ةرواجملا ةعيبطلا يف احً لاص ارً اج حبصتل ةقيرط
لاصفنا كانهف .نوشيعي ثيح مهنم ةبيرقلا ةعيبطلاب ندملا يف نوشيعي نيذلا نييدنكلا طبر ىلإ ةرواجملا ةعيبطلا ةردابم فدهت
.ةيعيبطلا قطانملا يف لقأ اًتقو ةصاخ ةفصب لافطلأا يضميو ،ةعيبطلاو ندملا يف نوشيعي نيذلا نييدنكلا نيب ديازتم
يبحم نم ديدج ليج قلخ ىلع ةياهنلا يف اندعاسي ام ،ةعيبطلا ريدقت رسلأاو لافطلأا ماهلإ ىلإ ةرواجملا ةعيبطلا فدهت
.ةعيبطلا
!ةعيبطلاب طابترلاا اهللاخ نم كنكمُي يتلا قرطلا ضعب يلي اميف
ةقيدحلا ىلإ جورخلاك اط
يسب اذه نوكي دقو .مهلوح نم ةعيبطلا ملاع فاشكتساو جورخلا للاخ نم ةعيبطلاب طابترلاا ىلع لافطلأا دعاس ةعيبطلا ىلإ لوصولا ىلع لافطلأا دعاس
.ةعيبطلا فاشكتسلا داعتبلاا كيلع سيلف ،ةيلحم ةقيدح وأ ةيفلخلا
.انتيفاعو انتحص نم ديزيو يعيبطلا انملاعب يعولا نم ززعي ةعيبطلا يف دجاوتلا نأ ديجلا نمو
ةفيظنلا هايملل ردصم ريفوت مث نمو ،كلزنم ةقيدح يف ةطقاسلا قارولأا كرت للاخ نم نطوم ةماقإ ىلع ةيربلا ةايحلا تاناويح دعاس ةيربلا ةايحلاب اًبحرم
.لماكلاب اًئلتممو اًفيظن رويطلا ةيذغتل ءانإ ماظتناب عض كلذكو ،هيلع ةظفاحملاو
ةطرشأ وأ تاراش عضو للاخ نم تامداصتلا هذه عنم كنكمُيو .جاجزلا وحن ريطت اهلعجتو تاساكعنلاا ببسب ةريحلاب رويطلا رعشت ذفاونلاب مادطصلاا عنما
.ساكعنلاا عطقل ةذفانلا ىلع ةقصلا
وأ ةريغصلا رويطلاب ررضلا قحلت دق ءاوس دح ىلع بلاكلاو ططقلاف ،لزنملا لخاد مهكرتا وأ لزنملا جراخ ةفيللأا كتاناويح طبرا ةفيللأا كتاناويح حبكا
.ةرجاهملا
ىلع صرحا .راجشلأا نم ليلقلا ىوس اهب دجوي لا يتلا قطانملا وأ ندملا يف اميس لا ،شع زيهجتل رويطلل تارايخ رويطلا تويب رفوت رويطلل تيب عضو
.مهتداعسو رويطلا كئاقدصأ ةحص ىلع يقبت ىتح فيرخلا لصف يف هفظنو ،هتفرخز وأ رويطلا تيب ءلاط مدع
لا نكلو ،روذبلا نم طيلخو نهد وأ سمشلا راود روذبب ءاعولا لأما !رويطلا ماعطلإ ءً اعو قلع .ماعلا مايأ لاوط رويطلا معطأ
!رويطلل ةبسنلاب ةيحص ريغ اهنإف ،ةزوبخم داوم وأ ازً بخ عضت

يقاوب ىتح وأ فوصلا وأ طويخلا وأ بشخلا ةراشب وأ شيخلا جيسنب ةيكبش تاورضخ ةبيقح لأما .شع زيهجتل ادً اوم قلع
.حيرم شع زيهجت يف شيشعتلا رويط اهمدختست ىتح كتقيدح يف اهقلعو تاريجشلا بيذشت
ةايحلاب ةرضم اهنلأ كتقيدح يف باشعلأا تاديبم وأ ةيرشحلا تاديبملا مادختسا نع عنتما .ةيحص ةيرب ةايحل كتقيدح زهج
!تاديبملا نم عون يأ نع داعتبلااب امً ئاد كحصننو .ةيربلا
رفوت اهنلأ ةيلحملا ةيربلا تاناويحلل ةباذج كتقيدح نم ةقطنملاب ةصاخلا تاتابنلا لعجت ).اهيلع ظفاحو( ةقطنملا تاتابن عرزا
ىتح وأ اينارقلا وأ فاصفصلا وأ قارولأا يفلأ موصيقلا وأ بهذلا اصع وأ ةمجنلا ةرهز ةديجلا تارايخلا نيب نمو .امً اعطو اًنطوم
.رعرعلا ةرجش
صلختلا ىلع صرحا كلذل ؛ةيربلا ةايحلاب ىرخلأا تافلخملاو ةيكيتسلابلا داوملا رضت .حيحصلا اهناكم يف تافلخملا عض
.توملل اهضرعي وأ تاناويحلاب رضي دق كلزنم لوح تافلخملا كرتف .اهريودت ةداعإ وأ اهنم
قلطأ .قيرطلا ربعي ناويح يأ عم بواجتلل تقولا نم ديزملا كل رفوي اهب حومسملا دودحلا نمض ةدايقلا .ةدايقلا ءانثأ ئطبأ
!قيرطلا نع جورخلل تقولا ضعب هحنماو ،هريذحتل قيرطلا ىلع ناويح يأ تيأر اذإ راذنلإا
يتلا ةيربلا ةايحلاو رويطلل ةيعيبطلا نكاملأا نم ةحوتفملا قطانملاو نايدولاو ةنيدملا قئادح دعُت .ةئيبلل ةقيدص ةنيدملا لعجا
.نطاوملا هذه ةداعتسلا كعمتجم عم نواعتلاب لمعا .ناكملل يمتنت
رويطلا نم ًلاك يلارديفلا ةرجاهملا رويطلا ةيقافتا نوناق يمحي .هب مزتلاو ةيربلا ةايحلل يدنكلا نوناقلا ىلع فرّ عت
ريغ نمو .ةقيرطلا سفنب ىرخلأا عاونلأا ةيميلقلإا ةيربلا ةايحلا نيناوق يمحتو .اهب كاسملإا وأ ررضل ضرعتلا نم اهضيبو اهشاشعأو
.حيرصت نود اهب ةرجاتملا وأ اهب ظافتحلاا وأ ىرخأ نادلب نم ةيربلا تاناويحلا نم عاونأ ءارش كلذك ينوناقلا
اكيرمأ نم ةتلاوكشو لظلا يف ومنت ةوهق ءارش للاخ نم رويطلا ىلع ةظفاحملا معدا .رويطلل ةقيدص تاجتنم رتشا
.سمشلا يف ومنت يتلا ةوهقلا عرازم نم لضفأ لكشب رويطلا نطوم معدتو تاباغلا هبشت لظلا يف ومنت يتلا عرازملاف .ةينيتلالا
ىلع مايأ ةدع رويطلا خارف يضقت دقف !هتدجو ثيح هكرتاف ،ارً يغص ارً ئاط تدجو اذإ .اهدجت ثيح رويطلا خارف كرتا
.ةرتفلا هذه يف امهب ناينتعي ناوبلأا لظيو شعلا كرت دعب ضرلأا

عقوملا ىلع ديزملا ىلع فرعت .ةعيبطلا نع عافدلاو نييدنكلا كارشإ للاخ نم اهيلع ةظفاحملاو ةعيبطلا ةيامح يه ادنك رشتين ةلاسر
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