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ديهمت

 بیھولا دھف ةمیعن .أ

 هءاضعأ نأل ناسنإلا ومن لحارم رطخأ و لوأ لمحلا ةلحرم ربتعت
 ام ًابلاغ ةلحرملا هذه بيصي لالتخا يأو ،اهلالخ نوكتت ةيسيئرلا

.هتايح ةيقب صخشلا عم رمتسي ومنلا يف للخ ةيلع بترتي

 ةلحرم يأ اهلداعت ال ثيح ومنلا لحارم عرسأ لمحلا ةلحرم ربتعت امك
 ىرت ال يتلا ةيلخلا كلت نمف ،يهلإلا زاجعإلا نم عون دعتو لب ،ىرخأ

 .بيكرتلا دقعملا نئاكلا كلذ ىلإ ةدرجملا نيعلاب



 راوشملا ةيادب
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 يف هدحاو ةضيوب زارفإب )ًابيرقت غولبلا دعب(هجضن دعب ضيبملا موقي
؟ةضيوبلا جرخت تيقوت يأ يف .ًابيرقت رهشلا

 هذه ىقبت ،بولاف ةانق ربع محرلا ىلإ ةهجتم ةضيوبلا هذه قلطنت
 نيعبرأو ينامث ةدم حيقلتلل ةحلاص نوكتو بولاف ةانق يف ةضيوبلا

ًابيرقت ةعاس
 ؟؟ةضيوبلا حقلتت مل نإ لصحي اذ ام

 ؟ثدحيس يذلا ام تحقلت نأو



 راوشملا ةيادب
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 وحن اههاجتا يف ةضيوبلا رمتست ،بولاف ةانق يف حيقلتلا ثدح اذإ
 بولاف ةانق نم ةلحرلا هذهو ،ماسقنالا قيرط نع اهرثاكت عم محرلا

.ًابيرقت ًالماك اعوبسأ قرغتست محرلا ىلإ

 حالفلا سرغي امك ةرادج يف سرغنتو قلعتت اهنإف محرلل اهلوصو دنعو
 اهماسقناب ةرمتسم ءانثألا هذه يف يهو ،)ةقلع (ىمست انهو ةرذبلا

 .اهرثاكتو



 راوشملا ةيادب
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 نمةبدن لكش ىلع زوربلا يف أدبت ًابيرقت يناثلا عوبسألا ةياهن عم
 ددحم لكش ال ةغوضمم محل ةعطقك اهتايادب يف نوكتو محرلا رادج

 )ةقلخم ريغو ،ةقلخم ةغضم ( لكشتلا يف أدبت مث ،اهل

 ؟ مسالا اذهب نآرقلا اهامس اذامل

.)ًاعونو ،ًامك( لهذمو عيرس لكشب تارييغتلا ىلاوتت مث



 راوشملا ةيادب
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 :لحارم۳ ىلإ ماع لكشب لمحلا ةلحرم مسقنت
.ةقباسلا روطسلا يف اهنع انثدحت يتلا يهو . نيعوبسأ ةدمل رمتست "جاشمألا ةفطنلا" ةلحرم1.
.نماثلا عوبسألا ةياهن ىلإ رمتستو "ىلوألا ةينينجلا" ةلحرملا2.
.لمحلا ةياهن ىلإ ثلاثلا رهشلا ةيادب نم "ةيناثلا ةينينجلا" ةلحرملا3.
لك ةدم لوطلا ةيواستم لحارم ثالثل ةلحرملا مسقت ثيح رخآ ميسقت كانهو

 .يبناجلا لكشلا يف امكرهشأ۳ اهنم
 .رهش لك يف تارييغتلا زربأ ركذنس ةعباتملا ةلوهسل  ةرضاحملا هذه يف نحنو



لوألا رهشلا يف تارييغتلا
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 :لوألا رهشلا يف ثدحت يتلا تارييغتلا
 ام ،اذامل(ينيمألا لئاسلاب دعب اميف ئلتميس يذلاو نوكتلا يف ينيمألا سيكلا أدبي•

)؟هنم ةدئافلا
؟اهتدئاف ام "مأللا مدو نينجلا مد نيب لاصتالا ةطقن " ةميشملا نوكتت•
 لكشلا حمالم ةيلع رهظت ال هنأ يأ "ةغضم" ةئيه ىلع ةرتفلا هذه يف نينجلا نوكي•

.دعب يناسنإلا

 لوألا روطلا يف نوكت اهلك اهركذ قباسلا تارييغتلا كلت
 "جاشمألا ةفطنلا"



لوألا رهشلا يف تارييغتلا
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 :لوألا رهشلا يف ثدحت يتلا تارييغتلا
:تاقبط۳ ىلإ ةغضملا مسقنت حيقلتلا نم ًابيرقت نيعوبسأ رورم دعب•

شلا و يجراخلا دلجلاو يبصعلا زاهجلا لكشت يتلاو :ةيجراخلا ةقبطلا  رع-أ
.ةيقرعلا ددغلاو
جلاو ماظعلاو تالضعلاو يتحتلا دلجلا اهنم لكشتيو :ىطسولا ةقبطلا  زاه-ب
.يرودلا
 ،ةيلوبلا يراجملا ،ةئرلا ،يمظهلا-ت زاهجلا اهنم لكشتيو :ةيلخادلا ةقبطلا
 .ددغلا



لوألا رهشلا يف تارييغتلا
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 :لوألا رهشلا يف ثدحت يتلا تارييغتلا
يلوأ خم نوكت أدبيف ،يبصعلا زاهجلاو غامدلا ىلع ةرتفلا هذه يف ومنلا زكرتي  عاخنو•
 .يئدبم يبصع زاهجو و قيقرلا طيخلاك يكوش

 خض يف أدبيو )u• ( فرح لكش ىلع بوبنأ نع ةرابع نوكي ةرتفلا هذه يف بلقلا
 مدلا
• ىلعألا نم يمضهلا زاهجلا لكشت أدبي

• ددغلا ومن طيشنتب )ةيوثنأ الو ةيركذ تسيل (ةدياحم ةدغ رهشلا اذه يف أدبت

 ىلع رثؤيس كلذ يف لالتخا يأو .)xx(، )xy ( نينجلا ةبيكرتل ةبسانملا ةيلسانتلا
 . نينجلا اذهل ةيلسانتلا ءاضعألا لكش



لوألا رهشلا يف تارييغتلا
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 رتميتنس نم لقأ نوكي رهشلا اذه ةياهن يف نينجلا لوط نإف ةبيهرلا تارييغتلا كلت مغر
.تاناويحلا نم ريثك نينج لكش نع فلتخي ال ةلكشو سأرلا يف ةمظعم ،دحاو

 تالالتخالا كلت ةلثمأ نم
 لفطلا نكمتي نل ةلاحلا هذه يفو ،سكعلا وأ ىثنألا ةلفطلل ةيركذ ءاضعأ روهظ1.

ًالبقتسم باجنالا نم
 ررقي ام ابلاغ ةلاحلا هذه يفو ةيلسانتلا ةيسنجلا ءاضعألا ىلع عونلا  حوضو مدع2.

 . غولبلا دنع الإ حضتت ال هتقيقح نكلو لفطلل انيعم اسنج نيدلاولا



 يناثلا رهشلا يف تارييغتلا
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 ،فنألاو،نانيعلا حضتت ثيح هجولاً اصوصخ نينجلل يناسنإلا لكشلا ةلحرملا هذه يف حضتي
 .ناقاسلاو ناعارذلاو ناتبكرلا كلذكو ،نانذألاو مفلاو

.نسلا اذه يف اهلكش نم سنجلا ديدحت بعصي هنأ الإ ةيلسانتلا ءاضعألا حضتت

يف لازي ال رهشلا اذه ةياهن يف ةلوط نإف تارييغتلا  كلت عمو
.طقف فصنو نيرتميتنس
.تامارج ةعبرأ براقي ام هنزوو



 ثلاثلا رهشلا يف تارييغتلا
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"نينجلا ةرتف"ـب ثلاثلا رهشلا يف نينجلا لوخدب أدبت يتلا ةرتفلا ءاملعلا يمسي

) ؟اذامل( ،ةيئيبلا لماوعلا نم ةلحرملا هذه يف نينجلا ىلعً اريثك رطخلا لقي

 عنمي لبق نم ةيلع ناك امل ةبسنلاب ريبكلا ةمجح نأ امك ،تنوكت دق ةيساسألا ءاضعألا نأل
 اهريثأت اهل لضي ريقاقعلا ضعب تأ الإ ،ةليلق اهتيمك تناك اذإ ريقاقعلاك داوملا ضعب ريثأت

.لمحلا لحارم ةيقب يف نينجلا ىلع



 ثلاثلا رهشلا يف تارييغتلا
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:يه تارييغت ةدع رهشلا اذه يف رهظت
.خملا يف يئابرهكلا طاشنلا رهظي•
 .نيكفلا ماظع يف نانسألا ةدعاق رهظت•
 .نينجلا نع محر دوجو مدع وأ دوجو ةظحالم نكمي•
 .ينيمألا سيكلا يف تالضفلا حرط يف ناتيلكلا أدبت•
 .مألا اهب رعشت ال ةفيفخ تاكرح اهنأ الإ مفلا حتفو نيلجرلاو نيعارذلا كيرحت يف نينجلا أدبي•
ثدحول اميف دولوملا سنج ىلع فرعتلا نكمَُي  ةيلسانتلا ءاضعألا مجح رهشلا اذه ةياهن عم•

.رهشلا اذه يف ةيتوصلا ةعشألاب كلذ بعصي نكل طاقسإ

.مارج۲۸ براقي ام هنزوو ،رتميتناس۷ نينجلا لوط نوكي رهشلا اذه ةياهن عم



 عبارلا رهشلا يف تارييغتلا
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  .تمن دق نينجلا دنع ةيسيئرلا ءاضعألا مظعم نوكت
 .سأرلا ىلع رعشلا ضعب رهظيو ،دلجلا حطس )قيقرلا رعشلا(بغزلا يطغي رهشلا اذه يف
 نبجلا هبشت ةدام نم ةقبطب هدلج ىطغتيو .نيعارذلاو نيقاسلا كيرحت اصوصح نينجلا ةكرح دادزت

 .هيف وه يذلا يلئاسلا طسولا نم هدلج يمحت "سكنارف" ىمست لئاسلا
 .مألا بلق تاقد ددع فعض نوكت يتلاو هبلق تاقد عامس رهشلا اذه يف نكمي

.مارج۱۱۰ براقي ام هنزوو ،رتميتناس۲٥ نينجلا لوط نوكي رهشلا اذه ةياهن عم



 سماخلا رهشلا يف تارييغتلا
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 .ًاريثك مألا هب رعشت لكشب هتكرح دادزتو ،شومرلاو نيبجاحلا رعش ومني رهشلا اذه يف
 ءدب ىلع لدت يتلاو )صملا سكعنم ،ضبقلا سكعنم ( ةسكعنملا لاعفألا ضعب هيلع رهظت امك

 .يبصعلا زاهجلا لمع

.مارج۷۰۰ براقي ام هنزوو ،رتميتناس۳۰ نينجلا لوط نوكي رهشلا اذه ةياهن عم



سداسلا رهشلا يف تارييغتلا
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 .نسلا اذه ضعب دلوي امدنع ًادج هريبك ةايحلا يف هتصرفو ، لكشلا ثيح نم لمتكم لفطلا ربتعي
ًابيرقت مارج يتئم و وليك هنزوو ،رتميتناس۳۷ ىلإ هلوط لصي



عباسلا رهشلا يف تارييغتلا
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 دوجوم وه ام يف ومنلا لامتكا وه نآلا ثدحي ام لك
تاميزنإلا أدبت ،ةفلتخملا ةزهجألاو ءاضعألا نم
 ةيربونصلا ةدغلا أدبت ،لمعلا يف مسجلا يف ةفلتخملا

 )؟اهتفيضو ام ( طاشنلا يف
.وليك۷.۱ يلاوح هنزوو ، مس٤۰ نينجلا لوط لصي



نماثلا رهشلا يف تارييغتلا
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 ومنت ،ةيلي يذلاو رهشلا اذه لالخةدايزلاب نينجلا رمتسي
 ةقالع هل يذلا "سكتروكلا" لثم غامدلا يف همهم ءازجأ

 .ءاكذلاب ةقيثو
 اميف نينجلا دعاست دلجلا تحت ةفيفخ ةيمحش ةقبط نوكتت
 ًايعوبسا وليك عبر دادزيو ،محرلا جراخ ةايحلا ىلع دعب

.ابيرقت
 ًابيرقت عبر الإ وليك۳ رهشلا اذه ةياهن هنزو لصي



عساتلا رهشلا يف تارييغتلا
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 نالمعت ال امهنأل ،لمعلل نيتئرلا دادعتسا رهشلا اذه يف لمتكي
 ؟اذامل ،لمحلا لالخ

 ةرتفل رمتست ضارمألا نم ريثكل همأ مد نم ةعانم نينجلا بستكي
 يذلاعضولا ىلع رهشلا رخآ يف هعضو تبثي ،داليملا دعب ةدودحم

 .ًايعيبط هب جرخي
 رعشت دقو ، هب ةطيحملا تاوصألا عامس رهشلا اذه يف عيطتسي

 .تاوصألا ضعب هاجت هلعف هدرب مألا
 فصنو وليك۳هنروو ،مس٥۰ ةلوط لصي



 ةدالولا
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 مألا ىدل أدبت-هللا نذإب-جورخلل زهاج لفطلا نوكي امدنع
 فرعت ام يه محرلا يف تاصلقت ثودحل يدؤت  ةينومره تارييغت

."قلطلا"ـب
 رركتتو ،ًادج ةريصقو ةملؤم ريغ ةفيفخ اهتيادب يف تاصلقتلا هذه

 يف ًالوطو ةدش دادزت تقولا رورم عمو ،ةدعابتم تارتف ىلع
 لصاوتتو ادج ةملؤم ةجردل لصت رتح اهراركت براقتيو تقولا

 محرلا جراخ لفطلا عفدتل



 ةدالولا
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 قنع يفعاستا و هنم لئاسلا جورخو نينجلاب طيحملا ينيمألا سيكلا حاتفنا تاصلقتلا هذه قفاري
 .هلمكأب جرخي ىتح يعيبطلا عضولا وهو هسأرب ًاءدب لفطلا عفدنيف .محرلا

 سيكلا اياقبو ةميشملا كلذ دعب جرختو ةميشملاب دولوملا طبري يذلا يرسلا لبحلا عطقُي ذئدنع
 .ينيمألا

  ؟ سيكلاو ةميشملا جارخإ يرورضلا نم له



لمحلا ةدم
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 خيرات نإف ةقدلاب فورعم ريغ حيقلتلا ثودح ديدحت نأ امبو ،ةضيوبلا حيقلت نمً اموي۲٦٦ قرغتسي يعيبطلا لمحلا
 .ةأرملااهتضاح ةضيح رخآ يف موي لوأ نم اموي۲۸۰ ـب بسحي عقوتملا ةدالولا

 هذه طسوتمو هيلي يذلا ضيحلا ةيادبو ضيحلا ةيادب نيب ةلصافلا ةرتفلا فصتنم يف وه ضييبتلا ثودح نأل كلذو
 .ًاموي۲۸ ةرتفلا

يعيبطلا لمحلا ةدمل ةرتفلا هذه فاضتف ضيحلا ةيادب نم موي۱٤ دعب نوكي نأ عقوتي ضييبتلا قودح نإف انه نمو
.موي۲۸۰ عومجملا حبصيل

 نإف لمحلا ةدم دعب نيعوبسأ نم رثكأ هءاقب دنعو ، نيعوبسأب ةدعب وأ ةلبق ةدالولا ثدحت دق يبيرقت خيرات اذه ربتعي
"؟ةلاحلا كلت يف هعابتا ضورفملا ءارجإلا امو/اذامل". هيلع ًارطخ لكشي كلذ



ةدالولاو لمحلا لوح ةئطاخ ميهافم
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.لفطلا ىلع تاماش روهظو لكألا نم نيعم عون يف مألا ةبغر نيب ةقالعلاب داقتعالا1.

 عباسلا رهشلا يف ةدالولا سكعب هتافول يدؤت نماثلا رهشلا يف لفطلا ةدالو نأب داقتعالا2.
.عساتلاو

.يعيبطلا لمحلا ةدم ىلع ةدايز رهشألا نم اددع ىقبي نأ نكمي نينجلا نأب داقتعالا3.

.نينجلا ةقاعإ وأ هوشتل يدؤي لمحلا ءانثأ هوشم وأ قوعم لفط ةدهاشم نأب داقتعالا4.

.نيصخش لكأ لكأت نأ اهيلع لماحلا ةأرملا نأب داقتعالا5.



دولوملا سنج رايتخا

 بیھولا دھف ةمیعن .أ

.لفطلا ىلع تاماش روهظو لكألا نم نيعم عون يف مألا ةبغر نيب ةقالعلاب داقتعالا .1

سلا رهشلا يف ةدالولا سكعب هتافول يدؤت نماثلا رهشلا يف لفطلا ةدالو نأب داقتعالا  عبا2.
.عساتلاو
.يعيبطلا لمحلا ةدم ىلع ةدايز رهشألا نم اددع ىقبي نأ نكمي نينجلا نأب داقتعالا .3

.نينجلا ةقاعإ وأ هوشتل يدؤي لمحلا ءانثأ هوشم وأ قوعم لفط ةدهاشم نأب داقتعالا .4

.نيصخش لكأ لكأت نأ اهيلع لماحلا ةأرملا نأب داقتعالا .5
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