
 -ًاجذومنأ يدمآلا دماح طاطخلا لامعأ-  ةينآرقلا ت3آل1 يبرعلا ّطخلا نف ءانتعا :ثحبلا ناونع

  دهاشلا دمحم نب نمحرلا دبع :ثحابلا

 ثحبلا صخلم

  :دعبو ،نيمألا لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر 8 دمحلا

 و زاجعإلا رس هيف لعُج امك ،هريغب ةالص لبقُت ال ، 8 ةدابع هب قطنلا لعُجو ، ميركلا نآرقلا هب لزن ،سدقم فرح يبرعلا فرحلا نأل   
 اوناكو ،يبرعلا فرحلا يف زيمتلا اذه نوكردي اوناك ماظعلا نيطاطخلا نألو ،ىرخألا هتايصوصخ بناج ىلإ الالج فرحلا اذه دازف ،نايبلا

 تحت حزرت يهو ةيمالسإلا ةمألا اyدهش يتلا روصعلا يف ىتح ،هيف لامجلا نماكم راهظإ يف نوسفانتي و ،مyاحول و مهلامعأ يف هنوفّظوي
 ،اهدفاور ىتش يف ةيمالسإلا ةفاقثل� ةلصتم تحبصأ ،يبرعلا طخلا نف نم دتمت يتلا و رصعلا اذه يف ةينفلا ةيفلخلا ّنألو ،رامعتسالا ةأطو
 ةيفلخلا و رصملا و رصعل� لصتت يتلا دهاوشلا ءاقتنا و ،ةينآرقلا ت�آل� يبرعلا طخلا نف ةيانع زاربإل ةلواحم ثحبلا اذه ناك كلذ لجأ نم

 ت�آل� يبرعلا ّطخلا نف ءانتعا " :ناونعب ثحبلا مدقن - ،زجعملا مالكلا اذ� ةيانعل� نيقحتلملا بكر نمض هلعجي امم ،طاطخلل ةيركفلا

 " -ًاجذومنأ يدمآلا دماح طاطخلا لامعأ-  ةينآرقلا

 فيكو ،يبرعلا طخلا ةيوه ظفح يف يدمآلا دماح طاطخلا رود و ،رامعتسالا بقح نم ةبقح يف ةيخيراتلا ةيفلخلا ثحبلا يف عبتتنو
 طخلا ملع ةيمهأ نع فشكلا يف ثحبلا ةيمهأ زربتو .؟اهّطخي يتلا ةينآرقلا دهاوشلا ءاقتنا يف زكتري مالإ و ،؟هتاحول يف فرحلا ةسادق فّظوي
 ت�آلا ىلع طخلا زاكترا و ،مالسإلا اهلخد يتلا لودلا يف ةيمالسإلا ةيوهلا ظفح و ميركلا نآرقلا راشتنا يف داجلا هرود و ،هتّينفو يبرعلا
 . ديحوتلا و تالماعملا و قالخألا يناعم لمحت يتلا ،لوألا ماقملا يف ةينآرقلا

 :ثحبلا فادهأ

 .ىنعم و ًامسر نآرقل� يبرعلا طخلا ةقالع ىلع فوقولا -1
 .مyاحول يف ةيرعشلا و ةيوبنلا دهاوشل� مهئانتع� اهتنراقمو ةينآرقلا دهاوشلا يف نآرقلا فرح فيظوتب نيطاطخلا ءانتعا زاربإ -2
 .اهريغ نود اهرايتخا ةلع وأ اهنيب ةلصلا راهظإ و ةينآرقلا ت�آل� هتاحول يف يدمآلا دماح طاطخلا ءانتعا نايب -3

 ،هل ةيعادلا بابسألاو ةيعمت¬او ةيملعلا هتميقو هفادهأ و عوضوملا ةركف ةمدقملا يوحت :ةمتاخو نيثحبمو ةمدقم ىلع ثحبلا ةطخ تينُب
 يدمآلا دماح تاطوطخم يف ينآرقلا دهاشلا :يناثلا ثحبملا يوحيو .ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع ظافحلاو يبرعلا طخلا :لوألا ثحبملا يوحيو
 .ليلحت و ضرع

 .قيفوتلا يلو هللا و ،تايصوتلاو جئاتنلا زربأ ةمتاخلا يوحت مث


