نوتكيتناه ضرم
ىضرملل ةيساسأ قئاقح
؟ ضرملا اذه وه ام

؟ جالع كانه له

.نمزلا رورم عم غامدلل ةيبصعلا ايالخلا سكنت نع جتان ضرم هنإ
تانيثالثلا نس نيب ام هتباصإ رهظتو .نمزم ضرم فسألا عم وهو
.ةركبم نس يف رهظي نأ نكمي امك تانيسمخلاو

يفشي نأ وأ ضرملا روطت فقوي نأ نكمي ءاود دجوي ال ايلاح
نم فيفختلا عيطتست ةلمعتسملا ةيودألا نأ الإ ،هنم ضيرملا
نيسحتو بائتكالاو تاكرحلا صيلقتك ضارعألا ضعب
ةجلاعم يف يئاصخألا بيبطلا ةراشتسا كنكميو .تايكولسلا
.ةيودألا نم ةرفوتملا تارايخلا لوح غامدلاو باصعألا

،كولسلا ـ

صيخشت يف أطخ كانه نوكي نأ نكمي له
؟ ضرملا

:ىلع نوتكيتناهلا ضرم رثؤي
،ةكرحلا ـ
،ركذتلاو ملعتلاو مهفلاو ريكفتلا ـ
.ةيصخشلا ـ
صقرلا ىمست ةيدارإ ال تاكرح اعويشرثكألا ضارعألا نمو
ضارعألا نمو ،صقرلا هبشت تاكرح يف لثمتي يذلا يبصعلا
نا ضيرملل نكمي امك .يشملاو ملكتلا تابارطضا ىرخألا ةيكرحلا
:اهنم ىرخأ ضارعأ نم يناعي
مايقلا ةبوعص ،زيكرتلا ىلع ةردقلا مدع ،ةركاذلا يف ناصقن ـ
،يرهقلا كولسلا ىلع ةرطيسلا لكاشم ،ماهملاب
،مامتهالا ةلقو بائتكا ـ

مدع دنع ضرملا صيخشت بعصي ثيحب ةركبملا لحارملا يف نكمم
دارفأ نيب نم ضرملاب نيباصملا لوح ةيفاك تامولعم رفوت
.ىرخأ ةهج نم رخآل درف نم ضارعألا فالتخاو عونتو ،ةهج نم ةرسألا
يف يبصعلا صقرلا نم احوضو رثكأ نوكت بائتكالا ضارعأف
صيخشت ذئنيح لهسي يبصعلا صقرلا روهظ دنعو .ضرملا ةيادب
ةينيجلا تارابتخالا لالخ نم ضرملا

؟ ضرملا اذهب شيعأ انأو رظتنأ اذام
:لثم ضارعألا مقافتت ضرملا روطت دنع
،ةيدارإاللا تاكرحلا يف ةدايز ـ

،مونلا يف تابلقت ـ

،ركذتلاو ملعتلا ةردقو مهفلاو ريكفتلا يف ريغت ـ

،ةيسنج لكاشم ـ
،لكألا علب يف ةبوعص ـ
 .طوقسلل ضرعت ـ
تاريغتلا ضعب ةظحالم نكمي ضرملا نم ىلوألا تاونسلا يف
حضاو روهظ لبق ريكفتلا وأ فطاوعلا وأ كولسلا يف ةفيفطلا
.ةيدسجلا ضارعألل

؟ ضرملا اذه بابسأ يه ام

.ةنيجلا نم ءزج عسوت نع جتان يثارو ضرموه نوتكيتناهلا ضرم
.غامدلل ةيبصعلا ايالخلا نادقف يف ةدايز ىلإ يدؤي عسوتلا اذهو
متيو ةركبم نس يف ضرملا رهظ املك عسوتلا اذه راركت داز املكو
نيجلا رهظت يتلا ةينيجلا تارابتخالا لالخ نم ضرملا صيخشت
.ضيرملا
تانيجلا نم ةليكشت ثري ضيرملا نإف يثارو ضرم هنأ امبو
نأ ىلإ جاتحت نوتكيتناهلا ضرم يف .مألا نم ىرخألاو بألا نم ةدحاو
نيدلاولا دحأ ناك اذإف .طقف نيدلاولا دحأ نم ضيرملا نيجلا ثرت
 50لامتحاب لفطلا دنع رهظي ضرملا نإف ضيرملا نيجلا لمحي
ةلاح يف ضرملا صيخشت بعصي نايحألا ضعب يفو .ةئاملا يف
.امهيدل ضرملا ضارعأ روهظ لبق نيوبألا توم

.ةيكولسو ةينادجوو ةيلقع تاريغت ـ
يتلا ةمعطألا علبو ملكتلا يف ىرخأ تابوعص رهظت نأ نكمي امك
،قلق ردصم حبصي يذلا قانتخالا ىلإ نايحألا ضعب يف يدؤت
تالاح رثكتو ةينادجولا تاريغتلا دادزت كلذ ىلإ ةفاضإلاب
:لثم كولسلا ريغتو بائتكالا
،ةفاظنلا ةلقو مامتهالا مدع ـ
،عمتجملا يف ةقئال ريغ تايكولس ـ
.دانعلاو كابترالا ـ
كردي امنيح رهقلاو طابحإلاب ضيرملا رعشي تالاحلا بلغأ يفو
ماهملاب مايقلا عيطتسي دعي ملو ةيلقعلاو ةيدسجلا هتالهؤم نادقف
.لبق نم اهلوازي ناك يتلا
نوعيطتسي ىضرملا لازيال ،ضرملا نم ةريخألا لحارملا يفو
،صاخشألا ىلع فرعتلاو ةينيتورلا ةيمويلا ةطشنألاب مايقلا
نوجاتحي كلذلو ،مهسفنأب مامتهالا ةتبلا نوعيطتسي ال مهنكلو
مالكلا ىلع ةردقلا نودقفي مهنأل نيدعاسم ىلإ نايحألا ضعب يف
فاطملا ةياهن يفو .طئاغلاو لوبلا يف مكحتلاو يشملاو لكألاو
اهلآم ىرخأ ضارمأ وأ ةئرلا يف تاباهتلا ىلإ ضرملا يدؤي نأ نكمي
.ضيرملا ةافو
يك غامدلاو باصعألا يف يئاصخألا كبيبط لأساو ددرتت الف
.ةيحصلا كتلاحلو كل ةبسانملا ةيئاودلا تارايخلا كل حضوي
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