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يلدوهلا دیلو 

اهفـشكي مل  نإ  تامولعمب  هظافتحا  ِلاح  يف  لقتعملا  نأ  وهو  مرجملا ، ينويهـصلا  لقعلا  هركتبا  ةـتوقوملا  ةـلبنقلا  حلطـصم 
بيذعت رارقب  مهتمكحم  ردـصت  ةـلاحلا  هذـه  يف  ةـظحل ، يأ  يف  رجفنت  دـق  ةـلبنق  وهف  نيرخآ ، لتقب  ببـستلا  ىلإ  يـضفت  دـق 

هب لومعملا  نأكو  نيققحملا ، نع  اهيفخي  تامولعم  نم  هيدـل  امل  لوصولا  لجأ  نم  هب  لومعملا  نع  ةـجراخ  ةـقيرطب  ريـسألا 
بيذعتلاو فنعلا  نم  ديزملا  نم  دب  الف  فارتعالا  ىلع  هلمحل  ٍفاك  ريغ  بيذعت  نم 

ةريـسألا ةـكرحلا  ءادهـشو  ةـتوقوم ، ةـلبنق  تناـك  ايدـنلق  زجاـح  ىلع  ريوصتلا  تاسدـع  ماـمأ  دراـب  مدـب  اـهولتق  يتلا  ةأرملاـف 
ةمئاـقلاو ريرعلا ، قزرو  ناودـه ، وبأ  دـمحمو  ةـيدمح ، وبأ  ةرـسيمو  لـالد ، زوزعمو  ضوـع ، رفعج  ةـتوقوم ، لـبانق  مهلك  اوناـك 

دراب مدب  اولتُق  نيذلا  لكو  ةتوقوم ، لبانق  اضيأ  اوناك  مهتيودأل  براجت  ربتخم  مهماسجأ  نم  اوذختا  نيذلا  ءالؤه  ةـليوط ،
نوينيطــسلفلاو ةـتوقوم ، ةـلبنق  ناـك  ةرزجم  باـكترا  لـبق  دـجو  نـم  لـكو  ةـتوقوم ، لـبانق  جـمربملا  يبـطلا  لاـمهإلا  ةــجيتن 

مهناكمإب ينيطـسلف  لك  ةـتوقوم ، لبانق  اوناـك  اـيقرع  اريهطت  مهارقو  مهندـم  ريهطت  متو  مهراـيد  نم  اورجهو  اولتق  نيذـلا 
هنأ ىلع  فنـصي  موـمحملا  مهــصاصر  هلواـنتي  امدـنع  ادـج  ملاـسملا  شيعلا  ةـمقل  نـع  ثحاـبلا  ىتـح  ةـتوقوم ، ةـلبنق  هراـبتعا 

ةتوقوم ةلبنق 

بيذعتلاب رارقلا  ذـختت  نأ  لتقلل ، يـضفي  نأ  نكمم  بيذـعتلاب  ارارق  ذـختت  يهو  رـصاعملا  ملاعلا  يف  ةـمكحم  روصت  نكمي  ال 
يتلا لالتحالا  ةـباغ  يف  الإ  ثدـحي  بيجع ال  رمأ  اذـه  ناسنإلا ، قوقح  ىلع  ةـظفاحملاو  نوناقلا  قيبطت  اـهب  طاـنم  ةـمكحم 

نيح يف  ءاقبلا  ىلع  ةظفاحملاو  اهتزيرغ  اهعفدت  كلت  نأل  هذـه  نم  محرأ  باغلا  ةعيرـش  نإ  لب  باغلا ، ةعيرـش  ىلغ  مكتحت 
نيرخآلل توملا  قيقحتل  اهتيداسو  اهمارجإ  اهعفدي  هذه 

نمو اينيطــسلف ، نوـفورعم  ءـالؤهو  ةـتوقوم ؟ لـبانق  مـهنأ  مهوفنــص  نـيلقتعم  نـم  هـعم  نـمو  دــيبرع  رماـس  عـم  اوـلعف  اذاـم 
ةيبــقأ يف  تادارــإلا  عارــص  يف  ناجــسلا  ةدارإ  ىلع  رـــصتنت  ةدارإــك  مهدومـــص  ةوــقو  مهتبالـــصب  ةــقباس  تــالاقتعا  لــالخ 
توملا ةـفاح  ىلإ  رماس  لـصي  نأ  رمـألا  لـصو  اـتاتب ، مهتوربج  ماـمأ  نيلت  ـالو  ةلهـس  تسيل  مهتاـنق  نأـب  نوفورعم  قيقحتلا ،
قيقحت ادـج ، ٍساق  وه  ليبقلا  اذـه  نم  بيذـعت  نم  فورعم  وه  اـم  نكلو  راـبخألا  ضعب  تبرـست  اذـكه  مهافـشم ، ىلإ  لـقنيف 

يف هل  اـم  هل  اذـهو  مونلاـب ، هـل  حمـسي  نأ  ريغ  نـم  هـيلع  نوبواـنتي  ةـعاس ، نيرـشعو  عـبرأ  رادـم  ىلع  لـقتعملل  موـن  نود  مـئاد 



يدسجلا بيذعتلا  نم  ةرارم  دشأ  وهو  يسفنلا  بيذعتلا  ةنيكام 

امك رجيو  نقذـلا  تحت  نم  سيكلا  لفـسأ  ىلع  ضبقي  اهيلاو  نيزاـنزلا  نم  هلقن  اودارأ  اذإ  مهنإ  ثيح  نيهملا  حبـشلا  كلذـكو 
لماكتت دـحاو  فلم  يف  نولمعي  نيققحم  ةرـشع  نم  رثكأ  نم  قيرف  هيلع  بوانتيو  لالذالاو ، ةـناهالا  يف  اناعمإ  ةـبادلا  رجت 

مهراودأ

ةريطخ تازواـجت  هـيفو  ةـعاشبلا  ةـياغ  يف  وـه  اهنعرــشيو  ةـميرجلا  حـيبي  يذـلا  حلطــصملا  اذـهب  فنــصي  نأ  نود  بيذـعتلا 
ةحورمو ةـحتف  ىوس  ةذـفان  الو  اهيف  ءوض  يتلا ال  ةـقناخلا  ةـنازنزلاو  ةـليوط  مايأل  مونلا  نم  نامرحلاو  حبـشلا  لثم : ادـج ،

ةناـهملا ةـياغ  يف  هنأـب  لـقتعملا  رعـشُت  نأ  وه  عيرملا  اهلكـشب  ةـنازنزلا  ةـفيظوف  اـهيف ، هخـضت  يذـلا  ءاوـهلا  ةـيمك  يف  مكحتت 
نودــيري اـهنيح  مهنـأل  مـنهج ، باوـبأ  هـيلع  حــتفي  فارتعـالا  نأ  مـغر  فارتعــالا ، ــالإ  هـل  صاــنم  ــال  هـنأو  فعــضلا  ةــياغ  يفو 

رارسأ نم  هيدل  ام  لك  ةفرعم  ىلإ  نولخدي  اهنم  رادجلا ، يف  ةحتف  فارتعالاف  مهفادهأ  لك  ىلإ  لوصولاو  ليصافتلا 

لك اهنيح  نومدختـسي  مهباينأو ، مهبلاخمل  نانعلا  قلطي  يذلا  اهرارقب  ةمكحم  مهل  هعرـشت  يذـلا  يدـسجلا  بيذـعتلا  يتأيو 
سّوـقتي ثـيح  ةـفورعملا  ةزوـملا  ةحبــشو  يرقفلا  دوـمعلاو  ةــبقرلا  ماـظع  لـخلخي  يذــلا  ّزهلا  رطخي ، ـال  اـمو  اـنلابب  رطخي  اـم 

تاـمولعملا نم  دـيزملا  مهبلط  وه  اذـه  يف  اـم  رطخأو  يرقفلا ، دومعلا  يف  رـسك  ىلإ  يـضفت  اـم  اـبلاغ  ةيـسكع  ةـقيرطب  هرهظ 
، ةـيمهو ءايـشأب  تفرتـعا  تـالاح  كاـنه  مهل ، هلوـقي  اـم  دـجوي  ـال  وأ  ءيـش  هدـنع  ءاوـس  هراـكنإ  ىلع  ّرـصي  لـقتعملا  نـيح  يف 

نيبئاخ مهسفنأ  ىلإ  مهتدرو  مهفيز  تفشك  ةيروطسأ  ةلوطبب  ةطقن  دعبأ  ىلإ  اودمص  نم  كانهو 

ّنكلو مهحاورأ  نم  اهنامثأ  نوعفدـيو  نوملأتي  ةـشحوملا ، مهلاغدأ  قمع  يف  مهتلوطب  نومـسري  نآلا  هعم  نمو  دـيبرع  رماـس 
اظهاب ناك  امهم  نمثلا  عفدل  نودعتسم  نيزيمملا  لاجرلا 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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