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عم ثدح  ام  هبـشي  مايألا  هذه  نييمالـسالل  ثدحيام 
ةميلو ىلا  يناـثلا ) يـسابعلا  ةـفيلخلا   ) روـصنملا رفعج  يبأ  ةوـعد  رـضح  نم 

نأ يدوعسملا  يوريف  يناسارخلا ..  ملـسم  يبأ  فرـش  ىلع  روصنملا  اهدعأ 
وبأ لخد  املو  هيف  هسرح  هل  أـبخ  دـقو  هبراـضم  ىلا  ملـسم  اـبأ  اـعد  روصنملا 

ماـعطلا ىلا  سولجلاـب  ّمه  نا  اـمو  ةـعاس  هثداـحو  روـصنملا  هب  بحر  ملـسم 
ينّلخ روـصنملا : اـبطاخم  ملــسم  وـبأ  لاـقف  روـصنملا ..  دوـنج  هأــجاف  ىتـح 

لهو ةثيبخلا ..  نبااي  كحيو  نينمؤملا : ريمأ  هل  لاقف  نينمؤملا ..  ريمأاي  كئادعأل 
فيـضلا ىلع  اومجهف  دونجلل  أموأ  مث  ينتلتق ..  كـلتقا  مل  نا   .. كريغ ودـع  يل 

ىلع راوفلا  همد  ذاذر  طقـسو  هؤازجأ ..  تطّلخت  ىتح  فويـسلا  هتروتعا  يذـلا 
مدـب ثولت  يذـلا  ماعطلا  لوانت  ىلع  روضحلا  مغرأ  روصنملا  نا  لاقيو  ماعطلا .. 

دعب ماع  هتلود 600  تمادـف  مهلالذاو ..  مهباهرا  يف  هنم  اـناعما  لـيتقلا  هودـع 
خطلم ماعط  نم  لكألا  ىلع  نووعدملا  اهيف  مغرأ  يتلا  ةبيهرلا  ةـميلولا  هذـه 

.. مدلاب

تسيل هتالعافتو  هتيقوتو  ميركلا  يبنلل  ءيسملا  مليفلا  رـشن  ةقيرط  نأ  لقاع  دقتعيال 
فرعتال اهنأ  اـنعنقت  نأ  دـيرت  اهيـضارأ  ىلع  ءيـش  لـك  بقارت  يتلا  اـكيريمأف   .. ةـجمربم

هنأب لوقلاب  انلوقعب  فختـستو  جرخأ ..  فيكو  مالـسالا ) ةءارب   ) ليوطلا مليفلا  جرخ  فيك 
مليفلا قـالطا  نأ  نظلا  بلغأ  نا  لـب  جرخملا ..  لـبق  نم  هلك  لـمعلا  مقاـط  عادـخ  مـت 
لوـطت نأ  لــبق  برعلا  نييمالــسالا  ضيورتــل  وـه  تيقوــتلا  اذــه  يف  عــساو  لكــشب 

نا اهطاقـساب  عـيبرلا  راجـشأ  زهتــس  بيدأـتلا  سأـف  نـأل  رثـكأ ..  مهاـحلو  مهراجــشأ 
ةطلسلا ىلا  لوصولا  درجمب  هنأ  دقتعا  ءايبغألا  نييمالسالا  نم  ضعبلا  اريثك ..  تلواطت 

حمـست نل  اـكيريمأ  نكل  اـكيريمأ ..  ىلع  نودرمتيو  قوـطلا  نـع  نويمالـسالا  بـشيس 
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حمـست نل  اـكيريمأ  نكل  اـكيريمأ ..  ىلع  نودرمتيو  قوـطلا  نـع  نويمالـسالا  بـشيس 
اذا اهعطقتسو  ةزيزعلا ..“  ” ةيمالسالا اهتقيدح  رادج  لوط  زواجتب  اهتعرز  يتلا  راجـشألل 

.. تلواطتام

ريخأـت نود  يبرعلا  عيبرلا  لـفح  اوـبل  دـقف  لـسعلا ..  رهـشب  اـكيريمأ  ويمالـسا  أـنهي  مل 
طوـفلا اوعــضوو  افلــس  ةّدــعملا  باــختنالا  قيدانــصو  ةطلــسلا  ةدــئام  ىلا  اوــسلجو 
ماعطلا غضم  يف  اوكمهناو  اولمـسب ..  مث  ماعطلا  بياطأ  راـظتناب  قاـبطألاو  نيكاكـسلاو 

هللا اودـمح  مث  ةـبجولا  عئاـجلا  لذـجب  اولكأو  ةروثلا )  ) مساـب اـكيريمأ  مهل  هتمدـق  يذـلا 
دعب يومـالا  عماـجلا  يف  ةالــصلل  ناـغودرأ  زهجتو  تاـيولحلا  لواـنت  أدـبو  هـيلع ..  اوـنثأو 

نأ نيوعدملل  نيبت  كلذ  لك  دعب  يمالـسالا ..  عيبرلا  ةـمامال  يـسرم  أيهت  اميف  ءاشعلا 
نأو ايزمر ..  لتقي  يذـلا  مهيبن  مدـب  خوبطم  هب  مهـشورك  تخفتناو  هولكأ  يذـلا  ماـعطلا 
متي يف  اوببـست  مهنأل  رانلا  اـهتألم  مهنوطب  نأو  ةـنايخلا ..  ةـهكن  اـمهيف  محللاو  قرملا 

ريـضحت مت  فيك  مهل  رهظيف  مهـضيورتل  امليف  نويكيرمألا  ضرعي  مويلاو  لافطألا ..  فـالآ 
ةميلولا نوكتل  يبـنلا ..  بضغب  يلغمو  مدـلاب  وهطم  هنأ  فـيكو  هوـمهتلا  يذـلا  ماـعطلا 

نيملـسملا لوسر  هسفن ..  ميركلا  لوـسرلا   .. ىوقـألا يمالـسالا  زمرلا  ميطحت  ةـهكنب 
يف ترقتـساو  ةطلـسلا )  ) ةميلولا اولكأ  بابـشلا  نكلو   .. ربكألا مهزمرو  نييمالـسالاو 

.. عجارتلا ىلع  نوردقيالو  مهنوطب .. 

ةمهطملا لويخلا  ىرنل  ةيمالـسالا  يبرعلا  عيبرلا  ةعرزم  ىلع  ةلوجلا  هذـه  يف  اولاعتف 
ةدــحتملا تاـيالولا  موـقت  يتـلاو  ةيمالــسالا  ماـعنألا  رئاـسو  راـقبألاو  لاــغبلاو  ريمحلاو 

.. مليفلا وه  ناحتمالاو  .. اهنورقو اهقانعأ  نم  اهطبرو  اهبلحو  اهضيورتب 

هربص دقف  يذلا  يكرتلا  ةيمنتلاو  ةـلادعلا  بزح  لكو  الثم  ناغودرأ  هلعفيـس  يذـلا  امف 
يذـلاام يبـيللاو ؟  يروـسلا  مدــلاب  طروـتو   .. دــسألا راـشب  سيئرلا  عـم  تارملا  تاـئم 

تاقفص ىلع  قئاثولا  نييالم  ةيكيرمألاو  ةيبرغلاو  ةيليئارسالا  تارباخملا  ىدلو  هلعفيس 
ىتحو قارعلاو  ايبيل  ىلا  ةيروس  نم  نيملسملا  مد  عيبو  مالـسالا  عيبو  ةطلـسلا  يلوت 

ضعب هـيف  ايــسامولبيد  اـباطخ  يقليــس  ةــلأسملا  هذــه  يف  ناـغودرأ  ةزغو ..  ناـنبل 
ىلع ؤرجي  نلو  صغتالو ..  امخـض  ابنرأ  ىعفألا  علبت  امك  ةناهالا  علبيـس  هنكلو  ةيرتنعلا 

يف هتطرو  ببـسب  هيلع  دـسحيال  عقوم  يف  نـآلا  وهف  هل ..  ةـموسرملا  طوطخلا  زواـجت 
نم رثكأ  قحتـسي  نلف  لوسرلل  ةءاسالا  لوح  وجلا  ديربت  يف  دـعاسي  مل  اذاو   .. ةـيروس

.. اقونشم  .. سيردنم ناندعب  هقاحلال  ةطيسب  ةيكيرمأ  ةعفد 

كرابم اـهلعف  يتلا  ةيـسامولبيدلا  ةـسرامم  ىوس  يـسرم  دـمحم  هلعفيـس  يذـلاامو 
ةفايـضلا نسحو  تاقالعلاو  يلودلا  مالـسلا  ىلع  ظافحلا  راركتو  طيغلا  وبا  دمحأ  هريزوو 

..؟؟ هلوـسرو نيدـلا  ةرــصن  نـع  ماـكحلا  لذاـختب  اـعيرقت  اـنناذآ  ـألم  يذـلا  وـهو  راوـجلاو 
نع ثحبلا  ىوـس  يرـصملاو  يملاـعلا  نيملـسملا  ناوخـالا  ميظنت  هلعفيـس  يذـلاامو 

تافلم نأ  ينعت  انه  ذيفنتلا  نع  عانتمالاو  ةيناوخا  ةيرتنع  يأ  نأل   .. عئارذلا دـسل  ىوتف 
رودلا ليصافت  ملاعلا  فرعيسو  ةءاربب  يملاعلا  مالعالا  ىلا  برستس  ةيرسلا  تاقافتالا 

ناوخــالا ةيعرــش  طقــستو  ةروـثلا  دــعبامو  ةروــثلا  يرــصملا و  رييغتلا  يف  يناوخــالا 
يسرم تاباطخ  بتك  يذلا  نم  ملاعلا  فرعيسو  لب  ةديدج ..  ةيروتاتكيد  ىلا  نولوحتيو 
لمعلا وـه  نـآلا  يـسرم  هلعفيــسام  ىــصقأ  نارهط ..  يف  زاـيحنالا  مدـع  رمتؤـم  يف 

.. ةيناوخا ةموكح ال  يأك  ةمزألا  زواجتل  يسامولبيدلا 

ثيح ةيمالكلا  هنيباعث  مساوم  هذهف  ظعولل ..  اكيريمأ  ىلا  دلاخ  ورمع  ريطيـس  عبطلابو 
هتبحمو مالـسالا  ةحامـس  راـهظا  ىلا  مهوعدـيو  هيعمتــسم  ىلع  هبيعـالأ  سراـميس 



هتبحمو مالـسالا  ةحامـس  راـهظا  ىلا  مهوعدـيو  هيعمتــسم  ىلع  هبيعـالأ  سراـميس 
كالهال ةالـصلل  هعم  روهمجلا  اهيف  اعد  يتلا  مالـسالا  ةحامـس  عبطلاب  هتيومد ..  مدـعو 

اذه يف  لخدتال  حلـصلل  ماكتحالل  نييروسلا  ةوعد  لدـب  هنم  ماقتنالاو  يروسلا  سيئرلا 
نع اهاقلت  يتلا  تالومعلاو  تاكيشلا  هل  رهظتسف  دلاخ  ورمع  رتنعت  نا  امأ  قايـسلا .. 

ينعأ اذام  فرعي  وهو  اهرثكأامو  يمالـسالا  نيدـلا  ىلا  تايليئارـسالا  ريرمتل  ىوتف  لك 
مكحصنأالو .. يروسلا سيئرلا  كالهال  هءاعد  قبس  يذلا  يجيلخلا )  ) كيـشلا كلذكو  .. 

ورمع لاتحملا  لثم  صخـش  نم  لوسرلل  ءاـسا  نم  ىلع  كـالهلا “ ءاـعد   ” عامـس عقوتب 
.. دلاخ

هذـه عـم  هولعفاـم  نولعفيـس  مهنا  وـهف  دوعـس  لآ  ءارمأو  كوـلم  هلعفيـس  يذـلاام  اـمأ 
سيلو ةيروس  يف  الا  ايومد  سيل  مالـسالا  نأ  رّكذـتو  .. ريخـشلاو مونلا  يأ  امود  تامزألا 

ىلا زاب  نب  نم  يدوعسلا  ءاتفالا  ةاهد  نوعمـستسو  ةيروسلا ..  ةلودلا  ىلع  الا  ادوقح 
ثيح يروسلا ..  بعـشلا  ثلث  ةداباب  اوتفأ  نيذـلا  يفيرعلاو  نادـيحللا  ىلا  نيميثع  نب 

ةلجاع ةيرـصيق  تاـيلمعب  ةـينآرقلا  تاـيآلا  نودلوتـسيو  ثيداـحألا  نوطب  ءـالؤه  قشيس 
رـشب بلق  ىلع  رطخـالو  تعمـس  نذأـالو  تأر  نيعـال  اـمم  ةحمـس  تاـهيجوتو  ىواـتف 

نم روــعرعلا  بــلطي  نأ  ىدـــحتنو  حايـــصلاو ..  بــضغلا  تاـــيليثمت  ضعبب  اـــهنوطلخي 
ىلع نم  ريبكتلاو  اينروفيلاك  وأ  كرويوين  يف  ـاليل  رجاـنطلا  عرق  نييكيرمـألا  نيملـسملا 

.. اجاجتحا تافرشلا 

دقف ةيحص  عاودل  مايألا  هذه  بايغلاو  ضرملا  عنصتي  مل  اذا  باصنلاو  لاتحملا  يواضرقلا 
اوعقوتتال نكلو  الاو ..  دعب  اذام  فرعن  نلو  ّالاو … راذـتعالا  بلطيو  ءامـصع  ةـبطخ  بطخي 

مدلا بحي  وهف  يتبقر ..) يف  همدو  هولتقا   ) هلوق لوقي  نأو  دحأ  لتق  مكنم  بلطيـس  هنأ 
 .. هتبقر يف  هعضي  نل  وهو  ريزانخلا  ةهكن  هيف  ةجنرفلا  مدو  لالحلا .. 

ةداضم عفادـمب  ةـيروسلا ) بلدا  يف  لعف  اـمك   ) يئاـبطبطلا يتيوكلا  بئاـنلا  عربتي  نلو 
عمو ريبكلا  يلوسرلا  نأشلا  اذه  يف  هنأل  لوسرلا ..  ةـماركل  ارأث  براحي  نمل  تارئاطلل 

لب يئاطــسفسلا  وـه  يتـيوكلا  بئاـنلا  مـسا  نوـكي  نأ  نكميـال  تاذــلاب  اـكيرما  اــمام 
( ريسكلا وأ   ) ريسألا دمحأ  لثم  هلثم  اذهو  يئاطصوصلاوأ ..   .. يحاطبنالا وأ  يئاطبطبلا 

ةيئاوـه تاـجارد  بوـكر  ةــلمحب  مـليفلا  ىلع  نودريــس  نيذــلا   .. يريرحلا ييمالــساو 
 .. ةيملس

ربـع مهدـعاسيل  ةراـشب  يمزعب  نوتأـي  دـق  سنوـت  يف  مـكحلا  يف  يواـضرقلا  ةذــمالت 
دقو تاحفـصلا ..  ضيبـيو  جراـخملا  وـبأ  وـهو  ضيبأ )  ) يرقبع جرخم  داـجيا  يف  ةرـضاحم 

رحبلا ىلع  ينيكبلا  يف  يـشونغلا  داهتجا  رايع  نم  اداهتجا  اوردـصي  نأب  مهيلع  ريـشي 
توصب هل  لوقيل  يريفظلا ) يلع  ةخسن   ) يقوزرملا هلبألا  هيخأ  عم  يـشونغلا  رهظيو  .. 

يف مـليفلا  يلثمم  ةفاضتــساب  يمزع  ريــشي  دــقو  هــالب .. ) لوـسرلا  مـليف   ) حوــحبم
.. برعلا مركب  مهجارحال   .. يروثلا يدحتلا  نم  عونك  جاطرق  ناجرهم 

مهنم بحـسيس  ساق  ناحتما  مامأ  جيلخلا  ىلا  طيحملا  نم  نييروثلا  نييمالـسالا  لك 
درجم ىلا  اهاحـضو  ةيـشع  نيب  مهلوحيو  مهتكوش  رـسكيسو  هلك ..  يناميالا  مسدلا 
ةيادب نوكتسو   .. ةبوكرمو ةبوقثم  تاموكحو  ةروهبو ..  ةرثرث  تاموكحو  عقاو  رمأ  تاموكح 

 .. ايونعم ةيمالسالا  تاكرحلل  ةياهنلا 

نويجروثلاو نويروسلا  نوملـسملا  ناوخالا  مهف  هيلع  دـسحيال  فقوم  يف  مه  نم  اـمأ 
ءامـسلا ربـعت  يتـلا  موـيغلا  ىلع  هتارئاـطو  وتاـنلل  مهبح  اوـبتك  مهف  اـعيمج  نوـيروسلا 



ءامـسلا ربـعت  يتـلا  موـيغلا  ىلع  هتارئاـطو  وتاـنلل  مهبح  اوـبتك  مهف  اـعيمج  نوـيروسلا 
ةيمالعالا ةياعرلا  نم  ءيـش  لك  يف  هل  نونيدـم  مهو  قيتعلا  يقـشمدلا  روحلا  ىلعو 

ستـسجوللا معدـلاو  تامولعملاو  حالـسلا  ايادـه  ىلا  نمألا  سلجم  يف  ةـياعرلا  ىلا 
ناـضمر ةـيده  مـهل  مدـق  نـم  وـهو  ةدودـعم  دـسالا  ماـيأ  نأـب  هدوـعوو  يتارابختـسالاو 

عفر وأ  مهرجاـنحو ..  مهرئاـقع  عـفر  ىلع  نوؤرجيـس  فـيكف  ةـمزألا ..  ةـيلخ  هلاـيتغاب 
( ناـسل عـمج   ) ةنــسلأ نأ  فشتكنــس  اــننأ  نـظلا  بـلغأو  هـهجو .. ؟؟ يف  مهعباــصأ 

نم ىقبيال  ىتح  هاوفألا  ناعيق  يف  لحمـضتو  بوذـتو  رمـضتس  نييروسلا  نييمالـسالا 
كلذ نوكيـسو  ناتخلا ..  دعب  ديلولا  لفطلا  ركذ  مجحب  ريغـص  رومذج  ىوس  اهنم  دحاولا 

مخـضتو مروت  نييروسلا  نييجروثلاو  ناوخالا  ناسلف  روطتلا ..  يف  نوراد  ةـيرظنل  ايدـحت 
 .. عئارـشلل ماظنلا  كاهتنا  ىلع  ءاعدلاو  ديعولاو  ةرثرثلاو  لامعتـسالا  ةرثك  نم  قلمعتو 
مف يف  ركـس  ةـعطق  ناك  ول  امك  اهاحـضو  ءيـسملا  مليفلا  ةـليل  يف  بوذيـس  هنكلو 

اكينوـم مـف  يف  اريبـك  ناـك  اـم  مـجحب  ادــبأ  نوـكي  نـلو  نوـتنيلك ..  يرـاليه  ءارقــشلا 
!!!! يكسنيول

سيلو اعبط  ناسللا   ) وضعلا اذهو  نوراد ..  زلراشت  بسح  رمـضي  لمعيال  يذـلا  وضعلاو 
قدـصيال نمو  اـمامت .. ىـشالتيس  نييروـسلا  ناوخـالا  مف  يف  اـكينوم ) مف  يف  ناـكام 
قالتخاب توكـسلا  ريربتل  ءاكرـش  انلك  وأ  ةيروسلا  ةروثلا  تاحفـص  مظعم  ةلواحم  أرقيلف 

ماظنلا لبق  نم  .. اكيرمأ امام  ىلع  ةرماؤملل  جـيورتلاو  .. كحـضلاو ةيرخـسلل  ةريثم  راذـعأ 
.. ةيروسلا ةروثلا  جارحال  .. مليفلا لّوم  يذلا  يروسلا 

ددجلا نييمالسالا  باقر  ىلع  طلسم  فيس  وهو  ائيرب ..  سيل  مالسالا ) ةءارب   ) مليف نا 
مهنأو يبرعلا ..  عـيبرلا  كريــس  يف  مهبوعــش  ضيورت  ىلع  نورداــق  مـهنأ  اوـتبثي  نأــب 
ةليمع ةموكح  يا  هسرامتس  يذلا  سفنلا  طبض  سرامتـس  ةضورم  تاناويح  مهـسفنأ 

.. ىـصقألا دجـسملا  مدـه   .. ةـمداقلا ةوطخلا  نوـكت  دـقف  .. طـقف سفنلا  طبـض   .. ةـقباس
ساـنلا هلميـس  يذـلا  بضغلا   .. بضغلا صاـصتما  ىلع  بردـتلل  ةـفورب  وه  مويلا  مليفو 

نأ براجت  ةدـع  دـعب  نوفرعيو  ةـقحالتم ..  ةـهباشم  تاـمزأ  ةدـع  دـعب  جـتنيال  هنأ  اـملاط 
سفنلا طبضب  مزتلت  اهسفن  يه  ةيمالسا  تراص  يتلا  تاموكحلا  نأل  يدجي  نل  خارـصلا 

رئاسخلاو ةنيهملا  رابخالا  يقلت  ىلع  اداتعم  ضيرعلا ) روهمجلا   ) فولفاب بلك  حبـصيو  ..
.. تاسدقملا مده  ىتح  زجعلاب ..  روعش  عم 

“ دـيعلا حابــص  يف  نيــسح  مادـص  مادـعا  مـليف   ” لـثم ىقبيــس  رــصمل  مـليفلا  اذـهو 
نرقلا يف  ةعيـشلاو  ةنـسلا  نيب  ةيهاركلا  دهع  ايمـسر  نشدو  حتتفا  يذـلا  نييقارعلل 

ةراشالاف  .. نآلا ىتح  هنمث  عفدن  لازنالو  ةيلهألا ..  بورحلا  نشدو   .. نيرـشعلاو دحاولا 
نيب ذبانتلاو  ةيهاركلا  دهع  ايمـسر  نشديـس  مالـسالا  ةءارب  مليف  يف  يطبق  رود  ىلا 

ةيذـغتب برهملاو  قورـسملا  ايبيل  حالـس  لفكتيـسو  رـصم ..  يف  نيملـسملاو  طابقألا 
دقو يـسرم ..  دـمحم  تالبعزخب  وجنتل  كرتت  نلو  رـصم  ىلا  مداق  ميحجلاف  نيفرطلا .. 

لكشب مامضنالا  وأ  ناريا  ىلع  برح  يف  ةكراشملا  يـسرم  نم  بولطملا  نمثلا  نوكي 
 .. مداقلا ميحجلا  ليجأتو  نارياو ..  ةيروس  ىلع  ةلمحلا  ىلا  رثكأ  لعاف  يركسع 

وهف مليفلا  ىلع  ادر  نييمالسا  دي  ىلع  ناك  ايبيل  يف  اكيريمأ  ريفـس  لتقم  نأ  ربخ  امأ 
جاحلب مهميعزف  كرحتلا  اذه  ىلع  نوؤرجيال  نييبيللا  نييمالـسالا  نأل  ةيرـصم ..  ةـتكن 

يف همقرو  هصفق  نابـضق  جاحلب  فرعي  امك  هنوفرعي  نويكيرمألاو  وماناتناوغ  جـيرخ  هسفن 
هـسارح اـهيف  لوبت  يتلا  تارملا  ددـعو  اـهيف  بوجتـسا  يتـلا  تارملا  ددـعو  وماـناتناوغ 
هتاحوتف يرجيل  نييبيللا  لقنب  لوغـشم  يتاراح  يدـهملا  اـميف  همف ..  يف  نويكيرمـألا 

مجاـه نـم  نا  نـظلا  بـلغأو  بياكــسلا ..  ىلع  سـالط  قازرلا  دـبع  عـم  ةــيروس  يف 



مجاـه نـم  نا  نـظلا  بـلغأو  بياكــسلا ..  ىلع  سـالط  قازرلا  دـبع  عـم  ةــيروس  يف 
نوكيلو سيليو ..  ةدعاق  ىلا  ةيكيرمألا  ةدوعلا  نيـشدت  دارأ  نم  وه  ةيكيرمالا  ةرافـسلا 

ام اذا  هــنذا  نــم  هدــشل  ةرــشابم  يــسرم  دــمحم  دودــح  نــم  نيبــيرق  نويكيرمــألا 
.. ميحجلا يتاي  امدنع   .. طابقالا ذاقنال  رصم  يف  ام  اموي  لخدتلل  ريضحتللو  .. لواطت

تعفدف رثكأ  نييمالـسالا  عفدل  ةجاحب  اهنأ  سحت  امبر  اكيريما  نأ  دقتعي  نم  ضعب  كانه 
نوـبلطيو نورثرثـي  ءاـيوقأ  مهراـهظالو  نييمالـسالا  عـم  فـالخلا  ةحرـسمل  مليفلا  اذـهب 

مهل ةـيونعم  ةيعرــش  حـنم  كـلذ  نوـكيف  رذــتعتف  مكاـحملا  ىلا  اـهنورجرجيو  راذــتعالا 
اكيريمأ نكلو  مهلوبق ..  يف  ةددرتـملا  مهتاـعمتجم  يف  درمتلا  اـياقب  عيوطت  نم  مهنكمت 
اوـبلطي نأ  ةـفاقث  دـيبعلا  ملعت  نلو  ادـج ..  ىربـك  مئارج  نع  اـموي  رذـتعت  مـلو   .. رذـتعتال
ربـكتملا يبرغلا  لـقعلا  فرعي  نـمل  ديــصر  هـل  سيل  حرطلا  اذـهو  نوباـجيف ..  راذــتعالا 

.. رورغملاو

ةيمالسالا تارايتلا  قافنب  سحأ  يننكل  ربكت  نأالو  لعافتت  نأ  ةيضقلا  هذهل  ديرأال  يننا 
ةينــالقعلا ىلا  نوــكرلاو  اــهعم  اــهلماعت  لــالخ  نـم  ةيبعــشلا ) تــسيلو   ) ةيمــسرلا

ضرحتو يروسلا  بعـشلا  ىلع  عنـشت  اـميف  نيرخـآلا  ىلع  اـهركنت  يتـلا  ةيـسايسلا 
ةميلو وه  يئاقدـصأاي  نييمالـسالل  ةبـسنلاب  مليفلا  نأ  دـقتعأ  يننا  نيناـجملا ..  هيلع 
يبنلل ةءاسالا  مليفو  امابوأ .. ) كاراب   ) قاّربلا ةمامع  يبأ  ةـميلو  وأ  روصنملا  رفعج  يبأ 

ىلع نييمالــسالا  ىلعو  ةـميلولا ..  ماـعط  ىلع  يناـسارخلا  ملــسم  يبأ  مد  هبــشي 
نأ نود   .. اـيزمر حوفــسملا  يبـنلا  مد  نـمو  ةءاـسالا ..  نـم  اولكأـي  نأ  ةطلــسلا  ةدـئام 

جيلخلا ىلا  طـيحملا  نـم  نويمالـسالا  لكأيـسو  حومــسملا ..  دودـح  يف  ـالا  اورمذـتي 
هنع انوثدح  يذـلا  يبنلا  لوب  اوبرـشي  نلو  نيرغاص ..  يبنلا  مد  نوبرـشيو  يبنلا  محل  ..
نآلا نولكأي  اـمك  ةـيروس ..  يف  نوبراـحي  مهو  يكيرمـألا  ديـسلا  لوب  لـب  مهاواـتف  يف 

هللا مهايحال  يروسلا ..  بعشلا  مد  نوبرشيو  يروسلا  بعشلا  محل 

___________________________________________________________________________________

 : يلاتلا طبارلا  ىلع  يزاغنب  يف  ثدح  ام  لوح  ریرحتلا  ةسائر  لیلحت  نیرع  يف  ًاضیأ  أرقا 
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