
  
ًايودحووً افيظن ًالضانم ناك

ملاس ناسحإ
  نيطسلف يف ةقعاصلا ةمظنم رس نيمأ

 هظحلل ددرتأ مل شبح رخص قيدصلاو خألا نع ةباتكلا ينم بلط امدنع
ً اريغص هتفرع ،هتايدب نم لضانملا اذه فرع نم انأو ددرتأ فيك ،ةدحاو
 تاريسملا قلطنت تناك انميح ،فراجلا يموقلا دملا تاونس يف
.سوروطو نارهو ىلإ اهتوص لصيل ةيريهامجلا
 انمؤم الضانم يكارتشإلا يبرعلا ثعبلا بزحل بستنإ امنيح هتفرع
 ،برعلا لك ةكرعمً الوأ يه بصاغلا نايكلا عم ةكرعملا نأبو يموقلا ركفلاب
 نمأ يذلا طخلاب ةقاصتلا هدش نم ريطي داكي ةسامحلا بهتلم ناكو
.هب راسو
 فوفصب قحتلا نأ دعب توريب يفو قارعلا يفو ندرألاب دعب اميف هتيقتلا
 ءاقنلا تاونسب ينركذيو ناندع يخأ نعً امئاد ينلأسي ناكو حتف ةكرح
 ناك فيكو تايحضتلا لذب ىلع نوقباستي نولضانملا ناك فيكو ،يروثلا
ً امئاد ناكو ،رهش لك يف بزحلاب هكارتشا عضاوتملا هفورصم نم عفدي
 ةميزه دعب ةروثلاب يلغت ةيبرعلا ةقطنملا تناك امنيح هتبرجت نع ينثدحي
 فوفصلا تمدقت دق ةروثلا ىوق تناك فيكو 67 ماع ةيبرعلا شويجلا
 هذهب قحتلا نم لئاوأ نم ناك فيكو حلسملا حافكلا ةيار عفرت تأدبو
 حافكلا نودب هزاجنإ نكمي ال نيطسلف ريرحت ناب نمؤي هنأل ةروثلا
 دادغب فلح طاقسإب تمهاس يتلا ةيروثلا تاريسملا هذه ، حلسملا
 ةمجهلا دصو فقوملا يف زراب رود اذهل ناكو ،فالحألاو رواحملا ةسايسو
.كاذنآ ةحساكلا ةيرامعتسإلا
 هفلخ كرت هنكلو ثولم ريغ وهو تامو شاعً افيظن ًالضانم رخص تفرع



.كاذنآ ةحساكلا ةيرامعتسإلا
 هفلخ كرت هنكلو ثولم ريغ وهو تامو شاعً افيظن ًالضانم رخص تفرع
 نطو يه نيطسلف نأب نمؤيً ايودحوً الجر ناك ،هركذتن انلز امً اريبكً اثرإ
 يتلا ةديدعلا صرفلا مغر يسايسلا فارحنإلا ةياوغب ثولتي ملو عيمجلل
 يف ةيودحولا حورلا دسجي لظو صاخ عون نمً اينطو العف ناك ،هل تحيتأ
.ةضافتنإلا تداق يتلا ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلا ةنجل
 هللا مار عراوش يفو ةرانملا ناديم يفً ازرابً الضانم انبعش هفرعو هتفرع

.ةضافتنإلا ةريسم فرح لواحي ناك نم لك هجوبً اخراص
ً احلستم نيفرحنملا ءالؤهل ىدصتي ناك فيك نآلا هنع لجسأ انأو
.اهعيمج ةينطولا ىوقلاو لئاصفلاب
 ةيقاب لظتس ةروثلاوً اعطاس لظيسو وبخي نل ةروثلا مجن نابً انمؤم ناك
 رمآتلاو راسكنإلا مغر ،لتقلاو راصحلا مغر ،عجارتلاو مئازهلا لك مغر
. هبعشلو هطخلً ايفو همايأ رخآل لظو
 لك مغر كبعشف نيعلا ريرق لضانملا اهيأ من شبح رخصل لوقأ كلذل
 ريرحتلاب قيمعلا هناميإ دقفي ملو هاوق رخت ملو نكتسي مل نحملاو باعصلا
 ةليوط ةريسم يف اهيحو نم تقلطناو تنمأ يتلا ئدابملا كلت ةدوعلاو
.ءاطعلاب ةلفاح

                                                         
                                                                     
                                                                                
                                                                     

                                    


