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ملالاب  ةايحلا  مهتثرتكاو  ءاقن  ىف  وشاع  نمل  نالذخ  نم  ةايحلا  مهتعفص  نمل 

احماستم  ابيط  تنك  كنا  مغر  عيمجلا  كلذخو  اديحو  شيعت  نا  ملعتا 



هاتفلا  تاذ  ىهاه  لامالا  عيمج  ىطعتو  اهلوح  نم  لمالا  رهزت  همستبم  ةرهز  ناك  ىه  اه 

ملأتت تحبصا  اهتوق  ردصم  مه  مهنا  نظت  تناك  ىتلا  ىهو  برقالا  نم  نالذخلا  اهعفص  ةايحلا  نم  ئش  اغبت  تحبصا ال  تئفطنا 
مغر هاتف  هذه  ورمد  دقل  حور  اهب  سيلو  ةايح  شيعت  هتيم  هثج  ىلا  اهولوح  دقل  اذه  نوكي  قح  ىا  اهتناعمب  نومستبم  مهو  ىناعتو 

انبابش  ةرهز  تمده  دقل  هذه  قح  ىا  نالذخلاب  هئلتمم  مايا  ناشيعت  ِتنا  تنا و  اهو  اهئاقنو  اهبلق  ةطاسب 

 ( 1)



ثدحتت  تناك  نا  دعب  ىه  اه  برقا  وا  لها  نود  هديحو  نوكت  نا  قشعت  هدحولا  قشعت  هاتفلا   هذه   تحبصا 

نا انمتت  تحبصا  لامالا  اهلوح  نم  ىطعتل  اهمف  نم  اهجرخت  تناك  امئاد  ىتلا  هملكلا  هذه  انعم  ام  فرعت  تحبصا ال  لمالا  نع 
هيرشب نم  ىهو  رشبلا  هركت  تحبصا  دحا  عم  ثدحتت  نا  بحت  تحبصا ال  اهنا  ملعتا  هئداه  امايا  شيعت  نا  ءاوس  ئش  اغبت  رداغت ال 

نا ليختا  مل  اذكه  ةايحلا  انلوحت  قح  ىأب  هداعسلا  كلتمت  ىتلا  ىه  اهناب  نظي  عيمجو  اهمايا  ءوسا  شيعت  اهنا  اقح  ملؤم  ام  ملعتا 
نكلو اهلثم  نوكي  نا  انمتي  ناكو  اهتوقو  اهتماستبا  نع  ثدحتي  ناك  اهري  دحا  نيح  ناك  ىتلا  هيوقلا  اهترظنو  هليمج  اهتماستبا  ريطت 

هسئاب  هاتف  ىلا  اهتلوحو  نالذخ  حاير  اهتعفصو  هشه  تحبصا  فساللو  اذه  لك  اريغت 

(2)



اهولعج  نم  مهو  مهحماست  فيك  اهنزحو  اهميطحت  ىف  ببس  وناك  مهو  رشبلا  ءالوه  هاتفلا  هذه  حماست  فيك 

ام ملعتا  هتين  نسحو  هتبيط  ىلع  ىكبي  ىذلا  بلقلا  ىلا  ىقنلا  بلقلا  تاذ  نم  اهولوح  نم  امه  اليمج  ئش  اهب  سيل  هايحلا  نا  نظت 
نيح هئيس  تناك  اهناب  رعشت  اهولعج  اهبلق  ةبيطو  اهئاقن  ىلع  ىكبت  ةردانلا  اهتافص  ىلع  ىكبت  اهنا  اهكلتما  روعش  بعصا  وه 
ملأتت تناك  ىهو  هنينامط  لكب  نوخرتسيو  نوشيعي  مه  ناك  هليلل  لك  ىف  ملاتت  اهلعج  نم  حماست  فيك  لق  ريخ  امه  مهنا  تنظ 

ونمت امك  رش  مهل  انمتت  نا  اهعوطي  اهبلق ال  ناكو  اعومد  فزنت  تناك  هللاو  هئيس  انا  له  اذكه  تحبصا  اذامل  ىكشتو  اهتداسو  عم 
 . اهلعف عيطتست  تناك  اهنا  مغر  مهئاذئا  هيقن  هاتف  هذه  عيطتست  مل  مهل 

 

(3)



صاخشالا  رثكا  تناك  نا  دعب  عيمج  نع  اديعب  هديحو  لازعنالا  لضفت  تحبصاو  ئش  لك  نع  هاتف  هذه  تلخت 

تاقعصب اهسفن  تيسن  ىه  نم  تيسنو  هركاذ  دقفب  تبيصا  اهناكو  ثداح  ىف  ليمج  اهحور  تتام  لب  دقف  ريغتت  مل  هيعامتجا 
هايحلا  مه  مهنا  اننظ  نمم  ملؤم  نالذخ 

 

(4 ) 

 " " دعوم دعوم نود   نود ىتات   ىتات تالذخلا   تالذخلا تاعفص   تاعفص نالنال   دحأب   دحأب اقثت   اقثت نانا  الال   مكيلع   مكيلع ""

 





ىتلا  ملالا  ىدم  ام  وليختي  ملو  مهياون  سفن  كلتمي  عيمج  نا  نظ  نم  امه  نوناعي  نم  امئاد 

وناخ نيذلا  نومرجلا  كئلوا  مهل  اهعنص  ملالاو  روسك  نم  مك  نزح  نم  امد  فزنت  تتام  هبيط  بولق  نم  مكو  نالذخ  نم  مهلباقتس 
لباقم امو  هذئالا  نم  هيلاخ  هديعس  ةايح  مكل  ونمتي  مكيلا  اورظني  نيح  مهمالحا  لك  تناك  ىتلا  هبيطلا  بولقلا  تاذ  وناخ  مهتقث 

كسمتن اذامل  اهنبحي  نمب  متهنال  اذامل  انع  ىلختي  نمب  متهن  نيذلا  رشب  نحن  ما  نوئطخملا  مه  له  هذئالا   نم   افاعضا  مهتعفص 
 . اذكه لاق  هايحلا  ىف  نوناق  ىاو  هلادع  ىا  هئيربلا  بولقلا  هذه  نوخن  اذامل  بح  انوطعيس  نمب 

(5)

كتداعس   كتداعس ردصم   ردصم اوه   اوه هتننظ   هتننظ نمنم   نمنم   ملالا   ملالا كيتأت   كيتأت نانا   ملؤم   ملؤم

هليمج اهتايركذ  تتامو  اهحور  تئفطنا  هقيقحلا  ىه  هذهو  نفدت  ملو  تتام  اهنا  لاقي 

 (: كلاذ لعف  موي   ىف  عقوتت  مل  نمم  كعفصت  هايحلا  هيساق  حور  نودب   ىح  دسج  حبصاو 

(6)



ملظو  نالذخ  نم  انل  ملاعلا  هعنص  ام  تفش  الب  هملؤم  هدحولا  نكت  مل  "

 (: مستبت نا ال  اهيلع  بتُك  نأكو  اهتايركذب  هكسمتم  لظت  اهئافش  دعب  نتح  انحاوراو 

(7)

 (:  (: ىقيدص ىقيدص اياي   راظتنالا   راظتنالا كيلع   كيلع نكلو   نكلو هفاعضا   هفاعضا ملالا   ملالا نمنم   انعفصتس   انعفصتس ةايحلاف   ةايحلاف نزحت   نزحت "الال  

 ( اريثك ىنتعدخ  هليمج  اهنظا  تنك  اناو  بناج  لك  نم  ىنيذئت  هايح  تناكو 

دمحا  دومحم  هماسوا  مينست   / هبتاكلا

 

 

 


