
ةمداقلا ةلحرملا  قیسنتلا   رارمتسا  قافتالا   مت 

ةحلاصملا تاروطت  ةروصب  هعضیو  يندرألا  كلملا  فتاهی  ةینه 
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كلملا ةـلالج  ءاعبرألا ، مويلا  رهظ  ةـينه ، ليعامـسإ  ساـمح ،"  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  فتاـه 
ةيمشاهلا ةيندرألا  ةكلمملا  كلم  نيسحلا  نب  دبع هللا 

يف ةيـضامو  ةداج  سامح  ةـكرح  نأ  ًادـكؤم  ةـحلاصملا ، فلم  يف  ةـصاخو  ةريخألا  ةيـسايسلا  تاروطتلا  ةـينه  ضرعتـساو 
ةينيطسلفلا ةدحولا  بلطتت  ةلحرملا  هذه  نأ  ةصاخ  انروهظ  فلخ  ماسقنالا  حبصأ  ثيح  تاقافتالل ؛ نيمألا  قيبطتلا 

طباورلاو ةقيثولا  ةيندرألا  ةينيطـسلفلا  تاقالعلا  ىلإ  ًاريـشم  ةحلاصملا ، حاجنإ  يف  يندرألا  رودلا  ةيمهأ  ىلع  ةينه  ددـشو 
نيبعشلا نيب  ةيخيراتلا 

هل روفغملا  كلملا  ةلالجل  ليـصألا  فقوملاو  ميظعلا  اهراصتناو  ةماركلا  ةـكرعم  سامحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  ركذتـساو 
وهو دـبع هللا  كـلملا  ةروص  ًاـضيأ  انبعـش  ىـسني  نل  ًـالئاق : نيـساي ، دـمحأ  خيـشلا  نع  جارفـإلا  نيمأـت  يف  لـالط  نب  نيـسحلا 

يندرألا ىفشتسملا  ربع  ةرمتسملا  ةيكلملا  ةمركملا  نع  ًالضف  ةزغ ، ىلع  برحلا  ءانثأ  يف  نيطـسلف  لجأ  نم  هئامدب  عربتي 
ةزغ يف 

نيطـسلف نإ  ًافدرم : ليدـبلا ، نطولا  تاحورطو  تارماؤم  لكل  ساـمح  ضفر  ىلع  كـلملا  ةـلالج  عم  هثيدـح  يف  ةـينه  دـكأو 
هل ليصأ  يبرع  دلب  وهف  ندرألا  يف  ررمت  نأ  ليدبلا  نطولا  لوح  تايرظن  يأل  حمسن  نلو  ندرألا ، وه  ندرألاو  نيطسلف  يه 

هبعشو هخيراتو  هتدايس 

ظوـفحم يندرـألا  يموـقلا  نمـألاو  اـننمأ ، نـم  وـه  ندرـألا  نـمأ  نأ  ىلإ  ًاــهبنم  هـنمأو ، ندرــألا  ىلع  ساــمح  صرح  ىلإ  راــشأو 
ًانمؤمو ًايوق  هلبقتسمو  هرضاح  نوكي  نأ  نوصيرحو  يمحمو ،



سدـقلاب ساـسم  يأ  ضفرو  سدـقلا  يف  تاسدـقملا  ىلع  ةــيندرألا  ةــيالولل  اـهمارتحاو  ساـمح  ريدــقت  نـع  ةــينه  برعأ  اـمك 
ةيحيسملاو ةيمالسإلا  تاسدقملاو 

ماـمأ ةــصاخ  نيينيطــسلفلا  لـك  معدــب  هفقاوـم  ندرــألا  ةلــصاوم  ىلع  نيــسحلا  نـب  دــبع هللا  كــلملا  ةــلالج  دــكأ  هبناــج ، نـم 
ةنهارلا تايدحتلا 

ةحلاصملا قيقحتب  زاجنإلا  اذه  ىلع  ينيطسلفلا  بعشلل  ةئنهتلاب  كلملا  هجوتو 

متو ةـنهارلا ، تايدـحتلا  ةـهجاومو  ةينيطــسلفلا  ةيــضقلل  ةـيولوألا  ةداعتــسال  دوـهجلا  لـك  لذــب  ةرورــض  ىلع  هتلـالج  دــكأو 
ةمداقلا ةلحرملا  يف  هرارمتساو  قيسنتلا  ةيمهأ  ىلع  قافتالا 
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