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ىــسألاو نزحلا  غلاـبب  دـحألا ، رجف  ةــينه ، ليعامــسإ  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  ىعن 
حلش دبع هللا  ناضمر  يمالسإلا  داهجلا  ةكرحل  قباسلا  ماعلا  نيمألا  ليحر 

ةكرح داقو  ةمواقملا ، ءاول  لمح  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  تادايق  نم  اًدهاجم  اًدئاق  ناك  حلـش  نإ  ةـيزعت  ةـملك  يف  ةـينه  لاقو 
، ةيحــضتلاو ءاــطعلاب ، ةــلفاح  ةريــسم  دــعب  هـبر  راوــج  ىلإ  لــقتنا  حلــش  نأ  اــًنيبم  داــهجلاو ، ةــمواقملا  تاــكرح  نـم  ةــميظع 

اهنم رجه  يتلا  هضرأ  ىلإ  انبعش  ةدوعو  ىصقألاو ، سدقلاو  نيطسلف  لجأ  نم  ةمواقملاو  داهجلاو ،

لذبلاو ءاطعلا  ةريسم  يف  ةميظع  اًميق  خسرو  ةمألا ، تادايقو  بعشلا  اذه  تاماق  ىلإ  ةيعون  ةفاضإ  لكـش  حلـش  نأ  دكأو 
، ةــيلوؤسملا ىوتــسم  ىلإ  عاـفترالاو  ومــسلاو  ةــبحملاو  عـضاوتلاو  مـيقلاو  قــالخألا  نـم  ةريثـك  تافــصب  زيمتو  ةيحــضتلاو ،

ثادحألا دعب  امو  ثادحألل  ةصحاف  نيعب  رظنلاو 

ىلع اًتباثو  اًكسمتم  ناك  هنأ  ىلوألا  نيتيساسأ : نيتفصب  زيمت  هنإف  تافصلا ، هذه  لك  ىلإ  ةفاضإلاب  حلش  نأ  ةينه  حضوأو 
لكو يمالــسإلا  داـهجلا  ةــكرح  اـهل  تـضرعت  يتـلا  تـالايتغالاو  تاباذــعلاو ، تايحــضتلا ، لــك  مـغر  ةــمواقملاو  داــهجلا  طــخ 

لتحملا اذه  هجو  يف  اًعاجش  اًتباث  لظ  كلذ  عمو  ةمواقملا ، تاكرح 

ينيطــسلفلا بعــشلا  ىقبي  نأ  لـجأ  نـم  ةــميظعو  ةريثـك  ٍعاـسمب  ىعــس  اـهنإ  ثـيح  اًيودــحو  ناـك  دــقف  ةــيناثلا  ةفــصلا  اـمأو 
نيب رواشتلاو  نواعتلاو ، لماكتلا  يف  اًميظع  اًجهنمو  ةميظع  ، اًميق  خسر  هنأ  اًنيبم  ةمواقملاو ، تباوثلا ، قدنخ  يف  اًدحوم 

يمالسإلا داهجلاو  سامح  يتكرح  يتدايق 

يفو داهجلا  ةكرح  ةدايق  يف  ةمواقملاو  داهجلا  بردو  حالسلا ، ةوخإ  يمالـسإلا  داهجلا  ةكرحل  ةراحلا  يزاعتلا  ةينه  مدقو 
حلــش لـآلو  اـهجراخو ، نيطــسلف  يف  اهيدـيؤمو  اـهتداق ، لـكو  ةــلاخنلا ، داـيز  ةــكرحلل  ماـعلا  نيمـألا  بيبـحلا  خـألا  مهتمدــقم 

ماركلا

يمالـسإلا داهجلا  ةـكرحل  اًيجيتارتسا  اًـقمع  لظتـس  اهتادادـتماو ، اهدـفاورو ، اـهتاناكمإ ، لـكب  ساـمح  ةـكرح  نإ  ةـينه  لاـقو 
دبع هللا وبأ  ديهشلا  هيلع  تام  ام  ققحنل  اًعم  ىضمنس  ةعضاوتملا  انتاناكمإ  لكبو  ةمواقملا ، لئاصف  لكلو  انبعشلو ،
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