
 اذام" راركت وه قلقلا .دعوم لوأ وأ لمع ةلباقم وأ ةسردملا يف موي لوأ :لثم رومأ ةّدع لايح قلقلاب ناسنإلا رعشي دق
.لبقتسملا نم ديدشلا قلقلاو يحصلا قلقلا نيب قرف كانهو .نيديلا قّرعتو بلقلا تاضبن ةعرس يف بّبستت يتلا "ول

 .ديحولا تسل كنأ ملعاف ،قلقلا نم يناعت تنك اذإ

؟قلقلا وه ام

:ضارعألا ضعب لمشت نأ نكمي ،"ةّيسفنلا ةحصلل ينطولا دهعملا"ـل اًقفو .رخآل صخش نم ضارعألا فلتخت

:ضارعألا

 كلذ ةمق دعصت نأ كل يغبني ال .اًكبرُم اًرمأ نوكي دق هعم لماعتلا تاوطخ يف ريكفتلا ىّتحف ،قلقلاب رعشت تنك اذإ
:أدبت ىتح تاوطخلا ضعب كيلإ ،كلذل ،كدرفمب لبجلا

:ةيحصلا فُّيكتلا تايلآ

قلقلا عم لماعتت فيك

ةيبصعلا وأ رّتوتلا وأ ةحارلا مدعب روعشلا•
طاشنلا طرف•
مونلا بارطضا•
بعتلا•
زيكرتلا يف ةبوعص•
لاعفنالا ةعرس•
تالضعلا رّتوت•
قلقلا رعاشم يف مُّكحتلا ةبوعص•

.ةدعاسملا بلطا•
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:يه اًعويش قلقلا عاونأ رثكأ نإف ،"نييسفنلا ءابطألل ةيكيرمألا ةيعمجلا"ـل اًقفو .قلقلا كلذكو ،نوفلتخم مهعيمج سانلا

:عاونألا

 .بائتكالا نم اًضيأ سانلا نم ديدعلا يناعي .ةّيسفنلا ةحصلاب ةقلعتم ىرخأ تابارطضا قلقلاب باصملا بحاصي اًنايحأ
.امهبابسأو امهضارعأ فالتخا ةظحالم مهملا نمف ،نيبارطضالا الك نم سانلا يناعي دق اميفو

:بائتكالاو قلقلا

:علهلاو قلقلا

 تابونب ةباصإلا عئاشلا نم .اًدحاو اًصخش اًمئاد اسيل امهنكلو ناطبترم امهف ،نيبيرقك علهلاو قلقلا يف رّكف
 دوجو نود رخآل نيح نم عله ةبونل ضّرعتلا اًضيأ نكمملا نمو ،قلقلا تابارطضا نم فوخلل لعف ّدرك علهلا

 كمحازت كراكفأ تناك اذإ .ةّيسفنلاو ةّيدسجلا كتحصل ةمهم ةيضايرلا نيرامتلا .كبضغ نع سِّفن•
.اغويلا يف ةسلج رضحا وأ ،اًيضاير اًطاشن سرام وأ ،ِشماو كَءاذح ِدتراف ،قاهرإلاب رعشتو

 نع ثحبلاب ةليل لك ةيلاتتم تاعاس ينامث ىلإ ّتس ةدمل مونلل كسفن ئّيه .مونلا نم اًطسق ذخ•
.كبساني نيتور

 دق .ةماعلا كتحصب كمامتها نم ءزج وه ةّيسفنلا كتحصب مامتهالاف .ّصتخم صخش ىلإ ثّدحت•
.كقلق يف بّبستت يتلا فقاوملاو راكفألا عم لماعتلا يف بسانملا بيبطلا كدعاسي

 ةايحلا يف ثُدحيس ام لوح يعيبطلا قلقلا عم بسانتي ال طرفم قلق وهو :"ماعلا قلقلا بارطضا"•
)ةسردملاو لمعلاك(

 صخشلا ىلع بعصي اّمم ،ةيعامتجالا تاقالعلا نم ّداح فوخ وهو :"يعامتجالا قلقلا بارطضا"•
.نيرخآلا عم لماعتلا وأ تاقادص نيوكتو جورخلا

 تابون .هب ةباصإلا بّنجتل هكولس رّيغي صخشلا لعجت يتلاو ،ةرّركتملا علهلا تابون :"علهلا بارطضا"•
 بّبستي ام اًبلاغو ،فوخلل ديدش يدسج لعف ةدر اهّنكلو ،ةيدايتعالا فوخلا تالاح تسيل يه علهلا
.سفنتلا يف قيضو قّرعتلاو بلقلا تابرض لدعم عراست يف

 نأ نم قلقلا ببسب ًةداع ،ام صخش نع لاصفنالا نم فوخلا وهو :"لاصفنالا قلق بارطضا"•
.هبايغ ءانثأ ام ءيش هل ثدحي

)ناريطلا ،تاعفترملا ،بكانعلا :لثم( نّيعم فقوم وأ ءيش نم ديدش فوخ وه :"دّدحملا باهرلا"•
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 يأ بّبست ال اهنإ ؟ّراسلا ربخلا وه ام ،نكلو .ةيبلق ةبون اهنأكو رعشت ام اًبلاغو ،ةفيخم علهلا تابون نوكت دقو ،بارطضا
 ةيبلق ةبون نم يناعت كنأكو كرِعشُت :رّركأ( .ةريبك ةلكشم تسيل اهنأ ينعي ال كلذ نكل ،كمسجل ىدملا ليوط ررض
).ةيقيقح

 .رتوتلل ةباجتسا اًضيأ قلقلا رهظي نأ نكميو ،انتايح يف تارّيغتلاو فقاوملل اًمامت ةعّقوتمو ةيعيبط ةباجتسا وه رتوتلا
 ثادحأ وأ فقاوم لوح قلقلا نم ةبسانتم ريغ تايوتسم ىلإ رتوتلل يحصلا لدعملا لّوحتي ىتم ةفرعم يه ةركفلا
.ةنيعم

:رتوتلاو قلقلا

:هل ةضرُع سانلا رثكأ نم كلعجت نأ نكمي يتلا لماوعلا ضعب كانه نكلو .قلقلل دحاو ببس دجوي ال ةطاسبب

:بابسألا

:ةعئاشلا تاجالعلا ضعب نّمضتتو .ةريبك ةجردب جالعلل لباق هنكلو ،اًكبرُم اًرمأ قلقلا نوكي دق

:ةياقولاو جالعلا

 نأ لمتحملا نم ،نيرشعلا رمع لبق قلقلل نوضرعتي نيذلا صاخشألا نأ نوثحابلا دَّكأ .ةيثارو لماوع•
.اًضيأ قلقلا نم يناعُي بيرق صخش مهيدل نوكي

 هنإف كلذل ،غامدلل يئايميكلا نزاوتلا يف اًرييغت ثدحُي نأ نكمي رتوتلا نأ ملعلا حضوأ .غامدلا ءايميك•
.كجازم ىلع يئايميكلا رييغتلا اذه ريثأت لامتحا برغتسملا نم سيل

.ةنَّيعم قلق تابارطضاب ةباصإلل نيضّرعم مهلعجت نأ صاخشألا ضعب ةيصخشل نكمي .ةيصخشلا•
 ضعب يف .انلوقع ىلع رّثؤت نأ اًضيأ اهنكميو ،انتايح ةمداصلا ثادحألا رّيغت نأ نكمي .ةايحلا ثادحأ•

.ةايحلا يف ةبعص وأ ةريبك تارييغت ةجيتن قلقلا ثدحي دق ،نايحألا

.اهيلع زيكرتلاو كسفن ةئدهتل كسافنأ ىلع زّكر .قيمعلا سفنتلا•
 لمأتلاو ةيضايرلا نيرامتلا :لثم ،هيف مُّكحتلل رّتوتلا ةرادإ بيلاسأ كدعاست نأ نكمي .لقأ رّتوت•

.ةينهذلا ةظقيلاو
.كرتوتو كجازم ميظنت ىلإ مظتنم مون لودج ىلع ظافحلا يدؤي نأ نكمي .مَنو كينيع قلغأ•
 كل فِصي دقو .ضارعألاو تازِّفحملا ةرادإ يف كتدعاسم نم جلاعملا نكمتي دق .ّصتخم عم ثّدحت•

.ةّيسفنلا كتحص ةرادإ يف كدعاست ةيودأ جلاعملاو بيبطلا
 ةوطخلا كلت ذاخّتا يف بغرت لهف .كنم ةعاجش ةوطخ اًمتح كلتف ،ةدعاسملا بلط اًمئاد كنكمي•

.ةّيسفنلا كتحصب ةيانعلا قرطو هب رعشت ام لوح ديزملا ةفرعمل كبيبط عم ثُّدحتلا لواح ؟نآلا
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