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ةيعانصلا ةعاضرلاو ةيعيبطلا ةعاضرلا نع ءيش لك

.يدثلا نم اهلفط عاضرإ نم ةدلاولا اهيف برهت ةريثك تالاح كانه
نابلألا عاونأ دحأ مدختست ثيح  ..ةيعانصلا ةعاضرلا ىلإ هجتتو  ..ةيعيبطلا ةعاضرلا ضفرت اهنإ
 ..ةففجملا
.؟ ةففجملا نابلألاب ةيعانصلا ةعاضرلا نيبو  ..مألا يدث نم ةيعيبطلا ةعاضرلا نيب ضرفلا وه ام ـ
وأ ةيعانصلا نابلألاب هتيذغتل سوردم ماظن عبتيو  ..ةقيقد ةياعر تحت عضوي يذلا دولوملا نأ عقاولا
 ..امهنم طيلخ وأ  ..ناويحلا نابلأ
ً ..اضيأ ةديج هتحص نوكت نأو لب ةيعيبط ةقيرطب ومني نأ نكمي لفطلا اذه لثم
.؟يدثلا نم نهلافطأ عاضرإ نع تاهمألا عنتمت نأ كلذ ىنعم له نكلو
 ..ال  ..درلا
ةعاضرلا نم اهدولوم ىلعو اهيلع دوعت يتلا ايازملا مأ لكل مدقت امدنعو  ..دئاوف اهل ةيعيبطلا ةعاضرلاف
 ..اهيدث نم اهلفط عاضرإ ىلع صرحت نأ بجي اهنإ دجتس  ..ةيعيبطلا
!؟نسحأو  ..ديفأ ةيعيبطلا ةعاضرلا نوكت اذامل ـ
.لفطلل ةيامح رثكأ ةعاضرلا نم عونلا اذه نأ يه ةيعيبطلا ةعاضرلا نم لفطلا ىلع دوعت ةدئاف مهأو لوأ نأ
.لقأ :ضارمألا ىودعل هتمواقم نوكت هرمع نم ىلوألا روهش ةتسلا لالخ لفطلاف
.هتدالو يلت يتلا ةريصقلا ةرتفلا لالخ ىودعلل لفطلا ةيلباق دادزتو
 ..زربتلا تابارطضاو  ..دربلا تالزنب هرمع نم ةلحرملا هذه يف باصي نأ نكمي ةطاسب لكبف
 ..لافطألا دنع دشأ نوكت تالاحلا هذهب ةباصإلا نأ  ..كلذ نم رطخأ
.ضرملاب ةباصإلا دعب تافعاضم ثدحت نأ  ..ردانلا نم نكلو درب ةلزنب باصي ريبكلا صخشلاف
 ..ربكأ نوكي تافعاضملا هذه ثودح  ..لامتحا نإف  ..ريغصلا لفطلا يف امأ
هضرم لامتحا نوكي مألا يدث نم ةعاضرلا ىلع ًاساسأ دمتعي يذلا لفطلا نأ ةيبطلا تاساردلا تدكأ دقو
ةعاضرلا ىلع دمتعي لفطلا ناك اذإ امأ .لاهسإلاو  ..ةحكلاو  ..دربلا تالزن لثم ةيدعملا ضارمألاب لقأ
.ربكأ نوكي تالاحلا هذهب هتباصإ لامتحا نإف ةيعانصلا
ةديج ةحص هل نمضت لفطلا رمع نم ىلوألا روهش ةتسلا لالخ ةيعيبطلا ةعاضرلا نأ تايئاصحإلا تدكأو لب
.ةيلاتلا رهشأ ةتسلا لالخ
يف لثمتت يتلا ةيوعملا تابارطضالا يه ريغصلا لفطلا بيصت نأ نكمي يتلا ضارمألا رطخأ لعلو
 ..ءيقلا لاهسإلا
يف نوكي دق ثولتلا اذهو .لفطلا ءاذغ بيصي يذلا ثولتلا وه ةلاحلا هذه ثودحل يسيئرلا ببسلاو
 ..اهسفن ةعاضرلا ةجاجز وأ  ..يعانصلا نبللا
وأ  ..ءيقلا وأ  ..لاهسإلاب :يهتني دق يذلا ثولتلا ثودح ىلإ لامهإلا ضعب يدؤي دق ةعضرلا ريضحت لالخف
ً.اعم نينثإلا
 ..همأ يدث نم عضري يذلا لفطلا بيصت ال ةلاحلا هذهو
!! ً ..امئاد جزاطو يذغمو  ..مقعم ) ..يدثلا نبل( انه ءاذغلاف
 ..اميزكألا يه :اهلكاشم اهل ىرخأ ةلاح ًاضيأ كانه
لبق مألا بذعت اهنإف اهب ةباصإلا ثدحت امدنع نكلو ،دولوملا لفطلا بيصت نأ ردانلا نم هنإ حيحص
ً.ابعص ًائيش هتيذغت ةيلمع حبصي يذلا دولوملا
.ةعاضرلا ةجاجز نم ةيعانصلا ةيذغتلاب طبترت ةلاحلا هذهو
ةلاح يف مألاف ،ةيعانصلا ةعاضرلا نم مألل ةبسنلاب لهسأ ةيعيبطلا ةعاضرلا تاءارجإ نإف ً ..اريخأو
طلخ تاءارجإ ىلإ ةجاح يف تسيلو  ..تاملحو  ..تاجاجز ميقعت ىلإ ةجاح يف تسيل ةيعيبطلا ةعاضرلا
 ..لفطلا بسانت يتلا ةجردلا ىلإ كلذ لك يدربت مث  ..ءاملا يلغو نابلألا
يف وأ  ..رفس ىلع ةرسألا تناك اذإ ةيعانصلا ةعضرلا ريضحت هببست يذلا جاعزإلا ىدم روصت نكميو
 ..ةرايز
:ةيعيبطلا ةعاضرلا ةيلمع يف سفنلا ءاملع يأر انه ركذن نأ يرورضلا نم نكلو
نوكت دقو .دولوملاو  ..مألا نم لكل ةحضاو ةيسفن ةدئاف ةيعيبطلا ةعاضرلل نأ نودكؤي سفنلا ءاملع نإ ـ
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!ربكأ :دولوملل ةبسنلاب اهتدئاف
.دولوملاو مألا نيب طابترالا ةوق نم ديزت ةيعيبطلا ةعاضرلا نأ نودقتعي مهنإ ـ
!  ..هب اهقلعت نم ديزي اذهو .اهب دولوملا طابتراو دامتعا ىدمب سحت اهنإ ـ
مضه ءوس يأ ببسي نأ نكمي ال يدثلا نبل نأ يه ًامئاد مأ يأ اهركذتت نأ بجي يتلا ةماهلا ةقيقحلاو
ً ..امامت هبساني لاوحألا لك يف وهف  ..لفطلا دنع
 ..اهقهرت ةعاضرلا نأ مألا نظت نأ بجي ال تقولا سفن يفو
 ..ةحارلل ةليسوك ةعاضرلا نع فقوتلاب ةقهرملا مألا حصنن نأ أطخلا نمو
ماعطإ لجأ نم دهجلا نم ديزم هانعم ةعاضرلا نع فقوتلاف .سكعلا :وه ةحيصنلا هذه قيبطت دنع ثدحي يذلاف
.دولوملا لفطلا عابشإو
!!يدثلا نم عضريل ردصلا ىلع هعضو نم ريثكب ربكأ تقوو دهج ىلإ جاتحي لفطلل ةيعانصلا ةعضرلا دادعإف
 ..اهتحص فعضي اهيدث نم نبللا صاصتما نأ مألا نظت نأ بجي الو
نم اهيلع ًاقالطإ فوخ الف يعيبط لكشب اهتحص يعارتو يفاكلا ماعطلا لكأت تماد امف  ..حيحص ريغ اذهف
 ..يدثلا نم دولوملا اهصتمي يتلا نبللا ةيمك تناك امهم ةعاضرلا
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