
 

LectRev           Author 2.C            L2         Adv.4th Year.       Narr.    Refl./Opin 

 

 

Lecture Review           Author 2.C            L2         Advanced  4th Year       Narrative      Reflection/Opinion 
 

      

 ّاألشرْ فٕ اهيجخيؾبح كتل اهخبرٖخ, ّؽتدٖج, اشخشالى

فٕ اهيحبظرث , ؽبهى األذبر اهتبرز يً جبيؾج إهٌّٖٔ فٕ شٖنبغّ, أهلٓ دنخّر الرٌٖس نٖوٖوٕ

اشخشالى ّخجرٖتج األشرْ "شيٖح اهيحبظرث . فٕ كشى ؽوى االٌشبً( 0212دٖشيتر  1)ّٖى األرتؼ 

ختبدر يٌغيج , نل اهفضل. 012ّكبيح فٕ ُبّرٔ " ,اهحرتٖج فٕ اهيجخيؾبح غٖر اهدّهج ّكتل اهخبرٖخ

شًّ ألهلٓ عالة ؽوى االٌشبً يحبظرث هولشى ّاهؾبى اهذٔ ٖخخٖر اهعالة ؽبهى تبرز ّٖدؽٌَّ إهٓ خّ

, ّؽوى االٌشبً اهوغّٔ, ّؽوى األذبر, ؽوى االٌشبً اهذلبفٕ -ُٖلشى ؽوى االٌشبً اهٓ أرتؼ فرّػ. يحبظرث

ّٖحبّل اهعالة أً ٖخخٖرًٖ ؽبهى فٕ فرػ يخخوف هِذٍ شوشج اهيحبظرث نل -ّؽوى االٌشبً اهجشدٔ

 .اهفضل

اهحرة فٕ اهيجخيؾبح  ٌغرٖخَ ؽً خضبئص, فٕ ُذٍ اهيحبظرث, كّدى دنخّر الرٌٖس نٖوٖوٕ

, جيبؽبح -ٖلشى دنخّر نٖوٖوٕ اهيجخيؾبح االٌشبٌٖج إهٓ أرتؼ أٌّاػ اّ يشخّٖبح خؾلٖد. كتل اهخبرٖخ

, اهجيبؽبح. ّنل يٌِب خخؾبيل يؼ األشرْ خالل اهحرة فٕ عرق يخخوفج-ّاهدّل, ّاهرئبشج, ّاهلتبئل

خلخل نل أؽداءُى فٕ اهحرة , يً األشرْالٌِب ضغٖرث ّاهرحبهج ّخؾّز األٌغيج يؾلد هحفغ ّألشخفبدث 

ّاهرئبشج .  فخأخذ ٌشبء ّأعفبل أشٖر ّخلخل اهرجبل, اهلتبئل أنتر ّأنذر يؾلد يً اهخيبؽبح. ؽيّيب

ّخالل اهحرّة يجخيؾبح اهرئبشج خلتل , ؽٌدُب ؽتدٖج ٌّغيج يدّهج اجخيؾٖج هخشخفٖد يً األشرْ

ّخلدر اهدّل أً . ضبر ُؤالء األشرْ ؽتٖد. عفبلاهٌشبء ّاال, االشخشالى ّخأخذ األشرْ يً اهرجبل

اهجذد يّجّد فٕ ( 1أّشس دنخّر نٖوٖوٕ ُذٍ اهٌخبئج ؽوٓ . خأخذ أنذر أشرْ الٌِب أنذر يخلّديج ّيؾلدث

 .اهيلبرٌج تًٖ األذٌّغرافٖب ؽً اهيجخيؾبح غٖر دّل( 0اهؾدد يً اهجذد ّاهجٌشِى؛ , يّاكؼ األذرٖج
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ّٔفٕ ر أحدْ أخعبر فٕ ؽوى األذبر ُٕ خضّر اهحبظر ؽوٓ اهيبظٕ ّأؽخلد أً ٖرخنة , ا

, خخوف ؽوى األذبر ؽوى يً االذبر ّزتبهج ّاهجذد ّتلبٖب. دنخّر نٖوٖوٕ ُدا خعبء فٕ يحظبرخَ

ٖأخذ دنخّر نٖوٖوٕ ضّرث يٌفؾٖج . خلدر أً خرأْ يِيب خرٖد: ّنذٖرايب ّخشتَ ُذٍ ؽيوٖج هخشبُد اهغّٖى

ٖفرط دنخّر نٖوٖوٕ أً اهحرة , أّهٓ. شوّم اهتشر ّخؾخيد ُذٍ ؽً ؽدد يً فرّط خبعئجؽً أ

فٕ . هٖس شوّم ذلبفٕ ّهنً ٖحدد فٕ ٌفس اهعرق ّيؾخيد ؽوٓ ٌفس اهيتداء فٕ نل أينبً ّأّكبح

ّهنٌَ ٖؾّتر , اهحرة ال ٖؾّتر األفنبر ّاهيشبنل تشرٖج اهخٕ ٖؾخيد ؽوٓ اهذلبفج ّخجرٖتج, ُذا اهيٌعق

ٖفرط دنخّر نٖوٖوٕ أً اهٌبس ٖفنرًّ ّٖشونًّ فٕ عرق , ذبٌٕ. هحلبئق األحٖبئٖج ؽً األٌشبًا

ّهنً هيبذا ٖفرط اهخٕ األّل شتة خلتل اهيجخيؾج أشرْ ُّ خشخفٖد يٌِى تشنل , يٌفؾٕ فلع

ّأؽخلد ُذٍ , االكخضبدٔ؟ خجبُل ُذٍ ّجِج اهٌغر دّر اهدًٖ ّاهيذُة فٕ خضرف يجخيؾبح اهتشرٖج

أخذح االشرْ فٕ اهحرّة ّكخوخِى فٕ اهيراشٖى , يذال, اإليتراعّرٖج األزخنٕ. دهٖل ّخعبءظد اه

نٖف ُذٍ خضرف خشخفٖد اهيجخيؼ تشنل يبدٔ ّيٌفؾٕ؟ ٖتدّ هٕ أً يً اهّاظح أً ٖحدد . اهدٌٖٖج

 .جأنذر فٕ يجخيؾبح االٌشبٌٖج يً أفراد االكخضبدًّٖ ّيٌفؾًّٖ ٖتحذًّ ؽوٓ فبئداح االكخضبدٖج ّيبدٖ

 


