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      َاي ًٍّــــِسض األايفـ ُّ ََــــاّدّ ايـًُّــػـَــْ ايــَعــَسبــ ّجانُِيًــّجــالِث ََّْفـِـــُ          ـ
  د:ـــنــطـاي

ِع ، ًبعد : ايّصالّ ًايّتطًَِ عًٓ ايّنيّبِ ايًّى ايّسمحن ايّسحَِ ، ً بِط ٍّ ػسٍاَ    ...نياجلصاٖس

ُّرِ قاٍ فَى َنَطان اّياالضتعُاز نايّػ إّن              ٍََِايّػّ إن»: نا ب  قد ٌَ، فُو«طاع فَُا دًن ذيوٍُ ُ أِنِضى َزهّنضهِ هري، ًَيد يف أِزَبِعٍُ ظ أِنِٗطان قد 

َِ ى مِلهّنخسج َن أزضهِ، ًَي ََخيسج  ٍَن   .ِ إيَىُتِزِسُطفَُا اِض عاًٌَي إاّلقًٌب بعضهِ، فال ُت دسج َن أيطنتهِ، ًمل خيسج َنصاحل أزضهِ، ًمل 
 ...ٍا إخٌانُ

ٍِهِ اغَتت األخضس ًايَابظ، ًإّنََُوَتَن ثٌزّ اِيخازجٌن  هِإّن            ٍِّ ُحُتس ََِ يف ضبًَوا َن ايّضُتَِايػايُ، ًقدَّ ُنتهِ بايّجس عب ى َغَِدَِّكٍُ ِِا َيخاٍا 
ُّا ًال حدٍّجا، ًُح َن غعٌب األزض َُِتِصقدٍـ ٍَبهِ ايُػَنِسٍَ رزًا أِنفاِح ن إعحاب ايعامل بهِ َا مل ٍـخصي غعب ثاٖس،ِ   َطانهِ ايّػيَِّصَتِطسًز ً

 .سّعْ ايعاِطُِضٌا عًٓ هري ايطُِّكٌزّ أً َتهري ايجَّ ـخاضنََ برينِِدٌٕ َتُطهٌا ِبٌَِّػُتَف
 ... أبنإ ًطين

ٌِّ ًطنهِ )ايّتعاًن              ػاٖسف ًايصَّفاِضعٌا أًقاتهِ يف ايطََّطِك، ًال َت(طنِحهُ َأ)يت ذ فَى باّيِصحب اينٍَُّ اــــــــــــــَ يف خٌااَصَنَتًفتعاًنٌا ،  (ٍك

ََ َطانًٌا يًّػَعِحََد، ًال َتِػتَّـنإ ًايـحدٍد، ًايبتَّــالح ًايٌانِ إىل اإلِصــُق َعـسفٌا ظَُصًاِن ََب ٍََفِننهِ  ٍَفسَُِِّي دخٌ َنىرا  َِػس  ايَعِنمً    نهِ.داًّ ب

ََِِــَيًٍَ ايّػاعس : ٌِـٌا قــّجًََُتً ََــــطًِاأَل َنــَظ  َّٕدــــِف        اَوــَي ِنـُهـٍَ ِِـَي ِنــاِن  ٍَــِوـَِــَيٓ ِإـــَطــََِأ ِنِإ ًَ ا  ُـُِـَتـِنـــــنَّ 
ٌِ !أعظُى َن غعب  َــــــــــاً  !فُا أعظُى َن ًطن   .حَِهِ ًهٌ ايػفٌز ايّسى ايعظَِ يُ ًَيضتػفس ايًّأً يُ هراأقٌٍ ق

                                                                                                              ـ اآلثاز ـ بتصّسف ُّ  د ر  ايّػَذ ايبػري اإلبساهَُ

 

ــّــّص قـــــــــاق َُـِــــــسأ اين ََـــــسإّ  ــّــايَــــعن األضًٗ ِبـــــِّ أجـُـــــّدّ َّسات ثــــــــْ عتأنـّــ  ْــــــْ ايت

      21                              
- ـــــــــايب:ِّ  ن د 66ر نإ ايفهس

 ند 62ر     .ُدطبْـــكا يًـــَــبا ً دقــناضـُــنٌانا َـــــُع سِحـــاقت -2      
َِن حطب َعناهُا يف ايّطندـَسِح  ـــاغـِـ -1         ند 61ر    . « ففاِضايطَّ  »ً        «   هِيَِّصَتِطٍَ  »:   ايهًُت
ََظوسٍن ٍدالن عًٓ بكإ بعض َظاهس االضتعُازًّضذ َن خالٍ ايّطن -3         ند 62ر.     د 
َِّنوا .   -4       ٍّْ ، ب ٌِزّ ايّتخسٍس ََهانْ ايّج    ند 62رحتّدث اخلطَب عن 
ًَجَّــَووا اخل ّطنداضــــتدِسِج َن اي -5          ند 62ر    ؟يًّػعب اجلـــصاٖسِ طَبأزبع نصاٖذ 

- ــــايب:ِّ ــّــػٌ  ن د 64ر  نإ ايً
ٌّضت -2       ُُك َِن ايـ ًُِتـــــــ ٌّ اجُل ََــــَخـــــ  ند  61ر    ن اإلعــِـــــــــــساب.ــُ اينـّــّص َــــــَِن فــَـــــــــــا 
ُُـــــــــــط -1       َِن ايـ  ند 62ر    اينَـّـــّص . ن فــــــــــــُــَِــطَـّــستـــــــأِعــــــــــــــسِب ايهـــــــــــًُتــــــــــ
 ند 62ر  « عًٓ ايّنيّب ايّصالّ »َع تعًٌَ تستَبوُا يف اجلًُْ: حدِّد ايـُبتدأ ًاخلرب  -3      

- ـــايب:ُّ ــّــ  ن د 61ر  نإ ايفن
 ند 62ر  .سيـِخـِِّ بــً َضتفعَالتى ،  ـٌشيضــــِع زَـ ، ايٌازد يف ايّطندَت ــايبَّا ــَعـــسًض دُزِعا  -2     
َّاخطَُِّ صَدّــــــن ايكـــــــَاضتـَدـِِسِج  -1       ند 62ر   .ٌعى ً غسضىـنا نـــــَّـبَُ نا بدٍع

- :َّْ َّْ اإلدَاج   ن د 60ر  ايٌضع
     ٌِضٌع  : ّطــــَـــاماي ََ  ٌٍِ ٌَجَّوْ ح ُُ َّ »اِختاَزى ُشَالؤى إلِيكإ ُخِطبْ يف ِحصَّْ األِعُاٍ ايـ ٌََطِن  .« ْاي
      ًَُْــّــع ٌّ عن  ـ يف   ُخطبِْب انُت: ايت ٍَِك ُِّن فَوسّ أضطسـ  عِػَا ال  ََظاهسهاُتَب  ً َّْ ٌََطِن َُا َحكََكْ اي ِــّــفا . ٌَظ َُدزًَضْــــــ  .َُِهَتَطباتو ايـ
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