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ةقزر فسوی  .د.أ 

اذــه ةقبــسم  ةيليئارــسإ  ةــقفاومب  ةــيبرغلا  ةفـــضلا  لــخد  بــختنملا  سدــقلاو  مار هللا  يف  مدــقلا  ةركل  يدوعـــسلا  بــختنملا 
كلـس دـقو  ةينيطـسلفلا ، ةطلـسلل  يقيقح  معد  وه  مأ  ليئارـسإ ،)  ) عم يدوعـس  عيبطت  اذـه  له  ايدـيلقت : ًـالاؤس  راـثأ  لوخدـلا 

!؟ تاروظحملا حيبت  تارورضلا  قيرط  قيرفلا 

!؟ رـضاحلا داضي  يخيراـتلا  يدوعـسلا  ثاريملاو  اـضيأ ، مسقنم  يدوعـسلا  بعـشلاو  ةـباجإلا ، لوح  نومـسقنم  نوينيطـسلفلا 
اًمعاد ايــضاير  ًـالمع  هربـتعت  موـيلاو  ةـيموقلا ، برعلا  ةيــضقب  اًرارــضإو  اًـعيبطت ، هتدـعو  كـلذ ، ةـكلمملا  تـضفر  يــضاملا  يف 
كوـلم ةسايــس  نـم  ىــضم  اـميف  وـهأ  باوـصلا !؟ نـيأ  نـع  نوـبقارملا  لأـس  اذــل  اـًـعيبطت !؟ لــمحي  ــالو  ةينيطــسلفلا ، قوـقحلل 

!؟ ناملس نب  دمحم  ةسايس  يف  وه  مأ  ةكلمملا ،

لخدو قيرفلا  رماغ  اذإ  اميـس  ال  اًعيبطت ، هيف  تأرو  تركنتـسا  لئاصفلاو  يدوعـسلا ، مدقلا  ةرك  قيرف  ةرايزب  تبحر  ةطلـسلا 
ربكأ عاطق  اهعمو  لئاصفلاو  نييليئارـسإ  نييـضايرب  ىقتلا  وأ  ةـجرفلاو ، ةحـسفلل  ةـلتحملا  ةينيطـسلفلا  يـضارألا  لخاد  ىلإ 

تاروظحملا حـيبت  تارورـضلا  نوناقل  لمعلا  اذـه  عضخي  ـالو  ةرورـض ، ةراـيزلا  هذـه  يف  سيل  اولاـق  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نم 
يندرأ بعلم  ىلع  اهؤارجإ  وأ  ةبعللا ، هذه  نع  ءانغتسالا  نيطسلفو  ةيدوعسلا  ناكمإبف 

دجوـت ـال  كلذـكو  رفـسلا ، تاءارجإ  يف  لـالتحالا  مـكحت  ببـسب  ةـيوركلا ، ةراـيزلا  هذـه  يف  ةـكلمملل  ةـحجار  ةدـئاف  دـجوت  ـال 
اذإو اهـضرأ ، ىلع  مدـق  ةرك  بعلي  نم  ـال  اـهررحي ، نم  دـيرت  سدـقلا  هسفن  ببـسلل  نيينيطـسلفلاو ، ةطلـسلل  ةـحجار  حـلاصم 

ةعطاقمب لتحملا  ىلع  راكنإلا  نم  لقأ  سيلف  نآلا ، سدـقلا  ريرحت  نوعيطتـسي  ـال  برعلا ، ةـيقبو  نيطـسلفو ، ةـكلمملا  تناـك 
عم لـماعتلاب  ةـعانق  ىلع  اوتاـب  برعلا  نأو  قح ، ىلع  هنأـب  ةـنينأمط  لـالتحالا  يطعي  ةـعطاقملا  يف  عجارتلا  نـأل  اـهتاءارجإ ،

ةطلــسلا اـهتربتعا  ةوـطخ  يهو  سدـقلل ، ةـيكريمألا  ةرافــسلل  بـمارت  لـقن  دـعب  يتأـت  هذــه  ةراـيزلا  نأ  اميــس  ـال  عـقاولا ، رمـألا 
!؟ سدقلا همضل  ادييأت  هحنمتو  لالتحالا ، سركت  ةوطخ  هلك  يبرعلا  ملاعلاو 

يدوعـسلا فـقوملا  ريغت  ىلع  يوـق  رـشؤم  هنكلو  ةـمئاقلا ، ةيـسايسلا  ةـلداعملا  يف  اريثـك  مدـقي  ـال  يدوعـسلا  بختنملا  مودـق 
، ريرحتلا لـجأ  برقي  نلو  سدـقلا ، ررحي  نل  ةـيبرغلا ، ةفـضلا  ضرأ  ىلع  بعلل  همودـق  مدـع  نإو  ليئارـسإ ،)  ) عـم ةـقالعلا  نم 



تافلاحت ميقي  هنأ  اهيف  ىعدا  يتلا  وهاينتن  معازم  ىلع  ٍّدرك  ولو  نيقباسلا ، كولملا  ةسايـسب  كسمتلا  ةكلمملاب  ردجألا  نكلو 
!؟ جيلخلا لود  عم  ةمرتحمو  ةديج 

!؟ سدقلا ىلإ  اهترافس  اكريمأ  لقن  ىلع  دركو 

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