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نع رداص  يركسع  نايب 

ماسقلا نيدلا  زع  ديهشلا  بئاتك 

 

لبق نم  ليئارسإ "  " هدهعت مل  نذإب هللا  رخآ  عون  نم  نوكيس  اندر 

 

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأ  ءانبأ  اي  دهاجملا   ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  اي 

زمرو ةـمألا  خيـش  ةاـيح  تفدهتــسا  ةرداـغ  ةـنابج  ةـلواحم  ىلع  موـيلا  اذـه  رــصع  ةينويهــصلا  مارجـإلا  ةـموكح  تمدـقأ  دـقل 
/ ةمواقملاو داهجلا 

نيساي دمحأ  دهاجملا / خيشلا  ةليضف   

ةينه ليعامسإ  ريبكلا / دئاقلا  ذاتسألاو 

ةكرحلل ةسايسلا  ةدايقلا  وضع 

ةمــألا زمرو  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرحل  يــسايسلا  مرهلا  سأر  لاــيتغا  ةــلواحمب  لــثمت  يذــلا  مارجــإلا  اذــه  نإ 
ًاريطخو ًاريبك  افاطعنا  لـثمي  ةـيكيرمألا   F16 تارئاطب ةينه  ليعامـسإ  ريبكلا  دئاقلا  ذاتـسألا  كلذكو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا 

لتاقلا يباهرإلا  مرجملا  ودعلا  اذه  ةهجاوم  يف 

: يلاتلا ىلع  دكؤن  ءاركنلا  ةميرجلا  اذه  مامأو  ماسقلا  نيدلا  زع  ديهشلا  بئاتك  يف  اننإو 

دمحأ خيـشلا  ةحامـس  ةـمواقملاو  داـهجلا  زمر  ةاـجنب  انـسفنأ  ئنهنو  ةيمالــسإلاو  ةـيبرعلا  اـنتمأو  انبعــش  ريهاـمج  ئنهن  ًالوأ :
ةدشارلا انتكرح  ةدايق  وضع  ةينه  ليعامسإ  ريبكلا  دئاقلا  ذاتسألاو  نيساي 

رافنتسالا ةلاح  نالعإل  ةفاك  انارقو  انندم  ةزغو  مركلوطو  مارو هللا  سلبانو  ليلخلاو  سدقلا  يف  ةفاك  انايالخ  وعدن  ًايناث :
ةحاتملا لئاسولا  لكبو  ناكم  لك  يف  ودعلا  برضل  مظنملاو  زيمملا  طيطختلاو  ىوصقلا 

ةيمالـــسإلا هتيوــه  سمط  ةــلواحمل  ضرعتي  يذــلا  انبعـــش  بناــج  ىلإ  فــقت  نأ  ةيمالـــسإلاو  ةـــيبرعلا  انبوعـــشب  بــيهن   : ًاثلاث
هذـه ىلع  ًادر  سرادـملاو  تاباقنلاو  دـجاسملاو  تاعماجلا  نم  ةدـشاحلاو  ةريبكلا  تارهاظملا  رييـستل  مهوعدـنو  ةـمواقملا ،

ءاركنلا ةميرجلا 



امب ينويهـصلا  ودعلا  اهبكتري  يتلا  مئارجلا  ةيلوؤسم  شوب  يباهرإلا  اهـسأر  ىلعو  ةمرجملا  ةيكيرمألا  ةرادإلا  لمحن  ًاعبار :
مهمئارج لك  يف  ةنياهصلل  ًاكيرش  اهربتعنو  تايوتسملا ، عيمج  ىلع  نيلماك  دانسإو  معد  نم  هل  همدقت 

بـصتغا لـالتحا  مواـقت  اـمنإو  دـحأ ، دـض  ًاـباهرإ  ًاـموي  سراـمت  ملو  ررحت  ةـكرح  ساـمح  نإ  ملاـعلا  تاـموكحل  لوـقن   : ًاسماخ
درلاب انمقف  انقحب ، همئارج  لك  سرامو  انراجـشأ  علتقاو  انتويب  رمدو  انلافطأو  انخويـشو  انبابـش  لتق  انبعـش و  درـشو  انـضرأ 

نع انعافد  نيدت  نأ  لالتحالا ال  اذه  فقوب  لغشنت  نأ  تاموكحلا  هذهل  لضفألا  نإ  ًاباهرإ !!؟ اذه  نومست  لهف  همئارج  ىلع 
انسفنأ

نم ًادـيزم  ةنياهـصلا  ىطعأو  ةعـشبلا  ةـميرجلا  هذـهل  ًءاـطغ  رفو  يذـلا  يبوروـألا  داـحتالل  ريخـألا  فـقوملا  نجهتـسن   : اسداس
انتيضقو انبعشب  دارفتسالل  رضخألا  ءوضلا 

، ةنياهـصلا تادـيدهت  انفيخت  نلو  نوضاـم ، اـنبر  ىلإو  نورئاـس  ةداهـشلا  برد  ىلع  اـننأ  انبعـشو  اـنتمأ  ريهاـمجل  دـكؤن   : ًاعباس
( َنوُمَلْعَي ِساَّنلا ال  َرَثْكَأ  َّنِكَلَو  ِهِرْمَأ  ىَلَع  ٌبِلاَغ  ُهَّللاَو  ) رأثلا  نم  ديزمل  دوقو  انل  انتداق  ءامدف 

( ُليِكَوْلا َمْعِنَو  ُهَّللا  اَنُبْسَح  اوُلاَقَو  ًاناَميِإ  ْمُهَداَزَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمُكَل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمُهَل  َلاَق  َنيِذَّلا   )

داهشتسا وأ  رصن  داهجل  هنإو 

ماسقلا نيدلا  زع  ديهشلا  بئاتك 
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