
 حبصت نأ ؟ةرشابملا ةياعرلا لاجم تلخد فيك .نيديج نيماع ةدمل ةرشابم ةياعر يئاصخأ تلمع .دنالربمك ةعطاقم يف لمعأ .اًماع 26 رمعلا نم غلبأ .كيرديس يمسا

 يئاصخأ لمعأ تنك دقل ،عقاولا يف .صاخشألا ةياعرل بح يدل ناكو لوضفلاب رعشأ تنك .اًعاو اًرارق ناك يل ةبسنلاب ،ةفدص نكي مل ةرشابم ةياعر يئاصخأ

 نم ةياغلل ةيزجم ةيلمع تناك دقل ؟ةرشابملا ةياعرلا لاجم يف لمعلا هاجت كروعش ام .ىرخأ تاونس ثالث ةدمل ةرشابم ةياعر يئاصخأ عم تلمعو ،ةرشابم ةياعر

 تناك ول ىتح نومستبي مهارتو مهيلإ رظنت امدنع .يصخشلا ىوتسملا ىلع لضفأ لكشب هب روعشلا كنكمي ةياعر ةأشنم يف لمعلا ريثأت ناك ،ةريثك حاون

 .دحاو صخشل هب مايقلا ىلع اًرداق تنك ام ىرت امنع ؟لمعلا اذه كيلع رثأ فيك .حاجنلا ديدحت اهب يننكمي يتلا ةقيرطلا يه هذه يل ةبسنلاب ،ةريغص ةماستبا

 لقن نم دبال ناك ةرملا هذه ركذتأ .دحاو وضع نيبو كنيب ثدحي ام ةيؤر وه ءيش لضفأ نكل ،ةفيظولا ةبوعص ىلإ رظنلاب ريثكلا لعف كنكمي ال هنأ حضاولا نم

 نولواحي صاخشألا .هل ةبسنلاب اًنمآ نكي مل كلذ نأ ظحالن انك .ةيكولسلا طامنألا ضعب ،رمنتلا نم نيعم ىوتسم ببسب ةيديلقت ةقطنم ىلإ بوقعي

 ،ءاقدصألا نم ةفلتخم ةعومجم هيدل نوكي نأ نكمي ثيح ةفلتخم ةقطنم ىلإ هلقن وه ،هلعفن ءيش لضفأ نإ ،يرادإ قيرفك ،انررقو هبيج فورصم نوذخأيو ،هعادخ

 نم اهب نكمت يتلا ةقيرطلا ةيؤرو .مهنم اًدحاو بوقعي ناكو ،نيميقملا عيمج عم ثدح ميظنت يه كلذب مايقلل ةقيرط لضفأ .هسفن لوح فلتخم عمتجم ءانبو

 .ةياغلل ةيضرم ةظحل تناك دقل .لبق نم هل ثدح ام لك نايسن هنكمأ ثيح ،ةدحاو ةرمل اًديعس نكيو ررحتلا نم اهب نكمت يتلا ةقيرطلا ةيؤر ،هتدحو نم جورخلا

 ينبفل امدنع نكلو رشابملا معدلا دوزم وأ «ةرشابم ةياعر يئاصخأ لطب» بقل يلع قلطُي نأل اًدبأ ططخأ مل .«يلطب تنأ» ،لاقو ،ريبك قانع يناطعأو ءاج

 .رشابملا معدلا يئاصخأ ريثأت اهب سيقأ يتلا ةقيرطلا يه هذهو ”.ةقيرطلا هذهب رعشأ ينلعجيل لاملا نم ريثكلا يل عفدي نأ نكمي دحأ ال“ ،تلق ،كلذب بوقعي

 نع ريثكلا ملعتتس .يدحتلاب بّحرو نيرخآلا ةايح نيسحت لواحو ،اًيلوضف نك يه يتحيصن ؟ةرشابملا ةياعرلا لاجم لوخد يف ركفي صخشل اهمدقت ةحيصن
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