
ةلاسسرلا ـــــــــــــــــ
(8-1 :1 لسسرلا لامعأا)

َمكلا ُتأاسشنأا دق يّنإا
ِعيمج  ُضسُليفواث اي َلوألا
ُعوـسسي أادتــبا يــتــلا ِروــمألا
إا *اـهـب ُمـلـعـيو اـهـُلـَمـعـي
نم ِهيـف َدـِعـسص يذـلا ِموـيـلا
ِحورــلاـــب ىـــسصوأا ْنأا ِدعـــب
َنــيذــلا َلـــسسرـــلا ِضسُدـــُقـــلا
مـهارأا نـيذـلا *مـهاـفـطـسصا
هِملأات دعب ايح ُهَسسفن ًاسضيأا
ىءاي وهو ٍةثك َهاب
ًاــموــي َعــبرأا َةدم مـــهـــل
ضصتـخــي ا مــهــمــلــكــُيو

وـه اـمـيـفو *هـلـلا ِتوـكـل
ل نأا مهاسصوأا مهعم ٌعِمت

لـب َمـيـلــسشَروأا نــم اوــحَت
يذـلا ِبآلا َدـِعوـم اورـِظـتــنا
انحوي نإاف *ينم ُهومُتعِمسس
مــتــنأا اــمأاو ِءااــب دــمـــع
ِضسدقلا ِحورلاب نودمـعـُتـسسف
*ٍثـكـب ماـيألا هذـه َدعـب ل
اي َلئاق نوعمتا هلأاسسف
درــت ناــمزــلا اذــه أا بر
لاـقـف *لـيـئارـسسإا إا َكـْلُا
اوـفرـعـت نأا مـكـل َضسيـل مـهـل

ةمجهلا  ـــــــــــــــــــ
  .ماق ًاقح ـــ ماق حيسسملا

ةسسينكلا يف ةماع ضسوقطلا فده
سسجـــُت نأا ،ةــيــسصــخــلا ثادحألا دــّ

نويحي نينمؤوملا لعجت نأا يلاتلابو
لمجأا لعلو .نآلاو انه ثادحألا هذه
قـطإلا ىـلـع ةـّيـسسنـكـلا ضسوـقـطــلا

لبق ماقي يذلا ةمجهلا ةمدخ ضسقط
سسلا ةـــسص رــَحـــَ
يهـلإلا ضسادقـلاو
حسصفلا دحأا موي
اذه يف .ضسدقملا
عــيذــت ضسقــطــلا
ةمايق ةـسسيـنـكـلا
ايحـيـف حـيـسسمـلا
اذـه نوـنـمؤوـمــلا
مهـنأاـكو ثَدـَحـلا
تماح ةـقـفرـب
ربقلا مامأا بيطلا
.ماق حيسسملا نوخرسصيو ،غرافلا

،ًادج ًاركاب ةمدخلا هذه ماقُت
كلذو ةــماــيــقــلا دحأا موــي ،ًارــَحــَسس
ضسقرم) يليجنإلا ضصنلا عم ًايسشامت
ةمدخلا هذه يف أارقُي يذلا (1-8 :6
تماح ةوسسنلا نا هيف دري يذلاو
.<ربقلا ىلإا نيتأا ...ًادج ًاركاب> بيطلا
ءاسضيب ًةّلح ضسبلا نهاكلا لمحي
اهرون زمري ةءاـسضم ةـعـمـسش ةـعـسشم
ةءاسضإل نينمؤوملا وعدي .ةمايقلا ىلإا
اوذخ اومّله> :لتري اميـف مـهـعوـمـسش
ٌءاسسم هورعي ل يذلا رونلا نم ًارون
نيب نم ضضهانلا حـيـسسمـلا اودـّجـمو
رون انأا> حيسسملا لقي ملأا .<تاومألا

 .<ملاعلا
نيلماح ةسسينكلا نم عيمجلا جرخي

نـيـهـبــسشتــم ةءاــسضمــلا مــهــعوــمــسش
ًاركاب نبهذ يتاوللا بيطلا تماحب
ءانثأا .عوسسي دسسج نبيطيل ربقلا ىلإا

اهيأا كتمايقل> ةقوجلا لترت مهجورخ
،نودجمي ءامسسلا يف ةكئملا حيسسملا

نأا ضضرألا ىلع نيذـلا نـحـن اـنـلـّهأاـف
برلا نم بلطن .<ةيقن بولقب  كدجمن

انناهذأا ريني نأا
يـهـبـلا هروـنــب
بعوـتـسسن يـكـل
نم هتمايق رسس
،تاوـمألا نــيــب
انبرد رـيـنـي نأا
،توكلمـلا وـحـن
رــسصتـــنـــي نأاو
ىلع هرون انيف
،اناياطخ ةملظ
ةمايقلا ايـحـنـل

.لعفلاب
امك ةسسينكلا باب قَلغُي جورخلا دعب

ضصنلا نهاكلا ولتي مث ربقلا باب قلغُأا
لتريو ،برلا ةمايق ًانلعـم يـلـيـجـنإلا
نيـب نـم ماـق حـيـسسمـلا> بعـسشلا هدعـب
بهوو توملاب توملا ئطوو تاومألا
اذه يف .<روبـقـلا يـف نـيذـلـل ةاـيـحـلا
نم نونمؤوملا  عبسشي ل كرابملا مويلا
نم رثكأل لترُت .ةلـيـترـتـلا هذـه دادرـت
عرقُت امك مويلا اذه حابسص ةرم نيتسس
هراسصتناو برلا ةمايق ةنلعم ضسارجألا

 .ريرسشلاو توملا ىلع
هجوتي ةيمسسلا ةبلطلا ةوت دعب

،قلغملا ةسسينـكـلا باـب وـحـن نـهاـكـلا

7102 /61 ددعلا

ناسسين61 دحألا

سسدقا حسصفلا

ماق ًاقح ــ ماق حيسسا



نم ناسسنإلا هعم ماقأاو تاومألا نيب
حيسسملا ماقأا هتمايقب .ةئيطخلا توم
ةقـيـــلـخـلا ّلـك لـب طـقـف ناـسسنإلا ل
طوــقسس ذنم تملظأا دق تناك يتلا
هذـه ىـلـع هـلــلا هــطــّلــسس يذــلا مدآا
ىلإا َةقـيـلـخـلا ُمدآا داـتـقإا .ةـقـيـلـخـلا
دقف ،حيسسملا ،يناثلا مدآا اّمأا ةملظلا
.برغي ل يذـلا روـنـلا ىـلإا اـهـلـسشتـنا
ةايحلا ًاثعاب ربـقـلا نـم غزـب روـنـلا
.اهّلك ةعيبطلا يف ةّيدبألا

ةعيبطلا حيسسملا دعسصأا هتمايقب
ىلإا ّضصاـخ ٍلـكـسشب ةـّيرـسشبـلاو ّلـكـك
قـتـعأاو قـلــخــلا دنــع تناــك ثيــح

ّلح يذلا ةملظلا ناطلسس نم عيمجلا
ام .لّوألا ّدجلا مدآا ةئيـطـخ ةـجـيـتـن
ناك ةمايـقـلا يـف ةـقـيـلـخـلا هـتـلاـن
ةقيلخـلا تقـتـعُأا .ًًارـيرـحـتو ًاـقاـتـعإا

ًاحوتـفـم ضصـخـلا قـيرـط حـبـسصأاو
ِغلت مـل ةـماـيـقـلا نـكـل .رـسشبـلا ماـمأا
ناسسنإل هلـلا اـهدارأا يـتـلا ةـّيرـحـلا

يه ةّيرـــحلا .قلخلا دنع اهب هزّيمو
هـلـخ نـم راـتـخـي يذـــلا دوـقـمــلا
نأا ءاـسشي يـتــلا قــيرــطــلا ناــسسنإلا
ًاسصخ ناـسسنإلا لـنـي مـل .اـهـكـلـسسي
هنكل ،هلاعفأا نع ىأانــمب ًانومسضم
هـتـّيرــحـل ًاـعـسضاـخ ًاــسصــخ لاــن
ضصخلا راتخي نأا اّمإاف ،هتارايخو
نع ًاديعب ىرخأا ًةايح لّسضفي اّمإاو
ضسوـيـسسيـياـب ضسيّدقـلا لوـقــي .هــلــلا
هل ٌحاتم ناطــيـسشلا ىـّتـح يـسسوـثآلا
ىبأاي هرّبكتو هتدارإاب هّنكل ضصخلا
يــف لازــي ل اذــــل ًةــــبوــت مّدقــي نأا
ةقيلخلا لـــيلسضت لواـحـيو ةـمـلـظـلا

.ةئيطخلاو فارحنإلا وحن اهّرجو
ّنكل ًاذإا ضصخلا انتطعأا ةمايقلا

ٍدحاو هاجّتإاب ًةركذت ضسيل ضصخلا
اهلّعفن ةرـكذـت يـه اـمـّنإا ،نوـمـسضم
لبقن اّمإا ،ٌطورسشم انسصخ .ةبوتلاب
سشبـمو نـيـنـمؤوـم ةـماـيـقـلا اهب نـيرـّ

نوكن وأا بيطلا تـماـح ةوـسسنـلاـك
ةمايقـلا اوـنـياـع نـيذـلا ضساّرـحـلاـك
تايرغم اوراتخا مهتّيرـحـب مـهـنـكـل

يـتـلا ِتاـقوألا وأا َةـنـمزألا
*هناطلسس  ُبآلا اهلعج
ًةوـق نوـلاـنـتـسس مــكــنــكــل
ضسدقــلا حورــلا ِلوــلــحـــب
ًادوهسش  َنونوكتو مكيلع

 و َمـيـلـسشَروأا ِعـيـمـج
إاو ِةرماسسلاو ِةـيدوـهـيـلا
 .ضضرألا ىسصقأا

ليإلا ــــــــــــــــ
(٧1-1 :1 انحوي)
 ُةمـلـكـلا ناـك ِءدبـلا

هـلـلا دنـع ناـك ُةـمـلــكــلاو
اذه *ةـمـلـكـلا ناـك ًاـهـلإاو
لك *هللا دنع ِءدبلا  ناك
نـكـي  هغـبو ،ناـك هــب
ِتناك هب *نّوُك ا ٌءيسش
َرون تناك ُةاياو ةايا
ةملظلا  ُرونلاو *ضسانلا
*ُهْكردت  ُةملظلاو ُءيسضُي
هللا نم ٌلَسسرُم ٌناسسنإا ناك
َءاـج اذـه *اـنـحوـي ُهـُمــسسا
يكل .رونلل َدهسشيل ةداهسشلل
 *هِتطِسساوب لـكـلا َنـمؤوـي
ناــك لــب رونـلا وـه ْنـكـي
ُرونلا ناك *روـنـلـل َدهـسشيـل
لـك نـُي يذـلا يـقــيــقا
* اعلا إا ٍتآا ٍناسسنإا
َنّوُك هب ُاعلاو ناكِ اعلا

إا *ُهـْفرــعــي ُ اــعــلاو
 هُتسصاخو ىتأا هتسصاخ
نـيذـلا لـك اـمأاـف *هـْلـَبـقـت
ًاناطلسس مهاطـعأاـف هوـلـِبـق
نيذلا هلل ًادلوأا اونوكي نأا

هعرقيو ،ميحجـلا باـبو رـبـقـلا باـب
اهيأا اوعـفرا> :ًاـثـث ًاـخراـسص ةوـقـب
اهـتـيأا يـعـفـتراو مـكـباوـبأا ءاـسسؤورـلا
،<دجملا كلم لخديل ةيرهدلا باوبألا
امك قلغملا ةسسينكلا باب حتفي مث
،ربقلا باب نع رجحلا حيسسملا جرحد
ميحجلا باوبأا حيسسمـلا مـطـح اـمـكو
هذه يف .نيتـئاـمـلا لـك هـعـم ماـقأاو
ةسسينكلا باب ريسصي ًاسضيأا تاظحللا
انل هحتف يذلا توكلملا بابل ًازمر
باــب رــيــسصي .ديدج نــم حــيــسسمــلا
هيلإا انداعأا يذلا داعتسسملا ضسودرفلا
هنم اندرُط دق اـنـك اـمدعـب حـيـسسمـلا

.ًاميدق
ةسسينكلا جراخ نم انروبع يف

لقتنن باوـبألا حتــف دعب اهلخاد ىلإا
،توكلملا ىلإا ميحجلا نم عوسسي عم
ىرنو لخدن .ةايحلا ىلإا توملا نم
ةلزلزلل زمر اذهو حجرأاتت تايرثلا
رجحلا جرحدت امدنع تلسصح يتلا

نم عوسسي ماق امدنع ،ربقلا باب نع
لـيـترـت أادبـي اـهدعـب .تاوـمألا نـيــب
.<ةمايقلا موي مويلا> :حسصفلا نوناق
ثيح يهلإلا ضسادقلاب ةمدخلا جّوتتو
عوسسي انبر دسسجب نونمؤوملا كرتسشي
.نيميركلا همدو

كرابي نأا حسصفلا ديع تاداع نم
ضضيبلا ضسادقلا ةياـهـن يـف نـهاـكـلا
ةايحلا ىلإا زمري ضضيـبـلا .قوـلـسسمـلا
امك ذإا ،ربقلا نم ةثعبنملا ةديدجلا
ًايـح ةـسضيـبـلا نـم ضصوـسصلا جرـخـي
ًايح ربـقـلا نـم عوـسسي جرـخـي اذـكـه
      .دسسجلاب ًاتيم ناك امدعب

يف هتمايق رون برلا قرسشأا لأا
رونلا ءاـنـبأا نـم اـنـلـعـجو ،اـنـبوـلـق
هـتوـكـلـمو ةـيدبألا ةاـيـحــلا ةــثروو
.يوامسسلا

ةمايقلا
ــــــــــــــــــــــ

تماق هتمايقبو ،ماـق حـيـسسمـلا
نم حيسسملا ماق .اهرسسأاـب ةـقـيـلـخـلا



ل نيذلا *همسساـب نوـنـمؤوـي
ٍم ِةئيسشم نم لو ٍمد نم
ْنكـل ٍلـُجَر ِةـئـيـسشم نـم لو
ُةـمـلـكـلاو *اودلُو هـلـلا َنــم
دقو انيف لحو ًادسسج راسص

ٍديـحو َد ُهَد اـنْرــسصبأا
ًةـمـعـِن ًاءوـل بآلا نــــــــم
هـل دـِهـسش اـنـحوـيو *اـقـحو
يذلا وه اذه ًئاق خرسصو
يــتأاــي يذـــلا نإا ُهنعُتلق
هـنأل يــلــبــق راــسص يدعــب
نحن ِهئلِم نـمو *يـمدقـتـُم
ضضوع ًةمعنو انذـخأا اـنـلـُك
ىسسو ضسومانلانأل*ٍةمعن
قاو ُةمعنـلا اـمأاو يـطـعُأا

  .سصح ِحيسسا َعوسسيبف

لمأات ـــــــــــــ
هللا نبا وه هسسفن حيسسا

ٍنآا  رسشبلا نباو ديحولا
عسسو  نكي  ذإا  .ًاعم
نأا رـــخآلا نود اـــمــــهدحأا
ناـك اـمـك ،ضصا مدخـي
ّنأاـب ًاـسضيأا ًاـغــلاــب رــطا
ٌهلإا وه حيسسا عوسسي برلا

وأا ناـــسسنإلا نودب ُبسسحـــف
.هـلـلا نودب بسسحـف ٌناــسسنإا
فعُي نأا عقاولا  يغبني
يأا ،كاذو اذــهـــب لـــثاـــب
 يـقـيـقا توــهــلاــب
ةـعـيـبـطـلاـب اـمـك ناـسسنإلا
.هللا  ةّيقيقا ةيرسشبلا

،ةلا   اهّلك ةعسضلاف

ّلك كلذ نلعن نحنو ماق حيسسملا
ةرتفلا يف ةرابعلا هذه نيدّدرم نيح

لدبتسسي .دوعسصلا موي ىلإا ةّيحسصفلا
اهنورسصتخيو تاّيحتـلا نوـنـمؤوـمـلا
ةسسينكلا نأا امك .حيسسملا ةمايق ربخب
ىهبأاب يسصخلا ثدحلا اذهب لفتحت

لعجن ل نأا نووعدم انّنكل .اهللح
لكأاملاو رهاظملاب ًاروـسصحـم ديـعـلا

اـيـحـن نأا لــب يّداــم وــه اــم ّلــكو
نأا ينعي ةمايقلا ايحن نأا .ةمايقلا
موـسصلا ةرـتـف يـف .ةـّبـحـمـلا نـقـتــن
ردق نونمؤوملا لواح ذإا ،ينيعبرألا
ةـلاـحــلا ىــلإا ةدوــعــلا مــهــناــكــمإا
يـف اوـلـخد ،ةـمـيدقـلا ةـّيـسسودرــفــلا

ةـّيرـسشبـلا عـم ةـمـلاـسسمو ةـحـلاـسصم
اهروحم ةحلاسصملا هذه .ةعيبطلاو
هللا روسضحب ىّلجتـت يـهو ةـّبـحـمـلا

هللا ّنأل انتايح نم ٍةظحل ّلك يف
انحوي يليجنإلا انمّلـع اـمـك ةـّبـحـم
انـلـن ةـّيـهـلإلا ةـّبـحـمـلاـب .بيـبـحـلا
ةّيرسشبلا ةّبحملابو ضصخلا ةّيناكمإا
نم برتقن اّنـم لـك اـهـلـمـحـي يـتـلا
ضشيـع .هـلـلا عـم اـيـحـنـل توـكـلـمــلا
موسصلا غولب ىـلإا اـندوـقـي لـيـجـنإلا
ةلبقملا ةنسسلا يف ضسّدقملا ينيعبرألا
اذه هيلع اّنك اـّمـم رـثـكأا ٍدادعـتـسساـب
نمزلا ءاهتنا دنع دوعن نأا ل ،ماعلا
نود ةقباسسلا انتايح ىلإا يحسصفلا
ناسسنإا ّلك ّنأا ىقبي .ّيحور ٍلّدبت ّيأا

ىلإا ةجاحب ،ةسسادقلا نم غلب امهم
ظفح ىلع ةبـظاوـمـلا كلذـك .ةـبوـتـلا
اـنـلـعـجـت ودعـلا دئاـكـم نـم ضسفـنـلا

نوكن نأا ٍةظحل ّلك يـف نـيـّقـحـتـسسم
.ةمايقلا ءانبأا نم

سسدقملا حسصفلا ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضسدقملا حسصفلا ديع ةبسسانمب

ةيـسشرـبألا يـعار ةداـيـسس لـبـقـتـسسي
نيئـنـهـمـلا ضساـيـلا تيـلوـبورـتـمـلا
٧1 نيـنـثإلاو61 دحألا يــموـــي
ةسسداسسلا ةعاسسلا نم٧102 ناسسين

.ًءاسسم ةنماثلا ىتح

نم لاملا اولبقو ةّيداملا ملاعلا اذه
ةمايقلا ربخ اومتكيل ةنهكلا ءاسسؤور
.ةقـباـسسلا مـهـتاـيـح يـف اوّرـمـتـسسيو
ةّيناكـمإا ىـلـع اـنـلـسصح ةـماـيـقـلاـب
يتلا ةـّيرـحـلا ءاـغـلإا نود ضصـخـلا
اهـبو قـلـخـلا دنـع هـلـلا اـهاـناـطـعأا

ِغلت مـل ةمايقلا .هتروسص ىلع انلعج
انحـبـسصأل ّلإاو ةـّيـسصخـسشلا ةـّيرـحـلا

ىلوألا ةظحللا ذنم هللا نكل ،ًاديبع
فّرـسصتـي ًاّرـح ًادــّيــسس ناــسسنإلا دارأا
انل حتُف ةمايقلاـب .ةـقـلـطـم ٍةـّيرـحـب
انّنكلو ةّيدبألا ةايحـلا ىـلإا قـيرـطـلا
كلسسن نأا اّمإا ،ٍقرط قرتفم دنع فقن
اـّمإاو روـنـلا لـخدنو قــيرــطــلا اذــه
نبإلا لعف امك ىرخأا ًاقرط راتخن
.رطاسشلا نبإلا لَثَم يف رغسصألا

اهب زركو ضسانلل ترهظ ةمايقلا
نـم ٍناـسسنإا ّلـك موـقـي يـكـل لـسسرــلا

بآلا نـسضح ىـلإا دوـعـيو هـتـئـيـطـخ
ةمايقلا يتأات .ًاهَرـكـــُم ل هـتـّيرـحـب
ًاموي نيعبرأا ةّدمل ليوط ٍمايسص دعب
موسصلا ةّيسسكذوثرألا ةسسينكلا هوعدت
هـتـياـغ ّنأل ضسّدقـمـلا يــنــيــعــبرألا
.ةسسادقـلا هـغوـلـبو ناـسسنإلا ضسيدقـت
قـــيرـــط يـــف ناـــسسنإلا ضصوـــغــــي
ربع ةقيلخلاو تاذلا عم ةحلاسصملا
ةمعطألا نـع عاـطـقـنإلاو تاوـلـسصلا
نع اياطخلا نم هسسفن يّقنيل ةمسسدلا

ةريسسملا هذه جيوتت .ةـبوـتـلا قـيرـط
نوكي يتلا ةمايقلا وه قيرطلا اذهو
هتاذ أاـّيـهو اـهـل ّدعـتـسسا دق ناـسسنإلا
ًاّيفرظ ضسيل ةمايقلا لوعفم .ةبوتلاب
برلا نوك نيح ّلك يف ٌحاتم وه ذإا
لبقي ،ريخألا لبقي امك لّوألا لبقي
ءاج نمو ىلوألا ةعاسسلا نم ىتأا نم
ةمايقلا لوعفم .ةريخألا ةعاسسلا يف
ريسسي نأا نكمم ذإا كلذك ًاّينآا ضسيل
نآلا ذنم قـيرـطـلا اذـه يـف ناـسسنإلا

،هللا نم ىغتبمو ٍضضرم ٌرمأا اذهو
ٍتقو ّيأا يف ناسسنإلا لبقي انهلإا ّنكل
رطاسشلا هنبا بألا لبق امك هيلإا لبقي
.يليجنإلا لثملا يف



هلإلا ةدلاو عوبني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةدلاو عوبني ديع ةبـــسسانمب

ةدايسس ضسأارتي ةسسادقلا ةيّلكلا هلإلا
ضسايلا تيلوبورتملا ةيسشربألا يعار

ةرسشاعلا دنع يهلإلا ضسادقلا ةمدخ
ناسسين12 ةـعـمـجـلا حاـبـسص نـم
لوـخد رـيد ةـسسيــنــك يــف٧102
.ةيفرسشألا يف ةديسسلا

سسيدقلا ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــ
سسويجرواج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديعو ديدجلا دحألا ةبسساـنـمـب

ةدايسس ضسأارتي ضسويجرواج ضسيدقلا
ضسايلا تيلوبورتملا ةيسشربألا يعار

ةــعاـــسسلا دنـــع بورـــغـــلا ةـــمدخ
22 تبــسسلا ءاــسسم نــم ةــسسداــسسلا
ضسيدقلا ةسسينك يف٧102 ناسسين

ضسيدقـلا تيـب يــف ضسوــيــجرواــج
ضسادقــلا ةــمدخو ضسوــيـــجرواـــج

نم ةرسشاـعـلا ةـعاـسسلا دنـع يـهـلإلا
يـف ناـسسيـن32 دحألا حاـــبـــسص
.ضسويجرواج ضسيدقلا ةيئاردتاك

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ةثثلا ةسسردم
راــمقألا ــــــــــــــــــــــــــــ

يعار ةدايسس ةياعرو هيجوتب
ضساـيــلا تيــلوــبوا ةــيــسشرــبألا
ًاـمـئاد وـعدي يذـلا ماحإلا لـيزا
ةـــيوـــلوأا  ناــــسسنإلا عــــسضو إا
ةـسسردم تزأا ،يوـبلا ماـمـتـهإلا
 ةديدج ةوـطـخ راـمـقألا ةـثـثـلا

ةكبسش  اهتاـكـيرـسش عـم ،اـهراـسسم
ه وحن ،noitavudE ضسرادم
ةنهم لعج ع كلذو ،ميلعتلا ةلاسسر
يهتني ل ًاسصاسصتخاو ًاملع ميلعتلا
ًاسضيأا نوكت نأا لـب ،ةداـهـسشلا لـيـنـب

ةيسساـسسألا عـمـتا مـيـقـل ةـظـفاـح
.اهل ةيعارو

.ةعسضلا  اهّلك ةلاو
،ضشيوسشتلا بّبسست ل ةدحولا

ا ّنأا اــمــك ًاــمال ةزــي
لـباـقـلا .ةدحوــلا ضضقــنــت
عيناو ،ٍةهـج نـم مـّلأاـتـلا

كلذ عمو ،ىرخأا ةهج نم
سصخـي يذـلاـف وه ُيزا هـّ
سصخـي يذـلا هـسسفـن دا هّ
فعـسضلا  يذـلاو .ًاـسضيأا

ةردقلا  يذلا هسسفن وه
ٌةـسضرـع هـسسفـن وـه .ًاــسضيأا
بلاغ هـسسفـن وـهو توـمـلـل
ذــــخــــّتا دقـــــل ،ًاذإا .توا
دحّتاف ،هتـلـمـجـب َناـسسنإلا
،هتاذب هدحْتأاو خألا اذهب
ةـــمـــحرـــلا يـــعادب كلذو
نم لك د ثيحب ،ةردقلاو
 اـهــتاذ تــعــيــبــطــلا
امهنم يأا دقفت لو ىرخألا

اهروبعل اـهـب ّضصتـخـي اـم
 انتاـهاـع ّلـك .ىرـخألا

،ةئـيـطــا نـع ةـمـجاـنـلا
هقتاع ىلع اـهذـخـّتا اـمـّنإا

 كراـــــــــــــــسشي نأا نود
نبا كرت اذكـهو .ةـئـيـطا
عـيــم اــنــسصــّل هــلــلا
ًلاّعف ًانوــــع هب ــنمؤوا

اـــّمأا :ًاـــعـــم ٍنآا  ًةودقو
ةداـعإا  هنوزرحُيف لّوألا
ةــيــناــثــلا اــّمأاو ،ةدلوــلا

.ءادتقلا  اهنوراجيف
بكلا نول سسيدقلا

 ةسسردم تلسصح هجوتلا اذه
ةداـهـــسش ىــلــع راــمـقألا ةــثــثــلا

FLEC ةدوا ةـمــــــــــــــــــــــــــع
stnangiesne sed noitacifitreC(
)esiaçnarF eugnaL neهذهو
عيمج نوكي نأا ىلع ضصنت ةداهسشلا
ةغللا ةداهسش يلماح نم نيمّلعملا
ةرازو لـَبـِق نم ةرداسصلا ةيسسنرفلا
ةسسردم تناكو .ةيسسنرـفـلا ةـيـبرـتـلا
ىدحا نـيـب ةدئار راـمـقألا ةـثـثــلا

تلـّكـسش ناـنـبـل يــف ةــسسردم ةرــسشع
ىلع تلسصح يتلا ىلوألا ةعومجملا

noitacudecnarFةدوجلا ةمـع
ةـيـجراـخـلا رـيزو اـهـحـنـمـي يــتــلا
ةنجل نـم ةـيـسصوـت دعـب ،ةـيـسسنرـفـلا

تاسسسسؤوملا ىلإا ،ةـيراـسشتـسسا ةـيرازو
رسشنت يتلا ةيــسسنرفلا ريغ ةيوبرتلا

يفاقثـلا عّوـنـتـلا اـهـتـلاـسسر نـمـسض
يـلاـع ىوـتـسسم مّدقـتو ،يوــغــلــلاو
.ةيسسنرفلاب ميلعتلل ةدوجلا

ىلع تاداهسش عيزوت ىرج دقو
ءاسسم ةمعلا تلان يتلا ضسرادملا
يف٧102 طاـبــسش02 نـيـنـثإلا
ةـيـبرـتـلا ةرازو يـف مـيـقُأا لاـفـتــحا

رـيدم هرـسضح ،يـلاـعـلا مـيـلــعــتــلاو
ديـسسلا ضصاـخـلا مـيـلـعـتـلا ةـحـلـسصم
ريزو يلاعم ًـثـمـم ،رـقـسشألا داـمـع
ىلإا ةفاسضإا ،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا
ريدم بئان ،ويـنـيـم هـيـيـتوـغ ديـسسلا
ةرازو يف ةيلودلا ةيمنتلاو ةملوعلا
هقفاري ،ةيسسنرفلا ةيجراخلا نوؤوسشلا

يـف ةـيـسسنرـفــلا ةراــفــسسلا نــم دفو
رــيــفـسسلا روزـــي فوـــسسو .ناـنـــبـــل
ةراــفــسسلا نــم دفو عــم يــسسنرــفــلا
ىـلـع بثـك نـع عـطإـل ةـسسردمــلا
قـئارـطو اـهـتاـطاـسشنو اـهــجــمارــب
.اهيف ميلعتلا

ةرسشنلا ىلع عطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفسص ىلع اًيعوبسسأا

bl.gro.sotrauq.www


