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ثلاثلا ثحبملا
تادقتعملاو راكفألا مهأ نايب
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تادقتعملا مهأ
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 يف ام لك نأب داقتعالا
 لكو ،"يلكلا" وه دوجولا

 ٍلجت وه امنإ نوكلا يف ام
.هل
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 نـمو ،ةــغل ىــلإ ةغل نمو ،دلب ىلإ دلب نم يلكلا مسا فلتخي

.قيبطت ىلإ قيبطت

 لـك ماـسقنالا وأ ،يــلجتلا وأ ،قارـشإلاب يــلكلا اذـه نم قثبنت

 ،ةينوك ةقاط وأ ،اًحور هنم دمتستف ؛مهداقتعا بسحب تانئاكلا

.ىوق وأ

ةـيادب هــل سيــلو ،هل لكش الو يئرم ال دحاو وه "يلكلا" اذه

 ةــصقانتم تاــيئانث لكــش يــف نوــكلا قاــثبنا هــنمو ،ةــياهن الو

.تعونتو تادوجوملا دعب اهنم ترهظ ،ةمغانتمو

 ،"غناــيلاو نيــلا" ةينيــصلا ةفــسلفلا بــسحب تاــيئانثلا ىمــست

 .رشلاو ريخلا وأ ،بجوملاو بلاسلا وأ ،ىثنألاو ركذلاب مجرتتو
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 يرـيثأ مسج دوجوب داقتعالا
 لـكل ةعبـس داـسجأ دحأ وه

.يح نئاك
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 اذه دجويو ،دسجتملا ريغ نم قثبنملا دسجلا ناسنإلا دنع وه

ماودــلا ىــلع هـب لـصتم وهو ،هداليم ذنم ناسنإلا عم دسجلا

.يضف لبحب

."ةينوكلا ةقاطلا" عم لصاوتلا :هفئاظو مهأ

 لوألا يــلجتلا يـه- ةفـسلفلا كــلت بسحب- ةينوكلا ةقاطلا

.هتافص سفن ىلع تيقبو ،دحاولا يلكلل

 ناـسنإلا ظـح نوـكيو ،قفدــتلاو بايسنالا ةيصاخ ةقاطلا هذهل

 هـحنمتل ؛اـهقبطيو ةفسلفلا هذه نم مهفي ام بسحب اهنم

.ةايحلا ةوق ةقاط
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"تاركشلا" رارسأب داقتعالا
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 ىــلع ةــعقاولا ةينوكلا ةقاطلاب لاصتالا ذفانم مهمعزب يه

.يريثألا مسجلا

.ناسنإ لك ىدل ةايحلا ةقاط ةرؤب ذفانملا هذه لكشُت

!ىثنأ وأ اًركذ اهب اًّصاخ اًزمر "ةركش" لكل نأ نودقتعي

حنمياهتابوبحموةركشلكصئاصخةاعارمنأنودقتعي

لوصولامثنمونوكلاعماًمغانتو،لضفأتاردقناسنإلا

.ةداعسلل

 ةـقاطلا تاراـسم عـم- مهدقتعم بسح- "تاركشلا" نّوكت

.يريثألا مسجلا يف ةقاطلا زاهج

 .سانلا نم ةصاخ ةئف الإ اهفرعي ال رارسألا كلت
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.هتالمأت نم يسودنهلاو يذوبلا هديري ام ةياغ يهو

."ومسلا" ةلحرم "كيتويبوركياملا" تارود يف ىمست

."ةوشنلا" ةلحرم يئاحيإلا ميونتلا وسرامم اهيمسيو

."ءالخلا" ةلحرم "يش ياتلا" يسرامم دنعو

."ركسلا" وأ "ءانفلا" ةلحرم ةفوصتملا دنعو

 اـهيف دـحتي ةــلحرم ىلإ لوصولا ةرباثملاب نكمي مهمعزب

.ةهلآلل الإنوكت ال تافصب فصتيف ،يلكلاب

 داــــقتعالا
انافرنلاب
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لوصولل قرط- ةيقرشلا ةفسلفلا تاقيبطت بسح-انافرنلل

موقت ،غنايلاو نيلا ىوق نيب ناسنإلا ةنزاوم ىلع دمتعت

:نمضتي ةيمويلا ةايحلل جهنم جاهتنا ىلع

.يزواجتلا لمأتلل تاسلج

.يلوحتلا سفنتلل ةسرامم

.ةصاخ مينارت

.كتويبوركاملاك ةمراص ةيئاذغ ةيمح ةمظنأ عابتا

.ءايشألا عئابطو صئاصخ نم ةدافتسالا
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:اذه دعبحضتي

 تاــينثولاو قرــشلا ناــيدأب تاــقيبطتلا هذــه ةلــص

.ةدحلملا تافسلفلاو

قيرطنعةيوامسلانايدألاباحصأنيباهرشن

دجوُتةيدايحةيرشبفراعمدرجماهنأبمهماهيإ

؛هيلعتاقولخملاةفاكوضرألاناكسنيببراقت

!ةيبكوكةوخأقيقحتل
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عبارلا ثحبملا
ةرصاعملا اهتاقيبطتو اهروص ضعب
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 يـــف تافـــسلفلا هذـــه ضرـــُعت
:اهنأ ىلع ملسملا عمتجملا

.ةيدئاقع ةيركف ةيفسلف بهاذم تسيل

.سانلا نيب لعافتلاو لصاوتلا قيقحتل قيرط

.ةنماكلا ةقاطلا ليعفتو رييغتلل يلمع يرصع جهنم

.ةداعـسلاو ةضايرلاو ةحصلل تاقيبطتو تابيردت درجم
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 نوبردـــملا دـــكؤي
 ىــلع نوملــسملا

 هذــــــه ةزــــــيم
 نــــع تاــــقيبطتلا

 وـــه اـــمم اـــهريغ
 اذـه يــف فورعم

 :لاجملا

 حـبار لـمع صرـف قـقحي اـهيلع بردتلا نأ نومعزي

 .بيردتلا وحنملاعلا هجوتل ؛ًالبقتسم

 دق هضارمأل ةيئافش ةوق هيطعي اهضعب نأ نومعزي

!نيرخآلا ىلإ هادعتت

 .عيرس رثأو ةرماغ ةداعسب ناسنإلا دمتاهنأ نومعزي

 ةعانصل ةقراخ تاردق اهديجي نم حنمتاهنأ نومعزي

 .حاجنلا

نهذلاو لقعلا ةدحول فدهت ةيلماكتاهنأ نومعزي

 !حورلاو سفنلاو
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 ماوــع جهنــم نوملــسملا نوبردــملا ىــنبتي

 نيــبو اــهنيب اوــجزم نيذــلا قرــشلا يملــسم

 عم قفاوتلل ةقاطلا ةفسلف نوعوطيف مالسإلا

.يمالسإلا دقتعملا

 نأو aا يه ةقاطلا لاقو حطش مهـضعب

يــهو هــنع ةــقثبنملا ةــقاطلل ةــجاحب ناــسنإلا

 .هتردقو هتوق
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رط
تنا ق

راش
:اه

 يـف ةيفسلفلا تاقيبطتلا تذختا
:نيقيرط اهراشتنا

 وأ ةـصاخ تاداــيع يـف ءافـشتسالاو جالعلاقيرط

.ليدــــــــبلا بــــــــطلا تاــــــــعمجم رــــــــبع

ءاـعداو ،رـصعلا تالكـشمب ةـماعلا ةــيعوتقيرط

 تارودــلا دــقعب ةدــيكأو ةعيرــس لوــلح ميدــقت

.ةيبيردتلا ةيفيقثتلا
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 ةفــــــسلفب ةــــــيبيردت ةــــــيفيقثت تارود

 ةنايدلا ةفسلف نم ةاقتسملاكيتويبوركاملا

 .نزةيذوبو ةيقيرغإلا ةفسلفلاو ةيواطلا

تادوـجوملا هــنع تـضاف دحاو يلكب دقتعت

."غنايلاو نيلا" مغانتم ضقانتم يئانث لكشب

 تارود
"كتويبوركاملا"
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 هذـه زـكرتف اـهلهأ ةدــيقع يـعارت ةروـصب مدقت

.طقف ةيئاذغلا ةيعوتلا ىلع تارودلا

 عـم مغانتلاب مامتهالا ةرورض ىلع نوبردتملا هبني

 نيـضيقنلا ةفـسلف مـهف قـيرط نـع نوكلا ماظن

 ةدـمتعملا ةــيئاذغلا ةيمحلا مازتلاو "غنايلاو نيلا"

.اهيلع

 ةفسلفلا هذه ةملسأل ةهوشم ةلواحم نولواحي

.اهتلالد هيجوتو ةلدألا قانعأ ّيلب ،ةدحلملا
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 "كـــــتويبوركاملا" تارود ىدـــــعتت

 ةيحـصلا ةيعوتلاو ،ةيئاذغلا تايمحلا

:مدقتف ،ةايحلا لك لمشتل

.يلوحتلا سفنتلا نيرامت

.يزواجتلا لمأتلاو ءاخرتسالا نيرامت

 عــم لــماعتلا تابيردــتو تاراــهم مــلعت ىــلإ وعدــت

 و "يـكيرلا" لالـخ نـم "هتاركـش" و "ةـقاطلا زاهج"

.اهريغو "اجويلا" و "غنوكيشتلا"

 ةـموعزملا ةــيناحورلا صئاصخلاب مامتهالا ىلإ وعدت

.تادوجوملا عيمجل عئابطلاو
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انمأ "ةركف ىلإ ةفلتخملا اهتاقيبطت ربع اهداور وعدي

سيدقت لوح ةروحمتملا ةينثولا نايدألا رئاسك " ضرألا

.ضرألا

نيملسملا نيممصملا دنع تاينثولا هذه ةملسأ دنع

ضــعب فاــضتو-مهــضعب نــم- لــيثامتلا دعبتــست

.ةيمالــــــــــــــــــــــسإلا ميهاــــــــــــــــــــــفملا

 نــمً اــعاونأ نمــضتت ةلماــش ةفــسلفكــتويبوركاملا

 ةذوخأـملا لجدــلاو رحسلاو ةينثولاو كرشلا تاقيبطت

. ةثيدحلاو ةميدقلا تاينثولا نم

 نينوـتفم حالصلاو ريخلا مهرهاظ نمم ريثك اهل جوري

 عـم ،ةـيئاذغلا اهتيمح عابتاب مهل لصح عفن ضعبب

 ىدـملا ىــلع اهب مازتلالا ررضل ةيملعلا تاساردلا تابثإ

.ديعبلا


