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 -1التعلــيم الســماعي
َٓص فذل ٠طٚ ١ًٜٛعً ٢اتػاع أغًب أبطؾٝاح ايهطاظٜ ٠ططح ايؿبااة أغب ١ً٦تثهبطض ضب ٍٛايقكا٥بس ا٭غاغب١ٝ
املػٝط : ١ٝعٔ غط ايدايٛر ٚايثسػس  ،عٔ ايفساٚ ٤أغطاض ايهٓٝػ ، ١عٔ بٓ ٠ٛاملػٝح يٰة ٚبٓٛتٓا عببٔ ،
ٚػبس اشبساّ أْفػِٗ َأظم ضكٝك ! ٞفكس تقٛزْا عً ٞؾطح ايدايٛر َٔ خ ٍ٬فهط ٠ا٭قباْ ِٝنُبا تقًُٓاٖبا :
ايصاحٚ ،ايقكٌ ٚ ،اسبٝآٖٚ ... ٠ا ٚازٗثٓا َؿهً ١تكسٖ ِٜص ٙايقكٝس ٠إىل ؾبااة َبِٓٗ َبٔ مل تبثح يب٘ ايفطقب١
ايهاف ١ٝيًثقً ِٝأ ٚايدكاف .. ١خِ نٝف ظبٝب عً ٢غ٪اٍ ٜك : ٍٛآَٓبا ٚقبسقٓا ببإٔ ا ٚاضبس َدًبذ ا٫قباْ، ِٝ
ٚيهٔ َا فاعًٖ ١ٝصا اٱميإ ضٝات ٞأْ ٚفقب٘ تقباَ٬تَ ٞبل ايٓباؽ ٚ . 1ببايطال تٛزبس إزابباح عًبٖ ٞبصٙ
ا٭غٚ ، ١ً٦يهٔ َا انثؿفٓا ٙأْفػٓا نإ  :إْٓا قس تقًُٓا ٖص ٙا٭ؾٝاٚ ٤ضفظٓاٖبا ز ٕٚفٗبِ ضكٝكبٚ ٞيفبج
ٖصا أْظاضْا إي ٞإٔ أَٛضاً ندرلْ ٠ثقًُٗا بايػُاع ز ٕٚإٔ ْقٗٝا ٚعٝاً أق.ً٬ٝ
أعًِ إٔ ٖصا ايه ّ٬قس ٜه ٕٛقسَ ً١يهدرلٚ ، ٜٔيهٔ يٓأخص َدا : ً٫قك ١املطأ ٠اييت أَػهج ضاي ١تًاؼ ،
ٚعٓسَا قسَج إىل ايطة يٝطهِ عًٗٝا  ،اعبٓ ٢عًب ٢ا٭ض ٜهثبب  .تبطَ ٣باشا نبإ ٜهثبب ايؿبا٥ل أْب٘ نبإ
ٜهثب خطاٜا ايٛٗٝز ايص ٜٔاتُٗٛا املطأٚ ٠أِْٗ َا إٔ ضأٚا خطاٜاِٖ َهثٛب ١ضث ٢اْكطفٛا ٚاضساً ٚضا ٤اٯخبط ،
ٚيهٔ اٱظبٜ ٫ ٌٝصنط ٖصا ٚ ،إمنا ٜصنط أِْٗ مل ٜاسأٚا اْ٫كطاف  ،إ ٫بقس إٔ ٚازٗٗبِ ٜػبٛع بكٛيب٘ ايؿبٗرل
"َٔ َٓهِ ب ٬خط ١٦ٝفًرلمجٗا أ ً٫ٚحبسط –  . "6 :8 ٜٛتط َٔ ٣أ ٜٔزا٤ح تًو املقً ١َٛاييت تذلزز باغثُطاض
 ...يكس حبدج ضثٚ ٢زستٗا ..فٌٗ تقًُ ٕٛأ ..! ٜٔايهثاة املعٜف ٚاملػُ ٢ظٚضاً "إظب ٌٝبطْابا".2
ٚيقٌ بقهٓا قس زلل ايكك ١املٓػٛب ١إىل ايًل ايُٝني  ،أْ٘ قطل ايططٜل شاح  ّٜٛعً ٢ايقا ١ً٥املكسغبٖٚ ١بٞ
ططٜل ٖطٚبٗا إىل َكط ٚإٔ املػٝح ايطفٌ ذبسر إيٝب٘ بهب ّ٬أز ٣إىل اْكبطاف٘ عبِٓٗ َٚقباًَثِٗ بباضذلاّ ٚ ،إٔ
ايًل قس تصنط ٖصا املٛقف  ٖٛٚعً ٢ايكًٝب إىل زٛاض ضة اجملس ٚ .يهبٔ ٜٛ ٫زبس أ ٟزيٝبٌ عًبٖ ٢بصا ايهبّ٬
فٗ ٞصبطز " ضسٚت٘ " تط ٫ ٣ٚأقٌ شلا ٚ .يقٌ ايكاض ٨ملؿاٖس ايكًب َبٔ ا٭ْازٝبٌ غبرل ٣بٛنبٛح إٔ ايًكبني
ناْا اياسا ١ٜػبسفإ َقاً عً ٢املػٝح  ،خِ ذب ٍٛايًل ايُٝني إىل َٛقف٘ املقطٚف عٓسَا طًبب َبٔ ضة اجملبس
إٔ ٜببصنطَ ٙثبب ٢أتببًَ ٢هٛتبب٘ ٚ .ايقسٝببب إٔ ايبباق ٪ٜنببس ٕٚعًبب ٢إٔ ٖببص ٙايككببٚ ١اضز ٠ايػٓهػبباض ببا
انططْ ٞيًاطذ ايػٓهػاض نً٘ ٚ ...مل أزسٖا !
اشب٬ق ١إٔ َقًَٛاح ندرلٜ ٠ثِ تساٚشلا عً ٢أيػٓ ١ايٛعاظ ٚ ،إش قبس تقبٛز ايٓباؽ عًب ٢إٔ ٜثقًُبٛا بايػبُاع
ز ٕٚتأق ٌٝيًُقًَٛاح أ ٚاملفاٖ . ِٝفػطعإ َا تٓثؿط ٖص ٙا٭َٛض ٚتكاح أخطا ٤ؾا٥ق.١
ٜصنطْا ٖصا بهثا ١ايٛٗٝز ايص ٜٔناْٛا ؼبفظ ٕٛايؿطٜقٚ ١ايٓاَٛؽ ٚايهثب  ،بٌ ٚػبثاظ ٕٚاَثطاْباً ضثبٜ ٢ب٪شٕ
شلِ بايثقًٚ ، ِٝضغِ ٖصا مل ٜػثطٝقٛا اٱزاب ١عً ٢غ٪اٍ ضة اجملس شلِ ض ٍٛنًُاح املعَٛض " قاٍ ايطة يطبب" ٞ
( َع َ + 1: 111ج  … ) 44: 22نٝف ٖصا ! نٌ ٖص ٙامل٦باح َبٔ ايػبٓني ٚ ،مل ٜثػبا ٍ٤أضبس قبف  :نٝبف
 1ايدايٛر ايكسٚؽ زٖٛط ٚاضس ٚخ٬خ ١أقاْٚ ، ِٝعٓسَا ٜػثٛعا٘ املػٝطٜ ٞقٝـ قا ٍٛاٯخط ضغِ تٓٛع املٛاٖب ٚاملٍٛٝ
ٚايظطٚف ،نُا ٜقٝـ ايثهاٌَ بني اضثٝازات٘ ايطٚضٚ ١ٝايٓفػٚ ١ٝازبػسٚ ١ٜايفهط ١ٜز ٕٚقطاع َ ٖٛٚا ٜ ٫ثطكل إ ٫بقٌُ ايطٚح
ايكسؽ زاخٌ ايٓفؼ َٔ خ ٍ٬أغطاض ايهٓٝػ ١املكسغ. ١
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ٜه ٕٛاملػٝح ابٓاً يساٚز ٚ ،ضباً يساٚز ْفؼ ايٛقج !  ..يكس ناْج َؿهًثِٗ إٔ املطًٛة نبإ اسبفبو ٚيبٝؼ
ايفِٗ  ٚ .إظب ٌٝايطاع ٞايكاحل (  ) 11 ٜٛتقٛز أندط اشبساّ عً ٢تفػرل اسبظرل ٠بأْٗا ايهٓٝػٚ ، ١يهبٔ قبطا٠٤
ايٓل تٛنح إٔ ايطاع ٞغٝأخص اشبطاف ٚؽبطص بِٗ َٔ اسبظرل ، ٠فهٝف ميهٔ إٔ ته ٕٛايهٓٝػ ٖٞ ١اسبظبرل، ٠
ٚيهٓين نُقًِ أضزز َا أزلق٘ ز ٕٚتسقٝل  .إٕ خطٛض ٠ايثقً ِٝبايػُاع أْ٘ ٪ٜز ٟإىل تقٛز ايٓباؽ عًب ٢عبسّ
ايثفهرل ٚعسّ اياطذ ٚبٗصا ٜثػًُ ٕٛا٭َٛض ا٭غاغ ١ٝنٓٝػثِٗ بايٓكٌ ز ٕٚايقكٌ ٚ ،بس ٜٞٗإٔ َٔ ٜثًك٢
ايفهط ٠بايثًكني ٜ ٫ثفاعٌ َقٗاٚ .يهٔ ٖص ٙايكه ١ٝشلا زاْب أخط أٜهاً .
-2الــرأي وصاحب الــرأي
َازاّ ايثقً ِٝبايػبُاع ز ٕٚاياطبذ ٚ ،بايٓكبٌ ز ٕٚايقكبٌ ٚ ،ببايثًكني ز ٕٚاسببٛاض  ..تكباح قُٝب ١املقًَٛب١
َػثُس َٔ ٠ؾدل قاًٗ٥ا ٚيٝؼ َٔ قط ١ضبثٛاٖا َٚ .ا أغبٌٗ إٔ ْبطزز أٜب ١آضا ٤خبِ ْكب ٍٛإٕ ٖبصا ٖب ٛضأٟ
اٯبا ، ٤ز ٕٚحبذ أ ٚتأق ٌٝيًفهط ايصٜ ٟططح يًٓاؽ ...أنباز أزلبل ايباق ٜكٛيب " ٕٛغبرل َقكبٖٚ ، " ! ٍٛبٛ
فق ً٬غرل َقكٚ ، ٍٛيهٔ ٖصا ٖ ٛايقطف ازباض ! ٟقٌ َا تؿا ٤خِ اغٓس ٙإىل شٖيب ايفِ أ ٚأغػطٛٓٝؽ أ ٚزرلّٚ
أٜٛ ٚغثٛٓٝؽ أ ٚندلٜاْٛؽ  ،فُٔ ػبط ٩عٓس٥ص إٔ ٜٓاقؿو !
ٚشاح َط ٠اغثُقج إىل ٚاعو ٜؿطح زع٤اً َٔ غفط أؾقٝا ٤عٔ أض َكط ( أف ٚ ) 11 ،6 : 19إش بب٘ ٜفػبط
"ٚدبف غٛاقَ ٞكط " باٯخاض ايهاض ٠يًػس ايقايَ ٖٛٚ !! ٞا تطزز ب٬زْا يفذلَ ٠بٔ ايبعَٔ ٚ ،ضبني ٚقبٌ إىل
قٛيبب٘ "نببٌ ايقبباًَني بببا٭زطَ ٠هث٦بباني ايببٓفؼ  "..قبباٍ بدكبب : ١طاق باً  ..فببأندط ايٓبباؽ تقا باً ٖببص ٙا٭ٜبباّ ٖببِ
املٛظف ..! ٕٛت طَ ٣اشا ٜكٖ ٍٛصا ايٛاعو اي ّٛٝبقس إٔ تأنس يًسُٝل إٔ ايػس ايقاي ٖٛ ٞايص ٟأْكص َكبط َبٔ
اجملاعٚ ١قج ايفٝهإ املٓدف  َٔٚ ،ايػطم ٚقج ايفٝهإ ايهاغبح ٚ ،بقبس إٔ أقباطج ايٛظٝفب ١اسبهَٝٛب١
ضًُاً يؿااة ندرل.ٜٔ
إٕ خطٛضٖ ٠صا املٓٗش – ايثقً ِٝبايػُاع ٚ ، -بٓا ٤قط ١املقً ١َٛعً ٢ؾدل قاًٗ٥ا تهُبٔ أْب٘ ٜب٪ز ٟإىل
اْقساّ اسبٛاض متاَاً  ٖٛٚ ،أَط مل ٜفقً٘ ايػٝس املػٝح أبساً  ،فُبا أندبط ضباٚضاتب٘ َبل تَٝ٬بصٚ ٙضباٝب٘  ،ببٌ َٚبل
أعساَٚ ٘٥قاضن. ٘ٝ
أت ٢نثا ١ايٛٗٝز ٜػأي ٕٛضة اجملس  :بأ ٟغًطإ تفقٌ ٖصا ( َج  ، ) 23 :21أ َٔ ٟأعطاى اٱشٕ بايثقً، ِٝ
مل ٜٓاقؿ ٙٛضبث ٣ٛتقايُ ٝب٘ ٚ ،مل ٜٓثاٗبٛا إىل ايكب ٠ٛايفقايب ١نًُاتب٘ ٚ ،مل ًٜثفثبٛا ضثب ٢إىل آٜاتب٘ َٚقسعاتب٘
( ٜٛضٓا ٚ . ) 11 :14يهِٓٗ تٓاٚيٛا املػأي َٔ ١ظا ١ٜٚؾدكٚ ١ٝيٝؼ َٔ ظاٜٚبَٛ ١نبٛعٚ ، ١ٝاسببل إٔ ٖبصا
َط تفؿ ٢ب٬زْا  ٖٛٚ ،أْين َا زَج أضفهو ؾدكٝاً فأْا أضف آضا٤ى بػب ايٓظبط عبٔ ضبثٛاٖبا َٚ ،با
زَج أقاًو ؾدكٝاً أعهس نٌ َٛاقفو بػ ايٓظط عٔ ضبثٛاٖبا ٚ ،أ ٟأمل ٜؿبقط بب٘ املثأَبٌ أضٛايٓبا ٖٚبٛ
ٜط ٣ايٓاؽ ٜكفك ٕٛيهٜ ٫ ّ٬كاً٘ عكٌ ٚ ،يهٓ٘ قازض ٔ ؼبثٌ َكاّ ايطنا عٓس ايقاَٚ ، ١يبٝؼ باقٝبس ضبني
قفكٛا ملٔ قاٍ عً ٢املٮ أْ٘ غسس ؾهطاً ضني أملج با٬زْا اشلعميٚ ، ١ضني مل ربٌ أغطَ َٔ ٠بأ  ،٭ٕ اشلعميب١
 -نُا ٜط - ٣غثسفقٓا إىل ايًس ٤ٛإىل ا ٚ .ي ٛنإ ٖصا قطٝطاً يهإ غاب اشلعمي ٖٛ ١إٔ أعسا ٤ايبٛطٔ نباْٛا

عً ٢قً ١ق ١ٜٛبا ! ٚ ،يهٔ املػأي ١إٔ ايص ٟاغثقس زٝساً يًططة ٖ ٛايص ٟاْثكط ٚ ..يهبٔ ملبٔ تكبٖ ٍٛبصا
ٚنٝف دبط ٩إٔ تقاض ٚقس ٚنل ايٓاؽ عكٛشلِ زاْااً !
نإ أغًٛة ايػٝس املػٝح ايثقً ٖٛ ِٝاسبٛاض  ٖٛٚ ،غبٝس ا٭غبايٝب  ،فاب٘ ٜثطبطى ايفهبط ٚتثهبح اشبفاٜبا ،
ٜٚػثٛعب ايٓاؽ املهبُ ٕٛز ٕٚؾبهٛى  ،فكبس ططضبٛا اعذلانباتِٗ ْٚاقؿبٖٛا ٚ .اسببٛاض ٖب ٛايهبُإ نبس
اْثؿاض أ ٟفهط ب ٬أغاؽ أ ٚأَ ١ٜقًَٛاح ب ٬أقٌ  ٖٛٚ ،ايػا ٌٝإىل إٔ ٜٓظبط ايٓباؽ إىل املهبُٚ ٕٛيبٝؼ إىل
ايكاٚ ، ٌ٥ضٚح ا قازض إٔ ٜقٌُ ايهٓٝػٜٚ ١طؾسٖا إىل ايطأ ٟايػً. ِٝ
اشب٬ق ١إشٕ ٖ: ٞ
 ) 1تأقٚ ٌٝذبكٝل َا ٜٓػب إىل اٯبا َٔ ٤فهط عكٝس ٟأَٗٓ ٚش ضٚض ، ٞمبقٓ ٢ايثأنس َٔ َكسضٚ ٙضبثٛا. ٙ
 ) 2املٓاقؿ ١اسبط ٠ايآا ٠٤يهٌ ضأ ٟبػ ايٓظط عٔ قاضا٘.
3
 ) 3عسّ بٓا ٤قط ١ايطأ ٟعًبَ ٢هاْبَ ١بٔ ٜٓػبب إيٝب٘ ٚ ،إ ٫يهاْبج ايهٓٝػب ١قبسمياً خهبقج ٯضاْ ٤ػبطٛض
اشباط ١٦جملطز أْ٘ نإ بططٜطناً يقاقُ ١اٱَدلاطٛض. ١ٜ
بك ٞإٔ ْٓا٘ إىل إٔ  :اشبف ايفاقٌ بني اسبٛاض ايآاٚ ٤ازبسٍ املُٝج ٖ ٛضٚح احملاٚ ١اخثفا ٤نٌ ٚزْٗ ١ظط ْفق١ٝ
أ ٚشاتٚ ١ٝاغثاقاز ا٭ْا خاضص زا٥ط ٠اسبٛاض …
 – 3أحــادية الــرأي
إٕ أغًٛة ايثًكني ٚضبف ايطأ ٟبكاضا٘  ،ػبقٌ ايٓاؽ ٜطًا ٕٛنٌ َػأي ١ضأٜاً ٚاضساً بُٓٝبا تٛزبس أَبٛض َبٔ
املُهٔ إٔ ٜه ٕٛفٗٝا أندط َٔ ضأٚ ٟنًٗا غًٚ . ١ُٝيقًٓا ْصنط ايكك ١ايٛاضز ٠بػثإ ايطٖاإ 4عٔ ضاٖباني
عازا إىل ايسٜط – بقس فذل ٠ابثقاز – يٝثًكٝا تسضٜااً يًثٛبٚ ١ا٫عثهاف ملس ٠عباّ ْٗاٜثب٘ ظٗبط إضبسُٖا عبٝفباً
غكُٝاً عابؼ ايٛز٘  ،بُٓٝا بسا ايداْ ٞثً٦اً َاثٗساً باغِ ايطًقٚ ، ١إش ذبرل ايؿٛٝر أَطُٖا  ،قاٍ ا٭ ٍٚأْ٘
نإ نٌ ٜ ّٜٛصنط خطاٜاٚ ، ٙايقصاة املقس يٮؾطاض  ،بُٓٝا قاٍ ايداْ ٞأْب٘ نبإ ٜؿبهط ا نبٌ ٜب ّٛإش أتباح يب٘
فطق ١ايثٛبٚ .. ١تأنس ايؿٛٝر إٔ تٛب ١نًُٗٝا َكاٛي ١أَاّ ا  ٚ .اياػبثإ أٜهباً ْكبطأ عبٔ ؾبدل زبا ٤إىل
بط  ١ٜؾٝٗٝج يٓٝثفل بعٜاض ٠اٯباٚ ، ٤بُٓٝا زًؼ َق٘ ايكسٜؼ أضغاْٛٝؽ ز ٕٚن ، ّ٬اغثكاً٘ ايكسٜؼ َٛغب٢
ا٭غٛز بذلضاة ٚأزاب٘ عً ٢نٌ َا ضغب َقطفث٘ ٖٓٚ ،ا أٜهاً تأنس إٔ ا٭غًٛبني َكا . ٕ٫ٛي ٛططضبج ٖبصٙ
ايككبب ١اٯٕ يثػببا ٍ٤ايؿببااة َ :ببا ٖبب ٛا٭غببًٛة ايكببطٝح ٖ ..ببصا أّ شاى ! ٜٚثهببطض نببدرلا ا٫زثُاعبباح
ايطٚض ،١ٝعكب َٓاقؿ ١بق املػاَ ٌ٥دٌ ايعٚاص ٚاياثٛي ... ١ٝاشبسَبٚ ١ايطٖآب .. ١إٔ ٜطًبب ايؿبااة ايبطأٟ
 3زسٜط بايصنط ٖٓا إٔ أغًب اٯضا ٤املٓططف ١عٔ ايقكٝس ٠ايػً ١ُٝقس خطزج َٔ أْاؽ َطَٛقني ايٛغف ايهٓػ ٞعكٛض
طبثًفٚ ١ا٭َدً ١عسٜس ،٠فكس نإ أضٜٛؽ قػاً َطَٛقاً ،أَا أٚطاخ ٞفهإ ضٝ٥ؼ يسٜط ٚ ،نإ بٛيؼ ايػاَٛغاط ٞأغكفاً بُٓٝا
ٜععِ ايٓك ٕٜٛٚ٫ٛأِْٗ أتااع ْٝكٚ٫ٛؽ أضس ايؿُاَػ ١املدثاض( ٜٔأع ٚ )6-1 :6نًِٗ خطزٛا بٗططكاح أتقاج ايهٓٝػ ١ظَاْاً
ط. ً٬ٜٛ
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ايٓٗا ( ٞ٥آخط ن ، ) ! ّ٬بُٓٝا َٔ اي ٛانح إٔ تؿا ٘ٝايكبسٜؼ ببٛيؼ يًهٓٝػب ١بازبػبس ٜقبين تٓبٛع ايٛظبا٥ف
يٮعها ٤ز ٕٚمتعٜل ايٛضس. ٠
نٝف ْثك ٛض إٔ ؾباابٓا غبٝكاً ٕٛباٖثُباّ عًب ٢ا٫زثُاعباح ايطٚضٝبٚ ، ١املطًبٛة َبِٓٗ  ،زاُ٥ب ًا ٚأببساً  ،إٔ
ٜهْٛٛا َػثُقني ! ٚنٝف ميهٔ إٔ ٜثه ٕٛزػس ٚاضس َٔ أعهاَ ٤ثطابك ١تك ّٛنًٗا بٓفؼ ايقٌُ ٚ ،تبطزز
ْفؼ ايطأ( ٟي ٛنإ مجٝقٗا عهٛاً ٚاضساً أ ٜٔازبػس  1-ن! ) 19 : 12 ٛ
إٕ اغثٝقا بٓا يفهط ٠تقسز اٯضا ٤إطاض ايٛضس ، ٠غبٝه ٕٛأ ٍٚتطمجب ١يػبط ايدبايٛر ضٝاتٓبا ايَٝٛٝب ، ١ضبني
ْػثٛعب ايثٓٛع زاخٌ ازبػس ايٛاضس .
 -4الطـــــاعة
ٜٓكٌ إيٓٝا نثاة " بػثإ ايطٖاإ " قككاً شاح َػع ٣عُٝبل عبٔ ايطاعبَٗٓ ١با ايككب ١ايؿبٗرل ٠عبٔ ؾبسط٠
ايطاعٚ ١غرلٖا  ٫ٚ ،ؾو إٔ ايطاع ١عُٛز فكط ٟسبٝا ٠ايطٖآ ،١نُا أْٗا َٓٗش نطٚض ٟاسبٝا ٠ايساخً ١ٝبكف١
عاَ ٚ ،١ايق٬ق ١بني نٌ إْػإ َٚطؾس ٙايطٚض ٞبكبف ١خاقبٚ . ١يهبٔ ايػب٪اٍ ٖٓبا عبٔ ْٛ :عٝب ١ايطاعب، ١
ٚصبا٫ح ايطاع. ١
إٕ ايطاٝب ي٘ إٔ ٜطًب َٔ املط ٜإٔ ٜثٓا ٍٚزٚا ً٤ضبسزاً أٚقاح ضبسزٚ ، ٠ي٘ إٔ ٜكطض عً ٢املط ٜإٔ ًٜثبعّ
بطاضَ ١كٓٓ ١بططٜكَ ١كٓٓٚ ، ١ي٘ إٔ ٜفط عً ٢املط ٜإٔ ٜثٓبا ٍٚأطقُبَ ١قٓٝب ١مبكبازٜط َقٓٝبٚ … ١يهبٔ
يٝؼ ي٘ إٔ ًٜعّ املط ٜبكطا٤اح َق ١ٓٝأ ٚقساقاح ضبسز !! ٠فابس ٜٞٗإٔ ٖبصا ٜ ٫بسخٌ صبباٍ اخثكاقب٘ أٚ
غًطاْ٘ عً ٢املط. ٜ
ٖهصا أٜها املطؾس ايطٚض ، ٞإٕ ي٘ صبا ً٫يًقُبٌ ٖٚ ،ب ٛايآبا ٤ايطٚضب ٞايبساخً ٞيٲْػبإ ٚ ،يب٘ إٔ ٜطًبب َبٔ
ايؿااة ايطاع ١فُٝا ؽبثل بصيو َ ،دٌ َكا ١َٚأفهباض ايباػ ٚاسبػبس ٚايؿبٗٚ ٠ٛايهدلٜباَٚ .. ٤دبٌ تطتٝبب
ايكٚ ٠٬قطا ٠٤ايهثاة املكسؽ ٚايكٚ ّٛايثكسّ إىل ايثٓاٚ ، ٍٚبايطال ايػًٛى املطتاف بهبٌ ٖبصا ٚ .يهٓٓبا عبُبٌ
َطؾسٜٓا ايطٚضٝني َػٛ٦ي ١ٝايكطاض أؾٝا ٤بقٝس ٠عٔ اجملاٍ ايطٚضَ ، ٞدٌ اخثٝباض ايثدكبل ايسضاغب ١أٚ
زٗ ١ايقٌُ أ ٚاخثٝاض ؾطٜو اسبٝاْ ٫ٚ ، ٠هثف َِٗٓ ٞبايثٛزٗٝاح ايقاََ ١دٌ ٚ :نبل ٖبص ٙا٭َبٛض أَباّ ا
ايكٚ ، ٠٬ايثفهرل ايقُٝل املثأْٚ ٞاٱنداض َٔ املؿٛضٚ ، ٠تٓك ١ٝايسٚافل ٚ ،عسّ ايثػطع ارباش ايكطاض … ببٌ
ْطًب َِٓٗ قطاضاً ضبسزاً …
ٌٖ أزخٌ نً ١ٝايثساض ٠أّ نً ١ٝايقً ٌٖ .. ّٛأغق ٢يًػفط أّ أحبذ عٔ عٌُ  ٌٖ ..أتعٚص فْ٬اً أّ عْ٬باً ! ..
ٚبٗصا ٜكاح عً ٢املطؾس ايطٚضب ٞإٔ ٜهب ٕٛيسٜب٘ َبٔ اشببدلٚ ٠املقطفبَ ١با ميهٓب٘ إٔ ٜهب ٕٛمبدابب ١إزاض ٠يًكبٟٛ
ايقآًََٚ ، ١سٚة يًثسٓٝس ٚ ،باضذ ازثُاعَٚ ، ٞهثبب يًثٓػبٝل !! إٕ ا٫غبثٓ٦اؽ ببايطأ ٟأَبط َػبثطب ،
يهٔ ايػًاٚ ١ٝاْثظاض ايكطاض َٔ فِ إْػإ آخط إيػا ٤ٱَهاْٝاح اٱْػإ ٚعٌُ ايٓقُ ١ف. ٘ٝ
إٕ ايٓاؽ ٜفقًٖ ٕٛصا ٭ِْٗ تطبٛا َٓب ص ايكبػط عًب ٢عبسّ اربباش قبطاضاح ٭ْفػبِٗ  ،بُٓٝبا َبٔ ا٭فهبٌ زبسًا
يٲْػإ إٔ ٜثقٛز عً ٢ايثفهرل بكٛح َطتفل أَاّ َٔ ٜدل َؿٛضتِٗ  ،خِ ٜثدص ايكطاض املٓاغب بٓفػ٘ .

ٚأضٝاْا ٜثقط اشبازّ ملٛاقف غطٜا ١ضني ٜطًب َٓب٘ ايؿبااة ضًب ً٫ٛملؿبانًِٗ ٚ ،يػبج أزض ٟنٝبف ٜثٛقبل
ايٓاؽ َٔ اشبازّ إٔ ٜكسّ شلِ اسبٌ ٜ ٖٛٚ ،ػُل املؿهً َٔ ١ططف ٚاضس فكف ٜ ٫ ٖٛٚ ،سض ٟؾ٦ٝاً عٔ طاٝقب١
أططاف املؿهًٚ ، ١ضث ٢ي ٛعًِ  ،فُٔ ا٭قسض عً ٢اقذلاح اسبٌ ايػً : ِٝاشبازّ ايصٜ ٟػُل املؿهً ١٭َ ٍٚط، ٠
أّ ايؿدل ايصٜ ٟقٝـ املؿهًٜٚ ١بسضى َٛٝيب٘ ٚقسضاتب٘ !  .ا٭فهبٌ ٖب ٛايبثفهرل املؿبذلى َبل َبٔ تدبل
ضهُث٘ ٚنثُاْ٘ ٚ ،ب٘ قس ٜكٌ ايؿاة إىل اسبٌ املٓاغب ٚ ،ايص ٫ ٟػبب إٔ ٜثٛقل إٔ ٜكسّ إي ٘ٝبكٛض ٠زاٖع. ٠
أت ٢ؾدل إىل ايػٝس املػٝح ٜطًب َٓ٘ إٔ ٜكػِ املرلار بٚ ٘ٓٝبني أخٛت٘  ،فطف قاٜ" ٬٥ا إْػإ َٔ أقاَين
قانٝاً أَ ٚكػُاً  .ي .. " 14 : 12ٛأضٝاْا ٜطًب َٓا  -عبٔ اشبساّ – إٔ ْٓكب َٔ أْفػٓا قهاٚ ٠ضبهُبني ..
ٚبايطال ميهٔ يًُطؾس ايطٚض ٞإٔ ٜكسّ املؿٛض ٠ايٓابق َٔ ١خدلٚ ٠دبطب ١اسبٝاٚ ، ٠يهٔ ايكطاض ايٓٗاٜبٜٓ ١اػبٞ
إٔ ٜه ٕٛيكاضب ايكطاض فٗ ٛقاضب املؿهً ٖٛٚ ١أزض ٣بظطٚف٘ ٚ ٖٛٚ ،ضس ٙايص ٟغٝثطٌُ ْثا٥ش ايكطاض .
َٚاشا عٔ ايطاع ١املطًٛب ٖٞ ٌٖ ١طاع ١عُٝا ٤ز ٕٚفِٗ أ ٚتفهرل !
ٚانح إٔ ٖص ٖٞ ٙايطاع ١اييت نإ ايفطٜػٜ ٕٛٝطًاْٗٛا َٔ ايٓاؽ ٖٚ ،ب ٛا٭َبط ايبص ٟضفهب٘ ضة اجملبس ٜػبٛع
ضني فٓس بك ٠ٛضسش ايٛٗٝز ٚتقايٚ ُِٗٝاقفاً إٜاِٖ بازبًٗٚ ١ايقُٝإ ضني ٜطًا َٔ ٕٛايٓاؽ ا٫يثعاّ بأَٛض ٫
َقين شلا. 5
يكس غ ٌ٦ايػٝس املػٝح ْ ٌٖ :سفل ايهطٜا ١يكٝكط أّ ٜ ( ٫طًا ٕٛأٜها ايطأ ٟايٛاضس ) فأزابِٗ " أعطٛا َا
" ٚبايطال ؼبثاص ٖصا إىل إٔ ته ٕٛايطاعب ، ١غبٛا ٤أ ٚيكٝكبط  ،طاعبَ ١اكبط ، ٠أٟ
يكٝكط يكٝكط َٚا
َسضنٚ ١اعٚ ، ١ٝإ ٫فهٝف ميهٔ – ز ٕٚفِٗ – إ منٝع بني َا َٖٚ ٛا ٖ ٛيكٝكط ! ( ي. ) 25 : 21ٛ
ٚشاح َط ٠ايثكٝج ؾاباً ٚعًُج َٓ٘ أْ٘ زضؽ نً ١ٝاٯزاة قػِ ايًػ ١إيْٛٝاْٚ ، ١ٝملا غأيث٘ ملاشا اخثباض ٖبصا
ايثدكل ايصٜ ٟهٝل أَاَ٘ فطق ١ايقٌُ  ٌٖ ،عٔ ضبٍ يًػ ١ايْٛٝاْ ١ٝأزابين إٔ ٖصَ ٙؿٛضَ ٠طؾس ٙايطٚضٞ
إش قاٍ ي٘ إٕ ايهٓٝػ ١ذبثاص إىل ٖصا ايثدكل  ،فقسح أغأي٘ ٚ ٌٖٚزبس يبو املطؾبس عُب ً٬بقبس إٔ ربطزبج .
قُج ايؿاة ٚ ،نإ قُث٘ أبًؼ َٔ ايه. ّ٬
أت ٢بق إيٛٗٝز إىل ايكسٜؼ بططؽ ٜػأي ، ْ٘ٛأ ٚبا٭ضطٜ ٣طايا : ْ٘ٛأٜ ٫سفل املقًِ نبطٜا ١اشلٝهبٌ فبصٖب
بططؽ إىل ٜػبٛع ايبص ٟغبأي٘ َ " :بٔ ٜٓاػب ٞأ ٕ ٜبسفل ا٭بٓبا ٤أّ ا٭زاْبب فأزابب٘ بطبطؽ  :ا٭زاْبب  ،فكباٍ
ٜػٛع  :فبذشا ايآب ٕٛأضبطاض( .أٜٓ ٫ ٟاػب ٞإٔ ٜبسفقٛا ايهبطٜاٚ ، ) ١يهبٔ يبْ ٬٦قدبطِٖ ( يبٜ ٬٦ظٓبٛا ظٓباً
خاط٦اً ) أشٖب ٚأزفل عين ٚعٓو ٖٓ .ا أٜهاً طايب املػٝح بطبطؽ بطاعبٚ ١اعٝب ١بقبس إٜهباح ايػباب ( َبج
. ) 17
ٜكٛزْا ٖبصا إىل إٔ ايطاعب ١املطًٛبب ١يًُطؾبس ايطٚضب - ٞصبباٍ عًُب٘ ٜٓ -اػب ٞإ تهب ٕٛعبٔ فٗبِ ٚٚعب. ٞ
ٚعٓسَا طًب َين َطؾس ٟايطٚض ٞإٔ أٖثِ بكًٛاح ايػاعاح (ا٭زاٚ )١ٝإش غبأيث٘  :ملباشا قبسّ يب ٞخ٬قب١
اخثااض ٙعٔ ايفا٥س ٠اسبكٝك ١ٝشلص ٙايكًٛاح بٓا ٤ايٓفؼ  ٫ٚ .ؾو أْ٘ ي ٛمل ؽبثدل ٖصا ضٝات٘  ،ملا اغثطاع إٔ
ػبٝب عً ٢غ٪ايٚ ، ٞملا اغثطقج أْا إٔ أمتثل بدُاض ايطاع ١ايٛاع. ١ٝ
 5ضازل بكطاَ ٠٤ثأْ ١ٝضسٜذ ايػٝس املػٝح إظبَ ٌٝث. 23 ٢

ٚاسبل إٔ ٖصا َٓٗش أغاغ ٞاسبٝا ٠ا٭ضخٛشنػ ٖٛٚ ١ٝأْ ٫قًِ أْ ٚطؾس إ ٫عٔ اخثااض  ،أَبا إٔ ْكبسّ عاباضاح
ضبفٛظ ١يًٓاؽ َ ،دٌ " أغهب قًاو ٚقسّ ضٝاتو " َٚ ..ا ؾاب٘  ،فًٔ ٪ٜزٖ ٟصا إ ٫إىل تعاٜس اقثٓاع ايؿبااة
بأْٓا ْاٝل نَ٬اً  ٫عبٝباٚ ، ٙإٕ مل أ قبسّ اخثاباض ٟعبٔ نٝفٝب " ١غبهب ايكًبب " أ " ٚتكبس ِٜاسبٝبا " ٠فبا٭ٚىل إٔ
أقُج ٚأطًب َٔ ايؿاة إٔ ٜػثك ٞاملقطفَ َٔ ١كسض طبثدل  ٚ .ضأ ٜٞإٔ ٖصا ٜ ٫كًٌ أبساً َٔ َهاْب ١اشببازّ
يس ٣ايؿااة .
6
يكس ٚقٌ ا٭َط إىل تطزٜس عااض " ٠ابٔ ايطاع ١ذبٌ عً ٘ٝايدلن " ١مبٓاغباٚ ١زَٓ ٕٚاغبا ، ١ضثب ٢أْبين ؾباٖسح
بقٝين إضس ٣نٓا٥ؼ ايٛز٘ اياطط٫ ٟفث ١تكٛٓ " ٍٛع ْٗاٝ٥اً ايهبٚ ّ٬ازبًبٛؽ أخٓبا ٤ايكبساؽ  ٫ ،تثهب ٧عًب٢
َكقس أ ٚتطرِ قسَٝو بٌ قف َػثٜٛاً َؿسٚز ايطنب ٚب ٬متاٚ ، ٌٜابٔ ايطاع ! " .. ١بُٓٝا ْكبطأ عبٔ ايكبسٜؼ
ا٭ْاا ب ُٔٝضني اؾثه ٢ي٘ ضاٖاإ إٔ أخاً ٜػًا٘ ايٓ ّٛأخٓا ٤ايثػاط ١فكاٍ شلِ أفػطٛا ي٘ املهإ يٝػذلٜح  .7بٌ
 ٚأضس املعاضاح ضٝذ " ظٜبط " ملٝبا ٙايؿبطة  ،نثابٛا "ايطزباٚ ٤نبل ايػطبا ٤عًب ٢ايعٜبط بقبس ايؿبطة ٚ ،اببٔ
ايطاع! " ... ١
اشب٬ق : ١إٔ ايطاع ١املطًٛب ١يًُطؾس ايطٚض ، ٞػبب إٔ ته ٕٛضسٚز صباٍ اٱضؾاز ايطٚضٚ ، ٞإٔ ته ٕٛعبٔ
ٚعٚ ٞفِٗ ٜ ٫ثأت ٢إ ٫إشا نإ املطؾس طبثدلاً 8ملطاضٌ اٱضؾاز ٚايآا ٤ايطٚض ٞايبساخً ، ٞقابٌ تكبس ِٜاملؿبٛض٠
ملٔ ٜطًب اٱضؾاز ايطٚض . ٞأَا غرل صباٍ ايآا ٤ايطٚض ٞايساخً ، ٞفٝسب إٔ ْسضة أْفػبٓا ْٚ ،طبب ٞأ٫ٚزْبا
ٚبٓاتٓا َٓص ايكػط  ،عً ٢ذبٌُ املػٛ٦يٚ ١ٝإرباش ايكطاض.
 – 5العــقل والنــقل
إٕ ايفِٗ املػطح يكه ١ٝايطاعٜ ١كٛزْا إىل َٛقف خطرل ضكاً  ،إش ٪ٜز ٟإىل تهٝٝل صباٍ اسبٛاض ٚ ،ضمبا إىل اْقساّ
اسبٛاض صبا٫ح ض ١ٜٛٝيًػاٚ ، ١ٜأُٖٗا ايقكٝس . ٠إٕ زضاغ ١ايقكٝس ٠يٝػبج تطفباً فهطٜباً  ،فايػبٝس املػبٝح مل
ٜقًٔ يٓا غط ايدايٛر أ ٚايثسػس أ ٚايفسا ٤يهٜ ٞدلض َا ضسر  ،إش ٚيس َٔ ايقصضاٚ ، ٤عاف عً ٢ا٭ض ٚنبطظ
باملًهٛح ٚ ،قًب َٚاح ٚقاّ َٔ بني ا٭َٛاح ٚ ،ققس إىل ايػُٛاح ٚأضغٌ يٓا ايطٚح ايكسؽ… ٚيهٓ٘ أعًٔ
يٓا ايدايٛر ٚايثسػس ٚايفسا ، ٤٭ْٗا ضنا٥ع أغاغ ١ٝملػع ٟايٛزٛز ٚإزاباح عً ٢أغَ ١ً٦كبرل ١ٜببسْٗٚا تفكبس
اسبٝاَ ٠قٓاٖا … أغَ ١ً٦دٌ  َٔ :خًكٓا ٚعً ٢أ ١ٜقٛضٚ ٠ملاشا خًكٓا َٚا ايق٬ق ١بني اٱْػإ ٚباقٞ
اشبًٝكَ ١ا َقٓ ٢ايٛقَٚ ١ٝا ٖ ٞاشبطٚ ١ٝملاشا ْثأمل ٚملاشا عبٝا ٚملباشا منبٛح ٚملباشا ؼباغبآا ا
ٚأْ ٜٔصٖب بقس املٛح َٚا زاّ ا َٛزٛزاً ملاشا ٜٓسح ا٭ؾطاض بُٓٝا ٜثأمل ندرل َٔ ا٭بطاض َٚا زاّ ا عازً٫
ملاشا ٜٛزس فكط ٚغٓ ، ٢قطَٚ ١ط  ،قٚ ٠ٛنقف ..
 6مل أزس ٖص ٙايقااض ٠ف ٢ايهثاة املكسؽ أ ٚف ٢نثاباح اٯباٚ ٤أعثكس أْٗا صبطز ق ٍٛؾا٥ل .
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ٜ ٫ٚػثطٝل أ ٟصبثُل  ،بٌ أ ٟإْػإ  ،إٔ مياضؽ ضٝا ٠غً ١ُٝز ٕٚإزاباح ٚانط ١عًٖ ٢ص ٙا٭غبٚ ، ١ً٦ضبني
ٜفِٗ ايٓاؽ ٖص ٙا٭غاغٝاح ٜذلمجْٗٛا ضٝاتِٗ إىل غًٛى ٚتقاٌَ  :نٌ ٚاضس َبل ا َٚ ،بل ْفػب٘ َٚ ،بل
اٯخطَٚ ، ٜٔل املازٚ ٠ايه ٕٛاحملٝف ب٘ .
ٚقس تقًُٓا إزاباح َٓص ايكػط  ،أخصْاٖا قٛض ٠زفاعاح أ ٚضزٚز عً ٢اعذلانباح ٚ ،قًٝبٌ َٓٗبا َبا ٖبٛ
َططٚح قٛض ٠إػباب ، ١ٝمبقين أْ٘ ٜكسّ ايثفػرل ٚايؿطح ٚ ،يٝؼ صبطز ايثدلٜط أ ٚايبسفاع ٚ ،ناْبج ايٓثٝسب ١إٔ
غايا ١ٝايٓاؽ ٜطزز ٕٚإٔ ٖص ٙا٭َٛض ققاَٚ ، ١بٔ ا٭فهبٌ عبسّ اشبب ٛفٗٝبا ٚ ،يٓأخبصٖا باٱميبإ  ،مبقٓب٢
ايثكسٜل بػرل فِٗ !!
ٜٚكٝين إٔ ا مل ٜهٔ يٝقًٔ عٔ ْفػ٘ ٚعٔ أغطاض ٙيًٓاؽ  ،ي ٛمل ٜهٔ قس خًكِٗ قازض ٜٔعً ٢فُٗٗا ٚ ،يب ٛمل
ٜهٔ يفُٗٗا أخط َااؾط عً ٢ضٝاتِٗ ٚغًٛنِٗ ….
أضٜس إٔ أق ٍٛأْٓا قس تٛقفٓا تٓاٚيٓا شلص ٙا٭َٛض عٓس َا ٚقٌ إيٓٝا َٔ أفهباض غبرل ضبككب ١املكبسض ٚ ،يبٝهٔ
ٚانطاً أْين  ٫أعين َا نثا٘ اٯبا ٤ايكسٜػ ، ٕٛفقً ٢عهؼ َا ٖ ٛؾا٥ل بني ايٓباؽ عبٔ قبقٛب ١فٗبِ ايقكٝبس٠
املػٝط ، ١ٝقسّ اٯبا ٤ايهااض – َدٌ ايكسٜؼ اخٓاغٛٝؽ ايطغٛيٚ ٞايكسٜؼ نرليؼ ايهارل ٚايكسٜؼ اٜطٜٛٝٓؽ
ٚغرلِٖ – ؾطٚضاً ٖ ٞقُ ١اياػاطٚ ١ايسقٚ ١املٓٗش ايقًُٚ ٞا٭غًٛة املٓطكٚ … ٞي ٛناْج ٖبص ٙا٭َبٛض ٫
ميهبٔ يًقكببٌ إٔ ٜػببثٛعاٗا فًُببٔ نثببب ٖبب ٤٫٪املقًُبب ٕٛايقظباّ ٖٓٚ .ببا ػبببب إٔ ْفببطم بببني ايببصاح اٱشلٝبب١
ٚ divinityبني ايثقً ِٝاٱشل . theology ٞأَا عٔ شاح ا ايصٜ ٟكف٘ ايكبساؽ ايػطٜػبٛض" ٟغبرل احملب٣ٛ
غرل املٛقٛف غرل املٓطٛم ب٘ " فٗص ٫ ٙميهٔ يًقكٌ إٔ ٜػثٛعاٗا ٚيٝؼ َطًٛباً َٔ اٱْػإ إٔ ٜػثٛعاٗا ،
أَا ايثقً ِٝاٱشل ٞفٗصا  ٫ميهٔ يًُػٝط ٞإٔ ؼبٝا ضٝا ٠غ ١ٜٛز ٕٚفُٗ٘ فُٗباً عُٝكباً ٚنباَٚ ، ً٬يهبٔ اشبًبف
ْؿأ عٔ تطمج ١ايثقً ِٝاٱشل ٞبهًُ ١ايٖٛ٬ح  .يكس اغثٛعاج ايهٓٝػ ١ايفطم متاَاً ٚأٚنطج إٔ املككبٛز ببب "
ايٖٛ٬ح " ٖ ٛايثقً ِٝاٱشل . ٞيبصا ظببس نٓٝػبثٓا تثطبسر عبٔ ايٖ٬بٛح ايطكػب ، ٞأ ٟايثقًب ِٝاٱشلب ٞاشببام
بايطكٛؽ ٚ ،ايٖٛ٬ح ايطٚضٚ ، ٞايٖٛ٬ح ايقكٝس ، ٟبٌ ميهٓٓا إٔ ْثطبسر عبٔ ٖ٫بٛح ايؿبااة  ،أ ٟايثقًبِٝ
اٱشل ٞاملٛز٘ يًؿااة ٖٚ ..هصا .
فُيت ْقٝس انثؿاف تطاخٓا َٚيت ْقٝس قٝاغ ١إزاباتٓا عًَ ٢ػا ٌ٥ايقكٝس ٠أغًٛة بػٝف  ..أغًٛة ضزٌ
ايؿاضع املػٝط ! ٞيهْ ٞفِٗ إ ميآْا ْٚسضى أْ٘ ازبٖٛط ايبدُني سبٝبا ٠ايفبطح ٖٚب ٛايػبا ٌٝايٛضٝبس إىل ايػبقاز٠
ايٓك ١ٝاييت ٜاطذ عٓٗا ازبُٝل  ٫ٚػبسْٗٚا .
إٕ ايثُػو مبكٛي ١إٔ ايقكا٥س أعظِ َٔ إزضاى اٱْػإ ٜهل غساً خطرلاً أَاّ ايؿبااة ٚؼببطّ ايٓباؽ َبٔ اشبابع
اسبكٝك ٞايص ٟإٔ أنٌ َٓ٘ أضس  ٫ػبٛع  َٔٚ ،املا ٤اسبكٝك ٞايص ٟإٔ ؾطة َٓ٘ أضس ٜ ٫قطـ أبساً .
َٚا قًٓا ٙعٔ أغًٛبٓا تقً ِٝايقكٝس ، ٠ميهٔ إٔ ٜكباٍ أٜهباً عبٔ أغبًٛبٓا تقًب ِٝايطكبٛؽ  .إْٓبا ندبساّ
ْؿطح ايطكٛؽ ؾطضاً تدلٜطٜاً ٚيٝؼ ؾطضاً ضٝاتٝاً ..فُد ٬زٚضإ ايؿُاؽ ض ٍٛاملصبح ْ ،فػط ٙبسٚضإ ٜؿٛع
بٔ َْ َٔٚ ٕٛق٘ ض ٍٛأغٛاض أضؼبا ٚ ،يهٓٓا ْٛ ٫نح أُٖٝب ١شيبو سبٝاتٓبا ٚع٬قثٓبا ببا ٚبايٓباؽ ٚببايه، ٕٛ

ٚشيو يػاب بػٝف ٖ ٛأْٓا ْ ٫قبطف !!  ،إٕ عًٓٝبا إٔ ْٛنبح – عبٔ اخثاباض – قبً ١نبٌ ضطنبَ ١بٔ ضطنباح
ايطكؼ بآا ٤اٱْػإ املػٝح َٚ ،ا زَٓا ْ ٫فقٌ  ،مياضؽ ايٓاؽ ايطكؼ ز ٕٚفِٗ ناف .
ٚتاك ٞاملقسع ٠اسبكٝك ، ١ٝإٔ ايطٚح ايكسؽ قبس عُبٌ إْباؽ نبٌ عكبط  ،فاغبثطاعٛا إٔ ؼبثفظبٛا يًطكبؼ
حبطاضت٘ ٚضٜٛٝث٘ ٚقسضت٘ ايفقاي ١عً ٢إنقاف اٱْػإ ايقثٝل بساخًٓاٚ ،بٓا ٤اٱْػإ ازبسٜبس ٚ ،ايبصٜ ٟثسبسز
باغثُطاض.
ٚيٓطذلؽ ٖٓا فايطكٛؽ ٜٓاػ ٞإٔ تؿطح ٚمتاضؽ َقاً  ،فكس ْػثطٝل إٔ ْفِٗ ضبثٜٛاح ايطقاّ َبٔ بطٚتٝٓٝباح
ٚغهطٜاح ٚ ،يهٓٓا ْ ٫ػثطٝل إٔ ْؿطح َصام ايطقاّ ،ف٬بس يًفطز َٔ إٔ ٜثصٚق٘ بٓفػ٘  ..فايفِٗ ٜ ٫هثُبٌ
إ ٫باملُاضغ ٚ ، ١اضغ ١ايطكؼ عٔ فِٗ تؿا٘ َٔ ٜثٓا ٍٚبطتكاي ١٭ْٗا يصٜص ٠ايطقِ ٚأٜهاً ٭ْٗا ذبثب ٟٛعًب٢
فٝثاَني "ص"  ،بُٓٝا املُاضغ ١ز ٕٚفِٗ تؿا٘ تًو ايقكا٥ط ايكٓاع ، ١ٝاييت ٚإٕ محًج َصام ايدلتكباٍ أ ٫أْٗبا
 ٫ذب ٟٛايفا٥س ٠املطزْ . ٠ٛقِ … عبثاص إىل إٔ منباضؽ ٚإىل إٔ ْفٗبِ َقباً ٚ ،غبٓسس تطاخٓبا َبسزاً ضٝباً ٚ ،
اخثااضْا اسبٝات ٞبطٖاْاً قٜٛاً  ،فقًٓٝا إٔ ْقٝـ ْٚسضؽ ٚمناضؽ ْٚفِٗ خِ ْقًِِ .
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بازضْ ٞظَ ًٞٝاشبسَ ١بكٛي٘ :
 +أزعٛى إىل إيكا ٤نًُ ١ازثُاع ايؿااة نٓٝػثٓا
 أَٛ ٟنٛع +فًثطسخٓا عٔ أضس ايفها .. ٌ٥نُا تقطف  ..عٔ اٱميإ  ،ايطزا ، ٤ايقف ، ١اٱتهاع ..
 َٚا َقٓ ٢ايفها ٌ٥ضأٜو ٖٞ +قَ ِٝػٝطَ ١ٝفط ٚإٔ ْثطً ٞبٗا
 َٚا ٖ ٞايكِْٝ +قِ !  ٖٞ ..قفاح مثٜ ١ٓٝكثٓٗٝا اٱْػإ
 ٚملاشا ٜكثٓٗٝا +يهٜ ٫ ٞؿاب٘ أٌٖ ايقامل  ،أمل تكطأ نٝف إٔ قسٜػاً قه ٞغٓٓٝاً يهٜ ٞكثين فهٚ ١ًٝاضس!! ٠
 أزٌ ٚيهٔ  ،ف ِٝميثاظ ؾدل يس ٜ٘فها ٌ٥ندرل ، ٠عٔ ؾدل يس ٜ٘فهٚ ١ًٝاضس٠ +نُا ميثاظ ظبِ عٔ ظبِ اجملس
 تقين َهاْث٘ ًَهٛح ايػُاٚاح ! أتظبٔ إٔ شيبو ايكبسٜؼ ايبص ٟضبسخثين عٓب٘ قبس َهب ٢ضٝاتب٘ غبقٝاً٫قثٓا ٤ايفها ٌ٥يهٜٓ ٞاٍ زضز ١أعً ٢املًهٛح !!
ْ +قِ ٚ ..٭غااة أخط ٣أٜهاً  .إٔ ٜقٝـ اٱظب .. ٌٝإٔ ٜقٝـ ٚقاٜا املػٝح
 عظٚ .. ِٝملاشا ٜقٝـ ٚقاٜا املػٝح +قاٍ ايطة " َٔ ؼباين ؼبفو ٚقاٜاٜ َٔٚ " ٟقٝـ ايٛقاٜا ٜدلٖٔ عً ٢ضباث٘ .

 ٚملاشا ٜدلٖٔ +يهٜ ٞسخٌ ًَهٛح ايػُاٚاح  .أيٝؼ املًهٛح ٖٖ ٛسف اسبٝا ٠املػٝط! ١ٝ
 ْقِ املًهٛح يٝؼ ٖسفاً ٚ ،يهٓ٘ ْثٝس ١يًطٝا ٠املػٝط ، ١ٝبٌ اٱْػإ ٖ ٛاشلسف +ازلح ي .. ٞنٝف تقط ٞاٱْػإ أُٖ ١ٝأندط َٔ ًَهٛح ا !
 يس ٣ا  ..اٱْػإ أِٖ !!ٖ +صٖ ٙططك!! ١
 أزلقين ضث ٢ايٓٗاٜٗ ٌٖ !! ١ٜثِ ا بصات٘ أّ ٜٗثِ باٱْػإٖ +صا غ٪اٍ عسٝب !!
 ملاشا دبػس املػٝح +يٝكسؽ طاٝق ١اٱْػإ
 َٚاشا زل ٞاملػٝح ْفػ٘ +ابٔ اٱْػإ
 ٚملاشا قًب املػٝح +يٝطٌُ ايًقٓ ١عٔ اٱْػإ
 ٚملاشا َاح املػٝح +يٝفثس ٟاٱْػإ َٔ املٛح
 ٚملاشا قاّ املػٝح +يٓٝثكط عً ٢املٛح ٜٚه ٕٛبانٛض ٠ياين اياؿط
 ٚملاشا ققس املػٝح +يٝقس يٲْػإ َهاْاً ايػُاٚاح
 ٚملاش أضغٌ ايطٚح ايكسؽ +يٝقعٜٚ ٟطؾس ٚػبسز اٱْػإ
 ٌٖ أزضنج اٯٕ َا أعَٓ٘ٝٚ +ا ع٬قٖ ١صا نً٘ مبٛنٛعٓا
 َٚا َٖٛ ٛنٛعٓا ! +ايفها ٌ٥املػٝط١ٝ
 ضأ ٜٞإٔ ايفها ٌ٥يٝػج َٛنٛعٓا َٛ …،نٛعٓا ٖ ٛاٱْػإٜ +قين ْ ٫ثهًِ بقس عٔ ايفها ٌ٥املػٝط ، ١ٝخ٬م غٝازتو قطضح إيػاٖ٤ا !!
 ٜا غٝس ٟأفُٗين أعٌُ َقطٚف !! ..إشا بسأْا اياطذ َٔ اٱْػإ غبٓسس َؿبانٌ زاخًٝبٚ ١أخبط ٣خاضزٝب١تقٛق٘ عٔ اسبٝا ٠املػٝط. ١ٝ

َ +دٌ َاشا
 َؿهً ١ايكًل ٚاشبٛف َد ... ً٬اشبٛف َٔ عسّ ايكبسض ٠عًبَٛ ٢ازٗبَ ١طايبب اسبٝبا ، ٠اشببٛف َبٔ ايفؿبٌذبكٝل ايطُٛح  ،اشبٛف َٔ ايقسع عٔ إخااح ايٛزٛز أَاّ اٯخط … ٜٔتطَ ٣ا ٖ ٞزصٚض ٖص ٙاملداٚف
َ +ا ٖٜ ٞا ضهط ٠ايفًٝػٛف !
 ٖ ، ٞضأ ، ٜٞؾقٛض نأَ بايٛضسَٛ ٠ازٗ ١اسبٝا ، ٠ؽبثًف بطغا ١أْاْٝب ١إ أقبرل أفهبٌ َبٔ اٯخبطٜٔأزبٝاً َٚازٜاً…
ٚ +اسبٌ !
 زصٚض املؿهً ١تهُٔ شات ١ٝاٱْػإ  ،إٔ اٱْػإ َثُٝع ؾدكب٘ ٚيهٓب٘ زبعَ ٤بٔ نبٌٚ ،اْب٘ نقهبٛزػس  ٫ميهٔ إٔ ؼبٝا غقٝساً ٫ٚ ،ميهٔ إ ٜثصٚم اسبٝا ٠اسبكٝك ١ٝمبقعٍ عٔ اٯخطٚ ، ٜٔضني ٜسضى اٱْػإ إٔ
ظباض٘ ٚفطض٘ ٚغب َ٘٬ايبساخًَ ٞبطتاف بٓسباح ٚفبطح ٚغب ّ٬اٯخبطٜ ، ٜٔػبثطٝل إٔ ٜثػباَح ٚؼبثُبٌ نبقف
اٯخطٜٚ ، ٜٔسضى ضسُ٘ اسبكٝكَ ٖٛٚ ، ٞا ْػُ ٘ٝباٱتهاع ٚ .ضني ٜسضى اٱْػإ إٔ تٓاغُ٘ ٚتٛافك٘ َل ايػرل
ٜ ٫ثأت ٢إ َٔ ٫خَ ٍ٬كسض ايهٌ  ،ا ايقاٌَ اٱْػإ ٜ ،ػٛع املػٝح ايهًُ ١املثسػس ٜ ،صٖب عٓ٘ خٛف٘
َٔ ايٛضس ٠أ ٚايفؿٌ أ ٚاشلعميٜٚ ١دل إٔ ا َق٘ ٚفٚ ٘ٝبساخً٘ َ ٖٛٚ ،ا ْػُ ٘ٝباٱميإ .
" +زايو ن … " َٞ٬أمل أقٌ يو َٓص اياسا ١ٜإٔ ايؿبااة ؼبثباص إىل إٔ ٜبثقًِ اٱتهباع ٚاٱميبإ ٚغرلُٖبا َبٔ
ايفها!! ٌ٥
 ْقِ ٚيه ٓٓا ْثقًِ بططٜكَ ١كًٛب ، ١فٓاسأ َٔ ايفهآْٚ ٌ٥ثٗ ٞباٱْػإ !! ٚيهٔ َبيت ببسأْا مبقاْبا ٠اٱْػبإَٚؿه٬ت٘ ٚ ،ؾدكٓا زصٚضٖا ٚقسَٓا املفٗ ّٛايػً ِٝيًك ١ُٝاملػٝط ١ٝنطٌ شلص ٙاملؿبانٌ ٚ ..قثٗبا ٜبسضى
نٌ ؾاة إٔ ايفها ٌ٥يٝػج ؾ٦ٝاً فٛم أضن ٞبقٝس املٓاٍ  ،بٌ إْٗا زاخً٘  ٚقًا٘…
ٜ +قين أْا ٚأْج َثفكإ
  .. !! ٫أْج تكسّ ايفه ١ًٝنؿ ٤ٞنُاي ، ٞبُٓٝا ٖ ٞنطٚض ٠ضٝات ، ١ٝي ٛأزضنبج إٔ تٛانبق ٞغبٝدفف عبينعٓا ٤ايعضاّ ٚ ،إ تػاضب ٞغٝٝػط ي ٞفِٗ ايٓاؽ ٜٚكطة ي ٞايػقازٚ ، ٠إ إمياْ ٞغٛٝطس طُٛضٜٚ ٞسفقين إىل
املدابط ٠بػرل قًل ٭زضنج إٔ َا تػُ ٘ٝفها ٌ٥يٝػج ظٚا٥س أ ٚزٛا٥ع  ،بٌ َٖٗٓ ٞش سبٝا ٠٤ًٛ ٠فطضاً ٚأَبً٬
 ،تاسأ با ٚاٱْػإ َقاً ٚتٓثٗ ٞبا ٚاٱْػإ ؾطنٚ ١اضس. ٠
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يكا ٤ضٚض ٞيًؿااة إضس ٣عٛاقِ ايكقٝس زعٝج َبط ٠يًطبسٜذ ضبَٛ ٍٛنبٛع ايؿبااة ٚاملازٜبٚ ، ١بقبس
ايهًُ ١اْٗايج عً ٢ا٭غٚ ، ١ً٦فٛز٦ج بأْٗا نًبٗا ضب ٍٛا٫خبث٬ا ٚايق٬قباح ايقاطفٝبَ ٚ !! ١سٜٓب ١أخبط٣
بٛغف ايسيثا ٚنإ املٛنٛع عٔ "ايٓؿاطاح ايؿاابٚ " ١ٝا٫غثفػاضاح عٔ اسبب ٚا٫خث٬ا !!ٚ ،أُٜٓا تٛزٗج
ٚأٜاً نإ املٛنٛع احملسز يًكا ، ٤ناْج أندط املٓاقؿاح  ،تسٚض ض ٍٛا٫خث٬ا ٚاسبب ٚايق٬قاح ايقاطف!! ١ٝ
ٌٖ اسبب ض ٍ٬أّ ضطاّ ٌٖ ميهٔ إٔ تٛزس قساق ١بط ١٦ٜبني ؾاة ٚفثا٠
أضب ظَ ١ًٝأ ٚظََ ، ً٬ٝاشا أفقٌ ! ٚنٝف أعطف إٕ نإ ضيب قازقاً

أتقاٌَ باػاطَ ١ل ايؿااة  ،فٝظْٓٛين فثاَ ٠ػثٗذل! ٠
نٝف أزس ؾطٜو اسبٝا ٠املٓاغب َا ٖ ٞضسٚز ايق٬ق ١بني اشبطٝاني
ٌٖ ٜكح إٔ ته ٕٛايهٓٝػ – ١بٝج ا – َهاْاً يًاطذ عٔ ظٚز! ١
ايعٚاص غط َكسؽ  ،فهٝف ٜذلى يًسٓؼ إٔ ٜسْػ٘ !
 ٚيكا ٤قطٜب إضس ٣أبطؾٝاح ايكقٝس تطانِ أَاَ ٞنٖ ّٛا َٔ ٌ٥ا٭غ ١ً٦أزضنج َٓب٘ قبسض اسببرلٚ ٠ايثدباف
يس ٣أندط ايؿااة ٖصا اجملاٍ اشبطرل .
أغ ١ً٦تثهطض  ،أضٝاْاً بٓفؼ ا٭يفاظ ٚ ،عًَ ٢س ٣أعٛاّ َثثايَ ، ١ٝاشا ٜقين ٖصا … ايػايب إٔ َبا ْكسَب٘
َٔ إزاباح ٜ ٫كٓل ايؿااة ٜ ٫ٚ ،ثفاعٌ َقِٗ  ،يصا ٜظٌ ايػ٪اٍ قاُ٥اً ٚ ..إشا عًُٓا أْ٘ ْازضاً َا ٜسٚض ضٛاض
ضٖ ٍٛصا املٛنٛع  ،أزضنٓا إٔ ؾاابٓا َظً ّٛمتاَاً ٖصا اجملاٍ  ،فٗص ٙاملٓطك ١اسب ١ٜٛٝعٔ ايقاطفٚ ١ازبٓؼ
َٓ ،طك ١صبٗٛي ١متاَاً بايٓػا ١ي٘  ،فٗص ٙا٭َبٛض  ٫تٓباقـ املسضغب ٫ٚ ، ١تٓباقـ ايقُبٌ  ٫ٚ ،تٓباقـ
ٚغا ٌ٥ا٭عٚ ، ّ٬بايكطل  ٫تٓاقـ اياٝج !!
َٚاشا عٔ َٛقف ايٓاؽ ايهٓٝػ .. ١إٕ ٖٓاى فهط ٠غا٥سَُٗ ، ٠ا أزعٓٝا ايقهؼ  ٖٞٚ ،إٔ ازثُاع ايطزٌ
ٚاملطأٜ ٠ثٝح ايفطق ١يقٌُ ايؿٝطإ !ٜٚ ،ذلزز ن ّ٬ندرل عٔ ٚنل ايٓاض جبٛاض ايآبعٚٚ ، ٜٔنبل ايًبٗب جببٛاض
ايهرلٚغني !
ٚؼبهبطْٖٓ ٞببا إٔ املػبب ٍٛ٦عبٔ اشبسَبب ١أضببس ٣املٓباطل َ ،قثكببساً إٔ اشببساّ َٓطكثب٘  ٫ميًهبب ٕٛا٫خثابباض
ٚاملقطف ١ايهاف ، ١ٝقطض إٔ ٜفكٌ ا٫زثُاعاح املدثًط ١ب ٬اغثدٓا . ٤ضسر ٖصا عاّ  ،! 1999بٌ إٕ ٖٓباى
َٓاطل بأنًُٗا ذبطّ ا٫خث٬ا متاَاً ٖٓٚ ،اى َٔ ٜفكً ٕٛبني ازبٓػني بس٤اً َٔ غٔ عؿط غٓٛاح !
ٚبس ٜٞٗإٔ ٖصا ايه ّ٬زخ ٌٝعً ٢فهط ايهٓٝػ ١ا٭قٚ ٌٝئ أنبطض ٖٓبا َبا نثبب ٖبصا فٗب ٛنبدرل ٚ ،فٛا٥بس
ا٫خث٬ا ايآا ٤عسٜسٚ ٠ضٚ ١ٜٛٝيهٓ٘ اشبٛف  ...اشبٛف !
ٚضة خازّ ْاقؿث٘ بإٔ ايؿااة ؽبثًف نٌ َهإ  ،فًِ  ٫ؽبثًف ايهٓٝػ ١فأزاة  :فًٝدثًطٛا نُبا ؼبًبٛ
شلِ ٚ ،يهٔ بقٝساً عٓا !  .إشٕ َٔ ٜطفه ٕٛا٫خث٬ا ٜطفه ْ٘ٛخٛفاً عً ٢أْفػِٗ ٖٚطباً َٔ ذبٌُ َػٛ٦يَ ١ٝا
قس ٜٓسِ َٔ َؿانٌ .
إ ٕ ايق٬ص اسبكٝك ٞيكه ١ٝايقفٜٓ ١ال َٔ إٔ ٜٓظط نٌ زٓؼ إىل اٯخط ْظط ٠إْػاْ ، ١ٝباعثااض ٙإْػاْاً َثُٝعاً ي٘
ؾدكٝث٘ ٚفهطٚٚ ٙزٛز ٙايفقاٍ ٖٓ َٔٚ ،ا ٜٓؿأ ا٫ضذلاّ املثاازٍ ٚايفِٗ املثاازٍ  ٫ٚ ،تقٛز ايفثبا ٠بايٓػبا١
يًؿاة صبطز ٚعا ٤يطغاات٘  ٫ٚ ،ايؿاة بايٓػا ١يًفثا ٠صبطز َطآ ٠حملاغٓٗا ٚ .نٝبف ميهبٔ إٔ ٜٓؿبأ ٖبصا زٕٚ
تقاضف أقٚ ٌٝز ٕٚؾطن ١بٓا َٔ ٠٤خ ٍ٬عٌُ َؿذلى ٖٚسف َؿذلى !
إٕ ازبصٚض ايهآَ ١شلصا املٛقف َٔ قه ١ٝا٫خث٬ا تٓال َٔ ْظط ٠غرل غً ١ُٝإىل املطأٚ ٠يٝثطبسر َبٔ ٜثطبسر
عٔ نطاَ ١املطأ ٠ايهٓٝػٚ ، ١عٔ زٚضٖا ايهثاة املكسؽ نكا٥سْٚ ٠ا ، ١ٝنأّ َٚقًُ ، ١ندازَبٚ ١سلاغب، ١
نكسٜػٚ ١ؾٗٝسٚ ، ٠يثكٌ ٜا ععٜعَ ٟا ؾ٦ج عبٔ زببٛضٚ ٙضٓب٘ ٚضاعبٛر ٚاغبثرل ٚأيٝكباباح َٚبط ِٜايقبصضا٤
ٚاجملسيٚ ١ٝيٝسٜا  ..فاقس نٌ ٖصا ٚ ،قاٌ نٌ ٖصا تٛزس فهط ٠ضابه ١ا٭عُام عٔ أفهً ١ٝايطزٌ عً ٢املطأ٠

ٚ ،ضغِ ن ّ٬ا بٛنٛح عٔ املطأ ٠أْٗا ْظرل ( َقازٍ ) يًطزٌ (تو  ، ) 18 : 2فهبدرلٜ ٕٚقثكبس ٕٚإٔ املبطأ٠
ٖ ٞايػاب ططز آزّ َٔ ازبٓٚ ، ! ١املطأٚ ، ٠يٝػج ضبا ١املاٍ  ،أقٌ يهٌ ايؿطٚض ...قس ٜ ٫كباٍ ٖبصا ايهبّ٬
قطاضٚ ، ١يهٓٓا ْقٝؿ٘ قبطاضٜٚ . ١كبط ايباق عًب ٢إٔ ٜثًُبصٚا أ٫ٚزٖبِ بططٜكبَ ١قٓٝبٚ ، ١ؽبثباضَ ٕٚبٔ
بػثإ ايطٖاإ فهط ٠اشلطٚة َٔ املطأ ٠نُبا ْٗبطة َبٔ ايؿبٝطإ  ،بُٓٝبا ٜقبدل ٕٚغبطٜق ًا عًب ٢قكب ١املبطأتني
املثعٚزثني ايًثني أعًٔ ايطة يًكسٜؼ أبَ ٞكاض اُْٗا قس تػاٚتا َق٘ ضٝا ٠ايكساغ. 9١
ٚبٗصا ٜظٌ ازبٓؼ – ٖص ٙاشلا ١املكسغ – ١زا٥ط ٠ايثططٜٚ ، ِٜظٌ أ٫ٚزْا ؼبكً ٕٛخكافثِٗ ازبٓػ َٔ ١ٝأغٛأ
املكازض ٜٚ ،ظٌ ؾاابٓا ٜقاْ ٕٛايؿقٛض بايبصْب دبباٖ ٙبص ٙايطاقب ١ازباباض ٠ايبيت  ٫شْبب شلبِ فٗٝبا غب ٟٛإ ا
ايكسٚؽ قس خًكٗا قُ ِٝنٝاِْٗ ٚ .ندرلا َا ٪ٜزٖ ٟصا إىل إٔ أغًب ايؿااة تػاٚضِٖ فهط ٠خاط٦ب ١بأْب٘ ٫
ضٝا ٠غًَ ١ُٝل املػٝح إ ٫مبقعٍ تاّ عٔ اجملثُل .
يكس ٚنل ا ٖا ١ازبٓؼ املكسغ ١ف ٢اٱْػإ يه ٢ؽبطص َٔ ضبٝف شاتب٘ ٜٚثطبس بباٯخط فب ٢ؾبطن ١ضبب باشيب. ١
 َٔٚاحملطّ عً ٢ايطزٌ إٔ ٜثعٚص بأقطة ايٓػا ٤إيَ ٘ٝدٌ أخٛات٘ ٚبٓات٘  ،بٌ ًٜعَ٘ إٔ ٜكبسَٗٔ ظٚزباح يطزباٍ
آخط ٜٔيثثػل ا٭غط ٠اٱْػاْ ٖٛٚ ، ١ٝعطف خابج يس ٣نٌ ايؿقٛة ا ٪ٜنس أْ٘ َػطٚؽ ف ٢ايهُرل َٓص اياس٤
ٚ ،يهٔ فػاز ايطاٝق ١اياؿط ١ٜبقس ايػكٛا اعبطفج ب٘ اىل صبطز ايًص. ٠
إٕ ايفهط ايهٓػ ٞمل ٜهل أبسا أفهً ١ٝيططٜل عً ٢ططٜل ٚ ،يهٔ يهٌ َٖٛاث٘ ٚ ،ي ٛغًُٓا ببإٔ اياثٛيٝب ١ططٜبل
يًهُاٍ  ،فذىل َٔ ْثٛز٘ خبسَثٓا إىل املثاثًني أّ إىل ايؿااة ايقازٜٚ … ٟأَ تطٓب ٖصا اجملاٍ  ،نبِ
املا َٔ ١٥ايؿااة ؽبثباض ٕٚططٜبل ايثاثبٌ املكبسؽ إٕ تباضٜذ ايهٓٝػبٜ ١قًُٓبا إٔ اياثٛيٝبَٖٛ ١اب ١مل تقبف إ٫
يكًًٝني .
إٕ ازبٌٗ ايطٖٝب ايصٜ ٟقٝؿ٘ أ٫ٚزْا ٚبٓاتٓا قهاٜا ايقاطفٚ ١ازبٓؼ ٜ ،ؿهٌ غاااً قبات ً٬٭عبساز نبارل، ٠
تٓكطف بكفْٗ ١ا ١ٝ٥عٔ اشبسَ ، ١بٌ ٚأضٝاْاً عٔ اٱميإ نًٜٓٚ . ١ٝاػ ٞيٓبا إٔ ْقبذلف بأْٓبا ْػُب عْٓٛٝبا
٭ْٓا ْ ٫طٜس ٚ ،ضمبا ٭ْٓا ْ ٫قطف نٝف ْثقاٌَ َل ٖص ٙايكهاٜا اسب ، ١ٜٛٝقهاٜا ازبٓؼ ٚاسبب ٚايعٚاص .
ْٚؿهط ايطة أْ٘ ايػٓٛاح ا٭خرل ٠بسأ اٖ٫ثُاّ بٗصا اجملاٍ ٜظٗط ٚانطاً فُٝا ٜهثب ٜٚسضؽ ايهٓٝػب.11١
ٚاسبل إٔ أندط ايهٓا٥ؼ قس تٓاٗج إىل ٖصا .
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ضني ضكًج عً ٢اٱعساز ١ٜمبسُٛع  % 78أْاين ٚايسَ ٟكاضْاً بٝين ٚبني ابٔ عِ دبباٚظ صبُٛعب٘ ٚ ، % 91ضبني
تفٛقج ايداْ ، ١ٜٛأنسح عًب ّٚ ٞايبست ٞأ ٫أشٜبل اشببدل خٛفباً َبٔ اسبػبس ! إٕ تطبٝثٓبا تبثِ بططٜكبَ ١ػطقب١
ايفطز ٖٞٚ ، ١ٜيٝػج َػأي ١زسٜس ٠فكس أحل ايثَٝ٬ص عً ٢ضة اجملس ٜػأي ٖٛ َٔ : ٙٛا٭فهٌ
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 11قاّ اشبازّ املٖٛٛة ز.عازٍ ضً ِٝجبٗس فا٥ل فٖ ٢صا اجملاٍ ٚتآج ايهٓٝػ ١نثابات٘ .

إٕ ٖصا ا٫دبا ٙاملػطٚؽ أعُاقٓا َٓص ايكػط ٜكاح غٛا عصاة عٓسَا ْهدل  ..نٌ ٜطٜس إٔ ٜه ٕٛأفهٌ َبٔ
ازبُٝل  ..تٓافؼ ٚذباغس ب ٬ضمحٚ ، !! ١نِ ٜثطٌُ ايٓاؽ َٔ َؿام يه٪ٜ ٞخدٛا ؾك ١أفهٌ أٜ ٚكُٝبٛا ضفبٌ
ظفاف أندل  ،بٌ نِ َٔ ضبثٜٛاح َٓاظيٓا ذبًُٓا مثٓ٘ فكف يهْ ٞط ٜ٘ملٔ ٜعٚضْٚا  ،بُٓٝا ْ ٫ػثقًُ٘ إط٬قاً
ٚتػص ٟا٭فٚ ّ٬املػًػ٬ح ٖصا ا٫دبا ٙفهدرلاً َا تكسّ يٓا اياطٌ ايفطز ايصٜٓ ٟثكط عً ٢نبٌ ايكبقاة ٚؽببذلم
نٌ املػثط٬ٝح َدٌ  :غٛبطَإ – ضاَاٚ .. ٛغرلِٖ ندرل !! … قف ط َٔ ٌٜٛأبطاٍ ايٜ ، ِٖٛهطؽ ا٫دبباٙ
ايفطز ٟضٝاتٓا ٜٓٚ ،فؼ عٔ إضااطاتٓا بأض ّ٬ايٝكظ ١ايًصٜص! ٠
ٚضث ٢إطاض اشبسَ ، ١نِ َٔ َط ٠تطززْا ايثقاَ ٕٚل ايهٓا٥ؼ اجملاٚض ، ٠إش يٓا ططٜكٓا اشبام  ٫ٚؾإٔ يٓبا
بػرلْا ! ٚ ،نِ َٔ َط ٠قسَٓا فٗٝا بٝاْاح عٔ خسَثٓا بؿ َٔ ٤ٞايثسُ ٌٝضثْ ٢اس ٚايكٛض ٠ا٭ضػٔ !
ٚيكس ضأٜج بقٝين ايثٛتط ايؿسٜس ايصٜ ٟكاضب ايثٓافؼ املٗطزاْاح ايكبٝفٚ ، ١ٝنبِ ناْبج ايقكبا ١ٝظا٥بس٠
ٚاْ٫فقاٍ ضازاً ضني خ ٌٝياق اشبساّ إٔ ؾاابِٗ قس ظًُٛا ايسضزاح أ ٚأْٗبِ ٜػبثطك ٕٛتطتٝاباً أفهبٌ .
ٚيكس ٚقٌ ا٭َط – ٜٚا يٮغف – إىل ضس ْؿٛة َؿازط ٠عكب َااضا ٠نط ٠ايكسّ بني ؾااة نٓٝػثني بػباب
نطب ١زعا ٤مل ذبثػب ! ٚنأْٓا ًَقب نفط ب٬طٚ ١يػٓا َٓطك ١ا٭ْاا ضٜٚؼ عً ٢بقس أَثاض قً َٔ ١ًٝاملكط
ايااب ٟٛاملٛقط ٚ ،يهٓ٘ َٓٗش ايذلب ١ٝايفطزَٓ ١ٜص ايكػط .
ٖٚا ٖ ٞب٬زْا تٛاز٘ ايكقٛباح عً ٢ططٜل ايثُٓ ، ١ٝفٝكف َٓٗا أغًب ايٓاؽ َثفطزني َهثفني بذيكا ٤ايقٝبب
عً ٢اسبه ، ١َٛز ٕٚإ ؼبطى ٚاضس َِٓٗ إقاقاً ٚاضساً يًطٌ نٌ زا٥طتب٘ ٚ ،يهبِٓٗ َقبصٚض ، ٕٚفكبس تطببٛا
ٖهصا ٚي ٛناْٛا قس تطبٛا بؿهٌ أفهٌ يهاْٛا اندط إػبابٚ ، ١ٝإٕ نٓا بايطال ْ ٫دل ٨اسبه َٔ ١َٛاملػٛ٦ي. ١ٝ
ٚنِ َٔ قهاٜا ميهٔ َٛازٗثٗا بايقٌُ ازبُاع ، ٞفػرل َػبٛ٦يٝاح اشبسَب ١نبِ َبٔ َؿبطٚع ْبازح غبٝك ّٛيبٛ
تقٛز ايٓاؽ عً ٢عٌُ ايفطٜل ٚ .يهبٔ ايؿبااة ؽبطزب ٕٛإىل اسبٝبا ، ٠نبٌ ٜ ٫بط ٟإْ ٫فػب٘ ٚضغاثب٘ ايثُٝبع ،
ٚضني  ٫تػاعس ٙظطٚف٘ عً ٢ذبكٝل شيو  ٫ ،ػبس أَاَ٘ غ ٟٛايػدف ٚقب اْ٫ثكازاح عً ٢نٌ ؾ!! ٤ٞ
 ٚايفهط املػٝط ٫ ٞخ٬م خاضص ايهٓٝػٚ ، ١اْثُا ٤اٱْػإ إىل ازبػبس ايٛاضبس أَبط َكبرل . ٟزػبس ٚاضبس
ٚأعهاَ ٤ثٓٛعٚ ١يهٓٗا تثهاٌَ  ٫ٚميًو ازبػس إٔ ٜػثػين عٔ أ ٟعه ٛف ٫ٚ ، ٘ٝتٛزس أفهً ١ٝيقه ٛعً٢
آخط  ،بٌ ا٭عها ٤ا٭قػط تػثطل نطاَ ً١أعظِ (  1نٚ ، ) 26 – 22 : 12 ٛا٭ِٖ أْ٘ َث ٢اْفكبٌ عهب ٛعبٔ
ازبػس ٜ ،فكس املٖٛا ١اييت أعطٝج ي٘ يهُٜٗٝٓ ٞا إطاض ازبػس  ..فً ٛاْثععج ايقني َٔ ازبػس  ٌٖ ،تػثُط
ا٭بكاض !  ..بٌ ؽبػط ازبػس عهٛاً مثٓٝاً  ،بُٓٝبا متبٛح ايقبني ٚتفكبس َٖٛاثٗبا  .إٕ ايقُبٌ ازبُباعٖ ٞبٛ
ايثقارل اسبكٝك ٞعٔ ا٫دبا ٙايبص ٟأغػب٘ ايػبٝس املػبٝح  .إٔ ٜكبرل ايهبٌ إىل ٚاضبس (ٜب )21 : 17ٛا٭َبط ايبصٟ
اغثٛعاث٘ ايهٓٝػ ١متاَاً طكٛغٗا  ٚ ،غا٥ط ايقاازاح ازبُاع. ١ٝ
ٚندرلا َا تظٗط ايفطز ١ٜاشبسَ ١ضبني ْطٜبس َبٔ ؾباابٓا إٔ ٜكبرلٚا َدًٓبا ٚ ،خدلْٚب ٞنٝبف ميهبٔ إٔ ْكباح
زػساً ٚاضساً ي ٛأقاح ؾاابٓا ْػداً َهطضَٓ ٠ا ! ٌٖ غال إٔ ضأٜثِ زػساً َهْٛاً نً٘ َٔ أعهاَ ٤ثُاخًب! ١
إ ٕ متػهٓا بكٛض ٠اشبسَ ١اشلطَ ، ١ٝغ٪ٝز ٟبٓا إىل متعٜل ازبػس ايٛاضس ٚ ،تفثٝث٘ إىل أعهاَٝ ٤ث. ١

ٚضمبا ٜقذل اياق عً ٢إٔ ايثٓٛع ميهٔ إٔ ٪ٜز ٟإىل ظٗٛض ؾططاح َثقاب . ١إٕ ٖبصا يبٔ ؼببسر طاملبا نبإ
ٖسف اجملُٛع ٖٛ ١خسَ ١املػٝح ٚيٝؼ ا٭ؾدام ٚ ،طاملا ظٌ تٝاض احملابٜ ١ػبط ٟنُبا تػبط ٟايبسَا ٤نبٌ
خٜ٬ا ازبػس ٚ ،طاملا اغثُط غق ٞاشبازّ ايس٩ٚة عب ٛنِ أعها ٤زبسز َٚ ،ػباْستِٗ ٚغبذل غبٗٛاتِٗ ضثب٢
ٜداثٛا ٚ ،ضثٜ ٢عزاز ازبػس قٚ ً٠ٛسلٚ ً٫ٛعطا. ً٤
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ربً ٛبطاَش ايذلب ١ٝايهٓػ ١ٝمجٝل املطاضٌ ايػٓ َٔ ١ٝأَٛ ١ٜانٝل عٔ تاضٜذ َكط أ ٚزػطافٝثٗبا أ ٚتطٛضٖبا
ا٫زثُاع ٞأَٛ ٚاضزٖا ا٫قثكبازٚٚ ، ١ٜانبح إٔ ٖبص ٙاملٛنبٛعاح  ٫تبطز عًب ٢أغباؽ أْٗبا تبسضؽ َطاضبٌ
ايثقً ِٝاملدثًف ٚ ، ١ضأ ٜٞإٔ ٖصا خطأ َطنب !!  .فطني ٜسضؽ ايؿباة َٓبص طفٛيثب٘ صبثُبل بب٬زٚ ٙزبصٚضٙ
ايثاضؽبٚ ،١ٝزلاح ايؿدك ١ٝاملكط ١ٜغٝفِٗ ٚ ،ضني ٜفِٗ غٝطب ٚ ،ضني ؼبب غٝذلزِ ضاب٘ إىل عُبٌ إػببابٞ
عب ٛتُٖٓ ١ٝصا اجملثُل ٚضٌ َؿانً٘ ٚاغثٝقاة ُٖٚ َ٘ٛقهاٜاٚ ٙإزضاى آَاي٘ ٚتاين طُٛضات٘ .
فهٝف ميهٔ إٔ ٜه ٕٛاملػٝطْٛ ٞضاً يًقامل أًَ ٚطاً يٮض ٜ ٫ ٖٛٚ ،قًِ ؾ٦ٝا عٔ ٖبص ٙا٭ض – أض َكبط
– اييت ٜفذل ف ٘ٝإٔ ٜهْٛ ٕٛضاً شلا  ،خبسَث٘ ٚضباث٘ ٚزٗاز َٔ ٙأزٌ اسبٝا ٠ا٭فهٌ ي٘ ٚيٰخط. ٜٔ
إٕ ٚع ٞايؿااة با٬ز ٖٛ ٙايق٬ص ا٭نٝس ملؿانٌ ا٫غذلاة ( ايؿقٛض بايػطبٚ ) ١عسّ اْ٫ثُاٚ ٤اشلاَؿٚ . ١ٝقس
قُٓا بثسطب ١ضًك ١زضاغ ١ٝيًؿااة ٚاشبساّ ضٝذ عطنٓا طبثاضاح َٔ املٛغٛع ١ايفبص ٠عبٔ َكبط " عاكطٜب١
املهإ " يًطاضٌ ايٓابػ ١ايسنثٛض مجاٍ محسإ ٚناْج اغثساب ١املؿاضنني ضا٥ق. ١
قس ٜك ٍٛاياق ٚ :يهٔ ٖص ٙا٭َٛض تسضؽ املساضؽ  ،فُا ايساع ٞيثهطاضٖا َبط ٠أخبط ٣ايهٓٝػبٚ ١ايبطز
عً ٢شيو أْٗا تسضؽ با٭غًٛة ايقك ِٝايص ٟأؾبطْا إيٝب٘ ( إضفبو ٖبصا يهب ٞتبٓسح )  ..فبٜ ٬ؿبهٌ ْباضَط أٚ
غٓٛغطح ايدايذ أ ٚاميطثب أ ٚأمحؼ أ ٚذبثُؼ ايدايذ أ ٚإخٓبات ٕٛأ ٚبطًُٝبٛؽ ايدباْ ٞأ ٚعكاب٘ ببٔ ْبافل أٚ
ق٬ح ايس ٜٔا٭ٜٛب ٞأ ٚايظباٖط بٝبدلؽ أ ٚطَٛبإ ببا ٟأ ٚضبُبس عًب ٞأ ٚاشببس ٟٜٛإزلاعٝبٌ أ ٚأمحبس عطابب ٞأٚ
طًقج ضطة أ ٚغقس ظغً ٍٛأَ ٚكطف ٞايٓطاؽ أ ٚمجباٍ عابس ايٓاقبط ٚ ...غرلٖبِ َبٔ ايكباز ، ٠غب ٟٛصببطز
أزلا ٤أَ ٚقًَٛاح زاف ١ي٬غثصناض ٚ ،يٝػٛا عَ٬اح أ ٚمناشص ٜٗثع شلا ايكًب ملا أضغج َٔ َااز ٨أ ٚقبسَج
َٔ تهطٝاح أ ٚأظبعح َٔ أصباز ٜ ٫ٚ ...سضى ايؿاة املكط ٟإٔ ٖبٚ ٤٫٪غرلٖبِ نباْٛا عَ٬باح عًب ٢ايططٜبل
ايط ٌٜٛايصٚ ٟقٌ بٓا إىل َكطْا اسبايٚ ١ٝايص ٟميثس إىل املػثكاٌ إىل َا ؾا ٤ا ...
َٚاشا عٔ ا٫غاتص ٠املاسعني َدٌ فٚ ًٛٝافًٛطني ٚايًٝذ ببٔ غبقس ٚٚاقبٌ ببٔ عطباٚ ٤اببٔ ضؾبس ٚاملكطٜبعٟ
ٚازبدلتٚ ٞضبُس عاسٚ ٙايٓسٚ ِٜبٔ قٓٛع ٚؾٛقٚ ٞضافو ٚزٛضص ظٜسإ ٚط٘ ضػني ٚقاغِ أَني ٚضبُٛز طبثاض
ٚغَٛ َ٘٬غٚ ٢تٛفٝل اسبهٚ ِٝأمحس أَني ٚظن ٞظبٝب ضبُٛز ٚظنطٜا ابطاٖٚ ِٝظبٝبب ضبفبٛظ … ٖب ٤٫٪ايبصٜٔ
قس ْثفل أ ٚغبثًف عً ٢أفهاضِٖ ٚيهٓٓا ئ غبثًف عً ٢تأخرلِٖ .
شلصا ْط ٟؾاابٓا – َػًُني َٚػٝطٝني – ٜثاازي ٕٛايٓهاح عٔ َكطٚ ،نأمنا يٝػٛا أبٓاٖ ٤صا ايؿقب ٚ ،نأمنا
يٝػج عًَ ِٗٝػٛ٦ي ١ٝضكٝك ١ٝعب ٛبٓاٖ ٤صا ايٛطٔ ٚاْ٫ط٬م ب٘ عب ٛآفام املػبثكاٌ ٚ ،يهبِٓٗ مل ٜٓكبٗطٚا

ضب َكط ٚ ،مل ٜٓفقًبٛا َبل نثابباح امحبس بٗبا ٤ايبسٚ ٜٔفًٝٝبب زب٬ة ٜٛٚغبف إزضٜبؼ ٚغبٝس عبٜٛؼ ٚ ،مل
ٜثفاعًٛا َل زضاغاح ايػٝس ٜاغني ٚغٝس ايكُين ٚغاي ٞؾهطٚ ٟطاضم ضسٚ ٞز ٍ٬أَني ٚ ،مل تثٖٛش زاخًبِٗ
ابساعاح برلّ ايثْٛػٚ ٞف٪از ضساز ٚامحس ف٪از ظبِ .
إٕ ايٛع ٞبا٬زْا ٚ ،ايٛع ٞاملهثٌُ فكف ٖ ،ب ٛايبص ٟػبػبس املكٛيب ١اسبهُٝب ١يكساغب ١ايااببا ؾبٓٛز : ٙإٕ َكبط
بايٓػا ١يٓا يٝػج ٚطٓاً ْقٝـ ف ٘ٝبٌ ٖٚ ٞطٔ ٜقٝـ فٓٝا .
إٕ بٓا ٤اشل ١ٜٛاملكطٚ ١ٜاٱْثُا ٤ايك ، َٞٛيٝؼ فكف ع٬زاً أنٝساً ٭َطا ا٫غذلاة ٚعسّ اْ٫ثُاٚ ٤اشلاَؿب، ١ٝ
بٌ ٖ ٛأٜها ايذلٜام ايفقاٍ  ،نس ايػُ ّٛايسخ ، ١ًٝاييت تططح اشل ١ٜٛايقكا٥س ١ٜبس ً٬ٜيًٜٗٛب ١ايكَٝٛبٖ .. ١بصٙ
ا٭فهاض ايظ ١َٝ٬اييت تطٜس إٔ ٜكاح ايثقكب ايسٜين بس ً٬ٜعٔ اْ٫ثُا ٤يًٛطٔ .
ٚقس تقاظُج أُٖٖ ١ٝص ٙايكه ١ٝبقس اْٗٝاض اسبٛازع بني ايدكافاح ٚ ،بقس إٔ أقباح ايقبامل ذببج غبٝطط ٠قب٠ٛ
ٚاضسٚ ٠يػٓٛاح َكاً ٖٞٚ ، ١بايطال ضطٜك ١عًْ ٢ؿط فهطٖا ٚتكس ِٜمنٛشص ضٝاتٗا عً ٢أْ٘ ايُٓٛشص ا٭َدٌ ،
فه ً٬عٔ أْ٘ أقاح يهٌ فهطَُٗ ،ا ناْج ادباٖات٘ ٚ ،غ ١ًٝق ١ٜٛيًٛق ٍٛإىل ايٓاؽ ٚطباطا ١عكٛشلِ .
ٚيهٔ ْكل ايدلاَش يٝؼ ٖ ٛايػاب ايٛضٝس شلصا املٛقف َٔ قهاٜا اجملثُل ...
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إٕ َ٦اح ايػٓني اييت عاؾٗا املكط ٟذبج ْرل ا٫غثقااز ا٭زٓيب تسفق٘ إىل ايثطػط عًَ ٢ا ٍ  ،نإ ف ٘ٝغبٝس
اسبهاض ٠بَٓ ٬اظع ٖٓ َٔٚ .ا زبا٤ح ايٓظبط ٠اسباملب ١إىل املانب : ٞفأبطايٓبا ببْ ٬كٝكبٚ ١اضبسٚ ، ٠أعبساْ٩ا بب٬
فهٚ ١ًٝاضس. ٠
ٚضغِ إٔ ايهثاة املكسؽ مل ٜثططص عٔ شنط ْكا٥ل أبطاي٘  ،إ ٫أْٓا ضني ْثطسر عٔ أبطايٓا ْطاِٖ فٛم َػث٣ٛ
ا ياؿط ٚ ،ضني ْكطأ تاضؽبٓبا ظببس فٝب٘ نبٌ أفقباٍ ايثفهبَ ، ٌٝدبٌ  :أضٚع ٚأعظبِ ٚأنبدل  ...إخل  .نأمنبا تًبو
ايقكٛض نإ ايقامل نً٘ ٜكف زاَساً ٚعبٔ ٚضسْا ْثططى ٖٚ .هبصا ْفثكبط إىل ايٓظبط ٠املٛنبٛعْٚ ١ٝثآب ٢املٛقبف
ايؿدكٚ . ٞايػطٜبب أْب٘ بُٓٝبا ٜقبط ايهثباة املكبسؽ باػباط ١زطميب ١زاٚزْ ،ثطبطص عبٔ َٓاقؿب ١تاضؽبٓبا
مبٛنٛع ١ٝعًُ . ١ٝإٕ ايصٜ ٟثطسر عٔ إغطاف اشبس ٜٛازلاعٜٓ ٌٝػ ٢إٔ بسا ١ٜعٗس ٙنبإ مبكبط أقبٌ َبٔ
َ 411سضغٚ ، ١ضني تطى اسبهِ نإ بٗا أندط َٔ َ 4111سضغب ١فهب ً٬عبٔ ؾبل ايبذلع ٚاغثكب٬ح ا٭ضانبٞ
ٚتأغٝؼ صبًؼ يًٓٛاة ٚ ،إٔ عٗس ٙأيػٝج ازبعٚ ١ٜأقاح ايكاطَٛ ٞاطٓاً ناٌَ املٛاطٓ . ١يهٓٓا ْكطأ تاضؽبٓبا
ايػايب نُا ْؿاٖس أف ّ٬املًٛٝزضاَا .
ًٜٚفج ايٓظط إٔ َا نثب تاضٜذ ا٭قااا ٜطنع أغاغاً عً ٢ا٭ؾدام َٔ ايااضظ ٜٔنٌ ضكابٚ ، ١يهٓب٘ ْبازضاً
َا ٜثطسر عٔ ا٭فهاض ايػا٥س ، ٠أٚايظطٚف ا٫قثكاز ١ٜأٚاملٓار ا٭قًٚ ُٞٝايثطب٫ٛح ايثاضؽبٝبٚ ١تأخرلٖبا عًب٢
ا٭قااا .
ٜٓٚسض إٔ دبس باضداً قاطٝاً إٖثِ إٔ ٜكطأ املطازل ا٭غاغ ١ٝتاضٜذ َكط ٚ .اسبل إٔ ٖ ١٦ٝايهثاة أقسضح عسزاً
َٔ ايسضاغاح تاضٜذ َكط  ،تكس ٣شلا باضدَ ٕٛكط ٕٜٛاعثُسٚا املٓٗش ايقًُٚ ، ٞنًٗا شاح فا٥س ٠عظُٝب١
يًااضذ ازباز  .إْٓا عبثاص إىل زضاغاح أعُل تاضٜذ نٓٝػثٓا ٚ ،غٝسٖـ ايااضذ عٓسَا ػبس إٔ املطازل أندط

ا ٜثكٛض أضس  ،يهٔ َٔ ٜطًب ػبس ٜ َٔٚ ،كطع ٜفثح ي٘  .شلصا تػٛز ايٓظط ٠اسبامل ١يثاضؽبٓا َٗٓٚ ،ا إىل بباقٞ
ا٭َٛض  .إٔ بسا ١ٜايططٜل سبٌ ٖص ٙاٱؾهاي ١ٝبني ايذلار ٚايقكط  ٖٞ ،إٔ ْسضؽ تاضؽبٓا ٚتطاخٓا زضاغ ١عًُ١ٝ
َٛنٛعٚ ، ١ٝإٔ ْاطذ املػبطح ايبص ٟزاض عًٝب٘ ايثباضٜذ  ،يٓبطْٚ ٣فٗبِ ْٚ ،فطبٔ إىل إٔ أبطايٓبا نباْٛا بؿبطاً ،
ٚغاب عظُثِٗ اسبكٝك ١ٝأِْٗ بؿط  ،زاٖسٚا نقفِٗ  ،ففؿًٛا ضٓٝاً ٚظبطٛا أضٝاْاً ٚ ،يهِٓٗ مجٝقاً ناْج
تهطٝاتِٗ ٚازثٗازاتِٗ َٔ أزٌ شيو ايٛطٔ ايصٜ ٟقٝـ فٓٝا َ ..كط .
خالصة الباب األول
 –1ايثقً ِٝايفقاٍ ٜثِ َٔ خ ٍ٬اسبٛاض ٚاياطذ ٚايسضؽ ٚيٝؼ بٛاغط ١ايثًكني .
 ٫ –2تٛزببس فهببط ٠فببٛم ايٓكبباف  ٫ٚ ،ت٪غببؼ قُٝبب ١ايفهببط ٠عًبب ٢ؾببدل قاً٥ببٗا بببٌ عًببَ ٢ببس ٟاتفاقٗببا أٚ
تقاضنٗا َل ايهثاة املكسؽ ٚفهط اٯبا ٤ايكسٜػني ٚ ،عًَ ٢سْ ٟفقٗا ٚفقايٝثٗا ضٝاتٓا ايطٚض. ١ٝ
 –3أغًٛة اسبٛاض ٚزميكطاط ١ٝايفهط ٜقُل َاسأ ايطاع ١املػثٓرلٜٚ ٠اين ايبطٚح ازبُاعٝب ١ايهٓػب ١ٝايػبً، ١ُٝ
ضٝذ ازبػس ايٛاضس ش ٚا٭عها ٤املثٓٛع ، ١فٜٛ ٬زس بايهطٚض ٠ضٌ ٚاضس يهٌ َٛقف  ٫ٚإزاببٚ ١اضبس ٠يهبٌ
غ٪اٍ .
 –4ايذلب ١ٝايػً ١ُٝتاين ايؿدك ١ٝاملػثكًٚ ١تسضة ايؿاة عً ٢ارباش ايكطاض.
 -5أُٖ ١ٝذبكٝل َكسضَا ْٓػا٘ إىل ا٭با ٤ايكسٜػني َٔ أفهاض َٚك٫ٛح .
 -6ضثُ ١ٝتٛنٝح ايكً ١بني َا ْثقًُ٘ َٔ َااز ٨عكا٥سَٚ ١ٜفاٖ ِٝطكػٚ ١ٝضٚضٚ ، ١ٝضٝا ٠ايٓاؽ اي. ١َٝٛٝ
ٜ ٫ٚثأتٖ ٞصا ز ٕٚإٔ ٜثقُل َٔ ٜثكس ٕٚيًثقً ِٝفِٗ نٌ فهط ٠أ ٚضكٝك ١قابٌ تقًُٗٝبا ٚ .إْٓبا يٓدبل إٔ
ايػٝس املػٝح محً٘ خفٝف َٚا تكسَ٘ املػٝط ١ٝميهٔ يًهٌ إٔ ٜفَُٗ ، ٙٛث ٢قسّ با٭غًٛة املٓاغب .
 -7إٔ ميثس ايثقً ِٝإىل قًب ُٖٚ ّٛتٓاقهاح اٱْػإ املقاقبط ٚ ،إٔ ٜسضغبٗا بؿبساعٚ ١زأة َ ،دبٌ قهباٜا
ايقاطفٚ ١ازبٓؼ ٚا٫يثعاّ ا٫زثُاعٚ ٞاْ٫ثُا. ٤
 -8أْٓا ػبب إٔ ْقٝس زضاغ ١تاضؽبٓا مبٓٗش عًَُٛ ٞنٛع ٞيٓهثؿبف َبا بب٘ َبٔ نٓبٛظ ضكٝكٝبٚ ١يبٝؼ جملبطز
اْ٫اٗاض باياط٫ٛح .

