؟ةيلبهملا ةقلحلا يه ام
يف اهعضو متي يتلا و ةلازإلل ةلباق ةادا يه ةيلبهملا ةقلحلا
.محرلا وأ لبهملا نم ةطباهلاو ةفيعضلا ناردجلا معدل لبهملا
ةقلح :اعويش رثكألا و تاقلحلا نم ةحاتم ةفلتخم عاونأ كانه
.ةبعكم ةقلحو نروهليج ةقلح ،معد نودب وأ عم ةيرئاد
يف نامأب ىقبت نا نكمي ةيرئادلا لثم تاقلحلا ضعب
اهتلازإ بجي ةبعكملا لثم اهضعبو ،ةلازإ نود رهشأ ةدعل لبهملا
نم تاقلحلا مظعم عنصتو .يعوبسا وا يموي لكشب اهفيظنتو
.كتحص ىلع ًارطخ لكشت ال ةدام يه و ةمعانلا نوكيليسلا ةدام
حطسلا ىلع نوللا يف ريغت ثدحي نأ نكمي تقولا نم ةرتف دعب
ةقلحل ةجاح كانه نأ ينعي الو يعيبط رمأ اذهو ةقلحلل يجراخلا
.ةديدج
تاقلحلا عاونا

ةيرئاد

زاش

ةيلبهملا )ةخزرفلا( ةقلحلا
ضوحلا ءاضعا طوبهل
ةأرملل ليلد
 .؟ طوبهلا وهام 1.
؟ ةيلبهملا ةقلحلا يه ام 2.
؟ةقلحلا مادختسا نكمي ىتم 3.
؟ةقلحلا بيكرت متي فيك 4.
ةليدبلا تاجالعلا يه ام ؟ 5.
؟ةقلحلا بيكرت دعب ثدحيس اذام 6.
؟تافعاضم يأ كانه له 7.
؟ةقلحلا عم يمويلا يطاشن ىلع دويق يأ كانه له 8.
؟ةقلحلا دوجو عم سنجلا ةسرامم يننكمي له 9.
ةقلحلا عم يلبهملا نيجورتسالا نومره مادختسا 10.
؟ طوبهلا وه ا
لصي ام بيصت ةعئاش ةلكشم لبهملا ناردج و محرلا )طوبه( لوزن
ةيحارج ةيلمعل ءاسنلا نم  11٪بلطتت و ءاسنلا نم  50٪ىلا
امومع لوزنلا ثدحي .نهتايح يف لبهملا و محرلا لوزن جالعل
وا ،ةدالولا ءانثأ ثدحي يذلاو ,لبهملا وأ محرلا معد فعض ببسب
لامحألا عفرل ةجيتن( نطبلا لخاد نمزملا طغضلا ةدايزل ةجيتن
نم ءزجكو )ةنمسلاو ،نمزملا لاعسلا ،نمزملا كاسمإلا ,ةليقثلا
يثارو فعض كانه نوكي دق تالاحلا ضعب يف .ةخوخيشلا ةيلمع
لبهملا و محرلل ةمعادلا ةجسنألل

فليش

نروهليج

حيرم ريغ طغض وا لقث ساسحا ببسي نأ نكمي محرلا طوبه
،لوبتلا ةرثك نم ىوكشلاو ،لبهملا يف ءالتمالاب روعشلا وأ
تالاحلا يف .ةيلوبلا كلاسملا باهتلاو ةناثملا غيرفت ةبوعصو
.لبهملا لخدم دعب ام ىلإ طوبهلا دتمي نأ نكمي ،امدقت رثكألا

؟ةقلحلا مادختسا نكمي ىتم
ناردج وأو محرلا لوزن ضارعأ نيسحتل تاقلحلا مظعم تعنص
ىلإ يئاسنلا بيبطلا كيلع ريشي دقو ).هالعأ رظنا( لبهملا
يه ةقلحلا نا امك .ةضايرلا ةسرامم ءانثأ لوبلا سلس جالعل ةقلح
،ةيحارجلا ةيلمعلا ريخأت وأ بنجت يف نيبغرت تنك اذإ بسنألا
كيدل ناك اذإ وأ دعب لمتكت مل كتلئاع اذإ ،لاثملا ليبس ىلع
.ةرطخ ةيحارجلا ةيلمعلا لعجت نأ اهنأش نم ةيبط لكاشم

طوبه دجوي ال ،يعيبطلا حيرشتلا

ميقتسم

محرل

؟ةقلحلا بيكرت متي فيك
مييقتل ًالوأ يلبهم صحف ءارجإ قيرط نع ةقلحلا بيكرت متي
رارق ذاختال لبهملا سايقب اضيأ بيبطلا موقيس .لوزنلا عون
نوكت امدنع .كتلاحلل بسانم تاقلحلا نم عون لضفأ نأشب
وا .ءاعمألا ةكرح لالخ وأ لوبتلا دنع طقست دق ادج ةريغص ةقلحلا
طغضلاب ساسحا ضارعأ ببست دق ثيحب ادج ةريبك نوكت دق
ةدع قرغتسي نأ نكمي انايحأ .حايت رالا مدعب ةضيرملا رعشتو
كل بسانم مجحلا و عونلا ىلع روثعلل تالواحم

ةناثم
عاق تالضع
ضوحلا

؟ةليدبلا تاجالعلا يه ام
يف ،يعيبطلا جالعلا قيرط نع فيفطلا لوزنلا ةجلاعم نكمي
..ةيحارج ةيلمع وا ةقلح مادختسا يعدتسي دق ديدشلا طوبهلا نيح
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ةناعلا مظع

؟ةقلحلا دوجو عم سنجلا ةسرامم يننكمي له

؟ةقلحلا بيكرت دعب ثدحيس اذام

دوجو عم عامجلا نوكي نأ ادج نكمملا نم ةيرئاد ةقلح كيدل ناك اذإ
عم ةقلحلاب كتايح كيرش وأ تنأ يترعش اذإ .لبهملا يف ةقلحلا
.عامجلا دعب ىرخا ةرم اهبيكرت و ةقلحلا ةلازا رايتخا كنكمي عامجلا
ريبك زيح ألمت نروهليج وأ ةبعكملا ،تانود لثم ىرخألا تاقلحلا
.لبهملا يف اهدوجو عم عامجلا ةسرامم نكمملا نم سيلو لبهملا يف
طاشنلا ةسرامم يف يبغرت يتنك اذإ بيبطلا فرعي نا يدكأت
طيطختلا وا ةبسانم ةليدب ةقلح عضو متي ثيحب يسنجلا
.رخا جالعل

،لبهملا يف بسانم لكشب اهعضوو ةقلحلا لاخدإ متي نا دعب
.ةمظتنم تارتف يف رييغت و فيظنت ىلإ جاتحت اهنإف
نأ حرتقيس مهمظعم نكلو فلتخت ءابطألا نيب تاسرامملا
 6ىلا  3لك لبهملا صحف و اهرييغت وأ اهفيظنت متي ةقلحلا
ةلازإ نهنكمي ةيرئاد ةقلح نمدختسي يتاوللا ءاسنلا ضعب .رهشأ
قيرط نع هب مايقلاوأ نهسفناب ةقلحلا لادبتسا و فيظنتو
.نهئابطأ

ةقلحلا عم يلبهملا نيجورتسالا نومره مادختسا
دوجو مدعل ةجيتن قيقر لبهملا دلج نوكي ثمطلا عاطقنا دعب
ةضرع رثكأ اضيأو افاج لبهملا لعجي دق اذهو ،نيجورتسالا نومره
نومره ءابطألا فصي دق .لبهملا يف ةقلحلا دوجو عم حرقتلا ىلإ
.ةحص رثكأ هلعجو لبهملا دلج نيسحتل يلبهملا نيجورتسالا
جئاتنلاو نيجورتسالا نومره مادختسا شقاني فوس كبيبط
.مادختسالا ىلع ةبترتملا

اهتلازإ ىلإ ةجاح كانه ،ةبعكملا لثم تاقلحلا ضعبل ةبسنلاب
تاجردلل مدختست ام ةداع نروهليج ةقلح اما .ايعوبسا وا ايموي
بلطتي ام ةداع تاقلحلا نم عونلا اذهو .لوزنلا نم امدقت رثكألا
.ةضرمم وأ بيبط لبق نم ةلازإ
ةقلحلا بيكرت

أرقا ،يلبهملا نيجورتسالا نومره جالعلا لوح تامولعملا نم ديزمل
.يلبهملا نيجورتسالا ناونعب ةرشن
ميقتسم

محرلا
ةناثم

لبهملا
؟تافعاضم يأ كانه له
مجحو عون ىلع ادامتعا :لبهملا رادج يف حرقت  /فيزنلا •
ةلاحلا هذه يف .لبهملا يف حرقت ثدحي نأ لامتحا كانه ةقلحلا
ةداع .ةيومد وأ ةيدرو ةيلبهم تازارفا نم ةضيرملا وكشت دق
ةدمل ةقلحلا ةلازإ دعب ةلوهسب ةحرقتملا قطانملا مئتلت ام
.كبيبط عم دعوم يذخ ،ةيومد تازارفإ دوجو تظحال اذإ .ةريصق
اهعضو مت اذإ ةقلحلاب يرعشت ال نأ بجي :ةحارلا مدع وأ ملألا
ةقلحلا نم حايت را مدع وأ ديدش ملأ يتهجاو اذإ .حيحص لكشب
لادبتسالا ىلإ جاتحتو ةريغص وأ ادج ةريبك نوكت دق
.كلذ ثدح اذإ كبيبط عم ثدحتلا بجي .فلتخم مجحب
نم ةريغص ةيمك نم نيناعي ءاسنلا مظعم :ةيلبهم تازارفا
اليلق ديزت دق تازارفالا هذه ةقلحلا دوجو عم .ءاضيب تازارفإ
لك نال .ةهيرك ةحئار تاذ وأ ةنولم نوكت نأ يغبني ال نكلو
.حرقت وأ لبهملاب باهتلا دوجو ىلإ ريشت دق ضارعألا هذه نم
نيجورتسالا ميرك مادختسا نوفصي ءابطألا نم ريثك
ىلإ يدؤي نا نكمي اضيا اذه .حرقتلا رطخ نم دحلل يلبهملا
 .ءاضيبلا ةيلبهملا تازارفالا ةدايز

•

•

؟ةقلحلا عم يمويلا يطاشن ىلع دويق يأ كانه له
.يمويلا طاشنلا ىلع دويق نود لح ةأرملا يطعت نأ بجي ةقلحلا
ني رامتلاب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ بجي ،لاثملا ليبس ىلع
.ةليوط تافاسمل مادقألا ىلع ريسلاو ةجاردلا بوكرو ةيضايرلا

نع متي نأ يغبني ثيح  ،ةددحم ةيبط ةلاح يأ جالع وأ صيخشتل اهمادختسا مزتعي ال و  .طقف ةيميلعتلا ضارغألا يف مادختسالا ىلإ فدهت بيتكلا اذه يف ةدراولا تامولعملا
.ةيحصلا ةياعرلاب صتخم وأ لهؤم بيبط قيرط
ردبلا دمحأ .د ،نامثع ةيمس .د  :ةمجرتلا
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