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 فز
 ىلإ اقيرط هب هل هللا لهس املع هب سمتلي اقيرط كلس نم' ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 "ةنجلا

 ةريره يبأ نع ننسلا باحصأو « ملسم هاور

 يمأ ىلإ ءيدوجوو ينايك ببس ىلإ اهيدها يتلاو هذه يتركذم مامتإ ىلإ انقفو يذلا هللا دمحلا

 هللا لأسا يتلا ةيحضتلاو بحلا لاثم ىلإ «يئاشنإو يتيبرت يف اهرمع تاونس تقرحأ يتلا

 .تييح ام ادبأ اهيصعا الأ لجو زع

 لهألا ىلاو يتخأ ىلإ و هظفحي نأ لجو زع هللا نم ايجار انانحو ابح ينقرغأ يذلا يدلاو ىلإ

 ءاقدصألاو بابحألاو براقألاو

 يذاتسأ ةصاخو فيكملا يندبلا طاشنلا مسق ةذتاسأ لك ركشلا ليزج ركشن امك

 لامج ىنارقم روتكدلا فرشملا

 ىتايح راوشم ىف ىنقفوي نأ ايلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأ لكب لجو زع هللا لأسأ امك

         لامك شاطب
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 رس

 ىلإ اقيرط هب هل هللا لهس املع هب سمتلي اقيرط كلس نم' ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 "ةنجلا

 ةريره يبأ نع ننسلا باحصأو « ملسم هاور

 يمأ ىلإ ءيدوجوو ينايك ببس ىلإ اهيدها يتلاو هذه يتركذم مامتإ ىلإ انقفو يذلا هللا دمحلا

 هللا لأسا يتلا ةيحضتلاو بحلا لاثم ىلإ «يئاشنإو يتيبرت يف اهرمع تاونس تقرحأ يتلا

 .تييح ام ادبأ اهيصعا الأ لجو زع

 لهألا ىلاو يتخأ ىلإ و هظفحي نأ لجو زع هللا نم ايجار انانحو ابح ينقرغأ يذلا يدلاو ىلإ

 ءاقدصألاو بابحألاو براقألاو

 يذاتسأ ةصاخو فيكملا يندبلا طاشنلا مسق ةذتاسأ لك ركشلا ليزج ركشن امك

 ىتايح راوشم ىف ىنقفوي نأ ايلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأ لكب لجو زع هللا لأسأ امك
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 'هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم " : ملس و هيلع هللا ىلص لوقي

 .هنسحو يذمرتلاو دمحأ هأور * فيرش ثيدح*

 لمعلا اذه زاجنإ يف هتوقب انقفو يذلا هركشأو هللا دمحأ انيبن لوقب المعو

 انحنم يذلا ربصلاو ةميزعلاو ةدارإلاب انيلع هماعنإو

 لمعلا اذه زاجنإ ليبس يف انيلع اولخبي مل نيذلا انيدلاو ركشن كلذك«هايإ

 " لامج ينارقم' روتكدلا فرشملا ذاتسألا ىلإ ركشلا ليزجب مدقتن امك

 انيلع اهب لخبي مل يتلا تاهيجوتلاو حئاصنلا ىلع

 ديعب نم وأ بيرق نم مهاس نم لك ىلإ ركشلا ليزجب مدقتن امك

        



    
    

 .ايلقع نيقاعملا لافطألل ىعامتجالا لعافتلا ةيمنت ىلع ةيكرحلا باعلألا ريثأت :ناونعلا

 اضر ديعس دمحم ةراحوب / لامك شاطب :ةبلطلا دادعإ نم

 لامج ينارقم/د: فارشإ

 ةلكشم نأب انظحال ايلقع نيقاعملا لافطألا نم ةحيرشلا هذهل ةيناديملا انتعباتم لالخ نم

 ءاوس نيرخآلا عم لعافتلا يف تايوعص مهيدل ايلقع نيقاعملا لافطألا نأ يف نمكت ثحبلا

 هذه لح ىلإ انيأترا اذل ,مهرسأ عم وأ عمتجملا لخاد وأ ةبوبرتلا ةسسؤملا لخاد مهنارقأ عم

 تاسسؤملا لخاد ةيكرحلا باعلألا نوسرامي لافطألا نم ةئفلا هذه لعج لالخ نم ةلكشملا

 . ةئفلا هذهل ةيعامتجالا ةلاحلا نيسحت ىلع اهريثأت ىدم ةفرعمل ةدوبرتلا

 لافطألل ىعامتجالا لعافتلا ةيمنت ىلع ةيكرحلا باعلألا رثا ةفرعم ىلإ ةساردلا هذه فدهت

 ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ةئفلا هذه لافطأ نيب قرفلا ديدحت عم ايلقع نيقاعملا

 عوضوملا ةعيبط عم بسانتي يذلا يفصولا جهنملا اندمتعا كلذ قيقحت ليبس يف و نيسرامم

 10 ايلقع قاعم لفط 20 نم تنوكت ةنيع ىلع ةساردلا تيرجأ ثحبلا تايضرف تابثإل و

 عمتجم نم هيدصق ةقيرطب تذخأ ,نيسرامم ريغ 10و ةيكرحلا باعلألل نيسرامم لافطأ

 ىلع نيفرشملل ةهجوم تناك اينهذ نيقاعملا لافطأل ثحب سايقم ىلع اندمتعا امك ,ثحبلا

 لفط لك تافرصت قفو سايقملا ةلئسأ ىلع فرشم لك بيجي ثيحب لافطألا نم ةئفلا هذه

 يجوغاديبلا يسفنلا زكرملا امه نيتسسؤم يف ةساردلا هذه تيرجأ و فصلا لخاد هلعافت و

 .(مناغتسم )راينيبيب اينهذ نيقاعملا زكرم و (مناغتسم )نارغزم اينهذ نيقاعملا لافطألل

 يعامتجالا لعافتلا قيقحت يف لاعف رود و ريبك ريثأت اهل ةيكرحلا باعلألا:جئاتنلا مهأ نم و

         .ايلقع نيقاعملا لافطألل ديجلا
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 ا ةةلنطمغ 0ع او ؟.ععارعمعطع:

 '[ 1ع: [ء1للعأ لعد زعاتع لع طممات1؟عططعالا كالت 1ع 067ء10ممءاطمعاتلا ع 0

 501216 مماتتت 1عد ةمكدماك 8210163765 11.

 طمموت6 مدت 1ع5د ة101ه25: 8ظوعدعطع اكمسصممل / 8هانطقتم طنط قتما030 526عل 2

 كام ءاك1ك100: ط0. 7/10هاكطخممت لةطمقل

 ل 137ع1ذ 00ا1ع 5111971 اعمدتم لع نع ؟ععدمعاا 0' عدكقماأك 12120162265 21172[22612 5

 35005 1عام210116 نانع 1ع م01 ةطمع لع ؟ععطغت ءطع 16510ع لهصك 1ع ظدتغأ نانع 1عد مكاو

 طقصل1ءدم65د طممعمأهتتتع 00غ لعد 011 ان1غ65 3 101613 عأتت 376ع ]عد ةتناتعك, لاذع 0ع 501(

 جكتعع 1عاتتك ءقط02120ع5 هان 5عا2 لع 1"ةغ2ط]1155عطمعمأ 0' عمك عا عمعاتمعاأ 011 211 5ها2 0ع 2

 كمامتنلا11131166 011 37هع ]عادتك 1هتطمل]1ة5ر 20115 357015 002 066106 1ع 16501101 ع

 ممماطا ةطمع هل 1ظهلكدما ءعانع 2216 عم11ع لعد ءمكدمأك ]0113246 3 ع5 زعاتتع 101165[01126 3

 دعا لعد ةادط]155عرمعما5 0'ءمكعأ عمعمدعالا م0111: 7011 !'ةطصم ]عانت لع ]عاتتن آطدرج2عأ كانك

 1"ةمم61101200 لع 1 62غ 50121 لع نع عمان.

 عالم ةادلع ؟؟15دلا 3 ءممصقت اع 1'عللعأ لعد زعادرع لع 2ممات17عططع اكد كاتتن 1ع

 0617ء1امممعدمعما لع !"ةمغععدعلم0 50ه121ع ءكطعج 1عد ءمكذماك 1212016265 3115[22612 0

 1لعمال مما 12 ل11 ةمعمعع ءماتع 1عد هطادمأاك لع هعانع 0216 عم11 نانت م1202 5

 لعاتتع لع طمما117عططع1ا ءأ هعاتتع 0111 26 2121011611[ 235. 20111 797 2215761111, 1011589 5

 200مأ6 انصمع ممعاط0لع لعوعتمأالكتع 202 م16ع 3 12 0هطتتع ل11 511]عأ ءأ 20111 20101171 5

 طومماطغودعد لع ؟:ععالعتعاطع 1" ةاتلع 2 616 70ع26ع ىاتتت 1115 0

 لع ؟تمعأ مكسات طقم 0122م65 طمعا هنت, للع علمك نا11 212610112124 عد ]عانت

 1م عاتتك ءأ لتطع نانآ1 2ع م1261011214غ م35, 014 616 ءعال165 لع طمهم]1غطع 7010111 0ع 2

 هماطتملا1 122116 لع 1ععطع1 طع.

 لواتك 20115 50101025 6ع21عطمعالا 22211565 كاتت اع 6ءاطعااع لع [ععطعت ءطع 70111 5

         ءمكذمأك طقصل1ءدجج 2مع121122 0111 62غ لل218ع6ع 715 15 511061515ءاتتك 1ع تع عما



    
    

 0 ءمكماأك هلم نانع 2قهوالع 511715715ءاتتن 162010 هتنتع 011251005 لع !'"ةءعطعااع عد

 1همعالما لحد ممم هر عدمعالا ءهأ لع اص عممعاتما لع كقواتع ءمكدما ه2 ء1255ء. (نعانع

 ةانلع 2 66 ممع26ع لقمك لعاتتع 1051611005, 3 535011: 1ع (نعطانع 257:2ط010 عاوانع 01:

 ءةمكدمأك طقصل1ءدج6د طمعمأقتنتب 11222 عقم (2[1105عطقمعال) ءأ 1ع نعمتع 2ءعماطلم

 طقصل1 ءدرم6 طمعدأدل (81056غ3 عدم عال.

 طدحسمت 1ع5 16511125 1ع5 ماانك 122201163215: 125 زعاتت» 01266101165 01غ 111 5172110 120م2[ ءأ

 الم 1616ه هلل ءدعع لمسك 12 162115205 لكرسع اطعططمع 12661261012 5061316 20111 5

 ءةركفتمأاك 12110162065 611.

        



    
    

 1[ عوعوتعال 7

 "1116: "1 طع ءلععأ 01 طمم1ءعاطمعتلا عدتمع5 00 طع 0ع77ء1همططعاا 01 500121 0

 101 طمعا 2119: طقص 01 مدرج نحل 1

 طرعموتمعل ط5 لطع دذنلعمأ5: 8ظدعمعاطع اكمصصمل / 8هانطقتم اكن طقتلتت 20 526مل 23

 كا1مء1لك15100: ط0. 7/10]كطخمما لةطمقل

 '] طخغمات عاد هدتك 21ع10 101105-انرم غم اطنخ ؟ععممعما 018 طمعطأ ]17 طقص01عد7 ممل 1م

 تع 201ععل اطقأ اطع ؟عوعوتعا ممماط] عمد 11م5 ام طع دعا اطقأ ةطمع119]2[2 2012220

 ءاطتالتعم طقحتع لت ءادلاعد ام 1م عا عام ع اةماغط هاطعتو, 78طعاطعت 1/1 اطعأت ع5

 متاطتم اطع ءلتتعد0همهل آمكأل 1102 01 1 طنم طع كمطمصتطلات137 01 171غ طعاتت [ظهتطمتلل عر

 50 78:عم 0عع1لعل غم ده17ع انك ممطاعطم 67 طقلكتمع اطلع ت2ئععم177 01 ءطت]]1عطد 131

 1201ءارمعالا عدتطمعد ؟ةملاطتسم ءهلا1ع261052] 12516101005 غ0 5عع 101787 اطعال 28[ععأ اطع

 1م 101عامعالا 01 طع 50ءاد] داهطتك 01 طلتك ج01

 "1 طلع 561059 هتطمعل غ0 12017 طع ء؟آلععأ 01 2720017ءططعاا عدططعد 01 اطع 0ع7ع1همططعاتا 01

 50121 امغعم دعم 101 طمعضخملا7 طقصل1ءدمزمعمل ءطتالتعم 1غ 10عمن مع طع

 لت ععمعع عار عع ءطتال1 عمو 01 طلح قلع عمات اىنطم م12عا1 عع 220712124 5210265 20

 اطموع ا8ثطم دنع 00غ م[2عءانعتمس ع. ]02 010عم غم ةعطتعاتع اطتكر 7ع 200 ماعم اطع لعوعتم 7ع

 طمعاطم ل لطقغ 15 مرمتممعمكان12غع ا1/خغط طع 0هطتتع 01 طع [ممأع 320 غ0 م1017 طع

         1عوعوج عا طومواطعدعد. '[طع 51037 5735 «020121غعل ه2 2 ؟ةططم1ع



    
    

 طم 20 ةممعد62119: طقطل1ءدرج ممل كتل لمعم, 10 ءطتالتعام ط0 هتتع 71212115 03

 عماطمعد 300 10 ا1ئطم هع 70غ م12عانءام عر 7/ءهاتع اةلكعام اص هنت 126ء206ع0 طمهتتمعتت 00

 اطع [عوعوتمعأال 0مل 117

 16 1735 اهلكعم اص هلل 1212060 1733: مام اطع 1عوعدتنعال ت0طحتملال 11637, 210 1ع 2150

 1عا1عل هم 3 [عوعوتعاط 5ءدلع 10+ طممعمأدلاا7 طقص01ءدرج ممل ءكطت]لتلعات اطقأ 735 011ععاعل م

 5112617715015 01 طلتك ءقنععم177 01 ءطت]لتنلعم 50 اطقغ ءدعط 511م151501 2051ءعاك اطع 5؟هدلع

 نانعوأ1 همك 2ععم1لتمع غم ءدعا ءاطللل'5 طعطقكت1م همم 1ماع1ة عالم اص طع 25510010

 '[ طلتك 561037 135 2020112أغع0 1م 00 امكان 025, 12210177 طع 57:ءطم10 عاعدل نعمات

 101 81 عءعمغدلا7: فصل 1 عد ممل (نطت1 لمعت, 711372 عادت (1105[ة عطقمعام) 300 طع (نعداعا

 1/1 عمخغملاو: طقصل1ءدج معمل طءمامستت (3[0105 عدصعال). ختممع طع 1205[ 211[11201[

 1[عدات لاك: 22017 ءامعالا ع322ع5 1220 2 عمدا 1202 م0عأ 200 هن ءآلععاتالع 101ه زلط 32عطقعالا 2ع

 عم00 50عادل اس عموه عالم 101 ةطع2121157: 2201و 7مل
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 :ةمدقملا - ]1

 دادزي و تاعمتجملا مظعم يف ةيسفن و ةيناسنإ ةلكشم دعت اهعاونأ لكب ةقاعإلا ةلكشم نإ

 اونوكيل نيقاعملا ةياعر دعت ثيح ةمدقتملا تاعمتجملا يف ةصاخ ةلكشملا هذهب مامتهالا مجح

 .قاعملا ةرسأ لهاك ىلع ءبعلا فيفختل عمتجملا عفن يف مهاست ةلاعف ةيجاتنإ ةقاط

 ةيدسج ةقاعإ تناك ءاوس مهيدل تاقاعإ دوجو نم نوناعي لافطألا نم ريثكلا نأ دجن ثيح

 يدحتلا اذه ردق ىلع نوكي نأ هيلع بجي و قاعملا لفطل يدحت ةباثمب دعت يه و ةيلقع وأ

 يف اقئاع وأ نيرخآلا عم هلعافت يف هعمتجم لخاد هل اقئاع نوكت نأ ةقاعإلل حمسي ال نأ و

 . حاجنلل هل ازفاح نوكت نأ بجي لب هتسارد

 ةقاعإلا يه اهدعب وأ ةدالولا لبق ءاوس لافطألا اهل ضرعتي يتلا ةعئاشلا تاقاعإلا نمو

 ىوتسم يوذ ةئفلا هذه لافطأ نال ارظن اهب مامتهالا بجي ةماه ةلكشم ربتعت يتلا ةيلقعلا

 و عمتجملا بلاطم عم فيكتلا ىلع مهتردق نم كلذ قوعي امم ضفخنم يفيظو يلقع ءادأ

 امير لب عمتجملا ىلع قوقح هل نيقاعملا يقاب نأش هناش ايلقع فلختملا لفطلا و.هتاعقوت

 ام الو هعفني ام فرعي ال هنا ثيح, ةياعرلل ىرخأ ةئف يأ نم اجايتحا رثكأ قاعملا اذه ناك

 ةئفلا هذه صئاصخ نمو ,اهتعيبط و ءايشألا صئاصخ نيب ىرخأ وأ ةجردب زيمي ال هرضي

 يف صقن مهيدل يأ ,نيرخآلا عم لماعتلا و عمتجملا لخاد لعافتلا يف ةبوعص مهيدل نإ

 لافطألا نم ةئفلا هذه يبرت يتلا ةيوبرتلا تاسسؤملا رود يتأي انهو. يعامتجالا لعافتلا

 كلذ متي و ةيسفنلا و ةيندبلا مهتاطاشن و مهكولس و مهتاداع يف ريثأتب موقت ثيحب نيقاعملا

 ةيكرحلا باعلألا ىلع اهدامتعاب ةيضايرلا و ةيندبلا ةيدرتلا ةصح ىلع تاسسؤملا دامتعاب

 . اهتدش و ةقاعإ لك بسح و ةئفلا هذهب ةصاخلا

 ةلحرم ىف هومن و قاعملا لفطلا ةحصل ةززعملا رصانعلا نم ةيكرحلا باعلألا ربتعت و

 لفطلل ةنيمث ةصرف رفوت ةيكرحلا باعلألاف ,هعمتجم لخاد هلعافت كلذك و ةركبملا ةلوفطلا

 نمو هسفن نع ريبعتلا نم اهلالخ نم نكمتي ةيعامج وأ ةيدرف باعلألا تناك ءاوس
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 كاكتحالل قاعملا لفطل ةصرفلا رفوت كلذك و انايحأ اهديدحت و لب هتاردق فاشكتسا

 اهب رمي يتلا ةيكرحلا براجتلا هذه دوقت امك,مهعم لعافتلا و لافطألا نم هانرقا و نيرخآلاب

 ةقثلا و ةكراشملاب عاتمتسالا و حاجنلاب روعشلا ىلع هتدعاسم ىلإ ةلحرملا هذه ىف لفطلا

 . سفنلاب

 ةيمنت لجا نم كلذ و ةيعامتجاو ةيناسنإ ةرورض ايلقع فلختملاب ةيانعلا ناف انه نم و

 لخاد لعافتلا و عقاولا عم فيكتلا نسح ىلع هدعاست يتلا ةيعامتجالا و ةيسفنلا هتاراهم

 ىلع ةيكرحلا باعلألا ريثأت ىدم و رود ةفرعمل ثحبلا اذه ءارجإ ةركف انيدل ترهظ انه نمو

 و ةصاخلا ةبويرتلا تاسسؤملا لخاد ايلقع نيقاعملا لافطألا ىدل يعامتجالا لعافتلا ةيمنت

 .قاعملا لفطلل ةبرمعلا ةلحرملا هذه لثم يف باعلألا هذه ةيمهأ

 :ةيلاكشإلا -2

 و جالع و بعل ةضاير يه نكل و بعل درجم تسيل ايلقع نيقاعملا لافطألا ةضاير نإ

 نيقاعملا لافطألل ءادألا ريوطت نكمي اهلالخ نمف ,كولس ليدعت و تاراهم باستكا و حبورت

 و كولسلا يف روصق اهبحاصي ةيلقعلا مهتاردق يف صقنب ايلقع نيقاعملا فصتي امك, ايلقع

 ةيندبلا ةيبرتلا جمانرب يفيف ايلقع نيقاعملا لافطألا ةكراشم ربتعت اذل, نيرخآلا عم لعافتلا

 بناوجلا يف سيل ةليهأتلا فادهألا قيقحتل ةيرورض ةيكرحلا باعلألاب مايقلا لالخ نم

 .قاعملا لفطل ةيعامتجالا و ةيسفنلا بناوجلا لك يف لب بسحف ةيكرحلا و ةيندبلا

 ىلع نوكت قاعملل ةمهم ةهجوم ريغ وأ ةهجوم تناك ءاوس ةيكرحلا باعلألا ربتعت كلذل

 وه بعللاف , عادبإلا و فاشتكالل اميلس اقطنم لكشت نأ نكمي ,اهلالغتسا و اههيجوت نسحأ

 وهو, ةيلاعفنالا مهرعاشم جارخإل و مهسفنأ نع ريبعتلا يف اينهذ نيقاعملا لافطألا ةغل
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 ىلإ مهضرعي امم ةئفلا هذه ىدل ةفيعض ةليسولا هذه نوكت ذإ نيرخآلا عم لاصتا ةليسو

 . عمتجملا دارفأ بناج نم لامهإلا و نايحألا نم ريثك يف لهاجتلا

 لزنملا دعب لافطألا اهيلإ لقتني ايلقع نيقاعملا لافطألا يبرت يتلا ةيوبرتلا تاسسؤملا ناف اذل

 ةيعامتجالا و ةيسفنلا و ةيندبلا مهتاطاشن و مهكولس و مهتاداع يف ريثأتلاب أدبت و ةرشابم

 دقعلا نم صلخي امك نيرخآلاب لفطلا ةقالع زيزعتل كلذو ,ةيكرحلا باعلألا قيرط نع

 ةحاتإ يف ةيعامتجالا ةيحانلا نم هرود لثمي و. تابارطضا هل ببست ام ابلاغ يتلا ةيسفنلا

 يف مهاست يتلا ةيعامتجالا هتاردق ةيمنت و عمتجملا دارفأ نم هريغ عم ءاقترالاب لفطل ةصرفلا

 قيقحت و لفطلا اهيف شيعي يتلا ةئيبلاب مءالتي امب عمتجملا مدخت ةروصب لفطلا ةيمنت و ءانب

 يف ةمهملا ةيرمعلا ةلحرملا هذهب مامتهالا انل يغبني اذل , ةحيحص ةروصب يعامتجالا لعافتلا

 .زاكترا و ءانب ةلحرم اهفصوب قاعملا لفطلا ةأيح

 : يليام ىلع ةباجإلا نيلواحم عوضوملا اذه يف ثحبلا ىلإ انرداب كلذل

 . ايلقع نيقاعملا لافطألل يعامتجالا لعافتلا ةيمنت يف رود ةيكرحلا باعلألل له

 : ةيلاتلا ةيعرفلا تالؤاستلا ماعلا لؤاستلا نم طابتتسا اننكمي

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه له -

 .لاصتالا روحم صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه له -

 .عقوتلا روحم صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه له -

 .هليثمت و رودلا كاردإ روحم صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا
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 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه له -

 .ةلالدلا تاذ زومرلا روحم صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 :ثحبلا فادهأ -3

 :يسيئرلا فدهلا -1-3

 .ايلقع نيقاعملا لافطألل ىعامتجالا لعافتلا ةيمنت ىف ةيكرحلا باعلألا رود ديدحت

 :ةيعرفلا فادهالا -2-3

 نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرفلا ديدحت -

 اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرفلا ديدحت-

 نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرفلا ديدحت -

 .هليثمت و رودلا كاردإ روحم صخي اميف

 نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرفلا ديدحت -

 : تايضرفلا - 4

 :ةيسيئرلا ةيضرفلا -1-4

 .ايلقع نيقاعملا لافطألل ىعامتجالا لعافتلا ىوتسم ىمنت ةيكرحلا باعلألا
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 :ةيعرفلا تايضرفلا -2-4

 اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دجوي -

 اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دجوي -

 اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دجوي -

 .هليثمت و رودلا كاردإ روحم صخي

 اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دجوي -

 : ثحبلا ةيمهأ -5

 يعامتجالا لعافتلا نيسحت ىلع اهريثأت و ةيكرحلا باعلألل لاعفلا رودلا ىلع فوقولا -

 . ةيميلعتلا ةسسؤملا لخاد قاعملا لفطلل

 ليصحتلا ةيلمع ىف اهريثأت ىدم و ةيكرحلا باعلألل لاعفلا رودلا و ةيمهألا زاربإ -

 .قاعملا لفطلل يساردلا

 لعافتلا ةيمنت يف ةيكرحلا باعلألا جمانرب ريثأت ىدم ىلع تارشؤم ثحبلا اذه يطعي -

 .ايلقع نيقاعملا لافطألا ىدل ىعامتجالا

 . ديج يسارد ليصحت لجا نم لاعف و لضفأ يميلعت خانم قلخ يف ةمهاسملا يف ةبغرلا -

 تاسسؤملا لخاد ةيلقعلا ةقاعإلا ىملعم هجاوت ىتلا ةيسيردتلا لكاشملا فاشتكا نم نكمت -

 . ةئفلا هذه عم لماعتلا بيلاسأ و قرط ديدحت و ةميلعتلا
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 :ثحبلا تاحلطصم -6

 :يعامتجالا لعافتلا -1-6

 رثكأ وأ نيدرف نيب ةلدابتم ةقالع هنأب يعامتجالا لعافتلا (1989) "لالج دعس' هفرعيو -

 ىلع مهنم لك كولس فقوتي وأ نيدرف اناك اذإ رخآلا كولس ىلع امهدحا كولس فقوتي

 .نيدرف نم رثك اوناك اذإ نيرخآلا كولس

 (99 ةحفص :2011 «يوازغلا دوبع لماك و يروحلا ناميلس ةلكع)

 امهدحا رثؤيف رثكأ وأ نيماظن نيب لدابتملا ريثأتلا ةيلمع (1998) "وداج وبأ "هفرعي و -

 (207 ةحفص :«1998 ءوداج وبا) .ايكولس هب رثأتي و رخألا يف

 هتاودأ و دارفألا اهباطقأ ,ةرمتسم ةيعامتجا ةيلمع وه (2009) "يداهلا دبع" هفرعي و -
 و رثكأ وأ نادرف لصتي امدنع ثدحي ام لك يه و ميهافملا و يناعملا و راكفألا ةيسيئرلا

 (196 ةحفص :2009 «ليبن ,يداهلا دبع) .كولسلا يف ليدعت وأ رييغت كلذ ةجيتن ثدحي

 :يئارجإلا فيرعتلا -

 ىلع ريثأتلا ىلإ يدؤت لاصتا ةيلمع اضيأ وه و, رثكأ وأ نيدرف نيب ةلدابتملا ةقالعلا وه

 مهضعب ةعامجلا ءاضعأ اهب طبتري يتلا ةيلمعلا وهو , مهرظن تاهجوو نيرخآلا لاعفأ

 .اهريخ و فراعملا و تاياغلا و لئاسولا و تابغرلا و تاجاحلا يف و ايعفاد و ايلقع ضعبب

 :ةيكرحلا باعلألا -2-6

 يهف مسجلا ةزهجأ عيمج يف ةلاعف و ةيباجيا ةروصب رثأت يتلا باعلألا كلت اهنإ ىلع فرعت

 ةيلضعلا ةردقلا ةيمنت كلذك و نارودلا و سفنتلا زاهجك ةيلخادلا ةزهجألل ةيفيظولا ةردقلا يمنت

 اضيأ ريشت ىهو,ةفلتخملا ةيكرحلا تاراهملا ةيقرت ىلع لمعت امك ةماقلا لادتعا و ,ةيندبلا و
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 نزاوت ةيمنت و هطيشنت ىلع لمعت و لفطلا لبق نم ايكرح ادوهجم بلطتت يتلا باعلألا ىلإ

 ةيمسجلا ءاضعألا ةيمنت و ةيكرحلا تاراهملا ضعب مهباستكا و مهتالضع ةبدوقت و مهتاكرح

 .نزولا وأ مجحلا وأ لكشلا ثيح نم ءاوس ةفلتخملا

 (57 ةحفص ؛1996 «ءةرونح نسح دمحا)

 مهتاردق و مهكولس ريوطتل لافطألا اهب موقي هجوم طاشن اهنأب ةيكرحلا باعلألا فرعت امك -

 ةطشنأ رمثتسي و ةيلستلا و ةعتملا تقولا سفن يف ققحيو,ةينادجولا و ةيمسجلا و ةيلقعلا

 .ةيفرعملا مهقافآ عيسوت و لافطألل ملعلا ئدابم بيرقتو ةفرعملا رامثتسا يف بعللا

 (13 ةحفص ؛«2000 «ناسير ,طبيرخ)

 :ةيئارجالا فيرعتلا -

 و نيسحت لجا نم لافطألا اهب موقي ةهجوملا ةطشنألا وا باعلألا كلت يه ةيكرحلا باعلألا

 و نزاوتلا ةيمنت و ةيكرحلا و ةيندبلا و ةيلقعلا تاردقلا ةيمنتل ةفلتخملا مسجلا تزهجأ طيشنت

 .ايعامتجا و ايسفن و ايلقع و ايندب ةديفم ةطشنأ ربتعت يهف, لفطلل يلقعلاو يكرحلا قسانتلا

 :ةيلقعلا ةقاعإلا -3-6

 نع لقي يذلا,يلقعلا يفيظولا ءادألا ىوتسم لثمت اهنأ ىلع ةيلقعلا ةقاعإلا" ربيه فرع -

 يف رهظي و يفيكتلأ كولسلا يف للخ هبحاصي و.دحاو يرايعم فارحناب ءاكذلا طسوتم

 ."16 نس ىتح و داليملا ذنم ةيئاهنلا رمعلا لحارم

 "نامس ورج' لبق نم فيرعتلا ةعجارم تمتو,تاداقتنا ةدعل قباسلا فيرعتلا ضرع دقو -

 ءادألا نم ىوتسم ةيلقعلا ةقاعإلا لثمت و': ةيلقعلا ةقاعإلل ديدج فيرعت رهظو 1973 ماع

 للخ كلذ بحاصيو, نييرايعم نيفارحناب ءاكذلا ىوتسم نع لقي يذلا و ,يلقعلا يفيظولا

 نس ىتح داليملا ذنم ةيتاهنلا رمعلا لحارم يف رهظبو يفيكتلأ كولسلا يف حضاو

 (79 ةحفص :2013 «ةمالسإ."6
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 درفلا لعجت ةجرد ىلا يلقعلا ومنلا لامتكا مدع ةلاح اهنأ' (1980) دلوج ديرت اهفرع امك -

 و فارشإلا و ةياعرلا ىلإ ةمئاد ةجاحب هلعجت ةروصب نييداعلا دارقألا ةمءاوم نع ازجاع

 03 ةحفص «2016 ,«فافخلا سابع ناميا) ."معد

 :يئارجإلا فيرعتلا -

 ىندت لكش ىف رهظت ىتلا و درفلا ءادأ يف روصقلا بناوج نم ددع ةيلقعلا ةقاعإلا لثمت

 كولسلا رهاظم يف حضاو روصق اهبحاصي و ءاكذلا طسوتم نع ةيلقعلا ةردقلا يف حضاو

 هيجوتلا, ةيعامتجالاو ةيمويلا ةايحلا, ةيصخشلا ةيانعلا, يوغللا لاصتالا تاراهم لثم يفيكتلأ

 .اهريغ و نيرخآلا عم لعافتلا ةيوعص, يتاذلا

 :ةقباسلا تاساردلا -7

 :(2001,شخي) ةسارد -1-7

 لافطألل ةيعامتجالا تاراهملا ةيمنت ىلع ةعونتملا ةطشنألا ضعب ءادأل حرتقم يبيردت جمانرب ةيلعاف'

 < ملعتلل نيلباقلا ايلقع نيقاعملا

 لافطألل ةيعامتجالا تاراهملا نيسحت ةيناكمإ ىدم ىلع فرعتلا ىلإ تاساردلا تفده -

 ضعب ءادأل حرتقم جمانرب قيبطت و ميمصت لالخ نم ملعتلل نيلباقلا ايلقع نيقاعملا

 تنوكت و يببرجتلا جهنملا ثحابلا مدختسا و (ةينف,ةيضاير,ةيعامتجا) ةددعتملا ةطشنألا

 ميسقت مت و تاونس (6-10)نيب نهرامعأ حوارتت يتاوللا ثانإلا نم ةلفط (40) نم ةنيعلا

 . ةطباض ىرخألا و ةيبيرجت امهدحا ددعلا ثيح نم نيتيواستم نيتعومجم ىلإ ةنيعلا دارفأ

 ىلع ةقيقد (50) اهنم لك ةدم, ةيعامج ةسلج (20) يف حرتقملا جمانربلا قيبطت مت وو

 ايعوبسأ تاسلج (4) عقاوب عيباسأ ةسمخ ةدم جمانربلا رمتسا دقلو ةحار ةرتف اهللختت نيترتف

 : يلي امع جئاتنلا ترفسأ ةبسانملا ةيتئاصحإلا لئاسولا مادختساب و -

||         



    
    

 ةقيرطب مهتدعاس ثيح ايلقع نيقاعملا لافطألا مدقت يف ةفلتخملا ةطشنألا جمارب تمهاس

 مهتابارطضا نم لالقإلا يف جماربلا كلت تمهسأ ذإ عمتجملا يف جامدنالا ىلع ةلاعف

 :(2006زاقن) ةسارد -2-7

 ىلا ةساردلا تفده " ةريضحتلا ةلحرملا يف لفطلا ةيصخش نيوكت يف يضابرلا يندبلا طاشنلا رثا"

 ةيعامتجالا تاقالعلا و ءاكذلا و يكرحوسفنلا ومنلا ىلع يضايرلا يندبلا طاشنلا رثا ةفرعم

 . ةيصخشلا اهيف رسح يتلا ميهافملا يه و

 :نيتعومجم ىلع ةمسقم الفط 40 نم ةنيع ىلع بيرجتب ماق دق و

 و يلبق لكشب ةصاخلا تارابتخالا ءارجإب ماق دق و الفط20:ةطباض و الفط20:ةيبيرجت

 :يلي امع ترفسأ دق و نيتعومجملا جئاتن نيب ةنراقملا ءارجإ و يدعب

 ءاكذلا و يكرحوسفنلا بناجلا ومن ىلع يضابرلا يندبلا طاشنلا ةسراممل يباجيالا رثألا-1

 .ةيعامتجالا تاقالعلا و

 .لكك ةيصخشلا ومن ىلع يضايرلا يندبلا طاشنلا ةسراممل يباجيالا رثألا-2

 :(2009)دماح ليهس ةورج ةسارد -3-7

 (5-6) ةيرمعلا ةئفلا يريضحتلا روطلا لافطأ ىدل يعامتجالا لعافتلا ةيمنت يف ةيكرحلا باعلألا رود"

 " تاونس

 :ىلإ ةساردلا تفده

 ةضورلا لافطأ ىدل يعامتجالا لعافتلا ةيمنت يف ةيكرحلا باعلألا جمارب رثا نع فشكلا -

 .تاونس(5-6) رمعب

||         
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 ةسردملا لبق ام لافطأ ىدل ةيكرحلا باعلألل ةيميلعتلا و ةبويرتلا ةميقلا نع فشكلا -

 .(ةضورلا)

 ةلفط و الفط 40 ىلع ثحبلا ةنيع تلمش ثيح يبيرجتلا جهنملا ثحابلا مدختسا

 مت و تاونس(5-6) نيب مهرامعأ حوارتت نمم هيدمع ةروصب مهرايتخا مت(ثانا16,روكذ24)

 روكذ 12 مهنم20) ثانإلا و روكذلا ثيح نم نيتيواستم نيتعومجم ىلإ ةنيعلا ميسقت

 ىلع ءانب و ةقيقد30 اهنم لك نمز ةيميلعت ةدحو 40 ىلإ جمانربلا مسق ثيح .(ثانا8و

 . ايعوبسأ تادحو 5 عقاوب و عيباسأ ةينامث جمانربلا ءانب قرغتسا كلذ

 : يلي امع جئاتنلا ترفسأ ةبسانملا ةيئاصحإلا لئاسولا مادختساب و

 يف ارثؤم ارصنع دعت و يعامتجالا لعافتلا ةيمنت يف ايباجيا ارود بعلت ةيكرحلا باعلألا

 .ومنلا اذه ةريتو ةدايز

 :رتساملا ةداهش لينل (2016-2017) رمع ثراح نب ةسارد -4-7

 نيبرملا رظن ةهجو نم يلاعفنالا نازتالا و يعامتجالا لعافتلا ةيمنت يف فيكملا يكرحلا طاشنلا ريثأت'

 "(تاونس1 0 ىلإ تاونس6) دحوتلا لافطأل

 : ىلإ ةساردلا تفده

 . دحوتلا بارطضا يوذ لافطأ ىلع هساكعنا و فيكملا يكرحلا طاشنلا ةسرامم ةيمهأ ةفرعم

 .ةبوغرملا تاراهملا ضعب مهباستكا دحوتلاب نيباصملا لافطألل يعامتجالا لعافتلا نيسحت

 مت و نيبرم 10 مض و دحوتلا بارطضا ىضرم يوذل نيبرملا هب دجاوتي يتلا يجوغاديبلا

 .ثحب ةليسوك هينايبتسا ةرامتسا مادختسا

 : يلي ام ىلع جئاتنلا ترفسأ ةبسانملا ةيئاصحإلا ةليسولا مادختساب و

||         
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 ىلعو ةيكرحلا ةيسفنلا ةيحانلا نم دحوتلا بارطضا يوذ ىلع فيكملا يكرحلا طاشنلا رثا دق

 حور ةيمنت و نيرخآلا لبقت و ةيعامتجالا ةئيبلا لبقت لالخ نم يعامتجالا لعافتلا ةيمنت

 :رتساملا ةداهش لبينل ةركذم 2011 ةكيلم يقونو ةسارد -5-7

 " ايعمس نيقاعملا ىدل يعامتجالا لعافتلا ىلع فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلا ريثأت'

 : ىلإ ةساردلا تفده

 ,يعامتجالا لابقإلا) يعامتجالا لعافتلا ةدايز يف ةيضايرلا ةيندبلا ةطشنألا ةيمهأ ةفرعم

 زكرملاب ايعمس قاعم درف 24 ثحبلا ةنيع تلمش ثيح يبيرجتلا جهنملا ثحابلا مدختسا

 . نيدرملل ةهجوم ثحب ةادأك نايبتسالا ىلع دمتعا و صصختملا يجوغاديبلا

 :ةساردلا جئاتن

 يعامتجالا لعافتلا نيسحت و ةدايز يف ماه رود هل فيكملا يندبلا طاشنلا نأ ىلع ديكأتلا

 ايعمس نيقاعملل

 :(2013 ةليسملا ةعماج) حبار يريغص ةسارد -6-7

 اينهذ نيقاعملا لافطألا ىدل ىناودعلا كولسلا نم ليلقتلا ىف فيكملا ىندبلا طاشنلا رود"

 ايلقع نيفلختملل يوبرتلا يبطلا زكرملاب ةيناديم ةسارد  نيبرملا رظن ةهجو نم ملعتلل نيلباقلا

 "ةليسملاب

         :ةساردلا تايضرف



    
    

 :ةماعلا ةيضرفلا

 اينهذ نيقاعملا لافطألا ىدل يناودعلا كولسلا نم ليلقتلا يف رود فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلل

 .ملعتلل نيلباقلا

 :ةيئزجلا تايضرفلا

 نيقاعملا لافطألا ىدل يناودعلا كولسلا نم ليلقتلا يف رود فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلل

 .مهتاذ وحن ملعتلل نيلباقلا اينهذ

 نيقاعملا لافطألا ىدل يناودعلا كولسلا نم ليلقتلا يف رود فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلل -

 .نيرخآلا هاجت ملعتلل نيلباقلا اينهذ

 نيقاعملا لافطألا ىدل يناودعلا كولسلا نم ليلقتلا يف رود فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلل

 .تاودألا و ءايشألا هاجت ملعتلل نيلباقلا اينهذ

 :ةساردلا فادهأ

 :ىلإ ةساردلا تفده

 كولسلا نم ليلقتلا و فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلا ةسرامم نيب ةيطابترإلا ةقالعلا ةفرعم -

 .ةئفلا هذه ىدل ىناودعلا

 يناودعلا كولسلا رييغت يف فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلا هبعلي يذلا لاعفلا رودلا ةفرعم

 .ملعتلل نيلباقلا اينهذ نيقاعملا لافطألل

 لجأ نم هتساردل بسانملا جهنملا وه هبسحب يذلا يفصولا جهنملا هتسارد يف ثحابلا مدختسا

 نيقاعملا لافطألا ىدل يناودعلا كولسلا ليلقت يف فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلا رود فصو

         | م[
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 تك

 6 ىلع ةينايبتسا ةرامتسا مادختسا مت و يبرم 27 ةساردلا ةنيع تلمش ثيح ,ملعتلل نيلباقلا اينهذ

 .ةيناديملا ةساردلا جئاتن ةيقادصم ىلع ظافحلا لجأ نم كلذ و مهلزع مت نيذلا نييرم

 :ةساردلا جئاتن

 ىدل يناودعلا كولسلا نم ليلقتلا يف رود فيكملا يضايرلا يندبلا طاشنلل نأ ةساردلا تتبثأ دق

 .ملعتلل نيلباقلا اينهذ نيقاعملا لافطألا

 يلادب ةيضايرلا و ةيندبلا و ةيبرتلا مسق ريتسجاملا لين ةركذم نيدلا رون ريدنغ ةسارد -7-7

 (2004/2003) ميهاربا

 اطيسب افلخت ايلقع نيقاعملا لافطألل يعامتجالا ومنلا ىلع يحيورتلا يضابرلا طاشنلا رثأ

 (ةنس 12/9)

 :ةساردلا فادهأ

 (طيسب فلخت) ةئفلا هتاهل ةزيمملا صئاصخلا مهأ زاربإ -

 .ةئفلا هتاه مارتحا ةرورضل عمتجملا هابتنا تفل ةلواحمل يضايرلا طاشنلل زكارملا نم ديدعلا ةيؤر -

 :ةساردلا ةلكشم

 نيفلختملا لافطألل يعامتجالا ومنلا ىلع يباجيا رثأ يحيورتلا يضايرلا طاشنلا ةسراممل له

 .(ةنس 12/9) طيسب فلخت ايلقع

 نيتعومجم ىلإ ةنيعلا ميسقت مت :ةنيعلا

 ال (ةنس 12/9) طيسب يلقع فلخت وذ لافطأ (10)نم نوكتت و ةطباضلا ةعومجملا :ىلوألا

 .يحيورتلا طاشنلا نوسرامي

 | م |[
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 مه و (ةنس 12/9) طيسب يلقع فلخت وذ لافطأ (10)نم نوكتت و ةيبيرجتلا ةعومجملا :ةيناثلا

 .رهشأ 6 ةدمل يحيورتلا جمانربلا مهيلع قبطي

 ةيعامتجالا تالعافتلا سايقم و يفيكتلا كولسلا سايقم امه ناسايقملا مادختسا مت :ةساردلا تاودأ

 .لزنملا جراخ لافطألل

 :ةساردلا جئاتن

 لك يف نيصتخم تاراطإ امهل صصخي يحيورتلا يضايرلا طاشنب صاخ جمانرب لعج ةرورض

 .نطولا ربع ايلقع نيقاعملا لافطألا ةياعرل ةيجوغاديبلا و ةيوبرتلا زكارملا

 زكارم نع ةقئال ةركف مهءاطعإ و ءايلوألا ةيعوت و مالعإلا لئاسو قيرط نع ةئفلا هذهب فيرعتلا

 .اهيف مهلافطأ عضو نم اونكمتي ىتح اينهذ نيقاعملا

 :ةقباسلا تاساردلا ىلع قيلعتلا

 بيرجتلا و ميمصتلا يف ةددعتم لاكشأ تلوانت دق اهنأ ةقباسلا تاساردلا لالخ نم انل حضتي

 اهراتخا ىتلا صئاصخلا و تاريغتملا ىف تعونت امك ,تانيعلا نم ةفلتخم تائف و اعاونأ و

 طاقنلا لالخ نمو ,تاجاتنتسالا و جئاتنلا يف نيابتلا ىلإ ةفاضإلاب يئاصحإلا بولسألا و

 :اهيلع قيلعتلا و تاساردلا كلت ليلحت نكمي ةيلاتلا

 باعلألا ةيمهأ نع فشكلا ىلإ ةقباسلا تاساردلا بلغا تفده :فدهلا ثيح نم -1- 1

 يعامتجالا لعافتلا وأ كولسلا ىلع يباجيالا ريثأتلا يف فيكملا يندبلا طاشنلا وأ ةيكرحلا

 , (2001,شخي) : نم لك ةسارد اهنم و ةيكرح وأ ةيلقع ةقاعإ تناك ءاوس قاعملا لفطلل

 ةكيلم يقونو , (2016-2017) رمع ثراح نب , (2009)دماح ليهس ةورج , (2006زاقن)

 -2003)نيدلا رون ريدنغ ةسارد ,(2013 ةليسملا ةعماج) حبار يريغص ةسارد 1 . 

4). 
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 ءارجإل يبيرجتلا جهنملا ةقباسلا تاساردلا مظعم تمدختسا :مدختسملا جهنملا ثيح نم -2- 1

 ةكيلم يقونو , (2009)دماح ليهس ةورج , (2006زاقن) , (2001,شخي) :ةساردك اهتسارد

1 . 

 رمع ثراح نب" ةسارد نم لك يهو يفصولا جهنملا تاساردلا ضعب تمدختسا نيح يف

 نيدلا رون ريدنغ ةسارد ,(2013 ةليسملا ةعماج) حبار يريغص ةسارد ,(2017-2016)

(2004-2003). 

 ةقباسلا تاساردلا يف ةمدختسملا تانيعلا تعونت :اهرايتخا ةيفيك و ةنيعلا ثيح نم -3-1

 (2001,شخي) :ةسارد يف امك ريبك ةنيع مجح ىلع تاساردلا ضعب تدمتعا ثيحب

 ضعب تدمتعا امك , (40-ن) (2009)دماح ليهس ةورج , (40-ن)(2006زاقن) ,(40-ن)

 , (10-ن) 2016-2017رمع ثراح نب : ةسارد يف امك ليلق ةنيع مجح ىلع تاساردلا

 ةسارد ,(27-ن)(2013 ةليسملا ةعماج) حبار يريغص ةسارد ,(24-ن) 2011 ةكيلم يقونو

 .(20-ن) (2003-2004) نيدلا رون ريدنغ

 هيدصق ةنيعلا تناك امومع نكل و اهرايتخا يف تاساردلا تفلتخاف :ةنيعلا عون ثيح نم -4-1

 ةنيعلا رايتخا ىلع اندعاس ام اذهو ,يفصولا جهنملا تمدختسا يتلا تاساردلا عم يشمت

 .ةساردلل ةمئالملا

 اميف ةقباسلا تاساردلا نم اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا ديدحت نكمي :جئاتنلا ثيح نم -5-1

 : يلي

 و ةيبرعلا لودلا نم ريثك يف تيرجأ يتلا ةيملعلا ثوحبلا نأ ىلع تاساردلا مظعم تقفتا -

 هل ةماع ةفصب فيكملا ىكرحلا طاشنلا وأ ةصاخ ةفصب ةيكرحلا باعلألا نأ ىلع ةيبنجألا

 قاعملا لفطلل ةيعامتجالا و ةيسفنلا ةلاحلا ىلع يباجيالا ريثأتلا يف ةيلاع ةيلاعف و ةءافك

| [|         



 يعامتجالا لعافتلا ةيمنت ىلع دعاست ةيكرحلا باعلألا نأ ىلإ تاساردلا تلصوت امك -

 نواعتلا حور ةيمنت و نيرخآلا لبقت و ةيعامتجالا ةئيبلا لبقت لالخ نم ايلقع قاعملا لفطلل

 .ايلقع قاعملا لفطلل يلاعفنالا
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 : لوألا بايلا

    
            



 : لوألا لصقتا

    
 ديهمت

 هيدؤي يذلا رودلا ثيح نم هومن يف ةزيكر لوأ و لفطلا ةايح يف ايساسأ العاف بعللا ربتعي

 ُك َ 5
            



    
    

 فراعم و ةديدج تاراهم بستكي هلالخ نم و بعللا ىوس ىلوألا هلحارم يف هل مه ال لفطلاف
 .ةعونتم

 داومك اهتميقو اهتيمهأ دكؤي ام وهو يكرح طاشن ساسألا يف يه باعلألا نأ فورعملا نمو

 .هب ةطيحملا ةئيبلاب فرعتلا ىلع ذيملتلا دعاست ةيوبرت ةليسوو ةيسارد

 يف هبعلت يذلا رودلا و اهتيمهأ و ةيكرحلا باعلألا موهفم ىلإ قرطتنس لصفلا اذه لالخ نم و

 .درفلا ةايح

 :بعللا موهفم

 فقوتلا هنكمي ثيحب اراتخم ارح هسفن ءاقلت نم درفلا هب موقي يأ ءضورفم ريغ رح طاشن وه بعللا

|| 
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 هيف لغتست هجوم ريغ وأ هجوم طاشن اضيأ وهو ةجيتن وأ ةياغ ىلإ فدهي ال طاشن وهو «هتدارإب هنع

 درفلا فقوم يف نوكي دجلاو بعللا نيب قرفلاو ةفخلاو ةعرسلاب زاتميو ةينهذلاو ةيكرحلا مسجلا ةقاط
 هنع صخشلا ذخأي المع نوكي دق وأ ةيلستو ابعل نوكي دق لابجلا قلست الثمف طاشنلا عون يف سيلو
 كلذو بعللا جئاتنب ؤبنتلا نكمي الو تاطاشنلا هذه ةعيبط سفن نم ةقتشم نيناوقو مظنلل عضخي لباقم

 .هتاربخو بعاللا ةراهمل اقبط

 (اطام5 ://هك النا معلأ .0 0 اللا اكأ / 971099849108989 96108 908١

 طاشن وهو (ةيلستلا ىلا فدهت) تاكرحلا نم هلسلس وأ هكرح ربع يعامتجاو يميلعت طاشن وه

 تاجاح مءالتتل ةدراولا تامولعملا ليوحت ىلع لمعي ةيلستلاو ةعتملا لجا نم لفطلا هب موقي هجوم

 هتيصخش ومن ىلع هدعاسي لفطلا دنع روطتلاو ومنلا ةيلمع هلالخ نم متت يرطف طاشن وهو درفلا

 .ةايحلا يف ةدوجوملا تاطابحالا فقاوم جالعل جرخم وه بعللا ناف راصتخايو

 :بعللا فيرعت -1

 ربعت تناك يتلا و ةيفسلفلا تاروصتلا و تالمأتلا نم ةيلوأ ةلحرمب ميهافملا نم هريغك بعللا رم

 تافيرعتلا نم ديدعلا دجوي اضيأ و ماع هجوب ةلوفطلاب و ةيوبرتلا ميهافملاب مامتهالل ماع هاجتا نع

 :اهنم ركذن بعلل

 ًاراركت هفصوب ةحضاو ةيجولويب ةفيظو بعللا نأب هيجايب نوج فيرعت تافيرعتلا مهأ نيب نم و

 طشانلا هومنل مئالملا فصولا مدقتو ًايلقع ًالثمت ةديدجلا تاربخلاو فقاوملا لثمتي ًابيردتو ًاطشن

 (20 ةحفص ؛يدورهسلا نيدلا مجن) .ةعباتتملا

 ةعفادلا ةطشنألل ةدايسلا و ةرطيسلا لكش نع ريبعت هنأ ىلع (1987) غنبيلهوك هفرع امك -

 .لفطلا فيكت ىدم نع ربعت يتلا و ,ةيعقاولا تاعوضوملا يف مكحتلا و لالقتسالل

 و عالطتسالاب لافطألا هيف موقي يذلا طاشنلا هنأ ىلع (2000) تفارك نآ هتفرع امك -

 مادختسالا و ةظحالملا و تاصنإلا و ليختلا ىلع ةيمانتملا مهتاردق لافطألا رهظي ثيح ,ةثالث وأ
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 و مهرعاشم عم لصاوتلل مهراكفأ نع ريبعتلل كلذ و رداصملا يقاب و تاماخلا و تاودألل عساولا

 (174 ةحفص «2002 «قازرلا دبع دلاخ) .نيرخآلا عم

 درف لك يف ثوروم يرطف ليم وه بعللا نأ ىلع فرش ديمحلا دبع فيرعت ريخألا يف و -

 و ديلقتلا و بيرجتلا ىلإ درفلا عفدي و هتاقاط لالغتساب تاذلا نع ريبعتلل ةليسو وه و يعيبط
 يف ريبك رود هل و رورسلا و ةعتملاب هيف درفلا رعشي كلذب و ءايشألا لمعل ةديدج قرط فاشكتسا
 (171 ةحفص :«1994 .يلوخ رونأ نيمأ) .درفلا ةيصخش نيوكت

 :بعللا عاونأ 2

 درف نم فلتخت و لب ىرخأ ىلإ ةئيب نم و رخآل عمتجم نم فلتخت دق ةددعتم و ةريثك بعللا عاونأ

 :ةيتآلا عاونألا ىلع قافتالا مت نكل و لفطلل ومنلا لحارمل اعبت الاكشأ بعللا ذخأي ثيح ,رخآ ىلإ

 .ةيكرحلا باعلألا

 .ساوحلا باعلأ

 .ديلقتلا باعلأ

 .ةيدرفلا ةراهم باعلأ

 .ةيدرف وأ ةيعامج نوكت دق و (غلإ...كاردإ ءاكذ ريكفت) ةيلقعلا تايلمعلا باعلأ

 (33 ةحفص :2002 «قازرلا دبع دلاخ)

 :يه و ىرخأ عاونأ ىلإ بعللا ميسقت اننكمي امك

 :بعللا يف نيكرتشملا ددع ثيح نم أ

 .يدرفلا بعللا .

 .يعامجلا بعللا .

 :هيلع فارشإلا و بعللا ميظنت ثيح نم - ب
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 .مظنملا بعللا

 .مظنم ريغلا يئاوشعلا بعللا

 :هتعيبط و بعللا ةيعون ثيح نم - ج

 .ئداهلا بعللا

 .طيشنلا بعللا .

 .تالضعلا ومن و تاكرحلا قيسنت ىلع دعاسي يذلا بعللا

 .ةيلقعلا ةغصلا هيلع بلغت يذلا بعللا .

 .رثكأ وأ نيعون نم ابكرم نوكي وأ ,ركذلا ةفلاسلا عاونألا نم دحاو بعللا نوكي دق و

 (34 ةحفص «2002 «قازرلا دبع دلاخ)

 :بعللا صئاصخ 3

 .ةيعامتجالا مهبتارم و مهتاقبط فالتخا ىلع و سانلا عيمج هسرامي .

 .نيرخآلا نم وأ ةيتاذ ةردابمب بعللا أدبي درفلا .

 .ةبغر و ةرورض هرابتعاب و هيلا نوليمي و سانلا عيمج هبحي -

 .عاتمتسالا ىلإ فدهي امنإ و يدام بسك ىلإ فدهي ال بعللا

 .نيسرامملا عيمج اهب كسمتي و اهقبطي ملاعملا ةحضاو دعاوق هل .

 .ةيندب و ةيسفن و ةيحص و ةيوبرت و ةيقالخأ و ةيعامتجا داعبأ هل .

 .حماستلا حور مهنيب يمنت و عمتجملا و ةعامجلا و درفلا ةيصخش ينبت .

 ئ مجن 42 ةحفص :«1977 «يدورهسلا نيدلا مجن) .اهيف لاعفنا الو ديقعت ال ةيناسنإ ةرهاظ
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 :بعللا ةيمهأ 4

 .ةدئازلا ةقاطلا ذافنتسال ةليسوو ةربخلا باستكال لفطلل ةيساسأ ةجاح عبشي .

 (5-16 تاحفصلا «1964 « لداع دمحم باطخ)

 .لفطلل يلاعفنالا و يمسجلا رتوتلا نع سفني

 .اهتيمنت و ةنزتملا لفطلا ةيصخش :ش نيوكت يف رشابم ريثأت هل .

 .ملعتلل هقوشي و لفطلا هابتنا بذجي

 لفطلا ةايح يف عونت و ةيوصخلا لخدي

 .(27 ةحفص «1980 «فراع ناندع حلصم ,ميحرلا دبع دمحم سدع)

 :بعللا تابرظن 5

 :اهنيب نم هلوح ةفلتخم ءارأ و تايرظن ةدع بعلل

 :مامجتسالا ةبرظن - 1-5

 اهكهنأ يتلا ةقهرملا هباصعأ و ةبعتملا هتالضع حيري يكل بعلي ناسنإلا نأ ةيرظنلا هذه ضرتفت

 ةصرف ةدهجملا هباصعأ و هتالضعل ةصرف اهيطعي هنإف بعللا ءانثأ اهمادختسا دنع هنأل ,بعتلا

 نإ' هلوقب ةيرظنلا هذه كيرتاب ملاعلا ديؤي و (4 ةحفص :2000 «ميكحلا دبع مولس) حيرتست يكل

 دوهجملا اهب فصتي يتلا هابتنالا و زيكرتلا ةدش وأ باصعألا رتوت بلطتي ال بعللا طاشن

 (60 ةحفص «1989 ءدادو يتفملا ,ليعامسا يلوعرقلا) ."ينهذلا

 : ءاخرتسالا ةبرظن 2 5

 كلظ و درفلل ةيجولوكيسلا ةلاحلا ةئدهتب فصتت تراك ملاعلا اهحضوأ امك ىرخأ ةفيظو بعلل نإ

 نأ حضوأ دقف ,طابحإلا و رتوتلا نم ةلاح اهعابشإ مدع ببستي يتلا و هتالويم و هتابغر عابشإب
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 هيلع بترتي اهعابشإ مدع و ,درفلا تالويم و تابغر عابشإل ةببسملا لماوع نم الماع دعي بعللا
 (32 ةحفص :1986 ءدمحأ دمحم يمامحلا) .درفلل ةيسفن راثأ

 :ةيعامتجالا بعللا ةبرظن 3 5

 عابشإل لفطلا ةبغر يف نمكت بعللا ةيمهأ نأب صخلتت "”وكنركم و رلدأ" ةيرظنلا هذه ءاملع

 ارظن هتاهاجتا يف ةيعامتجا رثكأ حبصي لفطلا نس روطت نم نأل ,ةيعامتجالا هتالويم و هتابغر

 | يف و عفاودل ربك يه اهعابشإ ىف دمتعت صخشلا تاجاح و درفلا عفاودل ربكألا ةقطنملا ىه ةيعامتجالا ةئيبلا نأل

 :ةيكرحلا باعلألا 6

 :ةيكرحلا باعلألا موهفم -1-6

 رودلا اهيف زيمتي ثيح ةلوفطلا ملاع يف اعويشو اراشتنا باعلألا رثكأ نم ةيكرحلا باعلألا دعت

 ريغو ةركلا كسمو ميلست « هعاونأب يمرلا « زفقلا « ودعلا ) بعللا ىوتحم يف تاكرحلل حضاولا

 ةيمنتو ماع لكشب ةلماش ةيمنت لفطلا ةيمنت ىلإ افداهو اهجوم ايميلعت اطاشن هنوكل كلذو ( كلذ

 تايوعصلا ىلع بلغتلا ىلإ يمرت اهنوك نع الضف صاخ لكشب ةيكرحلاو ةيندبلا تاردقلا

 اذ نوكي بعللا نم عونلا اذه ناو « ةبعللا فده ىلإ لصوتلل قيرطلا يف عضوت يتلا تابقعلاو

 .ةميلس ةيملع سسأ ىلع ينيو ةحيحص ةقيرطب لغتسا ام اذإ ةيويرت ةميق

 :ةيكرحلا باعلألا فيرعت -2-6

 يهف مسجلا ةزهجأ عيمج يف ةلاعف و ةيباجيا ةروصب رثأت يتلا باعلألا كلت اهنإ ىلع فرعت
 ةيلضعلا ةردقلا ةيمنت كلذك و نارودلا و سفنتلا زاهجك ةيلخادلا ةزهجألل ةيفيظولا ةردقلا ىمتت
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 اضيأ ريشت يهو,ةفلتخملا ةيكرحلا تاراهملا ةيقرت ىلع لمعت امك ةماقلا لادتعا و ,ةيندبلا و

 نزاوت ةيمنت و هطيشنت ىلع لمعت و لفطلا لبق نم ايكرح ادوهجم بلطتت يتلا باعلألا ىلإ

 ةيمسجلا ءاضعألا ةيمنت و ةيكرحلا تاراهملا ضعب مهباستكا و مهتالضع ةبوقت و مهتاكرح

 .نزولا وأ مجحلا وأ لكشلا ثيح نم ءاوس ةفلتخملا

 (57 ةحفص «1996 «ةرونح نسح دمحأ)

 مهتاردق و مهكولس ريوطتل لافطألا اهب موقي هجوم طاشن اهنأب ةيكرحلا باعلألا فرعت امك -

 ةطشنأ رمثتسي و ةيلستلا و ةعتملا تقولا سفن يف ققحيو,ةينادجولا و ةيمسجلا و ةيلقعلا

 .ةيفرعملا مهقافآ عيسوت و لافطألل ملعلا ئدابم بيرقتو ةفرعملا رامثتسا يف بعللا

 (13ص ,ةيكرحلا باعلألا ,ناسير طيبرخ)

 ةيلقعلا مهتاردقو مهكولس ريوطتل لافطألا هب موقي هجوم طاشن " اهنأب, (//531 ) تفرعو -

 باستكا يف بعللا ةطشنأ رمثتسيو ةيلستلاو ةعتملا تقولا سفن يف ققحيو « ةينادجولاو ةيمسجلاو

 (الالالالالا .الل26.6017) .ةيفرعملا مهقافأ عيسوتو لافطألل ملعلا ئدابم بيرقتو ةفرعملا

 ىوتحم يف ةيساسألا تاكرحلل حضاولا رودلا رهظت يتلا باعلألا كلت يه رخآ فيرعت يف و -

 فده ىلإ لصوتلل قيرطلا عضوت يتلا تابقعلا و تايوعصلا ىلع بلغتلا ىلإ يمرت ,بعللا

 (149ص ,ةيضايرلا و ةيندبلا ةفاقثلل ةيملعلا ةلجملا) .ةبعللا

         :ةيكرحلا باعلألا فادهأ -3-6



    
    

 ,فحزلا ,بثولا يرجلا نمضتت يتلا ةيكرحلا باعلالا قيرط نع ةيكرحلا لفطلا تاجاح عابشا - 1
 .تاركلا يمر ,لبحلا

 .ةريبكلا و ةريغصلا تالضعلا ةيمنت عم ةيضايرلا ةيكرحلا تاراهملا ةيمنت -3

 .سجلا ءاضعأ تاكرح نيب رزآتلا و قسانتلا قيقحت -4

 .لفطلا ىدل ةبغرلاو سامحلا ةجرد عفر ىلع دعاست -5

 تافالتخالا نع رظنلا ضغب مهنيب اميف ملعتلاو لصاوتلاو لاصتالا ىلع ذيمالتلا عجشت -6

 ٠ ةيلوؤسملاو نماضتلا رعاشم يمنت اهنأ ثيح مهنيب اميف ةيعامتجالاو ةيفاقثلا

 ٠ لافطألا نيب ةيدرفلا قورفلا عم لماعتلا يف ملعملل ةديج ةقيرط يه -7

 ةوق هيدل يمنتو هتاروصت ةرئاد عسوت ذإ الماش اريوطت ذيملتلا ريوطت يف ملعملا دعاست -8

 ٠ كاردإلا ةعرسو ةظحالملا

 (ةنورملاو « لمحتلاو « ةعرسلاو « ةوقلا ) ك ةيندبلا ةقايللا رصانع ريوطت ىلع دعاست -9

 (1991 .يدهملا دمحم ماستبا) .اهريغو

 :ةيكرحلا باعلألا صئاصخ

 .دحاو فده قيقحتل نوعسي ةيكرحلا باعلألا فقوم يف لافطألا عيمج عيمج نأ -

 .لافطألا نيب يباجيالا دامتعالاب ةيكرحلا باعلألا فقوم مستت .

 .مهيدل دهج ىصقأ لذب ىلإ لافطألا عفدت ةيكرحلا باعلألا فقاوم نأ .

 مهنيب ةيعامتجالا تاراهملا نم ريثكلا لافطألا سرامي ةيكرحلا باعلألا ءانثأ

         (8مانصأعب 2000, 6. 05)



    
    

 :ةصالخ

 لاصتالا ىلع لافطألا دعاست ةيكرحلا باعلألا نأب انيدل يتلا تامولعملا لالخ نم هنأ جتنتسن

 ثيح مهنيب اميف ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تافالتخالا نع رظنلا ضغب مهنيب اميف ملعتلاو لصاوتلاو

 مهتاردق و مهكولس ريوطت ىلع لافطألا دعاست اهنأ امك ,ةيلوؤسملاو نماضتلا رعاشم يمنت اهنأ

 نيب ةيباجيالا و نواعتلا حور ةيمنت ىلع دعاست اهنأ امك ,ةينادجولا و ةيمسجلا و ةيلقعلا

 .مهنيب اميف لافطألا

        



 : : يناثلا « لصقتا

     تبييلقحلا 4 كف اح ١
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 م ةهاع ببسب نيزجاع دارفألا ضعب لعجت دق لجو زع هتدارإ نكل و « ميوقت نسحأ يف ناسنإلا هللا قلخ

 ةردقلا ثيح نم يداعلا صخشلا نم لقأ هيدل يذلا صخشلا وه قوعملاف « ةيوس ةايح اوشيعي نأ مهقوعت

 هنم و ةيدسجلا اهنم اهبابسأ ددعت عم نمزلا رورم عم تددعت دق و ةيداعلا ةايحلا ماهم ةسراممل دادعتسالا

 .اهريغو ةيسفنلا و ةيلقعلا

 ةجيتن ةيويحلا هتطشنأ و هتكرح يف ةقاعإ هيدل يذلا درفلا كلاذ هنأ دجن قوعملا صخشلا ىلإ انرظن اذإف

 ةقاعإلا نأل ارضن و « ةيداعلا هفئاظو ىلع رثؤي امم هماظع و هلصافم يف ةباصإ وأ للخ وأ نادقف

 تاذ تاجايتحا ايكرح نيقوعملل لعجت يلاتلاب اهنإف تاقاعإلا نم ةريثك عاونأ نم دحاو ابناج لثمت ةيكرحلا

 .نييداعلا دارفألا تاجايتحا عم ماعلا اهلكش يف قفتت صاخ عباط

 (45 ةحفص «2001 «ءهدبع لامك نيدلا ردب)

 دداح ةجيتن) ةبستكملا اهنمو ( ةدالولا لثم) ةيقلخلا اهنمف اهؤشن و اهلصأ ثيح نم فلتخت ةقاعإلا هذه و

 رأ ةركف يأ هيدل سيل ٍدرفلا نوكي ثيح اهلبقت ثيح نم ىلوألا نم دشأ و بعصأ نوكت امير ةريخألا هذه و

 احارم نم ةلحرم يأ يفف « ةباصإلا عون بسح عونتت ثيح اهلاكشأو اهبابسأ فلتخت يلاتلابف « اهل دادعتسا

 و بائتكالا و قلقلاك تابارطضالا نم عون باصملل امتح لكشتتس بابش وأ ةقهارم « ةلوفط تناك ةايحلا

 ياقولاو فيفختلل جالع و لولح ءاطعإ انعمتجم لواحي يتلا تالكشملا ضعب روهظ ىلإ يدؤي امم اهريغ

 .ةقاعإلا هذه نم

 اهل كرتشم ىنعم ديدحت صخي اميف تيراضتو ةقاعإلا ميهافم تددعت دقل :ةقاعإلا موهفم .1

 :يحالطصالا موهفمل 1.١

 :ةقدلاو ةحصلا ثيح نم توافتت ةديدع تافيرعت دجوت عقاولا يفو , ةقاعإلل قيقد فرعت ميدقت بعصلا نم
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 "روصق ةلاح يف هبحاص لعجي ام صقن' يه سورال بسح-

 "هلمحت يغبني روصق وأ صقن " يه ريغصلا رايور بسح-

 تردق نم دحي وأ هبحاص جعزي زجع وأ روصق نع مجان صقن' يه نويرامالفل يبطلا سوماقلا بسح-

 .يعامتجالا هرودب عالطضالا ىلع

 يلودلا فينصتلا هب ءاج ام رابتعالا نيعب ذخأي ام دح ىلإ هنأ ذإ ثدحألا وه ريخألا فيرعتلا اذهو -

 نأ نيقاعملل ةيلودلا ةمظنملا ربتعتو (©11) ةحصلل ةيملاعلا ةمظنملا 1980 ةنس هتعضو يذلا نيقوعملل

 ةباصإ لالخ نم اهفرعت اهنإف , اهببسب اهطبر نم الدبو ,(ثداح وأ)ض رم ةجيتن يه ةقاعإلا

 اطاشنب مايقلا يف ةلاحتسا وأ تايوعص نم روصقلا اذه نع رجني ام لالخ نم كلذكو , (روصقلا)دسجلا

 1977 «60هإ/06م601و9ب©) .(ررضلا)كلذ نع ةمجانلا ةيعامتجالا لكاشملا ىلإ ةفاضإ(زجعلا)ةيمويلا ةايحلا

 :يه ةقاعإلا -

 هتايح سرامي نأ ىلع رداق ريغ هلعجيو « ةيدسجلا وأ ةيسفنلا وأ ةيلقعلا ناسنإلا تاردق نم دحي ام لك

 .هتكيب فورظو هسنجو هرمع دودح ىف هنم ةعقوتملا ةيعيبطلا

 هاوع بسحب «يعيبطلا هرود ةيدأت نم دحي زجع وأ لالتعا هنع جتنيو ًانيعم ًادرف سمي ررض لك يه اهنإ

 (101 ةحفص :«2005 ءيلع يطاعملا وبأ رهام) .ةيفاقثلاو ةيعامتجالا لماوعلاو نسلا

 ىلإ ةيعامتجالا وأ ةيلقعلا وأ ةيمسجلا يحاونلا يف يوس ظفل هيلع قلطي نمع فلتخي ٍدرف لك يه اهنإ -

 دهاومو تاردق هب حمست ام ىصقأ مادختسا ىلإ لصي ىتح ةصاخلا ليهأتلا تايلمع بجوتست يتلا ةجردلا

 :يلي ام يلإ ريشي ًاحالطصا ةقاعإلا ينعم نأ قبس امم حضتيو -

 .ةيثارو وأ ةيئيب لماوع ةجيتن ةقاعإلا ةاناعم نأ -أ

 يعيبطلا لكشلاب ةيمويلا تابلطتملا ةيبلت ىلع ةردقلا مدع يه ةقاعإلا -ب

 .ناسنإلا مسج نم رثكأ وأ ءزج لطعتو روصق يه -ت

 .ةيعيبطلا فئاظولاب مايقلا ىلع باصملا وضعلا ةردق مدع يه -ث

 .يلاعفناو يسح زجع هبحاصي يكرح زجع وه -ج
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 :ةقاعإلا صئاصخ . 2

 :يلاتلا يف ةقاعإلا صئاصخ ضعب ددحتي ةقباسلا تافيرعتلا ءوض يف

 .روصقلاو صقنلاو زجعلاو قيوعتلاو ريخأتلا نم ةقاعإلا -1

 .رخآل درف نمو رخآل عمتجم نم نورخآل صخش نم فلتخت ةقلطم تسيلو ةيبسن ةقاعإلا -2

 لعجت ةلماش وأ ةيلك تسيلو ةردق وأ ةساح وأ وضع وأ ءزج تباصأ « ةيلك تسيلو ةيئزج ةقاعإلا -3

 .امإمت ازجاع اهبحاص

 .ةفلختملا وأ ةيمانلا وأ ةمدقتملا ءاوس تاعمتجملا لك يف ةدوجوم ةيعيبط ةرهاظ ةقاعإلا -4

 تايواميكلا مادختساو ةئيوألاو ثراوكلاو بورحلا ةدايز ةجيتن ثيدحلا رصعلا يف ةرهاظلا هذه تداز -5

 ميثارجلاو
 يعامتجالاب يبطلا بناجلا اهيف كباشتي ثيح اهبناوج يف ةلخادتمو اهداعبأ يف ةددعتم ةلكشم ةقاعإلا -6

 .يليهأتلا و يميلعتلاو يسفنلاو
 .ةيئيب لماوع وأ ةيثارو لماوع نع امإ جتنت ةقاعإلا -7

 اذهف اتب مامتهالا مدعو اهكرت امإ ريبك لكشب اهيلع بلغتلا نكمي رمألا ةيادب يف اهروهظ دنع ةقاعإلا -8

 .لصأتت ةقاعإلا لعجي

 نم يوقت يلاتلابو ىلاعت هللا نم هل رابتخا نوكي دقف« هل ةمعن ديكأتلاب لب قاعملل ةمقن تسيل ةقاعإلا -9

 .هتدارإو هتميزع

 .ةيعامتجالا و ةيلقعلا و ةيسفنلاو ةيمسجلا و ةيسحلا ةقاعإلاك ةددعتم لاكشأو عاونأ اهل ةقاعإلا -0

 :ةيلقعلا ةقاعإلا -2

 :اهموهفم -1-2

 يذلا يفاقثلا قسنلا نم ارابتعا ةفلتخملا ةيركفلا سرادملا بسحب ةيلقعلا ةقاعإلا ميهافم تددعت
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 :يلي ام ميهافملا هذه رهشأ نم و هلوانتي

 ايالخ ومن فقوت يلإ يدؤي امم اثوروم ابلاغ نوكيو درفلا ءاكذ ةجرد يف صقن يه ةيلقعلا ةقاعإلا نأ

 ىلع درفلا ةردق مدع يلإ يدؤي امم يبصعلا زاهجلا ومن لامتكا مدع هنأ ىلع ضعبلا هفرعيو غامدلا

 نع جتانلا يلقعلا صقنلا نم ةلاح اهنأ ىلع ءابطألا اهفرع امك هلوح نم ةئيبلا عمو هسفن عم فيكتلا

 ةلحرم يف وأ ةدالولا لبق ةباصإلا هذه ثدحتو يبصعلا زاهجلا يف ةباصإ ثدحت ةيئيب وأ ةيثارو بابسأ

 (05 «دويزلا يمهف ردان) .ةلوفطلا

 لقي يذلا يفيظولا يلقعلا ءادألا ىوتسم ىلا ربه دنع ةيلقعلا ةقاعإلا موهفم ريشي" اهنا ىلع ربه اهفرعي

 :يلي ام نم رثكأ وأ دحاو يف للخب اطبترم نوكي و ومنلا ةلحرم يف رهظي يذلاو طسوتملا نع

 (58 ةحفص ؛2002 «ةزعلا ينسح ديعس) .يعامتجالا فيكتلا, ملعتلا, جضنلا

 :ةيلقعلا ةقاعإلل يفاقثلاو يعامتجالا موهفملا -أ

 ايب ىلع دمتعي يذلا ةقاعإلا فيرعتل يفاقثلاو يعامتجالا جذومنلا ىلع ةقاعإلل يلودلا كنبلا تاسارد دكؤت

 ةقاعإلا نيب ةقالعلا ىلعو قاعملا اهيف شيعي يتلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا ةئيبلاو ةقاعإلا نيب طابترالا ةقالع

 فرعت امنيب درفلل ةيكينيلكإلا ةلاحلا ىلع ةقاعإلل يبطلا جذومنلا نكري امك . ةيمنتلاو ةقاعإلاو رقفلاو

 .يعامتجالا جذومنلا روظنم نم ةقاعإلا

 ةيداعلا ةئيبلا بلاطم عم قفتي امب هكولس ةمئالم ىلع درفلا ةدعاسم وه لقعلا نم يساسألا ضرغلاف

 رقتفا اذإ امأ ايداع ربتعي ةيحالصلا هذه ترفاوت ام اذإف هتايح يف هريغ نع القتسم حبصي ىتح

 راشأ يذلا 1201© فيرعت ةيعامتجالا تافيرعتلا نمو. ايلقع اقاعم ربتعي ةيحالصلا هذه ىلإ درفلا

 . هدحو رومأ ريبدت عيطتسي الو ةينهملاو ةيعامتجالا ةيحانلا نم ةءافكلا هصقنت ايلقع قاعملا نأ ىلإ

 ةركبم نس يف وأ هتدالو ذنم هتقاعإ رهظت دقو (ءاكذلا) ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا يف ءايوسألا نود هنا امك

 دعي و لصألا يف ةينيوكت لماوعل هتقاعإ عجرت دشرلا نس هغولب دنع ايلقع اقاعم لظي هنا امك
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 ىلعألا ةئفلا رابتعا نكمي الو ايلقع نيقاعملا نم ايندلا ةئفلل فيرعتك ةيلوأ ةروصب الوبقم فيرعتلا اذه

 ةيميلعتلاو ةيوبرتلا جماربلا لعفب روطتتو مدقتت اهنأل ارظن فيرعتلا اذه نمض ةيلقعلا ةقاعإلا نم

 .اهل مدقت يتلا

 :ةفلتخملا مولعلا روظنم نم ةيلقعلا ةقاعإلا موهفم -ب

 ةلكشم يهف ةيلقعلا ةقاعإلا ةعيبط يلإ عجرت بابسأل لهسلا رمألاب سيل ةيلقعلا ةقاعإلا فيرعت نإ

 امدنع كلذل اضيأ ةيملعو ةيوبرتو ةيعامتجاو ةيبط ةلكشم يهف باطقألاو بناوجلا ةددعتم

 اومتها نويعامتجالا اهفرع امدنعو لوألا ماقملا يف ةيبط ةلكشمك اهيلإ اورظن ءابطألا اهفرع

 ةبسن سفنلا ءاملع ذختيو ايلقع قاعملا صخشلا ىلع فرعتلل يساسأ رايعمك ةيعامتجالا ةيحالصلاب

 اكحم بيردتلاو ملعتلا ىلع ةردقلا ىدم نويويرتلا ذختا امنيب ةلكشملا هذه فيرعتل ايساسأ ارايعم ءاكذلا

 دحاو دعب ىلع دامتعالاو ةيلقعلا ةقاعإلا فيرعت يف روصتلا اذه ةجيتن نم ناكو فيرعتلل ايساسأ

 ايلقع نيقاعملل ةمدقملا ةياعرلاو تامدخلا يف روصق روهظ اهفيرعت يف طقف

 :ةيلقعلا ةقاعإلل يسفنلا موهفملا -ج

 كحم ربتعي ثيح ايلقع نيقاعملا ىلع فرعتلل ساسأك ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا سفنلا ءاملع ذختا

 نم ديدعلا دكؤيو اهتافينصت فالتخا ىلع ةئفلا هذهل ةزيمم ةمس ةباثمب ءاكذلا ةبسن يف صقنلا

 ريثكب لقأ يوتسم دنع يلقعلا مهومن فقوت سانلا نم ةئف نولثمي ايلقع نيقاعملا نأ نيثحابلا

 .ينمزلا رمعلا رمغن يف سانلا ةيبلاغل يلقعلا ومنلا هغلبي يذلا كلذ نم

 :يوبرتلا موهفملا -د
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 هتردق هل حمست و ةيداعلا سرادملا يف يساردلا ليصحتلا ةعباتم نم ةيلقعلا هتقاعإ هعنمت يذلا درفلا وه

 يوتسم يف ملعتلا ىلع ةردقلا مدع نأ ءاملعلا ضعب ربتعي امك , ةصاخ بيلاسأ قفو بيردتلا و ملعتلاب

 عيطتست الو ملعتلا يف ءطيو يسارد فلخت نم ةئفلا هذه يناعت ثيح يلقعلا فلختلا ىلع ليلد ءايوسألا

 جهنملل ةحضاو ةباجتسا نوبيجتسي ال مهف ءيطبلا يلقعلا روطتلا ببسب ةيداعلا سرادملا جماربب عافتنالا

 (56 ةحفص :«1998 «ليمج هط ةيمس) .يساردلا

 :يبطلا موهفملا -مه

 يزكرملا يبصعلا زاهجلا يف فلت ىلإ يدؤت ىتلا اهدعب وأ اهءانثأ وأ ةدالولا لبق ثدحت ةقاعإ يه

 يرصبلا رزآتلا و ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا و مالكلا زكارم نمضتت يتلاو ةيغامدلا ةرشقلا اميس ال و

 !| اهيلإ راشملا زكارملا وأ غامدلا يف فلت ىلإ بابسألا كلت يدؤت ذإ ساسحإلا و ةكرحلاو, يكرحلا

 (30 ةحفص ؛2010 «سابع ناميا,فافخلا) .اهب ةطبترملا ةفيظولا ليطعت

 :رهاظم ةدع ءوض يف ةيلقعلا ةقاعإلا موهفم -و

 ةقاعإلا ثودح هيلع بترتي يذلا روصتلا نإ ثيح داعبألاو بناوجلا ةددعتم ةدقعم ةرهاظ ةيلقعلا ةقاعإلا

 كولسلا نم ةفلتخم بناوج لمشي امنإ و بسحف ءاكذلا وأ - يلقعلا بناجلا يف رصحني ال درفلا يدل

 فيكتلا ةيلمع يف اعيمج بناوجلا هذه مهستو ةيعامتجا و ةينادجو و ةيسحو ةيكرح ةيمسجو ةيفرعم ةيلقع

 يساسألا لماعلا تسيل يهف ةيلقعلا ةقاعإلا ىلع ةلالدلل ةيفاك ريغ اهدحو ءاكذلا تالماعم نإ

 نإ .ةيلك ةروصب فيكتلا ةيلمع يف اعيمج بناوجلا هذه.هتادادعتساو درفلا تاردق يوتسم ديدحتل

 ددحملا يساسألا لماعلا تسيل يهف ةيلقعلا ةقاعإلا ىلع ةلالدلل ةيفاك ريغ اهدحو ءاكذلا تالماعم

 ديدحتل يفكي ال دحاو بناج يوس سكعت ال يهف هليصحت نع ديحولا لوئسملا تسيلو درفلا كولسل

 .هتادادعتسا و درفلا تاردق يوتسم
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 :ةيلقعلا ةقاعإلل يفيظولا موهفملا - ي

 درفلا ةردق نم دحت ةلاح ةقاعإلا نأ يلع 1980 ةنس ادنك يف دقعنملا رشع عبارلا ليهأتلا رمتؤم يف قفتا

 اق اهنيب نمو ةيمويلا انتايحل ةيساسألا رصانعلا ربتعت يتلا فئاظولا نم رثكأ وأ ةدحاو ةفيظوب مايقلا يلع

 ىتلا دودحلا نمض كلذو ةيداصتقالا تاطاشنلاو ةيعامتجالا تاقالعلا ةسرامم تاذلاب ةيانعلا ىلع قاعملا

 (2007 «بيبح يدعس) .ةيعيبط ربتعت

 ةاعإلا ةئف نمض صخشلا لخدي ؟ ةيلقعلا ةقاعإلا ةئف نمض صخشلا لخدي ىتم :وه حورطملا لاؤسلاو -

 :ةيلاتلا ريياعملا رفوت دنع ةيلقعلا

 70 - 75 . نع ءاكذلا لدعم وأ يلقعلا ءادألا يوتسم لقي اهنيح-

 :لمشت يهو ةيمويلا ةايحلل ةمزاللا ملقأتلا تاراهم يف ةحضاو تايوعص دوجو دنع-

 . تاذلاب ةيانعلا و لصاوتلا تاراهم -

 . غارفلا تاقوأ ةيلزنملا ةشيعملا ضاحرملا مادختسا تاراهم -

 نامألا ةيحصلا ةياعرلا -

 (باسحلا تايساسأ ةباتكلا ةءارقلا) ةيفيظولا ةيميداكألا تاراهملا -

 هتئيب يف صخشلا مييفت ربع ملقأتلا تاراهم مييقت متيو عمتجملا عم فيكتلاو لمعلا تاراهم كلذك -

 . ةايحلا هجوأ عيمج ربعو ةداتعملا

 .رشع ةنماثلا نس نود ام يأ ةلوفطلا نم ةقاعإلا هذه ثدحت نأ و -

 ((ا ماعم بعاتمم ام طع صعماأمل عامه لدار - طاتصنإللاللالا .[أ1ع216 .010) (

 :يلقعلا ضرملا موهفمو ةيلقعلا ةقاعإلا موهفم نيب قرفلا -2

 اضرم تسيل ةيلقعلا ةقاعإلا نأ قبس امم نيبت دقو .ىلقعلا ضرملاو ةيلقعلا ةقاعإلا نيب نوريثك طلخي

| [|         



    
    

 وأ يلقعلا هومن رخأت ةجيتن درفلل يفيظولا ءادألا ضافخنا يف لثمتي يلقع فارحنا ةلاح هنكلو

 ءانثأ يفيكتلا هكولس يف روصق عم مزالتي ضافخنالا اذه نأو هلامتكا مدعو هفقوت

 ضرملا امأ .رشع ةنماثلا نس ىتحو باصخإلا ةظحل ذنم يأ ةينيوكتلا ةيئاهنلا تاونسلا

 ديدشلا لالتخالاو اهلالحناو درفلا ةيصخش ككفت ىلإ يدؤي داح يلقع بارطضا وهف يلقعلا

 دتفي يذلا دحلا يلإ ةيعامتجالا هتاقالعو هكولس ىفو كاردإلاو ريكفتلاك ةيلقعلا هفئاظو يف

 هعتمت نع رظنلا فرصب هب صاخ يمهو ملاع يف شيعيو عقاولايو نيرخآلاب هتلص ضيرملا هعم

 (1996 «يبطرقلا نيمأ بلطملا دبع) .ءاكذلا نم ةعفترم وأ ةيداع ةجردب

 ايلاع اميلعت املعتم وأ اقوفتم نوكي دق وأ يداع ءاكذ اذ نوكي دق ايلقع ضيرملا ناسنإلا نأ ينعي اذهو

 يدسج ضرم ةجيتن وأ هب ترم ةيساق ةيعامتجا وأ ةيسفن ةيرجت ةجيتن ابيرغ حبصي هكولس نكلو

 ىلإ ةفاضإ هروطتو يلقعلا ضرملا ةأشن يف اريبك ارود ةيثارولا تادادعتسالاو لماوعلا بعلت امك

 ةيواز نمو .ديدشلا قلقلاو تاعارصلاو طابحإلاو تبكلا ىلإ يدؤت ةيئيبو ةيسفن ىرخأ لماوع

 ةيرمع ةلحرمب اديقم سيل « اهريغو ايونارابلا و ماصخلاك«ةيلقعلا ضارمألا روهظ نإف ىرخأ

 تاونس لالخ تقو يأ يف ثدحي دق امنإ و ةيلقعلا ةقاعإلل ةبسنلاب لاحلا وه امك ةنيعم

 مادختساب مهؤاغشو نييلقعلا يضرملا جالع نكمي امنيبو .امهدعب ام وأ دشرلاو ةلوفطلا

 ةيبطلا ريقاقعلا مادختساب ايلقع نيفلختملا جالع يف اريثك كشي هنإف ةمئالملا ةيسفنلاو ةيبطلا تاجالعلا

 ايلقع نيقاعملل ةبسنلاب ةصاخ نسحتلا ثودح رذعتي امك ءاكذلا تالدعم عفرل ريقاقع دجوت ال ثيح

 مهئادأ تايوتسم نسحتت نيذلا ةطسوتم وأ ةطيسب ةجردب ايلقع نيفلختملا نم سكعلا ىلع ةداح ةجردب

 جمارب لالخ نم ةايحلل مهدادعإ و مهبيردتو مهيلعت قيرط نع يفيكتلا مهكولسو يلقعلا يفيظولا
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 .ايوبرتو ايعامتجاو ايسفنو ايحص ةلماكتملاو ةلماشلا ةياعرلا

 (1994 «نورخآ و زازرلا يفيفع ةمجرت,زليام نيتسيرك)

 :ايلقع نيقاعملا لافطألا فينصت - 3

 ىلإ ايلقع نيقاعملا فينصت نويويرتلا لضفي اذل ميلعتلاب ةطبترم ةلكشم ةيلقعلا ةقاعإلا نأل ارظن

 :نييدامتعالا لافطألا و بيردتلل نيلباقلا و ملعتلل نيلباقلا :ةيسيئر ماسقأ ثالث

 :ملعتلل نيلباقلا لافطألا -1-3

 ملعتلا نم نوديفتسي ال نيذلا و ةءارقلا و باسحلاك ةفلتخملا ةيمداكألا تاراهملا ملعتل نيلباقلا لافطألا مه

 . ملعتلل نيلباقلا ةئف نولكشي و

 :ببردتلل نيلباقلا لافطألا -2-3

 دسك نم مهنكمت يتلا لامعألا ضعب ءادأ ىلع و ةيمويلا ةايحلا تاراهم ىلع بيردتلل نيلباقلا لافطألا مه

 .بيردتلل نيلباقلا ةتف نولكشي و ةجرد(30-50) نيب مهئاكذ ةبسن حوارت شيعلا ةمقل

 :نييدامتعالا لافطألا -3-3

 و نيرخآلا نم ةرمتسم ةدعاسم و فارشإ ىلإ ةجاحب و بيردتلا و ملعتلا ىلع نيرداق ريغلا لافطألا مه

 ةجرد(5-30) نيب ام مهئاكذ ةبسن حوارتت يتلا ةديدش ةيلقع ةقاعإ ايلقع نيفلختمل فنصلا اذه تحت جردني

 : ايلقع نيقاعملا صئاصخلا - 4

 ام ثيح نم مهقباطت وأ مهسناجت مدعيو مهنيب اميف ةعساشلا ةيدرفلا قورفلاب ايلقع نوقاعملا زيمتي
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 ةدع دجوت هنإف كلذ عمو صئاصخو تامس نم هب نوفصتي امو تادادعتسا نم هب نوعتمتي

 نوتوافتي مهنأ ةظحالم عم مهيلع فرعتلا انتلواحم دنع اهلافغإ مدع بجي ةماع صئاصخ

 يتلا ةيفافشلا تاريثأتلاو ةيئيبلا فورظلاو ةقاعإلا يوتسم بسحب ةيصاخ لك ةجرد ثيح نم

 : يه صئاصخلا هذه مهأ نم و مهنم لك اهل ضرعتي

 : ةيفرعملا ةيلقعلا صئاصخلا -1-4

 :ةيلاتلا ةيفرعملا ةيلقعلا صئاصخلاب ايلقع نوقاعملا مستي

 .ءاكذلا تارابتخا يف طسوتملا نع ضفخنم ءادأ -

 .ةليوط ةرتفل هابتنالاو زيكرتلا ىلع ةردقلا فعض -

 . تاقالعلا كاردإو ةظحالملا ىلع ةردقملا روصقو ةركاذلا فعض-

 .ملعتلا ئيطب -

 يوغللا ومنلا رخأت يساردلا ليصحتلا ىلع ةردقملا يندتو باعيتسالاو مهفلا روصق -

 .ةيظفللا ةغللا روصقو

 .عادبإلاو ليختلاو درجملا ريكفتلاو ميهافملا نيوكت يف روصق -

 :ةيمسجلا ةيكرحلا صئاصخلا -2-4

 :ةيلاتلا ةيسحلاو ةيكرحلاو ةيمسجلا صئاصخلاب ايلقع نوقاعملا مستي

 .نييداعلا لافطألا نم امجح رغصأو انزو لقأ -

 .مهريغ نم ضارمألاب ةباصإلل ةضرع رثكأ -

 .ةكرحلا ةعرسو دئازلا طاشنلا-
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 .مالكلا فورح ضعب لادبا و فذح . مالكلاو قطنلا بويع -

 (55 ةحفص :«1996 .يبطرقلا نيمأ بلطملا دبع)

 :ةيلاعفنالا صئاصخلا . ب

 ةايحلا تالكشم ةهباجم يف ةيعقاولاو يلاعفنالا تابثلاب ام دح يلإ مستت يداعلا درفلا تالاعفنا تناك اذإ

 : مستت ايلقع فلختملا تالاعفنا نإف

 .يلاعفنالا نازتالا مدع-

 .سفنلاب ةفشلا فعضو طابحإلاو ةينودلاب روعشلاو ةيعامتجالا فقاوملا يف باحسنالاو لازعنالا -

 زاهجلا يف افلت نوناعي نيذلا ايلقع نيفلختملا ةلاح يف ةصاخو دئازلا طاشنلاو يناودعلا كولسلا -

 ال تباث دحاو ناكم يف رارقتسالا مهنكمي الو ةرمتسملا ةكرحلا نع نوفكي ال ثيح يزكرملا يبصعلا

 . نيعم لمع ةيدأت يف رارمتسالا نوعيطتسي

 و مهتاردق ضافخنا ببسب كلذو للم الب رركتم وحن ىلع ةينيتورلا لامعألاب مايقلل ليملاو دومجلا -

 نم ةميق لقأو نوزجاعو نولشاف « صاخشأ مهنأ ىلع مهسفنأل نورظني مهف تاذلا ريدقت مدع -

 .ةيعامتجالا ريياعملاب ثارتكالا مدع نع الضف ةديدع لشف تاربخل مهضرعتل كلذ عجريو مهريغ

 (55 ةحفص :«1996 .يبطرقلا نيمأ بلطملا دبع) .ةباجتسالا ءاطبو ددرتلا -

 :ةيعامتجالا صئاصخلا . ج

 : ةيلاتلا ةيعامتجالا صئاصخلاب ايلقع نوقاعملا مستي

 يعامتجالا فيكتلا ىلع ةردق لقأ -

 (56 ةحفص :«1998 ؛ليمج هط ةيمس) ةيعامتجالا فقاوملا يف فرصتلا ىلع ةردق لقأ -

 :ايلقع نيقاعملا لافطألل ةمدقملا ةبوبرتلا جماربلا -5
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 فلتخت امك, ةيحان نم نييداعلا لافطألا جمارب نع فلتخت ايلقع نيقاعملا لافطألل ةمدقملا جماربلا نإ

 خأت و اهاوتحمو, ةيبيردتلا و,ةيسيردتلا اهقرط ثيح نم فلتخت و, اهتدشو ,اهتجردو, ةقاعإلا عون فالتخاب

 دف و مهل اهميلعت دارملا ةيميلعتلا فادهألا فالتخاب سيردتلا قرط فلتخت و ايعامتجا وأ ايدرف الكش

 بألا هذه لمشت دق و ةيميلعت ةدام اهعومجم يف لكشت يتلا و تاراهملا نم اددع جمانربلا ىوتحم نمضتي

 .تاذلاب ةيانعلا تاراهمو ةيمويلا ةايحلا تاراهم لمشت يتلا لالقتسالا تاراهم - :يلي ام

 .ةقيقد و ةماع ةيكرح تاراهم لمشت و ةيكرحلا تاراهملا

 .ةيريبعتلا و ةيلابقتسالا ةغللا تاراهملا لمشت و ةيوغللا تاراهملا

 .تايضايرلا و ةءارقلا و ةباتكلا تاراهم لمشت و ةيميداكألا تاراهملا

 يعامتجالا لعافتلا و تالكشملا لح و لصاوتلاو لاصتالا تاراهم لمشتو ةيعامتجالا تاراهملا

 (79 ةحفص :2002 «ةزعلا ينسح ديعس)

 :ةصالخ

 تاراهملا يف للخ و يعامتجالا لصاوتلا يف ةيوعص نودجي ايلقع ةقاعإ نم نوكشي نيذلا لافطألا نإ

 ةئفلا هذه ةياعر يلع نيمئاقلا عيمج يلع بجي و ركبم رمع يف يعامتجالا لعافتلاو ةيعامتجالا

 يف جامدنالاو ةيلالقتسالا تاجرد ىصقأ يلإ لوصولا ىلع مهدعاسي كلذ نأل اهب مامتهالا

 اهب مستي يتلا ةيسيئرلا صئاصخلا ىدحإ يعامتجالا لعافتلا ىوتسم ىندت ربتعي ثيح عمتجملا

 لافطألا بيردتلو مهيدل ةيعامتجالا تاقالعلا نيوكت يف حضاو زجع دوجول كلذو لافطألا ءالؤه

 ةطلا ةيلباق ىدم و لفط لك ةقاعإ ةجردو هيف شيعي يذلا عمتجملا ريياعم ةاعارم انيلع ايلقع نيقاعملا

 .بيردتلا وأ ملعتلل
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 تلاخثلا لصفلا

 ىعامتجالا لع افتلا

0
0
 

 : ديهمتلا -

 بعلي و سفنلا ملع و عامتجالا ملع يف اراشتنا عيضاوملا رثكأ نم دعي يعامتجالا لعافتلا

 ءاضعأ اهب طبتري يتلا ةيلمعلا وه متحملا عم هجامدنا و درفلا لماكت يف امله ارود

42           
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 و فراعملا و تاياغلا و تابغرلا و تاجاحلا يف و ايعفاد و ايلقع ضعبب مهضعب ةعامجلا
 كولس ىلع امهدحا كولس فقوتي رثكأ وأ نيدرف نيب ةلدابتم ةقالع وه و .كلذ هباش ام

 هروصو هسسأو هصئاصخو يعامتجالا لعافتلا موهفم ىلع لصفلا اذه يوتحياو. رخآلا

 .هتيمهأ و هتايرظنو هتايوتسمو
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 :يعامتجالا لعافتلا موهفم -

 نيدرف نيب لدابتم ريثأت و ءاطع و ذخا نع ثدحتن يعامتجالا لعافتلا نع ثدحتن امدنع -

 ةلدابتملا تايلمعلا نع ةرابع اضيأ وهو , ةعامج يف دارفأك وأ يعامتجا راطإ يف رثكأ وأ

 اريثم وأ اهبنم امهنم يأ كولس نوكي ثيحب يعامتجا فقوم يف نييعامتجا نيفرط نيب
 وأ تاياغب طبترت ةنيعم لئاسر لدابت كلذ لالخ متي طيسو ربع متي و رخألا فرطلا كولسل
 ةقالع ىلإ يدؤت ةفلتخم رهاظم و الاكشأ لعافتلا تايلمع ذختت و ,ةعامجلل ةنيعم فادهأ

 فقوم يف (رثكأ وأ نيدرف) نيفرطلا نيب لدابتم ريثأت كانه ظحالن امك , ةنيعم ةيعامتجا
 (لاعفأ,رعاشم,راكفأ) تاباجتساو تاهبنم لكش ىلع متي لدابتملا ريثأتلا اذهو يعامتجا

 ( تاريبعت وأ ةراشإ وأ ةيظفل ةغل) طيسو ربعو

 (92 ةحفص :«2016/01/01 «يداهلا دبع ليبن)

 ءاضعأ اهب طبتري يتلا ةيلمعلا" هنأب يعامتجالا لعافتلا (1965) نوسناوس فرعي -

 0", كلذ هباش امو فراعملا

 رثكأ وأ نادرف لصتي امدنع ثدحي ام نوكيف يعامتجالا لعافتلل يئارجإلا فيرعتلا امأ -

 ةيعامتجالا هتناكم و درفلا ةيصخش ىلع فقوتي يعامتجالا لعافتلا يف ريثأتلا نأ امك -
 "1 968روم"

 مهعم هل نيذلا صاخشألا نم نوكتت درفلل ةيعامتجالا ةكبشلا نأ (1967) زمدآ ىريو -

 2,20 «يبعزلا دمحم دمحأ) .يعامتجا لعافت مهنيب و هنيب و ةيعامتجا ةطبار و لاصتا

 (151 ةحفص

 لعافتلا "سيقلب دمحا,يعرم قيفوت" نع القن (1992) "يردنكلا كرابم دمحا" ركذيو -

 نيتعامج " رثكأ وأ درف" نييعامتجا نيفرط نيب ةلدابتملا تايلمعلا كلت هنأب يعامتجالا
 نوكي ذإ نيعم يعامتجا طسو وأ فقوم يف ةريبك و ةريغص ةعامج و درف وأ نيتريغص

 نيعم طيسو ربع ةداع لعافتلا اذه يرجيو , رخآلا فرطلا كولسل اريثم امهنم يأ كولس
 .ددحم فده وأ ةياغب طبترت ةنيعم ةلاسر لدابت متي هيفو (ءايشأ,لامعأ,ةغل)

)09 
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 :يعامتجالا لعافتلا صئاصخ -

 تاراهملا و تاردقلا زورب و تادايقلا روهظ ىلإ يدؤي ةعومجملا دارفأ نيب لعافتلا -1
 , ةعامجلا يف اوضع نوكي نأ بجي دئاقلا و يعامتجا لعافت ةيلمع يه ةدايقلا و ةيدرفلا
 .اهلامعأ و اهفدهأ و اهريياعم و اهتالكشم اهكراشي

 زواجتت ال نا بجي يتلا دودحلا نوكي يذلا و نوكي يذلا و ةعومجملا ريياعم هنع جتني -2
 . لعافتلا اذه

 .دارفألا نيب يعامتجالا لعافتلا ثودح ىلإ يدؤي امم لعف در درف لكل نإ -3

 نأ لوقعملا ريغ نمف ةعومجملا دارفأ نيب مهافت و لاصتا ةليسو يعامتجالا لعافتلا دعي -4
 .هئاضعأ نيب يعامتجالا لعافتلا ثدحي نأ نود نم راكفألا ةعومجملا دارفأ لدابتي

 يتلا ةادألا يهو , ةيفاقتلا ةيوهلا رارمتسال يعامتجالا لعافتلا لاكشأ مهأ نم ةغللا دعت -5

 .نيرخآلا مهف نم هنكمتو هلخادب امع ريبعتلا يف درفلا اهمدختسي

 . نيرخآلل ةبسنلاب هتيدرف و هتيصخشب مهنم لك زيمتي يك دارفألل ةصرفلا يطعي -6

 مهدحو ءاضعألا لعافت نم ربكا مجح اهيطعي ضعبلا اهضعب عم ةعومجملا لعافت نإ -7
 .ةعامجلا نود نم

 دارفأ نيب ىوقلا براقت ىلإ يدؤي امم نيلعافتملا دارفألا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا رتوت -8

 , ةعامجلا

 اهلفط تاجاح مألا مهفت الثم نيعم فده وحن اهجوم امئاد نوكي يعامتجالا لعافتلا -9

 .لعافتلا قيرط نع عيضرلا

 و هرود هل الثم بألاف هتيلوؤسم و هرودب درف لك موقي يعامتجالا لعافتلا قيرط نع -0
 .ةرسألا يف هتيلوؤسم

 ةباجتسا ثودح عقوتي هناف نيعم ءادأو تايكولسب ةعومجملا لخاد درفلا موقي امدنع -1

 . ةيبلس وأ ةيباجيا لمأ ةعومجملا دارفأ نم ةنيعم

 لالخ نم هسفن ىري نإ نكميف هسفن نع ءرملا ةركف نيوكت ىلع دعاسي لعافتلا نإ -2
 (43-44 تاحفصلا «2016 ء«يعيبرلا دادقم دمحم) .نيرخآلا نيعأ
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 :يعامتجالا لعافتلا سسأ -

 *لاصتالا -

 نهذ يف ددحم ىنعم وأ ةنيعم ةركف لقن ينعيو, دارفألا نيب تاقالعلا نع ريبعت وه لاصتالا

 لاصتالا ةيلمع قيرط نعو , صاخشألا نم ةعومجم وأ رخأ صخش نهذ ىلإ ام صخش
 اهنكلو,اهتاذل ثدحت وأ ققحتت نأ نكمي ال لاصتالا ةيلمع و, دارفألا نيب لعافتلا ثدحي

 ةيلمع ةساردو مهف ليحتسي ثيح يعامتجالا لعافتلا ةيلمع ساسأ يه ثيح نم ثدحت
 ةعيبطب نكمي ال .اهدارفأ نيب لاصتالا ةيلمع ىلع فرعتلا نود ةعامج ةيأ يف لعافتلا
 .مهنيب لاصتالا متي نأ نود نيدرف نيب لعافت كانه نوكي نأ لاحلا

 «2001 «نيدلا ردب دمحم,قراط يزوف,نيما دمحا)
 (38 ةحفص

 :عقوتلا -

 .نيرخالا نم هعقوتن امل اقبط غاصي انكولسف نيعم هبنمل ةباجتسالل دادعتسالا و هاجتالا وه

30) 

 ام قفو ناسنإلا كولس غاصي ثيح يعامتجالا لعافتلا ةيلمع يف ايساسأ ارود عقوتلا يدؤي.

 تاعقوت ةدع هرابتعا يف عضي نيعم ءادأب موقي امدنع وهف .نيرخآلا لعف در نم هعقوتي
 ناك اذإو ,(1985,تجهب) باقعلا وأ باوثلا و لوبقلا وأ ضفرلاك نيرخآلا تاباجتسال
 ىلع متي كولسلا مييقت نإ كلذل,همييفت يف ماه لماع اضيأ وهف, كولسلل ددحملا وه عقوتلا

 لابقتسا قيرط نع هعقوتي ام لالخ نم ايتاذ هميقي ةعامجلا يف درفلا كولسف,عقوتلا ساسأ

 . ايعامتجا مأ ايكرح كولسلا اذه ناكأ ءاوس, هل ءالمزلا

 «نيدلا ردب دمحم,قراط يزوف,نيما دمحا)
 (42 ةحفص :1

 :هليثمت و رودلا كاردإ -

 درفلا كولسف, رودلاب همايق و كولسلا لالخ نم رسفي رودلا اذهو, هب موقي رود ناسنإ لكل
 يتلا هتربخل اقبط هريغ عم هلعافت ءانثأ يف ةفلتخملا ةيعامتجالا راوداب همايق لالخ نم رسفي

 موقي يتلا ةفلتخملا راودألل اقفو ددحتي دارفألا نيب لماعتلاف ةيعامتجالا هتقالع و اهبستكا

 .اهب
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 ىلع هتردق عم هيدؤي رود ةعامجلا يف درف لكل نوكي نإ اهكسامت و ةعامجلا ماجسنا دعاسي
 صخشلا نأ ذإ.اهركذ قباسلا عقوتلا ةيلمع كاردإ كلذ دعاسي ايلخاد نيرخالا راودا ليقمت

 مهراودأ كاردإ نع هزجعل نيرخآلا لاعفأ عقوت نع زجعي و ةعامجلا يف طاشنب موقي يذلا
 ةعامجلا ريياعم عم اقفتم هلعجيل هكولس ليدعت نم نكمتي نل مهرودب هرود ةقالع و

 «1984 ءدمحا,سيقلب, قيفوت,يعرم)

 (125 ةحفص

 : ةلالدلا تاذ زومرلا -

 ىدل ةكرتشملا ةلالدلا تاذ زومرلا قيرط نع ةيلاعفب راودألا بعل و عقوتلا و لاصتالا متي
 . كلذ ىلإ امو ديلا و هجولا تاريبعتو ةغللاك ةعامجلا دارفأ

 «2001 «نيدلا ردب دمحم, قراط يزوف,نيما دمحا)
 نم لكش يه, زومرلا نم ملاع يف شيعي ناسنإلا نأ ىلإ"جنوي" ريشي و (122 ةحفص
 انتاربخ نع ربعن نأ عيطتسن اهلالخ نمو اهلخادب يتلا رعاشملا و راكفألا نع ريبعتلا لاكشأ

 « دمحأ يوانشلا ( .

 (70 ةحفص :؛1
 :حجان يعامتجا لعافت قيقحت طورش -

 ءايوسأ دارفألا نوكي نأ -

 نيدشار دارفألا نوكي نأ -

 ميلعتلا نم لوقعم ىوتسم ىلع دارفألا نوكي نأ -

 يعامتجالا كسامتلا نم ىندأ دح كانه نوكي نأ -

 ةعامجلا يف ةفلتخملا زكارملا نيب براقتلا ضعب كانه نوكي نأ -

 رارق ذاختا و ةطخ عضوو اميمصت بلطت ةددحم ةلكشم كانه نوكت نأ -

 ةشقانملا ةرتف لالخ يف لحلل ةلباق ةلكشملا نوكت نأ -

 (153-154 تاحفصلا «2013 « يبعزلا دمحم دمحا)

 : يعامتجالا لعافتلا ةيلمع تائف يلي اميف و *

 :( ةيباجيالا تاباجتسالا) ةيلاعفنالا ةيعامتجالا يحاونلا -أ

 ةأفاكملا, ةدعاسملا و نوعلا ميدقت,نيرخآلا ناش عفر,كسامتلا راهظإ -
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 راهظإ و كحضلاو تاكنلا,توتلا فيفخت تاقالعو حايترالا راهظإ -

 اضرلا

 ةعاطلا و مهفلا,لوبقلا راهظإ و ةقفاوملا -

 :(ةيباجيالا تالواحملا) لمعلاب ةلصتملا يحاونلا -ب

 تاهيجوتلا ءاطعإو تاحرتقملا ميدقت -

 تابغرلا و رعاشملا نع ريبعتلا , ليلحتلا , يأرلا ءادبإ -

 ديكأتلا و , حيضوتلا , ةداعإلا , تامولعملا و فيرعتلا ءاطعإ -

 : (ةلئسألا) لمعلاب ةلصتملا يحاونلا -ج

 ديكأتلا و راركتلا و تامولعملا و فيرعتلا بلط -

 رعاشملا نع ريبعتلا و ليلحتلا و يأرلا بلط -

 لمعلل ةنكمملا قرطلا و تاهيجوتلا و تاحارتقالا بلط -

 : (ةيبلسلا تاباجتسالا) ةيلاعفنالا ةيعامتجالا يحاونلا -د

 ةدعاسملا بجح ,تايلكشلاب كسمتلا ,دصلا ,ةقفاوملا مدع -

 ناديملا نم باحسنالا , ةدعاسملا بلط و رتوتلا راهظإ -

 نيرخآلا ردق نم صاقنإلا , ةيناودعلا راهظإ -

 (155 ةحفص :2013 « يبعزلا دمحم دمحا)

 : يعامتجالا لعافتلا روص -

 ربتعت و,دحاو فده لجا نم تاعامج وأ دارفألا نيب دوصقم رشابم عازن وه :عارصلا -

 لعافتلل ةيسيئرلا لاكشألا دحا دعي و ,فدهلا ىلإ لصوتلل ايرورض اطرش مصخلا ةميزه
 . تاعمتجملا نيب ةدحولا قيقحت فدهتسي هنأل

 ةيدرفلا نع اديعب ةدوملا و ةبحملا ىلع ةمئاق ةيعامتجا تاقالع قفحي يباجيا كولس هنا

 7 ةيحلصملاو

 ةدحو يف ةفلتخم تافافث نولثمي تاعامج وأ دارفأ ةدع جازتما وه :يعامتجالا ليثمتلا -

 . ةسناجتم
 اما
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 نوثحبي نمم ةفلتخملا و ةبراضتملا حلاصملا يوذ نم دارفألا نيب لصحت و : ةسفانملا -

 (108 ةحفص :«2012 «ءيديبعلا نسح يلع ثراح) .مهتأفاكم وأ مهعفانم ةفعاضم نع

 :يعامتجالا لعافتلا تايرظن -

 اهسردي يتلا رهاوظلا فلتخمل ازكرم و اروحم هفصوب يعامتجالا لعافتلا ريسفت فلتخي

 : اهنم لاجملا اذه يف تايرظن ةدع كانه و , نيرسفملا رظن تهجو فالتخاب سفنلا ملع

 :ةيكولسلا ةيرظنلا -

 و ريثملا ةيرظن ىلإ تاعامجلا و دارفألا نيب يعامتجالا لعافتلا ةيلمع نويكولسلا در

 نأ نويكولسلا ىريو, "رنكس "يكيرمألا ملاعلا اهمعزتي يتلا زيزعتلا و ةباجتسالا
 ةباجتسالا ىلع ةردقملا مهيدل نأ لب اهلعافت يف ةيبلس تسيل ةيعامتجالا تاقولخملا

 و ,لعافتلا ىلع ةمئاقلا ةيعامتجالا ةئشنتلا ةيلمع لالخ اهنوقلتي يتلا تاهبنملا وأ تارثؤملل

 ( يوانشلا)لعافتلا اذهل ةرشابم ةجيتن يه ةعامجلا وأ درفل لكشتت و نوكتت يتلا ةيصخشلا

 طسولا يف دارفألا نيب ةلدابتملا ةباجتسالاب لثمتي نييكولسلا نع يعامتجالا لعافتلاو

 هل ةباجتسا يعدتسي رخآلا كولس ىلع اهبنم دحاولا صخشلا كولس لكشي ثيحب يعامتجالا

 (رباج ينب)

 :زليب ةيرظن -

 فقوم يف دارفألل رهاظلا كولسلا" "زليب" ةيرظن راطإ يف يعامتجالا لعافتلاب دصقي و

 مهيلإ هجوي نيذلا صاخشألا نم نوكتيف فقوملا امأ ,"ةريغصلا ةعامجلا راطإ يف و نيعم

 امأ ,فقوملا اهنمضتي يتلا ةيداملا رصانعلا نمو , نيرخآلا دارفألا و تاذلا لثم كولسلا

 ةرم هجول اهجو ضعب عم مهضعب لعافتي دارفألا نم ددع يأ نم نوكتتف ةريغصلا ةعامجلا

 ( وداج وبأ) هل بيجتسي و ةزيمتم ةروصب رخآلا امهم لك فرعي و , تارم ةدع وأ ةدجاو

 :بمكوين ةيرظن -

 لعافتلا يدؤيو, نزاوتلا و هباشتلا أدبم ىلإ دانتسالاب يعامتجالا لعافتلا بمكوين رسفي

 تاقالعلا ريسفت نكمي و يعامتجالا جامدنالا ةيلمع ىلإ هرظن ةهجو نم يعامتجالا

 : يهو قئارط ثالثب بمكوين ةيرظن قفو ىلع ةيعامتجالا

 ةنزاوتم ةيعامتجا تاقالع ىلإ هرفاوت يدؤي يذلا هباشتلا نم أشني يعامتجالا لعافتلا نإ -
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 امهنيب لعافتلا ززعت يتلا ةأفاكملا وأ ةباثإلاب رخألا مهنم لك دوزي نوهباشتملا صاخشألا -

 بذاجتلا ىلإ يدؤت و

 ةلعافتملا فارطألا لاصيإ و لعافتلا ةيلمع رسيي يذلا بذاجتلا عقوت ىلإ يدؤي هباشتلا نإ -

 ( وداج وبأ) ةيباجيا ةيعامتجا ةقالع ىلإ

 :سدراجوب ةيرظن -

 شيعت ةيناسنإلا تانئاكلا تناك ول هنا ضارتفاب ةيناكملا ةقالعلا ساسأ ىلع لعافتلا رسفي

 ةرورضلاب كلذ نع جتنل,ةمدعنم وأ ةليلق اهنيب لاصتالا لئاسوو, ضعب نع اهضعب ةلزعنم

 هذهل دوجو كانه نوكي ال مث نم و ,ادج ادودحم رخألا ضعب يف اهضعب ريثأت نوكي نأ

 عم نوشيعي و , عمجتلا ىلإ نوليمي نودجوي ثيح سانلا نأ هظحالن يذلا نأ الإ , ةقالعلا

 اريثأت مهضعب يف اورثؤي نا دبال اذهل ةفلتخم عاونأ نم تالاصتا مهنيب اشنتو , مهضعب

 .( يسوقد) اهفرعن يتلا اهعاونأ لكب ةيعامتجالا تاقالعلا ءوشن هيلع بترتي ام اريبك

 :(نزاوتلا و رتوتلا ةيرظن) نوسبماس ةيرظن -

 يف هنم رثكأ رتوتلا اهدوسي يتلا ةنزاوتملا ريغلا فقاوملا يف هماكحأ رييغت ىلإ ءرملا ليمي

 ةهباشملا ماكحألا رادصإ ىلإ ةماع ةروصب نوليمي صاخشألا ناو , ةنزاوتملا فقاوملا

 ماه رود هباشتلل و , نوفلأي وأ نوبحي ال نم ماكحأل ةفلاخملا و نوفلأي وأ نوبحي نم ماكحأل

 تاقالعلا قيثوت يف يزيزعت رود هل امك , تاعامجلا و دارفألا نيب تاقالعلا ميظنت يف

 مدقت امم جاتنتسالا نكمي و. ةنزاوتم ريغلا تاقالعلا نيب رتوتلا ةدح نم فيفختلا و ةيباجيالا

 نع ةيعامتجالا هفقاوم و هتادقتعم و هماكحأ و هئارآ ةحص تابتإل امئاد ىعسي ءرملا نا

 و ءارآ نولمحي نمم و مهيلإ ليمي نمم ةصاخ هعمتجم يف نيرخآ سانأ دنع اهلثمت قيرط

 .(رباج ينب) ةنيعم ميق وأ فقاوم وأ ءايشأل ةبسنلاب هماكحأ و هيأرل ةهباشم اماكحأ

 : ةيعامتجالا ةمظنألا ةيرظن -

 لمشي لعافتلا جذومن و ضعبلا مهضعب عم نولعافتي دارفألا نأ نوري ةيرظنلا هذه باحصأ

 ةراسخ و امهدحأل حبر وأ نيفرطلل حبر امإ مجني لعافتلا اذه نع و. طقف نيصخش ىلع
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 الك اهيلع لصحي يتلا تآفاكملا تدادزا اذإ لعافتلا رمتسي و نيفرطلل ةراسخ وا .رخآلا

 (رباج ينب) اهنع ةمجانلا فيلاكتلا ىلع تاقالعلا نم نيكرتشملا

 (45-47 تاحفصلا «2016 «يعيبرلا دادقم دمحم)

 : دارفألا نيب لعافتلا -

 يعامتجالا لعافتلاف .اعويش عاونألا رثكأ وه دارفألا نيب مئاقلا يعامتجالا لعافتلا عون نإ

 لعافتلا ةئيب و خلا...نيسوؤرملا و سيئرلا و ةجوزلاو جوزلاو,نبالا و بألا نيب ام مئاقلا

 ىلع و مهيلع رثؤي مث نمو نابسحلا يف نيرخآلا كولس نوذخأي نيذلا دارفألا ةلاحلا هذه يف

 لسلستلا اذه ذخأي يعامتجالا لعافتلا نإ دجن الثم يعامتجالا عيبطتلا ةيلمع يفو ' نيرخآلا

 -هعم نيلماعلا و باشلا_ةسردملا و بابشلا-هنارقأ و لفطلا_هتوخإ و لفطلا-مألا-_لفطلا :

 : تاعامجلا نيب لعافتلا -

 سلجم و ريدملا وأ هذيمالت و ةسردملا وأ هعابتإ و دئاقلا نيب مئاقلا لعافتلا نإ

 رثأتي تقولا سفن يف و ةعومجمك هذيمالت يف رثؤي ةلاحلا هذه لثم يف ةسردملاف,ةرادإلا

 نإ دجن ىرخأ ةيحان نم و مهنيب ةلدابتملا ةقثلا و ةيونعملا مهحورو مهمامتها ىدمب

 دوجو هنع مجني ةرركتم تارم يف صاخشألا نم ةنيعم ةعومجم عم لعافتملا صخشلا

 . هيلع فراعتم نيعم كولس يأ ةعامجلا بناج نم ةيكولسلا تاعقوتملا نم عون

 :ةفاقثلاو دارفألا نيب لعافتلا -

 تاللصلا و لاعفألا و ريكفتلا قئارط و ديلاقتلا و تاداعلا ةلاحلا هذه يف ةفاقثلاب دوصقملا

 درفلا لاصتا ايقطنم ةفاقثلاو درفلا نيب لعافتلا عبتي و عمتجملا دارفأ نيب ةدئاسلا ةينيبلا

 . ةعامجلا ىدل ةعئاشلا ةيكولسلا تاعقوتلل ريبك دح ىلإ ةلثامم ةفاقثلا نأ ذإ ةعامجلاب
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 ام بسح ةيفاقثلا رهاظملا رسفي درف لكو.ةصاخ ةقيرطب ةيفاقثلا تاعقوتملل لعفني درف لكو

 . اهل ضرعتي يتلا فورظلل ابسانم هاري

 :ةيعامتجالا ةقالعلا و يعامتجالا لعافتلا -

 ال ثيحب ضعبلا امهضعبب ناطبترم ناحلطصم يعامتجالا لعافتلا و ةيعامتجالا ةقالعلا

 ىمسي هب رثأتي و رخألا يف امهدحا رثؤي و نادرف يقتلي امدنعف.رخآلا نود امهدحا ثدحي

 و ريثأتلا ةيلمع رركتت امدنعو, لعافتلاب رثأتلا و ريثأتلا لدابتل ةجيتن ثدحي يذلا رييغتلا

 . ةلدابتملا تاقالعلا نيدرفلا نيب عمجت يتلا ةلصلا ىلع قلطي, نارفتسي و رثأتلا

 عم دارفألا لاصتا دادزا ةعامجلا لخاد ةرشتنملا ةيعامتجالا تاقالعلا تدادزا املك و

 ىدم ىلع تاقالعلا عومجم لدي اذهل و,يعامتجالا لعافتلا ةيكمانيد تداز و ضعبلا مهضعب

 (19-20 تاحفصلا :«2012 ء«ديمحلا دبع دمحم حالص) .يعامتجالا لعافتلا

 : يعامتجالا لعافتلا ةيمهأ -

 يرشبلا ديلولا بستكي هلالخ نمف, ناسنإلا كولس نيوكت يف يعامتجالا لعافتلا مهسي -

 .اهديلاقت و اهتاداع و اهميقو هتعامج ةفاقثو, هموق ةغل ملعتيو, ةيناسنإلا هصئاصخ

 .هومن رخأتي يعامتجالا لعافتلل ةيفاكلا صرفلا

 .هتيصخشب مهنم لك زيمتيل صاخشألل صرفلا يعامتجالا لعافتلا ئيهي -

 .كلذ سكع و تادايقلا رهظتف ةعامجلا حئارش زيامت ىلإ يعامتجالا لعافتلا يدؤي -

 نأ بجي يتلا تايلوؤسملا وأ ةيعامتجالا راودألا ديدحت ىلع يعامتجالا لعافتلا دعاسي -

 (12 ةحفص :2012 ءديمحلا دبع دمحم حالص) .ناسنإ لك اهب علطضي

 : يلي ام يف نيقاعملل ةبسنلاب يعامتجالا لعافتلا ةيمهأ نمكت ثيح *

|- | 

3 

        



    
    

 نم لك ىدل يعامتجالا ومنلا ةيلمع يف نارقألا عم اماه ارود بعلي يعامتجالا لعافتلا -

 تاربخب لفطلا دوزي لعافتلا اذهف ةصاخلا تاجاحلا يوذ لافطألا و نييداعلا لافطألا

 و ةيكرحلا و ةيوغللا تاراهملا ملعت و ةيعامتجالا تاراهملا ملعت ىلع هدعاست ةديدع ةيميلعت
 .ةيقالخألا ميقب هفرعت و فطاوعلا و رعاشملا نع ريبعتلا قرط

 يف نيلماعلا ناف ةيعامتجالا هتيافك ىلع ايئنزج دمتعي درفلل عمتجملا لوبق ىدم ناك امل و

 ةيافكلا و ةيعامتجالا تاراهملا ريوطتل اريبك امامتها نودبي ةصاخلا ةيبرتلا ناديم

 نإ تاساردلا نيبت و عمتجملا يف جامدنالا مهل ىنستي يكل نيقاعملا دارفألل ةيعامتجالا

 نم ربتعي كلذ نإ و ةيعامتجالا ةءافكلاو ةيعامتجالا تاراهملا ىلإ نورفتفي نيقاعملا لافطألا

 سرادمب نوقحتلي نيقاعملا لافطألا امأ,مهجمد تالواحم لشف ءارو نمكت يتلا بابسألا مهأ

 كلذ و ةيعامتجالا تاراهملا ملعتو نييداعلا لافطألا عم لعافتلا صرف نم مهمرحت ةصاخ

 و نييداعلا لافطألا نع لافطألا ءالؤه لزع ناف كلذك و ةبسانملا جذامنلا رفاوت مدع ببسب

 .مهنيب اميف تاقالع ةماقإ نم فوختلا ىلإ يدؤي ضعبلا مهضعب عم مهطالتخا مدع

 لامج, بيطخلا)

 (198 ةحفص «2001 ءدمحم

 : لفطلل ةيعامتجالا تاراهملا ءانب يف بعللا ةيمها -

 لفطلا طرخني بعللا لالخ نمف,لفطلل ةيعامتجالا و ةينهذلا ةحصلا ىلع ليلد بعللا ربتعي

 ىلع بلغتلا بعللا لالخ نم لواحي و ' هلوح نم ملاعلا عم ةيلوألا هرمع لحارم يف

 نال, اهسرامي يتلا ةطشنألا لضفأ وه لفطلل ةبسنلاب بعللاو, يجراخلا ملاعلا نم هفواخم

 راودأب مايقلا ىلع لفطلا بيردت اهيف يرجي ةليح وأ ةيعامتجا ةشرو نع ةرابع بعللا

 تاراهملا ءانب يف بعللا ةيمهأ نمكت و . نيرخآ لافطأ عم وا اديحو ةفلتخم ةيعامتجا

 : يلي امك لفطلل ةيعامتجالا

 .نارقألا عم يعامتجالا لعافتلا تايوتسم نم ديزي بعللا -

 يف قالطناب كرحتلا و تاراهملا لدابت و تامولعملا ةكراشم نم هرودب ديزي بعللا -

 .هيف بعلي يذلا عمتجملا
|| 

3 

        



    
    

 .ةريغتملا راودألا بعل ىلع هتردقو , ةيصخشلا ةوق نطاوم فاشتكا ىلع لفطلا دعاسي -

 اهرودب يتلا,هتيصخش يف تاذلا هيجوت و ةدايقلا تاراهم فاشتكا ىلع لفطلا دعاسي -

 .لبقتسملا يف ةبعص ةيعامتجا فقاوم يف طارخنالا ىلع لفطلا دعاست

 ةايح شيعيل , ةيعامتجالا تالكشملا و تاعارصلا عم لاعفلا لماعتلا ىلع ةردقلا هبسكت -

 .ايعامتجا ةنزاوتم

 ةيعامتجالا

 .هركو بح نيب ام ةفلتخملا رعاشملا و تالاعفنالا لدابتب هل حمسي -

 لمعلا ةميقل هكاردإ نم ديزيو,تاذلا لوح زكرمتلا و ةينانألا لفطلا لخاد نم عزني بعللا -

 ةماعلا ةحلصملا و يعامجلا

 يتلا و نارقألا عمو ةطيحملا ةئيبلا عم يعامتجالا لعافتلا تايوتسم نم ديزي هلك اذهو

 ميظنت قيرط نع اهتيمنت متي يتلا و ةينهذلا و ةيلقعلا تاراهملا ةيمنت و ءانبل دهمت اهرودب

 .لفطلل بعللا

 (119-121 تاحفصلا «2013 «ميهاربا هللا دبع ميهاربا ديع)
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 لعافتلا كلذ نود دارفألا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا وأ عامتجالا ملع ىلإ قرطتلا نكمي ال

 يف ناك ءاوس يعامتجا لعافت دوجو ةرورضلاب ينعي ةعامجلا دوجو ناو, يعامتجالا

 ةيعامتجالا ةايحلل ةيسيئرلا ةيلمعلا وه لعافتلا اذهو, عمتجملا يف وأ لمعلا وأ ةسردملا

 و عمتجملا ءانب ىلإ فدهي وهف. اهيلع موقي سسأ و لاكشأ و صئاصخ نم هل امل ةيناسنإلا

 قيقحت ىلإ فدهي و نواعتلا قيرط نع ةعامجلا و دارفألا نيب يخآتلا و هراهدزا و هروطت

 . ةيداع ةفصب عمتجملا لخاد نييداعلا عم ةصاخلا تائفلا جامدنا

    
            



  

    
            



  

        
     ةيئاديملا تاواردإلا و ثحبلا ةيجينم    

       



 :ديهمت

 عمتجم يف ةدوجوملا قئاقحلا ىلإ لوصولا لجا نم ةماه ةليسو ةيناديملا ةساردلا دعت

 ميعدتل هلك اذه و اهليلحت و تانايبلا عمج نم اننكمي ثيح ناديملا قيرط نع ةساردلا

 يملعلا جهنملا رايتخا يف ةقدلا يخوت انم بلطتي ام ,تايضرفلا ديكأت و يرظنلا بناجلا

 و اهمدختسي يتلا تامولعملا عمجل ةبسانملا تاودألاو , ةساردلا عوضومل بسانملا و مئالملا

 . اهفيظوت و ةيئاصحإلا لئاسولا مادختسا بسح كلذك

 و ةساردلا يف اهانعبتا يتلا ةيناديملا تاءارجإلا مهأ حضون نأ لواحنس لصفلا اذه يف و

 اهيفينصت و ةساردلا تابلطتم بسح عبتملا يملعلا جهنملا و ةمدختسملا ةيئاصحإلا لئاسولا

 .ىرخأ ةرم بيرجتلل ةلباق ةيعوضوم جئاتن اهرابتعا و اهب قوثوم

    
            

  



    
    

 :ةيعالطتسالا ةساردلا - 1

 تاودأ قيبطتو, ةساردلا عمتجم ةفرعم ىلع دعاست ةمهم ةوطخ ةيعالطتسالا ةساردلا ربتعت

 انمق اينهذ نيقاعملا لافطألا صخت ةساردلا نأل و ةنيعلا رايتخا يف دعاست و ةساردلا

 ىدم ةفرعمل ةيعالطتسا ةسارد انيرجأ و ةئفلا هذهب ةصاخلا ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلا هجوتلاب

 ةيلوألا هتروص يف (نايبتسا) ثحبلا ةادأ ميدقتب انمق ثيح ,عقاولا عم انتسارد عوضوم قباطت

 سايقل اهتيحالص و ةادألا ةمئالم ىلع فرعتلا لجا نم كلذ و لافطأ 5 رايتخاب انمق انهو

 .ثحبلا ةنيع صئاصخل اهتبسانم كلذكو., هلجا نم عضو ام

 :يلي ام ىلع ةيعالطتسالا ةساردلا دعاست امك

 .ةساردلا ناديم ىلع فرعتلا -

 .ةيعالطتسالا ةساردلا يف اهبنجتل ةساردلا ناديم تايوعص فاشتكا -

 .(نايبتسالا )ثحبلا ةادأ ةيحالص نم دكأتلا -

 :ثحبلا جهنم -2

 قاعملا لفطلل يعامتجالا لعافتلا ىلع اهريثأت و ةيكرحلا باعلألا عوضوم ةعيبطل ارظن

 , ةلكشملا ليلحت و ةسارد لجا نم يفصولا جهنملا مادختسا بسانملا نم نأ نيبت ايلقع

 يملع لكشب ريبعتلا و ليلحتلا قرط نم ةقيرط وهو , ةساردلا ةعيبطل هتمئالمل ارظن كلذو

 .ةيناسنإ ةلكشم وأ ةيعامتجا ةيعضول ةددحم ضارغأ ىلإ لوصولا لجا نم مظنم

 :ثحبلا ةنيع و عمتجم - 3

 :ةساردلا عمتجم -1-3

 ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا يف ةساردلا عمتجم لثمتي

 .نيسرامم

||]         
 



    
    

 ات
 :ةنيعلا -2-3

 :يه تاوطخل اقفو اهرايتخا متي و يلصألا عمتجملا نم طقف ةيئزج ةعومجم يه و

 .ثحبلا عمتجم ديدحت -

 . ةنياعملا راطإ ديدحت -

 .اهبحس دارملا ةنيعلا عون ديدحت -

 .ةنيعلا بحسل ةمدختسملا ةقيرطلا ديدحت -

 .ةنيعلا مجح ديدحت -

 . (صاخشألا )تادرفملا رايتخا -

 . تادرفملا عم لماعتلا -

 : يلاتلا لكشلا ىلع تناك ةنيعلا

 يسفنلا زكرملا نم ايلقع نيقاعم لافطا 10:ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا -

 .(مناغتسم )نارغزم اينهذ نيقاعملا لافطألل يجوغاديبلا

 اينهذ نيقاعملا زكرم نم ايلقع نيقاعم لافطا 10:نيسرامم ريغلا ايلقع نيقاعملا لافطألا -

 .(مناغتسم )راينيبيب

 :ثحبلا تاريغتم - 4

 رخألا و لقتسم امهدحا نينثا نيريغتم كانه نأ ايلج انل نيبت ثحبلا ةلكشم ىلإ ادانتسا

 .عبات

 . ةيكرحلا باعلألا :لقتسملا ريغتملا -

         |ه]



    
    

 .يعامتجالا لعافتلا : عباتلا ريغتملا -

 :ثحبلا تالاجم -5

 :يرشبلا لاجملا -1-5

 يتسارد نوكت يكل و يملعلا ثحبلا لحارم فلتخمل كرحملا بلقلا يرشبلا رصنعلا لثمي

 و ةساردلا ءارجإل ةبولطملا ةنيعلا عون ديدحت لجا نم ةساردلل يلصألا عمتجملا تددح ةيملع

 .نيسرامم ريغ 10 و ةيكرحلا باعلأل نيسرامم 10 ايلقع قاعم لفط 20 ب ةنيعلا تردق

 :ينامزلا لاجملا -2-5

 تاسسؤملل ةيعالطتسا ةرادز لوأ تناك و ةددعتم تارتف ىلع ةيناديملا ةساردلا تدرجأ

 .ةساردلل ناكملا ةمئالم ىدم ةفرعمل كلذ و 2020 يفناج 10يف ةبوبرتلا

 نيرطؤملا ةذتاسألا ىلع نايبتسا تارامتسا عيزوتب انمق 2020 يام 20 موي نم ءادتبا و

 و ةيكرحلا باعلألل هتسرامم ءانثأ هلعافت و لفط لك بسح نايبتسالا ةلئسأ ىلع ةباجإلل

 . مويلا سفن يف اهعاجرتسا متيل ةيوبرتلا ةسسؤملا لخاد هلعافت

 :يناكملا لاجملا -3-5

 نيتيميلعت نيتسسؤم يف ةساردلا تيرجأ

 (مناغتسم )نارغزم اينهذ نيقاعملا لافطألل يجوغاديبلا يسفنلا زكرملا -

 (مناغتسم )راينيبيب اينهذ نيقاعملا زكرم -

 :ثحبلا ةادأ -6

 سايقمب' ىمسي و سايقملا يف ةلثمتملا و ثحبلا ةادأ مادختساب انمق انعوضوم ةعيبطل ارظن

 "ضايرلا لافطأل يعامتجالا لعافتلا

         |ءا|



    
    

 نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا ىدل يعامتجالا لعافتلا سايق ىلإ فدهن هلالخ نمو

 .نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل

 لالخ نم رداق هنا كش الف لافطألا نم ةئفلا هته ةياعر و ميلعت نع لوئسم سردملا نأ امب

 تارقف عيمج يف دراولا كولسلا عاونأ روهظ ىدم ديدحتب موقي نأ مهل هتظحالم و هتربخ

 .لفط لكل سايقملا مادختساب و ةعومجملا هذه لافطأ نم لفط لكب ةصاخلا سايقملا

 ثدحي كولسلا اذه ناك و ( نيرخآلا عم ةعاربب نواعتي ) ةرقفلا نع ةباجإلا اندرأ اذإ الثمف

 نكلو رهظي كولسلا ناك اذإ امأ و (امئاد رهظي) لقح يف ةرقفلا مامأ )١( ةمالع عضنف امئاد

 رهظي ال كولسلا ناك اذإ امأ (انايحأ رهظي) لقح يف ةرقفلا مامأ )١( عضنف مئاد لكشب سيل

 (رهظي ال) لقح يف ةرقفلا مامأ )١( ةمالع عضنف

 ب
 رهظيإ رهظي تارقفلا

 رهظيأ| انايحأأ امئاد

 نيرخآلا عم ةعاربب نواعتي

 لافطألا عم هدوجو دنع طاشنلاو سامحلاب ئلتمي

 يأرلا ءادبإ ىلع ةردقلا هيدل سيل
 يكرحلا عباطلا تاذ تايلاعفلا يف كراشي

 فادهألا قيقحت يف لافطألا عم نواعتي ال

 نيرخآلا لافطألا عم نشخ و ظف

 ام طاشن يف هتقو نم ةقيقد لك لغشي

           لمعلا ءادأ نسحي ىتم ملعتي
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 هب ةقلعتملا تارارقلا ضعب ذختي

 ةداتعملا ةيمويلا تابلطتملا عم قفاوتلا عيرس

 نيرخآلا نع ديعب نوكي نأ لضفي و ةلزعلا ىلإ ليمي

 مهبعل يف نيرخآلا لافطألا كراشي مل اذإ رتوتلاب رعشي

 رطخلا ةهجاوم يف عاجش

 ةموهفم ةغلب ديري امع ربعي

 دحا نم ةكراشم ةيأ ضفري هناف ام طاشن ديري امدنع

 ةعومجمل دئاقك هتناكمب ظافتحالل لضاني

 ءارآلا نم ديزملا ميدقتب نيرخآلا عم نواعتي

 هدحو بعللا لضفي

 تارارقلا ذاختا ىلع ةردقلا هيدل سيل

 ةماقلا بصتنم فقي

 ةعامجلا دارفأ ىلع ةفلتخملا طاشنلا عاونأ عزوي

 نيرخآ لافطأ عم هدوجو دنع ةعرسب هردص قيضي

 ةضورلا يف تاميلعتلا و ةمظنألا فلاخي

 نيرخآلا عم افيطل نوكي ال

 ةئيسلا نيرخآلا لافطألا لاعفأ دلقي

 تايوعصلا ةهجاوم نم مغرلاب هلمع زاجنا ىلع لمعي

 فلكت وأ عنصت الب يعيبط هكولس

 مستبي وأ كحضي املق

|| 
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 ةعامجلا كسامت ىلع لمعي ال

 نيرخألا ةميق نم صقتني

 نيرخآلا ىلع ريثأتلا يف ةردقلا هيدل سيل

 ةعامجلا ىف هرود ةيمهأب رعشي

 ةلوهسب هجازم ريغتي وأ جعزني

 عادبإلا و ةلاصألاب هتباجتسا زيمتت

 هنكمي ال و هءادأ هنكمي ام نيب زيمي ال

 لشف اذإ نيرخآلا مولي

 هنم برقلاب دجوي لفط يأ قداصي

 يهابتلا و روهظلا بحي

 طاشنلا يف ةكراشملا ءانثأ حايترالا و اضرلاب رعشي

 ةيويحلا و طاشنلاب ضيفي هتوص

 راكفألاب ةعامجلا دوزي

 ةرفوتملا تاودألا لامعتسا يف نيرخآلا لافطألا كراشي

 ةموهفم ةغلب ديري امع ربعي

 نيرخآلا لافطألا عم ريثك ملكتي ال

 ةعامجلا يف جامدنالا لواحي

 هلخاد و فصلا جراخ باعلألا يف كراشي ال

 ةعامجلا عم ةيعامتجالا هتمهاسم نع اضرلا ةدابز

|» [| 
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 نيرخآلا لافطألا عم تاقادص نيوكت هيلع لهسي

         ةعامجلا ءاضعأ دحأك ةيلوؤسملا لمحتي ال

        



     اتنلا نضرع و ليلحت
    

 هه

        



    
    

 :تايضرفلا ةشقانم

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دجوي :ىلوألا ةيضرفلا ةشقانم -1-2

 .لاصتالا روحم صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 ةهباشملا تاساردلا فلتخم هيلإ تلصوت ام لالخ نم و ةقباسلا تاساردلا ةشقانم لالخ نم

 قاعملا لفطلل يعامتجالا لعافتلا ىوتسم نيسحت يف لاعف رود اهل ةيكرحلا باعلألا نأ نيبت

 لخاد لافطألا هنارقأ عم ءاوس نيرخآلا عم لصاوتلا و لاصتالا ىلع هدعاست ثيحب ايلقع

 نيب قرف دوجو ىلع لدي ام اذهو , هترسأ لخاد وأ هعمتجم لخاد وأ ةيوبرتلا ةسسؤملا

 لافطألا حلاصل نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا

 ةنراقم نيرخآلا عم لصاوتلا و لاصتالا ةيلمع يف ةلوهس مهيدل دجوي ثيحب نيسرامملا

 .نيسرامم ريغلا ايلقع نيقاعملا لافطألاب

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دجوي :ةيناثلا ةيضرفلا ةشقانم -2-2

 .عقوتلا روحم صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 باعلألل نإ نيبت نيبرملا ءارأ لالخ نم و ةقباسلا تاساردلا هيلإ تلصوت ام لالخ نم

 روحم صخي اميف ايلقع قاعملا لفطلل ةيعامتجالا ةلاحلا ىلع ريثأتلا يف ريبك رود ةيكرحلا

 ثيحب نيعم هبنمل ةباجتسالل هجوتم و دادعتسالا مئاد ايلقع قاعملا لفطلا لعجت ثحب عقوتلا
 لعافتلا قيقحت يف ايساسأ ارود يدؤي ام وهو نيرخآلا نم هعقوتي امل اقفو هكولس غاصي

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قورف دوجو ىلع لدي ام اذه و , يعامتجالا
         .نيسرامملا لافطألا حلاصل كلذ و عقوتلا روحم صخي ام يف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا



    
    

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دجوي :ةثلاثلا ةيضرفلا ةشقانم -3-2

 .هليثمت و رودلا كاردإ روحم صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 لعافتلا نم نسحت ةيكرحلا باعلألا نأ نيبت ةقباسلا تاساردلا هيلإ تلصوت ام لالخ نم

 هلثمي و هرود كردي بعلل هتسرامم لالخ نم و لفطلا لعجت ثيحب قاعملا لفطلل يعامتجالا

 لافطألا نم هريغ عم هلعافت ءانثأ يف ةفلتخم ةيعامتجا راودأب همايق لالخ نم ديجلا لكشب

 ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قورف دجوي هنا نبتي انه نمو , ةيكرحلا باعلألل مهتسرامم ءاثأ

 وحم صخي اميف نيسرامملا لافطألا حلاصل نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا

 .هليثمتو رودلا كاردا

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دجوي :ةعبارلا ةيضرفلا ةشقانم -4-2

 .ةلالدلا تاذ زومرلا روحم صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 رشابم لكشب رثأت ةيكرحلا باعلألا نأ نيبت هيلإ تلصوت ام و ةقباسلا تاساردلا الخ نم و

 هكاردإ ةيلمع هيلع ليهست لالخ نم ايلقع قاعملا لفطلل ةيعامتجالا ةلاحلا نيسحت ىلع

 ةيلمع هيلع لهست كلذب و, كلذ ىلإ امو ديلا و هجولا تاريبعتو ةغللاك ةلالدلا تاذ زومرلل

 ىلع لدي ام اذه و ,هتاربخ نع فشكلا ىلاتب و هلخادب ىتلا رعاشملا و راكفألا نع ريبعتلا

 ام يف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قرف دوجو

 .ةلالدلا تاذ زومرلا كاردإ روحم صخي

 :تاحارتقالا و تايصوتلا -3

 لعافتلا ىلع اهريثأت و ةيكرحلا باعلألاب قلعتي اميف اهيلع لصحتملا جئاتنلا لالخ نم

 اذه يف نيمئاقلا ىلع حرتقن ةقباسلا تاساردلا ءوض ىلعو , ايلقع قاعملا لفطلل يعامتجالا

 : يلي ام لاجملا
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 ةيسفن ىلع ةيمهأ نم اهل امل ةيكرحلا باعلألا ةصاخ و فيكملا يكرحلا طاشنلاب مامتهالا -

 .هيدل يعامتجالا لعافتلا قيقحت و عمتجملا لخاد هجامدإ قيقحت و قاعملا

 .قاعملا ىلإ عمتجملا ةرظن حيحصت ىلع لمعلا ةرورض -

 .ةئفلا هذهب مامتهالا ىلإ ةصاخ ةفصب ةرسألا و ةماع ةفصب عمتجملا هابتنا تفل -

 ةئفب ةصاخلا ةدويرتلا تاسسؤملا لخاد ةيساسأ ةدام فيكملا يكرحلا طاشنلا لعج ةرورض -

 .نيقاعملا

 سسدردت لجا نم ةيوبرتلا تاسسؤملا لخاد لاجملا يف نيصتخم ىلع دامتعالا ةرورض -

 .جئاتنلا لضفأ قيقحتل كلذ و ةئفلا هذه

 هتالاصتا فانئتسا ىلع ايلقع قاعملا لفطلا ةدعاسم و ةيعامتجالا ةلزعلا عطق -

 و فادهألاب ةطبترم نوكت ثيحب نيصتخم فرط نم ةفيكم ةيضاير ةطشنأ ميمصت -

 نم ردق قيقحت ىلع هدعاسي امم ةيمويلا هتايح يف قاعملا اهب رمي يتلا فقاوملا و لكاشملا

 . يعامتجالا و يسفنلا قفاوتلا

 جمانرب حاجنا عم بسانتي امب اديج ابيردت اهبيردت و ةمزاللا رداوكلا و نيسردملا دادعإ -

 .جئاتنلا لضفأ قيقحت و جمدلا

 لعافتلا ىلع اهريثأت ىدم ةفرعمل بعللا نم ةلتخم لاكشأ لوانتت ةلثامم تاسارد ءارجإ -

 ايلقع قاعملا لفطلل ىعامتجالا
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 يعامتجالا لعافتلا ىلع رشابم ريثأت اهل ةيكرحلا باعلألا نأ تاساردلا نم ديدعلا ترهظأ

 هتسرامم ءانثأ هتالاعفنا طبض و هتافرصت و هكولس يف مكحتلا نم هنكمت ثيحب لفطلل

 يتلا زومرلا كاردإ كلاذك و عمتجملا لخاد جامدنالا ىلع هدعاست امك ةطشنألا فلتخمل

 لخاد ملعتلاو لصاوتلاو لاصتالا ىلع لفطلا عجشت و هلوح ثدحيس امل هعقوتو هب طيحت

 يمنت اهنأ ثيح, مهنيب ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تافالتخالا نع رظنلا ضغب مهنيب اميف ةعومجملا

 .ايلقع قاعملا لفطلل ةيلوؤسملاو نماضتلا رعاشم

 و يعامتجالا لعافتلا يف ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف كانه نأ حضتي ثحبلا اذه لالخ نم

 ترثأ ثيحب نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب كلذ

 جامدنالا ىلع هتدعاس و قاعملا لفطلل ةيعامتجالا و ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةيكرحلا باعلألا

 .حاجنلا قيقحت لجا

 تققحت انتايضرف نأ انل نيبت هيلإ تلصوت امو ةقباسلا تاساردلل انتشقانم لالخ نمو

 لفطلل ةيعامتجالا ةلاحلا نيسحت يف ريبك رود ةيكرحلا باعلألل نأ لوقلا اننكمي ثيحب

 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا نيب قورف دجوي هنا انل دكأ ام اذه, ايلقع قاعملا

 عقوتلا, لاصتالا) يعامتجالا لعافتلا رواحم لك صخي اميف نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 نيسرامملا لافطألا حلاصل اذه و ( ةلالدلا تاذ زومرلا, هليثمت و رودلا كاردإ,

 ربتعت و تققحت دق اهتغايصب انمق يتلا تايضرفلا نأ لوقلا نكمي قبس ام لالخ نمو

 لكشلا ىلع ةيضرفلا تناكو لاجملا اذه يف ىرجتس يتلا تاساردلا راظتنا يف تقؤم لولحك

 ."ايلقع نيقاعملا لافطألل يعامتجالا لعافتلا ىوتسم يمنت ةيكرحلا باعلألا ": يلاتلا
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 يذلا عوضوملا اذه يف رثكأ قمعتل ةديدج تاساردل ةيادب انتسارد نوكت نأ لمأن و ةقيقد
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 قحالملا

 (1) قحلملا
 "ضايرلا لافطأل يعامتجالا لعافتلا سايقم'
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 باعلألل نيسرامملا ايلقع نيقاعملا لافطألا ىدل يعامتجالا لعافتلا سايق ثحابلا ديري

 .نيسرامم ريغلا و ةيكرحلا

 لالخ نم رداق هنا كش الف لافطألا نم ةئفلا هته ةياعر و ميلعت نع لوئسم سردملا نأ امب

 تارقف عيمج يف دراولا كولسلا عاونأ روهظ ىدم ديدحتب موقي نأ مهل هتظحالم و هتربخ

 .لفط لكل سايقملا مادختساب و ةعومجملا هذه لافطأ نم لفط لكب ةصاخلا سايقملا

 ثدحي كولسلا اذه ناك و ( نيرخآلا عم ةعاربب نواعتي ) ةرقفلا نع ةباجإلا اندرأ اذإ الثمف

 نكلو رهظي كولسلا ناك اذإ امأ و (امئاد رهظي) لقح يف ةرقفلا مامأ )١( ةمالع عضنف امئاد

 رهظي ال كولسلا ناك اذإ امأ (انايحأ رهظي) لقح يف ةرقفلا مامأ )١( عضنف مئاد لكشب سيل

 (رهظي ال) لقح يف ةرقفلا مامأ )١( ةمالع عضنف

 ب
 رهظيإ رهظي تارقفلا

 رهظيأ| انايحأأ امئاد

 نيرخآلا عم ةعاربب نواعتي

 لافطألا عم هدوجو دنع طاشنلاو سامحلاب ئلتمي

 يأرلا ءادبإ ىلع ةردقلا هيدل سيل
 يكرحلا عباطلا تاذ تايلاعفلا يف كراشي

 فادهألا قيقحت يف لافطألا عم نواعتي ال

 نيرخآلا لافطألا عم نشخ و ظف

 ام طاشن يف هتقو نم ةقيقد لك لغشي

                   لمعلا ءادأ نسحي ىتم ملعتي
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 هب ةقلعتملا تارارقلا ضعب ذختي

 ةداتعملا ةيمويلا تابلطتملا عم قفاوتلا عيرس

 نيرخآلا نع ديعب نوكي نأ لضفي و ةلزعلا ىلإ ليمي

 مهبعل يف نيرخآلا لافطألا كراشي مل اذإ رتوتلاب رعشي

 رطخلا ةهجاوم يف عاجش

 ةموهفم ةغلب ديري امع ربعي

 دحا نم ةكراشم ةيأ ضفري هناف ام طاشن ديري امدنع

 ةعومجمل دئاقك هتناكمب ظافتحالل لضاني

 ءارآلا نم ديزملا ميدقتب نيرخآلا عم نواعتي

 هدحو بعللا لضفي

 تارارقلا ذاختا ىلع ةردقلا هيدل سيل

 ةماقلا بصتنم فقي

 ةعامجلا دارفأ ىلع ةفلتخملا طاشنلا عاونأ عزوي

 نيرخآ لافطأ عم هدوجو دنع ةعرسب هردص قيضي

 ةضورلا يف تاميلعتلا و ةمظنألا فلاخي

 نيرخآلا عم افيطل نوكي ال

 ةئيسلا نيرخآلا لافطألا لاعفأ دلقي

 تايوعصلا ةهجاوم نم مغرلاب هلمع زاجنا ىلع لمعي

 فلكت وأ عنصت الب يعيبط هكولس

 مستبي وأ كحضي املق
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 ةعامجلا كسامت ىلع لمعي ال

 نيرخألا ةميق نم صقتني

 نيرخآلا ىلع ريثأتلا يف ةردقلا هيدل سيل

 ةعامجلا ىف هرود ةيمهأب رعشي

 ةلوهسب هجازم ريغتي وأ جعزني

 عادبإلا و ةلاصألاب هتباجتسا زيمتت

 هنكمي ال و هءادأ هنكمي ام نيب زيمي ال

 لشف اذإ نيرخآلا مولي

 هنم برقلاب دجوي لفط يأ قداصي

 يهابتلا و روهظلا بحي

 طاشنلا يف ةكراشملا ءانثأ حايترالا و اضرلاب رعشي

 ةيويحلا و طاشنلاب ضيفي هتوص

 راكفألاب ةعامجلا دوزي

 ةرفوتملا تاودألا لامعتسا يف نيرخآلا لافطألا كراشي

 ةموهفم ةغلب ديري امع ربعي

 نيرخآلا لافطألا عم ريثك ملكتي ال

 ةعامجلا يف جامدنالا لواحي

 هلخاد و فصلا جراخ باعلألا يف كراشي ال

 ةعامجلا عم ةيعامتجالا هتمهاسم نع اضرلا ةدابز
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 نيرخآلا لافطألا عم تاقادص نيوكت هيلع لهسي

         ةعامجلا ءاضعأ دحأك ةيلوؤسملا لمحتي ال

        


