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كسفن قنشت  فيك  راحتنا 
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تراتخا دقل  .راحتنا  تاظحالم  اهنأ  حضاولا  نمو  اهبناجب ، تدجو  تاظحالم  ثالث  ايم  تبتك  ًادكؤم : ترحتنا ، اهنأو  اهغامد ، يف  نيجسكألا  صقن  ببسب  تيفوت  ايم  نأ  ىلإ  صلخ  يذلا  وتيين ، رتيب  يعرشلا  بيبطلا  دعاسم  لاقو  .ةباغلا  يف  ناطيش  اوأر  مهنأ  اولاقو  لافطألا  رف  نأ  دعب  راحتنالا ، تاركذم  ثالث  بناجب  اهتثج  ىلع  رثعو  رمعلا ، نم  تاونس  تناك 6  امدنع  ةباغلا  يف  راحتنالا  نفيتس  ايم  دلاو  ىلع  روثعلا 
كذاقنإ نم  دحأ  نكمتي  نل  ًاظوظحم ، تنك  اذإ  كسفن ، نعطل  نيكسلا  هذه  مدختسا  ةريبك  ةعرسب  نيكس  كسمو  خبطملا  ىلإ  بهذا  يدل ، لضفملا  نيكس : ًايناث ، .حاجنب  ةمهملا  متيو  دانزلا ، بحسو  كيلإ ، برقألا  حالسلا  ىلع  ءاليتسالاو  ادج ، ةطيسب  يران : حالسب  راحتنالا  الوأ ، أدبن : انوعد  طقف  لوقن  انوعد  ادج ،  نافلتخم  نارمأ  امه  راحتنالا  يف  ةبغرلا  نأ  يتبرجت ) ىلع  ءانب   ) حضوأ نأ  بجي  الوأ  اهدلاو  ةافو  ناكم 
ةيودألا نم  رخآ  عون  يأو  نيربسألا  بلجو  حيحص ، لكشب  كلذب  تمق  اذإ  ةجيتنلا  ديكأت  متيو  ملأ  نود  متت  اهنأل  لضفألاو ، لهسألا  ةقيرطلا  هذه  نوكت  ام  ًابلاغ  ةدئازلا : ةعرجلا  ًاعبار ، .زفقلاو  بعصألا ،  وه  يلاتلا  ءزجلاو  ىنبملا ،  فقس  نم  نوبرتقي  مث  قباوط  ةثالث  نع  لقي  ام ال  ىنبملا  طقف  نودجيو  ةطيسب  فورظلاو  لهسأ ،  هيف  كش  امم ال  نكلو  ةيرورض ،  طورشلا  ضعب  ةلحرلا :  اثلاث ،  .فيزنلا  فقوت  لبق 

تنك اذإ  ةقلعم :  .راحتنالا  قرط  ضعب  ىلإ  رظنن  انوعد  مهرظن ، ةهجو  نم  ةقيرط  لضفأ  ىري  عيمجلا  نأل  امبر  راحتنالا ، بيلاسأ  نم  ديدعلل  ببس  ديكأتلاب  كانه  لاؤسلا ، ىلع  ةباجإلل  طقف  انه  انأ  يدابولأ  ريبع  باوج : اطاطبلا .) ياش  اطاطبلا ، ياش   ) ةملكلا نع  ثحبلل  ريضحتلا  لهس  مس  نع  ثحبت  تنك  اذإ  ىرخأ  ةقيرط  نويلم  ركذأ  نأ  دوأ  تقولا ، نم  ديزملا  يدل  ناك  اذإ  ةعرسب ، تركف  اذكه  .هب  كمف  ءلمو 
.حجنت نلف  ًاليلق ، ةفلتخم  كتاسايق  تناك  ول  ىتح  ةفاسملا  سايق  ىلع  رداق  ريغ  تنك  وأ  لامكلا ،  لبح  ةدقع  لعج  عيطتست  تنك ال  وأ  بسانملا  ناكملا  ىلع  روثعلا  عيطتست  تنك ال  اذإ  قحلا  كلذب  مايقلل  مادقأ  ىلإ 8  لصي  قلست  ىلإ  ةجاحب  سانلا  ضعبو  قحلا ،  كلذ  لعفت  كنأ  نم  دكأتلل  ةرطق  ةفاسم  سايق  وه  هب  مايقلا  كيلع  ام  لك  كب ،  صاخلا  لضفألا  رايخلا  وه  اذهو  ةملؤم  ريغو  ةعيرس  ةقيرط  نع  ثحبت 
افيخم نوكي  فوسو  ناكم ،  لك  يف  ةرثانتم  ءامدلاو  ىضوفلا  يه  ةيلمعلا  هذه  ةجيتن  قمعلا ،  .حرجلا  ىلإ  رظنلا  بعصلا  نم  نوكي  امبرو  اًقيمع ، اًحرج  ببسي  داح  نئاك  ىلع  روثعلا  بعصلا  نم  يمصعم : عطق  لضفألا ، يرايخ  وه  اذه  .مكل  فقول  بعصلا  نم  نوكيسو  ام ، ةقيرطب  راكتبالاو  ءيش ، يأ  مادختساب  كلذو  ناكم ، يأ  نم  كسفن  قنش  كنكمي  قانتخالا  نم  توملا  يف  عنامت  تنك ال  اذإ  نيتلاحلا ، اتلك  يفو 
.ةايحلا ىدم  رمتست  ةمئاد  ةقاعإ  كسفنل  ببست  نأ  كنكمي  ئطاخلا ،  حالسلا  ىلع  رانلا  تقلطأ  اذإ  تقولا  مظعم  توملا  يه  ةجيتنلا  نكلو  يوضوفو ،  بخاص  وهف  ًابعص ،  سيل  رانلا  قالطإ  نإف  سدسم ،  طاقتلا  عيطتست  تنك  اذإ  نكلو  اًسدسم ،  دجت  امبرف  ةنيدملا ،  يف  شيعت  وأ  اًرصاق  تنك  اذإ  رانلا : قالطإ  .كدي  دقفت  دق  ةيلمعلا  هذه  يف  نكت  مل  اذإ  لاحلا ،  ةعيبطب  اذه ،  لثم  كل  دجت  فوس  يذلا  صخشلل 
ةيحصلا لكاشملا  نم  ريثكلا  كل  ببسي  فوسو  ايدسجو ،  ايسفن  ائيس  نوكيس  لشفلا  دعب  كروعشو  ةئيس  ةبرجت  يهو  ةدعملا ، لسغل  عضخت  فوس  كولسلا  اذه  لثم  دعب  كدعاسيو  ام  صخش  كدجو  اذإ  ةقيرطلا  هذهب  لمعلل  لمحلا  عنم  بوبح  نم  اريبك  اددع  ذخأت  نأ  كيلع  ةززقملا ، ءايشألاو  ءيقلاو  يعولا  ةلق  نيب  ابيط  اتقو  ذخأت  فوس  كنأل  ضعبلا ، دقتعي  امك  قالطإلا  ىلع  ديج  روعش  كحنمي  ال  ةدئاز : ةعرج 
ىسنت الو  سفنتت ، كمسج  كلعجي  امدنع  فصوي  ملأب ال  رعشت  فوسف  حلاملا  ءاملا  يف  كلذ  تلعف  اذإو  ةوقب ، سفنتلا  ىلع  ةردقلا  مدعو  ةعرسب ، ءاملا  ىلع  حبست  ىتح ال  ليقث ، ءيشب  كسفن  طبرل  ةقيرط  دجت  نأ  كيلعو  كاري ، دحأ  ال  ئطاشلا ، وأ  ةكربلا  ىلإ  باهذلا  يه  ةمهملا  هذهب  مايقلل  ةديحولا  ةقيرطلا  قرغلا : .نآلا  يل  ثدحي  ام  لثم  كتايح  ةيقبل  ةيبط  تافصو  ىلع  لوصحلا  يف  ةبوعص  كيدل  نوكيسو 

ام عم  ملألا  يه  كتايح  امدنع  لحلا  وه  راحتنالا  ناورم  امور  باوجلا : راحتنالا  ناورم  امور  در : مئادلا  قاهرالاو  عوجلاو  خزربلا  وه  باذع  توملاو  ةيراحتنالا  مرحلا  ىدملا  ةرهز  باوج :  109  ) ملسم .ميحجلا  يف  توملا  ىلإ  ًادبأ  جاتحي  الو  دلاخ ، دلاخ ، دلاخ ، هيف  منهج ، ران  يف  وهف  هسفن ، لتقيو  ننج  نم  لاقف : يبنلل ، هنع  هللا  يضر  ةريره  يبأ  ىلإ  قوتو  باوج : .هايملا  هذه  يف  لوبتلا  امبر  سانلا  نم  ريثكلا  نأ 
نم طوقسلا  نم  انفوخ  بناج  ىلإ  ةيفاضإ  فواخم  تعضو  دق  رشبلا  نحن  كلذل  بقاوعلا ،  نع  رظنلا  ضغب  كتايحب  رارضإلا  نم  كيمحي  يزيرغ  بكرم  وهو  فوخلا ،  وه  قوف ،  نم  طقست  ىتح ال  دوعأ  تنك  فاطملا  ةياهن  يف  مث  نمو  يبصعلا ،  ةعتم  اليلق  حبصت  فوس  طبضلاب ،  ةفاحلا ؟ كلت  نم  برتقت  ىتم  .ناوألا  تاوف  دعب  يتأي  توملا  ىتح  توملاب  روعشلا  نم  لضفأ  راحتنا  مكيدل ، ام  لضفأ  تلعفو  تلواح 
يذلا ءامتنالا ، يف  طابحإلا  امهلوأ  راحتنالا ، يف  ةبغرلا  ريوطتل  هسفن  صخشلا  راكفأ  يف  ًاعم  امهدجن  نأ  بجي  نايسيئر  نارايعم  كانه  اهببسب  رحتني  مل  .راحتنالا  نم  سانلا  دقتعي  ام  نع  اريثك  فلتخي  اجذومن  عضي  اديرولف ، ةعماج  يف  يريرسلا  سفنلا  ملاع  رجنيوج ، ساموت  ادعاصف ، نآلا  نم  .ططقلا  ىتحو  هايملاو  ةببدملا ،  ءايشألاو  تاعفترملاو ،  ينابملا ،  نم  نوفئاخ  نحنو  نيباعثلا ،  نم  وأ  دسألا ،  نم  قوف ، 
لقتني اذكهو ، .مهدلاو  ىلإ  نوجاتحي  نيذلا  لافطألا  لثم  هتايح ، يف  هب  نومتهيو  هنوعري  صاخشأ  دوجو  هيدل  دجوي  صخشلا ال  نأ  يأ  ةلدابتملا ،) ةياعرلا   ) ةلدابتملا ةياعرلا  زكرمب  عتمتي  صخش  دوجو  مدع  ًاضيأ  اهببس  هسفن ، دلبلا  يف  ىتح  وأ  براقأو -  ءاقدصأ  ًاصاخشأ -  اوناكأ  ءاوس  هلوح ، نم  عمتجملا  نيبو  هنيب  ةلصلاو  - 10 هيلإ ، يمتني  الو  هلوح  نم  ملاعلا  نع  ًامامت  لوزعم  ديحو ، هنأب  صخشلا  روعش  ىلإ  ريشي 

يف .نيئجاللا  لثم  زييمتلا ، نم  يناعت  يتلا  ةفيعضلا  تائفلا  نيب  راحتنالاو  ةليوط ، ةرتفل  يدارفنالا  سبحلا  يف  ءانجسلا  ىتح  وأ  ايعامتجا ، ةلوزعم  تاعومجم  يف  راحتنالا  اياون  رهظتو  مهتايح ، يف  ادج  نيمهم  اصاخشأ  اودقف  نيذلا  وأ  مهتايح ، لاوط  ءابآلا  نيب  ةريطخ  ةيلزنم  لكاشم  نم  اوناع  وأ  ايسنج ، ةرسألا  دارفأ  مهلغتسا  وأ  لافطأ ، مهو  ريطخلا  يلزنملا  فنعلا  نم  اوناع  نيذلا  صاخشألا  ىلإ  امئاد  راحتنالا 
سكع ىلع  هنأ ، ةقيقح  ىلإ  ةفاضإلاب  راحتنالا ، اياون  نم  للقت  اهرودب  يتلاو  حرفلا -  وأ  رخفلا  ىتح  وأ  ةقيدحلا -  فقاوم  يف  ومني  هذه  لثم  ةينطو  اياضق  ىلإ  ءامتنالاب  روعشلا  نأل  مهنم ، دحاو  وه  نأ 11/9  دجيل  ةدحتملا  تايالولا  يف  ادج  عفترم  شماهب  راحتنالا  لدعم  ضفخنا  امدنع  مايأ ، نع  ثحبلا  لاثملا ، ليبس  ىلع  راحتنالا ، بابسأ  لوح  ةمهم  ىرخأ  ةركفل  بابلا  حتفي  رنيوج  جذومن  نم  ءزجلا  اذه  عقاولا ،
انكرتي نأ  نكمي  فيك  ضعبلا : لوقي  ثيح  هسفن ، يف  طقف  ركفيو  هسفن ، قعصي  ام  ًابلاغ  مدقي  يذلا  صخشلا  نأب  ضعبلا  ريكفت  وهو  راحتنالا ، مهف  يف  ءاطخألا  رهشأ  دحأ  ضحدن  نأ  اننكمي  انه ، زمايليو  نبور  لثم  ريهش  لثممل  راحتنالا  لدعم  عافترا  لثم  ديلاقتلاب ، راحتنالا  رهشأ  .رعشيل  انم  دحاو  لكل  ةديج  ةصرف  يه  تالطعلاو  ببسلا ، سفنل  تالطعلا  يف  ةضفخنم  راحتنالا  تالدعم  نوكت  امبر  ةماعلا ، امنيسلا 
هنإف نمزلا ،  نم  ةليوط  تارتفل  ءبعلاب ،  روعشلاو  ةديدشلا  ةدحولاو  حرفلا  ريياعم  نم  ةيساق  تالاحل  صخشلا  ضرعتي  امدنع  .عضولا  اذه  عم  لضفأ  لكشب  لماعتلا  ىلع  دعاسي  نأ  نكمي  ءبعلاب ، هروعش  نم  ءزجلا  اذهل  ةبسنلاب  ةصاخو  ةاناعملا ، لكشل  انمهف  ثيح  راحتنالا ، يف  بغري  يذلا  صخشلا  .لاتقلا  يف  انتقيرط  يف  أطخ  ىلإ  يدؤت  ةركف  يهو  هلكاشم ؟ يف  طقف  هسفن ؟ يف  طقف  ركفي  ناك  اذإ  اذكه 
بستكي صخشلا  نأ  ينعي  امم  توملا ،  نم  فوخلا  لمحت  ىلع  ةبستكملا  ةردقلا  ىمسي  رنيوجل  ثلاثلا  لصفملا  نأ  يف  ببسلا  وه  اذه  .اهيلع  مدقتت  نأ  الإ  نكمي  انئاضرإو ال  انراكفأ ،  ةمواقم  طقف  سيلو  ةزيرغلا ،  سفن  مواقت  توملا  نم  فوخلا  ةمواقم  نأل  هيقباسب ،  اهتنراقم  نكمي  ال  اًمامت ،  ةفلتخم  ةزفق  وه  توملا  نم  فوخلا  نم  دحلا  يهو  ةيلاتلا ،  ةوطخلا  ذاختاب  نكلو  ةيراحتنالا ،  راكفألا  روطي  ام  ابلاغ 
ةيهشلا نادقف  .ةيهشلا  نادقف  يف  رظنن  انوعد  لاثملا ،  ليبس  ىلع  يراحتنالا ،  لعفلا  عم  ةفلألا  نم  ةجرد  هيطعي  امم  ةفينعلا ،  وأ  ةملؤملا  لاعفألا  عم  ةفلألا  نم  ةجرد   Nervosa، فوخلا نم  دحلل  يرورض  فنعلل  ضرعتلا  نأ  ةركف  ةحص  ىلع  ليلد  رنيوج ، جذومنل  اقفو  راحتنالا ، قيرط  نع  يفوت  كلذ  نم  مهفتح  اوقل  نيذلا  ىضرملا  نم  نأ ٪90  دجتل  مزاللا  نم  رثكأ  نيرامتو  هسفن  عيوجت  يذلا  ضيرملا  ةلاح  يهو 
تالئاع مهيدل  نيذلا  صاخشألل  لاحلا ، ةعيبطب  زجاح ٪40 ، زواجتت  ةبسن  عم  لاتقلا ، ةهجاوملا  طخ  ىلع  دونجلا  لثم  لمعلا ، يف  ديدشلا  فنعلا  نم  نوناعي  نيذلا  كئلوأو  ةفينع ، ةلوفط  نم  اوناع  نيذلا  كئلوأ  يف  كلذكو  راحتنالا ، ريغ  رخآ  ضرغ  يأل  ةيادبلا  يف  كلذ  ناك  ول  ىتح  نمزلا ، نم  ةليوط  ةرتف  ىدم  ىلع  مهسفنأ  ىلع  ايدسج  اودتعا  نيذلا  صاخشألا  عم  عفتري  راحتنالا  لدعم  نإف  اذكهو ، .توملا   نم 

دعب رطاخملا  عفترت  وأ  ةقيرطلا ، سفنب  راحتنالل  ةيوناثلا  سرادملا  بالطلا  نم  ةعومجم  مدقت  نمزلا  نم  ةرتف  ىدم  ىلع  هنأ  لاثملا ،  ليبس  ىلع  دجت ،  ثيح  ةدلقملا ، )  ) ديلقتلاب راحتنالا  وه  راحتنالا  تالاح  رهشأ  نم  نأ  دجن  امك  توملا ،  ىلع  علطم  صخش  كانه  نوكي  نأ  بعصلا  نم  لعجي  ةقباسلا  راحتنالا  تالاح  دوجو  ىلع  يرشبلا  ريثأتلا  نإف  خيراتلل ،  يثارولا  بناجلا  ىلإ  ةفاضإلاب  قباسلا ،  راحتنالاب  ةنوكسم 
ةيراحتنا اًراكفأ  روطي  ام  ًابلاغ  هنإف  نمزلا ،  نم  ةليوط  تارتف  ىدم  ىلع  ءبعلاب ،  روعشلاو  ةديدشلا  ةدحولاو  ةديدشلا  رنيوج  تالاحل  صخشلا  ضرعتي  امدنع  .اذكهو  ...زمايليو  نبور  لثم  روهشم  لثمم  راحتنا   (Bixabay)  - راحتنالل ًاليوط  ًاتقو  قرغتست  عقاولا  يف  اهنكلو  ةأجف ،  اهذيفنت  متيو  ةأجف  رهظت  عافدنالاو  روهتلا  نم  ةلاح  يأ  ةيظحل ،  ةبرجت  وه  راحتنالا  نأب  روهمجلا  ةركف  عم  ضراعتي  ام  وهو  عقاولا ،  يف 

نم ءزج  .ريهشلا  ةيبهذلا  ةباوبلا  رسج  ببسب  لاثملا -  ليبس  ىلع  زفقلاو -  يئاهنلا  رارقلا  ذاختا  لبق  ناوث  نوضغ  يف  راحتنالل  جمانربلا  مدقم  هب  فداصي  يذلا  ديدشلا  ددرتلا  ىلإ  ريشت  ىلوألا  ناتعئار ، ناتظحالم  ةركفلا  هذه  ىلع  ةلدألا  رهشأ  نم  لعلو  .ريثأت  هل  ةريخألا ،  ةظحللا  ىتح  ةايحلا ،  يف  هتبغر  ةريخألا  ةظحللا  ىتح  راحتنالل  ىقبي  اذه  لك  نآلا  ىتحو  .ةركف ،  ريوطتل  ًاليوط  ًاتقو  كلذ  نوكي  ام  ًابلاغ 
نيرخآلا ىلإ  عامتسالا  نكميو  همالآ  يهني  نأ  ديري  هنا  .ريبك  نيتلاحلا  نيب  قرفلاو  ملألا ، نم  صلختلا  ديري  صخش  وه  ةيضقلل  ةقد  رثكألا  فصولا  نكلو  تومي ، نأ  ديري  صخش  وه  يراحتنالا  نأ  ضعبلا  دقتعي  ثيح  راحتنالا ، نع  هفرعن  اننأ  دقتعن  ام  مهف  يف  فورعم  أطخ  ىلإ  ريشي  اذهو  هلعف ! ام  نم  هذاقنإل  ةطرشلا  وعدي  يراحتنا  امادختسا -  رثكألا  ةادألا  ةيرشحلا -  تاديبملا  لثم  ةماسلا  داوملا  عالتبا  وأ  مسجلا ،

يأب مهعنم  دعب  ىرخأ  ةرم  كلذ  نورركي  سانلا ال  نم  ريثكلا  نكل  كلذ ، نم  دكأت  معن ، ةمهم ، جئاتن  يطعيس  رحتني  يذلا  صخشلا  عنم  ةلواحمل  لخدتلا  نأ  وه  هلوقت  نأ  نكمي  ءيش  مهأ  وه  انه  هلوقن  نأ  نكمي  ام  نإف  اذل  لخدلا ، ةضفخنمو  ةطسوتم  نادلب  نم  مه  راحتنالا  اياحض  نم  نإف 78 % ماعل 2015 ، ةيملاعلا  ةحصلا  ةمظنم  ريرقتل  ًاقفوو  .اقح  ثدحي  ام  اذهو  لاكشألا ، نم  لكش  يأب  ةدعاسملا  نومدقي  امدنع 
 - اًضيأ اننبا  امبر  وأ  هغامد -  يف  ةركفلا  هذه  عرز  هنكمي  صخش  عم  راحتنالا  نع  ثيدحلا  نأب  روصتلا  وهو  هيف ، عقن  ام  مهف  يف  لثمتملا  يئاهنلا  أطخلا  ىلإ  اندوقي  حالسك ، همادختسا  نكمي  امب  ظافتحالا  وأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  اهلوانتم ، نع  ريقاقعلاو  ةماسلا  داوملا  داعبإ  لثم  ةطيسب ، ةيلخاد  ريبادتب  راحتنالا  نإ  .كلذب  مايقلا  ىلع  مهتردق  وأ  مهيلإ  ثدحتلا  مث  نيرخآلا ، لخدت  ببسب  راحتنالا  نم  لاكشألا  نم  لكش 
ةثداحم يف  هزازفتساو  عوضوملا  اذه  لوح  حازملا  وأ  نيثدحتملا ، دحأ  رحتنا  اذإ  ثدحي  امم  ةيرخسلل  لب  راحتنالا ، نع  ثيدحلا  وه  عقاولا  يف  طقف ، هابتنالا  بذجل  ةلواحم  وه  ام  صخش  لبق  نم  راحتنالا  نع  ثيدحلا  نأب  انداقتعا  راحتنالا  ةحفاكم  يف  اههجاون  يتلا  لكاشملا  ربكأ  نم  نأ  امك  .راحتنالا  .نيلضفملا  انئاقدصأ /  عم  لخدتلا  نم  انسفنأ  عنم  ىلع  انربجي  يذلا  فسألل  كلذك  سيل  رمألا  نكلو  كلذ ، لعفي 
سكع ىلع  نكلو  كلذ ، ىلإ  امو  ناهذلاو  بطقلا  يئانثلا  بارطضالاو  بائتكالا  لثم  ةيلقعو  ةيجازم  تابارطضا  نم  نوناعي  اولتق  نيذلا  اثلثو  ًايونس ، صخش  فلأ  لتقي 800  ًاماع  ةيرمعلا 14-10  ةئفلا  يف  ثلاثلا  نأ  نيح  يف  ًاماع ، ةيرمعلا 29-15  ةئفلا  يف  ةافولل  ببس  ىلعأ  يناث  وه  راحتنالا  .هتايح  ذاقنإ  يف  دعاسي  نأ  نكمي  هنأ  ةفرعمو  لعفلاب ، رحتني  دق  صخشلا  اذه  نأ  ىلع  ةيسيئرلا  تامالعلا  دحأ  وه  ةيموي ،
ةفثكم ثاحبأ  ءارجإل  ةرهاظلا  هذه  نع  تانايب  الو  ثحب ، الو  ةيميلعت ، زكارم  الو  ةنخاس ، طوطخ  اهيدل  سيل  يراحتنالا ، كولسلا  ةيعرش  مدعو  راحتنالا  ةيساسح  ببسب  ةيبرعلا ، انتاعمتجم  نأ  يه  ةلكشملا  نكل  يبرعلا ، ملاعلا  يف  ديازتم  لدعمب  راحتنا  تالاح  هجاون  نحن  .لخدلا  ةضفخنملاو  ةطسوتملا  نادلبلا  نم  راحتنالا  اياحض  نم  ناك 78 % ماع 2015 ، يف  ةيملاعلا  ةحصلا  ةمظنمل  ريرقتل  ًاقفو  راشتنالا ،
لاحأ ادمع  ريرقتلا  اذه  داتعملا ،  سكع  ىلع  بتاكلا ، نأ  ثيحب  كلذ ، ىلع  لعفلاب  وه  ام  صخش  وأ  امدق ، ريسي  هنأ  دقتعن  صخش  وأ  كلذ ، نع  ثدحتي  صخش  عم  لماعتلا  ةيفيك  فرعن  ال  راحتنالا ، نع  همهفن  طيسب ال  دحاو  ءيش  وه  سانلا ، مظعم  هيف  عقي  يذلا  راحتنالا ، نع  انمدق  ام  مهف  يف  ءاطخألا  كلت  نع  رظنلا  فرصبو  رنيوج ، جذومن  نم  حضاو  وه  ام  .اهتحفاكمل  تايجيتارتسالا  لضفأ  قيقحت  ىلع  اندعاست 

،؟ ةيناثلا راحتنالا  ةروطسأو  درافراه ،  ةعماج  يف  يفحص  نايب  نم  راحتنالا )؟ قيرط  نع  سانلا  تومي  اذامل  ( ؟ راحتنالا نم  سانلا  تومي  اذامل  اهلوأو : ةريهشلا ، رنيوج  ساموت  بتك  ىلإ  هسفن  ريرقتلا  دنتسيو  .هتايح  ذاقنإ  كنكميو  ام  صخش  ةدعاسم  كنكمي  ىلوأ  ةوطخك  راحتنالا  نع  ملعن  نحن  .هيف  ركفن  ام  رييغتل  ةطيسب  ةمدقم  نم  لعجيو  هاندأ ،  رداصملا  يف  بتكلا  ىلإ  ةيوئملا  بسنلاو  ماقرألاو  ثوحبلا  عيمج 
نأ ديرأ  يننأ ال  ىلإ  ةفاضإلاب  .درافراه  ةفاحصلا  نم  اضيأ 
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