تيروط ةمزالتمو تارعلا
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
؟ تارعلا يه ام

ضيرملا عيطتسي ال مسجلا نم ةنيعم ةنكمأ يف تاكرح يه تارعلا
وأ ةيوق ةبغرب ضيرملا سحي ام اريثكو .رارمتساب اهيف مكحتلا
يفو .حايتراب اهدعب رعشيو ةكرحلاب مايقلل ةحلم ةرورضب
هذهل نكميو .اتقؤم اهسبحو اهيف مكحتلا عيطتسي نايحألا ضعب
:نوكت نأ تارعلا نع ةجتانلا تاكرحلا

،ةعيرسو ةيئاجف ـ
وأ اهتاقباسل ةلثامم ةروصب رركتت اهنأ ىنعمب ةيطمنو ةرركتم ـ
،لكشلا سفنب
،عاقيإ وأ دوصقم فده الب ـ
.ةبكرم وأ ةطيسب ـ
.رهشأ وأ عيباسأ ابلاغ مودتو ةأجف ةطيسبلا تارعلا رهظت
عفر وأ نيعلا زمغك ةيدايتعا ةطيسب تاكرح يف لثمتتو
امنيب ،قنعلاو سأرلل ةيئاجف ةرادتسا وأ فتكلا ةزه وأ نيبجاحلا
حنحنت ةفص يف ةيدايتعالا ةطيسبلا ةيتوصلا تارعلا لثمتت
.بؤاثتو قاشنتساو لاعسو
لاكشأ ةدعب رهظتف دصق وأ ىنعم تاذ ةبكرملا ةيكرحلا تارعلا امأ
نارود وأ فاوط وأ ةنيعم ةقيرطب يشملاو قيفصتلاو ريشكتلاك
.مكل وأ لكر وأ زفق وأ
راركتو ةفلتخم تاوصأ رادصإ ةدقعملا ةيتوصلا تارعلا نمو
تاملكب ظفللا وأ قطنلا ارذانو ]يودص ظفل[ لمج وأ تاملك عطاقم
].ءاذب[ يعامتجالا طسولا يف ةقئالريغ وأ ةلوبقم ريغ لمج وأ

؟ تيروط ةمزالتم يه ام

تيروطالود ليج ةمزالتم مسا تحت اضيأ ةفورعم يه تيروط ةمزالتم
رثكأ نوكيو تاونس  6و  4نيب ام لافطألا ابلاغ بيصي ضرم يهو
لبق أدبي تارعلا ضرم نإف ةماع ةفصبو .ةنس  12و  10نيب ام ةدح
.ثانإلا نم رثكأ روكذلا بيصيو  18نس
دح ىلع ةبكرمو ةطيسب ةيتوصو ةيكرح تارعك ضرملا ضارعأ رهظت
نيباصملا ىلع رهظت نأ نكمي امك ،ةنس نم رثكأ رمتستو ءاوس
.ةحلملا ةيرهقلا تاكولسلا ضعبو قلقلاك تابارطضا

؟ تيروط ةمزالتم و تارعلا بابسأ يه ا

ضارمألا نم تيروط ةمزالتمو تارعلا ربتعتو ةفورعم ريغ بابسألا
.ةلئاعلا دارفأ نيب لقتنت يتلا ةيثارولا

؟ تيروط ةمزالتم ىلإ يمتنت تارعلا لك له

.تيروط ةمزالتمب اباصم امتح نوكي تارع هل ضيرم لك سيل
ةرع نم رثكأب باصي نأ ضيرملل دبال تيروط ةمزالتم صيخشتلو
نأ انربتعا اذإو .ةنسلا قوفت ةدمل كلذو ةيتوصلا تارعلا اهيف امب
هنكمي لافطأ  5نيب نم ادحاو الفط نإف سانلا نيب ةرشتنم تارعلا
لقأ تيروط ةمزالتم ربتعت امنيب مايألا نم موي يف اهب باصي نأ
.اراشتنا
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؟ جالع كانه له

تارعلا ترثأ اذإ امأ .جالع يأل تارعلا جاتحت ال نايحألا بلاغ يف
بناوجلا ىلع تيروط ةمزالتمو ةيتوصلاو ةيكرحلا

ةطشنألا عم ضراعت وأ جاعزإ يف تببست وأ ةيفطاعلاو ةيعامتجالا
هلوح نمم ريبك معدل طقف ضيرملا جاتحي كاذ ذإف ةيمويلا
.هتنأمطو هسفنب هتقث ةداعإو هفيقثتو
ربكأ مهفت ىلع دعاسي ضيرملاب نيطيحملا صاخشألا فيقثتف
انهو .ضيرملا ىلع ةيعامتجالا ضرملا ةأطو نم ليلقتلا ىلعو
دعاسملاو يسفنلا جلاعملاو بيبطلا لخدتو ةمهاسم ةديكأ حبصت
.يعامتجالا
تاكرحلا ةيدارإال مهف سرادملا يف ةذتاسألاو ةرسألا دارفأ ىلع نأ امك
اوبنجتيو هتلماعم اونسحي ىتح ضيرملا نم ردصت يتلا
.هسفنب هزازتعاو هتاذ ريدقت نم ليلقتلا
اذإ جالعلا ةيناكمإ لوح هبيبط عم رواشتي نأ ضيرملل يغبنيو
:هضرم ضارعأ تببست
،ظوحلم جاعزإ يف ـ
،ةيساردلا وأ ةيمويلا ةايحلا عم ضراعت يف ـ
.بائتكا وأ تاقياضم وأ يعامتجا لازعنا ثودح يف ـ
تاجالعلا نيب نم دحاو تارعلل لماشلا يكولسلا لخدتلا ربتعي
يعولا ىلع بيردتلا ىلع زكتريو .تيروط ةمزالتم جالعل ةدمتعملا
.تارعلا يف ةيوقلا ةبغرلل ةعدار لعف دودر ريوطتو
كاذ ذإ نكمي ةرظتنملا ةجيتنلا يكولسلا لخدتلا ققحي مل اذإو
ضيرملا ىلع اذل .ةيبناجلا اهراثآ رابتعا عم ةيودألا ضعب لامعتسا
.اقيثو الاصتا هبيبطب هلاصتا نوكي نأ ىلع صرحي نأ
،نيسافناوك  ،نيدينولك  :لمشتف ةلمعتسملا ةيودألا امأ
نم يناعي ضيرملا ناك اذإ قلقلل ةداضم ىرخأ ةيودأ وأ مابيزانولك
رابتعا عم ةيلقع تابارطضا كانه تناك اذإ ناهذلا تاداضم وأ قلقلا
.ةرظتنملا ةيبناجلا اهراثآ
زيفحتلا حارتقا نكمي ةيودألا هذهل ضيرملا ةباجتسا مدع دنعو
.غامدلل قيمعلا

يسفن ضرم تيروط ةمزالتم ربتعت اذامل
؟ يبصع

ىلع رثؤت ةيبصع ضارمأ يه ةيبصعلا ةيسفنلا ضارمألا
نوناعي تيروط ةمزالتم ىضرم نم ةئاملا يف  50نم رثكأف .كولسلا
ساوسولا ضرمو طاشنلا طرفو هابتنالا ةلقك ةيكولس ضارعأ نم
ةيرهق تاكولسو بائتكا تالاحب نوباصملا يناعي امك .يرهقلا
تابارطضاو دمعتملا سفنلا ءاذيإو ةيصخشلا يف تابارطضاو
.مونلا
ةراشتسا يف ددرتت الف ،رفوتم تابارطضالا هذه بلغأ جالعف
.كبيبط
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تيروط ةمزالتمو تارعلا
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
نوشياعتي مهو هعقوت ىضرملل نكمي اذام
؟ تيروط ةمزالتم وأ تارعلا عم
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ايئاهن يفتخيو تقولا رورم عم يفتخي ام ةداع تقؤم ضرم تارعلا
غولبلا دنع.

