
 

 

 

 ةيمنتلا عيراشم لجأ نم م67ع34ا لئاسول يردنجلا ليلحتلا ليلد

 نكمتت دق .ةيمنتلل يم67عإ عوVWمل يردنجلا كليلحت نم ءزجك اهحرط قحتسي يتلا ةلئس3Hا ضعب هذه
 تاباتكلاو تافلؤملا ل67خ نم ةلئس3Hا هذه ىلع ةباج64ل اهجاتحت يتلا تامولعملا ىلع لوصحلا نم
 .ةيفاض34ا ثاحب3Hا ضعب ءارجإ ىلإ جاتحت دق وأ .ةدوجوملا تاع67طتس37ا وأ ةقباسلا

 

 

 اهيلع زكري يتلا ت37اجملا يف ةأرملا قوقحل ةيسيئرلا اياضقلا يه ام
 ؟ةيسايسلا ةلءاسملا وأ ةحصلا يف ،لاثملا ليبس ىلع عوVWم

 ءاسنلا ىلع هيف لمعت يذلا ناكملا يف ةدجاوتملا نيناوقلا رثؤت فيك 
 ؟ةفلتخم قرطب لاجرلاو

 

 ؟اهيلإ لوصولا مهنكميو اهنولضفي يتلا لاصت37ا تاونق لئاسو عاونأ ام
 ةيمسرلا ريغو )نويزفلتلا لثم( ةيمسرلا تاونقلا يف ريكفتلا نم دكأت
 مهيلإ لوصولا ناكم34اب نيذلا صاخش3Hاو) ةلوادتملا رابخ37ا لثم(
 .مهعم لصاوتلاو

   ىلإ لاجرلاو ءاسنلا لصوت ىلع رثؤت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا يه ام
 ةيسايسلا لماوعلا ،ةوقلا تاق67ع لثم( يم67ع34ا ىوتحملاو تامولعملا
 ؟)ةيعامتج37ا فارع3Hا ىلا ةفاضا ةيفارغجلاو ةيداصتق37او ةيعامتج37او

 عم لماعتلاو لصوتلا يف ءاسنلا اههجاوت يتلا تايدحتلا يه ام
 لوصأ 67ثم( تايدحتلا هذه ىلع بلغتلا مهنكمي فيكو تامولعملا
 ،لقنتلا ىلع ةردقلا ،ةلومحملا فتاوهلا وأ نويزفلتلا ةزهجأك ةيكلملا
 نكمي ام ددحت نا اهنأش نم يتلا ،ةيردنجلا ريياعملاو ةيتاذلا ةيل67قتس37ا
    ؟)هيلإ لصوتلا نكمي 37 امو

 ،تاعازنلاو ،ةيسايسلا تابارطض37ا لثم ةيجراخلا لماوعلا رثؤت فيك
 ،يئابرهكلا رايتلا عاطقناو ،ةيداصتق37ا تابوعصلاو ،ةيعيبطلا ثراوكلاو
 فواخمو تاجايتحا ىلع ،كلذ ىلإ امو ،ةفيعضلا م67ع34ا لئاسو ةيرحو
 يف مهتردق ىلع كلذكو تامولعملاب قلعتي اميف ءاسنلاو لاجرلا
 ؟اهتكراشمو ةريخ37ا هذه ىلإ لصوتلا

 

 نم لكل نكمي فيك
 لصوتلا ءاسنلاو لاجرلا
؟تامولعملا ىلإ    

 

قايسلا وه ام  



 

 يذلا عوضوملا لوح ةرفوتملا تامولعملاو ىوتحملا نم ضرغلا وه ام
 ؟اهتدوج يه امو كلم يف هلوانتت

 هذه يف ةأرملل ةفلتخملا تامامته37او تاجايتح37ا جمد متي ىدم يأ ىلإ
 ؟ةيم67ع34ا جماربلا

 ةيباجيإ راودأ يف ةأرملا ريوصتب لعفلاب م67ع34ا لئاسو موقت ىدم يأ ىلإ 
 ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا ىدحتت اهنا ىلع اهريوصتو ةيديلقت ريغو
 ؟يVWبلا سنجلاب

 

 لاجرلاو ءاسنلا "مادختسا" ةقيرط ىلع رثؤت يتلا لماوعلا يه ام
 لاثملا ليبس ىلع ،ىرخ3Hا تامولعملا رداصمو يم67ع34ا ىوتحملل
 فارع3Hا نأ ركذت ؟لكشلا ،ةقثلاب ةرادجلا ،ةمء67ملا ،تيقوتلا ،ةقدلا
 تامولعملا عم لاجرلاو ءاسنلا لعافت ةيفيك ىلع رثؤتس ةيعامتج37ا
 ريغ ةأرملا تابجاو كلذ يف امب ،هل مهمادختساو يم67ع34ا ىوتحملاو
 .اهت�Wأ ةياعرل رج3Hا ةعوفدم

 متت فيك ؟اهنوقلتي يتلا تامولعملاب ءاسنلاو لاجرلا لعفي اذام 
 ؟اهقيبطتو اهتكراشمو اهتجلاعم

 يف ءاسنلاو لاجرلا نم لك اههجاوي يتلا ةفلتخملا تايدحتلا يه ام
 ؟اهنوقلتي يتلا تامولعملا ىلع ًءانب ف�Wتلا ىلع ةردقلا

 

 ىوتحم ءاشنإو عمج ةيلمعب ءاوسلا دح ىلع نوينعم ءاسنلاو لاجرلا
 فيك ؟نييمسر نيثدحتمو نيرواحمو جمارب يعناصو نييفاحصك يم67عإ
 ؟لمعي 37 يذلا امو ديج لكشب لمعي يذلا امو ؟كلذ

 يم67ع34ا جاتن34ا يف كراشت يتلا ةأرملا هجاوت يتلا رطاخملا يه ام
 ؟رطاخملا هذه فيفخت متي فيكو )اهتعمس وأ رفسلا لوح ،رطاخم 67ثم(

 

 ىدم امو لاجرلاو ءاسنلا تاجايتح37 ةيم67ع34ا تاسسؤملا مهف ىدم ام
 ؟تاجايتح37ا هذه يبلي ىوتحمل اهجاتنا

 ىلإ لوصولل ةيم67ع34ا تاسسؤملا اهمدختست يتلا تاصنملا يه ام
 ؟ةفلتخم ريهامج

 ىوتحملا مييقت
           يلاحلا

 نم لك لماعتي فيك
 عم لاجرلاو ءاسنلا
؟يم67ع34ا ىوتحملا  

 لك كراشي يدم يأ ىلا
 يف لاجرلاو ءاسنلا نم
؟ىوتحملا جاتنا ةيلمع  

 يم67ع34ا عاطقلا ليلحت
عسو3Hا  



 

 نيب قراوفلا يعاري ىوتحم جاتنإب ةيم67ع34ا تاسسؤملا موقت له
 يه ام ؟نيردنجلا نيب زييمتلاو ةيطمنلا بلاوقلا ىدحتيو نيردنجلا
 ؟ً)ايجراخوً ايلخاد( كلذب مهمايق نود لوحت يتلا قئاوعلا

                       

�W3ا ةيم67ع34ا ريغ تامظنملا يه ام نورخآ ءاكHكلذ يف امب ،ىرخ 
 ةلثامم عيضاوم لوانتت اياضق ىلع لمعت يتلا ،ةأرملا قوقح تامظنم
 ؟نيردنجلا نيب ةاواسملا مدع جلاعت وأ

 ؟كلمع ةيوقتل مهعم لصاوتلل صرف كانه له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسسؤملا موقت فيك   
 ةيقرتو معدب ةيم67ع34ا
 لمعت يتلا تافظوملا
 دانسإ متي فيكو ،اهلخاد
؟ةيدايقلا راود3Hا  

 


