
ديرجتلا وحن هقيرط يف :برعز يناه

لكو .تقؤمو شه هيدل ىضرلا روعشف ،ليلق ولو ءوده ىلإ نكري نأ نود ةصاخلا هتحول نع قلقلا هثحب برعز يناه لصاوي  

نع ثيدحلا ضرعم يف ةريغص ةراشإ ريغ نيح دعب نوكي نل هل ينف لمع رخآ نإف يلاتلابو ،ةديدج ةدالول محر يه ةحول  

ًالكش ةعدبملا هتاذ ىلإ ً،ائيشفً ائيش ،هئادتهإ يف ةينفلا يناه ةلحر عبتت نكمي اذكهو ،ةدرطضملاو ةمئادلا هروطت ةريسم  

ًابولسأوً انومضمو

ةبقحلا اياقبو ةيميداكألا ةبرجتلا تاريثأت لقث نم ففختلاً اديورً اديور اوأدب يذلا بابشلا نينانفلا لئاوأ نم ناك يناه لعل  

يتلا ةلحرملا هذه نكت ملو .هليج ءانبأ نم ريثكلاً اقباس ةيريبعتلا هتلحرم يف لخديل ،ةينيطسلفلا ةينفلا ةريسملا يف ةيزمرلا  

ىلإ ةفولأملا هتادرفمو يعمجلا باطخلا ءامس نم لوزنلا هل تحاتأ يتلا ةيلاقتنالا ةحسفلا كلت ىوس ،تاونس عضب تدتما  

ناكف ،هلمع روحم ادغ هسفن نانفلا نأ هيدل ةلحرملا هذه حمالم مهأ نم امبرو .ةضماغلاو ةصاخلا ةيصخشلا ةحاسملا  

ىلع ةرداق ،ةداح ةيصخش حمالم لمحت هلامعأ نم ريثكلا لعج ام كلذ لعلو ،نآلا تاذ يف ثحبلا عوضومو ثحابلا  

لخادلا نم انِّسمو ،انفاقيتسا

تلصوو ،مهناولأو مهتابرضو نيرخآلا تادرفم نم ريثكلا محازت طسو ،صاخلا هبولسأ نع ثحبلا نم ةلحرملا هذه هتنكم  

ةحضاو ةعومجملا هذه يف ةحوللا تادرفم ودبت .ً"ادرف فيسلاك" هسفن دجو امنيح ،راصحلا ةعوضومل هتجلاعم يف اهتورذ  

نأ ةجردل ،ةيلج طوطخلاو تابرضلاو ،قرزألاو رفصألاو رمحألا لثم ،ةخراصو ةيوقو ةصلاخ ناولألا تءاجف ً،امامت ةبخاصو  

عم بواجتيل ءاج اذه لعلو -ً الصاوتموً ايلج تاحوللا يف دسجلا روضح ادب امك .ةريبك ةيمارد ةقاطب ةدشتحم ودبت ةحوللا  

اذه لُّوحت ماود وهً ًاتباث ناك ام نكلو ،ةفلتخم تايلجت روضحلا اذه ذخأ نإو -راصحلل ةيئايزيفلا تاليثمتلل يسفنلا ىدصلا  

اهتيناسنإالو فورظلا ةواسق ببسب خاسمنإلا براقت ةلحر ربع َّرم يذلا روضحلا

ىلإ دسجلا اذه -عوضوملا لوانت يف جضنلاو تالوحتلل ساكعنإ يه يتلا – ةرمتسملا لوحتلا تايلمع دوقت ام ناعرس نكلو  

رثكأ ودغتل ،ءيفطنتو ،رثكأ وبخت تذخأ ناولألا نأ دجنف .رخآً اساسحإ ذخأتو ،ةجفلا اهتيزكرم نم ةحوللا ررحتتف ،يشالتلا  

اهئودهو اهبايغ نم امنإو ،اهتَّدحو اهتوقو اهروضح نم اهيناعم بستكت دعت ملو ً،اديقعتّ دشأ اهعاقيإ حبصيو ً،اقمع  

ً،اعاستإ رثكأ يلاتلابو ،نوللاو نيوكتلا يفً اديرجتوً افشقت رثكأ ودغتو ،لمأتلا ىلع حتفنت ةحوللا نأ ىرن كلذبو ،اهضومغو  

ىهامتتل لب -ًاقباسً اريثك تخرص نأ دعب -بسحف ءودهب سفنتت يكل ال ةقونخملا نانفلا انأل ربكأ ةحاسم حيتي ذخأ يذلا رمألا  

اهلٍ نجسب هبشأ ةحوللا تناك نأ دعب ةحوللا يه ودغتف ،اهقمع يفو ،ةحوللا حطس ىلعو ،هتاذ مسرلا لعف يفٍ ةانأب

نم اهتاذ ةحوللا ررحي لكشب نيوكتلاو نوللا عم لماعتلا ىلع ةيرحو ةردق رثكأ ودبي هدجن ،ديرجتلا وحن نانفلا باهذبو  

نمً اللحت رثكأ هسفن نانفلا لعجيو ،ليوأتلاو نيوكتلل ةديدج تاناكمإ ىلع حتفنيً ءاضف ودغتف ،قلطملا ىلع اهحتفيو ،اهتاددحم  

لخادل لخاد نمً ارشابمً الاصتإ ودغتو ً،ةيفوص رثكأ ىحنم ةحوللاب هتقالع ذخأتف ،اهلخاد ىلع ةحوللا جراخ وه ام تاءالمإ
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