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لعشم دلاخ 

يف ىحرجلاو  ةرمدملا  تويبلا  باحصأو  ءادهشلا  يلاهأل  ةلجاع  ةرـصن  ىلإ  لعـشم  دلاخ  ذاتـسألا  جراخلا  يف  سامح  ةكرح  سيئر  اعد 
.حارج  خيشلا  يح  يف  انلهألو  ىصقألاو ، سدقللو  ةزغ ، عاطق 

تاــمظنملاو بوعــشلا  تاــيلوؤسم  هذــه  نإ  ندرــألا ، يف  رــصنلا " ناوــنع  سدــقلا   " ناــجرهم يف  ةلجــسم  ةــملك  لــالخ  لعــشم  لاــقو 
فلخن نأ  رــصنلاو ، ريرحتلا  ةــكرعم  يف  اــعيمج 

ً
كراــشن  نأ  مــيظع  فرـــش  وــهو  ةرداــقلا ، تاــموكحلاو  ماــكحلا  ةــيلوؤسمو  تاــئيهلاو ،

.سيفنو  ٍلاغ  لك  مهل  مدقن  نأو  مهتدناسمو ، نيدهاجملا 

، مهحلاصمو مهتويب  ترمُد  نأ  دعب  ةظهاب  انامثأ 
ً

اوعفد  نيذـلا  مشألا  ةزغ  عاطق  يف  انلهأل  ةـثاغإو  دانـسإ  تاوطخو  لفاوقب  بلاطو 
.نيدرشملاو  ىحرجلا  نم  ريثكلاو  ءادهشلا ، اودقفو 

ةيئاهنلا ةلحرملا  ةيادب  ىلع  انمادقأ  انعـضو  اننأو  ملح ، درجم  سيل  نيطـسلف  ريرحت  نأ  يه  ةديدجلا  ةـيجيتارتسالا  نأ  لعـشم  فاضأو 
.ىصقألاو  سدقلا  ذاقنتساو  ةدوعلاو  ريرحتلل 

.لتحملا  ودعلا  عم  عارصلا  اهيف  مسحن  يتلا  ةظحللا  نعو  رفصلا  ةعاس  نع  نلعن  نيح  ابيرق 
ً

اموي 
ً

اوبرغتست  ال  لعشم : عباتو 

يفو عينــصتلا  يفو  دادــعإلا  يفو  اــيريهامجو 
ً

ايــسايسو 
ً

اــيلامو 
ً

ايركــسع 
ً

نوـكي  نأ  بـجي  ريرحتلا  عورــشم  يف  ةــمألا  رود  نأــب  هوـنو 
نيملـسم نوناقلاو ، ةيـسامولبدلاو  مالعإلاو  ةينقتلا  باحـصأو  ءارعـشلاو  نيركفملاو  تايـصخشلاو  ءاملعلاو  ىوقلا  لك  نم  ضيرحتلا 

.نييموقو  نييمالسإ  نييحيسمو ،

ءاكرــش اوـنوكي  نأو  نيطــسلف ، ريرحتب  لـيفك  اـهفلخ  يبعــشلا  ماـحتلالاو  ةـمواقملاو  ةـمئاق  ةـمألا  ةداـق  ةـيلوؤسم  نأ  لعــشم  دـكأو 
.فوفصلا اومدقتيو  انعم 

، خسملا نايكلا  اذهل  سيلو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  ةـمأللو  نيطـسلفل  ارابتعا 
ً

ميقي  نأ  ملاعلا  ىلعو  هقيرط ، فرع  انبعـش  نأ  ىلإ  تفلو 

مهتثاغإو مهدانسإب  بلاط 

سدقلاو ةزغ  عاطق  يلاهأل  ةلجاع  ةرصن  ىلإ  وعدي  لعشم 
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.هللا  نذإب  ءايوقأ  نوكنو  باسح ، اهل  بسحيو  اهب  ملاعلا  متهي  نأ  قحتست  يتلا  يه  انتمأ  نأ  انيبم 

.انتبهو  انلاضن  لك  يف  هانرضحتساو  عارصلل ، اناونع 
ً

ىصقألاو  سدقلا  ذختا  نيح  رصتنا  انبعش  نإ  لعشم  لاقو 

ةباوـب يفو  ىــصقألا ، تاـحاس  يف  تاـطبارملابو  نيطبارملاـبو  نيلــصملاب ، اـهلاطبأب ، ةيــسدقملا  ةنــضاحلا  تـبه  نـيح  انرــصتنا  فاـضأو :
.نينطوتسملاو  لالتحالا  تاوق  نوهجاويو  حارج ، خيشلا  يح  يفو  ةميدقلا ، ةدلبلاو  ىصقألا  تاباوب  لك  يفو  دوماعلا ،

ةيـسدقملا ةنــضاحلا  اودـناسيل  ماــع 48  ينيطــسلفلا  قـمعلا  يف  لاــطبألا  اــنلهأو  ةــلاسب  لــكب  ةقــضلا  ةــبه  ةــيمهأب  لعــشم  هوــنو 
.مهارسمو  مهاصقأ  اودتفيو 

رـصتنت مث  ودـعلا  رذـنتل  ماـسقلا  بئاـتك  اهتمدـقم  يفو  اـهبئاتك  لـكب  ةزعلا  ةزغ  ضرأ  نم  ةـمواقملا  ترداـب  نـيح  انرـصتنا  لعـشم : عباـتو 
.اهيف نيدماصلا  انلهألو  ىصقأللو  سدقلل  ةرصن 

ً
تايحضتلا  ىلغأ  مدقتو  اهحالسو ، اهخيراوص  قلطتو 
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