
 ةكرتشملا ىلوألا ةنسلا ماظنل اقبط جم-ربلا تاررقم فصو
 :يناثلا ىوتسملا

 تاعاس 4 )1( دعاوقلا سور 160
 ىلع زكرت ةيجهنم مادختسا لالخ نم ةيساسألا اهبيكارتو فدهلا ةغللا دعاوقب بلاطلا ديوزت ىلإ ررقملا اذه فدهي  
 عم ،ا[\وكم بيترتو ةطيسبلا ةلمجلا بيكرت ىلع بلاطلا فرعتي ثيحب ،ررقملا جهنملا قفو يفيظولا يلصاوتلا دعبلا
 ءامسأو ،ةيمسالا ةلاحلاو ،رئامضلاو ،عمجلا دعاوقو ،هعاونأو مسالا :بلاطلا سردي نأ ىلع .لعفلاو مسالا ىلع زيكرتلا
 وأ ةيمسا تناكأ ءاوس اwاكرأو ةطيسبلا لمجلا عاونأ بلاطلا سردي نأو .دادعألاو ،فورظلاو ،رجلا فورحو ،ةراشإلا
 ا[امادختساو )دوصقملاو رور}او لوعفملاو ةيمسالا( ةيبارعإلا تالاحلا بلاطلا سردي امك .ا[امادختسا ةيفيكو ةيلعف
  .ةفلتخملا

 تاعاس 4 )1( ةءارقلا سور 161
 زيكرتلا عم ،ةيوغللا بيكارتلاو تادرفملا نم مهتليصح ةيمنتو ةميلسلا ةءارقلا ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي  
  .تاوصألاو تادرفملل حيحصلا قطنل� ا[\وكمو ةلمجلا ءازجأ زييمت ىلعو ،اهيناعم مهفو ةطيسب لمج ةءارق ىلع
 زييمتلا ىلع مهبيردت متيو ،ميقرتلا تامالع كلذ ىلإ ريشت امبسح لصولاو فقولا عضاومب مازتلالا ىلإ بالطلا هبنيو
 مهف نم دكأتلا متيو .تادرفملل ةيدعاقلاو ةيلالدلا يناعملا ىلع زيكرتلا عم ،تاملكلاو ةيتوصلا عطاقملاو فورحلا نيب
 .تابيردتلاو نيرامتلا قيرط نع لماكتم لكك صنلا مهفو يناعملا هذهل بالطلا

 تاعاس 4 )1( ةثداحمو عامتسالا سور 162
 :ىلإ ررقملا اذه فدهي  
  .هوعمس يذلا وحنلا ىلع ةطيسبو ةميلس ةغلب ثدحتلاو ركذتلاو حيحصلا عامتسالا ىلع ةردقلا بالطلا باسكإ 
   .ميلس لكشب ثدحتلا ىلع ةردقلا م�اسكإو ةيعمسلا ةداملا كلتل بالطلا مهف ىدم نم ققحتلا متي ثيحب
 فلتخم لوح رودت ،ةيداع صوصن لكش ىلع )ةيرصب - ةيعمس( ةلجسم داوم مهفو عامس ةراهم بالطلا باسكإ
 .ةيتايحلا تاعوضوملا
 ىلع فرعتلاو ،ةيبرعلا يف اهل لباقم دجوي ال يتلا ةيوغللا تاوصألا نيب زييمتلاو ا� ثدحتلا ىلع بالطلا بيردت
 اذه فدهي امك .يهفشلا درسلاو راوحلا ئدابم ىلع بالطلا بردتي امك ،مالكلا عطاقم ضعب يف ربنلا عضاوم
 دعاوقلا يف هوسرد ام قيبطت  ىلع م[اردق ةيمنت ىلإ ررقملا

 ناتعاس 1 ةباتكلا سور 163



 لوانتت ةطيسب لمج ةباتك اضيأ بلاطلا ملعتي و .ميقرتلا تامالع ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي 
 الو فدهلا ةغللا تاينتقم بسح ةلمجلا تادرفم بيترت ىلع زيكرتلا متيو ،ةيمويلا ةايحلا عقاو نم ةددحم تاعوضوم
 بيردت ىلإ ررقملا فدهي امك .ةيفرصلاو ةيوحنلا ةيوغللا بيكارتلاو دعاوقلاو تادرفملل ميلسلا مادختسالا اميس
 يضاملا نمز يف يدرسلاو يفصولا صنلا يف تارقفلاو لمجلا نيب طبرلا تاودأ مادختساو ةرقفلا ةباتك ىلع بالطلا
  رضاحلاو

 ناتعاس ةيسورلا تايتوصلا سور 164
 ةقيرط ىلع أرطت يتلا تافالتخالاو ،ةيسورلا ةغللا يف ةفلتخملا تاوصألا عاونأو ،تايتوصلا ملع ىلع ررقملا اذه يف بلاطلا فرعتي
 .تافالتخالا هذه لثم ىلا يدؤت يتلا بابسألا و فرحألا ضعب قطن
 ثلاثلا ىوتسملا

 تاعاس 4 2 دعاوقلا سور 260
 ةطيسبلا لمجلا ةسارد يف اهفيظوت ىلع بلاطلا بردتيو ،اهبيكارتو فدهلا ةغللا دعاوق نم بلاطلا ةليصح ةد²ز
 ،ةيدعتملاو ةمزاللا رداصملاو ،ةيبيترتلا دادعألاو ،اهعاون´ تافصلاو ،اهريغو ةيماهفتسالا رئامضلاك ةفلتخملا اهرصانعو
 ،ءامسألا فيرصت تالاحو ةيمسالا ةلمجلا ماسقأ ىلع بلاطلا فرعتي امك .لعفلا وأ مسالا تاقتشم ءاوس تاقتشملاو
 ةنمزألا ةسارد يف بلاطلا عسوتي امك ،اهعاون´ لاعفألاو ،ليضفتلا غيصو ةنراقملا تاودأو ،ةلمجلا يف لعفلا غيصو
   .ةيسارد ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل اقفو رصانعلا هذه لك سردتو

 تاعاس 4 2 ةءارقلا سور 261
 ليصافتلا عبتت ىلع هتردقم ةيمنتو مهفلاو ةءارقل� قلعتت تاراهم نم 1 ةءارقلا ررقم يف بلاطلا هسرد ام تيبثت ىلإ ررقملا فدهي
    .صنلا بتاك هيلإ يمري ام جاتنتسا ىلإ لوصولا ةلواحمو ةسيئرلا راكفألا ىلع فوقولل هتينب ىلع فرعتلاو .صنلا يف ةدراولا

 تاعاس 4 2 ثيدحلاو عامتسالا  سور 262
 اذه .ةقوطنملا ريغو ةقوطنملا ةيتوصلا رصانعلا ىلع فرعتيو .ةيلصألا اهرداصم لالخ نم ةغلل حيحصلا قطنلا ىلع بلاطلا فرعتي
 بلاطلا باسكإ .عمسلا قيرط نع ريباعتلاو تادرفملا ضعبل همهف نود لوحت دق يتلا تالكشملا مه´ بلاطلا فيرعت بناج ىلإ
 .ةفلتخملا نيرامتلاو تاطاشنلا لالخ نم ثدحتلا تاراهم

 تاعاس 4 2 ةباتكلا سور 263
 :ىلا ررقملا اذه فدهي

   .ميقرتلا تامالع كلذكو فورحلا طبضو ءاجهلا ةيح\ نم ةحيحص ةباتك تاملكلا هباتك نم سرادلا نيكمت -
 ةفلتخم تایوتحم نع ریبعتلل كلذو ظافلألا رایتخاو وحنلا ثیح نم ةحیحص ةلمج ةباتك نم سرادلا نیكمت -
  .تاعوضوم نم يمیلعتلا باتكلا ھمدقی امم اقالطنا



 عم لوألا ىوتسملا يف اهسردي مل ةباتكلل ىرخأ لاكشأ ضعبو ةيسورلا ةغللا يف صنلا تاموقمب سرادلا فیرعت -
   .باتكلا تاعوضوم بسح كلذ ىلع بیردتلا
 عبارلا ىوتسملا

 تاعاس 4  3 دعاوقلا سور 270
 ةفلتخملا ةيوغللا غيصلا ةساردو اهليلحتو ةبكرملا لمجلا ةساردب ةيسورلا ةغللا دعاوق ةسارد يف قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي 
 يف رصانعلا هذه فيظوت ةيفيك ىلع بلاطلا بردتيو امك .لوهجملل ينبملاو ،رشابملا ريغو رشابملا بولسألا :لثم

 .ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهلل ًاقفو رصانعلا هذه لك ةسارد متت .ةكسامتم صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج
 تاعاس 4 3 ةءارقلا سور 271

 فالتخا ىلع ةيوغللا صوصنلا ليلحت ىلع ةردقلا هباسكإو ،ةقمعتملا ةءارقلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي 
 بالطلا بيردت متي .اهريغو ةيريرقتلاو ،ةيدرسلاو ،ةيفصولاك اهطامنأ عونتو ،اهريغو ةيملعلاو ةيبدألا صوصنلاك ا[الاجم
 تادرفملا يناعم فاشتكاو ،هئازجأ طبر ةقيرط مهفو ،صنلل ةيساسألا رواحملا طابنتساو عوضوملل ماعلا ىنعملا مهف ىلع
 نومضمل بالطلا باعيتسا نم دكأتلل ةيساسألا هرواحمو هتايئزج يف عوضوملا ةشقانم متي امك ،قايسلا لالخ نم
   ةءارقلل ةحورطملا ةداملا

 تاعاس 4 3 ثيدحلاو عامتسالا سور 272
 ةيوحنلاو ةيفرصلا يحاونلا نم ةصاخ ،ةميلس ةغلب ثدحتلاو عامتسالا ىلع بلاطلا تاردق ريوطت ىلإ ررقملا فدهي  
 ىلعو عامتسالا نسح ىلع بالطلا بيردت يف رارمتسالا متي .شاقنلاو راوحلا ىلع بالطلا تاردق ةيمنتو ،ةيلالدلاو
 متي ثيح ،عوضومو ناكمو صاخشأ نم ةفلتخملا ةيلصاوتلا فقاوملا رصانع ةاعارم عم اهتينبو ثدحتلا بيلاسأ
 اهلاجترا مث ثيداحألل عامتسالا ىلع بالطلا بردتي .فقوم لكل ةمئالملا ةيتوصلا ةربنلاو ةبسانملا تادرفملا رايتخا
 ثيدحلا بادآ ةاعارمو شاقنلا ةرادإ ىلع م[ردق نوسكعي ثيحب نيعمتسملا مامأ

 تاعاس 4 3 ةباتكلا سور 273
 ةيفصوو ةيدرس نم ةفلتخملا صوصنلا طامنأ مادختس� تارقف ةدع ةباتك ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي 
 مهديوعتو ،ةيسورلا ةغللا يف ةباتكلا يف ةميلسلا ةيجهنملا قيبطت ىلع ةردقلا م�اسكإ نع ًالضف ،اهريغو ةيداشرإو
 رصانع نيب ماجسنالا ىلع موقت ةيقطنم ةينب يذو كسامتمو لماكتم صنب جورخلا ةيغب مهراكفأ ميظنت يف ةقدلا ىلع
 .ةساردلا عضوم صنلا تايضتقم بسح ةيعرفلا راكفألاو ةسيئرلا ةركفلا نيب ةقالعلا اميسال عوضوملا
 سماخلا ىوتسملا

 تاعاس 4 4 دعاوقلا سور 360



 ةقباسلا تاررقملا يف بلاطلا اهسرد يتلا ةيدعاوقلا تامولعملا لك تيبثت متي .ةيسورلا ةغللا دعاوق يف رثكأ قمعتلا يف ررقملا فدهي
 ،ةيسورلا ةغللا يف ةبعصلا ةيدعاوقلا يحاونلا ضعب يف رثكأ قمعتلا متي .اهلامعتسا دنع ءاطخألا هباكترا مدعو اهل اwاقتإ نم دكأتلاو
 .ةبعصلا بناوجلا هذه نع رثكأ ةيليصفت تامولعم ءاطعإو

 ناتعاس تايناسللا ملع يف ةمدقم سور 361
 ةغللا نيب ةقالعلا نايبو .يلصاوت يناسنا طاشن مهأك ةغلل� ةطبترملا ةيرورضلا ²اضقلاو ةغللا ةيهامب بلاطلا فيرعت ىلا ررقملا فدهي
 دوقي ام وهو هت²وتسمو ةغللا ملع يف ثحبلا تالاجم ىلع فوقولاو ةيوغللا رهاوظلا يف ثحبلا جهانم ديدحتو يوغللا ثحبلا دعاوقو
 كلذك ررقملا فدهي .ىرخأل� اهنم لك ةقالعو هدح ىلع اهنم لك عقومو ،ةيوغللا ةطيرخلل ةيليصفتلا ت\وكملا ةفرعم ىلا بلاطلا
 مهفلا ةقد يف ديفي امم لوانتلا يف اهيلع يوغللا جهنملا قيبطت دعب ةيوغللا صوصنلل ايعو رثكأو قدأ مهف ىلع بلاطلا باسكا ىلا
 .فدهلا و ةيبرعلا نيتغللا نيب ةمجرتلاو

 ناتعاس قاقتشالا ملع سور 362
 قاقتشا ةيلآو ةملكلا نيوكت سردي يذلاو ةيسورلا ةغللا يف بيكرتلاو قاقتشالا ملع ىلع بلاطلا فيرعت ىلا ررقملا اذه فدهي
 ةيسورلا ةغللا يف تاملكلا قاقتشا قرط ىلع كلذك بلاطلا علطي .اهعاوناو ميفراملا ىلع ررقملا اذه يف بلاطلا فرعتي .تاملكلا
 .قرطلا نم اهريغو قحاوللاو قباوسلا مادختسا لثم

 تاعاس 4 4 ةباتكلا سور 363
 ،صوصنلا نم ةفلتخم طامنأ ىلإ يمتنت تاعوضوم نع ريبعتلل لماكتملا صنلا ةباتك ىلع بلاطلا تاردق ريوطت ىلإ ررقملا فدهي

 لاقملا ةباتك ىلع بلاطلا بردتي امك .تادرفملا ةريخذو ةيوحنلا تاردقلاو ميلسلا ميظنتلا كلذ يف ًامدختسم ،اهنم ةيلدجلا ةصاخ
 ،ةفلتخملا ةيوغللا لئاسول� ةناعتسالا قيرط نع تالاقملاو بتكلا ةعجارمو دقنلا ةباتكو ،ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا اهعاون́ ت�اطخلاو ريرقتلاو
 ةمتاخو ضرعو ةمدقم نم صنلا تارقفل ةيلكيهلا ةينبلا كسامت ةاعارمو

 ناتعاس 1 وحنلا سور 364
 ،لمجلا عم لماعتلا ةيفيكو ،اهعاونأو لمجلاو تارابعلا ىلعو ،هدعاوقو ،هماسقأو ،يسورلا وحنلا ملع ىلع ررقملا اذه يف بلاطلا فرعتي
 .ةيوينبلا لمجلا تالالدو ،لمجلا نيب قراوفلاو ،اهيلع لصحت يتلا تاريغتلاو ،لمجلا فينصت قرطو
 سداسلا ىوتسملا

 ناتعاس بولسألا ملع يف ةمدقم سور 370
 بولسألاو ،ةثداحملا بولسأو ،يمسرلا يلمعلا بولسألاو يملعلا بولسألا اهنم ةفلتخملا ةيسورلا ةغللا بيلاسأ ةسارد ررقملا اذه يطغي
 ةيسورلا ةغلل ةفلتخملا بيلاسألا صئاصخ نع ةماع تامولعمب بلاطلا فيرعت ىلإ فدهيو ،يمالعإلا

 ناتعاس يسورلا فرصلا ملع سور 371



 بولسأ ىلع فرعتيو امك ،هدعاوقو هماسقأ ىلع فرعتيو ،يسورلا فرصلا ملع نع ةحمل ررقملا اذه يف بلاطلا ىطعُي
 .ميسقتلا اذه اهساسأ ىلع متي يتلا ئدابملا يه امو ،ةيفرص تاعومجم ىلإ مسقت فيكو ،ةيسورلا تاملكلا فيرصت
  .رخآ بولس´ نكل دعاوقلا يف بلاطلا اهزاتجا يتلا تامولعملل راركتو تيبثت وه ررقملا

 ناتعاس ةمجرتلا ملع يف ةمدقم سور 372
 اهصئاصخو صوصنلا عاون´ اضيأ هفيرعتو اهبهاذمو اهعاونأ ،ةمجرتلا ىنعمب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .ةينقتلاو ةيبتكملا ةمجرتلا تاود́ بلاطلا فيرعت ررقملا لمشي امك .ةمجرتلل ىلوأ ةوطخك ىنعملا كردي يك ؛اهليلحت قرطو
 .ةيقالخألاو ةينهملا هتايلوئسمو ةمجرتلا يف هتيرحو ينهملاو يوغللا هدادعإو مجرتملا تالهؤم ةشقانم ىلإ ررقملا ضرعتيو
 يبرعلا ملاعلا ةيمنت يف ةمجرتلا رودو ةيمه´ ًاضيأ ررقملا فرعي .اهمييقتو ةمجرتلا ةقد ىلع مكحلا ريياعم ررقملا شقاني امك
 تاسسؤمو ةيبرعلا ةغللا عماجمب بلاطلا ررقملا فِّرَعُـي امك .ممألا نيب يراضحلا لصاوتلا يف اهرودو ًايفاقثو ًايملع
 مجرتملا حلطصملا ديحوتو ةمجرتلا معد يف اهرودو ةيملاعلاو ةيبرعلا تاحلطصملا كونبو يبرعلا ملاعلا يف بيرعتلاو ةمجرتلا
 ةدعاسم يف اهلبقتسمو ةيلآلا ةمجرتلا ررقملا شقاني امك .برعملا وأ

 ناتعاس 2 وحنلا سور 373
 ،لمجلا عم لماعتلا ةيفيكو ،اهعاونأو لمجلاو تارابعلا ىلعو ،هدعاوقو ،هماسقأو ،يسورلا وحنلا ملع ىلع ررقملا اذه يف بلاطلا فرعتي
 .ةيوينبلا لمجلا تالالدو ،لمجلا نيب قراوفلاو ،اهيلع لصحت يتلا تاريغتلاو ،لمجلا فينصت قرطو

 ناتعاس ةيسورلا ةغللا ةفاقث سور 374
 لمحت صوصن ليلحتو ةسارد لالخ نم كلذو ،عبارلا ىوتسملا يف اهأدب يتلا ةيسورلا ةغللا ةفاقثل بالطلا مهف قيمعت ىلإ ررقملا فدهي
 دنع اهقيبطت نكمي لمع قرطب بلاطا ديوزت ىلإ ررقملا فدهي امك .ةيفاقثلاو ةيراضحلا ميقل� طبترت ةيفاقث تاحلطصمو نيماضم
 لاثمألا كلذ يف امب ةربعملا ةيفاقثلا تاحلطصملا بالطلا سرديو ،ةيسورلا ةغللا يف ةفاقثلا ريثÚ نع ةجتانلا ةدقعملا بناوجلا ضعب ةمجرت
 نايبو ةعئاشلا ةيحالطصالا تاريبعتلا كلثم قايسلاو لا}ا بسح مدختست تاملكو تارابع نم ةغللا ىلع دجتسي امو ،ةيبعشلا

 ،ةفلتخملا ةينامسجلا تاكرحلا تالالدو ،ا[الولدمو تاءاميإلا :لثم ةيبنجألا ةفاقثلا يف ةيراشإلا داعبألل ًاليلحت ررقملا لمشيو .ا[ايفلخ
 .ةيفاقثلا زومرلا لولدمو

 ناتعاس ةلالدلا ملع يف ةمدقم سور 375
 ةفلتخملا تالالدلا عاونأ ررقملا لوانتي امك .مجرتملل ةبسنل� هتيمهأو ةلالدلا ملعب بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي

 فدارتلاو راحبإلاو بيكرتلاو تحنلاو قاقتشالاك يلالدلا يوغللا عسوتلا لماوعو ةيعامتجالاو ةيفرصلاو ةيتوصلاك
 .ةمجرتلا ةيلمعب كلذ طابتراو ةينهذلا روصلاو لولدمل� لادلا ةقالع ررقملا زربيو يضارتفالاو يظفللا كارتشالاو داضتلاو
 تالالدلا ؤفاكت مدع ةيلاكشإو ةيلالدلا لوقحلاو يقايسلا ىنعملاو ةيمجعملا تالالدلا نيب زييمتلا ىلإ ررقملا قرطتيو



 ةينمضلا يناعملا ثحب ررقملا لوانتي امك ،ىنعملا يف ةيجاودزالاو ضومغلا ةيلاكشإو .تافاقثلاو تاغللا فالتخ�
 .ثدحتملا وأ بتاكلا دصاقم كاردإ ىلع مجرتملا دعاست يتلا رصانعلاو ةيمالكلا لاعفألاو
 عباسلا ىوتسملا

 ناتعاس ةيبدألا صوصنلا ةمجرت سور 460
 ةصقلا لثم ةفلتخملا بدألا طامنأل سكعل�و ةيسورلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةيبدألا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ةغالب نم هلمشت امو تالا}ا هذهل ةيبولسألاو ةيحلطصملا صئاصخل� بالطلا فيرعت متيو ،اهريغو لاقملاو رعشلاو ةيحرسملاو ةياورلاو
 بدألا تالاجم يف ةصصختملا مجاعملا ىلع بلاطلا فرعتي امك .ةيريبعتلا ةيبدألا لئاسولا نم كلذ ريغو هيبشتو ةراعتساو ةيانكو
 .هعورفو

 تاعاس 3 بيرعتلاو ةمجرتلا تالكشمو uاضق سور 461
 فد� ةيبرعلاو ةيسورلا نيتغللا نيب ةمجرتلا دنع نيمجرتملا هجاوت يتلا لكاشملاو ²اضقلا ضارعتسا ررقملا اذه يف متي 
 ةيفرحلا ةمجرتلاو ،ةمجرتلا يف ليوأتلاو ةيتاذلا :يلي ام لكاشملاو ²اضقلا هذه نيب نمو  .اهتجلاعم ىلع بالطلا بيردت
 ةيلآلا ةمجرتلا لكاشمو ،نيتفاقثلاو نيتغللا نيب قباطتلا مدع ةيضقو ،فرصتلا يف مجرتملا ةيرح دودحو ةرحلا ةمجرتلاو
 .ةينيدلا صوصنلا ةمجرتو بيرعتلاك ىرخأ عيضاوم ررقملا لوانتيو .ةمجرتلا ىلع كلذ لك ريثÚو

 ناتعاس ةيسايسلا صوصنلا ةمجرت سور 462
 ةيبرعلا نم ةيسايسلا تالا}ا يف سكعل�و فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةمدقتملا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا اذه فدهي
 بالطلا فرعتيو ،ةيسايسلا تادهاعملاو ت\ايبلاو تاحيرصتلاو ةيسايسلا بطخلا صوصنلا هذه لمشت .سكعل�و فدهلا ةغللا ىلإ
 ةيبولسألاو ةيحلطصملا صئاصخلا بالطلا فيرعت ىلع زيكرتلا متي امك .لا}ا اذه يف ةصصختملا مجاعملا ىلع ررقملا لالخ نم
 .لا}ا اذه يف صوصنل

 ناتعاس ةيداصتقالا صوصنلا ةمجرت سور 463
 تالاجم ىتش يف سكعل�و فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةيداصتقالا صوصنلا ةمجرت ةراهم بالطلا باسكإ ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ىلع ررقملا اذه لالخ نم بالطلا فرعتيو ،لا}ا اذه يف ةمجرتلا يف ةعرسلاو ةقدلا تاراهم ةيمنت ىلع ررقملا زكري امك ،ةسدنهلا
 .لا}ا اذه صوصنل ةيبولسألا صئاصخلا ىلع بالطلا فرعتي امك ،ةصصختملا ةيداصتقالا تاحلطصملا

 ناتعاس ةيملعلا صوصنلا ةمجرت سور 464
 تالاجم ىتش يف سكعل�و فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةيملعلا و ةينقتلا صوصنلا ةمجرت ةراهم بالطلا باسكإ ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ىلع ررقملا اذه لالخ نم بالطلا فرعتيو ،لا}ا اذه يف ةمجرتلا يف ةعرسلاو ةقدلا تاراهم ةيمنت ىلع ررقملا زكري امك ،ةسدنهلا
 .لا}ا اذه صوصنل ةيبولسألا صئاصخلا ىلع بالطلا فرعتي امك ،ةصصختملا ةينقتلا تاحلطصملا

 ناتعاس ةمجرتلا يف بساحلا تاقيبطت سور 465



 تافالتخالاو ةيوحنلا ت\ايبلا لقن يف ةيلآلا ةمجرتلا اههجاوت يتلا لكاشملاو اهتيلاعف ىدمو ةيلآلا ةمجرتل� فيرعت ررقملا اذه لوانتي
 ةثيدحلا تاينقتل� ةناعتسالاو بوساحل� صوصنلا ةجلاعم ىلا مجرتملا هاجتا ررقملا لمشي امك .فدهلا ةغللا ىلا ردصملا ةغللا نم ةيفاقثلا

 دامتعالا ةيناكمإو ةثيدحلا ةيتامولعملا جماربلا مهأ ىلع بلاطلا فرعتي ررقملا اذه يفو .دهجلاو تقولا بسك ضرغل ةمجرتلا ةيلمع يف
  .ةمجرتلا يف اهيلع
 نماثلا ىوتسملا

 تاعاس 4 عورشملا سور 470
 يمريو سكعل�و فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم داوم ةمجرتب هفيلكتب كلذو ةمجرتلا ىلع بلاطلا تاردق مييقتو ريوطت ىلإ ررقملا فدهي
 عورشملا سكعي ةقباسلا تاررقملا يف ةمجرتلل ةيرظنلا تاساردلاو ةيلمعلا تابيردتلا نم بلاطلا ةدافتسا ىدم ىلع فرعتلا ىلإ مييقتلا
 لوألا ماقملا يف عورشملا سعي امك ،ماع لكشب ةيوغللاو ةيبولسألاو ةيلالدلا :ت²وتسملا ةفاك ىلع ةمجرتلاو ليلحتلا يف بلاطلا تاردق
 .لكك عمت}او ةعماجلاو ةيلكلا تاجايتح� اهتلصو ا[دئاف ساسأ ىلع ةمجرتلا داوم رايتخا متي بلاطلل يمجرتلا ءادألا

 تاعاس 4 ةيوفشلا ةمجرتلا سور 471
 نم عاونألا هذه نم ي´ مايقلل مجرتملا ىدل اهرفاوت مزاللا تاردقلاو تاراهملاو ةيوفشلا ةمجرتل� بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ،ا� ةصاخلا ةيسفنلاو ةيلقعلاو ةيوغللا تاراهملاو ا[ايلآو ةيوفشلا ةمجرتلا ةيجهنمب بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهيو امك .ةمجرتلا
 يف ةركاذلا رود ىلع ةيلمعلا تاقيبطتلا لالخ نم بالطلا فرعتي امك .جردتم لكشب ةمجرتلا نم عونلا اذه ءارجإ ىلع مهبيردتو
 .ةبولطملا ةعرسل�و ةقدب ً\ايحأ ىنعملا لقن نود لوحت يتلا ةيلقعلاو ةيفاقثلاو ةيوغللا تالكشملا رابتعال� ذخألا عم ،ةيوفشلا ةمجرتلا

 .يوفشلا لصاوتلا لالخ ىنعملا لقن يف ريبك رود نم اهل امل ةقوطنملا ريغ رصانعلا ىلإ بالطلا هيبنت متي امك
 ناتعاس ةيمالسالا صوصنلا ةمجرت  سور 472

 مولعلا عورف يف سكعل�و فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةيلمعلا ةمجرتلا ةراهم بالطلا باسكإ ىلإ ررقملا اذه فدهي
 مالعإلاو ،يمالسإلا داصتقالاو ،داشرإلاو ،ةوعدلاو ،ةريسلاو ،هقفلاو ،ثيدحلاو ،ميركلا نآرقلا :ةيتآلا ةيمالسإلا
 اضيأ ررقملا زكريو .تالا}ا كلت يف ةمجرتلا يف ةنامألاو ةقدلاو ةعرسلا تاراهم ةيمنت ىلع ررقملا زكري امك .يمالسإلا
 اهتمجرت ءانثأ ةطيحلا بوجوو ا[الالد فالتخاو ةيمالسإلا مولعلا تاحلطصم ةيصوصخل بلاطلا كاردإ ةرورض ىلع
 ركذلا ةفلاس تالا}ا يف ةصصختملا مجاعملا ىلع بالطلا فرعتي امك .ةيفاقثلاو ةينيدلا نيتيحانلا نم اميس الو
   .اهصوصنل ةيبولسألا صئاصخلاو

 ناتعاس ةينوناقلا صوصنلا ةمجرت سور 473
 ىلإ ةيبرعلا نم ةينوناقلا تالا}ا يف سكعل�و فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةمدقتملا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ررقملا لالخ نم بالطلا فرعتيو ،ريتاسدلاو ةفلتخملا تاعيرشتلاو تادهاعملاو نيناوقلا صوصنلا هذه لمشت .سكعل�و فدهلا ةغللا
 .لا}ا اذه يف صوصنل ةيبولسألاو ةيحلطصملا صئاصخلا بالطلا فيرعت ىلع زيكرتلا متي امك .لا}ا اذه يف ةصصختملا مجاعملا ىلع
 
 


