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 ينيطسلفلا يبعشلا لاضنلا ةهبجل ماعلا نيمألا
ف.ت.م.ل ةيذيفنتلا ةنجللا وضع

 ،"رازن وبأ" شبح رخص ريبكلا ينطولا دئاقلا انبعش ريهامج تعدو
 اعدبمو ،ةينيطسلفلا ةروثلا زومر نم ايعيلط ازمروً ايروث ادئاق ناك يذلا
.هرفاظأ ةموعن ذنم ةرصاعملا ةينيطسلفلا ةروثلا تايبدأ طخ ايركف
 ةدحوللً ادسجم هتايح ىضمأ ً،ازيزعً اخأو ،ً ابلصً ادينع التاقم هانفرع
 لجأ نم لاضنلا نيدايم يف هبً القنتم ،ينطولا مهلاً الماحو ، ةينطولا
 دسج رازن ابأ ، سدقلا اهتمصاعو ةلقتسملا انتلود ةماقإو ،انبعش قوقح
 تايبدأ نع يلعفلا لوؤسملا وهو ،ةيناسنإللو لاضنللً امهمً اجذومن
 .ةيركفلا ةئبعتلا لوؤسم هتفصب حتف ةكرح تارشنو
 هنكلو ،ةينيطسلفلا انتيضق اهب رمت ةقيقدو ةجرح ةلحرم يف رازن وبأ لحر
 لمحت ةديدج ةلحرمل سسأ هركفبو ، ناكم لك يف ةدلاخلا هتامصب كرت
 يسسؤم مهأ نم وهو دئاقلا اذه .لالقتسالاو ةيرحلا ريشابتو دغلا ةيؤر
 اودوقيل ،نيلضانملا نمً اليج ىبر ،تارهزلاو لابشالا سرادمو تاركسعم
.رارصاو ةميزع لكب ةينطولا ةريسملا
 نع عافدلاو ةمواقملا قيرط ىلع ،ةلهذم لمع ةقاطبً انوحشم انلحار شاع
 هتايح دوقع لاوط ،نيلضانملا مارتحا عضوم ناك ،نطولاو ةيضقلا
 .رحلا ركفلاو يدقنلا لقعلاب كسمتلاب تزيمت يتلاو ،ةفيصحلا ةيسايسلا
 يف لظت يكل ةرطعلا هاركذ كرت ،لضانم يدايق لجر انايند رداغ دقل
 مهتآءامتنا فالتخا ىلع ،نييروثلاو نيلضانملا لك ءادتقا عضوم
.ةيسايسلاو ةيركفلا مهبراشمو
 الً امرغم اهب قاحتلالا ناك امدنع ،عيفر ىوتسم اذ ًالهؤم ةروثلاب قحتلا
 ناو ،يملعلا هصصخت قافآ داتري نأ هرودقمب ناك يذلا وهف ً،امنغم



 الً امرغم اهب قاحتلالا ناك امدنع ،عيفر ىوتسم اذ ًالهؤم ةروثلاب قحتلا
 ناو ،يملعلا هصصخت قافآ داتري نأ هرودقمب ناك يذلا وهف ً،امنغم
 قحتلا هنكل ً،ايصخشً ادجم ققحي نأو ،لاملاو ةطلسلا ملُس ىلع ىقرتي
 هتايح لاوطً اعلوم لظ ،لاضنلاو ةيحضتلل دادعتساو ةعانق نع ةروثلاب
 اكسمتم ،قنع ةطبرو ةلدبب دحأ هري مل ،ةيركسعلا تامسلل برقألا ةزبلاب
 تالواحملا لك هجو يف فوفصلل امدقتم ،يحافكلاو يروثلا قيرطلاب
.انتيضق عيضتو ،انتفاقث سمط ىلإ ةيمارلا
 شاع يتلا ،ةرهاطلا نيطسلف ضرأ ،هنطو ىرث يف هربق نوكي نأ رثآو
 مل ،هرمع ةلحر ةليطو ،ةيعاوطوً ابح اهتماركو اهتيرح نع اعفادم دهشتساو
 ةباتك هجاتنإ هرازغ نع ،عدُبملا يروثلا ركفملا يدايقلا لضانملا فقوتي
ً امداقً اليج نأ دكؤت ، ةمداقلا لايجألل ةحضاو تامصب كرتيل ً،ارعشو
.اهسئانكو اهنذأم قوف نيطسلف ملعً اعفار ، سدقلا هاجتاب ةيارلا لمحيس
 كتفرع نا دعب ، يروثلا ينطولا لحارلا اهيأ كانعدو ،ملأو ةقرح لكب معن
 ذنم ،ةرعولاو ةليوطلا لاضنلا بورد يف اعم انقفارتو انرواجتو كتربخو
 ةيؤرلاب نيكسمتم ،هللا مارو سنوتو توريب يف تانيعبسلا لئاوأ
 انبعشل يونعملا نطولابو ،ةينيطسلفلا ةيعرشلابو ، ةدحاولا ةينيطسلفلا
 دحوملاو كرتشملا انلاضن ناك بردلا اذه ىلع ،ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 لجأ نم ،ينطولا ررحتلا ةيار انلمحو ،انبعش فادهأ قيقحت ليبس يف
ً اعم انزواجت ،هلك لاضنلا اذه يف ،هتاكلتممو هرايد ىلإ انبعش ةدوع
 ىوقلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لك انعمو حتف ةكرحو لاضن ةهبجك
 ةينطولا نيب عمجي يروث لاضنب هب انرس يذلا ميظعلا بردلا اذه .ةينطولا
 يف انقحو ،ضرألا بوعش يقاب لثم انضرأ ىلع دوجولاب انقحو ،ةيموقلاو
.ةدوعلا يف انقحو سدقلا اهتمصاعو ةلقتسملا انتلود ةماقاو ريصملا ريرقت
 ةموكح ةسايسو تارماؤملا نم مغرلابو ،يخيراتلا قايسلا اذه يف
 ،راصحلاو تالاقتعالاو تالايتغالاو لتقلا ىلع ةمئاقلا ةيناودعلا لالتحالا
 ،هيحلا انبعش تانوكم لكلً ايوقً ازفاح نوكيس رازن وبأ ركف نا لوقأ
 وبا زمرلا دئاقلا مهسأر ىلعو ،لالقتسالاو ةيرحلا ءادهش ةريسم ةلصاومل



 ،هيحلا انبعش تانوكم لكلً ايوقً ازفاح نوكيس رازن وبأ ركف نا لوقأ
 وبا زمرلا دئاقلا مهسأر ىلعو ،لالقتسالاو ةيرحلا ءادهش ةريسم ةلصاومل
 ةفاكو ىفطصم يلع وبا ،ةشوغ ريمس روتكدلا ،داهج وباو ،رامع
.انبعش تادايق نم نيدلاخلا
 دشأ نم ناك دقلف ،ادج بيصع تقو يف لحر يذلا رازن ابأ هللا همحر
 يف اهاركذل دولخلاو ،هحورل دجملا ،ةدحولا ناسرف نمو ،ماسقنالا موصخ
 ةينطولا اهتركاذ قئادح يف رهزت يتلا ةينيطسلفلا لايجألا نادجو
.رازن ابآ لثم ةقساب اراجشأ
 
        


