
 شئ لزوم الشئ !

ايرٜٔ ال تسد غفاعتِٗ . ٚاذتقل نْق٘ الٜٛ قد َجقٌ     ايعظُا٤ يًسب ايرٟ َأل نٓٝطتٓا بايكدٜطني ٚايػٗدا٤  غهسًا
شٖا بٓا٤ ايهٓا٥ظ عدٜد٠ ، نبس نغهااًلايكبط٢ يف تهسمي٘ ٚاعتصاشٙ بكدٜط٢ نٓٝطت٘ احملبٛب١ . ٜٚأخر ٖرا ايتهسِٜ 

ِ ع٢ً نمسا٤ ايكدٜطني ٚاْػا٤ املكصٛزات ايق  تمقِ    ٚن طقادِٖ املبازنق١ ، المقن عقٔ ْظقِ ايتطقابٝ         نٜكْٛقاتٗ
اي  تس٣ٚ ضريِٖ املم١٦ٝ . بُٝٓا ٜس٣ آخقسٕٚ نٕ ايتهقسِٜ اذتكٝكقٞ ٜظٗقس يف ايتػقفال بٗق ال٤       ٚاملدا٥  ٚايتُا ٝد 

 مٝكات .ايكدٜطني ٚتًُظ بسناتِٗ ٚطًب ٚضاطتِٗ يف اي
ٚيهٔ بعض ايٓاع ال ٜهتفٕٛ بٗرا ، بٌ ٜسٕٚ نٕ املطٝحٞ امل َٔ ال ٜهسّ قدٜط٘ احملبٛب نُقا بقب  ال ومقٛز    

يف نحد ايهٓا٥ظ نٚ األدٜس٠ . ٚزغِ ايتٓاقض يف  طنم اضقِ " املٛيقد " عًق٢ ٖقرٙ      املٛضِ ايط٣ٛٓ ايرٟ ٜكاّ عاد٠ً
الِٗ ٜقسٕٚ   ،ظ نٚ  ضتػٗادٙ ،  ال نٕ ٖرا ال ٜػػٌ باٍ ٖ ال٤ يف ذنس٣ ْٝاح١ ايكدٜ املٛاضِ حٝح نْٗا تكاّ عاد٠ً

عقنٕ حقبِٗ يصقاحب     يف  نضاضقٝاً  نَقساً  – ايسٚحٝق١ طبعقاً   –قاَق١ ايطقٗسات    يف ْصب االحتفاالت ٚحنس ايربا٥  ٚ
،  الإذا نإ املٛيد غق٦ٝاً  .ايبُب ٚاملسا ٝ  ٚنيعاب ايٓٝػإ الٗرٙ نَٛز ال َفس َٓٗا املكا٢ٖ ٚاملٛيد ، المن عٔ 

 الٗرٙ األَٛز ٢ٖ ايػ٧ يصّٚ ايػ٧ !
ننٛاب  صٚازٜٚكِٝ ايٓاع الرتات ط١ًٜٛ يف ٖرٙ املٛاضِ ، ٚتتعازف األضس املتجاٚز٠ يف ايػسف نٚ ارتٝاّ ، ٜٚتبادٍ اي

، ثِ حًٌ احملػ٢ ، ٚضسعإ َقا تتُقدد ايعنققات ٚتٓبطقن ايٓفقٛع ٚتٓفقسر األضقازٜس        ٚننٝاع ايرتَظ ايػاٟ 
 ! -ايسٚح١ٝ طبعا  –حملب١ ٜٚستبن ايٓاع بٛغا٥ج ا

َا نغاع٘ بعض ٖ ال٤ ايٓاع عٔ ختصصات يًكدٜطني ! ، الٗرا ايػٗٝد َتخصص يف زد املفكٛدات  ٚغسٜب حكًا
َٚٔ ضاع َٓ٘ غ٧ ًٜجأ  يٝ٘ ٜٚٓرز ْرزا حمرتَا .. ٚذاى َتخصص يف غفا٤ األَقسا  ، ٖٚقرا يف ياٜق١ األطفقاٍ ،     

، ٚآخس يف ايػفا٤ َٔ ايعكِ .. َٚقٔ ٜعًقِ الس قا تقصداد ايكا٥ُق١      س١ٜ ايطحٚذاى يف  شاي١ ايعهٛضات ٚالو األعُاٍ 
يٝصب  يدٜٓا َٔ ٖٛ َتخصص يف ختًٝص ادتُازى ، ٚآخس يف  ْٗا٤ نٚزام ايطفس ٚثايح يف  حماز عكٛد ايعٌُ َٔ 

ْادٜق٘  ألحقد ايػقٗدا٤ املهقسَني ،  ذا القاش      ٜٓقرز ْقرزاً   قبطٝقاً  ارتازر !! ، ٜٚػٗد ايهاتب بٓفط٘ نْ٘ زن٣ صدٜكًا
 نس٠ ايكدّ !!حامس١ يف املفمٌ يف َبازا٠ 

ٜٚطققتجٝب نققجريٕٚ اققرٙ األالهققاز ، ٜٚتٛقفققٕٛ نَققاّ َػققانٌ حٝققاتِٗ يف غققًٌ ، الكققد نتبققٛا املػققه١ً يف ٚزققق١   
ٚحػسٖٚا يف ايصٓدٚم ايص ا ٢ ايرٟ حي٣ٛ زالات قدٜطِٗ املفمٌ . ٚقد غاٖدت َٔ ٜصسٕٚ ع٢ً الطق  ش قار   

حمقاٚيني  يصقام قطعق١ ْكقٛد بص قار املكصقٛز٠ ، ٖٚقٛ         طقٜٛنً  َٔ ٜجقابسٕٚ ٚقتقاً  ٚاألٜك١ْٛ يٛضال ايٛزم بداخً٘ ، 
 ،  ذ ٜطتٓد  ىل نٕ ايكدٜظ ٜترنس املًتصكني ب٘ ٚيٝظ املبتعدٜٔ عٓ٘ ! ضًِٝ متاًَا -يف زنِٜٗ  -تصسف 

تعقني ايهطقاىل ،   ٚعبجا حتاٍٚ  الٗاّ ايٓاع نٕ اهلل ال ٜكدّ يٓا َا ْطتطٝال حنٔ نٕ ْفعً٘ ألْفطقٓا ، ٚنٕ ايطقُا٤ ال   
عًق٢   ٚخسٚ قاً  نساّ ايكدٜطني ٖٛ يف االقتدا٤ بطريتِٗ ، ٚيهٔ دٕٚ  د٣ٚ ، الٗرا ايهنّ ٜعتربْٚق٘ ٖسطكق١ً   ٚنٕ 

 ! ٚ ْا هلل ٚ ْا  يٝ٘ زا عٕٛيكٛاعد اإلميإ املصٕٛ،  ٚحتطًُٝا، ايسنٟ املطتكِٝ 
 


