ىدل ةيكولسلا تابارضإلاو يفرعملا روهدتلا
نوسنيكرابلا ىضرم
ىضرملل ةيساسألا قئاقحلا
نكمي يتلا يفرعملا روهدتلا عاونأ يه ام
؟نوسنيكرابلا ضرم روطت لالخ اهثودح

كاردإو ةنسح ةركاذب نوظفتحي نوسنيكرابلا ىضرم نم ريثكلا
نأ نكمي امنيب هنأ الإ .ةيعيبط ةفصب مهتطشنأب نوموقيو ديج
يناعي ،نايسنلا لكاشم ضعب ءاحصألا نينسملا ضعب دنع رهظت
يف ةدح رثكأ تابارطضا نم ضرملا مدقت عم نوسنيكرابلا ىضرم
.ةركاذلاو ريكفتلاو زيكرتلا
نوسنيكرابلا ضرم يف اعويش رثكألا ةيفرعملا تابارطضالا
:تابوعص يف لثمتت

،هابتنالاو زيكرتلا ـ
،لفاح موي ميظنتك ثادحألا طيطخت ـ
،ةدقعم لكاشم لح وأ اهيف ةكراشملا وأ ةثداحم ةعباتم ـ
،راكفألل عيرسلا ليكشتلا ـ
ابلاغ يفكت تاراشإلا ضعب نأ عم اهليصافت وأ ثادحألا ركذت ـ
.اهعاجرتسال ةركاذلا ةدعاسمل
ىلع ظوحلم لكشب رثؤت الو ةفيفط تابارطضالا هذه تناك اذإف
نوكت امدنعو .لدتعملا يفرعملا فعضلا ىمست اهنإف ةيمويلا ةايحلا
.فرخ وأ هتع ىمستف ةيمويلا ةطشنألا ىلع رثؤي لكشب ةداح

؟ ةيفرعملا تابارطضالا هذه ثدحت اذامل

رثؤي ضرملا أدبي امدنع ةيلقعلا تاردقلا يف تابارطضالا هذه ثدحت
 .ةركاذلاو ريكفتلاو هابتنالا طبض نع ةلوؤسملا غامدلا قطانم ىلع
،نسلا مدقت عم وأ ضرملا روطت رخاوأ يف نايحألا بلاغ يف كلذ عقيو
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ماهوألاو نايذهلا وأ ةسولهلا

كاردإلا يف تابارطضا نم نوناعي نمم نوسنيكرابلا ىضرم نمريثك
عمسي وأ ضيرملا ىري نأب ةسولهلا فرعتو .ماهوأ وأ ةسوله مهبيصت
ىضرم دنعف .ةضقيلا ةلاح يف وهو ةقيقحلا يف اهل دوجو ال ءايشأ
اصاخشأ وأ تاناويح ىري نأك ةيئرم ةسولهلا نوكت نوسنيكرابلا
ضيرملا فرتعي ام ابلاغو .هيف دجوي يذلا طيحملا يف ةدوجوم ريغ
رثكأ رمألا حبصي دعب ام يفو .يقيقح ريغ ىأر ام نأب كلذ دعب
امو يقيقح وه ام نيب زييمتلا ضيرملا عيطتسي ال ثيح اديقعت
.كلذ ريغ وه
يف ةطقن رابتعاك ماهوأ نم اوناعي نأ نوسنيكرابلا ىضرمل نكمي امك
..ةرشح اهنأ ىلع طئاحلا
،ثادحأ وأ قئاقح ىلع زكترت ال ةئطاخ تاداقتعا يه ماهولا وا ماهوألا
يف نوشيعي ءابرغ اصاخشأ نأ داقتعالا ةعئاشلا ماهوألا لمشتو
لحارملا يف اذه ثدحيو .كقرسي ادحأ نأ وأ ةعداخم ةجوزلا نأو لزنملا
.ضرملا نم ةمدقتملا
ىلإ جاتحت ال ةسوله اهنأب كاردإلا كنكمي يتلا ةفيفطلا ةسولهلا
تنأ نوكت نأ نكمملا نم ضرم يأ نع كبيبط ثحبي نأ مهملا نمو ،جالع

ينفعت ضرمك تقولا كلذ يف هب اباصم
يف ببستت ىرخأ ةيودأ لوانتت كنأ وأ يلوبلا زاهجلا نفعت ةصاخو
.ماهوأ وأ ةسوله ثودح
صصخت يتلاك ةلمعتسملا ةيودألا ليدعتب ماهوألاو ةسولهلا جلاعت
بيبطلا لواحي ليدعتلا اذهب ةلكشملا لح متي مل اذإو .مالآلا وأ مونلل
وأ لكشملا رمتسا اذإو .نوسنيكرابلا ةيودأ ضعب نم صيلقتلا
كل فصيسف اءطب رثكأ كلعج يف ءاودلا ةيمك صيلقت ببست
يفرعملا روهدتلا نم ففخي اءاود كبيبط
نيبازولك لثم ماهوألا وأ ةسولهلا نم دحلل ىرخأ ةيودأ ةفاضإ عم
جاتحي امك ساعنلاك ةيبناج اراثآ ثدحت دق ةيودألا هذهو .نيبايتيكو
مدلا ليلاحتب ةيرود ةبقارم ىلإ نيبازولكلا

هذهل ةبسنلاب هلعف يننكمي اذام
؟ ةيفرعملا تابارطضالا

ةيمحلاو ةضايرلا ةسراممب ةيفرعملا تاردقلا ىلع ةظفاحملا كنكمي
تأدب اذإ كبيبط رابخإ ىلع صرحاو .مدلا طغض ةبقارمو مونلاو
ىلع رثؤت تارارقلا ذاختا وأ ةركاذلاو ريكفتلا يف تابارطضالا
.يداعلا يمويلا كطاشن
تاردقلا لوح تاصوحف ءارجإ بلطي نأ كبيبطل نكمي كاذ ذإ
وأ نوسنيكرابلا جالعل اهلمعتست يتلا ةيودألل ةعجارم عم ةيفرعملا
.ةينهذلا كتاردق يف رثؤت نأ نكمملا نم يتلاو ىرخأ ةيضرم تالاحل
ميظنتل بلع لامعتساب كجالع ةيلاعف يف مهاسو كسفن دعاسف
.ةيودألا لوانت تاقوأل تاهبنمو تاعرجلا
:كاذنآ كيلعف ةدح رثكأ ةركاذلا لكاشم تحبصأ ام اذإو

ةنكمملا تابيترتلا لوح كبيبط اذكو كترسأ عم ثدحتت نأ ـ
تاسسؤم ىلإ ءوجللا وأ ةيلزنملا ةياعرلا اهيف امب لبقتسملل
،ةصصختملا ةياعرلا
ينوناقلا كلثمم نوكيل كبراقأ نم ةقثلاب ريدج وه نم راتخت نأ ـ
ملكتي ،ةردقلا كنادقف ةلاح يفو .ايلحم اهب لومعملا نيناوقلا بسح
وأ كتافورصم وأ كذوقن ريبدتب متهيو كمساب راتخملا صخشلا اذه
حبصت ام ناعرس هنودبو ،كلذ ريغ ىلإ ةينوناقلاو ةيرادإلا كحلاصم
،ةفلكمو ةبعص تاجايتحالاو رومألا هذه
نل كنأل ميلس ينوناق عضو يف كتاكلتممو كتيصو نأ نم دكأت ـ
.ةداح ةيفرعم تابارطضاب تبصأ نإ اهرييغت عيطتست

؟ جالع كانه له

نوسنيكرابلا ىضرم ىدل اهتسارد تمت يتلا ةيودألا ضعب كانه
،ليزبينود ،نيمكيتسافيرلا اهنم فرخلا نم نوناعي نيذلا
.نيتناميملاو نيماتنلك
ةيودألا هذهل مهلوانت دعب سوملم نسحتب نورعشي ىضرملا ضعب
هذهل ةيبناجلا راثآلا نمو .افيفط اريغت الإ نوظحالي ال نورخآ امنيب
.لاهسإو نايثغ لجسي ةيودألا
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