
 ،ةفلتخم قرطب بابشلاو نيقهارملاو لافطألا ىلع رّثؤيو دوقع ذنم دوجوم رّمنتلا
 ّنظي دق .اًبعص اًرمأ ءاقدصألاو ةرسألا دارفأ عم رّمنتلا نع ثّدحتلا نوكي ام اًبلاغو

 عم لماعتلا درفلا ىلع بجيو فعض ةمالع عوضوملا نع ثّدحتلا ّنأ ضعبلا
 لوح اًضيأ قلقلاب رعشت دقو .ةدعاسملا بلط نود هسفنب هتجلاعمو عوضوملا
 رّكفت دق .هتجلاعم تلواح اذإ رّمنتلا دادزي نأ ىشختو ،كلذ نع ثيدحلا بقاوع
 هيف عيطتست يذلا تقولا نيحي نأ ىلإ اهلّمحت رّرقتو ةتّقؤم ةلحرم اهّنأ يف اًضيأ

.رّمنتلا اهيف ثدحي يتلا ةنّيعملا ةئيبلا نم جورخلا
 لماعتلا ِرجي مل اذإ دمألا ةليوط بقاوع هيلع بّترتت نأ نكميو ٍذؤم كولس رّمنتلا
 نكلو ،ةميلس ريغو ةّراض تائيب يف كدوجو نع جتنيو اًرباع رّمنتلا نوكي دق .هعم
.ةيسفنلا كتّحص ىلع ةيبلسلا هبقاوع عنمل رّمنتلل ّدح عضول قرط داجيإ ّمهملا نم

:ةيتآلا رّمنتلا عاونأ نم رثكأ وأ لكشل تضّرعت نوكت دق
؟هل ضّرعتت دق يذلا رّمنتلا عون ام

 لكرلا كلذ لمشيو .هيلع فّرعتلا ةيحان نم اهلهسأو اًحوضو رّمنتلا لاكشأ رثكأ دحأ وهو :يدسجلا رّمنتلا       •
.يدسجلا ءادتعالا لاكشأ نم رخآ لكش ّيأو ،عفدلاو عفصلاو مكللاو برضلاو

 هريقحتو رخآ صخش نأش نم ليلقتلل ةمدختسملا مئاتشلاو تارابعلاو تاملكلا لمشيو :يظفللا رّمنتلا       •
.ككولس وأ كفّرصت وأ كرهظم ببسب يظفللا رّمنتلل ضّرعتت دق .هئاذيإو

 ىرخأ ةينقت ّيأ وأ يكذلا فتاهلا وأ تنرتنإلا مادختسا ّمتي ،رّمنتلا نم عونلا اذه يف :ينورتكلإلا رّمنتلا       •
 ،كل ةيذؤم روص رشن كلذ لمشي نأ نكمي .هفادهتسا وأ هجارحإ وأ هديدهت وأ رخآ صخش ةقياضمل
 نم عونلا اذه يف .ةيذؤم صوصن وأ ينورتكلإ ديرب لئاسر لاسرإو ،تنرتنإلا ربع تاديدهت هيجوتو
 ناكم ىلع رصتقي ال هّنأل دبألل ةيصخشلا كتايحو كتيصوصخ قرتخي ءادتعالا اذه ّنأ رعشت دق ،رّمنتلا
 .ةّيوهلا لوهجم رّمنتملا نوكي ام ةداعو دحاو

 ءامسألا لدابت لثم اًيسنج كفدهتست ةنيهُمو ةّراضو ةرّركتم لاعفأ نع ةرابع وهو :يسنجلا رّمنتلا        •  
 ،ةيسنجلا ةلزاغملاو ،هيف بوغرملا ريغ سمللاو ،ةلذتبملا تاءاميإلاو ،ةّظفلا تاقيلعتلاو ،ةيسنجلا
 يف .يسنجلا طاشنلا وأ يسنجلا رّوطتلا وأ ةيبذاجلا وأ رهظملا ىلإ تاقيلعتلا قّرطتت دق .ةيحابإلا داوملاو
.يسنجلا ءادتعالا مامأ بابلا يسنجلا رّمنتلا حتفي ،ىوصقلا تالاحلا

 .فلتخم يسنج هّجوت وأ نيد وأ قرع نم تنك اذإ كهاجت ةقبسم تازّيحت ىلع مئاق وهو :راضلا رّمنتلا        •  
 وأ يدسجلا رّمنتلا ىلإ ًةداع رّوطتي ثيحب ىرخألا رّمنتلا عاونأ عيمج رّمنتلا نم عونلا اذه لمشي نأ نكمي
.تنرتنإلا ربع رّمنتلا وأ يظفللا رّمنتلا
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:ةيسفنلا ةّحصلاو فّيكتلا لكاشم
 .مونلا تابوعصو زفاحلا نادقفو ،لاعفنالا وأ ءاكبلا لثم يسفنلا قيضلا تامالع نم يناعت دقف ،رّمنتلل ةّيحض تعقو اذإ
.رّمنتلا فّقوت دّرجمب يفتخت نأ اهنأش نم يتلاو تّقؤم قِهرُم ثدحل لعف دودر تامالعلا هذه رابتعا نكمي

 يف فّيكتلا يف تابوعص ةهجاومو ،ةعماجلا وأ ةسردملا يف ةساعت :اًضيأ اههجاوت دق يتلا ىرخألا لعفلا دودر لمشت
 يف اذه أدبي دق .رّمنتلا هيف ثدحي يذلا لمعلا ناكم ىتح وأ ةعماجلا وأ ةسردملل يبلس رّوصت كالتماو ،ةيميداكألا ةئيبلا
 عجارتلاو ةدحولاب روعشلاو ةلزعلا لثم ةيعامتجا تابوعص اًضيأ رّمنتلا كل بّبسي دقو ،نكامألا كلت يف كئادأ ىلع ريثأتلا
.ةيعامتجالا ةطشنألا نع

 ةيسفنلا ةّحصلا لكاشم نم ديدعلا روهظ يف هل ضّرعتت يذلا رّمنتلا مهاسي نأ نكمي ،فّيكتلا لكاشم ىلإ ةفاضإلاب
.بائتكالاو قلقلا لثم

 نم نوناعي رمأ ءايلوأ دي ىلع اوأشن نيذلا وأ ةقباس ةيسفن لكاشم نم نوناعي نيذلا ،رّمنتلا اياحض ضعب ضّرعتي دق
.مهتايح ءاهنإ وأ مهسفنأ ءاذيإل ديازتم رطخل ،مهتلماعم نوئيسي وأ ةيسفن لكاشم

ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلاو ةيدسجلا ةّحصلا - ةيسفنلا ةّحصلا لكاشم ءارو ام
 ىلإ ةفاضإلاب .ةنمسلاو باهتلالاب ةباصإلا رطاخم نم رّمنتلا ديزي ثيحب ةّماعلا كتّحص ىلع ريثأت اًضيأ رّمنتلل نوكي دق
 ةرّوصتملا ةايحلا ةيعونو ةيعامتجالا تاقالعلا ىلع ريثأتلاو ةيداصتقالا بعاصملا قلخ ىلإ رّمنتلا ريثأت ّدتمي نأ نكمي ،كلذ
.غولبلا ةلحرم يف

؟ّيلع رّمنتلا رّثؤي نأ نكمي فيك

ةهجاوملا تايجيتارتسا
 ،ماقتنالا نع ثحبلا كولسو ،ةيظفللا ةهجاوملا كلذ يف امب ةهجاوملا تايجيتارتسا نم ديدعلا ىلإ رّمنتلا اياحض أجلي
 رارتجاو ،ةيهاكفلا ةباجتسالاو ،تّتشتلاو ،بّنجتلاو ،تاعازنلا ّلحو ،ءاقدصألا وأ نيغلابلا نم معدلاو ةحيصنلا بلطو
.لهاجتلاو ،راكفألا
 اياحضلاو نيثحابلا ضعب ظحال دقو .لاّعف ريغ رخآلا اهضعبو ةلاّعف هاندأ ةهجاوملا تايجيتارتسا ضعب دجت دق ،ةءارقلا ءانثأ
.تايجيتارتسالا هذه مادختسا ةيلاعف

ةلاّعفلا ةهجاوملا تايجيتارتسا

 بائتكالا لثم ضراوعلا باعيتساو ءاذيإلا ليلقتو يباجيإلا يعامتجالا فّيكتلاب طبتري معدلا بلط وأ ام صخش رابخإ
.قلقلاو

 رّمنتلا ليلقتو رّمنتلا ةّدح فيفخت ىلع دعاست قُرط يه )تاعازنلا ّلح لثم( ةءاّنبلا ةلاّعفلا تاباجتسالاو لكاشملا ّلح
 نّمضتت يتلا ةطشنلا ةهجاوملا تايجيتارتسا مادختسا ّمتي الو .ةيناودعلا وأ ةيماقتنالا تاباجتسالا سكع ىلع قحاللا
.ربكأ لكشب نيقهارملا دنع نكلو لافطألا اياحضلا لبق نم رّركتم لكشب لكاشملا ّلحو مزحلا

؟رّمنتلا عم لماعتلا كنكمي فيك

 لواحي دقف ،يعامتجالا رّمنتلا وأ يفطاعلا رّمنتلاب اًضيأ عونلا اذه فرعُي :تاقالعلا يف ةيناودعلا       •
 دق ،كلذل .عمتجملا يف مهتناكم زيزعتل ةقيرطك ةيعامتجالا كتناكم هيوشت قيرط نع كءاذيإ نورّمنتملا
 لمعلاو ،فقاوملاب بعالتلاو ،تاعئاشلا رشنو ،ام ةعومجم نم كداعبتسا وأ كشيمهت رّمنتملا لواحي
.كسفنب كتقث ةعزعز ىلع
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ةلاّعفلا ريغ ةهجاوملا تايجيتارتسا

ماقتنالا       •
لهاجتلا       •
راكفألا رارتجا       •

داعتبالا       •  
 ّنأ راهظإو ،عوضخلا ريوصت لالخ نم رّمنتلا زّزعت دق اهّنأل يلعافتلاو يبلسلا ملقأتلا نم ىرخأ لاكشأ       •  

مهفادهأ ىلإ لوصولل نيرّمنتملا مامأ لاجملا حتفو ،لمتحم ريغ ماقتنالا

ىلإ يّدؤت تايجيتارتسالا هذه

.ضارعألا لّبقتو ةدحولاب روعشلا تايوتسم ةدايز ىلإ يّدؤي راكفألا رارتجا نأ تبث دقل
 لكاشمو ،ةيناودعلا تايوتسم يف ةدايزو ،يباجيإلا يعامتجالا كولسلاو يعامتجالا فّيكتلا ضافخنا ىلإ يّدؤي ماقتنالا
.بابشلا دنع باحسنالاو ،باعيتسالا
.بابشلا لبق نم ناتلاّعف ناتيجيتارتسا امهّنأ ىلع داعتبالاو لهاجتلا ىلإ رظنُي ،كلذ عمو

 دق ،يلاتلابو .ةنيعم ةئيبب طبتري ال ديدهتلا ّنأل اًديدهت رثكأو ًالغلغت رثكأ تنرتنإلا ربع رّمنتلا ودبي دق ،اًقباس انركذ امك
.ملقأتلل ةفلتخم قرط ىلإ جاتحت دقو ةيسفنلا كتّحص ىلع ربكأ ريثأت هل نوكي
:ينورتكلإلا رّمنتلا ةهجاوم يف ناتيلاتلا ملقأتلا تايجيتارتسا دعاستو

 .ديحولا رايخلا وه هلوبق ّنأ رعشت كلعجي دق اّمم رييغتلل لباق ريغ فقوملا ّنأ اًنايحأ رعشت دق ،ينورتكلإلا رّمنتلا عم
 ةّحصلا لكاشم نم ديزمب اذه طبتري دقف ،ّظحلا ءوسل .ةفطاعلا ىلع زّكري يذلا ملقأتلا ىلإ أجلت نأ حّجرملا نم ،كلذل
.ةيلاعف رثكأ ةلكشملا ىلع زّكري يذلا ملقأتلا ربتعُي ،كلذل .ةيدسجلاو ةيسفنلا

ةمعادلا ريغ لعفلا دودر
 هذه نع ثّدحتت امدنع ،هل ضّرعتت يذلا رّمنتلا نع ام صخش رابخإ ةيّمهأ ىلع تاّرم ةّدع انزّكر انّنأ نم مغرلا ىلع
:لثم ،حاصفإلا دنع ةمعادلا ريغ لعفلا دودر ضعب هجاوت دقف ،تابوعصلا

نارقألا ءاذيإ رارمتسا       •
ةضراعملاو ةيناودعلا لثم ةيجراخلا تايكولسلا يف ةدايز       •

قلقلاو بائتكالا لثم ةيلخادلا تايكولسلا يف ةدايز       •
يعامتجالا فّيكتلا تايوتسم ضافخنا       •  

 لالخ نم رّمنتلا تايكيمانيدل ةيلعفلا طورشلا رييغت مزلتست يتلاو ةلكشملا ىلع زّكرت يتلا ةهجاوملا       •
 يعامتجالا معدلا نع ثحبلا

 قيضلا ةّدح فيفخت ىلع يوطني يذلاو ةفطاعلا ىلع زّكري يذلا يفرعملا وأ يفطاعلا ملقأتلا        •
بائتكالا وأ زجعلاب روعشلا وأ بضغلا وأ بورهلا وأ بّنجتلا لالخ نم يفطاعلا

؟رّمنتلا نم ىرخألا عاونألا نع ينورتكلإلا رّمنتلا عم ملقأتلا تايجيتارتسا فلتخت فيك
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"اذه عم لماعتلا كنكمي ،يفكي امب اًيوق تسل تنأ"       •
"هلهاجت ىلإ طقف جاتحتو اًمئاد ثدحي اذه ،ةريبك ةلكشم تسيل هذه"       •
"كتّوق مهل رهظُت نأو مواقت نأ كيلع"       •

ةمعادلا ريغ لعفلا دودر عم لماعتلل حئاصن
 نيفلتخم اًصاخشأ كانه ّنأ اًمئاد رّكذت نكل ،كب نيطيحملا صاخشألا ضعب نم ةمعادلا ريغ لعفلا دودر ضعب هجاوت دق
.)خلإ ،ةسردملا راشتسم ،ءاقدصألا ،ةذتاسألا ،ةسردملا ةرادإ ،براقألا ،ءاّقشألا ،رمألا ءايلوأ( مهيلإ ءوجللا كنكمي
 لواحو كسفن عم اًفيطل نوكت نأ لواح اذل ،اًدج بعص رمأ رّمنتلل ضّرعتلا
.كسفن ةيامحل ةديفم اهدجت دق يتلا ةهجاوملا تايجيتارتسا نم ّيأ قيبطت

 ةريخأ ةلاسر
 ،هيف ثدحي يذلا قايسلاو ،هتّدشو رّمنتلا عون بسحب رّمنتلا عم لماعتلل قرط ةّدع كانه ّنأ فرعت نأ ّمهملا نم
 عيطتست كّنأ رّكذتو ،كل ةبسنلاب لضفألا ّلحلا نوكيس هّنأ دقتعت ام بّرج .ةّيحضلاو رّمنتملا نم ّلكل ةيدرفلا صئاصخلاو
.بسانملا معدلا دجت نأ لبق ،صخش نم رثكأ ىلإ ثّدحتلا وأ ،ةدحاو ةيجيتارتسا نم رثكأ بّرجت نأ

رّمنتلل ضّرعتلا نع ثّدحتن فيك


