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ءاشنإ
ايقيرفأ

ةظفاحملا
.ةنكادلا ةرشبلا يوذ سانلا نم ةيسيئرلا ةحفصلا .ةيرشبلا دهم ايقيرفأ

.ريغ ةيجراخلا فينعلا سانلا ارايخ نوكي نأ ايقيرفأل ةعطاقم ءاشنإ

) .ةطرش( نوناقلا ةاعدو تاباختنالاو نيناوق عضو نمضتي
!!! لحلا ادبأ فنعلا  ...ءاغوغلا ،شيجلا ،نييوضوفلا !ال
ةيرامعتسالاو ةيئالولاو ةينطولا ةباذإ قيرط نع ةيلحملا ةموكحلا سيسأت متي
ةبختنملا ةموكحلا ةيلحملا مل ةموكحلا نكلو ميلاقألاو تاعطاقملاو ةموكحلا
ةموكحلا  2كانه ".وتسفيناملا بها نوناق" ساسأ ىلع روتسد اهيدل اثيدح
) .يلحم( رياشو )طسو( ميلقالا ةموكح :ةبختنملا

)عون يأ نم كلامم( ةيثارو ةاغطلاب
،تاراقعلاو لوصألاو بصانملاو نيوانعلا يف قح يأ بجش شرعلا نع لزانتلا
دساف ،ةبذاكلا مانصألا" يه كلامم ،يكلملا .لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا يف
ةورث عيضتو ملظلاو يرصنعلا لصفلا ةورثلا نوذفني نيذلا ،ةيوبخن
.ةدئافلا ةميدع ةهبأ ىلع بوعشلا

نأ ضفر ، (wmw1) .ةيعوبسألا روجألا ىندألا دحلا ىلع ةلماع نوكت دق ! ةظوحلم
 R7 .ةسنآلا مكحلاو ءاعدالا يف جئاتنلا ةيعاوط لزانتي
 R7 .ةسنآلا ةيمازلإ ةباينلا !نومرجم ةيسايسلا ةاغطلاب
دراوملاو ةيركفلا ةيكلملاو لوصألا( ةيبنجألا ةيكلملا عيمج ءاغلإ
ةموكحلاو  ".نورك " ةيلحملا ءاشنإ .ضيوعت نود مهتاكلتمم عيمج ةرداصم .. ) ،
لادبتسا !ةلءاسملل ليقو .ةيبنجألا ةيكلملاب حامسلا دنع ةنايخلا بكترت
 R7ةسنآلا مهتمكاحمو
،ةدحتملا ممألا ، G 7،ةدحتملا ممألا ةطبار( ةيملاعلا تامظنملا عيمج قالغإ
!ةملوعلا ةياهن )  ...ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم

!مهرذح .ةلصفنم لئابق  7نم ميمصت "  1GODsةملوعلا ضراعت
!!!" تاريذحت' '' 1GODs
ةيلاملا تامزألا) ،-يملاعلا ةراجتلا زكرم( "جاربأ مأوتلا" نم ل قحس
ندنل ةنيدمو )لبولج(
(Brexit) .
ةيبنجأ دعاوق .ةئبعتلا اهلاسرإو ةيبنجألا ةيركسعلا دعاوقلا ةفاك قالغإ
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".مئارج" يه لالتحالاو وزغلا !لالتحالا يه
لادبتسا ".ةنايخلا" نوبكتري 'لالتحالا' حامسلا ةموكحلاو
 R7 .ةسنآلا كرتت ال نأ نيلتحملاو ةموكحلا ةاضاقمو

تاراضحلا تعضو اهنأ .ةنكادلا ةرشبلا يوذ سانلا نم ةيسيئرلا ةحفصلا .ةيرشبلا دهم ايقيرفأ
راهنألاو )طسوتملا ضيبألا رحبلاو يدنهلا طيحملا ،يسلطألا طيحملا( لحاوسلا لوط ىلع
) .يزيبماز ،ريئاز ،رجينلاو لينلا( ةيسيئرلا

،بوطلاو )دبعم ،مرهلا ،ةلسملا( رجحلا يف ءانب .كلفلا ملع نم يلصألا نيعرتخملا مه دوسلا
تارضحتسمو نوباصلاو تامامحلا( ةفاظنلا ) ،نيتاسبلاو قئادحلا( ةنتسبلاو
)..دادعأ( تايضايرلا ) ،ليمجتلا

،ةيسامولبدلا( ةسايسلاو ،ءايزيفلاو ) ،يدرب قرو( ةقرو )...لوبط( ىقيسوملاو نداعملاو بطلا
،براوق( لقنلاو ،عساو قاطن ىلع  agricu- ltureسرامت ) ،ةراجتلا ةيقافتاو مالسلا ةدهاعم
) .ةيفيلغوريهلا( ةباتكلا يراج ) ،يرلل تعضو يتلا مظنلا( هايملا ةرادا  ...) ،لفاوق

ةدايزو فافجلا تاجوم تدأ دقو .تاراضحلا ىهتنا خانملا ريغت
ةجرد .ةيربلا تاناويحلاو تاتابنلاو ،سانلا ثادحإ تاعاجملا
.خانملا ريغت ديزي ثولتلا نم ةيلاع

تاظفاحملا مت .ايقيرفأ رضي ىرخألا تاظفاحملا نم ثولتلا
.نورق ةدعل ايقيرفأ رضي ىرخألا
نويكريمألا :ايقيرفأ نم نوثولملا ،ةازغلا ،نوساخنلا ،نوبهانلا ،نيلغتسملا
ةينيصلاو نييطنزيبلاو ةيدنلوهلاو نييكيجلبلاو نييروشآلاو برعلاو
سرفلاو نيينودقملاو نابسإلاو نييلاطيإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو
، ...لادنولاو ،نامورلاو ةيلاغتربلاو نييقينيفلاو
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ةيكلملاب حمست يتلا ةيقيرفألا لودلا موقتو !ةنايخلا يه ةيبنجألا ةيكلملا
جراخ نم ةيركسع تادحو حامسلا ةيقيرفأ ةلود يأ .مهبعش نونوخي ةيبنجألا
نم ةقرس وه ىرخألا تاظفاحملا ىلإ دراوملا عيب .ةنايخلا بكتري مهدالب ىلإ ايقيرفأ
دراوملا ريدصت !ةيبنجأ دعاوق تقلغأو !ةيجراخلا يهتني ةيكلملا .يقيرفألا بعشلا
ايقيرفأ يهتني جراخ قطانم عم ةرحلا ةراجتلا !يهتني

يضارألا ىلع ةيبنجألا تاوقلا ،ةيبنجألا ةيكلملا ءاهنإو دحوتلل ةقرافألاو ايقيرفأ
ناب .ايقيرفأ نم ةدحتملا ممألا رظح !'ةدحتملا ممألا' جورخ .ةيقيرفألا ءاوجألاو راحبلاو
تادراو .ايقيرفأ جراخ نادلبلا ىلإ دراوملا ريدصت ءاغلإ .ايقيرفأ نم وتانلا نوم يك
.ايقيرفأ هجاتحت ام عينصتو ءاشنإو ،ةياهن

يف ىقبت سئارعلا ةمظنألاو ةيسايسلا ةاغطلا ،ةاغطلا يثارو ايقيرفأ لدبتسي
ةيليئارسإ ،ةيسنرفلا ،ةيزيلجنإلا ،ةينيصلا ،نييكريمألا( بناجألا لبق نم ةطلسلا
بها نوناق" مادختسا يه' ةقرافألا .ناملربلا ارح اباختنا ةبختنم ددعتم حشرم عم  ...) .سورلاو
!اهلك ايقيرفأل ةموكحلا  1سيسأت يف ليلدك "وتسفيناملا

،دراوملاو ،لزانملا :بهن !ةيربلا ةايحلا لتق ةذل !ايقيرفأ ىلإ "ميحجلا" ةيحيسملا تبلج
شرحتلاب ،ةيلامسأرلا ،رشلا نم ةلسلس ،لوحكلا ىلع نامدإلا :ضرع !ةيخيراتلا فحتلاو
،ةيحابإلا داوملاو ،ثولتلا ،ةملوعلا ،ةعيرس تابجو ،رامقلا ،تاردخملاو ،يركسلا ضرمو ،لفط
.ايقيرفأل تسيل ةيحيسملا  ...نيخدتلاو

ترمدو بيذعت ،باصتغا ،لتق ،ديبعك اهعيبو ةقرافألا فاطتخا ملسمو نييحيسملا
وزغ ىلع يقبت اسنرف ،ةدحتملا ةكلمملا .ةيلبقلا قطانملاو ةيتحتلا ةينبلاو لزانملا
ةقرافألا .ايقيرفأ يف لخدتي شيجلاو ةيكريمالاو ةيليئارسالا تارابختسالا .ةقرافألا لتقو
لك ركذت .ليئارسإ ينبو ةيسنرفلاو ةيحيسملاو يناطيربلاو يكيرمألا وه ام لك :نوش
 ) .ةدايقلا ةروصلا  ( 1 GODداعيملا ضرأ ىلإ اهعاجرإ متي يليئارسإ

افع اهنأ ةينثولا سوقطلا بنجت !ةيمهو اهنأ ناميإلا نيجلاعملا نوش ىلإ ةقرافألا
"،ايقيرفأ" ةدحتمل نيدلا  1طقف كانه !نمزلا اهيلع

دجوي .مداخ ءايصوألا نوكلا 1GOD 1FAITH 1Church
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!"وتسفيناملا بها نوناق" و "،ةقرافألا" عيمجلل ليلد  1طقف

 1ةماقإ وه ايقيرفأ .ايتاذ ةيفتكم حبصتو ديحوت وه ةعطاقمو ايقيرفأ
.ءاضفلا فاشكتسا  iniateنأ ايقيرفأل ةعطاقم .ةرادإلا

)نيدعتلا( ةيجراخلا دراوملا نم ايقيرفأ ةثولم يجهنمو
.مهتبساحمو .ثدحي نأ اذهل ةدسافلا ةيقيرفألا تاموكحلا حمست .تاكرشلا
تاكرشلا هذه نم مظعم ديفتسي يبوروألا داحتالا .يهتنت ةيبنجألا ةيكلملا
يتلا ملاعلا نم ىرخأ قطانم .فيظنت نمث عفدل يهف كلذل .ةيجراخلا دراوملا
.ايقيرفأ ضيوعتل يه تاكرشلا ايقيرفأ تثول

ةيكلملا تاكرش  ".نورك ' ىلإ اهليوحت متي ) ةيعويش ( ةلودلل ةكولمملا تاكرشلا
 ".نورك ' ىلإ اهليوحت متي )ةيلامسأرلا( ةصاخلا
ناصح " ةيلحملا اهبتك يتلا يضارألا عيمج ةيكلم دوعتو .يهتني )رحلا كلمتلا( ةصاخ ةيكلم
ريغ( "ةقيقحلا" ،ةماقإو لدعلا ! ) rehabilitatorsءانثتساب( اناجم ةحصلاو ميلعتلا  ".يزيلكنإ
.ضيوعتلاو ، reahabilitationةيمازلإلا ماكحألا رادصإ ،نيفلحملا ال ) ،مصخلا

حماستلا مدع .ايقيرفأ ةعطاقم ثولت يتلا بناجألا عم حماستلا مدع
.ةدسافلا ةيقيرفألا تاموكحلل
 (Amanhotepنوتانخا :ناك ايقيرفأ مهأ يحورلا ميعزلا
و ) (HEركذملا الك  1GODجور .ةقرافألا حلصم )IV
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 1 GODنم ءاج ةقيلخلا لك نأ .هتاذ تقولا )يه( ثنؤملا
ببسلا سمشلا ةعشأ اذه ناكو !دوجوم  1 GODةروص دجوي ال هنأ !قلاخلا نمض ناكو
!ضرألا ىلع ةايح كانه يرجيل يسيئرلا
مائولا .مئاد 'ةداعسلا' راسم اهرابتعاب ةرسألاو ةلئاعلا لدابت ىلع نوتانخا
لح لجأ نم برحلا ىلع ةيسامولبدلا جيورتلا !لئوملاو ةيرشبلا نيب جيورتلا
.ةريغصلا تانبللا مادختساب ءانبلا عرست .ةيدودحلا تاعازنلا

:ايقيرفأ ةعطاقمل نيدلا  1طقف كانه

 UCGايقيرفأ 1GOD 1FAITH 1Church

!ايقيرفأ بوعشل ايقيرفأ ةعطاقم

ةياهنلا
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