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سدقلا سئانك ءاسؤرو ةكراطب نع رداص نايب

ىلع ةيناطيتسا ةعومجم ءاليتسا ةلواحم سدقلا سئانك ءاسؤرو ةكراطب ربتعا
عيمجل نهارلا عضولا ىلع ًءادتعا ،ةسدقملا ةيسكذوثرألا ةسينكلل تاراقع
.ةنيدملا يف يحيسملا دوجولل ًاديدهتو ،سدقلا يف نييحيسملا
ةيعمجلا نكمت نأ نم سئانكلا ءاسؤرو ةكراطبلا نع رداص نايب رذحو
ىلإ يدؤيس ،تاكلتمملا ىلع ءاليتسالاو نيرجأتسملا ءالخإ نم ةيناطيتسالا
يف يحيسملا يحلا ىلإ يسيئرلا مهلوصو رمم جاجحلاو نييحيسملا نادقف
.ةمايقلا ةسينك ىلإ يسيئرلا مهلوصو قيرط ًاضيأو ،سدقلاب ةميدقلا ةدلبلا
 :نايبلا ءاج دقو
ىَّخَوَتَت ْنَأ ىَوِس َكْنِم يِغَتْبَي اَذاَمَو ٌ.حِلاَص َوُه اَم ُناَسْنِإلا اَهُّيَأ ُّبَّرلا َكَل َحَضْوَأ ْدَقَل
 6: 8اخيم ؟َكِهَلِإ َعَم ًاعِضاَوَتُم َكُلْسَتَو َ،ةَمْحَّرلا َّبِحُتَو َ،لْدَعْلا
انقلق سكعي اًنايب سدقلا سئانك ءاسؤرو ةكراطب نحن انردصأ  ،نيماع لبق
ةسدقملا نكامألا مكحي يذلا ”وكيتاتسلا“ مئاقلا عضولا تاكاهتنا نم قيمعلا
يف سئانكلا ةردق دييقت ىلا تاكاهتنالا هذه تفده .اهتازايتماو سئانكلا قوقحو
تاعامج هب تماق ام تاكاهتنالا هذه نمو ؛ انتاكلتمم عم ةيرحب لماعتلا

سدقلا ةمكحم نم مكح ىلع لوصحلا يف اهادحإ تحجن ةفرطتم ةيناطيتسا
ةيسكذوثرألا ةسينكلل ةعبات تاكلتمم ىلع ءاليتسالا اهل حيتي ةيزكرملا
.سدقلا يف ليلخلا باب برق يحيسملا يحلا بلق يف ةيسدقملا
فانئتسا يف ايلعلا فانئتسالا ةمكحم ترظن يراجلا ناريزح  3ةسلج باقعأ يف
ةيزكرملا ةمكحملا نم رداصلا رارقلا دض ةيسدقملا سكذوثرألا مورلا ةيكريرطب
ةمكحملا يف مكح ردص يراجلا ناريزح نم رشاعلا يفو ،نينطوتسملا حلاصل
رّبعُن نا دون سئانك ءاسؤر و ةكراطبك ،نحن .ةفرطتملا ةعومجملا حلاصل ايلعلا
.اهمكح ةمكحملا اهب تردصأ يتلا ةعرسلا نم ةريبكلا انتشهد نع
ليلخلا باب تاراقع ىلع ءاليتسالا لواحت يتلا ةفرطتملا ةعومجملا تاءادتعا نا
ةسينكلا ةيكلم قوقح ىلع طقف سيل ًاءادتعا ربتعت ةيسكذوثرالا
نييحيسملا عيمجل نهارلا عضولا ةيامح ىلع ءادتعا لب ،ةيسدقملا ةيسكذوثرألا
ةسدقملا انضرأ يف ليصألا يحيسملا دوجولا ددهي ٍدعتو ،ةسدقملا ةنيدملا هذه يف
ءالخإ نم،هللا حمس ال ،ةيلاكيدارلا ةعومجملا هذه تنكمت اذإو  .ةبيبحلا
نييحيسملا نإف ،تاكلتمملا كلت ىلع ءاليتسالاو نييمحملا نيرجأتسملا
ةميدقلا ةدلبلا يف يحيسملا يحلا ىلإ يسيئرلا مهلوصو رمم نودقفيس جاجحلاو
ىلإ يسيئرلا مهلوصو قيرط ًاضيأ نودقفيس مهنا وه كلذ نم مهألاو ،سدقلاب
.ةمايقلا ةسينك
سكذوثرألا مورلا ةيكريرطب ةوقب معدي سدقلا سئانك ءاسؤرو ةكراطب سلجم نا
انمعد ةلصاوم نلعن امك ،ةمكحملا رارق فانئتسا ىلع اهرارصا يف ةيسدقملا
ضيوقت ةلواحم نإ .ايلعلا ةمكحملا نم ديدجلا مكحلا رودص دعب ىتح اهدوهجل لماكلا
عسوألا يحيسملا عمتجمللو سئانكلا عيمجل ضيوقت وه انه ةدحاو ةسينك دوجو
.ملاعلا لوح
وه سدقلا يف ةايحلاب ضبان يحيسم عمتجم دوجو نأب انناميإ ىلع ديدج نم دكؤنو
يساسأ طرشو ً،ايخيرات عونتملا يسدقملا عمتجملا ىلع ظافحلل يساسأ رصنع
اهعباط ىلع ظفاحن نأ بجي يتلا ةنيدملا هذه يف مالسلا قيقحتل
ةيديحوتلا نايدألا ءاقتلا ةطقن يهف ،نايدألاو تافاقثلا ددعتم يئاسفيسفلا
.ثالثلا
اياونلا باحصأ عيمجو ،لودلا ةداقو ،ةرثؤملا ةيسايسلا تادايقلا عيمج وعدنو
ةجيتن قيقحتل يعسلا يف انيلإ مامضنالل ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةبيطلا
ظفاحنو ”،وكيتاتسلا“ نهارلا عضولا ىلع ظفاحن ثيحب ةيضقلا هذه يف ةلوبقم
مادختسا انضفر ىلع دكؤن امك ،سدقملا يحيسملا عمتجملل نمآ دوجو ىلع
.ةيحيسملا انتاكلتمم ىلع ءاليتسالل ةينوناق ريغ بيلاسأ
سدقلا سئانك ءاسؤرو ةكراطب :نوعقوملا
سكذوثرألا مورلا ةيكريرطب ،ثلاثلا سوليفويث كريرطبلا +
سكذوثرألا نمرألا ةيكريرطب ،نايجونام ناهرون كريرطبلا +
ةيكريرطبلا ،يلوسرلا دصاقلا  ،الاباستيب اتسيتابريب ةفقاسألا سيئر +
ةينيتاللا

ةسدقملا يضارألا سراح ،نوتاب وكسيشنارف بألا +
سدقلا ،سكذوثرألا طابقألا ةيكريرطب  ،سوينوطنأ ابنألا ةفقاسألا سيئر +
ةينايرسلا سكذوثرألا ةيكريرطب ،وهاد ليئاربج ةفقاسألا سيئر +
ةيبويثإلا سكذوثرألا ةيكريرطب ،بوكابمإ ابأ ةفقاسألا سيئر +
كيلوثاكلا نييكلملا مورلا ةيكريرطب ،شايعلا رساي ةفقاسألا سيئر +
ةينوراملا ةيكريرطبلا ،جاحلا ىسوم ةفقاسألا سيئر +
قرشلاو سدقلا يف ةيفقسألا ةسينكلا ،يناود ليهس ةفقاسألا سيئر +
طسوألا
ضرألاو ندرألا يف ةيرثوللا ةيليجنإلا ةسينكلا ،رازاع يناس ميهاربإ نارطملا +
ةسدقملا
ةينايريسلا ةيكيلوثاكلا ةيكريرطبلا  ،يكلاملا رييب فقسألا +
ةينمرألا ةيكيلوثاكلا ةيكريرطبلا ،اسوك سونيدسوكوأ روكيرك روينسنوملا
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