
"يكرحلاو ،يمسجلا ومنلا " دهملا ةلحرم



 ديهمت
 ىلع تارييغتلا لمشتو ،يناثلا ماعلا ةياهن ىلإ ةدالولا نم ةلحرملا هذه دتمت

 يلاعفنالاو ،يجولويسفلاو ، يكرحلاو ،يمسجلا :بناوجلا فلتخم
 .هريغو يوغللاو يعامتجالاو

 نأ ملعلا عم ،ادح ىلع لك بناوجلا ميسقت متيس ةساردلا ليهستلو
.رخآلا يف اهنم لك رثؤيو ةطبارتم ةقيقحلا يف ومنلا بناوج



  يمسجلا بناجلا
 قورف دوجو عم ،فصنو تاوليك۳ ةنزوو  ،ًارتميتناس )٥۰( داليملا دنع لفطلا لوط طسوتم غلبي•

  ؟لفطلل نزولاو لوطلا ةفرعم ةدئاف ام .لافطألا نيب ةيدرف
 سأرلاف رابكلا دنع بسنلا نع ضعبل اهضعب ةبسن يف فلتخت اهنأ لفطلا مسج داعبأ ىلع ظحالي•

 .باشلا لوط نمث لكشي امنيب لفطلا لوط عبر لكشي
 ةيلاتلا مايألا يف تامارجلا ضعب صقني ديلولا نأ الإ نزولاو لوطلا يف ةعيرسلا ةدايزلا رمتست•

 ؟اذامل .ةدالولل
هذه نكل ،لمحلا ةلحرم ءانثتساب ىرخأ ةلحرم يأ يف ةعرس اهلداعت ال لوألا ماعلا يف ومنلا ةعرس•

.رهشألا ىلع يواستلاب عزوتت ال تادايزلا
. غامدلا ومنل ةجرح ةلحرم لوألا ماعلا ربتعي•



 ةسكعنملا لاعفألا

 ةيدارإلا لاعفألا نم عرسأ ربتعت•
.ديلولا دنع تاسكعنملا نع انه انثيدح رصتقي نكل ةسكعنملا لاعفألا نم ريبك ددع ناسنإلا ىدل•
.)رمتسي نم اهنمو ،يدارإ لعفل اهلوحتب وأ ً،ايلك( رهشأ دعب يفتخت ةديلولا دنع تاسكعنم كانه•
 اهضعب ،ىرخأ فئاضو ديلولا تاسكعنملو ،ةيجراخلا تارثؤملا نم هتيامح ناسنإلل ةبسنلاب اهتفيضو•

.نآلا ىتح هتفيظو فرعت مل
؟لفطلا دنع تاسكعنملا مهأ يه امف

.يبصعلا زاهجلا ىلع دمتعت يهو ،ام ريثمل ةجيتن يدارإ ال يعيبط لعف در يه



 ةسكعنملا لاعفألا

تافتلالا سكعنم1.

 صملا سكعنم2.

 علبلا سكعنم3.

 ضبقلا سكعنم4.

وروم سكعنم5.

 يشملا سكعنم6.

يكسبناب سكعنم7.



 تاسكعنملل ةيصيخشتلا ةفيظولا

يئامنلاو يحصلا لفطلا عضو صيخشت يف تاسكعنملا هذه نم ومنلا سفن ءاملعو ءابطألا دافتسا دقل
 .ماع لكشب لوألا ماعلا لالخو ،ةرشابم داليملا دعب

 :نيتلاح يف كلذ متي
" .اهدوجو ىوتسمو تاسكعنملا دوجو نم دكأتلا  ةحصو يبصعلا زاهجلا للخ وأ فعضب ةقالع اهل-أ

."لفطلا
" .ددحملا اهتقو يف تاسكعنملا ءافتخا نم دكأتلا  اهئافتخال ردقملا تقولا نم ةليوط ةرتفل اهرارمتسا-ب

."يبصعلا زاهجلا ومن رخأت ىلع رشؤم



 ةدالولا دعب لفطلا صوحف

 :نيعون يف فنصت
)مدلا ليلحت ،راجبا سايقم (.لفطلا ىلع رهظت يتلا ضارعألاو ةيربخملا ليلاحتلا ىلع دمتعي عون1.
 )ديلاومللنوتلزارب سايقم (.تاءارجإلا ضعبل لفطلا ةباجتسا ىلع دمتعي عون2.



 ةدالولا دعب لفطلا صوحف

راجبا سايقم .1

 ضعب ،بلقلا تاقد ،سفنتلا ( بناوج٥ ىلع تاجرد۳ نم اريدقت لفطلا ءاطعإ ىلع دمتعي
.)لفطلا نول ،تالضعلا ،تاسكعنملا

 تارابتخالا رثكا نم وهو ،يعيبطلا عضولا ىلإ رطخلا عضو نم ،هتاجرد عومجمل اقفو لفطلا عضو موقي
.هتقو رصقو هتلوهسل ًاعويش



 ةدالولا دعب لفطلا صوحف
 مدلا ليلحت.۲
 اهمهأ نم رومألا نم ددع نم دكأتلل كلذو
 ةيقردلا ةدغلا لمع ىوتسم1.

pku ةلاح دوجو مدع2.

"ديلاومللنوتلزارب سايقم" :يناثلا عونلا ةلثمأ نم
 توصلل لفطلا ةعباتمو تاسكعنملا ضعب لثم لفطلا ةباجتسا ىلع دمتعت يتلا دونبلا نم ددع نمضتي
.يفاك بيردتو ليوط تقو جاتحي هنأ الإ هتقدل برغلا يف امادختسا قرطلا رثكأ نم وهو .ءوضلاو



لفطلا ساوح
عمسلا ةساح :الوأ
 .لمحلا نم ريخألا ثلثلا يف لمتكت ثيح ، " اًلامتكا ةسيئرلا ساوحلا ىلوأ•
 هذه ،ةيناثلا يف ةبذبذ )۲۰۰۰۰-۲۰( اهريغ عمست ال ةنيعم تابذبذب ةدودحم ةيرشبلا نذألا•

 .هتوق سيلو "هنوشخوةموعن"توصلا ةدح سكعت تابذبذلا
 تالايس ىلإ تابذبذلا لوحي طقف لابقتسا زاهج نذألاف ،انناذأب سيلو انتغمدأب عمسن نحن•

 .غامدلا يبناج ىلع عمسلا ةقطنمل هجتتةيبصعورهك
 ىلوألا مايألا يف ًاديج عامسلا نم هنكمي ال امم ،لئاوسلاب ةؤلممةينذأ نوكت لفطلا جرخي امدنع•

 ,”P” ةبراقتملا تاوصألا نيب زييمتلا نوعيطتسي ىلوألا مهمايأ نم لافطألا نأ تاساردلا تدجو•

“B”.



لفطلا ساوح
عمسلا ةساح :الوأ
يناسنإلا توصلا نولضفي ىلوألا مايألا نم لافطألا نأ تاساردلا تدجو ليضفتلا ثيح نم•

.ةغللا ريغت ول ىتح هل نوبذجنيو
 ةطبترم يهف ،لفطلا ةايح ةيادب يف ةصاخ ،رصبلا اهيف امبً اعيمج ساوحلا مهأ عمسلا ةساح دعت•

 .)مكبلا يف ببستي اهنم بيرق وأ ةدالولا دنع ممصلا (يوغللا ومنلاب اريبكً اطابترا
.ممص مهيدل نيذلا نم رثكأ نيفوفكملا نم نيزرابلا ةبسن•



لفطلا ساوح
رصبلا ةساح :ايناث

 تاناويحلا ضعب نأً املع ،رتمونان )۷٦۰-۳۸۰ (ةزواجتت• ال نيعم قاطنب ةدودحم رصبلا ةساح
.كلذ ريغ ىرت
يقب جردتتو رمحألا اهالعأو يجسفنبلا اهاندأ "ةجوملا لوط ىلع هارن يذلا ءيشلا نول دمتعي  ة•
"امهنيب ناولألا
ةيبصعورهك• تابذبذل ةيكبشلا ىلع طقست يتلا ةيئوضلا تاجوملا لوحت لابقتسا زاهج نيعلا

 .غامدلا ةرخؤم يف راصبإلا ةقطنمل هجتت
فطلا دنع امامت ةجضان ريغ نوكتو "طيراخمو يصع" ىمست ةيسح ايالخب ةئيلم ةيكبشلا  ل•
.ةدالولا ثيدح



لفطلا ساوح
رصبلا ةساح :ايناث



لفطلا ساوح
رصبلا ةساح :ايناث
الثم نوكت ال ىلوألا همايأ يف لفطلا ةيؤر( نارمأ اهجضن مدع ىلع بترتي•

 اهاري الناولألا نيب ةقيقدلا قورفلا ،ليصافتلاو دودحلا حوضو ةيحان نم رابكلا
.)رابكلا لثم لفطلا
 كلت لثامت لاكشألاو ناولألل ةيزيمت تاردق لفطلا يدبي داليملا نم نيرهش دعب•

.عبارلا رهشلا لبق هروهظ عقوتي ال يذلا قمعلا كاردإ ءانثتساب رابكلا ىدل يتلا



لفطلا ساوح
رصبلا ةساح :ايناث
: رومأ مدع نيعلا ةكرح ىلع ظحالي

-أ .ةيرئادلا ةكرحلا مث ايسأر مث ،ايقفأ نيعلا ةكرح أدبت
ع وأ عونلا لبف ةصاخ ىلوألا نيرهشلا لالخ نيعلا ةكرح يف رزآت مدع لفطلا ىدل رهظي  دن-ب
.هاجتا يف امهنم لك نانيعلا اودبتف ءايعإلا
ألا ةيؤر لعجي امم ةعساتلا وأ ةنماثلا نس رتح رمتسي يذلا رظنلا لوطب لفطلا زيمتي  ءايش-ت
.هرظنل ةبعتم ةبيرقلا
 ةحضاولا دودحلا تاذ روصلاو ءايشألا مث ،ةروص وأً ايح ءاوس يناسنإلاةجولا لفطلا ضفي•

 ةيقفأو ةيسأر طوطخ درجم تناك ولو
 لوحلا صوصخ يف مهمةيبنت



لفطلا ساوح
 ؟؟ يعمسلاو يرصبلا زييمتلاو ليضفتلا سايق ءاملعلا عاطتسا فيك

 عم يوغللا لصاوتلا نم هيف نكمتن ال يذلا رمعلا اذه يف لافطألا دنع ليضفتلاو زييمتلا سايقل ةقيرط نم رثكأ كانه
 :قرطلا هذه مهأ نمو لفطلا

.)ناولألا ( )P,B فرح (.يطرشلا ملعتلا نوناق نم ةدافتسالا.۱
.تاريثملا دحأ يف قيدحتلا يف لفطلا اهقرغتسي يتلا هابتنالا ةدم سايق.۲
 .دحاو سيلو نيريثم ضرعب يرصبلا ليضفتلا سايق .۳
 .ليجست زاهجب ةصاصم ليصوتب يعمسا ليضفتلا سايق.٤
.ةيدلجلا ةباجتسالاو بلقلا تاقد سايق .٥



لفطلا ساوح
 ةيدلجلا ةساحلا ً:اثلاث
ةنوشخلا ، ملألا ،ةدوربلاو ةرارحلا( رومأ ثالث سيقت ةبكرم ةساح ربتعت•

.)ةموعنلاو
 تاساسحإلا هذه يف صصختت يتلا ةيسحلا ايالخلا نييالمب ءيلم دلجلا حطس•

.مسجلا قطانم بسح فلتخي اهزكرتو اهعيزوت نكل ةفلتخملا
ةيبصعورهك تابذبذ ردصتف يئابرهك لدبت ثدحي دلجلا ىلع ءيش عقي امدنع•

.غامدلل مث نمو يكوشلا عاخنلا ىلإ باصعألا ربع ريستل اهضعب عم عمجتت
.ملألاب انساسحإ لاز ةيدلجلا ةقبطلا تلاز ول•



لفطلا ساوح
 ةيدلجلا ةساحلا ً:اثلاث
.دلجلانم هل لصي امب صخشلا رعش امل نيعم ساسحإب ةصاخلا ةقطنملا تفلت ول•
 لقألفطلا دلج حطس ىلع اهزيكرتو ةطشنلا ةيسحلا ايالخلا ةفاثك نأ ظحالي•

 .رابكلا دنع اهنمً ايبسن
 يف مث ،هجولا يف مث ،لفطلا يتفش لوح ةيادبلا يف ةيسحلا ايالخلا مظعم زكرتت•

 .)مفلاب سسحتلل لفطلا ليم رسفي اذه( .مسجلا ةيقب
.ىلوألا مايألا يف ناتخلا نوكي نأ لضفي قبس املً ادانتسا•



لفطلا ساوح
 قوذتلاو مشلا ً:اعبار
 ىلع نادمتعت امهاتلكف ،يحاون ةدع نم ناتطبترمو ناتهباشتم ناتساحلا ناتاه
يتلاو ،فنألا نطاب يف ةدوجوملا ايالخلا عم اهمشن يتلا ةداملا نم ءازجأ لعافت
 ايالخلا كلت دلوت نأ يدؤي لعافتلا اذه ،ناسللا ىلع ةدوجوملا معاربلا عماهقوذتن

 يف اهب ةصتخملا ةقطنملا ىلإ بصع يف ريست مث عمجتتةيبصعورهك تارايت
.غامدلا



لفطلا ساوح
 قوذتلاو مشلا ً:اعبار

 ( عبرألا ةيساسألاتاقاذملا• نيب زييمتلا لفطلا عيطتسي ال ىلوألا عيباسألا يف
 .طقف حلاملاو ولحلا نيب زيمي امنإو .)ضماحلاو حلاملاو رملاو ولحلا
نكلو ،هريغ ىلع ولحلا لضفي لفطلا نأ حضاولا نمف ليضفتلا ثيح نم •

.ةيعامتجالا ةئشنتلا نم ليضفتلا أشني ماع لكشب
م مهماسجأ هجاتحت ام لوانتل يرطف ليم مهيدل لافطألا نأ تاساردلا تنيب  ن•
ةلاح يف نداعملاو حالمألا ضعب ىلع لوصحلل بارتلا نولوانتي دقو ،داوم
 مهماسجأ يف ديدشلا اهصقن



لفطلا ساوح
 قوذتلاو مشلا ً:اعبار
.۱۷۲ ةحفص لافطألا ةبرجت•
 ببسبتدعبأ امبر لب تفعضا ةيرطفلا ةزيملا هذه نأ انمايأ يف ةلصاحلا ةلكشملا•

 مهلعجتو لافطألا ريثتست يتلا ةداحلاتاقاذملا و ةيعانصلا تاهكنلا رفوت
. اهيلع نولبقي



لفطلا ساوح
 قوذتلاو مشلا ً:اعبار
.لفطلا دنع ادودحم مشلا نوكي عيباسألا ةيادب يف•
.مألا ةصاخ ةلوح نمب لفطلا ةقالع يفً امهم ارود كشلا يدؤي•
 هتدافتسا فعضت ال يكل لفطلا لوح ةيعانصلا حئاورلا نمراثكألا مدع لضفي•

.ةيصاخلا هذه نم
. ةيعامتجالا ةئشنتلا نم أشني هنإف ليضفتلا ثيح نم•



 يلقعلا ومنلا يف ةيسحلا ةراثتسالا رود
.متي نأ ريكفتلل نكمي ال اهنودبو ،ةايحلا لوح ةيساسألا تامولعملا رفوتبً اقيثوً اطابترا ومنلا طبتري•
 ،ماجحا،ناولا فالتخا( تامولعملا نم ريبك ددع عم لعافتن نحنف ةطيسب ريكفتلا ةيلمع تناك امهم•

 يلقعلا هومن يف ةددعتملا تاريثملل لفطلا ضيرعت ريثأت ةساردل ءاملعلا تعفد ةقيقحلا هذهو )خلا..سملم
."يئيب نامرح وا ءارثا "
 ،تاريثملاب ةينغ تائيب يف اوشاع نيذلا لافطألا نيب ةنراقملا تمت امك ،تاناويحلا ىلع براجتلا تيرجأ•

.يئيب نامرح يف اوشاع نيذلا لافطألاو



 يلقعلا ومنلا يف ةيسحلا ةراثتسالا رود
• نيتعومجم ىلع ةلالسلا سفن نم ةدالولا ةثيدح نارئفلا نم ددع عيزوت مت براجتلا ىدحإ يف

)أ( ةعومجم
 نم ددعل ضرعتت صافقا يف تعضو تاريثملاب ةينغ
 اهبو ةددعتم ناولا يوحتو ةيرصبلاو ةيعمسلا تاريثملا

 ضرعتتو اهريغو روحجو تاضفخنمو تاعفترم
وجلل يعيبطلا بلغتلل

)ب( ةعومجم
ال ةءاضإلا ةتفاخ صافقأ يف تعضو تاريثملا نم ةمورحم
 نولو ، تاضافخنا الو تاعافترا الو روحج اهب دجوي
 تابلقتو ةيجراخلا تاوصألا نع تلزع امك ،دحاو اهناردج

 ةرارحلا



 يلقعلا ومنلا يف ةيسحلا ةراثتسالا رود
 ثيح ملعتلا ةعرس يف نيتعومجملا نيبً احضاو قرفلا ناك دقو ،ةهاتملا ملعتل ناتعومجملا تعضخأ عيباسألا نم ددع دعب•

.يلقعلا ومنلا يف مهاسي اهعونتو تاريثملا دوجو نأ لئاقلا يأرلا ديؤي امم ،عرسأ لكشب )أ ( ةعومجملا تملعت

 تايمسم مهل حضوتو ةفلتخملا ءايشألاو باعلألا مهتاهمأ مهل مدقُت نيذلا لافطألا نأ ناسنإلا ىلع تانراقملا جئاتن ريشت•
.حيحص لكشب اهب بعللاو اهفاشتكاو ءايشألا صحفل ً اليم رثكأ اوناك اهلمعو ءايشألا

 يلقعلا ومنلا يف هيباجيا ةقالع هل لوألا ماعلا لالخ هل بعللا ميدقتو مالكلاب اهلفط عم مألا لعافت نأ تاساردلا نيبت امك•
.يناثلا ماعلا لالخ



 يلقعلا ومنلا يف ةيسحلا ةراثتسالا رود

 اوناك تاريثملاو لعافتلا نم بسانملا ردقلا مدقت ال تاسسؤم يف اوأشن نيذلا لافطألا ىلعتيبرجا يتلا تاساردلا ريشتو•
. يكرحلاو يلقعلا ومنلا يف نييداعلا يف نيرخأتم

 رهشألا يف لفطلا عم لماعتلا لوح تاهمألا نيب رشتنت يتلا ةئطاخلا تاداعلاو تاداقتعالا ضعب عم ضراعتت جئاتنلا كلت•
.ىلوألا
.لزنملا يف ةرفوتملا ءايشألا ميدقت نكميف عونتلا ردقب نمثلا ءالغ هيف ةربعلا تسيل لافطألل مدقي ام نأبةيبنتلا يغبني•
)ةساسحلا ةرتفلاو ةجرحلا ةرتفلا ( ؟ةزواجت نكمي ىدم يأ ىلإ يئيبلا نامرحلا ثودح ةلاح يف•



لفطلا مون

 ةعاس۱٦• ىلإ لصت ،ةليوط مهمون تاعاس نأ ةدالولا يثيدح لافطألا ىلع ظحالي
 .ةلصاوتم ريغ اهنأ الإ ً،ابيرقت مويلا يف
 .دهملا ةلحرم ةياهن عم ةعاس۱۲• لصتلً ايجيردت مونلا تاعاس لقت
• مهنأ اضيأ دجوو ،اهطمنو مونلا تاعاس يف لافطألا نيب ةريبك قورف تدجو

 ً.اضيأ اهبسن يف لب طقف تاعاسلا ددع يف سيل رابكلا نع نوفلتخي



لفطلا مون

 لحارملا كلت دحأ ،لحارملا نم ددعب رمي مونلا ءانثأ ناسنإلا نأ فورعملا نم
 امل ةيغامدلا تاجوملا طاشنب ةلحرملا هذه زيمتت "ةعيرسلا نيعلا ةكرحب "ىمست
 تحت نيعلا كرحتو مالحألاب زيمتت يتلا يهو ،ةظقيلا ةلاح يف اهطاشن براقي
 يذلا غامدلا ةراثتسا طيشنت يف ةيمهأ اهل نأ ءاملعلا ضعب ىريو ،نوفجلا
 فئاظولا ضعبو ةيبصعلا تالصولا جضنتل ةدالولا ثيدح لفطلا هجاتحي
.ىرخألا



لفطلا مون

.ىرخألا مونلا لحارم ىلإ ةلحرملا هذه ةبسن يف رابكلا نع نوفلتخي راغصلا نأ دجو•
 نيتعاس ىلإ ةعاس نم نوقرغتسي يذلا رابكلا سكعب مهمون روف اهنولخدي راغصلا نأ ظحول امك•

.اهيف لوخدلل
 مونلا ةسارد نم ءاملعلا ةدافتسا دقو .رهشأ٦ هلوصو لبق لفطلا دنع مونلا لودج رقتسي ابلاغ•

 .غامدلا فلت وأ يبصعلا زاهجلا للخ نم يناعت يتلا تالاحلا ضعب ىلع فرعتلا يف
."مونلا سوقط" ةنيعم تاءارجإو مونلا نيب ةلحرملا هذه يف لفطلا طبري•
 .لفطلا مون ديعاوم ميظنتب مامتهالا مهملا نم•



يكرحلا بناجلا

 نم لوحتي دحاو ماع لالخف ،ةتفلملا ءايشألا نم لفطلل يكرحلا ومنلا يف عيرسلا مدقتلا ربتعي•
.هلباقي ام لك طقتليو هاجتا لك يف يشمي يذلا لفطلا كلذ ىلإ هسأر كرحي ال نئاك
 يلوطلا ومنلا ينوناقل عضخي امك ،صاخلل ماعلا نم هاجتالا نوناقل عضخي يكرحلا ومنلا•

.يضرعلاو
 "يليب" سايقم يكرحلا ومنلا ةساردل ءاملعلا اهمدختسا يتلا سيياقملا رهشأ نم•
 نكل ، )۱۷۹،ص(اهثودح تيقوتو لفطلا تاكرح حضوت يتلا لوادجلا نم ديدعلا تعضو•

 بق بيردتلاو يجولويسفلا جضنلا ىلع ىلوألا ةجردلاب دمتعت تاكرحلا كلت نأةبتنن نأ يغبني
.اهناوأ لبق اهثودح عرسي ال جضنلا



يكرحلا ومنلاب ساوحلا ةقالع

ك ريبك رود هل ساوحلا لامتكا نكل ، يجولويسفلا جضنلا ىلع ىلوألا ةجردلاب يكرحلا ومنلا دمتعي  كلذ•
.مسجلا ءاضعأو رصبلا نيب رزآتلا ىلع دمتعت لفطلا ةكرح نأل رصبلا ةساح ةصاخ
۱۳ مهدنعوبحلا• طسوتمف نييداعلا نع يكرحلا ومنلا يف نورخأتي رصبلا يدقاف نيدولوملا لافطألا نأ دجو

.رهش۱۹ يشملاو رهش
موقي نييداعلا نأ نيح يف لوألا ماعلا ةياهن لبق متت ال هتوص نوعمسي ءيش لوانت ةلواحم نأ ظحول  كلذب نو•
.ةردقلا هذه ومنل يفكي ال ةدحو عمسلافً ابيرقت رهشأ٤ وأ۳ نس دنع
كي امدنع ةلواحملا سفنب نوموقي ال اهنودهاشي يتلا ءايشألا لوانت نولواحي نيذلا  نييداعلا ىتح  ناكمب نونو•
 .ءيشلا توص نوعمسي اوناك ولو ملظم



يكرحلا ومنلاب ساوحلا ةقالع

 .. دعاو لبقتسمب نكل يتاينمت .. ةرضاحملاةياهن


