
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(51-8 :3 شسطيت)
ٌةقداصص ُشسُطيت يدلو اي

نأا ُديرأا اهايإاو ُةملكلا يه
اونمآا نيذلا متهي ىتح َررقت
ِلامعألاب ِمايقـلا  ِهـلـلاـب
ُلامعألا يه هذهف .ةنصسا
اـمأا *ةـعـفاــنــلاو ُةــَنــصسا
ُةـيـناـيَذــهــلا ُتاــثــحاــبا

ُتاــموـــصصاو ُباـــصسنألاو
ةيـصسوـماـنـلا ُتاـكـحاـماو
ٍةعِفان ُغ اهنإاف .اهْبِنَتجاف
َدعب ِةعدبلا ُلجرو *ٌةلطابو
ْشضِرعأا ىرخأاو ًةرم ِراذنإلا

كلذك وه نَم نأا ًامِلاع *ُهنع
ِةئيطا  وهو فَصستعا دق
*هصسفن ىلع هصسفنـب يـصضقـي
وأا َشساـمـِترأا ُتلـصسرأا ىـتــمو
ينَيتأات نأا ْرِدابف َشسوكيخيت
دق يـّنأل َشسـِلوـبوــكــيــن إا

امأا *كانه َيتصشُأا نأا ُتمزع
ِشسوـماـنـلا مَـلـعـم ُشساــنــيز
 دــِهــتــجاـــف ُشسوـــلـــُبأاو
ئل ِبهأاتـم اـمـهـعـيـيـصشت
ملعتيـلو *ٌءيـصش اـمـهزِوـعـُي
ِلامعألاب اوموقي نأا انووذ
ِتاــجاــحــلــل ِةــحـــِلاـــصصلا

عما ءابآا دحأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارلا وكسسا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب عقاولا دحألا 3191و
ماعلا نم ًءادتباو ةنصس ّلك نم زو
ءابآا ىرـكذـل ةـصسيـنـكـلا دـّيـعـت ،815
نـيذـلا عــبارــلا وــكــصسا عــما
154 ماع اينوديقلـخ  اوـعـمـتـجا

ناـإلا اودّدـحو
برـلاـب قـّلـعـتا
،حـيــصسا عوــصسي
بّرلل ّنأا نلعم
تعيـبـط عوـصسي

 دحاو موـنـقأا،
ةـّيـهـلإا ةـعـيــبــط
،ةّيرصشب ةعـيـبـطو
وه حيصسا ّنأا يأا
ناصسنإاو لماك هلإا

،اًعم ٍنآا  لماك
كلذب نـيدمـتـعـم
انيلإا لصصو يذلا يهلإلا نعإلا ىلع

 ا باتكلاشسّدق. 
:عـما اذـه ءاـبآا هـنـلــعأا او

قافتاب ،نلعن صسيّدقلا ءابآل اًعبت»
دحأا دحاوـب فعـن اـنـّنأا ،تاوــصصألا
 لـماــكــلا ،عوــصسي اــنــّبر ،نــبلا

وهو ،هتوصسان  لـماـكـلاو هـتوـهل
شسفنلا وذ ّقا ناصسنإلاو ّقا هلإلا
ةكصشم ةعيبط نم ،دصساو ةلقاعلا

نـمو ،هـتوـهل ةـهــج نــم بآلا عــم
ةـهـج نـم اـنـعـم ةـكصشم ةـعـيـبــط
ّلإا ءيصش ّلك  انلثم وهو ،توصسانلا

 اا ؛ةئيطلبق بآلا نم دولو
،هّايإا وهو توهلا ةهج نم روهدلا

 خألا ةـــنـــمزألانـــم دلُو نـــَم ،ة
لـجأا نــم هــلإلا ةدلاو رــم ءارذــعــلا

دحاو وهو :توصسانلا بصسحب انصصخ
ّذفلا دولوا ،دّيصسلا ،نبلا ،حيصسا دحأا
،تعيبط  امك فورعا (دحوألا)

ماصسقنا لو لّو لو ششيوصشت نود نم
هـــيـــف لاوز ل يذـــلا ،لاـــصصفـــنا لو
ببـصسب ةـّتـبـلا تـعـيـبـطـلا فـتـخل
ّلك ةّيـصصاـخ هـيـف ىـقـبـت لـب ،دالا

ةظوف امهنم
يـــــــقـــتــلــتو
 ىرــخألاـــب
ّذـــــف شصخـــــصش
؛ّذـــف موـــنـــقأاو
دحاو حـــيــــصسم
عّزوم غ دحأا

إا مصسقـنـم لو
وه لب صصخصش
ّذــفـــلا دـــّيـــصسلا
عوــصسي دحاوـــلا
نـبلا ،حـيـصسا

قـبـصس اـمـك ،ةـمـلـكــلا هــلإلا ،ديــحوــلا
حيصسا انمّلع امكو ،اوعاذأاف ءايبنألا
روتصسد اـنـل لـقـن اـمـكو هـصسفـن عوـصسي
.نوصسيدقلا ءابآلا هعصضو يذلا ناإلا

،ءدبلا ذنم ةّصسدقا ةصسينكلا تّبه دقل
نع عافدلل ،صسيّدقلا اهئابآا لخ نم
ةروصصل هيوصشت ّيأا نأا ًةتعم ،اهناإا
صسجـتا نــبلا ةروــصصلو بآلا هــلــلا دـّ
هـلــلا حور ةروــصصلو حــيــصسا عوــصسي
،شسّدقا باتكلا  ةنلعا ،شسوّدقلا
يذلا قيرطلا نـع جورا هـنـع جـتـنـي
شصا إا ةّيدؤواو هللا انل اهمصسر
باـتـكــلا ّنإا .تواو ةــئــيــطا نــم
نم يي يتلا هللا ةملك وه شسّدقا

82/٤١٠2 ددعلا
زو3١ دحألا

عبارلا وكسسا عما ءابآا
ةكئا سسيئر ليئا عماج راكذت

يوباسسلا سسونافتسسا رابلا انيبأاو
عبارلا نحللا

سسماا رَحَسسلا ليإا



ذإا ،انصصّل عوصسي برلا دبعن نحن
ةّيـفـصسلـف تاـمـلـك دّر رـمألا شسيـل
.انتدابع  يصساصسألا رصصنعلا هّنكل

 ّبرـلا بطاــخــن اــمدنــع اــنــّنأل
ةروصص اننيعأا بصصن عصضن ،ةصصلا
نعإلا  انيلإا تلصصو يتلا ّبرلا
ةصسينكلا ءابآا اهنع رّبع يتلاو يهلإلا

 ــعإاو ةـّيدئاـقــعــلا مــهــتاــن
لـجأا نـم اـهوـبـتـك يـتـلا تاوـلـصصلا

 اـنـهـلإا ةـبـطا  اـنـتدعاـصسم
كلت تاولصصلا هذه مهأا نمو ،ةصصلا
،يقصشمدلا انحوي شسيّدقلا اهفّلأا يتلا

بصسح ،تبصس موي ّلك اهلّترن يتلاو
ل يذـــلا اذ نـــم» :عوـــبــــصسألا ن

.ةصسادقلا ةّيّلكلا لوتبلا اهتّيأا كطّبغي
ءيلا كدلوم حّبصسي ل يذلا اذ نم
نـبلا ّنأل ،شضااو قــلــطــلا نــم
نع لزع بآلا نم قراصشلا ديحولا
اًدّصسجتم كنم ىتأا هصسفن وه ،نمزلا
عبطلاب هلإا وهو يذلا ،رّصسفت ل ٍلاحب
،عبطلاب اًناصسنإا انلجأا نم راصص دق
هــّنــكــل ،هــجو إا ٍمــصسقــنــم غ
جازتما نود نم تعيبطب فورعم
اـهـتـّيأا يـلـهـتـبا هـيـلإاـف .ششّوــصشت وأا
محرُت نأا ةّيلكلا ةطبغلا تاذ ةفيرصشلا
كلم ّنإا» ،(شسداصسلا نحللا) <انصسوفن
ىلع رصشبلل هتّدوم لجأا نم تاومصسلا
،فّرصصت شسانلا عمو ،رهظ شضرألا

،اًدصسج ةّيقنلا ءارذعلا نم ذختا هّنأل
وهو ،ذوخأاا دصسا عم درو اهنمو
شسيلو عئابطـلاـب ىـّنـثـم ،ٌدحاو نـبا

فعـن كلذـل ،موــنــقألاــب ىــّنــثــم
انهلإا حيصسا ّنأا ةقيقاب نيزراك
هـيـلإاـف .ّماـت ٌناــصسنإاو ّماــت ٌهــلإا وــه
نأا ،اـهـل شسيرـع ل اـمأا اـي يـلــّصسوــت
.(نماثلا نحللا) <انصسوفن محري

عوصسي ّبرلـل وـث نـحـن كلذـل
حورلـلو يواـمـصسلا هـيـبألو حـيـصسا
شسوّدقـلا ثوـلاـثـلا نـيدباـع شسدقــلا
يذلا اـنـناإا شساـصسأا ىـلـع حورـلاـب
شسّدقا باتكلا  هلـلا اـنـل هـنـلـعأا

 نوـصسيّدقـلا اـنؤواـبآا هـنــع رــّبــعو

اونوكي ل ىتح ةيرورصضلا
َكيلع ُملصسي *نيرمثم َغ
ملصس *يعـم َنـيذـلا ُعـيـمـج
 اننوـبـحـُي نـيذـلا ىـلـع
مـكـعـم ُةـمــعــنــلا .ناإلا
مآا .عمجأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(91-41 :5 ىتم)
متنأا ِهذيمتل برلا لاق

نأا نــك ل .اــعــلا ُروــن
ىلع ٌةعقاو ٌةنـيدم ىـفـخـَت

ٌجارــِصس دــَقوــُي لو *ٍلــبــج
نكل لايكا ت ُعَصضويو
َءيــصضــُيــل ةراــنا ىــلــع

نـيذـلا عـيـم  تيبـلا*
مادق مكُرون ئصضُيلف اذكه
مـكــلاــمــعأا اوَل شساــنــلا
مكابأا اودّجـمـُيو َةاـصصلا
ل *تاوـــمـــصسلا  يذــــلا
لـُحأل ُتيـتأا يــّنأا اوــنــظــَت
 يّنإا ،َءايبنألاو َشسومانلا
قا *مُّأل نكل لُحأل ِتآا
َلوزت نأا إا هّنإا مكل لوقأا
ُلوزـي ل ُشضرألاو ُءاـمــصسلا

ٌةدحاو ٌةطقُن وأا ٌدحاو ٌفرح
متـي ىـتـح شسوـماـنـلا نـم
ًةدحاو لُحي نَم لكف *لكلا

راغصصلا اياصصولا هذه نم
هنإاف ،اذكه شسانـلا ُمـلـعـُيو
ِتوكلـم  ًاغـصص ىـعدـُي
ُلَمعي يذلا امأاو .تاومصسلا

ًاميظع ىعدُي اذهف مـّلـعـُيو
 تاومصسلا توكلم.

ّنأاب ًافاعا اهلوبق  ّنأل ،اهلبقي
وه ،شضرألاو تاومـصسلا قـلاـخ ،هـلـلا
هّنأاو ،ةقيلا ّلك ىلع قلطا دّيصسلا

،هتقيل ةقئافلا هتّب ،يذلا وه
،ةّيا هتـمـلـك ،ديـحوـلا هـنـبا لـصسرأا
نع اندعتبا نأا دعب همدب انيدتفيل
.ةئيطا  انطقصسو يوامصسلا هيبأا
اًبيرغ اًنئاك انيلإا ِتأاي  هللا نبا

،اهلامكب انتروصص ذختا هّنكل ،اًبيجع
نحن انعقو ام  عقي نأا نود نم
هّنكل ،هللا رماوأا انيصصع امدنع هيف
،توا ىـّتـح يواـمـصسلا هاـبأا عاــطأا

ّرخو ًيلق مدقت ّمث» :بيلصصلا توم
رُبعت يكل يّلصصي َناكو شضرألا ىلع
ابأا اي :لاقو ،نكمأا نإا ةعاصسلا هنع
زجأاف .كل عاطتصسم ءيصش لك بآلا

ام ل نكيل نكلو ،شسأاكلا هذه يّنع
:41رم) <تنأا ديرت ام لب انأا ديرأا

عوصسي انـّبر وـبأا هـلـلا كراـبـم» ،(53
ٍةـكرـب ّلـكـب اـنـكراـب يذـلا حـيــصسا
،حيصسا  تايوامصسلا  ٍةّيحور
اعلا شسيصسأات لبق هيف انراتخا امك
 هماّدق مول بو صسيّدق نوكنل
يّنـبـّتـلـل اـنـنـّيـعـف قـبـصس ذإا ،ةـّبا
ةّرصسم بصسح هصسفنل حيصسا عوصسيب
معنأا يتلا هتمعن د حد ،هتئيصشم
انل هيف يذلا بوبا  انيلع اهب
<...اــياــطا نارــفــغ هــمدب ءادفــلا
.(7-3 :1فأا)

نم دّصس هللا نبا عوصسي انبر
نود نم اًناصسنإا راصصف ،رم ءارذعلا
دقو ،هللا نبا هنوك نع ىّلختي نأا

ّنإا مهلوقب كلذ نع ةصسينكلا ءابآا رّبع
دّصسجتا هللا نبا حيصسا عوصسي برلا

وهو ،لـماـك ناـصسنإاو لـماـك هـلإا وـه
تاـفـصصلا هـصصخـصش  لـماـح كلذـب
تافصصلا إا ةفاـصضإا اـهـّلـك ةـّيـهـلإلا
ىلع اننيب فّرصصتو ،اهّلك ةّيرصشبلا

ب نم رزاعل ماقأا وهف شساصسألا اذه
ىكـب دقو ةـّيـهـلإلا هـتردقـب تاوـمألا

ةّيناصسنإلا هرعاصشم نع اًرّبعم هيلع
ةروصصلا هذـه ىـلـع .(11 وـي عـجار)



لمأات ـــــــــــــــــــ
ةملكلا يه ةقداصص»

.<ررقت نأا ديرأا اهايإاو
.<ةمهلم» ةصسّدقا بتكلا

نأا اننك ل .هللا ةملك يه
وــه اــم طــبــصضلاــب دّدحــن
ّرصس وه .ارصس ىقبي :ماهلإلا
ل .يرصشبـلا يـهـلإلا ءاـقـلـلا
فيك ايلك مهفن نأا عيطتصسن
اوـعـمـصس <هــلــلا لاــجر» نا

فـيــكو مــهدــّيــصس ةــمــلــك
عمو .مهباـعـتـب اـهوـنّود
ةيرصشبلا مـهـتـجـهـل  كلذ
نوكت انه .هللا توصص نمكي
اهنا بتكلا ّرصسو ةـبـيـجـعـلا

.يرصشب بعتب هللا ةملك
عجرا يه ةصسينكلاو

ّشصتاو لوألا يصسفتلا
ظـَفاـحـُي .يـهـلإلا نـعإـل

نـع مـَعدـُيو نـعإلا ىـلــع
ةبوتكا تاـمـلـكـلا قـيرـط
تاملكلا .دَفـنـتـصسـُي نأا نود
ىوــصس يــه اــم ةــيرــصشبــلا
حورــلا ةداــهـــصش .تاراـــصشإا
ل .ةنّودا تاملكلا ييحُت
شضعب ةرانتصسا انـه يـنـعـن
حورـلا قـيرـط نــع دارــفألا
ًلوأا دصصقـــن لــــب ،شسدقــــلا

ةـلـصصاوـتا حورـلا ةرزاؤوـم
دومع» يه يتلا ةـصسيـنـكـلـل
:3 وميت1) <هتدعاقو قا

جات ةصسّدقا بتكلا .(51
تصسيــل ةاوــنــلا .صسفــت إا
.ةـلاــصسرــلا لــب باــعــتــلا
ًايهلإا ةلّوا يه ةصسينكلا

رارــمـــتـــصساـــب ةدهاـــصشلاو
ةـلاــصسرــلا هذــه ةــقــيــق

نأل اذه .لماكلا اهاـنـعـمو
،ةـطاـصسب ّلـكـب ،ةـصسيــنــكــلا

تمهلتصسا ،ةيح تاملكب نيرـمـتؤوـمـلا
ثاريمو كرتصشملا يكاطـنألا ثارـتـلا
ةداـهـصشلا ىـلـع تزـكرو ،نـيـصسيدقـلا
يف نييحيصسملل ةدحاولا ةـيـلـيـجـنإلا
يـتـلا ةـيـكاـطـنألا ةـصسيـنــكــلا شضرأا
لكصش دقو .عـيـمـجـلا اـهـيـلإا يـمـتـنـي

ًامـيـعدت ةـطـبـغـلا باـحـصصأا روـصضح
ةمدخ ىلع ًاديكأاتو ةيوخألا ةبحملل
امثيح <قرصشلا رئاصس» يف ناصسنإلا
فقلت دقو .هبعصشل ةاعر هللا مهماقأا
اهتنمصضت يتـلا ىؤورـلا نورـمـتؤوـمـلا

ةرورصض ىلع اودكأاف ،تاملكلا هذه
تاوـطـخ ذاـخـتا لــجأا نــم يــعــصسلا

روـصضح نـيـبـت ةـيـئاـعرو ةـيـتوــهل
ةيكاطنألا ةرصسألا يف هتيّلكب حيصسملا
ةدحوـلـل ًاـجذوـمـن نوـكـتو ةدحاوــلا
مـلاـعــلا ديــعــصص ىــلــع ةوــجرــمــلا
.يحيصسملا

ةطـبـغـلا بحاـصص بطاـخو
نيرمتؤوملا رصشاعلا انحوي كريرطبلا
هـتـيؤور تنـمـصضت ،ةـيوـبأا تاـمـلــكــب
نينمؤوملا نأا ىلع تزكرو ،هتاعلطتو
رصشب ةصسينكلا نأاو ةصسينكلا زنك مه
نأا ددصشو .ًارجح نوكت نأا لبق ًلوأا
لـكـصشت يـتـلا ةــيــكاــطــنألا ةدحوــلا

ءانبأا نأا ينعت ل ،رمتؤوملا عوصضوم
مهل ةوعد اهنكلو ،نوتتصشم ةصسينكلا

اوبيذيو مهتدحو رصصاوأا اودصشي نأل
.اـهـتـيوـقـت لـيـبـصس يـف مـهـتاـفـعـصض
مـيـعدتـب رـيـكـفـتـلا ىـلـع مــهــصضحو
ءاـجرأا نـيـب براـقـتـلاو لــصصاوــتــلا

ةيدومعملا نرج اهدلي ةدحاو ةصسينك
.ةدحاولا شسأاكلا اهعمجتو يصصخلا

ةصشرو وه ةصسينكلا لمع نأا ىلع دكأاو
ًاصسوريـلـكإا ،عـيـمـجـلا اـهـيـف كراـصشي
.ًابعصشو

عيصضاوم لوح رمتؤوملا روحمتو
يف رواصشتلا ليـعـفـت تلواـنـت شسمـخ

لماكتلا زيزعتو تايصشربألاو اياعرلا
فاقوألا ةيمنـتو ،تاـيـصشرـبألا نـيـب
لــمــعــلاو ،يــلاــمــلا دصضاــعـــتـــلاو
يعمتجمـلا روـصضحـلاو يـعاـمـتـجلا

و مهميلاعت و ناإلا تاصسد
 انلو ،انل اهوّطخ يتلا تاولصصلا

إا هتلاصسر  شسلوب شسيّدقلا لوق
:كلذ ىلـع لـثـم زرـبأا يـبـيـلـيـف لـهأا
 يذلا ركفلا اذـه مـكـيـف نـكـيـلـف»
ناك ذإا يذلا ،اًصضيأا عوصسي حيصسا

 هللا ةروصص  نأا ًةصسلخ بصسحي
هصسفن ىلخأا هّنكل ،هلل ًلداعم نوكي
هـبـصش  اًرـئاـصص ٍدبـع ةروــصص اًذــخآا
ٍناصسنإاك ةئيهلا  دجُو ذإاو ،شسانلا

،توا ىـّتـح عاـطأاو هـصسفــن َعــصضو
اًصضيأا هللا ُهعفر كلذل .بيلصصلا توم
يكـل ،مـصسا ّلـك قوـف اـًمـصسا هاـطـعأاو

ةبكر ّلك عوصسي مصساب وث ّن 
ت نمو شضرألا ىلع نمو ءامصسلا
عوصسي ّنأا ناصسل ّلك فعيو ،شضرألا
<بآلا هــلــلا د ّبر وــه حــيــصسا
(2: 5-11)

ةدحولا رمتؤوم نايب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيكاطنلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيب ام ةيدنملبلا ةلتلا تنصضتحا»
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هـيـلإا اـعد يذـلا ماـعـلا يــكاــطــنألا

انحوي كريرطـبـلا ةـطـبـغـلا بحاـصص
عـمـجـمـلا ءاـبآا ةـكراـصشمـب رـصشاــعــلا

لوح روحمـت يذـلاو ،مـهـناـصضتـحاو
اـهداـعـبأا يـف ةـيـكاـطــنألا ةدحوــلا

رمتؤوملا يف كراصش .اـهـتاـمزـلـتـصسمو
يــكاــطــنألا يــصسرــكــلا ةــنراــطـــم
نـم ةـّيـصسنــك دوــفوو ،هــتــفــقاــصسأاو
يف يـكاـطـنألا يـصسرـكـلا تاـيـصشرـبأا
،كلذك .راصشتنلا دب عيمجو نطولا

(يـجزاـي) شسلوـب نارـطــمــلا رــصضح
نيرمتؤوملا تاولصص يف ،بلح نارطم
ىلإا هديعي نأا هللا ىلإا اوعرصضت نيذلا

.هبعصشو هتصسينك
يف ريبك حرفب رمتؤوملا لبقتصساو

ةطبغلا باحصصأا ةيحاتتفلا هتصسلج
اوـبـطاـخ نـيذـلا قرــصشلا ةــكراــطــب



لـمـع قاروأا لـخ نـم لـصصاوـتــلاو
يف تصشقونو نوـصصصصخـتـم اـهاـقـلأا

ميدقت ىلإا تصصلخ لمع تاعومجم
ءابآا ىلإا عفرت تايصصوتو تاحارتقا
اــهــتــصساردل شسدقــمــلا عــمــجــمـــلا

طـيـطـخـتـلا يـف اـهـب ةـناـعــتــصسلاو
.يكاطنألا يصسركلل يلبقتصسملا

ةكراصشم نأا ىلع رمتؤوملا ددصشو
يف ةلعافلا ةيكاطنألا ةصسينكلا ءانبأا
يتلا فورظلا طصسوو اذهك ماع ٍءاقل
ٌريبعت وه امنإا قرصشملا يف اهصشيعن
انئانبأل لاعفلاو يصساصسألا رودلا نع
نوقاب مهنأاب عيمجلل ٌةلاصسرو ،هيف
عـم ةاـيـح ةّوـخأا يـف ،قرـصشمـلا يــف
ٍنمز يف هيلإا نومتنمو ،نيملصسملا
نـطوـلا ىـلإا ءاـمـتـنإلا هـيـف ىـّظــصشت
ٍتاـيـجوـلوـيديا حاـير هـيـف تيوــقو
،باهرإاو ٍريفكتو ٍفرطت نم ،ىرخأا
يصضام نـع ٍةـبـيرـغ تاـيـجوـلوـيديإا

اــعدو .قرـــصشمـــلا اذـــه رـــصضاـــحو
رظنلا ىلإا ةيلودلا ةرصسألا نورمتؤوملا
يـف يرـجـي اـم ىـلإا قـحــلا نــيــعــب
ايروصس يف ٍةصصاخبو ًامومع قرصشملا

ىصصقألا دهجلا لذب عيمجلا اودصشانو
مصسل ًةنامصض اهيف مصسلا لحإل
ىلإا اوعدو .عمجأا مـلاـعـلاو قرـصشمـلا

نانبل يف رارقـتـصسإلاو مـلـصسلا نوـصص
ةصسائرلا ةدصس ءلم ىلع لمعلا ىلإاو
فزنلا فقو عـيـمـجـلا اوداـنو .هـيـف
نم نيّلـصصم ،قارـعـلا يـف لـصصاـحـلا
رصصمو ندرألاو نيطصسلف مصس لجأا

.عمجأا ملاعلاو
نيَعَمَتجملا نورمتؤوملا دصشانو

تائيهلا عيمـجو ،يـلودلاو يـبرـعـلا
فيثكتل ةيحلا رئاـمـصضلاو ةـلـعاـفـلا
قـــطإا لــــجأا نــــم دوــــهـــــجـــــلا
نينارطملا اميـصس لو نـيـفوـطـخـمـلا
(يجزاي) شسلوبو (ميـهرـبا) اـنـحوـي
ام امهفاطتخا ىـلـع ىـصضم نـيذـلـلا
يملاع تمصص طصسو ةنصسلا نع ديزي
 .ٍِزخم يّلحمو

اهيف ىرج ةبصسانم رمتؤوملا ناكو

دصسجك نعإلا إا يمتنت
صسجـــتا ّبرـــلا نــعإا .دــّ
ةمـلـكـل ةراـصشبـلا ،لـيإلا
ًاــعــبــط شصتــخـــت هـــلـــلا
ةصسينكلا موقت .ةصسيـنـكـلاـب
.ةداهصشلا ىلع

اولقن نيذلا مه <ءابآلا»
ةوـقـلا ةديـقـعـلا اورـصشنو
ةداق اوناكف .لصسرلا ميلعتو

 ا مـيــلــعــتــلايـحـيـصس
نأا بجــيو ...هــيــجوــتــلاو
،يصسيئرلا باتكلا نأا رّكذتن
 ،دحوألا باتكلا هّلعلو
نــع ةدقــلا ةــصسيــنــكـــلا
ناــك ةديــقــعـــلاو ناإلا

ا باــتــكــلا ًاديدشسّدق.
صسفا تـــعا كلذــــل نورـــّ
<ءابآا» باـتـكـلـل هاـصشا
ناـك .زراــبــلا ىــنــعاــب
ةجردلاب مّلعم <ءابآلا»
كلذ نـــم كأا لــــب وألا

ناك ميلعتلا ...ًادوهصش اوناك
لك اومّلع» ةيلوصسر ةّمهم
مازــــــتـــــــلإلا و ،<ألا

لـــصصأاـــتـــي ةداــــهــــصشلاو
لمح ناطلـصس ،مـهـناـطـلـصس
...ةداهصشلا

ناطلصس ةصسينكلل ناك
اــهــنأل ،باــتــكــلا صسفــت
دحوألا يقيقا عدوتصسا
اذـه .وـصسرـلا مـيـلـعـتــلــل
ةّيح ةقيرطب ظفُح ميلعتلا

 حورـلا نأل ،ةـصسيـنــكــلا
تناك ةصسينكلاو .اهل يطعُأا
ةعدوم <ةـهـفاـصشم» مـّلـعـت
اهايإا ةدّطومو هـلـلا ةـمـلـك

 شسوفنلا... 

يكسسفرولف جروج بألا

ةعماج زكرم»ـل شساصسألا رجح عصضو
ىنبملا نـيـصشدتو <يـبـطـلا دنـمـلـبـلا
،يكريرطبلا رـقـمـلـل عـباـتـلا ديدجـلا

هيدؤوت يذـلا رودلـل ًلاـمـكـتـصسا كلذو
ناصسنإا ةمدخ يف ةيـكاـطـنأا ةـصسيـنـك
.قرصشملا اذه

ةطبغلا بحاصص نورمتؤوملا ركصشو
اوحاتأا نيذــلا شسدقملا عمجملا ءابآاو
ةبحملا نم وج يف ءاقللا ةصصرف مهل
ةرـصسألا رود ىـلـع اوـنـمـثو ،ةـفـلإلاو
ةيوناثو ةعماجو ًارـيد ،ةـيدنـمـلـبـلا

نـيذـلا عــيــمــجو ،توــهل دهــعــمو
.رمتؤوملا اذه حاجنإا يف اومهاصس

مهتوخإا نورمتؤوـمـلا دياـعو
ملاعلا ءاحنأا عيمج يف نيرصشتنملا
شسلوبو شسرطب نيصسيدقلا ديع لولحب
.<يكاطنألا يصسركلا يعيفصش

تبلط ةمظنملا ةنجللا نأا مولعمو
يكاطنلا يصسركلا تايصشربأارئاصس نم
،ةنهك) شصاخصشأا ةصسمخب لثمتت نأا
يف مهنم ٌلك كراصشي (ءاصسنو لاجر
لـّثـم دقو ،ةـصسمـخـلا رواـحــمــلا دحأا
اـهـتــنــهــك دحأا تورــيــب ةــيــصشرــبأا
ةنجللا شسيئر ةبئان ىلإا ةفاصضإلاب
يف ةيمـعإلا ةـلوؤوـصسمـلا ،ةـيـلاـمـلا
لـمـعـلا نـع ةـلوؤوـصسمـلا ،ةـيــصشرــبألا
يـف نـيـلـماـعـلا دحأاو ،يـعاـمـتـجلا
.ماعلا لقحلا

سسايلا رام ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
شسايـلا يـبـنـلا ديـع ةـبـصساـن

بورغلا ةصص ةمدخ ماقُت يتيبصستلا
91 تبصسلا ءاصسم نم ةعباصسلا دنع

زو  شساـيـلا راـم رـيد ةـصسيــنــك
دنع يهلإلا شسادقلا ةمدخو ،انيطب
دحألا حابصص نم فصصنلاو ةعصساتلا

02زو  ةيصشربألا شسئانك ةفاك.

ةر-سشن-لا ى-ل-ع ع-طإلا نا--ك--ملا--ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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