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  يذيفنت صخلم
  

  ةيعورشم ىلع  ةرثؤملا         ةيخيراتلاو ةينوناقلا تاريغتملا ضعب دوجو ةلاسرلا هذه ضرتفت

    ةـيجهنملا دمتعت يهو .     اهرئاصم قيقحت ضرغل يبنجألا مكحتلاو ةنميهل  ل بوعشلا ةمواقم

           ،اهريصم ريرقتل ةعلطتملا بوعشلا ةمواقمل ةيعرشلا ءافضإ نم لوحتلا لوانتل ةيخيراتلا

               مواـقم لـمع يأ نع اديعب ضوافتلاو ءاتفتسالا ربع فادهألا غولب ليضفت ىلا الوصو

      انهار ةمواقملا تاكرح رابتعا ىلا لصوأ      يذلا يخيراتلا قايسلا ثحابلا ضرعيو .فينع

    مادختـسال اـهراكتحا لودـلا ت   داـعأ نأ دعب اهتبراحمو اهتنادا نيعتي ،ةيباهرإ تاكرح

  .اهنم ةمواقملا تاكرح نامرحو اهحلاصم ىلع ةظفاحمللةوقلا

 

     نـم ريصـملا ريرقت روطت ربع ،يلودلا نوناقلا يف ةمواقملا لوألا لصفلا لوانتي  

           رصـع ىلا اهروذجب دوعت يتلا ةيفسلفلا هتطحم ضارعتساو ،ليصأ ق   ح ىلا ةركف درجم

               ةيفشـلبلا ةروـثلا ميـعز راـكفأ يف تءاج امك ةيجولويديألا هتاطحمو ،ةيسنرفلا ةروثلا

           نـم دحلل ورنوم ةديقعب ريهشلا ورنوم سميج يكريمألا سيئرلاو نينيل ريميدالف ةيسورلا

       ةـفلتخملا ةيلودلا تاطحملا ىلا ةفاضا اذه .     ةيكريمألا نوؤشلا يف ةيبوروألا لودلا لخدت

           ،ريصـملا ريرقت قحل ممألا ةبصعو ياسرف ةدهاعم ةيؤر جلاعت ،ىلوأ :  ىلا تمسق يتلا

   ةـيفيكو ،رامعتسإلا نم ررحتلا دعب امو رامعتسإلا نم ررحتلا يتلحرم لوانتت ةيناثلا اميف

     نوناـقلا يـف ةمواقملا     ةلأسم لصفلا جلاعي ،اقحالو .    امهلالخ ريصملا ريرقت عم يطاعتلا

      نوناقلا يف ةمواقملا لوانت لفغي الو .      داقتعالا تابثو ةيلودلا ةسرامملا لالخ نمو يفرعلا

             ةـيفيكو ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع كلذ لك تاطاقساب متخيل ،بجاوو قح اهنوك يعضولا

 .نييلودلا فارتعالاو ةيعرشلا اهباستكا

  

       اهفده ثيح نم ةمواقملا فيرعت يف ةيخي     راتلا تاروطتلا ىلع يناثلا لصفلا زكريو  

               يـتلا ةليـسولا ىـلع زيكرتلا لوحت ىلا ،يبنجألا لالتحالا ةمواقمو ريصملا ريرقت يف

            معدـلا ةـمواقملا تدـقفأ يـتلا ةيملاعلا تاروطتلا مهأ لوانتيو .  ةمواقملا كلت اهجهتنت



 

 

 ك 

 

  ،ةـمواقم         لا تاـكرح ضعب براح يذلا ناغير دلانور سيئرلا مكح ةرتف ذنم ،ةرصانملاو

              يـف مكحلا ةدس ددجلا نيظفاحملا ءالتعإ ىلا الوصو ،ةدرابلا برحلا ءاهتنا ةرتفب ارورم

              كـلذ تاطاقـساو باهرإلا ىلع برحلا ىمسي ام قالطإ نم هعبت امو ،ةدحتملا تايالولا

           دـيحوت اـهتالواحم يف ةدحتملا ممألا قافخإ ضرع لفغي الو .  ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع

      راـثآلا لواـنتي اهدـعبو .     هل يكريمألا فيرعتلا ةنميه رسك يلاتلاب  و ،باهرإلا فيرعت

               نـم دـيدعلا نش ىلا ةيناثلا ةضافتنإلا نابإ تأجل يتلا ةينيطسلفلا ةمواقملا ىلع ةبترتملا

   .ةيراحتنإلا تايلمعلا

 

             ةـمواقملا ماـمأ ةـحاتملا ةـفلتخملا تاهويرانيسلا ضرعتسيف ،ثلاثلا لصفلا امأ  

           نـم طـسوألا قرشلا ةقطنم يف ةينمألا ةلاحلا فصوب دهميو .اهفاد  هأ غولبل ةينيطسلفلا

         يتلا بورحلا بقع ةيليئارسالا ةيعدرلا ةوقلا عجارت دنع فقوتيو .  يليئارسا ينمأ روظنم

              نم باهرإلا ىلع برحلا هتضرف ام ىلا ةفاضإ ،ينانبللا هللا بزح عم ليئارسا اهتضاخ

  .ليئارسإ ىلع ةيجيتارتسإ رطاخم

 

           راـيخب قـلعتت ةينيطسلفلا ةمواقملا مامأ ةحاتم تاهويرانيس ةثالث لص فلا حرطيو  

            تايلاكشإو ،فنعاللا ةمواقم جاهتنا وأ هللا بزح ةبرجت خاسنتسا وأ تاضوافملا ةلصاوم

        اـيكريمأو ايليئارـساو اينيطسـلف ةنهارلا عاضوألا  جلاعيو .اه    فادهأ قيقحت يف رايخ لك

           يأ هـيلع أرـطي مل يلودلا نوناقلا نا ىلا صلخيو .    ةينيطسلفلا ةيضقلا فلم يف ةرثؤملا

         ،ريصـملا ريرقت قيقحت ضرغل يبنجألا لالتحالل ةمواقملا لامعأ     ميرجت هنأش نم رييغت

           حلاصـل يلودـلا نوناقلا شيمهت يف تمهاس ،ملاعلا اهدهش يتلا  ةيخيراتلا   تاريغتلا نكل

 .  ةمواقملا تاكرح          حلاصم عم ضراعت يف تءاج يتلا اهحلاصمو اهتافلاحتل لودلا قيقحت

                باـهرإلا ىمسـي ام ذبنل ةمواقملا تاكرح ىلع طغضلا ىلا لودلا كلت تعفد يتلا يهو

    ثـحابلا يـصويو .        اهفادهأ غولبل لبسلا نم اهريغو ضوافتلاو راوحلا بولسا جاهتناو

             ةيجيتارتـسا عـضوو ةقباسـلا اهتـسايس ةعجارمو اهفوفص ديحوتب ةينيطسلفلا ةمواقملا

     بعشـلا ءاـنبا ةفاك        ةكراشم نمضت يتلا ةيبعشلا ةمواقملا ىلع ساسألا ب دنتست  اهتمواقمل

 العف ودغتل اهحالصا ربع ريرحتلا ةمظنمل رابتعالا ةداعاو ،تاتشلاو نطولا يف ينيطسلفلا
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      حرـتقي ،ةـياغلا كـلت غولبلو .       نوينيطسلفلا عيمج هلوح فتلي يذلا يوهبجلا راطإلا كلذ

       اهتلفك يتلا ةينطولا تباوثلاب كسمتلاو ،ينطولا قا     فولا ةقيثو تايصوت ىلع ءانبلا ثحابلا

            ةـيلودلا ىوقلا نيزاوم ريغتو نمزلا لماع ىلع ةنهارملا نم ريض الو . ةيلودلا ةيعرشلا

  .ةيلودلا ةيعرشلا ليعفتو ةينيطسلفلا ةيضقلا فلمل يكريمألا راكتحالا رسكل


