
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(02-61 :2 ةيطغ)

نأا ُمـَلـعــن ذإا ُةوــخإا اــي
ِلاـمـعأاـب ُرــُي ل َناــسسنإلا
ِناإلاب امنإا لب ِضسومانلا
ُنحن انـمآا ِحـيـسسا َعوـسسيـب
يكل ِحيـسسا َعوـسسيـب ًاـسضيأا
ل ِحيسساـب ِناإلاـب َرـُن
ُرُي ل ذإا ِضسومانلا ِلامعأاب
نم ٌدحأا ِضسومانـلا ِلاـمـعأاـب
اــــنــــك ْنإاــــف *ِدسسا يوذ
َرـيتـلا َنوـبــِلاــط ُنــحــنو
ًاسضيأا نحن اندجُو ِحيسساب

ًاذإا ُحيسسا ُنوـكـيـفأا ًةأاـطـخ
*اسشاح .ةئيـطـخـلـل ًاـمِداـخ
دق ام ينبأا ُتدع نإا يّنإاف
*ًايّدعتم يسسفن ُلعجأا ُتْمَدَه
تــُم ِضسوــماــنـــلاـــب يـــّنأل
َعم *هلل ايحأا يكل ِضسومانلل
انأا ل ايحأاف ُتبلُسص ِحيسسا
 امو . ايحي ُحيسسا لب
اــنأا ِدسسا  ِةاــيا نـــم
ِهـلـلا ِنـبا ِناإا  ُهاــيــحأا
ُهـسسفـن َلذـبو يـنـبـحأا يذـلا

.يّنع

ليجنإلا لوح ــــــــــــــــــــــــــــــ
خف يف نمؤوملا عقي ام اًبلاغ

وه هّنأا ربتعيف تاذلا ىلع قغنلا
ديعب رخآلا امنيـب هـلـلا ّضصخـي طـقـف
،ةأاـطـخـلا ّفــسصم يــفو ،هــلــلا نــع
،لـكـلا قـلاـخ وـه هـلــلا ّنأا ىــسسنــيو
عـــيـــمـــجـــلا ضصلـــخـــي نأا ءاـــسشيو
اذــــه .(4 :2ميت1) هيلإا اودوــعـــيو
هـــللا هلــعف اـــم
امدنع ،هتّبـحـمـب
ديحولا هنبا لذب
ّلك كلهي ل يكل
لب هب نمؤوي نم
ةايحلا هل نوـكـت
:3وـــــي) ةّيدــبألا

ىـتأا دـــــقـل .(61
ىلإا عوـسسي ّبرـلا

،ضسانـــلا عـــيمج
نــــــم لواـــــحو

مهتاجاح نيمأاتو مهـمـيـلـعـت لـخ
ّثبي نأا مهـسضارـمأا ءاـفـسشو ةـّيداـمـلا
مهوعدي نأا يأا ،مهبولق يف ناميإلا
وـه ناـمـيإلا اذـه .هــب ةــقــثــلا ىــلإا
يف اندوقيسس يذلاو اـّنـم بوـلـطـمـلا

.هللا ناسضحأا ىلإا ةدوعلا قيرط
يذلا ّيليجنإلا عطقملا ثّدحتي

-14 :8ول) مويلا انعماسسم ىلع أارقُي
فيزنب ةباسصم تناك ةأارما نع ،(65
ِةنبا نعو ،ةنسس ةرسشع يتنثا ذنم مد
ىلـع تناـك ّيدوـهـي عـمـجـم ضسيـئر
يف عطقملا اذه عقـي .توـمـلا رـيـفـسش
اقول ّيليجنإلا هيف ركذي ربكأا راطإا

عم عوسسي ّبرلا اهارجأا ءافسش ثداوح

نع ّنهنـم ّلـك عـسضو فـلـتـخـي ،ءاـسسن
ةـلـمرأا راـطإلا اذـه يـف دجـن .ىرـخألا
توملا نم اهنبا ّبرلا ماقأا يتلا نييان
ةأارــمــلا دجــن اـــمـــك ،(11-61 :7)
:7) اهاياطخ اهل رفغ يتلا ةئطاخلا

ًءاــــسسن كلذ ىــــلإا فـــــسضأا ،(72-05
نـم عوـسسي ّبرـلا ّنـهاـفــسش تاــيرــخأا
.(3-1 :8) ضضارمألاو ةريّرسشلا حاورألا

اًميدق يدوهيلا عمتـجـمـلا نـكـي مـل
اــًنزو مــيـــقــــي
نك ذإا ،ءاسســــنلل
نـــــم َنرَبـَتـعـُي
.ايندلا تاقبطلا

لــجرـــلا ناـــك
ركسشي يدوهـيـلا
ٍموــــي ّلـك هـلـلا

مـــــــــــل هـــــّنأل
اذإا .ةأارما هقلخي
َعْسضَو اذه ناك
يـــــــف ةأارــــملا

،عوسسي ّبرلا ماّيأا ةّيعيـبـطـلا تلاـحـلا
وأا ةـئـطاـخ تناـك اذإا ّيرـحـلاـب مــكــف
وأا مد فـيزـنـب ةـباـسصم وأا ةـسسوـسسمــم
؟ةتيم

ثماطلا ةأارملا ّنأا انه هركذ ريدجلا
سسم نم ّلكو ،ةـسسجـن رـبـتـعـُت تناـك اهّ
ل) ضسّجنت اًئيسش تّسسم اذإاو ،ضسّجنتي
ّيليجنإلا عطقملا يف .(91-33 :51
ةرسشع يتنثا ذنم ٍمد فزنب ةأارما كانه
اهـعـسضو نأا يـنـعـي يذـلا رـمألا ،ةـنـسس
ةـلاـح يــف تناــك اــهــّنأل ،اًدج ءّيــسس
اهاسشاحتي ّلكلاو ،ةلسصاوـتـم ةـسساـجـن
ىلإا اهب عفد  رمألا اذه .ضسّجنتي ل يكل
ًاسصوسصخ ،عوسسي ّبرلا ةهجاوميسشاحت

44/7102ددعلا
لوألا نيرششت92 دحألا

 ةيمورلا ايشساتشسنأا ةشسيدقلا راكذت

سسويماربأا رابلاو

عبارلا نحللا

رششاعلا رـَحـَشسلا ليإا



اذـه ّنأا ّدب ل .هـتـنـبا يـفـسشيـل هـتـيــب
دحاو هءاج امدنع برطسضا ضسيئرلا

.تتام دق هتنبا ّنأاب هملعيل هتيب نم
هرمأا مّلسسي نأا ىلع هّثح ّبرلا ّنأا ّلإا
ل ًئاق هباجأاو عوسسي عمسسف> :هلل
:8) <ىفسشـُت يـهـف طـقـف نـمآا ،فـخـت
ىـلـع ناـك هــّنأا اــنــه تفــلا .(05
يـعـي نأا عـمـجـمـلا ضسيـئر ضسورـياـي
عمسس امدنع ناـمـيإلا ةـّيـلـعاـف ىدم
نأا دعـب مدلا ةـفزاـن بطاـخــي ّبرــلا
كناميإا ،ةنبا اي يقث> :ًئاق اهافسش
.(84 :8) <مسسب يبهذا .كافسش دق
ةفزان ءافسش ببسس ناميإلا اذه ناك
ضصخ ببسس ناك امك ،(84 :8) مدلا
:اهاياطخ ةرفغمو ةئطاـخـلا ةأارـمـلا
.ِكسصّلـخ دق كناـمـيإا ةأارـمـلـل لاـقـف>
.(05 :7) <مسسب يبهذا

هذه ةوت لخ نم ،ًاذإا ةسسينكلا
،انعماسسم ىلع ةّيسصخلا ثادحألا
سسمـتـن نأا ًلّوأا اـنوـعدت انـناـمـيإاـب كـّ
نارـفـغ ىـلـع رداـقـلا عوـسسي ّبرـلاـب

،انتاسساجن نم انريهطتو اناياطخ
تاـبوـعـسصلا اـنـتـهـجاو ىـتـم ىـّتـح
فـعـسضي ل ضضارــمألا اــنــب تــّمـلأاو
.انيـلإا رـسضحـي نأا بلـطـنـف اـنـناـمـيإا

،ينثولا كلذ لثم فّرسصتن نأا انيلع
رداق هللا ّنأا كردأا يذلا ،ةئملا دئاق
ًعف رداقـلا هـّنأل ،اـنـتدعاـسسم ىـلـع
ىرـخأا ةـيـحاـن نـم .ءيـسش ّلـك ىـلـع
نيب زييمتلا خف نم ةسسينكلا انرّذحت
ىلع مهيلع ماكحألا قطإاو ضسانلا
.ّينيدلاو ّيعامتجلا مهعسضو ضساسسأا
هـلـلا ةــقـيـلــخ مــه ضساــنــلا ّلــك ّنإا

انربتعا اذإا .هينيع مامأا نوواسستمو
ةـّلاد اـنــل ّنأاو هــتــّسصاــخ اــنــسسفــنأا

لــماــعــن نأا اــنـــب ّيرـــح ،هدنـــــــع
نأا يأا ،وه مـهـلـماـع اـمـك نـيرـخآلا
انسسفنأا لذـبـن نأل نـيّدعـتـسسم نوـكـن
.مهلجأا نم هـــسسفن وه لذب امك

هناميإا ايحي يقيقحلا يحيسسملا
ضسانلل ًارون نوكيو ،تمسصو قدسصب
،دقنلاو مكلاب ل هكولسسو هتايحب

ليإلا ــــــــــــــــ
(65-14 :8 اقول)

 إا اند نامزلا كلذ
ُضسُرِياي ُهُمسسا ٌناسسنإا َعوسسي
رخو عمجملـل ٌضسيـئر وـهو
َبلـطو َعوـسسي ْيـَمَدـَق دنــع
*هتـيـب إا َلـُخدي نأا ِهـيـلإا

اـهـل ًةديـحو ًةـنــبا ُهــل نأل
دق ًةنسس َةَرْسشَع ْيَتنثا وحن
امنيبو .توا ىلع تَفَرسشأا

ُعوما ناك ٌقـِلـَطـنـُم وـه
اهب ًةأارما نإاو *ُهنومحزي
َةَرْسشَع ْيَتَنثإا ذنم ٍمد ُفْزَن
ْتـَقـَفـْنأا دق تناــكو ًةــنــسس
سشيــعــم ىـلـع اـهـلـك اـهــَتــَ
نأا ٌدَحأا عِطَتسسي و ِءابِطألا
سشـَي ِهِفْلَخ نم ْتـَند *اـهـَيـِفـْ
تقوللو ِهبوث َبْدُه تسسمو
لاـقـف *اـهـِمد ُفْزـَن َفـقو
ذإاو .يـنــسسـَمـَل نــَم ُعوــسسي
ُضسرطب لاق مهُعيمج َركنأا

ُمّلعم اــــــي ُهعم نـــــيذلاو
كـَنوـقـياـسضي َعوــــما نإا

نـَم لوـقـتو كـَنوـمـحزــيو
ُهنإا ُعوسسي لاقف *يـنـسسـَمـَل
سســَمــَل دق يـّنأل .ٌدحاو يــنــَ
ْتَجَرَخ دق ًةوـق نأا ُتـْمـِلـع
اهنأا ُةأارا ِتأار املف *يّنم
 ًةَدِعـَترـُم تءاج َفــْخَت
َماـمأا ْتَرـَبـخأاو هـل ترـخو
ُهتسس ٍةلع ِةيأل ِبعسشلا ّلك
لاقف *تقولل تَئِرب فيكو
ِكُناإا .ُةنبا اـي يـقـِث اـهـل

تناـك اـهـّنأل ،عوـمـجـلا ةـمـحز يــف
ّضسمت ل يكل لاحلا ةعيبطب رَجزُتسس
كلذل ،عوسسي ّبرلا ًاسصوسصخو ،اًدحأا
نكـت مـلو ،(44 :8) هــئارو نــم تتأا
وه ضسّجنتي ل يكل هّسسمت نأا ديرت
ىلع اهعـّجـسش اـهـناـمـيإا ّنـكـل .اـًسضيأا
لاحلا يفو ،هبوث (فرط) بده ضسمل
.اهمد فزن فّقوت

ضسيئر ةنباب قّلعتي ام يف اّمأا
لسصي نأا لبق تتاـم يـتـلا عـمـجـمـلا
ّبرلا كسسمأا دقف ،عوسسي برلا اهيلإا
ّنأا ًاملع ،ضضوهنلاب اهرمأاو اهديب
سسمــي ل دوــهــيــلا ل يـكـل اـًتـيـم نوـّ
.(4-1 :12ل) اًسضيأا اوسسّجنتي

انّنأا ىلإا انه ةراسشإلا نم ّدب ل
ىلع فاخن ام اًريثك نينمؤوملا نحن
وأا ،دحأا هسسّجني نأا نم عوسسي ّبرلا
هّنأا ىسسننو ،هب قّلعتي ام ّلك ضسّجني
.ةسساجن ّلك رّهطيو ضسّدقي يذلا وه
عم ىرج ام كلذ ىلع لاثم مظعأا
ضسيئر ةنباو مدــــــلا ةفزانلا ةأارملا
ضضرتفملا نم ناك نيح يف .عمجملا
،امهسسملب عوـسسي ّبرـلا ضسـّجـنـتـي نأا
اهاّيإا اًرّهـطـم ىـلوألا ىـفـسش دق هارـن
.توملا نم ةيناثلا ماقأاو

ةنبا ةــــماقإا ةثداح ىلإا عوجرلاب
لباقت اهّنأا ظحن ،عـمـجـمـلا ضسيـئر

ةـئـمـلا دــئاـق مداـخ ءاـفـسش ةـثداــح
ةقرافملا ّنـكـل .(01-2 :7) ّينثوـلا

هسسفن بسسحي مل ةئملا دئاق ّنأا يه
،هَتيب عوسسي ّبرلا لخدي نأل اقحتسسم
محارم لانيل اـًيـفاـك هـناـمـيإا ناـكو
.ضضيرملا هدبع َيفُسشف ،ٍدعُب نع ،هللا

رهظأا نيـح ّبرـلا هـنـع رـّبـع اـم اذـه
تفتلاو> :ّينثولا كلذ ناميإا ةمظع
لوقأا :لاقو هعبتي يذلا عمجلا ىلإا
ًاـناـمـيإا لـيـئارـسسإا يـف دجأا مـل مــكــل
لباقملاب ىرن .(9 :7) <اذه رادقمب
نم بوسسحـمـلا ،عـمـجـمـلا ضسيـئر ّنأا
لـب ل ،ّيدوـهـي هـّنإا ذإا ،تيــبــلا لــهأا
كلذ ناميإا هل نكي مل ،دوهيلل ضسيئر
ىلإا ّبرلا ءيجم ىلع ّرسصأاف ،ّينثولا



*ٍمـسسب يــبــهذاــف ِكأارــبأا
ٌدِحاو َءاج ُملكتي وه اميفو
ِعــما ِضسيـــئر يوذ نـــم
ْتتام دق َكَتنبا نإا هل لاقو
َعمسسف *مّلـعا ِبـِعـتـُت ـف
ل ًـئاـق هـباــجأاــف ُعوــسسي
*يه أاتف طقف ْنِمآا .ْفَخَت
ْعَدي  َتيــبــلا َلـــخد او
َضسرــــطــــب لإا ُلــــُخدي ًادحأا

اـبأاو اـنـحوــيو َبوــقــعــيو
ناـكو *اــهــّمأاو ِةــيــبــسصلا
نومُطلـَيو نوـكـبـَي ُعـيـما

.اوكبَت ل مهل لاقف .اهيلع
*ةمئان اهنكلو ْت ُ اهنإا

مهـِمـْلـعـِل هـيـلـع اوـكـِحـسضف
سسمأاـف *تتاـم دق اـهـنأاـب َكـَ
اـي ًـئاــق ىداــنو اــهِديــب

ْتـَعـَجرـف *يـموـق ُةـيــِبــَسص
لاا  ْتـَماـقو اـهــُحور
.َلـكأاـتـِل ىـطـعـُت نأا َرــَمأاــف
امهاسصوأاف اـهاوـبأا َضشـِهَدف
 .ىرج ام ٍدحأل لوقي ل نأا

لمأات ــــــــــــ
 ةايا نم  ام>

ناإا  هايحأا انأا دسسا
لذبو ينّبحأا يذلا هللا نبا
.<يّنع هسسفن

اعلل مه يحيسسا  ّنإا
ّنأا امكو .دسسجلل حورلا امك
ءاـسضعأا ّلـك نـكــسست حورــلا
يــحــيــسسا ّنإاــف ،دسسا
.اعـلا ندم ّلـك نوـنـطـقـي
 نكـسست حورـلا ّنأا اـمـكو
،هـنـم تسسيـل ّلــظــتو دسسا

نونكسسي نويحيسسا اذكهف
 اـعـلا، نوّلظي مهّنـكـلو

ةدحوـلا هذـه .ةـّيدبألا ةاـيـحــلا ىــلإا
نـيـنـمؤوـمـلا نـيـب عاـطــقــنإلا مدعو
نيلقتنملا نينـمؤوـمـلا مارـكإا تخـسسر
.مهداهسشتسساب رفظلا ليلكإااولاننيذلا

يتلا تاعارسصلاو بورحلا ّلظ يف
نونمؤوملا عطقني مل ،ملاعلا اهدهسش
ٍناكم نم نيسسيّدقلا تافر لقن نع
ىلع نيرطسضم اوناك امدنع رخآا ىلإا
يـلـيـئارـسسإلا بعـسشلا ناـك .بورـهـلا
ٍناكم نم هعم دهعـلا توـباـت لـقـنـي
هوكلتما ام ضسدقأا ناك هّنأل رخآا ىلإا
نم .ةعيرسشلا يحول ىلع ىوتحا ذإا
يتلا تاحوتفلا ّلظ يف هّنأا فورعملا
،عباسسلا نرقـلا ذـنـم قرـسشلا اـهدهـسش

مهتاسسّدقم ةيامحل نوّيحيسسملا دهج
نم ةـمـِجاـهـمـلا بوـعـسشلا ثبـع نـم
نولقني اوناكو نيّيبيلسصو نيملسسم
ىــلإا ًاــبــلاـــغ تاـــسسّدقـــمـــلا هذـــه
ةكّلمتملا ةنيدمـلا ،ةـّيـنـيـطـنـطـسسقـلا

كلذ يـف مـهـتـّيروـطارـبـمإا ةـمـسصاـع
اـهرـثـكأاو مـهـندم ىرـبـكو ناـمزــلا
دادتـسشا عـم ،ٍقـحل ٍتقو يـف .ًاـناــمأا
ذخأا ،ةّينيطنـطـسسقـلا ىـلـع طوـغـسضلا
تاسسّدقملا هذه نولقـنـي نوـنـمؤوـمـلا
ظفُح ثيح ضسوثآا ضسّدقملا لبجلا ىلإا
تاـفرو تاـنوـقــيألا نــم رــيــثــكــلا
فدهب لقنلا اذه نكي مل .نيسسيّدقلا
اـهـلـمـحـت يـتـلا ةــمــعــنــلا ءاــفــخإا
ذإا اهيلع ظافحـلـل اـمـّنإا تاـسسّدقـمـلا
.نّمثت ل ةّيحور ًازونك تربتعا

ريثكلا َقِرُسس ،دوهجلا هذه ّلك مغر
تاـنوـقـيألاو نـيـسسيّدقـلا تاـفر نــم
قــيرــط نــع تــَلــِقــُنو ةــسسّدقـــمـــلا
نكامأا ىلإا وأا امور ىلإا نييبيلسصلا
.ىرخأا

تاعامجلاو ضصاخسشألا مه نوريثك
حـيـسسمـلا عوـسسيـب نوـنـمؤوـي نــيذــلا

اذـه نوـسضفرـي مـهـّنـكـل ،هـتـماـيــقو
،عباسسلا ينوكسسملا عمجملا .ماركإلا
ةّيسسكذوثرألا ةسسينكلا هل تدّيع يذلا

اذـه بوـجو ّرـقأا ،نـيـعوــبــسسأا ذــنــم
يـتـلا ةـّيـسسدقـلا ىـلـع دـّكأاو مارــكإلا
يأارلا وميقتسسملا نونمؤوملا اـهـيـلوـي

اـناـسصوأا اـمـك عاـطـقـنا ـب يـّلـسصي
،رفخو تمسصب موسصيو لوسسرلا ضسلوب
نأا ضضوع ءانثتسسا ب َعيمجلا ّبحيو
اذه نوـكـي دقو) ،هـناـمـيإاـب رـخاـفـي
ًاناّيد هسسفن بّسصنيو ،(ًءاعدا ُناميإلا
ًاعيمج انب ىرحألا .مهلامعألوضسانلل
ضصحفو ،انبولق قامعأا ىلإا لوخدلا

نمضصّلختلا ىلعلمعلاو،انرئامسض
ةيرخسسلا ضضوع اننيعأا يف ةبسشَخلا

.نيرخآلا نيعأا يف ةسشقلا نم
وه هدحو هللا ّنا ًامئاد رّكذتنلو

هجاويسس انم ّك ّنأاو لداعلا ناّيدلا
مّدقـي دحاو لـك ْعدنـلــف ،هــّبر هــجو
ىلإا فرسصننلو هـسسفـن نـع باـسسحـلا
نم انلئُسس ام اذإا ،يكل ةقيمعلا ةبوتلا

باسسحلا مّدقن ،هانفرتقاامع ّبرلالَبِق
.توكلملا ينب نم نوكن نأا نيلمآا

نيشسيدقلا تافر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثلا يف ةسسّدقملا انتسسينك دّيعت
تاـفر لـقـنـل يـناـثـلا نــيرــسشت نــم
.رفظلا ضسبلا ضسويجرواج ضسيّدقلا

موي نيسسيّدقلل ةسسينكلا دّيعت ،ًةداع
ةايحلا مهلوـخد موـي هـّنأل مـهداـقر
ىرخأا ًاداـيـعأا دجـن اـنـنـكـل .ةـّيدبألا
يه امك تافرلا لقنب اهيف لفتحن
دوـجوـب وأا ،ديـعـلا اذـه يــف لاــحــلا
ديع يف لاحلا يه امك ضسيّدق تافر
 .نادمعملا انحوي قباسسلا ةماهدوجو

ةيادبلا ذنم ةسسينكلا ترهظأا دقل
لّوأا .نيسسيّدقلا تافرل ًاريبك ًامارتحإا

ءادهـسش اوـناـــــك ةـسسيـنـــكـلا يـسسيّدق
ةـسسماـمـسشلا ضسيـئر مـهـمّدقــم يــفو
نوـنـمؤوـمـلا مّرـك دقو ،ضسوـناـفـتــسسا
اولذـب نـيذـلا ءادهـسشلا ءلؤوـه اـياـقـب
.ليجنإلا لجأل مهسسفنأا

ّلظ يفو ،ةّيحيسسملا راهدزا لبق
نوـّيـحـيـسسمـلا ناـك ،تاداـهـطـسضإلا
ةماقإل ءادهسشلا روبق لوح نوعمتجي
ىـلـع ةـللد كلذ يـف ّنإا .رـكـسشلا ّرـسس
مه نم نيب ةـسسيـنـكـلا دسسج لـماـكـت
اولقتنا نمو ملاـعـلا اذـه يـف ٌءاـيـحأا



نيرّوسصملا نيسسيّدقـلاو تاـنوـقـيأـل
نأا ٍناسسنإل فيك .تانوقيألا هذه يف
نيح نيسسيّدقلا تافر ماركإا ضضفري
ةّيلدجملا ميرم ةسسيّدقلا نيمي لّبقي
،رـبـقــلا دنــع دــّيــسسلا تسسمل يــتــلا

رـيد يـف موـيـلا ىـلإا ةـظوـفـحــمــلاو
ضسّدقملا لبجلا يف ناعمسس ضسيّدقلا

ةرارح ىلع ةظفاحم لازت ل يهو
وأا .لماوعلا ّلك مغر ةّيعيبطلا دسسجلا

قبع نم نيدجاسس ّرخن ّلأا انل فيك
تافر نم ثعبـنـمـلا بيـّطـلا ةـحـئار
ةراـيز دنـع ضسوـيرــتــمــيد ضسيّدقــلا

يكـيـنوـلاـسست ةـنـيدم يـف هـتـسسيـنـك
؟ةّينانويلا

يتوهلا ناعمسس ضسيّدقلا لوقي
ضسدقـلا حورـلا ةــمــعــن> نإا ديدجــلا

نـكـسست ،ضسفـنـلا يـف نـكـسست اـمدنــع
ماظع دجن كلذل .اهلكيه يف ًاسضيأا
.<ًةيفسشأا ضضيفت مهاياقبو نيسسيّدقلا
هذـه قراـفـت ل حورـلا ةـمـعـن نإا يأا
ّرطسضا نيح ،كلذ ىلع ٌلاثم .ماظعلا
ةرداغـم ىـلـع ىرـغـسصلا اـيـسسآا لـهأا

ىلإا ضسويسسيياب ضسيّدقلا بهذ ،مهارق
جارختـسسا دارأاو يـحورـلا هـيـبأا رـبـق
عّتمتي ناك امل هعم اهلقنو هماظع
ٍمارتحا نـم دقارـلا نـهاـكـلا اذـه هـب
غلب نيح .هموق ءانبأا نيب ةّبحمو
ًارون ضسويسسيياب ضسيّدقلا ىأار ماظعلا
يحورلا هابأا ّنأا دـّكأاـتو اـهـنـم ّعـسشي
ىوـسس روـنـلا اذـه اـمو ًاــسسيّدق ناــك
قرافت مل يتلا ضسدقلا حورلا ةمعن
اذه ةسسادق ةسسينكلا تنـلـعأا .هاـياـقـب
ضسويناسسرأا ضسيّدقلا وهو ًاقحل بألا
اـنـحوـي ضسيدقـلا اـّمأا .يـكوداـبـكــلا
تاـفر نـع لوـقـيـف مـفـلا يــبــهذــلا
بّرـغـتـت ل توـمـلاــب> :نــيــسسيّدقــلا
يتلا ةمعنـلا نـع نـيـسسيّدقـلا داـسسجأا

.<ًءاهب دادزت لب ،اهيف نويحي اوناك
اـهديـيـعـت يـف ةـسسيـنـكـلا زــّيــمــت ل
وأا راـب وأا ٍديـهـسش نـيـب ،نـيـسسيّدقــلــل

حورلا ّنأا امكو .هنع ءابرغ
 ضسبـحـُت ةروـظـنا غ
.نويحيسسا اذكهف ،دسسا
 يحيسسم نوفرعُي مهّنإا
مهنيد ىلـع نـكـلو ،اـعـلا
عمو .روظنم غ ّلظي نأا
إا ءيــسست ل ضسفـــنـــلا ّنأا
اههركي مسسا ّنإاف ،مسسا

هقيعـت اـهـّنأل ،اـهـبراـحـيو
.تاّذلا  ضسامغنلا نع
ل كلذـك نوـيــحــيــسساــف
ّنكـل ،اـعـلا إا نوـئـيـسسي
مـهـّنأل ،مـهـهرـكـي اــعــلا
ضسفنلاو .هتاّذلم نوـمواـقـي

ا ّباههركي يذلا دسس
نوّبحي يحيسسا ّنأا امك
ّنأا امكو .مهنوهركي نيذلا
،دسسا  ضسبـحـُت ضسفـنـلا

هسضعب إا هّدسشت اـهـّنـكـلو
،يحيسسا ّنإاف ،ضضعـبـلا
،اعلا  نوسسبحُي ،ًاسضيأا

إا هسضعب هنوّدسشي مهّنكلو
ضسفـنـلا ّنأا اــمــكو ،ضضعــب
نـكـسسم  نـكـسست ةدلاا

يــحــيــسسا ّنإاــف ،ٍناــف
ب ءابرغ نوسشيعي ،ًاسضيأا
نيرظتنم ،ةينافلا ءايسشألا
امكو .ءاـــمسسلا  دولا
سسحـــــتـــت ضسفـــنـــلا ّنأا نـــّ
،برسشاو لكأاا نـقـتـب
عـم .نوـيـحـيـسسا كلذــــك
مهّنإاـف ،نودهـطـسضـُي مـهـنأا
.موي دعب ًاموي نورـثاـكـتـي
يـــتــلا ،ةـــيـــلوؤوـــسسا ّنإا
يه ،هـلـلا مـهــيـلإا اـهـلـكوأا

،ةّيمهألا نم بك ردق ىلع
لازـعـنلاـب مـهـل حـمـسست ل

.اهنع
سسطينغويذ إا ةلاشسرلا

ةسسينكلا ىلإا ةبسسنلاب ّمهملا .فرتعم
ةمعنلا ةايح نونمؤوملا ايحي نأا وه
ّكفنـي ل .ضسدقـلا حورـلاـب اـنـل يـتـلا
ةـعاـفـسش نوـبـلــــــطـي نوــنــمؤوــمــلا
نأا مهيلإا نوعرسضيو نيـــــــــسسيّدقلا
امك مهوقفاريو مـهـلـجأا نـم اوـّلـسصي
نوسسيّدقلا .ضضرألا ىلع مهتايح يف
نم ّرمتسسن نأا نكمي ذإا رمقلاك مه
مهدوجوب اننودوقي مهّنكـل ،مـهـنود
.برغـي ل يذـلا روـنـلا حـيـسسمـلا ىـلإا

تّرقأاو ةربخلا هذه ةسسينكلا تسشاع
مهاياقب ماركإاو نيسسيّدقلـل ديـيـعـتـلا
ردسصم موــيــلا ىــلإا لازــت ل يــتـــلا

.ملاعلل ةكربو بئاجع

تافر لقن راكذت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سسويجرواج سسيدقلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تافر لقن راـكذـت ةـبـسساـنـم

ةــكبو ،ضسوــيــجرواـــج ضسيدقـــلا
تيلوبوا ةيسشربألا يعار ةدايسس
دنـع بورـغـلا ةـسص ماـقـُت ،ضساـيــلا
2 ضسيــما ءاــسسم نــم ةـــسسداـــسسلا
ضسادقلا ةمدخو ،7102اثلا نيرسشت
حاـبـسص نـم ةرـسشاـعـلا دنـع يـهــلإلا
ةسسينك  اثلا نيرسشت3 ةعما
.ليمرلا ـــ ضسويجرواج ضسيدقلا

 8102وقت ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقت ةينارطا راد نع ردسص دقل

إا نمؤوا دسشري يذلا8102 ماعلا
ماوـسصألا ماـيأاو ةـّيـسسنـكـلا داـيــعألا

يتلا ديعاوا نم اهغو تاولسصلاو
نم وقتلا اذه بلطُي .نمؤوا مهت
ةبتكم نمو ةيسشربألا ضسئانك ةفاك
.ءاجرلا
ةرـششنـلا ىـلـع عــطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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