
ةلاسسرلا ــــــــــــــــ
(91-11 :1 ةيطغ)

َليإلا نأا مكملعأا ُةوخإا اي
بسسحب سسيل هب ُترسشب يذلا
ُهـْمـلــسستأا  أل *ِناــسسنإلا

لـب ٍناـسسنإا نـم ُهــْمــلــعــتأاو
*حـيـسسا َعوــسسي ِنــعإاــب
يتسسب متعمـسس دق مـكـنإاـف
يّنأا ِدوـهـيـلا ِةـلـِم  ًادق
ِهلـلا َةـسسيـنـك ُدهـطـسضأا ُتنـك
ُديزَأاو *اـهُرــّمدأاو ٍطارــفإاــب
ىلع ِدوهيلا ِةلِم  ًامدقت
 يــبارــتأا نــم َنــيثـــك
مهنـم َرـفوأا وـكـب يـسسنـج
*يئابآا ِتاديلقت ىلع ًةَغ
يذـلا ُهـلـلا ىـسضترا اــّمــلــف
يـــّمأا ِفوـــج نـــم زرـــفأا

نِلعُي ْنأا *ِهتمـعـنـب اـعدو
ألا ب ِهب َرسشبُأل  ُهَنبا
ٍم إا ِغـسصُأا  يـتــعاــسسل
إا ُتْدــــــِعـــــــَسص لو *ٍمدو
َنيذلا ِلـسسرـلا إا َمـيـلـسشروأا

ِرايد إا ُتقلطنا لب يلبق
إا ُتعَجَر كلذ َدعبو ِبرعلا

ِثـث َدعـب يـّنإا مـث *قـسشمد
ميلسشروأا إا ُتدِعَسص َنسس
ُهَدنع ُتمقأاف َسسرطب َروزَأل
َرأا و *ًاـموـي َرـسشع َةـسسمـخ
ىوـــسس ِلـــسسرـــلا نـــم ُهَغ
.ّبرلا يخأا َبوقعي

ديملا نمز ــــــــــــــــــــــــــــ
،مويلا هسشيعن يذلا ديملا نمز

نينمؤوملا ِناـهذأا ىـلإا ًاـّيوـنـسس ديـعـُي
عـسضاوـت ،َيـسسن دق نـَم ناـهذأا ىـلإاو
هذـه .ناـسسنإلاو هـلـلا نـيـب ةـقـعـلا
ةّيهلإا تانعإا نـع ةراـبـع ةـقـعـلا

نم هللا انفرع تانعتسسإاو ةدّدعتم
يه قولخمب ٍقلاخ ةقع .اهلخ
رـــيـــغ ةـــقـــع
نـكـل ،ةـنزاوـتــم
هـتـّبـحـمـب هــلــلا
عسضاوتـي رـسشبـلـل
وـحـن يـنـحـنــيو
ينتعيـل ناـسسنإلا
ةـقـيـلـخـلا هذـهـب
.اــهــعدبأا يــتــلا
ثّدحـتــن اذاــمــل
نـــــــــــــــــع نآلا
نــــــعــتـــسسإلا

ديـع ّنأل ؟ةــّيــهـــلإلا تاـــنـــعإلاو
يهلإلا نعتسسإلا ةورذ وه ديملا

ًاذــــخآا سسانـلا نـيـب هـلـلا ّلـح نـيـح
.انلـثم ًاّمات ًاـناـسسنإا ًارـئاـسصو ًةرـسشب
يف انيــــلع أارقُت يتلا ةلاسسرلا يف
اـنـّبر دـيــم دعــب لوألا دحألا اذــه
سسلوـب اـنرـبـخـي ،حــيــسسمــلا عوــسسي
،هل نلعتسسإا عوسسي برلا نأا لوسسرلا

رّسشب يذلا ليجنإلا سسلوب َلِبَق هنمو
رـبـخ لإا لـيـجــنإا ةــمــلــك اــمو .هــب
ىرـسشبـلا رـبـخ ،يـهـلإلا نـعـتـسسإلا
 .ةّراسسلا

قولخملاو قلاخلا نيب ةقعلا
هللا اهيف نلعتسسإا ةـّيـخـيراـت ةـقـع
يـف ىـتأا اـمـك ةديدع ٍتاّرـم رـسشبــلــل

ًاءدــب هللا رـهـظ .مـيدقـلا دهـعـلا باـتـك
لزن .(4-2 نيوكت) هعم مّلكتو مدآل
عنسصي فيك هل رّسسفو حون ىلإا اهدعب
ميهربإل رهظ .(9-6 نيوكت) ةنيفسسلا
ةئيهب هل ىءارتو دهعلا هاطعأاو ًاسضيأا

هعم ءاـسشعـلا لواـنـتو ةـثـث ةـكـئـم
ىلإا هللا لزن .(22و71و21 نيوكت)
دحاـجـلا بعـسشلا ةـنـسسلأا لـبـلـبو لـباــب
بوـقـعـيـل رـهــظ اــمــك ،(11 نـيوـكـت)

لو .ىـــسسوـــمو
هــلــلا ّنأا َسسنــن
بعـــسشلا قـــفار
يـف يـنارـبـعــلا
رــثإا ةـــّيرـــبـــلا

نـم مـهـجورــخ
ناــــكو رــــسصم
مـهـيـلـع رـطـمـُي
دسشرـيو ءاذــغــلا

هذـه .مـهــقرــط
يه تاروـهـظـلا

يف مدآا ءانثتسساب ةرسشابم ريغ تاروهظ
َهلـلا ُمدآا ىأار ذإا ،ةـّيـسسودرـفـلا ةـلاـحـلا

دعب ام ةلـحرـم يـف .ًةرـسشاـبـم هـمـّلـكو
ةّيهلإلا تاـنـعإلا تحـبـسصأا طوـقـسسلا

يف هللا نلعتسسي ًةّراـت .ةرـسشاـبـم رـيـغ
نلعتسسي ًاروطو (3 رخ) ةبهتلم ةقيّلع
نيحك لقعلا قوـفـت لاـمـعأا لـخ نـم
رحبـلا روـبـعو (61 رـخ) ّنـمـلا لاـسسرإا
نعإلا ناك ًانايحأا .(41 رخ) رمحألا
مـهـيـّمـسسن ءاـطـسسو مدخـتــسسي يــهــلإلا
رسشبلل ةّيهلإلا لئاسسرلا اولـقـن ءاـيـبـنألا

ناك ىرخأا نايحأا يف .ميدقلا دهعلا يف
نم ًسسرم ًاكم لب ًاّيبن ل طيسسولا
:22 كت) ميهربإا عم لسصح امك برلا

نيح ميرم ءارذعلا عم ّمت ًاريخأاو (11

25/4102 ددعلا
لوألا نوناك82 دحألا

بيطا فسسوي سسيدقلا راكذت
 برلا يخأا بوقعيو دواد يبنلاو

ةيذيموقين ءادهسشو
عبارلا نحللا

عباسسلا رَحَسسلا ليإا



داهطسضإل ًاهجّتم ناك نيح سسلوبل
لّوـــح روـهـظـلا اذـه .نـيـيـحـيـسسمـلا
ىلإا نييحيسسملل دهطسضم نم سسلوب
نيح يفو .عوسسي برلا ةمايقب رّسشبم
ميلسشروأا يف رسشع انثإلا لسسرلا زرك
،لوـسسرـلا سسلوـب ماـق ،ةـيدوـهــيــلاو
رئاسس ىلإا تحرب ،ًاثيدح يدتهملا
يف ّكسش ل .ًارّسشبم ةنوكسسملا راطقأا
مدع مغر وهف ،سسلوب ميلعت ةّيلوسسر
نم همـّلـعـت مدعو دـّيـسسلـل هـتـقـفارـم
لاوقأاو لامعأا نع ًةرسشابم ذيمتلا
يـتـلا اـيؤورــلا تناــك ،عوــسسي برــلا

ةّسصاخ ةرسصنع ةباثمب هعم تلسصح
ٌلّوـحـت .سسدقـلا حورـلا اــهــيــف لاــن

انأا» سسلوب عامسس دنع لسصح يرذج
:9 عأا) «هدهطسضت تنأا يذلا عوسسي
ّنأا ،ةرابعلا هذه ىلع ءابآلا قّلعي .(5
راذتعلاب هل حمسسي مل سسلوب عسضاوت
ّقحب لعف اّمم بّرـهـتـلا ةـلواـحـم وأا
بر اي» لوق ىلإا ردابف نييحيسسملا

ناك .(6 :9 عأا) «؟لعفأا نأا ديرت اذام
رظتنملا اّيسسملاب ًازراـك هسسفن ّنظي
ًةرـسشاـبـم باـت هأاـطـخ كردأا نـيـحو
ًةزارـك نـكـلو ًازراـك هرـيـسس عــباــتو

هب ماق ام .هللا نم ًةهّجوـــم ًةديدج
رــخآا ءيــسش لو هـلــلا ةدارإاـــب ناـــك
يـتــلا ةــلاــسسرــلا يــف لوـقــي كلذــل
يذـلا لـيـجـنإلا» موـيـلا اـهاـنـعـمـسس
ينأل ،ناسسنإا بسسحب سسيل هب ترّسشب
لب ناسسنإا نم همـّلـعـتأاو هـمـّلـسستأا مـل
: 1ـغ) «حـيـسسمـلا عوـسسي نــعإاــب
ةئطاخلا هتريسسب سسلوب فرتعي .(11
عوـسسي نـعإاـف موـيـلا اـّمأا ،ًاـقـباـسس
ّلـك دسشرـي اـمــك هدسشرــي حـــيــسسمــلا

ةطقن .ميوـقـلا قـيرـطـلا ىـلإا ئـطاـخ
سسلوـب لوـبـق يـف نـمـكـت لّوـحــتــلا
نــحــن لــبــقــن لـــهـــف .نـــعإـــل
ىلع عسضاوتـنو ةـّيـهـلإلا تاـنـعإلا

نم عسضاوت نَم مامأا سســـلوب رارغ
؟مــئاـهــب دوذــم يــف دلُوو اــنــلــجأا
كرابملا ديملا نـمز يـف ّنـعزـنـنـل
انتافعسض رظننو اننيعأا نع ءاسشغلا

ليإلا ـــــــــــــــــــ
(32-31 :2 ىتم(

ّا فرسصنا اُسسو
رــــهــــظ ّبرـــــلا ك اذإا
ْمُق ًئاق ملا  َفسسويل
ْبُرْهاو ُهمأاو يبسصلا ِذُخف
ىتح كانه ْنُكو َرسصم إا
َسسدوه نإاــف *كل َلوــقأا

يـبـسصلا َبلـطـي نأا ٌعـمزــُم
ذـخأاو ماـقــف *ُهــكــِلــهــُيــل
ًـــيـــل ُهــــمأاو يــــبــــسصلا

ناكو *رسصم إا فرسصناو
سسدوه ةافو إا كانه
ّبرـلا نـم لوــقا مــتــيــل
رسصم نم :لئاقلا ّيـبـنـلاـب
اّ ٍذئـنـيـح *يـنـبا توـعد
َسسوا نأا سسدوه ىأار
ًاّدج بسضغ ِهـــب اورـــخــــسس
ِنايبسص لك لـتـقـف لـسسرأاو
اهموخت ِعيمجو م تيب
َنود امـف ِتـنـسس ِنـبا نـم
يذـلا ناـمزـلا بسسح ىـلـع

قا نـــم ُهــــقــــسسو*
ُءايمرإا ُهلاق ام  ٍذئنيح

عمُسس ٌتوسص :لئاقلا يبنلا
 ٌءاــكــبو ٌحوــن ِةــمارــلا

يكبت ليحار .ٌثك ٌليوعو
نأا ْتَبأا دقو اهدلوأا ىلع
اوــسسيــل مــهــّنأل ىّزــعــتــت

تاـم اـّمـلـف *نـيدوــجو
ّبرلا ِك اذإا ُسسدوه
ِ ملا  َفسسويل رهظ
ِذــُخــف ْمــُق ًــئاـــق َرـــسصم
إا ْبهذاو ُهـمأاو يــبــسصلا
تاـم دقـف لـيـئارـسسإا سضرأا

ًانبا دلتـسس اـهـّنأا برـلا كـم اـهرـّسشب
:1 ول) «انعم هللا» ليئوناّمع هيّمسست
62).

ام» ناسسـنإا تلخدأا ةدلولا هذه
عم ةديدج ةقع يف «طوقسسلا دعب
دعي مل ،برقأا ةقعلا تحسضأا .هللا
يف ةبوتكم ةملك وأا ربخ دّرجم هللا
كاـنـه راـسص لـب سسدقـمـلا باـتــكــلا
ًاناسسنإا هللا راسص ذم رسشابم لسصاوت
هـعـم اوـمـّلـكـتو سساـنـلا هآار .اـنـلـثـم
ديملا يف .هعم ماـعـطـلا اوـلواـنـتو
امك يهلإلا نعتسسإلا ةورَذ تقّقحت
عم ةــقعـلا دعـت مـل .اـنرـسشأاو قـبـسس
يتـلا ةـّيـحـيـسسمـلا ةـناـيدلا يـف هـلـلا
هــلإا عــم ةدماـــج ةـــقـــع ،تأاـــسشن
ةنايدلا تتأا .يئرم ريغ وأا لوهجم
ٍفورعم ٍهلإا عم ٍةقعـب ةـّيـحـيـسسمـلا

دّرجم سسيل .رسشبلا َنَكاسس ،رسشبلا نم
لخ نم ماـت نـعـتـسسإا لـب ٍنـعإا
اذــــه يــــف .هذــــخأا يذــــلا دسسجــــلا
عوـسسي برـلا دسسجـت يأا ،نـعـتـسسإلا

هتعاـمـج برـلا سسـّسسأا ،سضرألا ىـلـع
ًــــسسر راـتـخإا .اـهـل ًاـسسسسأا ًاــعــسضاو
بئاجعلا اوربتخاو هوقفار رسشع ينثإا

ىــلــع اــهــب ماــق يـــتـــلا ثادحألاو
نأا يــعـيــبــطــلا نــم ناـــك .سضرألا
عوـسسي برـلا نـع ءلؤوــه اــنرــبــخــي
ىـلإا مـيـلـعـتـلاو ديـلـقـتـلا اوـلــقــنــيو
ةّيحيسسملا ةنايدلل ًاثيدح نيدتـهـمـلا
اّمإا لسسرلا نّود دقل .(2-1 :1 وي1)
رابخأا مــــــهذيـمـت رـبـع وأا مـهديـب
ليجانألا يف هميلاعتو عوسسي برلا

ّنأا ّلإا .اـنـتـلـسصو يـتـلا لــئاــسسرــلاو
سسلوـب عـم تلـــسصح يــتــلا اــيؤورــلا
نم ّدعت قسشمد قـيرط ىلع لوسسرلا
تلت يتلا ةـّيـهـلإلا تاـــنـعإلا زرـبأا
يـف اـهرـيــثأاــت ببــسسب ،ةرــسصنــعــلا
.ًاقحل ةّيحيسسملا ةعامجلا

لسسرلا نم لوسسرلا سسلوب نكي مل
موي يف مهعم ناك لو ،رسشع ينثإلا
سسدقلا حورلا لولح نيح ةرسصنعلا

رـهـظ ّبرـلا ّنأا ّلإا .ذـيـمـتــلا ىــلــع



ماقف *ّيبسصلا ِسسفن وبلاط
َءاـجو ُهـمأاو يـبـسصلا ذـخأاو
اّو *لـيــئارــسسإا سضرأا إا
َكَلَم دق سسويسشرأا نأا عمسس
َناـكـم ةــيدوــهــيــلا ىــلــع
نأا فاــخ ِهــيـــبأا سسدوه
َيـحوُأاو كاـنــه إا َبهذــي
إا فرسصناف ملا  ِهيلإا
ىــتأاو *لــيــلا يـــحاوـــن
ىـعدـُت ٍةـنـيدم  نــكــسسو
لوــقا مــتــيـــل ةرـــسصاـــن
ىــعدــُي ُهــنإا ِءاــيــبــنألاـــب
.ًاّيرسصان

لمأات ````````````````
لوتبلا ّنأا يف عيذن اننإا

ًةقيقحو ًاّقح يه ةسسيدقلا
دوـلوــمــلا ّنأل .هــلإلا ةدلاو
يرمعلو .ّيقيقح هلإا اهنم
هلإلا ةدلاو ةقيقحلا يف اهنإا
هـــلإلا تدلو يـــتــــلا كلــــت
سسجتمـلا يـقـيـقـحـلا ،اهنم دّ
ةملكلا توهل نأا ىلع سسيل
،اهـنـم هدوـجو َءدب ذـخأا دق
ـ هسسفن هللا ةملك ّنأا ىلع لب
بآلا نـم ًادوـلوـم هـتـفــسصب
روـهدلا لـبـق ةــّيــلزأا ًةدلو
هل َءدب ل ًاـنـئاـك هـتـفـسصبو
ـ حورلاو بآلا عم لزألا ذنم
يف اهئاسشحأا يف نكسس دق
انسصخ لجأل مايألا رخآا

ةلاحتسسا ريغب اهنم دّسسجتو
دّرجم لوتبلا دلت ملف .دلوو
ل ،ًايقيقح ًاهلإا لب ناسسنإا
ل ،ًادسسجـتــم لــب ًاــطــيــسسب
ءامسسلا نم هـمـسسج ًاذـخـّتـم

نود امو نيتنسس نبا نم اهموخت لك
.(61 :2 ىتم)

202 +) سسوانيريإا سسيدقلا وعدي
لوقيو ،«ءادهسش» لافطألا ءلؤوه (م
مهتاـيـح تهـنأا يـتـلا ةاـسسأاـمـلا نـع
ًاميرك ًلاسسرإا» تناك اهنأاب ةريسصقلا

ةطسساوب هللا توكلم ىلإا مهل ًاقيقرو
سسيدقــلا لوــقـــيو .«هـــسسفـــن برـــلا

ةلوفطلا نإا» :(م802 +) سسونايربك
مسسا لجأا نم توملل تلذُب دق ةئيربلا
نولتـقـُي نـم نأا نـقـيـتـنـل ،حـيـسسمـلا

.«ءايربأا مه هلجأل
لوقن ةيجروتيللا انسصوسصن يف

يأا) ديدجلا لَمَحلل ةمدقم مهنإا مهنع
حبذُيو مـلأاـتـيـسس يذـلا (عوـسسي برـلا

ةلتقم ةتوقممل اهنإا» :انسصخ لجأل
هسسيندت لـجأل ،لاـفـطأـل سسدورـيـه
امب دلوألا ةحيبذ ةمركمو ،لتقلاب
حيسسملا نوواسسم مهو اوحبُذ دق مهنأا
ديدجلا لَمَحلل ةمّدقم تناكف ،نسسلاب
.انسصخ لجأل حبذُيو ملأاتيسس يذلا

كدلوأا ىـلـع لـيـحار اـي يـكـبـت ـف
ميهربإا ناـسضحأا يـف مـهـنا ةرـكذـتـم
ةعطق) «نيحرفلا عيمج ىنكسس ثيح

.(رحسسلا ةسصل ةثلاثلا نخيتسسوبألا
دـيـمـل ىـلوأا ةـحـيـبذ اوـلـسصح دقو
هـل اوـمّدـُقو رـهاـطـلا هـلإلا حـيـسسمـلا

مهنأل اولّلهتي نأا مهل راسصو ديقانعك
دلو امل» :حـيـسسمـلا لـجأا نـم اوـحـبُذ
طقسس ةيدوهيلا محل تيب يف عوسسي
لافطألا للـهـتـيـلـف ،دوـهـيـلا زازـتـعا

،حيسسملا لـجأا نـم اوـحـبُذ دق مـهـنأل
عمُسس دق هنأل ةـيدوـهـيـلا بحـتـنـتـلو

ىلع حونت ليحار ةمارلا يف توسص
سسدورـيـه نإاـف .بتـك اـمـك اـهـيـنــب
دق لافطألا هلتقب ةعيرسشلا زواجتملا
ًامد ةيدوهيلا ًامعفـم بوـتـكـمـلا مـتأا
سضخــت سضرألاــف ،ًاــيــكز ءاـمدب تبـ
نم يتـلا ةـسسيـنـكـلا اـمأاو ناـيـبـسصلا
ريـهـطـتـلا ةـلـح تلـبرـسست دقـف مـمألا
دق هلإلاو تدرو دق ةقيقحلا .ًايرسس

ًادولوم مظلا يف نيسسلاـجـلـل رـهـظ
اسصكذ) «انسصّلخي يـكـل لوـتـبـلا نـم

مهفو لوبقـل ًـهأا رـيـسصنـل اـنـتّلزو
اهسسأار ىلعو ةلسصاوتملا تانعإلا
.ةّيهلإلا ةلوانملا

محل تيب لافطأا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف ةسسدقملا ةـسسيـنـكـلا تبـّتر

نوناك رهسش نم نيرسشعلاو عسساتلا
نـيـسسيدقـلا لاـفـطأـل ًاراـكذـت لوألا
مـهـلـتـق نـيذـلا ًاـفـلأا رـسشع ةــعــبرألا

اذه يتأاي .محل تيب يف سسدوريه
.ديملا دعب عبارلا مويلا يف راكذتلا

ًاعماج ًاديع مـيـقـن لوألا موـيـلا يـف
رودلل اهاـيإا نـيـمرـكـم هـلإلا ةدلاوـل
سصـخـلا قـيـقـحـت يـف هـتدأا يذــلا
،(لوألا نوناك62) يرسشبلا سسنجلل
ميقن يلت يتلا ةثثلا مايألا يفو
لجأا نم اولتُق نيذلا ءادهسشلا راكذت
لوأا سسوناـفـتـسسا سسيدقـلا :حـيـسسمـلا
يذـلا ةـسسماـمـسشلا سسيــئرو ءادهــسشلا
حيسسملا لجأا نم تاداهجلا لمتحا
ءادهــــسش ،(لوألا نوــــناــــك72)
نيذلا ًاـفـلأا نـيرـسشعـلا ةـيذـيـموـقـيـن
يسضرألا روطاربمإلا ةدابع اوسضفر
كلم ةدابع ىلع نينيمأا اوّلظو كلمك
يفو ،(لوألا نوناك82) تاومسسلا
 .محل تيب لافطأا عبارلا مويلا

يف ىتم يليـجـنإلا اـنرـبـخـي
نأا هلـيـجـنإا نـم يـناـثـلا حاـحـسصإلا

ميلسشروأاو برطسضإا كلملا سسدوريه
،عوـسسي ةدلو رـبـخ مـهـعاـمـسس دنــع
مهنم ققحتيل ًارـسس سسوـجـمـلا اـعدف
لاقو مهل رهظ يذلا مجنلا نامز نع
قيقدتلاب اوـسصحـفاو اوـبـهذا» :مـهـل

هوــمــتدجو ىــتــمو .يــبــسصلا نـــع
ًاـسضيأا اـنأا يـتآا يـكـل يــنورــبــخأاــف
ّنكـل .(8-7 :2 ىـتـم) «هـل دجـسسأاو
لاقو ملحلا يف مهل رهظ برلا كم
«سسدوريه ىلإا اوعجري ل نأا» :مهل
ىـلإا اوــفرــسصناــف (21 :2 ىـتــم)
سسوجملا نأا ىأار اـمدنـعو .مـهدـب
عيمج لتقب رمأاو بسضغ هنم اورخسس
يفو محل تيب يف نيذلا نايبسصلا



.(بورغلا ةسصل نخيتسسوبألا
حمسس اذامل سضعبلا لءاسستي دق

ةثراكلا هذه ثدحت نأا مسسلا كلم
هيف يذلا تقولا يف .هديم ببسسب
سسوجملاو ،حيبسستلابةكئملاتقلطنا
اذإا ،دوذملا لفط ىلإا ايادهلا نولمحي
ب نولتقُي نييـنارـبـعـلا لاـفـطألاـب
ًمع لافطألا ءلؤوه مّدق دقل .بنذ
.هلك ملاعلا مامأا قح ةداهسشو ًايزارك
ديدجلا دهعلا ةسسينك نولّثمي مهّنإاف
لافطألاك حورلا ةطاسسب تلمح يتلا
اومـعـنـيـل راـكـبأاـك اوـقـلـطـنا نـيذـلا
امنيأا يهـلإلا لـَمـَحـلا عـم ةدحوـلاـب
ةيحيسسملا ءادهسش لوأا اوراسصو ،دجُو
ةملأاتملا ةدَهَطسضملا ةسسينكلل ًازمرو
تراسصو تعجر يتلا ،حيسسملا لجأل
.اهحيسسمك ًةطيسسب لافطألاك

جئاتن سسدوريه ةيسشحو انيرت
هذه .ملاعلا ةبحمو بسضغلاو دسسحلا
لـتـقـلاـب تمـسستا يـتــلا ةــيــسشحوــلا
نإاو انعمتجم يف اهدجن يدسسجلا
هدمـتـعا يذـلا بوـلـسسألاـب نـكـت مــل

سضعـب ىرــن موــيــلاــف .سسدورــيــه
.مهقوقح ىندأا نم نومرحُي لافطألا

لـخاد نوـسشيـعـي مـهارـن نأا سضوـعو
دعاقم ىلع نوسسلجيو ةئفاد لزانم
يــف نوــلّوــسستــي مــهارــن ،ةــسساردلا
ام نوعيبي تارايسسلا نيبو عراوسشلا

،«مـهوـمدخـتــسسم» هاــيإا مــهــلــّمــح
.لاملا مهل اونمؤويل ،مويلا سسدوريه
فـنـعـلاو برـسضلـل نوـسضّرـعـتـي دقو
رمألا لسصي دقو يحورلاو يدسسجلا
يف اولسشف نإا يسسنجلا ءادتعإلا ىلإا

ةادأا مهارن ىرخأا ةهج نم .مهتامهم
.مهنوّلغتسسي نيذلا رابكلا اهمدختسسي

ءادهسش لوأا مه محل تيب لافطأا
نأا لبق اودهسشُتسسا نيذلا ةيحيسسملا
ةفورعم ةيحيسسملا نكت ملو ،اوملكتي

مهتربتعا ةـسسيـنـكـلا نـكـل ،كاذـنـيـح
لب ًادحأا مـهـنـم ِنـثـتـسست مـلو ءادهـسش
ةبترلا هذه لان نَم لوأا مهتربتعا

لافـطأا اـمأا .حـيـسسمـلا مـسسا لـجأا نـم
ةلاهجو لامهإا ةيحسض مهف مويلا

لب ةانقب اـمـك اـهـب ًاّراـمو
ًايواسسم ًادسسج اهنم ًاذخّتم
ذـخأاو رـهوـجــلا يــف اــنــل
دسسجلا ناك ولف .اـنـتـيرـسشب
ملو ءامسسلا نم هب يتوأا دق
ىـلـع ةـعـيـبـط نـم ذـخـتــُي
ةدئافلا يه اـمـف ،اـنـلاـثـم
سسّنأاتلا نأل ؟سسـّنأاـتـلا نـم
وهو ببسسلا اذهل ىرج دق
يتلا اهـسسفـن ةـعـيـبـطـلا ّنأا
،تدسسفو تطقـسسو تأاـطـخأا

ُبلـغـت اـهــسسفــن يــه يــه
ُررحتتو عاّدخلا َطـّلـسستـمـلا
ام ىلع ،داسسفلا نم كلذب
امب» :ّيهلإلا لوسسرلا لوقي
،ٍناــــسسنإاــــب توــــمــــلا ّنأا

ةـماـيـق ًاـسضيأا ٍناــسسنإاــبــف
ناك امل هيلعو .«تاومألا
،ًاــقداـــسص لوألا رـــطـــسشلا

.كلذك يناثلا نوكيف
لوقي لوسسرلا ناك اذإاو

نـــــم لوألا مدآا» :ًاــــــسضيأا
يناثلا مدآاو،ّيسضرأا سضرألا

وهف ،«ّيوامسس ءامسسلا نم
مدآا دسسـجنأاـب لوـقـي ل
لـب ،ءاـمـسسلا نـم يـناــثــلا

ًاـناـسسنإا سسيــل هــنأا حــسضاو
مدآا هيّمسسي اذوهف ،ًاطيسسب
ىـلـع لاد ،ًاـّبر هــيــّمــسسيو
ّنأل ،امهيتـلـك هـيـتـعـيـبـط
ـ ّيسضرأا اهانعم مدآا ةملك
ناسسنإلا ةعيبط نأا حسضاوو
تلبُج دق يتلا يهو ةّيسضرأا

ّبر ةـمـلـك اـّمأا ـ بارـت نـم
.يهلإلا هرهوج ىلع ليلدف

يقسشمدلا انحوي سسيدقلا

ناـيـحألا نـم رـيـثـكـلا يـف راـبــكــلا
ةـيـعاــمــتــجإا لــماوــع اــياــحــسضو
كرتت ملو مهمحرـت مـل ةـيداـسصتـقإاو
ةبوعسص مامأا راـيـخـلـل ةـسصرـف مـهـل
 .اهنوسشيعي يتلا فورظلا

لبقتسسملا ليج مه انلافطأا ّنإا
يعن نأا بجي اذل انفلخيسس نَم مهو
ةباثمب مه لافطألا ءلؤوه نأا كردنو

اهيلع انظفاح امّلك ةنـيـمـث رـهاوـج
ةـقاـط مـهـّنإا .اـهـقـيرـب دادزا اـمــلــك
انب ٌريدج .رظتنملا لمألاو لبقتسسملا
مهسسفنأاب اولسصي ىتح مهدناسسن نأا

مه .رهازلا حاـجـنـلا ىـلإا نـطوـلاـبو
حير يأا نم اهيمحن نأا انيلع ةلعسش
ةلوفـطـلا .اـهداـقـتا ىـلـع ظـفاـحـنو
ةيسصخسش نيوكت يـف ةـماـه ةـلـحرـم
ىلإا لفطلا اهلخ جاتحي ناسسنإلا

بألا ةياعر ىلإاو اهفطعو مألا نانح
يرح اذل .اهكسسامتو ةلئاعلا ءفدو
اندلوأل ةئداه ةلوفـط نـيـمأاـت اـنـب
عاـطـتـسسمـلا ردق مـهــب ةــياــنــعــلاو
مهلبقتسسمل يرورسضلا دازلا اونزتخيل
.دغلا لاجرك

برلا ةناتخىركذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عوسسي برلا ةناتخ ىركذ ةبسسان
بـكـلا سسوـيـلـيـسساـب سسيدقـلا ديـعو
دنع رَحَسسلا ةمدخ ماقت ةنسسلا سسأارو
دنع يهلإلا سسادقلا اهيلـي ةـعـسساـتـلا
لوألا سسيما حابسص نم ةرسشاعلا

 5102اــثــلا نوــناـــك نـــم
 سسويجرواج سسيدقلا ةيئاردتاك
يعار ةدايسس ةسسائرب ةمجنلا ةحاسس
 .سسايلا تيلوبوا ةيسشربألا

ديعلاب ئنها هتدايسس لبـقـتـسسي
نوناك2 ةعماو1 سسيما يموي
دعـب ةـسسماا ةـعاـسسلا نــم اــثــلا
 .ًءاسسم ةنماثلا ةعاسسلا ىتح رهظلا

ةرسشنلا ى-ل-ع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا
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