
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(8-1 :1 لسسرلأ لامعأأ)

َمكلأ ُتأاسشنأأ دق يّنإأ
ِعيمج  ُضسُليفواث اي َلوألأ
ُعوـسسي أأدتـبأ يــتــلأ ِروــمألأ
إأ *اهـب ُمـلـعـيو اـهـُلـَمـعـي
نم ِهيـف َدـِعـسص يذـلأ ِموـيـلأ
ِحورــلاـــب ىـــسصوأأ ْنأأ ِدعـــب
َنــيذــلأ َلـــسسرـــلأ ِضسُدـــُقـــلأ
مـهأرأأ نـيذـلأ *مـهاـفـطـسصأ
هِملأات دعب ايح ُهَسسفن ًاسضيأأ
ىءأي وهو ٍةثك َهأب
ًاــموــي َعــبرأأ َةدم مـــهـــل
ضصتـخــي ا مــهــمــلــكــُيو

وـه اـمـيـفو *هـلـلأ ِتوـكـل
نأأ مهاسصوأأ مهعـم ٌعـِمـت

لب َميلسشَروأأ نم أوحَت ل
يذـلأ ِبآلأ َدـِعوـم أورـِظـتـنأ
انحوي نإاف *ينم ُهومُتعِمسس
مــتــنأأ اــمأأو ِءااــب دــمـــع
ِضسدقلأ ِحورلاب نودمعـُتـسسف
*ٍثـكـب ماـيألأ هذـه َدعـب ل
َلئاق نوعـمـتأ هـلأاـسسف
درت نامزلأ أذه أأ بر اي
لاقـف *لـيـئأرـسسإأ إأ َكـْلُأ
أوـفرـعـت نأأ مـكـل َضسيـل مـهـل
يـتـلأ ِتاـقوألأ وأأ َةــنــمزألأ

*هناطلـسس  ُبآلأ اـهـلـعـج
ِلولحب ًةوق نولانتسس مكنكل
مــكــيــلـــع ضسدقـــلأ حورـــلأ

ةمجهلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذهب .«ماق حيسسأ ،يحرف اي»
ميفأسس ضسيدقلأ هّوفتي ناك تاملكلأ
هـحرـف نـع ًاـنـلــعــم يــكــسسفوراــسس
عوسسي برلأ هققح يذلأ ضصاب
ب نـم ماـق اـمدنــع ةــيــناــسسنإــل
يه ضصّلأ برلأ ةمايقف .تأومألأ
،انناإأ لك هيلع ينُب يذلأ ضساسسألأ

لوسسرلأ ّنإأ ىتح
نإأ» :لوقي ضسلوب

 أ نـكـيحـيـسس
ةلـطاـبـف ماـق دق
لطابو اـنـتزأرـك
«مـكـناإأ ًاــسضيأأ
:51 روــــك1)

ّنإاـــف أذــــل .(41
ديع ،حسصفلأ ديع
ضصّلأ ةـماـيـق
،تأومألأ ب نم
ةنسسلأ بلق لّكسشي
هذه .اهزكرمو ةيسسقطلأ ةيجروتيللأ
حـسصفـلأ نـم قـلـطـنــت يــتــلأ ةرودلأ
،اتلأ حسصفلأ  اهلامك إأ لسصتل
نم قـلـطـنـي يـعوـبـسسألأ رودلأ اـمـك
،ةـماـيـقــلأ موــي ،برــلأ موــي ،دحألأ
لك و .يلي يذلأ دحألأ إأ لسصيل
ضصأ راـسص موــيــلأ» لــترــن دحأأ
قلأ نم ماق يذلأ حّبسسنلف اعلل

.«انتايح َرسصنع
يتلأ ةيجروتيللأ مَدِأ زربأأ نم

يتلأو حسصفلأ موي ةسسينكلأ اهب موقت
عف دّسسً إأةمايقلاب ةسسينكلأ نا،
ًأركاب ماقت يتلأ ةمجهلأ ةمدخ يه
ماجسسنلاب كلذو دحألأ حابسص ًأدج
امدنع ضسقرم ليإأ  درو ام عم

قلأ إأ بيطلأ تماح ةوسسنلأ تتأأ
:61 رم) «عوبسسألأ لوأأ  ًأدج ًأركاب»
.بوــيــطــلاــب برــلأ دسسج نــهديــل (2
عيذت ةمدأ هذه لخ نم ،ةسسينكلأ
نوكسس دعب ،حيسسأ ةـماـيـق ،ةـماـيـقـلأ
 برلأ دسسج دقري ثيح تبسسلأ موي
ةعمأ نوناق ليترت ةداعإأ دعبف .قلأ
زانج ةـمدخ  لـّتُر يذـلأ ةـمـيـظـعـلأ
هتـّلـح ًاـسسبل نـهاـكـلأ فـقـي ،حـيـسسأ

 ءاــسضيــبـــلأ
يــكولأ بابلأ

هديـب لـمــحــيو
ةءاسضم ةـعـمـسش
وـــــــــــــعدـــــيو
إأ نـــــمؤوأ
ةءاـــــــــــــــــسضإأ
اميف مهـعوـمـسش
:نولـترأ رـي
أوذـخ أوـّمـلــه»
رونـلأ نـم ًأروـن
هورـعـي ل يذـلأ

نم ضضهاـنـلأ حـيـسسأ أودّو ،ءاـسسم
يذـلأ حـيـسسأ روـن هـنإأ .«تأوـمألأ ب
وي) «اعلأ رون وه انأأ» هسسفن نع لاق
يسش ف» حيسسأ عبتي نمو ،(21 :8

 أ رون هل نوكي لب ةملظلأةاي»
قلأ نم قراسشلأ رونلأ هنإأ .(21 :8 وي)
ب نم مئاـقـلأ حـيـسسأ روـن ،غراـفـلأ
مهعومـسش نوـنـمؤوأ ءيـسضي .تأوـمألأ

برـلأ ةـماــيــقــب مــهــناإأ نــلــعــم
جرخي مث .ةملظلأ ىلع رونلأ راسصتنابو
ةسسينكلأ جراخ إأ حايز  نونمؤوأ

تـماـح ةوـسسنـلأ نوـقـفأرـي مـهـنأاـكو
ضصّلأ ق وحن ّنهتسسم  بيطلأ

غوزب لبق نهحيباسصم تماح ّنهو
ىلع ةسسينـكـلأ نـم نوـجرـخـي .رـجـفـلأ
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ماق  ًاقح  ـــ ماق حيسسا



،ةديــعــبــلأ روــهدلأ ذــنــم نودقرـــت
لـــظو مـــظـــلأ  نودوـــجوأ
مويلأ ... ميظعلأ رونلأ أولّبقت ،توأ
عرسسنل ... أودعتراف ميحأ وبأّوب هآأر
رسشبلأ دهاسشُن ذإأ حيسسأ عم لّلهتنو
مهيلع موكأو ،هللأ عم حَلاسصُم

رنأل .حلاسصلأ ديسسلأ لَبِق نم نير
يرجي رسشبلل ب هتعيبطب وه يذلأ
دقـلأ ذـنـم نـيدـيـقأ دوـيـق كفـيـل
ءلؤوــه ،ةبــك ةوــقو ةـــعاـــجـــسشب
مهعلتبأ نيذلأ ،روبقلأ  عباقلأ
مهعسضخأأ نأأ دعب ضشّحوتأ ةيغاطلأ
نـم ضصلـلاـك مـهـلـسشنو هــناــطــلــسسل
برـلأ رـهـظ نأأ اـم ... هـلــلأ ناــسضحأأ
ةـمـلـظأ نوـجـسسلأ ماـمأأ هروـسضحـب
،ميـحأ رواـغـم رـعـق  ةـمـئاـقـلأ

دونأ ضسيئر ليئأج همّدقت ىتح
حرفلأ ةراسشب بلجي نأأ داتعأ هنوك
قــئل يوــق توـــسصبو .رـــسشبـــلأ إأ
توـسصب فـتـهـي ةـكـئأ ءاــسسؤورــب

تأوـقـلأ وـحـن دسسألأ توـسصك ناـّنــط
ءاـسسؤورـلأ اـهـيأأ أوــعــفرأ :ةــيداــعأ
:ليئاخـيـم هـعـم خرـسصيو .مـكـبأوـبأأ
تاطلسسلأو ...ةيرهدلأ بأوبألأ طقسستل
ةرـسسعـلأ لـسسـسسلأ أوـمـّطــح :رــمأاــت
تعزعزتو حيتافأ تطقسس . ...لأ
ةعاسسلأ هذه  ...نجسسلأ تاسساسسأأ

ةاــغــطــلأ ضسوؤور حــيـــسسأ عـــطـــق
أوذخأأو مهتَمِأأ تلطعت .لوهذأ
... ؟دأ كلم أذه وه نم :نولءاسستي
انتطلسس تلحنأ هب يذلأ أذه وه نَم
ىـتـح تروـهـقأ غ اـنـتراـسسجو
تأوق تناكو ؟امهيلع يسضُقو ،نآلأ
ةفرعم نيديرتأأ :ةلئاق بي برلأ

برـلأ هـنإأ ؟دأ كلـم أذـه وــه نــَم
 يوـقـلأ برــلأ ،راــبأ زــيزــعــلأ
...مزهنأ غو ةردقلأ يّلكلأ ،لاتقلأ
ةديـعـبـلأ قاـمـعألأ نـم برـلأ بقأ

هعفرو هديب هكسسمأأ ... مدآأ ناك ثيح
اهيأأ ظـقـيـتـسسأ» :هـل ًـئاـق قوـف إأ
ءيسضيف تأومألأ ب نم مقو مئانلأ
ضضهنأ ... (41 :5 فأأ) «حيسسأ كل
نم كـُتـيـفـن ًـبـق .اـنـه نـم لـحل

 ًأدوـهـسش  َنوـنوـكــتو
ِعــيــمــج و َمــيــلـــسشَروأأ
إأو ِةرماسسلأو ِةـيدوـهـيـلأ
 .ضضرألأ ىسصقأأ

ليإلا ــــــــــــــــ
(٧1-1 :1 انحوي)
 ُةمـلـكـلأ ناـك ِءدبـلأ

هـلـلأ دنـع ناـك ُةـمـلــكــلأو
أذه *ةـمـلـكـلأ ناـك ًاـهـلإأو
لك *هللأ دنع ِءدبلأ  ناك
نـكـي  هغـبو ،ناـك هــب
ِتناك هب *نّوُك ا ٌءيسش
َرون تناك ُةايأو ةايأ
ةملظلأ  ُرونلأو *ضسانلأ
*ُهْكردت  ُةملظلأو ُءيسضُي
هللأ نم ٌلَسسرُم ٌناسسنإأ ناك
َءاـج أذـه *اـنـحوـي ُهـُمــسسأ
يكل .رونلل َدهسشيل ةداهسشلل
 *هِتطِسسأوب لـكـلأ َنـمؤوـي
ناــك لــب رونـلأ وـه ْنـكـي
ُرونلأ ناك *روـنـلـل َدهـسشيـل
لـك نـُي يذـلأ يـقــيــقأ
* اعلأ إأ ٍتآأ ٍناسسنإأ
َنّوُك هب ُاعلأو ناكِ اعلأ

إأ *ُهـْفرــعــي ُ اــعــلأو
 هُتسصاخو ىتأأ هتسصاخ
نـيذـلأ لـك اـمأاـف *هـْلـَبـقـت
ًاناطلسس مهاطـعأاـف هوـلـِبـق
نيذلأ هلل ًأدلوأأ أونوكي نأأ
ل نيذلأ *همسساب نونمؤوي
ٍم ِةئيسشم نم لو ٍمد نم
ْنكل ٍلُجَر ِةئيسشم نم لو
ُةمـلـكـلأو *أودلُو هـلـلأ َنـم
دقو) انيف لحو ًأدسسج راسص

ٍديحو َد ُهَد انْرسصبأأ
ًةمـعـِن ًأءوـل (بآلأ نــــــم

حيسسأ اهيأأ كتمايقل» :ةمينرت ماغنأأ
أ ،اــنــسصــّلةــكــئ  ءاـمــسسلأ
ىلع نيذلأ نـحـن اـنـلـّهأاـف ،نودج

بوــلــقـــب كدج نأأ ًاـــسضيأأ ضضرألأ
أونوكي يكل نونمؤوأ يّلسصي .«ةيقن
تما أورهظ نيذلأ ةكئأ لثم
بولطأ .ةمايقلاب ّنهورّسشبو بيطلأ
يويند ماـمـتـهأ لـك اـنـع حرـطـن نأأ

 ةـكـئأ لـثـم سصنو يــسضرأأو
يـقـن بلـقـب دجو تاـظـحـلـلأ كلــت
نوـكـن نأأ لـمأأ ىـلـع ،برـلأ ةـماــيــق
تقاعلأ ىرأذـعـلأ لـثـم نـيدعـتـسسم
.مئاقلأ ضصّلأ لابقتسسل

نم ةسسينكلأ نم عيمأ جرخي
 ماقي ا هبسشتلل) يبرغلأ اهباب
عقي ثيح ،ضسدقلأ  ةمايقلأ ةسسينك
نم ةيبرغلأ ةهأ  ضسدقأ قلأ
باب قلغُأأ امك بابلأ قلغُيو (ةسسينكلأ
نهاكـلأ وـلـتـي مـث .برـلأ ىـلـع قـلأ
ثيح (8-1 :61 رم) يليإلأ ضصنلأ
غرافلأ قلأ إأ ًأركاب تأأ ةوسسنلأ

.برلأ ةمايقب كأ ىرسشب نعمسسو
رـسصنـلأ ةـمـيـنرـت اـهدعـب عــفــترــتو
ب نــم ماــق حــيــسسأ» :رــفــظــلأو
تواــــب توأ ئــــطوو تأوــــمألأ

،«روـبـقـلأ  نـيذـلـل ةاــيأ بهوو
ًاـحرـف ضسأرـجألأ عرـق عـم قــفأتو
.ضضرألأ ىسصقأأ إأ ةمايـقـلأ ةـنـلـعـم
مث ،ىكلأ ةيمسسلأ ةبلطلأ كلذ يلي
ةسسينكلأ باب وحن نـهاـكـلأ هـجوـتـي
ةوقب هعرـقـيو ،قـلأ باـبـك قـلـغأ

يأأ) ءاسسؤورلأ اهيأأ أوعفرأ» :ًاخراسص
يعفترأو مـكـبأوـبأأ (مـيـحأ ءاـسسؤور
كلم لخديل ةيرـهدلأ بأوـبألأ اـهـتـيأأ
باب حبسصي ةظحللأ هذه  .«دأ
بابو ميحأ باب هنأاكو ةسسينكلأ
هذه  .نآأ  داعتسسأ ضسودرفلأ
،ميحأ بأوبأأ حيسسأ حتفي ةظحللأ

نيذلأ عيمج ًأرر اهمّطحي لب ل
أوناكو ميـحأ  نـيدـّيـقـم أوـناـك

ضسيدقلأ بتكي .ضسيلبإأ ةرطيسس ت
:(عبأرلأ نرقلأ) يسصقلأ ضسوينافيبأأ
ْنَم اي أوحرفأ .حتفُت ميحأ بأوبأأ»



هـل دـِهـسش اـنـحوـيو *اـقـحو
يذلأ وه أذه ًئاق خرسصو
يــتأاــي يذـــلأ نإأ ُهنعُتلق
هـنأل يــلــبــق راــسص يدعــب
نحن ِهئلِم نـمو *يـمدقـتـُم
ضضوع ًةمعنو انذـخأأ اـنـلـُك
ىسسو ضسومانلأنأل*ٍةمعن
قأو ُةمعنـلأ اـمأأو يـطـعُأأ

  .سصح ِحيسسأ َعوسسيبف

لمأات ـــــــــــــ
ّعوـسسي اــنــبر ناــك ا

،أاطأ نع ًاهّزنـم حـيـسسأ
«اعلأ ةئيطخ عفأر» ّنأل
لــعــفـــي  (92 :1 وـــي)
همف  دجوي »و ةئيطأ

 وهف  ، (9 :35 ضشأأ) «ركم
ّنإأ ذإأ ،توملل ًاعسضاخ نكي
اــــعــــلأ لــــخد دق توأ
يذلأ ّنإاـف ،ًأذإأ .ةـئـيـطاـب
اـنـلــجأل تواــب ىــسضترأ

ـل هـتأذ بّرــقــُيو توبآ
دق اننإاـــف .انلجأأ نم ةحيبذ
وه حبسصأأو هوحـن اـنأاـطـخأأ
هـتأذ مّدقـي نأأ إأ ةـجاـحـب
نم انّلحي كلذبو ،انع ةيدف
اسشاح نكلو .انـيـلـع مـكأ
بّرقت دق ّبرلأ مد نوكي نأأ
اّ أذـه ّنإاـف !ةـيــغاــطــلــل
دسسأ معط عتبل عرـــسسأأ

ذإأ توهلأ ةراّنسصب حرُج
أاطأ نع هزنأ دسسأ قأذ
دق كأذــنــيـــحو .يـــيأو
نـيذـلأ عـيـمـج درو لـطـعـت
.ًادق مـهـعـلــتــبأ دق ناــك
ددبـتـي مــظــلأ ّنأأ اــمــكو
كلذــك روــنــلأ ةــقأرـــسشإاـــب
موجـهـب داـسسفـلأ لـحـمـسضي

مأزأ مظعم نأل) مأزأ أأرقُت ل
سسلأ تأوـلـسص  ةــلــمــعــتــسسأ رَـَحـَ

نزأو ةبوتلأ نع ربعت تاعاسسلأو
ةف  نآلأ نحنو ،ةئيطأ ىلع
،(ةـئـيـطأ ىــلــع راــسصتــنإلأ حرــف
كيـلإأ بر اـي» روـمزـم ءاـنــثــتــسساــب

بورغلأ ليتأب هنأقل «...تخرسص
.ةيمايقلأ

دايعألأ ديـع وـه حـسصفـلأ ديـع
سصخ كلذــل ،مــسسأوأ مــسسوـــمو هــتــّ
ٍةّلحب ةسسّدقأ ةيسسكذوثرألأ انتسسينك
ليتأرت ىلع زكترت ةسصاخ ةّيجروتيل
حسصفلأ ةّيرابورط اهّمهأأو ةـماـيـقـلأ
ئطوو تأومألأ ب نم ماق حيسسأ»
نيذلل ةايأ بهوو ،تواب توأ

 يموي رّركـتـت يـتـلأ «روـبـقـلأا 
يتئاأ أوـح تأديدجـتـلأ عوـبـسسأأ

.ةرم
أذه  ةّيجروتيللأ مَدِأ زّي ام

بورغلأو رَحَسسلأ يَتمدخ ّنأأ عوبسسألأ
ثوـلاـثـلـل دأ» نـعإلاــب نآأدبــت
،رـــهوأ  يواـــسستأ ضسودقــــلأ
نآلأ ح ّلك مسسقنأ غ ييأ

«نــيرـــهأدلأ رـــهد إأو نأوأأ ّلـــكو
،«...انهلإأ هللأ كرابت» نعإلأ ضضوع
«ماق حيسسأ» ليترت ةرسشابم هيليو
ولتي مث ،قوأو نهاكلأ نم ًاثث
(تاـيآأ يأأ) تاـنوـخـيـتـسسأ نـهاــكــلأ
«...هئأدعأأ عيمج دّدبتيو هللأ مقيل»
قوأ لـّترـي نـخـيـتـسسأ ّلـك ىــلــعو
رـّخـبـي نـهاـكـلأو ،«ماــق حــيــسسأ»

رون إأ زمرت ةءاسضم ًةعمسش ًماح
تاه رخآأ  لّترُت امك .ةمايقلأ
ّنإأ» حـسصفـلأ تأسشيـتـسسأ تـمدأ

و «...ذـقـنأ حـيــسسأ اــنــحــسصف
موـي موـيـلأ» ةـعـطـق لـترـُت اــهرــخآأ
اـهرودب مـتـخـُت يــتــلأ «ةــماــيــقــلأ
«ماق حيسسأ» حسصفـلأ ةـيراـبورـطـب
 نهاكلأ ّنأأ إأ ةراسشإلأ عم .ًاثث
هــتــّلــح ضسبــلــي تــمدأ تاـــه
ةيداعلأ مَدِأ ) ةلماك ةيتونهكلأ
سسلأ ةسص  ليـسشرـطـبـلأ ضسبـلـي رَحَ
ةسص  ةينوـلـفألأو لـيـسشرـطـبـلأو
ةـمدأ  نوـكـي اـمدنـع بورـغــلأ

ل كديعأأ نآلأو ،يسضرألأ ضسودرفلأ
ضشرـعـلأ إأ لـب ضسودرــفــلأ كلذ إأ
تعو تاملكلأ هذه عم .«يوامسسلأ
هـحـتـف يذـلأ باـبـلأ نأأ ةـسسيــنــكــلأ
يذلأ توكلأ باب حـبـسصأأ نـهاـكـلأ

دقـل .ديدج نـم حـيـسسأ اـنـل هـحـتـف
جاـيــسسلأ طــئاــح» حــيــسسأ ضضقــن
هتمايقو هتو (2:41فأأ)«طسسوتأ

ب لــسصفــي زــجاــح نــم دعــي و
كن اـنـنإاـف أذـل .ءاــمــسسلأو ضضرألأ
ةحوتفم ضساطسسنوقيإلأ بأوبأأ رئاتسس

حسصفلأ نم) تأديدجتلأ عوبسسأأ ةليط
نع بعتلل (ديدأ دحألأ ةيسشع إأ
نع انـلـسصفـي يذـلأ زـجاأ طوـقـسس
 .توكلأ

لخدي ةسسينكـلأ باـب حـتـف دعـب
ةسسينكلأ إأ نـمؤوأ عـم نـهاـكـلأ

نولخدي .ةمايقلأ مينأرت عقو ىلع
حجرأاـتـت ةـسسيـنـكـلأ تاـيرـث نورـيو
دنـع تلـسصح يـتـلأ ةـلزـلزــلــل ًأزــمر
.قلأ باب نع رجأ جرحدت

يهو ،اهنم دب ل ةخأأ ةظحم
ةسسينكلأ نوكي نمؤوأ ضضعب نأأ
رمأأ أذه .ةمجهلأ ةمدخ ءاهتنأ دعب
ةـّيـسسنــكــلأ ةــسسراــمأ نــع بيرــغ
 وه ةمجهـلأ ءلـمـف .ةـحـيـحـسصلأ
دسسجــب كأسشإلأو يــهــلإلأ ضسأدقــلأ
لسصحن يكل .ركلأ همدو برلأ

نأأ بجي حيسسأ ةمايق ليعافم ىلع
لإأ لسصحي ل أذهو حيسساب دحتن
 .يهلإلأ همدو هدسسج انلوانت ىتم

تاديدجتلا عوبسسأا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةّيجروتيلـلأ مَدِأ لـّكـسشت
ءاسسم نم دتمأ ،تأديدجتلأ عوبسسأأ
يذلأ تبسسلأ ءاسسم ىتح حسصفلأ دحأأ
 اهعوـن نـم ةديرـف ةـلاـح ،هـيـلـي

قئاف زيكرت كانهف .ةّيسسقطلأ انتايح
ماق حيسسأ» حسصفلأ ةّيرابورط ىلع
إأ ةـفاـسضإلاـب ،«تأوـمألأ ب نــم
تأوــلــسص)  مَدِأ ضضعــب لأدبــتــسسأ
ةــمدخــب فرــعـــُي ا (تاـــعاـــسسلأ
عوبسسألأ أذه و .«حسصفلأ يعأوسس»



.(غسص لوخد
ًاـسضيأأ بورـغـلأ ةــمدخ و

ءاـسسأ تاـمـيـنرـت نـع ضضاـعـتـسسـُي
ح ينعمتسسي برلأ» لثم ،ةداتعأ
ّلكل ةسصاخ تامينب ،«هيلإأ خرسصأأ
لـــثـم مـيـظـــع هـلإأ ّيأأ» لــثــم موــي
بئاجعلأ عناسصلأ هللأ وه تنأأ ،انهلإأ

و ءاـمـسسلأ  اــنــهــلإأ»و ،«هدحو
تسصنأأ»و «عنسص ءاسش ام ّلك ،ضضرألأ
نـع لـفـغـت لو يــتــسصل هــلــلأ اــي

،حسصفلأ دحأأ موي ءاسسم و .«يتبلط
ةـسص  ثوـعاــبــلأ لــيإأ أأرــقــُي
تاغلب ءاسسأ ةمينرت دعب بورغلأ

ىرـسشبـلأ راـسشتــنل ًأزــمر ،ةدّدعــتــم
امك .اعلأ ءاحنأأ ّلك  ةمايقلاب
ةـسص لــك  لــيإلأ أذــه أأرــقــُي
.عوبسسألأ أذه ماقُت بورغ

تأسشيتسسأ ليترت ةداع قفأي
حـــيــسسأ اــنــحــسصف ّنإأ» حــسصفـــلأ
عم «ةمايقلأ موـي موـيـلأ»و «ذـقـنأ
ةمايـقـلأ ةـنوـقـيأأو لـيإلاـب حاـيز
عـم ،بيـلـسصلأو حوأرأو عوـمـسشلأو
حرفـلأ نـع ًأبـعـت ،ضسأرـجأـل ٍعرـق
نم حـــيـسسأ عوـسسي برـلأ ةـماـيـقـب
ًأزــمر تاــيلأ زــهو ،تأوــمألأ ب
ةمايـق دنـع تلـسصح يـتـلأ ةـلزـلزـلـل
.برلأ

ةسص يأأ ،ىرخألأ مَدِأ امأأ
ةـسصو تاـعاـسسلأو لـيــلــلأ فــسصن
عوــبــسسأأ  ماـــقـــُت ـــف ،موـــنـــلأ
اهنع ًاسضوـع لاـقـُت لـب ،تأديدجـتـلأ

تأّرم ثث حـسصفـلأ يـعأوـسس ةـمدخ
مدأ نــــم ةــــمدخ ّلــــك ضضوـــــع
حــسصفــلأ يــعأوــسس أأدبــت .ةروــكذأ
«...تأومألأ ب نم ماق حيسسأ»ـب
نم عوسسي برلأ ماق دقل» ّمث ًاثث
اهيلي ،ًاثث «...لاقف قبسس امك قلأ
دجسسنلف حيسسأ ةمايق انيأأر دق ذإأ»
كلذ دعـب ،ًاـثـث «...ضسودقـلأ برــلــل
دـّيـسسلـل تاـيراـبورــط عــبرأأ وــلــتــن
نَم اي» ولتن خألأ و ،ةدّيسسللو

متخنو ،مـيـبوراـسشلأ نـم مرـكأأ يـه

مـعــت ةاــيأ ّنأل .ةاــيأ
إأ دوعي داسسفلأو عيمأ
.دِسسفأ

ولو ،حيسسأ ّنإاف ًأذإأ
هــتــفــسصب تاـــم دق ناـــك
هــسسفــن تناـــكو ًاـــناـــسسنإأ
نـع تلـسصفـنأ دق ةــسسّدقأ

نـــكــــل ،رــــهــــطألأ هدسسج
لاسصفنأ ب لظ توهلأ

ضسفـنــلأ ،اــمــهــيــلــك نــع
 دحأولأ همونقأأو .دسسأو
إأ كــــلذــــب مــــسسقــــنـــــي
دسسأ ّنأل .موــــــنـــــــقأأ

ـــ امهئأدتبأ ذنم ـــ ضسفنلأو
 دوـــــجوـــــلأ لاــــــن دق
ةقيرطـلاـب ةـمـلـكـلأ موـنـقأأ
لاــسصفــنأ و ،اــهــسسفـــن
رـخآلأ نـــــع اـــــمــــــهدحأأ
اـمـهـنـم لـك لـظ ،تواـب

ةملكلأ مونقأأ ىلع ًــسصاح
موـنـقأأ ّنإأ ىــتــح ،دحأوــلأ
مونقأأ ّلظ دحأوـلأ ةـمـلـكـلأ
.دسسأو ضسفـنـلأو ةـمـلـكـلأ

 دسسأو ضسفـــنـــلأ ّنإاـــف
موـنــــقأاـب طــق اــيــظــحــي

ًاجراخ امهنم لكل ضصاخ
ّنإأو ،ةـمـلـكـلأ موـنــقأأ نــع
ًامئأد لــظ ةـمـلـكـلأ موـنـقأأ

طـــق نــــكــــي و ًأدـــــحأو
موــنــقأأ ّنإأ ىــتــح ،نـــثإأ
.دحأو ًاـمـئأد وـه حـيــسسأ

دق ضسفـــنـــلأ تـــناـــك أذإأو
دسسأ نـــــع تلـــــسصفـــــنأ
دقـف ،اـيـــناـكـم ًلاــسصفــنأ

ًأداأ هـب ةدحــّتــم تــّلــظ
.ةملكلأ ةطسسأوب ًايمونقأأ

يقسشمدلا انحوي سسيدقلا

.«ماق حيسسأ»ـب ًاسضيأأ ةسصلأ
أذه ةسسدقأ ةسسينكلأ تعسضو دقل

مويب هتطبرو يجروـتـيـلـلأ بيـتلأ
ىلع ةللدلل ضسّدقأ ميظعلأ حسصفلأ
ةـسسيـنـــكـلاــف .نــمزــلأ نــم جورأ
يأأ ،ًانماث ًاموي حسصفلأ موي تعت

،يــاـعـلأ يـنـمزـلأ بيـتلأ جراـخ
قـلأ نـم عوـسسي برـلأ ةـماـيــق ّنأل
موــي إأ قــلــطنتل نـمزـلأ ىـّطـخـتـت
انسشيع ّنإاـف أذـكـه .خألأ ةـماـيـقـلأ
دحأو مويك أذـه تأديدجـتـلأ عوـبـسسأأ
برلأ ةمايق رّذ ىلع هرودب ّلدي
ةماــيـقـلأ هذـه ،اـنـتاـيـح  عوـسسي
نمزلأ جراخ اهرودب انـلـقـنـت يـتـلأ

ةـماـيـقـلأ مـعـط نآلأ ذـنـم قّوذـتـنـف
عوـسسي برــلأءيمويةخألأ
 .انهلإأ

حسصفلا ديع ــــــــــــــــــ
ضسدقملأ حسصفلأ ديع ةبسسانمب

ةـيـسشرـبألأ يـعأر ةداـيـسس لـبـقـتــسسي
يموي نيئنهملأ ضسايلأ تيلوبورتملأ
ناسسـين31 نيـنـثإلأو21 دــحألأ

ةـسسداـسسلأ ةـعاــسسلأ نــيــب5102
.ًءاسسم ةنماثلأ ةعاسسلأو

هلإلا ةدلاو عوبني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هلإلأ ةدلأو عوبني ديع ةبسسانمب

يعأر ةدايسس ضسأأرتي ةسسأدقـلأ ةـيـّلـكـلأ
ةمدخ ضسايلأ تيلوبورتملأ ةيسشربألأ
نـم ةرـسشاـعـلأ دنـع يــهــلإلأ ضسأدقــلأ

يف5102  ناسسين٧1 ةعمجلأ حابسص
يــف ةديــسسلأ لوــخد رــيد ةـــسسيـــنـــك
.ةيفرسشألأ

ةرسشنلا ىلع عطإلا ناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


