
 

 

ةعونتم تالئاع ة#عل  

 
ةنس 99 لإ 5 نم  
+*(ع6اللإ2نم  
+*(ع6اللإ2نم  
 

6 لإ 1 نم ةلئاع ل4 م3قرت متي  
ة3جسفنب ةلئاع ، ءاقرز ةلئاع ، ءاضخ ةلئاع ، ءارفص ةلئاع ، ة3لاقترب ةلئاع ، ءارمح ةلئاع  

 
ةدcdفو ةفلتخم ةلئاع ل4. ةهباش_م تالئاعلا ل4 تس[ل ، ركذتو. تالئاعلا نم ددع بUأ عمج: ةPعللا نم فدهلا  
ةPممو اهعون نم  
 

ةقqلل ةموك مp قاPلا. بعال لmل تاقاطk 7 ع يزوت متي: ةPعللا دعاوق  
rعيمجتب نوبعاللا موق kتالئاعلل مهتاقاط  
 

ةPعال وأ بعال رغصأk أدkا. ةعاسلا براقع ەاجتا ق اهبعل متي  
لع ةدحاو ةقاطk هrدل نوكr نأ بجr اذهل( ةلئاع نم ة3صخش لوقr نأ بعاللا نم بلطr ، ەرودk ، بعال ل4  
ةلئاعلا كلت نم لقألا ( 
بعاللا رود نوك3سو ، اهق��ف ، اهيلع لصحت مل اذإ. بعللا ق رمتساف ، اهتبلط تلا ةقاطPلا لع تلصح اذإ  
لاتلا  

لع ةتسلا تاقاطPلا عضتسو!“ ةلئاع“ لوق3س ، ةلئاعلا سفن نم تاقاطk 6 عمج نم بعاللا نكمتي امدنع  
ةلواطلا  

ىرخأ ةقاطk بلط قcdط نع بعللا كلذ دعk لصاويس  
ةدحاو ل4 ن�dكت ح�ر متdو تالئاعلا عيمج عمتجت امدنع ةPعللا هت�ت  
ةلئاع ل8 ع6نت نع ة1ح1ضوت ةقروب كلذ قفاري  

 

 

 ارمح :)ءافطإ ةلماعو نانسألاو مفلا ةحص سردت ةPلاط( ���تيلثم ةلئاع .1
 

 ةقpارم �ةجضان رظن ةهجو

 

 اًماع 28و 25 رمعلا نم ناغلPت اتنا4و ،ا3سآ ق�� بونج *�ع نارفاس� اتنا4 امدنع امهضعk �ع اتفرعت اتdرو انيج
�¢ اتعقوو ،+¡اوتلا �ع

�¢ ءافطإ ةلماعك اتdر لمعت .اًعم ش[علا اتررقو بح +
 ة3ئاصخأ حبصتل انيج سردتو اهتcdق +

¢�
�¢ .نانسألاو مفلا ةحص +

�¥املا ماعلا +
�¢ ا3ًلاح ناش[عتو ة3نطو +�(بت ة3لمع لالخ نم اناrد ات§ن¦ت ،+

 عم ةعرزم +
.سور ©دr بل4 اًضrأ مهيدلو ،اناrد ةدجو دجو اتdر يدلاو  

 

 



 

 
ة3لوفط رظن ةهج  و

 

 ���تم3مح ���تقrدص اتحPصأ ام ناع�و ا3سآ *�ع نارفاس� ���تباش اتنا4 امدنع امهضعk �ع اتdرو انيج تفرعت
�¢ اتعقوو اعم نا3ضقت +ª(لا تاقوألاk ناعتمتس� ،ةrاغلل

�¢ .امهضعk بح +
 ات§ن¦تو ةلئاع ن�dكت اتررق قحال تقو +

�¢ - بلmلا - سور عم ،ةداعس¬ مويلا ةثالثلا ش[عت .اناrد
 ءافطإ ةلماعك لمعت اتdر .اتdر يدلاول ةكولمم ةعرزم +

.ةساردلا لصاوت تلازال انيجو  

 

�®الد3صو ب3بط( قارعألا يددعتم ���يلثملا نم ���نثا نم ةنوكم ةف3ضم ةلئاع .2
 ءارفص :)+

 

 ةقpارم �ةجضان رظن ةهجو

 

�¢ د3عس دلو
�¢ ���فسو طاc̄لا +

�¢ تاونس لPق ا3قتلا ،نغاهن¯�ك +
�¢ رمتؤم +

�®الد3ص د3عس .ةنولشرب +
 ���فسو +

�¢ ب3بط
�¢ ة3لوألا ةrاعرلا زكرم +

 نم ةمداق ةلفط ةفاضتسا اررق ةدrدع تاونس تماد ةقالع دعk .هتcdق +
 د3عس .اpانب_ت ةلئاع دجت نأ ¡إ ةلئاعلا ەذp عم أش�تو وتاف ش[عتس .وتافا ©دت تاونس 4 اpرمع ا3قcdفإ

�¢ سردr ،رجور همسا نبا اًضrأ امهيدل ���فسو
�¢ ،ةلئاعلا تلقتنا .جراخلا +

 دلاو عم ش[علل ،ة��خألا ةنوآلا +
.ا3فوص هتخأ راوجk ش[عr يذلا ���فس  

 

ة3لوفط رظن ةهجو  

 

�¢ د3عس دلو
�¢ لمعr وpو برغملا +

�¢ ���فس دلوو ة3لد3ص +
 تاونس ذنم ةفدصلاk ا3قتلا .ب3بط وpو كرامندلا +

�¢ ةدrدع
�¢ لمع عامتجا +

 تاذ .اجوزت ª(ح ماrألا رورم عم امهتقالع تروطتو امهضعPب اPجعأ دقو ةنولشرب +
 اونكمتي ملو ا3قcdفأ نم اولصو تا3تفو نا3تف لاPقتسال تالئاع نع ثحPلا نوd·فلتلا ةشاش �ع ادpاش موي
 ���فسو د3عس .اpانب_ي نم ¹ªلت امثdر تاونس 4 ةPحاص وتافا ءاويإ اررقف مهلاPقتسال تالئاع �ع روثعلا نم
�¢ سردr رجور همسا غلاk نبا امهيدل

�¢ اهلم«أk ة�ألا ش[عت .جراخلا +
 مهنم برقلاk ش[عتو ���فس دلاو ل���م +

  .تقؤم ل¼ش¬ نا4 ناو وتافاو رجور ةلاخو ���فس تخأ اPفوص

 

  ءارفص :)ةف�ªحم س�ت ةPعال( +©انطصالا حيقلتلا *�ع اpدحول ة3لثم ةأرما نم ةنوكم ةلئاع .3

 

 ةقpارم �ةجضان رظن ةهجو

�¢ ةحضاو ،اpرغص ذنم ،رزور تنا4
�¢ اهتبغر +

امأ نوكت نأ +
¾

 ما3قلل باجنإلا �ع ةدعاسملا ة3نقتلا تمدختساو 
kكلذ. À+ د اهنباوrق نم ةلاعم ةلئاع ال¼ش كادPدحول مألا لpا. pدل وrفغش ه kو مدقلا ةركp3بط رمأ اذÂ+ 

�¢ ،مألا لمع فورظل ارظن ،اشاع .ةف�ªحم ةPعال روزور نأل
 ةدحتملا تاrالولاو ا3لا�ªسأو ا3ناطcdب نم ل4 +

�¢ نآلا ناش[عr امpو ة3كcdمألا
 اهنأ نم مغرلا �ع .رباو نومار نم ةcdPق ةقش رزور ترجأ ث3ح ا3نولاتك +

 قفتت +ª(لا ،تrدوج اهتقrدص عم اًدج ةد3ج ةقالعk عتمتت رزور لازت ال ،لمعلاk قلعتت باPسأل اًد3عk تشاع
.كادrد عم ا��ثك  



 

 
 

ة3لوفط رظن ةهجو  

 

 نأ تدارأ +Ãف ةا3ح ك��d اهل نوكr نأ دcdت ال اهنأk اpرغص ذنم ةعانق اهيدل تنا4و .كادrد ةدلاو +À رزور
امأ نوكت

¾
 kدرفمpذ .اpPودعاسو ة3بط ةدا3ع ¡إ تpا ¢�

 ارفاس .كادrد تدلو ،لمحلا نم رهشأ 9 دعk .كلذ +
�¢ ناش[عr انا4 .س�ت ةPعال تنا4 وزور نأل نادلPلا نم دrدعلل اعم

�¢ نآلا ناش[عr امهنا الإ ا3لا�ªسأ وأ ا�ªلجنإ +
+ 

�¢ ا3نولاتا4
 ذنم ناتم3مح ناتقrدص رزورو تrدوج .��¯و نومار امهيلع قلطr نيذلا رزور +Åع نم برقلاk ةقش +

�¢و ن��dغص اتنا4 نأ
+ kاعتمم اتقو نا3ضمتو نا3قتلت نا3حألا ضع ¢�

  .كادrد عم بعللا +

 

Ç®انث نبا امهيدل مأو بأ نم ةلئاع .4
  ءا�Èخ )*®رملا عو�qم( س�جلا +

 

 ةقpارم �ةجضان رظن ةهجو

 

�cd¹لا طسولا نم ةلئاع اردناسو بdزوج
 راودألا لما¼تم ا3نهم اًقcdف نال¼شÊ .*®رملا جاتنإل ��غص عو�qم امهيدلو +

 يدلاو هحتتفا مrدق عو�qم *®رملا ةراجت نËل .ةdراجتلا ماهملاk اردناس موقت امن§ب ةrاردإلا ماهملاk بdزوج موق3ف
Ç®انث سك3لأ .ا3فوصو سك3لأ نامأوت بdزوجو رادناس تقزر .لسرامو اني_سUcÌا بdزوج

 ©دr نأ بحdو س�جلا +
�¢ لمعr نا بحr ام4 اركذ نا4 ول ام4

  .+Åلعلا ثحPلل اهتا3ح سركت نأ دcdت اهنإف ا3فوص هتمأوت امأ ءاdزألا عاطق +

 

ة3لوفط رظن ةهجو  

 

�¢ ةدrدع تاونس ذنم *®رملا عي¯و ةعانصk موقت ةلئاع اردناسو ه3سوخ
 لامعألاk ه3سوخ موقr .ة��غص ةcdق +

 عو�qملا اذp ءاشÎا دوعr .ةrاغلل الما¼تم ا3نهم اقcdف اعم نال¼شÌو هع3¯و *®رملا عي�صت اردناس ¡وتت امن§ب ة3¦تكملا
 سك3لأ ادلاو اًضrأ امp اردناسو بdزوج .���باش انا4 امدنع ،ل3سرامو اني_سcÌك ،بdزوج يدلاو لPق نم ةدع تاونسل
 نيدلاولا �ع نا4 كلذل ،Ï(نأ مأ اركذ نا4 اذإ ام نوفرعr ءاPطألا نكr مل ،سك3لأ تدلو امدنع .نامأوت امpو ،ا3فوصو
�¢ لمعr نأ دcdي سك3لأ *�كr امدنع .ررقr سك3لأ كرت

 .ة3ملع ةثحاk حبصت نأ د�ªdف هتمأوت ا3فوص امأ ةضوملا ملاع +

 

 ة3جسفنب )ة3¦تكمو ة3ك3نا¼3م( ءانبأ عم ة3س�جلا ةPغرلا ة3ئانث ةأرماو ا3س�ج ةلوحتم ةلئاع .5

 

 ةقpارم �ةجضان رظن ةهجو

 

 اهن�dكت تلم«أ نأ دع¯و ا¼3نا¼3ملل اهسفن سركت نأ اهتا3ح لاوط تدارأف .هس�جk ددحم ركذك اجلوأ تدلو
�¢ اهترا3س حالصإل تءاج امدنع ة3¦تكم4 لمعت +ª(لا ا3نوصk تقتلا .اهب ةصاخ ةشرو تحتتفا +�(هملا

 اهتشرو +
�¢ اتعقوو اتفراعتف

 نم ���مداق ���ق3قش ات§ن¦ت ،تاونس عضk دعk .جاوز ¡إ كلذ دعk امهتقالع تروطتو بح +



 

 
�¢ ناركفت نآلاو جاعلا لحاس

�¢ .رخآ صخش +�(بت +
 ���ح نم ¹ªلتت اهنأ ام4 اجلوا قشقش ش[عr +�ئاعلا ل���ملا +

�¢ ناش[عr نيذلا ا3نوص مأو بأو نيدجلا نم ةراdز رخأل
.سلدنألا +  

ة3لوفط رظن ةهجو  

 

 حتف نم تنكمتو ة3ًك3نا¼3م حبصتل تسرد .ةاتف اهنأk امئاد رعش� تنا4 اهنأ الإ ب[ضق هل ركذك اجلوأ تدلو
 ،ا3نوص عم ة�أ ن�dكت نم تنكمت ث3ح ،ةrاغلل ةد3عس اهنإ .تانحاشلاو تارا3سلا حالصإل اهب ةصاخ ةشرو
�¢ لمعت +ª(لا ةkاشلا

�¢ ناركفتو جاعلا لحاس نم ���مداق ���ق3قش اعم ات§ن¦ت .ةPتكم +
 ش[عr .ىرخأ ةرم +�(بتلا +

�¢ اجلوأ قيقش
�¢ ناش[عr نيذلا ا3نوص مأو بأو دادجألا مpروزي ام اPًلاغو لافطألا مع وpو اضrأ ل���ملا +

+ 
  .جراخلا

 

 نUادلا قرزألا )راجت( س�جلا ة3ئانث ةأرماو لماح ا3س�ج لوحتم لجر نم ةنوكم ةلئاع .6

 

 ةقpارم �ةجضان رظن ةهجو

  

 همسج ەاجت ةحارلاk رعشÊ ال هنأ كردأ ،هتقpارمو هتلوفط ة�ªف لالخو Ï(نأ هنأ هتلئاع تنلعأ ب[سوج دلو امدنع
 لعج لجأ نم نو��تسوتس_لا نومرp لوانت *�ع لاقتنالا ة3لمع ءارجÒب ،اماع 15 ەرمعو ،اًرارق ذختا بÑسلا اذهلو
 ءانثأو ةئ§بلل ة3عارملا تاجتنملا ضعPل ارجتم بسوج كلتمr .هل ةPس�لاk احا3ترا U�Ïأو ةdروكذ U�Ïأ يدسجلا ەرهظم
�¢ ەرودk لمعr يذلاو لk �ع فرعت هلمعل هتلوازم

 هسفن *�تعr هنإ لk ةأرما الو الجر هنأ ىري ال لk .عاطقلا سفن +
 .لمحلا ة3لمعk هسفن وp موقr نأ بسوج ررق امدعk ادولوم ل¯و بسوج رظت�ي -enby- ا3ئانث ال اdردنج اصخش
�¢ ا*�ك نيذلا بسوج يدلاو ل���م برق ش[عتل لاقتنالا ةلئاعلا تررق .ةقkاس ةقالع نم ثkا���لا ©دت ةلفط لPل

+ 
  .تا4 ©دr طق امهيدل نأ ام4 ةrاعرلا نم ع�ن ¡إ ناجاتحr احPصأو نسلا

 

ة3لوفط رظن ةهجو  

�¢ ب[سوج دلو
 ¡إ لوحتيل ةdودألا لوان_ب أدk اماع 15 نس لصو امل .Ï(نأ هنأU�Ï kأ رعشÊ نا4 هنأ الإ يروكذ مسج +

�¢ موي تاذ نا4 امن§ب .ة3حص تاجوتنم ه3ف عاPت لحم هrدل .ت�ب لدk دلو
�¢ اعقوو لk ه3لع لخد ذإ لحملا +

 بح +
kكت اررقو امهضع�dشاع .ة�أ ن kل ¢�

 ةداعسلاk ل¯و بسوج رعشÏ. Ê(نأ الو ركذ هنأk رعشÊ ال هنأ الإ ةأرما مسج +
�¢ دوجوملاو لوألا امpدلو نارظت�ي امpو

 ش[عت ام اPلاغ +Àو ثkا���لأ ©دت ىرخأ ت�ب لk ىدل .بسوج ءاشحأ +
�¢ ا*�ك نيذلا بسوج يدلاو ل���م برق ش[عتل لاقتنالا ةلئاعلا بحت .امهعم

 نم ع�ن ¡إ ناجاتحr احPصأو نسلا +
  .تا4 ©دr طق امهيدل نأ ام4 ةrاعرلا

 

 

 

 

 

 



 

 
 حتافلا قرزألا )ة3لاتقلا نونفلا ذاتسأ( +�(بتلاk ت�ب هلو +�ثم بألا ةد3حو ةلئاع .7

 

 ةقpارم �ةجضان رظن ةهجو

 ك¼فت مغرو ل3نام عم ةدrدع تاونسل ةقالع هrدل تنا4 .ة3لاتق نونف سردم وpو اًماع 40 رمعلا نم س[لإ غلPي
 بÑس¬ ���يمتلاk رعش امدنع ل3بام معد س[لا نأل كلذو ة�dق تلزام امهطc̄ت +ª(لا طkاورلا نأ الإ ة3فطاعلا امهتقالع
 ���تق3قش س[لا �(بت ماع ذنم .ة3لئاع ةقالع يأ مهب هطc̄ت ال نيذلا هئانبأو س[لا ةdؤرل ل3نام بpذr ام اPًلاغ .هس�ج
  .لحاسلا �ع امهيدج ةراd·ب ���تعلوم امpو اrانو ولاk نا3عدت دنهلا نم

 

ة3لوفط رظن ةهجو  

 

 ل3نام ©دr ةا3ح ك��d ةدrدع تاونس ةل3ط هrدل نا4 .ودناوكrاتلل اًسردم لمعr اًماع 40 رمعلا نم غلPي لجر س[لإ
 ه3ت�با ماع +¡اوح ذنم س[لا �(بت .امهضعk نم ���c̄قم ءاقدصأ الاز ام امهنأ الإ امهن§ب ةقالعلا ك¼فت نم مغرلا �عو
kانو ولاrعيمجلاو دنهلا نم ���تمداقلا ���تق3قشلا ا Êا��ثك عتمتس kلا·dلا تارا)ª+ 4نا rبحت .ل3نام اهب موق kانو ولاrا 
 نم برقلاk نوشعr مهنوËل كلذو ل3نام عم اذكو مهعم ة3ف3صلا ةلطعلا ءاضقو امهيدج ةداdز كلذ �ع الضف
  .عاتمتسالاو بعللاو ةحاPسلا امهنكمr ث3ح +Ç(طاشلا

.  

 

 

 

 

 


