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 تساؤلات
 لألستاذ حسن الكرمي

 "عضو شرف في المجمع"

لقددخطر دداطييدد لعطض طضىدداحطى ددلط ددمع اطلغ ددلطلغلدداطرل يددلطرل اي ددلطر اخ ددعط
رليارءطي حطرلتس ؤالاطل ط  غطرلك ل اطرللشتقلطوغ اطرللشتقلطفعطرل يلطرل اي لطوى ط

ُىسدا ططل   عطرلك ل ا.طوهعطلل طوغخاطفعطتع   ه ط  ويلطضوطوغدخاطفدعطفهدعطل    هد 
ردور طضقِ دخطيهدذرطرل داحطض طضسدلاطاض طرإوطط،ولعطُ  ِغخطفعطذلد طكتداطرل يدلطوالطرلل د غع

ل طضىض ءطرللغلاطضوطضىض ءطلغ لاطرل يلطفعطرليالخطرل اي لطفعطهذهطرل  وي اطضلاًلط
طلدد ط ددؤخ طقلددلطرلتشددو يطورلر دد طفددعطرل دد غطوفددعط فددعطرلو ددوىطقلددلطقدداراطلكدد  .طول ددىى

قطفعطرل د غطورلل د  عطوىدخعطقل د  طرل يداطفدعطعق وقهد .طول تدخل ىطرلل   عطهوطق ىلطرلتخق 
طى لطذل طآتعطه  طيي حطر لث ل.

ط عد ط سدت لىطذقذروطوذقذطلد وطولكد طهدىط  داقطرلمداقطي  هلد نطف دوطق  د اطقذرطغوت دد 
فهددىطرلل   دد  طورعددخطضعطي  هلدد طط،..طثددعطق  دد اطقذرطلدد طغوت دد طغددخرًطط،غددخًرطفددلِاطل دد طيكددذرطوكددذر

ض طوالطط،ف  ددأطضليتىددلضوفددعطرلل دد غعطقددولهعاطالطط،رل يددلطرل اي ددلطك لددلطذضليت ددلوطررددتالقنطوفددع
ط،شخىطل وضليتلنطوفعطرل يلطىي ا طذل ططذرطغو  طضليتىلنطضوطهىط ق ىاطكالىطولك طهىط ق ىاطقط،لا 

فهددىط  دداقطك ددقطتسددت لىطهددذهطرل يدد ا طولدد طل   هدد طى ددخطرالسددت ل ىنطثددعطلدد طرلمدداقطفددعط
ْىو وذ    عونطولد طرلمداقطيد  طقول د اطلد طتدت  ْعطتتقدخىْعطويد  اطلهلد طتدت  ىْعططرالست ل ىطي  طذضغ 

طتتقخىْع.
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طوضلث له طكث ا.ط،هذهطضلث لطق   ل

ردددور طغل  دددً ططق ددد اًرطفدددعطرل دددم اطوض  ددداطلددد طرإورآل طضا دددخطض طضىددداحطغدددخوالًط
طتي   طرشتق قه ا

وطلشدددتقلطلددد طرلم دددىطذ دددُياط ْ دددُياطوذرل دددي اطرلكي ددداطهدددوطضدددخطرل دددي ا، -
 اً و،طفلدد طض دد طرشددتق قطذكي دداونطلدداطرل  ددعطيددل هعطلددعط تمقددورطى ددلطرشددتق قط ددي

طذ ي او.

فلددد طض ددد طط–وذرلمق ددداوطلشدددتقلطلددد طذفقُددداط  ْمقُددداطف قددد اً وطط–ضدددخطرلمق ددداططعىطرلي  ددد -
ون  .رشتق قطذغ عى

دط،ْ حوطيمتحطرلل ع حطذل طفهىط  طط– ق ىاطهذرطل ٌءطِل حطذيكساطرلل عوط - ذرط   طور  حى
 .ض  طرشتق قطذِل ْحونطفل طض  طرشتق قأنطول 

  ق ىاطذى  يط  ْ   يطى   شً وطفهوطىْ ش  . -

طو ق ىطذى ا جط    ُاجطى ا غً وطفهوطضىاج.

اط راًروطفهوط ِرا. طو ق ىطذ  ِرزط  ْ ر 

فك قط  اقطلتلط قد ىاطذف  دال وطضوطذضف  دىوطضوطذف ِ دىونطهدىطهدوطسدل ىعطضعط
ط.ق  سعن

ثعطل طض  طرشتق قطط،ذضي حوطل طض  طرشتق قط-فعطر لور ط ق ىاطهذرطضي ح -
طذضسلاوطوذضعلاونطلاطرل  عطيل طرشتق قطذضزاقوطلذكوا.
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ددددم  اطو رضدددد اطط حطهددددوطلددددو طر يدددد ح،  ددددقذرطكدددد  طرلي ط - ارقطو   فهددددىط غددددوزاطز 
ل ا  ..نطكل طى خطرل  س.طوع 

ددع ط - لدد طض دد طرشددتق قه نطوهددىطهددعطفددعطر  ددىطط-ىدد طاؤ ددلطرلعددقطو قدد ىاطهددوطى 
وطيتشددخ خطرل دد ءنطويهددذهطِلددذى ط ِ ددعى ذرطلددعطرلل  سدديلطلدد طهددوطرشددتق قطذى  ونطور  ددى  وطوذى  عى

وطف ل ذرن  . ك طذىى 

ددددُغاط شددددُغاطشددددغ ىًلوطفهددددوطُشددددغ   ،طفددددعطرلل دددد غعطقددددولهع - ددددطذش  اطغِطوضشددددغاطوش 
طفعطهذرطتر   ً ،وش ط  .فل  طرلتر   نطغ ا.طو يهاطض ى

طضُط طغخوىط ي اطلع طلأطض ط كو  طهذر طوضُططاخ طيأطض ط كو طُلقخىط و اًل. طا خ طلي ا  لل
طتحطفعطلغ لطرللغلاط  اُخطيأطض ع اطرالرت  صطى لطهذهطرلتس ؤالا.ُ م

فدلاغوط شداطهدذهطرلاسد للطوسدلورف كعطيللث لهد طقذرطضىغيدتكعطط،فإذرطارقاطرلمكا طلدخ كع
طواض تعطض طف ه طف وخ .

طولكعطرلشكاطضواًلطوآرارًط

طل خ 
 حسن سعيد الكرمي


