#األَظاس يرشائًىٌ و َرخىفىٌ يٍ انكىانُس
سغى انحظُهح انًحممح نحذ أالٌ و انًشذثح انصاَُح انرٍ َحرهها فشَك شثُثح ذُاسخ إال أٌ
أَظاس انفشَك غُش يرفائهٍُ ترحمُك هذف انظؼىد فٍ ظم انؼذَذ يٍ انًؼطُاخ يٍ تُُها
هشوب إذحاد انكشيح فٍ انشَادج تؼششج َماط ػٍ انشثُثح و كزا َمض انرؼذاد فٍ تؼض
انًُاطة كًا أٌ نغُاب انسُىنح انًانُح دوس كثُش فٍ ذؤكُذ أَظاس انشثُثح ػهً نؼة وسلح
انظؼىد سُكىٌ طؼة جذا.
هزا و ذحذز أَظاس انشثُثح ػٍ لضُح انكىنسح و انرٍ ال َجُذها يسؤونٍ َادَهى فٍ ظم
غُاب يٍ هى لادس ػهً انىلىف فٍ وجه تؼض يسُشٌ األَذَح السًُا و أٌ يا حذز فٍ
تؼض انهماءاخ جؼم األَظاس َمرُؼىٌ تظؼىتح انًهًح تًا أٌ كم انًىاسى انساتمح نؼثد فُها
انظشوف انخاسجُح دوس كثُش فٍ طؼىد األَذَح و هى اِيش انًًاسس تٍُ تؼض االَذَح
ويماتهح هالل انثشض أياو اذحاد انكشيح وفىص فشَك انكشيح دنُم ػهً أٌ ػًهُح انكىانُس
ذظُغ انحذز.
و َشجغ أَظاس انشثُثح أَضا سثة اترؼاد انفشَك ػٍ نؼة وسلح انظؼىد هى انرؼصشٍَ
انًسجهٍُ أياو كم يٍ هالل سُك وشثاب يشؼم سُذٌ انشحًٍ و هى اِيش انزٌ جؼم
انفشَك َضُغ ػهً َفسه فشطح انرىاجذ فٍ انًمذيح تًا أٌ يٍ َثحس ػٍ وسلح انظؼىد يا
ػهُه سىي انثحس ػٍ َماط أكصش و أٌ ال َضُغ انُماط داخم انذَاس .
#انظؼىد فٍ أَذٌ انالػثٍُ وػهً انجًُغ انىلىف يؼهى
َظشا نكم انًؼطُاخ انرٍ ركشَاها ،فئَه ال َخرهف االشُاٌ فٍ أٌ انشثُثح ًَهك أكثش حظىظ
وأكصش فشص اللرطاع وسلح انظؼىد ،ونكٍ ذثمً كم ذهك انرىلؼاخ يجشّد أفضهُح ػهً انىسق
وكشج انمذو ال ذؼرشف تانًُطك وأتىاب انًفاجآخ َثمً يفرىحا .إال أٌ انشٍء األكُذ أٌ يظُش
انشثُثح هزا انؼاو ولثم  12جىنح يٍ انُهاَح ،هى تٍُ أَذَه وانًسؤونُح األكثش ذمغ ػهً ػاذك
انالػثٍُ ،انزٍَ َؼ ّىل ػهُهى كصُشا نرحمُك هذف أطثح حهى وكاتىس تانُسثح نألَظاس وكم
آيانهى يؼهمح ػهً يطشاٍَ وصيالئه ،نهىطىل إنً انهذف انًُشىد تششط أٌ ذمف اإلداسج
واألَظاس ولفح سجم واحذ يغ انالػثٍُ .
يهذٌ ػثذ انمادس

