
 حوار الفلسطينيين 
 بين العقل والواقع ومخططات شارون وردود أفعالنا

ليس ما قامت وتقوم به إسرائيي  سياسرو وح بابراإ وإ مرا جريد اسيرس ئسرمه ئلجرااو يوي ومرو مر ي  مر  

ئلت كي  وئلعابسة وئلا و . أما مقاصسه فوئضبو ل ا. غيا أ ها ابما كا ت خافيو على ئلكثياي  في ئلعالمإ بم  

 يهم معظم ئإلسائييليي ي.ف

فهرر  عرراع ئلعررالم قبرر  ئليرروم سياسررو يواههررا ئلررب و وئلبقررس ئلجخصرري ويوقعهررا فرري بماقررو عررسم تقررسيا  

ئلخصمإ وي ي  لها ئلتصاع على مذئ ئل بو ئلجاذ غيا ئلمسبوق ضس  عيم يتمتر  بمكا رو ايريس سولرو. ومرو 

ئلقراسة وئلسياسريي إ ويجرب  فري ئلخصرم تصاع يصسم ئلبرس ئإل سرا ي ئلكراي  فري امير  ئلبجرا  امير  عر  

)ئلذي مو  ب  ئلفلسطي يي ( ويطلق طاقات كا ت مامسة؟ي ألم يا جااو  كيع أست ئلمبال و في ئستخسئم ئلقوة 

ضس مقا ئلاييس في ائم ئلله وأسى ئحبتقاا وئحسرتهتاا ئلرذي ئ طروى عليره ذلر  كلره إلرى عكرس ئلمطلرو  إذ 

وكسات وضعيو بظا ئلتاو  ئلمفاوضو على ئلبلرس كلهرا؟ي ومر  كرا  مر  خاات ئل اس غيا مباليو بالموتإ 

ئلسياسو ـ بتى بم طق ئإلسائييليي  أ فسهم ـ أ  يم   جااو  مبعرو  ئحتبراس ئرواوبري مياير  موائتي روس 

ثم ممث  ئرمي  ئلعام لألمم ئلمتبسة تياي حاس  م  مااس مقابلو أبو عماا؛ علما برن  ئحتبراس ئرواوبري مرو 

لسوق ئلذي يستواس أكبا قسا مر  ئلسرل  ئإلسرائييليوإ وأ  إسرائيي  ئلسولرو مسي رو بمولرسما  فسره لقرائا مر  ئ

ئرمم ئلمتبسة؟ي وم  م  ئلسياسو ـ أيضا بم طق ئإلسرائييليي  ح ئلعرا  ـ أ  يمعر  جرااو  فري ا و ره بترى 

لقررو  فرري مقالرره ئلم جرروا فرري يضررطا ئلكاترر  ئليهرروسي ئرمايكرري تومرراس فايررسما  ئلمتعلررق قلبرره ب سررائيي  ل

ئل يويوا  تايم  يوم ئرابعاد ئلماضي: "يتساد  ئلماد بقا أليس ما يايسه ئلسريس جرااو  مرو  سرع ئلباكرو 

ئلوط يو ئلفلسطي يو بنساما علرى أمر  أ  ترنتي سرلطو فلسرطي يو عايبرو ذئت يروم فتستسرلم ببسراطو ل برت   

يسلكه ئلسيس جااو  فذل  لر  يوصر  إح إلرى ئلرسموإ. وإذئ سراا ئإلسائييلي؟.. ف ذئ كا  مذئ مو ئلطايق ئلذي 

فايق بوش فري ئلواهرو ذئتهرا فسريواسه ذلر  مروئاس ئل رسم. وترذكاوئ سئيمرا أ  ئلع روئ  ئلاييسري لسرياة بيراة 

 جااو  ئلعبايو مو: إ ه ح يقع ع س أي ضود أبما. " ئ تهى ك م فايسما . 

ج  فيه ئلاائفات بابا ضس ئلاسائ  وئلسقوع وئربروئ  وئلجربابي  ثم.. م  عاع ئلعالم قب  ئليوم قتاح ت 

وموتوائت ئلتكييعإ بي ما صفوع ئلسبابات تبمي ئلاائفات وت تا  ئلهوئد بآحع ئلصليات ئل اايو م  مختلع 

ئرسلبوإ وبي ما م اسي ئلايش ئلمسا  بنبس  آحت ئلبا  ي راسي ئلراييس ئلرذي مرس يسيره للسر م ووقر  علرى 

 قات: ئخاج خ   عجا سقايق وإح  سف ا ما تبقى م  ئلمب ى على اأس ؟ي ئحتفا

ح.. ح.. ليست مذه سياسو وح بابرا. إ هرا فقرسئ  مطلرق لألعصرا إ وت كير  برس ي و فسري وبجري يبرااه  

جررااو  ل فسرره بالمقاصررس وئلمخططررات ئلترري يبجررا أتباعرره أ هررا ذئت أمميررو ئسررتائتيايو لمسررتقب  إسررائيي إ 

أ ها صاات بال ظا إلى ئستبالو  ااح تل  ئلمخططاتإموضوعيا وعملياإ عبااة عر  مسرل  عصربي وئلبقيقو 

م ئاي ي طلق م  بقس ماي  على ئلفلسطي يي  واييسهمإ وي طلرق أيضرا مر  خيبرو ثقيلرو يبرس بهرا جرااو إ 

لرذي بقرق ر ه م  بير  أائس أ  يصر   ل فسره بعرس تاايخره ئلعسركاي مكا رو ئلر عيم ئلسياسري غيرا ئلم را إ ئ

لإلسائييليي  ئرم  ئلمطلق وئلهيبو وئلافاه ئحقتصراسيإ فرواح بي مرا أعمر  فري ئلفلسرطي يي  سريع ئحغتيرا  

وئلقصع ئلاوي وئراضي وئلبباي بعسس مر  ئلعمليرات ئلثنايرو فري عمرق إسرائيي  يفروق مرا وقر  فري عهروس 

ررعه أبررس  ت   ماررسسئ فرري م رراطق ئلسررلطو وفواحإبي مررا غررا  سرريع ئحبرر… غيرراهإ فنضرراإ ئرمرر  كمررا لررم ي ض 

ئلوط يرروإ بالصرربيو ئلفلسررطي يي  ي بقررو  سبابررات ألمياكافررا فرري ئلجرروئاإ كررن هم أسررائ  مرر  ئلررسبابيا تتاصررس 

عها أبس  وفواح بي  ضا  بصاائ مجسسئ وج  بابرا ئقتصراسيو … اؤوس ئل  ئةإ فنضاإ ئلهيبو كما لم ي ض 

ئخر  إسرائيي  وبترسموا فري سرعا صراع ئلجريك إ فنضراإ ضاوسا على ئلفلسطي يي إ بن مو واكروس وبطالرو س

 …ي ئلافاه كما لم ي ضعه أبس 

لك  مذئ ئلطاغيو ئرثيم ظ  م  ذل  يبتفظ في ئلسابو ئلسياسيو ئإلسائييليو بتنييس قروي ابمرا ُضرع ُع ئ    

  على ئلترنثيا ولك ه لم يتبسس على ئلاغم م  فج  صاببه ئلمضاعع. وذل  أ ه أوتي قساة ئل وغاييي  ئلساالي

في م  مم أضعع م هم إائسة أو بيلو أو ااما. فساات ئل خبو ئليمي يو م  وائيره وقرس خرساما بوعروسه برو  

با ام  ئلمذببو وئلترسميا وئلتهايرا للفلسرطي يي إ مطالبرا ئلامير  بم يرس مر  ئلوقرت كري يرؤتي ذلر  ئلبا رام  

له وإلى ئربس. أما ئل خ  ئليساايو فساياته م  قبير  ثماته أح ومي تسميا ئلكيا  ئلوط ي ئلفلسطي ي بك  أجكا



ئح تها يو وعجق ئلسلطو ئلمنثوا ع  أعمسة ب   ئلعم  و فراقهم للراأي ئلعرام ئليمي ري ئلمر ئجإ وعلرى اأس 

مؤحد جيمو  بياي  وب يامي  ب  إليعي ا ئللذئ  ساائ فري اكابره طرايعي  علرى ئلراغم مر  أ همرا ئسرتباح فري 

 ئتي  للت فيذ أكثا م  كو هما جايكي  في ئلقائا.. ئيت ع جااو  أس

وما ئ  جااو  يكابا بم طق )ع ـ  ولو طااتي( متخي  أ  مخططره  رااو و افرذ وأ  كر  مرا يل مره قلير   

م  ئلوقت. وفي ئعتقاسه أ  ئلوقت يبم  إليه ئل بن ئلسعيس ومو بسو  با  أمليرو فلسرطي يو تبقرق لره مرا لرم 

ته ومسئفعه. ومو ياىإبعي  موئهإ في إصائا ئلمالس ئلتجايعي علرى ببر  ئلثقرو فري يتبقق بطايائته وسبابا

ئلتجكي  ئلو ئايإكما ياى في ئسرتقالو ئلرو ئاةإ تجرققا فري ئلكيرا  ئلفلسرطي ي. وم را  فايرق فري باكرو فرتو 

ئلعليراإ  يقو  عل ا وليس سائ إ  ئلعمليات ئلتفايايو ئحستجهاسيو سئخ  ئلخط ئرخضا تسح للمصلبو ئلوط يرو

ويقو  إ  على ئلقياسة أ  تبسأ بضبط ع اصا فرتو ئلتري ئ سراقت وائد ئلعمر  ئلعسركاي تمهيرسئ لضربط ع اصرا 

بماس. وم ا  في ئلمقاب  ئلفايق ئلذي يقو  إ  ئلمقاومو يا  أ  تستما وإ  تسر  سر وئت مر  ئلمفاوضرات 

اس  ئلسئيا تجققا في ئلكيا  ئلفلسرطي ي. م  ئإلسائييليي  لم تال  للفلسطي يي  جييا. وياى جااو  في مذئ ئل

ومو ي سى أ  ئلفلسطي يي  بي  يختلفو  فر  هم يختلفرو  فري إطراا ئلوبرسة ئلوط يروإ وإ  ترواههم لإلصر ح 

كا  أسبق م  م اسئة أمايكا وإسائيي  ب ص ح لفظي ح يع ي في ئلبقيقو غيا إاكا  ع اصرا متعاملرو معهمرا 

 يو. وي سرى أ  ئلرسماا ئلهاير  ئلرذي يوقعره بالفلسرطي يي  وعمليرات ئلقتر  فوق ظها ئلجع  وئلقضيو ئلفلسرطي

ئليومي لم تسإ للفلسطي يي  خياائ سو  خياا ئلمقاومو وئلوبرسة ئلوط يروإ وأ  ئلجرااإ ئلفلسرطي ي قراسا علرى 

فرو فاو إائسته على ئل خ  وئلفصاي  إ  أست ئاتهاسئتها إلرى ئحبترسئس فري ئلتعبيرا عر  واهرات ئل ظرا ئلمختل

ومسست ئلوبسة ئلوط يو تهسيسئ اسياإ فقرس تعر  ت فري ئلجرااإ ئلفلسرطي ي بالرو مر  ئلرت بم ئلميرسئ ي ئلقروي. 

وي سى أ  مباصاة ئلاييس عافات وصببه وئلتضييق عليهم بهذئ ئلجك  سف  مختلع ئلجخصيات ئلمسرؤولو 

يا في ئلقياسة ئلبسيلوإ ر ه ح يعق  ذئت ئحاتهاسئت ئلمخالفو إلى ئلباص على إصسئا ئلبيا ات ب في مااس ئلتفك

ئحجت ا  بني ت ييا في ئللبظو ئلباضاة بي ما ئلاييس ئلرذي يمثر  جخصريو ئلبلرس وقمرو ئلجراعيو ئلفلسرطي يو 

مبجوا في مذئ ئلسا  ئلخسيس. وبرسيهي أ  مرذئ ئحعتبراا مرو ئلرذي سفر  باكرو فرتو بصرائ إلصرسئا بيا هرا 

وئبسة موبسة خلع اييسها وإ  كافو أطا ئلباكو تلت م فري امير   ئلذي يقو  بوضوح إ  ))باكو فتو باكو

 تباكاتها وئتصاحتها بقائائت وتوايهات ئللا و ئلماك يو باياسو ئرخ ئلاييس أبو عماا((. 

وئلجيد  فسه يصسق بال سبو لمختلع فصاي  ئلعم  ئلوط ي وئإلس مي. فاحتفاق في ئلاوما باص  فيما  

اسئتهرا برو  ألرع مسرنلو ومسرنلو. ولر  تبلرا ساارو ئحخت فرات بي هرا أبرسئ مرا يجرتهيه بي ها ولرو ئختلفرت ئاته

جااو  م  خوو بعو ئلفلسطي يي  في سماد بعو أو قسمو ئلجع  ئلفلسطي ي إلى  صرفي :  صرع سراا  

 و صع ساي . إ  مذه ئلمسنلو مستبيلو وح يبلم بها إح ذل  ئلذي يعيش سئخ  أومامه. 

 ب  ح  قو  ك ما ل سته   ئلمع ويإ وح  قل  م  جن  ئخرت ع ئحاتهراسئت ولك  را  ضريع كري  برام   

عليه بالباما  ئلساط : مهما يك  أما ئحخت فات ئريسيولوايوإ ومهما تك  ئلفاوة بي  ئحخت فات ئلتبليليروإ 

 فالبقيقو ئلعمليو تالت في أماي  ئث ي : 

قاومو علرى ئخرت ع ألوئ هرا جرملت امير  ئلفصراي  وامير  ئرايرا  وامير  ئلطبقرات ئرو  ـ إ  أعما  ئلم 

واميرر  ئلمررس  وئلقرراى. لقررس قامررت فررتو وئلجررعبيو وئلسيمقائطيررو بررنلوئ  ئرعمررا  ئلعسرركايو كافررو مثلمررا قامررت 

 بماس وئلاهاس. ولم ي فاس أبس سو  أبس بلو  وئبس م  ألوئ  ئلعم . 

س في ئلاا   ئلفلسرطي ي ئسرتاابت أكثرا مر  مراة للم اجرسئت ئلتري طلبرت وئلثا ي ـ إ  بماس وغيا بما 

م ها ئلتوقع ع  ئلعمليات سئخ  ئلخط ئرخضا وعسم إعطاد ذايعو إلسائيي  فري عرسوئ ها علرى ئلفلسرطي يي . 

وفي ئعتقاسي ئلذي أب يه على مذه ئلسوئبق أ ه إذئ كا ت م ا  ضما و لوقع إط ق ئل اا مر  اا ر  إسرائيي إ 

  امي  ئرطائع ئلفلسطي يو تلت م بما تتعهس به ئلقياسة ئلفلسطي يو م  وقع إط ق ئل اا. فذل  جيد سبقت ف 

ممااسرته مرر  قبرر . ومررا يقرا  خرر ع ذلرر  فرري ئلتصرايبات ئلصرربافيو إ مررا يقررا  ينسرا مرر  إمكررا  توقررع ئ لررو 

لرى ئلرذئكاة بسرهولو مرا برس  ئلعسكايو ئإلسائييليو ع  ئلمضي قسما في مخطط جرااو . و سرتطي  أ   عيرس إ

مؤخائ م  توقع ئلعمليات سئخر  ئلخرط ئرخضرا مرسة خمسرو وأابعري  يومرا كاملروإ فري بري  ئسرتمات أعمرا  

ايش ئحبت   بتصاعسما وتسااعها كن ها على سباق م  ئل م  إل هاد ئلواوس ئلفلسطي ي. ومذئ ئلمثا  بس  

 ئستف ما جااو  باغتيا  بعو ئلقاسة ئلفلسطي يي . سابقا فتوقفت ئلعمليات سئخ  ئلخط ئرخضا إلى أ  



ئلمجركلو قايمررو فرري ئلاا رر  ئإلسرائييلي ح ئلفلسررطي ي. وجررااو  ح ياهرر  بقيقرو كررو  ئلفلسررطي يي  كلهررم  

بقضهم وقضيضهم مستعسو  لوقع إط ق ئل اا بجاط أ  يتوقع إط ق ئل اا م  اهو ئإلسرائييليي  ئلرذي  ح 

ب يررائ هم بتاتررا. غيررا أ  جررااو  يعتقررس أ  وارروس ئإلسئاة ئرمايكيررو ئلباليررو فاصررو تقرراس  يررائ  ئلفلسررطي يي  

ذمبيو م  ئلسماد لت فيذ ئلب  ئلجااو ي للقضيو ئلفلسطي يو ئلذي يرتلخص فري ئلقتر  وئلتهايرا وئإلبقراد علرى 

قتصاس ئإلسائييلي عسس م  ئلفلسطي يي  تبت ئلبكم ئإلسائييلي كاع للقيام بارعما  ئلاثو وئلقذاة في خسمو ئح

ح غيا. وم  م ا فهو ح يايس أ  يوقع ئل اا بتى لو صاا ئلفلسطي يو  مااس عصرافيا م راسة ت جرس أ جروسة 

 ئلس م. 

إ  ئإلبصررادئت ئلترري تبرري  باررم ئلمرروت وئلارراح وئإلعاقررو وئل سررع وئلتررسميا وئلتاايررع وئلمصرراسائت  

  بوضوح. وقس كا  مما يستاعي ئح تباه في ئإلغاائت ئلوئقعو على ئلفلسطي يي  مايلو وتس  على  وئيا جااو

ئرخياة ئلتي قامت بها ئلمساعات ئإلسائييليو في بي ئلجرااعيو وبري ئل يترو  ئلمتاراواي  ب ر ة أ  مسفعيرو 

ئلسبابات قامت بتسميا م ا   ئلجهسئد مبمس فابات وم ذا ياسي  ومبمس بلسإ وكلهرم ئستجرهس فري عمليرات 

ئخ  بسوس قطاإ غ ة. وتل  اسالو تقو  إ  ئلمقاومرو مري ئلمم وعرو أيرا كرا  ميرسئ ها ضس مستوط ات قايمو س

عرسم  % 011ومكا هاإ ويايس ئإلسائييليو  توقي  ئلاسميي  ئلفلسطي يي  على وثيقو برن هم يضرم و  ب سربو 

د بارا مر  قيام أيو اهو فلسطي يوإ اسميو أو جعبيوإ بنيو عمليو ضس ئحبت   مهمرا كرا  جركلهاإ ولرو ب لقرا

 قب  تلميذ مساسو.. 

يقو  ل ا ئلعق  إ  علي ا إبسئد ئلماو و ئلسياسيو ئلقصوى م  أا  ئ ت ئإ ئلذائي  م  يس جااو إ ح سريما  

أ  ميرر ئ  ئلقرروى مخترر  مررذئ ئحخررت   وئلعررالم ئلعابرري يتفرراج علررى ئلمررذئبو عرراا ئ عرر  ئلمجررااكو بثقلرره فرري 

قرس تخفرى علررى غيا را وح تخفرى علي را يرسل ا أ  جرااو  مصرمم علررى ئح تفاضرو. ولكر  إسائك را للبقرايق ئلتري 

ئحسررتف ئ  سو  مرروئسة مرر  أارر  ئسررتسائج اسوس ئرفعررا  كرري تبقررى ئلبلقررو ئلمفاغررو مسررتماة. وجررااو  لرريس 

ئلم فاس بذل  سو  بوش وطاقمه. فما تابع اه م  تضييق على ئلعرائق ئلجرقيقإ ومرا أبرسئه ئلعرائق مر  ماو رو 

ليه بنيو  تياوإ يبمل ا علرى ئلقرو  إ  ئلمخططرات ئلموضروعو ع رس كر  مر  ئلتراب  وئلمتبروإ ح  ئيسة لم تعس ع

تتوقع إح على ئكتما  ئلتاهي ئت. وفي ئلبسئيو كا ت ئلذايعو موقع ئلعائق م  مسنلو عروسة ئلمفتجري إ فلمرا 

لره علير  أ  تسرقط  أعل  ئلعائق موئفقته علرى عروستهم سو  جراوط  ر وح علرى اأي إخوئ ره ئلعرا  ئلقرايلي 

ئلذايعوإ إذئ بباو اسيسة تقام بال وا وئلبهتا  مي باو ع قو قسيمو بي  ئلعرائق وأسرامو بر  حس . وثرابات 

ئلوحيات ئلمتبسة طوئ  ئلوقت على تاسيس ئرسطوئ و ئلسعاييو ئلسوسئدإ أسطوئ و ئبتوئد ئلعرائق علرى أسرلبو 

عرائق يمكر  أ  يصر   ق بلرو  وويرو فري ظراع ثر   سر وئت كيماويو وااثوميو و وويو.. تااة يقولرو  إ  ئل

وتااة خ   س و وأخاى خ   ستو أجها. وكا ت آخا ئلسعايات وئلذائي  مي ئلتي تفترق ع هرا ذمر  بروش إذ 

 اع  ل فسه ثنائ بايتا ع س صسئم بسي إ بسعوى أ  صسئم كا  يباو  قت  اواج بوش ئرو . 

كري تمامرا. ففري ئلبسئيرو كا رت ذايعرو جرااو  أ ره يايرس مر  ئلطراع وئلمثا  ئلجااو ي م طبق علرى ئرماي 

ثم صاا يطل  إسئ و ئإلاما  على لسا  ئلسلطو ئلفلسطي يو بوضوح.  % 011ئلفلسطي ي وقع ئلع ع ب سبو 

فلما أصسات ئلتصايو ئلمطلو  وسئومت عليه صراا ئلمطلر  مباابرو ئإلامرا  )فري ئلبري  ئلرذي ضرابت فيره 

مائكر  قروئت ئرمر  وئلجراطو ئلفلسرطي يو فري امير  ئلم راطق  01ئ  ئرباتجي وئإلع طايائت جااو  م  طا

ولم يعس لسى ئلسلطو ئلفلسطي يو أاه ة وح مقائت وح موئق (. ثم صاا ئلمطلر  إصر ح ئلسرلطو ئلفلسرطي يوإ 

وما وئبسئ ثم ع   ئلاييس ئلم تخ  للجع  ئلفلسطي ي. وفي غضو  ذل  لم تتوقع ئ لو ئلبابيو ئلجااو يو ي

ع  ئلقت  وئلتسميا وئحعتقا  وئلتاايع ومسم ئلم ا   واسم ئ باا وئلت ل ر  فري م راطق ئكتظراظ ئلفلسرطي يي  

 وتخاي  ك  ما يعت و  به م  تائ  وعمااة وآثاا.

مذئ ئلك م مواه بصواة خاصو كي يتذكاه ويضعه في ئحعتبراا ئإلخروة ئلرذي  يترسئولو  فري جرن  أجركا   

عسكايوإ وئلرذي  ي برو  بال يمرو علرى أطرائع فري ئلسرابو ئلفلسرطي يو بسرب  قيرام مرذه ئرطرائع ئلعمليات ئل

بنخطاد في ئختياا ألوئ  ئلعمليات وئختياا ئلتوقيتات. ومم يقولرو  إ ره لروح مرذه ئرخطراد )وبعضرهم يرسعوما 

تره ولمرا قرام جرااو  مؤئمائت ضس مجاوإ ئلسلطو ئلوط يو ذئته( لما أخذت ئلتطوائت مرذئ ئلم برى ئلرذي أخذ

بما قام بهإ ويضيفو  إ  م  بق ئلفصاي  ئإلس ميو أ  تمااس سوائ سياسيا أسروة ب يامراإ ولكر  لريس مر  

 بقها وح م  بق أبس أ  تكو  له ميليجيا مسلبوإ ر  ئلسلطو ح تتبم  ث اييو ئلقائا ئلعسكاي وئرم ي. 



لرم يعرس فري ئلوسر  ئلبرسي  عر  إصر ح فري ئلسرلطو أمام ت ئيس ئلهامو ئلجااو يو بر  وسرعااما ئلمبمروم  

ئلفلسطي يو وح يب  رو . إ  ئل راس يبيترو  كر  ليلرو غيرا عراافي  كيرع سريكو  صربابهم ئلترالي. وأولرويتهم 

ئرولى مي تنمي  لقمو ئلعيش روحسمم. وئلبكومو ئلمستقيلو ئلتي تعتبا بكومرو تسرييا أعمرا  ح تملر  اؤيرو 

 . وامي  ئلذي  يوصفو  بن هم )مطلعرو ( يعيجرو  فري ئ تظراا ئلضر ط ئرمايكري ئستائتيايو لموئاهو ئلوض

على إسائيي  لف  بصرااما ئلمضراو  علرى ئلمقاطعرو برائم ئللره. وئرمايكيرو  ئلرذي  م بروئ جرااو  ئلضرود 

ئرخضا رفعاله كافوإ يكتفو  آ يرا بر ط ق ئلتصرايبات ئلتري تطلر  مر  إسرائيي  إ هراد مرذئ ئلبصراا. ولك هرا 

تصايبات مقصوس بها تقسيم وابو ومميو ل سته   في ئلم طقو ئلعابيو. أما ئلبقيقو ئلتي ح تخفرى علرى كر  

م  يستطي  ئلتميي  بي  ئلبقايق وئلمظاما فهي أ هم متوئطيو  في لعبو ئستخسئم ئلوقت للبصو  م  ئلاييس 

 سإ وابمرا للبصرو  علرى إقرائائت ئلمباصا على إقائا بتابي  م  تسعومم إسائيي  مطلوبي  إلى خرااج ئلرب

أخاى فذل  ما يفهمه ئلماد م  آخا تصرايبات ئلراييس عر  ئلمبافظرو علرى ئلثوئبرت وعرسم ئلتفرايط ببقروق 

 جعب ا مهما غلت ئلتضبيات. 



 


