)رتوتلا للخ( اينوتسيدلا ضرم
ىضرملل ةيساسأ قئاقحو تامولعم
؟ اينوتسيدلا ضرم وه ام

ريغ يلضع جنشت نم اينوتسيدلا ضرمب نوباصملا ىضرملا يناعي
تايعضوو ضفن وأ لتف تاكرح ىلإ يدؤي امم ةيلضع تاصلقت وأ يدارإ
.مسجلل ةيعيبط ريغ
ةقطنم سمي ابلاغ نكلو مسجلا نم ةقطنم يأ مهي نأ هنكمي اينوتسيدلا ضرم
:ةعئاشلا اينوتسيدلا جدامن ضعب هذهو .ةدحاو
نرتقي ام ابلاغ ءاوتلإ وأ نارود تاكرح ىلإ يدؤت قنعلا تالضع صلقت ـ
يلوكيتروت وأ قنعلا اينوتسيد ةلاحلا هذه ىمستو .يلضع عمر وأ شاعرب
).يجنشت رعس(
وأ نيعلا فرط ةكرح نم راثكإلا ىلإ يدؤت يتلا هجولا تالضع تاصلقت ـ
جنشت اهبحاصي نأ نكميو ،نوفجلا جنشتب فورعملا نيعلا جنشت
كفلا باصي امدنعو .جيم ةمزالتم اهيلع قلطي هجولل ىلفسلا تالضعلا
.يلفسلا يكفلا رتوتلا للخ ةلاحلا هذه ىمست اعم وأ ناسللا وأ يلفسلا
،دهجم وأ فلكتم توص نم ضيرملا يناعي :يجنشتلا تيوصتلا للخ ـ
نوكت امدنع .لجرلاو ديلا امه اينوتسيدلل ضرعتت يتلا ىرخألا قطانملا ـ
ةليوط ةدمل مايقلا دنع اينوتسيدلا تامالع رهظت ،ةرثأتملا يه ديلا
هذه ىمستو ،ةيقيسوم ةلآ ىلع بعللا وأ ةباتكلاك لامعألا ضعبب ةرركتمو
،ةمهملاب ةقلعتملا اينوتسيدلاب ةلاحلا
،مسجلا نم ةفلتخم قطانم يف اينوتسيدلا رهظت ،تالاحلا ضعب يف ـ
اينوتسيدلا معت لافطألا دنع ضرملا رهظي امدنع ةصاخو ةرذان تالاح يفو
.ةممعم اينوتسيد ىمستو  ،مسجلا نم ةديدع قطانم

؟ اينوتسيدلا بابسأ يه ام

اينوتسيدلاب نوباصي صاخشألا ضعب .ةفلتخم بابسأ كانه
ضرملا اذهب نوباصي نورخآو .ضرملل اببسم انيج اوثرو مهنأل
ةدام وأ ءاودل مهضرعت وأ غامدلا يف نفعت لثم ىرخأ ضارمأ ببسب
.ةيئايميك
مهتسرامم نم تاونس ةدع دعب ضرملا اذهب نوباصي صاخشألا ضعبو
وأ ]باتكلا صعم[ ىمسي ةباتكلا لثم لمعلا سفنل ةرركتملا
بلغأ نكلو ].يقيسوملا رتوتلا للخ[ ةيقيسوم ةلآ ىلع بعللا
.ةحضاو بابسأ اهل تسيل اينوتسيدلا تالاح

؟ اينوتسيدلا ضرم صيخشت متي فيك

يف صصختملا بيبطلا ابلاغو بيبطلا ضرملا صيخشتب موقي
. :يريرسلا صحفلا لالخ نم ةيكرحلا ضارمألا

ليلاحتلا ضعب ءارجإ ىلإ نايحألا ضعب يف بيبطلا جاتحيو
تامولعمب بيبطلا نيعتسي امك ةعشألاب غامدلا صحفو ةيربخملا
:ةيفاضإ

،ضارعألا هيف تأدب يذلا نسلاك ـ
،مسجلا نم ةباصملا ةقطنملاو ـ
،تقولا عم ةدح دادزي هنأ وأ ةأجف أدب ضرملا له ـ
.اينوتسيدلل ةقفارم ةيحص لكاشم كانه له ـ
ءارو رشابملا ببسلا ديدحت بيبطلا عيطتسي ال ،كلذ عمو
ىضرملا نم ددع ىقبيو .نايحألا لك يف اينوتسيدلاب ةباصإلا
.ئطاخ صيخشتب وأ مهضرمل صيخشت نودب نوشيعي
بيبط ةراشتسا نع نوثحبي ال ةفيفط ةباصإ نيباصملا نأ امك
.صيخشت نودب نمزلا نم ةدم نوقبيو صصختم

؟ جالع كانه له

ببسلا بيبطلا دجي امدنع .تالاحلا ضعب يف نكمم جالعلا
تالاحلا يفو .بسانم صاخ ءاود ىلإ مكدشري نأ نكمي ،رشابملا
اهرثكأو ضرملا ةدح نم فيفختلا نم نكمت ةيودأ كانه ىرخألا
:الامعتسا
،تاينيلوكلا داضم ـ
،نيبزايدوزنيب ـ

،نيفولكاب ـ
.تالضعلا تايخرم ـ
دئاوفلا نيب ةنزاومب أطخلاو ةبرجتلا ساسأ ىلع ةيودألا هذه ىطعت
ىضرملا ضعبل نكميو .ةعقوتملا ةيبناجلا راثآلاو ةرظتنملا
]ةيقجسلا نافيذ وأ[ نيسكوت موينيليتوب نقح نم ةدافتسالا
نقحلا هذه موقتو .لاجملا اذه يف ريبخ يئاصخأ فرط نم نقحت
نقحلا هذه ةداعإ بجي اذل  ،اتقؤم تاصلقتلاو تاجنشتلا فيفختب
.ةنسلا يف تارم عبرأ وأ ثالث
ضارعأ نم فيفختلا يف ةروكذملا نقحلاو ةيودألا لشف ةلاح يفو
نأ كيلعف .ةحارجلا تارايخل كاذنآ ءوجللا كنكمي ،اينوتسيدلا
.تارايخلا لضفأ لوح كبيبط ريشتست

عم شيعأ انأو هعقوت يننكمي اذام
؟ اينوتسيدلا

ةليلق رهشأ لالخ اينوتسيدلا روطت نم ىضرملا بلاغ يناعي
ةلاحلا ىقبت ىرخأ نايحأ يف نكل .تاونس عضب ىدم ىلع انايحأوأ
لقنت نم نوناعي ىضرملا ضعبو .أوسألل روطت نود ةرقتسم
ىرخأ لكاشم نم وأ ىرخأ ةقطنم ىلإ مسجلا يف ةقطنم نم اينوتسيدلا
.نيح دعب رهظت
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