
انب اولصتا  فيشرألا نيرهنلا ىدص  ةلجم  انرابخا ناويدلا ةسائر  نحن نم  ةيسيئرلا

 

را ــــــــــ بخألا
 

يناطيربلا يقارعلا  يحورلا  ءاقللا 
ةعيشو ةنس  ةيهاركلا  ةهجاومل 
يئادنم فقس  تحت  اعم  نولصي 
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مولس دعس     

ةدابع تيب  يف  نويناطيرب  نوملسم  يلصي  نا  نالا ، نم  رهش  لبق  ليختيل  ناك  نم    
!؟ يئادنم

نيب ةيضاملا ، دوقعلا  لالخ  اضيا  مهألا  نوكي  امبرو  ديرف ، يحور  ءاقل  وه  اضيا  اذه    
نييحيسملا نم  ةينيدلا  فئاوطلا  يلثمم  و  ايناطيرب ، يملسم  ءاملع  نم  عيفر  دفو 

ةهجاوم ىلع  عامجالاو  بصعتلا  ةنادإل  ءاقل "  " دفولا عمج  .نييديزيألاو  نييئادنملاو 
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ةهجاوم ىلع  عامجالاو  بصعتلا  ةنادإل  ءاقل "  " دفولا عمج  .نييديزيألاو  نييئادنملاو 
مهتاوصا عفرب  اوأدب  نيملسم  نيد  لاجر  نم  ةعاجش  ةبخن  لبق  نم  ينيدلا  فرطتلا 
رخألا لوبقو  ينيدلا  ثارتلا  ةعجارمو  حالصالا  ةرورض  لوح  انلع  ثدحتلاو  ايلاع 

.ةيميهاربالا نايدالا  ةرئاد  جراخ  نم  فلتخملا 

يح يف  نييئادنملا ) ةئباصلا  يدنم   ) اعيمج نييقارعلا  تيب  ءالوه  مالسلا  عانص  عمج    
سيئر ولحلا " رابج  راتس   " ةمأ شيرلا  ةحامس  نيلبقتسملا  سأر  ىلع  ناكو  ةيسداقلا ،

انليمز يناطيربلا  دفولا  سأر  ىلع  ناكو  .ملاعلاو  قارعلا  يف  ةيئادنملا  ةفئاطلا 
.ندنل يف  ةماقتسالا  ةسسؤم  نم  دليف " ىفطصم  "

ةنس .ةلالدلا  ةحضاوو  ةيوق  ةلاسر  يدنملا  يف  نيملسملا  ةالصب  ءاقللا  ماتخ  ناكو     
.يئادنم ةدابع  تيب  فقس  تحت  اعم  نولصي  ةعيشو 

نب رمع  دمحم  خيشلا  نم :  لك  مه  نيقومرم  نيد  ءاملع  ةعبس  نم  دفولا  فلأت     
ةنسلا لهأل  ىروشلا  سلجم  وضعو  يملاعلا  ةيمالسإلا  ةدحولا  عمجت  سيئر  ناضمر 
يف ةنسلا  لهأ  ةعامج  زكرم  سيئر  بحاص  هاش  يذمرت  دمحأ  ديس  .ندنل و  يف 

لهأ زكرمل  ماعلا  نيمألا  يتسج  زيزعلا  دبع  يزاغو  .سكافيله  عماج  مامإو  ايناطيرب 
راصنأ دمحم  انالومو  .ايناطيرب  يف  ةيريخلا  ةيمالسإلا  ثوغلا  ةسسؤم  مامإو  ةنسلا 

يناطيربلا يمالسالا  طشانلا  ةيناطيربلا و  دتسماه  ةنيدم  نم  ليلجلا  ينيدلا  ملاعلا 
، ندنل يف  ةيريخلا  ناضمر  ةسسؤم  راشتسم   قيدص  دمحمو  قوراف  دمحم  يجح 

.ةيناطيربلا تنرت  ةنيدم  يف  نيد  ملاع  بحاص  هاش  تامارك  ديس  رييب  اريخاو 

ةيهاركلا ةهجاومل  يحورلا  ءاقللا  حاجنا  يف  مهاس  نم  لكل  نانتمالا  قيمع    
" ولحلا رابج  راتس   " ةمأ شيرلا  ةحامس  عئارلا  خالا  ركذلاب  صخأو  ينيدلا ، فرطتلاو 

قيرف نييئادنملا ، فاقوا  ةريدم  سماغم " لضاف  ةيدان  ، " ةداعلاك هتيبو  هبلق  حتف  يذلا 

ةكرح ةعباتمو  ءاقللا  ليصافت  بيترتل  توريب  يف  يبايغ  مايأ  نع  ضوع  يذلا  تاراسم 
يلاغلا انليمزو  ندنل  يف  ةماقتسالا  ةسسؤمل  اضياو  .ةيضاملا  مايالا  لالخ  دفولا 

.ةقيقح حبصيل  ءاقللا  اذه  ناك  ام  هالول  يذلا  دليف " ىفطصم  "

 . وطسق يناه  ديسلا  ناويدلا  سيئر  بتكم  ريدم  ناويدلا  لثم     





 

 
ةحفصلا ىلعأ  ىلإ  باهذ 

ةقباسلا ةحفصلل  ةدوعلا 
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