
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
(24-23 :٩ لامعأإ)

 ناك اميف مايألإ كلت
عـيـمـج  ُفوـطـي ُسسرـطـُب
إإ ًاــصضيأإ َلزــن نـــكاـــمألإ
*ةدُل َ نِكاصسلإَصسيدقلإ

همصسإ ًاـناـصسنإإ كاـنـه دجوـف
ىلـع ًاـعـجـَطـصضـُم سساـيـِنـيأإ
وهو َنِصس امث ذنم ٍريرصس

لاي ُسسرطب هل لاقف *ع
ُعوـصسي َكيــِفــصشي ُسساــيــنــيأإ
.كِصسفنلْسشِرَتفإو مُق ُحيصسإ

ُعيمـج ُهآإرو *ِتقوـلـل ماـقـف
َنوراصسو ةدُل َ نِكاصسلإ

تناكو *برـلإ إإ إوـعـجرـف
 اـهـمـصسإ ٌةذـيـمـلـِت اــفاــي
.ةيبَظ ُهُصسفت يذلإ اتيباط
ًلامعأإ ًةئلتمُم هذه تناكو

تناــك ٍتاــقدصصو ًةاـــصص
كلـــــــت  ثدحف*اهُلمعت
.تتاموتَصضِرَماهنأإ ِماـيألإ

 اهوـعـصضوو اـهوـلـصسـَغـف
ِبرقب ُةدُل تناك ذإإو *ةيّلعلإ
نأإ ُذـيـملـتـلإ َعـمـصسو اـفاــي
هيـلإإ إوـلـصسرأإ اـهـيـف َسسُرـطـب
ئطبُي ل ْنأإ هِنلأاصسي لُجر
ماـقـف *مـهـيـلإإ مودقـلإ نــع
املف .امهعـم ىـتأإو ُسسُرـطـب
ةيّلعلإ إإ هب إودِعصص لصصو
لِمإرألإ ُعيمج هيدل فقوو
ًةصصِمقأإ ُهـــنـــيرـــُيو َكـــبي
ُةيبَظ اهُعَنصصتتناك ًابايثو

ةّيحشصفلا ةفلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فلإ هذهيتلإ ةّيحصصفلإ ة

يتلإو ،اهزو حصصفلإ موي نم ّدت
يأإ ،دوعصصلإ سسيمـخ ىـّتـح كراـبإ

ةـماـيـق رّدصصتـت ،اـًموـي عــبرأإ ةّدم
.انتايح ةييإ حيصسإ عوصسي انّبر
ماق حيصسإ> ةحبصستـب اـنراـهـن أإدبـن
توإ ئــــطوو تإوــــمألإ ب نــــم
بهوو تواــــب
 نيذلل ةايإ
هيهننو <روـبـقـلإ
اـنـّنأإ اـمـك .اـهــب
نـع سضيـعــتــصسن
داـتـعإ ملــصسلإ

انصضعب يـّيـحـنـف
صضعـب :نلـعـم اـً
،ماــق حــيــصسإ>

.<ماق اقح
زّي إذام نكلو
نـع ةفـلإ هذــه
نلـعإإ دّر يـه لـه ؟اـهـتاـقـباـصس
؟تإومألإ ب نم عوصسي ّبرلإ ةمايقل
دق ؟انتايح ديعصص ىلع رّيغتي إذام
حصصفلإ ديع  انّنإإ سضعبلإ لوقي
إذه ىلعو ،حيصسإ عم موقن كرابإ
ّلإإ .ديق يأإ نود نم كلصسن سساصسألإ
عم ثدح ا انرّكذي لوقلإ إذه ّنأإ
نأإ إوتــعإ ذإإ ،سسوـــثـــنروـــك لـــهأإ
إوحبـصصأإ مـهـّنأإو تثدح دق ةـماـيـقـلإ

تإواـمـصسلإ توــكــلــم  نآلإ ذــنــم
اــتــلاــب مــهـــّنأإو ،(8 :4روك1)
نوؤواصشي ام إولعفـي نأإ نوـعـيـطـتـصسي
،(21 :6روك1) طرصش وأإ ديق نود نم
عـفد اــم إذــه .أاــطإ  إوــعــقوــف
مـهـبــيــنأاــت إإ سسلوــب لوــصسرــلاــب

عم انتماـيـق ّنإإ .مـهراـصسم حـيـحـصصتو
 هـئـي موـي  نوـكـتـصس حـيـصسإ
ايحن نحنو ،نآلإ سسيلو ،خألإ مويلإ

مدآإ  امـك هـّنأل> :ءاـجرـلإ إذـه ىـلـع
إ توإذكه عيم  إايحيصس حيصس

.هـتـبـتر  دحإو ّلـك نـكـلو ،عـيــمإ
 حيصسملل نيذلإ مث ةروكاب حيصسإ

(32-22 :51روك1) <هئي.
ديع  انّنإإ رخآلإ سضعبلإ لوقي دق

كرابإ حصصفلإ
موــصصلإ ّلــحـــن
عيطتصسن كلذـبو
اـــم ّلـــك لــــكأإ
،اــنــل وــلـــحـــي
ديـع لّوـحـتـيــف
إإ انّبر ةمايق

لـــكآاــــم دّر
عقنو براـصشمو

 ةـهاــفــتــلإ:
ةــــــــمــعــطألإ>
فوــــــــــجـــلـــل

إذه ديبـيـصس هـلـلإو ةـمـعـطألـل فوإو
ل ماعطلإ ّنكلو> ،(31 :6روك1) <كلتو
ديزن ل انلكأإ نإإ انّنأل .هللإ إإ انمّدقي
،(8 :8روك1) <سصقنن ل لكأان  نإإو
لب ،اًبرصشو لكأإ هللإ توكلم سسيل نأل>
<سسدقلإ حورلإ  حرفو ملصسو ّرب وه
.(71 :41ور)

إذه  انل ةصسينكلإ ةلاصسر يه امف
؟انمّلعت نأإ ديرت إذام ؟كرابإ ديعلإ
ةصسينكـلإ ّنأإ ظـحلـن إًدـّيـج اـنـبـقإر إذإإ

اـًمدخ حـصصفـلإ ديـع لـبـق اـنـل تعـصضو
،لـماـك عوـبـصسأإ ىدم ىـلـع ،تإوـلـصصو
عوـصسي ّبرـلإ ملآإ ثدح  اـنــلــخدتــل
إإ انب لصصت نأإ لبق ،هتومو هبلصصو
موي  ،انوعدت اهّنأإ ظحلنو .هتمايق
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.ديبعلإ توم ناك حيصسإ توم ّنكلو
هنبإ عفر امك بآلإ هللإ انعفري كإّذإإ
 .هعم انصسلجيو بيبإ

ريوصصت دنع فّقوتي ل لوصسرلإ ّنكل
انوعدي امّنإإ ،انل عوصسي ّبرلإ توم
 هصسفن ّبرلإ كلصس امك كولصسلإ إإ

ذإإ ،هـيـصضرـي اـم لـمـعو هـلـلإ ةـعاـط
امك يئاّبحأإ اي إًذإإ> :لوقيف عباتي
 اــمــك سسيــل ٍح ّلــك مــتــعـــطأإ

إدج وألاب نآلإ لب طقف يروصضح
 يبايغ ٍّفوخب مكصصلخ إوم

نأإ مكيف لماعلإ وه هللإ ّنأل ،ةدعرو
<ةّرصسإ لجأإ نم إولمعت نأإو إوديرت
(2: 21-31).

،قلطنإ إًذإإ يـه هـلـل ةـعاـطـلإ
هـل اـنـتـب نـع رـّبـعـن ةـعاـطـلاـبو
هاـياــصصو ظــفــح ع كلذ نوــكــيو
يتلإ اياصصولإ هذه ،اهقفو كولصسلإو
:ةبإ ةّيصصوب ّبرلإ انل اهرصصتخإ

و هللإ ةّبسسفنلاك بيرقلإ ةّب
بجي هلل انتّب ّنكل .(52 :01اقول)
اـنـل هـتـّب ةروـصص ىـلـع نوـكـت نأإ

لذب ذإإ ًلّوأإ انل هتّب ىلع ًابإوجو
دق إذهـب> :اـنـلـجأإ نـم ديـحوـلإ هـنـبإ

هصسفـن عـصضو كإذ ّنأإ ةـّبإ اـنـفرـع
عصضن نأإ انل يغبنـي نـحـنـف اـنـلـجأل
،(61 :3وي1) <ةوخإلإ لجأل انصسوفن
< إ يه إذهنحن انّنأإ سسيل ةّب
لصسرأإو انّبحأإ وه هّنأإ لب هللإ انببحأإ
،(01 :4وي1) <اناياط ةراّفك هنبإ
ىّتح اـعـلإ هـلـلإ ّبحأإ إذـكـه هـّنأل>
نم ّلك كلهي ل يكل ديحولإ هنبإ لذب
<ةّيدبألإ ةايإ هل نوكت لب هب نمؤوي
ّنأإ إإ ةراصشإلإ ردو .(61 :3وي)
ةفلإ هذه  انل تعصضو ةصسينكلإ
،اّنـحوـي لـيإإ أإرـقـن نأإ ةـّيـحـصصفـلإ
:ةّبإ إذه نوكت فيك انمّلعي يذلإ
مكصضعب إوّب نأإ يتّيصصو يه هذه>
بح ٍدحأل سسيل .مكتببحأإ امك اًصضعب
هصسفن ٌدحأإ عصضي نأإ إذه نم مظعأإ

.(31-21 :51وي) <هـئاـّبـحأإ لـجأل
نأإ اًصضيأإ ةصسينكلإ انل تعصضو امك
هنم يذلإ لصسرلإ لامعأإ باتك أإرقن

ُسسرـطـُب جرـخأاـف *نـهـعـم
ىلع اثجو ًاجِراخ َعيمإ
َتفـتـلإ مـث .ىلصصو ِهيتَبـكُر
اتيباط اي لاقو ِدصسإ إإ

.اهينـيـع تحـتـفـف .يـموـق
َسسرــــطــــُب تَرــــصصبأإ او

هدي اــهــلواــنــف *تصسلـــج
اـــعد مـــث .اـــهــــصضهــــنأإو
َلـــــــمإرألإو ــصســيدــقــلإ

عاصشف *ًةيح مهيدل اهماقأإو
.اهـلـك اـفاـي ُ إ إذـه
    .برلاب نوثك نمآاف

ليإلا ــــــــــــــــ
(51-1 :5 انحوي)
 دـِعـصص ناـمزــلإ كلذ

نإإو *مـيـلـصشروأإ إإ ُعوـصسي
 ِمنغلإ ِباب دنع ميلصشروأإ

ةينإعـلاـب ىـمـصسـُت ًةـكرـِب
ُةـصسمـخ اــهــل إدصســِح َتيــب
ًاـعـجـطـصضم ناـك *ٍةــقِورأإ

نـم ٌثـك ٌروـهـمـج اـهـيــف
ٍجْرُعو ٍنايمع نم ىصضرإ

نورظتني ِءاصضعألإ يصسبايو
إ َكيرنأل *ِءا ًاــكلــم

 ًاـناــيــحأإ لزــنــي ناــك
.َءاإ كّرــحـــيوِةَكْرِبلإ

نم ًلوأإ ُلزني ناك يذلإو
أإُي ناك ِءاإ ِكير ِدعب
*هإعإ سضرــــم ّيأإ نـــــم
هـب ٌناــصسنإإ كاــنــه ناــكو
ثلثو ٍنامث ذنم ٌسضرم
ُعوصسيُهآإر ذإإ إذــه *ًةــنــصس
ًاـنـمز هـل نأإ مـِلـعو ىـًقـلـُم
نأإ ُديرــُتأإ هــل لاــق ًإثـــك
اي ُسضيرإ هباجأاف *أإرْبُت
ىتم ٌناصسنإإ  سسيل ُدّيصس

 يـنـيـقــلــُي ُءاإ َكّرــُح

إإ ،رونلإ تبصس يأإ ،ميظعلإ تبصسلإ
 موقن ىّتح حيصسإ تو هّبصشتلإ
نم ،هتمايق هبصش ىلع خألإ مويلإ

سسيّدقلإ ةلاصسر نم لصصف ةءإرق للخ
مأإ> :ةيمور لهأإ إإ لوصسرلإ سسلوب

عوصسيل دمتعإ نم ّلك انّنأإ نوله
هـعـم اـّنـفُدف ،هـتو دمـتـعإ حـيـصسإ
ميقُأإ امك ىّتح توملـل ةـّيدوـمـعاـب
إذكه بآلإ دج تإومألإ نم حيصسإ
صضيأإ نـحـن كلــصسن .ةاـيإ ةّدج  اـً
هعم نيدحّتم انرصص دق اّنك نإإ هّنأل
صضيأإ صصن هـتوـم هـبـصشب ،هتمايـقـب اـً
دق قيتعـلإ اـنـناـصسنإإ ّنأإ إذـه اـع
يك ةئيطإ دصسج لطبُيل هعم بلُصص
ّنأل .ةئيطخلل اًصضيأإ دبعتصسُن دوعن ل
نإاف .ةئيطإ نم أإّت دق تام يذلإ

انّنأإ نمؤون حيصسإ عم انتُم دق اّنك
لف .(8-3 :6ور) <هعم اًصضيأإ ايحنصس
ّيأإ نكلو .ةمايقلإ لبق توإ نم ّدب
.توم

توم سسلوب لوصسرلإ انل رّوصصي
نوكي نأإ إإ انوعديو عوصسي ّبرلإ
:وه كلصس امك كلصسن نأإ يأإ ،هركف انل
 يذلإ ركفـلإ إذـه مـكـيـف نـكـيـلـف>
 ناك ذإإ يذلإ ،اًصضيأإ عوصسي حيصسإ

نوكي نأإ ًةصسلخ بصسحي  هللإ ةروصص
إًذخآإ هتإذ ىلـخأإ هـّنـكـل ،هـلـل ًلداـعـم
،سسانلإ هبصش  إًرئاصص ٍدبع ةروصص
عصضو ٍناصسنإاك ةئيهلإ  دجُو ذإإو
توـم توإ ىــّتــح عاــطأإو هــصسفــن
صضيأإ هـلـلإ هـعــفر كلذــل ،بيــلــصصلإ اـً

يـكـل ٍ،مـصسإ ّلـك قوـف اـًمـصسإ هاـطـعأإو
ٍةبكر ّلك عوصسي مصساب وث ّن 

ت نمو سضرألإ ىلع نمو ءامصسلإ
عوصسي ّنأإ ٍناصسل ّلك فعيو ،سضرألإ
<بآلإ هــلــلإ د ّبر وــه حــيــصسإ
(2: 5-11).

ىلع انتوم ّنأإ انمّلعي إذكهو
ءلخإإ سضفي حيصسإ توم ةلكاصش
سسيلو ،توإ ىّتح ةعاطلإو تإذلإ
يأإ ،بيـلـصصلإ توـم اـمــّنإإ ،توــم ّيأإ

توم مهدحأإ تو دق .راعلإ توم
،دـجـمـيـف ءإدهـصشلإ توـم وأإ لاـطـبألإ



ًايتآإ ُنوكأإ امنيب لب ةكرِبلإ
هل لاقف *ُرَخآإ يلبق ُلِزني
كَرـيرـصس ْلـِمـحإ ِمــُق ُعوــصسي
ُلجرلإ َئِرَب تقوللف *ِسشمإو
ناكو .ىصشمو ُهَريرصس لمحو

 لاقف *ٌتبصس مويلإ كلذ
ٌتبصس هنإإ يفُصش يذلل دوهيلإ

َلـــِم نأإ كل لـــِحـــي لـــف
يذلإ نإإ مهباجأاف *َريرصسلإ
ْلـمـحإإ  لاـق وــه أإرــبأإ
نَم ُهولأاصسف *ِسشمإو كَريرصس
كل لاق يذلإ ُناصسنإلإ وه
امأإ *ِسشمإو كَرـيرـصس ْلـِمـحإ
صش يذـلإ ُملعي نُكي مـلـف يـفـُ

ذإإ َلزتعإ َعوصسي نأل .وه نَم
*ٌعـمــج ِعــِصضوإ  ناــك
 ُعوصسي ُهدجو كلذ َدعبو
دق اـه هـل لاـقـف ِلـكـيــهــلإ

لئل ُئطخُت ْدُعَت لف َتيفوُع
كلذ َبهذـف *رـصشأإ كبـيـصصـُي
نأإ َدوـهـيـلإ خأإو ُناـصسنإلإ
   .ُهأإربأإ يذلإ وه َعوصسي

لمأات ــــــــــــ
دصسإ إإ تفتلإ مث>

.<يموق اتيباط اي لاقو
نيدتقت ل ءاصسنـلإ اـهـتـيأإ

يتإوللإ تاينثولإ ءاـصسنـلاـب
ليوعلإو ءاكبلإ  نطرفي
نوـــتألإ بيــــهــــل نــــثف

لوق نع عـمـصسلإ تاـفراـصص
ةـكرـصش يأإ :لوـصسرـلإ سسلوـب
يأإو ،مـــــــــــــثإلإو لإ ب
لاعيلب عم حيصسملل فلتئإ

عـم نـمؤوـمـلـل بيــصصن يأإو
.(51و41 :6 روك2) رفاكلإ

نإإو ،ينثولإ ءاملع نإ
 ةمايقلإ نع ًائيصش إوفرعي
ةـيزـعـت مـهـصسفـنأل نودجــي

.نمؤوإ
عّم هتدايصس حتتفإإ سسإدقلإ دعب

سسوـيـجرواـج سسيدقــلإ ىــفــصشتــصسم
:ٍنابم ةصسمخ نم فلؤوإ يعماإ
ىـنـبــم ،(31٩1) دقـــلإ ىـــنـــبإ
ييـنـبـم مـصضيو) ديدإ ىـفـصشتـصسإ

ماـصسقألـل ىـنـبـم ،(5002و66٩1
مصضي ىنـبـم ،(قـبإوـط5) ةــيرإدإلإ

ةيميلعت تاـحاـصسمو ةـيرإدإإ بتاـكـم
045 ــل عـصستـي بآإرـم اـهـت عـقـيو
ةـــحاـــبـــلإ إإ ةـــفاـــصضإإ ةراـــيـــصس
ةصسينـكـلإو ،ىـفـصشتـصسمـلـل ةـيـجراإ
ديدإ بآإرإ اهت ىـنـبـُيـصس يـتـلإ
ت قــبإوــط ةــعــصست مـــصضي يذـــلإ
ثيحب ،ةرايصس573 ـــل عصستت سضرألإ
ةـيـنـبإ ةـحاـصسإ اـمـجإإ غـلــبــي
.2م /000.501/

إإ ةراصشإلإ رد إ نإيذلإ ىنب
 هؤواــنــب  ديعُأإو66٩1 ماـعـلإ
طبهم إإ ةفاصضإلاب لمصشي هليهأات
هدمتعإإ ،ىنبإ حطصس ىلع تافإوطلل
ءلـخإلـل ًاـطـبـهـم اـنـبـلـلإ سشيإ
هـتدمـتـعإ اـمـك ًإراـهـن ًلــيــل يّوإ

عم تعّقو يتلإ ةدحتإ ألإ ةمظنم
سسوـيـجرواـج سسيدقــلإ ىــفــصشتــصسم
يـئاـفـصشتـصسإإو يـبـط نواـعـت قاـفـتإ

اهل ةعباتلإ تإوقللو اهيفظو 
002 مـصضت قـبإوـط ةـعـبـصس ،ناـنـبـل
ءابـطألإ تإداـيـعـل قـباـط ،ًإرـيرـصس
ةـيـصصيـخـصشتـلإ زـكإرـمـلـل قـباــطو
لخدإ إإ ةفاصضإلاب ،تإتإو
هنيصشدت  دقو ىفصشتصسملل يصسيئرلإ
.ناصسين32 موي

ميملإو ءانبلإ لامعأإ تزُأإ دقل
تاحاصسإ غلـبـت .لـحإرـم ةدع ىـلـع
5102 ناصسين رهصش ةياغل ةزجنُإ

نم ءزج ددُصس دقو2م /000.27/
8222 مقر راقعلإ نمث نم اهتفلك
عيب يذلإ (افصصلإ يدان) ةبطيصصإ
سسايلإ تيـلوـبوإ ةداـيـصس ةـكب
ةـطـبـغ ةـمـحرـلإ ثـّلـثإ ةـقـفإوــمو
.عبإرلإ سسويطانغإ كريرطبلإ

ةزجنإ لامعألإ ةحاصسم غلبت
2م000.51 لـمـصشت ،2م000.27

يأإ ،ةصسيـنـكـلإ اـي فـيـك اـنـمـّلـعـت
سساـصسأإ ىـلــع ،نــمؤوإ ةــعاــمــج

ّنأإ فيك مّلعتنف ،ةمايقلاب اهناإإ
ةـــمدخ ع سشاـــعـــُي ناإلإ إذـــه
فيكو جاتإ ةدعاصسمو ةوخإلإ
نود رـصشبــلإ ّلــكــل وــه سصلإ ّنأإ
.ةقرفت

تصسيل ةفلإ هذه نأإ إًذإإ جتنتصسن
،ةمايقلإو ملآلإ مصسوم ،مصسوم ةياهن
 انتصس ةديدج ةيإدب يه لب
هنباب هللإ انل همصسر يذلإ قيرطلإ
.ةمايقلإو ملآلإ للخ نم ،ديحولإ

هللإ اـنـعـفصس سساـصسألإ إذـه ىـلـعو
ىطخ ىلع انرصس نإإ هعم انصسلجُيو
:تإذلإ لذبو ةّبإو ةعاطلإّبرلإ
نم ،ةمحرلإ  ينغ وه يذلإ هللإ>
،اهب انّبحأإ يتلإ ةثكلإ هتّب لجأإ

عم انايحأإ ،اياطاب ٌتإومأإ نحنو
.نوصصّل متنأإ ةـمـعـنـلاـب .حـيـصسإ

 هـعـم اـنـصسلـجأإو هـعـم اـنـماــقأإو
،عوـصسي حــيــصسإ  تاــّيواــمــصسلإ
هتمعن ىنغ ةيتآلإ روهدلإ  رهظُيل
حيصسإ  انيلع فطـلـلاـب قـئاـفـلإ
.(7-4 :2فأإ) <عوصسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىفششتشسم عّم حاتتفإا
سسويجرواج سسيدقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشسوت :يعماا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ابا لمششي
تاشصاشصتخلاو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سسويجرواج سسيدقلإ ديع ةبصسان
سسيدقـــلإ ىـــفـــصشتـــصسم عــــيــــفــــصش

يعإر ةداـيـصس سسأإرـت ،سسوـيـجرواـج
سساـيــلإ تيــلوــبوإ ةــيــصشرــبألإ

5102 ناصسين32 سسيمإ حابصص
ةيئإردتاك  يهلإلإ سسإدقلإ ةمدخ

روــصضحــب سسوــيــجرواــج سسيدقــلإ
إ ةرإدإإ سسلاـهرـيدمو ىـفـصشتــصس

ءاــبــطألإ إإ ةــفاــصضإلاــب ماــعـــلإ
نـم دصشحو صضرــمإو يرإدإلإو



لابقتصسإل ةصصصص (قبإوط7 ىلع)
ةصصصص2م007.5 ،ىـــصضرإ
2م000.01و ءاـبـطألإ تإداـيـعــل

ةـيـصصيـخـصشتـلإ زـكإرـمـلـل ةـصصصص
إإ ةـفاــصضإإ ةــيــبــطــلإ تإتإو
ماــصسقألـــل ةـــصصصص تاـــحاـــصسم
قبإوط5) ةــــيرإدإلإ بتاـــــكإو
.(ةيلفصس

01 يئافـصشتـصسلإ عـمإ مـصضي
،ةدلولل تفرغ ،تايـلـمـعـلـل فرـغ
ًإريرصس46 اـهـنــم ًإرــيرــصس083
ًإريرصس83 ،لاـفـطألإ ىــفــصشتــصس
45 ،ةدلولإو ةـيـئاـصسنـلإ ةـحإرـجـلـل
ماصسقألل531 ،ةصصاإ ةـياـنـعـلـل
.ةحإرإ ماصسقأل ًإريرصس٩8و ةيبطلإ

ثدإوحلل ًإزكرم ىفصشتصسإ مصضي امك
،جلعلل ةفرغ41 نم ًافلؤوم ةئراطلإ

تفرغ ،ةقئافلإ ةياـنـعـلـل فرـغ6
ةـفرـغ إإ ةــفاــصضإإ تاــيــلــمــعــلــل

مظعلإ جلعل ةصصصص.
لماك زاإل ةيقبتإ لامعألإ امأإ

قبإوط ةثلث لمصشت يهف ،عورصشإ
تإدايعلل قباط ،ىصضرإ لابقتصسإل
 ةيصصيخصشتلإ تاصصوحفلل قباطو
ىـنـبإ مـيـمرـت ةداـعإإ ،ىـفـصشتـصسإ
،ةيجراإ ةحابلإو (31٩1) دقلإ

اهت ىنبُيو ةصسينكلإ دّدجُت فوصسو
ةـيـلاـمـجإلإ ةـحاـصسإ .ديدج بآإرــم
نمو2م000.33 ةيقبتإ لامعألل
عـم اـهزاإإ يـهـتـنـي نأإ عــقوــتإ
 .8102 ماعلإ ةياهن

عم ميملإو ءانبلإ لامعإ تقفإرت
حاتـتـفإإو ةزـيـمـتـم ةـيـبـط تإزاإإ

دقو ،ةثـيدح ةـيـبـط ماـصسقأإو زـكإرـم
حاتتفإ  ًاقابـصس ىـفـصشتـصسإ ناـك
dnuoW حوراب ةـياـنـعـلإ زـكرـم
scinilC eraC،إ وهديحولإ زكر

 إ ناـنـبـلةـياـنـعـلاـب سصصصخـت
اـهــتاــعــمو ةــنــمزإ حوراــب
للخ نم كلذ و ،ةثيدإ قرطلاب
بيردتـلإ جـماـنرـب عـم ةـكإرـصش دقـع
هـترّوـط يذـلإ األإ داـمــتــعلإو

ةطابرب ةبيصصإ لامتحاب
ءاكبلاب نك هنأل ،سشأاج

تنأإ امأإ .ثدح ام حلصصإإ
قــئاــقإ تعــمــصس يذـــلإ
لـف ةـيـلاـعـلإ ةــيداــصشرلإ
سسفنـلإ رـغـصص نـم لـجـخـت
ىـــلـــع هـــب ديزــــت يذــــلإ
لوقن ل نحـنـف .يـنـثوـلإ
كتــبــيــصصم لــمـــتـــحإ كل
نك ل ذإإ ،سشأاج ةطابرب
،ءاكبلاب ثدح ام حلصصإإ
لــمــتــحإ كل لوـــقـــن لـــب
ذإإ ،سشأاج ةطابرب كباصصم
ةـــــــماـــــــيـق  بـــير ل
!ىتوإ

وه لب ت  كاتف نإإ
.حاتري لب كلهي  ،مئان
نـم موــقــيــصس كديــقــف نإإ
ةايح ىلع لصصحيو توإ
نوكيو توإ ةدع ةيدبأإ
أإ !ةـكـئلإ عـم هـبـيـصصن
رـــم لاـــق اـــم عـــمـــصست
سسفن اي يعجرإ ؟مإزإ
دق برـــلإ نأل كتـــحإر إإ
حمصسي هللإ نإ .كيلع معنأإ
.نزحتف تنأإ امأإو تواب
وـل إذــه نـم كأإ لــعــفــتأإ

ًإودعو كمصصخ تيإ ناك
ءاــــكـــــبـــــلإ ناــك نإإ ؟كل

سسيــلــبإإ عدف دحأل ًاـــمزل
نوـبـهإذ اـنــنأل بحــتــنــي
نإإ .تإإ ىلع لصصحنل
ليوعلإ قحـتـصسإ دق سسيـلـبإإ

راعف تنأإ امأإ هرصش لجأإ نم
كنأل لـــيوـــعـــلإ كيــــلــــع
لـيـلـكإلإ ىـلـع لـصصحـتــصس
وـه توإ نألو ةــحإرــلإو
.ئداهلإ ءانيإ

 مفلا يبهذلا انحوي سسيدقلا

حورإ ةاع ةياعـلإ ةـيـعـمإ
.WCIةنمزإ

ءاصشنإاب ىفصشتصسإ زيمتي ،كلذ إإ
وهو،MEAEL ئرإوطلإ بط زكرم
ةلماعلإ ةيبطلإ ردإوكلل بيردت زكرم

 إءاــبــطأإ نـــم تاـــيـــفـــصشتـــصس
ئرإوــطــلإ بط ىــلــع ،تاـــصضرو
داـمـتــعإإو ةــيــلوألإ تاــفاــعــصسإلإو
،ةدوإ ةيـلاـعـلإ ةـياـعـلإ جـمإلإ

وـحـن بيردتـب ىـفـصشتـصسإ ماـق دقو
سضرو ةصضرو بيبط فلآإ ةتصس

 كأإ ةصسصسؤوم001 نـــــــــــــــم
يـصضإرألإ ةـفاـك ىـلـع ةـيـئاـفـصشتـصسإإ
رـصصاـنـع إإ ةـفاـصضإإ ةـيـناــنــبــلــلإ

نـمألإ ىوــق  فاــعــصسإلإ تإدحو
فاصضي .انبـلـلإ سشيإو يـلـخإدلإ
تامدخ زكرم ،نيزكرإ نيذه إإ
تامدإ رفوي يذلإ ةصصاإ ةيانعلإ
 ىصضرملل ةيصضيرمـتـلإو ةـيـبـطـلإ

.مهلزانم
سسويجرواج سسيدقلإ ىفصشتصسم نإإ

لـماـصش ىــفــصشتــصسم وــه يــعــماإ
وهو تاصصاصصتخإلإ ةفاـك نـمـصضتـي
ثدحأإ بثــك نــع ًاــيــلاـــح بكإوـــي
سضإرـمأاـب ةـقـّلــعــتإ تاــجلــعــلإ
سضإرمأإو ماظعلإ ةحإرج ،ناطرصسلإ
جلـع ،ةـحإرإ اـهــيــف ا بلــقــلإ

مامـصصلإ لإدبـتـصسإو بلـقـلإ ءاـبرـهـك
نود نمو لييمتـلإ ةـطـصسإوـب رـهـبألإ

جلـعـلإ مـصسق إإ ةـفاـصضإإ ،ةــحإرــج
.يصسفنلإ

ىـفـصشتـصسم دإدجألإ سسصسأإ دقــل
ةـــمد سسوـــيـــجرواـــج سسيدقـــلإ
براقي ام ذنم لإز ام وهو ،ناصسنإلإ
ةـمدخ  نرــق فــصصنــلإو نرــقــلإ
.لصضفأإ ةايح لجأإ نم ناصسنإلإ

ةرششنلا ىلع ع-طإلا نا-ك-ملا-ب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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