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دئاـقلا ةــلئاعل  مـيركت  لـفح  ةزغ  ةــنيدمب  سيمخلا  موـيلا  ءاـسم  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  تـمظن 
" ةماسأ وبأ   " دركلا دمحأ  ةزغ  عاطق  يف  يريخلا  لمعلا  دئار  ريبكلا ، ينطولا 

يمالـسإلاو ينطولا  لمعلا  ةداـقو  ساـمح ، ةـكرح  نم  تاداـيق  دـيقفلا  ةـلئاع  بناـج  ىلإ  ميركتلا  لـفح  رـضحو 
ينيطسلفلا انبعش  ءانبأ  نم  فيفلو  ةيرابتعاو  ةيميداكأ  تايصخشو 

مويلا فقن  ميركتلا : لفح  لالخ  ةـملك  يف  ةـيحلا  ليلخ  سامح د  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  وضع  لاق  هرودـب 
اهليبس يف  هركفو  هدهجو  هتقوو  هتايح  ىنفأو  ةيضقلا ، هذهل  شاع  يذلا  هدئارو  يريخلا  لمعلا  لجر  مركنل 

ةرخفمو انبعـش ، ةرخفم  اهنإ  ذإ  ةزيمتملا ، ةيـصخشلا  هذـه  مركن  نحنو  انـسفنأ  مويلا  مركُن  اننأ  ةـيحلا  فاضأو 
اهبعش مدخو  اهمدخ  يتلا  نيطسلف  ةرخفمو  هتبجنأ ، يتلا  ةلئاعلا  ةرخفمو  ةزغ ،

عفدـي يذـلا  ملاعلا  ىلإ  انتلاسرو  يريخلا ، لـمعلا  يف  نيلماـعلا  لـكل  جذومنلا  اذـه  مويلا  مدـقن  اـننأ  ةـيحلا  عباـتو 
معدلا ميدقت  نع  سانلا  ضفني  ىتح  دفارلا  اذهب  ساسملا  دصقب  يريخلا  لمعلاب  سملا  نولواحت  نم  اي  لاملا 

قفنُي هنوعفدـت  يذـلا  مكلاـمف  هـب ، ةـلثمم  نيطــسلف  هذـهو  ريخلا  لـجر  اذـهو  مكجذوـمن  اذــه  هـلهأو ، نيطــسلفل 
نيطسلف يف  ريخلا  هوجو  ىلع 

ةايحلا ةماسأ  وبأ  رداغ  دـقف  نيطـسلفل ، خـضت  يتلا  لاومألا  نع  نولأست  نم  اي  نيطـسلف  جذومن  اذـه  فدرأو :
ريخلل هلك  هلجس  ةيدلب  سيئرو  ريزوو  ذاتسأ  وهو  هلمع  نم  هعمج  امو  ًائيش ، هلهأل  كرتي  ملو 

لاجرلا ىدـتقي  لجرلا  اذـه  لثمب  يريخلا ، لـمعلا  يف  نيلماـعلا  لـكل  جذومنلا  اذـه  مويلا  مدـقن  ةـيحلا : فاـضأو 
يريخلا لمعلا  لقح  يف  نولماعلاو 



دئاقلا ىلع  ةينيطسلفلا  لئاصفلا  نع  ةملك  يف  باهش  دوواد  يمالسإلا  داهجلا  ةكرح  يف  يدايقلا  ىنثأ  هرودب 
نيطسلف هب  رخفت  جذومن  هنأ  ادكؤم  دركلا ، لحارلا 

لوصولا لواحو  الإ  نيطسلف  ءارقف  لجأ  نم  اهيلإ  لوصولا  نكمي  ةحاس  دركلا  لحارلا  كرتي  مل  باهش : لاقو 
قييضتو راصح  نم  انبعش  هل  ضرعتي  ام  لظ  يف  دومصلا  ةهبج  زيزعتو  ةاضرم هللا  لجأ  نم  اهيلإ 

بناـجلاب هنم  فـتكي  مل  يذـلا  يريخلا  لـمعلا  يف  ةحـضاو  تامـصب  هـل  تناـك  دركلا  لـحارلا  نأ  باهـش  حـضوأو 
ةمادتسملا ةيمنتلاو  ةميركلا  ةايحلا  ريفوت  نع  ثحبي  ناك  لب  يثاغإلا ،

ىتح مدـقي  نأ  بجي  ريخلا ، لمع  يف  تاحاسلا  لك  ألم  ءاـطعلا  يف  جذومنو  ةريبك  ةـماق  ماـمأ  نحن  فاـضأو :
هلك ملاعلا  هاري 
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