ضرم جالعل ).د .ع .ت( غامدلل قيمعلا زيفحتلا
نوسنيكرابلا
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
ضرمل ةيكرحلا ضارعألا يه ام
نم ةمدقتملا لحارملا يف نوسنيكرابلا
؟ضرملا

نوسنيكرابلا ضرمب ةصاخلا ةيودألا لوانتب ضيرملا أدبي امدنع
.مويلا ةليط ءاودلا لوعفم مودي
.هلك مويلا لالخ سوملم نسحتب ضيرملا رعشي
تاعرج لوعفم نأ ضيرملا ظحالي ،ضرملا مدقت دنع نكلو
ةكرح ءطب ىمسي ام اذه .ةيلاوملا ةعرجلا ىتح مودت ال ءاودلا

.ةعرجلا رخآ

.ع .ت[ ةيلمعل ىضرملا رايتخا متي فيك
؟ ].د

ةنياعم دصق غامدلا ةحارج يف صصختم زكرم ىلإ بيبطلا مكليحي
].د .ع .ت[ زكارم بلغأ يف ةنياعملا هذه متتو .مكضرم ةلاح مييقتو
:يلاتلاك

صصختم باصعألاو غامدلا ضرمأ يف يصاصتخا فرط نم مييقت ـ
،نوسنيكرابلا ضرم جالع يف
)يئوض حسام وأ يسيطانغملا نينرلا( غامدلل ةعشألاب صحف ءارجإ ـ
،ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجإ نود لوحت تاهوشت دوجو مدع نم دكأتلل
،ةيلمعلا يرجيس يذلا غامدلا حارج ةدايع ـ

ضرم ضارعأ ديدج نم رهظت ،ءاودلا لوعفم يشالت دنعو
.يشملا ةبوعصو ةكرحلا ءطبو شاعرلاك نوسنيكرابلا

.ريكفتلاو ةركاذلل لماك مييقت ـ

نم ضارعألا هذه يفتخت ءاودلل ةيلاوملا ةعرجلا لوانت دعبو

؟ ةنمآ ةيلمعلا له

ةئيسلا ةرتفلاو ]،نوأ[ ةرتفب ةديجلا ةرتفلا هذه ىعدتو .ديدج
تاكرح كلذك رهظت نأ نكميو ].فوأ[ ىمست
طرف وأ ةكرحلا للخ ىمست نارودو ءاوتلا نم ةيدارإ ال
.ضيرملل اريبك اجاعزإ ببست نأ نكمي يتلا تاكرحلا

؟ ضرملا مدقت دنع ضيرملا دعاسي يذلا ام
ةلواحم يف هذخأ تيقوتو ءاودلا ةعرج ريغي نأ نكمي هدحو بيبطلا
.ةكرحلا للخو ]فوأ[ تارتف صيلقتو ضيفختل

جالعل غامدلل قيمعلا زيفحتلا لامعتسا نكمي ىضرملا ضعب دنع
ال يتلا ةكرحلا للخ وأ ]فوأ[ تارتف نم نوناعي نيذلا ىضرملا
.ءاودلا لوانت تيقوتو تاعرجلا ليدعتل بيجتست
كلس اهلالخ عرزي يتلا ةيغامدلا ةحارجلا نم عون وهف ].د .ع .ت[ امأ
اذه لصتي .غامدلا نم ةقيمع ةقطنم يف يئابرهك بطق ىمسي لوزعم
ةيبلقلا ةمظانلا [ بلقلا تاضبن ميظنت زاهج هبشي زاهجب بطقلا
.ردصلا ةقطنم يف دلجلا تحت عرزي يذلا ]ةيعانطصالا
غامدلا نم ةنيعم ةقطنم ىلإ ةيئابرهك تاراشإ ثعبب زاهجلا اذه موقي
]فوأ[ ةرتف نم نسحت نأ عيطتست يلاتلابو ةكرحلا يف مكحتت
.ةكرحلا للخ صلقتو

؟ ].د .ع .ت [نم ةدافتسإلا هنكمي نم

هنكلو ءاودلل يباجيإلا لوعفملا نم ديفتسي لازي ال ضيرم لك
ةكرحلل بيصع للخ وأ ةبعص ]فوأ[ تارتف نم اضيأ يناعي

نم ةدافتسالا هنكمي هنإف تاعرجلا لوانت تيقوتو ةيمك ليدعت مغر
].د .ع .ت[ ةيلمعل يلاثملا حشرملا نأ ىلإ ةراشإلا بجي .].د .ع .ت[
.هترسأ نم ريبك معدل جاتحي

ضعب يف نكلو .ةنمآ ةيلمع يه ].د .ع .ت[ةيلمع نإف ماع لكشب
وأ فيزن لثم ةريطخ نوكت دق ةيبناج راثآ روهظ لمتحي تالاحلا
ىرخأ ةيبناج راثآ روهظ اضيأ لمتحيو .ةيلمعلا ءانثأ ةيغامد ةتكس
لالخ نم اهنم فيفختلا نكمي يتلاو يئابرهكلا هيبنتلا نع ةجتان
ربتعت ىرخألا ةيبناجلا راثآلا بلغأو .هبنملا طبض ليدعت
ىلع روثعلا يف ةبوعص ،نزولا يف ةدايز لثم ةتقؤمو ةفيفط
باطقألاو هبنملا نفعت ،مالكلا ةدوج يف ناصقن ،تاملكلا
ىلع مادقإلا ةبسن عافترا كانه ،ريراقتلا ضعب بسحو .ةيئابرهكلا
.راحتنالا

؟ ةيلمعلا لحارم يه ام

اهيف نوكي تاعاس ةدع نايحألا بلاغ يف ةيلمعلا هذه قرغتست
متي ةيلمعلا ءانثأ .ةيلمعلا تاقوأ مظعم يف اظقيتسم ضيرملا
.غامدلا نم ةهج لك يف يئابرهك بطق عرز ىضرملا مظعمل ةبسنلاب
يديدح راطإ عضوب حارجلا بيبطلا موقي :يلاتلاك ةيلمعلا رمتو
دعبو .ةمكحم ةيفيكب بطقلا اذه عضوي ىتح ضيرملا سأر تبثي
عرزو لاخدإل بناج لك نم ةمجمجلا يف اريغص ابقث ثدحي ،كلذ
كالسأ ريرمتل دلجلا تحت اقفن قلخي مث ،يئابرهكلا بطقلا
ةيعانطصالا ةيبلقلا ةمظانلا هبشي زاهجب اهطبرو يئابرهكلا بطقلا
.ردصلا ةقطنم يف دلجلا تحت عضوي يبصع هبنم ىمسي

؟ ةيلمعلا دعب ثدحي اذام

طبض نيب ليدعت نسحأ نع ثحبلاب بيبطلا موقي ،ةيلمعلا دعب
يذلا يبصعلا هبنملاب لاصتالا طبري زاهج لامعتساب هيبنتلا
.اهنولوانتت يتلا ةيودألا نيبو مكردص يف هعضو

ةتس وأ ثالث لالخ عجان ليدعت ىلإ لصوتلا متي نايحألا بلاغ يف
.ةيلمعلا دعب رهشأ

نوباصملا مهف ةيلمعلا هذه نم ةدافتسالا مهنكمي ال نيذلا ىضرملا امأ
وأ داح بائتكا وأ ةسولهلا وأ نايسنلا لكاشم وأ ةركاذلا يف للخب
].نوأ[ تارتف يف ىتح يشملا دنع نزاوتلا نادقف
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ضرم جالعل ).د .ع .ت( غامدلل قيمعلا زيفحتلا
نوسنيكرابلا
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
بيرقلا ىدملا ىلع ةرظتنملا جئاتنلا يه ام
؟ طسوتملاو
:ةيلاتلا جئاتنلا يضرملا حنمي ].د .ع .ت[ ةيلمعب يوادتلا

]،فوأ[ ةدم صيلقت ـ
،ةكرحلا للخ ةدحو ةدم صيلقت ـ
،ةيودألا ةيمك ضفخ ـ
،مونلا تابارطضا ،نزحلا ،مالآلا اهنم ةيكرحلا ريغ ضارعألا نيسحت ـ
.ةايحلا ةدوج نيسحت ـ

؟ ديعبلا ىدملا ىلع جئاتنلا يه ام

نيسحت رارمتساب ].د .ع .ت[ ةيلمع عيطتست ،تقولا رورم عم
نم ءافشلا ضيرملل حنمت ال اهنكل .تاكرحلا طرفو ]نوأ[ تارتف
.هروطت نم دحلا وأ نوسنيكرابلا ضرم
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