
ةلاضسرلا ــــــــــــــــــــ
( 9: 1-7يناع)
َلوألا َدهعلا نإا ُةوخإا اي

ُسضئارــف ًاــشضيأا هـــل تناـــك
*ياعلا ُسسدُقلاو ِةداـبـعـلا

ُلوألا ُنـِكـشسا َبـِشصـُن ُهــنأل
تناكو ُسسدُقلا هل ُلاقُي يذلا

زبخو  ُةدئااو ُةَرانا ِهيف
َءارو ناـــكو *ِةـــمدقــــتــــلا
ُنـِكــشسا اــثــلا ِباــجا
ُسسدـــُق هـــل ُلاـــقــــي يذــــلا
ُدـَقوـتــشسم ِهــيــفو *ِسسادقألا
ُتوباتو ِبهذلا نم ِروخبلا
نم ِبهذلاب ىششغا ِدهعلا

َنم نا ُطشسٍق ِهيف ٍةهج لك
يتـلا َنورـه اـشصعو ِبهذـلا
نمو *دهعلا احوَلو ْتَخرفأا

ِدا اــــبوراــــك هــــِقوـــــف
انه سسيلو .َءاطِغلا ِنلظا

كلذ  ِمـــكـــلا ُماــــقــــَم
كلذ ناك ُثيـحو *ًـيـشصفـت
نولخدي ُةنهكلاف اذكه ًأايهُم
ٍح لك ِلوألا ِنِكشسا إا

اـمأاو *َةـمدِا َنوـمـمـتـُيــف
ُسسيئر هُلخدي امنإاـف اـثـلا
ِةنشسلا  ًةرم ُهَدحو ِةنهكلا
هشسفن نع هبرقي ٍمد ب سسيل
.ِبعششلا ِتلاهج نعو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف ةايحلا باتك
حيضسملا ــــــــــــــــــــــ

سسولوـقـيـن سسيدقــلا باــتــك
،<حيشسملا يف ةايحـلا> سسـيـشساـبـك
زيامتم يحورو يتوهل يبدأا جاتن
يرــكــفــلا راــهدزلا ةــلــحرــم نــم
تقـبـشس يـتـلا رـيــخألا يراــشضحــلاو
طوـــــــــــــــقـــــشس
ةينيـطنـطشســقـــلا

ةــــــــــــمــشصاـــع
ةـــيروطارــبــمإلا
ةــــــــــيـــمورـــلا
ةــــيــحــيشســمــلا
يـف .ةـيـقرـششمــلا
يذـــــلا تقوـــــلا

هــــيـــــف تناـــــك
ةـــــــــيــلــقـــعـــلا
دّكؤوت ةّينامـلـعـلا

يتاذلا لقتشسلا ديازتم وحن ىلع
سسيشساباك رششبي ،هللا نع ناشسنإل
ل ةيقيقحلا ناشسنإلا ةايح ةميق نأا
.حيشسمـلا يـف لـب ،هـشسفـن يـف نـمـكـت

حيشسملا عوشسي برلابناشسنإلاسصخ
تثدح ةيخيرات ةلأاشسم درجم سسيل
اـهـحاـشضيإا نـكـمـيو ،يـشضاـمـلا يـف
،يملعلا ىعشسملا لخ نم ةطاشسبب
ناشسنإلا ىعدُي رشضاح ثدح وه لب
دشسجلا يف ،نآلاو انه هب ةكراششملل
لخ نم ،ركفلا يف كلذكو سسفنلاو
.ةشسينكلل ةيرارشسألا ةايحلا

ىنعم نع بتكلا نم ديدعلا كانه
اذه .ةيقيقحلا ةداعشسلا نعو ةايحلا

.اهمـظـعأا نـم دحاو وـه حـجرألا ىـلـع
نم يتوهل يحور مّلعم نم انيتأاي
ةــشسيــنــك نــم رــششع عــبارــلا نرــقــلا
سسيدقلا هيف انوعدي .ةيـنـيـطـنـطـشسقـلا
ةبحم وحن تافـتـللا ىـلإا سسولوـقـيـن
سصخـشش يـف اـنـل تفـششـُك يـتــلا هــلــلا
،انحراوج لكب ،ّبكنـن يـكـل ،حـيـشسمـلا

هّلؤوي يكل دشسجت نمم وندلا ىعشسم ىلع
.يدبألا توكلملا مَعِن هحنميو ناشسنإلا

رئاشسك ،انمّلـعـي
اـــــــــــنـــئاــبآا
نأا ،نـيـشسيدقــلا
ٌنـئاـك ناـشسنإلا

هــجـــّتـــي ،ّرـــح
رارشسأا ةـطـشساوـب
ىـلإا ةـشسيـنــكــلا
.هللا عم ةايحلا

راتـخا اـم اذإاـف
َةريشسم ُناشسنإلا
،سصــــــخـــــلا

هحور يف يوامشسلا بآلا ةمعن هيقُت
ىلـع حـيـشسمـلا هـبـكـشسي يذـلا سسودقـلا

ناـيـك دّدجـت ةـمـعـنـلا هذـه .هـيـّبـحــم
ةيرح هحنمتو هتاكلمو هاوقو ناشسنإلا
داحتلا لبشس ىلإا يهلإا قوششب عافدنلا

 .يقيقحلا هروـن نم ءتـملاو هللا عم
يذغتو ،ناشسنإلا كولشس دّدجت ةمعنلا
سسدقلا حورلل ًءاـنإا رـيـشصيـف ،هـبـهاوـم
لعافت ام اذإا ناشسنإلاو .ييحملا برلا

عـيـطـشس نـم أـتـماو هـلـلا ةـمـعــن عــم
هطيحم لعجي قولخملا ريغ اهئايشض
نـيـب مـشسلا عـنـشصي .لـشضفأا اــًناــكــم
ريشصي .تاوـمـشسلاو قـئـخـلاو سساـنـلا
يّزعت هتاملك ،اـيـح ًـيـجـنإا ناـشسنإلا

7102 /72 ددعلا
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هلإلا ةدلاو رانز عضضو
ةضسادقلا ةقئافلا

ثلاثلا نحللا

عبارلا رـَحـَضسلا ليإا



لـشسلـشسـّتـلا ةـّيـمـهأا اـنــه نــم .دلوــي
.رخآلا ىلع ّرشس ّلك مايقو طبارّتلاو
قوـفـي ارـشس ّنأا اذـه يـنـعـي ل اـًعـبـط
ّلكل ّنإا لب ةّيمهألا وأا ةميقلاب رخآلا

ةكرحو ةدلو ؛هَتـّيـمـهأا رارـشسألا نـم
كرـحـتـنو اـيـحـن هـب اـنـنأل> ،ءاذـغو
.(82 :71 لامعأا) <دَجونو

سسيدقلا ميلـعـت بشسحـب ،رارـشسألا
يه لب اًشسوقط تشسيـل ،سسـيـشساـبـك
ةقعـلا هذـه .قـَلـَتو ٍءاـطـعإا ُةـقـع
ىلع ادج ّيعقاوو حشضاو لكششب موقت
ُدِجوـُت يـتـلا ةـّيـهـلإلا ةـمـعـنـلا لـعـف
،اهدوجو ىلع ظفاـحـتو ،َةـقـيـلـخـلا

يـف ّرـمـتـشستـف ،اـهدوــجو يــنــغــُتو
 .ةيهلإلا ةيانـعلاو قلخلا ّرشس تافّششكت

لّبقتل يحور ٍدادعتشسا نم انل دب ل
.رارشسألا يف انل ةبوهوملا هللا ةمعن
داهتجلا يف ريشصقتلاو يناوتلا امأا
ىـلإا ناـشسنإلاـب ناـيّدؤوـيـف يـحورــلا
لثم ةييحملا ةمعنـلا نـم ناـمرـحـلا
نثبل يـتاوـلـلا تـهاـجـلا ىراذـعـلا

.بابلا نعرقي اًجراخ
رارشسألا يف سسدقلا حورلا ةمعن

ةرــفــغــم بئاــتـــلا ناـــشسنإلا بهـــت
يف داهتجلاو تاـبـثـلاو .اـياـطـخـلا
ىلإا ناشسنإلاـب لوؤوـي ةـبوـتـلا ةرـيـشس
لـــعـف نأا كلذ سساـــشسأا .سسيدقـــتــــلا
انحاتفنا بّلـطتي انتايح يف رارشسألا

انلوبق بّلطتي .هللا ةمعن عم انرزآاتو
ربع هللا ةئيششم عم لـعاـفـتـلـل ّرـحـلا

لمع يف داهتجلاو ،هاياشصو ظفح
ىلإا ءيرجلا عافدنلاو ،هيشضري ام
اذهـب .ءاـطـعـلاو لذـبـلاو ةـيـحـشضتـلا
ذإا ةيقيقحلا ناشسنإلا ةداعشس ققحتت
نم هيلإا قوششملا حيشسملا عم لقتني
.ةايحلا ىلإا توملا

ةّيدومعملا تاناجرهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماع ّلك فـيـشصلا لـشصف يـتأاـي

عيمج نـم تلاـفـتـحإا هـعـم ًـماـح
ةلئاعلاب ةقّلـعتملا كلتاهّمهأا،عاونألا

ليإلا ــــــــــــــــ
(31-5 :8 ىتم)

 لخد نامزلا كلذ
هيلإا اندف َموحانَرْفَك عوشسي
ًئاق هيلإا بلطو ٍةئم ُدئاق
 ىًقلُم َياتف نإا بر اي
ٍباذعب ُبذَعُي ًاعلخُم تيبلا
انأا عوشسي هل لاقف *ديدشش
ُدئاق باجأاف .هيفششأاو يتآا
ُتشسل بر اـي ًـئاــق ِةــئا

ت َلـُخدت نأا اـقـِحـتــشسم
ل ًةملك ْلـُق نـكـلو يـفـقـشس
انأا يّنإاف *َياتف أايف غ
و ٍناـطـلـشس ت ٌناـشسنإا

اذهل ُلوقأا يدي ت ٌدنج
ِتئا ِرخآلو ُبَهذيف ْبهذا

ْلـَمـعإا يدبـَعــلو يــتأاــيــف
عوشسي عمشس املف *ُلمعيف
َنــيذــلــل لاــقو بــجــعـــت
مكل لوـقأا قا هـنوـعـبـتـي
ِرادق ًاناإا دِجأا  يّنإا

لوقأا *ليئارشسإا  لو اذه
نوتأايـشس نـيثـك نإا مـكـل
ِبراــغاو ِقراــششا نـــم
َمـيـهرـبإا عـم نوــئــِكــتــيو
 َبوــقــعــيو َقـــحـــشسإاو
ونب امأاو *تاومشسلا ِتوكلم
 نوــَقــلــُيــف ِتوــكـــلا
كاـنـه .ِةـيـنالا ِةـمـلـظــلا
ُفـيرـشصو ُءاـكـبـلا ُنوــكــي
عوـشسي لاـق مـث *ناـنـشسألا

مشسلاسضرفيهروشضحو،رينتويفششتو
نم تاقعلاحلطشصت.ةقثلاوءفدلاو

برلا نأل .بولـقـلا ّنـئـمـطـتو هـلوـح
يذلا برلا يف نكشسي وهو هيف نكشسي
هاطخ رئاشسو يمويلا هششيعنملعجي
.هتوكلم مشسو هللا ةبحمل ًةآارم

ةمعنلا فّقلتل وعدم ناشسنإلا
سشيعلا يه يتلا ةيـشسنـكـلا رارـشسألاـب
ةشسينكلا .ةشسينكلا ةايحـل يـقـيـقـحـلا
نحنو ،رارشسألاب انعقاو يف قّقحتت
مهفي .ةشسينكلل ًءانبأا ريشصن رارشسألاب
ىلع رارشسألا يشسكذوـثرألا توـهـلا
ششكـتو تاـنـعـتـشسا اـهـنأا دشسجل تافّ
انه قّلعتي ل رمألا .دحاولا حيشسملا
ةداعإا ِلمعب لب ّيدابع سسقط مامتإاب

ةشسينكلا يف لشصحي ٍلـِماـكـتـم ٍقـلـخ
 .ةيهلإلا ةمعنلاب

سسولوقين سسيّدقلا ّنأا مهفن كلذب
ٍفـيرـعـت ّيأا ِطـعـي مـل سسـيـشساـباـك
،ةشسينكلا> نأا ىلع ّرشصَأا لب رارشسأل
نَلعَتشسُتو قّقحتت ،دشسج يه ثيح نم
اهّنأاب َرارشسألا َفَشصَو .<رارشسألا يف
ناشصغألاك>و ،<بلقلـل لاـشصوألاـك>
.<مّلشسلا يف تاجرّدلاك>و <ةرجّششلل
رارشسألا ىـّمـشس ىرـخُأا َعـشضاوـم يـفو
.<لدعلا سسمشش اهـنـم ُلـخدـَي ذـفاوـن>
،<حيشسملا يف ةاـيـحـلا> يـه رارـشسألا

برلا دشسج ةشسينكلا يف انتايح يه
.توملا بلاغلا

سسولوـقـيـن سسيّدقـلا ىدل دجــن
فئاظو ّنأا ىلع اًديدششت سسيشساباك
فئاظو لثم ايوشضع ةطبترم رارشسألا
ةداعإاوةدلوةّيدومعملا>:يحلادشسجلا
يذلا رّشسلا وه نوريملا .ناشسنإلاةلبجل
سسدقلا حوّرلا لعفب ناشسنإلا كرحُي
،حيشسملا يف ةايحلا لاـمـك كيرـحـتـل
 .<دشسجلا ءاشضعأا يّذغُي سساّدقلاو

عـقاوـلا هـبـششي فـشصوــلا اذــه
فشصي ثيح ،يدشسجلا ّيجولويزيفلا
دشسج> اهّنأاب َةشسينكلا سسلوب لوشسّرلا
دحأا ل .هؤواشضعأا نحن يذلا <حيشسملا
مل نإا ىّذغتي وأا كّرحتي نأا عيطتشسي



كل ْنُكيلو ْبَهذا ةئا دئاقل
 ُهاتف َيفُششف .َتنمآا امك
.ةعاشسلا كلت

لمأات
ـــــــــــــــــــ

مّركي  اذا :دحأا لاق نإا
باهذلاـب ةـئا دئاـق برـلا

 إا ةياهنلا لوقن ؟هتيب
ذإا ًابك ًاـمارـكإا هـمّرـك هـنإا
نأا نود ًانلع هناإا حدتما
كلذـكو .هــتــيــب إا بهذــي
توكلا إا هلاخدإاب همّرك
ةـــّمألا ىـــلــــع هــــلــــّشضفو
.ةيدوهيلا

 اذا :رخآا لئاق ّبرو
اذـه لـث سصرــبألا َظــحــي
هناإا نم مغرلاب ماركإلا
ناإا قوـفـي يذـلا بـكــلا

لق> لقي  ذإا ،ةئا دئاق
نإا> لاق لـب ،<طـقـف ةـمـلـك
.(2 :8 ىـتـم) <ردقــت َتدرأا

 ةئا دئاق نإا لوقأا انه
نم مغرلابو ،ًايدوهي نكي
ٍماشس موهفم إا لشصو كلذ

كلذــل ،حـــيـــشسا نـــع ًادج
هنأا دقتعأاو .حيدا قحتشسي
بتارا ىرـــــــــي ناــــــــــك
،تواو ءاوهألا ،ةيوامشسلا

ىرـــــخألا روـــــمألا لـــــكو
اـمـك حـيـشسمـلـل ًةــعــشضاــخ
.طـباـشضلـل دوـنا عـشضخـي
ًاـشضيأا اـنأا أل> لاـق كلذــل
 ،ناـطــلــشس ت ناــشسنإا

:8 ىتم) <...يدي ت دنج
وـه تنأا :لوـقـي هـنأاـكو ،(9
انأا .ناشسنإا انأا امـنـيـب ،هـلـلا

تنأا اــمأا ،ناـــطـــلـــشس ت
نإا .دحأا ناطلشس ت تشسلف
نأا عيطتشسأا ناشسنإا انأاو ُتنك

:ةّيرورشضلا مزاوللا لجأا نم قوشسلا
،ءاشضيبلا بايثلا ،ةنـّيزـمـلا عوـمـششلا
ىشسنن نأا نود نم،بيلشصلاو ةلشسلشسلا
،راـهزألا ّلـحـمو ةوـعدلا تاـقاــطــب
نود نـم حرـفـلا لـمـتـكـي ل اـًعـبـطو
،لـيـقـثـلا راـيـعـلا تاذ تاـعـقرـفـمـلا

راشضحإا يه يتلا ةديدجلا ةشضوملاو
ٌدحأا هّجوتي ملو اذه ّلك .ةّفز ةقرف
.دعب ةشسينكلا ىلإا

كانه ،ةشسينكلا رود يتأاي امدنع
ىلإا لهألا بهذـي .ىرـبـكـلا ةـماـطـلا
اـهـّنأا ةرـكـف مـهـشسأار يـفو ةـشسيـنـكـلا
.هـلـلا حـمـشس ل ،<سصوـشصل ةراــغــم>
ّلك لبق هنولأاشسيو نهاكلا ىلإا نوتأاي
اًعبط ،ةّيدومعملا ةـفـلـكـت نـع ءيـشش
قباشسلا ةجرهبلا رهاظم نـيـشساـنـتـم
.اًيلاغ اهـنـمـث اوـعـفد يـتـلا اـهرـكذ
دعب .<تكرام ربوشس> ةشسينكلا ّنأاكو
يذلا تقولاب نهاكلا نوربخي كلذ
ةلكششملاو ،ّرشسلا هيف اوّمِتُي نأا نوديري
رخآا رشس ةمدخ ةشسينكلا يف تناك اذإا

ةـشسيـنــكـلا ّنأل ،هــشسفــن تقوــلا يــف
مهرظنب ةموحر ريغ حبشصت ٍذئنيح
مهنوك مهعشضو ىلإا رظنت مل اهّنأل
نوـعـيـطـتـشسي لو مـعـطـمـلا اوزـجـح

اوعفد مـهـّنأل زـجـحـلا نـع عـجارـتـلا
ىـلإا سساـنـلا ةرــظــن ،اًذإا .نوــبرــعــلا
.نحن اناياطـخ اـهـشساـشسأا ةـشسيـنـكـلا
بشسح رـيـشست نأا ةـشسيـنـكـلا نـم ديرـن
بشسح ىلـع ل اـنـئاوـهأاو اـنـتـئـيـششم
ّرشس ناك ولف .<بيـترـتـلاو ةـقاـيـلـلا>
امَل انرظـن يـف اـمـهـم ةـّيدوـمـعـمـلا

انكَل لـب ،ًلّوأا مـعـطـمـلا ىـلإا اـنـبـهذ
.اهتروششمب انلمعو ةشسينكلا اندشصق

.دوششنملا راهنلا يتأاي ،اذه ّلك دعب
مهتّيبلاغ ،ةشسينكلا ىلإا سساّنلا يتأاي
،ءيششب ةمششحـلا براـقـت ل سسبـمـب
قوف ًجر ةـشسيـنـكـلا يـف نوـشسلـجـي
نوثّدحتي ،ةكلعلا نوغشضمي ،ةيناثلا
طاـقـتـلا مـهـّمـه ،ةـيـلاـع تاوـشصأاــب
لجأا نم لفطـلـل ةـبـشساـنـمـلا روـشصلا

لـشصاوـتـلا عـقاوـم ىـلــع اــهــعــشضو
نوكي ل اذه ّلك قوفو ،ّيعامتجإلا

نل .ةّيدومعـمو ةـبوـطـخو جاوز نـم
ام ّنأل ةبوطخلاو جاوزلا ىلإا قّرطتن
لوقعم رـيـغ حـبـشصأا اـمـهـيـف ثدحـي
اّمأا ،امهل ةقفارملا رهاظملا ببشسب
كلت بحشسنـت نأا اًدبأا لوـبـقـمـلا رـيـغ
ّرشس يأا ،ةّيدومعملا ّرـشس ىلع رهاظملا
يذلاو ،ةشسينكـلا ةاـيـح يـف لوـخدلا

هلخ ناـمـيإلا نـعإا سساـشسأا ىـلـع
ةّيحيشسملا قيرط يف دمعملا قلطني
.حيشسملا وحن

راعشسأا ءغ نم سسانلا رّمذتي
،ةّيدومعملاب ةقّلعتملا رومألا سضعب
ريغو فششانملاو لفطـلا باـيـث لـثـم
اًدــّيــج اورـــّكـــف اذإا مـــهـــّنأا ّلإا ،كلذ
وه كلذ ءارو ببشسلا ّنأا نوكرديشس
ةّيلامكلا رومألا ىلع ديازتملا بلطلا
نم لشضفأا سصخشش ّلك اهديري يتلا
وأا هقيدشص وأا هبيرق اهلمعتشسا يتلا

ببشسلا .مهدلوأا ةّيدومعم يف هراج
ّلإا وه ام ،عئابلا عششج ءارو سسيئرلا

نأا سضرتفملا نم يذلا ،نوبزلا دشسح
املثم <دشسحي ل>و ايـحـيـشسم نوـكـي
.هاياشصو يف ّبرلا اّنم بلطي

ّرـشسل رـيـشضحـتـلا أادبـي اذـكـه
ةشسينكلا تناك نيح يف .ةّيدومعملا
نوّدعتشسي نيذلا) نيظوعوملا ءّيهت
تاولشصلاب (ةـّيدوـمـعـمـلا ّرـشس لـيـنـل
دجن ،لشصاوتملا ميلعتلاو ماوشصألاو
ىلإا ّتمي ل عقاو مامأا مويلا انشسفنأا

اًعبط .ةلشصب ةّيحيشسملا رهاظملا هذه
ةـّيـبـلاـغـلا ّنـكـل ،مـيـمـعـّتـلا ديرـن ل
اذـه يـف رـيـشست تحـبـشصأا ىـمـظـعــلا
ىلإا لهألا بهذي ل ،ايلاح .راّيتلا
ةّيدومعملا دعوم اوزجحيل ةشسـينكلا

يف اًزجح اودجو دق اونوكي نأا لبق
وأا ءادغـلا لـجأا نـم مـعاــطــمــلا دـحأا
نإاو ،ةبشسانملل <ّيرورشضلا> ءاششعلا
اذه ،ّرشسلا نولّجؤوي اًمعطم اودجي مل
يكل رثكأا وأا فعشضلا اوعفدي مل اذإا
رــخآا اــًنوــبز مــعـــطـــمـــلا سضفرـــي
اذه ّنأل ،يلاغن ل نحن .مهلبقتشسيو
.هششيعن يذلا عقاولا وه

ىلإا هّجوتلا ّمتـي ،مـعـطـمـلا دعـب



روتشسد تامـلـك ناـفرـعـي ناـباّرـعـلا
فوـشس هـشساـشسأا ىـلـع يذـلا ناـمـيإلا
يف امهيديأا نيب يذلا لفطلا ايحي
اياشصوب ىذغتيو ةشسينـكـلا ناـشضحأا
تابجاو نم يتلا هـمـيـلاـعـتو برـلا
.يحورلا هنبل اهنقلي نأا باّرعلا

،سسيطغتلا ُتقو نـيـحـي اـمدنـع
وـلـعـت وأا ،عـلــهــلاــب لــهألا باــشصي
هنكمي ّيششحو ٌلمع اذه ّنأاب تاوشصأا
ول .ةّيشسفن ةمدشصب لفطلل بّبشستي نأا

،لدرخ ةّبح ردقب ناميإا انيدل ناك
بارتقإلاب هذهك راكفأل انحمشس امَل
ةشسينكلا عـّتـمـتـت لـه .اـنـشسوؤور نـم
انمّلعـت .اـششاـح ؟اـهـئاـنـبأا بيذـعـتـب
نأا انيلع فيك ةلوفطلا ذنم ةشسينكلا
،هعم موقن يكل حيشسملا عم تومن
انناشسنإا نم سصّلختـلا اـنـيـلـع فـيـك
هللا عم ايحنو ديدجلا سسبلنل ميدقلا

.توكلملا لخدنو
انوعد ،ءاّبحألا ةوخإلا اهّيأا ،اذل

ل ،ايحيشسم لفتحـنو ،ّبرـلاـب حرـفـن
حرـفـلا .نوـّيـنـثوـلا لـفـتــحــي اــمــك
ّنأا وه ةّيدوـمعملا ّرشس يف ّيقيـــقحلا
يف اًقطاــــن اًفورخ> حبشصي لفطلا
ل .<حيشسملا سسبلي>و <حيشسملا ةّيعر
ىلإا لزنت ةّيوامشسلا انحارفأا نلعجن
نم اهدعشصنلف لب ،سضرألا ىوتشسم
.تاّيوامّشسلا ىلإا تاّيشضرألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يف يواردضش نارطملا
ةيوامضسلا رادخألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةاياو ةمايقلا ءاجر ىلع دقر

7102ناريزح41 حابشص ةيدبألا
،يواردشش سسويـنوـطـنأا نارـطـمــلا

ـيوزـنـفو كيـشسكـملا تيـــــلوبورتم
.يبيراكلا رزجو ىطشسولا اكريمأاو

ةنشس يناثلا نوناك61 يف دلو
ثيـح سسلـبارـط ةـنـيدم يـف2391
ةنشس رداغ مث  ةيوناثلا هشسورد ىهنأا

،نانويـلا ،سسوـثـنروـك ىـلإا0591

مـكـف ،ةثـك ءاـيـششأا لـعـفأا
تنأاو هلإاك لعفت ىرحألاب
 ؟دحأا ناطلشس ت َتشسل

دئاق رهظأا فيك رظنأا
ىلع ةطلشس عوشسيل نأا ةئا
ىلع دّيـشسلا ةـطـلـشسك توا
:عوشسيل لاق امدنع ديبعلا
ناـطـلـشس ت ناـشسنإا اـنأا>
لوقأا يدي ت دنج و
رخآلو بهذيف بهذإا اذهل
لمعا يدبعلو ،يتأايف ِتئإا

:كلذب دشصقي وهو .<لمعيف
كل عشضخ توا َترمأا نإا

إا رظنأا .يدبع نع دعتباو
نإاـف !هــناإا ناــك ّدح يأا
رـهـظـي فوـشس يذـلا رــمألا

ةئا دئاق ناك ًاقحل ًايلج
نأا وـهو ،هـيـلــع ًــشصاــح

ىلع ناطلشس هل ناك برلا
إا دوـقـي ،تواو ةاــيا
،مــيــحا باوــبأا لـــفـــشسأا

 .كاـنــه نــم سضهــنــُيو
لب دونا نع طقف ملكتي
اّ ،ديــــبـعــلا نــع ًاــشضيأا
.كأا ةــعاـــط ىـــلـــع ّلدي
،بكلا هناإا نم مغرلابو
غ هــشسفــن تــعــي ناـــك
.قحتشسم

نأا حيشسا رهظأا دقل
قـــحـــتـــشسم ةـــئا دئاـــق
كلذـكو ،ديـشسلا لاـبـقـتـشسل
،هب بكـلا هـباـجـعإا رـهـظأا

ماـــمأا هــــناإاــــب زرــــكو
ا كأا هاطعأاو ،عيما

هحن  هنأل ،رظتني ناك
لب ةيدشسا ةيفاـعـلا طـقـف
     .تاومشسلا توكلم ًاشضيأا

مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

يفو نيتنشس ةدمل بادآلا سسرد ثيح
ةـماـشسرـلا لـبـقـت2591 ماــــــع
أادب ةـنـشسلا سسفـن يـفو ةـيــشسوــمــششلا
انيثأا ةعماج يف ةيتوهلا ةشساردلا

توهلا يف ةزاجإلا ىلع لشصحو
.7591 ةنشس يناثلا نوناك يف

8591 ماع سسلبارط ىلإا داع
لشصحو ةيتونهكلا ةماشسرـلا لـبـقـتو
سسفـن يـف .تيردنـمـششرأا ةـبـتر ىـلـع
نارــطــمــلا باــخــتــنا مــت ماـــعـــلا
ًاكريرطب ةليـجر وـبأا سسوـيـشسوذوـيـث
،قششمد ىلإا لقتناـف اـيـكاـطـنأا ىـلـع
تيردنــمـــششرألا هـــعـــم لـــقـــتـــناو
9591 ةنشس ىتح كاذنآا سسوينوطنأا

،نيتفكب ريد ىلع ًاشسيئر نّيُع نيح
ةيحورلا ةمكحملل ًاـشسيـئرو ،ةروـكـلا

ةنشس .ةروكلاو سسلبارط ةيششربأا يف
ةيششربأا يف ًيكو هنييعت مت2691
3691 نـيـماـعـلا نـيـب اـم .ناروــح
رادشصإا هـقـتاـع ىـلـع ذــخأا4691و
.<ةكرحلا> ةلجم

يف ًيكو نـّيـُع4691 ةنـشس
ًاـشسيـئرو ناــنــبــل لــبــج ةــيــششرــبأا
نم سسماخلا يف .ةيحورلا ةمكحملل

هتماشسر تمت6691 ةنشس ناريزح
يفو ،ةيرشصيق فقشسأا بقلب ةيفقشسألا
نـيـُع اـهـــشسفــن ةــنــشسلا نــم لوـلــيأا

كيـشسكـمـلـل ًاـيـكرــيرــطــب ًادمــتــعــم
رزجو ىطشسولا اكـيرـمأاو ـيوزـنـفو
يف كيشسكملا ىلإا لـشصو .يـبـيراـكـلا

21 يــــــفو .6691 لوألا نوـــناـــك
عمجملا رارق ردشص6991 ناريزح

ءاــششنإاـــب سسدقـــمـــلا يـــكاـــطـــنألا
يوزنفو كيشسكملـل ةـيـتـيـلوـبورـتـم
يبيراكلا رزجو ىطـشسوـلا اـكرـيـمأاو
مـتو ،ةـقـباـشسلا ةـيدمـتـعـمـلا ناـكــم
لوأاك سسوينوطنأا نارطـمـلا بيـشصنـت
.اهيلع تيلوبورتم
ةرـضشنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفضص ىلع اًيعوبضسأا
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