 ؟ ةيقابلا ةبسنلا لمهت له نكلو .. كتاعيبم



 ةيعيبلا قطانملا ةرادإ

 :الاةهئاتتانا1 ة6ع. 5126 بقترملا ليمعلا مجحت ىندألا دحلا ددح

 , ققحملا حيرلا ىواسيو . جتنمو ىدجم عئابلا تقو نوكي نأ بجي

 ديدحت ىف ىسيئرلا رشؤملا ىه ليمعلل ةعقوتملا تاعيبملا مجح نإف ىلاتلابو
 : لالخ نم كلذ باسح نكميو . هعانقإو هتلباقم ىلع قفنملا تقولا

 :©60ه51 هم ©داا ةيعيبلا ةلياقملا ةملكت ددح (1)

 ثيح « بقترملا ليمعلا مجحل ىندألا دحلا ديدحتل ىلوألا ةوطخلا ىه

 لالخ وأ مويلا لالخ تالباقملا ددع ىلع عيبلا لجرل ةيلكلا ةفلكتلا مسقن

 ةرشابملا ريغو ةرشابملا فيلاكتلا نابسحلا ىف نيذخآ ةنيعم ةينمز ةرتف
 ةرايسلا ىلع قافنإلاو تآفاكملاو تاببترملا ةفلكتلا نمضتت ةداعو . عئابلل
 مايألا ةفلكت اذكو . ةيعيبلا تاودألاو . تانيعلاو : ىبطلا جالعلاو زفاوحلاو

 ددع ىلع مسقنو . عئابلا اهب عتمتي ىتلا تازاجألا ةفلكتو ةيعيبلا ريغ
 . ةرتفلا لالخ تمّت ىتلا تالاباقملا



 فرتحملا عئابلا

 ١ ١( ١ر.مقر لكش
 عيب لجر تيقوت ةيموي

 86 سل اسن سئ اننا اننا
 1,16 . خر

 اك“ محا 6
 اك 0 لا كا ةككالا ا

 ايل يب حيال

 ةنكست للا مككااالا ككل ككل سلا ا
 دك اكاححأ رككتا كتل ةدكتتوا



 ةيعيبلا قطانملا ةرادإ

 كلل ةرشابملا ةفلكتلا

 اموي 1٠" ةيلعفلا لمعلا مايأ

 اموي 6 ضرملاو تازاجألا مايأ

 اموي 0 ةيفاصلا تاعيبملا مايأ

 طسوتملا ىق "؟ ةيمويلا ةيعيبلا تالياقملا ددع

 ايون ةلئاتم 6 ةيلامجالا تالباقملا ددع

 10 ةدحاولا ةلباقملا ةفلكت

 .8:6داناابعد 53165 ليمع لكل لداعتلا تاعيبم ددح (ب)

 ىلاتلابو عئابلل ةرشابملا فيلاكتلا ةيطغتل ةمزاللا تاعيبملا ةيمك ىه
 ىف ةلباقملا ةفلكت تناك اذإف . ءالمعلا نم هلوبق نكمم مجح لقأ ددحت
 نش ةفقاد ةراسخ قم ةناق ةنم ةئلفلا نم ىلعا ليمعلا اذنها لفسوكلاا
 تايناكمإو ةقباسلا ليمعلا تاعيبم روطت نابسحلا ىف نيذخآ , هعم لماعتلا

 ةيلامجإلا تاعيبملا نم ةبسنك تاعيبملا ةفلكت ديزتو ءالبقتسم هتاعيبم روطت
 لقتو .ةيذغألاو .تالآلاو ةيبتكملا تادعملاو لامعألا تامدخ تالاجم ىف
 .كيتسالبلا تاعانصو تالواقملاو تايواميكلاك ةيعانصلا تايرتشملا لاجم ىف

 ةحجانلا تالباقملا ددع ا ةلباقملا ةفلكت يع مجج تاعيبسم
 - لداهعتلا

 عئاب لكل تاعيبملا ىلإ تاعيبملا ةفلكت ةبسن

 :ىعيبلا تقولا صيصختو ءالمعلا ليلحتن (ج)
 ليمعلا مجحل ىندألا دحلا ددحت ةماه ةوطخ لداعتلا ليلحت ىطعي

 تقولا مجح ًامامت ددحي ال ليلحتلا اذه نكلو .هعم لماعتلا ةأشنملل نكمي ىذلا
 .ةمدختسملا جذامنلا مهأ نمو :ةيجاتنإلا قيقحتل ليمع لكل صصخي ىذلا

 دلل »



 فرتحملا عئابلا

 : ىعيبلا لمعلا تقورامثتسا مجحو ليمعلا ةجرد نيب ةقالعلا مييقت

 (؟ )١١  مقر لكش
 ءالمعلا عاونأل أاقفو ةيعيبلا تالباقملا ةيجاتنإ ليلحت

 :فيعيبلا قطانملل ةيحيرلا ةرادإ

 قطانملا ىف نيعم ةيحبر ىوتسم نامض ىلع لمعلاب عيبلا ةرادإ موقت
 . عيبلا رعس نيب ةأشنملا هيلع لصحت ىذلا قرفلا وه حيرلاو . ةفلتخملا ةيعيبلا

 رخآل ليمع نم عبطلاب فلتخت ىتلا ىهو . ليمعلا ةمدخل ةيقيقحلا ةفلكتلاو

 ةديدع تالباقمو صاخ دهج ىلإ نوجاتحي ءالمعلا ضعبف . ريبك لكشبو
 كانه تسيلو . دهجلا اذه ىلإ جاتحي ال مهضعبو . عيبلا ةيلمع مامتإل

 نإف ىلاتلابو ٠ ءارشلا رمأ مجحو . ةفلكتلاو دهجلا مجح نيب ةتباث ةقالع
 : لدارف كاك لااخ نم ةننسلا قطاتفا ةراذإ هنغتن لافقلا تانينما ريف

 عيزوت متي ثيح . 811062002 01 611016 دوهجلا عيزوتو صيصخت -أ

 . ليمعلا ىدل ةحاتملا حبرلا صرفل أقفو عيبلا لاجر دهجو تقو

 كه



 ةيعيبلا قطانملا ةرادإ

 هيف كش ال اممق « 841غ 01 0011:[2ءأك ةعابملا تاجتنملا جيزم ديدحت ب

 . ةيحبر رثكألا تاجتنملا عيبل ةمزاللا دوهجلا صيصختب عيبلا لاجر موقي

 يسمي م جركل عيل سا سس | مييجسسمب

 : ردصملا

 [ةعمتمرل ا. آمل هن عع. ءاب هل, 12م1017118 52165 1هععع طوولبعألا 11, 5
 [1015هن5. 5ءما-0ءأ., 1985) م. 4

 )11١١( مقر لكش

 ةعابلا دهج صيصخت جذومن
 ىسفانتلا زكرملا

 يوق

 (001 ةيساسأ تاياسح

 ةصرف نأل مهتيمهأ مهل ءالمع مه

 زاهجلا ىدلو ةريبك مهل عيبلا

 لوصحلل ةيوق ةصرف ىعيبلا

 . ليمعلا ىلع

 اذهل عيبلا ةيجيتارتسا نإف ىلاتلابو
 دراوملا ىف فثكم رامثتسا وه عونلا
 ىدل ةحاتملا ةصرفلا ىلع لوصحلل
 فقوملا لاث ةتساو ءالممعلا ءالؤه
 . ىوقلا ىسفانتلا

 10:28 ةنكمم تاباسح
 اهيلع لصحن نأ نكمي تاباسح
 ىسفاتتلا انفقوم ىلع ًادامتعا

 ةصرفلا تلازام نكلو ىوقلا
 عابتإ ىلإ كلذ جاتحيو . ةفيعض
 اهتأاش نم ةيجيتارتسا ةأشنملا
 معدب عيبأا ىلع قافنإ صيصخت

 . تاعيبملا كلت ىلع لوصحلا صرف

 بل ع

 (21:01؟( ةيمان تاباسح

 لوصحلا نكمملا تاباسحلا ىه

 ىلإ ةجاح ىف انتأشنم نكلو اهيلع
 فيعضلا ىسقفاتتلا اهزكرم معد
 هذه تايرتشم ىلع لوصصحلل
 ىلإ ةأشنملا كنت جاتحتو , ةأشنملا

 ةيسفاتتلا فعشلا طاقنا ليلحت

 .غ.اهنم هتيوقت نكمي ام ديدحنتو
 ىلإ كش الب كلذ جات عيو
 دراوملا نهم فثكم رامثتسما

 . اهيلع لوصحلل

 1[ه11ءددت ةتكمم ريغ تاباسح

 اهيلع لوصحلا ةصرف تاياسح
 ًاضيأ ةيسفانتلا انتصرفو ةفيعض

 ىغيتي الو ء اهل ةبستلاب ةفيعض

 الإ دوهج لذب وأ ىعيب قاقنإ هيجوت

 ءاهتفلكتل اقفو ايند دودح لالخ نم

 ةفلكت لقأ ةيعيب تاودأ مادختساو

 ليلقتو . سكافلاو ديربلا لثم
 . قوسلل ةمزاللا ةيطغتلا



 فرتحملا عئابلا

 ةيرحلا ىدم حضوت 2116 5 ةيرعسلا تاموصخلا -

 لب حابرألا ىلع كلذ ريثأتو ءالمعلل مصخلا ميدقت ىف ةعابلل ةحونمملا

 ةيعيبلا ةرادإلا مئاوت نأ بجي اذلو . ةماع قوسلا ىف ومتلا تالدعم ىلعو

 . ةعقوتملا ةيحيرلا تالدعمو

 :5جداععد ؟بصصعا ةيعيبلا ةطخللت أَمفو ءالمعلا عيزوت

 تاويه ةكرشب ةعابلا بيردت ىف ةرم لوأل مدخت سا ماظن وه
 ًاقفو تائف ىلإ ءالمعلا ميسقت ىلإ فدهي 20-116160 1350 دراكاب
 ىف ةصرفلل ًاقفو تائفلا ددحت ثيح . ةئف لك عم لماعتلا تايولوأل
 نم دكأتلا ةجردل ًاقفو تائفلا كلت مسقت ثيحو . اهنم لك عم لماعتلا

 : ىلي امك ةيعيبلا ةلباقملا ىف تاعيبم قيقحت ةصرف

 : ال0 وندان1ع0 0ممهءةبمتانو أيئاح قيقحتلا ةنكممريغ صرف )١(

 لماعتلا لخادم دعب ددحت مل نكلو : ةيقيوست ةصرف دوجو كلذ ىنعيو

 تاباسحلا هذه جاتحتو ٠ مهعم لماعتلا نكمي نيذلا صاخشألا وأ ةأشنملا عم

 . اهترايزو اهعم لماعتلا لبق تانايب ةعومجم عمجو ثحب ىلإ

 :0 211160 0 مرده بردأ1 15 ةنكمم صرق (؟)

 : طورش ةعبرأ اهل رفاوتي ىتلا صرفلا ىنعتو

 ةيلمعلا ىف نيرثؤملا نم لقألا ىلع دحاو عم اهتشقانم تمت ةجاح دوجو «

 .. ةيئارشلا

 . لادبتسالا وأ ءارشلل قبسم هاجتا دوجو «#

 . ءارشلل ةمزاللا لاومألا دوجو «#

 «©رو ا



 ددرتملا ليمعلا عم لماعتت فيك

 8 ءارشلا تايلمع ءارجإل دذدحم تقكو دوخححو هُم

 8عدأ هيي 0مممءةدصأ115 ةزاتمم صرف (؟)

 ةردقو « ةيقيقحلا مهتاجاح ديدحتو مهب لاصتالا مت نيذلا ءالمعلا مش

 . نيسفانملا لك ىلع بلغتي لكشب تاجاحلا هذه عابشإ ىلع ةأشنملا



 فرتحملا عئابلا

 ؟ ىهام ه

 ءالمعلا تاعومجم اهيف زكرتت ىتلا طاشنلا قطانم ىه ةيعيبلا قطانملا

 . عئاب لكل ةبسنلاب مهعم لماعتلا عقوتملا
 ؟ قطانملا هذه ديدحت ىرورضلا نم له »

 (ه )1١١ مقر لكش ةيونعملا حورلاع فر

 ساسأ دوجول نيعئابلل
 / ؟ ةيعيبلا تاعومجملاو قطانأ | دنحت اذاخ سا نب سل

 لكشب تايلوؤسم ديدحت + .ةساسأ ىلع مهدوهج

 ةلماكتم فرس تابجاوو تايلوؤسم ديدحت

 500 ظ ؛ حضاو لكشب ةعابلا
 00 ىلع فرعتلا كلذكو

 . ءالمعلل تامدخلا نيسحت © ةحضاو ةقيرطب مهفادهأ

 . راشتنالا ةفلكت ضفخ © دنع يِيَمَت تايناكمإو

 ىعيبلا لمعلا ءادأ ىلع ةباقر © وحلا



 ةيعيبلا قطانملا طيطخت

 ىف تالومعلا قاقحتسا ديدحتو ؛ عيبلا لاجر نيب براضتلاو جاودزالا عنم -

 . ةقطنم لك

 ةهجاومل عئابلا تايناكمإ زيهجتو ةقطنم لكب ءالمعلا عاونأ ديدحت ةلوهس -
 . عاونألا هذه

 . ةعابلا بناج نم اهتامدخ لهسي قطانم ىلإ قوسلا ميسقت ةيناكمإ -

 :* كيعيبلا قطانملا ميمصت تاوطخ

 ةيعيبلا قطانملا طيطخحت ىف ةياديلا ةطقن تامولعملا ريقوت ربتعي
 : ىلي ام تامولعملا هذه نمضتتو

 ىلإ مهميسقتو . مهتايغر نايبو نيبقترملا ءالمعلا ةيعونو ددع ديدحت ١(
 ىف كلذو . خلإ ... ميلعتلا تامزلتسمو , عونلاو نسلاو لخدلل ًاقفو تائف

 ناك اذإف « ةأشنملا تاجتنم ىلع بقترملا بلطلا مجحو عون ديدحت راطإ

 ةدحاو ةرتف لالخ مهلمع زكرتي عيبلا لاجر نأ ىعاري هنإف ًايمسوم بلطلا
 . ةنسلا نم تارتف وأ

 اههجاوت ىتلا ةسفانملا عونو ةجردو قوسلا نم ةيلاحلا ةصحلا ديدحت ("

 ريغصت ىرورضلا نم ناك املك ةسفانملا ةجرد تداز املك ذإ . ةأشنملا

 ىلع عيبلا لاجر نم ةصاخ ةردق كلذ بلطتي امك . ةيعيبلا ةقطنملا
 تافصاوملا ديدحتو ةيعيبلاو ةيجاتنإلا مهتاسايسو نيسفانملا طاشن ليلحت

 مهتاقالعو : قوسلا ىف مهتامدخو مهعلس اهب نومدقي ىتلا راعسألاو
 . نيكلهتسملا تايوتسم فلتخمب

 علسلا عيزوت ىف اهتءافك ةجردو عمتجملا ىف ةحاتملا عيزوتلا ةزهجأ ديدحت ('"
 دمتعي عيزوتلا ناك املكو ؛ ةأشنملا تاجتنمل اهتعيبط ىف ةلثامملا وأ ةسفانملا

 . مأ5517 : سمش نيع

 د ي



 فرتحلملا عئابلا

 ىئاتلابو : ةيعيبلا قطانملا عيسوت نكمأ املك ءاطسولا نم لقأ ددع ىلع
 ءالكولا ىلإ ةأشنملا عيبت امدنع كلذو : نيبولطملا عيبلا لاجر ددع لقي

 راجتل عيبلا مت اذإ امأ . ةلمجلا راجت نم دودحم ددع ىلإ وأ نيديحولا

 . عيبلا لاجر نم ربكأ ددع ىلإ جاتحتس ةأشنملا نإف ةئزجتلا
 جاتحت ذإ . اهكلهتست ىتلا تاكفلاو . ةآشنملا ىف ىعلسلا جيزملا ديدحت (؛

 ةيعيب قطانم ىلإ سبالملاو ةيئاذغلا داوملا لثم اهكالهتسا رركتي ىتلا علسلا
 تاجالثلا لثم ةليوط تارتف دعب اهيلع بلطلا رركتي ىتلا كلت نم رغصأ
 . ةرمعملا علسلا نم . خلإ ... ةكايحلا تالآو تالاسغلاو

 لاقتنالا تقو رثأتسي ذإ ةحاتملا تالصاوملا لئاسوو عونو قرطلا ةلاح (5

 تالصاوملا لئاسو تناك املكف : عيبلا لجر تقو نم هب سأب ال ءزجب
 ربكأ ددع صيصخت وأ ةيعيبلا ةقطنملا ريغصت مزاللا نم ناك املك ةيئادب

 ةقفتم ةيعيبلا قطانملا نوكت نأ ىعاري اذل . ةقطنملا ةمدخل عيبلا لاجر نم

 . ةقطنملا لخاد عيبلا لاجر ةكرح لهسي امب تالصاوملا طوطخ عم

 :ةقطنم لكل ةيعيبلا فادهألا عضو
  اهيدل ةحاتملا تامولعملا راطإ ىف  عيبلا ةرادإ موقت

 نم ةنكمم ةدافتسا ىصقأ اهل ققحت ىتلا فادهألا عضوب

 قطانملا ةيطغتل ةماعلا ةيجيتارتسالا ىنبتتو : ةيعيبلا اهتاناكمإ

 : ةيتآلا فادهألا لك وأ ضعب ىلع ةيعيبلا

 : ليوطلا لجألا ىف قوسلا ىف ةيلامجإلا ةيمويلا ةصحلا ديدحت أ
 . قوسلا ىف ةأاشنملا تاجتنم ةجاحل ةينمزلا لحارملاو

 نأب حمسي قوسلا ىف اهتاجتنمو ةأشنملا ةعمسو زكرم ناك اذإ ام ديدحت ب

 عيتت مأ ٠ ةلبقتسم تاسايس لظ ىف قوسلا مجح ةدايز ةأشنملا ىلوتت

 مأريعستلا ىَش ةدذش نوكت تالاجملا ىأ ىكو ىرخأألا تاكرشلا ىدحإ



 ةيعيبلا قطانملا طيطخت

 . اهمدقت ىتلا ةيمدخلا ايازملا ىف مأ تافصاوملاو ةدوجلا

 ةديدج تالامعتسا قلخ قيرط نع ءاوس ةديدجلا قاوسألا حتف ةيناكمإ - ج

 ةيجيتارتسالا عصوب عيبلا ةرادإ موعت ةقباسلا فادهألا ىلع ءاتيو

 ةبسانملا ةقيرطلا رايتخا اهاده ىلع متيس ىتلاو ةأشنملا ىف عيبلل ةماعلا

 . ةفلتخملا قطانملا ىلع عيبلا لاجر عيزوتل

 :ةيعيبلا قطانملا مجحب ةصاخ تاددحم
 جن قباسلا تامولعملا ىلع ةيعيبلا ةقطنملا ديدحت دمتعي

 ىلإ ةأشنملا ىعست ىذلا فدهلا نع ًالضف اهيلإ ةراشإلا
 : اهتمدقم ىف تاددحملا نم ةعومجم كلذ ىف عيبلا ةرادإ دجتو . هقيقحت

 حاون ثالث ىف اهنم لك ىواست ىنعمب ةيميبلا قطانملا ؤفاكت ةرورض ١(
 ؛ ةبقترملا تاعيبملا مجحو قوسلا تايناكمإ ىهو اهضعب وأ ةيسيئر

 قطانملا ىواستت وأ أفاكتت نأ ايثدبم ةراشإلا ردجتو . ةلوذبملا دوهجلاو
 نق لواحت نا ةراذألا نع نأ الإ تافسسعلا هته دش ةفضقلا ةنميسلا

 ىف ةرثؤملا لماوعلل ىبسنلا نزولا نيب برقي امب لماوعلا هذه نيب بيرقتلا
 . ةقطتم لك

 ةيعرق قطانم ةدع ىلإ ةيساسألا ةبقطنملا ميسقت رمألا ىضتقي دق (؟

 ةروصي نيلماعتملل هميدقتو ىعيبلا لمعلا ءادأ ةءافك نيسحت ىف ةبغر

 ةعيبط اهتمدقم ىف رومألا نم ةعومجم كلذ ىف ةأشنملا دحيو . ةفرشم

 , ةعلسلا ةعيبطو مهتيافكو عيبلا لاجر ةردقو . ءالمعلا مجحو . ةقطنملا

 اهعيزوت نكامأو

 دسلاي



  فرتحملا عئابلا

 ةثمص نم ةيعيبلا قطانملا دودحو مجح ةعجارم ربتعت
 #2 ام ةهجاوم ضرفب كلذو ةينمز ةرتفك ةمزاللا رومألا

 قوس ىف ةرثؤملا لماوعلا ىف تاريفت نم ثدحي
 فورظو مهدجاوت نكامأو نيكلهتسملا قاوذأ نم ةعلسلا

 تاسايس ىف ريقتلا رثؤي امك. خلإ ... ةسفانملا
 عيبلا لاجر تاءافك توافت نع ًالضف اذه ؛ ةيعيبلا قطانملا مجح ىلع ةأشنملا

 ام قيقحتل مهنم لك ةقطنم ةعجارم ىلإ ىدؤي نأ نكمي مهرارقتسا مدعو

 . حاجن نم هباصأ



 تاعيبملا عازتنا تايساسأ

 يع

 : كتاحاجن ترابخأ عذاأ١
 ىتلا فقاوملا نوفرعي مهعدو . ءالمعلا دعاست كنأ نوفرعي سانلا عد

 نكمي ىتلا كتاجتنم ىلع تابلطلا ديدحت ىف ءالمعلا ةدعاسمب اهيف تمق
 . ةيداع ريغ نوكت نأ

 ىف ةيفحصلا ةدمعألا باحصأو . لامعألا لاجر ةفاحص مدختسا

 لمفا ةريكب ةيفش كيف تناغ اذاه: ةنيدج ةزله ىلا ايقاذ نوعتاسو تحسلا
 ائيش كيدل ناك اذإ امع كمالعإ ىلع ةينوفيلت ةملاكم لمعت ام ةداعو « مهب

 . مهمامتها ريثي نأ نكمي

 كيدل وأ اهادحإ كيدت تناك اذإف ؛. صصق ىلإ نوجاتحي نويفحصلاو
 حاترت ال تنك اذإ امأ . مهريثي فوس كلذ نإف . قيبطت وأ ةمدخ ٠ ديدج جتنم

 ةملاكمب هعبتا مث ًايفحص ًاررحم بتكاف « ةدرابلا ةينوفيلتلا تاملاكم لا ىلإ

 كنكميف . ةباتكلل تقو كيدل سيل وأ ةباتكلا ديجت نكت مل اذإو . ةينوفيلت
 مهلأساو : كنم ةبيرقلا ةعماجلاب لاصتالا وأ ةفاحصلا ماسقأ دحأب لاصتالا

 ةباتك ىف ةيقيقح ةربخ ىلع لوصحلا ىف نوبغري ةبلط كانه ناك اذإ امع
 : ةصرقفلا هذه نوذهتتي نيذلا ةبلطلا نم ديدعلا دجتسو ةيفصصلا تآلاقملا

 رابخألا لصوت ىتلا تالاقملا لباقم تاهينج عضب مهل عفدت نأ كنكميو

 لب ةريبكلا مالعإلا لثئاسو مادختسا بجوتست ال رابخألا ةعاذإو . ةبولطملا

 :ةرهاقلا) ء.شهمسوي جيهب ةمجرت هددج ءالمع بسكل ةقيرط 8 :مين .ر .لويد عجار 3#

 ء.(؟1 7١ص ثقأ3قق'ك ؛ةقفاقثلا راد



 فرتحملا عئابلا

 ددجلا ءالمعلا ضعبل روصلا ضعب ىلع ىوتحت . ديربلاب  ةرشن لاسرإ نكمي

 .. كتكرش تازيم حضوتو حدمت تاباطخ وأ : ديدجلا كجتنم نورتشي مهو
 هنم لوصحلاو هيتاك ءاعدتسا كنكميف . كلحمب ديشي باطخ كلصو اذإو

 . هرشناو بهذا كلذ دعبو ؛ لحملل ةياعدك هباطخ مادختساب حيرصت ىلع

 :احئاص أئطاوم نك"

 لاتكمو ًاتولعكم اهلامص ًاتطاوس نك
 ةرشابملا ريغ ةيياعدلا نإف . اهتافاكم كدوهج
 ةقيرط عمتجملا ثادحأ عم لماعتلا قيرط نع

 ناهذأ ىف كتكرش مساأو كمسا سرفل ةديج

 . نيلمتحملا ءالمعلا

 كلتمي ( كاج ) همسا قيدص ىدل

 ىف صصختم وهف « ميقلا نم ةلماكتم ةعومجم
 ةعضاوتم راعسأيو ةيلاع ةدوج تاذ علس جاتنإ

 ةرم هعمتجم ىلإ هحابرأ نم ءزج درب موقي امنيب
 ةيريخلا تايعمجلا ىدحإ راتخا دقو  ىرخأ

 ىمف  اهتدعاسمل صرف نع ثحبيو . ةبيط رعاشم اهل لمحي ىتلا ةيلحملا

 مهعم لماعتي نمم مهريغو هيدرومو هئالمع ىلإ لسري سامسيركلا تاقوأ

 ةمهاسم لسرأ دق هنأ ىلإ ريشيو . ةديعس ةزاجأ هيف مهل وجري اباطخ

 كتئلوأ ملتسي مايأ ةعضب دعبو « اهيلإ راشملا ةيريخلا ةيعمجلا ىلإ مهئامسأب

 ىتلا ةيدهلا مالتساب هيف فرتعت اهسفن ةيعمجلا نم اباطخ صاخشألا

 . مهمساب اهيلإ (كاج) اهلسرأ

 . ( كاج ) ةين نسحل جودزم ريكذت كانه نوكي كلذبو
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 تاعيبملا عاّرتنا تايساسأ

 :قوسلا ىف ةديدجلا تاقيبطتلا وأ راكفألاب مئاد ملع ىلع نك"

 راكفألا ىلع نيتحوتفم كانيع نكتلو , لامعألا لاجر ةفاحص أرقا
 ةيعون) وه رضاحلا تقولا ىف ةيمهأ تاعوضوملا رثكأ دحأ ًالثمف  ةديدجلا
 باويألاب ةقلعتملا تامدخلا ىف لمعت ةكرش ةيأ نأ ولف ٠ (لزنملا لخاد ءاوهلا
 دحأ نوكيسف (ةيلخادلا ةئيبلا تامدخ) لمشتل اهتامدخ عسوت نأ ىف تركف
 ديربتلاو نيخستلا ةزهجأ تاكرشل مدقت نأ وه ةيقطنملا اهعسوت تاهاجتا

 جراخ ىلإ ةمكارتملا تايرطفلاو رابغلاو بارتلا جارخإل ًاسفنتم ءاوهلا طغضب

 ىف بتك ام تيأر نأ ىلإ ؛لامعألا هذه لثم دجاوتب طق فرعأ مل انأو ..لزنملا
 عاسلسعلاو ةيهبصلا لكاشلا ةبهن فاذلا ةسرسكتلا تضسلا ةديبعأ دحأ
 ::لذتلا لكاذ:ءاوملا ةيغوني ةظيقرملا

 لصتت نأ كنل ًايوق ًازفاح ىطعي ؛ ديدج جاتنإ طخ وأ ةمدخ ةفاضإ نإ
 نع ءاوس . تناك ًايأ ةمولعملا مهل ىطعت ىكل ًاضيأ نييلاحلا كئالمعب
 . ةفلتخملا مالعإلا لئاسو وأ تاباطخلا وأ نوفيلتلا

 *  كتيدحلا تالاصتالا ايج ولت ونكت لعتسا :

 لئاسو - مايألا نم موي ىف كانه نكي مل
 لالا وه انك قوسلا تاهتتل وهتلاو ةياغدلل

 2 .  ةطيسبو ةليلق ةلثمأ مكيلإو نآلا

 مادختسا ىلع دمتعت تاسسؤم كانه
 مالتسا ىف عساو قاطن ىلع (سكافلا) ةزهجأ

 مدختست معاطم كانهف لئاسرلا لاسرإو
 ىف اهل ةدراولا رماوألا مالتسا ىف سكافلا

 ىلع درت تاكرشلا ضعب نأ امك . نيبلاطلا ىلع اهعزوتو ءاذغلا تقو

 نم ةروطتم عاونأ كانه نأ امك . سكافلا قيرط نع ءالمعلا تاراسفتسا



 فرتحملا عئابلا

 ةفعاضم نكمي ىتلاو ةصصختملا تامولعملا مدقت ىتلا ةينوفيلتلا تامدخلا

 بلاطلا ىلإ (ايلآ) تامولعملا هذه لسرت ىكل .سكافلا عم اهطيرب اهتدئاف
 . ةعوبطم لئاسر لكش ىلع

 نرقت ىتلا ةينورتكلالا تانالعإلا تاحولو رتويبمكلا تاكبش كانهو

 رتويبمكلا تارود عجار  ةحاتملا تامدخلاو تاجتنملا عم سانلا تاجايتحا

 . رثكأو رثكأ تاقيبطتو راكفأ ىلع لصحنت ىكل

 :نيزاتمملا كثالمع ىلع فرعتلا لواح 6

 لوقت ىتلا 7١/4١٠ ةريهشلا ةدعاقلا كانه

 |١١ | نم اهيلع لصحت فوس كتاعيبم نم 7/٠ نأ
 ١ ةيراس تلازال ةدعاقلا هذهو . كئالمع نم

 |١ | قيرط نع ىتأت كحابرأ نم 4١ ًاضيأو) ًالعف
 لواحف (ىرخأ ةلأسم هذهو كتاجتنم نم

 نييسيئرلا كئالمع نم ٠١ لا ىلع فرعتت نأ

 . كحاجن بابسأ مظعم مه نيذلا

 نيزاتمملا اهءالمع مدخت ال تاعورشملا ضعب نأ ةيرخسلا ىعاود نمو

 تايتويدملا ىوذ ءالمعلا ىلإ كونبلا ولوؤسم رظني ًالثمف (« ؟ » ءالمعلا) ًاريثك
 .. هئالمع نسحأ مه كنيلل نييندملا سانلا نأ الإ « ءاردزا ةرظن ةمخضلا

 . لافطألا مهجعزي نيذلا باعلألا نزاخمو تايولحلا تالحم باحصأ كلذكو

 نومكحي نيذلا ةئزجتلا راجتو مهئالمع نسحأ دقف ىف كلذ ببستي دق

 نأ نونقيتي امدنع نولهذي ام ًابلاغ ءارشلا ىلع ليمعلا تايناكمإ ىلع ًاقبسم
 . ىلوألا ةجردلا نم ليمع نع رفسي دق هرظنم مهبجعي مل ىذلا ليمعلا

 ,ةيلحملا كونبلا دحأ عم ةعساو تالماعم هل لجر عم ًاثيدح تملكت دقو

 هئاطعإ تافارصلا ىدحإ نم بلط امدنعو . هسبالم ةعورب افورعم ناكو



 تاعيبملا عازتنا تايساسأ

 هل بجتست مل هدافحأل اهيطعيل تارالود ةرشعلا ةئف نم ةديدج دقن قاروأ

 هترايس راظتنا ةركذت متخت نأ تضفر امدنع نكل ؛ اهيلع ربصو . ةعرسب
 املو ؛ هتدصرأ بحس ةيناكمإ نع لءاستو كنبلا ىف بيرق لوؤسم ىلإ بهذ
 نكمأ ىتح ةرابج ًادوهج هعم لذب ؛ءكلذ بلطي ىذلا وه نم لوؤسملا ملع
 اهلهجب اهنإ ذإ ةفارصلاب ظافتحالا نكمي مل هنأ الإ . باسحلاب ظافتحالا
 ةثراك لثمت تحبصأ ( 1 ) ةئفلا نم ليمعل اهكاردإ مدع عم . اهتمدخ ءوسو
 . كتئيلل

 :لمع ةقاطب درجم نمرثكأ مدق 5
 لباقم مدقت ىتلا لمعلا تاقاطب تحبصأ دقل

 نود ىضمت ام ابلاغ كلذل . لذتبم ىنيتور رمأ وأ ةمدخ
 هذه ميدقت وأ ةدايزل قرطلا ضعب انهو . ةظحالم

 . تاقاطيلا

 ١ كتروص لمشت ثيحب ةططخم كتقفاطب نكتل .

 ليمعلا هب عتمتسي امم ام ةمكح وأ . ًاروثأم ًالوق رهظلا ىلع عبطا " 
 . كركذتيو

 "  كنع ةيصخش ةذين ةقاطبلا ىلع بتكا .

 دقعب كمامتها ةقاطبلا ملتسم ىلإ ىحوي امم ؛ كلزنم نوفيلت مفر بتكا  ؛
 . ةنكمم ةقيرط ةيأب هتمدخ ىف كتبغرب وأ هعم ةقادص

 . ةدرو درجم تناك ولو ىتح . ةنيع وأ ةرشن ةقاطبلاب قفرا ©

 . ليمعلا مهي نأ نكمي ةلجم وأ ةديرج ىف لاقم ةروص ةقاطبلا عم قفرا 1

 اهتاهيجوت تاكرشلا ىدحإ تيطعأ دقف . ًاناجمو ةرثكب تاقاطبلا طعأ
 ىلوألا ةجردلا ءالمع دحأ ىلإ لصت ةيديرب ةلاسر لك عم قفري نأب



 فرردحملا عئابلا

 اذه ىدأ دقو . ةددسملا ريتاوفلا لمشت مل ةلاسرلا تناك ولو ىتح  ةقاطب

 تاجتنم ةيعون نع ةلئاستم ةيلحملا ءابرهكلا ةكرش ةكرشلاب لصتت نأ ىلإ
 ىدحإ ىف ءاوهلا ىف هتاقاطب ءاقلإب ًايفرح ماق رخآ صخشو . ةكرشلا
 كانه سيلف . ًافده ىلحملا قيرفلا لجس امدنع . مدقلا ةرك تايرابم
 . اهجرخأف  كبتكم جرد ىف ةسوبحم ىقبت ىتلا تاقاطبلل ةدئاف

 ىلع وأ ءالمعلا كابش ىلع : كيتكم قوق ًامئاد كتقاطب ضرعا  ه
 اهوطعيل تاقاطب وأ ةقاطب ذخأ ىلع سانلا عجشو . كتاعيبم تاعوبطم
 . ءالمعلا نم متهم هنأ نوقرعي نمل

 مهلعجاو : مهئاقدصأل كتقاطب نومدقي نيذلا سانلل ةيفاضإ ةزيم مدق 4

 كيريو كيلإ ديدج ليمع مدقتي امدنعو . اهرهظ ىلع مهءامسأ نوبتكي
 . هل اهاطعأ ىذلا صخشلا ّئفاك  ةقاطبلا

 ترتشاف اهلامعأ عسوت نأ تدارأ ةديس نع تأرق . كليلد عادبإلا نكيل

 ادع اميف ةغراف اهلك كرتت نأ تبلطو ؛ ةيلحملا اهتديرج ىف ةريغص ةحاسم
 ةينهملا اهتقاطب اوظفحي نأ ءارقلا نم تبلط ثيح اهتياهن ىف ادحاو ارطس
 ةروص قصلب اهجوزو ىه تماق مث  ةجاحلا دنع هب ةناعتسالل فلم ىف

 تلظو : هرشنل ةديرجلا ىلإ نالعإلا تطعأو , رغاشلا ناكملا ىف اهتقاطب
 : ءاوشلا نم تابلطخ قطت ًاروهش

 :نالعالا ىف أينهذ اعابطنا ضرعا / 
 مدختست نأ كيلعف ؛ تهباشت ام اذإ ربكأ ًاريثأت ةيمالعإلا ةداملا ىطعت

 ام ًاريثك ءايشألا هذه رييغت ةرثك نإف .تاعوضوملاو ناولألاو تاملكلا سفت

 لمعلا قلورت

 ةطاسبب رهظت ىتلا تاراعشلا رتخاو ءًاطيسب كنالعإ عوضوم نكيل
 .لضفأ كلذ ناك املك تاملكلا تلق املكو كتكرش هلثمت ام حوضوو



 تاعيبملا عازتنا تايساسأ

 الوكاكوك : لاثمأ نينلعملا ةقلامع ىلإ رظنا

 تاكبشو تارايسلا عانصو . الوك ىسبيبو
 تاراعش اهل ًامئاد مهتانالعإف ء خلإ ... نوفيلتلا

 ةئزجتلا راجت ةقلامع كلذكو . ةطيسبو ةريصق
 عابشإلا» : لثم تارابع نومدختسي نيذلا

 ةلاسر لقثت ىكل «... ةدملا نومضم» وأ «نومضم

 ريثكلا لوقت نأ نكمي ةثالث وأ ناتملك  ةطيسب

 : نيعم عوضوم وأ راعش كتسسؤمل نكي مل اذإو
 . بسانم راعش ىلإ اولصوتو كعم نيلماعلا عمجاف

 :ضرعلا ةنيرتاف وأ ضرعلا ةلاص تامدخ 4

 أئيش دجت نأ كيلعف . ًاسوملم ًاجتنم عبتت ال كتسسؤم تناك ول ىتح
 ديربلاب وأ ؛ طقف نوفيلتلا ةقيرطب عيبت تنك ول ىتحو . هضرعت ًاسوملم
 ىف ةقانأب ةبترم كتاجتنم ضرعت نأ كيلعف ٠ نيعزوم قيرط نع وأ رشابملا

 . كبتكم نم روهمجلل حاتملا ءزجلا

 نوكي ثيح سيبوتألا ةطحم وأ ٠ راطملا ىف ضرعلا تايناكمإ فشكتسا

 نم تاعومجم اهيف ضرع ةنيرتفو . هلتقل نوعسي غارف تقو ةداع سانلا ىدل
 نوينفلا نوذفنملا اهب موقي ىتلا ةينفلا لامعألا ىهابتنا تدش دقل  تاودألا

 . تاراطملا ىف

 ىف كجاتنإ ضرعب حمست كل ةلمكم ةسسؤم ىلإ لصوتلا عيطتست دقو
 ثيثأت لامعأل ريغص ضرع عضو ًابسانم نوكي نأ نكمي ًالثمف . اهرقم
 عضو نوكي نأ نكمي امك , تويبلاو ىضارألل راسمس بتكم ىف لزانملا
 ةبسنلاب ًاريثم ةيضايرلا تاودألا وأ , ةيندعملا هايملل جتنم نع ضرع ةنيرتاف
 . ليمجتلا تانولاص دحأ ىداترمل



 فردحلملا عئابلا

 علسلا قاوسأو ةيمسوملا قاوسألاو ةيراجتلا ضراعملا عجار 4
 | :كلمعتسملاو ةصيخرلا

 كانهف . هذه ضرعلا ةراجت ىف  رخآ ءىش لك ىف امك  عادخ كانه

 محازتي ىتح اهيلع نوضرعي ةدئام اوعنصي نأ ام مهنأ نودقتعي نوريثك
 مكيلإو : ةطاسبلا هذه لثمب سيل رمألا نإ ء فسألل نكلو . مهيلع ءالمعلا

 : ىرظن ةهجو نم ةديفملا راكفألا ضعب

 ءامسأب ًافوشك ًاقبسم دعأ : كلحم ةرايزل نيلمتحملا ءالمعلا عداف قبسا ١
 نكمي ةقاطب عم ةوعد تاباطخ مهل لسرأو  نكمأ اذإ  تارمتؤؤملا ىداترم

 لمعت ةكرشل ًاسيئر تنك امدنع . ةيده وأ ةزئاجب كلحم ىف اهلادبتسا
 ىذلا باطخلا اوداعأ اذإ مهنأ نيلمتحملا ءالمعلا انربخأ بيردتلا ىف

 انطاشنب مهفرعي ىذلا ويديفلا طيرش اودهاشو . انلحم ىلإ مهل هانلسرأ
 حتف امدنعو . ناجم ةبساح ةلآ ىلع نولصحي فوس . قئاقد عبس ةدمل
 . ىرجت سانلا تءاج ضرعملا

 رتويبمكلا تامولعم ىجتنم دحأ ىطعأ : لاثم : ةحضاو كتيطع لعجا " 

 نامضل) 8301 آلم ماظنب لمعي ليجست طيرش عيبي ىذلا 50117 ةقع

 ىلع ةريغص كنب ةنيزخ نع ةرابع ةيده (ةنزخملا تامولعملا صقن مدع

 هلمح نكمي ال هنآ ةجردل أمخض ناكو ٠ ةصوي 1 ةعلض لوط بتكم لكش

 لصحتن نأ نكمي فيك اولءاست نيرخآلا عم هآر نم لك نكل ؛ ضرعملا ىف

 نيبو ةكرشلا جتنم نيب تطبرو . راظنألا ةيدهلا تبذج دقل هل ليثم ىلع
 . عوضوملا

 ةرماغم تسيل هذه نأ لحملا ىف نيلماعلا عيمجل ًارمأ طعأ : لحملا لغش - "

 ًاقبسم ططخو . فويضلا عيمج اويح . سولجلا ىلإ نونكري الف . ةيبلس
 . مامتهالا قلخل ةيحاتتفا ةروانمل



 تاعيبملا عازتنا تايساسأ

 ةملكلاو , كلحم ىف ىتلا تادايقلا لكب ةعرسب لصتا : تارايتلا لك عبات - ؛
 . (ةعرسب) ىه انه ةيساسألا

 :اياتكرشنا ٠

 ىف ةالاغملا بنجتت فيك) ناونعب ىقرو فالغب أباتك ىئاقدصأ دحأ رشن
 باتكلا نمث ناك كلذ ريثأت ىدم نمخت نأ كلو ؛ (تارايسلا تامدخ روجأ

 « لحملا لخاد ريبك ضيفختب عابي نأ امإ هنكل ءرالود / ,6 هفالغ ىلع نودملا

 ءالمعلل لوقي هنأك اهمهأ : ايازم ةدع باتكلل تناكو ؛ ةيدهك اناجم ىطعي وأ

 . ًاعوبطم هنوري اميف نوقثي سانلاو .. هتسسؤم ىف لشنلل اوضرعتي نل مهنإ
 . ةقئلاو ةيلوقعملا نع ةركف ىطعي رشنلاف

 صاخشأ كانه نكل . ديكأتلاب ؟ ةريبك ةيلمع باتك ةباتك تدسيلأ نكل
 وأ نييفحصلا باتكلا دحأب لاصتالا كنكمي ذإ ؛ كودعاسب نأ نكمي

 سأب ال تاراهم . مهيدل ةبلط كانه ناك اذإ ام رتل , ةماع تاقالع ةسسؤمب

 مهل مدقو . نيفلؤمو أباتك اوحبصيل اصرف اودجي نأ نوديريو ةباتكلا ىف اهب
 رهظي فوس همسا نأ هراتخت ىذلا بتاكلل ركذاو ٠ الثم رهش هدف ًاثاجم ةقش
 هركذ دورت ام لجسو سلجا مثء أ اكبرش اشلوم هرابتعاي باتكلا فالغ ىلع

 ةسرامم هلمعهتس ام بقارو رومغملا بتاكلل اهطعأو : ليجستلا ةطرشأ ىف

 . صوصخلا اذه ىف باشلا

 :نيلمتحملا ءالمعلا ملع ١

 ةيفيك لوح ةيناجم ةيسارد تارود ميدقتب تارايسلا حالصإل لحم موقي

 نم ءزجلا سانلا راتخي ثيحب اهروضحل وعدم روهمجلاو  ةرايسلا ليغشت
 اكيناكيم ىف نيصتخملا دحأ حرشي كاتهو . هورضحي نأ نوديري ىذلا ةرودلا

 متكو ثولتلا ىف مكحتلا قرطو ةلطعملا ةزهجألاو , فعضلا نطاوم تارايسلا

 ىعدي سردلا دعبو ؛ تارايسلا ليغشتب ةصاخ ىرخأ رومأو . توصلا

 . لحملا بحاص باسح ىلع ةوهقلا برش ىلإ روضحلا



 فرتحملا عئابلا

 ,لحملا هاجت ةحارلاب روعشلا ىلع لبقتسملا ءالمع دعاست ةمدخلا هذهو

 . نيفظوملاب مهفرعتو

 سرادملا ىلإ باهذلاب نيرخآلا لامعألا لاجر ضعب عوطتي امك
 وأ مهتاجتنم نع سانلا اوملعيت ةيندملا تامظنملاو ةيسنكلا تاعومجملاو

 ؟ كنع اذامف

 :تانوميلتلا ليل د ىف كتسسؤم مسا عض

 عم لماعتت ةسسؤم ىأل ةبسنلاب ةيويح ءارفصلا تاحفصلل نإ

 كمسا عضت نأ ىلإ جاتحت كنكل : ريبك نالعإ ىلإ رمألا جاتحي الو ءروهمجلا
 ليلد ىأ ىف ءامسألا ليجست صرف نم ةدافتسالا كنكمي امك . ةمئاقلا ىف

 نكامأ ديدحتل حاتملا ليلدلا مدختست نأ كلذ لك نم لضفألاو ؛ ىنهم

 لاصتالا نم كنكمي اذهو . ةيلحملا لامعألا لاجر ةبتكم قيرط نع .ءالمعلا
 . مهنع تانايبلا عيمجت وأ , كلمع لاجم ىف لمعت ىتلا تاكرشلاب

 ىتلا ةيراجتلا فحصلا ىلع عالطالا  ةبتكملا ىف تنأو  كنكمي ًاريخأو
 تامادختسا وأ ةديدج راكفأ عيمجت ضرفغب . أرقاو . كلمع ةيعون فدهتست

 . كلمع ىف اهقيبطت كنكمي ةديدج

 :ىرخأ ةسسؤم عم ومنلا لدابت ١
 ىدحإ ىف ادج احجان اعورشم تاراطإلا ةراجت ىف نيلماعلا دحأ ديش

 عم كارتشالاب ةركف ىنبت تانيتسلا لئاوأ ىفو ٠ ةيكيرمألا لامشلا تايالو

 تاراطإلا ىرتشمل مدقت نأ ىهو . لوججعلا ةيبرت ىف لمعت ىرخأ ةسسؤم
 ىف بتكو . تاراطإلا هذه اهدلج نم تعنص ىتلا لوجعلا نع تاداهش
 ةدحاو ةركفلا هذه تناك دقل» : لاقف هتراجت ومن ىدم فصي ةيتاذلا هتريس

 :تاراطإلا تاعيبم ةدايز ًاضيأو : لوجعلا تاعيبم ةدايز ىف لئاسولا حجنأ نم



 تاعيبملا عازتتا تايساسأ

 ةيبرت لاجم ىف لمعأ نأ ديرأ ىنأ تررق دق تنك ىلمعل لوألا مويلا ذنمف
 دومعلا تناك ةيشاملا ةيبرت نإ ؛ نئمطم انأ : لوقأ نأ نآلا ىنتنكميو . ىشاوملا

 نم ةعونصملا تاراطإلا ىف تصصخت دقف ةنس ؟4 ةدمل ىتاعورشمل ىرقفلا

 ةذاشلا ماجحألا تاذ تارارجلاو تابرعلا ىف اهمادختسال ةيشاملا دولج

 . «ىشاوملا ةيبرت ىف ةمدختسملا تادعملا فلتخم بسانت ىتلا

 فلتخت ىشاوم ءارشل ةيناجم تاداهش نوملتسي تاراطالا ورتشم ناك

 ءارشب ءالمعلا مظعم ماقو . اهنورتشي ىتلا تاراطإلا ددع بسح اهتميق

 عيب عورشم مدقت دقف . هئارشب حمست تاداهشلا تناك امم رثكأ ىشاوم

 : لماوع ةثالث ةجيتن تاراطاإلا

 . (ةيشاملا ويرم) ءالمعلا نم ةماه ةعومجم ةيصخش ديدحت . ١

 . مهلمع ومنل ةليسو داجيإ " 

 . نيتسسؤملا نيب ةكراشملاب روعش قلخ '' 

 :كلامع بيردت نسحأ 4

 عيمج نأ دكأتف ٠ اهل نالعإ نسحأ مه  ةياهنلا ىف ةكرشلا لامع نإ
 اهلامع يردك اه اريكع ةيئانايلا تاعرشلاو + بيرقتلا ىلع [ةلصع نك كلانع
 دعاصملا نزاخم دحأ ىف نيلماعلا نع ىنوربخأ دقو . نحت هلعفن امم رثكأ

 نعو سانلا نع ريثكلا اوفرعي ىكل ةليوط ًاروهش اوبردت نيذلا ةيئابرهكلا
 نمو : ناكملا ىف ءىش ىأ ىلع روثعلا مهناكمإ ىف حبصأ ثيحب ؛ نزخملا
 ناك نإو ٠ ةيسارد لوصف ىف نوكي نأ امئاد جاتحي ال بيردتلا نأ حضاولا

 نيفظوم ىلع نيفرشمك ةربخ رثكألا نيفظوملا نييعتف . كلذ مزلتسي ضعبلا
 ميدقلا لماعلا ملعي امدنع حوصنمو حنان نيب ةقالع قلخي نأ نكمي ؛ ثدحأ
 ةيلمعلا تاربخلا نسحأب عتمتي حصانلا نأ نم دكأتلا عم) ثيدحلا هليمز

 نع بيفت ام اريثك رمتسملا بيردتلل ةزيم كانهو . (ةيصخشلا تافصلاو

 تسستتتتسال



 فرتحملا عئابلا

 ةداعسلاب نورعشيف . نيلماعلا ريدقتب ىظحي لمعلا اذه نأ ىهو ناهذألا
 . مهلمع ىف ًاقيفوت رثكأ مهلعجتل لاملاو تقولا لذبت مهتكرش نودجي امدنع

 اذه نأ ىهو : ناهذألا نع بيفت ام أريثك رمتسملا بيردتلل ةزيم كاتهو

 مهتكرش نودجي امدنع ةداعسلاب نورعشيف . نيلماعلا ريدقتب ىظحي لمعلا

 . مهلمع ىف ًاقيفوت رثكأ مهلعجتل لاملاو تقولا لذبت

 :ةتيسلا ةعمسلا ءانب دعأ0

 نم اهيلإ ترظنو .ءكتسسوؤمل ةيقيقح ةعجارم ءارجإب تمق كنأ ضرفنل
 ؟لمعلا امف ؛ كل ةيضرم ةجيتنلا نكت ملو ,كئالمع نويع لالخ

 ءاثي ةداغإب مزشلم كتآ نوفرعي سانلا عدو ؛ ةرشابم فقوللا ةجاو
 لاحم مخضأ ىناث صصخ دقل . ةديج ةمدخ ءالمعلا ةمدخل كتايناكمإ

 ةيلمعل هتينازيم ىف (رالود نييالب ةثالث) ريخألا ماعلا ىف . ملاعلا ىف ةئزجتلا
 لاحم مخضأ لوأ نم ةيوقلا ةسقانملا ةهجاومل هتسسؤم ىف ةايحلا ثعب

 : رغصأ ىوتسم ىلع لاثم كانهو . ةكزجتلا

 صالخإلا نم ًاعون  تاراطإ تالحم ةلسلس باحصأ دحأ مدختسا
 ابياطخ هعمتجم ىلإ لسرأف . هرجتم ىلإ ةدوعلل هئالمع ةوعد ىف ميدقلا

 اوناع دق هؤالمع نوكي نأ نكمي ىتلا ةمدخلا ءوس نع هيف رذتعي احوتفم
 : هباطخ صن ىلي اميفو .. ىضاملا ىف اهنم

100 

 .. بعش ىلإ حوتفم باطخ

 مت هعم نيلماعلا عيمجو قباسلا انلحم ريدم نأ , ةرتف ذنم انفشتكا دقل

 عم . ديكأتلاب  ىشمتي ال اذهو ؛ مكتنيدم ىف انعرف ءالمعب نونتعي اونوكي
 دقو « ةزاتمملا ةمدخلا ىلع هلوصحو ليمعلا ىضر نامض ىلع انصرح
 انلصق دقل . عضولا حيحصتل ةعرسب كرحتلا انلواحو طابحإلاب اذه انباصأ

4> 
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 ىف ةليوط ةمدخ ةدم هلو بذهمو ٌوفك رخآ صخش هلحم لحو قباسلا ريدملا

 ىف هتلئاعو هتجوزو وه .ةليوط ةدم ذنم ميقم وهو . تارايسلا ةعانص

 ىظحيو . ةكرشلا نزخمل ريدم كلذ لبق لمعي ناكو مكتنيدمل ةرواجملا ةقطنملا
 . ءالمعلا ةمدخ ىف هدوهج سيركتو هتمدخل ريبك ريدقتب

 لباقم كلذ لك ؛ هيساشلا ميحشتو :؛ ديدج تيز عضوو تيزلا رييفت ةيلمع

 . لحملل باطخلا اذه ميدقت درجمب رالود 0 ,6

 انعسو ىف ام لك لمعنسو . كتنيدم عمتجم نم اءزج نوكت نأ اندعسيو
 نسحأ عم ةيالولا ىف راعسألا لقأب تارايسلا تامدخو تاراطإ لضفأ ميدقتل

 . ناكم ىأ ىف ةدوجوملا تامدخلا

 صلخملا

) 

 :ليمعلا ءاضرإ مرتحتت كنأ رهظأ ١71
 ماركإ ىلع ًاعيجشت اديرولف ىف ةيلحملا ةعاذإلا تاطحم ىدحإ تقلخ

 نع اهل ةباتكلا ىلإ نيعمتسملا تعد ذإ . ةزاتمم تامدخ نومدقي نيذلا سانلا

 فصو ىلع نيعمتسملا كلذ عجش دقو .. اهنودهشي ىتلا ةميظعلا تامدخلا
 ىذلا صخشلا مساو اهب موقت ىتلا تاكرشلاو ءاهنوري ىتلا ةزاتمملا تامدخلا
 بحس ىف نيروكذدملا صاخشألا ءامسأ عضو مل دقو .ةميظعلا ةمدخلا مدق

 .عوبسألا ةياهن ةلطع ىف ةلوج ءاضق ىلع

 , ةقطنملا نم رخآ ءزج ىف ىئالمع نم ةسسؤل ًاميجشت تحرتقا دقو

 ةسسؤّوم تماقو ؛ ضرفغلا اذهل ءاوهلا ىلع ةرتف ةعاذإلا ةطحم تصصخف

 : ىلب امك ىعاذإلا نايبلا ىضم دقو .. ةلوجلا ليومتي ليمعلا
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 فرتحملا عئابلا

 ةديجلا ةمدخلاةيمهأ(  )تالحمو( ١ ) ةعاذإ ةطحم كردت

 نإف هيلعو .ةيالولا ىف ًايداصتقا أوج ىنبت نسحألا تامدخلا نإف ؛ءالمعلل
 . ةميظع ةمدخ اومدقت ىكل (ىناثلا ليملا) نوبهذت نم اي مكتصرف هذه

 .اهيلع تلصخح ةزانكوم ةمدكلا نونتقاغلا وأ فيرشع  ا[شهو لسا

 كرايتخا داعيمو خيراتو ةسسؤملا مسا نم ادكأتم نكو( 1 ةطحم ىلإ
 ىلع مهؤامسأ درت نيذلا نوفظوملا لصحيسو .كدعاس ىذلا فظوملا مساو

 . ًاناجم ًاموي ةيكيسكملا اريفيرلا ىلع ةلوجب مايقلا ىف قحلا
 تامدخلاب لافتحالا ىف( ) تالحمو ( ) ةعاذإ ةطحم عم كرتشا

 , ةزاتمملا ةمدخلا موهفمب كتسسؤم طبرت ةكرتشملا ةلمحلا هذهو .ةميظعلا

 اهعضو ذخأت فوس كتسسؤم نأ الإ ةماع ةمدخ اهنأكو هذه ودبت امنيبو

 .٠ ليمعلا ءاضرإب ًادج ةمتهم اهرابتعاب
 :فةيريخ ةسسّؤلعربت ١

 ةدايز نوعيطتسي مهنأ نوثحابلا دجو دقل

  دحأ عم ةريبك ةجردب بعشلا بواجت ةيناكمإ
 ةيريخ ةسسوؤمل اعربت نومدقي امدنع تاططخملا

 ةقيرطب اذه لمعي فوسو .ءدترم ططخم لك نع
 ىلام غلبم ىلع ىوتحت ىتلا تاططخملا باحصأ عم ةنراقملاب ىتح لضفأ
 ةبسنلاب اهل ىنعم الو ةليئض نوكت ةيلاملا ةأفاكملا نإف . ريدقتلا ىلع ةمالعك

 . ةيريخلا ةسسؤملل عربتلا هاجت رخفلاب نورعشي مهنأ الإ ىقلتملل

 ىلإ نورظتي ددجلا ءالمعلا لعجل هباشم رخآ لخدم مادختسا نكميو

 . كتعلس نساحم راهظإ وأ ةبرجتك ةرايس ةدايقب عربتلا وهو ؛ كتسسمؤم
 نم ةفلتخم عاونأ ةثالث نيب اوراتخيل كئالمعل ةصرفلا ءاطعإ ًاعبط لضقفألاو
 . نيكلا لامعا



 تاعيبملا عارتنا تايساسأ

 ةيعيسلا ةردقلا سايف
 كبسانت ال ىتلا لمجلا كرتاو « كبسانت ىتلا لمجلا ىلع ةمالع عض

 : تامالع نودب

 ١  0تاقوألا ةيبلاغ ىف ديج ىننأ رعشأ .

 . بسانملا تقولا ىف بسانملا ءىشلا لوقأ ام ةداع 0 ؟

 : تكرش ءاوو نساتلا نعمت 0 8

 . رركتم لكشب لشفأ تنك اذإ ىتح . ًادبأ ىتمه لقت ال 0 ؛

 . زاتمم عمتسم ىننإ ال 6

 . ةلوهسب دسجلا ةغل مهفأ نأو ؛ سانلا ةجزمأ زيمأ نأ عيطتسأ ل 5

 ٠ ( مهب ىقتلأ ةرم وك ف سامحلاو هقدلا سانلل نيبأ .

 : ةيبلسلا تاباجإلا ىف نمكت ىتلا ةيقيقحلا بابسألاب ساسحإلا ديجأ ا 4
 . اهمهفو

 . اهبابسأ مهفو ةلكشم ىأ ديدحتل لئاسولا نم ريثكلا ىرأ نأ ىننكمي 0

 ٠ © مهتالكشمو نيرخآلا تامامتها ىلع فرعتلا ىف رهام ىننإ .

 مهتالكشم لج ىلع نيرخآلا ةدعاسمل ىفكي ام ةكرشلا نع ملعأ ١[

 : ةلووسسن

 كرتشملا لمعلاب ةعرسب سانلا عنقأ اذهلو ؛ ةقثلاب ريدجو نواعتم ىننإ 27

 3 .نىعمس

 تس سو



 فرتحملا عئابلا

 ءاثأ ةمهخا ءايشألا لك ةفرعم نم نكمتاف : ديج لكشي ىتقو مظنأ 0

 . دحاو موي لمع

 نم ًالدب ىتكرشلو ىل اهتيمهأ دادزت ىتلا ىربكلا فادهألا ىلع زكرأ 04
 . ةينيتورلا لامعأللو ةريخألا تامزألل ةباجتسالا

 ظافحلا بلاطمو ددج ءالمع داجيإل ةجاحلا نيب نزاوأ نأ ىننكمي ال 60

 .تاقالعلا هذه ةيوقتو ءالمعلا عم ةيلاحلا تاقالعلا ىلع

 دجأ ام ًابلاغو . ةيلاعفو ةءافك رثكأ ةديدج قرط نع ثحبلا لصاوأ [ 7

 . ريثكلا

 ةيمهأ قوفت ىدوهجل ةأفاكم زاجنإلاب روعشلا نأ ىرأ ؛ ىل ةبسنلاب ال ١١

 . ةيداملا تآفاكملا

 ىلع اهضرفي ىتلا تاعقوتلاو ريياعملا لك قوفت ىتاعقوتو ىريياعم نإ ال 6

 . نورخآلا

 : ماهملا ىدحإ ءادأ ىف حجنأل هقرغتسأ ىذلا تقولاب ًاريثك متهأ ال ل 4

 . رمألا ةياهن ىف حجنأس ىننأ فرعأ انأف

 مهمارتحاو . ىب ىئالمزو ىئالمع باجعإ لانأ نأ قحتسأ ىننأ رعشأ ال ٠

 . ىل

 يو ل سس



 ةيلخادلا ةئيبلا . ىطسولا ةرئاسلا ةيجراخلا ةئيبلا . ةيجراخلا ةرئادلا

 يجراخلا ةئيبلاو هيلخادلا ةئيبلا نيب لماعتلا



)0 
 طيطختلا

2000 

0( 
 ةوق ميظنت

 ةيعيبلا لمعلا
50011 

 تاعيبملا ريدم موقي
 فادهألاعضوب

 ةيعيبلا ططخلاو
 هيدل حاتملا اندشعخ نيف

 ةيداملا دراوملا نم

 قيمحتل ةيرشبلاو
 ىف ةنكمم جئاتن ىصقأ
 ةيئيبلا فورظلا ءوض
 كلذ ىف امب . ةحاتتملا
 صصمحلا دييحت

 نم عون لكل ةيميبلا
 لكل اقمفوو ؛ تاجتتنملا

 ًاذخآ .ءالمعلا نم ةقبط

 تاراهم نابسحلا ىف

 . هيدل عيبلا لاجر

 دوهجلا قيسنت ىه
 ططخلا قيقحتل
 نكمتي ىتح ةعوضوملا

 قيقحت نم عيبلا لاجر
 ةعوضوملا فادهألا

 ميظتتلا عضويو ةعافكب

 تاجاحب اطبترم ةداع
 ءةلليفعلا تابغرو

 . مهماسقأو مهتعيبطو
 : ميظننلا ىف مكحتيو

 نيبقترملا ءالمعلا ددع ١

 تارايزلا دع .("

 ةبقترملا ةيعيبلا

 فادهألا عضو ١(

 ؤبتتلا (؟
 ططخلا ةغايص ('؟
 ةيعيبلا قطانملا ديدحت (
 ةيعيبلا صصحلا ديدحت (0

 لمعلا ةوق ةيعونو مجح ديدحت (1
 ةيريدقتلا ةينازيملا عضو ٠(
 عيبلا تاقفن ريدعت (8

 (ركذت) ىرخأ (4

 لمعلا ةوق مجح ديدحت ١(
 نيلماعلا تافصاوم ديدحت ("

 تاطلسلا ديدحت (؟"'

 تايلوئسملا ديدحت (4

 ماهملا ديدحت (0

 قيسنتلا قرط ديدحت (1
 ضيوفتلا قرط ديدحت (1
 ضيوفتلا ىدم ديدحت (6

 ىميظنتلا ناينبلا ديدحت (5

 (ركذت) ىرخأ ٠(

 ادد ةييجل يي اة اة ةييص يصل ١ ةيييما نضضضا ما ا ل لا 00

 د  ةدييس  ةييمل ةدييل  ةييسصأ  ةييص ةيييملا ةييصل اة يبا ري ريحت ريعتوي يحتوي يحكم ريكي عصير يعصي ريم ركب



 تاعيبملا عازتنا تايساسأ

 ةيعيبلا ةرايزلا ةدم ('"

 طسوتملا ىف

 ىعيبلا لمعلا مايأ ددع [؛

 لصاحلا بيردتلا ىدم (©

 عيبلا لجر هيلع

 ()  نييولطملا ةعابلا مجح ديدحت ١( | تاعيبملا ريدم ىلوتي )0
 )0 ةعابلا تاقصاوم ديدحت (؟ | نيدعاسم رايتخا ةمهم | لاحر رايتخا

 )0( عيبلا لاجر رداصم ديدحت (* | هيلعو , عيبلا لاجر نم |مهنييعتو عيبل
 () عيبلا لاجر نع نالعإلا ةعباتم (؛ | نأ امإ ددحي نأ ]|[ 58

 لخاد نم مهراتخي

 0 رداصملا دةدلعيو

 رايتخالا سسأو

 0 ةيولطملا تاءافقكل او

 نيمدقتملا نيب لضافيو

 )0( عيبلا لاجر ةلباقم (0

 )0( عيبلا لاجر رايتخا ١(

 )0( رايتخالا ةيلمع ميينت ٠(

 يي ةييب#  ةوي ةييمل ةنيي اة ةييب نيب رككحي | يحي صحتي يحكم يحكم يحكم ١ رحم ليحكم )0 (ركذت) ىرخأ (4
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 مهبيردت متي نيأ ددحي
 وأ ناديملا ىف ءاوس
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 فرتحملا عئابلا

 ةباقرلا (1)
 مييقتو

 ةعابلا ءادآ

 6هواتمأ 15

 , عيبلا لاجر ةأفاكم

 زفارحلا ديد حتو
 ةرشابملا ريغو ةرشابملا

 ءاضرلا ىوتسمو . مهل

 مظنو . ىف يظولا
 ىف مهب لاصتالا
 :قوسلا وأ ةيسسسؤملا

 نامألا ىف مههجوت ىدمو
 نامضو . ىقرتلاو
 ىعامتجالا مهف تو

 : ةسسؤلاب مهمارتحاو

 ةيدايق تاراهم لالخ نم

 لماكتم ماظن لالخ نم

 ةيمويلا ةيعيبلا ريراقتلل
 : ةييفسلاو ةرجتكلاو
 لكب ةصاخلا ريراقتلاو
 ةنراقم متت ةليافم
 ططخ م وه امب ىلعفلا

 , تاعيبملل ةبستلاب

 ةعابلا روجأ ماظن عضو 86

 تاللومعلا ماظن عضو (؟

 لاصتالا ماظن عضو هن

 باقعلاو باوثلا مظن عضو (غ
 ةيونعملا زهاوجلا ماظن 0

 ىفيظولا ءاضرلا سايق ("
 ىقرتلل ماظن (1
 (ركذت) ىرخأ مظن (/

 ءادألا مييقتل سيياقم دوجو ١(

 ءادألا سايقل مظتنم ريراقت دوحو )

 موزللا دنع هححصم دوهج دوجو (*
 اهبناوج ضعب ىف ةطخلا ليدعت (غ
 ةيعيبلا فادهألا ةغايص ةداعإ (6

 (ركذت) ىرخأ مظن (5

(( 
(0 
(0 
(0) 
(0 
(0 
(0 
(( 



 تاعيبملا عازتنا تايساسأ

 نصيصقخلا قيقست ىدمو

 ذةاغختاو 4 ةيولطلملا

 . هتيح تاوطخلا

 حاجنلا تالاح دادعإ ١( | نأ ىرورضلا نم

 لشفلا تالاح دادعإ (؟ | ةبافرلاو مييقتلا سكعني

 ةداعإ ىف تالاحلا مادختسا (؟" | معد ةيلمع ىلع ةلاعفلا

 لطيطختلا | حيحصتو .؛ حاجنلا ا 0

 رايتخالا مظن ليدعت (4 | لالخ نم لشفلا لماوع
 (ركذت) ىرخأ (5 | ةيذيفتتلا مظنلا عفد

 : تامولعملل ةدترملا

 وح مظن مييقت لالخ نمو
 تاطلسلا ضيوفت

 . عاطق لكل ةحونمملا
 ل1 تل ا بي ل ل ا 2 ل ا ا ما ا م

 ةحارصب بيجت نأ كيلعو .. ةلماكتم ةيلمع فئاظولا كلت ربتعتو
 اريدم نوكتل ةيرادإلا ةيلمعلا بتاوج لمكتست دو. تالؤاستلا هذه ىلع
 5 تاعيبيملل اديحأت



 فرتحملا عئابلا

 ل 7 1 7 1 1 7 1 111 0 1 / "ل /' 3 و را

0 
1 

 ا

| 9 

 لا
 1 ا ااا “ ل ١

 0 ل 7 ا 0 ركل 01

 ءالمعلل لماشلارصحلا ١

 . ةعيبتام الوأ ددح ١/١

  هعيب ةداعإل  ىئاهن كالهتسا ه#>- جتنم لك مادختسا نيب 1١

 . مادختسالا ةداعإل

 .قباسلا مادختسالا ءوض ىلع هه» جتنم لك ءالمع رصحا ١/

 ( « تاسسؤم » ىعانص ىرتشم .رجات  ىئاهن كلهتسم )
 . ءالمعلا نم عون لك رداصم ددح ١/

  فراعملاو ءاقدصألا  لامعألا لاجر : رداصم ةدع ىلإ عوجرلا كنكمي

 ةظحالملا  ةيئاهناللا ةلسلسلا  تاعيبملا ىبودنم  نييلاحلا ءالمعلا  نالعإلا

 . خلإ ... ةروشنملا تانالعإلا  ةيصخشلا

 فيئصتلا " 

 : ىلي امب دشرتساو تاعومجم ىلإ ءالمعلا فنص

 . ىعانص ىرتشم  رجات  ىئاهن كلهتسم ه<#© ءالمعلا ةيعون 7

© 



 9 نيبقترملا كئالمعل ةيقيقح ةمئاق ىلع لصمت فيك

 . مدختسي 'ل  سفانم  ىلاح ليمع ه«#>- لماعتلا ةعيبيط 1

 | . مييشتلا ا

 . ىلاملا زكرملا /"
 7/١ ةعقوتملاو ةيلاحلا تايرتشملا مجح .

 "/” ةرظتنملا ةيحيرلا .

 .عقوملا ؛/"

 بقترملا ليمعلا طورش رفاوت هر/" .

  - 5ىئاهنلا نايبلا
 ليمع لكل ىبسنلا نزولا بسح نيبقترملا ءالمعلاب ايئاهن انايب دعأ .

 . ىئاهنلا



 اعئابلا فرتحل

 ءةاسمملل

 ةلسبسلا ' | ١ ريشا |

 ع

  8ظ

* 



 ؟ نيبقترملا كئالمعل ةيقيفح ةمئاق ىلع لصحتن فيك

 ءالمعلل ةيلوألا ةمئاقلا

 تانايبلا

 سكافلا  نوفيلتلا  ناونعلا



 فرتحملا عئابلا

 ةيلامجإلا ةيلاحلا تايرتشملا ©
 ةعقوتملا ةيلامجإلا تايرتشملا ©

 ةلبقتسملا تاجاحلا فيصوت ©

 . اهيلع لوصحلا ردصم فرعيو هتجاح فرعي ا
عي الو هتجاح فرعي 2

 5 اهيلع اوصحلا ردصم فر

لوصحلا ردصم الو ةقدب هتجاح فرعي ال ا#
 . اهيلع 

 ةلجاعو ةحلم هتجاح ©
 ءارشلا ليجأت هنكميو ةحلم ريغ هتجاح 8

 انعم لماعتلا تايناكمإ ©

 لماعتي نل ال د 0

 انعم لماعتلا ةيرارمتسا ©

 ةمظتنم هبش ةفصب لماعتي فوس ها ا قع ع
نم لكشب انعم لماعتيس 1#

 عطق

رشلا رظن ةهجو نم هتمدخ ةيناكمإ ©
 ةك

ايكزج نآلا هتمدخ نكمي 9 لماكلايو ًاروف 1
 

 لبقتسملاب هتمدخ نكمي نآلا هتمدخ نكمي ال ©

 ِ هينلج نع ةيوكرلا غيبلا ظورش#
 ادقن ل

 ليلو ادتز 8
8 55 

أ تاظحاألم .
 ىرخ

 ىئاهتلا رارقلا ©
 تاعيبملا ريدم تاعيبملا بودتس
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 فرتحملا عئابلا

 ءالمعلل ةيئاهنلا ةمئاقلا



 ! نيبقترملا كئالمعل ةيقيقح ةمئاق ىلع لصحت فيك

 ةيصعيسلا تامولعملا

 سايس د
 . قوسلا ىف اهخيرات وه ام ؟ كتكرش ىه ام -

 ؟ اهسرامت ىتلا ةطشنألا ةيعون ىهام -

 ؟ ةكرشلا باحصأ مه نم -

 ؟ ةحاتملا ةيلآلاو ةيجاتنإلا تاليهستلا ىهام

 ؟ امهالك مأ عينصتلا وأ داريتسالا لاجم ىف ةكرشلا لمعت له 5

 ؟ تاعيبملاو ؛ قيوستلا ميظنتو ةكرشلا ميظنت وه ام 5

 حنمو مصخلاو ريعستلاب ةصاخلا ةكرشلا تاسايس ىش أه

 5 نامتئالا

 ؟ ةكرشلاب ةصاخلا عورفلاو 5 عيزوتلا ذفانم ىه ام -

 ؟ تاجتنملا ميلست مظنو دقاعتلا ةيفيك -

 ؟ ءالمعلا عم ةكرشلا اهعبتت ىتلا عفدلاو  ميلستلا طورش -

 ةنايصلاو بيكرتلاو لقنلا لاجم ىف . ءالمعلل ةكرشلا تامدخ -

 ؟ حالصإلاو

 ؟ ةكرشلا اهيف لماعتت ىتلا تاجتنملا عاونأ مهأ ىه ام -

 ؟ تاجتنملا هذه عينصت متي فيك -

 نع زيمتت اهلعجتو انتاجتنمب ةصاخلا بويعلاو ايازملا ىه ام -
 ؟ قوسلا ىف ىرخألا تاجتنملا

 , ناولألاو لكيهلا ثيح نم انتاجتنمل ةزيمملا حمالملا ىهام -
 5 عنصلا دلب ؛ ماجحألا

 اهيف لماعتت يتلا تاجتنملا



 فرتحملا عئابلا

 نع زيزعلا كلهتسملا نهذب قلعت نأ نكمي ىتلا تافصلا ىه ام -
 ؟ كتاجتنم

 ةفلتخملا تاجتنملل ةيبيكرتلاو ةيعانصلا تانوكملا ىهام -
 ةةأشنملل

 ةكرشلا لمعت ىتلا تاليدوملاب تقحل ىتلا تاروطتلا مهأ ىهام -

 ؟ اهيف
 تآشنملا ءاوس جتنم لكب ةصاخلا تامادختسالا هجوأ ىه ام -

 . خلإ ... بتاكملا وأ لزانملل وأ ىرخألا

 ؟تايلطلا هذه ةيعون امو . ةقطنملا ىف ىلكلا بلطلا مجح وه ام

 ةليدب وأ ةيبعش عل ىف نولماعتي نيذلا نوسفانملا مه نمو
 ؟ ةأشنملا اهيف لماعتت ىتلا تاجتنملل

 مهأ ىه امو نيسفانملا دجاوت نكامأو . فيلاكتلا رصانع ىه ام -
 لمعت ىتلا طاشنلا قطانم ىف ةينالعإلاو ةيعيبلا مهدوهج

 ؟اهيف
 ىه امو ؟ نوسفانملا اهمدقي ىتلا تاجتنملا تازيمم مهأ ىهام

 مهنم لك زيمتي اذامبو ؟ مهتاجتنم تبحاص ىتلا ريوطتلا هجوأ
 ؟ نيرخآلا نع

 ؟ ضعبلا مهضعبو نيسفانملا نيب ةقالعلا ىه ام

 5 ةكرشلا عم نوبقترملا نولماعتملا مه نم

 ؟ مهنم عون وأ ةعومجم لك ىرتشت اذامو ؟ مهدجت نيأ -

 ؟ مهعم لماعتن نمم عاطق لك ىدل ءارشلا رارق بحاص وه نم
 تامدخ نم مهل مدقت ام لهو 5 نيرتشملا تابغر مهأ ىهام -

 ؟ تابغرلا هذه عبشت تاجتنمو
 ؟ ءارشلا تايلمعب مايقلا ىلإ نيلماعتملا نم ةئف لك جاتحت ىتم -



 ؟ نيبقترملا كئالمعل ةيقيقح ةمئاق ىلع لصعت فيك

 5؟ رمألا ةقيقح ىف عيبت اذام

 لس لي

 يي
 5 ةيلاتلا ةرابعلا ىَش كيأر ام

 عم ةيعيبلا ةقفصلا مامتإب اسيلتم ليمعلا طبضي ىذلا وه فرتحملا عئابلا 0

 .٠ ٠ « دصرتلاو رارصإلا قبس

 10 سس
 1 يي ل بوس و يه جت ب بيس بس صح ع جب وي صج سس يس سس

 غ7 ا بسسس تش طنب ب وتسبب م ا 0: سم سم مرسل



 فرتحملا عئابلا

 فرتصملا عنابلاو يواهلا عئابلا نيب قرفلا

 مامتإ ىف ىصخشلا مكحلا ىلإ ةقاضإلاب ىملعلا بولسألا مدختسي

 ليلحتو ٌوبتتلا اهيف ىعاري ةسوردم ةيملع تاوطخب . ةيفييلا ةقفصلا

 . تامولعملاو تانايبلا

 مامتإ ىف ىملعلا بولسألا

 . ةيعيبلا تاوطخلا

 8 مادقإلاو .٠ ىعو نود

 عادبإلاو راكتبالا بيلاسأ ىف ةرفو | عادبإلاو راكتبالا بيلاسأ ىف صقن



 ! نيبقترملا كئالمعل ةيقيقح ةمئاق ىلع لصخت فيك

 :عيبلا نف ىف ةيساسألا دعاوقلا

 ماعلا رهظملا ©
 ثيدحلا لخادم «©
 ةيصخشلا +
 ةفرعملا ©

 ةراهملا «
 ةنورملا ©

 ىخيراتلا روطتلا «
 ةرادإلا ةفسلف «
 ةيميظنتلا ةطيرخلا «
 ةيكلملا لكش «
 نيلماعلا تايعون «

 ةيقوسلا ةصحلا ©

 ةيعامتجالا تامهاسملا ©

 تازيملاو نسكاستلا ©
 تاعابشإلاو عفانملا «

 ةيسفانتلا ايازملا ©
 ريوطتلاو راكتبالا «
 تاجتنملا طوطخو ةليكشتلا «

 ايجولونكتلاو ميمصتلا «
 تاموصخلاو راعسألا ©

 خلإ ... نامضلا طورش «

 م



 فرتحملا عئابلا

 فرتصملا عيبلا لجر رود ةيمهأ

 ىأ اهيلع دمتعي ىتلا ةيساسألا ةزيكرلا وه فرتحملا عيبلا لجر نإ
 : ىلإ كلذ عجريو « هفادهأ قيقحت ىف عورشم

 هبعلي يذلا رودلا ةعيبط
 قرتحملا عيبلا لجر

 ىدل ةكرشلاةهجاووه هيلع دمتعت عورشملا ةرادإ

 سكعنتف ٠ ىجراخلا روهمجلا تاسايسلاو ططخلا عضو ىف

 يرام ةضورطو تافربمت .٠ نيبال حسكرم ةيعوسللا
 نامل دع تا باول ولدا ..نلقفلا

 ايلعلا قفادهألا قيقحت

 . ةكرشلل

 صك



 ؟ نيبقترملا كئالمعل ةيقيقح ةمئاق ىلع لصعت فيك

 حجانلا عيبلا لجر صئاصخ

56666 
5626 
2 
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 كمهت حئاصن

 ةميق تاذ نوكت دق ىتلا حئاصنلا ضعب كل مدقن ءزجلا اذه ةياهن ىف

 : عيب لجرك كفادهأل كقيقحتو كئادأ ةيمنت ىف

 سس سس سس



 فرتحملا عئابلا

 نم تنأ ىه ةسسؤملاو ةسسؤملا تنآ كنأ امئاد ركذت :ىلوألا ةحيصنلا
 كلتو ليمعلا كلتذ نيب لصولا ةرمه كنأو .. ليمعلا رظن ةهجو

 ام ردقب كنع ًاديج عابطنالا نوكي ام ردقب ىلاتلابو .. ةسسؤملا

 ضراع ءارش قيقحتل ليمعلا ىلع طغضلا لواحت الكهف يناثلا ةحيصنلا

 0 اولاق اميدقو . لماعتلا ىف ليمعلا رارمتسا وه مهملاق ..

 ْ .ء عطقتم ريثك نم ريخ مئاد

 تايبلطلا ذيفنت ىلع كرود رصتقي نأ بجيب ال :ف تكل اثلا ةحيصنلا

 كلت قلخب موقت نأو ةيلعاف رثكأ نوكت نأ بجي لب .. ليمعلل
 كليمعغ اع !ديش مرتك [ذ[ ةلإ كللؤ قك وشو نقو.. ةتايدلظلا
 اذهب مايقلل دادعتسالا كيدل ناكو : هيلع ريثأتلا لخادم كلذكو

 ا

 نم نأ ركذتو .. ًايتاذ ةيعيبلا كتاراهم ةيمنت ىسنت ال:ةعيبارلا ةحيصنلا
 ىبجاو دؤأ مل ىتنإ امئاد كسفنل لق !! لهج دقف تملع ىننأ لاق

 5 لمألاو ةسرامملاو لمعلاب كسفن روطت نأ لواحو .. ىغينب امك

 حلاصل اهلالغتسا بجي صئاصخو تامس كتفيظول :ةسماخلا ةحيصنلا

 قلد نهو ففشلا كلولامعو لمعلا

 . لاوحألا ةيبلاغ ىف رشابملا فارشإلا تحت لمعلا مدع -

 . ةيعيبلا ماهملا ددعتو عوقت -

 . رشبلا نم ةنيابتم طامنأ عم لماعتلا -

 . ىداعلا ريغ ىنهذلاو ىتدبلا دهجلا

 كتذ هبلطتي امو ةسسؤملا تاكلتمم ضعبل رمتسملا كمادختسا -

00 



 9 نيبقترملا كتالمعل ةيقيقح ةمئاق ىلع لصحن فيك

 . ةنامأ نم

 . رفسلاو لقنتلا

 . لخدلا ةدايز صرف ددعت -

 . ةسفانملاو قوسلا طوغض ددعت

 اهتاجتنمو ةسسؤملا نع ةفرعملا ةيمنت ىلإ ةحلملا ةجاحلا -
 . خلإ... ةماعلا فورظلاو ءالمعلاو نيسفانملاو

 «المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هللا» نآب ةياهنلا سف ركذتو



 فرتحملا عئابلا

 ةسسؤملل ةبسنلاب ةيعيبلا تاراهملا ةيمنت ةيمهأ

 ةيحبرلاو لامعألا مجح ةدايز

 ةيقوسلا ةصحلا ةدايز

 قوسلا نم ةديدج تاعاطق ةيطغت

 نييلاحلا ءالمعلا عم ةقفالعلا ديطوت

 ةرادإلا تارارقو تاسايس قيبطت

 ةمظنملا ةعمس نيسحت

 ةسكاعملا تاريغتلا ةهجاوم

0 
9 
+4 
# 
0 
 جتنملا ريوطت ىف ةدعاسملا «©

4 
4 
 ةمظنملل ةيقيوستلا دوهجلا ديحوت ©
 ةديدجلا تاجتنملا ميدقت ىف حاجنلا 4+
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 عيبلا لجرل ةبسنلاب ةيعيبلا تاراهملا ةيمنت ةيمهأ



  فرتحملا عئابلا
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 قيوستلا ىنعم ال أ فرعن نأ ىفبني عيب ةملك ىنعم مهفل

 ظ ١ . قيوستلاو عيبلا نيب ةقالعلا ةقييطو

 ىتلاو ةلعافتملاو ةلماكتملا ةطشنألا نم هوم

 نم كلذو تابغرلاو تاجاحلا عابتإ فدهتست
 . لدايتلا تايلمع لالخ

 اهيف مكحتت ىتلا ةيقيوستلا تاريفتملا ةفاك

 ' لمشتو اهترطيس قاطن ىف لخدتو « ةرادإلا

 . رعسلا . ناكملا . جتنملا

 طيشنت  ىصخشلا عيبلا  نالعإلا) جيورتل
 . (ةياعدلا  تاعيبملا

 ىتلا .. ةيعرفلا ةيقيوستلا ةطشنألا دحأ وه

 قيقحتو ءالمعلا تاجايتحا ةهجاوم فدهتست

 .تامدخ وأ تاجتنم نم هميدقت متي امع مهءاضر

 متي ىتلا ةيجيورتلا تالاصتالا لاكشأ نم لكش

 اف نم ةعول ايمو يرك قنا ىلإ ايلكت
 0 . عئابلا وأ فظوملا



 فرتحملا عئابلا

 : ءاصقنتسإ

 هتايلوئسمل فرتحملا عيبلا لجر كاردإ

 تابلطتم نم بلطم نع اهنم لك ربعت ىتلا تارابعلا نم ًاددع ىلي اميف
 كتققفاوم ةجرد ديدحت مث ةقدب اهتءارق وجرملا . ىعيبلا لمعلا ىف حاجنلا

 ةجرد سكعي ىذلا دومعلا تحت (22) ةمالع عضوب كلذو اهنم لك ىلع
 ةرابع لك مامأ كتقفاوم

 نيسفاتملا نع هتفرعم ىلع صرحأ ام

 . اهب نوعيبي ىتلا راعسألا وه

 ىف ةيناث ريكفتلاب ىسفن لغشأ ال
 ىريس طخ تارا اهتتهالا ليشنلا
 . مويلا هعم دعوم ىلع ىننأ ملعأو
 تاعيبملا مجح ةدايز ىلع امئاد لمعأ

 ًامئاد مهملاف ةفلكتلا نع رظنلا فرصب أ
 .ةنكمم ةيمك ربكأب عيبلا وه

 وأ تانايب ىأب ةكرشلا ةرادإل مدقتأ ال

 .كلذ ىنم تبلط اذإ الإ قوسلا نع تامولعم
 ىف لخدتلا ىيجاو نم نأ دقتعاأ ال

 ىردأ ةكرتشلاف ةيغيرلا يمنع دريس
 ىو فاقؤن
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 هقرط هل مداقلا ماعلا نع تاعيبملا ريدقت

 .كلذ ىف عيبلا لجرل لخد الو هبيلاسأو
 , ىوقلا سقانملل الإ ًامامتها ىطعأ ال
 ربتعب هيف ريكفتلاف فيعضلا سفانملا امأ
 ظ . تقولل ةعاضإ

 تالفحلا روضح ىف اريثك ددرتأ ال

 . ةنيعم تابسانم ىف ءالمعلا اهميقي ىتلا
 تاضارتعا ريثي ىذلا ليمعلا لضفأ ال

 . جعزم ليمع ىريدقت ىف هنأل
 اهنأ ىعيبلا ليمعلا ىف ةريخلا ةزيم

 ءانثأ هلوقت فوس ام ظفح نم كنكمت

 .بلق رهظ نع  نولوقي امك ليمعلا ةلباقم



 ! فرتحملا عئابلا

 ءاصقتسإ

 ىعيبلا مهكولسل نيعئابلا كاردا سايق
 اهتءارق وجرملا . ةيعيبلا ةيلمعلاب ةقلعتملا تارابعلا نم ددع ىلب اميف

 ةرابع لك مامأ كتقفاوم ةجرد سكعي ىذلا دومعلا تحت ( هس )

 ليمملا هجاتحي ام ةفرعم ىف لخدتلا مدع لضفأ
 .ًامامت هتاجاح فرعي هرايتعاب
 ىعدتسي امم ةيئارشلا هفادها ليمعلا كردي ال دق
 . هتدعاسمل ىلخ ادت

 نم ريكأ ةجردب ليمعلا ىلإ عمتسي نأ ىلإ ىعسأ
 . هيلإ عامتسالا

 كشي ال ىتلا ةملسلا دئاوف ىلع زيكرتلاب متهأ ال

 . اهيف ليمعلا
 نود ةيساسأ ةقصي ةملسلا تافصاوم حيضوت ىلع زكرأ

 3 اهعفانم نايبل عاد

 . ليمملا هب متهي امب سيلو هعيب هيلع بجي امب متهأ
 ال ةملس ءارشي ليممعلا عانقإ ىف ىتاراهم مدختسا

 . اهيلإ جاتحي
 .هيلإ جاتحي امم رثكأ ءارشب ليمعلا عانقإ لواحأ ال

 ىرخأ ةعلس هيلع حرتقأ الو ليمعلا بلط نفتأ نأ ىلع |

 . ىمهف «ىيسي ال ىتح
 مامتهالا ئلعو ًامامت هتحلصم ليمعلا فرعي

 . عئابك يتحلصمب
 . هئاضرإ درجمل ليمعلا عم ققتأ

 ىزيكرت نم ربكأ ةجردب ليمعلا بساني ام عيب ىلع زكرأ
 . هعيب ىلع بجي ام ىلع
 ىف هتدعاسمل ليمملا ةحيصن ىتيئوئسم نم سيل
 ٠ هيلع ىطخضب رعشي ال ىتح ءارشلا
 . هل لضفأ ءارش رارق ىلإ كلذ ىدأ اذإ ليمعلا ضراغأ

 . ىتفو ريفوتل ليمعلا تاراسفتسا نع ةباجالا بنجتأ
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 ةكفرعملا ءاصقتسإ

 ىقيوستلا موهمملاب

 اياضق ىطغت ىتلا تارابعلا ضعيب ةمئاق ءاصقتسالا اذه نمضتي

 ىقيوستلا موهفملاب ةفرعملا ةيمنت ىلإ فدهيو . ةعونتم ةيعيبو ةيقيوست
 تارايبعلا هذه نم لك ىلع كتققاوم ىدم ددحت نأ وه كنم بولطملاو

 كيأر نع ريعت ىتلا ةياجتسالا ةحرد تحت ) ا

 قفاوأ ال ىلإ | قفاوأ 4
 1 - دح تا ارابهعلا

 . عيبلا وه قيوستلا

 . ىسيئر وه ليمعلا

 . قح ىلع ًامئاد ليمعلا

 ىميبلا اهزاهجو ةمظنملا ىف ةقثلا
 .تامدخلا قيوست ىف ًادج ماه رصنع

 اة نموبللا قاوحلا ةيمسا ذل
 . تامدخلا قيوست ةيلمع

 . اهسقني اهسفن عيبت ةديجلا ةمدخلا

 ع رول ع سلنلا عيبلا لجر

 .  .اهعيبب ىتلا ةمدخلا بحيو ليمعلا



 فرتحملا عئابلا

 قفاوأال | ال | ىلإ | قفاوأ | قفاوأ
 5 3 - 3 تارابعلا

 وه ءالمعلا تابغرو تاجايتحا

 تابيجيتارتسال لوألا هجوملا

 .ةمظنملا ططخو تاسايسو

 ةدايز ىه حجانلا عيبلا لجر ةمهم

 .ةليسو ةيأب ءالمعلا ددع

 نع تامدخلا قيوست فلتخي ال

 .ةيداملا علسلا قيوست

 ةلحرم ىلع قيوستلا رود رصتقي

 .ةمدخلا جاتنإ دعب ام

 ةطيحملا ةئيبلاب ةمظنم ةيأ رثأتت

 . ةيلدابت ةفالع ىف اهيف رثؤتو اهب

 هنأ ىلع قوسلا عم لماعتلا لضفي

 . ةدحاو ةدحو

 اتت ىف مهاسي نأ ىرتشملل نكمي
 . ةمدخلا لك وأ ءزج

 ىقيوستلا موهفم لا حمسي ال
 هنأل ةئداعلا حابرألا قيقحتب ةمظنملل

 تاجايتحا عابشإ ىلع اساسأ زكري

 . ءالمعلا تابغرو

 ةمظنملا نم ىقيوستلا جيزملا نوكتي

 . قوسلاو جتنملاو
 ريغتلاب ةيقيوستلا ةكيبلا مستت
 . عيرسلاو رمتسملا
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 قفاوأال | ال | ىلإ | قفاوأ | قفاوأ
 4 قفار - ةدشب

 دقت ىلا ىه ةعجانتا ةمظنكإا

 55 ىه نوكت ىتلا ةمدخلا قوسلل

 .٠ 2 .اهتيحبر مظعتو ءاهجاتنإ ىلع

 ةيصخش نع ةمدخلا لصفنتت ال

 الو ءالمعلا نع ثحبن نأ بجي

 ؛ انه نودعيد ميه

 ددج ءالمع نع ًامئاد ثحبن اننإ

 ءالمعلا ءاضرإ ىلع صرحن نكلو

 . ىمادقلا

 قيوستلا ةيجيتارتسا عابتا لضفي

 .قوسلا نم نيعم عاطق ىلع زكرملا

 ةطلسب قيوستلا ريدم عتمتي

 تا ارادالاب هتقالع ىف ةيراشتسا

 . ىرخألا

 ىف ليكشتتلاو عيونتلا تاسايس
 تارابتعا اهمكحت نأ بجي تاجتنملا

 1 .طقف ةفلكتلا
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 عجارملاةمئاق

 ىهنتو كتارادإ روطت فيك كتاعيبم ىرت فيك. كاموركام  ه كرام ١

 . 1997 :, ريرج ةبتكم . ةيلاعفو ةءافكب كلامعأ

 ةعماج . ةراجتلا ةيلك . قيوستلا نفو ةرادإ . ىرهزألا نيدلا ىبحم .د " 

 . اوك ىبيرعلا ركفلا راد . ةرهاقلا

 "  قيزافزلا ةعماج : نسحملا ديع دمحم قيقوت دمحأ ىيرعلا دمحم .د .

 زال ةيبرعلا ةضهنلا راد ,

 لآ ف : ريرج ةبتكم . نيئدتبملل قيوستلا ٠ مياهر ناسكلا

 عم لماعتلا تاراهمو عيبلا نف  ةرونملا ةنيدملاب ةيعانصلا ةيراجتلا فرغلا  ه
 . ه ١5١5 تامولعملاو ثوحيلا زكرم . ءالمعلا

 ره كده: لاهقلا ةانمنلا| ديك لممحلا دس قسما ةفلط نو
 7٠٠١. , ةروصنملا ةعماج . ةراجتلا ةيلك . « 5 ةءافكب ةيعيبلا كلامعأ
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 +٠ قيوستلل ثيدحلا موهفملا

 5 ةديدج لامعأ بذج ةيفيك

 ىف ةثيدح ةيقيوست تايلآ

 0 ددرتملا ليمعلا عم لماعتت فيك

 3 ةيعيبلا قطانملا ةرادإ

 و ةيعيبلا قطانملا طيطخت

 م تاعيبملا عازتنا تايساسأ

 4 ةيعيبلا ةردقلا سايق

 59 قحالم

 94 سرهفلا

 د





0
0
 

ا ا
ا
ا
 

ح
ك
 
ل
ا
ل
ت
 
/1
 
ا
ن
ا
ن 
ما
ا 1 
نا
 ا

ل
 
2
6
 

 1 ةطعاةيبأ رئارزو رقت قا

 نارا | م 1 در


