
 
 نشر الموقع اإللكتروني للكنيسة الكلدانية في بريطانيا

www.chaldean.org.uk 

http://www.chaldean.org.uk/
http://www.chaldean.org.uk/


 

 

2 

2 

 

 أْصبــِـُح إْنسانَا  
 

 

 

 

 جان فانييه
 
 

Becoming Human 
 

 Jean Vanier 

 
House of Anansi Press Limited 

 

Toronto ـCanada 

1998 
  نقله الى العربية 

 جيرار بطرس النوفلي والمهندساألب حبيب هرمز 
 المراجعة العلمية    الدكتور باهر سامي بطي

 المصحح اللغوي        سليم عتيشا

  Bartolome Estebanلوحة الغالف:االبن الشاطر  للفنان 
 بإذن الرؤساء

 كنيسة  مار كوركيس الكلدانية
 1002 -بغداد  



 

 

3 

3 

فبي اخوتي هؤالء الصغار  "بما إنّكم فعلتم بأحد 
 (00: 12)متى فعلتم" 

 
منننذ  نننبد دانطنننال دير نننا دامنينننا منننذ داننننيمةيذ ودانيمةننن    مننن   ينننا    ننن اي  امننن  
يخام د دخ   يس ع داصغ   أليهم ك ي د مقتةعيذ  أيهم يخام ن دااب يفسه، واهبد قّام د ينا 
دانسنن ةا   رننّا  ننّتا امنن  داننبيذ كنن ي د  ل  نن ، مننذ مخت ننا دألةننن   ودارطقنن   داط نناي ، 

ةتصنايذ ة نا كن  داصنع    ، مقنّاميذ كنن  داتغنلي  ،  ينا مطن ايذ  ن ، و ودأل عن ب، و نن   م
كنن   ننبد ك يننا داعة ينن  دعاهينن   اةنن  م، ويننا دانناب  قنن ت م وداقنن   داخفينن   عغننا م و ةيننا 

 .دارايا لم مهم
 نذ  ن    ي ء يجا دألخ   ن   يييه دابي  ّا طايق ً ط ي      خامن  دانعن قيذ  
ينً ، كن  يلهننا ا عن ام لن قن   د   لهننا  ن  داغننعا، ولن  ودانهن نيذ دانهن نيذ نيسنن يي ً و ًو

د    يتنناأ ل ةنن ءذ داننبيذ يلننطهم وخ انن   نني ء دألخنن   داصننغ   دانلتنن  يذ داننا دانسنن ةا  
و هنبد ل دت  .ودعًتغ ن ودّابيذ   د رتهم يايا لن يخزي دانتمطايذ ودانتم يذ ة نا ليفسنهم

يغننً ، ت ا دانلطنن   ننبد، و نن  لن   يتنناأ لًننادً و  يهّننن  لًنناًد،  نن  لن لن يع نةنن  ت  نن ً   
 .يصغ  ويس ةا ويتقط  ك  نيس ن أليه لخ اغيا ايس ع

نن منن  قنن و  ننه دألب ًطيننا  امننز ودانهةنناا  ينناد   رنناا  نن   ا ننن   ننبد دامتنن ب  
ط نا، دابي لط عة  ة يه،    ةن   نين   ناًد، امن  ي ان    ن ا  داصن اليذ نانا دخن  هم دا
نا   ن   . ط  أ د      ه تكم، ليه  دألةزدء    ةن  داخيا وز ع دانلطن  ا  ان ا دانا داً 

 م يع مذ ططعه
 دانرادن   ين ن و توي                                                        

 دانع ون داطراياك                                                            
 2/2/1002داطراياكي  دام اديي     غادت                                  
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 مقدمة  المترجمين
 

 

خ اإلقبال الكبير من قبل قرائنا األعزاء على التعمـق يـك كتابـال األ بعد
جــان يانييــم المنشــورة بالعربيــة، قررنــا االســتمرار يــك ترجمــة  عمالــم الفكريــة 

متنــاول  يــديمم لمــا تحويــم مــن لــزارة يــك الفوائــد العديــدة، وابرز ــا  لتكــون يــك
الفائــدة الروحيــة، كونمــا ترشــدنا الــى الكيفيــة التــك يمكــن ان نفــت  البــا  علــى 

لينـــا ونحـــن نعمـــل او مصـــراعيم الســـتقبال نســـيم الـــرو  القـــدس الـــذ  يمـــ  ع
 نصلك.

ان اإلنسان  و اعظم مشروع هلل على األرض، خلقم تعالى كك يسا م 
يــك الخلــق واإلبــداع، يمــو مــدعو الــى ان يعــي  لنســانيتم وســط الجماعــة يــك 
اخوة وتفاعل حيـاتك نشـيط ومملـوء مـن عوامـل الخيـر والمحبـة والسـ م. و ـذا 

حــدا اأ مظلمــة تفــو  منمــا رائحــة يتطلــ  مواجمــة الواقــ  الــذ  ك يــراأ مــا يحــو   
يرازال األنانية المبالغ بما.  الشر والكرا ية والنبذ وا 

 
لقد صارع األنبياء والرسل من خ ل حياتمم  ذا الواق  المظلم  حيانـا، 
يامتألوا رجاءأ بعالم يسوده الس م واإلخـاء والطمننينـة، و ـا نحـن اليـوم نعـي  

وى الداعية الى العولمة البغيضة والتـك سنوال الحصار الظالم الذ  تفرضم الق
تتطل  منا التخلك عن خصوصيتنا كشع  واد  الرايدين األصـيل، يصـار لزامـاأ 
علينا لدامة العمل اإلنسـانك النـاب  مـن القـيم السـماوية، والتـك يعتبـر اال تمـام 
بــاالخوة المعــاقين عقليــاأ مــن احــد  نشــطتما. و ــذا مــا تجتمــد لتحققــم  خويــال 
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يريدون تـدمير روحيـة النـاس العـاملين  رد لنجيلك على  ولئـ  الـذين الكنائس ك
 بعزة نفس قّل م يلما بين شعو  العالم.

 
ننتمز يرصة لصدار  ـذا الكتـا  لتوجيـم الشـكر القلبـك لكـل مـن يعمـل 
ويصلك يك بلدنا الحبي  من مؤسسال الدولة واأليراد، كك يبقى اإلنسان قيمة 

 الحياة. عليا ولاية كل مريق من مرايق 
 

شكراأ للى الدكتور با ر بطك لم حظاتم القيمة عند ترجمة  ذا الكتـا  
 وقيامم بالمراجعة العلمية المطلوبة خصوصُا يك مجال علم النفس.

 
 كنيسة مار كوركيس /بغداد                                         

                                                21/2/1002 
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يبدو لقارئ كتا  " صب   نساناأ" موضوع المحبة سم أ و بسـيطاأ او  قد
يبــدو م اليــاأ،و الحقيقــة التــك  را ــا ان جــان يانييــم يريــد  ن يــديعنا للــى لعــادة 
النظــر يــك حقيقــة موقفنــا مــن الحيــاة بشــكل شــامل.انم يمســ  بندواتــم بحذاقــة 

قلـق المـول، ياإلنسـان يخـاف مـن الوحـدة ليفك  اعمق قلـق لننسـان  ال و ـو 
النــم يخــاف مــن المول،ويكشــف لنــا يانييــم  ربنــا مــن  ــذا القلــق للــى انتمــاء 
ــا،  ــة باصــطناع صــراعال تغطــك جــو ر قلقن ــا الطمننين ســطحك بجماعــة تمنحن
ويعيد بنائنا يك انتماء  صيل للى جو ر و معنى الوجود، يانييـم يسـتخدم مـر ة 

اء يمـم و يعــل المحبــة معــم ولـم ومــن خ لــم. جــان  ـك األخ المعــاق ينعيــد بنــ
يانييم يريد ان يدلنا على طريق الوجـود اإلنسـانك و معنـى ان "نحيـا بالنعمـة"، 

 على األقل!!.…يلنقر  كتابم مرتين
 د. با ـر بطـك                                                

  1000غداد/ب                                              
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 سلسلة محاضرات 

 في كلية ماّسي  
       

 ـذه المحاضـرال. يلقـد  CBSكلية ماّسك يـك جامعـة تورنتـو وراديـو  ترعى    
تنسسل  ذه السلسلة على شرف الموقر حاكم كندا العام السابق، وُدشـنل يـك 

ـــائ  الدراســـال  2992ســـنة يصـــال نت ـــل وا  ـــة مـــن نق ـــُتمكن المراجـــ  المرموق ل
 ث األصلية يك المواضي  التك تنال اال تمام المعاصر.والبحو 

بعنوان "  2998يحتو   ذا الكتا  على محاضرال كلية ماّسك لسنة 
". وقـد ُب ـل يـك شـمر تشـرين ال ـانك  ”Becoming Humanاصـب  لنسـاناأ 

، حيث كان منـت  CBSكجزء من سلسلة  يكار يك برنام  راديو  2998سنة 
 تر،  ما المنت  المنفذ يكان بيرنك لوشل.السلسلة السيد ييلي  كول
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جان يانييم  و  بـن حـاكم كنـدا السـابق جـوري يانييـم، و ـو مؤسـس " 
 كشبكة عالمية من جماعال من الناس المعوقين عقليا. ،l`Archeالسفينة " 

ـــــك  ـــــدريس الفلســـــفة وال  ـــــول، وي ـــــد ســـــنوال مـــــن الدراســـــة وت بع
، يك Trosly – Breuilييم بيتا يك تروسلك ـ برويل  ،  بتاع يان2990سنة

يرنسا، ودعا ا نين مـن المعـوقين عقليـا ليعيشـا معـم. و طلـق  سـم " السـفينة " 
 على البيل، تم   بسفينة نو ، لذ كان يستخدمم كم ذ وملجن وبداية جديدة.

جماعـة يـك  ك ـر مـن    200يم ل السفينة اآلن شبكة من  ك ـر مـن 
قون ومـن يقـوم علـى رعـايتمم، والمـدف  ـو ( بلدا،  10 يسكن ييما  ناٌس معوَّ

تحقيـــق حـــسي جمـــاعك بالمشـــاركة والكرامـــة التـــك ال يمكـــن تحقيقمـــا يـــك  يـــة 
مؤسســة. و ــو  يضــا مؤســس مســاعد  مــ  مــار  ـ  يلــين مــا يو لجماعــة " 

" التـك تجمـ  ُ ناسـاأ معـوقين مـ    لمـم   Faith and lightاإليمـان والنـور 
(  2100، يك لقاءال تتم يك  وقال منتظمـة، حيـث توجـد اآلن   و صدقائمم

 ( بلداأ. 12جماعة من جماعال اإليمان والنور موزعة على   
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 المقدمة 

 
 ذا الكتا  يك  ساسم مـن خمـس محاضـرال  لقيتمـا يـك راديـو  يتكون 

 CBS)   ـــام ـــك لع ـــك محاضـــرال ماّس ـــام   راء  ي ـــك برن ـــد  ي ـــث الكن اتحـــاد الب
ف مــن كليــة ماّســك يــك جامعــة تورنتــو. وقــد  جريــل تصــحيحال بتكليــ2998

ضايال قليلة للمزيد من الوضو  يك النص المطبوع.  طفيفة وا 
يــك البدايــة كــان المفــروض  ن تخــري  ــذه المحاضــرال تحــل عنــوان " 
من الفوضى للى الحياة " لال  ننك   نـاء عمليـة الكتابـة شـعرل بـنننك يجـ   ن 

 . سميما " صب    لنسانُا "
ــاة ــا جميعــا يــك الحي  ن نحقــق لنســانيتنا د. قــد  ... ليســل  ــذه مممتن

تكون عملية طويلة و حيانا مؤلمة، لذ تتضمن النمو وصوال للى الحرية، ويـت  
ـــاء وراء األقنعـــة وجـــدران الخـــوف  ـــى اآلخـــرين، والكـــف عـــن االختب ـــا عل قلوبن

 واألحكام المسبقة.  نما تعنك اكتشاف لنسانيتنا المشتركة.
غري   ن عملية التحقق اإلنسانك  ذه ترسخل يك ذ نك بصورة من ال

 عمق عندما بد ل العي  م  رجال ونساء معوقين عقليـا،  شـخاص عـاجزون 
على المستوى العقلك والعملـك، ولكـنمم مو وبـون علـى صـعيد الع قـال.  نمـم 
 ناس القل  وال قة، ومعمم بد ل  كتشف بان النض  اإلنسانك يتم عنـدما نبـد  

م  رؤوسنا وقلوبنا معـا. ويـك يتـرة بلـولك المبكـرة، كنـل قـد طـورل قـدراتك بج
العقليــة   الذكائيــة ( والعق نيــة. لن حيــاتك مــ  المعــوقين دعتنــك للــى تطــوير 
قــدراتك علـــى لقامــة ع قـــال مـــ  اآلخــرين حيـــث تعلمــل كيـــف ازداد انفتاحـــا، 

 نك.واحتمال تعرضك على اآلخرين باألذى، خصوصا ِمَمْن يختلفون ع
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عنننننسانيةننننسيكنسيجننننكشسةي ك نننننس  س نننن  س انسهننننلاساجة ننننسأسكي  نننن س ةسةننننسس
حكثس  دس ييسسالسية طكعس نسيي يس يحكسسإلاس  سهليسسإيةسيك يس،سس.جحكس يسانك سيكن

  ل سس يينسسالسيةن طكعس نسيحن شس  ن اسةنس لكنسإلاس  سهلينسساج سينأساج يحنيس كينسس س
ي  ي يجني ي.سحكنثس ند تس ة  ن سيعلكهس إنسهلاساجة سأسكي  يس ة  سإجن سعلناساأ

س ة  سي ة  س أنساجفهاساأي  ي يجي يسض ي يسج فهاسحكس سإك سييسس ه سس كدا.س
كحننننسياسهننننلاساجة ننننسأس نسكضننننعس حنننناساأةننننش،سي نسكفنننن شساج ننننسأس  ننننساس
اج يحسيكنننست،سإالس يينننيسا  يحنننتس  ح نننداساجننندعياس نننيس فسحنننكاس ح  ننننسعلننن سهنننلاس

سانيةسيكنسجل يحسيكنسياجة ساسياج داةن.اجححكدسيلجكسأ  تس يضيحس ة  ساأةشس
هننيساج ينن  س ننيسانلاعننن،سي نندس عننسدسسPhilip Coulterةننسنس كلكننأسةننيج  س

 يظكاسيَهكَةلكنسهلهساأحسدكنثس ساج حسضن اتسوسي يحهنسسد ننس ة ن ،سج ندسع ناس  ندس
جك حلهننسس يضنننش،سي ة ننن س ةكفننسسجل ةننن  حكنسياج ننن اع.سج ننندس ةننحدييساجح ننناس حنننهسي ينننسس

س س س اسإي سزه.س   نسجةاِّ
 يدس كضسس نس  ة ساأ عسصساج سجكنس ة سؤهاساجلكنس   ياسعنلاسساجنيصس
 يس  احاس ع لفنسي د ياسجيس    حستسةنسعد ييس نيس ه  نيوسةنيجنس نسجييي،س نس
 يةنننننل ،سةننننن شسةنننننسدج ،سدكفكننننندس ننننني د،س ننننني  سدي ن،سةنننننس كنسدييسجدةنننننين،س نننننينس

سةيك  ا،س س غ كتس ي،سدييكا،سسيةس  كنسهسا.س
 داس ة يسج ينس  كز ،سع كدسةلكنس سّةي،سيا حسدساج ثسانلاعيسي عك اس 

ي  يننس  ساج ادكننيسكس  ةننس كسجلف حنننساج ننيس  سحيهننسسج  نندكاسهننلهساأ ةننس سسCBSاجةيننديس
سج  هي سياةعس نساج ة  حكن.سسسسسسس

 جان يانييم                                              
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 الفصل االول
 

 اإلحساس

 بالوحدة
س 

 يضنننني س ننننيسهننننلاساجة ننننسأسحننننياس ح كنننن ساج لننننأسانيةننننسييس ننننننسسيدددد   
انحةنننسشس سجيحننند ،سي ننننس لنننكساج عنننسي ساج نننيس ح ينننسسي ننند حيسس نننيسي نننلسا عننن كنس
عننن ا هاس ننننسحكس ينننس،سإينننهس ح كننن سكفننن شسدياعلينننسسيك يدينننسسإجننن ساة  نننس سإيةنننسيك يسس يا 

 ننننسساج  ننن  ةن.س  كننندس نس  نننكنس نسهنننلاساالة  نننس سإي نننسسهنننيس حلننننسيي  ننناسعلجهنننس
انحةنننسشس سجيحننند سإجننن ساجحنننأساجنننليسكيكننن ،ساجحنننأساجنننليسكي نننيس نننيسي ننننسعنننلاس

إنساة  نننس يسسس.االي  نننسع،ساي  نننسعسك ةينننهس نسكحنننييسيكضننناسيك ةينننهس نسكطننن دسيكي نننل
نيةننسيك يسساج  نن  ةنسكح  يننسس نننساجننديا عساج ننيس نند حيسسإجنن ساج   ةننزسعلنن ساجننلات،س

 ننننهساجيهننننسزيساجيننننس زس ننننيسياج  ةكننننزسعلنننن ساأليساجننننداعلي سإيننننهساة  ننننس سك نننندس ح 
اج ةنننس شسياج يفننن  سسي نننيسس ح ننننسس عنننداعيس.س يهنننسسحنننك ي  ساال   نننسعساجح ك نننيسيحنننيس

س.إيةسيك يسساجح ك كن
السكنندي سهننلاساجة ننسأس ننيس ننيه هسحننياس ةننيكنسي يظننكاساج  سعننن سيهننيسالس
ك  لكس يس يه هسهد سسي يظي اسةكسةيساج حي .سيجةنساج  سعنس ةّييننس ننس  ن اد،س

يفنننن شس  ننننسهسا عنننن كنسييةنننن شسأيفةننننيسس ساله  ننننساس أيضننننسعها،سةننننلجكسية ننننسس ييننننسسي
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ةني د س سجح ناسس. نس  يك سي نزدادسايف سحنس ك ي ننأسعلنن ساج  سعنننساج ننيسيحننك س كننهس
 حسس نس  اساجحسجشساجحسا.سي نس هنس ع يسإلاسة ةيسس يفةيسسجحنيعس    نع،سالس

سةنن زدادساج  سعنننساييل ننسسيك حننسعد هننلاساالييننل سسيهنن اس كننهسةننييسجح ي يننس،سعيدزننلل
 حنني  س د ك كنننسعلنن سيفةننهس.سيحكي ننسسالسي ننح س أكنننس ةننؤيجكنس  ننسهسا عنن كن،سجنننس

سي دسة  سسكد حيسسإج ساجح اس حي  س   سيةنسيحيالسإج ساجحسجشساجحسا.
ةينساأعك  س ةسةنسس ننساساج فسعناسعس نعسس43ج دساي   تسع   يسعلاس اس

ساجةنننفكينوسس4693  نننساسييةنننسعسكف  ننن ينسإجننن ساجنننلةسع.س نننيس أس ننننسةنننينس  ةةنننتل
ة ننن ةنس ننننس كنننيتسحنننيك  سي   حنننستسيحنننك س كهنننسس حنننس،س  نننسالسييةنننسع س حنننس كنس
 نننسجحي ساجفةننن يسي  نننسالسييةنننسع س  ننننس نننح ياس نننأيهاس ننندعيينسأنسك نننس ةياسهنننؤالعس

   ننعس نننس   حننستساجةننفكينس ننيسس411اج حننس كنسحكننس ها.سياجكننياسهيننسكس ة نن س نننس
 ننفتساجة كنن سعنننسانحةننسشس سجيحنند سي نننسعننلاسحكننس يس ننيساجةننفكينساة س.اجحننسجا

عل  ينيساجحكنس سس.يعنساالي  سع،سياأجاساجداعليساجنليسكي نعس ننسانحةنسشس نسج  ا
اج  نن  ةنس ننعسيةننسعسي  ننساس حننس كنس ننسجحي ساجفةنن يساجة كنن سع ننسسكحيننيس نسكةننينس
انيةننسنسإيةننسيس.س نندسك ننديسغ ك ننسسجلنن حاس نس  ننياس ننأنساجضننحفسعسياج ي ننيلكنس نننس

ل ننكنسجنني.س  نناس نسكةننينس إ ةننسييس نس ة نن سعنننساج لكنناس  ننسساج  سعنننسةننسيياس ح
عننننس حيننن سةنننينسانيةنننسنسإيةنننسيس،سيعننننس ةنننسعد سس–ي نننسسزجنننتس  حل نننهسس– حل  نننهس

سا ع كنس يساة  س سإيةسيك يسساج    ةن.س
يجنننناس ة  نننن س حينننن سانحةننننسشس سجيحنننند سإالس ننننيسكاجةننننفكينك.سال نننندس ييننننيس

ييننيسجنناس د كسحكيهننسسانحةنننسشس حةةننتس سجيحنند س نن اتسعدكنند س  ننناساجةننفكينسإالس 
 سجيحد سةيا عس ؤجا،س   سسأيييسي حنتس نيسااليي نسشس نيسع ناسس  نكسعس ع لفنن،س

سي   سسأيييسجاس لَة ِّهسس يسأيييسجاس ةنس حس نسإج سإعطسزهسساة س .
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لهيكنننسس نننيساجةنننفكين،س  نننسالسييةنننسع س ننننس عينند سس نند تساةنن   ساساج حننس كنس
 د كسةناس  اجحسزلتساج ح لننسيفةنكس ،س ند ت ؤةةست،سي ة  فكستساجطأساجيفةي،سيس

ةسيننتسد  نننسانحةننسشس سجيحنند سجنندكها.ساة  ننفتسانحةننسشساج  ننعس سجفيضنن ساج ننيس
.سي إ ةنننسنساأع نننساساج نننيسي نننياس هنننسس نس يطنننيسكةننن  هسسانحةنننسشساج نننسج س سجيحننند 

يهنلاسهننيسس.انحةنسشس سجيحند ،سييحننسيةنح سإجن ساع ن ا سا عن كنس ينسسي ي سحينسس
 نيحنسس. حل هسي يسس يس سةي  سةنساج ليغ.سيهيساأ  ساجليسيفحلهس  كحنس سج أةكدس سس

ةليسسي  لكسلجكساجندا عساجنليسكند حيسسإجن س حناس  نكسعسك اهنسسا عن ين،س  نكسعس ّك نن،س
  كسعس  حليسسي ض سعنس يفةيسسي حطكيسسانحةسشس ةييينسس حكنسعسييحننسالسيحنشس

سك ديس نساجعكساسكعيييس. سجيحد سح سسإالسعيد سسيح زسعنساأداعس يسعيد سس
 ننندسك نننديساج نننحي س سجيحننند سةإحةنننسشسضنننحك س نننسج  ا،سي نننحي سداعلنننيس
 حداساج ضسسي ل سيحشس هس يساج لأ.سي دسكحاسانحةسشس سجيحد س نيس يسي نت.س
كحاس يس ي ستساج  اس يسعيدسغكسأساأحد سعس سكحاس يسجكسجيساأ  ساجطيكلننس

ي ننستساجف نناس ننيساجح نناس يس  نناسعينند سسكةننينساج لننأس نن  لس ننسجه يا،سيكحنناس ننيس 
اجحل ست،سيعيد سسيف دساج  نس أيفةنيسسي نس ع كن.سيك  نداس ينسساجح ن ،سحكنثس إ ةنسنس
اج حي س سجيحد س نسك حسعدسيكهددسجكهنك نسعلن سحكس ينس.سي نيس  ناسهنلهساجحنسالتس

س ف دساجحكس س حيسهس.سإلسانسانحةسشس سجيحد سك ةنس نسكةسييساج حي س سج يت.
جينننسشس حنننحسعس ةننن سيكسسي  ننندعكنس نننيس ع نننسجهاسيحكنننس ها،سعينند سسكةنننينسا

يس حكنس كهس،سك ديسانحةنسشس سجيحند سغسز نس.سإالس يينيسعلن سك نكنس نأنسانحةنسشس
 سجيحنند س ننيعس  أحنناس ننيسط كحنننسانيةننسن سيجننكشس سن ةننسنسإجيننسعهس نناس يطك ننهس
يحةأ،سيهيسالسك ةنس نسكزياس حلس حي  سيهسزكن.سانحةنسشس سجيحند س نزعس ننس
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اجي نننننيدسك ةننننننس نسكفنننننيس ةننننناسحس نننننستس كييينننساج  نن كنسلجننكسأنسالس ننيعس ننيساجة
ساج لأساج   ي.

إنسانحةننسشس سجيحنند سهننيس ننيعس ةسةننيسنيةننسيك يس.سانحةننسشس سجيحنند س
ك ةنس نسكح شس حد اسجطس نسعل ن،س لكساجطس نساج يس د حيسس س  سهسة اس دكد س

اجحنداس نيساجحنسجا.سغسج نسس نسسجعل س  كسعس دكد س يساجةحيسإج ساج زكدس نساجح ك ننسيس
كةينساجفيسيين،سياج ح اع،سياج  حي ن،سياأي كسع،س يجزكساجلكنسك ندينسيةنأيهاسعلن س
غك سيزساسي لؤاس عساجحنسجاسياج  سعنن،س  نعسصسكحةنينساجيحند ،سك نح ينس نأيهاس
 ع لفننين،سغكنن س اضننكنسعنننساأيضننس ساج اهينننسياج يا ننعساجيةننطكنس س ك نندينسغكنن س

جليسكح هساج يس ش،سحكنثس لهند ساجة كن س ننساجطس ننس نيس  ني س اضكنسعنسعسج يسسا
 س هنن.سيغسج نسس نسسكةنينساج نعصساجنليسكحننشس سجيحند سهنيساجنليسك ني سضندساجظلنناس

كحننشسيةننأنسيننس ا س ح نن  س ننيسداعلننه،سيننس اسس.يك حننثسعنننسطنن  س دكنند س ننيساجحكننس 
سي يدهسسانحةسشس سجيحد .

اج  حننني كنسإجننن سسإنسانحةنننسشس سجيحننند سهنننيساج ننني ساأةسةنننكنساج نننيس ننند ع
ا حننننسدس ع نننن س ننننعساا.سكحنننن شسانحةننننسشس سجيحنننند سج  نننناسهننننؤالعساجيننننسشس ننننكزسسالس
كح  نننا،سإالس يهننناس ننندالس ننننساالينننزال س نننيساجل  نننسال س يساجةنننعطسكةننن عد ينسطس ننننس
انحةننسشس سجيحنند سجل حننثسعنننساا.سيهننلاسكنند حهاس س  ننسهساج طلنن .س نساجع نن  س ننعس

يهننسس ننيسيفننشساجي ننتس  ننحله،سيلجننكسأنسااس طفننهسهننلاساجحطنن سإجنن ساج طل ،يجة
هلهساجع   سالسك ةنس نس ةينس س ننسييهسزكننس  ندا سجنلاس نإنس ح  ننسااس ةنينس ززكننس
داز ننس.سيعلكننهس ننإنسانحةننسشس سجيحنند سكفنن شسيفننيشساج  حنني كنسإجنن ساج غ نننسحةننأس
ةاس  دسيةاسةسزنسإيةسييسة نسسكحن هاسااسيفةنه.سيعلكنهسك ةننسج حةنسشس سجيحند س

 ننني سج ح كننن ساجعكننن .سإالس ينننهسغسج نننسس نننسسكة ننن سعننننس ي نننهس عننن يس  ننناس نسكةنننينس



 

 

06 

06 

جل  ننسال سياالة زننسأ،س نناسيح نن ساج غ نننس إك س كننننننن،سإلسك ةنننننننس نسكةننننننينس حنننننند اس
 نننيساج نننيت.سيك ةينننهس نسكننند حيسسإجننن ساجهننن أسياند نننسنسةحس ننننسكننند حيسسإجكهنننسس ج ينننسس

 نهساجنليسكظهن ساجداعليسياجيداعساجليسيحشس ه.سهلهساجل  سال سغسج نسس نسس ةنينساجيس
انحةننننسشس سجيحنننند س نننننسعلجننننهسعينننندساج   نننند كنس ننننيساجةنننننسياج حننننس كنس ننننسجحي س
اجننننلهيي.سيانحةننننسشس سجيحنننند سهننننيساجننننليس ح نننن سعلكننننهسعينننندس يجزننننكساجيننننس  كنس ننننيس
االة زسأ،سياجلكنس  دياساج حي س يسحكس ها،ساجلكنسكةأجينساجةؤااساجليسسك يجدسعنس

ساجكأشوس سساجليس  يس؟.
س– نننننس ة  ننننفكستساجطننننأساجيفةنننني،سيهننننيس ة  ننننف سزل تس نننن  س ة  ننننف س

هيس عزنسجل حسةنساج   كن.سحكثس زستس نساأطفساساج حس كنسياجلكنسس–يييعس س سس
ةسنسعي هاس ة فحلسكضط حينس له لكنسعل س ِةَ  ِها.سيةسنسكحنكطس هناسحن تس
حكننثسجنناسكةنننس حنندس ننيهاسك ةنني.سعينند سس د ةننياس ننأنس حننداسالسكهنن ا،سي نس حننداسجنننس

 اعها،سك ي نن ساأطفننساسعنننساج ةننسع.سإيننهس  نن سك طلننأسطس نننسة كنن  .سكةنن  كأسجحنن
سيحنسالسي ةيسإالسعيد سسكي دس  سعس يس نس حداسك ةنس نسكة حيس.

  نناسهننلاسانحةننسشس سجيحنند سك يجنندس نننساة زننسأس ننساسسي طلنن ،س نننس ع نن س
 ع نننس ساجحفننن  ساج نننيسك ةننننسجلننن يحساج  ننن كنس نس ح ننن سعلننن سيفةنننهسس كهنننس.سكة ننن س

د ساجيس ننيعسعنننساالة زننسأسعنننسيفةننهسعلنن س ننةاس يضنن .سهيننسكسانحةننسشس سجيحنن
ا   ننسكسي  نني ،سياجعنن ي س ننننسهننلاساج  نني س نندسكيجننندساج غ نننس ننيس نند ك ساجنننلات،س

 سةنكن،سس اج غ نس يساج يت.سيعلكهس سنحةنسشس سجيحند سك ةننس نسكنؤديسإجن س حسينس 
ه نننسحنن عنس جننا.سيكيحننداساجضننيعسياجحننزاعسياج ننحي س سجةننلاس ننيساج لننأسيايحنندااساج 

اج نننيس  ح هنننسساجحكنننس .س  ننناسهنننلاسانحةنننسشس سجيحننند سكة ننن سعننننساج حيننن ساجح ك نننيس
سجلفيض .
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يهةننننلاسالس حننننيدساجحكننننس س  نننن يس ننننننننننيسد يأس يظ نننننننننننس ح ي ننننننننننن.س  ننننننننننسس
اج نننعصساجنننليسغننن  س نننيسهنننلاساج نننةاس ننننسانحةنننسشس سجيحننند س نننلسكحنننشسةنننييس

 غ نننس ننيس ننسجعياعسياجةنن أسياج هننك ساجننداعلي سي يحننداسجدكننهساج طلحننستسياج غ ننست،سياج
اجحكس .س ك ح س  اسهلاساج عصس أيهس حزياس  س سسعنساج  كعسيعنسةناس نيع.س
ي ح شساجحكس س سجية نسإجكنهس  لي ننس  ةنس سعلن سع نأسيكيحنداسةناساجيظنساسياالي ظنساس
اج حنن ي سجدكننه.سياجننلكنسكي نن هاساالضننط اأسياجفيضنن سكف  نن ينسإجنن ساج نند  سعلنن س

اسي  ديسحكنس هاس نيسيظن هاسالس حين سإ س نسعل ستس عسا ع كنس يسانيحستسإجكه
جهننس.سيكحك ننينس ننيسا   ننسكس ننسا،س ييل ننكنسعلنن س يفةننها.سيهةننلاس إ ةننسنساجيحنند س نس
 حنن شسة  ننسس ل نندتساجةننكط  سعلكننهس حكننثسكحنن شس نننساجةننهاسااليننزال س ننيس يضنن س

سي  ي ساج يين.س
اةنن شسجننيس نس ع نن كس حنناساج حننصساج ننيس حننيدسإجنن سع   ننيساجعسحننن،س

ج حةنسشس سجيحند س نسكعل نه.س س لنتس ك كنكسجل ن  ساأيجن سسعنساجض  ساجليسك ةنن
ةننسنسكحننك س ننيسعننسجاسطفننيجيس ننيساج ة  ننف ساج حلكنننسجلطننأساجيفةنني،سس4611 نيس

عل س حدس   حنكنسةكلنيس  ن َاس ننس   نعساجةنفكينس نيس  يةنليس س  يةنس.سةنسنس ع ن س
ك سي حاس سنضس نسإج سعي س دكدس يساج د اتساجح لكن سجاسكةنس إ ةسيهسالس نسكةن

 يسكأةنناسجيحننده.س ننداسإجنن ساجةننفكينس ننيسةنننساجةسدةنننسع نن  ،س حنن سيفةننهس حس ننستس
هسزلنسجاس   ع،سي ح سيفةهس سجة أسياأجاساج   حسي عسي سس   .سية ك اس سسةنسنس
ك لنشسعلن ساأ ا،سيةل نسس حنشس عحنسس ننسج  أس ينهسةنسنسك ندسل اعكنهسيكحننسياس

كحضنيهسيسك ةنكس نسك ةكس هسيك ةل سعلكنه،سيةل نسسي نشس ن  س نيس حناس نعصس
 نننهسسةسينننتس  حنننياسح ةس نننهسإجننن سهكنننس س ةنننحي وسةنننسنسكف ننندساجةنننكط  سعلننن سيفةنننه،س
كةس شس يسة كاس نسكح ضن،سيةسنس يسلاتساجي تسك ياس سجيطسياج فزس نيس ةسينه.س
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اجحنننننننسا،سيكحننننننن شسالس ننننننندس ننننننننساجةفنننننننسحس جاسكحدس سن ةسنس ح اس ك ككسعلن سهنلهس
اج نعصساجنليس  ةنكسسجل علصس ينهسيهنيسكحنس  س ننس  ناس نسك  ن س نيس حضنسن

سةسنس عحسسك ديس يهسةسنسكحك سة  سسعظك س.س. ه
إنساجةننن أسهنننيسهكنننس سداعلنننيسيطس ننننس يضنننيكنسالس   ةنننزسعلننن س يسهننند س
 ه سسةسن،س هيسكحداساجيياسيغك هس ننساأي نسطساج نيس ةنك ساجحكنس سي  نسسجهنسسيكنؤديس
 يننسسإجنن ساال   ننسك.سانحةنننسشس سجيحنند سهننيس ننحي ساج نننعصس أيننهس   ننياسيغكننن س

غيأس كهسيغك س ح يأ،سي سجي ك نسك ح س أيهسغك س س اسأنسكلحأ.سج حةسشس  س
 سجيحد س لا ساج يت.سيالسع أس نس حاساأ عسصساجلكنسكي  هاسإحةسشسحسدس
 سجيحنند سكة ةننل ينسجض نن ااساجلهيكنننسيكل ننأيينسإجنن ساجحينن سجلنن علصس نننساأجنناس

ساجداعلي.
اجحنننأ،سإالس نسةننسنس ك كننكس ننس سسكحننشس يحنند س ظكحننن،سةننسنس حس نننسإجنن س

حس س ننهسةسينننتس نندكد ساجحننند س حكنننثسجنناسكةننننس إ ةنننسنس يس ننعصس نسكل كهنننس.سي ننندس
 ةنن ي  هسي ننتسطيكنناس ننيساجةننفكينس  نناس نسكححنناسعلنن س حنناساجهننديعساجننداعلي.س
ي نننكزسس  نننكزس،سيهنننيسكننن حلاسةكننن سك ننن س أيجزنننكساجنننلكنسحياجكنننه،س ة  ننن س أينننهسةنننسنس

س ح ي س.
س44يسعسزلنننننس ةيينننننس نننننسي يكنننننساج  س يننننن،سةننننسنس ككنننن ساجطفنننناساجةننننس عس نننن

 عحننس،س أس  ضنن سةنن عسةننيياتس ننيساجةنن ن،سي نندس س ل ننهس ننيس ننيي  .سةننسنس نندس
ه أس نساج كتسعيد سسةسنس يساج سيكننسع ن  س ننسع ن هسأينهس نح س نأنسعسزل نهسالس
 ه اس هسيالس  كده.سيعلكهس  دسعس سز يسسطيكلس عسعحس ستسان  ااس نيساج نيا  س

حكننداسك ننح س سجضننكس .سالسجنناسكةنننسجدكننهس ةننسنسياأز ننن.سةننسنسس ننيس ل ننهس عحننسسيس
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ةنننسنس حس ننننسإجننن سحننندك ،سإجننن س حلننننا،س كلهأسإجكه،سجاسكحدسهيسكس حي سجحكس ه.س
سإج س عصسكة طكعس نسكةسعدهس يساجح ي سعل سيفةهسيكحطكهسهد سس يساجحكس .

 يساجةسدةنسع   س نسع  هسا  ةأس كك س  ك ن،سي ينسس نؤ نس أيهنسسةسينتس
دعاساجة نسي ك نسجلجك.سيهنيس نيساجةن نس حنأسا ن   سح عنس طلأساجحين.سي دس

ةسينتس نزي ساجةن نس سي ظنسا،سي زي نسسي ةن  لتسحكس نهس  حين س دكند،سأينهسححناس
 عكنن اسعلنن س ننعصسيعلنن س ننيعسكحننك س نننس  لننه.سةسيننتس داكنننساجط كنن سال   سزننهس

سيحيسإيةسيك ه،سي دسحدثسهلاسأيهس ح س أيهس ح يأ.
نسيع  ننن س نننيسداعلينننسس نننأنساج نننفسعس نننيس   يع ينننسساج نننيس ي  نننيسإجننن ساجةنننفكي

اجننننداعليساجح كنننن سك ح نننن س ةسةننننسسعينننند سسك ننننح ساجيننننسشس سجحننننأ،سعينننند سسك ننننح ينس
 سالي  ننننسع.س نس  حليننننسس ننننيس يه هننننسس يننننسط سكةنننن طكعساجيننننسشس كهننننسس نسكعنننند ينس
يك ننندعين،سياأة ننن س ه كنننن،سحكنننثسكةننن طكحينس نسكلح نننينسيكلَح نننين.سيهنننلاساج نننفسعس

سسس جكسس  ي ي س كةكسسو.كي حثس نساجحل ستسيهيسجكشس كز
ج نننندس حل ننننتس نس  نننند س ه ننننسسك  ةنننندس ننننيسهننننلاساال  ننننسهوسضنننن ي  س ةنننن كشس
انيةسنسيفةهسجل يكك سيحيساج دكد،سض ي  س  ياساجح ةنساج ةن    سة ف نسحس ةنسشس

سنيةسيك يسسيةط ك سيحكدسجل   سعسيحيسانيةسيكنساجح ك كن.
سا.سي عسلجكسةسنسةسيتس حاس يسداعاس ك ككسي كك ساجفيض سيايحدااساجيظ

هيسكسط ك س يسيةطسهلهساجفيض سجلع ي س يهس.س جكةتسحكس يسسةلهسسح ةنس   هس
س نساجيظساسياني ظساسإج ساجليظساسياجفيض ،سيهلاس دي هسكؤديسإج سيظساس دكدس؟
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 ةنننننك  ساجحكنننننس سيفةنننننهسسستددددد    ي ننننيدسي ننننطس س ننننتس نننننساجح ةنننننس ي  نننناس
ج ساجفيض سيالسك ي  سهلاساالي  ساس  دا.س سجيالد ،سياج لنيغس كهسساجحكس س نساجيظساسإ

 ةننننساج  اه ننننسو،سياج نننكعيعنسةلهنننسسد يأس لكزننننس سج حسينننس .سي عكننن اسهينننسكساجفةنننسدس
اجيهننسزيسياجفيضنن س لننكساج ننيس ننأ يس ننعساج ننيت.سييا ننهسعننلاساجحكننس سحننسالتس نننس

ع،سهننلهساجفيضنن س ينن  سعنننساج نن ا،سياجحننيادث،سي  نندانساجح ننا،سي  نندانساأحنند س
اأز نننستساج نننيس حننناساالضنننط اأس نننيس يسه ينننسساجحكس كننننسيا  ننن اعاتساجح سكننننساج نننيس

  اسهلاساالضط اأسك طلأسإعسد سس.ي علهس،سيعططيسساج يسيعططسجهسس ةاسعيسكن
 د ك كنننسجل يظننكاس ننيسحكس يننس،سياجف نن  ساالي  سجكنننساج ننيس   لهننسس ز نننسةهننلهسجكةننتس  نن  س

يسي نتسيححناس كنهسعلن س نيعس دكند.سةهلن.سإيهسي نتسيحنسأس نهس سجعةن ان،سيهن
سإيهسي تساجة أسياجيا.

س نننيساجةنننسزنسانيةنننسييس ننندس ةننن   س نننكنساجيظنننساسياجفيضننن ،ساال   نننسطس إنَّ
يانحةننننسشس سجيحنننند ،ساج يككنننن سياج نننني  ،ساأ ننننسنسياال   ننننس سإجنننن ساأ ننننسن.سإنسةيييننننسس
ك طنني س سةنن   ا وسيكفةننشساجيظننساساج نندكاساجط كنن س  ننساسيظننساس دكنند،سيهننلاساأعكنن س
كيهس سةلجكسعيد سسكظه ساجيظساساجليسكلكه.سيهلاسةلهسالسكع لن سعننساجح ةننس ننس

ساجيالد سإج ساج يتس يسحكس يس.
يعلكنهسةنكةينسس.إّنساج يكك س ننسي نطسإجن سي نطس ع لن سهنيس نيه ساجحكنس 

هينننسكسداز نننسسإحةننننسشس سجيحننند سياال   ننننس سإجننن ساأ ننننسن،س لنننكساأ نننني ساج نننيس  ا نننن س
انحةنسشس سجيحند سياال   نس سإجن ساأ نسنس سع  س ه نسساج يكك .سيعيد سسي  اس   ناس

 ننزعس نننساجحكننس ،سيعينند سسينن  اس   له ننسس سع  س ه ننسس  نننساج يككنن سيةننينس نندس  فليننسس
اج سأس  ساساجحدكدس نساالح  سالتساج يسك ةنس نس  سحس  س يسس سيهةلاسي لاس ن صس

إلاسحسيجيننسس نسساجحكنس س  نساس يفةننيس،سي حن شسإيةننسيك يسس  ناس نننس نداهسساجح ك نني.س  نس
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ي يننعس يسي  سهنناسح ةنننساجحكننس ،سيحنن اس يفةيسسجعط ساجي ي س يساالة زسأ،سلجكس
اجحكنس س  طني س سياج يككن سع لكننسس.اجعط ساجليسك ا ن س يسهند س ةن حكاساج ح كن 

 ة    .سيعيند سسيحنسياس ينعسح ةننساجحكنس ساج   د ننسإجن س  نسا،س ندسيني شس نيسلجنكس
الس نننندس يننننه،س  ينننن ف ساأ اسي ك نننننساجح ةنننننسسجف نننن  س نننننساجي ننننت،سإالس نسااليف ننننس 

ساج ة    سياج يكك ساج ة   ،سيهلاساالي فسخس ة  س نس نسكةينس سن ةسنس  سي  ه.س
يهةننلاس  ةننينسإ   اطي كننستساأ ةننس ،س سنضننس نسإجنن سإ   اطي كننستساج نن ي س
ياجةلطنسي زياس كضس.سيجةيسك   عسانيةسنس حكس س   هنسيةحكد سعلكهس نسكلحظس

أساج يككننن اتسياج نننيالساجحنننيك  س نننيسيظنننساساجحكنننس ساجكي كننننساج نننيس   ننناس نننلي سيك ا ننن
اج يكك ،سي  سز س نسسةنكحدثسغندا.سيهنلاسكحينيساجحنك س نيسحسجننس ننساال   نس سإجن س
اأ سنسياجط أيكين،س يسحساس نساج حسيس ساج سةكنس سجيحد سياج يس يس  ضاس حياجهسس

سنسياالط زيننسنسي  نناساج طنني ،سك ةننس نس نند حيسسإجنن ساج دكند.س نساجة كنن س نننساأ ن
ياج  ننياس ننسج يكك سي عسك ننهسكنننؤديسإجنن سينني س نننساج نننيت.سإالس نساجة كنن س نننس  ننندانس
اأ نسنسياالط زينسنسك ةننس نسكحينيسييعنسس ننساج نيتسةنلجك.سجةنيسكةنينساج ننعصس
إيةنسيسسكحينيس نسكعلن س ننسسكةفنيس ننساجيظننساس  نسسك ةيينسس نننساالي  نساسإجن ساج يط نننس

سنسياج نننيسك نننديس نسالسيظنننساس كهنننس.سي هنننلهساجط ك ننننسية  ننن ساج نننيس ف  ننن سإجننن ساأ ننن
ساج دكد.

  سس يجزكساجلكنسك  لةينساج د  سعل س ؤكنساجيظساساج دكدسيهنيسكظهن سإجن س
اجي ننيدس ننإيهاسةننكلح   ينس فنن طكنس سج  دكنند،سي فنن طكنس ننيساجحدا نننسياج حنن  .سج نندس

 طسجنننأسس حس ننناسااليف ادكنننينس نننيسةننناس ةنننسنس حننن ا نس سجيننننس نننعساج  سعنننستساج ننني
 نننسج ح  ،س  نننسساج عنننس س هننناس  أةننندينسداز نننسس ننننس نساجفيضننن سةننن حاسإنسجننناسكأعنننلياس
اأ نني س حننزا.س  ننسساجح ك نننس هننيس نساج عننس سعننسزفينس نننس  نندساجةننلطنس يس  ننس ة هسس
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اج يككننن سي نننننس ننناسك كنننندينساجننن حةاس ةنننناس  ننننعسغكنننن ها.سيهنننناس كضننننسسعننننسزفينس نننننس
ؤكنننس نندياساج  دكنندسيحكنندكنس ننيع.سيغسج ننسس ننسسكحنن شساجننلكنسك  لةننينساج نند  سعلنن س س

سي لضَطَهدكن.
ج س كننسكنؤديسهنلاساج يككن ؟.س يجةن سةك سي حلاس نسي   سإ س اتساج يكك سيا 
السيةنن طكعس ننعساج دكنندسةننييس نسي نندسكنندساجحننينسجننهسجيةننسعدهسعلنن ساج يككنن سيلجننكس
عيد سسي  لكس  سدئس حكينسياضحنسي ةكد سجلجك.سيةألة سع ةنس  سدئسةسعد ييس

سعل سلجكو
ةننناساج  ننن س  دةنننين،س يننناساجيظننن سعننننس  نننس  ها،س يس يةنننها،س يسسوأ لا 

دكننسي ها،سي ينناساجيظنن سعنننس نند  هاسيعنني ها،سي ينناساجيظنن سعنننسي ننسطساجضننح س
ياج نني س ننكها.سجةنناس يننسس هننسزسكضننكفهسإجنن س ي ةةنن  اساج  نن كنساجة كنن  ساجياةننحن،سيةنناس

س يسس حس نسإج ساجحينسجيح شس  كحسس سسك أس نسيةينسعلكه.
ج يسسي   سحكس يسس يسع لكننس يككن س نزعس ننساجحكنس .سإالس ينهسوسك  سعسثانيا

جكشس نساجةهاسداز سس حدكدساجحسجشس نساجطسجشس يس يعسك  س يسع لكنس يكك .س
دا  ننهسي حضننك ساجط كنن سجل دكنندس؟سإنساج ةننأجنسجكةننتس ةكفكنننساال  ننسعسعلنن ساج نندكاسيا 
 ةننننأجنس  نننناساج سضننننيسيي ننننله،س نننناساجةنننن سحسجل سضننننيس نسكيةننننسأسيك نننن يسإجنننن س
اجحسضنن ،سيانسيةنن شسجهننلهساجح لكنننس نس   ننديسسعنننسةكفكنننساجحننك س ننيساج ةنن   ا.س
 يهنننسسع لكننننس ح ننننسةننناساج نننكاساأةسةنننكنسجل سضنننيسي ياةنننط هسسيةننن داسعلننن سةكفكننننس
عنننك سهننننلهساج ننننكاس ننننيساج دكنننندساجحنننسدث.سيهننننلهساج ننننكاس  ضنننن نسااليف ننننسح،سياجحننننأ،س

لننن ساج نننفسعسيان  نننداعسياجة نننسا،سياال حنننسد،سياجةنننلا،سي ننند  سانيةنننسنساجةس يننننس كنننهسع
ياجعلص،سياأهاس نسةاسلجكسض ي  ساجيف ان،سيعلكهس إنسةاس سسكة شسيك ن عس

س  كسنسيي يساجحكس سض ي ي.
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اجح ننناس نننعسا عننن كن،س ياةنننطنساجحنننيا ،س وساجيضنن سكننأ يس نننسعننلاسثالثددا
يانحةننسشس سالي  ننسع،سياج حننثساج  نن  كسياج يكنن س س  ننسهساجيضنن سياجة ننساساأة نن ،س

  نن سإجنن س  ننسنس حننكن،سيجنننسيةنن طكعس نسيعننياس ننيس  ننسةنس ف  نن سيح ننس سيحنننساج
سإج ساأ سنس عسا ع كنس س  سهساج دكدسإالس حدس ح ك يسسجهلاساأ سن.

وس ح ننننس ساجةسزينننستساج  ننن كنسإجنننن ساج  ننن كعسج  ننننياس    كننن سعكس ا هننننسس ابعدددا
يج  ح ننناس ةنننؤيجكنسحكس هنننسسيحكنننس سا عننن كن.سيحننننس حس ننننسإجننن ساج  ننن كعسجي يكننن س

ييةة ساج    ساج يسييل س يفةيسس هس،س    ساج   ةزسعل ساجلات،سييع  سيييض ،س
 نننس جكننستسد سعس يننس،س لننكسا جكننستساج ننيس  نند س ننسسهننيس  كلنننساجيطننأ سعلنن سيفننيشس
ا عننن كنسهنننيس  كلننننساجيطنننأ س نننيفشساج ننند سعلننن سيفيةنننيسسيحننننسةنننلجك.س  ح كننن س عننن س

حنسجحس.سيجةيينسسسيح س سيحنساج   سإج س نسي  ل س يس   نسعح نسجةيسيين  س  ن ا
جةننيسيح نن سهننلاسعلكيننسس نسيحنن اسطيعننسساجحكننس سجلعطنن س ننيسةنن كاس نسيحطننيس نننس

س يفةيس.
وسجي ياس   اس لكساجعكس اتسيح س سإج ساج أ اس يساجح ك ننسياج حين سخامسا

جننن س نسي حنننثسييةنننح سإجكهنننس.ساجيا نننعسهنننيساج  ننند ساأياسجلح ك ننننسجي  ننن سإيةنننسيككنس يا 
ك يسسييا حيننس.سيهننلاسكحيننيس نسيه نن سانحةننسشسكحيننيس نسي  نن سعلنن سا   ننسطس إيةننسي

انحةنننسشساجنننليسك حلينننسسيييلننن س نننيس يهس ينننسسي حل ينننسس اجنننليسكي  ينننسس سجيحننند سلجنننك
ي كنندكيجي كس يس،سعننسزفكنس نننساجيا ننع،سيانسيع ننس س نننس نناس نسيةننك س س  ننسهساال   ننسط.س

انس نسيةينسإيةسيككنسكحييس نسي  اس يفةيسسة سسيحن،س نسي  اس س كعيسسة سسهني،سيس
ي  نناسا عنن كنسة ننسسهننا.س نسيةننينسإيةننسيككنسكحيننيس نسي  نناساج ننس ك سة ننسسهننيسي نس
يح اسدينسعي س يسة كاس ح كن سايف نسحس ة ن سي ح كن سحنأس ة ن سج عن كن.س نس
يةينسإيةسيككنسكحييس نسالسيةينس س لكنسجليةحس س حتسيطأ س  اساجيا ع،س يس نس
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ج س نسسيح  ن هسهنيساجحنحكشس يكك هس ة اسإ يزعننننناس ننننننسهنننننلاساجيا نننننعس يس نسيحنننننسياس
ي ننسسيح  نن هس ننسسك ننأس نسكةننين،سيكحيننيس نسيةنن شس يفةننيسسةننأ  اد،سية ننيشس  نن يس

سج يكك سةكةينسحسجحسسي كداسجل  كع.سس
كح س سةاسياحدس يسسإج س نسكح اس سح سسعننساجح ك نن،سي نسالسكعنس س ننس
س،ساجح ك ننن.س ننيحنس حس نننسإجنن س نسيةننس شسجلحننك س ننيساجح ك ننن،سأنساجح ك نننس ح  ينن

ح  سجيسةسنسلجكسكحينيساجحنك س نيساجيحند سياج حسينس ساج سةنكنس نيسجحظنستس حكينن.س
   سسةسنسهلاساج حثسعنساجح ك نسع لكنسية ةلاسعنسط ك هنسسجلح ك ننسييةن شسجهنسس
 نس ي  يسس دالس نسا  لةهس،سة سسجيس يهسس يعسةك ةييسسا  لةه،س يعسية عد هس

سضدسا ع كن.
 حيسسجهننسس نس ع نن  س لي يننسسي  ننز ساجح ننسأسجنننس ح  يننسساجح ك نننسإالسإلاسةنن

اجليسكحزاس كنساج  شسيساج لأ،سجكشساج هاس  طساج  طس كنساج  شسياج لأ،س اس نس
اج هنناس كضننسس نسيحننأساجح ك نننس كضننسسييةنن شسجهننسس نس لهنناسحكس يننسسي يا فيننسسيطنن  س
عك ننيس.س  ننسسح ك نننساجنندكنسياأعننل س  ة نن سعنننسيفةننهسسعينند سس ح  يننسسي ةةنن يسس

سيعسطفنسع ك نس  سهسا ع كن.سساح  ا س
هنننلاساج حنننثسعننننساجح ك ننننسك طلنننأس ينننسسايف سحنننس،سك طلنننأس يككننن اس نننيسطننن  س
اج فةكنن ،سةننياعس ةننسنسلجننكس سجيةنن نسجض نن ادس يسجل    ننعسةةنناس ي ننسسإجنن س يننأس ننعس
اج يكك ساجحسحاس يساجحسجاسياة  س يسسجحل ستسح ك كنسع سسهي.س هيسكس  سدئسالس

ينساجيننسشس ح نكنسيغكنن سح ننيدكن،سي لننكس  ننسدئس حةنناس  يكن ،س  نناساجنندعي سأنسكةنن
حكس يننس.سيحننن س حس نننسإجنن س ةس نناسع  ا يننسس ننيسهننلهساج  ننسدئسي نننس نناسي حنناسهننلهس

ساج  سدئس  يي س ع  ا يس.س
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كحييساج حثسياج ل شس نيساجظنلا،سي نيس   اسهلاساج يكك س يساج فةك س دس
عنسد ساج فةكن س حاساأحكسنسكح ناسهنلاساج حنثسياجن ل شس حنهساج حسينس ساج سةنكن ،سيا 

 ننيسحننكسغنساأ ي نننسحننكسغنس دكنند س ننيسةل ننستسيطنن  س دكنند .س  إ ةننسنساجفلةننفنس
يعلاساأي  ي يجي يسياجلهيتسي  كنساجحلياسانس ع  يسسعنس حين س نسيةنينس  ن ا،س
إالس يهس نساجعط سانس  علسةأكدكيجي كستس  ليساجيا ع،سي سأح يسك نأس هناسهنلهس

ساضعسيييظ سإج ساجيا عس سيدهس .اجحلياسةيةسزاسييحتسإجكهسس  يس
ك ي أسعلكيسس نسيحسياساجحيد سإج ساج سضني،س ناسييطلن سجيعنياسعضناس
اج ةن   ا،سايس نسيفهنناس حضنيسساجنن حاسييفهنناس نسسكحيكننهس نسيةنينس  نن اسإيةننسيككن،س
ي نسيفهاس سساجليسك  يس يساجحسجا،سيلجنكسجةنيس ة  ناسإيةنسيك يسس ة ن سييح ناس ننس

ية  نن ساج حينن ساأةسةننيسج حةننسشس سجيحنند سإالس حنندس  نناساجةننلاسياجيحنند .سيجنننس
الس حنندس نس  نسي ند س نند  س  نناسهننلاساج حينن سعنننساجيا نعس حنني  س ة نناس ننيسةكسييننس،سيا 
يننن حط سج نننسسكحطنننيس حيننن سجحكس ينننس،سعيننندهسسةية  ننن سحننن عن،سيغسج نننسس نننسس ةنننينس
حنن عنس ؤج نننس ح نناس حسيننس س سةننكن،سحنن عنس طلننأساج زكنندس نننساالح نن ااسياجحننأس

ن،سي نسييي نن س ة نن س ننيساجح ك ننن،س  يحنندكنس ة نن سي ننس  كنس ة نن س ننيس  ننسهسا عنن ك
ساا.س  اسهلهساجح عنسك ةنس نس ضفيسة سالس دكداسج يةسيكن.

 

 الجماعة 

 والنظام الصارم

 
اج حننننثساج ةنننن   سعنننننساج حينننن سياجيظننننساسيعنننننساجحننننل ساج ضننننسدسسيق دنددددا

سج حةسشس سجيحد سإج سض ي  سي يدساج  سعن.
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ي   يعنننننننستس  ننننننن كنس يظ ننننننننس يظك نننننننسس اس ي ننننننننننننننندسعنننننننننننننننسزلتسي  سزننننننننننننننن
  ننننكل،سحكننننثسك ننننديساجيظننننساساج فنننن ياسحننننلسيس حننننسسجفيضنننن ساجحكننننس ،س ننننيسهننننلهس
اج  سعننستسكحننشسةنناس نن دس أيننهس ح ننيسأنساأ ننعسصس  كحننسس    طننينس حضننهاس
 نننسج حاسا عننن .سإالس نسهنننلاساجيظنننساساجظنننسه يسياج نننحي س نننسأ نسك ةننننس نسكةنننينس

نسساأ  ادس يس  اسهلهساج  سعستسي ننس ناسعط ا،سأيهس سن ةسنسعي سح كنسي  دك
سك يحينس نساج يكك .

ةل نننسسله نننتسإجننن س   ك كنننسس حننن تس ساليننندهس س ننننساالعننن ل ساجنننليس   لنننهس
اج  س نستساأ  ك كننس  س يننس سج  س ننساجي  كننن.سياالعن ل ساج زكةنيسهنيساج حين ساجننليس

ياجةننن عنسسك  لنننهساج ننن ا طساج  نننسعي.س نننإلاسةسينننتسحننني  ساج  سعننننساجي  كننننسااليننند س 
ياالح كساسياج دكينساج يس ح س ي سطساأ  ادساج  يس ةكن،سين يساجحني  ساجي نكاس نيس

ساج  سعستساأ  ك كنسحكثساج  كنساج يس   اساج  ةكدساج ل يشسجل  سعن.س
يننسد اس ننسس  نندس نننيس نن يساج لنندانساأ  ك كنننساج نننيسز  هننسس  عسحننسسك زحنننينس

د س نننعس حضنننهاساجننن حا.س حننتسيطنننأ سانحةنننسشس سجيحننند .س هننناسعلننن سعل ننننسح كننن
يغسج ننسس ننسسكيننساساأطفننساس ننعس حضننهاساجنن حاس ننيسيفننشساجي  ننن.سياجةننسحستس حنن س
 سجح ننننستسياأع ننننساسياأعننننيااسي  يننننسعساجح ي نننننسياأ ننننس أس نننننسةنننناسينننني .سيةلهنننناس
ك   طينس نعس حضنهاساجن حاس أياحن س يكننسغسج نسس نسس ةنينسحنس  نسي يكننس حنتس

س ي كهساج ك س يس   يعنس نساج كيخ.س
ةاسياحدس يس  ناسهنلهساج كزننس نسكل نزاس سج ياعندساج زا نس س ندكدا.سيالسسكحسيا

كي نندسةننييساج لكنناس ننداس نننساج  ننساس  ننساساجف دكنننس يساج  ننسد اتساجعل ننن،س نناسكأعننلس
ة س س عضسعساج  سعنسعل سعس  هاساجيظسز ساج عحكنساج يسعل س سةلنساج حنثس
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عننننننس ننننن صساجح ننننناسج عننننن كنسي   كنننننأس ننننننناسهنننننننلاساجزك نننننننست.س سالي  نننننننسعس نننننننيس 
ساجةكس سكحطيسةاس  دس نس   ادساجحسزلنسإحةسةسس سأ سنسياجط أيكين.

 دسكةينسهيسكس كزسسإيةسيكسس  نكلس نيس  ناسهنلهساج ن ي،س لل  نساس ديا هناس
يجليةسعس ديا ها،سإالس نساج  نساجة ك ساج د ي سجلحفنسظسعلن س  ناسهنلاساجيظنساسيهنلاس

ادس نيس ح كن س يفةنهاس ننس  ضننساأ سنسهيساجححي نساجحظك نساج يسكيا ههسساأ ن س
اج  سعنننساج يكننن،سيحننحي نس ح كنن سليا هنناساجح ك كنننساجح ك ننن،سحننحي نساج حننثسعنننس

ساج دكد.س
يهلاسكضحيسس  ساس يس اسح ك نيوس ة  ن سيطلنأساالي  نسع،سييحننس حس ننس
جل   سطس عسا عن كنسلجنكساال   نسطساجنليسك يحينسساجح سكننسياأ نسنسإالس نس إ ةنسنس

ك يننعسساجح ةنننساجط كحكنننسياج يككنن ساجننليسيح س ننهس ننيسحكس يننس،س نناسسهننلاساال   ننسطس ن
ي إ ةسنسهلاساال   سطس نسك  سعسز سس يسي هسان دا سيكعي سانحةنسشساجط كحنيس
 سجيحد ،سلجكسانحةسشساجليسكد عس يسسالة  س ساج دكد،سياجليسكد حيسسإج ساج ن أس

عننننساج  سعنننن،سسانسهنننلاسانحةنننسشس سجيحننند سهنننيسإحةنننسشساجفننن دساجعنننس  س. ننننساا
سياجليسكي هزس  حنساج حثسع سسك ةنس نسكة   سيكح اسعس  سإطس ساج أجي .

 سج يننس اساجح ك ننيسإلا سهننيسة ننسسكلننيوسيحنننس حسحنن ينسة  نن س ننكنسديا ننعس
  يس ضن،ساجدا عسجلي  سعسياج لؤاس يسي نعس نيعس ة ن س ننس يفةنيس،سياجندا عساجنليس

ية س ،ساجدا عساجليسكد حيسسأنسيةك سكد حيسسجلة سحسأع س سليا يسس سال  فس سياال
جيحديس،س نسي  اساج   ياسياج  كش،سيهلاس دسكحيي،سجف   س حكينسعل ساأ ا،س  ياس
اج حسيننس ساج سةننكن.س فننيساج  سعنننسية  نن س ننسسي نن  كس ننه،سيةننأ  ادسية  نن ساجحل نننس
اج عحنننكنس نننعساا.سعلكينننسس نسيح ننن سعلننن سط ك ننننسينننيازنس هنننسس نننكنسهنننلكنساجننندا حكنس

س ضكن.اج  حس
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 ضعف 

 الطفل 

 
 كنس ي حثساجديا عساج  يس ضن؟،ساجحس نسإج س نسكةينساج  عسهيسلا نهس من

سياجحس نسإج ساي  سعسإج ساج  سعن؟س
ج نندسحل نناس يننسسييجننديسس  كحننسسحننيس اسيضننحس س.سيجنناسكةنننس إ ةسييننسس نسيفحنناس

تس كزس.سيج دساع  ديسسةلكسسعل سياجدكيسس يساجححياسعل ساجطحساسياجح سكنس سيةسي
حس س يننسساجحظ نن سهننيساح ضننسيهاسجيننسسيح سك يننسسياةنن  س  س ح  يننس.سياجحننأس سجيةنن نس

سجلةسزنساج   يس هاسةسجطحسا.
عينند سسكةننينساأطفننساس ح نني كنسكحك ننينس   نننسي يفنن شس  ةننس هاسي لنني هاس
أيجزنكساجننلكنسك يحنييهاساالح نن ااسياجحننأ،ساجنلكنسكفه ننييهاسيكيحن ينسإجننكها.سي نننس

س اسك دعينس سالزدهس .
 ننسساجننليسكحنندثسعينند سسك ننح ساجطفنناس أيننهسغكنن س ح ننيأسيغكنن س  غننيأس 

 كننهس؟سسالسكي نندس ننيعسك ةنننس  س ي ننهس إحةننسشساجيحنند سجننديساجطفننا،سهننلاساجةننسزنس
اجهننن سيعننندكاساجحنننيا،ساجطفننناساجيحكننندسكحنننشس نننسجعي ،سي  حسينننس س سةنننكن،سيكحنننشس
  ننننحي س سجننننليأ.سيعينننند سسكي نننن حساأطفننننساس ننننيس لنننني ها سك حل ننننينساالع  ننننسعسي اعس

ساجحيا زسجح سكنس يفةها.
اأطفننساساجيحكنندكنسالسك ننح ينس يهنناسك نن  ةينس ننأيس ننيعس ننعساج ننسجيكن.س
كةييينس دس  دياساج  نس يس يفةها،سيك حيجينسإج س  عسصس ضط  كنسي  ي نكنس
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يك ننننح ينس ننننأنسالس ّحننننَدسكفه هننننا.سجننننكشس إ ةسنساأطفساساجيحكندكنس ةن كنساأجنا،س
ساجلات.س– لسك   سةييسا هساس

اجحكس س  كدس نس حس س ي يساأطفساسكحك ينس سج غاس نساأيضنس سسإالس ن
اج حسدكنننس  نناساج نن اسياج ننؤشسيةننيعساج حس لنننسياجحينن سيانه ننسا،س إ ةننسنساجحكننس س
 نس ةينسعيكد سي     ن.سك حلاسةاساأطفساسةكفكنسإعفسعس  سع هاساجفظكحنسعل س

نسد نننسةنناسظننلاس نند انسداعلكننن،سيي اعساج يننسط ساج ظل نننس نننسي ننيدهاسي سن ةننس
حكس هاسي يضسهسسهيسك.سي نس اسكعيضينسحكس هاس ح سسعنساة حةسنسا عن كن،س

سياالة فسع،سي ح سسعنساأيهساسياأحلا.
ك ةننسجننضليسياأجناس نسك حننياسإجن سطس نننس ند عساجطفنناسإجن س  ننسا.س إ ةننسنس

كس  اسهؤالعساأطفساس نسك حيجياسإج س   ادس ح كهاساجحيا زساج يس  س يهسسحياس لن
اأ ننزاعساج س لنننسجننضليس ننيسيفيةننها،ساج لننيأساج  كحننن.سيةل ننسس لننتس نن يحساجطفنناس
ةل سس لتساجحيا زساج يسك ك هس،سيةل نسسةنسنس ننساأةنهاسعلنكهاساجحنك س نيساجحنسجاس

سياجح اس عسا ع كن،سةل سس اساييل هاسعل س يفةها.
اجطفاساجيحكدسغك س سد سعل ساال حساس عسا ع كن.سي يسداعاسةناس ينسس

ك سطفاسجدكهسإحةسشس سجيحد ،سطفناس ع  نهسي اعس ند انسعل يسهنسسجين  ةنس ننسكح
اج  سع.سي نسجط عس أينسسهينسسالس  ةلناسةنييسعننس سينأسياحندس ننسانحةنسشس سجيحند ،س
لجننكسانحةننسشس سجيحنند ساجننليس إ ةسيننهس نسكنند  س ننزعاس نننسيفيةننيس،سيجةننتس حننددس

 طكعس نسي نند س ننيسانحةننسشس سجيحنند ساجننليسكنند عسإجنن ساجعلنن سيان نندا .سةكنن سيةنن
اجح نني سعلنن سط ك نننسي يلننأس ياةننط هسسعلنن ساج كنن اثساجننليسكي  يننسسإكننسهسانحةننسشس

ساج د  س سجيحد س؟س
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الس ةنن طكعس نس  ةلنناسةننييس نننس ي عسع   يساج عحكن،سيعلكهسأةل ةاس
سعنسةليدكس.س

 
 

 الحـــب 

 يحول الفوضى

  
نسس ننيسا،س ح يننسس ةليدكننسس ك ننسس كييننسس ننيس  سعنننساجةننفكي4611عننساسسفدد 

ةننيكس س،سيهننيسحننيس  كنن س ننيس كةي ننكةسجكسس ننيساجهينندي اش.سةسيننتس ننيساجةننس حنس نننس
اجح ننن سيةسينننتسع لكنننسس ننندس  ضنننتسةننناسحكس هنننسس نننيسيح ننننسية  ننننساج ل نننأ.سةسينننتس
ةليدكننسسع كنننسعسعسزفننننس ننننساجحل نننست،سك ضهنننسس جننناسداعلنننيسي حسينننس س سةنننكن.سيجةنننيس

لا هننس.سيةننسنسك ننديس نسيةنن عداسع ننس  س يكنننسي ننياس يهننسسةسيننتسطفلنننس ية  نننسعلنن س
 حسيس هننسس حننسعدتس  ننةاس ظكننعسعينندسيحننيجهسسإجنن ساج   ننع،س   ننسسأيهننسس   ةهننسس
جل ل أس  دتسي نسطساالةن دالاساج نيسةسينتس ح  ندسعلكهنس،سهنلاس سنضنس نسإجن ساج يكننس
اجي يدكنننساج ننيس عط هننسسييعننسس نننساأ ننسنسياجح سكننن.سةننسنسةنناس ننيعسيةنناس ننعصس

سييهس ا.يةسينننتس لطننن ساج ننند انس يسزطهنننس.سك حنننثس كهنننسساجعننني ،سةسينننتس حننن خسجنننكل
ةسيتس  ديس  ييينس يييسس س س،سةسنساج حي س حداساأ سنسكي  هسس  س س،سي دس  كنس

س نس عحك هسسةسيتس  فةك.
ةسينننتسةليدكنننسس حنننك س نننةلس ظكحنننسس ننننساج ينننين،سالسك نننأس نسكلفهننناس يس

سسعنننس حل ينن كلح  نن سة يفننلسإجنن سعننسجاس عنن .سي نننسع   يننسساجعسحنننس ننيساجةننفكينس
اج نفسع،س سنضننس نسإجنن س ننسس حل يننسهس نننساجحنينساجننليس د ننهساأط ننسعساجيفةننكين،س ننأنس
جلفيضنن س يسكساج يننينسكس حينن ،سيجهننلهساجفيضنن س يسجهننلاساج يننينس حنند سكي حننثس
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إي ننننسسهنننننيسحنننن عنس ننننن اسة كنننن  .سإّيهنننننسس ساج ينننينس نس سن ةنننسنس ه نننه.سإنَّ  ينننه،سيا 
 ؤج سسإج سد  نسة ك  س دا.سسط ك نسجله يأسعيد سسكح شسإ هسدساجي يدس يساجحسجا

اج يينسه يأس نساج حسيس ساج سةكن،سإالس نساجفيض سهلهس ح ييسعل سيظساسك ةنس
س نساج فسع،سياج فسعسهلاسالسك ةنس ح ك هسإالس حدساجح ي سعل سهلاساجيظسا.

 حنندسع ننن كنسعس نننسس ننننسيحنننيجهسسإجنن سةنننيكس س.س  نننتس زكنننس  سإجننن ساج   نننعس
هسس نيسعس كننس س نن.سةسينتس ندس حن حتسا ن   س نيسي س لتسةليدكسس سيكنن،سي ندسي ند 

اج س ينسياجح  كنس نساجح  ،سةسيتس سس زااسع كنسعسي نسس نزااسلا كننسي يةن  نسإجن س
دياعلهننسسيجةيهننسسةسيننتس نندسححننلتسعلنن سةننلاسداعلنني،سي ننسد  سعلنن ساج كننساس أ ننكسعس
عدكد س كنساج  سعن.سيهيس سس زااس حأس نس   كسجيحدهسسيجةنس نساجياضنشس يهنسس

 حنندس عحننسسكحننشس سجيحنند .س ة كنن اس ننسسةسيننتس ييننيس ننعسيفةننهس،سيةسيننتس   ةنناسجنناس
سعل سي ههسسا  ةس نسداز ن.

ج دسةسيتس ي س هسس حكسيسس حاسيي ستساجيضأ،سيلجكسعيد سسةسينتس حنشس
 سيحندااساالح نن ااس  سههنسس يسعينند سسةسينتس يضننعس نيس يا نن س لةن فزس كهننسس  ننسع س

ساال   س سجض سن.
س لشس  سجهسسعل س سزد ساجيداعسي لتوس يس حدساأكساسةيتس 

سكسةليدكس،سهاس ة حكنسجيس ةؤااس؟سكسس
س أ س توسكس  اس سن.كسس

س لتوسكةليدكسس سسة أسةاسةحسد كسهلهس؟سك
سااسك.س يةسنس دهسس ةكطسسي  س  اوسسك

سيةأجتس سزدساج   يعنسكسيسدكنسكسعنس حي س دهس.س
س سجتسيسدكنوسكسلاكسة سةليدكسسك.
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د  نننننساج يننننينسهننننيسانحةننننسشس سجيحنننند س ياسةليدكسسإجن سةسنسة أسيح
يايحنندااساأ ننسن.سيةسيننتساج  سعنننسياجحننأسياجحنندا نسهننيساجحيا نناساج ننيسح  ننتسجهننسس
 ننيساجيهسكنننساجةننلاساجننداعلي.س نند سهننلاساج حننياس نننساجفيضنن سإجنن ساجةننلاساجننداعلي،س

س نسة هساجلاتسإج ساج  نس سجيفش،سعيد سس د ةتسةليدكسس أيهسس ح ي ن.
 حلنن ساأ نن س ننيسهيننسكسةنن حنس يايننأسجلحننأس  ننديسضنن ي كنسج حيكنناسس نند 

 ليأساأ عسصساجلكنسكحةينس يحد سع ك نس ؤلكن.سيهلهساجحيا اسهيوساجة  ،س
ياجفهنننا،سياال حنننسا،سياالح فنننسا،سياج فنننيكاسياج  نننس ةنس نننعس نننعصس عننن سي عكننن اس

ساج يف  .
 

 الكشف 

 
كة نننننفسنسهنننننيس ياسي هننننناس ياينننننأساجحنننننأ.س ة نننننسس نساأأسياأاسالكشددددد  

أطفنننسجهاس نننأنسجهننناس ك ننننسي  نننسا،سةنننلجكس حننناساجط كنننأساج حنننسج سسيا عننن كنس  ننننس
عس ياس عسةليدكس،سحكثسة فياسجةليدكسس ك  هسسي  سجهنس.سإنساجة ن سعننس  نساس
 ننعصس ننسسكحيننيساجة نن سعنننس ك  ننهس إعطسزننهساجي ننتسيااله  ننساسياج  ننن.ساجحننأسالس

جهاسةييهاس  لالا س  كندكن،سكحييس نسي ياس  يعس سسج ع كنس حةأس اس نسية  س
 نسي حلهاسكحل ينس عحيحك هاسياة ح س هاسجله  سا.س إ ةسييسساج ح ك سعننسهنلاس
اجة ننن س ننننسعنننلاسي يدينننسساجحننن كشسياجنننليسك ةننناس نننسجلط ،س ط ك ننننسيظ ينننسسإجننن س
 ننعصس ننسسياةنن  سعيسسإجكننه،سط ك نننساةنن  سعيسسج ننعصس ننسسياه  س يننسس ننه.س إ ةننسنس

 س ينننسس نس ةنننينس لكزننننس نننسالح  ااساجنننليسكة ننن سانك نننسعاتسياجح ةنننستساج نننيس حننند
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اج ننندا  س ع فنننيس حنننتس ظنننسه ساجيضنننأس ج عنن كنس نندا  ها،سح نن سجننيسةسيننتس لننكس
سياجة اهكنسياج يين.

هلاساجة  سعنس ك نسي دا  ساج عص،ساجة  ساجليس إ ةسينهس نسك نفي،س
كةنن ي  سي  ننس.س  نندساةنن ي  سةليدكننسسةنن عسةننيكنس نننساجطفيجنننساج ؤج نننس ننيساج ل ننأس

 ،سةننن عسةنننيياتس ننننسانحةنننسشس سجيحننند سياال   نننس سإجننن ساجحنننأسي ننننس  نننسع ساج نننل
اح  س ساجلات.سةسيتسةليدكسس دسةييتس يسي اتسيعسداتس ةن يدسإجن سإك نسيهاس حنداس
 دييسحكس هس.سةنسنس يييهنسسيحن اعهسساةن  س ستس ح يجننس  نسهسعنسجاسجناسكةننس حندس

ياس نننسة اهكنننساجننلاتس كننهسك كنندهس.سي نندساةنن ي  ساج حيكنناسي  ننس،ساةنن ي  سي  ننسسجل حنن
سإج ساج  نس سجيفشسيج أعلسهلهساج  نس ةسيهسسي ة   س يسيفةهس.

 نساجةهاس نسك  ساج  عس   ساسطفناسحنيك ،سيجةننسةكن سي ن س سج  نساس
اجعفننيساجنننليس يطنننييسعلكنننهسيفننشسةليدكنننسس نننيسحنننكنسةننسنسك نننديسعلكهنننسسةننناسلجنننكسكس

 طسع هسس كزسس  كزسساج يينسكس!سإيهسةؤااس يه ي،سةك سي  س أنسجهسس ل سسي نس سة
ي سج ننند ك س نس    َّننناساجحنننأ،سي نس  حنننياسعننننسط كننن سهنننلاساجحنننأسي ننننس ننناَّسكحننن شس

س إ ةسيهسس نس  يشساجحأسسسسساسج ع كنسع.س
كة نننسانك ننسنس سج  ننساساجننداعليسجةنناسةننسزنس  نن ي، يس لننأساج  نند ساجننليس
 أةةنننتسعلكنننهس  سعننننساجةنننفكينسيهنننلاسانك نننسنس ي نننيدس نننيسجنننأسةننناس حلنننكاسي  س ننننس

 ك كننننسي نننيس نننيه ساجةكيييننننساج  ننن كن.سيحسج نننسسي ننند س سج فضنننكاس نننكنساأ نننعسصسح
ياجحةاسعلكهاس دالس نس   لهاسة سسهاسنس   سجهاساجعفيس حكسينس،س يس ي نسطساجضنح س
سنسإي نننسسي نننياسحكيهنننسس نننسع زااساجحكنننس س ننندالس ننننس اجياضنننحنس نننكهاس نننيس حكنننسنس عننن ي

هاساجعفنيسإجن ساجةنطشسحكنثس عسك هس.سعيد سسية  سجليسشسإك سييسس هاسك  فعس  نسج
س إ ةسييسس نسي اهس حي  س  ضا.س
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 الفهم 

 
كحيننيساجفهنناس كضننس ،سياجفهنناسهننيساج سيننأساج ننسييس نننساجحننأ.سةسيننتسسالحدد 

ةليدكننسس حس نننسإجنن س نس لفهننا.سأيننهسةكنن س سن ةننسنس نندسكنندساجحننينسجهننسسي ةننسعد هسس
إ ةنسنس حندسعل ساجح ي سعل ساجةلاساجداعليسي ةسعد هسسعل ساجي يسإنسجناسكةننس 

 نسكفه هنسس؟سجناس ةننسحن عس هسس  ن دسدالزناسعننسايةةنس هسساجنداعلي،سعننساجظننلاس
اجنننداعليساجنننليسةسينننتس حنننك س كنننهسيعننننس حسيس هنننسساج سةنننكن،س ننناسةسينننتسةنننلجكسطل نننسس
جلي د سياج ةسعد .سي ه سسكةنسحح سس  ياسهنلهساجفةن  سي حسك ن هس،سإالس يينيسعلن س

نس كضسس ح س سإجن س ننسكفه هنس.سك نأسإك سنس ساس أنسةاس حاسعي سإي سسهيس ةسج
عنننداساجننن دسعلننن ساجحيننن س حيننن س ة ننن س ننناس فهننناسح ك ننني.سعلكينننسس نسيةنننأاس ننننس كننننس

سكحد ساجحي س؟سي سساجليسكحيكهس؟س
ِجيحلننندسإجننن سةليدكنننسس ننن  س سيكنننن.سةسينننتسينننسدكنس سزننند ساج  سعننننس نننيسةنننيكس سس

 ننيسهننلهس حس نننسإجنن سعننينساأط ننسعساجيفةننككنسيعل ننسعساجننيفشسجلحيسكنننس ةليدكننس.سيس
اجحسجنننسي نندتس ننأنسةليدكننسسةسيننتس حس نننسإجنن سانحةننسشس سأ ننسنس ننيسةينن سكننياس
 ينن ظاساج يا كننت.سي نند تسةليدكننسس نن حلاسةكنن س  حنن كساأ نني س  يننسعساجكننياسيةكنن س
ك ي ننأسعلكهننسس نس ةنن  كأسجةنناسحسجننن.س نند تس ة  نن ساجيظننساسي حل ننتس ننسساجننليس

اس ننيسهننلاس هنيسعلنن سعل نننس  ي نع،س سنضننس نسإجن س ننسسةننسنس  ي حنسس يهننس.س  ننسساج هن
س  نس ؤةةنسعل س فهاسحس ستسةليدكس.س

إنساأطفساساجلكنس نس   ساسةليدكنس،سياجنلكنسك ه  نينس ننساجحل نستسإجن س
عسجاسعسصس ها،سياأطفساساجيك س سد كنسعلن ساال حنساساجلفظنيس س نسجةلاسو سهناس
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االه  نساسيهلاسكة ي  سي  سسياجة ك س ننس  حس نننسإجنن س نسكفه ننياس ط ك نننسعسحننن.س
 سنضس نسإج ساجحة نسي ةسعد ساجع  اعساج ح ن  كن،سيلجنكسجةنيسين حلاسةكن سينؤياس
حنننن عس هاسيجينننننس  ةننننسدهاساج ننننيس ة نننن سعنننننساج غ ننننستسياجحس ننننستساج ننننيسجننننكشس

 . إ ةسيهاس ة ك هس
 

 االتصال

 
اج سجثس نس ياينأساجحنأسهنيساال حنسا.سياال حنساسك نعس نيس لنأسسالجان 

كفه يننسسا عنن ينسيحنننس حس نننسةننلجكسأنسيفهنناسساجحننأ.سية ننسس ييننسس حس نننسإجنن س ن
 يفةنيس.سيجةنيسك ح نن سجينسسلجننكسيحننس حس نننسإجن س ننسك نندسجينسسكنندساجحنين.سياأطفننساس
اج ضننط  كنس حس نننسإجنن س نننسكةننسعدهاس ننيس  ننعكصساج حنند ساجننليسكي  نن س يننهس
اضننننط ا ها.س  ننننسسعينننند سسالسكنننن اس  ننننعكصساأ ننننكسعسي ةنننن ك هسس ننننإنساالضننننط اأس

سدسي عساالضط اأس أ يساج حسيس ساج سةكن.ياج  ي سكزدادسيك حسع
عيننند سسي نننعصس نننكزسس نننسسييةننن كهسكحينننيس يينننسسيع  نننهس ننننس نننكنساجفيضننن س
ياأي ننسا،سيع  ننهس نننسحسجنننساال   ننسكسياجفيضنن سيي حلننهس فهي ننس.س  نننساجفظسعنننس
عننداساجنن ةلاسإطل ننسسعنننسحننسالتسيا حكنننس حكيننن،س  نناساج ننيت،س    نن س د يينننس نننيس

لهساجحننسالتساجيا حكننن،س إيهننسس ةنن حيلسعلكيننس،سيعلنن ساجننيفشسعينند سسالسكنن اس ةنن كنسهنن
ة كاساج  سا،سج دسةسنس ح  سسعل س كاس د يساجةلاسعنساج نيش،سيعلكنهس حن شس

سجل يشس ي سعظك نس  حة نسأيهسةسنس نساج حظي سيط س يعسعيه.
علكنهس نإنس سةنن طسعنساأطفنساس نسكة  نفياسي ةنن عنس نكزسساةن هساجح ك نننس س

جاسك ةننننناس سجيفنننننس سياجفيضننننن ،سي لنننننيعسس سأةسلكنننننأسي نننننأيهاسالسكحك نننننينس نننننيسعنننننس
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اجياجننننننننننندكنساجنننننننننننلكنسك ننننننننننن ينسأطفنننننننننننسجهاس ياالدعنننننننننسعاتساجةسل ننننننننننسيحةنننننننننأ.س  نننننننننسس
 أعطنننسزهاسيكح نننل ينسجهننناسع نننسسحننند سعنننيهاس ننننسعطنننأسيهننناس نننيسحسجننننسغضنننأس
يكطل نننينساج يفننن  س نننيهاس نننإيهاسكةننن ينساأ نننكسعس أةننن سزهس،س يس يهننناسك ننن ينس نننأيهاس

 سياجةل ستس نسك   حسسةيكن،سي سجفحاس ةن طكعساجةل ننسجكةياسةس لكن.س إ ةسنساجحكس
س نس حك س ةدا .

جنن س ج نندس حل ننتس نسع لكنننس حلننكاسي حلّنناساال حننساسهننيسح ةننن،سإجنن س  ننساسيا 
اجعلن ،س سجنليسك نفيسياجننليسكل نفيسك  نسدالنساأ ةيننس سةنن   ا ،سيحسج نسسي ند س فهنناس

ج  سجكنننننسإجنننن س يفةنننيسسيفهنننناس فهنننناسا عنننن كن.سيلجننننكس ننننزعس ننننسع لكنننننساج حنننن كس نننننسا
اجيا حكن،س نساجة سعسإج ساأ ا.سيحنسجةيسس حس نسإجن س نسيةنينسةنس لكنسيالس نس

سيية سعياطفيس.
يهينسس  ندسح ك نننس حنكلنس عن يوسالسكي حننثساجفهناسياجح ك ننس نننساجح ناس  ننطس
 نناسي نننساج ةنناس كضننس.سعينند سسي نند س سج يحننتسإجنن س  ةننس يسسي نند سةننلجكس سج يحننتس

،سيي د س أنسي  س حدةيس،سي د س سج  نس  لي ينس.س سجح ك ننسإج ساجيا عس نسعلاسع  ا يس
 ي نننيد سةنننلجكس نننيس   ننننس  ةنننس يس.سيعلكنننهس نننإنساج ةنننأجن،سهنننيس ةنننأجنساي  نننساس ننننس
اجيظ كننستساج ننيس حل يسهننسسإجنن ساالةنن  س سإجنن ساجيا ننعساجننليسكي نندس كيننسسيكحننكطس يننس،س

اج حل نكنسساجح ك نس ي عس نساأ ا.سيهلاسالسكحييسية انساجح ك نساج يس حد سعن
ياجة ننأسياج  لكنندسي ننننساأةننل سي نننساجح كننند ساجدكيكننن.سإالس نسعلنن ساجح ك  نننكنس نس
  يا  نننسن،سعلننن ساجح ك ننننساجحنننسد  س ننننساجةننن سعس نس ل  نننتسي ؤةننندسي   نننييس سجح ك ننننس

ساجحسد  سعنساأ ا.سعلكيسس نسي حلاساج يحتسي نس اساال حسا.س
 

 االحتفال 
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ح فسا،سالسكةفيس نسية  سجليسشساج ا عس نس يايأساجحأسهيساالسالجان 

 ك  هاسي دياهاسي نسيلفه هاسيي عسها.س نسيحأساجيسشسكحييس نسيح فاس ها.سة ك اس
 نننسسكيظننن سإجننن سةليدكنننستساأ اسيةنننأيهاس  نننسةاس ح نننس سإجننن ساج عسكننننس ننننس  ننناس
اج ح   كن،س سجيسشساجنلكنسعلن س نسةلنسةليدكنسس حس ننسإجن ساجضنحكسي حس ننسإجن س

إج س يسشسكح فلينس سجحكس س حهاسيكح  ينسعنس  حنسي يدهاسساجلحأ،سإّيهاس حس ن
 حهنننا.سإنسي نننيدسينننسدكنسياج ه ننننساجحنننسد  سعيهنننسسي ننننسا عننن كنس نننيسةنننيكس سساج نننيس
 ضننحفتسد سعننستسةليدكننسساجححننكين،س  نند تس ننكزسس  ننكزسس  نن س أيهننسسجنناس ةنننسةننكزنس

 لنن سي أيهننسس ننسد  سعلنن س نس حننأسي لَحننأ.سيعلكننهسكيظنن ساجة كنن س نننساجيننسشسإجنن س ع
  ننةساساجحنني ساج ننيس حننكأسعننسزل هاس سع  س هننسس  ةنني.سيهننؤالعس حننكطس هنناسي ننيهس
 ح نن سعنننساج حسةننن،سي حكسيننسسي ننيهس لكزنننس سج ننف ن،سي حكسيننسس عنن يس سجنند ي .سإالس يننهس
ك ي ننأسعلنن سةنناسطفنناسيةنناس ننعصس نسكحنن  س أيننهس حنند سجل ه ننن،سيةنناسطفنناس

لا ينننسساجةنننل كنسسيةننناس نننعصس حس ننننسإجننن ساالح فنننسعس نننه.سيالسك ةننننس حيكننناسحننني  
ساج   ز نسإالس حدس نسي   اسي سطساجضح س كيسسة زعس نسإيةسيك يس.

  
 التفويض 

 
اجعس شس نساجحأسهيساج فنيكا.سإّنساج ةنأجنسجكةنتس ةنأجنسسالجان       

 نسي ننننننياس   نننننندكاساجعنننننند ستسج عنننننن كن،س نننننناس ةننننننسعد هاسجل كننننننساس عد نننننننس يفةننننننها،س
 حينننسهساج فنننيكا.سةنننسنسعلننن سي ةنننسعد هاسعلننن ساة  نننس س حيننن سحكنننس ها.ساجحنننك س

ةليدكنسس نس ن حّلاس ند ك كسس أيهننسسةسينتس ةنؤيجنسعننس ةنن هسسيعننسحكس هنسسي نسجهننسس
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االع كنننس س ننننس نننكنساج ننندازاس ه نننسسةسينننتس ةننننننننلطنسعلنننننننن س  حسجهننننننننس،سيانس إ ةسيهننننننننسس
حنننيك  .سإالس نسهنننلاسانحةنننسشس سج ةنننؤيجكنس  نننسهسيفةنننهسس ا   نننهسضننن ي  س نس ننن حّلاس

 فننيكاسجةليدكننسس نسعلكهننسس نس نن حلاس ةننيكنس  اةكننأساح نن ااسا عنن كن.س نندسعينن ساج
ساج  سعنسي نس  لاس هيداسالح  ااسيحأسا ع كن.

كننننأ يساجحدكنننندس نننننساج ةننننسعدكنسإجنننن س   حننننستسكساجةننننفكينسكسج  نننندكاساجحننننينس
ك  هسدي ساج  طي س س يساج ةسعدسس.ياجحك س عس  ساسييةسعس حس كنس حي سع لي

،س نس ةنننن شسجهننننسس ننننسج طي سياجي ننننيسي  ننننسسو سدي ساج س لننننن،س نس يجنننندسي  عنننن ساجحكننننس 
نك سعهسساجط كحيساجعسصس هس.ساج ةسعدينس يسساجةفكينسجكشس ننسيا ن هاس حيكناس
اج حننس كنسإجنن س يننسشسكسط كحكننكنسكس نناس ةننسعد هاسعلنن ساجي ننيسيحننيالسإجنن ساجيضنن .س
يهلاساجي يسيحيالسإج ساجيض سةكع ل س سجية نسجةاس  دس نساأ ن ادس نيساجةنفكين.س

دكن،س سنضس نسإج سدي ساج ةسعد ساأع ي،س لاسكةننسدي ساجن حةاسعلن س  سسدي سيس
ةليدكننسس يسا  لةهننسس يس     هننس،س نناسةننسن،س حلهننسس  فنن شسي  حنن  ،س نس ةننسعدهسس

سعل ساجي يسي نس    اسيفةهسسة سسهي.س  سسحكس سةليدكسس ة سعسصس هس.
اج  نن  كسس ننسسةننسنس إ ةننسنسةليدكننسس نس  نند س ننسجي يس زكننسد سيعكهننسس سالي  ننسع

ياالع  ننننسدساج   ننننسدا،س لننننكساجحل ننننستساج ننننيس  ننننعس ننننيساج لننننأس نننننس    ننننعسةننننيكس سس
suyapaيعلكننهس نند تسةليدكننسس ة  نن سلجننكس كي نننسسس.ياج ننيسهننيس نن   سجحننسجاس ة نن س

ةسيننتسيننسدكنس  ننثسحكننس س دكنند س كهننس،سي ننيسيفننشساجي ننتسةسيننتسةليدكننسس  ننثسحكننس س
 حنياسإجن ساج  نس ةن،ساج سينأس دكد س يسيسدكن.سج دساة  نفيسسةكن سكةن يساجحنأسجك

ساجةسدشس يساجحأ.
 

س
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 ان نكون

 في شراكة 

 
  نننس   سدجننن،ساي  ننسعس   ننسدا،سإّيهننسسح ةنننسحننأ،سح ةنننسلهننسأسسالمشددا   

كنسأس ننكنس عحننكنسةناس يه ننسسكحطننيسيك   ناساج  ننس ةنسجكةننتسحسجننس س  ننن،سإّيهننسس يا 
إلاسحنسياسحسجنسيا حكنس ي يس سة   ا سي  ح  ،سيك ةننس نس  حنياسإجن سيا نعس  كن س

 عصسا  لكسا ع سيلجكسجك يعساجي ني.سياج  نس ةنس طني سيايف نسحس   نسدجكنس نكنس
 ننعصسي عنن سيهننيس ننيسح ك  هننسس حنن  س سجيةنن نسجل عحننكنسةلكه ننسسحكننثسكةنن شس
جةنناس يه ننسس نسكةننينسيفةننه،سحكننثس نسةلكه ننسس نندعّيانسجلي ننيسداعنناس  ننساس يةننعس

سجلح كنسيااليف سحس  ساسا ع كنسي  ساساجةين.
 ننةاس  كنناس نننس  ننةساساجحننأسةأةننعكسعسيحطننيس  ننياالس يسي ننيداس يسساج  ننن

ي  ننسس يس ح  ننن.س  ننسس سج  نننس ننيحنسيحطننيس يفةننيسسيجةييننسسالسيةنن طكعس نسيحطننيس نننس
 يفةيسسإالسإلاسي  يسس أنس عحسس سسةك حأس  سسيحطكه.س يس كننسجحظننس ي نيساج  ننس

نسةسينتسعيند سس؟سةسيتسهيسكسجحظنسة كن،سجاس ح  هنسسةنييسةليدكنس،سي لنكساجلحظن
 د ةتس أيهسسةسيتس ح ي ن.يعيد سس د ةتسةليدكسسلجكسدعلتس يسعل ننساي  نسع.س
ي نننندس حنننندثسايف ننننسحس لننننأسةليدكننننسسايف سحننننسس دكننننداس ننننيس لننننأسيننننسدكنس ع  هننننسس نننننس

سانحةسشساجعسصس هسس سجيحد .س لكسةسيتسجحظنسيالد ساج  س ةنس كيه س.
ياسحضننني س نننعصس ة نننساج  نننس ةنس ننيس لنننأسةننن سإيةننسيك يس،سي حينننيس  نن

 ع س يسداعليس،س سنضس نسإج س   اساجدعي ساج   سدجنسجلدعياسداعاس عصس ع .س
اج  ننس ةن،ساج ننيس  ضنن نساأ ننسنسيايحنندااساأ ننسنساج ي حننثس نننساج فننن،سع ننس  سعنننس
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اجعي سياأيسيكنس يسداعليسسيضدسحس نس ةفنننننسحس ةننننن   سضننننندسةننننناس ينننننيا س نننننييس
سع .انيةسنساج  ل ل نسظسه كسس يساج حةاس  عصس 

س.إجنن سحنندس ننسسيحنننسيف نندساجةننكط  سعلنن سحكس يننسسعينند سس يفنن شس  ننساسا عنن كن
  س ةنساج ليأس يعس  كاسيجةيهس يعسعط سةلجك.س يهس  كاسأيهس ةاس دكندس
 نننننساج حنننن  ،س هننننيسك حليننننسسيحننننشس ينننني س دكنننندس نننننساج ه نننننسجةيييننننسس علحننننيسس نننننس

نس حضنيس.سانحةسشس سجيحد سييح شس  ك كنسح  سيجيسةيسسعل س ةس ستس حكند س ن
ياج  ننس ةنسعطننن  سأنسهننداسحيا زينننسساجداعلكنننسكحينننيس نسإجحننس ساأليس ينننسس حننن شس
ةنننهل.سإنساج  نننس ةنس  حلينننسسع ضننننسج كنننلاع.سيااسيفةنننهسكةنننينسحسضننن اس نننيسهنننلهس

ساج  س ةنساج ح   .سيجهلاسكة أساج دكشسكيحيسساني كليس يس ةسج هساأيج و
س...ك لكحأس حضيسس حضس،س كهسساأح سع

س… ح نس نسااسأنساج
سوسس1وس3ك كيحيسساأيج س…سيةّاس حأس يجيدس نسااسيكح  سااس

 
 المغفرة 

 
 سيأسةس عسي عك سجلحأ،سيهيس عط هسس  كحسس نيسةناس نسسلة ينسه،سهناك 

سلجكسهيساج يف  .
ج  نند س حل هننسس ننيساجعنن ي س نننساجفيضنن سةسيننتسةليدكننسس حس نننسإجنن سحننأس

  نن يساالةنن  س نس  س ننسسج لننكساجحس ننن،سغكنن س  نن يط.سإالس يننهسجننكشس إ ةننسنسةننسزنس
 أحكسينننسسةنننسنسك ةننننسج  هنننس س يس يسعنننددس عننن س ننننساجحيا ننناس نسك حننناساةننن  س نس
اج ةسعدساة  س نسس يفحلنس يسغسض نس  سهسةليدكس.سيةسنس نس أنسهلاس نسك  حس
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اج نن ةنس  ضنن نس نسكيفنن س حننديسسج عنن س  لنننأسةليدكنننس.ساج ا طننننس نننكنساجينننسشس نننيس
سيف  س نسا ع .سي نسكطلأس حديسساج 

ةليسسيح اس يسدياعليسسإيةةس ا يسسي يسط س ةنيدهسساجظنلاسياجظنلاساجنليس
كة يننن سزياكنننسساجننن يحسحكنننثس ة ننننساأ نننكسعساج زع نننن.سيجنننكشس إ ةنننسنسانيةنننسنس نس
كةننينسيديداس  ننس لس ح ننسسيجطكفننسسعلنن ساجنندياا.س ننإلاسةننسنسهننلاسح ك كننسس ننيساجحننسجاس

جحسجاساجحيك ،سعسجاسكساجةفكينسكسحكثسإّنساجة ك ،سك أس نسكةينس ة  سح ك نس يسا
اج ةسعدكن،سهاس يجزكساج ندعيينسإجن س  نس ةنساج حنس كنسحكنس ها،سجكةنياسداز نسس ننس
اج ح   كنساج د  كنس  نسكأ ينسجلح اسةسعستس لكلنسكي كس،سعل ساجحةشس ننسلجنكس
ك حنياساج نزااساج ةنسعدينسإجن س ا طننسيندعيهسسكسعل ننسعهندسكس نيحنسعيند سسيحنك س

ساسييحليس حسسي ييسييعسس دكداس نساجحسزلن.ييح 
ةسيتس ي سأسةليدكسس نيس  ن  سي يدهنسس نيساج   نعسيعحيحنسس نيساأكنساس
اأيجنن سيي ننستسغضننأ.سيةسيننتسهيننسكس ي ننستس نن  اس كهننسس كنننسعل نننس يس يظننكا،س
ةسينننتس  ننن كس ج هنننسساجنننداعليسكننن حةاس هنننس،سةسينننتس ييلننن سداعننناسحس س هنننسسي غ س هنننسس

اأي نستسةسينتس حس ننسإجن س نس يا نهس حنزا،س ننس  ناسساجعسحنس هس.س نيس  ناسهنله
 عصسحسزاسك يحهسس نساجه أسإج سداعاس حسيس هسساج سةكن،سإج سداعناسإحةسةنهسس
 سجيحنند ،س يسإجنن سح س س هننس.سيجةنننسةليدكننسس ننسسةسيننتسج ةنن شس هننلاسإالسإلاس ننح تس
السإلاس نننننح تس نس إ ةسيهنننننسساجل نننننيعسإجننننن سلجنننننكساج نننننعصسطل نننننسسجلحنننننينس  نننننسح  ااسيا 

 سكننن.سياجةننلطنساج ننيسالس ةنن يدسعلنن سهننلهساج  نننساأحننلكن،سيعضنني ساج ل ننسدينسياجح
ي  نسسجنلجك،سالسك ةنننسةنييس نس ةننينس  حكننسي نند   سجلح كننساج عحننكن.س نلسك ةنننس
ةننييسجةنننلطنس  يكنننسعلننن ساج  ننننس نس ةنن شس ي نننيساجةننلاسياجح كننننساجنننداعلككن.يجةيس

السإجننن س   ننناسع سهنننسس ي نننيس ةنننلاس س  نننسهساجيضننن ساأي نننييسةسينننتسةليدكنننسس حس ننننس
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يغضنننن هسساجننننداعلككن،سياي  احس هننننس،س نننناس اج ةنن سييس نند ك كس،س نناسي كضننسساة زس هننسس
يح نننن س  يحهننننسساج ف يحننننن،س لننننكساج ننننيس يجنننندتس نننننساحةسةننننس هسس أيهننننسس   يضننننن،س
يا   س هننسسإجنن ساجحننأسياجفهنناس  يننسعسةننييسحكس هننسس ننيساج ل ننأ.سةننسنس نننساج هنناسعلنن س

نسجننننناسكةنننننس إ ةسيهنننننسسةليدكننننسس نس ة  نننن س ينننننسط ساجظنننناس نننننيسدا علهننننس،سح نننن سيا 
 ة ك هس،سي نس  حلاس أنس نساج   ياس نسالسكةينساج  عسةس لسي س س.سيةسيتسيسدكنس
هنننيساج ةنننؤيجنسعننننس ح كننن سةليدكنننسس أيينننسسيعضنننعس  كحنننسسج نننسيينس ةننن  سي ة ننن س
 حنننسجن،س نننسيينسالسيحنننيحهس ننناسكلحطننن سجينننس،س نننسيينسكة ننننس ع فكنننسس نننيس لنننأسةنننسزنس

نس ه نننساجحكننس سهننيساجي ننيسي نس نننساج  ةنننسجةنناس يننسس نس  نن ي،سي نس ة نن سجهننسس 
ج سيظساس دكندس ننساجحنأ.سيعلكنهس ك يك سيكع  س نساجظلاسياجفيض سإج ساجيي سيا 
ةسنسي يسةليدكسسعسضحسسجي يسيسدكن.سةك سةسنس إ ةسنسيسدكنس نس    ناسةليدكنسس
 ةنناس يضننسهسسي يييهننسسإلاسةسيننتس نندس  ضننتس   نناسةنناس يايننأساجفيضنن سي يننسط س

ظلاس يسحكس هنسسهنيس؟..سةكن سةنسنس إ ةسيهنسس نس  ن س ي نيسةليدكنسسدينساج  ننساج
 ي يهسسهي؟.سةسيتسهيسكس نيسحسجننسةليدكنس،س يط ننسظهن س كهنسسةناسهنلاساجحن ا س

ساج يحيسياجي يس يساجحل .
س

 الصالة 

 معا 

 
 سجيةنن نسج حظنناساجيننسشس  نن  طسضنن ي  ساجعنن ي س نننس الاسي  ننسه سسالصدد  

حنننننس حس نننننسإجنننن سهننننلاساجعنننن ي ،سيعحيحننننسس نننننساج حننننسعأساجحكننننس ساجكي كننننن.سيي
ياجحنن اعست،س   حنندكنسعيهننسس حنناساج ننيعسجييظنن سإجنن ساأ ننكسعسجننكشس  يظي ا يننسسس



 

 

43 

43 

اج    ةننز سعلنن ساجننلاتس حةننأ،س نناس نننس يظي ساج ؤكننسياج حنثساج  ن  ك.سي لنكس
اج ؤكنسض ي كنسجعل س ةسنساجحأسياالي  سع.ساجحل سهيساجي تساجليسية شس كنهس

سكدعاسإج سحكس يس،سيح  كسس نسكسكليي يسسكي كسسك.جليي س نس
حكس يسساجكي كنس يساجةفكينس لكزننس نسجة ك ،سجندكيسساجة كن س  نسسك ي نأسع لنهس
يجننندكيسساج لكننناس ننننساجي نننت.سي كننندس ةنننحنس ننننساجي نننتسيةننن طكعسعلجهنننسس نسيةننن حكدس
 حنننداثسكي ينننس،سة نننسسحننند ت.سيحننننس حس ننننسإجننن سي نننتسييحنننتس كنننهسإجننن ساجحنننيتس

حننننيتساأ ننناساجنننليسكنننندعييسسجلحنننيد سإجننن س ةسةننننكستساجحنننأ،س لننننكساجنننداعليس كينننس،س
اأةسةكستساج يس دسيةنينسيةنكيسهسس نيسإي نيسال يسسي يسيك ينس.س سجحنل سإلنسإيحنستس
 ة ن س  ننسسهنيسةننلا.س نس حنليسكحيننيس نس ةننينس نيس  ةننزساجحنأ،ساجحننل س حيننيس

نسجنيساجة س سج سسهيس ي يدس يس ع  س ع س يس،س نسكع  سإج ساجةطش.س  سس سجيةن 
 هيسةاسلجكسي ة  .سياجحل سهيسج سعس عساجياحدساجليسكح يي،سلاكساجليسكة  س
جيس ك  نيساجةن كن،سلاكساجنليسكفيضنييسأ نيشساجحكنس ،ساجنليسكح ينسس  كحنس،سياجنليس
كنندعييسس  كحننسسإجنن ساج زكنندس نننساجحننأسياجحسطفننن.ساجحننل سهننيساج احنننس ننيساجهننديع،س

سحضي سااساج  ةاس سجلط .
يساجهينندي اشسةنناس ةننسعسجلحننل س حننس،سحننل س ةننكطنس    ننعساج  سعنننس نن

هنيسحنل س  ننسيحنأ،س ندعيس يحسااس نس نزي سةناس نعص.سي ندسدعلنتسةليدكننسس
 ح كنسيةهيجنس يسي تساجحل سهنلاس س حننس ل هنسسا.س نيسي نتساجحنل سي  نساسااس
ةسيننتسيننسدكنسيةليدكننسسيةنناسا عنن كنسك فننينسعلنن س ننداساج ةننسيا .سةننسنس إ ةننسنسةنناس

نسكطلننننأساجيفنننن انسعنننننس ةنننني س لننني ها،سةننننسنس إ ةننننسنسةنننناس ننننيهاسانسك ننننة س نننيهاس 
اجيح ن،سيح نساجحأسياجحكس ساج يسع  يهس،سيةسنس إ ةسنسةاس يهاس نسكطلنأساج ني س

سجلعلصس نس يسيك هسياج علصس يهس.
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ةسينننننتس ح ي ننننننسجنننننكشس ننننننس  ننننناسينننننسدكنس يحسج سس د تسةليدكسس   س أيهسس
اأةهاسجهسس نس  سيأسيفةنهس،س حن شسس حةأس اسي نس  اسااس كضس،س ح شس ن

 نساأةنهاسعلكهنسس نس حند سإ ةسيكننساجي نيس نيساجحنأسياج عسكنن،س  نسهسااسي  نسهس
ا عنننن كن،سي نس إ ةسيهننننسسهننننيس كضننننسس نس  ننننيشساجحكننننس سج عنننن كن.سيهةننننلاس يحننننلتس
 د ك كسسإج س حي سجحكس هس.س  دس سعتسهيس كضسس نساا،سإجنهس ح نن،سيةسينتس نيس

س.س سج ةك  سعلاساجحكس س ة ةأساج حي س نسعلاساجحأ.ط ك هسسإج ساا
ك ديسانحةسشس سجيحد سع ن  سإيةنسيكنس يه كنن،سياج ةنأجنسجكةنتس نسكةنينس
اج ننعصسجيحنننده.س لنننكشسانحةنننسشس سجيحننند س نسكةنننينساج ننن عس  فننن دهسالس  كننن سجنننه.س
 سة طسع يسس نسيةينسيحكدكنسي عسلجكسيةينسةنحداع،سأيينسسيحن  س أيينسس نزعس ننس

ن،س نننس  سعننن،س نناسي ننزعس نننساجةننينسيفةننه.سانحةننسشس سجيحنند سهننيس ننحي سعسزلنن
 حداسةينساج  عس زعس نس يع،س نسكةينس  طيعس.س حي س نساج  عسالس دييسجه،س

س حي س حداساج د  سعل ساج لؤاس يس يا هنسةينسك ديسيةأيهسكح اسضديس.س
إّنسانحةننسشس سجيحنند سي ننحي سانيةننسنس يننهس ننليأ.س ننأيسليننأس؟..سليننأس

جي يدس؟..سليأساجدكييينس؟..س نس  اس نس؟..سالسيح  سانحةسشس سجيحند س نلا سا
اج يت.ساجحدكدس نساجينسشساجنلكنس ي ن هاساجفيضن سحل ناس هناسييجندياس نيساجفيضن .س
ج دسع  ياساج لكاس نساجطك نسياجة ك س نساجة اهكنسيةيعساج حس لن.سيأيهاسجاسك ح  ياس

 س نيشساجحنأ.سية نسسةنسيياس ي نني كنسعلن ساجحنأسإطل نس،سكظلنينسغكن س ننسد كنسعلن
س. ننيسعحننن سةنننس  س نننيساجفيضننن سالسكةنن طكحينساجكنننياسةنننييس نسكي لنننينساجفيضننن 

سياجحأ،س  اساجعي سياجة اهكن،سك ةنس نسكي  اس نس كاسإج س كا.
هنناسكحيننيسهننلاس نسالس فنن س نننساجفيضنن ،سي ّنساأجنناسياجة اهكنننس ننيساجحننسجاس

 سحنأس طفنسجهاسح نسسغكن س  ن يطس؟.سة  هسس  كحسسإ   نس ساجياجندكنسإجن ساج ند  سعلن
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اج  ننعسياجحنن ا سي سجي ك نننس نننساجفيضنن س هاس ة يأسعلكيسس  كحنسس نسيحنسييس ننس
؟.سج دسة  سج نسنس نياسةنس   س نس نساس نساجحنأسجنكشسةنييسيهنا.سهناسةنسنسعلن س

سح س؟.
 يسس نؤ نس سنضنس نسإجن س نسع   نيس  هينتسجنيسعلن سي نيدسط كن ،سلجةناس

ط كنننن ساجعنننن ي سهننننلاسك طلننننأس يننننسس  كحننننسس نسهننننيس يضنننني سهننننلاساجة ننننسأ.سإالس نس
سنس نند  يسسعلنن سإعطننسعساجحكننس س ية  نن س  سجيننسساج ننيه يس سع  س يننسسةسزيننستس  نن كن
ي   لهنننسس ننننسا عننن كن.ساجة كننن س  نننسس ل نننهس نننيسهنننلاساجفحننناسكننن ةلاسعننننساجفننن دسيع نننسس
 إ ةننننسنساجفنننن دس نسك ننننياس ننننه.سيجةنننننس ننننسلاسعنننننساجحنننني  ساأة نننن ؟.سهنننناسكي نننندسحنننناس

س سسهيساج  سعنساج يسي كدس؟.ا   سعيسيةكسةيس؟س
جديسعد س  سدئ.س ح ييساج  سعنساج يس ّ  حيسسعل سةةن س  ن  ساأيسيكننس
ياج  ةكننزسعلنن ساجننلاتسعلنن س ننلي س    ننعسك حنن ساجيننسشس كننهس سجيزاهننن،سياجحنند س
ياجحننننأ.سجننننكشس إ ةننننسنس    ننننعس نسكننننؤديسيظكف ننننهسإالسإلاس هنننن اساج حيكننننينس  لننننكس

اجعسحنننس هنناس يسحس ننستس نننسكحننكطس هنناسساجيظكفننن،سيهننيسجننكشساه  س ننسس حس ننس ها
  س نن  س حةننأ،س نناس نسكه  ننياس  كحننسس حس ننستساجةننا،سكحيننيوسااله  ننساس سجحننسجشس
اجحساسيعسزلنساأ ا.س يسس ؤ نس أنسةاسياحدس يسسكةك س يس حلنسيحيسهنلاسااليف نسحس

سحكثسيلعسط س أنسيلِحأ.
 سإجنننكها،ساجي نننيس س  نننسهسااليف نننسحسكحينننيساجحنننيا سياج  ننننس نننس ع كنسياالةننن  س

يعحيحسس يجزكساجنلكنسك يجنينس  نكسعسالسيحنأسانحنيسعسإجكهنس،سياجةنلاساج  ن  كس
اج   نننسداسعنننننسحس س يننننسساج  نننن  ةنسيةكنننن س إ ةسييننننسس نسيي ننننيسجي حننننياسإجنننن س  ننننكسعس
 دكنند .س يجنندساج  سعنننساجحننسجحنسعينند سسك نند ساأ ننعسصس سج  نننس  حضننهاساجنن حا،س

سساس  حضهاساج حا. سج  س ةنس عس حضهاساج حا،سياج حي س ساله  
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اجحس ننننننساأةسةننننننكنس نننننيس نسيةننننننينسي نس اجفحناساج ننسجيسكحينيس سالي  ننسع س
 دسيةينس لز كنس س  س ساج سيينسس.ي   كس عسا ع كن،س  لأسانيةسنس  ةزسجلح كن

يجةييسسجةيسس للَز كنس أنسيحأ،سأنسكساجحأساجح ك يسكي نلساجعني سك.س  نسس    حينسس
جطس ستساجحنأسياج عسكننسيااله  نساس نسج  كعس نسس كي يس سجح سياجةلاسعيد سسية ش

س   ع  س يسدياعليس.س
س
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 الفصل الثاني  
 

 االنتماء 

 
اجفحننناساأياسإجننن سانحةنننسشس سجيحننند ،ساجعنننياعساجنننليسيحنننشس نننهسستطددد  

عينند سسيةننينس حننزيجكنس ننيسيحنند س س نننس يح ننن.سكح ننس ساج ننعصسانيةننسييسإجنن س
جحس نسإج سإك سنسي  نس عصسإيةنسييسحس نس ةسةكنسياحد سعل ساأ اس السيهيسا

 فيسس.ياحدسعل ساأ اس ه.سيجةنسلجكسالسكةفيس  دا،سأنساج  ةلنسالس  ي  سهيسك
ةاس يسسحس نسإج ساالي  سعسجكشسإج س عصسياحندس  نطس ناسإجن سعسزلنن،س حند سع،س

ج س  س ن،سيعلكهسةيعحصسهلاساجفحاسجلي  سع. س   يعنسيا 
ةنن  لا،س نناسي  حنندس نننسلجننك،س يننهس هنناساالي  ننسعس هنناسجةننيسيي ننيس س  ننسهساال

جي ييسس س  سهسح ك يسساجداعلكنسييض يس.سيجنسكةنينس إ ةسيينسس نسيةةن ساج  ن  ساج نيس
ييلنن س يفةننيسس هننس،س  نن  ساجف دايكنننسياج   ةننزسعلنن ساجننلات،س لننكساج  نن  ساج ننيس ح كيننسس
ي حزجيننسس ننيسيفننشساجي ننت،سإالس نننسعننلاساالي  ننسع.س ننسج غاس نننسلجننكسكيطننييساجنندا عس

سنيةسييسإج ساالي  سعسعل س  سج هس كضس.ا
 نننيس لي ينننسسحس ننننس ط كننننسجل  س ننناس نننعساج  سعنننن،سةنننياعس ةنننسنسلجنننكسةنننحكسس
جلححنننياسعلننن ساجح سكننننس يساجححنننياسعلننن ساأ نننسنسياجط أيكينننن،سجية  ننن سييؤةننندس
هيك يس،سيجية عداساج  سعننسِن  نستس ندا  يسسيطك  ينس،س ناسيح ن سجل  هيننسعلن س يينسس

 ينننسس ؤ ننننساس سز نننسسعس نننأنساأةنننسشسس نننيس نننلي ساجحننن ا س  ضننناس ننننسا عننن كن.سيس
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ط ك نننننننننساةنننننننن عدااساج  سعننننننننستسجلنننننننندكنس انيةننننننسييسجننننننكشسدكيكننننننسس يس  س كننننننس،س نننننناس
ياج  س نسجكهك نس حدهسسعل سا ع .سي ةس  س أضك س يهسجيسجاسكةنساجندكنسياج  س ننس
اج ننيسكةنن عد هسساجيننسشسةححننيسكضنن  ينس هننسس حنندهاسا عنن سج ننداسهننلاساجنندكنسيهننلهس

س نس  ظه س ع .اج  س
هننناساج ننن س  أحننناس نننل كسس نننيساجةنننسزنسانيةنننسيي؟سج ننندس يحننناساجفكلةننني س
اجف يةننيس ننسنس ننياسةننس   سإجنن س نساجحننأسجننكشسةننييسح كنننسياحنندس نننساأ ننعسصس
  ننياس سج هس ننهسح كنننس ننعصس عنن س هنناسيحنننس نندعيينس  كحننسسأنسيحننك سيي ننيتس

ةنننييسس نننيسحننن ا سسالسكي هننني؟س ننناسهننناس نسةننناسحنننفستساجةننن اسياجي ننناس كينننسسجكةنننت
سحس ستس يطيسحس  يسسإج ساج في سعل سا ع كن؟.س

يك يدييسةس   سإج سي ط يساج زكةكنوس سسهيس حاساجحس نسإج ساالي  سع؟س
هاسهيس   دسط ك نساج حس اس عسانحةسشساج عحيس ف دانساأ سن،سياج  نس ةنس
 يساج حي س سجهيكنساجليس ي  هساج  سعن.س اس نسهلاسانحةسشس سالي  سعس زعس هاس
 نس حلنسةاس عصسإج ساجح كن؟سهاسانحةسشس سالي  سعس  س اسجض اسيفةهس،س
سيةطس يليسكة شسجلي س ستسياأ  س س سجي يسي  س ةنساجةاس أزهس هسسي  س هس؟.س

اج   يعنننننسهننننيساج ح كنننن ساجظننننسه يسجهننننلهساجحس نننننسإجنننن ساالي  ننننسع.سإالس نس
 سا ع كن.س ع  دس إ ةسنساج   يعنس نس ييل سعل سيفةهسس ؤ ينس أيهسس  في نسعل

يينسس  كحنسسيي  نيسإجن س نيشس  نساالي  سعسك أس نسكةينس يس لنأسةناساة  نس ،سيا 
  نن  ك،سهننيساج ننيشساج  نن ي.س نندسيةننينس   ننل كنس ننيسعسزلنننس حكينننس يس ننيس  س نننس
 حكيننسيجةيينسسينأ يسإجن سهنلهساأ اسجييفن شس  نساسا عن كن،سجيعند هاسيي   ناس نيهاس

ج  سانيةسيكنس  كحس.ساجحطسكسساج يسك ل ييهسسجيس،سيا 
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اجةننفكينسكس   يعنننس نننساج  سعننستس ننيس  ةةنننننننننتسكسس4699 نننننننننيسعنننننننننساس
 كتسعيكسس نيساجضنفنساجي  كنن،سعلن س حندس  كنساس لكلننس ننساج ندش.سيةنسنس ك ينسسك نعس
 يس يط نس هلهسس نساجفلةطكيككن،س  ك سس نس س ع.سيةسنسةاس ك اييسس نسانةلاس

يةسينننسسكحك نننسنس نننيساجطنننس  سة نننسسةنننسنساأ ننن س نننعس نننسجةيساج كنننت،سعلنننيسي سط نننن،س
اجحلنننيي،سي ننندس نننلالسةننناس نننسس يةنننحه سسج ننني ك ساج احننننسجينننس.سي ننندساةننن   لتس   ننندَ يس
   يعنساجةفكينوس س يس يطيايكتس سيةس ي س س  كنس يالسيغندك ،سيعنددس عن س ننس

ساج حي كنس يساج حلن.س
س   نساسغندك .سةسينتس حنسييس عيد سس  تس زكس  ساج  سعنساجحنيك  س   لِ ينتل

لاساج عنيسيةسينتس ف  ن سإجن ساج ند  سعلن ساجةنلا.سإالس يهنسسةسينتس ةن   لييس نساج ن
ةل سسز  هسس س  ةس  هسسي   هسسيعكيكهسساج  ا  كن.سةسيتسكس  ةلاسكس نسعلاس ةن هسس
ةل ننسس س يننسس نندا.سي نندس ننأ  تس ننداس ننسأجاساجنند كنس ننيس لننأسياجنند س يال.سةسيننتس يالس

 نيساجحن اخسجةنسعستسي نسسةسينتسد ني س حسييس حسيس س ظكحنسيةسيتس حكسيسس ة   س
س  هسس ع ل سعنسد ي س يس اس ةكحكنسةسيت،س اسكهيدكن.

يحنننساج  نن س  ةننسيينس ننيس يه يننس.سييي  ننيس  كحننسسإجنن سإيةننسيكنس يةةنن  س
ياحد .سيحنس  كحسس حس ينس سي  احستسيجينسس لنيأسةلك نن.سيةناس ينسس حس ننسإجن س

س ننسإجن ساجحنين.س ننسعنلاساج حي س   دك سا ع كنسي ه هاسجنه،سييحننس  كحنسس ح
 يالسيغننندك سإية نننفتسجنننيسحس ننننساجضنننحفسعسإجننن س لنننكساج ننني ساجعفكننننساج نننيسك نننأس نس

س ل شس لي يسسي نس اس  حاساي  سعيسس   سدالس ياساجيظ سعنساجدكنسياج  س ن.
ك  س هساجيسشساج حس كنس ة كسسإجن سد  ننسة كن  س ندا،س كي نسسي نديا.سيي ك ننس

 نننسسكةنن  ك ينسإجننن ساجحننأ،سحنننأسكة نن سجهننناسسجضننحفهاساجياضننشساج ة ننني سغسج ننس
 ك  ها،سحأسكفها.سيهاس نس ه هاسك عس نيهاسيني س ننساجةنلاسياجط أيكيننسك نلأس



 

 

51 

51 

يجنناسكنن اس  ننياس  سع يننسس ننيس ننيا س كننتس ا ع كنسإجنكهاس ننسعنلاساجحنأسياج  نن.س
سعيكسسإالس ة أسغدك سي يالسيا ع كن.

لكلننننسعنننلاسية كننن اس نننسسع  نننتسإجننن ساج ننندشساج نننيسالس  حننندسةنننييس  كنننساس 
 نننيال يساج  حننندد سإجننن ساج  سعنننن.سجننناسكةننننس إ ةنننسنس حظننناساجكهنننيدس هننناس غ  نننيس نننيس
اجحننننك س ننننعساجفلةننننطكيككنسحكننننثسةيننننتس ةننننأاسسكس َجةننننَتس ننننيسعطنننن ؟سكسيجنننناسكةنننننس
 حد سعيسساجفلةطكيككنس كضنسسةنحداعسال حنسجيسس نسجكهيد.سةنسنس ننساجحنحأسعلكه نسس

االعن ل ساج  نس ي.سي سجفحناس ؤكنساج  ساساج عفيس حتسع سع ساالع ل ساجدكييسيس
 ننننإنس ديدس حنننناس حنننند سزيسساجننننلكنسز يننننسهاس ع لنننن سعنننننس ديدس حنننناس حظ يننننسس  ننننسهس
  نننننعسصسكي  نننننينسإجننننن س  سعنننننستس عننننن ي.س نننننيحنسيحةننننناسعلنننننكهاسي  نننننسسج عسي ينننننسس

سي حح س يسسي حس ل يس.
  ننلة سعطلنننسيهسكنننس ةنن ي س ننيس ي ننسياس ننيساجةنن حكيستسعينند سسةننسعدتس ننيس

ة ييكن،س   يعنس نسيزالعسة ينسةس  كنسيس    كنس يظكاسا   س س عس  ساس 
 نننننس   ة ننننيس ع ننننساساع ننننداع،سيحنننن اشسةنننن ن،سي نننن طن،سيةهينننننسةنننن ينسي نننند اعس
ة ينسيعل سعسيفنش.سيج ندسا ن  ةيسس حنس،س ةلينسس حنس،سيي ينسس نيساج دهنستسيجناسكةننس

ج ندسع نيسس حنسسةأ نعسصسس. يس يسسكح اسعييايسس يسإ س  س داسإجن س يس زننسكي  ني
كنسج  سعست.سج دسةسيت،سإنسحشساج ياسحي  سع  تسجيسعننسةكفكننسيجكشسة   ل

 حننن  يسس  نننسهس حضنننيسساجننن حاسعيننند سسالس ي ننندسهينننسكسكسعل نننستسكس ع  ينننسسع نننسس
ك ي ننأسعلكيننسس ننحي هس  ننسهس ننعصس ننس.سيةسيننتسإ ننس  سحننيك  س ننداسع ننسسك ةنننس نس
  ننديسعلكننهساج  سعننن،سيةكنن سكةننينس داؤهننسسجننيس  ةيننسس نننساج يلننأسعلنن س ححنن س يسسس

س حس ل يسسي  اعيسساج ة  نسعنس يفةيسسيعنسا ع كن.سيس
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اج  هيننننننننسعلكنننننننه،سيهةنننننننلاسكلّيجننننننندساج  نننننننع.س كليجّننندسيهننناساج فننني ساجحس ننننسإجننن س
 ع  يننيس ةنن  س ننيس   ك كننسس أيننهس  ننساساة نن سةس د ازكنننس ننيساج يط نننس ننسج غاس نننس لنننس

يننسعددساج ةكحككنساج ي يدكنسهيسك،س كسةنس سإجن ساأدكنسنساأعن ي،سيةناسلجنكسجل  ه
عل س نساج ةنكحكنس  ضناسي  نيي.سيةنلجكس ين س ند ايسسحنياس  سع ينسسسيعلن س  ناس

سهلهساج د انس ي يساج حح ست.س
ةكنن سيحننليس،سيحنننساج ننيشساج  نن يسإجنن سهننلاساجحننساساجننليسالسي نن  س كننهس
  ةننكاس يفةننيسسإجنن س  سعننستس حةننأ،س نناسيي حنناسةنناس  سعنننس  نن سضنندساأعنن يس

يعسةننييسج أةننكشسيهنناسةننطحيس س ننهسيةناس ننس سكحننسديساج ننس ساج  ننسي سجننه،سالسج ن
س سج في !.س

إحننديساج ه ننستساأةسةننكنس  ننساساجيننسشسهننيساج  حننيسعنننسطنن  س  ننيكاس
هنلهساج نند انساج ننيس فحننليسسعنننس حضننيسساجنن حا،سي ح  نننسةكنن سييفنن شس حننديسسعلنن س

سا ع ،سيةك سيعل ساج  نسياج ةسنساجليسي حسي س كه.
س

 عودة

 إلى الطفل 

 
ضنح سإجن سضنح ،س ننسضنح ساجطفناسسحكس ينسسجينزاس ننساجي نيس ننستمثل

اجحننننيك سإجنننن سضننننح ساج ننننك ساجح ننننيز،سيعننننلاسحكننننس سةنننناس يننننسسيحنننننس ح ضننننينس
يكحن شسس.ج يهسك،سياج ن ا،سياجحنيادث.سيكة ننساجضنح س نيس لنأسةناسياحندس ينس

اجضنح س   ننسعحن نسجلفيضن سياالضنط اأسإلاس ل ضنيسس ةن أسضنحفيسس سيكحنن شس
سَتسإجكيس،سيةيسس يضعسحأسي  دك .   نسح ك كنسجلةلاسياجف حسإلاس ل ليسسي ليحِس
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ك كنننننن ساجضننننننح ساجةننننننعطسعينننننندس حاساجيسش،س كضنط  ينسجةن س س ةنسعس
نسةننسنسس.طفننا،سيكنني ظساجضننح س ننكهاس ةنني ساج لننأسياجيضننأ ي ننيفشساجعطنني  ،سيا 

 لحيظسس حي  س  ا،سكد عساجحأس حاساجيسشسإج ساجحأساج  لةي،سإالس نس إ ةسنس
سه  س يسس ي يسيعس كنساجضحك .اجضح س نسكف شس لي يسسجلحسطفن،سي ةسيس سال

إنسيةنننن انساجضننننح سة ننننزعس نننننساجحكننننس سكحيننننيسيةنننن انساج ننننيت،سلجننننكسأنس
اجضننح سكع  يننسسعنننساجضننح ساأة نن ساجيهننسزي،سلجةنناسهننيسضننح ساج ننيتسيفةننه.س
حنننني ساجح ننننا،ساج نننن ا،ساجةننننك سيحننننيساج ننننيت،سإي ننننسسهننننيس  احنننناساج نننند  سيحننننيس

 يسسضحفيسسييا حكننساج نيت،ساجضح ،سيي اهسس ضسد سجلحكس سيجلجكسيية هس.س إلاس ية
لاس  ديننسس نسيةننينس  يكننسعس  ةننّلطكنسداز ننس،س إي ننسسيحنننسييةنن س ننزعاس نننسةكييي يننسس يا 
ييحك س يسيها.س نسيةينس   اسكة ي أس نسي  اس سسيحنسعلكه،سهلاساج نزك س ننس
اج ي سياجضح سةيييسس   ا سكحييس نسي  اسا ع كنسييح هاسة سسها.س نسيةينس   اس

 حنننسسةننناس ي نننسطسضننننحفهسي ي نننه،سأيينننسسيح نننس س حضنننيسساجنننن حا.سكحينننيس نسيننن   طس
 سجضح س لد ةسسي   يالسي ح يضسسج ع كنس ي يدس نيس لنأساالي  نسع،سيهنيسعلن س

سهلاساأةسشس ي يدس يس لأساج  س ةنس عسا ع .س
كح اساجضح س نيسداعلنهسةن اس ننساج ني .س نساجحن اخسياج  ننساج نيس ي حنثس

اأضننح سك ةنننس نسكةنن دعيس ننييساجحننأسس نننساجضننح سك ةيهننسس نس فنن شساج لننيأ،
 يساج عصساأ يي.سهاسكة  كأساأ عسصساأ ييساة  س نسحأسأيهاس حي  س
السياعكنسك ح  ينسعل سهيكنساجضحك ؟سسهاسكحل ين،س ط ك نس نس،س نأيهاس نيسكنياس
 نسسةننكةييينسضننحفسعسيكحنن عينسطننسج كنساجحنين،سطننسج كنساالع نن ا س هننا،سطننسج كنس

ساجحأ!.
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عس  كنناسيجةيننهسإنساالي  ننسعسيا نن  كنننننع.س نننننيسةننننناسعل ننننننسهينننننسكس ي نننننستس
ضك سي ي ستسيحنكا،سيلجنكسعيند سسكةن دعيساجينسشس نسسهنيساأ  ناس نيسةناس نيها،س
 كة  ننفينس ه نننساجح ةنننس نننسحسجنننساج ننحي س سجيحنند سإجنن ساالي  ننسعسإجنن ساج   نني ،س

س ه نساجحطسعسياأعل،سيةاسك ح س   دا س حكنس نساال  لعساجحكس ي.
كس كضننسس ي ننستساجظننلاسياجة  ننن.س ننيسةنناس يننسس سيننأسيعلنن س كنننسحننساسهيننس

 ة يفهساجظلا،ساج نيس ة ن سعننسيفةنهسس نكنساجحنكنسيا عن س نيسيعكينسس ننسعنلاس
اجيضنننأ،سياالح نننسط،س يساجة  نننن،س ننننسعنننلاس  ننناساالي  نننسع،سأنساالي  نننسعسك نننديس

س كزسسكحطاساجح كن.س يسهلاساجحساس إ ةسنساالي  سعس نسكةينس ؤج س.
طفنناسييالد ننهساةنن ك سظسس دكننداسجل لننأسأيننهس يةننحه.سكنندع سك  نناساجح نناس سج

جنن ساجحطننسعس نننسيفةننكه س.سك   نناس اجياجنندكنسإجنن ساجي ننيس ننيسحننأسيايف ننسحس  حننأ،سيا 
ساج سيأساج  كاس نساالي  سعس يسةكفكنساة دعسزهسجض  نس يس لأسانيةسن.سس

ياالي  ننسعس  كنناس ننيفشساج  نندا س سجيةنن نسجلطفلنننسأيهننسس حلنناس أيهننسس ح ي نننس
 يهننسس يجنندساج ه نننسجننديسياجنندكهس.س ةنن هس،سي يهننس،س يننلك هس،سجي هننسسي  سيكهننس،سةلهننسسيس

  يجدس ننساالي  نسع.سي ننسعنلاسهنلاساجيني س ننساالي  نسعس  ند س سة  نس سيفةنهسسي نسس
 طليأس يهسس نس ح حه.سي يسعسعل سلجكس إنساالي  نسعس د ةننسجلحنأسين حلاس كهنسس

حكنثسإّنسةناس نعصسي علني سي نيعسااليف سحسعل سا عن كنسياجحنسجاس ننسحيجينس،س
س يسعسج يسس هاسي ح  ا.

 يحنسالسية   س ننسيحنن،سيالسيحناساجن سإيةنسيك يسساجح ك كنن،سييحننس نيس
حسجننننساينننزياع.سسيجةينننسسية  ننن سلجنننكس ننننسعنننلاساالع  نننسدساج   نننسداس نننيساجضنننح ،س

 ياج حلاس نسعلاساالي  سع.

س
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 فرح وألم

 االنتماء  

 
 عحننكنسيحنننفستساج عحنننكن.سعلننن س نن ساجةنننيكنسةكنن س  ةنننينساجستعلمدد 

 حل تس  يسعساجةيكنساج  ة  .س يسجحظستس حكينس نساجطفيجنس ة   ساجطفلنسةك س
كف  ننن ساجياجننندانسإجننن ساجحنننأ،سيحس  ه نننسسإجننن ساجننن حةاسياالةننن حيال،سي حكسينننسسعيفه نننسس

سيةيعس حس ل ه سس
ي نسعلاس حسةكةهسساجداعلكنس سالة زنسأسياجيضنأسياج  ن دس ة  ن س نأنساالي  نسعس

ساسييا عسعط .ححأس 
   هسهلهساجلحظستسطحيستسعي ن س نيساج لنأ،سي حناس سجطفناسإجن سحسجننس
 نساالضط اأسياج حسيس ساج سةكنسأيهسسضحكفن،سعدك نساجحيا،سي ف   سإجن ساج ند  س
علنن ساجنند س سعنننسيفةننهس،سي   ننسسالس ةنن طكعس نس فهنناس ننسسكحنندث،سي   ننسسالسكةننينس

 ة  ننه س د حننهس حكننداس ننيس ع ننس س إ ةسيهننسساج ح كنن سعنننسغضنن هس.س كةننينسعلكهننسس نس
سي يدهسساجة كن.

 هننلهساجننلاتساجلياعكننن،سهننيسيفةننهسساج يط نننساج ننيس ة يفهننسساجظننلاسيحكننثس
ك طي ساجظلاساجداعليس يسيفشسةاسياحدس يس.س إلاسةسنس حي ساأطفساس سالي  سعس
ياجضح س ةسيسسج طنيكحها،سيةنح هاس حةنأس ندالس ننس نسكةنينس ةسينسسج ني ساجحنأس

 ةسينننسسكةننن شسجهننناس نننأنسكةيينننياسهننناس يفةنننها،سعيدزنننلسكيحنننداسي نننيدساجحنننأساج ا طنننن،س
 سجية نسإجكها.سيالسكةنينساجحنأسةنييسةن ا س سك نيدهاسإجن س ند ك سحن ك هاساج عحنكنس
ي ع  س ع س سي يدها.سيهلاسهنيساجنليسكحيكنهسةنس   س  يجنهس نساجحنأسجنكشسةنييس
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هيسس ع .س سج  س ةنسياج  نسالس ح حسنس  ضنن سسجح كنننس ننعصس نننس  نناس ننعصس
دجننكلسعلنن ساجنني   س نناسا   ننس اسإجنن ساجهيكننن،سعل نننسجلضننح ،سدجننكلسإجنن سعننداساج نند  س
عل ساجي نيدسي ح ناساج نعصسج ةنؤيجكنسحكس نه.سي نيسهنلاساجةنكس سكحن شساجي نيدس
هنننيساج ننني سياجننند س سعننننساجنننيفشسياج  ننن يتس نننيسغس ننننساجحكنننس ،سيسكننن اس  ينننأساجحنننأس

سياجضح سياالي  سع.
سا،سيعحيحنننسسعيننندس  حلننننساج لنننيغ،سإجننن ساع  نننس سهنننلاساأجننناسكننند عساأطفننن

 ةيكنسهيك هاساجعسحنس ها،سجكححلياسعل ساة  لجهاسعنسياجدكها.سإالس نس إ ةسنس
هنننلاساأجننناس نسكننند عساأطفنننساسإجننن ساج طنننس  سياجعننني س ننننس نسكةيينننياس نننسسهننناسعلكنننهس
ياجعنني س نننساج ح كنن سعنننس ج هننا.سةنناساج  ننسا،سيةنناساأجننا،ساجننليسكع  نن هساأطفننساس

ي هاسيعل ننننننس هاس ننننننعسا عنننننن كن.سيكّةننننننينسعحننننننسزصسيحننننننفستسكننننننؤ  سعلنننننن س طنننننن
 عحنننكس ها.ساالي  نننسعسكحينننيساجحسزلنننن.س نننإلاسةنننسنساجياجننندانس ننندس ننن حسس يحساج  نننسد  س
ياجي يس يسط ك ساجح كن،سيكةينساأطفساس دس يحن ياسيةنسعدياس نيسحنيعساج ن ا اتس

يسعل نياساجعسحنس ها،سي حل ياس نسك   لياسا ع كنسيكح   ييهاسيكيف حينسعلكها،سج
ساجحكس س علسيعطنسعس نعسا عن كن،سةنكةينس إ ةنسنسهنؤالعساأطفنساس ك نسس حندس نس  نَّ
كحك ياس  ةسالس ع يس نساالي  سعسياجي يسيحيالسإج س  حلنساجيض س ةهيجنس ة  .س

سيةكةييينس ة  سايف سحسس  سهسا ع كنسأيهاسعس ياساج  نسي  ةنساج لأ.
يساج ننيس   طيننسس حننس،سي نن  طساج  ننس ةنسهننيساجحننأسةأعننلسيعطننسعسياج  نننسهنن

اأطفساس عسياجدكها،سي   طساج  كاس سج   ضن،سي   طساجطفاس عساج حلا،سي   طس
اجزي س سجزي ن،سي   طس كنساأحد سع،سي   طساجيسشس يا  س هاساجحس ن.سياج  نس ي عس
 نننساج ح  نننساجحدةننكنس ييننسس ننيس  ننسنس ننكنسكننديسا عنن سيانس إ ةسييننسس نسييفنن شس  ننساس

 نسيةينسع ضنس ة ني كنس حضنيسسعلن س حنا.ساج  نس ةنسجكةنتسحسجننسا ع كنسيس
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الس ي ننننننسسيا ننننننعس  يكنننننن .سياج  نننننننس نننندعي س سةنننن   ا سجلي ننننيسياج ح نننن ،سيا  ةننننننةييكن،سيا 
 إيهنسس  نن حسي ننؤديسإجنن ساالية ننس .س يهننسس  نننسالس ننؤديسإجنن سا نن لكسا عنن سجننكس يس

ج ساجح  كنن.سي  ناسةح هسإكسك،س اس ؤديسإج ساجف حس  ياه كسي دعيكسإج ساجي يسيا 
سهلهساج  نس دعيساج  نساج يس يسداعلكسج علنسعنسيفةهس.س

إّنساجضحك ساجليسكحك س يس  س ةنسح ك كنس نعس نعصس عن ،سجننسكن يس
سضحفهسيةأيهس يعسكلدان،سة يعسةل ي،سجةيهسةكحشس أيهس ح  اسيجهس ةسن.س

يعلكننهس  إ ةننسنساالي  ننسعس نسكةننينس ةسيننسسجليف ننسحس سالضننس نسإجنن سإ ةسيكنننس
هس ةسيس سية   س كهسةاساأ كسعساج يس ةينس عحك يسوساجحسزلن،ساج  س ن،ساجلين،سةيي

اج  يجننننن،ساأيي ننننن،سةكفكنننننساج حس نننناس ننننعس  ةننننس يس،سةكفكنننننساال حننننسا،سةكنننن سيحننننأس
ييح  اسا ع كن.س يس لأساالي  سعس ة نسح ك نسةيييسس عنليسسي يدينسس ننسا عن كنس

يةسيكس.يةيييسس حس نسإج ساج طي ،سةأ  اد،س سدكس،سةس سكةيجي كس،سيا 
جيفة س يساج  سعنساج حكطننس سجطفنا،سةسجح نك  .سياج كزننساأ ن أسةسج  كنن.س
 سالي  نننسعسالسكي ننندس نننيساجحسزلننننسياجح نننك  س حةنننأ،س ننناس نننيساج د ةننننسةنننلجك،سحكنننثس
ك ننس كساجطفنناس ننيسحكننس ساج  كنننسيكة  نن س حينن س يةننعسجلي  ننسعس ننعسا عنن كنس نننس

كن،سياجليننن.س أحكسيننسسكل  ننيساجطفنناس ننيساج  كنننسيفننشساج دكيننن،ساج يط ننن،ساج  س ننن،ساجنند
  عسحننننسس ع لفننننكنوسغ  ننننسع،س هننننس  كن،س يسةننننس س حننننس كن،س  عسحننننسس نننننس  ننننس كعس
ا   سعكنس يس  سجكدسدكيكنس ع ي.سيةكل  طس ة عنس نساج نسجيكنس يا ن س  ن  س  نياس

سيحأسهؤالعساأ عسصسةةسزيستس  ننن كنس يس
س
س



 

 

57 

57 

،سةأيننننننسشسالسكي  ننننننين.سيهةننننننلاسي  ينننننن ها  يا ننننننن س  سهننننننناسهنننننننؤالعساجي  نننننننسعس ننننننناس
سي حلاس نسي كزسهؤالعساج ع لفكنسة   يجكنس يسعط كن.

عيد سسكة ةنأسطفناس نسسجينن،سيكن حلاسةكن سكن   طس سج نسجيكن،سي نعس ينداده،س
ي نننعساا.سعيننند سسكننن حلاساجحنننسداتسياج نننكاساج نننيس  يس لهنننسس  س  نننه،سيةكننن سك حس ننناس نننعس

ك س أنس نسسحةن هسهنيسط ك ننساجحكنس ساأجا،سياجةس  ن،سياج يت،سالس دكاسجهسعنساج فة
لاسة شسجل كس سج ةلاسإجن ساجنداعا،س نإنسيظنساسحكس نهساجنداعليس ياجي يدساجيحكد .سيا 
    لهسةي سكيهس .سيعلكهس إييسسي حلاس يلس داكنساجحكس س أنسهيسكسط ك سسححكحسس
يط ك سسعطأس يسع اسةاساأ نكسع.سيحننسالسيةنأا،س ناسيط نعس يسيينس  س سجةن يطس

.سيعينند سسي نند  س ننيس  احنناساجي ننيسإجنن ساج  اه نننسياج لننيغ،سي نند س يضننعس ننيساجفيضنن 
اج ننكاساج ننيس حل يسهننسسعننلاسطفيج يننسس حننتساج  هنن .سلجننكسهننيسةنن أس ز نننسانك ننسنس

سياج  نساج يسك  ساج  اه س هس.
 

 المكان الصعب

 للضعفاء 

   
اجضننحفسعسحننحي نسعظك نننس ننيساجح نني سعلنن س ةننسيهاس ننيس    حيننس.سسيجدد 

 سانيةنننسنساج  نننسجيس سع  نننس هسانيةنننسنساج   ننند سياج ننن  ةنس ننننسحكنننثس ةنننكط سحننني س
ح  ننسنسة كنن ساجةننن،ساج نن كا،سياأ نناس نند  سي س لكننن،س نننسح ي ننهساج  نن يعن.س ننيس
 حننننني يسانساج  سعنننننن،س ننننننسعنننننلاساج حنننننس  ،س ضننننن نسحس نننننستسي ياهنننننأسةننننناس
 عضسعهس.سةك سية طكعس نسي ع سحيعس    عسيديس  فن شس كنهسح ني سانيةنسنس
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كنس ييننننسسي حنننندس يه كننننسسي  اعنننن ،س ننننيسحنننن ننننسج كاساج ننننيسيحل هننننسسي  عسهننننسس طسعننننستس
سي  ازشس نسةةسنسهلهساج  سعن.

ي ؤ ننس كضننسس ننأنسجننديساج حننس كنساجنلكنسكل حنندينسغسج ننسسعنننسحكننس ساج  سعنننس
االع كسدكننن سد يةننسس حننكلنسيع ك نننسكحّل ييهننسسجيننس.سيعينند سسيضنن هاسإجنن س    حيننسس

س ك ساج اسإج سعسج يس.كضكفينسغي س دكداسإج سحكس يسسيكضكفينساجة
انس    حينننسس ي نننهسجلي ننني،سياج طننني سياج  نننداسياجحكنننس ،سي سجيةننن نسج حظ ينننسس
يحنس يسة س سك أس نسيفيزس كه.س  سساجحسزلتس دي هسس طنيك يس نيسةننس حكينن،س
ك ن عساأطفنساسعلنن س ن كساج كننت،ساجنزيا ،سإي ننسأس طفنساسعسحننكنس هنا،سياج حنن كس

ج حس كنس ح ي ينس نسهةلاس ة   ا،سيحسج سسإج س  ساس يسحكس ها.سإالس نساجيسشسا
كحننلينسإجنن س ةنن ييس حننكنس نننساج طنني ،سالسك ي ننعس ننيهاس يس طنني سيالسكل نن حينس
علكهسحكثسالس ي دسكس   كنسكسجل حي ،سي سس  سحسجهاس ننسح ةننسإجن س  نساس سغسج نسس
 ننسس ةننينس  ننسسعسطزنننس يسكلح نناسعلنن س ةنن كحهسس  ننةاس ننظ.سيهيننسكساجحدكنندينس  نننس

عنسة كنن  س نننساجطفيجنننسإجنن ساج لننيغسدينساج نن ي س ننيس  حلنننساج  اه ننن،سكي  لننينس ةنن س
يهيننسكس نننسك ننك س ةنن عن.سإالس نس    حيننسسغكنن س ةنن حدسجلنن لؤاس كننداس ننعس يننسشس
 ضننح س يس  طننأ،سياأهنناسسيحنننسغكنن س    ةننكنس ننيسانيحننستسإجنن سحة نننساجيننسشس

س.اجلكنس ع ل س ي سطسحكس هاسعنساجي سل سياج حسكك ساال   سعكنساجةسزد 
هيننننسكسا   ننننس سجل ننننزا نس ننننكنس    حيننننسسياج حنننني كنس نننننس عضننننسزهسيكحنننن شس
ض ي كسسعل س    عسالسك  اسةييساج ييس يساجلةيسياج ي ح س نسك لاس نس ك ننس

ساجضحك .سيةأيهسك ياوسانيةسيكنسهيساج ي .سس
إّنساجنننلكنسكننن ينساج لنننأس ةسينننسسجلضنننح سيحةنننأ،سةنننكعس ينس ننننس لننني ها.س

جضجاسياج حسينس ،س ةنسنسجلفيضن سياجحياطن ساج   ل نن.سسياج ليأس سجية نسجهؤالعس ةسن
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يعلكننهسك  ضننينساجننلكنسكحك ننينس يه كننسس نننسعننلاس لننني هاس  نننسجننكشس إ ةنننسيهاس
 يجكدسيفشساج د اتساجفة كنسياجح لكنسةس ع كن.سيهةلاسك اساة  حسدساجيسشساج حي كنس

ضن هاسإجكينسس ة كس،سيجاسكةنس يساجيكنس  داسض هاسعل س داساج ةسيا س عساأ يكنسع،س
س يسسي يت.

 ي ننننعس  ةس يننننسس ننننننساج  سعنننننسي ةننننن يدس يظي س يننننسساجح سزدكننننننسإجنننن سع  ا ينننننسس
اأةسةنننكنسعننننساجحكنننس ،ساج نننيت،ساجفننن حسياج حسينننس .س نننإلاسجننناسيةننننس ننندسةننن  سجينننسسي نس
اع   يننسسح ننسس لحنن  ا،س ةكنن سكةننينس ننيس  نندي يسس نسينن ةلاسعنننساجحننأس سع  ننس هس ننكزسس

لاسةسينننتس حل ينننسس نننيساج حكنننس س حلننننسحننن ا سي ننني ،س نننإنسحننني  ساج نننعصس  كينننس؟سيا 
اج  سجيس يس لهسييسسةن ةينسحني  س نعصسكفنيزس نيساجحن ا سيكةن طكعس نسك حناس

ساج ي س طياعنس كنسكدكه.
 ننننس ك سعسج يننننسسهننننيس ننننس ك سحنننن اعست،س   يعنننننس ةنننن ح اس ي هننننسسعلنننن س
اأع ي.س  سساجضح س كة نس يس لأساجحس نسإج ساالي  سع،ساجضح ساجنليسيعس نهس

 نس لجحننن س ينننسساألي.سيجنننلجكسي   نننعس نننيس  نننس كعسجي  نننس كس نننيس ي ينننسسسأيينننسسةننن  
اج  سعكنننسي ةنناسةننهيجنسك يجنندساجحنن ا س نننسهننلا.سةنناس   يعنننس حننشس سأ ننسنس ننيس
ك كيكس هننسسي كننندكيجي كس هس.سي ننننسهينننسسالس فحننليسسعننننساجل  نننسال ،سياالح  نننس سياج نننكس

سةييسعطي سحيك  ،ساجعي س نسا ع كنسية هها.
سنساج   يعستس يطييسعل س ل نسعيسح .سةاساجح اعستس ك

وساجك كنس نأنساج   يعننساج نيس ي  نيسإجكهنسس  في ننس عل كنس،س ناسي   نسسأوال
 ةنننينس لع نننس  س ننننساا.س حلننن سةننناسا عننن كنس نسك  حنننينسعطسينننسس يس نسكةيينننياس نننيس
عند  يسسيجةننيسكحناساجةننلاس نيساجحننسجا،سعلكينسس نسيفنن اس ح  ندا يسسعلنن سا عنن كن،س

سج ي ،ساج عيك ،سإلاسدعتساجض ي  .س سج طيكع،سا
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وساجن  اس يساال   نس سإجن سثانيا نننننننند  س ؤكنننننننننس كنننننننننسإ ةسيكنننننننننسجضعطننننننننسعس
ياج  سجنننأس نننيس   يع ينننس،س يساالع ننن ا س هنننس.س نسط كح ينننسساجعكننن  ساج نننيسالسك ةننننس
سية ايهسس  حليسسيظنس يفةيسس يزهكنسعنساجعطأسيالسك ةنس نسكي دس يسعلاس كيس.س

يكنننسي ننيدس   يعنننس عنن يسك ةنننس نس   لننكسوس  نناس حنندك سإ ةسثالثااا
ي يس  ضاساأحيااسك ةننساجيظن سس.اجح ك نس يسك ةنس نس ةسهاس يس يس يعس ها

إجن سا عن كن.سة هنلعسغكن س  يني كن،سيالسك  لةنينسةنييس يحنس ساجح نسز ،سي نيس
 ةننني ساأحننننيااسكليظنننن سإجننننكهاسة ننند  كن،سعطنننن كن،س نننن  لةهاس  ياحس نننن ك  ،س يسهنننناس

 نسعلننننكهاسجحننننسجشسانيةننننسيكن.سيعلنننن سهننننلاساأةننننسشس ي ةنننناس حس نننننسإجنننن س نسكلهننننك
اج  سعستسياج  س ستسإج سكسحسجحنسكسيسكطسجحنسك،سياجحسجحنس حنزيسجيفةنهسس ةنسجنس
حننننلاساجةننننلاس ننننيسعننننسجاس نننن ك ،سيلجننننكسج نننن يطهسسي ي هننننسس اجعننننلص،سياج ننننفسعسيا 

ساج حة كنساج  ةلطن.
 اس لةاسهيس حنسةاساجحضنس اتسع ن ساجححني س نيساي  نس هسسعلن ساأ

 نننسجيزيسياالةننن ح س .س سالع ل ننننستسك نننأس نس   ننننع،سيسكساج  يح نننينسكسك ننننأس نس
كلعضنننحياسجل حضننن .سعلكينننسس نسي ننن هنس ةننناساجيةنننسزاساج  ةيننننس نننأنس  س  ينننس،سي ي ينننسس

سي ح   يسسي  يك يسسهيساأ ضا،س نسي  هنس نس جه يسسهيسا جهنساجيحكد !.س
اجدكيكنننن،س يهنننسسجكةنننتس حننننساجحضنننس  سيحةنننأس ننناسي حننننسةننناساجحننن يأس

ي حنننسةاساج ف نننك ،سي  س ننننساج ينننع،سياجننندة س ي كست.سيسأيهنننسس ح  ننن سيفةنننهسسح ك كننننس
ح ك نس طل ن،سة ة لزاسهلهساأ ةس سياج كاساالكدكيجي كننس نس لفن اسعلن سا عن كنس

س  ضسسإنسجاسك اس  يجهسسطيعس.س
 إ ةسنساجيظساساجةكسةيس نسكةينس كدكيجي كس.سيةلجكس د ةنسعلناساجنيفش،س

جفلةننننفنساال  حننننسدكن.سح نننن س ةننننسنساجح نننناسك ةنننننس نسكةننننينس كنننندكيجي كس.سيةننننلجكسا
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ياج   يعننننستساجدكيكنننننساجف عكننننن،سياجِ ننننكعس ة يدسعلن س ةنشس كدكيجي كنن.سياأدكنسنس
سنس يفةنننننهسسك ةننننننس نس  حنننننياسإجننننن س كننننندكيجي كست.سياج حةننننني كنس سأكدكيجي كنننننن

سنس ط كحننن هاسسياج ييل نننكنس  نننسهساأ ةنننس ساج دكننند س ننناسيح ننن  س  نننسهساجنننديغ سزككن
اج يسظ ات،سك  ضينس  ياسةناسيا نعسا عن كنس يسح ن ساالةن  س سإجنكها.سك  ضنينس
ان نن ا س ننأيسإ ةسيكنننسعطننأس يسح نن ساي  ننسدسكي ننهسإجنن سيظننس ها؟س يهنناس ييل ننينس ننيس

س   يعنساأ ةس سياجيظ كستسياج كاساج يساع  دياس هس.
 يسسسك دساج   سإلن،ةهيجنسة ك  س يساجحنك س نيساأيهنسا،س نيسح سكننسحني س

ساجلا كنس سج ي ،سي يس   ك سهلهساجحي  س سالع  سدس أييسس ع س ياساا.
ان ننسد س نيس ايينندا،س…سيهنلاسجنكشس  نن دس نس ك س ننسا،سإينهسعسج يننسساجكنيا.س

ياجح ا س يسكيغةل كسساجةس  ن،سي ةسجكأس حس لنساج  ساسياجيةسعساج يكضنس ةن أس
حسدجنننساجحكننس ،سةلهننسسدالزنناس ح  نندا ها،سيط ك نننسإزاحنننساجضننحفسع،سياج حنني كنس نننس 

سعل سهلهساجحس نس يس  اس  يجنس نس   يعنسعل سح سياأع يسعل س سطا.س
 نننسس حنننحأساي  نننساساجةنننسزنساج  ننن يس ننننساالع ننن ا س سج ك ننننساجحلكنننسسجل  س ننننس
اجعسحننننس نننهسيط ك ننننسحكس نننهسإجننن س  نننياس نننكاس  س نننستس نننحيأس عننن يسيطننن  سعنننك س

ك كيكس ينننسسيهيك ينننس،سياي  نننساس عننن ي.سانسهنننلهساالي  سجننننس  ضننن نسي نننيدسضنننح س نننيس
ساجيعيسيعفاساأةيا ساجد سعكن.س

ك ننننديساة  ننننس سإيةننننسيك يسساج  نننن  ةنساج ننننيس  نننن س حننننتساع ل س يننننسسعطنننن  س
 سجية نسجلة ك كن.س هلاسالسكحييس يهسك ي أسعلكيسس نسي عل سعنس حاس نس ي يس،س

 نسا  كسزا يننس،سيحنني  يسسعنننسلا يننسس حةننأ،س نناسي حيننيس كضننسس أيننهسك ي ننأسعلكيننسس
جنن ساج نن س ييظنن سإجنن ساج سيننأساج حنن اس ننيسيفيةننيس،س نسييظنن سإجنن سااليةةننس ،س نناسيا 

ساجليس يطييسعلكهس لي يسسي  س  يس،سإيهسكحييساجدعياس يسيي س نس  دانساأ سن.
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 انكسار

 انتماؤنا 

 
 نساج حي س ف دانساأ سنس ي يدس يساالي ةنس ستساج  ن كنساجة ن ي،سسأعتق 

اجحس ننننسإجننن ساج فننن دساج عحننني،س عحنننيسح ك ننني،سةنننلجكساجحس ننننسإجننن ساالي  نننسعسيس
   لنننهس سجحكنننس .س نننيسإ ضنننسعساجحس ننننسإجننن ساالي  نننسعسةيننني س ننننس ةنننلكاساجنننلاتسإجننن س
اج   ي ،ساج  سعنسياج  س ننساج نيس ني  س   يعننس ننساجح نسز ساج يزجنن.سإالس يينسسإلاس
  دينننسساجينننيصس نننيس زكننندس ننننساج حنننثسعننننسان ضنننسعسانيةنننسييسياجح كننننساجداعلكننننس

لكينننننسس نسيننننن فحصسك كيكنننننستساج   ننننني ،س ننننناسيح ننننن س ح كضنننننهسسجل نننننكسكةننننن ي أسع
سياج عسط  س سجي ي سضدهس.

إنس ننسس دعننيهس   نند س  نندانساأ ننسنسكظهنن س ة نن س ننسسكظهنن سعينند سسي حنن  س
ةنننأ  اد،سعيننند سسيفننن شساجط كننن سأع نننس سيفيةنننيسس نننسجيهياوسيع نننس س نسيحنننك س ننند اس

هسسجل ةنسعجنسياجفحنصس حكيسس نس  دانساأ سنسييح اساأ كسعساج نيسكح  ندس حنح 
ياج ك.سإالس يييس ع  دس أنساج ح اسجف دانساأ نسنس هنلاساج نةاسهنيس كضنسسا  كنسزس
 حكنسجحسجشساج  سعن،سحكثسكح شس سن ةسنساجيظ سإج ساأ كسعساج يسكح زس هس،س
ي فححننننهسسي ح كضننننهسسجل ننننكسي ح ك هننننس،سحكننننثس نننننساأ ضنننناساة  ننننس ساجح ننننسز س

س  فحكاس ة  .ساجةس ينسهيسكسجييظ سإج سهلاساأ  
الس زااساجحسزلن،سياج  كن،سياج  كلنس يكنس يساجة ك س ننسدياساجحنسجا،سيك نح س
اجينننسشس نننيسهنننلهساج يظك نننستساال   سعكننننس يهننناس    طنننينس  حضنننهاساجننن حا.سهنننلاس
اال   نننسطسك نننيشساأ نننسن،سي حننن  ساجينننسشس نننسلاس فحننناسي  نننسلاس ح  ننند.سي كهنننسسك  لنننكس
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اج ننكيخس يساج عننس س نني سيةننلطنسح ك كننكن.س ننإلاس  نن اس حنندهاس نن اساجحيسكنننس ننه.سإالس
 نسهيسكس ةسيئس  حل س   اسهلاساال   سطساج يي،سحكثسكضحيس عضسعساج  سعنس
 نننيعكهاساجفننن ديسيحننن ك هاسعلننن س نننل شساأ نننسنسياجيحننند ،س نننل شساال   نننسط.س ننندسكيجننندس
اج ةننلكاس هننلاساأجنناسجننديساجنن حا،سعحيحننسساج نن سأسياجيننسشساجط ننيحكن،س  نننسالس

سدسج  سجكنندس دك نننسيجلف نن ساج  ننسعيساجننليسكي نن ساجحدكنندس نننسهننلهسك غننأس ننيساالةنن ح 
اج  سعننست.س ح يننسسإيةننسيك يسسعلنن س ح كنن س يفةننيسس  ننسسيحننشس ننهس نننساي  ننسعس  حنني.س

سي كدس نسيح  سعل ساجح كنسإالس ييسسي كدهسسح كنسض نسهكةاس نسيي س س.
سس   اساجحسزلنسض نساج يشساج   يساجيحد ساال   سعكنساأةسةكن.سإالس يي

 كي ننسسيظ يننسسي نندس نسهننلهساجيحنند ساأةسةننكنسة ةننسنسجلي  ننسعس  هننسيي.س عننلساج لنندس
اجليس عك س كهسة  سا،س  يةس،س يس س كشس ي هيسزك نس نسةناسزك  نكنس نسجطل س
ي يس س يس  يةسس ي هيسزك نس نسةاس لثسزك ستس سجطل .سي نداسانححنسزكستس

سا ست. يسةاس ةسنسعل سازدكسدسعددساجعسزفكنس نساالج زس
يج نننننسلاسكحننننندثسهنننننلا؟س ينننننسس نننننؤ نس نننننأنساجةننننن أس نننننيسلجنننننكسكحنننننيدسإجننننن س نس
    حس ينننسساجي  كننننس ننندسيضنننحتس ننني ،سيح ننني ،سيحس نننستساجفننن دس ننني س ننني سيح ننني س
يحس ستساج   ي .سج دسطي يسس    حستس ة يدسإج س  د ساج يس ش،سعل ساجينسشس نس

يحنسسك  هدينس نيسةن كاساجي نسح.سي نيسةنكس س حنكنس ندسكةنينسهنلاسحنحكس،سيعح
أنس إ ةننسنساج   نني س نسكعينن ساجننيعيسياجح كنننساج عحننكن،س سنضننس نسإجنن س د  ننهس
علنن سعينن سس طنني ساج ياهننأسياج س لكننستساجف دكننن.ساج يننس شسكزكنندس نننس نند ا يسسيجةنننس

س  ةكزهسعل ساج كاسياجح ي ساجف دكنسك ةنس نسكد حيسسإج س حي س ظكعس سجيحد .
 ننننن حاساجينننننسش،سهنننننلاسهنننننيسانحةنننننسشس سجيحننننند ساجنننننليسك ةننننننس نسكنننننؤديس

عحيحسس يجزكساجلكنسك نح ينس نسجح زسعننساجحكنس س نيسعنسجاس يس ةني،س يس ننسجناس
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كيننن اساي  نننسعاسح ك كننننسسسإجننن سعسزلنننن،سإجنننن س ع نس ساجكننأش،سحكننثسكف نندينسإحةسةننهاس
 سجنننلاتسياج حيننن .سإينننهس ةنننسنس  ننندانساأ نننسنسإجننن س  حننن سحننند،س  ننندانساأ نننسنس نننيس

س  ح س ياي هساجةل كن.
جيحنند سك ةنننس نسكننؤديس يننسسإجنن ساج حننثسعنننسطنن  س دكنند سإالس نسهننلاسانحةننسشس س

جلي  سع،س يس  سةنسيلةسعدس كهسسعل ساجححياسعل س حي سجحكس يس،س  نسةنسك ةننس
 نسيحنننك س كهنننسس  سجك ينننس،سحكننننثسك ةننننس نسيع  ننن سا   سطننننسسح ك كنننسس نننعسا عنننن كن.س
ي ننيفشساجط ك ننن،س إ ةننسنسهننلاسانحةننسشس سجيحنند س نسكننؤديس يننسسإجنن ساج حننثسعنننس

 دكننند سج ح كننن سةنننلاسيعداجننننس عظننناسج    حينننس،س نسيةنننس شس نننعسي ننننس  ننناسطننن  س
اج ةننحي كن،سجك نندياسجهنناس ةسيننسس لز ننسس ننيساج  سعننن.سهننلاسهننيسانحةننسشس سجيحنند س
اجليسك ةنس نسكد عس سج حاسإج ساج حثسعنسط  س دكد سج فسعس يةة يساج ليأس

ك نننسدسيأيجزنننكساجنننلكنسكحننن عينس ننننساأجنننا،سيكننند عس عننن كنسجل حنننثسعننننساجح ك ننن نسيا 
سعل نس دكد س عساا.

ك،سسكساج  نننسعسجضحنننلش يا نننهساج  سعننننساج نننيس ةننن يدسعلننن س  يجننننسدا يكننننسس
حكنننثسيةنننس شس  كحينننسسةننناسعننننسيفةنننه،سي نننسطسضنننح س دكنننن.سحكنننثس نس  ننناسهنننلهس
اج  سعنس   عسعل س ةّينس ي  سعندياييس نييسيحس ننسإجن ساجفنيز.سي إ ةنسنسهنلاس

حيس نكنساجينسش،سهنلاس سنضنس نسإجن س نسك اس طي ساج لنأ،سيك ينعس كنساس حنسينسحن
 يننهسك نن عسعلنن ساج يننس شساجحنندازيسياجحننداي س ننكنساأ نن اد.سيهننلهساج  سعنننس  كنناسإجنن س
 ه نك ساجضننحفسعس نناسيح نن س ه ننك س يجزننكساجننلكنسك  ضننينساج  ننسدئساجف دكنننس  نننس
ك كدس نسكحك س يسي نس  اس    عسكة يدسإج ساجح سياجحداجنسجل  كع.س ننساج هناس

 يضننعسإع ننسأس ننيس    ننعسك نن عس عل كننستساال  حننسد،ساجفننيز،س نسكةننينساج نن عس
ياج ي .سيس نس نس  ل  س نس    عسةهنلاس عل كنستساجحداجننسياج ضنس نسياج حنسينس
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اجليحننننننن.س ةننننننناس ننننننسسكهننننننناسهننننننيساجي نننننننسحس ياجحننسجشساجحننساس ةنن عنسج   ننعس ننيسعلفكنننس
اجف دي.س ةك س إ ةسنساج  سعستساجي  كنس   كعس طي ساجح كنسياجيعيساج عحيس
يان ننندا سي ةنننسعديسس نننيسيفنننشساجي نننتسجنننزلسيةنننينسضنننحسكسساج ح كضنننستسي يا ننن س
اج   ةنننزسعلنننن ساجنننلات؟سيةكنننن سيةننن طكعس ي كننننهس طننني ساجفنننن دس س  نننسهس حنننناساجحننننداس
ياجةفسحس نس  اساجةنلا،سي ةنسعد سا عن كنسج طنيك س نياه هاسجك ندياس ةنسيهاس نيس

ساج  سعن؟.س
 

 االنتماء   

 الذي يؤدي إلى االنغالق 

 
اج ياأسعل سهلهساأةزلنسكة نس يسط ك نسإعسد يسس حككنس ةسنس نسسأعتق 

اجف دس كنساج   ي سي ةنسنساج   يعننس نكنساج   يعنستساأعن ي.سة    نعسالس فن س
جيننسس نننسان نن ا س ي ننيدس حننسعأس حكينننسييا ههننسسعينند سسيضننعساجفنن دس ننيساج  ةننز،س

  نةاسسحكثسكهك نسيي س حكنس نساأيسيكن،س يسيكنس  ضيسحس ستساج   ني ساجةلني
سةكه.

 سنضنننس نسإجننن س يينننسس حس ننننسإجننن س نسي ننندسط ك نننسسيل  نننيس نننهسحنننياس  نننةلنس
اج   ننننني سيفةنننننه،س  نننننةلنساج ينننننس شساج نننننيسك نننننديس نساج   يعنننننستس يجننننندهسسةي ك ننننننس
جط كح هننس.س لس نننساجةننهاساالي نن ا س ننيسع لكنننس حنناساج  سعنننساج ننيسكي  ننيساج نن عس

فيسس نسيي ناساج ةنؤيجكنسإجكهسس  سعنس  سجكنسهيسيةاسك كيكس هس.س نساجةهاس يسضح
ساأعل كنساجف دكنسإج ساج ةؤيجكنساأعل كنساج  سعكن.

إالس يييس ؤ نس ي يدسدالزاسي فس كشس يزعنسهيسسيهيسكس دجيسسعلن سةكفكننس
إعنسد سحننكسغنس فهنياساج  سعنننس ط ك نننس ةن شس  طننيك ساجنيعيساج عحننيسياجح كنننس
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يي  لننننهس سجحكننننس س ة نننن ،سإجنننن سإيةننننسيك يس،س اجداعلكننننن.سي هننننلهساجط ك نننننسي   ننننيس ة نننن س
ساجف دساج  حس يسداعاساج   ي ساج  حس ي.

كنندجيسس ننس ك ساجحضننس  سةكنن سكةننينس إ ةننسنساج  ننساسياجيةننسعس  نننسك كنندينس
 ةننن كشس يفةنننهاسجلننندكنسياج  س نننن،سياج  سجكننننساال   سعكننننس نسك  ا طنننياس حنننسسجكحك نننياس

سنسياجدعا.س ؤاهاسيكةّييياساج ي ساجض ي كنسج سسك كدينس حله،سيج  سداساج عسك
ج دسظه تس  اسهلهساج   يعستساجحيك  س يس حضنسنساجندكسيستساجة ن ي،س
حكثسكي لأساجينسشسإجن س حضنهاساجن حاسج ح كن سهند س  ن  ك.سيهنلاسهنيساجنليس
يحنسياس ح ك نهس نيسكساجةنفكينسكسييحننسي نياس   نةكاس    حنستسحنيك  سعلن سح ناس

حياسإجننن س ح ك نننهس نننيساجحسزلنننن.سيهنننيساجنننليس ِ نننَاساجحدكننندينس نننيس  س  ينننسساجي  كننننسيةننن
سياجة حكيست.  اجة كيست

أعطكننننكس حنننناساأ  لنننننسع ننننسس ع  نننن هس   يعننننستس  حس كنننننس حننننك س يحس
اج عسط  ،سياج يس   ،سياج  سعن،سيااليف سح،س يسظاسظ ي ساع س يهنسسعننسةنس  س
 حندسي حنن كا.س يهنناسكحك ننينس ننيس ننسس دعننيهس يحس  نندانساأ ننسن،سي  ضنننس ةنن   اس

سس.اساجحسد   هياس  علكنس ي  ساج ةسؤس
ا ننننن   س ننننننساج نننننس ستسس34 زي س سي ظنننننساس نننننيس  يةنننننسسدكننننن ا س يل نننننسسكضننننناس

ياجح سزز.س ل دسا   حياس حسس ح سسعنساا،سأنسكة ةنسحكس هنسيكحلكنس نس  اس
 نسكحسييس يساجحسجا.سإيهنسكح ننسحكنس ساجف ن ساج ندكدسيكح لننس ةندسي هند،سياجحكنس سس

إيهننسكيينكنسيكضنحةنس ةنهيجن.س يظ نس يظك نسسحنس  س،سإالس يهننسةنحكداتس ندا.س
ي  دهنسك  ن حنس ح كننسيايف نسحسة كن س نيس لني هنسيع نيجهن،سيلجنكس نسج غاس ننس نس
دكنن هنس يلنن .سج نندسي نندياساأ ننسنس ننيسعك ننهنساج  نن  ك،سإالس نسةنناسياحنند س ننيهنس

س حك س حي اس عحكسس سيحدااساأ سن.س
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عنننننساا،س نسكةننننينساج نننن عسحننننسد سس ننننيس جكشس نساجةنهاسإطل نسساج حنثس
حكننس ساج  سعننن،سي نسك  نناسا عنن كنسة ننسسهننا،س نسكيفنن سداز ننسسي سةنن   ا ،س نننسدينس

س نسكع فيسي اعسحيا زسداعلكن.
دلعكنننتس  ننناسةنننيياتس لكلننننسجزكنننس  س   يعننننسكس نننحأسكةننني سكسكحك نننينس نننيس
 يط نس ي يل س يس دكينس نساج دنساأ  كةكن.سيعيد سسيحلتسإج ساج يسكنساجة كن  ،س

 س،سحكننثسكحننك س  كننعس عضننسعساج   يعننن،سي نند هاساج ننيسةسيننتس ننيساجةننس  س ينند
عضننيس نننساج  ننساسياجيةننسع،سك  نندينس ل ننشسس311   يعنننس ةيينننس نننسحننياجيس

 ةنننكطنسي  كننن  ،سيةنننسنسعننندداس لنننكلس نننيهاس ننننس  سعننننسسكساج نننيةشسسكلييساج نننحي س
اج حنن يغن،سي حنندس نس  ضننكتسي  ننسس حهننا،ساة  ننفتسس يهنناسك نند ينسكي كننسسي  ننستس

 ننعصس نننساج ي ننيلكن.سيج نندساة  ننفتسةننلجكس نسس411اجنننسس  سيكنننسج ننسسك ننس أس ننن
اجحدكدس نساأعضسعسةسنس دسعسي ساجة ك س نساجة نسياج عد ات،سي دسةأجتس حدس
 سد هاسعنسط كحنسعل  هاس عساجةيسزشساج زكةكنس نيساج دكينن،س نأع  ييس نأنس حنداس

سالسك كدس  يجها.
كسطسزفننسكسسج دسي دتس لكساج   يعننساج نيس ندسكطلن سعلكهنسساجن حاسحنفن

   يعنس  كلنس دا،سي دس ي زتس سيف سحها.سيج دس أ  تسة كن اس ط ك ننس ةنسعد هاس
سجلحدكدس نساج  ساسياجيةسعسجك   ياسإج سإيةسيك هاساجح ك كن.

ةسينتس لننكساج  سعننس حننك س  سجكنستسي هنندا س  ن  ةن،سي نندس ح نياس ف نندانس
كحك نهساج ي ننيلينسساأ نسنساجنليسك ح ضنينسجنهسأيهناساح ضننيياس  ندانساأ نسنساجنلي

اجلكنسةسيياسك د ينسجهاسعد س ها.سيكلن  شس نساح ضنسيهاسجل يككن سيايف نسحهاسةسينتس
س  عسهساج حس ضنساج يسةسيياسكيا هييهس.
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هس كنساج   يع كنسكس نحأسكةني سكس نيس   ننةاس ننسسك ةنننس نسي ننياسعنننس
اجيالكننننستساج  حنننند سكسياجنننندك ساج يلنننن سكس ننننيس  يةننننس،س أيه ننننسس   يع ننننسنس يل  ننننسن.س

 سج غاس نس د ساالع ل س كيه نس،سإحنداه سس   نهسإجن ساجنداعاسإجن سحكنس ساج أ نا،سيس
ياأعننن يس   نننهسإجننن ساجعنننس  سإجننن سحكنننس ساجعد نننن،سيهننناس ييل نننينس  نننسسكةفنننيسج ننني ك س
اجةفسكنننس نننساأ ننسنسأعضننسزهاسجكنن  ةنسهننؤالعس نننساجحننك س ننعس  نندانساأ ننسنس ننيس

ساجحأ،سيااليف سحسياج حسط س عسا ع كن.
 سعننستساج ننيس  نند سةأ ننسةنسحننحكنسجلي  ننسع،سك ةنننس نس حنن شسإالس نساج 

 ننننندكد سااليينننننل ،سغيكنننننن،سييع يكنننننن.س نننننسسهنننننلاساج ننننني سإجننننن ساج ننننني ساجنننننليس ة ةننننن هس
اج   يعستس ة عنسة ك  س دا؟سك   عساأعضسعس عس حضهاساجن حاسجكؤةندياس نكاس
 حضننهاساجنن حا.س ةنن طكعساج  سعنننستس نس  حننياسإجنن س نننسسك نن هساجيننيادي،س  نننسةنس

يانطنن اع،سيي ننسل س نندي سجض ننعسصس  يةننطيساج  نند  .سي نندالس نننس اجننلاتسج هيزننن
 ييل س  اسهلهساج  سعنستسعلن سيفةنهس.سيهنلاسكنؤديسإجن س االيف سحسعل سا ع كن،

س  اساج يحسي ي هس.
 حكسيسسكةينساالييل سض ي كس،سيعحيحسس يساج  احاساال  دازكنن.س حلن س

أيهنسساةن   لتس حنس كنسةسينتسسة كاساج  ساسةسيتس حاس   يعستساجةفكينس يل نن
حكس هاس  ز نس  زك سس س سسي ف   سإج ساالي ظساسا   س اس طل س،س يسةسس ةةيهاس حسينس س
 سةننكن،سيظننلاسي  نني سياضننط اأس حنناساج ةنن حكاس  نن اعس يسحننيا س حهننا.س ننيس
اج داكنننسةننسنس نننساجيا ننأسإع ننس هاسي حنن احنسع ننسسك ننأسعلننكهاس حلننهسي حكسيننسسةننسنس

 اسع ي ست،سيطسج نسس يهناسجناسكةن  سجهناسي نسعي لنياس نسح  ااساأ  سكح س سإج س 
ي  نننن،س ةكننن سي ي نننعس نننيهاس سج  س ننناس نسك  لةنننياساج  ننننسياالح ننن ااس نننيس يفةنننهاسي نننيس

سا ع كنس؟.
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الس ؤةننشساج   يعننستساج يل نننس ننيساجحل ننستساجدكيكنننسياجحل كنننس حةننأس
 نن ةستس نناس ؤةننشسةننلجكس ننيساجحننسجاساجةكسةنني،س ننيساج ؤةةننستساجحةننة كن،س ننيساج

اج  حندد ساج يةنكن،س نيساج ة  نفكست،س نيساج ندا شسيةناس لنكساأ نسةنساج نيسكح ناس
اجيسشس كهسس حسس,سكل ي عس نساأ  ادس يساجحدكدس نساج يظك ستس نسكةك ياسعل سعطس

جةاس   عسيس شسأ عسصسك   ةينس يسس. حكن،سيهيسكس حسكك س حةاساجةليةكست
ؤيسياجيصساج ةسجي.سي حكسينسسك  لنكسهد س حكن،س   يعنس يل نس نساج  سدئسياج س

اج   عس كدكيجي كس.س يسظاسهلهساأيظ نسكلد عس سأ عسصسإج سعداساج فةك سة ك اس
 نننيس يفةنننها.سي  ننناسهنننلهساأيظ ننننس ننند عسإجننن ساجطسعنننن،سياج  سةنننك،سياجةفنننس  ،سيهننناس
 ي هننننينسجلححننننياسعلنننن ساج نننني سي  هكزا هننننسسج ح كنننن ساج ةننننسجن،س ةننننسجنس ةننننينسإ ننننسس

 كن.س ح س  اسهنلهساج   يعنستساج نيس حن حتسييعنسس ننساجيحند سسإيةسيكن،س يس  س
اأةسةنننكنس نننيس    حينننس،سعلننن ساالي  نننسعسياج  سةنننك،سييحننند ساج   يعننننس ة ننن س ننننس
 أةكنننندهسسعلنننن سي ننننيس عضننننسزهسس نننننساأ نننن ادسج ح كنننن ساج حنننن  ساجننننداعليس يسعد نننننس
جن س ننسكح  ضنينسعلن س ا ع كن.سيكيظن س  نكسإجن ساجعنس  كنسعننساج   يعنن،سيا 

سنسإج ساج ةسعجن.اجةلط
   سسةسيتس ة  ساجي سل س ط  نسسجلفزنستساج ييل ننسهنيس نسسيطلن سعلكنهساةناس
اجطيازنن ،س نندعاس ةننينساجطيازنن س ي كنننسي لا نننسجض ننعسصساجننلكنسكحةننينس يحنند س
 نندكد س يح نننسياأ ننعسصساجننلكنسكف  نن ينسإجنن ساأ ننسن،سإالس نسهننؤالعساأ ننعسصس

اجعي ساجفظكعسعيدساج فةك س يسسحسج سسك علينسعنسح ك هاسيض ك ها،سكحسيينس ن
 نن كساج   يعننن.سأنس سن ةننسنس نسك حننياسضننحكنسإحةننسشس  ظننعس سجيحنند سيا   ننس س

س ة  سجض سنسي حسيس س ة  ،سعس  ساج   يعن.
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حننكنس نس حظ يننسسك  ننتس  نند ساجظننياه س ج ننندسلةننن تساجطيازننن ،س ينننهس نننيس
ح كند ،سغكن ساجياضحنساج ط  ،سإالس ييسس دسيةينسع كسيسس  سهسطيازن ساج  سعننساج

اجضس  .سعل سة كاساج  ساسك ةنسأ سةنسع ليسس نس حن شسطسزفكنن،سحكنثسك ي نأس
علكيسس نسيضحيس ض سز يسس يسة كاساجحفسظسعلن سع لينس،سيجلححنياسعلن س ا نأس
 كد،سياجححياسعل س د س نساأ سن.سيحنس حس نسإج س نسيةينسحل كنس ننس كننس

ع كنسع.س سج حنلأ،س طلنأسسحسجنسكةينس ننساجضن ي يسعلكينسس كهنسس نسيطكنعسطسعنن
جل  س نناسياج طننس  ساأكنندكيجي يس ننعساج   نني ،سييننسد اس ننسسكةننينسضنن ي كسسهيننس،سيالس
 ع  دس نسلجكس نسدالزاساج   يعنساج  حس كن.سجكشسلاكس  طس ناسي نساجن  نساجنليس

سيد حهسة    عس يس  عسي يساجف دسي  ديس د  سان دا ساجف دكن،س  نس سهظس دا.
 
 

 

 باتجاه االنتماء نمو

 النضج والحرية 

 
عننننسيفةنننهسس نننيس حننناساأ نننكسعس  دكنننس،سي نننيسااله  نننساسسلف دانيددد ا ة ننن س

 سج حنننلحنساجف دكننننسياج  ننندساج عحنننيس  نننط،سياجي نننيس ننننس  ننناساالةننن  لاساجنننلا يس
اجف دي،ساج دا  سياأهلكن،سياج ي ،سإي سسهيساأط يحنساج ضسد سجلي  سع.س  اسهلهس

عطسعل ساي  سعس  حيس يسضدس طلأساج طس  س عساجف دايكنسك ةنس نس يجدس نساجة
   يعنس دكد ساج حلأ.سي دس  يجدس ننساج غ ننس نيساج زكندس ننس يةكندساجنلاتسي ننس
اج غ ننننس نننيس يةنننكعسي طنننيك ساجنننيعيساجفننن ديساجةنننس نسجل نننعص.سي ننندس  يجننندسي ك ننننس
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ةنننلطنسي ننننسةننناس نننسيينسجكححننناسعلننن س حس نننساج نن عسإجنن س ح كنن سيفةننهس نننسةنناس
  ي .س نساجةهاسيةكسنس نسانحةسشس سالي  سعسيةكطسض ي يساج زكدس نساج ي سياج

 ننكنساجفنن دسياج  سعننن.سيهننيس  نناسةنناس ننيعسضنن ي يسج ةننسعد يسس ننيسي ييننسس س  ننسهس
ساجيض سياجح كن.

االي  سعسهنيسي طننسا  ةنسزساجفن دس نكنساجنلاتسياج  سعنن.سإينهساجحنع  ساج نيس
اعلكننسس سة  ننس يسسي نن سعلكهننسس أ ننسن،سعننس  كنس نننسيحننن،سي أييننسسيةنن طكعس نسيي ننيسد

ساجيا حكستساأع يساج يجيد سياج  طي  س يس   يعستسي  س ستس ع ي.
اج  سعننننسهنننيساج ةنننسنساجنننليسيننن حلاس كنننهس طنننيك س ننند ا يسساجةس يننننسجيحننن شس
ةفنننيزكن،سحكنننثسيح ننناسيي ةنننلاس ا  نننسسكةننن شسجينننسس نننأنسيةننن  اسا  حنننسدكس.سِإّينننهس ةنننسنس

اجحداجنن،س نسكةنس شس ننسكة طكعسةاس يسس نسكي نزس كنهس ه  نه،س نسكح ناس ننس  ناس
  اساجةلا،سي نسكعداسا ع كن.ي نس هنس عن يساالي  نسعسهنيس ةنسنسيةن طكعس نس
ي ننندس كنننهس  سينننس سعسطفكنننس س حّكينننس .س ينننهس ةنننسنسيننن حلاس كنننهساجة كننن وسعننننس يفةنننيس،سعننننس
 عسي يس،سعنساجححس اتساج يسي ح اسجهس،سيعنساجحي س كينس،س سنضنس نسإجن س يينسس

عل س يشساجحكس .سإيهساج ةنسنساجنليسيي نيس كنهسجين حلاسةكن سسي حلاساجة ك سعنس د  يس
يل ننّد سا عنن كن،سةكنن سيحننك س حهننا،سةكنن سي  سةنناساجحكننس سييح نناس حننس،س ة  ننفكنس

س ياهأسةاسياحدس يسسيي سطسضحفه.
كح ننن اس حنننديسسا عننن سعيننند سسيةنننينس نننيساالي  نننسعساجحنننحكش.س يح ننناس حنننس،س

 حا.سيين حلاسةكن سيحناسيي حس اس ط  سي ةسجكأسحسجحن،سييحتسإج س حضيسساج
اجح اعستساج يس  يجندسعيند سسكةنح س نعصس نسسإجن ساجهك يننسعلن س نعصس عن .س
 ننيساالي  ننسعساجح ك ننيسكنن اساح نن ااس يجزننكساجننلكنسك  لةننينس جحنندساأدينن س نننساج ح  نننس
اج  لكدكن،س  نسك ديس يهاس نلسحنيا،س  نسساجنلكنسك  لةنينس ند اتس ع لفننس كلح   نينس
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اي  ننسع س كنندا،سحكننثسالس فنن اساج نني س نننس إنسةننننننسنسسيكلةنننننن  عسجهننننننا.س ننننننيساالي  ننننننسع
 نني ،س نناسكةننح سةنناساأعضننسعسإجنن ساجح نناسة ةنندسياحنند،سكحيننيس ييننسسييظنن سيينن يس
 حضنننيسساجننن حاسةأ نننعسصسيجنننكشسةح لننننس ةنننيينس نننيس جنننن.سييفننن شسيي فسعننناس نننعس

س حضيسساج حاسجك  س كساج  كعس يسحيعساج  ا ات.
 نيساج ن عسإجن س نسكحناسجكشس نساجةهاسإ س ننسهنلاساجيني س ننساج حنسين.س ي

إجننن ساجيضننن ساج ل نننيسكةننن ي  سي  نننس.سياالي  نننسعسكةننن ع  ساأ  ننناس نننيس ننند  يسسعلننن س
اجحأسي  ياسا ع كن،سإالس نس إ ةنسنساالي  نسعس نسكني ظساجيضنأ،ساجيكن  ،ساجحين س
ي  اساج حسينس كضس.سهلاساجيض س دسكحيي،س يسجحظستس حكينن،سي نيأس  س ةننس

لس نسيحك سييح اس عسا ع كنسعحيحسسإلاسةينسساجةلطنس حزا.س ي حلاس لكل،س لك
 حننتسإ  ننسدسحةننن،سيينن حلاس نسيةةنن س  نن  ساأيسيكنننسياج   ةننزسعلنن ساجننلاتسحكننثس
ي حثسعننساج نه  سياج  هيننسعلن سعك ينسسيحنلحيس،سيحة  ينسسي ي ينسسييعن  س يهنس.س
سيحنسية لاسييحطيسي ضستساجحكس .سك  هساأ  سح اساج سشس سح ةسةهس  حضه.

سس  كحنننسس نسية  ننن سي نننيدس عننن كنس  لينننسسك  لةنننينس ياهنننأسك ي نننأسعلكيننن
ياح كس ست،سجكشس يسياحدس يسس  ةزساجحسجا.سيحنس زعسحيك سجةيهس زعس هاس نس

سةيييس،س لةاسياحدس يسسدي سكلح ه،سيةاس يسس حس نسإج سا ع .
يأييسسيي  يسإج سا ع كنسيييظ سإجكهاسةسعي سي عياتس يسانيةسيكنسي حلاس

ة سسها،س  ياهأسي س لكستس ع لفن،س حةأ،س اسي حلاس كضسس نسين يسالس نسي  لهاس
ةلل س يهاسة عصسك  لكس ل سسحةسةسس  هفسس س لسج ي  اح.سي حلاس نسييف سجلنلكنس
كلح ينس يسساألي.سي حلاس نسي   اس  ياضعسيي  اساجينسشساجنلكنسكؤ ن ينس عطسعينسس

نسيةننسيدسيي نن عس حنننديسسي غلطيننسسياجننلكنسكنندعيييسسجيي نننيس ننيساجحنن سياج ح ننن.سيحننن
ا ع س يساج حلنسيحيساجح كنساجداعلكن.سي حلاسةك سيةينس حد سعسح ك ككنسج ننس
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هاس ضح سي  ه سحةسةكنس يس،س يجزكس نندسكةييننينس  ضنن س يسك نن ينس أز ننستس
 يس ف نننننيعكن.سي   يجينننننسسجحنننننديديسساج عحنننننكنسيي نننننسطسضنننننحفيس،سية  ننننن سحس  ينننننسس

سجها.سج ع كنسيي حلاس  دك سا ع كنسي لاساج ة 
 سالي  ننننسع،سإلنس ةننننسنسيي ننننيس كننننهسجي لنننن سد  نننننساجيضنننن سيية  نننن س حينننن س
انيةسيكنسياج ح  س إيةسيك يس.سيهيس ةسنسيح س هسجيحك سيي ح  س يساج  سعننس
ي  نننسسج حنننسكك ساجحنننداسياجحننن سدينساجةنننحيسي اعساجححنننياسعلننن ساج ننني سياال  كنننسزاتس

عسياج    س يس نسياحدسياج   س نس  اساج  دساجلا ي.س يهس ةسنسي حلاس كهساج ياض
 حننس،سيينن حلاساأعننلس ز ننساساج  ننسد  س ننيسع ليننسس ننعسا عنن كن.سايننهساج ةننسنساجننليس يننهس
   فنننعس ع س ينننسساجلا كننننسي ية ننن س  نننساسيعكينننس،سي نننلجكس  أةننندسليا ينننسس ة ننن ،سيي   نننيس

س إيةسيك يسس ة  .
جلكهيدسإحةسشس سالي  سعساج ييل .سيهلاسهيساأ  ساجليسدعسساجي نيسإ نحكسس

 نسكحنننن خسعسجكننننس،سعينننند سس  يس ننننح هسلاه ننننكنسإجنننن ساج ننننل شسجلحننننياسي  نننندكاسإجنننن س
ساأضسحيسيجةنسدينس نسكيف حياسجّللكنسكحك ينس يساجضسز نسياج حسةنسيك ياو

س
وُتفك َمراِبط النِّيِر   وُيطَلَق  …   " ف الصوم الذي أريده   أن ُتحل قُيود الظُّلم

وت     د ل  …م   أن تف    رج لل     ا ع       ك وي ن    َكل ُ     لُّ ني    ر       ن …الُمنَس    ِح وَن أا    رارا  
 ( 1 – 9: 19إشعيا  … " ) أن ترى العريان فتكسوه…المسكين الطريد بيتك

س
االيف سحسجلضنحك سياج ح نس س نيس   يع ينسسكةنسعدسعلن س ن شس لي ينسس  نساس
ا عننن كنس ننننساجضنننحفسعسياج ح نننس كنس نننيساج   يعننننساأة ننن س ننننسانيةنننسيكن.سايهنننسس
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إنسا   سطنننننسسحنننننحكسسك يدينننننسسإجننننن سحنننننأس ي .سإلسعلننن سعس كننننساج   نننساجننندجكاساأيا
س عظاسج ع كن.س

عل ساالي  سعساج  حس يسهيس ةسطنسي ياضعساجحكس ساج نيسساجدجكاساج سيي  سس
 حك نننهسساج   يعننننس نننيس داعس ةنننسج هسسعد ننننسج عننن كن،سي نسالس ةننن عداسا عننن كنس
س ةنن يلنسإكننسهاسيالس طننيعهاسج حظننكاسي   كنناساةنن هس.س يهننسسالس فنن اس ؤك هننسسعلنن 
ا ع كنس اس فضاساالة  س سإج س سسك يجينسيةك سكحك ينسي يظ سج ة   س كهاس
ةنننناس ننننسسهننننيسإك ننننس ي،سيهننننيس ةننننسعدسا عنننن كنسعلنننن سا عننننسلس نننن ا ا ها،سي فيضننننهاس
ةننلطس هس.س  ننسسعينند سس ةننينساج  سعنننس ييل نننسيعسزفنننس نننساجحننيا ساجح ك ننيسحكننثس

يحسج نننسسي ننند سكلح ننن اسةننناس نننعص،س إي نننسسلجنننكسدجكننناسعلننن ساج نننيتسالسعلننن ساجحكنننس .س
  ؤكننننس ياهنننأسا عننن كن،سي حننن كسعنننس  كنس ننننسي اعس ننند انساجك نننكنساجنننليسعلزجينننسس

سعل سعس كنساج   يعن.سساجدجكاساج سجثي اعه،سيهلاسهيس
  اس  ينس لكلنس ضت،سةسينتسةينسزشس ةنكحكنس حنس أس حضنهسساجن حا.س
ةسيننتسالهي كس هننسس حنن  نسجل  هينننسعلنن سحننحنسهننلهسيعطننأس لننك.س  ننسساجكننيا،س  نندالس

نساج  ةكنننزسعلننن س نننسسك ةننننس نسكف  ينننس،سةنننياعس ةسينننتسةيسزةنننيسس يس  س نننست،س نننيحنس ننن
ي حننثسع ننسسك ةنننس نسكيحننديس.سج نندس نند يسسية  نن س ياهننأس حضننيسساجنن حاسي نند يسس

سيد كس أنساج   ساج هاسجةاسياحدس يسسهيس يساجحأسياجحطسع.
د اكسساجنندجكاساج ا ننع  ننسس علنن سعس كنننساج   يعنننسهننيساج حننثسعنننساج يككنن سيا 

عساج سضنننني،س نس ة  نننن ساج   يعنننننس عطسعهننننسسي  حننننثسعنننننسعننننينسيع نننن  س عطننننس
  نننننعسصس ننننننسعنننننس  ساج   يعننننننسجل زكننننندس ننننننساجحننننن سياج ح نننننن،سي ة ننننن ساح  ا نننننسس
جلع ل ،سي ة  ساة  سعسسيايف سحسسجط ك ننس  س ةننساجةنلطن.س  نسساج   يعننساج نيس
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اجةحيسجلححنياسعلن سحة ننسا عن كن،س  نننننننن  اسان نننننننن ا س أعطسزهننننننننسسي نننننننن  اس
سط س يساجي ي س ةك  ساالييل سعل سيفةهسسي اعس د انسكساج في سك.إي سس عس

 سع  سدي،س نساج   يعستساج يس  طي سةس فنسعنسهنلهساجندالزاساأ  حنن،س
إي ننسسهننيس   يعننستس  حس كننن،سيهننيس ةننسعدس عضننسعهسسعلنن ساج حنن  س نننساأيسيكنننس

سس ة  ساج  أحلنس كيسس  كحسسياجي يسج ح ك سيض س ة  سيح كنسداعلكنس عظا.سإيه
إيةننسيك يسساج  نن  ةن،س ةنن شسجيننسس ننأنسيةننينس ننسسيحنننسعلكننه،س ظفنني كنس حضننيسسإجنن س
 حا،س ة  دكنساجحكس س عنلاسيعطنسعس ننس حنديسسا عن .س السي ن  كس  كحنسس نيفشس
اأ اسييفشساجة سع؟.س جكةتس ي يد س نس  ليسسة سسيحننس ي نيدينس ننس  لهنسس

سسأ نناس حضننيسساجنن حا.س؟.سيحنننسيي  ننيس  كحننسس حننديسسإجنن سا عنن ،سييحنننس  كحنن
يااس كضنننسسجينننسسة نننسسإيّينننسسا.سيحننننس ننندعيينسجلي نننيسجةنننيسيةنننينسيحننننس ةننناسة سجينننسس
اجنننننلا يس   لزنننننكنسحكنننننس ،سأنسيأعنننننلس ننننننسا عننننن كنسييحطنننننيسجهنننننا،سدينس نس حك ينننننسس

ساج عسي ،ساالحةساساج ة  ن،سياج حس لت،س يس  سع ساج في س ياجدييكن.س
يعنن اطس ننيساجح نناسجحننسجشساأ نننس يننسس ننؤ نس ننأنساجيننسشسالسكةنن طكحينساال

اجحنننساسإالس حننندس نسكة  نننفياس أيينننسس  كحنننسس ننندعيينسأنسيةنننينس  عسحنننسسعننندي كن،س
يدعيسييح اس نس  اساجةلا،ساجحسجشساجحساسهيسلجكساج يعساجليسكةسعدساج  كعس

سعل ساجححياسعل سحكس س  ضا.
ة ننأساج ننؤ خسياجلهنني يساج ةننةيييسدييسجنندسسيكةننياس إةننهسأس ننيس ياضننكعس

د .سي نسأعصسةنسنسك  لنكسع نلساة ة نس كسسعننسدي ساأدكنسنساجة كن  سةيةنسزاسعدكن
ج  ّ اساا.سي دسة أس يسة س هساج  ليعسحد س سإج سد  نساالة فزازسكغ طننساجح ك ننس
ك،سسةك سةسيتساجةيسزشساجةس يجكةكننسياج  ي ةن سي كنس نيس ج سيكنسساجيسزكننسعنس ز سعننس

اسه لنن ،س ننسج غاس نننسعل هنناس  ننسسةننسنس  نندكاساجحننينسيانةننيسدسجل ضننطهدكنس نننس  نن
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ك ننننن يسةنننننسنسعطنننننأ.سج ننننندساييل نننننتسهنننننلهس ك نن يسي ننسج غاس نننسعل هنناس ننأنس ننسسةننسنس
اجةيسزشسعل سيفةهس،سي  دتساج د  سعل س ؤكنساج  سدئساأة  ساج نيسةسينتس ل ز ننس

س هس.
 جكةتسةاساأ ناس حس ننسإجن س نس ة  ن س أيهنسس    طننس  حضنهسساجن حاس

لاساجحسجا؟.سيحنس دعيينسجله  ساس نس ع كنسأيينسس  حك س    ك،سجةيسكحاساجة
سيي  يسإج سعسزلنساأ ا.

 

 االنتماء معا 

 في مجتمع متعدد

    
 كننننسكي حنننثسانحةنننسشساأيةنننعس سالي  نننسع؟سةكننن سيننن علصس ننننس كننندسسمددد 

االي  سعسإج ساج   ي ساج حةا؟.س يسس ؤ نس أنساأ ن سك حلن س سال حنساسانيةنسيي،س
سج س حصس حضيسساج حا.ياجحدا ن،سياالة  س سإ

يحنسي أ  س  كحسسعيدس حس ل يسس حي  سجطكفنس نس  ناس نعصس ننس  س ننس
نسجنناسيةنننس عضننسعس ننيس   يعنننس لننكساج  س ننن،سيي ننأ  سةننلجكسعينند سس  عنن يسح نن سيا 
كة  س  نعسصس ننس  س نستس عن يسجينسسعننس ج هناساجنداعلي،سضنحفهاسياج حنسعأس

ييننسسعينند سسي ننح س حنني  ساج ننيسك ح ضننينسجهننس.سي  ننسسكةننينساجةنن أس ننيسلجننكسهننيس 
 ع نننن س هننننلهساج ا طنننننسانيةننننسيكنساج  نننن  ةن.س ي ننننيساجحنننندا نس ننننكنسيننننسشس ع لفننننيس
اجعلفكننننستسياج  س ننننستسأيهننننناسكل  ننننينسةأ ننننعسص،سيجنننننكشسأيهنننناسك نننن  ةينس  ننننن اثس
    ك.س ي يس  اسهلهساجحدا ستسأيينسس  كحنسسيي  نيسإجن ساج   يعننساأة ن س ننس

سةاساج  سعستساأع ي،ساج يشساج   ي.
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اج  ل ننننل كنساج  سعننننستساج  حنننندد سحكننننثس  ننننس هننننس عننن يسكح  ننن س حننناس
كل  يسيكع لطسيسشسلييس  س ستسيعلفكستسدكيكننس ع لفنن،س    حنستسعطن  ،سأيهناس

سك ح ينس حداسإ ةسيكنساج حس ظنسعل ساج كاساجدكيكنس يس  اسهلهساج  سعست.
 نسعطنن سااليحنندا ساأعل ننيسعطنن سح ك ننيسإالس نساجيننسشسعينند سسك نند ينس

الج  ننسعسةأعضننسعس ننيساج  سعنننسانيةننسيكنساجة كنن  سيجننكشسةأعضننسعس ننيس   يعنننس س
 حكيننن،س  يجنندس ك نننس حكيننن،سحكننثس  ل نن ساج لننيأسيك ل نن ساجيننسشسعننس  ساالي  ننسعس
اج  نس يسياجندكيي.سي  ند ساج ححن ستس نسج  اعيسياجضنح سحسج نسسية  ن س نساالي  ننسعس

سج في .إج س   يعنس حدد سك ةنس نسكي يسجدكيسس يهس سس يسا
عيننند سسكح ننناساجننندكنسعلننن سعنننزاساجينننسشس نننيس   يعنننستسعسحننننس ييل نننن،س
كضعساالي  سعسإجن ساج   يعننسيي سحهنسسيي يهنسسح  نسس ني س نكاساجحنأسياج عنسط  س
 سج ح اسأليسا ع كن،س لسكحيدسيةنكلنسج يلكننساج لنأسيايف سحنه.سيعيند سسكحندثس

يف ضننهسسعلنن س يفةننيسسهننلاسك حننياساجنندكنسإجنن س كنندكيجي كس،سكحيننيسةلةننلنس نننسا  اعس
يعل سا ع كن،سي حزجينسسهنلهسا  اعسي اعسحيا زهنس.س  نسساجندكنساجنليسكةنسعديسسعلن س
 ننن شس لي ينننسس  ح ننننسي حنننسط سأ نننعسصسالسكي  نننينسإجننن سع كننند يسسجيةنننسعدهاس نننيس
اجح ي سعل س حد ساجح كنس يس لي هاسيأنس ي يسعنسطف هاسيحن هاسج عن كن،سإي نسس

سهيس حد سجلحكس .
يس حنننسسكسعلننن سانطنننل ،س هنننيسالسكةنننح سي اعساج ننني ،ساجننن ساج لنننأسجنننكشسكس

عيننسيكنساج نن  ،سياال  كننسزات،س يساجةفننسع ،س نناسكةننح سإجنن سإ س نننسعل نننس عحننكنس
 ننعس لننأس عنن ،سي  سعنننس  نن  ةنس نننساج لننيأ،سسيأعننلسييحطننيساجحننأ.سإنسايف ننسحس
اج لأسهلاسكة ي أساج ح اسجعط ساالي ن احسياج  نسه  س حس  ينسسيي نسطساجضنح س

 سج لنننننأسكحطنننننيسيكأعنننننلسيجةينننننهسكحطنننننيس  ننننناسةننننناس نننننيع.سكية ننننن ساج لنننننأسس كينننننس،
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ضحفهاسيحس  هاسطسج كنساجفهاسياجحأ.س جل  ياضنننننننحكنسياجنننننننلكنسكحننننننن عينس نننننننيس
إنس سسكضح س د انساج ححأسهيساج لأساج   يسيحس  هسجل  نس ةن،سيهنيسك يدينسس
 نننساالييننل سإجنن سااليف ننسح،س نننس يهننساساج فنني سإجنن ساج حنن اسج عننسط ساني نن احس

ة ننننس ساجحكننننيأسياج ياضننننع،سيي ك نننننسجهننننلاساجةنننن أسيحنننننسالسي نننندساأ ننننسنس ننننيسياي
ساج   يعنس اسي دهس يس لي يسساج يساج  تس  ي سداعلكنس دكد ،سيض سح ك ي.

 

 المجموعات المنغلقة 

 والمجموعات المنفتحة

   
كح ننناساجةننن أساجنننليسكننندعيساجينننسشسإجننن ساج   نننعس حنننس،سيهنننيسهننند سسأ ياندددا

اج عحنكن،س نلسكحنيدساأ ن ادسك ل نينسةأ نعسص،سساج  سعن،سعلن سعين ساجحل نست
 ننيسعل ننستس نننساج لنننأسإجنن ساج لننأ،س نناسكل  نننينسةأعضننسعس ننيسيفننشساج   يعنننن،س
 ح ةهاسيفشساأهدا .سياجح ك نسهيس نس حاساأ نعسصسكع  زنينسي اعس هندا س
يي سطستساج   يعن،سأيهاسي سج حدكدسك كدينس  ينأسإ س ننسعل نست.س نلسك كندينس

إالسةأعضسعس يساج   يعن،سك   ةينس يساأهدا سياج  سجكست،سيالسس ك نسج ع كن
سك كدينس كهاس  عسحسسجهاسلياتسعسحنس ها.س

ج نندس نند يسس ننيساجةننفكينسينن يس ننديس ح كنندسهننلهساج يضننيعست.س ننيساج  احنناس
اج  ةنن  س نننساجحكننس ساج  سعكننن،س حليننسسةنناس ننسس ننيسيةننحيسسج  يكنننساأياحنن س ننكنسةنناس

اسا   سعنننستساج  سعننننسياح فسال هنننس،سياجعننند ستساأعضنننسع،سي ننندس ننناسهنننلاس ننننسعنننل
اجدكيكننن،سي ضنننسعس ي نننستساجحنننل سياجفننن اغس حنننس،سيط حنننسس ننننسعنننلاسااله  نننساساجنننليس
 عطننننيسجةنننناس نننن د.سج نننندس يحننننتس نننني ساجحكننننس ساج  نننن  ةنسيظس ننننسسهكةلكننننسسكننننيظاسحكننننس س
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عل ساجيلاعساجفة يسياج يحيساجضن ي يس اأ ننننننعسص،سةننننننسعدهاس ننننننيساجححننننننياس
سيس  سن.يةسعدهاسعل ساجحك س 

 إ ةسنسحكس س  سعكنس ة فنسةهنلهس نس فحناساج  سعننسعننس ك ايهنسسيعننس
اج    عسةةا،س اسي ة طكعسح  س نس  يعساأ عسصس نساجي يسجكح  ياساةن  لالس
لا كس،سيكح  ينسح ك هاساجف دكن،سيكضطلحينس سج ةؤيجكنسيكح  نينسيضن سسداعلكنس.س

  سجكنننسسكسحكنننثسكل ي نننعس ننننسعيننندهسس حننن شسحكنننس ساج  سعننننسة يط ننننس  نننسن،سعسج نننسسكس
اج  سعنسس نس ل يسةاسحس ستس عضسزهسسإج س نس  هداس سجط ع،سي ك نسجحنداس ل كننس

ساالح كس ستساج  ي حنسيي ك نسجلح اعستساجداعلكنساج يس ي أس كنساأ  اد.
إالس نساج  سعنننسجننيسةننحتسإجنن سااليي ننس ساج ننساس ننيساج يط نننساج حكطنننس هننسس

عضنننسعساج  سعننننس نسك  حننندياسة كننن ا س نننيسةنننييهاسك ةننننس نس ف ننندسهيك هنننس.س إ ةنننسنس 
ياحدا س عس ك ايها،سيك ةزياسعل سعداسة ن ساالعن ل س ك نسس كنيهاس حكنثسكع فنيس
حةسةنننهاس هيكنننساج   يعنننسي ننننس نناس ؤاهننا،س ننننس  نند ك كسسإحةسةننهاس سالي  ننسع،سيا 
اجحننحأسإ س نننس ننيازنس ننكنساالييننل سيا نن لكسهيكنننسياضننحنس  عنن ساجي ننيس يحكننسس

ينننن،سيااليف نننسحس  نننسهس ينننسشسالسكحك نننينسيفنننشساج نننكا.س جنننكشسهنننلاسهنننيسي نننيس نننكاس حك
اج حديساجليس يا ههساأدكسنسيةاساجةيسزشساج ةكحكن؟.سااليف سحساج دكدسك ةننس نس
كنننؤديسإجننن سإضنننحس ساجحكنننس سييعكنننسسيكي ننن ساجي نننيساجط كحنننيسيحنننيالسإجننن ساجيضننن س

سياجحة ن،سياالييل ساج دكدسك ةنس نسكةينسعسي س.
جنننننن سحة ننننننن،سييضنننننن س عضننننننسزهسسيحنننننن ك هاساجداعلكنننننننساج  سعنننننننس حس نننننننسإ

ج ةننسعد هسس ننيس ح كنن ساج نن ج سيااليةنن ساساجننليسالسكحننس ظسعلنن ساجحكننس سيكح  هننس،س
س حن شس ي ح ك سإحةسشسح ك يس سالي  سعس حةأ،س اسيكحطيسيكأعلسحكس  .سعيدزلل
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انيةنننننسيي،س ةنننننسعد ساج  كنننننعسجليحنننننياس اج  سعنننننننننننننس كزنننننننننننننسح ك كنننننننننننننسجل   ننننننننننننسعس
س كن،سياالج زااس سجحسجشساجحسا.إج سااليف سح،سياجح

 ننننساج  كننن سجله  نننساس نننيسهنننلاساجحنننددس نسيحننن  سةكننن سكةننن  كأسكةننني ،س
اجننليسهننيس  شسي لننأسةنناساجح سزنندساج ةننكحكنسإجنن ساجةننؤااوس نننسهننيس ننس ي؟.سإيننهسالس
كننن ةلاسعننننساج نننعصساجنننليسكحنننك س نننيساج نننيا س يساج نننعصساجنننليسك ننن  كس نننيفشس

.سإيننهسكحةننيس حنننساج  نناساجعننس  س نننساج ؤكنننس س  ننسهساجحكننس سييفننشساج ؤكنننساجدكيكننن
 ي  لكاسلاه سسإج س  كحسسياجليسك ح اسجنهساجلحنيصسيكضن  يه.سيهنيس ل ن سعلن س
اأ اسك  س هس  عسصس نس  سع نهس  ننسك ي نعس نيهاس نسك ند ياساجحنينسجنه،سإالس
 يهاسك  ينس نساج هنساأع ي.سإالس نسغ ك س،سكي  يسإجن س   يعننسدكيكننس ع لفننس

 يننيس ننه.س نننساجياضننشس نساج ننس ساجح ك ننيسهننيسهننلاساجةننس  يسهننيساجننليسك ي نن سيكح
اجحسجشساجطكأ،ساجليسكيظ سإج ساج  ناساج ن كشسة نس ،سيكحس لنهسة نس سيك حن  س
ة سسك أسعل ساج س س نسك ح  .سج دسعلاسكةني سعنلاسحكس نه،سي نسدساجينسشسإجن س
 ؤكنننسإيةنننسيك يسساج  نن  ةن،سحكنننثساج ح ننننسياجحطنن سيطك ننننساج لنننأس هنناس ة كننن س ننننس

سلفكنساجفة كن.اجع
س

 الصالح العام:

 أي مجتمع ؟ 

 
هنننيساج ةنننسنساجنننليسكة  ننن س كنننهساجينننسشس حيننن س نسكةنننينساج ننن عسسالنتمدددا 

إيةسيس.سإّنسزكسد ساج حسيس ساج سةكنسيانحةسشس سجيحد سياج   ةزساج ز نسعل ساجلاتس
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اجحسزلننننننننننن.سيهيننننننننننسسي نننننننننندس ننننننننننلي س ل يننننننننننسس كننننننؤديسإجنننننن س حطنننننناساالي  ننننننسعسي حطنننننناس
ساال   سعيساجَة ك .

 ننسسهننيساجحيا ننا،س ننيساجحسزلننن،س ننيساج د ةننن،سي ننيساج  سعننن،ساج ننيس  حليننسس
َيحك ساج كاساأعل كن،سيييف شس  ساساح كس ستسا ع كن،سيي   كس حهناسيالسيةنح س

سجلححياسأيفةيسسيج   يع يسسعل س  ح س سسية طكع؟.
 ع  دس نس سس  نديسهسهنيس هناسجلي  نسعس سع  نس هس ةسينسسج حنلحسياج ةنيكن،س

سنسانحنننلحسياج ةنننيكنسهنننيسلجنننكساج ةنننسنس ننننساالي  نننسعسحكنننثسي ننندس يظك نننستس  ةننن
يضننيا ط،سحكننثسيةنن طكعس نسي حننثس حننسسعنننساجح ك ننن،سحكننثسي نندساج ننفسعسج لي يننسس
اج يس ف  دساج د  سعل ساال حساساجححيس عساج لنيأساأعن ي،س ةسينسسين حلاس كنهس نس

 ننس ع كنسة ننسسالسي فنناسعلنن س يفةننيسس ننيسةنن نساح كس س يننسس نناسينن حلاسةكنن سي حننأس
هننننا،سي نسي   نننناسا نننن لةهاس ياهننننأس ع لنننن سعنننننس ياه يننننسسي س لكننننستس ع لنننن سعنننننس
 س لك يننننس،سي نسي   نننناس يهنننناس ه ننننينسيجهنننناس ك ننننن.س  ةننننسنسانحننننلحسكةننننسعديسسأنس
نس سةننن طسع يسس حنننسس نسيفحننناس نننكزسس ية  ننن س يينننسس نننزعس ننننس نننيعس ة ننن س ة كننن ،سيا 

د حيسسإجننن سااليف نننسحسعلننن س  نننكل.سةكننن سيلةنننِح س ننننس دكننندس نننلي ساجنننديا عساج نننيس ننن
ا ع كنسييةس شس نس  اس نسي حاسعسج يسس ةسيسس  ضاسجل  كع؟س جكشس نسيا أس
اجةينننننسزش،سياأدكنننننسن،سياج يظ نننننستسانيةنننننسيكن،سياج نننننيظفكنساج نننننديككن،سياج ننننندا شس
اجفة كننننن،سياجحةي ننننستساج حلكننننن،سعلنننن س يضننننس سي  ننننسةنساالي  ننننسعسياجحننننيا سحكننننثس

 نسيي نننيس نننيساجحنننأ،سييح ننن سعلننن ساج ننننفسعسسيةننن طكعس نسية  ننن س نس سةننن طسع يس
ج لي يننننس،سييفحنننناس ننننكزسس دكننننداسج عنننن كن؟.س جننننكشسحننننحكحسسإنس حننننداثس يككنننن س ننننيس
اج  سعنسالسكح  دسعل سع اساج ح   كنس حةأس اسعل سع ليسس  كحسس عس حضيسس
اجنن حا؟.سجةننتس  أةننداس نننساج ننةاساجننليسعلنن ساج  سعنننس نسك عننلهسجكنن  ةنساج زكنندس
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اجح نناس حننسس ننيسياج زكنندس نننساجيننسشس نننس د س ة  س نساجحأسياالح  ااساج   سدا،س
سإالس يييس  أةدس نس نس إ ةسنس  اسهلهساج   يعستس نس ح شسيي اسي  لسجلحسجا.

السي نند س سج ننحي س ننأنسهيننسكس نننسكيحننتسإجكيننسسيكح   يننسسضنن نس  سع ننه،س
هنيسسي ييسس لَ كَّ ينسإالسعيد سسكةينسهيسكس  سداس يسا  اع.س نسس هناس نيسهنلاساجحندد

 نسةاسياحدس يسسك د س سج  نس يس  سجهساجعسصسي د  هساجعسحننسعلن سع ناس  نكسعس
نسحكس يننننسسجكةننننتس  نننن دسحنننن ا س نننننس  نننناساج  ننننسع،سحنننن اعسس نننننس  نننناس   كلننننن،سيا 
اجححياسعل ساج زكدس يس    عس يس ةني.س حيند سسي ند س سنك نسنس نيسي نيدسإيفن ا س

يفةنيسس  نط،سعينندهسس عظناسع ن ساجح ناس نعسي ننس  ناسا عنن كن،س ندالس ننساجح ناسأ
سةي سكح شس    حيسس ةسيسسح ك كسسجلح فساسياج ه ن.

إلن،ساالي  نننسعس نننزعس ننننسإيةنننسيك يس،سياالي  نننسعساأياسياال  ننندازيسهنننيسإجننن س
اجحسزلنننن،سحكنننثسي ننندساجحكنننس سييي نننيسيية ةنننأسجينننن،سيعنننسدات،سي  س نننست،سي يا ننن ،س

نسةنسجي يس نيسي ط  سعدكند ،سعحنسزصسةنكةيجي ك يس.سياجي نيس نيساجةسزينستساج  ن ك
اجي س ستسياأ  س .سيح س سإج س نسيةينس   ل كنس يساأ ا،سياج يس ينلكيسسهنيس
عطننسعسحكننس س دكنند .سإلاس ياج نن ش،سياج ننسعسياجهننياعسجلي ننيسياجيضنن سيح نناساج  ننس سيا 
ةسيتسهلهسكساأ اسكس ةسنسجينسي  س نس هيس يه كسس حنييعنس ننساجينسش،س ينسشس

 ننند يييس،س ينننسشسكننندعيييسسن س ننننسعل نننستسيننن   طس هنننا،س ينننسشس ل ز نننينسكح ييينننسسيك
حنحكنسيكنندعيييسسإجن سااليف ننسحسياجحنأ.س نننسدينس  ن س عنن كنسيييلن سعلنن س يفةننيسس

س يسعي سي ه ن.
 عحنننكس يسس  ح ننن سي ي نننيسعيننند سسيحنننك س نننيسايف نننسحسياح ننن ااسج عننن كن،س
يعيد سسكليحتساج ساجضحك ،سيكفياسجك حدث،سكحييسعيد سسكلةسعدساجينسشسعلن س

 يفةنننها،سيك  لةنننينسحكنننس هاسيكة  نننفينس ننند  هاسعلننن سإعطنننسعسحكنننس سس نسكةيينننياسهنننا
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اجعنننننننننني سياج ه ننننننننننن،سيك حليننننننننننسساجحننننننننننأس ج عننننن كن.سعيننننندهسسكييلننننن ساج نننننسأسعلننننن س
س يف حكنسعل سا ع كن.

ةأةنننن يساجفحنننناساج ننننسدا،سط كنننن ساج ننننفسعس نننننسان حننننسدسإجنننن ساجضننننا،سي نننننس
اج ةنا،ساجعي سياج ه نسإج ساج  ن.سحكثسانسةاس يعسإيةسييس حس نسإجن س يلكننوس

ياجح نننا،سياجنننلاة  ،سياجعكنننسا،سيعحيحنننس ساج لنننأ،سك نننأس نسك ينننليس سج يا هننننس نننعس
جن س حن اس دكندس  ليأس ع يس سةن طسع هسس نس  يدينسسإجن س ينسزنس عن يسجلحكنس ،سيا 
جننن س هننناس دكننندسجلةننين،سيا،سيجل نننس ك ،سي  يدينننسسإجننن س  نننساس ياع نن سجضحسةنننكش،سيا 

سيع  سةاساجةسزيستساج   كن.س
س
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 الثالث  الفصل  
 

 من النبذ إلى الضم:

 طريٌق للشفاء 

     
كةي س يسإي كاسجي سس حنس ؤ   وسةنسنسهينسكس نحسلس ةن هسجحنسز سسيخب نا

كحننك س ننيساج ننيا  ،سيةسيننتساج نن يحس يطننيس ةنن هسي  س لننهس ننيس كننتس  كنناسةننسنس
كحنك س  ناسغيننيسك نكاسيالزنناسة كن  سأحند سزه،سيةننسنسجحنسز سك نن هيس نسك ن عس نننس

ييننيسإالس نساجةننلأسةسيننتس لحننشس  يحننه.س ننستسجحننسز سيلهننأس ضننلتس سزنند ساج
بلا إك.سي نستساجيينيسةنلجكسيلهنأسسكسسأحضاا إبراهيمي إج س  ييساجةلاس نيسكس

ك.سيظنن ساجييننيسإجنن ساأعلنن س نن  يسجحننسز س  ننعس نننسي هننهس  ننسز سسمكااا إيلااا ي 
برحمنيإياإأريإبراهيمي إوأرلالإلااالرإليطالإ اه إكساجةلاس حنسحس  يةنلس

ك.س  نساسماءإويطهدإلساني،إألنيإأتا  إكثيهيإفيإم يإيللهيبإبصطاهإفيإيل
،سم يإمستحيل.إرينكإورينهإموةإالإيساتيي إأحاأإأ إياطهماا جهسإ  اهكاوسكس

مثلماإكانتإمناكإماوةإريناكإوريناهإأثنااءإيةسنس إ ةسنسإ  اهكاس نسكضك وسكس

إ(44-46:إ49 إ)لوقاإ.حياتكإعل إيألرض

عنسجاساجكنياسحكنثس ي ندسهني س سةنحنسس ع  يسس حننسجحنسز سهنلهساجة كن سعنن
 ننكنس ننننسك لةنننينساجطحنننسا،سياج نننسا،سياج احنننن،سي نننكنساج كنننس سياجنننلكنسالس نننأييسجهنننا.س
  ننلة س ييننيس  كننتس طفننسالس ننيسةلة ننس،سي نندس جحنن ياس ينني هاسإجنن سيس ننل س طحنناس عننا.س
سنسي نننيهاس ينننسس ي نننكنساجحنننكنسيا عننن سةنننسنساج نننياأسكطننن دهاس حكننندا.سكةننن هساأغيكنننسع
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سنسسكة هننننينس ؤكننننساج ننننحسلكنس اجة نننسأ اجنننننننلكنسك ننننننن  ينسهنننننننلاسسياجة كننننننن كنس نننننننيةا
 سأيةننسخساج نننيس يطنننكهاسكحننند ينسإجنننكها.س جنناسيحنننشس نننسجح  سياجعننني س  نننساس يجزنننكس

ساج كس س؟.
ا    تس ييس يس حدساأكساس يس س كشسا    س ح سعسيحسحتس يسي هنيوس
 عطيننيس حنناساج ننسا!سي نند يسسينن ةلا.سع  ننتس يهننسسعس  نننسج يهننسس نننس حننشسع لنني،س

د ةتس ة عنس أيهسسةسيتس حس نسإج س  كسعسة ك  سي حس ييساجعي .سةينتسعلن سي 
 يعدسيجاس  غأس يساج أع ،سجلجكس عطك هنسس لنكلس ننساجي نيدسيله نتس نيسط ك ني،س
  اساجف كةيسياجلييس يس  اساني كليسعنساجةس  يساجطكأ.سةيتسعسزفسس نس نس

سك  لحييس ج هسسيحس  هس.
اجينسش؟.سسج نسلاسالسيةن طكعس نسييظن سإجن سس سسهلهساجهني ساج نيس فحناس نكن

سجحسز س يا هنسج ل  يسعكيسيسس حكيكه؟سيج سلاسالسييحتسإجكه؟.
  ننكس ننيس ييننسسيي ننلسجحننسز سأييننسسيعننس س نس  ننأ  س لي يننسسإلاس   يننسسعل نننس
 حنه.سإلاس يحنن يسسإجنن س حن هسيةنن حيسسحنن عنساأجنناساجحنسد  سعيننه.سةية  نن س أيننهس

ك سيةنيعسحظنه.س نسساجنليسكحندثسعيند سس  نأ  س لي ينسسإيةسن.سي دسي أ  س  ل نهساجةةن
 هلاساج ةا؟س دسيفحاس كزسسكعف س نس حسة هسيكةسعده،س نكزسسكعفن سيكةنةنس ننس
ج س كنسةك يديسسلجك؟سعيد سسيدعاس نيسحنيا س نعس نحسلسيعنسط س سجندعياس  ج ه،سيا 
 يس يس   .سأنسجحسز سجكشس حس نسإج سي يدس  نط،س ناسيكح نس س ةسينسسكنأييسإجكنه،س

هسكح ننس سإجنن س حسج ننن،سي   ننسساح ننس سإجنن سع نناس نناسيح نن س ة نن س نننسلجننكس يننهس ينن
 حس نننسإجنن سحنندا ن.لجةاسهننيساجةنن أس ننيسعطنني  سإ س نننسعل نننس ننعسجحننسز اتسهننلاس

ساجحسجا.س إلاس   يسسهلهساجحل ن،سييس  س  يكك سحكس يس.
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لاكس يس  س س ينس،س نيسعسدا ينسس ناسيح ن س ةلينننسس ةننن ييينس هنننلاساج ننند س يس
ساج  ةنأ.سيهننلاس نيسعل نستس حندا  يسسي  نسةنساي  سزينس.س ننإلاسحنسد تس نحسلا،س هنزَّ

 دسكؤديسإج سايزعس ساأحد سع،س اسيك ح ينس سجعط سكهددهاس ةن أس ننسط  نيس
اج دكننند ساج نننيس   حهنننس،سي   نننسس نننح ياس سج حنننديسجك ي نننياس سج  نننا.س ننندسك حيجنننينسإجننن س

يسكحنسد س نحسلاسعديايككن،سي دسكي  دينساجط  ساجطي سيكننساجح  نسعسجل نعصساجنل
س نسيةطها.س

ج نندس نند تس ة  نن سةكنن س نساجعنني س نني س ح ةنننس ظكحنننس ننيسةنناسحكس يننس.س
يحننننسيعنننس س ننننساجينننسشساج ع لفنننكن.سيعنننس س ننننساجف ننناسياجننن  ا.سيج ننندسازدادتس
د اةنننيسجنننكشس سج عنننسي ساجعسحننننس نننيس حةنننأس ننناسي  عنننسي سا عننن كنس  ح   نننيسيا 

اج  نس ة نس نيس نل سس كضس.ساجعي سكة نس يس ل سةاس  ةساساج  ا،س  ل سس ن
سةاس  ةساساجضاسإج سداعاساج   يعن.

إنس ننس ك سانيةننسيكنسهننيس ننس ك ساجحنن يأ،سياج  ننع،سياجح يدكننن،سياجي ننل.سج نندس
علنن سةنناس    ننعس ننيسةنناسي ننتس  ننةساساجطنن دسياجي ننلساجعسحنننس ننه.هيسكس سز نننسالس
سيهسكنسجهسس نساجيسشساجلكنسك ةنس نسيي لها سي ننساج ؤةندس نسةناسياحندس ينسس ند  
 ننننيس سز نننننس حنننندهاوساجننننلكنس نننندينس ننننأيي،سياج  ضنننن ،سياجننننلكنسكي ظنننن ينساج ننننيت،س
ياج ننن سأ،سياجح نننسزز،سياجضنننحفسع،سياج حننني كن،سياجي  نننسع،سياج هنننس  كن،سياج حنننس كنس

س سأ  ااساجع ك ن
ج دس ةييتس ة  يسعنساجي لس حي  س زكةكنس عساج حس كنسع لكنس.س  ندسز تس

دياس   ك كنن،سي  كنتس  نسالسييةنسعسس ؤةةستس يكضنس نيس  كنعس يحنسعساجحنسجا.س ني
لننندياسإجننن س نسةنننسجتسد نننسعهاس كح  ننن ينسكس  نننسيكنسك،سي ننندس لكننندياسإجننن ساأ ننن س سي ل
ج ح كنن هاس نننساج ننكطسنساج زعننياساجننليسةننسنسكةننةيها.سي ننيس   كةننسساجل كيكنننسز تس
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يا نننن   ،س حظ هنننناسةننننسيياسيحنننن سعنننن ا ،س  نننننأييسكحنننننك س كنننننهسحنننننياجيس سزننننننس  ننننناس
يس أييس كاسإج سانيهكس س كهس  لانسةنيداعسي كضنسعسةسيياسك   ةينس يساجةةنس 

سة ك  .
إنسهلاساجيي س نساج حس لنساج ةدكنسجكشسةنييس ظهن اسياحنداس ننس ظنسه س
ي ننلس يةننع.ج دسيحننلتسإجنن س يسعنننس ننأنساج حننس كنساجح لكننكنسهنناس ة نن ساجيننسشس ح ضننسس
سكسجل  ننعسياجي ننلس ننيساجحننسجا،سح نن سإّنسياجنندكهاسغسج ننسس ننسسكع لننينس نننسإي ننس هاسطفننل

  اسهلاسك.سك ح س  اسهؤالعساجياجدكنس سجلهياسيكع لينس نساجف اساجظسه ،سهلهس
سهيسضعس نساجضيطساال   سعيسجعل سطفاسةس اسغك س  يه.

 حنناساج  س ننستس نن يس ننيساجطفنناساج حنني سع ي نننس نننسااس يننزاس سجياجنندكن.س
وسكسكةأاساج ل كلس يساجفحاساج سةعس نسإي كاسكيحيسسعنساج حسلساجليسيجدس ع  

هنناسةننسنسلجننكس ةنن أسليننيأسياجدكننهس؟سك.سي نندسهننلاساج ننحي س سجننليأس ننيساجة كنن س نننس
ساج  س ست.

 نننسعييسدة ننني س نننيس  يةنننسسجكةل ينننيسعننننسا ي نننهساج حي ننننساج نننيسةسينننتس نننيس
اجحسدكنسع   س نساجح  .س ع  ييس أنس دس حلهساج  س  سعيد سسعلاس حي هسسةسنوسكس

 ننننس؟.سكس ننننساجحنننحأساجحنننك س نننعس نننسساجنننليسس حل نننهساسجك ةننناسجنننيس  ننناسهنننلهساجةس س
س  سع سليأس  اسهله.س

 

 الخوف في أساس 

 الحكم المسبق والنبذ

 
ع ننتسأة نن س نننس ل ننكنسةننينس ننعس  ننساسييةننسعسيل ننلياس نننساج  سعننن.سج نندس
  كتس يالسةك س نساجعني سدا نعسة كن سي ظكنعسجلفحناساج  ن ي.سي ننسعنلاسع   نيس
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يعكننننسس ننننسجعي ساجةننننس نسس حنننن حتس ة نننن   ننننعسهننننؤالعساج  ننننساسياجيةننننسعساج حنننني كن،س
س يس  ةزساجحةاساج ة  سياجي ل.

ةلينننسسيعنننس س ننننساجينننسشساج ع لفنننكنسعينننس،ساجينننسشساجنننلكنسك حننندينسةنننلط يسس
يك كيكس يس،سي يظي نس ك يس.سيةليسسيعس س نس  ندانس نسسهنيس هناسجينس،ساأ نكسعساج نيس
 حطكينسساجحكنس ،ساجط أيكينننسياأ نسنسياج ي ننعساال   نسعيساج   كنز.سيحنننسيعنس س نننس

ساج يكك ،سي  كس يس ييسسعل ساأ  شسيعس س ة  س نس لي يسسيحن.
اجعي سك حليسسيد عساج حي كنساجح لككنس حكداسإج س يضنس سةزك ننس يح نن.س
ك يحينسساجعنني س  كحننسس نننس  ننس ةنسجحننسز اتساجحننسجاس  نننسي  نننساجطحننساس ننيس ك يننس.س

ينيس ينهسيجةع كنساج د ،ساجعي سهيساجنليسك يحينسس ننس نسيحن شس ة ن سإيةنسيكن،سكح
ك يحيسس نساجي يسياجيض .ساجعي سالسك كدسأيس نيعس نسك يكن ،سياجعني سكطسجنأس

س   سعساجيضعساج اهنسعل سحسجه.سياجيضعساج اهنسكؤديسإج ساج يت.
كةننح ساجعنني سداز ننسسأنسك نندسجننهسهنند س.س ننإلاس ننح تس سيحنندااساأ ننسنس ننيس

 يسسيفةنني،سةنننأع اسداز نننسس   ك نننسسعلننن ساجح نني سعلننن سةننن  س نننداعسجعننني ي،س نننعص
 نيعس حيجنهسهنند سسجعني يسي ننس نناسهند سسجيضنن ي.سإالس ينهس ي ندس زننستسياةنحنس نننس

س هدا ساجعي ،س ع  دس نساأ  سكة ح ساجيظ سإج س حضهس.
س
س
س
 

 

 الخوف 

  من المختلفين
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ي  ننناسةننناس نننيعسهينننسكسعننني س ننننساج ع لفنننكن.سيهنننلاساجعننني سةنننسنسسأ ل

اج سز ننن.سك لننكسس ي ننيداسداز ننس،سيكحيننيساجعنني س نننساج ننعصساجننليسكهننددساج  سعننن
اجلكنسكعس ينس نساج ع لفكنس حلحنس نيسان  نسعسعلن سيظنساساج  سعنن،سيغسج نسس نسس
 ة يدسهلهساج عسي سعل ساجي يدسياج ي ،س يساجحس نسإج ساج حةاس س ع كنسياج حي س
 ننننسج في سعلننننكها.سعينننند سسةننننسنسكيظنننن سإجنننن ساج لننننيكسياج ؤةننننسعسة   لننننكنساسعلنننن س

عل ،س ةاس نسعس اسهنؤالعساج عنس سةنسنسكح  ن ساأ ا،سحل س ساجح سياجدكنسياأ
 نن ك ا،سيع ننكلسجل ننكطسن.س ننإلاسةننسنساجيضننعساجنن اهنس حكيننسس نننسااس ننإنس نننسك نن س
ضنندساجيضننعساجنن اهنسكحيننيس يننهسك نن سضنندسااسياجيظننساساجط كحنني.سياج لكننكنساج ننيس
فكتس يس يةنكسساج نكيعكن،سي حةنة اتساالع  نسا،سي نيس ينيأس   ك كنس،س عل تسيحل

ك ننسال،سي ننيس ننكليسي يس نننساج لنندانساجحدكنند س ننيسز سييننسسةننسنسكيظنن سإجننكهاسي ننيسغيا 
سي ةاسإك سنس نس  اس نسةسيياسكحس ضينس سع  س هاس   ا اسيعط كن.س

ي حننننسانيةنننسيكنس لكزننننس  حنننصساأ طنننساسياج نننهداعس  ننننسك لةنننينس ؤيس
 دكد سج يةسيكن،سج ندساع  ن هاساجن حاسإ هنس ككنسيعنس  كنسعلن ساجيظنسا،سياع  ن هاس
 عنن ينس ي كننسعسجلةننلا.سج نندس نناسإج ننسعساج ةننكحككنسج ف  ةننهاساجيحنني س ننيساجةيجةننكياس

سأنساج ي سنسي دياس نسهلاساجدكنساج دكدسياجي كأسكهددساة   ا ساجيظسا.
 نننسط كحنننس نني ساجةننلطنس نس  ننسياساج يككنن ،س ننسجح سانجهننيسجل ليةكنننس نندكاس

سنسِ نندا سنسيةننسنس  ننلسعلنن ساأ  ننش  ياسإيةننسنسعلنن سس ننداسانيةننسنسعلنن ساأ ا
ساأ اساجليسحسياس نسكؤةشس سيينساة   ا سةلط ه.

 

س
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 الخوف 

 من االختالف 
 

،سهيننسكساجعنني س نننساالعنن ل .سج نندسحسيجننتس ننيساجفحنناساأعكنن س نسثانيددا
  ننكنسةكنن سك ةنننس نسكةننينساالي  ننسعسح نن اسي   ننيسعلكننهس ننيساجحكننس ،سي كيننتسةكنن س

يا حنس.س ندعيساجط كحننساج  ن كنسك ةنسجلي  سعسيفةنهس نسكعين سيك ينعساجحكنس س حنلسيس
انيةسنسإج ساج غ نس يساالي  سعسإج س علي ستس   لكسيفشساجح لكست،ساالي  سعسإج س
 ينننسشس ننننسيفنننشساج  س ننننس يسإجننن س ننننسجهننناسيفنننشساأهننندا سياج حنننسجش.سإلاسع  ينننسس
 حضنننيسساجننن حاسيةننن طكعس نسيح ننناس حنننس،سيي نننح س أ نننسنسييحننننس حنننس.س  نننسساجنننلكنس

سيسساالضط اأ.سكع لفينسعيسس ك ك ينس ك
 ننننسهننناسهنننؤالعساج ع لفنننين؟سإيهننناساجنننلكنسكحنننسيينس ننننساجف ننن ،سااليةةنننس ،س
اجحنننني ،س يسانحةننننسشساج ننننؤجاس سجيحنننند .سكحنننن عينسإجكيننننسسطننننسج كنساجي نننند ،سهننننؤالعس
اج لككنساة هاسجحنسز .سغسج نسس نسسكحك نينسحكنس س حكةننس نيسحنكنسكحنك سا عن ينس

كحك ينسحكس س    نس يس.س إلاسسحكس س    ن.سي ح شسح عس هاسعط  س سجية نسجللكن
اة  حيسسإج سح عس هاسي  حيسسجهاس لي يس،س إنسلجنكسةنكةلفيسس نكزس.سيعلكنهسي ظنسه س

س حداسة س سح اعهاسي نس اسيي لها.
هنننؤالعساج ع لفنننينسهننناساجي  نننسعس كيينننس.سهينننسكسطننن  س دكننند سجلعننن ل وس ننندس

اجلينننن،س يسكع لننن س نننعصس ةننن أساج نننكاساج نننيسكح لهنننس،س يساج  س نننن،س يساجحننن  ،س يس
اج حلننكا،س يساجنندكن،س يساال  ننسهساجةكسةنني.سي ننيساجي ننتساجننليسك نندس حظ يننسس نس نننس
اج حفننزس يسعلنن ساأ نناساج  كنن سجله  ننساساالج  ننسعس ي كننأسجف نن  س حننك  س نننساجي ننت،س
إالس نس  نن س نسييفنن شس  ننساساجي كننأسايف سحننسس س ننسسييةنن شسجننهس نسكحنن شسحنندك سسجيننسس

س هلاسكع ل س  س س.
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االع ل سيضنيحسس نعساج حنس كنسع لكنس،س ي س ننننننننننننسك ننننننننننن دسهنننننننننننلاساجعننننننننننن
س ننساج ح كننس حن شساأأس   لة س ياس نسس س لنتس  ناسهنؤالعساجينسش.سعيند سسةلن حتل
 ي سشس كلكأساج شساجف يةيس   ديساج يحيسيةسنسجهسدي س يس أةكشسكساجةنفكينس
كسي نندسدعننسييسجلج  ننسعسك أحنند سزهساج ننددكس ننيس ؤةةنننسحننيك  سحكننثسةننسنساج ةننكشس

كهننس.سحكيهننسسةيننتس د شساجفلةننفنس ننيسةلكنننسةننسيتس ك ننكاس ننيس ي ي ننيساج  نن  سعل
   لنننتسدعي نننه،سإالس يينننيسةينننتس ننندكدساج لننن سةكننن س إ ةنننسييساال حنننساس نننعس ينننسشس
 إ ةنسيهاساال حننساس ننعس يننسشسجنكشس إ ةننسيهاساجةننلا،س ننسساجنليسةنني ةلاسعيننه؟سةيننتس
سعسزفنننسس ننننس  نننليس نننيساجننن لؤاس نننعساجيضنننعسي ننننسإ ةسيكننننسعنننداس ح   نننيس نننسساجنننلي

سةأ حلهسي نسةيييسةأ ح  س حي  سةكزن.
 حننندس نسيةنننينس ننندس ي نننأيسسحكس ينننسسحنننياس نننكاس حكيننننس ننننساج ح  نننن،ساج ننني ،س
ياج  دك ساال   سعي،سكحن شس ننساجحنحأسعلكينسس  نياس يجزنكساجنلكنسالسكةن طكحينس
اجحننننك س نننننيفشساج   يعنننننس ننننننساج نننننكا.سيكحنننن شساأ ننننن سة نننننسسجننننيس نس  ننننناسهنننننؤالعس

ساأ عسصسك ةلينس هدكداسجيس.
 ةينساجحل ستساج  كز س ساجيح ستسوسحياساج حس كنسع لكسس يكن.سيهينسكس
ةؤااسض ييوسإلاسجناسكن  ةنس نعصس نسس ننساجحنك سي ن س نكاساج ح  ننسياج ني ،س نكاس
اج  سعننننساأيةنننع،سيةنننأاس يفةنننيس،سهننناسكةننن طكعسهنننلاساج نننعصس نسكةنننينسإيةنننسيسس

سةس ل؟.س
اج  نننن ي.سع ي ننننسسكيضننننعساج حننننس كنسع لكننننسس ننننيساجيهسكنننننساج حننننييسجلطكنننن س

عيد سسيا هتس  اسهؤالعساأ عسصسأياس   س نيسكساجةنفكينسكس  ينتس سجحنأ،سإالس
 نساجحأسةسنسكحييس سجية نسجيساجة اسيع اساجعكن س نعسا عن كن.سحكيهنسسجناس د كس
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يةننننسعدسا عنننن كنس ننننيساة  ننننس س ك نننن هاس  نس سةننننن طسع يسس ننننننسعنننننلاساجحنننننأس نس
سي  اد ها.ساج يه كنساجح ك كن،س إ ةسييسس نسية  سجهاس  سجها

 ننند تس ننند ك كسس  يس ننننسعنننلاسكساجةنننفكينسكس ك ننننس ياحننناساج لنننيأسي ك ننننس
اجحأساجليسكفياساجحكس سج ع كنسيكةسعدهاسجك فياسعل س د ها،سحنأسكحلننسعننس
يفةننننهس نننننسعننننلاساج ياضننننعسياج  ننننن.سي ننننيساع  ننننسديس نسةنننن أس يا هنننننس    حيننننسس

نسةنن أس يا ه يننسساجداز نننسجحننسجا كحننك س ننيس ز ننن،سسجحننحي ستس ننيس داعس هس ننه،سيا 
 لننيعس ننسجحي ،سياجعنني ،سيانةننسع ،سهننيس ييننسسجةننيسسياضننحكنس ننيس حينن س نسكةننينس
اج ننن عسإيةنننسيس.سيحننننسي كننناسإجننن سساع نننزااسانيةنننسيكنسإجننن س  ننن دساة ةنننسأساج ح  نننن،س
ياج نني ،سياج ةسينننساال   سعكننن.سج نندساةنن  حديسساج لننأ،سيننسظ كنسإجكننهسة  ننزساجضننح ،س

نسج يجكننندساجحنننأس ةننن طكعسإعنننسد س ي هيننننسسي  ةنننزاسجلحياطننن س ننندالس ننننسةيينننهس حطننن
ي سلينننننسس ننننننساج   ةنننننزسعلننننن ساجنننننلات،سةس نننننفنسجينننننسسيج عننننن كنساج  نننننساساج نننننيه يس يا 

سج يةسيكن،سيعس لنسعل س لاساجحينسجيسسجيي ي.
 

 الخوف 

 من الفشل 

 
عنننساجعنني س  نننسهنناسعننس  ساج  سعننن،سياجعنني س نننساالعنن ل ،سستكلمنددا

سعي س نساجف ا.هيسكسعي س ع سكح كسةليةكس يسس السيهيساج
اجعننني س ننننساجف ننناسياج نننحي س ف ننندانساجحنننياسيعنننداساج ننند  سعلننن ساجننن لؤاس

ةيننتسس. ةييننتس ننيسداعلننيس يننلس  نن  سطفننيج ي.سةيننتس   نن اسعلنن س نس ةننينسيس حننس
 د يعسسإج س نس   تس دا  يسةسنسك ي أسعليس نس ةينسعل سحن .سهنلهساجحس ننس
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إجنننننن ساجي ننننننسحسيأنس ةننننننينس   ننننننيال،س نننننناس د ا سإع نننننسأسيح نننن ساجحس نننننسإجننننن ساةنننن
اجيسشساجلكنس ه اسجهاسياع   هاسس  كحيساج يزجنسةسيتس ي س ح ةنس يكنس نيسداعلنيس

سيهيس ي س ح ةنس يس لأساجحدكدس نساج ةسعيساجة كن.
 نننساجياضننشس نساجنندا عسإجنن ساجي ننسحسيا  ضننسعسا عنن كنسدا ننعسليس ك ننن،سإالس

ا  حننننسنسس نسجهننننلاساجنننندا عس سي ننننهساج ظلننننا.سالسكةنننن طكعساج  كننننعساجي ننننسحس ننننيسيفننننش
اج  ننننيا،س سجحدكنننندسك ننننأس نسكف ننننليا.سي إ ةننننسنساجف نننناس نسكحطنننناساجيننننسشس نننناسهننننيس
كحط ها.سهلهساجحس ننسإجن ساجي نسحس  ا  ننس نسجعي س ننساجف ناسياجعني س ننساجي نلس
ياجي ي سضحسكسسانحةسشس سجيحد سياج حسيس ،سك ةيهسس نس ند حيسسإجن ساج حلن سيا  س ننس

اجلكنسكيظ ينسإجكيسسة ي ح كن.سي سجط عسساجحل نس عساجلكنسكح  ينس يسسيك د يييسو
سيحنسي يسا ع كنسكلح ينسيفشساجلح ن.

إالس نساج حس كنسع لكسسك دينس دكديساالع ل ،سة سسجيس يهاسكحك ينس نيس
عنننننسجاس عننننن ،سإلس ننننننساج ةننننن حكاساال حنننننساس حهننننناس ةنننننهيجن.سي إ ةسيينننننسس نسي نننننح س

س ساليحدااساج ساسجل ي س يس يا ه ها.
ا،سياجعي س نساج لؤاس عسيضعس س،ساجعي س نسكة نساجعي س نساجف 

عنننداساج ننند  سعلنننن سإ س ننننسعل نننننس نننعس ننننعصس عننن ،س ننننيس لنننأسهننننلاساجعننني س نننننس
ساالع ل .ي نساجي كأ.سك ديساأ  سة سسجيسةيسسيةك س يس  اس  هيجن.

س
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سنس ياج يككنن .سج ننسلاسكعننس ساجييننيسياج ننيي اجعننننني س ننننننساجعةنننننس  سسهنددددداك
سنسةنناسهننلاساجعنني س نننساجلحننسز اتس كييننس؟س جننكشسلجننكس ةنن أس سع  حننس سس يننتسي يننس

عي يننسس نننساضننط ا يسسإجنن س  ننس ةنس  ي يننسس حهننا،سعننسزفكنس نننس نسيف نندس ننكزس؟س نننس
اجةننهاسإعطننسعسعنند س طننعسي دكنننسجل ننحسل،سإالس يننهس نننساأحننحأس نسيحطننيس ننسسهننيس

هننننسضننن ي يسجلحفنننسظسعلننن س ةننن ييس حك ننن يس.سيحننننسي نننح س ح نننزسة كننن س نننيس يا 
اجف نن .س نننسساجنننليسيةننن طكعس حلنننهسج يككننن سةننناس لنننكساأيضنننس ساج نننيس  نننديس ةننن حكلن؟س
عيد سسه  تس نس لكساج    ساج نيسةسينتس ندسع  نتسج يهنسس ننساج حنشساجح لنيس نيس
 س كش،سةسنساجة أس يسه  يسهيس يييسجناس عن  س نسساجنليس  حلنهسح نس،سجناس عن  س

إجنن سداعلهننس.سااليف ننسحسس ننسسهننيساج لزنناس حلننه،سج نندس ننح تس ننأنسديا نننس  نن س    ينني
  نن ي س نندكدساجعطنني  ،س أيننتس عننسط س  يزج ننكساال   سعكننن،سيفننيلك،سي ننيدك،س نناس
يح ننن سحننندا  كسي  ننندك كسيانحةنننسشس سالي  نننسعساجنننليسيحطكنننهس ك ننننسة كننن  س ننندا،س

سي عسط س سجي ي سضحكنساجفيض ساج يسكيجدهسسانحةسشس سجيحد .
سحنندك س سجننزي كن،سيعلنن سعل نننسح  ك نننس ننعسعننددس نننسجحنند سةننيياتسةيننتل

اأزيا سا عننن كن.سةسينننتساج   يعننننس ه  ننننس   نننةلنس يةلنننعساجهننني س نننكنساأغيكنننسعس
ففهس.سي دسيفلسح  سياجف  اعس يس دكي هاس أ ادياس نسكفحلياس كزسسكحاساج  ةلنس يسكع

س ننننساجي نننس س ح نننسس نننيساج يضننني سي ننن  اس نسكفحنننلس نننكزسسجيحنننده س.سغنننسد اس حننندكَ يَّ
اج   يعنننسيله ننسسجكحك ننسس ننيس يط نننس  كنن  س نننساج دكيننن.سي نندسيظنن سا عنن ينس نننس
اج   يعنسإجكه نسسةعنسزيكنسجل   يعننس   ي يه نس.سيهنلاسكنلة ييسداز نسس أيينسسعيند سس

  نننكن،سيعنننسط س نننسج ح اسجلي  نننسدس ننننس  ننناسعسزل ينننسسيل نننزاس  نننسهساج ي نننيلكنسياج ه
سي حد سزيس.ساجع ي س نس  س نساأحد سعسياجحسزلنس  اساجدعياس يسعسجاس ع .
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يحنس  كحنسس حس ننسإجن س  ندا س حننكنس نننساأ ننسنسسجينن  ةنس نننساجحننك س
 ةننلا.سيهننلاسانحةننسشس سأ ننسنسكننأ يس نننساجط ك نننساج ننيسيحننك س هننسسحكس يننس،س يننهس

 ننيساجحسزلنننسياجنندعاساجننليسيححننلهس يهننس،سكننأ يس نننساج ةننسنساجننليسكننأ يس نننساجي ننيدس
يح اس كهسي نساج ي كنساجكي ي.س إ ةسنس سسهيسغك س  ي نع،س نيسهنلاساجةنكس ،س نس
ك ك س ز ن.سعةس  ساج حلياسياالي  ساسإج ساج  هيا.سك ةننس نسكحينيسعةنس  س ظكحننس

س  .جيس،سجيحك س  اسهلهساجعةس  سكح س ساج  عسإج س ي سداعلكنسة ك
 دسكةينس   اسةهلس داسإعطسعساجطحنساسجل نحسلساجنليسكطن  ساج نسأسيجةننس
سنس نسساجنليسيفحناسعيندهس؟س سن ةنسنس نسيضنكعس سنس نعس حند سزه إلاسظناسكحنيدسداز نس
  س نننسسييف نننندس  يينننسسيط أيكي يننننس.سييحننن شسةأييننننسس نننيس حنننن سالس  ننن سجننننه،س ننننيس  اس

كيكن سي نطسحكس ينس.س  هيجنس نسدينسعس طن.سيعنس س ننس نساج نحسلسك ن ددسعلكينسسج
يحنسيعس س  كحسس نساج  كشسياجية .سيحنس  كحنسسي كندس نسيهن أس ننس يس نيعس
 دسك ة  سعنساجف ا،سياأجا،سياج ن ا،سياج نيت،س لنكساج نيس ع  نهسي اعساجةنطشس
اج طلننيساجحنن كاسجحكس يننسساج ي ظ ننن.س حيننيساجحضننس  ،س ننيس ننزعس نننس  زازهننسسعلنن س

حننل.سيحنننسي كنندس  كحننسس نسيةننينس ننيساأ نناس ننأنساأ ننكسعس  ضنناس  ننسسهننيسعلكننهس 
 ةننسنسك يحيننسساجةننحسد ،سحكننثساجةنناسطك ننينسيجطفننسعسي إ ةننسيهاساالع يننسعس أيفةننها.س
يحننننسيهننن أس ننننسضنننحفيسساجعنننسصس ينننسسي ننننسضنننح سا عننن كنسييننن  اس نسيةننن عس
ح اخساج ح س .سةاسهيسةهاس نسي عسضحسكسسيهناسعنسجاس  كناس حندس نسيف ندساج  ننس

ساج حطاسإج س ةسنس ة  س  سال. يس د  يسسعل س حيكاسعسج يسس
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هيس ي أساج عنسي ساجفظكحننساج نيس حك ينسسعننس ح كن س غ نستس ل ينسس نيسسما
عسجاس  ضا؟س يسس ؤ نس أنس يس يعساجعي س نساجعس  سعل ساجيظساسياالع ل ،س
ياجعنني س نننساجف نناسياجعةننس  ،س سنضننس نسإجنن ساجعنني س نننساج  ننكشسياجيةنن  سهننيس

اج عننسي ساج  ةيينننسجنندكيسس يننلساجطفيجننن.سي إ ةننسنساجياجنندكنس نسك حلننياسس ي ننيد س نني
 طفننسجهاسك ننح ينس يهنناسكةنن ح ينسحنن ها،سكحيننيس نسحننأساجياجنندكنسهننيس ةس ننأ سعلنن س
اجةليكساج كد.س حتسهنلهساجظن ي سك نح ساأطفنساس أينهسك ي نأسعلنكهاس نسكةيينياس

 ح كنسجحنننن ها.سةننننس لكن،سي نسك   ننننياسإجنننن س حننننسكك ساجياجنننندكنس  نننناس نسكحنننن حياس ةنننن
ياج دا  س يعسك أساج  هينسعلكه،س سج ك نساجفل سجةاس عصسالسكل  س هسس سع  س هنسس

سعسحكنس يه كنس يساج عص.س
 نيسة س نهسكسط كن سانيةنسنسسMartin Buberك ياساجفكلةي س س  نس ي  س

The Road of Mankindسكوس
ا أن مع  ل شخص يأت  ف  هذا العالم، يأت  ش   ج يد  لدم يكد  م جد د

 م  قبل، ش   ج ي  تماما  ف ي  م  ن عه 

إنسهننننننلهساجفنننننن اد سياالةنننننن  يسزكنساجييعكنننننننسهننننننيساج طلننننننيأس نننننننساج ننننننعصس
 طيك هس.يجةنسةك س إ ةسنساأطفنساس نسك نح ياس يهناس   كنزينسي  كندينسإلاسةنسنس
علكهاس نسك طس  ياس عس حسكك سياجندكها؟.سجننسكةن طكعساأطفنساس  نياسا عن كنسة نسس

  نننيجهاسة نننسسهننناس  نننياه هاساجف كننند س ننننسييعهنننسسي حنننديدسإ ةنننسيك ها.سهننناسإالسإلاس ننناَّس
يعينندهسسكنن اساح نن ا هاسياالةنن  س سإجننكها.ساجحننأسياالح نن اا،س  نناساجعنني سياج حس نناس
ه سسان ثساجليسك اسي لنهس ننس نعصسإجن س عن .سةسالي  نساس ننساجةنحيسجلححنياس

صسعلنننننن ساالة حةننننننسنسإجنننننن ساالضننننننطل س سج ةننننننؤيجكن،سيااليف ننننننسحس  ننننننساساأ ننننننعس
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اجننننننننيعي.سك نننننننن هساأ نننننننن سكةةنننننننن س  نننننننن  س اج ع لفننننننننكنسعيننننننننس،سانسي ننننننننيأساي  ننننننننساس
سياجع ي ساج د ك يسجل عصساجح ك ي.

 حدساأة سأسساج زكةكنساليحدااساج  نساج   سدجنس كييس،سييزيعيسسإج ساج   نعس
 حسس يس   يعستس  حي  سعل س  سعنس حكين،سهيس نس حظ يسس دساع   ساجحنأس

اة  نن س ييننيس   ننياسي ح ننيأسة ننعص،س غنناسي ننسطس أةنني سط ك نننس  ةيننن.س حينند سس
ضننحفيسيي ننسطس نني ي،سيعينند سس ة  نن س ييننيس ح نناسةنن اس ننيسداعلنني،سةنن س  اد ننيس
ي لال ي سعيدهسسك ةيييس نس  د س ساليف نسحسعلن سا عن كنسي نس ح ن اسةن ها،سيك ند س
اجعي س نسا ع كنس سالض حلا،سيك د ساج ضس ن،سياجحندا ن،سياج نحي ساأعنييس

جظهني .سيةل ننسسازدادسيعكينسس فنن اد سا عن كنسةل ننسسازدادسإد اةينسسنيةننسيك يسس نسج زيغسيا
اج    ةنس يه كسس نيحنس  كحنسس   نس هين،س نسج غاس ننساجح ن ،سياج نيش،سياجِحن  ،س
س هكفننس س لننسج ي ن احس ياج  س ن،سياجدكن،سيحديدس س لكس يس،سيعي يس.سإلسج  كحيسس لنيأل

 كحنننسسي  لنننكس لي نننسس   يحننننسي ننندس  نننديسسييحننننس  كحنننسس حس ننننسجلحنننأسياج  ننندك .سي 
  كحسساج  نس  سسهيس ع  س كيس.سيحننس  كحنسسي كندس نسك ّك ينسسا عن ينسي نسين  ةنس

س نس طيك س س لكس يسسياجي يس يسح كنس عظا.
يةيةننن   س سالع  نننسعسي اعس  نننسع سحةننناساجيع نننن،سياج فننني ،سيي اعس ننند انس

داينننسا عنن كن،سي  ننسع ساالزد اعساج ننيس  يجنندهسسهننلهساج  ننسع سإجنن س نساج ححننأ،سيا 
نس يينننسس حس ننننسإجننن س حضنننيسساجننن حاسيا  يننند كس يينننسسيي  نننيسإجننن سإيةنننسيكنس  ننن  ةن،سيا 

س إ ةسييسس نسيةسعدس حضيسساج حا.
جةنننناسةننننسزنس  نننن ي،س ه ننننسسةننننسنسحننننيك اس يسضننننحكفس،س ننننيعسكضننننكفهسإجنننن س
انيةنننسيكن.س فنننيسةييينننسساج  كننناس ننن يشسيي نننيا،س سنضنننس نسإجننن سعنننددسة كننن س ننننس

يك  سياجي س ننستساج ننيسهننيس ه نننسأيهننسس  كلننن،سيج س لكس هننسساج ننفسزكن،ساجحكيايننستساجحنن
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ي د  هسسعل س يشساجحكس .سيانسةناس نزعس نننننساج ةننننناس هنننناسيجنننننهسدي سكلح ننننهس نننننيس
سعس ك يسساجةلكن.سس

يعل سيفشساج سةلن س إنسجةناس نعص،سة كن اسةنسنس يسحنيك ا،سدي ا سكلح نهس
  هاس ح  نننسح ك كننن،سيحسج ننسس نيساجحننسجا،سيحسج ننسسي نند س ننسج ح  سعلنن سا عنن كنسي حنن س

ي ننند س سالةننن  س سإجننن س حنننصس حضنننيسساجننن حا،س  ننند ساأ نننكسعس نننسج يكك .س نننلسيحنننيدس
يحةنناسعلنن س حضننيسساجنن حاسي نن س فننسهكاساج نني سياج ح  نننس يسي نن سهيكنننساج   يعنننس
سنس سنسإجن  اج نيسيي  نيسإجكهنس،س ناسيحةناسي ن سهنلهساج يا هنستساج عحنكن،س ننساج لنأ

اجي نلسإجن ساجضنا،س ننساجعني سإجن ساج  نن،س ننسااليينل سساج لأ.سيي ند ساالي  نساس نن
إج سااليف نسح،س ننساندايننسياج ححنأسإجن ساج يفن  سياجفهنا.سايهنسسإي  سجننساج لنأ.سي ند سس
 سجيظ سإج س حضيسساج حاسةأعي سي عياتس يسانيةسيكنسيالسكحيدساجعني سكحة ينسس

س اساج لأ.
س

 من النبذ 

 إلى الضم 

 
ضاس؟سعيد سس  ةلاسعنسكسضاسكساجيسش،سةنياعسيي  اس نساجي لسإج ساجس ي 

اج حنني كن،س يساج ننحسلكنس  نناسجحننسز ،س يس  عسحننسسكحننسيينس نننس نن اسع كننث،سالس
  ةلناسعنننساج ندعس إ س نننس ندا شسعسحنننس يس  نسةنسإ س نننسيةنةن،س يسإ س نننس طننسعاس

…س  نداس نني  نسطك نننس يس يننسعس ة  ننفكستس دكند س حةننأ.سيهننلهسضنن ي كنس ننسجط عس
ك أس نسيةينسطك كنسيجطفنسعس  نسهس  ناسهنؤالعساأ نعسصسأيهناسس يسسالس  ياس ييس

ةسزينننستس  ننن كنس  نننط.سة نننسس نساج ةنننأجنسجكةنننتس ةنننأجنسكس حلهننناسطك نننينسجكحننن حياس
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يكنننننننننله ينسإجنننننننننن ساأ نننننننننلاساجةننننننننننكي سزكنس   ليننننننس،سك ننننننس ةينساجعنننننند ستساجةيةننننننكن،س
ياج ةنننس شساج حلكنننن.س حيننند سس  ةلننناسعننننساجينننسشساج ه َّ نننكنسإي نننسس ؤةننندسعلننن سةنننييهاس

  لةينس ياهأسكة طكحينس  دك هسسجلةا،س لةاس يسسةأ  اد،سجل ةيكيستساجة ك  س ننسك
ساج يظك ستساج   كن،سيجل    عسع ي س.

 يسس ؤ نس نسنساج ي نيلسكحنك سي ن س نكاسيحننس  كحنسس حس ننسإجن ساة  نس هسس
يعك هسس حل،سجكةينس إ ةسييسس نسي   يس إيةسيك يسساجح ك كن.س سج ةسجنسجكةتساج كنساس

اسعك كنننسجل ي ننيلكنس حةننأ سس نناسااليف ننسحس  ننس هاس ح ضننكنس يفةننيسسجننضليس أع ننس
جيننننن  ةنس نننننننساةنننننن   ساساجحكنننننس ساج ننننننيس إ ةننننننسيهاس  ننننندك هسسجيننننننس سكحيننننننيس نسيحنننننن شس
 حنند سَعها.سإلاس نند يسس ضنناساجيننسشساجننلكنسكف  نن ينسإجنن ساال  كننسزاتساج ننيسجحكس يننس،س

اعلينننس،سيةننني سي   ينننسسعل نننستس ل كننننس حهنننا،س نننسيهاسةننني سكيكننن ينس  نننكسعس نننيسد
كطسج يييسس سج  نساج   سدجن،سيانسيحطكهاساجي تسجية  عسإجكها،سيانسيةينس عس حضيسس
اج حا،سيةكدعيييسسجلع ي س ننننس  دايك يسسياج عليسعننسحس  ينسسجل ني س نيساالي  نسعس
إجننن س حضنننيسساجننن حا،سيااليف نننسحس  نننسهسا عننن كن،سيةكةةننن ينس ننند انساج ححننن ستس

تساجي نل.س ناسةنك د ينس سج نأ ك سعلن س يظك س ينسساج  ن كن،سياج د انساجحس كنساج يسيّجد
سةس فكنسعنسط  س دكد س يساجي يدسياالة   ا س حس.

يعلكننهسك حننياساجط كنن سليساال  ننسهساجياحنند،سحكننثسك ننياساجننلكنس نني سجلننلكنس
 حننتوس ننسلاس فحلننين؟،سيةكنن س فِّةنن ين؟،سيةكنن ساينن ا؟ سإجنن سط كنن سليسا  ننسهكن،س

 ي  ينك،سكاجي  سعكس يجه،سيي   اس سسجدكهاسجكحطيينه،سحكثسية  عساج س سسك كدسكاجل
يهنيس هناسا ةننطسياة ن س حنسجنسج ننسسكحيكنهس نسكةننينساج ن عسإيةنسيسسح ك كننس.س نإلاس نند يسس
ييظ سإج ساجيسشس يساأةفاسةأحد سع،سةأيسشسك  لةينسعطسكسسج عن كن،سيعيند سس
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ج  ننننن،ساأ يكننننسعسيعس  كننننهسي   كسزننننهس ننننيسا ك حنننننننياساجهننننننن اساال   نننننننسعيس   يفلكنننننننهس
سك دسةاس عصس ةسيه،سيحكثسيحك س يس  نس   سدجن. سإج س ةسنسجلي  سعس حكيزلل

هنننناسهننننلهس ؤكننننسسطي سيكننننن؟سجننننيسعك ننننتسعلنننن ساج ةنننن ييساجحنننن ك ي،س ننننيس
يغك هنننسس ننننس  نننسةنساالي  نننسع،س نننسنسهنننلهساج ؤكنننسس ةننن طكعسانسساجحيازنننا،ساج  سعنننست،

س  يلياس د ك كسس يس    حس يسسي حيجهسسإج س    حستسإيةسيكن.
 يسسالسا   حسعل سانطل سايهسك ي أسعل سةاسياحدس ينسس نسكةن   اس نيس
 ك هسةاساج ه  كنس يساجحكس .سإي سسا   حسانسةاسياحدس يسس  ياه هسيي سطسضحفه،س
  ند ا يسسياح كس س يننس،سجننيس نن شس ل نهسجحننددس لكنناس نننساجينسشس  نننسكع لفننينسعيننهسي  ننساس

   حس ينسسةني س  يكن .سهنلاسهنيس يهاساجحكنس ،س نسنس سعل نسحدا نس حها،سياة  د
سط ك ساج لأ.

 
 القلب 

 
اج لننأساج  ننسزي،س ةننسشسةنناساجحل ننست،سهننيساج ننيعساأع نن سسإن القلدد   

 يسةاسياحدس يس.سايهس ل يساجليسك  طسيفةهس  لأس ع ،سايهسكع  ينسس ننساالي  نسعس
ة سسساج  كِّد،سلجكساالي  سعساجليسكعل ساجي ل،سياجليسكد حيسسإج سج سعسا ع كنسيح ها

ها.سياجطفاساجحيك سةلنهس لنأ،ساينهسكزدهن س سجحل نست.سيعيند سسكةنينس نيسا حنساس
 نعس نعصسك ن س نهسكحنشس سأ ننسن،سيك  لنكسهيكنن،سيكةنينس عحنسس  كنداسي ه ننس.س
يهةلاسكةينس عنيال،سج نسس   ن س ننسحكس نه،سالنسكيفن شس  نساساالعن كن،سيالنسكلضن ِّنس

سهلاسانحةسشس سج عيكاس يسع له.س



 

 

010 

010 

ي كطس،سي حسال،سي  حسييسس عسا عن كن.س كحييسانسكةينسسانسكح اساج  ع
 حيننيس س لكنننساج حنن اسجلي نن احسياأليسي حيننيساج  نننسةننلجك سياج  ننس ةنساج  ننس ةنس

 حينننيسانسكفننن شساج ننن عس ل نننهسي  نننس ةنس ا عننن س يسا عننن كنوس   سجنننهسي ال نننه،سح ننن س
ساجف اسيااليةةس .

يكحنن شس نننسسإلاسةيننتس يةةنن ساج لننأ،سكحنن شس ننحي يس ساليةننحس سةننهل،
اجةهاس نس  عس  كةنساالة زسأ،سي نس ناس يحنداس ند  يسعلن ساجح نا.س يس ندسا  ناس
ةنناساجحل ننستسيا   ننيس ننيساجح نناسيا ضننيس كننهسةنناسي  ننيس حنني  سالس نن حا.س  ننسسإلاس

سةسنس ل يس اضكسسَ ِضكسس سيهسةك عس نسعلاسع لي.
سسي ة  هاسج دس  كيسس  كحسساج د  ساج حيكلكنسجلحأ.سإلسك يس  ة ساجيسشس لي 

  ا  ساجحكس س ط ك نس دكد سعيند سسك حنينس نيساجحنأ،سيةنلجكسعيند سسكح  نينس نأيهاس
 ح ي ين.س نساجةهاس ح  نساج ح كنس نساجيةنسعسياج  نسا.س  نديساج كنياساجحديايكننس
يانة زس كنسي دساع فت.سيك ح ةينسيحيسايف سحس  ك ،س دالس نسح سكنس يفةهاسي اعس

إجننن س ينننسشسك ح نننينس نننس ع كن.سي ظهننن س يضنننيحسساجحنننيا ز،سيكيف حنننينسيك حيجنننين
سح كنسيطك نسي  نس دكد .

 سس  كدس نس  يجهسهيس نساجةسزنسانيةنسييساة ن س ننس  ن دس ني س يسإ ةسيكننس
جل فةك سياأداع.سهيسكس عصسجطك س نساجحأس عفيس يساجطفاساجةس نس يسةناس

 حس حهنا.ساينهس سج .ساج لأسهيساج ةسنساجليسيل يس كهسا ع كن،سيحسييس حها،سييف
اج ةسنساجليسية طكعس كهس نسي ح  سعلكهاسيي ضس نس حها.سةل سس ح  يسسالسيحنيدس

سيةينسجيحديس.س سج لأسهيس ةسنس يحديسس عسا ع كن.
ط كنننن ساج لننننأسكيطننننييسعلنننن ساع كننننس .س إ ةسييننننسس نسيع ننننس سهننننلاساجط كنننن س
السييحس نناساجيننسشسة  نن سيجننكشسةنن الت.س إ ةسييننسس نسييظنن سإجنن ساجط ننسخس ننيس ينند س
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طحس ننسس كننداسجةنننسينن اهسة ننعصسك  لننكس ة  ننننن دس ننننننعصسكةننننن لاس  نننننن ا سجكطنننننن  س
سكحننك سعل ننستس ؤج نننس حس نننسإجنن ساجلطنن سياجفهننا.س  ل ننس،سجدكننهس طفننسا،سة ننعصل
يينننسسيةننن  عسإجنننكهاسييحننن هاس  حس لننننساأ نننعسصسة  ننن سكحينننيس يينننسس ه  نننينس هنننا،سيا 

سيي كدهاس نسكزدادينسة سال،سيح كن،سيحد س،سي ةؤيجكن.
ج لأسجكشسةل سسعنسعياط سيايفحسالتسغس ضن،س اسكة ننساجةلاسعنسا

 يس  ةزسي يدينس.س نيس  ةنزساج لنأ،سيحن  س  كحنسس نس سن ةنسنس  يك ينسسي حيكلينسس
جيننزدادسحنند سسيحكننس .س إ ةننسنس لي يننسسانس  حننياسج حنن شس سةننكنسةسجحننع س يس  ك نننس

يحن شسةسجلحا.سعلكيسس نسيعل س يضنسعسس   نييس نيس لي ينسسي  ينلي.س هنلهساجط ك ننس
اة ننن سحةسةنننكنس  نننسهسا عننن كن،سي  نننسهسحس نننس ها،سيحننن عس ها،سيه هننناساجنننداعلي،س
ي  نننننن ها،سيعطسكننننننسهاساجحل كننننننن.سإالس نس لي يننننننسسجكةننننننتسي كنننننننس  س ننننننسس  نننننندا.س إ ةننننننسنس
اأ نننعسصس نسكحننن عياسطننننسج كنسانسكلح نننيا،سعحيحنننسسإلاسةننننسيياس حننن ي كنس نننننس

يهننسسع ننس  سعنننساجحننأس ننيس  نن  سطفننيج ها.سهيننسكسعل ننستسك ح نننكسسغكنن سحننحكنسأ
 ه أس نساجح ك نسي هن أس ننساج ةنؤيجكن.سهينسكسحندا ستسغكن سحنحكنسالنس حندس

يهنلهسدالزناسي نعصس ننسعلجهنسسس.اجط  كنسضحك سيعسز سكهسأس حنديسحندك ه
ياج لنننأساجنننليسكف  ننن سإجننن ساجيضننن سكةننن طكعس نسك يدينننسسإجننن سس.اج لنننأسغكننن ساجيسضننن 

سعل ستس د  هسي نس اسإج ساالة زسأسياج يت.
عساج لنننأس نسكعنننياسط ك نننسسغكننن س  نننن،سإالس حننندس نسكةنننينس ننندسالسكةننن طك

يضن س ننيساجحننأ،سييضننعس   نهس ننيساا.ساج لننأسهننيساجنليسك عننلساج نن ا اتساجحةك ننن،س
أيهس حلاساج  ككزسياج عسط  سي لكس حطيساجحكس .س إ ةسنساج لأساجيسض س يساجحأس

ي يلكن.س نسكل  نننيساجينننسشسداعننناسيعنننس  س ينننسط ساالي  نننسع.س إ ةسينننهس نسكل  نننيس نننسج 
ياج لننأساجيسضنن سهننيساجننليسكةننسعديسس ننيساة  ننس سانيةننسيكنساج  نن  ةنساج ننيس نن  طس
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ةننناساأياحننن ساج نننيس   طينننسس حنننسسة نننزعس  كييننسس  كحننس،س لننكساج ا طنننساأ ننييس نننس
 ننس   يعنننس حكيننن.س سج لننأسإلا سجننكشس حس ننسإجنن ساجنن حةاس ننس ع كن.ساج لننأساجحنن س

سكح  سا ع كن.
اس حضنني سااس هنناس ننننسةنناساة حةننسنس ننننسإنساجحل ننستساج ل كنننساج ننيس ننن 

  سعنننس يس    ننع.ساالي  ننسعسإجنن س  سعنننس هننا،سإيهننسسكساأ اسكساج ننيسيي ننيس كهننس.س
 حكسيسسك ي أس نسي  سيزساة حةنسنساج   يعننس ناسيي   ناساجن  اسياجي نل،سإنسجنزاس
اأ  سيي  عس نسس طلن سعلكنهساأ ند ينسكسعلناساج لنأسك،ساجنليسكحطنيساج ني ساجداعلكننس

جحنن ساج ةنن  د س ح   ننهس نننساجعكنن ،سييضننحهس ننيس يزجنننس نني ساجحس نننسإجنن سجيضننعسا
اة حةنننسنسي يا  ننننسا عننن كن.سعلننناساج لنننأسكةننن شسجينننسس نسيحننن اس ينننسط سضنننحفيسس
جل    ننننس نننعسا عننن كن،سالس نسيعنننس هاس ننناسيةننن  عسإجنننكها،سيننن يس  نننسجهاسانيةنننسييس

 سإنسجنزاسي ك  ها،س نسيفهاسةاس عسي ها،سيحس س ها،سي  نسجها،س ناسسيي حنداهاسح ن
اأ ننن .س ينننهسك نننكشسجينننسس  حننننس  نننياسا عننن كنسة نننسسهننناسي نسينننؤ نس إ ةنننسنسي نننيهاس
جكحننن حياس ة ننن س  نننسال.سانساج لنننأساجيسضننن سالسكةنننح سإجننن س ننن اساج حننندك سعلننن س
ا عننن كن،سإينننهسالسكةنننح سإجننن س ننن اسانك نننسن.ساج لنننأساجيسضننن سكةننن  عسإجننن ساج لنننأس

إيهس لأسس.دسكحةاس يسكدكنا ع سيكح  س سسهيس دعٌيسإجكه.ساج لأساجيسض سالسكحيس
اجيفننن ان.سي  ننناسهنننلاساج لنننأسكةنننينس لكزنننس س سجحسطفنننن،سعسطفننننس ننن يسحضننني سااس نننيس
ا عنن كن.سإيننهس لننأسك نن كساج كنننسد سجهنناسجكأعننليهسإجنن ساأ اساجحنن اا،ساأ اسغكننن س
اج  سزسدعيجهنس.سياج لنأسكندعييسسجيي ني،سيي يكن ،سيي طني ،سييحن شس ة ن س  كنسس ننس

 اجيسحكنسانيةسيكن.

 

س
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 يق طر

 القلب 

 
س كنهسط كن ساج لنأ،سةط كن سكضنعسس ان  كساجةفكينسكساج ةسنساجليساة  فتل

اجيسشس يساج  ساساأيا،سيط ك سجلدعياس نيسعل نستس عحنكن.سهنلهساجط ك ننس نيس
اج حس نناس ننعسةنناس نن د،س ننيسإ س نننسعل نننسجطكفنننسيعطي نننس ننعسةنناس ننعصسجنناس ةنننس

ةينتس نيساج سج ننسع ن  سسط ك سسةهلسجي.ساج ح تس سج ح كنسي يسسحيك س ندا،سحكنث
 حةننأ،س يننهسع نن سك كنن ساالينندهس .سي نندس يحننأسةنناساج نند كأساجننليسححننل هسعلنن س
 ةنننسعد يس نننيس نس ةنننينسةننن كحس،س نننؤهل،سيةننن ع،سي ننندس حننن حتسضنننس طس ،سي ك نننسس
 حنند،س حنندس نس  ةننتساج ح كننن،سةيننتس عحننسسحننل س،سيةننسنساه  ننس يس يحنن سسعلنن وس

كنسياجد اةنننننننستساجفلةنننننننفكنساجةفنننننننس  ،سياجيا نننننننأ،سياجحنننننننل ،سيع ننننننناساجعكننننننن سج عننننننن س
سياجلهي كن.سةسيتسطس س يس ي هنسج ح ك ساأهدا .
 س د ةننننس حلنننكاسع ننن  س4693ج ننندسةسينننتسكاجةنننفكينكس ينننلساج داكنننن،س نننيسةنننين

ح ك كنسجي.س ل دس دعل ييسإج سعسجاساجحل نستساج ةنكطن،سعل نستساجلهنيسياجضنحك.س
 ننننستساجفة كنننننس يسي عننننسد ييسإجنننن س ةنننندي،سأنساج حننننس كنساجح لكننننكن،س حننننس كنس سجي س

اج  نن د .سي ننسجط عسهيننسكس ي ننستسكةننينساجي ننس س حهنناس نندكس،سحكننثسيحنن شس حس نننس
إج ساجةلاسعنسي سزعساجحكس ساأةسةكن،س  ناساجنيالد ،سياج نيش،سياجحنل ،سياجحندا.س
يهاسكح نس ينسإجن س ي نستسكح لنينس كهنسسجكح  نياس نسسكةن طكحينسإي نسزه.س  نسس ي نستس

جلحأ،سياالح فسا.سانسحكس هاسجكةتس  ةز سعلن ساجح ناساجف اغس   َّةز سعل ساجلهي،سا
 يساجفةننن .سيعلكنننهس  ننندسةنننسنساج حنننس ينسع لكنننسسهننناساجنننلكنس ع  نننيييس ننننسعنننسجاساج ننندس

سجكدعليييسإج سعسجاساالح فسا،ساجحضي ،سياجضحكوسعسجاساج لأ.
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عيننند سسيةنننينس نننيسحسجننننس ننن ةنس ننننعس  ننننعسصس عنننن كن،سييفنننن شس  ننننس هاس
 ننيها.سية نن سعنننسحس س يننسسيي ننسطسضننحفيسسسييحنن شسع ضنننسأنسكللحنن س يننسساألي

ج حضننيسساجنن حا.س نندعييسساج نني سياجفطينننسإجنن سانع ننسأسيجةيهننسس نندعييسسةننلجكسإجنن س
يننني س ننننسااليفحنننسا،سيننني س ننننساج ةنننس نساجحسزجنننن،س لنننّلة س  نننسسجةنننيسسعلكنننه،سي  نننسسالس
يةننن طكع.س ننننساجيسحكننننساأعننن يس ننندعييسس  نننس ة يسسجي نننسطسضنننحفيسسيحس س ينننسسإجننن سكس

س.سيحنننسي حننأس  نننسكح يييننسس ننيس لي يننس.سية  نن س ننيسهننلهساج  ننس ةنساج يحنندسكس حنن
 ع  س زعس نسةكييي يسوسحس  يسسإج ساجحأسيحس  يسسإج س عصسك  س يسسيالسكه اس
 دينن ساه  ننساس  ننأنس نند  يسسعلنن ساجح نناسي طي يننسسياه  س يننس.سعينند سسية  نن س أييننسس

ي اعهس،سي ة يسس ح ي ينسعل سهلهساج سةلن،س ة طساأ يحنسياجحيا زساج يس ع في
 كيننسسحكننس س دكننند .س ننلسيحننيدس حس ننننسإجنن سإ  ننستس ننندا  يس،سييحنن شس حنن ا اس نننيس نس

سيةينس سسيحنسعلكهسح س.سيية   س ةس لس دكدا،سييحد سداعلكنس دكد .
 يسس حأس  ا  نساأطفساساجحيس سيهاسكلح ينسيك    ينس ك نسس كنيها.س يهناس

  حسيجنننساجظهنني س  ظهنن ساألةكننسعسالسكه  ننينس  ننسسكظيننهساجيننسشس هننا،سيالسكه  ننينس
ياج ّه نننكن.ساأطفنننساسكح  نننينس يهننناس ح ي نننينسي حننن ا س نننيس نسكةيينننياسعلننن س نننسسهننناس
علكننه،سي  لننيغهاس  حلنننساج  اه نننسياج لننيغسكحنن حينس ة نن سيعكننسس ننليا ها،سيكف نندينس
 نننزعاس ننننسحننن ك ها،سي ننندسكةننن حكدييهسس ك نننسس حننندسعيننند سسكة  نننفينس ننننس دكننندس نننأيهاس

ة نننسسهنننا،سيعيننند سسالس حنننيدس  ةنننلطسعلنننكهاس ةننن  س نننسسكفةننن س نننهس ح ي نننينسي   يجنننينس
سا ع ينسعيها.

ة كن اس نسسكع  ينسساج حل نينساج يحكنينس نيساجة نأساج  دةننس ححنسس ة نن س
اجح نننسز سي نننني ظساج لنننيأ.س  نننندس ةلنننناسكةننني س سأ  ننننسا،س  نننسس اجحةننننكدككنو ساجكهننننيدس
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جكسياجة نننأساج  دةنننننساجهيدكننننس لكزنننننسةننننل ي حل نننيساجحننني كنس كحةنننينساج حنننص.س
س سج حص.س ك ديس نساج حصس  حاس

طس ستساجحأس ة ك ظس نس دكد،س هنيس ع  ينسس ح نسز سعظك ني ةنكطنس ننيساجي نتس
سعكينه،سي ع  يسس أ ننكسعس نعحكننس   حليس

* )احلسيدمي/أو احلسيديني: مجاعة االتقياء الذين قاوموا غزو الثقافةة اليوااايةة )الينيةيةيحليا،وقوقةد 
بيني يف ازاعهو ضد اليواانق رغو اّن بعضهو كااوا دعاة سالمقولكن معظمهو  التحق بعضهو باملاك

 كااوا أتباعاً امةاء لنشريعةي)املرتجوي
يةنننح سإجنننن ساجيننني .سإّنسجل حننننصس ننند  سغ ك نننننسجل نننلأ.س حينننند سسيحةنننيس ححننننس س
يل نننشس لي نننس،س  نننسسعيننند سسيننن ةلاسعننننساجيظ كنننستسياأ ةنننس  س  ننندسكةننن يع هسساجح ننناس

ساج لأسكظاسغك س  أ  .يك   لهس،سإالس نس
 نسي ننننهد،سكحيننننيس نسيحةننننيس حنننن يس.س ننننيسكاجةننننفكينكسإلسيحننننأس نسيحةننننيس
 ححننيسسيةكنن س يك يننسسعنننسط كنن ساج حنني كن،س ححننسس ة نن سحنن هاسي ةننسط هاس
ي حةيسعنس  سع ها،سي ج ها،سي   هاس نساا.س نساجحنحأس نسي نلأسااله  نساس

جكةننننياس ه  ننننكنسعلنننن سإلاس ةل ينننسس ننننيساجح ي كننننستسعننننساجيننننسشساج حنننني كن،س سجينننسشس
ساجدياا.س نساج حنساج يس ل شس يس س ة  عسهيس حنس عصس حكن.

عيننند سسيةننن عس حنننصس  نننعسصس عننن كنسعس نننياس  لينننسسيةكننن سا   نننياس ننننس
اجحضنكاسيي نندياساج  نسع سكحنناساج  ننسعس لي ينسسيحنننس كضننس.سي حنصساج حننياس نننس

ساج يتسإج ساجحكس س ز  ساج  سعس يساج ليأس كضس.
وأ ةلاس يالسعننس يطييكني.سج ندس لنأس يطييكنيسأحةيسجةاس حاساج حص

اجحدكننندس ننننساجينننسشسإجننن سط كننن ساج لنننأ.س نننسعس يطييكنننيسإجننن س  سع ينننسس نننيس  يةنننليس
عيد سسةسنس يساجح  كنس نسع  ه،سي حدس نس ض سةيكَنسعدكد س يس ة  ف .سجناس
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اة عدااسكدكه،سيةنسنس حس ننسإجن سزكنسد س كةنس سة طسع هسالساجةك سيالساجةلاسيالس
ةننن كنسجك نننيفش.سةنننسنس  نننلسضنننحكفسسه نننس،سإالس نسا  ةنننس نسالس  كننناسجهنننسس نننيساأية

ةسيتس   ةاسعل سي ههس سنضس نسإج سعكيكهساج  كل كنساج  ا  كن.سيجاسكةنسكحسييس
 نس يسغضنأس يساة زنسأ.سيهنلاسالسكحينيس نأنسااليزعنس سجناسكةننسك ندسإجكنهسةن كلس

داس يسحس اس دا،س يس كنساجحكنسيا ع ،سيعحيحسسإلاسةسنس سعساة ح س هس س داس 
إلاسيةيساج ةسعدينس   ه.ساج هاس يساأ  سهيس يهس   ناسحنديدهسيَعَي نه،سج ندس   ناس
يفةننهسة ننسسهننيس سجضنن ط،سيجنناسكةنننس إ ةننسنس يطييكننيس نسكحننأسعنننسط كنن ساجةنن ا،س
 إعطسعساأ كسعسجليسشس يس أنسكح اسجهاسهنلاساج نيعس يسلاك،س  ندسةنسنسهنيسيفةنهس

لننؤهساج  ننن.سي هننلهساجط ك نننسةننسنسكل ننشس ننيس سلاسحس ننستسة كنن  ،سكحننك س حننأس 
 لننيأساجحدكنندس ننننساجيننسش.سيعينند سسكحنننأسانيةننسنسي ل ننهس  لنننيعس سج  ننن،سالسكحطنننيس

سج ع كنس  كسع،س اسكحطيسيفةهسي لجكسكدعيسإج س  ةنساج ليأ.
ال شس يطييكيس يس س ليأساجحدكدس نساج ةنسعدكنساجنلكنس نسعياسجكحك نياس

يسط كنن ساج لننأ.سية كنن اس ننسسةننسيياسك يجننينسجننيسلجننكس ننيس ك ننهسي ك ظهننس،سي نندس ننسدهاس نن
 ةل نستسةهننلهوسيج نندسغّكنن س يطييكننيسحكننس ي،سي ع  يننيس نننس    ننعسكةننيدهساج يننس شس
حكننثسك ي ننأسعلنن ساج نن عس نسكةننينس يكننسسيعننديايكس،سي دعليننيسعننسجاساج  نننسياج  ننسداس
اج  ننن  ك،سحكنننثسكةننن طكعسةننناس نننعص،سةنننياعس ةنننسنسضنننحكفسس يس يكنننسس نسك نننس شس

س ياه ه.
 عكن اس نساةن ل تس ةننسجنس  نياس نيس نزعس يهننسوس  ناس ةن يعكنس ننستسسحندث

ةيياتس يي نس ل كنس ض  س نس  ازهسس زعسس9 عي.سةسنساأخساأة  س حكأس  اس
 نننسد سغننه،سي نندس  ضنن ساجةننيياتساأعكنن  س نننسحكس ننهس ننيس كننتساج عسكنننساجحننحكن.س

نسغاسج دسحض س يسز هساجحدكدس نساج   ضكنسي نسةسد ساج ة  ف سي دسع  ياسع
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ةننتسةننييات،سعينند سسةننسنس عننيسكةننس شس ع ك س حلييس  نأ  س نيسحن ك ي.س  ناس
اج يت،سغض تسعل ساا،سإلسةك سك ةنس نس ةينسهنلهسيهسكننس نعصسةنسنسكفنز س
ة ك اس نساج يتسعل سهلهساج سةلنس؟سج دس عط ساجة ك سج ع كنس يسةيكهساأعك  س

 ك نن ،سيعينند سسةيننتس ع   يننيسإحننديساج   ضننستس سزلنننوسكسةيننتسداز ننسس لهننأسجل ننسعس
س  ح س سالي  سا،سةسيتس يحهس   عس نس حييكس ي.كس

  سساجليسكحدثس حلسجهؤالعساج ةسعدكنسعيد سسةسيياسك ك ينس عس يطييكنيس
 يس  ننننعسصس  لننننهسهنننناسهننننيسعل نننننسس لننننأسإجنننن س لننننأ؟،سي ننننسساجننننليس حلننننهس ك نننن س

ينهسجل   ضن؟.سإنس  عسحس س  اس يطييكيسي ك ن سع ن اعس نيس حلنكاسط كن ساج لنأ.سيس ا 
اجط كنن ساجيحكنندساج  ننسحسجهنناسة ننسسهننيساجحننساس ننعساأطفننساسياجحننس زكنساجننلكنسطحنننس
اجح  س ها،سي  دياس حضسس نس ياه ها،سج دس  دياساج   كدسياجليننساجح ليكننسيسحنس اس

س حكداسعنس  يسيجهاس س كح شسط ك ساج لأساجط ك ساجيحكدسجل ياحا.
اجحدكنندس نننسس ةكةننسس ج سيكننسساعطنن Henri Nouwen ةننسنسهينن يسيننييكنس

ةننييسحكس ننهسسج  سعنننساجةننفكينس ننسج  أس نننس ي ي نني.سيةننسنس   ننداس يحكننسسجلحدكنندكنس
 يس  سع يس،سي نسعلاسة  هسةسنسةلجكسجلحدكندكنس  ننسجناسكي  نياسإجن س  سع ينس.س
كنن ةلاس ننيسياحنندس نننسة  ننهساأعكنن  سكس داسكسعنننسحكس ننهسيةكنن س حيجننتس نننسعنننلاس

سيكنسيع ليكن.ا حسجهس   اسكحسييس نسإعس ستس دكد س ة س
" كان رجال أوصنين أكثر من أي شخص آخر بذايت الداخنيةق وأوصنين جبمةاع  وبةا  
هذا هو الرجل الذي طنب مين أن أعين بهق إال  أاه أخذين إىل داخل حياته وإىل داخل  
قنبةةه بيريقةةة عميقةةة ال تكاةةدو  كةةان هةةو املعةةزي واملعنةةو واملرشةةدق مةةا كةةان باسةةتياعته أن 

ة واحدة يقولا يلق ولكةه عنمةين أكثةر مةن أي كتةاوق أو أسةتاأ أو أي مرشةد يةيق كنم
 روحي "
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 التحرر 

 من المالئمة

  
سإج س ي س.سي دسسذه  ع د م  أعضا  جماعتنا قبل ةيياتس لكلن،س يسَح ل

ححليسسعل س  س لنس عساج س سسكيحيسس يجشساج سيي.سي كي سسةيتس يساي ظس سيحيجهس
ي ،سيححدساجةلجاسي لشس يسة ةيساج س نس.سيةنسنس ننسةس س س كي،سيهيس سأس ح

اجياضنننشس ينننهس  ضننناسة ةنننيس نننيساجي  نننن،ساأ ننن ساجنننليس نننلأس نننس كيسإجكنننه.سيحنننس س
اأةس فنساج ي نيدينسهينسكس ك نسسكفحلنين.سإالس نس حندساج ةنسعدكنسةنسعدس نس كيس نيس

س ع كس سة ةيس ع سةسنس كداسةلجك.
 نننسسهنننيساجحنننساس نننعس نننسسةينننتسأ ننن ؤس  نننداسعلننن س حننناس نننسس حلنننهس نننس كي.سية

 حظ يس،س يسس  كاسإج ساج طس  س نعس نسس  ي نعس ينيسي عنس س ننسةةن ساج حنسكك س يس
اجعننن ي سعلننن سطسعننننس ؤةنننسزي.س هننناسكي ننندس نننيسداعلنننيسعننني س ننننس نسكح   ينننيس
ا ع ينس لي سسإلاسع  تسعلن ساج حنسكك ؟..س اس عنس س ننس نسكحن خس حندهاس نيس

سي هيسةسعطس؟.
 نسكفحلياسغك ساج  ي ع،سج  ن دس نسكحأس حاساجيسشس نسكهزياساج  ةأ،س

كحننند ياس  نننسع سا عننن كنسيك نننل ياساي  نننسهها.سإالس نساج حننني كنسالسكع  نننينسعننننس
اج حننسكك سجكحنند ياس  ننسع سا عنن كن.س  لننكسهننيسط ك نننسحكننس ها،ساج ننيس ةنن يس نننس

ساحةسةس هاساجحدةكنساجيس حنس نساجح كنساجداعلكن.
 حدس نسكد ةياس يهاسسك  لكساج حي ينسح كنساجيضأسي نس اسطلأساجة سح

 لياس حنندها.سيكي هننيساأ نن سعينندسلجننكساجحنند.سيالسكي نندسهيننسكسيننس سعس نند س ةنن حد س
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جل نننأ  س سيكننننسعيننندس يساةننن فزاز.سحكنننثس نس حنننندا كنسينننند هاسي ةننننفهاساجح ك كنننننس
س ل شس يس س ل يسداز س.

هنناسكحننيدساجةنن أس ننيسلجننكسإجنن س نسجنندكهاسإد اةننسسضننزكلس ننسجز نسياج ننس ك ،س
 ننيساجننليس ضنننحهساجننلاة  سعلنن س حسجكس ينننس؟.سانساجة كنن س نننس حسجكس ينننسس سجل ننساساأعل

اجحسجكنننس نن حةاس هننسسلاةنن  ساأ ننكسعساج سضننكنسيي ننسز س  حسجيننسساجةننس  ن.سإالس نساجحدكنندس
 ننننننساج حننننني كنساجح لكنننننكنسجكةنننننياس  عسحنننننسسكي  نننننينسإجننننن ساج سضنننننيس يسح ننننن سإجننننن س

 سج عططنستسس.جليدساج ة   ا،س اس  يسعسجحظ ها.س هاسالسك  لةينس عططستسة ك  
 فكننندساأ نننعسصساجنننلكنسك  لةنننينساةننن  لالسي س لكننننس ة ننن سعلننن سإدا  سح كنننس هاسة نننسس
ك كننندين،س  نننسساج حنننس كنس نننلسكحننن عينسطل نننسسجل ننني س يساجةنننلطنس يساجي نننسح،سحكنننثس
 لةننن عداسطس نننس هاس نننيساج حنننثسعننننسد عساجحل نننست.س الحنننظسةكننن س   ةنننزسعكنننينس

اج ننسيي،س يس حسضنن  سيل كهننس،سي ياعكنندسساجة كنن س يننسسعلنن ساجةننسعن،س  ننلة كنسج سعيننس
ج ننسع.س  ننسساج حننس كنس ننلسك ننديس يهنناس   يطننينس ننسجز نس ننيفشساجط ك ننن.سك كلننينسأنس
كحك ننياساجلحظنننس ة نن ،س نن  هكنسعنننس يفةننهاس حكسيننس،سةننسعطكنس حكسيننس،سيعننسد س ننسس

سك يحينس   هاسجض عسصساجلكنسك د ييها.
س

 سقوط 

 األحكام المسبقة 

     
ةننننسعدينسإجنننن س  سع يننننس،سغسج ننننسس ننننسسكةييننننينس  عسحننننسسكحنننناساج سعندددد ما

  ضهنننناساأحةننننساساج ةنننن  نسجل    ننننعساج يس ةننننيساجننننليسكي  ننننينسإجكننننه.س نننناسكة  ننننفينس
 يطييكنننننيس  ل نننننهساجنننننليسكيضنننننشسح نننننس،سيجطس نننننن،سي  نننننياساجنننننلات،سي  سهلنننننهسجلحظننننننس



 

 

000 

000 

ضننننننننننح سيايةةننننننننننس س ةننننننننننده.سعيدزننننننننننلس اجحسضنننننن  ،سةلهننننننسس ةننننننينس ع ننننننيع سي اعس
هاسإجنن ساج  ييننن،سياجحننأ،س نناسيح نن س ةنني ها،س نناسكة  ننفينس يضننيحس ة نن سا   ننس س

ي   سساة  نفياس ةني سةيكةن هاسيك ند ينس نسند اكس نأنسا   نسعهاسإجن سإيةنسيك هاسجنكشس
 ةنننننأجنسا  نننننس س ةنننننسجكأسيةنننننليةكستسا عننننن كن،سياج طنننننس  سياج  س ننننناس نننننعساج حنننننسكك س

ي سس كن اساال   سعكنس يس سنع سأسياالح فسعس هاس يساج  سعنساجه  كنساج   كأ،سسيا 
 سج ح  سياال   اأس نساجلاتساجح ك كنس ة  ،سيا  س ساج  عسجيعكهساأع  ،سياجةحيس

سجلححياسعل ساجح ك ن،سيحأساجيسشسة سسها.
اجي طنساج يسك اسعيدهسسااليض ساسهيساج حدك س أنسةناسياحندس ينسسك  لنكس
 ه كننن،س نن اد ،سي دةننكن.سالسيةنن طكعس نسي ننكاسعل نننس ننعس عنن كنسيي نند س ننيسضنن هاس

كس يننسسي    حيننسسإالسإلاسا  لةيننسسهننلاسانك ننسنساال  نندازي.سهننلاسكحيننيس نس حننديسسإجنن سح
كحطننيسج عنن سيالد س دكنند سعينند سسيحننأسييح نن اس حضننيسساجنن حاسيعينند سس  ة نن س
 ك يسسسجيسس نسعلاسحأسا ع كن.سيحننسيييلن سعلن س يفةنيسسإلاسيلظن سإجكينسسيةأيينسس

يين،سعنداسإجحنس ساأليس سجينسش،س لس ك ن.ساجحداس ة  س ة ك س نس   دسا  س ساج س
س يهسكحييسةلجكساح  ااسي  ككاسةاس  د.

لاسةيننسس اجحننداسكي ننعس نننساج لننأ.س ننإلاسةيننسس  كحننسسيحنن خسطننسج كنساجحنندا،سيا 
  كحنننسسيةننن سعس نننداس ننننس ع نننساساجظلننناسياج ننني ،س الس ة ننن سحننن عس يسسهنننلهسعنننننس
 سإيةننننسيك يس؟س حس  يننننسساأةسةننننكنسإلنسهننننيسيفننننشساجحس ننننستساأةسةننننكنسجةنننناساج  نننن

ا ع كن.سيحنس حس نسإج ساجيسشسا ع كنساجلكنسكة دعينس نسدياعليسسةاس سسهيس
اأ  ننناس كينننس،س سجضننن طسة نننسس يينننسس حس ننننسإجننن ساةننن دعسعسةننناس نننسسهنننيساأ  ننناس نننيس

سا ع كن.
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عينند سسي ننكاسعل ننستس عحننكنس نننعساأ نننعسصساج ع لفنننكنسعينننسس يس نننعس
 د  يسس يساي  نسعساأ عسصساجلكنسك فينسعل سهس  ساج  سعن،سييده س نسزكسد س

  س  يسساجعسحنس يس.سي د س  ؤكنساج حح ستساجح ك نساج ي يد س نيس  س  ينس.سأعطكنكس
س  سال وس

اج  كتس  اس    س حك  س  لسةنسنس ندس َنِدَاسإجن س  سع ينسس  ناسةنيكنس لكلنن،س
يهننيسكيحنند س نننسعسزلنننس زاز كنننسليسعنني سلهيننيسعفكنن .سي نندس ةي ننهس س لكس ننهس ننيس

عسجننننسيفةنننهس يفةنننِه.س  س لينننسس نننيس حطننننساج طنننس ساجح ننناس ننننساجح ننني سعلننن  سع ننناسيا 
يةس  يسس حسسإجن س نس كش.سعيند سسةينتس حنهسالحظنتسحةسةنك يس  نسهسيظن  ساجينسشس
إجكننه،سةيننتس حننشساجعنني سياال  حننساساج ي حننثس نننسعكننييهاس ةنن أس نننس ل حننهس

ساج  ساس   ك كن.
عينند سسي ننكاسعل نننس ننعساج ي ننيلكنس نننساج  سعننن،سالسينن  ةنس نننس  ننسهد س
اجيننسشسةأيننسشسيي ننس ةهاس ننيسةفننسحهاس نننس  نناس ح كنن ساجحداجننن،سياجح نناس نننس  نناس
ك ننسدس  ننسةنسجلي  ننسع،س نناسي طنني ساأدياتساالي  سدكنننسج  ننسهد ساجعطننأس اج نن ةن،سيا 

س يس    حيس.
هننلاساجعفنناسجلحننيا زساجداعلكننن،ساج ننيسهننيس حةس يننسساج ةنن  ن،سعس نناس هنناس

هاس نسييظن س حنكنساي  سدكننسإجن س يسي ييسس س  سهساجح كنساج عحكن.سجنكشس ننساجةن
  س  يننس.ساجهيكنننساجف دكنننس    طنننس  نني س ننيس  س  هننسس حكننثس نس يس ننةاس نننس  ننةساس
اجحةنناساالي  ننسديس ننيسهننلاساجحننددسك ةنننس نسكهننددساةنن   ا سعسج يننسساجننداعلي.سيحنننس
  اساأطفساساجلكنسيضحياسةاس  ن هاس نيسياجندكها،سيعيند سسين يسياجندكيسسكعطزنين،س

ييف ننندسي نننسطساجدالجننننسسيي نننح س سجضنننكس .سانساجحة ننننس ي نننيسي نننزدادسكيهنننس سعسج ينننس،س
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جنننن ساج   يعننننننس عينننند سسييظنننن س حننننكنساي  سدكننننن،سالسإجنننن س يفةننننيسس حةننننأ،س نننناسيا 
ساج يسيي  يسإجكهسسةلجك.سعيدهسس  طس ي س يسساج غ نس يساجح اس نس  اساج يكك .

إّنس حننسد نساج ه  ننكنسياج ي ننيلكنس حنناسيفننيسلا ننيس نننسةنناساجحننسجا،س ينننهس
حاس ح ك سيهنيس حناس ننس  حنساساجح كنن.سإينهسط كن سجلي نيساج عحنيسحكنثسكحلننس 

اج  عسعنس   يعنس دكد س نساج نكا.س يهنسساجعطني ساأيجن سيحنيساجحنك سضن نس نكاس
س دكد سإالس يهسسالس  ةاس حيالس يسحدسلا هس.

 

 كي 

 اصبح إنسانا

 
 كيجننني يس  يةنننيس نننهك ،سعضنننيسXavier Lepichonجك ك نننينسسزافييددده

اجحلنننياسي ةننن سلس نننيسةلكننننس ديس ننن ايشو.سك نننكنس نننيسة س نننهساج ازنننعسكس نننلي سس ةسدك كنننن
سوThe Roots of Humanityانيةسيكنس

" إن البشةةر خةةالا مراحةةل التيةةور البشةةري املختنأةةة أصةةبحوا أكثةةر إاسةةااية كنمةةا ااأتحةةوا 
 أكثر جتاه الضعيف وجتاه واقعية املعاااة واملوت"  
 سسكيف شساج لأسانيةسييسي  ضهسيهلاسكيط  سعل سع   يساج عحكن.سعيد

ساجحسطفن،سية   سيحد يسساأةسةكن،سيية  سإيةسيك يسساج    ةن.
 دسك ديس ضسد سعيد سس  ياس أنساجيسشساج حي كنسعل نيييس حين س نسكةنينس
انيةننننسنسإيةننننسيسسح ننننسسي يهنننناس ننننسديييسإجنننن س ؤكنننننس دكنننند سجل    ننننع،س    حننننسس ة نننن س

حوساالح فننسا،ساجحننأ،ساجح نناسياال نن  اكسإيةننسيكن.س حهنناسي نننسعلجهنناس ة  نن س  نن ا
 نننننسالح  ااساج   نننننسداسياجضنننننحك.سيا نس د كس  نننننةاس ع ننننن سةكننننن س ي نننننعساجطس نننننننس
اج يحسيكنس نسةيييسإيةسيس ،س سأح يسةاس نس حد ساج يحسيكنسهيساج ح  ساجةس ناس
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إيةسيك يس.سج دساة  فتس ك نسعلاساجنيفشس ج يةننسن،سي ننلجكس  ننةاسحكس يننسسي  ننةاس
ياة  نفتس نأنس حسجك ه نسسك ةننس نس حناسع نداس نيسداعلينسسي ةن شسياجطأساجيفةي،س

سجلحكس س أنس   يس سيكنسي ةسعديسس يساجيحياسإج سإيةسيكنس    سيح ك كنس ة  .س
ج نندساة  ننفتسس يفةنننيسةكنن سكةننن طكعساجنندكنس نسكف حينننسس  ننسهساجةنننين،سي نس
جينن  ةنس نننسحننأساج  نن كنس أ  حهننس،سي ننسأعصس  ننسهس حنند سةنناساجحكننس سياجحننأ،س

سهسج ننسعس ننعساا.س  نندس نسهننلاساجل ننسعس ننعسااسالسكننأ يس ننيساج  ننساساأياس سجيةنن نس  نن
ج ننننسك كننندس نسكةنننينساألةننن س نننيس يزجننننساج ننن  ساأعلننن ،سيجةينننهسكنننأ يس نننيساج  نننساس
اأياس سجيةنننن نسجلضننننحفسعسياج  ياضننننحكنسياج يف حننننكنسعلنننن ساجحننننأ،س سجيةنننن نسجلننننلكنس

ساع س ياس يسكع س ينسط ك ساج لأ.
 

 

 

 

 البساطة 

 
هيسجينس ةدساأاسيهيس حضننسطفلهنس،سيعيند سس ل نشساج   ضننسسال ق 

 ن احساج نن كا،س يسعينند سسك ننياساج ةننسعدس يةناساج ننعصساج حننسأس حنني س نندكد.س
 يلسي تس  كأ،سي يسدك س يلي،س ا  تس اه نسيهيس  داسجينسساجطحنساسياج نسيس   ننس
 سة ك  س داس سةسيتس  ح  س عساجطحنساسيةأينهس نيعس  ندشسسةس ن سعننسحضنيس

اا.سيس نندسححنناسلجننكس سجفحننا،سأيننهسةننسنسكحس نناسةننلجك.ساج  نننسهننيساج ةنندسيهننيس
ساجيا نع.سالس نال ك ةلاس نسح  اا،سي نلجكسكحطنيساج ةناسإ نلالسجةناس نسسكل ةنه،س ينهسكل ِّ
ك حنن  سيةننأنسعلنن ساجيا ننعس نسكليكنن س يسك  لننك،ساجيا ننعسكحننيدسإجنن سانيةننسيكنسياا.س
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ي نننأسعلكينننسسإ س ننننسعل س ينننسس نننعسةننناسك   جكةتسهلهسهنيساجط ك ننساج نيس  ي  هنسس
ساجةسزيستساجحكنوساجي س ست،ساجحكيايستسياأ ا!.

سك ةلاس  حكسسعنساج ةكشس سزلو
 ال يايح  وال يرفع وال يكسِمع يف الشارع صوته 

سي 4 – 3: 33أشعيا … ) قابة مرضوضة ال يقاف  وفتينًة مدّخةة ال ييأىء 
س

السا   ننس اسإجنن ساج نني ،سيجكةننتس  سج  نننسكيحننداساجعنني .سإيهننسسجكةننتسضننحفس،سيس
 ح  سسة  س،س اس  ليع س ي سياح  ا سسيحة ن.س يساج  ننسيحلناسةكن سي  ن سيل نشس

س عحسسالنسكةينسيالنسك حس  .س
س ه نننسس نننيس  ننننسعنننلاسج نننسزيس نننعس ا سزكننناسي كلكنننأ،س ياس عحنننكنس ح نننتل
س نننكنساج حننني كن،س حل نننتس كاجةنننفكينك،سي ننننسعنننلاساجحدكننندس ننننسا عننن كنس ننننس حل نننيَّ

اأةسجكأساجحيك  سةك ساةةنس ةديسيانسايظ سإجكهسجنكشسةةن كاسجلحنل س حاس
س اسط ك نساة  س هسس ل يسيط ك نس عك س هسسحكس س    ةنس عسا ع كن.

 ج حننننتسإجنننن سا نننن لكساج  سعنننننساج نننني سعلنننن سة نننن ساج  ننننساسياج ك نننننس ننننيس
ا عنننن ،سيةكنننن س يهننننسس ح  يننننسسجيةننننينسيحنننننسح ننننس،سإالس نسهننننلهساج  ننننس ةنس طسج يننننسس

تس ننسح  ااسجلينننسا عنن سغكنن ساج يطي ننن.سي  ننياسغكنن ساج يطي ننن،سالنس ننيس سنيحننس
عنننسجاساجحننندا نسياجحل ننننسعنننسد س نننسس ةننن  سان نننس اتساجةل نننن.س  نننسساجةل ننننس  ةننن عداس
عطسزهننسس ه ك هننس.  يسا نس نسهننلهساج  ننس ةنس ننعساج حنني كنس نننس ج أةكنندسان ننس  سيا 

لنن سة ننساسداعلننيساجيننسشسي ننسس يطننييسعلكننهس نننس  ننن،س نندسةننسعد ييس ننيساجح نني سع
س دكد،ساجح ي سعل سا حسدس كنسعسطفك يسيلةسزي.
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ط كنن ساج لنننأسهننيساجةننن كاسإجننن س نننفسعس ع نننس سعسطف ينننسسيحس س ينننس،س ننننس
عنننلاساج  ننننس ةنسيعطننننسعساجننننلات.سإالس نسهننننلاساج نننفسعسالسكنننن اس حنننني  س س نننننس  نننندا.س
س سجح ا سةنك   س ي نيداسعلن ساجندياا.سإالس يينسسإلاسةينسسك ظنكنسي   لزنكنس سجحنل ،
  ةننزكنسعلنن ساجح ك نننسالس ي كيننسساج نن يات،سياج نني ،سياج ننه  ،سياج غ ننن،سيغك هننسس نننس

ساجحس ستساجةكةيجي كن،سعيدزلسةي  ةنس نساالة   ا س يسط ك ساج فسع.س
 

 قبول 

 الذات 

 
ايطييكيساجحدكدس يسس يسكاجةفكينسكساجحس نسإج س  ياس يفةيسسة نسسيحننسسعلم

،سي حسيس نهس ننسحنسالتسعني س  حندد ،س سجض ط.سي سج غاس نسةناسضنحفهسيه س ن ه
إالسايننهسةننسنس  ننلسك حننثساجفننن حسياج ه نننس ننيساجيفننيش.سهنننلاساجفنن حسةننسنسك ننعس ننننس

سعكيكهساج   ة  كنسيي هه،سةس فسسعنسةلاسيهديعسداعلككن.
يحننننساجنننلكنسجننندكيسساج ننني سياج ةسيننننساال   سعكننننسي  لنننكس ةنننسجكأسحسل ننننس نننيس

عفسعساجححي ستس ي عل س يس،سيظل ينسساجنداعليسيعيفينس،سسإعفسعسعي يسساجداعلي،سيا 
ية   يسسيا   س يسسإج ساج  نس سجيفش.سعيد سسكةينسةناس نيعسعلن س نسسكن ااسك ةننس نس
 ننيس نن كساجة  كننسع،سيعينند سسييا ننهساجف نناسياجحننحي ست،سك ةنننسانسيحنن شسضننحكنس

س  عكشساجلاتسياالة زسأ.
سسةننناس ننننساجحنننحأسعلكينننسس نسي   ننناسحنننديديسسيعي ينننسس  ل نننسسي   ننناس ياه يننن

ي نند ا يس.سي ننح سانسا عنن كنسإلاس  ييننسسعلنن سح ك  يننسس ننأيهاسةنني سكي ننليييس.سيعلكننهس
يعفيسي سطسضحفيس.سج دساع   تسحديديس يسجحظنستس حكينن،س ي نستسةنسنساجةنعطس
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ياجحي سك ي انس يسداعليس  يسعس حس ليس ننننعس  ننننعسصس حكيننننكنس نننننساج حنننني كن.س
حةسةنننهاس   نننسسأيينننيس حننني تسايهننناسةنننسيياسكةننن فزيييي،س   نننسسةسينننتس  حسينننس هاسيا 

 سجيحد س دعيييسإج س لاسةاساه  س يس يسي تسجناسكةننسلجنكس سةن طسع ي،سي   نسس
ةسنسلجكس ة أس  ليس يساج عفك س ننس حسينس هاسيحن اعها.س يس   نسسةنسنساأ ن س
اع ننن س ننننسةننناسهنننلاوس   نننسس ك ظنننتس حسينننس س يجزنننكساج حنننس كنسع لكنننسس حسينننس يس ينننس،س

سفيجن.اج حسيس ساج عفكنس يسداعليس يلساجط
كةنن دعيس حنناساج حنني كنساج  نننساج ننيس ننيسداعلنني سي عنن ينسكةننن ع  ينس
اج حسينس ،ساجعنني ،سياجةنعطساجننليس نيسداعلنني.س نيسعننسجاسكحن س سةنن   ا س سجحل ننستس
اج  ننني   ،س حنننشس ةننن عنس حنننديدكساجداعلكنننن،سي عسي نننكسياجح  نننستساج نننيس  ننن س نننيس

اي نيسجي،سة كلك.س ة طكعسانس حشساجيضأسك ي س يسداعلك.س نيس ي نستس ح نيسيس
ةننسنس ج ننيساجنننداعليسي حسيننس يسك نني انسيكحنننحدانس ةنن عنساة نن سإجننن ساجةننطش.س نننيس
 ي ستساجضك ،سةسنسحنح سسعلنيسااليف نسحسعلن سا عن كن،سياج  حكنأس هناسياجحن  س
علننكها.سة كننن اس نننسسةينننتساحننن شس نننيسحسجنننس يا هننننس  س ننن  ،س نننعسعننني ي،سحنننديدي،س

د سسةننسنس  ننليس لكننسسي  نن يساجننداعلي.سجنناس  نندساأ نن سةننهلسداز ننس،سيعحيحننسسعينن
س دكدساجيضيح.

يجةييننننيس نننند تس د كس ييننننيسيجةننننيسكةننننينس إ ةننننسييس  ننننياسعنننني سا عنننن كنس
ي ةننسعد هاس ننيساجي نني،سةننسنس ةسةننكسسعلننيسانس    نناسعنني يس يننس،سإالس ييننيس حل ننتس
 ننكزسسعنننس عحننك ي.س نس  حلنناس نند ك كس،س نس    نناسي ننيدساج يننسط ساج ظل نننس ننيس

 ي ةلطهسسعلي.داعليسياجح اسجل عفك س نسهك ي هسس

 

س



 

 

008 

008 

 
 الطريق 

 إلى الحنان

 
ايظ سإج ساجي اعسإجن سحكنس ي،س ع فكنسس نيساجف نياتساجةن كنس نيسلاةن  سس أنا

 ل ي،ساة   س يس   سسا ح س سأ عسصساجلكنسك   لييييسيكح يييسة سسةيتسدينس
اع  اضننست.سايهنناسجنناسكحة ننياسعلننّي,سج نندس ننح تس ي ننيدسحننأسغكنن س  نن يط.س حنندس

 ييننيسأةننينسة ننسسهننيسلا ننيساجح ك كنننسي ةننينسَ نننس يننسسهننؤالعساأ ننعسصساجننلكنسح س
 حل،سةسنساأأس ي سشس كلكأ.سج دس س ل هس ؤع اس حندساةن  سج يس ننساجحةنة كنس نيس

.سع ننتس حننهسي ننعسغكنن هس  نننسك ح ننينسعنننساجح ك نننسيعنننسحكننس سلاتس4611عننساس
 حي ،س يس  سعنسحيك  سةسنس دس ةةهسسعس  س س كشس حدسةنيياتس ننساال  ن ا ،س

،سعينند سسةننسنساج ةننكشساج ةننؤياسعنننس ؤةةنننس4694 نن  س عنن يس ننيسعننساسس  س ليننس
عسحنننننس ننننسج حي كنساجح لكننننكن.سيةننننسنسهننننيساجننننليسع  يننننيسعلنننن ساج حنننني كنساجح لكننننكنس
يةسعدييسعل ساج ح  سعل س ك ن هاسي ه كن هاس نيساجحنسجا،سأيهناس  نعسصسا عنلياس

 ننيسسط كنن ساج لننأسط ك ننسسجهننا.سي نندس نن حييسأ نند سس  نن ي سكاجةننفكينكسيعننس س حيننس
ساج  سعنسإج سحكنس ي هس   ك س.

ةنسنساأأس ي نسشس  نلسإ عننلسط كن ساج لنأسط ك نسسجننه.سةنسنسكحنأساجيننسشس
ي دسةسعدساجحدكندكنسعلن ساة  نس سليا هناساجح ك كنن.سعيند سساع  ن س  نسع يس  نسهس
اأأس ي سشساجكياس يسلاة  يساج ل كن،سا ح س نس كسهساجيف انسياجعكن س ةن يس ينه،س

 ننيساةنن حسد س   ننيس يفةننيسي سةنن يساجةنن ي،سكحيننيس ه  ننيس كننسهس ننيح سي ةننسعدييس
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يجنندت.سةننسنساأأس ي ننسشسحنن اسيةسيننتس  نننننيساجحكنننننس ،ساجةننننن أساجنننننليس ننننننس  لنننننهس
سح ك هسح ك كن،سي دي هسح  س ع كن.

إنسا  لكس لأسكة شسج كسهساجحسطفنسياجفهاسياجيف انس سج  كسنسإجن ساأ نساس
سس نن  سيي س نناس عحننسسدجكنناسعلنن سيضنني ساج ننعص.س   ننسسكحسجفيننسساجحننظس ننيسحكس ينن

ةهنننلا،سةننني سيحنننشس نننأنسيفةنننيسس  ّطهننن ،سيك أةننندسي يدينننس،سةننني سية  ننن ساةننن يسس
اجةننن ي.سعيننندهسسةيياحننناساجةنننك سيحننننس كضنننسس س  نننسهساج زكننندس ننننساج حننن  سييةننن شس

سجلحكس س سج  كسنسإج سداعاسا ع كن،سج  فكهاسيي دساج فسهس نسعلجها.
س أييسسجيلةحدسااسكحييوس حشس سج أ ك سعيد سس    ساجي يس  حكس.س يهسك يا

 " لن ُ َل َّ قي ت دال م
 و ُفك ماد ط داةيا 

 وير ا دانةسلق ن لًاد د
 ويةزع ك  ييا ةةهم 

 .لن  فاش ا ج ئع خطزأ
 و اخ  دانسميذ دارايا  يتك 

 لن  اى داعاي ن  تمس ذ 
 و   تهاب مذ مس ةا  قايطك "

 ( 1 – 9: 28   شعيا                                       
 

اجةننؤااساجننليسةننك ي أسعلكيننسس يا ه ننهس ك ننسس حنندسهننيسةكفكنننساجح نني سعلنن س
هننلهساجح كنننسياج لننأساجحطنني ساجننليسكيفنن شس  ننسهساجيننسشساجننلكنسكع لفننينسعيننس.سةكنن س
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اجيع ننننييسجلي  ننننسعساجننننليسكنننن عشس ك نننننس ك ةيينننننسساالي  نننننساس ننننننساج فهنننننياساج ل كننننندس
سيسشساج ع لفكنسعيس؟.ا ع كن،سإج سح كنساج لأسهلهساج يس حأسي  د ساج

،ساج يلكنننساج ننيسحننسزتسAung San Sun Kyi  ننياس يينن سةننسنسةننييسةننسي
س سزز سيي اسجلةفسحس نس  اساجةلا،سيح ي سانيةسيكنسياجدك   اطكنس يس ي  سو

س
  عممنن ن داتغ ننا ة ننا كنن  ًنن د ز داع ننّا وداننايذ ةةننام  يعننن  داةنن ا  نن  مسننعا 

تريع لن يطةنن  ة اننن  ل غنن  ول ننعا، م ننتاأ، يسننتةا ناننا دالننا وداع طفنن . معنن  يسنن
ًيث يق  دارنع ودع دت  دا ايا  ودألي يين  نانا لقن  ًناوت  . و نبذ ايسنا من اين  

  يا ودقعي ، ليه  دةتادف   ا دقع دالقيق  ألةلم ً    ة .
 

 حكسيسسيح س سإج ساج  سعنسجي حس  س عساج حسعأساج يس   س يسط ك س
تسغكنننن س ننننح كنسياج يلننننأسعلنننن ساأحةننننساساج طنننني .س نننندسك طلننننأساأ نننن سا عننننسلس نننن ا ا

اج ة  ن.س دسكةينسض ي كسساجي ي سإج س سيأساج ةحي كنسياج ي يلكنس يس يا هنس
اج  عسياج ي سياجظلا.سإالس نساجحنأساجح ك نيساج  ةس ناسكطن دساجعني ،سيةناس نيعس
كح شسس  ةيسسعيدسإ س نس  س كعسج حةسنسعل س نسكةينسانحةنسنس غ ننسح ك كننس

سج ةسعد سا ع كن.سيس حنس نساج لأ
جي  سإج س سيأساج ةحي كن،سي نسالسيي لهاس  داس اسيض هاسإج سحكس ينس،س
يح ننننننس س نسي حنننننن  س نننننننسحس س يننننننسساج  ةننننننلطنسجلي ننننننسحسيساجححننننننياسعلنننننن ساج نننننني س
ياالة حةسن.سييح س س كضسسإج ساج ح  س ننس ن يحساج سضنيساج نيس ن حةاس حكس ينسس

جي نيس نيساجح كنن.س لةناسهنيسي فحليسسعنس حاساجيسش.سيحننس  كحنسس حس ننسإجن سا
س ياضكعساجفحلكنساج سد كن.
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 الفصل الرابع
 

 الطريق 

  إلى الحرية

 
 يساجفحاساجةس  س  ةلناسعننساج  ناساجنليسحةنسهسكةني سعننسجحنسز ،سسب أت

اج حسلساج سزع.س ض سجحسز سحكس نهس حكينكنس ن ه كنسإجن س  نس ساجطحنساساجةنس طس ننس
 يهسسجحسز .سي ة   ساج حنسيك يتسجحنسز سيك نيتسس سزد ساجييي،ساج سزد ساج يسيل ل

اجيينني،سي نننس ةننسنساجحننلاأساجننليسك طيننهسكةنن طكعساجييننيس ؤكنننسجحننسز سك ننيحاس يحننكاس
اجةحسد س يسحضنسسإ  اهكا،سيك يةاساجيييس نسكلة شسجلحسز س نسك لأسجهس حناس
ساج سعسيجةيهسكللة س نسجهي ساج نيس حنلتس كيه نسس نيساجحكنس سياج نيس فحنله سسا نس ني

ساج يت.س
 عكنندسحةسكنننسجحننسز سهيننسسأنسهننلاساجفحنناسكنن ةلاسعنننسط كنن ساجح كننن،سيهننيس
اة   ا سجلط  ساج يس د تس طيك هسس يساجفحاساجةس  .سيجحسز سحي  س لز نسجيسس

سجي ةزسعلكهس.
اجي لسع ي سسك ك سإج سط ك  يسس يس  اسا ع كنس نساجةسزينستساج  ن كن.س

ةس لننن،ساجف نن اعسياج حي ننينسعلنن سةنن كاسإيننهس ننيعسيفحلننهس حكسيننسس ط  ننستسي  سعننستس
اج  ننسا.سإالس نساجي ننلس  نن س عحننيس ننداسةننلجك.سيحنننسيي ننلأسإجنن س حنناساجيننسشس
يجةييسسي  يأسا ع كن.سيغسج سس سسكةينساجلكنسك ل يييسسهاساجلكنسكلدعلينساجة ي س
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جل حننننن كسإجننننن س  نننننسا.سي نننننيدساالي نننننلاأس إجننننننننن س لي ينننننننننس،سكةنننننننننسعديييسسيكننننننننندعيييسس
نس داكنسحدا نسح ك كن.س  سساجلكنسك  ي يييسس نس هنس ع يساج   سداسك ةنس نسكةيس

 كعكفيييس،سي   سسكةينسة أسلجكسأييسسيعكفها،سييني ظس  نسع ساج ينس شسياج حسينس س
 نننيس حضنننيسساجننن حاسيعلكنننهسيعلننن سحنننيا زس  ينننعسااليف نننسح.س   نننسسي نننح س أيينننسسإلاس

يحنسيعل سس.ايف حيسسعل سا ع كنسيعة س كزس،س يسي ح اسجضليس يسك اسا  لعيس
ساجحيا زسجيح يسضحفيسسي س لك يسسج ي  اح.

ييحنننسي   ننعس حننسسأييننسسيحننشس سأ ننسنس حننس.سي نن عسييةننسيدس حضننيسس ننيس
اجحفنننسظسعلننن ساج نننكاساج نننيسيح   هنننسس ه ننننسياج نننيس حطكينننسساجحكنننس .سإالس نس نننسسكح  ينننسس
ك  ضيس سجض ي  سي نيدس نسسالسكح  ينسسي عسي ينس.س يينسس حةني كنس  نسسكح  ينسسيسالس

ح  يس،س سجي اززسياجديا عساج  ةلطنساج يس ةينسيسز نسع ك سس يسداعليس.سيحنسجةنيسسك
 حنن ا اس  س ننس.ييحنسيفهنناساج ننييساجفسعلنننس ننيسداعليننسس حنني  سغكنن سةس لننن،س نناسيجةننيسس
ح  سياعكنس سجحدكدس نسهلهساج يي.سياجحكيايستس   لكسغ اززس  س هنس ةن طكعس نس

حنننيت،س يسح ةننننساأ  نننن،سعلننن سةننن كاس حننن  سعلننن ساجفننني سإلاسةسينننتساج ازحنننن،ساج
اج  ننسا،س ننداسعلنن ساجعطنن س اسال،سيك ننديس ييننسسيحنننساج  نن سي  لننكسغ ازننزس ةننسعديسس
علننن ساجننن علصس ننننساج يا ننن ساجحنننح نس يس ةنننسعديسس نننيساجح ننني سعلننن س نننسسيح س نننهس
جينن  ةنس نننساالةنن   ا س ننيساجحننك .سي ننأياس د ي يننسس ة نن سان ننس اتس هس نننسي طلنن س

اج د  سعل س  اع س ة  سان س اتس هس نس يساجحسجاسحيجينس،سس ديدس حاس سجينساجة عن.
س د  س  طي  س داس يسانيةسن.سيجةنسج سلا؟.س

،س نننيس نس- ننننسي هننننسيظننن سةنننكةيجي كنسعسجحننننس–يحننننس  كحنننس سي غنننأس
ي ح س  سع سطك ننسعننس يفةنيس،سيجنلجكسي غنأس نيساجححنياسعلن سإةنيسدسإك نس يس

اج  دك ،سيحنس حس ننسإجن ساج عسكننس نساج حكطكنس يس.سيحنس حس نسإج سانع سأسيس
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إجكيسسعيدسغكس يسسييحننسيفن سغ كزكنسس ننس ياجحننأ.سيي غننأس ننيسي ننيدس نننسك نن س س
اجيسشساجلكنسكل ح يييسس نسجح زسي أيينسسغكن س لز نينس يساجنلكنسكل عةنيييسس ك  ينسس يس
ك ننح يييسس سج حسيننس ،سيةنناساأ ننكسعساج ننيس ليجَنندس كيننسس  ننسع سةننكزنسعنننس يفةننيس.سهننلهس

ع لكنسغك سياعكنسإج سحندسة كن ،سإالس يينسسيةن طكعس نسجط عس نسيحطنيسهنلهسساجح لكن
اجحس ست،سة سسهيس إ ةسييسساجيعيس ح لكننساج نيفشساج نيس  ن يس نيس ةن يس.سيعلن س
ةن كاساج  نساسيحينيسعيسكننسة كن  س سع كننس س حند سزيس،سأيينسسيةن طكعس نسي ن  ،س هننلاس

ي ح سعنس يفةيسسي ك سسإلاساج د س نساجيعيس يسلاك،سةك سة  حليسسهلهساجحدا نس
ةسيننننتسهننننلهساجحنننندا نسة ةننننسعديسس ننننيساج  ننننداس ننننيساجحكننننس سي علحننننيسس نننننس حسيننننس س

سانحةسشس سجيحد .
س

 حرية 

 االختيار 

   
 حةي نننينس هنننلاساج ننند س يسلاك،س ي اززينننسسيديا حينننسساج نننيس ي نننأس ننننسسنحددد 

نننن  .سيد  نننننس حة يننننسس هننننلهساجننننديا عسضننننحكفن،سإال س ييننننسسع نننن اتساجطفيجنننننساجحلنننني سياج ل
س ح ا ،س هلاساج د س يسلاك،س د س حل ساأ  س ط  سإ  سعهس.

كع لنن س ننسسك حليننسسي ننح س سج ضننسسعنننس يفةننيسساع ل ننسسة كنن اس نننس ننعصس
إجننن س عننن .س سجي نننسحساج نننسديسك  لنننكس ه كننننسة كننن  س سجيةننن نسجلحدكننندس ينننس،سياأهننندا س

حياسعل ساج  لكدكنسهيس ةل سةلاساج   كن،سياجححياسعل ساج زكدس نساجي يد،ساجح
اج زكنندس نننس ج ننسأساج نن  ،سياة ةننسأساج زكنندس نننساال  كننسزات.سيهيننسكس نننسك كنندس نس
كةننينس حسطننسس حسزلنننس لح نننسيةننحكد سي حنند سعس علحننكنس ي كننسع.سياجي ننسحس سجيةنن نس
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أ نننننعسصس عننننن كنسكة ننننننس نننننيسةنننننييهاس  ننننندعينسي ننننندسكحينننننيساجي نننننسحس سجيةننننن نس
  ناس نيسةن نس   كةنيسجل حاس نسكةينس س عسس يساجعدا سياج حسكا!.س ن  س ع ن س

 حنندس حنند سزيوسكس يننسس  ضنناسةننننس  سجلةننكس اتس ننيسةلكفلينندسي يننسس عنني س ننلجك!.سكس
يةسنسحدك يسةسهيس،ساج ةكشساج ةؤياسعننساجةن ن،سيةنسنسهنيس كضنسسيس حنسس نيس

س  ساسكع ل ساع ل سس دكدا،س  ساساجةهييتسياجيعظ.
إالس نساجي ننسحسياجححننياسعلنن سانع ننسأسكحيننيس ييننسسةفننيؤينس ك ننسسيفحلننهس

 حظ يننسسالسكة فننيس ننأنسكةننينس س عننسس ننيسع نناس ننيعس ننس.سيحنننسي ننح س ننأنساجي ننسحس
اجح ك نننيسكة ننننس نننيساجححنننياسعلننن ساع ننن ا سا عننن كن.سهنننلهساج غ ننننس نننيساجي نننسحس
ياجححياسعل سانع سأسك ةننس نس ةنينس نكزسس كندا،سأيهنسس  ن حيسسعلن ساجح ناس

  حنديسسعننساجحنداسيعد ننساج سدسياج كد،سإالس نسهلهساج غ نس نيساجي نسحسك ةيهنسس نس
سا ع كن.

 نسيةينس ح ا اسح س،سكحييس نسيضعساجحندا،ساجحن سيعد ننسا عن كنس ني س
 يس ةةننننأس عحننننيسي نننني س يسحس نننننس كيننننسسجلححننننياسعلنننن ساع نننن ا سا عنننن كن،س
ياجححنياسعلن وساج نني ،سي ج نسأساج نن  سياجي نسح.سعيند سسي  نن ثس نسج ي ساج عحننكنس

  ندانساج يزجننساال   سعكنن،سإي نسسيحننسياجي سح،سيعيد سسيةينس نيسعني سدازناس ننس
سيية س حي  س س،سإيةسيك يس،سييح شسع كداسجحس س يس.سعيدزلسيف دسح ك يس.

 يس س زي ي يسيهيس دكينسحيك  س سج  أس نس يجييسس يسس4633 يسعساس
إكطسجكننننس،س س ننننتساج ننننياتساجيسزكنننننس س  ةننننسأس ل حنننننس  سعكنننننس  نننناس كهننننسس جفننننسنس نننننس

ع ساساج ع كأساج نيس س نتس هنسساج  سي ننسانكطسجكنن،سإالساج ديككن.سيلجكس دا سعل س 
 نس ينندكسس ج سيكننسس ننس س،س  نناساال نن  اكس ننيساج ل حنننسي نندس عننداس  كننسس سج حننسص.س
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يضننننننعساجحننننننن سياجحداجننننننننس ننننننني سطسعننننننننس لاكساج  ننناسةنننسنسحننن ا،سحننن اسح ك كنننس سج ننندس
س ؤةسزهسياج غ نس يساجحك س أيس  نسةسن.سج دس  اساالة ةلاسجل  .

 سأ  لنسعنس  ساسييةنسعس حن ا س  ضنياساج  نداساج عحني،سساج س ك س ليع
اج  ي سياج ي سأيهاس  ادياس نسكحك ياساجح سياجحداسي  سسج سس  لكهسعلنكهاسضن سز ها،س
   حننكنسعطنن ساج  ننسدئساأعل كننن.سييحنننسيةنن عساجة كنن سعنننس  نناسهننؤالعساج  ننساس

يةننن عسعننننسسياجيةنننسعس نننيس ياينننداسيزازكننن سي لةنننطكنسياجحدكننندس ننننساأ نننسةنساأعننن ي،
  نننعسصسي فنننياسإجننن س سينننأساجف ننن اعسياج  حننندكن،س  نننعسصس ننن  ياساج ننني سياجظلنننا،س

سيحسحياس طسج كنس ح كنساج ح ك ،س  عسصسةل ييا.سعلل ياسي ل ليا.
يح ننن س نننيساجحنننسالتساأ ننناس ط  نننس،سهينننسكساجحدكننندس  ننننس  ننناساج  سهكننننس

ةنعسعسجكحك س يسعد نساج ح س كن،س يهناسكحطنينس ننسي ن هاسيطنس  هاسي حن   هاس 
سجك  ةنسا ع ينس نس نسكأةلياسيكل ةياسيكححلياسعل ساج أييسيكحك ياس ةلا.

إالس ييننسسيحلنناس نس سعنناساجعكنن سك ةنننس نسكد حننهسإجنن سلجننكس   يعنننس ح نند س
 ننساجنديا ع.سَ َ حنَتس ظنسه ساجةنليكساجةن كاس ندس ة ننساجحس ننسإجن ساجححنياسعلن س

 سياجةنلطن،سيح ن سةنلطنساالة حةسن،س اس حكسينسس ةنينسهينسكسحس ننسج  س ةننساج نيس
س يحكنسعل سا ع كن.

ك ةنسجهلهساجحس ستس نس ةينس حد اسج ي كنهسحكنس ساج ن عس  نسهسا عن كن،س
ي  سهسعك سانيةسيكن،سإالس نس إ ةسنسهلهساجحس ستسيفةهسس نس ليثسي فةدسديا حيسس
اأةسةنننننكن،سي  حلهنننننسس هنننننلاساج ننننند س يسلاك،س يسيكننننننسايس حنننننلحنس عحنننننكن.سيهنننننلهس

حنننكنس سجضننن طسهنننيساج نننيسك نننأس ي ك هنننسسي طهك هنننسسج حننن شس  حنننساساجحس نننستساج ع
اجةنن اسياجعكنن سيةننكلنسح ك كنننس ح نناس ننيسةنن كاسي ننيسا عنن كنسيا  ضننسعساح كس ننس ها،س
 نننندالس نننننس نس ةننننينسيةننننكلنسجل حظننننكاساج عحنننني.سد  نننننساج حنننن  س نننننس حةنننناسهننننلهس
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يحنليسسإجكهننسسيجةننسةكنن سي ند س ننيسد أس اجحس نننستس ينننسسهنننيسد  ننننساجح كننننساج نننيس
سهلا؟.اجح كنس

ي دس يساني كاس حننسعننسحس نستس  يس ضننس ح  ناس نيسحند س عنيكن.س
 يهننسس حنننساال نننساجضننسا.سكطلننأساأخساأحنني س نننسياجنندهس نسكحطكننهسححنن هس نننس
اج كنن اثسي نننس نناسكننلهأسيك ننددهسةلننه.س حنند سسي نندس جه ننهساجحيننكنسإجنن ساج كننتسك نن  س

يجننيسةعننسداس ننيساجحننيد سيطلننأساج يفنن  س نننسياجننده،سأيننهس ةنن ،س   ننسسك  ليننيسياجنندي،س
اج كت.  نننسساأأساجةةنننك ساج لنننأسعلننن سا ينننهس  ننندس ي ظننن سعنننيد سا ينننهس فنننس غساجحننن  س
يعينند سس  هس سد ننسس نننس حكنندسهنن  سإجنن سج سزننه.س نناسدعننسساأأسعد ننهسيطلننأس ننيهاس نس

سكةةيهس  ضاسةةي سيك ك ياسيجك نس ع نساح فسع س ه.
هنلاساأخس س سةعطساأخساأة ن سي نساسأ كنهس  نل  اوسي  نكاسيجك ننس ع ننسج

اجننليسالسكحننلشسج ننيع،سي نندسضننكعس  ي ننك،س  ننسسجننيس لنناسكةنن  سجننكس نس حلننتس  نناس
سلجك.سيجاسكح ل ساأأسعنس ح  ه،س اس ساسكسةسنس  ييسضسزحسسيي د هسك.

ج ننندس نننح ساال ننننساأحننني س ننندا عس ةننن يسكد حنننهسإجننن س ننن كسعسزل نننه.سياجكنننياس
اسحةك ننسسيجةيننهسك ةنننس نسيحننفهس أيننهس  ادس نسك نندسلا ننه.سجنناسكةنننساع كننس هسج ننسس حنن

عننسط س سجننلهسأسياجحننك سيحكنندا،سياج حننثسعنننس ننيعس دكنند.س  ننسساأخساأة نن س  نندس
س حاس كزسس  لكدكس،سج دسحسياس نسكلة سياجدهس سج  سعس يساج كت.

  كس يس نس يس نسهنلكنساال ينكنسجناسكحن  سياجندهسح نس.سجناسك عكناساال ننس
عطنسهسح كننس نسكةنينساأحي س أيهسك ةنس نسكلحَأسة سسهيس سج غاس ننس نسياجندهس 

هيسيفةه,سجاسكحسياس نسكف اسعلكهس عحك ه,سياال نساأة  سجاسكد كسةلجكس أيهس
س   سزهس يساج كتسةسنس طلي سس يهس نسِ َ اسياجدهس نسكةينس ح سسيحيييس.
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اأعنننننيانسكح لهنننننسساجة كننننن س ينننننس.سهينننننسكس إنساج يا  ساج يسكح لهسسهلانس
ينس س  حنساسطن  س دكند .سيهينسكس  عسصسك كدينس نسكةيينياس  ياحنسسحن  سيكعنسط س

س نسك كدس نسك طس  سيك لعاس ة  س عساج  سعن،سي نسكةك سيكةلكسي  سسجل حسكك .
 نن كساأخساأحنني سياجنندهسجكح نن سعلنن سهيك ننه،س  ننسساأخساجة كنن س  نندسةننح س
إجنن ساج طننس  س ننعساج حننسكك ،س  نناس حظ يننس،سةننسنساال يننسنس نند يعكنس  ننييسجنناس ةنننس

اسهنننيس نسةنننلس ينننسسكننند كس ننند ك كسسديا حنننه،سيكفهننناس أيينننسس فهي ننننسجه نننسس  س نننس.ساج هننن
يع نننس سط ك ينننسس ح كننننسييؤةننندس نننسسينننؤ نس نننه،سجنننكشس  حيننن ساج  ننن دس يساجحس ننننسإجننن س
اج طس  ،س اس نس  اس ح ك س ؤكنس ة  سجلحكس ،سجلح اس نس  اساجحداجنسي ةسعد س

ساجيسشسجكةك ياس يساجح .
كنننهسي غ س ينننسس   يدينننسسإجننن س  نننسس عسي ينننسساج  ييعنننن،سي ينننيا ساج لننن ساجنننليسيحسي

ةليكسالسيفه هس كندا،س ندسيةنينس ي نسدكنس  ني س يكننس ند حيسسجلححنياسعلن ساأ نسنس
ياجهننديعسياجي ننسحساج  لكنندي،سييفننشساج ننييس نند حيسسإجنن ساجهنن أس نننسةنناس ننسسكعكفيننسوس
اجي ننل،سايحنندااساجحننياسياج نني سياج ننحي س حننداساجنن لؤاسياجحنن ا .سجيحنن شس حنن ا اسح ننسس

اس ة نن سجلحنن سياجحننداس ة نن س نننسإكننلعسااله  ننساسن نن س س غ س يننسسكحيننيسإكننلعساه  ننس
 ه ننسسةننسنساجنن  ن.سإيننهس  نن سظننسه يساج يننس ا.س هننلهساجحس ننستس ننزعس نننسي يديننس،س
يح س هننسسجي  ننداس ننيساجحكننس ،سإالس ييننسس حس نننس كضننسسإجنن س نسينن حلاسةكنن سينن حةاس هننسس

س دالس نس نس  حةاس يس.
 كساأ نننزاعساأعننن يس ننننس ننندسي ةنننزسعلننن سهننند س حنننكنسإجننن سد  ننننس يينننسسي ننن

ي يدينننسسدينس نس ي ننني.سيهنننيساجنننليسحننندثسجننني.سةنننسنس ةننن كشسيفةنننيساج نننساسج هي نننيس
ةضنننس طس حننن يس سجيةننن نسجننن حاساجينننسشس ننندك اس سج ينننسع.سإالس نسهنننلاساج ةننن كشسةنننسنس
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سنس ه ل هننسس سنس ل نني،سع لنني كف  ييسة ك اسأيييس ه لتس  زاعس ع يس نننسي ننيدي
سي  ة هسسدينس نس طي هسسي ي كهس.

 دس نساجديا عساج ة كنس ؤ  سعلكيسس  كحس.ساج حاس د حهاسديا حهاسإج س ع 
 ةنننسعد سا عننن كن،سي نسك ننند ياسجهننناس نننكزس،س حكسينننسس سةننناسااسي حكسينننسس سةننناساجحننندا،س
يكة   ينسطيااسحكس هاس أع نساسهنيساةن  س نسعسطفكننس نيسح ك  هنس،سإالس نس  ناس

 ساجي نتسجلحيسكننس أيفةنها،سهؤالعساأ عسصسغسج سس سسالسكةييينس سد كنسعلن س ني ك
 يهنناسكح   ننين.سياج ننيعساأ  نناس ننكهاسك ةنننس نسك حننياسإجنن س ةنني س ننيع.س كحنن شس
ة  هاسيةكلنسجة يطها،سأينهسكي حنثس ننساج غ ننس نيساج نحي س نأيهاس  غنيأس نكهاس

سي ح ي ينس ة  س نسةييهسكي حثس نساج غ نس يسعك سا ع كنسسيح ك ها.
ك ي ننأسعلكيننسس هنناسحس ننس ها.س هنناسجكةننينس سةنن طسع يسس ةننسعد سا عنن كنس

يةنن طكعسلجننكسإنسجنناسيةنننس نند ةكنسجحس س يننسسيحننن؟س السيةننسعدسا عنن كنسجكحنن حياس
س ح ا اسيك ح  ياس نساالع  سدسعلكيس.

إنسجنننن حاساجيننننسشسديا ننننعس ةنننن كنس نننند حهاسجلححننننياسعلنننن ساج نننني سياجنننن حةاس
ع كن.س س ع كن.سإيهاسكحةينس سيحدااس هكأسجض نسسيك ةنسإ عس هاس نسح كنسا 

 سساجليسك ةننس نسكحندثسإلاس  ندياس حة هنا؟س ندسكةيينينس ننساجحل نسعس  ننسك  لنكس
اج ح  نننننس  يس لةكننننسعسو،س كةننننينس   نننندي هاس نسكلحل ننننياسيكل  نننندياسا عنننن كن،سإالس نس
حس  هاسإج ساج ي سياجن حةا،سي حكسينسسحس نس هاسإجن ساج ني ساج يحكننسجكح لنياسسكس ع نساس

دهاس حكننداسعنننساجحننأساجح ك ننيسيعطننسعساجننلات،ساجنن أسكس حنن  هاساجح كننن،س يهننسس  ننيس
س  ح شساج ح  نسياج ي سة  سسجة يطها.

يهيننسكس عنن ينس  نننسكنند حهاس ننحي هاس ف نندانساأ نننسإجنن ساالي  ننسعسجكةننحياس
إجننننن سإة ححنننننساساة حةنننننسنسا عننننن كن.س كحننننن شساالي  نننننسعس ةسينننننسسجلع  نننننس س يهننننناس
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ك طنننس  ينس نننعساج حنننسكك سيكعنننس ينس ننننس كننن،سيالساجة نن سعنننس عحننكس هاساجح ك
كة حينسأع  س زعس نسليا هاس سال  فس سإج ساجةطش،سيهاسكف  دينساج ند  سعلن س
ان دا ،سيك كلينسإج ساج  كدس سج  ازعسياج يايكن،س إ ةسيهاساة عدااساجدكنسياأعل س
جك ح ياس  في ها.سِإّيهاس حس نسإجن س نسكن اهاسا عن ينسعّكن كن،س سضنلكن،س طكحنكنس

اساجدكيكنننسياأعل كنننسيةننسزاس ةننسعدهاسعلنن سااليف ننسحس  ننساسي   كننسع.س ننلس حننيدساج ننك
،س ننننناسيةنننننسزاسج حزكنننننزسحننننني  هاس-  نننننسج غاس ننننننس عنننننسط  هاس حنننننّ هاوس–ا عننننن كنس

سانك س كنسعنسليا ها،س حي هاس سج في ،سي أيهاس زعس نساجيع ن.
 

 وراء الحاجات القسرية: 

 معاناة 

 
نس  ناسا عن كنس نس  حنياساجحس ننساج ةن كنسجلي نسح،س حناس  نكسعس نسيمك 

ايس نسيةننينس  ضنناس نننسا عنن كن،سإجنن سإد ننسن.ساند ننسنسسكحل ننكسعلنن ساج  ننداسإجنن س
  ننسا.سي  نن ساجةننيكنس ةنن يجيسهننلهساجحس ننستسعلنن سةنناسطس  ننك،سيالسكحننيدس يس ننيعس
اع سك ل كس يسك ك ساه  س ك.سي سجي ك نس  ةينس ننسلجنكس عحنك كسي نسس دعنيهسكس

هساجحس ننستساج ةنن كن،سك ةننينسعننياع،سإيننهسلا ننكساج زكفنننسك.سعينند سسالسكنن اسإ ضننسعسهننل
ح  كسس حي س سجل احنس يس حي اس سج حسيس !.س  نح س سجضنكس س يساالضنط اأ،سة نسس
جيس يكس  دتس ح   كس هيك كسي نس ةين.سي  ل سسهيساجحساس نعساج ند نساجنليس ناس
عل ننه،ساجننليس طحننتسعيننهساج عنند ات،سك طلننأسي  ننسسج ةننيكنساه  س ننستسي غ ننستس

ساساجعياع،سيجعل سهيكنس دكد .س دكد ،سج ضسهل
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ياج حةا،سي نسيةنينس ح ني كن.سي سج  ناس حس س يننسساج ةنن كنسهننيوساجيل ننن،س
جدكيسس عسي س ة كنوساجححس اتساجداعلكن،ساجعني س ننس حناساجحل نست،ساجعني س
 ننساجحنن ا .سهنلهساجننديا عساج ةن كنس نند حيسسإجنن ساأ نساسيجةيهننسس ح  زينسسي  كننديسس ننيس

يننسسيييلنن سعلنن س يفةننيس،سي  حليننسسع كسيننسسالسيحنن  سأيفةننيسسيفننشساجي ننت.سإيَّهننسس  حل
حنديداسي عفننيسعيننسسايةةننس يس،سي عفننيسعينسس  ننساسي ياهننأساجيننسشساج ع لفننكنسعيننس.س
 حتسعأعس حةاسديا حيسساج ة كن،سك ةنس نسكح شسا ع ينسي ة عنس هدكداسجينسوس

حس ننس يهاسك فينسحس زاس يسط ك ساجحأس يساجي نسحساجنليسك نديسةأيينسس نيس  نشساج
سإجكه.

سةسنسكةي سعسج سسيفةكسسحسل س.س هيسك ياو
" ملةةةاأا تةظةةةر إىل القشةةةة يف عةةةني أخيةةةة وال تبةةةايل با شةةةبة يف عيةةةةة  أخةةةر  

: 1القشةةة مةةن عةةني أخيةةة  " ) مةةي ا شةةبة مةةن عيةةةة أوال حةةي تباةةر جيةةدا فتخةةر  
 ي4

 نساجةهاساجحةناسعلن سا عن كنسي ح  ننس عطنسزهاسيحنديدها.سإالس نس ننس
ة كنن اس نسينن يس عطسعيننسسيحننديديس!سيعينند سسي اهننسسية زننأ.س أ ننسس نسيح  نندسساجحننحأ

 أييسس ازحين،س يس  ةزساجةين،س يسي دس يفةيسس دكديساج  سعن،س يسةدشساج  س نس
اج   كن.سكةسدسكةينس ة حكل،س نساجيسحكنسانيةسيكن،س نسيح  سحديديس،س عطسعيسس

س ة  سعطفسسيحيسيس.يي سطسضحفيس،سي نسي   لهس،سي نس اسيي يسجيح شس
اجحط سهيساجيض ،سياجيض سهنيساج  نيا.ساجيضن سهنيس سجضن طس نس    ناس
يفةنننكس  ةنننسيزك،سي نس    ننناسا عننن كنس  ةنننسيزهاسي عطسزها. سجيضننن سإلنسهنننيس نس

كسي   ننن س لننكسحس ننننس ةسةنننكن.ساعددد ف نفسددد ية  نن س ننننسيحننن.سك نننياسةننن  اطسك
إج ساجح سياجح ا،سيديا حينسسعيد سسي د س  ح  نس يفةيس،س  ياه هسسي عطسزهس،سي ي يسس
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ي د س سح لاس يا حيسس يساج  سعنن،سةناس اج ةنننن كنسيححننننس ا يسساجداعلكننننن،سعينننندهسس
 يننسسة ننسسهننيس سجضنن ط،سعننس لكنس نننس  نناساجةننلا،سياجيحنند ،سياجحننداسإالس ييننسسا نس

سيح اسهلاس أة  ساجط  سةلكن.س
يحنننس حس نننسإجنن س حنناسان  ننسداتسع ننسسي  لننهسيي يكننهس ننيسيفيةننيسسيع ننسس

يك هس يسيحكدس ي كهنه.س   نسسي  لنكس  كحنسسهنلهسان  نسداتسياج نيسكحنحأساج ح كن سي
عيهننسسيسالسيةنن طكعساج  هينننسعلكهننسسأيهننسس ةسةننكن،س هننيس ي  ننيسإجنن س زنننساج  ننسدئس
اأيجن .س سجحكنس س سجيةن نسجني،سعلن سةن كاساج  نسا،سهنيساج  ند ساأةسةنيوس ينسس ؤ ننس

نسةاسةسزنس   يس د سعيسإج س نسكحك ساجحكس س  لزهس.  دةكنسةاسةسزنسإيةسييسيا 
يحنسالسية طكعس ح كن س  طل س ينسسإالسإلاسع لينسس حنسسجعلن س    نعسكح ناس
اج  كعس كهسجل حياس نساجي  ةكنسياج كياساأيسيكن،سحكثسيييل سعلن س يفةنيس،سإجن س
حسجنسااليف سحسعلن سا عن كن.سيالسيةن طكعس ح كن س لنكساج  طل نستسإالس سجح ناس حنسس

سساجةس لننن.س يننهساج  ننياساجح ك ننيسجلننلات،سياج غ نننسجلحننك س ننيساجحنن سج ح كنن سإيةننسيك ي
سياجحداسياجحأساج يسهيس ةشساجح كن.

 ي نننننسطسةنننننليةيسسالسهنننننيس سج كننننند سيالسهنننننيسةنننننكزنس نننننيسحننننندسلا هنننننس،سإالس نس
 سن ةسنس نس  حياسإج سعأعسي  ا.سجيي يسإيةسيكسسعلكيسس نسي ح  سعلكهنسس نيس

س يفةيسسييع س ساجححكشسياج لزاس يهس.
ك  اس  ةطيطسجكشس ال يسسيايفحسال يسساج ؤج نس ححسنسجهسحكس نهساجعسحننس
 نه،سيك  لينسس  اة نيساج كنسدساجنلكنسك نأسعلنكهاس نسكه  نياس حكنس ساجححنسنسج ي كهننهس
س يسس  عس ال يسسيديا حينسساج ةن كن،سيالس نس إج سحكثسي كدهس نسكلهأ.سجكشس طليأل

 شسجهنننسس نننسج حةاس ينننس،س ننناس نسيي ههنننسس  س ننن  ،سة نننسس ينننهسجنننكشس طلي نننسس ينننسس نسيةننن
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يةنننلةه.س هنننلهساجط ك نننننس ننندسيننن  ةنس نننننس يي ههننننننسس ننننننيساال  ننننننسهساجننننننليسي كنننننندس نس
س ح ك سإيةسيك يسسييةهاسي  س ياه يسس يس ح ك سإيةسيكنسا ع كن.

ي ننند س سجةنننك س نننيسط كننن ساجح كننننسعيننند سسالسيحنننيدسيةننن شسجنننديا حيسساج ةننن كنس
عيد سسي د س يضعساجحدا،ساجحل ستسيايفحسال يسساج ؤج نس نس  حةاس يس.سيحنسي ح  س

اج ل كن،سيعد نسا عن كنسياجحن س ني سي علن س ننسةناسحس س ينسسإجن ساجحنأسياجي نسحس
سي ي سي عل س نسةاس عسي يسس نساجف اسياجحل ست.

إنساجط ك سإج ساجح كنسجكشسةهلس  دا،س هيسكيطييسعل سح ا سح ك ني.س
يحننننسياساجعنننن ي س نننننسيعينننند سسي يكنننن سييحننننسياس نسيحننننك سح ك نننننس عظننننا،سيعينننند سس

   ةزيسسعل ساجلاتسكيا هيسس ج يسساجداعليسي  سع ساجة أسياجضك .سعيد سسيح  س
س يفةيسس نسديا حيسساج ة كنس دسيحسييس نس ع ااساجحزنسي  سع ساجف اغساجداعلي.

س
 دالئل 

 الحرية 

  
 Rudyardهيسهلهساجح كن؟سإ   سهلاساج نزعس ننس حنكد سج دكنس دسة لين سسما

Kiplingسينسكسإلاسك.اج حييس
إلاساةنننن طحتس نس حنننن فظس   ةننننكس ننننيسحننننكنسكف نننندسةنننناسا عنننن كنس ؤيةننننهاس

سيكلي ييك.
سإلاساة طحتسس نس ح فظس    كس يسيفةكس كي سسكلي كسةاسا ع كن،

سي فةشس  سالسج ةيةهاسةلجك.
سإلاساة طحتس نس ي ظ سدينس نس  اساالي ظس ،
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س  حس اس سأةسلكأ،  يس كلتس  كسعسةسل نسعيك،سالس
س…….هت،سالس فةشس  سالسجلة هس يسةل س

ساال   ننس س اجح كنننسهننيسح كنننساجح ك ننن.سك ننياسكةنني وسكاجحنن سةننكح  كك.سإنَّ
إجنن ساجح كنننسكةننسييساجعنني ،سساجعنني س نننساجيا ننع،ساجعنني س نننسا عنن كن،سيكحيننيس
اج  ننن ثس سأيهنننساسياأحةنننساساج ةننن  نسي حكسينننسسح ننن س سأةسلكنننأ،سي نسكةنننينساج ننن عس

س نس نسك حةاس هس.ساال   س سإج ساجح كنسكحييس  اس حةي سس سجديا عساج ة كنس دال
 ؤكنسس سح  سعل ساجيا عس يساج غ نس يس يككن ساجيا نعس نسج ي س ندالس ننس ةنيكنس ؤكننس
 دكنند سعنننساجيا ننع.ساال   ننس سإجنن ساجح كنننسكحيننيساالع  ننسدس أيننكسيحنندكساجننليس   لننكس

نسكنن حةاس ننكساجح ك نننس  ننسسا عنن ينس إّ ننسس نسكةييننياس غ كننسعس يسعلنن سعطننأ.سكحيننيس 
ساج ححأ.س

 ةل تس يساجفحاساجةس  سعنسعي ساجيسشس نساج حني كنساجح لكنكنسيعننس
اجة كننن س ننننساأحةنننساساج ةننن  نسضننندهاسياج نننيسغسج نننسس نننسسالسكةنننينسجهنننلهساج عنننسي س
 ةسش.س  دسكةينس حاسهؤالعساجلكنسكعس ينس نساج حي كنساجح لكنكنسجناسكل نِ س نأيس

هساج عسي سياأحةساساج ة  نس  ل ن س حي سع ليس  لسعل سانطل .سإالس نسهل
سعسد سعيد سسك ح  ينسعلكها.س

 نننس هنننس عنن يسهيننسكس  ننعسصسي نندساج عننسي سياأحةننساس عننلهسع ك نننس
 كهاسإج سحدسايهاسك  ضينس حهساالج  سعس أيس عصس حي .س هاسكح  ينس حني  س

 نسس سطحنس أنساج حي كنسكس  سيكنسكسعندك يساج يفحننسيالسطسزناس ننسي ازهنا،سيغسج نسس
 ةينس  اسهلهساج حح ستس ة يد سعل سعني سعظنكاس ننساج يككن ،سكن  اساجينسشس
 نسكحاساالضط اأس حكنس هاسا  يننساج ط زيننسة نسسك  ضنينس نسيلحن اس يظي ننس
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 فنننسهك هاسجل نننك.سك  ضنننينس نسكف حنننياس لي هاسج نسهناس ع لفنينسعنيها.ساجينسشس
ساج  حح ينسكف   ينسإج ساجح كن.

  س نسيحن،س ةناس نسسهنيس  كناس كينس،سيةناس نسيةينس ح ا اسكحييس نسيح
 نننسسهنننيس يةةننن .ساجح كننننس حينننيس نسيحنننأس ك ينننس،سييح ضنننيهسسييطي هنننس،س حينننيس نس
يةينس نس  ينس نيس ؤك ينسسيسح ك  ينسسيجةننس يف حنكنسعلن سا عن كنس كضنس ،سي ننس ناس
 نسي يك .ساجح ك نس ة نس نيساالة  نس ،سإيَّهنسسجكةنتس   يعننسك كيكنستس س  ننسإي نسس

له،سعطي س حدسعطي .سإيَّهسسع لكنسااليي س س ع  سي ع  س نيسيا حكننسهيسجيزسيدع
سالسكلة  سغي هس.س

 نننيسهنننلهساج حلننننسج  نننسز سع   ينننسسي ك ينننس،سي نننسس ننندسي حل نننهس إيحنننس يسسإجننن س
ا ع كن،س دسي  س ف   س نساج حسيس ساج سةكن.سيحنس حس نسإج سإك نسدس ياحن س ن  طس

،ساجح ننسز ساج يةننحنسجلننيعي،سج  نن اساج نندكاس سج دكنند،س ياحنن س ةنن شس  ةس نناساج دكنند
 نننسسيح  نننهسييحك نننهسسك كيكس ينننسساج ي نننيد .سطسج نننسس  طننني ساجحلنننياسانيةنننسيكن،سيك يكننن س
اجحنسجا،سيحننس ندعيينسإجن ساج يككن سيا ن لكس هناس ع ن سج حند ساجحكنس سيساجةننين.س
يعيد سسي   كس يسهلهساجح لكنسك يةعسإحةسةيسس سجح ك نن.ساجح كننس حينيس نسيي هن س

اجحكنننس سهنننلا،سيي هننن س ننننس  نننساسي يننني ساجينننسش،سيسيي هننن س ننننساجةنننين.س ننننس حننند س
ساجح كنس حييساج أ اس حليسيةحنس سس ح يكهساجح ك نس يس يسكسهس.س

اجح كنسهيس نسي  اساي  سعيسسإجن س   يعننس حكيننسجكةنتسةس لننوسسةحن  ،س
 يس  كلننن،س يسعسزلننن،س يس  سعنننن،س يسدكننن.سي نسجةننناس يهننسسحنننديدهسيي ننسطسضنننحفه.س

عنننس نننساجيننسشسي ننسطس يكنن  سيي ننسطس ظل ننن.سيحنننس  كحننسسيةننينس ننزعاس نننسجةنناس  س
 ننيعس عظنناس يننس.سيحنننس  كحننسسيي حننثس نننس حنند سالسكلةنن  سغنني ه.سييحنننس  كحننسس
 احلننينسإجنن سهننلاساج حنند ،سحننس لكنس حيننسساجينني سياجح ك نننسياجحننأ.سةنناس يننسس نندعيس
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هننننننيس لننننننأساجةننننننين.ساج نننننني ساجل حننننننديدس إجنن ساج  ننس ةنس ننيسهننلاساج حنند ساجننليس
لي يننسسكنندعييسسجل  ننس ةنس ننيساجليهننسزي.سالس حنندس كيننسسكةنن طكعس نسك  يننعس سج حننديدسج 

سياجليسك  لكسيهسكن.سعل سةاس يسس نسكةينسح اس يسا  س س يحساا.
يهلهساجح كنسهيس نس  اساجحنأسياجحسطفنن،سح كننس نسيحطنيسحكس ينسسةلكنن س

هننلهساجح كنننسسيِ ح كننس ة نن سج عنن كن.س يهنسسح كنننساجننيدسياجحطنن سياجحن  .سالس ةننح 
ي اعس ج ننسأساج نن  ساج عحننكن،س هننيس ننؤ نس سجةننا،سي أ نناس سجةننا،سي ح نناساجةننا،س
ي ح  اساجةا.سساجح كنسالس حةاس يس دكنس اس  فهاسي يف ،ساجح كنسهيساج ح  س نس
ةاساج عسي ساجداعلكنساج يس  حليسسيع  هس ننساجينسشسي ننساجيا نع.س سنضنس نسإجن س

 عنننسي سيينننياهيسي يينننسس حس ننننسإجننن سطلنننأسس يهنننسس  نننياس  ياضنننعسجح ك ننننس نسجننندكيس
ساج يف  س نساجيسشساجلكنس لكيسها.س

هيسكسح كنس  ح س ي يدهسسيجةيينيسالس   لةهنس.سجنكشس إ ةنسييس نسَ ِحنفهسس
  ن س ننسس  دتسيجةينيس  كنندهسس حنل.س حننشس نس  نس يسط ك ننسسطنيكلس  طحننهسأحنناس

ح نننهسي  كنننده،سإالسإجنن سهنننلهساجح كنننن.ساجهنند س  اهس يظننني ا ،سيجةيينننيسجننناس حننلهس حننند.س 
س طحه. س يييس عس س حكسيسس نساجط ك ساجليسك ي أسعليَّ

كعكفينننيساع فننننسعسةننننيا  يساجد سعكننننن،سأّييننننيس  ننننح س نسي اعسهننننلهساجةننننيا  س
 حسيننس س سةننكنس ي ظ يننيسيهيننسكس ليسةكحننك يي.س  ايننيس ننسسزجننتس   نن  سس  ننسسكظيننهس

سيا س سي يننسس  لننيعلس ط ك نننسحننأساجيننسشسجنني،سي غ نن هاس ننيَّ ع ننس هاس نني.سجننيساجيننسشس ننيَّ
 ل ننن سةننناسهنننلا،س ننننسةنننأةين؟سيجةننننسهينننسس ة ننننساجح كنننن،ساجح كننننس نننيس نس ةنننينس
   يضنننس،سإلاسةسينننتس لنننكساجط كننن ساج نننيسك نننأس نس ط  هنننسسأعنننك سحكنننس س غيننن .س
 جكةنننتس لنننكسهنننيساجح كننننساج نننيسكحلننننسكةننني سعيهنننسس نننيس  نننساساج طيك نننست،سعيننند سس

سك ياو
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 ألن احلةةقق أجةل مةةن لنمكضةيهدين طةوى" قالسماوات" منكوت لو
س يسعيد سسك ياو

    " الةاس مدحكو إأا لكو الويل "  
 ع  ننندس يينننيس ةننن طكعس ط ك  نننيسي نننيسةنننكس س ع لننن س نننداس نس   نننطسهنننلاس

سوسNelson Mandela ةل ستسيكلةينس سيدكلس
" لست حرا حقيقًة إأا كةت أاتقص من حرية شخص آخرق مثنما أاين لست حرا إأا سكِنَبْت مةين 

  تعين التخنص من القيود وحسبق بل العي  بيريقة تحرتم وتعز  حرية اخآخرين " حري   احلرية ال
سيكة   س سزل و

" لقةةد مشةةةيت اليريةةةق اليويةةل إىل احلريةةةة وحاولةةةت أن ال أتةةةردد   وقةةد ارتكبةةةت أخيةةةاًء يف اليريةةةق 
املزيد  اليويل  إال أاين اكتشأت سراًق أال وهو أاة  بعد أن تتسنق قمة أحد التالاق ال جتد سوى

من التالا تاعدها  اغتةمت هةا فرصةة ألرتةا ق وأسةرو مةة مةن ايةد امةين رق وااظةر خنأةي إىل 
ولكن راحة  ال ككةن أن تةدوم سةوى لنحظةةق ألن مةع احلريةة تةوتى املسة وليةق   املسافة ال  قيعتها

 وأاا ال أجرؤ عنى التوخرق ألن طريقي اليويل مل يةتهي بعد "
ةننيسعلنن سط كنن ساجح كنننسهننيسكةنني ،سي يننسس  ننة سةيكةنن يسإنس حل ننيساج زك

اج ننيس    يننيسإجكننه.س يننسس  ننأ  سي ي ننلأسإجنن س حنن  هساج ننساسي  نني سإجنن س ح كنن سلاكس
ساج ح  .سإيَّهسساجح كنساج يسك ةلاسعيهسساج ةياس يجشوس

" فواتو يا أخويت دعاكو ا  لتكواوا أحرارا   ولكن ال جتعنةوا هةذه احلريةة حإلةة ءرضةاء 
أمةا رةر الةرو  فهةو امبةة والأةر        اجلسدق بل اخةدموا بعضةكو بعضةا بامبةة شهوات 

ومةا مةن شةريعة تةهةي   والسالم  والارب  والنيف  والاال  واألمااة والوداعةة والعأةا 
 ي 4 – 33ق 44: 1عن هذه األشياء " ) غالطية 
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 الحرية هي أيضا 

 موت الذات المزيفة

 
،ساج ؤ خسياجلهي يساجحل سييساج هك سDonald Nichollدييسجدسيكةياسيتكلم

س يسياحدس نس ع سة  هسعنساج ح  ساجليسك ا  س يتسكساأيسسكساج زكفنسيك ياوس
يةةتكنو البوأيةةون اليابةةاايون عةةن أّاَيةةنْي: أحةةدلا "األاةةا " الةة  ككةةن دراسةةتها سةةيكولوجياق 

دائمةا  يسةميها وال  تسعى وتكافح من أجةل إرضةاء رغبا،ةاق تعةرس اأسةهاق ومكشةوفة 
الياباايون الشوغا وعنيهةا أن تتأةي وتتالشةى إأا توجةب عنةى " األاةا " األخةرى أن تولةد 
باةةةورة صةةةحيحة  هةةةذه " األاةةةا " األخةةةتة تسةةةمى تياةةةا  وتشةةةت إىل كةةةل الكةةةائن البشةةةري 

 عةدما يكون موخوأا مبنئه وغارقا يف اءلام والاالة  
اني ننسدسعينند سسك ننياوسس يننسالسسيجةنننسك ننس نسيكةننيالسهننلهساأيننسساج سيكنننس ي ننكدس
وسيكفةن سيكةنياس نسزلسكسإنسس3وس1 ل يس ة فكٌ س سي نكدسةنلك سنس يسي نكدساني نسدس

جاس لِحْ س حل ستساج لأس ع  س طس حه،سعل ساأيسس لكساجلاتسساج ززكنساج يس  ا نأس
سيفةهسسداز سسي ؤج سجهسسدي اس لح ه،س نس حك .كس
نسة كنننن  .س السكنننن ةلاسةنننناساج حّل ننننكنسك يحنننناسدييسجنننندسيكةلةننننينسعلنننن سح ك نننن

اج يحككنسعنس يتساجلاتسةة كاسيحكندسجظهني ساجنلاتساجح ك كنن،سياجنلاتساجح ك كننس
اج نننيسك نننك ينسإجكهنننسسجكةنننتسا الاساجحسطفكننننساج يظننني  ،س ننناسيةننناساجنننديا عساج ةننن كنس
اجعفكنساج يس د حيسسإج ساج حثسعنساج  دساجلا ي.سعيد سسك ةلاسكةي سعنساج ح كن س

س  هساجحأ،سك ياواجليسكح
س
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احلةيةةةةة ال تقةةةةع يف األرس وىةةةةوتق تبقةةةةى  " احلةةةةق احلةةةةق أقةةةةوا لكةةةةو إن كااةةةةت حبةةةةة 
مةن أحةب اأسةه خسةرهاق ومةن أاكةر اأسةه يف   وحدها  وإأا ماتت أخرجت حبا كثةتا
 هذا العامل حأظها لنحياة األبدية  " 
 ي   31 – 33: 43) يوحةا                                        

س
اجحكس سكسهيسحكس ساأينسساج زكفنن،سيسكساجحكنس ساأ دكننسكسجكةنتساجحكنس س حندسسك

اج يت،س اساجحكس ساج يسيحنس دعيينسإج سعك هسس يسح كننساجحنأ.إنس نيتساأينسس
اج زكفن،س ة  سإكل سسعيدساجيسشساجلكنسعل ياسأيفةهاسسليا سس يكن،س هك ينسي ف اس

كفنننسهننلهس  نناسإكل ننسسعينندساجضننحفسعسيفةننهسسعلنن سا عنن كن.سإالس نس ننيتساأيننسساج زس
اجلكنسجاسكةحياسإج ساجححياسعلن ساج ني ،س نعس نسلجنكس ندسكةنينس ؤج نسسج ننسكف  ن س

سإج ساج  نس يفةه.
اجح كنساج يس ي  سعنس يتساجنلاتساج زكفننسهنيس نسي  ناس يفةنيسس  نسسيحننس
علكننهسدينسزكننسد س يسي ننص.سهننلهساجح كنننس حيننيس نسالسي ةننيسعلنن ساج سضننيسيي نني س

إج ساجي اع.س يهنسسالس ييلن سعلن سيفةنهسس نيس  نس كعسطسزفكننسك لؤهنسساجعني سسجلحيد 
 نسةاس سسهيسعس  سعيهس.س يهسسالس حييس نسيح شس لَهيجكنساأ ي سكسكنسسجل أةنس ،س
ج ننندسحلنننتسيهسكننننساجحنننسجاس!.كسإلسك ننن ليسساج ننني سياجظلننناساجنننليسكحننناساجحنننسجا.سيالس حينننيس

 ا،سي نسةناس نيعسةنكةينسعلن س نسسانك سنساجةنسل س نأنسانيةنسيكنس ندس حن  تس عكن
كنن اا.س نسكةننينساج نن عسحنن اسكحيننيس نسكنن يسح ننسز س دكنند س ي  نن س نننساجفيضنن سي نس
ك س كنس ظه س ك يس يحسااس     س ي ساجفيض ،س حييس نسي يسيا حكستس دكد سيا 

س نسي اعسك كيكستسي حةساسساأ شساج ة  ن.
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يا حكنننننستسي  ةنننننيسي حنننننسعأس دكننننند ،س ةننناسعحننن سيةننناس كننناسكيا نننهس
جةننننسكيا نننهس كضنننسسح نننسز س دكننند .ساجحنننسجاسي    حس ينننسسانيةنننسيكنس كنننهس نننيسحسجننننسيس

 يكك ،سةاسكياسكة  سعنس  نكسعس دكند .سيحننسيحنك سعحن اس نسج سان نس  .سهينسكس
 يننيا سعدكنند س ننداس نننساج ةييجي كننستساج ننيس ةنن طكعس نس نند  ساجةيةننأساأ ضنني،س

ةنهس.س نسج غاس ننسيهيسكس عسي سع ك نس  حاسانيةسنسياج  سعستس ييل سعلن سيف
ةاساج عسي ،ساج  ،ساأةسلكأسياجة اهكنس كيسسي نسحيجينس،س يس   نسس ةن  هس،سعلكينسس
 نسيةس شس نس  اس نسيد كس سساجليسكطسج ينسس يحسااس نسيةيينهسي نسساجنليسكطلنأس

س يسس نسيفحله.
إنس يحسااسكة  س سة   ا سعنس  كسعس دكد سجحح يس،س اسكة  سح ن س

.س ننيساجةيننسزشساج ةننكحكنس  حنن كس غ نننساة  ننس ساج ةننسجنسعنننسحسجنننس يحكنننس دكنند 
اج يه كنسجلحأسياج يف  س دالس نساج  سعس نيس كنيدسي ةن ساج ن عكست،سياجط يةنكست،س
ياج داالتسع نسهيسعل سح سي نسهيسعل سعطأ.سك  لكس  عسصسعدكدينس ننس
 دكسنس ع لفنس غ ستس    ةنس نيساجل نسعس حنس،سياج  نس ةنسياج حنسي س حنس،سياجحنل س
 حنننس.سهنننلهساج غ ننننس نننيساجيحننند سجكةنننتسياةنننحنساالي  نننس س سجضننن ي  ،سإالس يهنننسس نننل  س

سة ي يسي ح اساجة ك س نساأ  س .
جةننناس ينننسس ةنننؤيجكنساجح ننناس ننننس  ننناس ح كننن س  كنننعساجينننسش.سهينننسكس  نننكسعس
 دكد س ي ظ يسس  كحس.سجيةنس يف حكنسجل سزهس.سيحنس دعيينسإج س ح  نس كنس ة نس

ساجح ك نساجكيا.
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 الطريق 

 إلى الحرية 

 
هلهساج ؤكنساجطي سيكنسهيس  ن دس ؤكننس  سجكننس ةن حكلنساج ح ن ؟سهناسسهل

يةننن طكعس نسيةنننك سييحننناسإجننن ساجح كنننن،س اس نسحس نننستساأينننسسحس نننستس  ضنننع نس
يحةأ؟سهاسيحننس ند يعينس  ني سجيند عس يفةنيسس نيساج  ةنزسييح ناسةناس نيعس ننس

 ننساجةن سحسجنلا يسس  اسغ ي يسسي نه  يسساجعسحننس ينسسيحنديس؟سهناسيحننس  عي نينس
اجح ك كنس نيساج ن يزسإجن ساجةنطش؟سهناسيةن طكعسةةن سطني س س يس ن ي نسوس يسيك ينسس
اجف دكنننسياج  حكنننسيحس س يننسسإجنن ساأ نننسجيح نناس نننس  نناساجةننلاسيحننسجشساج  نن كنس

داعةةي س–ع ي نس؟سهنناسك ةنننس نسكةننينسجينسسحل ننسس ح ننيالس  نناسحلنناس نس  نسجنني  سةينن س
،سحلنناسعنننسعننسجاسكةنن طكعساجيننسشس كننه،س ه ننسسةننسنس-دةحقةةوو االاسةةان يف الواليةةات املتحةة

عنن  ها،س يسدكننيها،س يس  ننس  ها،س يس س لكننس ها،س يسعنني ها،سي ه ننسسةننسنس حلننك هاس يس
يضنننحهاساال  حنننسدي،سي ه نننسسةنننسنسع ننن هاس يس يةنننهاس لةننن ا س يس ي ننن سو،ساجح ننني س
علنن س ةننسنسكة ننفينس كننهسعنننس ننياه ها؟سهنناسيةنن طكعس نسيأ نناس ننيس    ننعس  ننزهس

جنننكشسه  نننسس ننناس ةننن سسحكنننس،سيحكنننثسك  ننناسةننناسياحننندس كينننسس نننزعاسحكيكنننسسساج  نننسزي
س ية  سسي سعلس عس  كنساأ زاعس  كحس؟.

 يننننسس ننننؤ نس نسلجننننكس سةنننن طسع يس،سأييننننيس ننننؤ نس ننننأنساجط ننننيحس نننننس  نننناس
اجةننننلا،ساج  ننننس ةن،سياجحننننأسانيةننننسييساج ننننس اس عظنننناسي ع نننن س ننننيساج  نننن كنس نننننس

ي.إالس يننهسك ي ننأسعلنن سةنناس يننس،سإلاساجحس نننسإجنن ساجفننيزس ننيسةنن س ساجحكننس ساج يس ةنن
  ديسسجهلاساجط يحسانسكح شس غ نسح ك كنس لهاسي سطس يس،سيس  يلأسعلن س عسي ينسس
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إجنننننن ساج  نننننننوساج  نننننننس  دةننننننكنس لننننننأسةنننننناس يحس س ينننسسإجننن ساجفنننيز،س نسي فنننزسدازننن كنس
إيةنننسن،ساج  ننننس نننيس  نننساساجةنننين،ساج  ننننس نننيس نساجح ننناس ننننس  ننناساجةنننلاسياجيحننند س

سكفن،سةكف شس  س يسسةيزا.ي طهك سلا يسساج زس
إالس نسانجهساسياجدعي سإج ساج  نسالسكأ يسإالس يسجحظنساجيح ن،س يس حس س
اجيي ساج  ك ،س يسجحظنسإد اةيسسجح ك  يسسي نس اسعلكيسس نسي  داسإجن ساأ نساسجي نييس

سهلاسانجهساس س عسلسعكس اتسياج زا ستسياضحن.
هسزلننس ح ناسعلن سةةن سإالس يينسسك نأس نسالسيةنينسةنسل كن.س هينسكس نييس

اج  ننننوساج ننن ،ساجة اهكنننن،سياجةنننلأسيهينننسكس  نننعسصسكةنننحينسإجننن ساج  نننعسياج حطنننكاس
ياج  ننا.سيحنننس  كحننسس حس نننسإجنن ساجحننينسجينن  ةنس نننساج  ككننزس يضننيحس كنننس ي نندس

ساجحكس سياجح ك ن،سي كنسكي دساجيهاسياج يت.
ية نننسسةننن  سي نس لنننتسإّنسهنننلهساجح كننننسجكةنننتس ننننس  ننناساجيع نننن.سج حظننناس

ش،سِ  لي،سهيس يعسعلكيسس نسيح اسييةس شسج ح ك ه.سإّيهسط كن سطيكناسيجةينهساجيس
  كا.س كدس نسج حاساجيسشسحيا زس  ا،سي جكستسد سعكننس  نا،سيك نديس نسديا حهناس

ساج ة كنس ضح .
  دسة  سجيسي نس س لتس  هنستس ازحنستسةنس لتسي ةن  لت.سي ندساج  كنتس

.ساج  كننتس حنني كنسك  لةننينسح كنننس   ننساسييةننسعسحة ننسعسي  ك ننكنسي يف حننكنسي حنن ا 
  ك ساجده ن،سالسك ديسعلكهاس يهاس ة ييينس يس حةس هاساج ة  ن.ساج  كتس أينسشس
 حس كنس أ  ااسع لكنسس ح ا س يس لي ها،سكح  ينس أيهاس  ض ،سإالس يهاس ه ياس
حديدهاسي  ليهس.ساج  كتساجحدكدس نساجيسشس يساأحكسعساج نح كنساجف كن  ساج نل  سي نيس

 حط نننس ننيس  كننعس يحننسعساجحننسجاسك نندينس حنن ا ا س حنني  س ازحنننسالس  ي ننهاسس يضننس 
ساجحس نسإج ساج ي سياج  دساج   ي.
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ساج ه نننن،سي حننن هاسي ع نننأس هننناس نننيس كده ييسهؤالعساجيسشسيك ك ينس نننيَّ
لاتساجي ننت.س ننكهاسحضنني ساا،س  ننن،سعطنن ،ساة  ننسا،سي ياضننع.س لنني هاس ف يحنننس

يس نس لك هاسعلن ساني ن احساجةنها،سياجةن أسج ع كن،سي   سسةسنسهلاسهيساجةن أس ن
لاسالسكندا حينسعننس يفةنها,س جنكشسلجنكس  يسه س  ها،سيةهيجنس ح ضهاسجضلي.سيا 
 ةنن أسةننييهاسكح  ننينس نسعننكنسااس  عننسها؟سهننلهساجح كنننس  سحنننسجل  كننع.سإالس نس
اج حاس   أسإجكهسسي ع كنس نس كييسسعلكهاس نسكح لياس  هندس ة ن سجليحنياسإجكهنس،س

سكيسسد سعستس  ييسك ي أساج يلأسعلكهس.سأنسجد
اجعطياتساج يسك ي نأسةنك هسسيحنيالسإجن ساجح كننسياج نيس لي زهنسسهينسسهنيس

سجيسس  كحسسيحنساجلكنسك ي أسعلكيسساجةفسحسعل سط ك ساجح كن.
هنننيس نسيحلننناس نساجعننني سك ةننننس نسكةنننينسسالخط   وأل اىول   ا إل   ا الحري    

علكهنسسهنلاساجةنلا،سإالس نساع  نس سس ة  س اس كندا.س نسج غاس ننساجي ا ننساج نيسكيطنيي
اجعنني سك ةنننس نسكننؤديس يننسسإجنن ساجةننحيسإجنن ساجح كننن.ساجعنني سك يجنندس نننساأز نننس
يكدعييسس  كحسسإج ساجحيا ،ساج أ ا،سياج ةسؤا،سياج حثسعنسحليا.س  نسساأيضنس س
اج  ط  نساج سةكنسة سس يس ك جيداساج  سجكن،سياجح أساأهلكنس نيسغيا ك نسال،سيحن أس

 ننيساج يةننينسي ياينندا،س ننك ةنس نس لننزاساجيننسشس نننسةنناساأطنن ا س نسكةننأجياسان ننسد س
هنننلاساجةنننؤااوسهننناسح نننسسي كننندساجةنننلا!سيهينننسكس ةننن سأس ة ننن س ةننن أساج حسينننس ،س  ننناس
حننيسعنساجةننلحساجحسج كنننسياج نن ةستس  حنندد ساج يةننكنساج ننيس هننك نسعلنن سا  حننسدس

ج ينس ش،سحكنثسكيلنأساجحسجا،سةلهسس  حليسسيةنأاوسهناسي كندسعسج نسس  يكنسسعلن س  ند سا
اج نننييس سج  ننناسياج  نننع؟سهننناسي كننندس نس حة ينننسساال  حنننسدكستس حةنننأسيال نننيعسغكننن س
اال  حنننسدكست؟سهننناسكةننن طكعساجنننلزأسياجح ننناس نسك عكنننسنس حنننس،سة نننسس  نننياسي نننيع س

س  حكس؟سهاسك ةنساجح اس نس  اساجةلاسياجحأ؟س
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  ضنننننن نس نسينننننند كسحننننننديديسسيعياز يننننننسسسإل   ا الحري    سالخط   وأل الثاني    
سإج س نس د ةتسحديدياجداعلك عيد سسةيتس نيساج ح كننس نيسس.نسج دساة ي  ييسي تل

 ياة ساجع ةكيكست،س يسل ي ساجح أساج س د ،سع  تس يينسسةينسسإجن سكساج سينأساجحن س
كسي نسنسا عن كنسةنسيياسةننّكزكن.سةنسنسعلكينسس نسي هكنأسجلحنن أس ننس  ناساجةنلا.س حنندس

ليسةنسنسحنحكحسسي نسساجنليسلجكسي حدس نسد ةتساجفلةفنسياجلهيت،س حل تس نسساجن
ةننننسنسعطننننس.س ح  ننننتسعلنننن ساأعطننننسعس ننننيس ع لنننن ساأيظ نننننساجفلةننننفكنسياجةكسةننننكنس

سي ح ضتسعل ساأعطسعس يساجلهيتسياج  سجكدساجدكيكن.
   نننسسيح نننس س  كحنننسس نننيس  حلننننس ننننسحكس ينننسسإجننن ساالك نننسنس   نننسا،سيح ننن س

سه س ندكدس أكدكيجي كن،سحكثساجعطس كنساجحسجشسياجطنسجش،س نكنساجح ك ننسياجزكن سظن
اجيضيح.س نيسهنلهساجلحظنستسييظن سإجن س يفةنيسسة نزعس ننسيع ننسيةأيينسسي  لنكسةناس
اجح ك ننن،سييعلننصساجحننسجاس نننسةنناساجفيضنن سياج نن .س   ننسس ي ننأسعلكيننسس  كحننسس نس
يح يننن س  ةنننس س  ننن  ساج  اه ننننساج يكننننس  ننناس نسكةنننينس إ ةسيينننسساج حنننياسإجننن س نننسجيكنس

  عس سح  ااسجض عسصساجلكنسك د ينسيسض كنسي  لكساجحة نسج حدكاسك كيكس يسسيية
سجيسسي هستسيظ س ع لفن.

سأ يسي    ناساأعطنسعس نيس نس ك سيحكنس سةيكةن ي،سي نس ج دساة ي  ييسي تل
اة   ساج  ساسياجح ك نسياجعك س يساجةيسزشسياأدكسنساأع يسة سساة ي  ييسي  سس
،سالس حننن  سعلننن سةننناس نننسسةنننسنس ةةننني اس نننيسداعلنننيوس حةنننس يساجةنننس  ن،سي عنننسي ي
سيديا حيساج ع لطن،سيي سطساجضح س يسحس  يسإج ساجي سح،سيعي يس نساجف ا.

كلحلنننناساج حل ننننينساج يحكننننينس ننننيس ع لنننن ساأدكننننسنس ي ننننيدسعطننننياتسجلي ننننيس
يحنننيالسإجننن ساجح كنننن.سك نننياساج حلنننكاساج نننيليس ي نننيدس   نننعسكس  س نننستسةننن سيكنسك،س يس

سحسالتسإجهكنسجلح او
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حبق
ك
يسةعى إىل العيةاء وا دمةة بةدال  حةب امل املقةةةةةةام األوا "ميتةةةةةةا "ق هةةةةةةو النيةةةةةةف 

 من األخذ وامليالبة  
املقام الثاين هو مقام الشأقة "كتواةا "ق حيةي يةرتع  القنةب اسةتإلابة ملعااةاة اخآخةرينق 

 ويرغب يف إ الة هذا األمل من حيا،و  
املقام الثالي هو مقام الأر  املتعاطف " موديتا "ق وهةي مهمةة توخةذ القنةب ورةن اةرىق 

 فق الأقت واملقموع يتحرر ويةمو يف احلرية الضعي
املقام الرابع هو مقام سالم القنب " بيكا " وهو مقام كتةع من الكائةات البشرية العادية 
فةةةال تسةةةتييع احلاةةةوا إليةةةهق حيةةةي ال تسةةةتييع تنةةةة القةةةدرة العاديةةةة يف الةةةتحكو بعقولةةةةا 

 وعواطأةا 
اج يحنننننلنسإجننننن سيكننننن ةلاساجة نننننسأساج يحكنننننينساج ةنننننكحكينسعننننننساجعطنننننياتس

اجح كننن،سةننلجكس ننيساج داكنننسهيننسكساجحنن ا سضنندساجحياطنن ساج يكنننسيجةنننساجةننطحكنس
اج دكزن،سياجط ع،سياج  حن،سياأيسيكن،سياج  ةكزساجحس خسعل ساجنلات،سيلجنكسجين  ةنس

س نس نسيحك سحكس سك يدهسساجح سياجعد نسياجحل .
يةن طكعسكحسيييسس يسهلاساجح ا سي يدس ةنسنسجلي  نسعسيندعاسإجكنه،سحكنثس

االة   ا س يساج  ةاساجح ليسياج يحيس عس عي سي عياتسحكثسكةينس ةهاس ة كن س
اج يلننأسعلنن ساجحياطنن سياج  ننسع ساجةننطحكن.سإالس نسعياطنن س د س  نند س ننسجظهي وس
اج حي س سج في ساجفة يسياج يحي،ساال  حساس نساجل ي  كن،ساجحس نسإج ساج حةاس

يسي ننيأس ننيتساجننلاتساج زكفننن،ساأيننسس ننس ع كن.سإالس نساجحنن ا سكةنن   سعينند سسينن س
اج يحكننن،سجينن  ةنس نننساج يحنندس ننعسااس ننيساجف نن ،سياجح كننن،سياجحنني ،سياج ياضننع،س

سي ح نسا ع كنسة سسكح هاساا.
 ينننسس كضنننسس ي نننأسعلنننيس نس عننن  س ننننساجح سزننندسياجك كيكنننستساج س  ننننس س  نننسهس

لياعكنننساجيضنن سياجحة ننن.س ي ننأس نس يظنن سإجنن سايةةننس ي،س عفكننسسي اعسحننس  يساج
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ي يننسس ننيسةنننساجةنن حكن،س ننسس ننزااس غ  ننيس  ننيسكساجي ننسحساج يحننيسك.سيا نس كضننس،س
س يساجح كنس ي ي.س سأيانسالسكفيتس  داسياجف حنس  سحنسداز س.

 ننننساج  ةننننس نسيي نننيس نننيسح كننننس ة ننن سجنننيسجننناسيةننننسياعنننكنس س   س ينننسسإجننن س
ي دساأ ا،سساجح كن؟سهاسي طلعسإج س نسي  ةنس نساج ؤكنسانسجاسيةنسع كسيس؟س كن

اجطس نننن،سياج غ ننننس نننيساجح ننناسج ح كننن س لنننكساجح كننننسياج ؤكننننساج دكننند ؟سةننناساجة نننسأس
اج يحككنسك ةل ينسعننس  نسع ساأجناسيااليةةنس ساج نيسي نح س هنسسييع   هنسسعيند سس
يي  نننناس نننننس  ننننسنساجك كيكننننستسعننننلاس يا ننننعساج ننننكسيحننننياسإجنننن ساجحة ننننن.ساجحة نننننس

 يح،سهلاساجف  سياج ياضعساجنداعليسهنيس ة ي أس د اس حكيسس نساجف  س يساج لأسياج
سس.اجليسكف شساج لأسجف حس دكد،سيح كنس دكد ،سيج سعس دكدس عساا

هننننيساج حننننثسعنننننساجحة نننننساج ننننيس يجنننندهسسسإل    ا الحري     سالخط    وأل الثالث     
اأحنداثسغكن ساج  ي حننوس نيتسحندك ،ساج ن ا،سحنسدثسكنؤديسإجن سعني س ندكد،س

  كننكاسحكس يننس،سيكلز يننسس إك ننسدس ننكاسس يسةننيعسحننظسكحطنناسي ننطسحكس يننسسيكلز يننسس إعننسد 
س دكد .

  ننناسهننننلهساجحنننيادثس فس زيننننسسيهننننلهساج فس زننننس  حليننننسسييفننن شس  ننننساساج دكنننندس
ياج ننس ا.سي  ننديسهننلهساأحننداثس أةننسيكنسأيهننسس ع  يننسس نننساجحننسجاسا  ننن،ساجحننسجاس
اجليسي ي عس كهس نسسكحندثسإجن سعنسجاساجفيضن ،سعنسجاسغكن ساج  ي نع،سز ننس ناسعنسجاس

ج سةكن.سإالس ييسسةية   س ك سس حدس نسهلهساأحداثسةسيتس  ةننسييح نن.ساج حسيس سا
 نن اتسة كنن  س ع  يننيس هنناس  ننعسصس حنني كنسعنننساجحنند نساج ننيس ح ضننياسجهننسسعينندس
يالد سطفلهننناساج حننني سي ننننس ننناساة  نننفياس نسطفلهننناسةنننسنسك نننيدهاس ننننسعنننسجاساج ننني س

كننن ساج  ي حننننس نسياج ينننس شسإجننن سعنننسجاساج  ننننسياجنننيد.س إ ةنننسنساأز نننستسياج يككننن اتسغ
  يديننننسسإجنننن ساجنننن  ا،ساجكننننأش،ساجةننننعط،سياج  نننن د،سإّنسهننننلهساج  ننننسع س ةنننن طكعس نس
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هننني،سي  حلينننسسية  نننن سطس نننستس دكنننند س  ةننسعديسس نند ك كسس ننيس  ننياساجيا ننعسة ننسس
س يساأيضس ساج دكد ،سية   سح كنس دكد ،سي حي س دكداسجلحكس سياجحسجا.

حنننلياسإجننن سهنننلاسغسج نننسس نننسسكح نننس ساجينننسشساجننن ساجحنننينس ننننس نننعصس نننسسجك
االة  نننس ،س ننننس نننعصسكةنننك س حهنننا،س  ا ننن .س حننندساجحيا ننناساأة ننن س ه كننننس نننيس
اج ح  ساجنداعليسهنيس نسكةنينسهينسكس ننسك ا  ينس.سك نأس نسيةنأاس يفةنيسوس ننسهنيس

ساجليسكةك س حي؟.س
 ح ييسعل ساج   نن.ساج  ا ن سهنيسس طوتي الرابع  إلا الحري يعلكهس إنس

يسط ك يننسسإجنن ساج حنن سعنننس ننعصسكح يننسس ننعصسكةنن طكعس نسك نن سإجنن س سي يننسس نن
يكفهننناسحكس ينننس.ساج  ا ننن س ننندسكةنننينس حننندساجياجننندكن،س حلنننا،س يسحننندك ،س يس نننعصس
 إ ةسيننهسإعطننسعس ةنناسأج يننسسي  ننسع يسساجداعلكننن.س نندسكةننينساج  ا  ننينس ح نن  كنس يس
 حننسج كن،ساجننلكنسك  لةننينسع نن  س ننيس ننكساجح نندساج ننيس  نن سحننس زاس  ننساس طي يننس.س نندس

كح لينس   نسسةهيي كننس يس  عسحنسس عن كنسي نياس نيسطن  ساجن أ،سكةييينس ةسيةنس
 نساجلكنسكةحينسإج س ةسعد يسسجفهاسإيةسيكنسيحس ستس حنديسسا عن ،سيكةنسعديييسس
س يسإد اكسدعي سااسإج ساج  س ةن،سياج ح  ساجداعلي،سيحأس عظاسجليفشسياجلات.
اج   ننننسضنننن ي كنس ننننيسةنننناس  حلنننننس ننننس  احنننناسحكس يننننس،سيجةيهننننسسضنننن ي كنس
عحيحنننسس نننيسجحظنننستساأز ننننسعيننند سسي نننح س سجضنننكس ،سيااليي نننس س نننيساجيننناس يس
عينند سس ي س يننسس  ننسع ساجيل  نننسياجنني ص،س ننسج  ا  سدي هس نسك ننيشساجحننين،س نسك ننيشس
اج  ننننسياج أةكننندسي نسكفننن شس  يا نننسس دكننند .سجنننكشسدي ساج  ا ننن س نسكحةننناسعلكينننسس يس نس

نس نيسداعلينس،س سنضنس نسإجن سكع  يسس  سسيح ا،س اس نسكة  ساأ  اسياأة  س ك ن
دي هس نننيسان نننس  سإجننن س حيننن س ج ينننسساجنننداعلي.س هنننلهساجط ك ننننسكةنننسعديسساج  ا ننن س نننيس
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اجحزاعسياجةلييس نس سضنكيسسي ةنسعد يسس اج  داسيحيسح كنس ة  س  ةنسعد يسسعلن س
س يس  ياس يفةيسسة سسيحن،س  ياه يسسيحديديس.س

سد تساج ح كن.س  دسةيتس حظيظسسالج  سزيس سأأس ي سشس كلكأسعيد سسغ
ةننسنسهننيس  ا  ننيسجةنننيياتسعدكنند .سةننسنس ي ننيداسداز نننسسعينند سسةيننتس حس نننسإجكنننه،س
يعحيحننسسعينند سس نند تسكساجةننفكينسك.سجنناسكحةنناسعلننّيس  ننداس نناسةننسنسك   ليننيسداز ننسس
.سيأييننيسححننلتسعلنن س   نننسطك ننن،س  ةيننتس نننس نس يكةنن ع  ساأ ضنناساجننليس ننيَّ

يساجنداعا،سحكنثسك ةننس نس ن حفنسي  لن .س   شس ل ي.سجاس ح فظس سأ كسعس عفكننس ن
ساة طحتس نس  عصسيس ة يسي سطسضحفيسي عسي ي.

كس  اسةل نسكساج  ا ن سكسساجنليسكحينيسكس نعس اج ل ساجل كييسجةل نسكساج   ن
اجع ننننزسك،سيكيطننننييسعلنننن ساج  ننننس ةنس حننننس،ساأةنننناس حننننس،سي يلكنننننساال يننننكنس حننننده سس

كةنسعديسسعلن ساجنيالد س نيساجحكنس ،سا ع ،سياج  يس حس.ساجنليسك ا ن سك ن هساج س لنن،س
يعك سحكنس س ة ن سغين سيا ن لع.سإالس نساج  ا ن سكةن لاسحكنس سهنيس كضنس،سي سيف نسحس
اجيسشسعل س حضهاساج حاس  طي س  ةنس ل كنس كيها.سإّيهاسالسك  ةةينس     كنس
 أحدهاسا ع س اسكحطينساجحكنس س حندهاسج عن سيكندعييهاسإجن سح كننس ة  .يعلكنهس

علّيس يسس كضسس نس  ا  س  عسحسس ع كن،س نس  ن س نكها،س نس زكناسسةسنس نساجةها
 حضسس نساج حي س سجليأساجليسةسنسك  اس ة س ها،سي نس ةنسعدهاس نيس نسكة  نفياس

س ك ها.
اج   نس   س يس لأساجحكس ساج  سعكنساج    ةنس يساجةفكين،سإالس يهسس   س

 ن سإجن ساجةنك س حنس،سةلجكس يساج لأس نسع لكنسةاسي يسإيةنسيي.سيح نس سيحننساج 
  ننن حكنس حضنننيسساجنننن حاسعلننن ساالةنننن   ا س نننيس حلنننننساجي نننيسياجةفننننسحس ننننس  نننناس
ساجح كن،سيةة س    ساأيسيكنساج يس يلفيسسي  يحيسس نساجيحياسإج سِ اِعسإيةسيك يس.
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  حلنن س سأ ننعسصساجننلكنس ننس ياس ننأديا سس ط وتي الخامس    إل  ا الحري   
 ؤكننسياضنحنسج نسسك ي نينس ننه.سسي يل كننسس  نعسصسهناس نهيدسعلن ساجح ك نننسيجهنا

كة طكعسةاسياحدس يسسييحننس نيسط ك ينسس نسين يس نأنس عن كنس  لنهس ندسةنلةياسيفنشس
اجد أسإج ساجح كن.س نيساج ن نساأعكن سيل ندسعنددس ننساأ نعسصساأحن ا ساجحظنساوس
 هس  ننننسسغسينننندي،ساجننننداليسال ننننس،ساأاس ك كننننزا.سيةنننناس يننننسسكةنننن طكعس نسكّةننننِينس سز نننننس

كةيينننينس ط ك ننننسعفكننننسهسدزننننس لحطنننكنس ننننسحكنننس هاسج ةنننينس أةننن سعساجنننلكن،س   نننسس
ج ع كنسحكس س  ضاسيك دينساأ ا.سهيسكس  نساسييةنسعسكةنس حينسج لنأساجطحنساس
جل ح نننس كن،سينحنننلاساجةنننلاس نننيس ينننسط ساجحننن ا سياجحننن أ.سهينننسكساجحدكننندس ننننس
اج  ننساسياجيةننسعس  نننسةننس شس نننس  نناس نسكةننينساجحننسجاس ةسيننسس  ضنناسجلةننةن.سج نندس

سكس هاسة سسيعظيا،سج دس عطياس نسحكس هاس نس  اساجح ك نسياجحأ.عس ياسح
اجي ننننيل سهننننيس ننننعصسكحلنننننسطل  ننننسس دكنننند س ننننيساجحكننننس س ننننسج غاس نننننسةنننناس
اجفيضننن ،س نننعصسك  ننن سعلننن س ح  نننهسي ياضنننحهس نننسج غاس ننننسةننناساجحيننن ساجةنننسزد،س
 ننعصسالسكحةنناس يسكنندكن.س  يننسعسحكننس هاسك ننكنسجيننسسهننؤالعساأ ننعسصسجيحنننس ة نن وس

 ننس سجلةننلاسياجيحنند ،س ننسج غاس نننس نسهننلاساجط كنن س نندسكح ننييسحنن اعسس ننأنسهيننسكسط ك
سي ج س.

هنننيس نسيننند كس نننأنساجط كننن سإجننن ساجح كننننسهنننيسط كننن سسالخط   وأل الساد     
ةفنننسحسةنننلجك،سس ح كننن ساج ننن عسجيفةنننهس ننننساجنننديا عساج ةننن كنسي ةننن كشسسيفةنننهسجلي نننيس

ة كن  ،ساجداعليسياجح سياجحداسيعد نسا ع كن،سع لكننس نس ن.ساجةفنسحسكحينيس  نكسعس
كحيننيس ننلاس هنندسجحننداساجنن ةلاسعنننسا عنن كنس نننس ي ننعس عسي يننسسي  يحيننسساجداعلكننن،س
ي نلجكسيحنطس ننس ند هاسييحةناسعلنكها.سإيننهسكحينيسعنداس  ينأساج ع لفنكنسعينس،س نناس
 سأح يساج   أسإجكهاس  لنيأس ليِحن ن.س سجيةن نسجلن حاسكحينيساجةفنسحسزكنس  س  نسةنس
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ي دهننننننستساجطننننننأساجيفةنننننني،سساجةنننننن ين،    نننننعساجينننننسشساج ع لفنننننكنسعنننننيهاوس نننننيس
ياج ؤةةستساج عححنسجل حي كن،سياأحكسعساج ح كنساج ل  ،سياج لدساجي ك ن.سكحييس
 ننني ك ساجي نننتسجلةننن  س سجض ننن اد،ساالةننن  س سإجننن س حسينننس ها،سي  نننسجها،سيةنننعطها،س

سياة زس ها.سهلاساجةفسح،سةفسحس ة   ،س يعسيفحلهسداز سس حي  س سح  .س
حننن شسهنننلاساجةفنننسحس  ةنننط.سغسج نننسس نننسس نننأ يسيةل نننسسطحينننسس نننيساجةننننسةل نننسس 

اجحة نس عس  داساجح  ،س  د س سسي   اس نسيحك س اِعسع  يسس يس كعيع يس.س فنيس
 ننننكعيع يسسالسيحننننيدس حس نننننسإجنننن س نسيةننننينسا  نننن كنساجيننننسهككنسيالسك ي ننننأسعلكيننننسس
اجة عنسياجةفسع س يس ع ل سي سطس يسساجحكس كن،سالسيحيدسيح س سإج س ي عس هاس يس

.س عكنن اس  ننسحسجيننسساجف حنننس ننيس نسيةننينس نننسيحننن،سي نسي   ننعس سجط كحنننساج  سعننن
ييفحاس  كسعسجاسي  لكسةس  سس  حنس نسيفحلهس.سالسكحنيدس ف يضنسسعلكينسس نسي ن هنس
علنن س عحننك يسسيليا يننس.سيي  لننكساج زكنندس نننساجي ننتسأنسيةِّننينسعل ننستس ل كنننس ننعس

ج حيننننن ساجح ك نننننيسا عننننن كن،سي نسي  نننننسحس نننننيس ننننن اةهس نننننعساا.س جنننننكشسهنننننلاسهنننننيسا
جل كعيعن،ساج نيس  كناس    حس ينسساجحدك ننسإجن ساجحنطس ننس ك  هنس.سإنسجناسيةنَعس نيس
 ننكعيع يسسإجنن س نسيحننك سهننلهساجحة ننن،س السيلحنن اس يفةننيسسجعطنن ساجي نني سضننحسكسس
اجة  ننن،سأييننسسعينندهسسيةننينس نندس  نننديسسطس  يننس،سيدي يننس،سي حكسيننسسحننح يس،سيجةيينننسسالس

سيسه؟.يةينس دساة  فيسس سساجليس  ح
هيسإد اكس نس ح  ساج لأسكن اسسالخطوأل السابع  في الطريق إلا الحري 

عينند سسيةننينس ننيس نن ةنس ننعس حنند ساجةننين،س ننيس نن ةهس ننعساا.س ننساسكننؤ  س كيننسس
يكل ننشس لننأساجي ننيدس ننيسداعليننس،سيكةننينسهننلاساج ننأ ك س ع نن س نننس يسدا ننعس ةنن يس

اجي ننلسي نننس  ننسع سسكنند حيسسإجنن سا نن لكساج نني سيانع ننسأسي  ننييس نننس عسي يننسس ننن
ساجليأ.سكة  سااس  اد سي ك نسي يديسسة سسيحنس سجض ط.
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اج س ك ساج  ن يس نسكحن  ياس يفةنهاس ننس ج دسحسياساج  حني ينس نيسةناس
 يننسهاسي يننسيك هاسساج   ةننعن،سجكحك ننياس ننيسا حننسدس ع نن س ننعسااسيجكةييننياس حنن ا اس ننيس

سع ،ساجنلكنس نسج غاس ننس يهناس نسكح ياس  اساا،س حييسي   ن.سييل دس كضسس  سالسييةن
   سسجاسكةحياسجل يحدسعحيحسس نعساا،سإالس يهناسةنسيياسكةنحينس ح نسسعننساجح ك ننس

سياجحييسياج ف ن،سيع لياس نس  اساجةلاسييحد سانيةسيكن.
سااسكح يننننسسي نسكسعكيننننهس  عسيننننسسكس هننننلاساال حننننسدس ننننعساا،سيهننننلهساج  نننننس ننننأنَّ

ينسكسي نسكسيةننينسح ك كننكنسك.سإّيهننسس  يحيننسس  يحيننسس نني سداعلكنننسي حننززس ننيس نسكسيةنن
اجف حنننسانسينن يسةنناس ننعص،سةنناسحسد ننن،ساج ةننك  ساجة كنن  سجل ننس ك ،سياجةننينسةلننه،س
ة سسك اهسساا.سهلاس يسحدسلا هسك لاسحس  ينسسإجن ساج  هيننسعلن سليا ينسس يساالع فنسعس

 حناسسي اعسحيا زساج ي س يساج ح  ن.سة سسك لاس نس عسي يسس نيساجي نل.سيك يحينسس نن
 يس ننننيعسح ك نننننس طل ننننن.سالس يس ننننعص،سيالس كنننننس   يعنننننسيالسح نننن سانيةننننسيكنس

س.    هس،سإي سساا.هيس ةلك هس
هلاساال حنسدس نعسااسالسكيجندس ني  اس نكنس  ةنسديسسي  ياحينس.سااس ي نيدس نيس
 حنند سي يديننسسةلننه،ساجنن يحسياج ننسد .سهننلاساال حننسدسكيحننليسسإجنن ساج ةس نناساجننداعليس

 س يسسهيس نسي كاسحس زاس  ساساجحكس ساج يس   يسإج سداعليسس نسياجعط ساجليسكلحد
 لننأسي حنند ساجةننينسعينند سسيةننح سإجنن س يةكنندس يس يننسس ننيس حننثس ةنن   سعنننساج نني س
ياجححنننياسعلننن ساع ننن ا سا عننن كن.س  نننيتسلا ينننسساج زكفننننسيحننن  سحكنننس سااس كينننس،س

سعسج يس.سسسي ةل ستس س  نس ي  سيد سااسسكة يس يس لي يسسيي يديسسي نس اسكدعا
ة كنن اس ننسس ننيهتس ةننسجنسكةنني .س ننعسلجننكس كةنني س ننسعسجك يديننسسإجنن س    ننعس
هنننيس ةننناس سحنننيسو،سحكنننثسك ننندسةننناس نننزع،سضنننحك س يس نننيي،س ننن  ةنس يس حننني ،س
 ةسيهسيح ك ه.سهلهساجيظ  سإج سانيةنسيكنساج نيسهنيسطك ننسيعكن سي   ننسيحينيس  نسهس
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ةننناس نننعص،س ي حنننثس ننننسإجنننهساج ح نننن،س لي يننننننننسسسانجننننننننهساجننننننننليسك كنننننننندس نسكيكنننننننن 
ساجح  كنسإج س ليأس نسجحاسي حسةكش.

انيةننسيكنس حس نننسإجنن ساجحننيد سياج  نني سإجنن سهننلاسانجننهساج  ياضننعساج حننأس
سينننس اس سجحنننأ.سإّيهنننسس حس ننننسإجننن سإعنننسد ساة  نننس س ةنننسجنساج  ننننس اجنننليسةلنننهس لنننأل
ياجحط سيي لساجحي سياج يف  ،سإيهسس حس نسإج ساة  س س سسهنيس  كناس نيسةييينس،س

اج نسد ،س نيس  ةنس يس،سي نيسةناساجحكنس .سط كن سإعنسد ساالة  نس سس سسهيس  كاس ني
سهلاسهيسط ك سةفسح،سيجةيهسط ك س دك س لجك.

 ةسجنساجحأسهنلهسك ا  هنسسةن ،ساجي ني ساج  ك ننسجلحنأ،سيةنلاس دكندسكندعاس
اج لننننأ،سي حنننن  سداعلنننني.سيهننننيسجكةننننتس ةننننسجنسجننننلييساال اداتساج يكنننننسياج   ننننددكنس

 ةسجنس ي هنسإج سةاساجلكنسكف حنينس لني هاسساجحسز كنس يسيسةهاس حةأ،س اسهي
نجنننهساج ح نننن،سهنننلاساج حننن  ساجنننداعليسهنننيسع لكننننس ننننس  ننناساجنننلكنسكعفنننينسليا هننناس
اجح ك كنسي اعسحيا زسعسجكن،س نس  ناساجنلكنس ليكنتس عحنك هاسيعحسزحنهاسعلن س
اجعي سيجةيهاسك  ينس سج ي ساج لح   سنجهساج ح ن.سإيهسس نس  اسةاساج ليل سعلكهاس

ينس الاساج سضننيسياجنننلكنسكة  ننفينس لنننكلس لننكلسط كننن ساج يف  .يلجننكسهنننيس ننيسةننن 
ساأعك وساج يف  .سيلجةناسهنيساجةن ساجيهنسزيسجل حن  ،س نس يفن سي نس  يضي س حليَّ

سكليف سجك،سي نس ح شس لجكسح ا،س  اساأطفساساجحيس .
س
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يفنن  سهننيساج ح كنن سي ننكساج كننيد،س حيننيسانغ ك كنننساج  س لنننسجةل نننساج سالكلمدد 
إجينننسعساجنننَدكن،ساجنننليأ،سياجح ي نننن.سي ةننن عداسعيننندس ننن شس نننسأساجةننن نس حكنننثسك ةننننس

سجلة كنس نسكع  سح ا.
يحننساج  ن س نندعيينسأنسيحن شس حن ا ا،سأنسيحنن  سا عن كن،س نسي عنن س
اجحكننس ،س نسييظنن سإجننن س ننسسهننيس دكننندسي  كنناس نننيسةنناسياحنندس ينننس،سي نسي حنناس ننننس

نس  كلننننسحكنننثسكننن  ةنسةننناس نننعصسيةننناس    نننعس نسكعلننن س  ننن لسعسج ينننسسحدك ننن
سجلزهي سي ة سيسسجل  س ،سي لجكسكحض س لي ساجةلاسجليد.س

 ننيساجفحنناساجفسزننتس ةل ننتسعنننساج حنن  س نننساجننديا عساج ةنن كنساج ننيس نند حيسس
ج ح كنن ساجي ننسح،سي نننساجننديا عساج ننيس نند حيسسالة ححننساسانع ننسأ،سياجعنني س نننس

جننديا عساج ةنن كنسياج غ ننستساج للحنننس ةننليةيسسي  يحيننسس نننساجي ننل.سعينند سس نن حةاسهننلهسا
اجةحيسج ح ك ساجحداسياجح كنسج ع كن،سعيدزلسالسيةينس حن ا ا.س  كندس نس  ةلناس نيس
هنننلاساجفحننناسعننننساةننن  دادساجح كننننس ننننساالي  احنننستساجداعلكننننساج نننيس حةننناسةنننليةيسس

سي  حليسسي ح  س حي  سغك س   كنس  سهسا ع كن.
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ا  لكينننسس هنننسس ننندكد ساجفحسجكنننن،س  ننناس لنننكس اج ننننيسإنس حنننناسهننننلهساج نننن يحس
اجيس  نسعنسانةنسعاتساجلفظكننسياج ةن كن.س ن يحس عن يس حنس  يسسييحننس نيسحسجننس
إلعسنوس حكسيس سي يسحسالتسضحفيسسيحس  يس،س دس ح يسس حداساج  دك سياج  ا.س نيس
ةل ننسساجحننسج كنس نناس  سهليننسس نننس  نناس نننسةننسنس إ ةننسيهاس ةننسعد يسسيجةننيهاس نن ياس يننسس
   سهلكنسي يديس.سي  يحيسس    كس  س ا س نيساج لنأس لند عسإجن ساأةنفاسي يطن س نيس

س  سيك سي يديس.س    سهلهساني  احستس يس ةسشساجحيا زساج يسيعل هس.
هننلهساجحننيا زسياج نن يحساج ننيسيليطكهننسس  يحيننسس نننساالي  ننسعس حنني  سحننحكنس

 ك كنن،س  نسسكحينيس نسأيهسس  يعساال حساسيااليف سحسياجح احن.سج ح ك ساجح كنساجح
يحاس إيةنسيك يسسإجن س  حنسهس،سكةن ي أسإزاجننسهنلهساجحنيا ز.سياج يفن  سهنيسع لكننس
إزاجنساجحيا زسهلهس س يهسساجح لكنساج نيس ننسعلجهنسسي ند س   نياسيحنأساجينسشساجنلكنس

س لييس.سيهلهسهيساج  حلنساأعك  س يساج ح  ساجداعلي.
اجنن دس ننسأليسعلنن س نننسسي حس نناس ننعساأليس حنني س ع لفننن.س نندسيلنند عسإجنن 

 جحنن س يننسساأليسي نندسيلنند عسإجنن ساجةننلاس ةننيعسع نننس ةلنناسةننيعاسعيننس.سإالس نسهيننسكس
ط  نننس س عننن يسجل حس ننناس نننعساألكنننن.س حضنننيسسك ننن كساأليسك  نننكشس نننيساجنننداعا،سيهنننلاس
كؤديسإج سعل س ي  سداز يس نسااليزعس ساج  ضي،سياج حي س حنداساج ضنسس  نسهس

 عفكهس نسك حياسإج س  سع ساجحطس نس ك نساجلاتا ع كن.سيك ةنسجضليساجليسي

سة سسجيسةيسسية ح ساأليسأييسسا  يحيسس سي  سعس كنس ك نسجيس. 
 إ ةننننسنساأليس نسكعلنننن س  ننننسع ساج ننننحي س سجننننليأ.سهيننننسكسييعننننسنس نننننس
اج حي س سجليأ،ساج حي ساجةكةيجي يس سجنليأ،سياج نحي ساأعل نيس سجنليأ.ساأياس

كساجننلكنس  ننح ييسس ننأنسالس ك نننسجيننس.سغسج ننسس ننسسكلطلنن سكةنن ح هسا عنن ينس كيننس،س يجزنن
عل سعساجنيفشسعلن سهنلاساجيني س ننساج نحي س سجنليأس اجعنزيس يساجحنس وسج  ككنزهسعننس
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يفيةننيسس حننندس حليننسسج نننيعسيح  نن هسعطنننأ.س اجينني ساج ننسيي،ساجينني ساجننليسيةنن حد هس ننيس
ةسأساج حي ساجةكةيجي يس سجليأسالسك يجدسي ك نسنجحس ساأليس  عصس سس يسا  

  ك ننننن،سإيننننهسلجننننكساج ننننحي ساجننننليس إ ةسيننننهس نسكهننننك نسعلكيننننسسعينننند سسي ننننح س أييننننسس
س ي يلينسةأ  اد.

  ننناسةنننيكنسعدكننند س نننسعس نننينس نننياسإجننن سكاجةنننفكينكس ننننس ة  نننف ساجطنننأس
اجيفةي.س حدس    س ن اس  ضنسسلهيكنسس ندكداسي ند تساجهليةنستس ي س نه.سغنسأسعننس

هسيجينسسعلن سحندسةنياعسي ندساجيا عسي د سكحك س يسعسجاس ع ،سيةسنسيضعس عك سج
ا   حيننسس  كحننسسيحنننساج  ننس ةينس سجحيسكنننس ننهس ننعس كنن ياس  ايةنني،سط ك يننسساجيفةننيس
حكيهنس.س  دينسس نسيفهناساجةنن أساجنليساةن  س ساأز ننسيةكنن سيةن طكعس ةنسعد س ننينس
 نننياسجكح ننن سعلننن سيفةنننهسيكة  ننن ساجيا نننعس سيكنننن.س نننسسزجنننتس  نننلة سةل نننستساجننندة ي س

نس ينس ياسك ح س سجليأسجي نيدهسس نيساجحنسجا.سكسي ندس  ايةيوسكس يسسعل س  نس نس 
لةّ يسس أنسهلاساج سأس دس اس  ضهسيي لهس نس  اسياجدكه،سي نس ناس دكنه،سي ننس ناس
 ننننس  ننناسعنننسزل كنساج ز  نننسس  عسك نننه،سيةننناسلجنننكس ةننن أسعي نننه.سي عكننن اس ي هنننيسإجننن س
نس ة  ف سسجلطأساجيفةيس  اس نسكيظاسإج ساجةنفكين.سجناسكةن  سجنهسطنيااسحكس نهس 

 ح س أيهس   نياسي ح نيأسة نسسهني.سجناسك نح س  نداس نأيسحنلنس   طنهس أحند.سةنسنس
عل ساجديااسك  اسإزعس سسية  سسجلضط اأ.سإنسجاسيَحأسيحنشس أيينسسغكن س نسد كنس

سعل ساجحأسيهلاس حي سةكةيجي يس سجليأسكؤ  سعلكيسس يس  ا  سيفيةيس.س
كيليس حده سسإنساج حي ساأعل يس سجليأسياج حي ساجةكةيجي يس سجليأس

ا ع .سإلاس ح يسس أنسالس سزد س يس،س إنساجة أس نيسلجنكسهنيس يينسس ندس لع  ينسس نلجكس
 هننلهساجط ك نننس يس لننك.سعيدزننلسةي حنن  سي  ننسسجننلجكوسةننيؤليسا عنن كنس سجضنن ط،س

سأييسسيح  س نسالس سزد س يسسيالسية طكعسةييس نسي ياس أ كسعسالس سزد س يهس.
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كنننكنسإجننن ساجةنننفكينسك لنننؤهاساج نننحي ساجح ل كننننننأ يساجحدكنننننندس نننننننساج حنننننني كنس
اجةننكةيجي يس سجننليأ.سايهنناس   يحننينس ننأيهاسةننكزين،سي نسجننكشس سةنن طسع هاسع نناس
 يعس كهسعك .ساجي اس نس  سعستسكساجةفكينسكسهيس ةسعد ساجيسشس نيساجعن ي س
 نننسايةةننس هاسيحنني  هاساجةننل كنسعنننسيفةننهاسجكةييننياسحنني  سإك س كنننسعنننس يفةننها.س

اج غ نننس ننيساج ننيتسإجنن ساج غ نننس ننيساجحكننس ،س نننسةنن هسسيحنننسيحننسياس نسيعنن  هاس ننن
ساجلاتسإج سحأساجلات.

كيط نننعساج نننحي س حنننداساجفسزننند س نننيسيفيةنننيسس نننيسطفيج ينننسسةل نننسس نننح يسس أيينننسس
 ي يلين.سيهةلاسك طي ساج سيأساج ظلناس كينسسيكي نيس نيساجطفيجننس نيسداعلينس،سي ننس

س  سعننسااليي نس س اس طفيسهنلهساج  نسع سإجن ساجةنطشس  ينسعسجحظنستساالة زنسأساجين
   سع س  ليسسي  يحيسس نس ح اساجحكس .سهنلاساج نحي ساجةنكةيجي يس سجنليأسكة ننس
ةلجكس يس ل سا   س يسسإج ساج  نس أيفةيس.سالسكف   ساجحدكدس يسسإج ساج  نس نيس ند  يسس
عل ساجح اس ةفسع س حةأ،س اسإج ساج  نس يس د  يسسعلن س نسَيحنأسي نسيلحنأس نيس

ساج  س ا.
عسإج ساجيسشس ة   سةاس نساجحدكندس ينسسكن  لهاسعنأعساج نحي سعيد سس ة  

س  سجننليأ.سك ننح ساأ هننستسيساأ ننسعس سجننليأسأيهنناس سحنن ينسعنننس نسكةييننياس لّ هننستل
ي  ننسعسةننس لكن.سيك ننح ساأزيا سياجزي ننستس سجننليأسأيهنناسالسكح  ننينسةكنن سكح ننينس

جةنيسس  س نسس ننسيكح يينس   ككسحكس ها،س   سسكي س ينسساج نحي س سجنليأس  كحنسسأيينسس
ي كدس نسيةنين،سإجن سحندس يينسس  كحنسس ح طنينس نيسداعلينسس ي نياس سح نسطسا عن كن.س
 سج ةأجنسهي،سإلنسةك سيح  س يفةيسس ننسعنأعساج نحي س سجنليأ؟سةكن سيةن طكعس
إعنننسد ساة  نننس ساج  ننننسيانك نننسنساجنننليسكةنننسعديسسعلننن سااليف نننسحسعلننن سا عننن كنسي نس

جطفنننناس يساجننننزي سياجزي ننننن،س نسكحنننن  سيفحنننناس ننننكزسس  ننننكل؟سةكنننن س إ ةننننسنساأاسيا
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 حننننننده سسا عنننننن س نننننننساج  ننننننسع ساج ننننننيس  يحهاس ننسعنك ساجحكنس س  لزهنس؟سةكن س
ك ةنننسإك ننسدس يا هنننس كننيهاس ننؤديسإجنن سإطننل سطس نننس دكنند ،س حيكنناس لنني ها؟سهننلهس

 نيسة نسأسك ينسسي ينتكسعيند سس هيساجطس نساج يسك ك سإجكهنسساجفكلةني س نس  نس ني  س
 عس حضنه سسج نسع سحنسد سسيكة نفسنسدياعله نسس حنده سسسك ةلاسعنس عحكنسكل  كسن

سج ع .س
 ةل نننتس نننيساجفحننناساأياسعننننساجحنننأساجنننليسكحنننياساجينننسش،ساجحنننأساجنننليس
حنننننياسةليدكنننننسساج نننننس نساج حنننننس نس حي نننننستس ننننندكد س نننننيس  سعننننننسكساجةنننننفكينسكس نننننيس
اجهينندي اش.سهننلاساجحننأسكة نن ،سيكفهننا،سيكفننيا،سيكح فننا،سيكةننسعدساجيننسشسعلنن س

 نننس ننيساج ننيتسإجنن ساج غ نننس ننيساجحكننس .سهننلاساجحننأسكح  يننسس نننساالي  ننساس نننساج غ
  ا نساج حي ساجةكةيجي يس سجليأ،سلجكساج حي ساجليسك ليس.سإينهسحنأسكةن يس ننس
 نعصسكننؤ نس يننسسيك كننديسس نسيحننك .سإالس يينسسك ننأسانسيفنن شس لي يننسسالةنن   ساسهننلاس

ي  ضنننهس إ ةسيينننسس نسيضنننعساجح ا كننناس  س نننه،سييننن  اسانك نننسنس نننه،س يس نسس.اجحنننأ
س  س س.س حكسيسس ةينساج غ نس يساج يتسطسغكن.

هيسك،سة سس ع  د،سكة نسة ساجح كنساجداعلكنن.س إ ةسيينسسإ نسس نسي حنأس يس
ينن  اس نني ساجحننأساج حيكلكننن.ساج يفنن  سعنن ٌاسجهننلاساجحننأساجننليسكح  يننسس نننس ننييس
اج نننحي س سجنننليأساجةنننكةيجي يسياأعل ننني.سياج يفننن  سهنننيساجهدكننننساج حنننيي،س عظننناس

علننن سانطنننل ،سأيهنننسساجحطنننسعساجنننليسكحننن  س ننننسةننناس نننسسهنننيس نننؤليس ننننسساجحطسكنننس
اج سضنننني،ساأليساجننننليسك يحيننننسس نسيحننننك ساجحكننننس س  لزهننننسسيك يحيننننسس نننننس نسيحننننأس

 .ا ع كن
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 أذى 

 األشخاص 

 
يظننن  سعلننن ساأينننيا ساج ع لفننننس ننننساألي.س يالسهينننسكس ينننيا ساأليسسلنلقددد 

 نننسعتسطسج ننننس س حكننننسساجحنننسد س ننننساأ نننعسصوس ننن دسك حننناس ننن دا س عننن سكحنننسيي.
ج  س ل ي.سي حةةتس نسط ك نسةل هسسعنساج  نساس جنا سة كن اسكعسج هنس.سةنأج هسس نس
سي سجتسكس يسس ة هنهسكس  دتس نس عن  س  حةيسجيسعنسعل  هسس ياجدهس.سح ل تس يَّ
اج زكد.س ع   ييس نأنس  سهنسسةنسنس ند شساجفلةنفنس نيس د ةننس ةنكحكنسيةنسنساجينسشس

َ  َّكن.سإالس يهسعيد سسةسنسكأ يسإج ساج كتسةسنسكيل سعل سكةيينسجهسح سسياح  ا سس
سيفةهس يسغ   ه،سكسجاسكأةاس حيسس  دا،س يسس ة هه.كس

جنكشسةنهلسعلن سا ن   س نس نس نس  ننح س أيهنسس   يضننسي ةن هسنس هنسس نننس
  اس أسةسنس نساجيا أسعلكهس نسك  حهسسيكدعاسعطسهس.سج دس حلهسس  ح س أيهسس

 ضننهسجهننسسغننلاهسس إحةننسشسعننساس ننسج  اسيعلنن س كهننسس نني  اسزازنند سالس سزنند س يهننس.س س
ع ك ننس،سيةننعطس،سي  نن دا.سي نندس  نن سلجننكسعلنن سةنناسعل س هننسس سج  ننسا.سةسيننتسهننلهس
اج    ساج س نس حس نسإج س نس لحن  س ننساجة اهكننساج نيسةسينتس ن حةاس حكس هنس.سةنسنس

نسإجنن س ننساج هناسجهننسس نس  ند س فهناسياجنندهس،سيهنيسع لكنننسك ةننس نس نؤديس ننيساجيهسكن
س نس يف سجه.

عينند سس  نند س فهنناسياجنندهسسي حنن  سةنن أس حنن  س هساج ننيس ةننعط هس،سةنن ةينس
 دسيضحتسعطسهنسسعلن سد أساج يفن  .سإالس نسهنلاساجيفن انسك ةننس نسكحن شسج نسع س
ح ك كننسسي نن اةهس ننكنساج ل ننكن،سإلاسةننسنسياجنندهسس اغ ننسس ننيس  ا حنننسةننليةه،سإلاس د كس
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اج يفننننن  .سعيننننندهسس  نننننطس ةنننننينساجةنننننلييس هسس  دا ساأليساجليس جح هس س ي نهسيةنأج
سياجحزاع،سياج فسعساج ساسياج ح  سجديسةلكه س.

 حكسيسسالس ةنينساج يضنيعنساج يه كننسهنيساجفهنا،س ناسإد اكسي نيدسعيازن س
 ننيسداعنناساج ننعصساجننليسكلحنن س يننسساألي،سعيازنن سك ةنننس نس ننؤديسإجنن س  ننناس

ياتسأنس  ناس نهدسان  ا س سجليأ.سدعلتسا    س س نساجة نسيةسيتس كهسعند سةني
ضدهسسزي ا.س يساجة نساع  ن تس حنيالس يحكنسس  ةنسعد س ةنكشساجةن ن.س نيس حندس
اأكساسط حسهلاساج ةكشس يضي س يشساجيف انسجهلاساج  اساجليس جح س هسسةاسهلاس
األيسكسةلسكسس دتسعلكهسكسالس ة طكعس نس غف سجهس  دا،سج دس جح س يس ليسة ك اس

سسجكيف سجه.كإالس يييس حليسةاسكياسإج ساا
 نساجظسه س نسهلهساج    سجاسكةنس سة طسع هسس نس يف سإالس حدس نسكةينس
الس حنندس نسكطلننأساج يفنن  .سإالس يهننسس  ضننطهدهسس نندسيننداسي ننسأس  س ننسسعنننس حل ننهسيا 
 ظهنن تسةننلجكس أيهننسسجننناس ةنننس  كنندسجة اهك هنننسسجننهس نس نن حةاس هنننس.سي ة نن س نننسلجنننكس

حننليس نننس  لننه.س ننيس حنناساأحكننسنسةسيننتس  كنندهس نسكحننك ،س  سجح ك ننن،سةسيننتس 
كةينساج حن كس س  نسهساج حن  س ةنهاسجنديساجضنحكنس ننس   ةنأساأليس ح هنس.س نيس
ان  ا س سجليأسيطلأساج يف  ،سي يسحنسالتس عن يس ندسكةنينساأليس ندسيحناسإجن س
 غنيا سع ك نننسجنديساجضننحكنس حكنثس نساج حنن  ساج نساسكةنن ي  سي  نسسطننيكلسيع لكنننس

اس نس حةة اتساالع  سا،سي ة س نيساج ي ةنيسسياجهي نيس ؤج ن.س ة س يساجلكنسي يس
ساجلكنسي ياس نساج لا شس يس يايدا.

 

 االنغالق داخل ما 

 يعجب المرء وما ال يعجبه 
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اج حس نناس ننعسينني ساجة اهكنننساجننليسةسيننتس جننننننكشس حس نننننننسإجنننننن سسمعظمنددددددا
  ننح س ننهسطسج نننساج س حنننسياج نن   ساجةنن كين،سإالس نسجيننسس  كحننسس ننسسيفضننلهس حنني  س

نسي نننسسي  ضنننهس حننني  س سطحنننن.سيية  ننن سهنننلهساأ نننكسعسعيننند سسيحنننك س نننعس سطحننن
ا ع كنس يسعسزلن،سي يس ةسنساجح ا،سي نيس  سعنن،س يسغك هنسس ننساج   يعنست.س
يحنننسيي نننلأسإجننن س حننناساجينننسشسيييفننن س نننسا عننن كن،سيحننننسينننيز ساج ننندكشسياجلنننياس

إجنن س ننيفشساجةننهيجن.سيح نن سجننيسجنناسيلطنن يس يسيلننيا،س ننيحنسيننيز ساجيننسشسيي ةنن هاسس
 زنننستس ةنننهيجنسة كننن  .ساجينننسشساجنننلكنسكي  نننينسإجننن سةيكةننننس عننن يس يسحنننزأسةكسةنننيس
 عنن ،س يساجننلكنسكل ز ننينس  ننكاس ع لنن سةنن عسنس ننسسكححننلينسعلنن سيحنن نسيلحنن هسس
 هننا.سييحطننيسجلننلكنسكي  ننينسإجنن سعنن  س عنن س يسط  نننسا   سعكنننس عنن يس ةسيننسس ننيس

س نسين يس يفةنيسس نيس   ننساجهن ا،سييظن س ننس د  سيظساساجحسجاسة نسسين اهسيحنن.سيحنأل
 نني سإجنن ساج ع لفننكنسعيننس،سالسينن اهاسةننأعي سي عننياتسجيننس،س نناسيننيزعهاس ةنن عنسإجنن س

س زست،سة   سي كاسساجحيا زس كييسس ةهيجنسة ك  .
إالس نس ننننسسي  ضننننهس ننننيسا عنننن كنسجننننكشسةلننننهسدينس ةننننسش.سهيننننسكساجننننلكنس

 نسج ل سكل عةيييسس ك  يس.سيهيسكس نسكني ظس كينسس عنسي سيسز نن.سيهينسكس ننسكل نح يسس
يااليزعننننننس .س حنننننناساجيننننننسشسك كنننننندينس نسك  لةيييننننننس،س ننننننيحشس أييننننننسس ل كنننننندينس ننننننيس
حضنني ها.سيهيننسكس نننسكظهنن ينسةعحننياس يس ينندادسجيننسس ننيسهننلاساج  ننساس يسلاك.س
جةاسهلهس ساج ة يهستسوس يعسياحدس    كوس يهسس ي عس نسلاتساج حي س سجعط س

سعل سلا يسسة سسيفه هس.
سسي عسي ينسساجط كحكنن.سيحننسيي نلأسإجن س سسيح هسي سسية ههسكحددسحس س ين

 نسك ديس يهسكؤةدسيك  عسي يدينس،سإجن س ننسكح ينسسيكح نأس ينس.سيحننسين  اس ننس
السكؤةنندسي يديننسس يسك نن حيسس نناسكحةنناسعلكيننسس يسكنندكييس.س نندسالسيةنن نس يفةننيسس ننيس
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س يح ننهسي ننسسية هننهسكعلنن س سج  نناسحننيا ز   ي  س   ددس  ناساجة اهكنن،سإالس نس نسس
لننن سهنننلهساجحنننيا زسك ةننننس نسي حننن  سيةنننأنسا عننن كنسغكننن س ننننساج ححننن ست،سع

س ي يدكن،س يسة سسجيسةسيياسالسكي  ينسإج سإيةسيك يسساج    ةن.
جي حنن  سح ك ننن سعلكيننسس نسي ننلاس هننداس ننيساال حننساس ننعسهننؤالعساجننلكنسالس
كح  يييس،سي نسيحنسياس نسيفهناسيي  ن لهاسة نسسهنا،سي نسيع  ن سإيةنسيك يسساج  ن  ةن.س

س.هلهسهيساج يف  
 

 كراهية 

 مجموعة من الناس 

 
ددد  هينننسكساجة اهكننننساج نننيس يجننندهسساج  سعنننستسإحنننداهسس نننيساأعننن ي.س نننيسسثمَّ

ة س هسسكسحدك يساأ كاساأياوساع  ا ستسحياساجح  ،ساجحأسياج يف  .سكسس ة أس
عنننساج  نعساجننليس ننح تس ننهسسPatricia Raybonاجةس  ننساأ  كةكنننس س  ك ننكسسَ ك ييندس

يةكنن س سدهننسسلجننكسإجنن سة اهكنننسلييساج  نن  ساج كضننسع.س ة ننأس ننيساجيالكننستساج  حنند س
س سزلنوس

"  لقد كرهتهو ألهنو أعدموا باورة غت قااوايةق واحتإلزوا وسإلةوا وألنوا وابذوا وطردوا 
واستانوا عددا ال حياى من الثقافات واجلماعات بوقاحة و تحدي لنمعتقدات واملأاهيو 

 البشرية  " 
 هنننس،س يننناساجيظننن سعننننس ننن عك هسسيحنننح هس،سي ةننن   س نننسج ياس نننأنسة اهك

ةسيننتس  حننيسهيك هننسسياح  ا هننسسجننلا هس.سةسيننتس لننكساجة اهكنننس ح كهننسسعنننس حننسيالتس
  ياس هسس  س س كضسعس يساج د ةننسن س ننسعل ننسحندا نس حهنس.سي ندساة  نفتس يهنسس
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 ننننننندالس ننننننننساي ظنننننننس س نسك نننننننياساج نننننننكاس سجةننحيسإجنن سطلننأساج يفنن  سعنننساج نني س
 ننه،سةسيننتس حس نننسإجنن س نس طلننأسهننيساج يفنن  سعنننساجة اهكنننسسياجظلنناساجننليس ةنن  يا

اج ننيسةسيننتس ح  نناس ننيسلا هننس،سيعنننسا   س هننسسإجنن س نس نن يس ننيساج ننعصساأ ننكاس
س عحسسيجكشس   دس زعس نسع  سظسجا.

ك ةنننسجننضليس نسكةننينس ؤج ننسس ننداسإجنن سد  نننسكنند عس حنناساجضننحسكسسإجنن س
جا.سإالس يهسإلاس ح  ساج ح ك سإ س نسحيا زسة كفنسجح سكنس يفةهاس نساج زكدس نساأ

ي ح شساجضحسكسساجةس  ينسهاساأةكسدساج ندد،سكة ننسعطن س نسكظلنياس نس حكنسي اعس
 لننننكساج نننند انساجةنننن كةن،س حكننننثسكحنننن حينس هننننلاساج ننننةاس يسلاك،س  نننناس ةننننكسدهاس

ساج دا  وسك علينس يا  سد سعكنس ييل نسيك حيجينسإج س يسشسعديايككن.
 هنننساج  ننعسيعنننس غ نن هاس ننيساالي  ننساسي نندالس نننساجة نن سعنننسةنن اهك هاسج

ك  ةنننةينس   نننسع ساجدييكننننساجةنننس  نسساج نننيسا  لنننياس هنننسس حننندس نسك  يحنننياس ننندييك ها،س
كظلّنننينسعنننس زكنسعننننساجفحننناسجلةفنننسحس ننننس  ننناسح ننني ها.سيك حيجنننينسإجننن س لدكننننس
أيفةننننها.سعلنننن ساج   ننننيعكنس نسك حنننن  ياس نننننسهننننلكنساج نننني فكنوسة اهكنننننسا عنننن كنس

  ننندسإيهنننسساجط ك ننننساجيحكننند س  نننساساج يةنننح كنس نننيسهنننلاساجحنننسجاسية اهكننننس يفةنننها.س ع
سجكح  ياساجح كنسياجةلاساجداعلَككن.

،سعيد سسةيتس يسزكس  سج يايندا،س ع   ينيسا ن   س نس نس نأنس4669 يسعساس
سوس نس عضسعسعسزل هسسلل حياس يس ل حن.س سجتسجيوس11 س

سي سجتس كضسوسسس "هبا أفعنه الذي ما أعر  ال قنيب يف مجَّة كراهية  "هةاك 
  "لو أغأر أن مين يينب مل أحدا ولكن العزاءق عن الةاس يتكنو" 

  نن كس نن ازاساج  ننعسياج ننلا شس  يحننسسع ك نننس ننيساجننيفش.سهنناسك ةنننسجهننلهس
اج نن يحس نس ل ننف ؟سج نن  ةنس نننساج حنن  ،سةسيننتسهننلهساج نن   س حس نننسإجنن ساج ةننسعد س
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تساج يسةسيتس ل ح هسسياج   دسيااليفحسال ج لحكيهنننننسسعلننننن س   ننننناس  نننننسع ساجةنننننعطس
 سجليأ.سيجةنس جكةنتسهنلهس ديدس حناسحنحكنسيط كحكنن؟س ننساج هناساج ح كن سعيهنس،س
جنننيس نسهنننلهساج ننن   سجننناس ح ننن سعننننس ديدس حلهنننس،سي   لنننتساج عنننأسياجظلننناساجنننليسحننناس
  ح هس،س السي ح س أنس كزسس سسعل سغك س سسكل اا؟ساجف ي س يسهلهساأيضس سدجكاس

.سإالس نسهلهساج    س  ةيتس نس نس  ياسايهنسسالس  كندسعل ساالة زسأسي  اساجحكس 
ساالي  ساس نساجيسشساجلكنس  لياسعسزل هس.سةسيتس دس  حتس نس يسظ ساج  ا.س

اج يف  س  اس نس سيأسياحدسي  د سعيد سسك  اساجضحكن،سي ندسع ن سعلن س
 ي نننعسجل نننني ،س نسكةننننح سإجنننن ساالي  ننننسا،س يسة ننننسسةننننسنسحننننساساج نننن   ساج ةنننن يينسك نننند س

 سجةنيسك يكن ساجظنسجا،سيكحكندساة  ننس ساجح ك نن،سيك ن س نسجط  ساج ن ك  ساج ننيس سجحنل
ا  حهننس.س ننسج يف  سعينندهسسهننيساأ نناس ننيس نسكة  نن ساجظننسج ينسإيةننسيك هاساج عفكنننس
 حتسايةةس ها.سي ح شساج يف  سعزاع سيةلييسيجحظنس  س ةنس ل كنسإلاسةحياسإجن س

ساجححياسعل ساج يف  .
س

 تحرير أنفسنا 

 راهية من قوة الك

 
حنندك نسجننيسعنننس نندهس،سيهننيس ةنن  اجيسحننس أس ننيساجحنن أساجحسج كنننسس تبدد 

اأيج .سيةسنس دسعل ِّاسجليسزساجةساس نس  اساج ك ساأج نسييسي ندس حنكأس ح نزس
 ززننيسدازننا.سي نندسظنناسك ننح س ننسج  ا  س  ننسهسةنناساأج ننسن.سي نندسةنن اس ننحي هس ننسج  ا  س

سجننث،سيحننلتسإجنن سحنندك  يس  ننسع سةنناساجحسزلنننسياةنن   تساجة اهكنننسإجنن ساج كنناساج 
يحةتسجيس نيس ةنسج هسسةكن سحندثسجهنسس نساة ةن تس يا ن س ندهسسي نأ  تس سجليننس
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اج نننحأساأج ننننسييوسةنننسنسك ننننياسعننننيهاسكس اج نننننننيسةنننننننسنسكةننننننن عد هسس نننننننيسيحننننننن س
كسي دس ة ي  سهلهساج    سي  سسطنيكلسإجن س نس  ةينتس ننساج يلنأسساحلقراء الون ه الء

كنننس  ضننهسساجفحننساسجل يا نن ساج ي يةنننسعلنن س ننسسي   ننهسعنننس نندهس.سةسيننتس لننكسع ل
 جتةاه تعاةيب مةن أتنةص أن حيةايت طةواا حاولةت"  يسيفةهسس ينلسطفيج هنس.سة  نتس  نياوس

سكسداخني  يف برجمتها ىت ال  التعابات تنة األملانق
ك ةنسجةل ستساجة اهكنس نس ح شسة يسسج لي يسسيةلجكسك ةنسن ثساج  ا  س

ةن يسسجهنلهساج لنيأ.س لنكسهنيسيا حكننساأداعسساج   ة نس يسيفيةنيسس نسكحن شس كضنس
اجحكنننس يساج  ننن يسإالسإلاساع  ينننسسط كننن ساج يفننن  ،سةأ نننعسصسية  سعننننسعلننن سحننندس

سةياع.
س ة   سحدك  يس يس ةسج هسس سزلنوس

" أاةا أفكةر دائمةةا باملبةدأ املسةةتخدم مةن قبةةل مةواطين أمريكةةا الشةمالية والةةذي يقةواق عنةةى 
يأكةةةةر بالعواقةةةةب والةتةةةةائع الةةةة  سةةةةت  ر عنةةةةى األجيةةةةاا املةةةةرء يف كةةةةل القةةةةرارات املهمةةةةةق أن 

البةد أاةه يوجةد املاليةني واملاليةني مةةا وةن حيمنةون جةرا  الةال ة ماأةرة ويةقنوهةا     القادمة
إىل اجليةل الثالةي والرابةع ة أو حةي أطةوا مةن ألةةمل والعةامل حيمةل هةذه اجلةرا ق وحةروو 

 وسالم العامل يعتمد عنى طريقة تعامنةا معها "
س

 حبة م

 األعداء 

 
 لننننأساج ةننننسجنساج ةننننكحكنساجنننندعي سإجنننن س ح نننننساأعننننداع.سك ننننياسكةنننني سسفدددد 

س ل ددا و
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مباضةةةةةةةيكوق وبةةةةةةةةاركوا العةةةةةةةةيكوق وَصةةةةةةةةّنوا  " أحبةةةوا أعةةةدائكوق واحسةةةةوا إىل 
 ي   39 – 31: 9ألجل املسيئني إليكو  " ) لوقا 

 ساسكةي سةل س هسهلهس يساج لكاس سج  أس نس حك  سط  كنن.س حة نتس نييس
لفنس سج يط نسعلن س ن ساج ن ينساجحدكند وساج نس لكينس يال،سي ننس ناساجفن ش،سي ك نسس ع 

 حننندساأغ كننن ،سي حننندهاساج ي نننسن.سي ننندسةننن هساجينننسش،سط كحكنننس،سهنننلهساجهك ينننن،سي ننندس
ايةح تسة ا  هاسيح ك ها،سيةحياسإج ساج ح  ،سيغسج سس سسةسنسكن اسلجنكس سةن عدااس

د ياس نحس سكس  نس ليساجح كننسكساجحي سةيةكلن.سحكنثسةنسنس إ ةنسنساجينسشس نسكةن ع
سجيح ساجلكنسج أياسإج ساجحي .سإالس نساج ي سنسةسيياسةكيظ ينسإجكهاسةإ هس ككن.
 حننندسيالد ساج ةنننكشس ف ننن  ،س نننساس نننعصسكننندع سكهنننيلاسحز كنننسس  كنننسد س  ننن دس

يهنيس-عيك س يساج لكاس اسةح هس نس  اساج ي سن.سيكع  يسس ل كنيشسكيةنكفيشس
،سعنننساجنن دساج ي ننسييسعلنن ساج  نن د،س ننساس-اج ننكلديس ننؤ خسكهننيديس نننساج نن نساأيا

وس نننساج لكلكننكن.سيهننسسهننيسكةنني سكطلننأس نننساج لكلكننكنسس3111اج ي ننسنس حننلأس س
 نسكح ياس عدازها!سيكلحلياس نس  اساجلكنسةح يها!س حني ساجةنعطساجنليساع  ناس
 يسحدي ها،س إ ةسنساج ن عس نسكةن حهاسكحنكحينوسكسةنلس ينسس ةن هساج ي نسن،س  كندس

كسيعينند سسي نن  سةل ننستسس... لها!سكس يسكسج نندسحننل ياسياجنندي،س عنني،س  ينني،سع نني نس  نن
كةنني سداعكننسسإجنن س ح نننساأعننداعس ننيس  نناسهننلاساجةننكس ،س نندسك ننديساأ نن سجيننسس لي  ننسسس
 يساج  سجكن،س اسي يساجحسطفكن.سةسنس نساج  ةنسجةل ستسكةي س نس  ك ساالة   ا س

  نسن،س نعصسكعنس ساجحين سس يساج لكلككن،سيةسنسك ةنس نس  ديسةل ستس نعص
ياج يا هنننن.س ننناس   نننسس حننني ياسكةننني سع نننكلسجل ي نننسنسكحنننسياسإع نننسدساجط يحنننستس
اجح ك كنسجل حأساجكهيديس يساج ح  .إالس نسكةني س نسسةنسنسالس لحِ ضنس،سيالس  سجكنس س

سك داسيعداس سج حيكاسياج ح  ساجداعلي،سيجيسةسنس اس  يجهسج يّكَ س س ك ساجحسجا.
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ساجح ك نس يساج يلكنوس يفننننننننشسكؤ نننننننن ساجننننننننداليسال ننننننننسس
ي كةةد البوأيسةةاتأا  عنةةى أليةةة اكتسةةاو املوقةةف الاةةحيح جتةةاه العةةدو  لةةو عنمةةت كيةةف 
تكةةةون موقأةةةا عةةةادالق سةةةيتحوا أعةةةداؤك إىل معنميةةةة الةةةروحينيق ألن وجةةةودهو كةحةةةة 
فرصةةة التحمةةلق والاةةرب والأهةةو  وكنمةةا ا داد صةةربك وتحمنةةة كنمةةا سةةهل عنيةةة تيةةوير 

 والعيف والرمحة  قابنيتة عنى الود
سياجحفيسعنساأعداعس هاس يساج   نسةلجكوس

"عسةى ا  أن ععةةل بيةةةكو وبةني الةةذين عةةاديتو مَةوَدَةً وا  قةةدير وا  غأةةور  رحةةيو"     ) 
كمتحةة   ي  1آية  91سورة امل

ج نن  ةنسانيةننسيكنس نننسةةنن سةلةننلنساجحينن سياجةنن هساج ننيساي  لننتس نننس كنناس
إجن ساجيظنسا،سعلكهنسس نس   نعس  دكننسإجن سةل نستسسإج س كا،سي  حنياس ننساجفيضن 

سكةي سياجداليسال سسي ح د.
إّنسكسعنننديسكسةل ننننسحنننسد س ننندا.سيهنننيس  نننك سإجننن ساجينننسشساجنننلكنس نننيسحسجننننس
حنننن أ.سيك ةنننننس كضننننسساةنننن عدا هسسجيحنننن ساج  سعننننستسياأ نننن ادساجننننلكنسكضننننطهدس

 ننس حضهاس حضس،ساجلكنسك كدينسحن ك هاسيك يحنينسي نيها.سيأنسةل ننسكسعنديسكسةل
عيكفنننسيحننسد ،سكحنن شس نننساجةننهاسعلكيننسس نسييةنن س نسجيننسس عننداع.سإالس نساج ةننكش،س
ي ح د،سياجداليسال س،سعيد سسك ةل ينسعنساأعداع،سك ك ينسإج س يعسك ةنس نس
كةينس  ةطس نسلجكس ة ك ،س يعس   أسإجن ساجيا نع.ساجحنديسهنيس نعصسك ن س نيس

 ننعصسي  ي ننهس يسينن  اسط كنن سح ك يننس،سية ا  يننس،سي نند  يسسعلنن ساجي ننيسياجحننأ،س
ساال حساس ه.

ةل  ييسا    سعنسزي هسس سزلنسكس يهسةنحكدسعيند سس هن اس سج كنتسياأطفنسا،س
يهيسةحكدسعيد سس ط  س طكَأساجطحساسي غةاسجهس كس ه،سكة عد ييس يةنكس.سيجةينهس
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ةإيةنننننننننسين،سةنننننننننسنسكةنننننننننأاسعننننننننننس  كنننننننننيس السكيحنننتس يسكةننن  عسإجنننيسيالسكحنننس لييس
اس يسداعلي،سيالس علاس نسساجنليس  حلنهسجةناسهنلاسي  ي  ي.سهيسكسةعطسة ك سك  اة

اجةننعط.كسةننسنسزي هننسس ننيسط ك ننهسأنسكحنن شسعنندياسجهننسسأيننهسةننسنسكةننح سة ا  هننسس
حةسةننننهسس أيهننننسسلاتس سزنننند .سك ةنننننسجل ييحننننستس نس ة نننن سي  حننننياسإجنننن س  ننننكسعس يا 
 لزع نننسح ننس،سك ةنننسج يزعننس س نسكزدهنن س ننيساجةننعط،سياجةننعطسك ةنننس نسك حننياس

 نسيةينسعل سحل سجزلس ي يس لي س سسية ههسي   حأ،س ةل نستسإج ساجة ه.سك أس
كةنني سيغكنن هس نننساج حل ننكنساجنن يحككنس يط نن سح نن سعلنن س عنن ساج  ننسع ساجةننل كنس
هله،س سسالسكح  يس.سجةيسيةينس ح ا اسح س،سيجةيسيح اس نس  ناساجيحند سياجةنلا،س

س اسو.علكيسس نسيحسج سةاس لكساجحل ستساج يس ة أساأجاسيانزعس سي ساج 
 نساجياضشس نسزي سهلهساج    سةنسنس حس ننسإجن ساج يككن .سيجةننس جناس ةننس
هيس كضسس حس نسإج س نس  يك ؟سج دس  ضتساجة ك س نساجي نتس طكنعسيزيا نه،سج ندس
  لنننتس نس ةنننينسعسد  نننهسج  ننن دسإ ضنننسزه.سعلننن سهنننلهساج ننن   س نس ة  ننن س عسي هنننسس

 سحنحكن.سالس نكس نيسي عطسعهسسنسةاس سس سدهسسإج س نسَ ض نسجزي هسسةنلطنسغكن
 نسةننلساجننزي كنسةننسنس حس نننسإجنن ساجحننين.س ننسج يف  س سجيةنن نسجل نن   سجنناس ةنننس حيننيس
  ياسزي س  حيساجيزعستسي  حةا،س اسةسينتس حينيس نس ح ن سلا هنسس ة نساس ة ن ،س
 نأنس  ن س نيسي نهساج ي ن سي ؤةندسلا هنسسنس سجحنأس نسجط ع،سيجنكشسي ك ننسجلةنعطسنس

سز .س ح نساجحنديسجكةنتسيا حنسس يحكنسسيحةنأ،س ناسي حدهسس ةينس ة حد سج   اساجي 
س يعسإيةسييس يه كس.

ةليننسسيحنننساجننلكنسيفةنن س سجةننلا،س يسح نن س ننيساجفحنناساج ةننكطس ننيساالي  ننسعس
إج سإيةسيك يسسيع لكنساجي يسيحيالسجليض ،سعلكيسس نسيأعلس  دكنسحّ نسهلهساجدعي س

 ينسس حندسا نس عسي ينسسإج س ح نس عدازيس.سإيهسسدعني سجل يككن ،سدعني سأنسالس ن حةاس
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يالسكنن حةاس يننسساألي،س نناس نسي ننكاس نندالس نننننسلجننننكسعل نننننسح ك كنننننسحننننسد نس ننننعس
س يجزكساجلكنسالسكح  يييس.

إالس يهسك ديس نساج ة حكاسعلكيسس نسيحأساجلكنسالسكح  ييينسسايسيةن هها.س
ةكننن سيةننن طكعس نسيحنننأس عنننداعيس؟س جننننسك ي نننياس سج هس ينننسسإلاس نننداسعلكينننسساجضنننح س

ييحنس  س ها؟سةك سية طكعسااليف سحس  ساس عصسك كدس نسك كدسحكس ينسسياجه س نس
يح ك يننس؟ساجحكننس سس ح ننيسيفةننهسس نننساج ننيت.سإلاس  كيننسسح نن اسك نندح  س س  سهيننس،س الس
يح يس يفةيسس يهس حي  سغ كزكن؟سةك س ة طكعسااليف سحس  ساس عصسيظيهسك كندس

ةننكس؟س السيح ننس سإجنن ساساأليس يننسسةننياعس ةننسنسلجننكس ليس ةنن سيكسس يسةننكةيجي كسسيف
إ  اعاتسعسيح يس هسس يفةيسسعيد سسكيا ههنسس نعصسك كندس نسك يحينس،سياعكنسس يسالس

سياعكس،س ط ك نس يس أع ي،س نس ح ك سحكس س زده  س  أج ن.
 
 

 الوعي 

 في صميم المغفرة

     
اج يفنن  سعيننند سسينند كسيي حنن  سعلنن س عسي ينننسسيعلنن ساجحننيا زساج نننيسستبدد أ

.سجنننس  نند س س  ك ننكسسَ ك ننينساج ننيس يل ننتسعلنن سة اهك هننسسجةنناس   يسهننسسداعنناسيفيةننيس
اجيسشسلييساج    ساج كضسع،سيةلجكسحدك  يساأةن  اجكنساج نيسع  نتسةكن س  يلنأس
عل سة اهك هسسجةاس سسهيس ج سيي،س يسااليف سحسعل سكسعديه سسكسإالس حدس نس د ةسس

سط كحنساج  ا  سياجةعطساج يسةسيتس في س هسسيفةسه س.
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هكننننس  ننناس اجييي كينننسو،سإنساجة ا أةنننناساج نننن عس ننننكزسس  ننننكزس.سةنننناس  ضننننيسس
جل حساس عسا ع كنسيااليف سحسعلكهاسك حليسسي فاسعل س يفةنيسس نيسةن ن.سيجةننس
ةكنن سي حننياس نننساال هننسا،س ينناساجيظنن سعنننس  نندا ساجحنند ساجننليسكيطننييسعلكننه،س

هاسإجننن سااليف نننسحسياج   نننا،س ننناسياج غ ننننس نننيس ؤكننننس عننندازيسسي ننندس حننن  ياس ننننس عنننسي 
ي يننسيك ها؟س  نند ساجح لكنننسعينند سسيحنن شسعلنن سيعننيس سج نند انساج ننيس ننيسداعليننس،س لننكس
اجحيا زساج  يكنسعل ساجعي سياجةعطساجلياعني.س  ند ساجح لكننسعيند سسيند كسةكن س
 نسايف سحيسسعل س نسيدعيهاس حد سعسك ةنس نسكةنينس  ن دسح سكننسضندساج حسينس س

سياجيحد .
 عطسزيننننسسالسكنننن اس ةننننهيجن،سيلجننننكسهننننلاساجة نننن سعنننننسايةةننننس يسسي عسي يننننسسيس

 سجض طسأيهسك ةنس نسكحززسيك ييس حي يسس حداساجفسزد ،سيايحدااس   يسس يس يفةيس.س
ي دالس نس نس ةسعديسس يساجي يس يساجحأسياجيف انسيااليف سح،سك ةننسجهنلهساجح لكننس
 نس ةننن ييسس نننيس  نننةساسد ك ننننس ننننساالة زنننسأسياج حننني .س كننننسي ننندساج ننني ساجداعلكننننس

 نس عسي ينسسيحيا زينس،سياج نيس ةن طكعس نس ح  ينسس ننساجةنعطسي نسسية هنهساأ ييس
سي  حليسسييف شسعل ساجيسشساجلكنس جح ياساأليس يس؟.س

 يسس ؤ نس أنس ييساجحكس سي غ نستساج  نس ةنس نعسا عن كنس  نييس ننس نييس
اج نننيتسياجة اهكنننن.س نننيسحكنننس سةننناس ينننسسكي ننندسي نننتسكحننندثس كنننهسحننندثسكننندعييسسإجننن س

ح.س نيسي طنننساجظهني س ساج  لنيوسهنلهسي غننأس نيساجعن ي س ننس ننيساج حن  سيااليف نس
االة زنننسأسياجةنننعط.سييننند كس أيينننسس ةننن ييينسداعننناس يفةنننيسس يسداعننناس   يع ينننس،س

سيي دس نساجححأسإ س نسعل نس عسا ع كن.
س  كنند،سيهنيسيزكنناسةنن ن.س ع  يننيس أيننهسا  ةننأس   ناسعنند سةننيياتسة ننأسإجننيَّ

 حنندساأكننساس حنن  س حينن س ننعس  س ننهس  ك نننسيةنن اعسي يننهسلهننأسإجنن ساجةنن ن.سي ننيس
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االح  سزسااليف ادي.س لد ةس س يهس  دسةاس اج ةنننننننس كنسياي هننننننن س نننننننهساأ ننننننن سإجننننننن س
 نننيع،سعسزل نننه،سع لنننه،س د  نننهسعلننن ساجح ةننننسياالي  نننسا،سية ا  نننهسياح  ا نننهسجيفةنننهس
  غأس يساج يت.سإالس يهس ي هس  سس ة سهسكسي ياسحأسحيك  س ظهن س نيسداعلنهس

يجنسس.لا هسيكحكدساة  س ساجحأ.سةسيتسجحظنسيح نسسإجهكنك،س ح هس نسكح  سعل س
ك عس حس ساجيي ساجعس تسهلا،س حس ساأ ا،س يساجحدكدس يسسإالس حدس نسيحاسإج س
الس حدس نسك ديسيةأنسةاس يعس دسضنس .س اج س ،سإج ساجد كساأةفاس نساجحكس ،سيا 

أ نا.س نيس لسيد كساجظلاساج ي يدسداعاسيفيةيسس حةأ،س اسييد كسةلجكسيي سا
س لكساجلحظنسي د سع لكنسا   سعسيححيد.

االيف ننسحسعلنن سا عنن كنسالسكيطننييسعلنن سإد اكس عسي يننس،سياجظننلاساجةننسةنس
 كيسسيايةةس يسسيحةأ،س اسيحضي ساجيي سياجحأسياجطس نساج يس زيديسس سج غ نس يس

ساج ح كسإج س  سا،سإج سااليف سحسيالسية شس نسك حةاساجظلاس يس.
 

 الرغبة في 

 تحرر من الخوفال

 
يالد سهننلهساج غ نننس ننيساج حنن  سجحظنننس  س ةننن،سجحظنننسيح ننن.سك ةنننسسلحظدد 

جنننلجكس نسكحننندثسعيننند سسي س ننناساأ نننعسصساأحننن ا سح نننسسياجنننلكنسكحلينننينس ننن  لكنس
حننن ك هاس ننن  كل.س يهننناسكة نننفينسجينننسس نساجح كننننس  ةيننننسي يهنننسس  لنننأس حهنننسسازدهنننس س

اج حنن  سعينند سسيل  ننيس عحننسساج لننأس سجةننلاسياجفنن ح.س نندس حنندثسهننلهساج غ نننس ننيس
كح يسسيك  س كيسسة سسيحنس سجض ط،سياجليسك يس نسعلاس عسي يسسية  يسساجيفةي،س
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كزدهنن س ننعساجي ننت.ساجحننأسكنندعييسسإجكننهس ةننناس نننسسهنننيسةنننس نس كينننسس  نننسسك ةينننهس نس
س  اس ييسطكش،سيك  لأسطس ستس دكد سيع ك ن.

اجهننديعسسهننلهساج غ نننس ننيساج حنن  س نندس ننأ يسعننلاساأحننلا،س  يننسعسجحظننست
اجننننداعليس يسعينننند سسيع  نننن سحضنننني سااساجننننليسكح يننننسسة ننننسسيحنننننس ةنننناسإك س كس يننننسس
يةننل كس يس.س ننيسهننلهسكساجلحظنننستساج  س ةنننسكسكية نن سجيننسسيعنننٌيس  ح  نننس نننسيحننننوس
سة  س ييح شسعل سد اكنس أه ك يس،سي لدةك يس،سهلاساجيعيسكةينس ع  س نس يس لي 

جةنننعطسياجل  ننسال سياج غ ننننس نننيسجننهسي نسحةننناسحكس يننس.سجلحظننننسيحنننشس نساجعنني سيا
كيجنندسينني سعس ننت،سس.االي  ننسا،سي  ننسع ساجكننأشسيعننداساجفسزنند س ننسسعننسدتس نن حةاس يننس

س غ نس يساجةكييينسياجي يد.سيك  عساأ اس يسحكس يس.
س  لنيعس حظنساس ك نه.سس- نيساجة نسأساج  ندش-ك يساجي يسحز كنساس  ؤكننسيادل

سج حأوسيهلهساجحظساس   اسعظساس حأسإة ازكا،سك ياسهلاسا
" يبسةةت عظامةةةا وخةةاو رجاؤاةةا وااقيعةةةا  " ل يةةدعوهو الةةةيب حزقيةةاا باسةةو 

وأجعةل روحةي     ا  ويتكنو معهو: " سوفتح قبوركو وأصعدكو مةها يا شعيب
    ي 43 – 44: 41" ) حزقياا  فيكو فتحيون

هيننسكسجحظننستسيح نننسي ننح س هننسسعينند سسيلنندع سإجنن ساجيهننياس نننساج نن اأس
سكس يسسي نس اسي  لهسحكس  .ياجكأشساجليسك ضسح

س
 
 
 

س
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 مبادئ وخطوات 

 باتجاه المغفرة

 
 ن  قتــر  وجــود  ــ ث مبــادئ  ساســية تســتند لليمــا المغفــرة يــك  أريددد

 التحر  باتجاه العزاء والسلوى.
: ال يمكن  ن نغفر ألنفسنا  و لآلخـرين لال لذا  منـا بنننـا الم دأ اىول

ا عمليـا  ـو  نـم ال توجـد مجموعـة جميعا جزء من لنسانية واحدة. ما يعنيم  ذ
متفوقة    رقى ( من مجموعة  خـرى وال يوجـد يـرد متفـوق    رقـى ( علـى يـرد 
 خر. يبدو القول  ّننا جميعا متساوون يك األ مية زيادة يك الك م، لال  ننا كم 
نتصرف وكننم قول صحي ! كم مرة كشف التاريخ عن  ـذه الحقيقـة اإلنسـانية 

اوون! لــيس ك يــرا. ولــذل  يــلن  ــذا القــول بحاجــة للــى  ن ـــ حقيقــة كوننــا متســ
يكــرر مــراراأ وتكــراراأ. قــد نختلــف يــك العــرق، ال قايــة، الــدين، القابليــال، ولكننــا 
جميعــا متشـــابمون، نمتلـــ  قلوبـــا قابلـــة لننجـــرا ، وبنـــا حاجـــة للـــى  ن َنِحـــ  

يـك العـالم، وُنَح ، وبنا حاجة للى النمو، وتطوير قابلياتنا، ونع ر علـى مكاننـا 
نحــن جميعــا نرلــ  يــك  ن نكــون لنــا قيمــة ونكــون ذال يائــدة، ونحــن جميعــا 
متساوون ألن كل منا تعرض لألذى خ ل حياتم بصورة  و بنخرى. لقد ُلرسل 
المخاوف يينا، نجد صعوبة يك االرتباط باآلخرين، يك داخلنا يوجد قـدر معـين 

 من الفوضى والمعاناة والعنف.
در  المغفرة، علينا  ن نتخلص من مشاعرنا يك كك نتمكن من دخول 

التفوق والدونية على حـد سـواء. سـبق لكـل منـا  ن  ذى شخصـا  خـر، وسـبق 
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ــا  ــ  حياتن ــم يجــ   ن نمتل  ن تـــنذى كـــل منـــا مـــن قبـــل شـــخص  خــر. وعلي
ــا مــدعوون ألخــذ  ونكــون مســؤولين عنمــا وعــن المســتقبل  يضــا. نحــن جميع

 مكاننا طوعا وبحرية يك العالم.
ــا  ن دأ الث  انيالم    : المغفــرة تعنــك اإليمــان و ّن بلمكــان كــل واحــد من

يتغير ويتطور، و ن الخ ص البشر   مـر ممكـن. لالبـا مـا نسـجن  نفسـنا يـك 
 حكــام جــا زة " لنــم لــص"  "  نمــا معوقــة "، " لنــم يصــامك " ربمــا ســرق  ــذا 
الشــخص شــيئا، وربمــا كــان ذا  الشــخص معوقــا، ولكــنمم  ك ــر مــن  ن يكونــوا 

جرد تل  األحداث.  نمم  ناس لذا ُ ِحبوا وُ عينوا َوُوِ َق بمم، يستطيعون بطرق م
بسيطة  ن يتعريوا على  خطائمم وانكسار م ويستطيعون النمو، يك اإلنسـانية، 

 يك حريتمم الداخلية و ن يقدموا  يعاال بسيطة من الح .
دة  ـك المغفرة تعنك التوق للى الوحـدة والسـ م. الوحـ الم دأ الثالث:

كنز اإلنسانية األكبر.  نما المكان حيث يستطي  كل واحد منا النمو يك حديقة 
اإلنسانية، ليكبر ويحمل  مارا ويعطـك الحيـاة. وذلـ  شـكء نتـوق لليـم جميعـا. 
عندما يرى األ  يك م ل االبن الضال ولده  شعث رث اللباس يعود لليـم نحيفـا 

وال تلميحـال لعتراضـية، وال حتـى "  قذرا لير حليق، يمرع لليم ويقبلم. ال حكـم
 نــا  لفــر لــ  " يــلّن مــا كــان يتــوق األ  لليــم  ــو  ن يكــون مــ  ابنــم  انيــة، ن 
يعي  معم شراكة القل . كانل رلبتم يك ان يكون م  ابنم  عظم من     ذى 
يمكن  ن يكون قـد لحـق بـم. لذا  حـ  لنسـان مـا حبـا عميقـا يـلن الغفـران  مـر 

يــك  ن يكــون مــ  محبوبتــم، و ــذا كــل مــا يمــم. يــلذا  البــد منــم. المحــ  يرلــ 
 حببنا و ردنا لكل الناس  ن يكونوا  حرارا ويحملوا  مارا، سنكون شع  الغفـران. 

للـى ل بـال جـدارتنا وتحكمنـا، سـنتوق  ن  لـن يعـود األذى الـداخلك  و الحاجـة 
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ينمو جمي  النـاس يـك سـ م ووحـدة.  ن يكــون المــرء صــان  ســ م ويعمــل 
الوحــدة يعنــك  ن يخــوض صــراعا وكفاحــا مــن  جــل ذلــ . لــيس مــن  مــن  جــل

السـمل قبـول المغفــرة وال لعطاؤ ـا ولــيس مـن السـمل علينــا  ن نخسـر تمركزنــا 
علــى الــذال. لــيس مــن الســمل التصــرف ضــد القصــور الــذاتك  و ضــد مشــاعر 

 الخوف التك تمنعنا من الدخول يك الصراع.
التحـــرر مـــن العواطـــف تكمـــن يـــك قلـــ  عمليـــة المغفـــرة  الرلبـــة يـــك 

السلبية، ومن األشياء البغيضـة ومـن الكـره،  ـذه  ـك الرلبـة التـك ُتطلقنـا يـك 
 طريق المغفرة الحقيقية.

بعـــد  ن اقترحـــل    ـــة مبـــادئ للمغفـــرة، دعنـــك اآلن  قتـــر  خمـــس 
 خطوال:

 : ريض السعك للى االنتقام.الخطوأل اىولا
يك  ن يتحرر الظالمون. : األمل الحقيقك القلبك األصيل الخطوأل الثاني 

ليس بلمكان الضحية  ن يغير قلبا يملؤه الخوف والكرا ية، ولكن بلمكان المـرء 
 ن ينمــل ويصــلك  ن قلــ  الظــالم الــذ   ــو مــن حجــر قــد يتحــول يــك يــوم مــن 

 األيام للى قل  من لحم ذ   حاسيس.
 ك الرلبـة يـك يمـم الظـالمين، لمـاذا  صـبحوا مختلفـين  الخطوأل الثالث :

ف تحولل قلـوبمم للـى قلـو  قاسـية متحجـرة، وكيـف باإلمكـان  ن يتحـرروا وكي
 من طبيعتمم الظالمة.
:  ك اإلقرار بالظ م الذ  يك داخلنا. نحن  يضـا  لحقنـا الخطوأل الرابع 

  ذى باآلخرين وربما  سممنا يك تقسية قلو  الظالمين.
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يســتغرق الضـــحية وقتــا ليتحـــرر مـــن  :  ـك الصـبر. الخطوأل الخامس  
 النحصار والكرا ية، ويستغرق الظالم وقتا ليتطور ويتغير.ا
 

 تغيير 

 قلب الظالمين

 
ياجةننلييس ننأنس يننسزي،سيهننيسحسجنننس ة لنننسجح لكنننساجيفنن ان،سةنناسسإّن العددءا 

ط  سك   اساجط  سا ع ،سةاسط  سك  س  عسي هسية اهك ه،سيةاسطن  سكيا ن س
سي س نسعسجاساجح ا .عل س نسط ك ساج ح نساج   سدجنسهيساجط ك ساجيحكدسجلع س

إالس يهس نساجححأسعل ساجظسجاس نسكل  س سجليأ.سجيحسياس هناساجةن أس نيس
لجك.س  دسكةسعدسلجكسةلساجط  كنسعل س  س ةنساجةلطنس  هس ننس ة ن سياجةنك س نيس

سط ك ساج يف  .
جل ننني سا  نننسهوس يهنننسس ل نننس شسداز نننسس ننننس علننن سإجننن س ةنننفاس ننننساج نننييسإجننن س

 يساجحسزلنسعل سة كاساج  ساسهيسةلطنساأ يكنساجضحك .سإحديس  س ةستساج ي س
علننن س طفنننسجها.سإالس نساج ننني سغسج نننسس نننسس  ةس نننأس نننعس نننسسهنننيسحننن .س السك نننح س حظننناس
اأهنناس ننأيهاسكح  ننينس ننسسهننيساأ ضنناسأطفننسجها؟س السك ننح سةنناساجننلكنس ننيس يا ننعس
اج ي سياجيفيلسياجةلطنس أيهاسكح  ينساجح سيك دينسغك س سد كنسعل س  نياس يسيني س

سنساالي  سد؟س  س ةنساج ي س حطيس ححس هسسإحةسةسس سجهيكنسي سأه كن. 
 ححسأساجةلطنساجلكنسك ةينس يسك ل ل ينس نيس ن ا ا هاسالسكلله نينساج  ننس
 نيسا عن كن.س أ نةساسيحني سعدكند سك عكناساأ يكنسعس نأيهاسعلن سحني  سكساجحظننكاس

نس نساجي يأس نسالسك ح ضياسجل ةسعجن،س اسكلطسعيس اسيحةأ.س عسلجكساج د  سك،سيا 
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اجداعا،سداعناسليا ينس،س    ةنزينسعلن س  ننيحنس  كحننسس يةةنن ين،س يطننيينسإجنن س
اجلات،سيح س سإج ساجي نسح،ساج ني ،سياع ن ا سا عن كنس ينس.ساج لكناس نداس  ننسك  لنكس
اجيضنن سياجحة نننساجضنن ي ككنسج  س ةنننساجةننلطنس ط ك نننس ح نننس لحنن   ،سعننلاس ننسس

 نسعلاس ةسعد ساجيسشس يساةن حسد س  ن هاسك ةنس نسية كهسكس سج كسد ساجعدي نك،س
س يس يفةهاسياجي يسِ حل كنسي يساجح كن.

 نساجححأسعل ساج حاس نس ححسأساجةلطنس نسكة حياسج سيينساجحأس
اأعلنن س نسكنن حةاس هننا.سي نننساجحننحأسعلننكهاس سج  نناسان نن ا س ننأيهاس لياس نننسهنناس

  ة يسهننسسإجنن س ضننح س ننيها.سي  لننكس  كحننسساج نند  سعلنن سد ننعسةنناساأعطننسعساج ننيسا
اج يسكننسساجةنن كنساجد كينننس ننيسليا يننس.سييحنننسيطنني سيةننسزاس ح نند سنةننةستساجضنن ك س
ي حيس يس   سجليدا.سج دسيح سعل سعساجيفشسهلهساج د  سعل س عدك س يفةيس،سي دس

سة سهسس  يكدس سسكساجد  ساجحس يك،سيعل هسييحكطس هس  سع يسساج يس عكفيس.س
،سGeiko Muller-Fahrenholzسة ننأساجلهنني يساأج نننسييسغننسكةيس نننيجت

اجنليسع نناس ننعس  لننشساجةيننسزشساجحننسج يسة س ننسس ازحننسسعييايننهسكس نننساجيفنن انسكسك ننياس
س كهس أنساجيسشسع ي سسكفلحينس يسيةكسنساأعطسعساج يسا  ة يهس.سك ياوس

" ال ككن أن اتوقع وجود ماأرة حيي يأتقةر املخيئةونق أفةرادا أو مجاعةات إىل شةإلاعة 
 م ضحاياهو  إاه فعل أليو وصعب " ازع أسنحتهو أما

عيننند سسك نننياساجينننسشساجنننلكنسعل نننياس نننحي اس سأه كننننسيعل نننياسأيفةنننهاسهيكننننس
 عحكنس نسعلاس  س ةنساجةلطنس سجة  سعنس عطسزهاسيك يةن ينسجل ن ساجنليس
 ننيسداعلهننا،سيكةننأجينساج يفنن  س نننسضننحسكسها،س نناسكه نن ينساج فنني ساجننليس عننيجهاس

ياس  ننندك هاسساجنننلا ي،سكةييننننينس ننندس حننن حياسةننننسجحل ا سإكنننسهساج ننني سيك   لنننينس نسكعةنننن س
يكحنن شسإجحننس ساأليس هنناسةننهل.سعينند سسكةةنن ينسد عهنناساجننيا يساجننليس عطننسهاس
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إحةسةنننسسزازفنننسس سج ك نننن،سك ةننننس نس يجننندس ننننننكهاساج حسيننننننس سياج ننننننيتساجننننننداعلي.سإالس
 يهنناسكةييننينس ننيسيفننشساجي ننتس نندس حنن  ياس نننساج ننحي س سجننليأسيكةييننينس نندسَيجَّنندياس

لجةناسهنيساجةن أس نيسس. اس دكداس  ك ن هاسي ه كن هاس ع ن س ننس نحي هاساجةنس   حيس
ع ننن ساجحسطفننننساج نننيسك نننح س هنننسساجطنننسغككنسياج ظلي نننينسعلننن سحننندسةنننياعسعيننند سس

سك ح ينس سجحزاع.
إيننهس  نن سحننحأسداز ننسس  س ةنننساجةننلطنس حة نننسي  غ نننس ننيساجعد ننن.س يننسس

سا عنن كنسيضنك تسعلننكهاس ننيسكاجةنفكينك عينند سسةينتس ننيس ي ننعسس عن  س ننأيييسَةّ نتل
اج كسد .س نساجححأسعلكيسسان  ا س  ةسيزيسسياأعطسعساج يس دسيةينسا  ة يسهنسس ناس
يكح شساأ  س ححأسعيد سس ةينسهلهساأعطنسعسعطن  سيعيند سسيةنينس ندس  حينسس

سا ع كنس  يحسس لكين.س
ي نننساجحننحأسةننلجكسعلنن ساأ ننعسصساجننلكنسك  ننينس  ننسد هاس نسكحنند ياس

طنننسع.ساجحدكننندس ينننسس  ننن   سجكطكنننعسيالسكينننس  س يسكي ننند.سهينننسكسي نننيس ننأيهاسا  ة نننياس ع
س   اسهلهساأعطسعسيي علساجعطياتساجلز نسج ححكحهس. سح ك يس كيسسعيد سسيلِ  ل

س
 قوة 

 هللا الرقيقة 

   
اجحننزاع سيح ننس س ننيس حظنناساجحننسالتسإجنن س نني س  حسجكنننسعلنن سسألجددل لتحقيدد 

سج زس سزلواجظسجاسياج ظلياسعل سحدسةياع،سكة أسغسكةيس يس
"يف املةةةالأ األخةةةتق ال يسةةةتييع البشةةةر تحديةةةد اجلةةةوهر الةةةذي يكةةةّون إاسةةةاايتهو  إاةةةه أمةةةر 
يتإلاو  مقدر،و  ورن اعمةل يف سةبيل تحقيةق الاأةرانق رةن مةدعوون أن اتةذكر بةون كةل 



 

 

077 

077 

الرمحةةة ومثالةةه  وتنةةة هةةي دعوتةةةا ورسةةالتةا: أن  مةا كبشر خمنوو عنى صورة ا  كنةي 
 ة "اابح مرايا لنرمح

 
ي كنناس  كحننسسإجنن سا  ننداعساأ يحننن،س يننس ساج فنني س يس يننس ساج ننحي س سجدييكننن،س يننس س
اج ننحي س  ننديايسسي سزننند يسس يس يننس ساجضنننحكن.سجننكشس ننننساجةننهاسعلكينننسسيننز س  يح ينننسس
جية  نن ساجطفنناساجحننيك س ننيسداعليننس،ساجطفنناساجننليسكعننس ساألي.سإالس نساج يفنن  س

ة سسهيوس نسي  اسةيييسس ح ضنيسسجنضلي،س  ض نسإزاحنسهلهساأ يحنسي  ياسليا يسس
سي ييسسع ضيسسا ع كنسجضلي.س

ي نننننس ننننا،س نسييفنننن سأيفةننننيس،سك ضنننن نس  ننننياس ك  يننننسساجح ك كننننن.سي  نننندانس
حنني  يسساج زكفننن،سةننياعسةسيننتسحنني  ساج فنني ،سايساجحس نننسإجنن سإعفننسعسإ ةسيكنننس نس

اسهنلاساأجناسإالسك لأسعلكيسسايةةنس يسساج حسينس سياأجناساجنداعلي.سالسيةن طكعس نسي   ن
إلاساة  ننفيسسلا يننسساجح ك كنننسي اعسةنناساأ يحنننسي د ةيننسس أييننسسإلاسةيننسس يةةنن كن،س إييننسس
   ناسي حلن س ننسانسيع فنيسي اعس  يح ينس،س   نناسي حلن س ننس كننسحني  سك ةنننس نس
ي ي حهننس.سعينند سسينند كسايةةننس يس،سالس ي ننأسجيننسسجلي نني سضننحسكسساالة زننسأ،سعينند سس

س ي أسجيسسأنسي حياسإج سطيايكشس نساجزهيسياجعنكلع.سي يس  سجيسساجح ك ي،سال
إد اةيننسساليةةننس يسسي  سجيننسسكةنن شسجيننسس ؤكنننس  ننساسا عنن كنسياج حنن  سعلنن س ك نن هاس
اج عفكنننس حننتسايةةننس هاسي  ةننزهاسعلنن ساجننلات.س حكسيننسسكةننينسهننلاساالة  ننس س فننز س

اج ح نن،س يساجظلا،سجحظنس  س ةن،سجحظنسيح ن،سيجحظنس يي س نأ يس ننسج نسعسإجنهس
اجننليسكة نن سجيننسس أييننسسيةنناسا عنن كنس ح ي ين.ي ي ننيساج غ نننس كيننسسجليحننياسإجنن س
اجة ساسياجةفسحس نس  ناسة نساسليا ينس،سيلياتسا عن كن،سية نساس  سع ينسسياجحنسجا،س
يعينند سسي غننأس ننيساج حنن  سجيحنن  سا عنن كن،س يجنندسطس نننس دكنند س ننيسداعليننس،سطس نننس



 

 

078 

078 

ج حننن ساأح ننن سعنننس  كنس ننننساجح يدكننننسا  ي حثس نساا.سيةينسة سسجيسةيسسيح ن س
إجنن ساجح كننن.سيةنن طكعس نسي نند سييحننك س ح  لننكنس جنناساجعةننس  سيي   نناساج حسيننس سأنس

سح سس دكداسييعكسس دكداس سجلاتس دس ليشسجيس.
ال دس نسدعي سكةي سجل لكلكنسإج س ح نس عدازهاس دس دتسةطي سيكنسعط  س

نس ننسهديهسيهننيسك ن س ننيس يا هنننسعلنكهاسي   ننسسجناسك نند س حنندلس نيهاس فه ننهسإالس حندس 
اج ؤةننسعساجننندكيكينس نننيسي  نننهسيكةنننلكسط ك ننسس ننن سعسسيعطننن اسإجننن ساج ح ننننسياجح ك ننننس
ي ح كنن ساج ةننحي كن،سي ه ننياسعينندهسس ّيننهسط كنن س دكنندسجلحنن ا س نننس  نناساجةننلاس
يةةنن ساجةلةننلنساج ننيسك ننديس نسالسيهسكنننسجهننسسجليةننحس ساج  نن ي.س ح نننساج ةننكزكنس

اسةننأ  ادس   ننسسكةييننينس ةنن يسحل نننس ف غنننس نننساجعنني سإجكيننسس حيننيس نسييظنن سإجننكه
ياج  ع،س ة يسجعحنسزصس عحنك ها،س ةن يسحنس  هاسيس س حط نهاسوسإجن ساج ني ،س
نس يجةنننيهاس  ننن ادس نننسج غاس ننننسةننناس نننيعسك  لةنننينس دةنننكنسي ك ننننسغسجكننننسييفكةننننسيا 
 عحنننهاساجةننن يس عفنننيسي اعس ننند انساجعننني .س ح ننن هاس حينننيساأ ننناسياج ننني س نننيس

نسكحك ننياسحسجنننس ننند ك ساجننلات،س ةنن ييكنس ننيسةنن نساجة  كنننسعس حنن  هاس ننداس نننس 
سياجزهيسياج ي ساجعسصس ها.

 جاسكةنسكةي ،سعيد سس ةنعس  ناسجكلننس ي نهس  ياضنعس  نساس ل كنله،سيغةناس
  دا ها،سيدعسهاسإج س نسكفحلياسيفشساج يع,سكح  سةك سك ةنسجل ي س نس ةن عداس

س سي ح كننن ها؟.سجيفنننياس نننيسةنننح سياةننن ح سدسا عننن كن،س ننندالس ننننس فيكضنننهاساجحكننن
اجحكننس سإجنن س عنن كنسييحنن  هاسيح ننس س نسية  نن س نني ساجحننأسياج  ننس ةنسهننله،ساج نني س

ساج يس حد س نساا.س
 ننيسس4633هننلهساج ؤكننسس سجحننأس  ننديس ةنن حكلنسإيةننسيكس.س ننيسكننياس نننس كننساس

 حةننة ساع  ننساساي نني ز،سي فننتس   يعنننس نننساج  ننساس ننيساي ظننس سانعننداا.س  ننأ س
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ساسي طنني س نسكلحننداس  ننداس  نناسإجنن ساأ نن نننندالس نننننس حنننندساج حةنننني كنس سنعننننداا.س
ةسنساأأس سةةك كلكسنسةيجأ.س حكأسا   س سجلهيا،سإالس ينهسةن شسجلةنسهنس نأنس
كحاس حاساج حةيا.سيهةلاساج ح ساأأسةيجأس    يعنساج  ساس يساج  ني،سحكنثس
ةنننسعدسةننناسياحننندس ننننساج حةنننياسعلنننكهاسعلننن سع ننني سد أساج نننيت.سي حننندس نس نننس ياس

سسي  نيسجيحندهس نسعساجحن اشسي  لنيهسهنيسا عن .س ح لنهسهنلاسةنسنساأأسةيجنأس  كح
س سهداسحكسسعل س نساجحأس  ييس نساج يت.

 يساج زاز ،س  اساأأسة كة كسنسديس ك غكهس عسس4669يحدك سس يسعساس
ةنن نس نننساعي ننهساج ه ننسن.س  ضننياس يننسد  سدكنن هاساجننليسةننسنسك ننعس ننيس يط نننسعطنن  س

عل سحضي ساا،ساجليسكحنأسةناسةنسزنس  ن يس ه نسسسغك س ح كن،سجكةييياس هيدا
ةننسنسدكيننهساجننليسكنندكنس ننه.سج نندس نن كسة كةنن كسنسي ك نننس ننعس  ننهسطلننأس نس فنن شس حنندس

س ي ه.سي كهسسطل ستس ة وس
س

"يف هذا ألة " شكر "ق الذي أقوله من أجل كل شيء يف حيايتق أاا بكل توكيد أعةيكو 
ا صةةديق حلظةة  األخةةتة الةةذي رمبةةا مل وأاةةت أيضةة    أاةةتو أيضةةاق أصةةدقاء األمةة  واليةةوم

تكن واعيا مبا كةت تأعل  أجلق لة أيضاق أريد أن أقوا هذه ألة " شكرا " إىل ] ا  [ 
الةةذي رأيتةةه مةةن خاللةةة  لةومةةل أن انتقةةي  اايةةة يف الأةةردوس كناةةني طيبةةني غأةةرت لةةو 

نة مشيئة خياياهو ) إشارة إىل الناني إىل جااب يسوع يف عمنية صنبه يق لو كاات ت
 آمنيمل إاشاء ا مل "   ا  أبااا كنيةا

 
دعنننني ساج ةننننكشسإجنننن س ح نننننس يحنننننسجنننندكيسس يه نننننس سز ننننن،س يه نننننساجيفنننن ان!.

اأعداع،سدعي سييعدسجل ةكحككنسيغك ساج ةكحككنسعل سحدسةنياعوس نسسالسيةن طكعس
 نسَيحَ لهسجيحديسسية طكعس حلنهس  ةنسعد س ني ساجن يحساجداعلكننسهنله،سهنلهساج ني ساج نيس
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إجننننننن س لنننننننيأس ننننننننسجحنننننننا،س  حةةننننننننسيس  حننننياس لي يننننسساج  ح نننن  س نننننساجعنننني ،س
 يف حنننسعلنن سا عنن كن.س نننسعننلاس يه نننس يحسااسيةنن لاس نني س دكنند س  ةييننسس نننس

ساج  ستس يساجحأ.
س
س
 

 نحن نعمل 

 وهللا يعمل

 
 حنناس ح نننسعنندليي،س  نناسع لكنننس يف  ننيسجيفةنني،سجكةننتسحنند سسسالمغفدد  ،

يس حظنناساأحكننسنسهننيسع لكنننس ةنن ي  سي  ننسسطننيكلس فس زنس،س يكنن اسةنن كحسسجل لننأ.س نن
ك د س سج غ نس يساج ح  سي  ياس يفةيسسة سسيحن،سي نسيي ياس يس ح نس نسكع لفينس
عيننسسي نننس لييننسس يس نننسك نندينسة يس ةننكنسجيننس.س يهننسسع لكنننسعنن ي س نننسةنن نسك ننسس
كح  ييكسيسكس سسالسكح  ييسكسي نسة نساجة اهكنسياج عسي ،سياجةك سإجن ساجح كننس

اجحينننيسياجحطننن س نننيسع لكننننساج حننن  .س ننندس ةنننينس نننسسزاجنننتسهينننسكسينننياهيس س كننننن،سيس
إ  حسضنننست،سيةنننعط،سيجةننننسكي ننندس كضنننسسهنننلهساج غ ننننساج  حسظ ننننس نننيس نسيةنننينس

س ح ا ا.
 يسسعل سك كنس أنسهلهساج غ نس أ يس نساا،ساجليسكحك سع ك سسداعاسةاس

ج  ننساس نسي ي نن سياحنندس يننس،سإالس نس  هيديننسسك ننأس نسك  ا نن س حهننس،سعلنن سةنن كاسا
عنساال  هس سعيد سسك ةلاساجيسشس ةيعسعنس عدازيس،س نسيةن سعننساي  نسدسا عن كنس
ياالي  سصس نس ك  هاسياج  ن ثس لةنسييسساجنليسكيفنثسةن س.س ندسكحينيسلجنكس حنسد نس
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 نسكحنسد ينس عنداعيس،س    نسساةن طحيسس نسي د س فهناسعندييس.سيهنيس حينيسةنلجكس
ح س هننسساجضننحسكس،سي نننس نناساالع فننسعسي اعساجةفننسحسضنندس  ننسع ساج حسةنننساج ننيسك نن

س  سع ساجعي سياالة زسأسياجةعطسياج حي ساجلا ي.
 هنناساجحننديسةننياعس ةننسنسلجننكس ننيسداعليننسس يسعس  يننسس ننزعس هنناس نننسع لكنننس
اج يف  .س إلاسع ليسسعل سلجكسع ناسااس حينس،سيةني دسس نيسكنياس نسس نساال  حنساس

ي  ننياس يفةننيس،س حننسيجكنس هنناسي  نندك سك نند س سالع فننسع.ساجيفنن انسهننيس نسي نند س سجحننأس
ةاس سسهيس هاس كيسس  كحس،س لحلكنس نسكيةة س سسكحك يسسعنساج ح  س  ناسايهكنس س
ةد،س حكثسكة يسإجن ساأ نساس نسسهنيساأة ن س ك ننس كينس.سي لنكسةسينتسحنل سكةني س

ساأعك  وس
 …"" يا أبتق أغأر لوق ألهنو ما يدرون ما يعمنون

 ي 43: 34) لوقا 
ف  سهداس د انساجحداعساج يس فحليس،سي نسيلعن  س حضنيسساجن حاس حييساج ي

 نس حسيس سانحةسشس سجيحد ،ساجعي ،ساجفيض سإجن ساج ن ةنسياج يحندسيااليةن سا.س
هننلهساج نن ةنس ليجنندس نننساج  نننسياج  ننياساج   ننسدا،سيح كنننس نسيةننينس يفةننيسس ننيس  اد يننسس

إجن ساجني اعس سج عنسي سي  سجيس،سح كنس  س ةنس ياه يس.سجاسيحدس ح  نزكنسي  كندكنس
سياأحةساساج ة  ن،س يساجحس نسإج س يةكدسليا يس.س

يعلكنننهسكيجننندسانحةنننسشس سالي  نننسعساجضننن ي يساليف نننسحس لي ينننسسعيننند سسيةنننك س
 حننس،س ح ننس كنسإجنن س حضننيسساجنن حا،س نن ا  كنس حننديسسج عنن سةننياعسةيننسسضننحفسعس اس

إلاسةيننسسيةننك سيحننيس  يكننسع،س   نند كنس يال.سهننلاساالي  ننسعسالس  ا  ننهس  ننسع ساج فنني س
اجح كنساجداعلكن،سجنسكةح سإج سي لساجضحك سياج ح نس سياج ع لن س ناسكةنح سإجن س
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ضنن هاسإجكيننسسأيهنناسك  لةننينس نني سةنن كنس فننننننن شساجيننننننننسشسي  نننننننيدهاسإجنننننننن ساجحيننننننننيس
سياجحط سياج  نساج   سدجن،سيسك حياسهلاساالي  سعسإج س   كلنسا  يسنسجةاسياحدس يس.

  ننس.سيجةنننس جةننيسس  كحننسس نندعيينسإجنن سي ننسجط ع،س ننإنسةنناسهننلاسكةنن ي  سيس
ةننننليكسهننننلهساج حلنننننسجننننيس  ديننننسس نسيحنننناسإجنننن سة سجيننننسسانيةننننسيي،سيسي يلننننأسعلنننن س
االي ةنساسياج  ننعسياجظلناسييح نناس ننس  نناساجةنلا؟سجننيس ند سةنناسياحندس يننسساجكنياسهننلهس
اج حلنننسيا  لننكساج نن سعنسعلنن سانسكيفنن سيكليفَنن سجننه،سالسكحننيدس ليساج سضننيسكنن حةاس

نس نيسعسزل ينسس  نسةنسع لينس،س نعس حند سزيس،س نيس  نسةنسع سد ينسس يسس يس.سحك  سسةينس
سنسيةنننن طكعساجيهننننياسجيحنننن شسيةننننلعس  اس دكنننند .سيجةنننننسدعيننننسسيةننننينس جهييننننس
  ياضحكنس يسط يحينسسأينهسجنكشساج طلنيأس ينسس نسيةنينس لَعلِّحنيساجحنسجا!سيحننس
س،س  ةننسطنسةسزيننستس  نن كن،سكي  يننسساجضننح سياأ ننا،س نندعيينس حننسسج يككنن سعسج ينن

س دعيينسأنسييك س ل س سياحداسةاس   .س
س
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Becoming Human 

 
 Jean Vanier 

 

يبدو لقـارئ كتـا  " صـب   نسـاناأ"  موضـوع المحبـة سـم أ وبسـيطاأ  و  قد
يبدو م الياأ،و الحقيقة التك  را ا ان جـان يانييـم يريـد  ن يـديعنا للـى لعـادة النظـر 

ل.انم يمس  بندواتـم بحذاقـة ليفكـ  اعمـق يك حقيقة موقفنا من الحياة بشكل شام
قلـق لننســان  ال و ــو قلـق المــول، ياإلنســان يخـاف مــن الوحــدة ألنـم يخــاف مــن 
المول،ويكشف لنا يانييم  ربنا من  ذا القلق للى انتماء سطحك بجماعـة تمنحنـا 
الطمننينــة باصــطناع صــراعال تغطــك جــو ر قلقنــا، ويعيــد بنائنــا يــك انتمــاء  صــيل 

و معنى الوجود، يانييم يستخدم مر ة  ـك األخ المعـاق ينعيـد بنـاء يمـم للى جو ر 
و يعل المحبة معم ولم ومن خ لم. جان يانييم يريد ان يدلنا على طريـق الوجـود 

 على األقل!!.…اإلنسانك و معنى ان "نحيا بالنعمة"، يلنقر  كتابم مرتين
 بطـكد. با ـر                                            

 1000بغداد/                                        
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