
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةلاسر

ةبيبّشلل يملاعلا مويلا ةبسانم يف

(39 ،1 اقول) "ًةَعِرسُم تَضَمف ُميرَم تَماق"

 

،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ

"َكِلْوَق ِبَسَحِب يل ْنُكَيلَف ،ّبَّرلا ُةَمَأ انَأ" :وه امنب يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلا عوضوم ناك
هللا ةوعدو – 2023 ةنوبشل -وه ديدج فده وحن انقيرط انفنأتسا ،ثدحلا كلذ دعب .(38 ،1 اقول)
ةملك يف انلّمأت ،2020 ةنس يف .ةريسملا عباتنو موقنل ،انبولق يف اهادص دّدرتي ةحلملا
ةّيصخش انتمهلأ ،ةيضاملا ةنسلا يف .(14 ،7 اقول) "!ْمُق :َكَل ُلوقَأ ،ىتَف اي" :عوسي
ُلَعجَأس !ْضَهنا" :تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا هل لاق يذلا ،لوسّرلا سلوب سيّدقلا
نع انلصفت تلاز ام يتلا ةرتفلا يف .(16 ،26 لسّرلا لامعأ عجار) "ايْؤُّرلا ِهذهِل اًدِهاش َكنِم
دعب ةرشابم (39 ،1 اقول) "ًةَعِرسُم تَضَمو تَماق" يتلا ،ةرصاّنلا ءارذع عم ريسنس ،ةنوبشل
وه ةثالّثلا عيضاوملا يف كرتشملا لعفلا .تاباصيلأ اهتبيرق دعاستل تبهذو ،ةراشبلا
ىلع ظاقيتسالا”و ،“ةمايقلا” ىنعم اًضيأ هيف – اًدّيج هرّكذتنل – ريبعت وهو ،“تماق/ماق”
.“ةايحلا

نم تناع يتلاو ،برحلا ةاسأم ببسب ةّيرشبلا قّزمت يتلا ،ةريخألا ةبعّصلا تاقوألا هذه يف
قيرط ،اهلثم بابّشلا اهّيأ ،مكل اًصوصخو عيمجلل ميرم تحتف ،ةحئاجلا ةمدص نم لبق
يف مكنم نوريثكلا اهشيعيس يتلا ةربخلا ّنأ ،ةّدشب نمؤأو ،ىّنمتأ .ءاقللاو براقّتلا
- بابّشلا اهّيأ مكل ةديدج ةيادب نوكتس ،ةمداقلا ةنسلا نم سطسغأ/بآ يف ،ةنوبشل
.ءاعمج ةّيرشبلل - مكعمو

 

ميرَم تَماق

اهعضو ببسب اهفواخمو اهمومه ىلعو ،اهسفن ىلع زّكرت نأ ميرم ناكمإب ناك ،ةراشبلا دعب
يف ّيرحلاب ترّكفو .هللاب اهتقث ّلك تعضو ،كلذ سكع .كلذ لعفت مل اهّنكل .ديدجلا



ةراشب ّنأ نم مغّرلا ىلع .ةكرحلاو ةايحلا ثيح ،سمشلا ءوض عم تجرخو تماق .تاباصيلأ
،اهتكرح فَّقوتت ملو رّثأتت مل ةباّشلا ّنأ اّلإ ،اهططخ يف “لازلز” هبش تثدحأ ةمداّصلا كالملا
ّيحلاو حوبذملا لمحلا نآلا ذنم اهلخاد يف لمحت اهّنإ .ةمايقلا ةّوق وهو ،اهلخاد يف عوسي ّنأل
لكيه ميرم تحبصأ .اهتايحل ططخلا لضفأ يه هللا ططِخ ّنأ ةقثاو اهّنأل ،تكّرحتو تماق .اًمئاد
،ةمدخلا يف اهسفن عضتو جرخت يتلا ةسينكلاو ،ريست يتلا ةسينكلل ةروصو ،هللا
!ةّراّسلا ىرشبلا لمحت يتلا ةسينكلاو

مظعأ وه ،“اًّيح” هؤاقلو ،ةّيصخشلا انتايح يف تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا روضح رابتخا
اًروف ةكرحلا ىلع لمحي هّنإ .هناكم يف “اًدماج” اًدحأ كرتي نأ نكمي ال رون راجفنا وه ،ّيحور حرف
ذيمالّتلا كّرح ام اذه .ءاقللا اذه حرفل دهشنلو ،نيرخآلا ىلإ ىرشبلا هذه لمحنل انعفديو
ِنيتَعِرسُم َربَقلا اتَكرَتف" :ةمايقلا تلت يتلا مايألا يف ثدح ام اوريو اوعرسي يكل لئاوألا
.(8 ،28 ىّتم) "ىرْشُبلا ِنالِمحَت ِذيمالَّتلا ىلِإ اترَدابو ،ميظَع ٍحرَفو ٍفوخ يف امُهو

انعفدي ،نيَلعفلا نيذه عم .“ماقو ظقيأ” :نيَلعف اًبلاغ ةمايقلا ثدح نع تاياورلا مدختست
.ةقلغملا انباوبأ ّلك ةبتع زواجتن يكل اندوقي هكرتنل ،رونلا ىلإ جرخن نأ ىلإ عوسي ّبّرلا
،ةّيحيسم ةعامجو عوسي ّبّرلا ذيمالت اننوكب ،اًضيأ نحن .ةسينكلل ةرّبعم ةروص اهّنإ"
نأب عوسي ّبّرلل حامسللو ةمايقلا ةّيكيمانيد يف لوخدلل اًعيرس موقن نأ ىلإ نوّوعدم
ةبسانم يف سيسنرف ابابلا ةسادق ةظع) "اهيلع انَّلُدَي نأ ديري يتلا قرطلا ىلع اندوقي
.(2022 ناريزح/وينوي 29 ،سلوبو سرطب نيَسيدقلا ديع

هتروص يف لّمأتيل ةآرملا مامأ دّمجتملا ريغ ،كّرحتملا بابّشلل جذومن يه عوسي ّبّرلا ّمأ
،حصفلا ةأرما اهّنإ .جراخلا وحن اهّلك ةعفدنم اهّنإ .تينرتنإلا ةكبش يف “دّيقملا” وأ ةّصاخلا
ةوخإلا ،نيرخآلا وحنو ،هللا وه يذلا ريبكلا رخآلا وحن اهسفن نم جورخ ،مئاد جورخ ةلاح يفو
.تاباصيلأ اهتبيرق تناك امك ،ًةجاح مهرثكأ امّيس ال ،تاوخألاو

 

ًةَعِرسُم تَضَمف ...

ةعرسم تقلطنا ميرم ّنأ ،اقول ليجنإل هحرش يف ،وناليم نم سويسوربمأ سيّدقلا بتك
يذلا سامحلا عم ،صالخإب ةمدخلا يّدؤت نأ يف بغرتو دعولاب ةديعس تناك اهّنأل" لبجلا وحن
؟ىلُعلا وحن اّلإ ،ةعرسم بهذت نأ اهنكمي ناك نيأ ىلإف ،هللاب تألتما .ّيلخادلا اهحرفب اهألم
لمحلو ،ةمدخلل اهعافدنا يه ميرم ةعرس ،كلذل ."ءاطبإلا لَّمحتت ال سدقلا حوّرلا ةمعن
.سدقلا حوّرلا ةمعنل ةيروفلا اهتباجتسالو ،ةّراّسلا ىرشبلا

ريغ َقبت ملو ،عجارتت ملف .ةّنسملا اهتبيرق ةجاح تعمس ،عمست اهسفن ميرم تكرت
ةّيمانيد اهتايح ىلع اذه ىفضأف .اهسفن يف اهريكفت نم رثكأ نيرخآلا يف ترّكف .ةيلابم
نم اهارأ يتلا تاجايتحالا عم لعافتأ فيك :هسفن لأسي نأ مكنم ٍدحاو ّلكل نكمي .ةسامحو
ال ،ديكأّتلاب ؟ةمدخلل اًّدعتسم نوكأو ّمتهأ مأ ،مزتلأ ال يك رّربم يف ةرشابم رّكفأ له ؟يلوح
،مكنم نيبيرقلا لكاشمب اوأدبت نأ مكنكمي امّبر ،نكل .اهّلك ملاعلا لكاشم ّلح مكنكمي
.“طيحملا يف ةرطق دّرجم وه تنأ هنيلعفت ام” :ازيريت مألل ةرم اولاق .مكدلب اياضقبو
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.“ةدحاو ةرطق طيحملا صقنيس ،هلعفأ مل نإ ،نكل” :تباجأف

نم ةرايز نورظتني ملاعلا يف سانلا نم مك .ةعرسب كّرحتن نأ بجي ،ةّحِلُمو ةيلمع ةجاح مامأ
نوجاتحي نيئجاللاو ،نيجاسملاو ،ىضرملاو ،نيّنسملا نم مك !مهب ينتعي يكل ام صخش
!ةالابماللا زجاوح زواجتي تخأ وأ خأ ىلإو ،مهل انترايزو ،ةفوطعلا انترظن ىلإ

ةجردل ،كّرحتلا ةرورضب نورعشت مكلعجي يذلا ام ؟ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ ،مككّرحت “ةعرس” ةّيأ
لثم دئادشب اوبيصأ نيذلا – نوريثك ؟مكناكم نيدماج اوقبت نأ نوعيطتست ال مكّنأ
ثدح اذامل :نولءاستي – خانملا ثراوكو ،فنعلاو ،رقفلاو ،ةّيرسقلا ةرجهلاو ،برحلاو ،ةحئاجلا
عجار) ؟نَمِل انأ :يدوجولا يرهوجلا لاؤّسلا دراوتيف ؟نآلا اذاملو ؟ديدحّتلاب انأ اذاملو ؟يل اذه
.(CHRISTUS VIVIT، 286 ايحي حيسملا ،سدونيسلا دعب ام يلوسرلا داشرإلا

مهعسي الو ّبّرلا نم ةزّيمم بهاوم اوّقلت نيذلا ةعرس ُلثم يه ةّباّشلا ةرصاّنلا ةأرما ةعرس ّنإ
ةعرس اهّنإ .مهريغ ىلع ضيفت اهوربتخا يتلا ةريبكلا ةمعنلا اولعجي نأ اّلإو ،اهتكراشم اّلإ
يتلا ةّباّشلا لاثم يه ميرم .مهتاجايتحا قوف نيرخآلا تاجايتحا نوعضي فيك نوفرعي نيذلا
نيعبات نوكن امدنع ثدحي امك - مهتقفاوم وأ نيرخآلا هابتنا نع ثحبلا يف اهتقو عّيضت ال
،ليصألا لصاوّتلا نع ثحبتل كّرحتت يه لب – ّيعامتجالا لصاوّتلا لئاسو ىلع “ينبجعأ” ــل
.ةمدخلاو ةّبحملا نمو ،ةكراشملا نمو ،ءاقللا نم يتأي يذلا

ميرم تلاز ام ،اهتبيرق روزتل ةّرم لّوأل اهتيب ميرم ترداغ نأ ذنمو ،هدعب امو ةراشبلا ِثَدَح ذنم
هللا َنَكَس ْنإ .اهتبحمو اهنوع ىلإ نيجاتحملا اهءانبأ روزت يكل ةنمزألاو تافاسملا زاتجت
ميرم ةرايزل نودهشي سانلا نم مك .انل تخأو خأ ّلك بلق ىلإ ةرشابم اندوقي هّنإف ،انتريسم
- اهبعش ميرم تراز ،نورقلا ّرم ىلعو ،ضرألا ىلع ةيئاّنلا نكامألا نم مك !انّمأو عوسي ّمأ ،مهل
ريست هللا ّمأ .ميرم هرزت مل ضرألا هذه ىلع ناكم دجوي ال ،اًّيلمع !- ةّصاخ ٍمَعِنب وأ تاروهظلاب
قلقلا نم انباتني ام انعم لّمحتتو ،ةّبحملاب ءيلملا اهنانح اهعفدي ،اهبعش طسو يف
اهؤانبأ اهيلع قّفدتي ،اهل ةصّصخم “اليبك” وأ ،ةسينك وأ ،رازم دجوي امثيحو .نمزلا تابّلقتو
،دايعألاو ،ّجحلا تالحر .ةّيبعشلا ىوقّتلا نع ريبعتلل قرطلا نم مك .ةريبك دادعأب
نيب ةّيحلا ةقالعلا ىلع ّلدت ةيلمع ىرخأ ةلثمأو تويبلا يف روّصلا لابقتساو ،تاعّرضتلاو
!ةلدابتم ةرايز يف ،اهبعشو عوسي ّبّرلا ّمأ

 

رخآلا وحنو ىلعألا وحن اًمئاد انعفدت ةدّيجلا ةعرّسلا

ىلع ،ةئّيسلا ةعرّسلا اًضيأ كانه .رخآلا وحنو ىلعألا وحن اًمئاد انعفدت ةدّيجلا ةعرّسلا
ةطاسبب ءيش ّلك ذخأنو ،ّيحطس لكشب شيعن نأ ىلإ اندوقت يتلا ةعرّسلا لاثملا ليبس
امدنع ةعرّسلا ،اهلمعن يتلا رومألا يف اًلعف كراشن نأ نودو ،مامتها وأ مازتلا نود ،ةّفخو
.كلذ يف انبولق ىّتح الو انلوقع عضن نأ نود ،نيرخآلا ىلع دّدرتنو ،لمعنو ،سردنو ،شيعن
نيرخآلل اًّقح عمتسن ال امدنع ،ةلئاعلا يف :صاخشألا نيب تاقالعلا يف اذه ثدحي نأ نكمي
بيجتسيو انعّتمي نأ قيدص نم رظتنن امدنع ،تاقادّصلا يفو ،اًدبأ مهل اًتقو صِّصخن الو
ىّتحو ،انيلإ ةجاح يفو ةمزأ يف هّنأ انيأر نإ رخآ ىلإ بهذنو ةرشابم هبّنجتن ّمث ،انتابلطتمل
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اوفرعي ىتح نوربصي نيذلا مه نوليلق ،نيبوطخملا نيب ،ةّيفطاعلا تاقالعلا يف
يفو ،ةسردملا يف هدجن نأ نكمي هسفن فّرصتلا اذه .قمعلا يف اًضعب مهضعب اومهفيو
نم ةعرسب اهشيعن يتلا رومألا هذه ّلك ،اًنسح .ةّيمويلا ةايحلا يف ىرخأ تالاجم يفو لمعلا
ُراكفَأ" :يلي ام لاثمألا رفس يف أرقن .ةميقع ىقبتس اهّنأ وه رطخلاو .اًرمث َيِتؤُت نأ بعّصلا
.(5 ،21) "زَوَعلِل وه امَّنِإ - ةئّيسلا ةعرّسلا – ٍلوجَع ُّلُكو ،ْحيِّرلِل يه امَّنِإ ِّدِجُملا

تَّسحأ !لامجلا ةياغ يف ءاقل ثدح ،تاباصيلأو اّيركز تيب ىلإ اًريخأ ميرم تلصو امدنع
ّلك اهيدل ناك .اهتخوخيش يف اًنبا اهحنم يذلا ،هللا نم اًبيجع اًلّخدت اهسفن يف تاباصيلأ
ةعفدنم لب ،اهسفن نم ةئلتمم تسيل اهّنكل ،اًلّوأ اهسفن ىلع مّلكتتف أدبتل بابسألا
حوّرلا نم تاباصيلأ تألتما ،اهمالس تعمس نأ ام .اهنطب ةرمثو ةّباّشلا اهتبيرق لبقتستل
عضن امدنعو ،ةّيقيقحلا ةفايضلا شيعن امدنع ،حوّرلا تاعافدناو تآجافملا هذه ثدحت .سدقلا
:(6-5 ،19) اقول يف أرقن .اّكز ةصق يف هارن ام اًضيأ اذه .انسفنأ ال ،لّوألا ناكملا يف فيّضلا
،لَجَع ىلع ْلِزنا اَّكَز اي :هل َلاقو هَفْرَط َعَفَر ،[اّكز ناك ثيح] ناكَملا َكلذ ىلِإ ُعوسي َلَصَو اَّمَلف"
."اًرورسَم هَفاضَأو لَجَع ىلع َلَزَنف .َكِتيَب يف َموَيلا َميقُأ نَأ َّيَلَع ُبِجَيف

اّمل ىلوألا ةّرملا تناك :عّقوتم ريغ لكشب انئاقلل ءاج عوسي ّنأ اّنم نيريثكلل ثدح
ةمحّرلا ةرظنبو ،تانادإلاو ةقبسملا ماكحألا بايغو ،مارتحالابو ،اّنم ريغلا برُقب انْسَسحأ
ال عوسي ّنأ اًضيأ انرعش لب ،بسحف كلذ سيل .نيرخآلا يف لبق نم طق اَهَقلن مل يتلا
راثأ .هتايح انكراشي نأ ديريو ،انعم ىقبي نأ ديري لب ،ديعب نم انيلإ رظني نأب يفتكي
لكشب هتفرعمو هعم ءاقبلل عافدنالاو ،هلبقتسن نأل ةعرّسلا انيف ةربخلا هذه حرف
ىنعم نيَخيّشلا نيذه نم مّلعتنل !عوسيو ميرم افاضتسا اّيركزو تاباصيلأ .لضفأ
ينعي اذام ،مكتاعامج يف خويّشلا اًضيأ اولأساو ،مكدادجأو مكيدلاو اولأسا !ةفايّضلا
نيذلا ةربخ ىلإ اوعمتست نأ دّيجلا نم .نيرخآللو هلل نيفايضم اونوكي نأ مهل ةبسّنلاب
.مكوقبس

وحنو ،ةّيلمع تاءاقل وحن ديدج نم ةعرسب اوقلطنت يكل تقولا ناح دقل ،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ
يف ةريبكلا تاباصيلأو ةّباّشلا ميرم نيب ثدح امك ،اّنع فلتخم وه نمل يقيقح لابقتسا
نيبو ،ةّيعامتجالا تاقبّطلا نيبو ،لايجألا نيب - تافاسملا ىلع بّلغتن طقف اذكه .ّنّسلا
اًمئاد مه بابّشلا .اًضيأ بورحلاو – عون ّلك نم تائفلاو تاعومجملا نيبو ،ةّيقرعلا تاعومجملا
،ةركاذ مهيدل نوكت نأ طرش ىلع نكل .ةمسقنملاو ةأّزجملا ةّيرشبلل ةديدج ةدحو يف لمألا
ىلإ برحلا دوعت نأ ةفدّصلا ليبق نم سيل" .ّنّسلا رابك مالحأو يسآم ىلإ اوعمتسا نإ طقفو
ةسادق ةلاسر) "يضاملا نرقلا يف اهشاع يذلا ليجلا هيف يفتخي يذلا تقولا يف ابوروأ
نأ ىلإ ةجاحب نحن .(نّسلا رابكو دادجألل يملاعلا مويلا ةبسانم يف سيسنرف ابابلا
ىلع بّلغتن ىّتحو ،خيراتلا سورد ىسنن ال ىّتح ،ّنّسلا رابك عم بابّشلا فلاحتي
.نمّزلا اذه يف فّرطتلاو باطقتسالا

َنيذَّلا ُمُتنَأ ،عوسَي ِحيسملا يف" :لاق ،سسفأ لهأ ىلإ بتك امدنع سلوب سيّدقلا نلعأ
ِنيَتعامَجلا َنِم َلَعَج دَقف ،انُمالَس هَّنِإف .حيسملا ِمَدِب َبِراقَأ مُتلِعُج دق ،َدِعابَأ ِسْمَألاب اوناك
باوج وه عوسي .(14-13 ،2) "ةوادَعلا ِيَأ ،امهَنيَب ُلِصفَي يذَّلا َزِجاحلا هِدَسَج يف َمَدَهو ةدِحاو ًةعامَج
تبهذ امدنع اهلخاد يف هلمحت ميرم تناك ،باوجلا اذهو .نمز ّلك يف ةّيرشبلا تايّدحت ىلع هللا
تلمح اهّنأ يه ّنّسلا يف ةمدقتملا اهتبيرقل ميرم اهتحنم ةّيده مظعأ .تاباصيلأ ءاقلل
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ال ،نكل .اًّدج ةنيمث يه اهل اهتمّدق يتلا ةّيلمعلا ةدعاسملا ،اًضيأ ،ديكأتلاب .عوسي اهيلإ
نطب يف عوسي روضح لثم ريبك ىنعمو ميظع حرفب اّيركز تيب ألمي نأ هناكمإب ناك ءيش
دّرجمب ،عوسي ،ةّيلبجلا ةقطنملا كلت يف .ّيحلا هلإلا نكسم حبصأ يذلا ،ءارذعلا ميرم
،تمصب ،نلعأ :“لبجلا ىلع ىلوألا هتظع” نلعأ ،ةدحاو ةملكب قطني نأ نود نمو ،هروضح
.هللا ةمحرل مهسفنأ نوملسي نيذلا نيعضاوتملاو راغّصلا بيوطت

وه ،معن !عوسي وه ةسينكلا اهلمحت يتلا ىربكلا ةلاسّرلاو ،بابّشلا اهّيأ ،مكيلإ يتلاسر
ميرمو .اهاّيإ انحنم يتلا ةديدجلا ةايحلاو هصالخو ،اّنم دحاو ّلكل ةيهانتماللا هتّبحمو ،هسفن
اهلصون فيكو انتايح يف ةريبكلا ةّيطعلا هذه لبقتسن فيك انمّلعي يذلا جذومّنلا يه
ةّيخسلا هتمدخلو ،ةفوؤرلا هتّبحمل نيلماحو ،حيسملل نيلماح انرودب حبصنف ،نيرخآلا ىلإ
.ةمّلأتملا ةّيرشبلل

 

ةنوبشل ىلإ اًعم انّلك

ونينوت نارطملا اهنع بتك اذكه .اّنم ةدحاو تناك .مكنم نيريثكلا لثم ةاتف تناك ميرم
.ةقيمعلا راحِبلا يف يرحبت نأ كل اًرّدقم ناك هّنأ اًدّيج مَلعَن نحن [...] ،ميرم ةسيّدق اي" :وّليب
ىلإ كلزنن نأ ديرن انّنأل سيل اذه ،انلحاوس نم برقلاب يرحبت نأ ىلع كانمغرأ نإ نكل
نأ كنكمي ،انطابحإ ئطاوش نم اًدج ةبيرق ِكارن امدنع انّنأل لب .ةقيضلا انلحاوس تايوتسم
ميرم) "ةّيرحلا تاطيحم يف ،كلثم ،ةرماغملا ىلإ اًضيأ نحن نوّوعدم انّنأب انرئامضل يدكؤت
.(13-12 ،2012 ،ولواب ناس ةعبطم ،انماّيأ نم ةأرما

نينرقلا يف نوريثك بابش رداغ ،ةّيثالثلا هذهل ىلوألا ةلاسّرلا يف تركذ امك ،لاغتربلا نم
اوكراشيلو ،ةلوهجم ملاوع ىلإ -نوريثك نولَسرم مهنيب نم - ،رشع سداسلاو رشع سماخلا
يف سيسنرف ابابلا ةسادق ةلاسر عجار) ىرخأ مّمأو بوعش عم عوسي عم مهتربخ اًضيأ
تدارأ ،نيرشعلا نرقلا ةيادب يف ،ضرألا هذه ىلإو .(2020 ةبيبّشلل يملاعلا مويلا ةبسانم
ةّيوقلا ةلاسّرلا لايجألا عيمج ىلإ اميطاف نم تقلطأ ثيح ،ةّصاخ ةرايزب موقت نأ ميرم
ةدحاو ّلك ىلإو دحاو ّلك ىلإ .ةّيقيقحلا ةّيرحلاو دادترالا ىلإ وعدت يتلا هللا ةّبحمل ةلهذملاو
غلبيس يذلا ،تاّراقلا ربع بابّشلل ريبكلا ّجحلا يف ةكراشملا ىلإ ةّراحلا يتوعد دّدجأ مكنم
،ةمداقلا ةنّسلا نم سطسغأ/بآ يف ةنوبشل يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلا يف هتورذ
لفتحنس ،كلملا حيسملا ديع يف ،مداقلا ربمفون/يناّثلا نيرشت 20 يف هّنأ مكرّكذأو
اذه يف .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةرشتنملا ةّصاخلا سئانكلا يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلاب
– ةايحلاو ةلئاعلاو نيّيناملعلا ةرئاد اهتردصأ يتلا ةريخألا ةقيثولا نوكت نأ نكمي ،ددّصلا
اًّدج ةديفم - “ةّصاخلا سئانكلا يف ةبيبّشلل يملاعلا مويلاب لافتحالل ةّيوعر تاهيجوت”
.بابّشلا ةّيوعر يف نولمعي نيذلا صاخشألا ّلكل

ديدج نم اوربتخت نأ مكنكمي ةبيبّشلل يملاعلا مويلا يف هّنأ ملحأ ،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ
اًعم نودجتس ،ةلزعلاو داعتبالا نم ةليوط تارتف دعب .تاوخألاو ةوخإلاو هللا عم ءاقللا َحرف
ةحلاصملا قانعو ،لايجألا نيبو بوعّشلا نيب ّيوخألا قانعلا حرف – هللا نوعب - ةنوبشل يف
يف ةبغّرلا مكبولق يف سدقلا حوّرلا مرضُيل !ةلَسرُملا ةديدجلا ةّوخألا قانعو ،مالّسلاو
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تقو ناح نآلا .ةفئاّزلا دودحلا نع اوّلختتف ،ّيسدونيس بولسأب اًعم ريّسلا حرفو ضوهّنلا
هذه يف !عيمجلا ىلإ هلصونلو ،انيف عوسي ،ميرم لثم لمحنلو !ةعرسب ضهننل !ضوهّنلا
نم كرابأ !مكيف حوّرلا هلمعي نأ نكمي ام اولّجؤت ال ،اومّدقت ،مكتايح يف اًّدج ةليمجلا ةلحرملا
.مكتاوطخو مكمالحأ يبلق ّلك

 

لاقتنا ديع يف ،2022 سطسغأ/بآ 15 موي ،نارتاللا يف اّنحوي سيّدقلا اكيليزاب ،امور
.ءامّسلا ىلإ ءارذعلا ميرم انتدّيس
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