
ضيرملل تامولعم

؟يسفن بارطضا مأ يعيبط روعش – قلقلا

،ئراقلا يزيزع ،ةئراقلا يتزيزع

ةَرَربم ريغ انايحأ نوكت نكل و ،مومھ و فواخم هيدل ناسنإ لك
نع ةــلاــحلا هذھ لثم يف ثدحتن .اــھمقاــفــت ىــلإ يدؤي اـــمم
يف ةدحاو ةرم سانلا عبر يلاوح باصُي ثيح .قلقلا تابارطضا

تامولعملا هذھ لالخ نم عيطتست .يسفنلا ضرملا اذھب مھتايح
يضرملا قلقلا و يعيبطلا قلقلا نم لك ىلع رثكأ فرعتلا
 .جالعلا تايناكمإ ىلإ ةفاضإ

قلقلا تابارطضا :ةدحاو ةحمل يف

ةھجاوم دنع رھظي يعيبط لعف در فوخلاب روعشلا دعي■
وأ رطخلا ردصم فاقيإ يف هتفيظو نمكت ثيح .رطخلا
.هنم رارفلا

ةديدش قلقلا تابارطضا تالاح يف فوخلا رعاشم نوكت■
كلذ قيعي ثيحب يعيبطلا ىوتسملا هيف زواجتت دح ىلإ ادج
.نيباصملل ةيمويلا ةايحلا و ةشيعملا طمن ريبك لكشب

ةباصإلا اوصخشي نأ نييسفنلا نيجلاعملا وأ ءابطألل ِنكمُي■
.قلقلا تابارطضاب

ءوجللا قيرط نع حاجنب قلقلا تابارطضا ةجلاعم نكمي■
.ةيودألا لوانت وأ يسفَنلا جالعلل

ةھجاوم متي نأ ،قلقلا تابارطضا ةلاح يف ،مھملا نم■
.اھبنجت ضوع قلقلاب روعشلا يف ةببستملا فقاوملا

؟قلقلا تابارطضا يھ ام◄

اذھ فرعي ناسنإ لك و ةايحلا نم أزجتي ال ءزج وھ قلقلا
اضيأ هُنِكمي و فقاوملا ضعب يف انتيامح ىلع لمعي ذإ ،روعشلا
.ةاجنلا قوط نوكي نأ

ديدھت نم فوخلاب ،قلقلا بارطضا ةلاح يف ،رمألا قلعتي ال
فوخ و طرفم قلقب كلذ نم يناعي نم لك رعشي امنا و ،يقيقح
.نيرخآلا صاخشألل ةيعيبط ودبت يتلا فقاوم وأ ءايشأ نم

:يھ اھنم اعويش رثكألا .قلقلا تابارطضا نم ةفلتخم عاونا دجوي

تالاح وأ فوخلا تابونل ئجافم روھظ :علھلا بارطضا■
،“علھلا تابون„ وأ توملا نم فوخلا لثم ىوصق فوخ
.طقف ةليلق قئاقد مودت ام ابلاغ يتلا

ةليوط سجاوھ و فواخم نع ةرابع :ماع قلق بارطضا■
ةـباصإلا مث ،يلــخاد لاــعــفــنا و ،رتوت ىــلإ يدؤت ،دمألا
.يبصع بارطضاب

لبق نم يبلسلا مييقتلا نم فوخلا :يعامتجإلا باھرلا■
.نيرخآ صاخشأ

ال ةنيعم فقاوم نم وأ ءايشأ نم فوخلا :دَدحملا باھرلا■
بوكر وأ نُقحلا وأ بكانعلا لثم اھتاذ دحب ةروطخ لكشت
.تارئاطلا

ةيدسج تامالع روھظب ةبوحصم نوكت نأ قلقلا تابارطضال نكمي
و ،شاعترإلا و ،قرعتلا و ،بلقلا ناقفخ ةدايز لثم فوخلا ىلع لدت

.راوُدلا و ردصلا يف قيض و ،نايثغلا و ،سفنتلا قيض

؟يضرملا قلقلا أدبي ىتم و ،يعيبطلا قلقلا فقوتي نيأ◄

نوكي نأ يرورضلا نم سيل و فوخلا روعش ناسنإ لك فرعي
هدوعص دنع ةريرْعَشُق هيدل نم لك قلقلا تابارطضاب اباصم
ءاقلإ نم فاخي وأ بكانعلا نم فرق وأ ،يئابرھكلا دعصملا

ةيلاتلا تارابعلا نم لقألا ىلع ةدحاو رفاوت لاح يف امأ .ةبطخ
:ةَِجلاَعُملا يِصاَصِتِْخا وأ بيبط ةرايز كيلع يغبنيف ،كيدل

.يفواخم يف ريكفتلا يف مويلا فصن نم رثكأ يضقأ■

.قلقلا ببسب ريبك لكشب ةديقم يلقنت ةيرحو يتايح طمن■

.يدل دوجوملا قلقلا ببسب ابئتكم تحبصا■

.قلقلا ببسب ةيراحتنإ راكفأ ينتباتنإ نأ قبس■

،لوحكلا لوانتب ابلاغ يدل دوجوملا قلقلا ىلع بلغتلا لواحا■
.ةئدھملا صارقألا وأ تاردخملا

.قلقلا ببسب نيددھم يلمع وأ ةيجوزلا يتايح■
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كسفنب هب مايقلا كنكمي ام◄

و فوخلا و قلقلل ةريثملا فقاوملا هجاو :ةيمھأ رثكألا ةدعاقلا■
ىتح يئابرھكلا دعصملا لمعتسإ :الثم ينعي اذھ .اھنم برھت ال
 .هنم فاخت تنك ول و

قلقلا تامالع يدؤي ال هنأب كسفن ئيھت امدنع ،كدعاسي امبر■
لثم ةريطخ بقاوع ىلا راوُدلا وأ بلقلا ناقفخ ةدايز لثم
 .ةيبلق ةبونب ةباصإلا وأ ءامغإلا

ىلإ ثدحتلا ىلع بردتت نأ يعامتجإلا باھرلا ةلاح يف كنِكمي■
صخشلا نيعأ يف رظنلا و ،بطخلا ءاقلإ و ،ءابرغ صاخشأ
.تاعازنلا ءانثأ كتدارإ ضرف ىلع لمعلا وأ لباقملا

ذنم اھبنجت مت يتلا قلقلل ةريثملا فقاوملا ةھجاوم بعصلا نم■
نم تنكمت املك .ةوطخب ةوطخ يضُملا ىلع لمعإ .تاونس
طسبأل اضيأ جھتبا .قلقلا ىلع بلغتلا نم تعطتسإ ،كلذ
.تاحاجنلا

ةراشتسالا زكرمب وأ ،كلذ رمألا مزل اذإ ،ةرسألا بيبطب لصتا■
ةداھش ىلإ كلذ يف جاتحت ال .يسفن جلاعمب ةرشابم وأ ةيسفنلا
نأ راتخي دحأ ال .كلذب مايقلا نم لجخت ال و ام بيبط نم ةلاحإ
ضارمألا لثم اھلثم ةيسفنلا ضارمألا ربتعت .اضيرم نوكي
لجخي نم كانھ سيل ثيحب :كلذ يف دحأل بنذ ال ذإ ،ةيدسجلا
.رھظلا مالآ نم ةاناعملا ببسب بيبطلا ةرايز نم

.اليوط اتقو قرغتست قلقلا تابارطضا ةجلاعم نأب كسفن ئيھ■

ةدعاسم لبقت :تامزألا ىلع ةلوھسب بلغتلل معدلا يقلت ِنكمي■
ىلع قِفاو و كءابرقأ وأ كءاقدصأ و ،كتايح كيرش نم لك
تاعومجم راطإ يف كنكمي ثيح .كيلإ عامتسالل مھدادعتسا
نيباصم عم براجتلاو ثيداحالا لدابتت نأ تاذلا ةدعاسم
.نيرخآ

؟قلقلا تابارطضا ئشنت فيك◄

.ةبكرم قلقلا تابارطضا روھظ ءارو نمكت يتلا بابسألا نوكت
و ،صخشلا ىلع ائبع لكشت يتلا ةيلاح وأ ةيضام ثادحأ بعلت
ةفاضإ ةيعامتجالا تاطوغضلا و ،بسانم ريغ يوبرتلا بولسألا
ةفاضإلاب .قلقلا روھظ يف ارود ،ةيثارو و ةيجولويب لماوع ىلإ
يف اضيأ ةيدسج وأ ةيلقع ىرخأ ضارمأب ةباصإلا مھاست كلذ ىلإ

.قلقلا تابارطضا روھظ

قلقلا تابارطضاب ةباصإلا ديدحت◄

نع يبطلا صحفلا ءانثا فشكي نأ يسفن جلاعم وأ بيبطل نكمي
كلذ و كباوجتساب ضرغلا اذھل موقي ذإ .قلقلا تابارطضاب كتباصإ
نع ةركف ذخأب و ةيجذومنلا ضارعألاب ةطبترم ةلئسأ ةدع حرطب

ةباجإلا يف احيرص نوكت نأ و هب قثت نأ مھملا نم .كتايح فورظ
وأ كبيبط عاطتسا ،كتاباجا يف اقيقد تنك املك .هتلئسأ ىلع
ةطخ عضو و كتلاح صيخشت كب صاخلا ةَِجلاَعُملا يِصاَصِتِْخا

يدسج صحف ءارجإ اضيا يغبني .كعم نواعتلاب و ةبسانم جالع
هذھ لثم روھظ ءارو نوكي نأ نكمي رخآ ضرم يأ داعبتسإل كل
.ضارعألا

قلقلا تابارطضا ةجلاعم◄

لامعتسا قيرط نع امإ ديج لكشب قلقلا تابارطضا ةجلاعم نكمي
كلذ يف دعاسي نأ نكمي ،كلذل ةفاضإلاب .ةيودألا وأ يسفَنلا جالعلا
جالعلا داجيا دمتعي .ءاخرتسإلا تاينقت وأ ةضايرلا لثم تاءارجإ ذاختإ
،اھنم يناعت يتلا قلقلا تابارطضا ةيعون نم لك ىلع كتلاحل بسانملا
كروصتو كتاينمأ ىلع ءيش لك لبق و ،ةيضرملا كتريس ىلع و
متي مل اذإ ةليوط ةرتفل ةداع قلقلا تابارطضا رمتست .يصخشلا
ةباصإلا ةدم تلاط املك .اھدحول عجارتت ام طقف اردان و .اھتجلاعم
تابارطضال اضيا نكمي نكل و .اھتجلاعم َبُعص ،قلقلا تابارطضاب
.ةايحلا يف قحال تقو يف ةيناث رھظت نأ ،حاجنب ةجلاعملا قلقلا

تامولعملا نم ديزملا◄
ةيفاضإ طباور و تاَّيِجَھْنَملا ،رداصم
.“قلقلا تابارطضا ةجلاعم„ ضيرملا تاداشرإل ةثيدح ةيملع تاسارد و فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذھ زكترت
:يلاتلا طبارلا تحت تايجھنملا ليلد و ةلمعتسملا عجارملا عيمج داجيا كنكمي

negnureotstsgna/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www

تاذلا ةدعاسم تاعومجمب لاصتإلا
:)تاذلا ةدعاسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا(SOKAN ب لاصتإلا ،كنم برقلاب تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل

ed.sokan.www،06981013030 :فتاھلا
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.نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-1052 :فتاھلا
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