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 2132-6-31( األؿٕاس)انًٛزخ 

ٔانـٕس انششٚػ .. كم شٙء عبخٍ جذا ْزِ انظٓٛشح

انـبئش ششم انعلخ انـشثٛخ يكبٌ ال ٚذزًم نهٕهٕف كّٛ رذذ أشؼخ انشًظ يجبششح، نكٍ أثُبء انجذٔ٘ ػٛذ 

ق ٔال دزٗ كال أجٓضح ركٛٛ. انضٔاْشح ٚشكعٌٕ دلبح كٕم رهخ َذٕ ثشيٛم يبء شن َصلٍٛ، نزجشٚذ أجغبدْى

 .يشأح رؼًم ػهٗ انكٓشثبء كٙ َضل انؼبئهخ انًوبو ػهٗ رهخ رعشثّ انشٚبح انغبخُخ يٍ كم ارجبِ

ٔٚذًم األغلبل انخًغخ انًبء انًهٕس ثجؼط سٔس انًٕاشٙ ثأكلٓى ٔٚششوٌٕ . ’َبس‘صبح انشجم . ’َبس‘

هبل ادذ انشجبل ’ ُى يلزٕح ُْبثبة يٍ أثٕاة جٓ انذشاسح كّٛ يضم ٔؿض اإلثش ،. إَّ انـٕس صٛلب ٔجْٕٓى ،

 .انٕاهلٍٛ كٙ ٔعػ يشػٗ، ٔصبح ػهٗ األغلبل نهؼٕدح يشح أخشٖ نهُضل ثؼٛذا ػٍ أشؼخ انشًظ انؼًٕدٚخ

ٔرؼٛش يُطوخ انـٕس ْٔٙ انًُطوخ انٕاعؼخ انزٙ ٚغكُٓب ػذد ههٛم يٍ انغكبٌ، جضء يُٓى ٚزُوم يٍ يُطوخ إنٗ 

ٖ أصٕاد يذشكبد جشاساد صساػٛخ رُوم انًٛبِ كٙ أخشٖ أعٕء ٔظغ يبئٙ ٔكٙ انُٓبس ٚزشدد صذ

 .صٓبسٚج ػجش غشم رشاثٛخ هشٚجخ يٍ انُضل انخٛشٙ

ٔاهلب ػهٗ أػهٗ َوطخ يٍ انزم انز٘ ٚششف ػهٗ أٔدٚخ جبكخ رذٛػ ثّ، دزس انضٔاْشح األغلبل يٍ رجزٚش انًٛبِ 

 .انًٕجٕدح كٙ انصٓشٚج

أٌ ٚكٌٕ ثبثب ٔاعؼب نالعزضًبس كٙ كم شٙء، نكٍ يب  كبٌ انـٕس انذبس انجبف يصذسا نهًبء، نزا كبٌ ًٚكٍ

 .دذس ْٕ انؼكظ، ٚٓجش انُبط انًُطوخ، ثغجت شخ يٛبْٓب
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 .كإعشائٛم ْٙ انزٙ رغٛطش ػهٗ األسض ٔرغٛطش أٚعب ػهٗ يٕاسدْب انجٕكٛخ 

 رارّ ػٛذ انضٔاْشح انز٘ ٚؼٛم. كٙ انًُطوخ ال ٚصؼت انٕصٕل إنٗ عكبٌ ال ٚشكٌٕ شخ انًٛبِ كٙ انصٛق

ٔكم انشػبح كٙ ْزِ انًُبغن انججهٛخ  ػبئهخ كجٛشح ٚوٕل إَّ ٚذعش انًبء يٍ يصبدس ثؼٛذح ػٍ يكبٌ عكُبِ ،

 .ٔكضٛش يٍ انُٛبثٛغ انزٙ كبَذ رـز٘ انًُبغن ثبنًبء جلذ رًبيب. انٕػشح ٚلؼهٌٕ انشٙء رارّ

نزٙ كبَذ رجش يٛبِ انُٛبثٛغ جبكخ كبألٔدٚخ انصـٛشح ا. ٔكٙ يُطوخ انًٛزخ رارٓب خلذ يٛبِ انُٛبثٛغ إنٗ دذ كجٛشا

 .رًبيب ٔانٕٓاء دبس ٔجبف ٔٚضٕس انـجبس كٙ األكن يب ٚجؼم انذٛبح أكضش صؼٕثخ ٔانشؤٚخ يذذٔدح

ٔٚشبس إنٗ ٔهبئغ كضٛشح هبو خالنٓب انجٛش اإلعشائٛهٙ ثًصبدسح صٓبسٚج انًٛبِ يٍ انًعبسة ٔٔظؼٓب كٙ 

 .يؼغكش ٔكشض ؿشايبد يبنٛخ ػهٗ يبنكٛٓب

انذٛبح رصجخ صؼجخ ‘يبو هطٛغ يٍ انًٕاشٙ هشة أْى سٔاكذ ٔاد٘ انًبنخ، هبل ػجذ انشدًٍ خهٛم إٌ ٔاهلب أ

كٛهٕيزش يٍ انضٔاْشح ٚشبْذ ثبو ػُّٛ أَبثٛت ظخًخ رغذت  3ٔانشجم انز٘ ٚغكٍ ػهٗ ثؼذ  ٕٚيب ثؼذ ٕٚو ،

 .انًٛبِ نًؼغكش نوٕاد انُبدم اإلعشائٛهٛخ

اَّ . اَّ نٛظ ظهى انطجٛؼخ.ؼبنى األٔل كٙ يٕاجٓخ دٛبح انؼبنى انضبنشدٛبح ان. أ٘ رُبهط ٔرذاخم كٙ انذٛبح

 .كإعشائٛم رعخ يجبنؾ يبنٛخ ْبئهخ نزطٕٚش صساػزٓب كٙ انًُطوخ ٔاعزـالل كم َوطخ يٛبِ كٛٓب االدزالل ،

ٌٕ إٌ يُطوخ األؿٕاس يهٛئخ ثبنًشبسٚغ اإلعشائٛهٛخ، انصُبػٛخ ٔانضساػٛخ، ٔ كضٛش يٍ انعجبغ انزٍٚ ُٚٓ   

خذيزٓى كٙ انجٛش اإلعشائٛهٙ ٚزْجٌٕ كًذساء ػبيٍٛ نٓزِ انششكبد ثشٔارت رصم إنٗ ػششاد أنٕف 

انذٔالساد نكٙ ٚؼًهٕا كٛٓب، نزنك ػُذيب َزذذس ػٍ األيٍ أٔ ٚزذذصٌٕ ػٍ األيٍ ٚوٕنٌٕ إٌ َٓش األسدٌ خػ 

 .نٛخ أدًش، نًبرا؟، ٔانذوٛوخ نٛظ يٍ َبدٛخ أيُٛخ ٔنكٍ ثصشادخ ألَٓب هعٛخ اعزـال

ٚشدد انًؼُٗ . ’إكشاؽ انًُطوخ يٍ عكبَٓب ٔانغٛطشح ػهٛٓب‘إٌ كم يب روٕو ثّ إعشائٛم ُْب نّ ْذف ٔادذ ْٕ  

 .رارّ انضٔاْشح ٔسػبح آخشٌٔ كٙ انًُطوخ

يجبٌ خٛشٛخ صلشاء يلزٕدخ : يٍ ػهٗ ثؼذ رظٓش يعبسة انضٔاْشح يضم يشٓذ دٙ كٙ يغهغم رهلضَٕٚٙ

ٔجلبف األسض أهٕٖ انًشبْذ ، ٔكٙ انًغبء رٕكش هًخ انزم كشصخ . جبل ػبنٛخنهٕٓاء انغبخٍ ٔدٕل انزهخ ج



ٔيٛط أظٕاء ثشروبنٛخ كٙ يؼغكش انجٛش انوشٚت ٚؼطٙ اَطجبػب ػٍ . يٕارٛخ نالعزًزبع ثبنٕٓاء انشغت

 .رُبهط انذٛبح

انكضٛش . ح انصهذوأساض كبكشح رزُبصش كٛٓب انذجبس. نكٍ إرا اهزشثذ أكضش يٍ انًعبسة رجذٔ انذٛبح اهم جبرثٛخ

 .ٔال شٙء ؿٛش يذبٔنخ انذٛبح ثبنوٕح.. يٍ ػجبساد انشكٕٖ

 


