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رماع وبأ  ناندع  .د 

فقاوملا تنيابتو  وتلل ، ةيهتنملا  ةزغ  يف  يركسعلا  ديعصتلا  ةلوج  ةيطغتل  ةريخألا  تاعاسلا  يف  لاس  ريثك  يليئارسإ  ربح 
ثدح ام  مييقت  هاجت  ةيليئارسإلا 

خيراوصلا قالطإ  ىشخت  دعت  مل  ةينيطـسلفلا  لئاصفلا  نإ  اهتاهجوت  فلتخمب  ةيليئارـسإلا  تامييقتلا  هتلاق  اميف  مهألا  لعل 
برح عالدـنا  ينعي  بـيبأ  لـت  ىلع  خوراـص  قـالطإ  نأ  طـقف  ماـيأ  ةرــشع  لـبق  دـقتعت  تناـك  نأ  دـعب  ليئارــسإ ،)  ) طـسو ىلع 

ىلع عـقت  مل  ءامـسلاو  اـهيلع ، مهخيراوـص  قـالطإل  اًددـجم  نيينيطـسلفلا  ةدوـع  عجـش  اـم  عـقت ، مل  برحلا  هذـه  نـكل  ةعـساو ،
حجن يذلا  نيينيطسلفلا  ناهر  وه  اذه  ةزغ ،

لئاـــصفلا نأ  ىلإ  ريـــشت  ةزغ ، نـــم  اـــقلطنم  بـــيبأ  لـــت  يف  خوراـــص  لوأ  طقـــس  نـــيح  ءاروـــلا  ىلإ  ماـــيأ  ةرـــشع  ةدوـــعلا  نإ 
ةرجـش دعـص  هنأ  خوراـصلا  قلطأ  نم  رعـشو  ـال ، مأ  رارقلا  اذـه  ةـهاجو  لوح  ةـيلخادلا  اـهئارآ  يف  اـنيابت  تدهـش  ةينيطـسلفلا 
رئاسخ عوقو  نود  ةزغ  تفدهتـسا  ةيوج  تابرـض  ةلـسلس  دـعب  داع  ءودـهلا  نكل  اهنع ، لوزنلل  ملـس  ىلإ  ةـجاحب  وهو  ةـيلاع ،

ةينيطسلف ةيرشب 

فواخملا مغرو  بيبأ ، لت  ةزغ ، هيف  فصقت  يذـلا  مويلا  يتأي  نأ  نويليئارـسإلا  هعقوت  ام  رخآ  نإ  لوقلا  ناـكمب  ةـيمهألا  نم 
نأ خوراـصلا  قـالطإ  دـعب  نيبت  نكل  ةعـساو ، برح  بوشن  روفلا  ىلع  ينعت  ةوطخلا  هذـه  نأ  نم  نيينيطـسلفلا  تباـتنا  يتلا 

طقف ادودحم  ناك  يليئارسإلا  درلا  نأل  رثكأ ، سيل  خيراتلا ، نم  تاب  عقوتلا  اذه 

نمـض كلذ  نوكي  نأ  نود  دهـشملا  اذـه  رركتي  نأ  رخآو  نيح  نيب  عقوتملا  نم  تاب  بيبأ ، لت  ىلع  خوراص  لوأ  طوقـس  ذـنم 
بيبأ لـت  فـصق  ىلع  ادـعاصف  نـآلا  نـم  داتعنــس  اـننإف  يلاـتلابو  ةـتفال ، ةعرــسبو  كـلذ ، لـصح  دـقف  لـعفلابو  ةعــساو ، برح 

ةينيتور ةيرود  ةروصب 

، ادـيج ليئارـسإ )  ) مـهفت تتاـب  ةينيطـسلفلا  لـئاصفلا  نأ  ينعي  بـيبأ  لـت  ىلع  ةزغ  خوراـص  قـالطإ  نأ  نويليئارــسإلا  دـقتعي 
يف ءودــهلا  ىلع  ظاـفحلل  ىعــسي  وهاـينتن  نأ  ادــيج  مـلعتو  لـعفلا ، اذــه  ىلع  ةــعقوتملا  تاـعبتلا  راـبتعالا  نـيعب  ذــخأت  دــقو 

ةيباجيإ تسيل  اهجئاتن  نأ  مغر  برح ، ىلإ  ناهجوتي  دق  امهنأ  نابناجلا  بهذي  امبرو  نمث ، لكب  بونجلا 



لتقت نيح  امصأ  امكبأ  ىمعأ  لوحتيو  بيبأ ؛ لت  ىلع  خوراص  طقسي  نيح  ةدحاو  مدق  ىلع  فقي  ملاظلا  ملاعلا  نأ  حيحص 
تـضرعت لـالتحالا  ةمــصاع  بـيبأ  لـت  نأ  قدـصي  ناـك  نـم  نـكل  ءاـسم ، حابــص  ةزغ  يف  نيينيطــسلفلا  ليئارــسإ )  ) خـيراوص

يف رفحت  يتلا  ةرـصاحملا ، ةزغ  نم  نكلو  ةيمالـسإ ، وأ  ةـيبرع  ةمـصاع  نم  سيل  نيترم ، فصق  ىلإ  طقف  مايأ  ةرـشع  لـالخ 
، لـتقم يف  يليئارــسإلا  عدرلا  تباـصأ  دـقف  خـيراوصلا ، هذـه  قـلطأ  نـمع  رظنلا  ضغبو  ملاـظلا ، اـهراصح  رــسكت  يك  رخــصلا 

"! رهقي ناك ال   " يذلا شيجلا  تالارنج  مامأ  ةلئسأ  ةلمج  حرطي  اهراركتو ،

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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