
 

 ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ًاقفو ءادألا رماوأ
 ةيذيفنتلا هتحئالو

 )ءادألا رماوأ تابلط صخت ةيئاضق قباوس هعم قفرم(
 

ةينوناقلا تاراشتسالاو ةاماحملل عفانلا ةعومجم دادعإ  
م٢٠٢٢ - ـه١٤٤٤  



 

  ،                                                                                :ةعوم)' فيرعت
 تامدخلا ميدقت يف دئارلا يدوعسلا جذومنلا يه ةينوناقلا تاراشتسالاو ةاماحملل عفانلا ةعومجم

 نيب عمجت يتلا ةيملاعلاو ةّيلحملا ريياعملا ىلعأ قفو تائيهلاو تاكرشلاو دارفألل ةيفارتحالا ةينوناقلا

 نيينوناقلا ءاربخلا نم ةبخن مضتو ةيئاضقلا تاقيبطتلd لماكلا يعولاو ةمظنألل حيحصلا مهفلا

 ةيلاعلا ةينوناقلا ةءافكلا يوذ نم ةيذيفنتلا اهحئاولو ةيدوعسلا ةمظنألا ةغايص يف اوكراش نيذلا

 ديفتسملا عم ةماتلا ةيقادصملاو ةيفافشلا ميقب اهكسمتب ةعومrا زتعتو ةليوطلا ةيلمعلا تاربخلاو

 .هاضر ىلع صرحلاو

 :لصاوتلل



 

  :ءادألا رماوأ فيرعت :ًالوأ
 ىلإ مدقتلا نئادلل قحيف ،ىواعدلا عفر ىلع ةماعلا دعاوقلا نم ءانثتسا

 ذافنلS لومشم نوكيو نيدلا ءادN نيدملا مازلJ رمأ رادصإ بلطب ةمكحملا

 نكمي ثيح ةداتعملا ةيئاضقلا تاءارجإلا ىلإ جاتحت ال ا8أ ةماعلا دعاوقلا نع ءانثتسال' دصقي ( .لجعملا

 الب كلذب صاخ جذومن قفو ةيذيفنت ةغيصب رمألا نوكيو ءادألا رمأ رادصإ بلطب ةمكحملا ىلإ مدقتلا نئادلل

  )تاسلج الو كص

 :صاصتخالا :ًاين1
 ىلع )١١( ةداملا يف ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا تصن -أ

dتابلط يف رظنلل ،دحاو ِضاق نم ةيراجتلا مكاحملا يف ةيئادتبا رئاود فيل 

 ١١ م( .ةيراجتلا مكاحملا ماظن نم عساتلا بابلا ماكحأ قفو ءادألا رماوأ رادصإ

 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم

 ةمكحملل هنم ملظتلاو ءادألا رمأ رادصإل يناكملا صاصتخالا نوكي -ب

 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٨٦ م( .نيدملا ناكم اهصاصتخا قاطن نوكي يتلا

 ةحئاللا نم ١٨٤ م( .ةكلمملا جراخ نيدملا ةماقإ ناكم ناك اذإ ءادألا رمأ لبقي ال •

 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا

 
 



 

 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظن نم ٦٩ م( :ةيلكشلا طورشلا :ب

 :يتآلا هل ًاقفارم ةمكحملا ىلإ ءادأل0 رمألا رادصإ بلط مدقي

 .هناونعو ًالماك نيدملا مساو ،هديناسأو ،بلطلا عئاقو -١

 .نيدل0 ءافولا بلطب راعشإلا لوصح تبثي ام -٢

 .ةحئاللا اهددحت ىرخأ ت_ايب يأ -٣
 

  :ةمكحملا نم ءادأ رمأ رادصإل اهرفاوت بجاولا طورشلا :ًاثل.
 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظن نم ٦٧ م( :ةيعوضوملا طورشلا :أ

 .ةباتكل0 ًاتبg هقح نوكي نأ -١

 .ءادألا لاح نيدلا نوكي نأ -٢

 هعونب ًانيعم ًالوقنم وأ ،ًادقن ناك اذإ رادقملا نيعم نيدلا نوكي نأ -٣

 .ةلاهجلل ًايف_ ًانييعت هتاذب ًانيعم وأ ،هرادقمو
 



 

 ىلإ مدقتلا لبق نئادلا لبِق نم اهعابتا بجاولا تاءارجإلا :ًاعبار

:ءادألا رمأ رادصإ بلطب ةمكحملا  

 م2أ )ةسمخ( لبق ءافولا بلطب -ًةباتك- نيدملا نئادلا رعشي نأ بجي

 نمضتي نأ ىلع ،ءادألR رمألا بلطب ةمكحملا ىلإ مدقتلا نم لقألا ىلع

.)ةيراجتلا مكاحملا ماظن نم ٦٨ م( .بلطلR ةمكحملا ىلإ مدقتلل عمزملا خيراتلا راعشإلا  

 ةمدخ مدقم ربع ءافولا بلطب نيدملا راعشإ لوصح تابثإ نوكي •

 نم ١٨٩ م( .راعشإلاو غيلبتلR صخرم ةينورتكلإ ةمدخ مدقم ربع وأ ،ةيديرب

.)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا  

 نم لقأ ءافولا بلطب راعشإلا يف دراولا قحلا نوكي نأ زوجي ال •

.)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٩٠ م( .ءادألا رمأ رادصإ بلط يف بولطملا  

  



 

 )ةرشع( لالخ هردصت رمH بلطلا يف ةرئادلا لصفت

:ضفرلا وأ لوبقلU هديق خيرQ نم م2أ  

 :ءادألا رمأ بلط لوبق مت اذإ

 مكاحملا ماظن نم ٧٠ م( .لوقنم وأ دوقن نم هؤادأ بجاولا قحلا هيف ًانيبم رمألا ردصي

 .)ةيراجتلا

  :ةيتآلا تiايبلا ىلع يوتحي نأ بجيو صاخلا جذومنلا يف رمألا ردصيو

 .رمألا رادصإ بلط يف ةنمضملا تãايبلا -أ

 .يضاقلا مسأو ،ةرئادلاو ،هتردًأ يتلا ةمكحملاو ،رمألا رادصإ خيرå -ب
 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٩٣ م(

 
 :ءادألا رمأ بلط ضفر مت اذإ

 ىوعد عفر يف نئادلا قحب لالخإ نود كلذو ،اìيئاí ضفرلR اهرارق دعي

 .ةرجؤم ةراشإ عم رضحم يف كلذ تبثيو ،ةررقملا دعاوقلا قفو
 .) ةيذيفنتلا هتحئالو ةيراجتلا مكاحملا ماظن نم ١٩٢ ،٧٠ م(
 

 :ءادألا رمأ بلط يف لصفلا :ًاسماخ
 



 

ةصتخملا ةمكحملا مامأ هقحب رداصلا ءادألا رمأ نم ملظتلا نيدملل زوجي  

 عفرل ةداتعملا تاءارجإلR نوكيو ،هغالبإ خيرå نم ًاموي )١٥( لالخ

 مكح يف ملظتملا ّدعيو .هملظت بابسأ نيدملا نيبي نأ ىلع ،ىوعدلا

 .ىوعدلا رظنل ةررقملا تاءارجإلاو دعاوقلا ملظتلا رظن دنع ىعارتو ،يعدملا

.)ةيراجتلا مكاحملا ماظن نم ٧١ م(  

ءادألا رمأ هقحب رداصلا نيدملا تZامض  

  فانئتسالU هدض رداصلا ءادألا رمأ ىلع ضارتعالا نيدملل

 مدع وأ ،صاصتخالا مدع وأ ،غيلبتلا نالطبك ،يلكش بيع دوجول ًادانتسا

  .ماظنلا نم )٦٧( ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا دحأ رفاوت

 يف لصفلا نود رمألا يغلت وأ ،رمألا دييeو فانئتسالا ضفر ةمكحمللو

 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٩٤ م( .عوضوملا



 

 ملظتلا يف ةيذيفنتلا ةحئاللا ماكحأ

 يف قحلا مسحي مكح رادصإو ،ةمكحملا ىلع عوضوملا حرط ملظتلا ىلع بترتي •

 صوصنملا طورشلا دحأ رفاوت مدع ةمكحملل نيبت اذإو ،ملظتلا هب عفر ام دودح

 ١٩٥ م( .عوضوملا يف تلصفو ،رمألا ءاغلL تضق ،ماظنلا نم )٦٧( ةداملا يف اهيلع

 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم

 هلبقت رذعب مدقتي ملو ،ملظتلا رظنل ةسلج يأ روضح نع ملظتملا بيغت اذإ •

 ةحلاص تناك اذإ -هيلع ىعدملا بلط ىلع ًءانب- ىوعدلا يف مكحلا اهلف ،ةمكحملا

 يعدمللو .اهبطش تررق الإو ،î̈روضح يعدملا قح يف اهمكح دعُيو ؛اهيف مكحلل

 ةدملا كلت تضقنا اذإف ،بطشلا خيرê نم ًاموي )نيثالث( لالخ اهيف ريسلا بلط

 نم- ةمكحملا تمكح ،اهيف ريسلا دعب رضحي مل وأ اهيف ريسلا يعدملا بلطي نأ نود

 مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٩٦ م( .نكت مل نأك ىوعدلا رابتعU -اهسفن ءاقلت

 .)ةيراجتلا

 ،هءاغلإ فانئتسالا ةرئاد تأرو ،نيدملا هفنأتساو ،هضفرب ملظتلا يف مكحلا ردص اذإ •

 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٩٨ م( .عوضوملا يف لصفت نأ اهيلعف

 ضارتعالل ةررقملا تاءارجإلا قفو ملظتلا يف رداصلا مكحلا ىلع ضارتعالا نوكي •

 مكاحملا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٩٧ م( .ماظنلا نم )١٠( بابلا يف اهيلع صوصنملا

 .)ةيراجتلا

 ىتم ،ءادألا رمأل لجعملا ذيفنتلا فقو ضارتعالا وأ ملظتلا رظنت يتلا ةمكحملل •

 ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ١٩٩ م( .ميسج ررض عوقو ذيفنتلا نم ىشخي ناكو ،اهنم كلذ بلط

 .)ةيراجتلا مكاحملا ماظنل

 

 

 



 

 ةلوبقملا ءادألا رماوأ تابلطل ةيئاضق قباوس











 

 ةضوفرملا ءادألا رماوأ تابلطل ةيئاضق قباوس
 












