
 

 

 
  

  تالمأت

 ةّيسايسلا فقاوملا فالتخا لماوع يف
 رقاب يلع :ملقب يأر لاقم

 حماستلاو راوحلل نيرحبلا زكرم

 م٢٠٢٠ وينوي



 

 ١ 

 ميحّرلا نمحّرلا هللا مسب
 
 ؟ةّيسايّسلا فقاوملا يف فلتخن اذامل
 
 هيلع ةباجإلاو .ييأر يف ٌّمهم هّنكلو ،طيسبٌ لاؤس اذه     

 مْهف ىلع دعاسي نأ نكمي – ةنّيعم ٍتاداهتجاب ولو –
 نم لّلقن نأو ،انلوح فقاوملاو ثادحألاو رومألا نم ريثكلا
 تناك اذإ ةصاخو ،تافالخلل "ةراّضلا تاثاعبنالا" ِةبسن
 صوصخلا هجو ىلعو ،جراخلا نم ِفقوملاب قّلعتت ُتافالخلا
 .اهاياضقو ةساّيسلا نوؤش يف
 – رشبلا نحن – اّننأ ىلع ديكأّتلا نم أدبت يرظن ةهجو     
 يف فلتخن نحنف ."رشب" اننوكل ،اننيب اميف ُفلتخن امنإ
ِ لخاد يف .اديقعت اهرثكأ ىلإِ ءايشألا طسبأ نم ،ءيش ّلك
 يفو ،هتاسسؤمو عمتجملا يفو ،ةرسألا دارفأ نيب لزنملا
 رئاودلا هذه ّلك يف .دوجولا اذه نم عسوألا ةرئادلا
 نم ةّنس هذهو ،ناولألاو هوجولاو ءارآلاو ءايشألا فلاختت
   .ةصاخ رشبلا يف ىلاعت هللا اهدارأ يتلا ةايحلا ُننس
 
 َلَعَجل َكُّبَر َءاَش ْوَلَو" :ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا لوقي     
 هذه يف ُسانلاو ."َنيِفِلَتْخُم َنوُلاَزَي الَو ًةَدِحاَو ًةَّمُأ َساَّنلا
 عئابطو ،ةفلتخم ٍفانصأ نم يأ ،لئابقوٌ بوعش اينُّدلا
 :نآرقلا يف ىلاعت لوقي .ةهباشتم ريغ ملاوع نمو ،ةدّدعتم



 

 ٢ 

 اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو ىَثنُأَو ٍرَكَذ نِّم مُكاَنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي"
 ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ْمُكاَقْتَأ ِهَّللا َدنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ اوُفَراَعَتِل َلِئاَبَقَو
 ِتاَواَمَّسلا ُقْلَخ ِهِتاَيآ ْنِمَو" :نآرقلا يف اضيأ ءاجو ."ٌريِبَخ
 ٍتاَيآل َكِلَذ يِف َّنِإ ْمُكِناَوْلَأَو ْمُكِتَنِسْلَأ ُفالِتْخاَو ِضْرَألاَو
 ."َنيِملاَعْلِّل
 اْمسح مسْحُي نأ نكمي ال اينُّدلا هذه يفُ فالتخالاو     
 هماكحأ هلو ،تّقؤمٌ دوجو يويّندلا دوجولاّ نأل ،اّيئاهن
 نيموكحم ىقبن نحن اينُّدلا هذه يفف ،ّةصاخلا هنيناوقو
 ُننس كلذ يف امب ،ىلاعت هللا اهدارأ يتلا ننُّسلاو نيناوقلاب
 ريغ فالتخالا مْسحو عاّزنلا ُّضف امأ ،ءالتبالاو رابتخالا
 موي :هنامزو هناكم نوكيسف ؛لُّوحتلاوِ ةعجارملل لباقلا
 ُمُكْحَي ُهَّللاَف" :نآرقلا يف ىلاعت هللا لوقي امكو ،ةمايقلا
  ."َنوُفِلَتْخَي ِهيِف اوُناَك اَميِف ِةَماَيِقْلا َمْوَي ْمُهَنْيَب
 
 ءاوهألاو ..عفادّتلا ناديم :ةسايسلا
 
 نيب ربكألا عفاّدتلاُ ناديم يه اينّدلا هذه يف ةسايّسلاّ نإ     
 ،ُءاوهألا لباقتتو ،ُتادارإلا هجاوتت ؛ناديملا اذه يف .رشبلا
 فالتخالا ّنإف ؛اديدحت ،ببّسلا اذهلو .ىوقلا عراصتتو
 .ىسقأو َّدشأ نوكي ِةساّيسلا يف



 

 ٣ 

 ةعيبط ِبسحب ،رثكأف رثكأ ،دادزت ةوسقلاو ةّدشلا هذه     
 اديدحت – هب ينعنو ،يساّيسلا ِفالتخالل يلخّادلا كِّرحملا

  ."رخآلا فقوملا ضْقنو ،فقوملا تابثإ" :ّكرحم -
 
 داّضتلا ِةقالعلٌ راصتخا وه "َضقنلاو َتابثإلا"ّ نإ     
 ىلع موقي ٌملاع وهف .ةسايّسلا ملاع يف ةنوحشملا عراّصتلاو
 ةّحص تابثإ ِتّايلمع نم ،ةرمتسمو ةّرركتمٍ تالواحم
 يذلا رخآلا ِفقوملا ّةحص ضْقنو ،ءرملا هاّنبتي يذلاِ فقوملا
 فقاوملا ضعب يفُ كّرحملا اذه ُّفخي دقو .هريغ هاّنبتي
 اروتسم ناك اذإ ةصاخو ،اروهظّ لقأ ودبيف ،ّةيسايسلا
 يف نكلو ،ّةيلكشلا ةنراقملاو ليلحّتلاو دّقنلا تاودأ فلخ
 ِراطإ نع جرخي ال "يسايّسلا باطخلا"ّ نإف رمألا ِةياهن
 .رخآلا فقوملا نالطبو ّصاخلا فقوملا ّةحصِ تابثإ ِةلواحم
  
 ْضرف ىلإ يمرت ؛اهتالعافتو ةساّيسلا تاقالعّ نإ      
 ٍلاوحأ يفو ،ةنميهلا تيبثتو ،راصتنالا قيقحتو ،ةميزهلا
 تامواسملا ْقلخ ىلإ ىعست اّهنإف - ةّدش ّلقأ - ىرخأ
 ،ةروانملا وأ ةندهلا وأ نزاّوتلا نم ائيش ّققحت يتلا تاقّفصلاو
 تابثإلا ةّيلمعل ٍةقباس روذج نم ولخت ال اضيأ اّهنكلو
 نم تقو ّيأ يف ةّيلمعلا هذه ومنل روذب وأ ،ضّقنلاو
 .تاقوألا
 



 

 ٤ 

 ةروفحملا لماوعلا :ةسايسلا يف فالتخالا
 
 فقاوملا يف َفالتخالا ّنإف ؛هيلع ءانبو قبس امل اعبتو    
 نم عّونلا اذه ّنأل ،صاخ ٌنأش هل نوكي ام ًةداع ّةيسايّسلا
 يفِ فالتخالل ٌةجيتن وأ ٌةليصح :ِةقيقحلا يف وه ِفالتخالا
 اّهنكلو ،ةسوسحم وأ ةّيئرم نوكت ال دق ،ىرخأٍ رومأ
 عم انفالتخا ءاروُ فقت يتلا يهو ،انلخاد يف ٌةدوجوم
 يف انفالتخا وأ ،نيرخآلا نع انفالتخا وأ ،نيرخآلا
 .نيرخآلا
 
 انيف ٌةلعاف يه ؛انلخاد يف ةروفحملا لماوعلا كلتّ نإ      
ٍ بابسألو – انّنكلو ،قيمع ٍلكشب انيلعٌ ةرّثؤم يهو ،ةّوقب
 رّتستن وأ ،اهيفخُن وأ ،اهيلع يّطغن نأ ُلواحن - ةريثك
 ةداتعم ةّيرشب ٍةلواحم يف كلذو ،انايحأ اهركنُن وأ ،اهيلع
 ٌتافالتخا يه ّةيسايّسلا فقاوملا يف انفالتخا ّنأب ءاحيإلل
 ءاغتباو ،"ةماعلا ةحلصملا" قيقحت لجألو "ةّيعوضوم"
 .كلذ هباش امو "نطولا"و "نيدلا"و "ةمألا" ةيامح
 
 ملاع يف "ضقّنلاو تابثإلا" ريثأت تحتُ عفدني يذلاّ نإ       
 ّنأب – ةفلتخم لئاسوب – ّدكؤي نأ اريثك ّهمهي ؛ةساّيسلا
 هذه ودبتو !ّايئادع وأ ّايصخش سيل نيرخآلا عم هفالتخا
 اههجاوي يتلا امئاد ةفوشكملا ةلضعملا نم اءزج ةلواحملا



 

 ٥ 

 هضقاونو هتاوفهّ دسي نأ لواحي وهو يساّيسلا باطخلا
 .ةدودحملا ريغ هصقاونو
 
 – شّتفنو ،لخّادلا ىلإ ُدوعنو ،انسفنأ ىلإ ُرظنن انوعد    
 زّفحتن انلعجت يتلا ّةيفخلا رومألا كلت نع - كانهو انه
 ُجاتحن .ةماعلا فقاوملا وأ ّةيساّيسلا فقاوملا يفِ فالتخالل
 ،اهعم رواحتنو ،اهبساحنو ،اهعجارنو ،انسفنأ عم َفقن نأ
 انعفدت تاّزفحمو لماوعوٍ رومأ نم هيفخُت يذلا ام رنل
 ،ةحوتفمٍ ةكرعم ىلإ هّلك ملاعلا ليوحتو ،ةّدشبِ فالتخالل
  ."ضقنلاو تابثإلا" لجأ نم ،انايحأ ةّيثبعو
 ،ةيسايّسلا انئارآو ةماعلا انفقاوم يف فلتخن نحن     
 :اهنمو ،ةديدع ٍرومأ يف فالتخالا ببسب

 نيدلا مهف يف فالتخالا •
 ةايحلا مهف يف فالتخالا •
 صاخلا يقالخألا ماظّنلا يف فالتخالا •
 ةرسألا لخاد ىلوألا ةيبرتلا يف فالتخالا •
  ّةيداصتقالاو ةّيعامتجالا فورظلا يف فالتخالا •
 عضولاو يسفنلا جازملا يف فالتخالا •

 ماعلا يجولوكيسلا
 ةماعلا تايلباقلاو تاردقلا يف فالتخالا •
 ةحاتملا تارايخلاو صرفلا يف فالتخالا •
 تايدحتلاو طوغضلا يف فالتخالا  •



 

 ٦ 

 
)١( 
 هللا دنع "ُمركألا"و ،ةمحّرلا ُنيد وه ىلاعت هللا نيدّ نإ     
 ،ةمّحرلا ريسفت يفُ فلتخن نيح اّمأ ."ىقتألا" وه ىلاعت
 "ىقتألاو مركألا"َ نازيم - هسفن تقولا يف – ُرسكنو
 انتاريسفت قفو رشبلا فينصت ةّيلمع يف أدبن اننإف ،يهلإلا
 هللا ةئيشمل ةقباطم اهنأب يحون نأ لواحن يتلا ،ةدودحملا
 يتلا ةّرركتملا ُةلواحملا تلّكشت ةيادبلا هذه نم .هتدارإو
 ليوأّتلاو ريسّفتلا راكتحال خيراّتلا ربعُ ناسنإلا اهب موقي
 ام رثكأ نأّ كشالو .اميكحتو اريسفتو اليثمت ،ليزّنتلاو
 ثيح ،يسايّسلا باطخلا يف ،يلاكشإلا رمألا اذه رهظمتي
 ةطلّسلا عاونأ كاكطصاو بلاّغتلاو عفادّتلا تايوتسم ىلعأ
   .)ماعلا يفرعملا اهانعمب ةطلسلا( ةفلتخملا
 

)٢( 
 نمو ،رشبلاّ لكلٌ رابتخا اهيف ،روبعُ راد يه ايندلا     
 ،عُّونتلاوِ فالتخالاب ائيلم َنوكلا لعج ْنأ ىلاعت هللا ةمكح
 ّةينغ ةايحلا حبصت يكل ،يرشبلا عُّونتلا رهوج نع اريبعت
 ةديدعٍ ناولأ نم اهيف عّمجتي امب ،ّةيويحلاب ةرخازو
 انول ةايحلا تناك ولو ."مكناولأو مكتنسلأ فالتخاو"
  .نيّنسلا فالآ ذنم اهرارمتسال ىنعم يقب امل ادحاو



 

 ٧ 

 ،ةايحلا يف ادحاو انول نوضرفي نيذلاّ نإف ،لباقملا يفو     
 ؛فارحناو ذوذش اهنأ ىلع ىرخألا ناولألا ىلإ نورظني وأ
 .فرطتلاو ةدّشلاو مادصلا يف نوطروتي ام ناعرس مهّنإف
 ةحامّسلاّ نإف ،ايّندلا ةايحلا نم "ةتقؤملا" ةحاسملا هذه يف
 حمْسُي نأ ينعت يهو ،دوجولا يف يّقرلا بتارم ىلعأ يه
 ٍءاغلإ ريغ نم ،مهفقاومو مهتاعانق نع ريبعّتلاب نيرخآلل
 لادجلاو ءاّنبلا شاقّنلا لاح يف مهعم حماسّتلاو ،ءاضغبو
 .ميكحلا
 

)٣( 
 صوصنلا ّثدحتت يذلا وهف ،يقالخألا ماّظنلا امأ     
 ماظنللٌ ديسجت يه ةرطفلا نإ .ةرطفلا ريبعتب هنع ةّينيّدلا
 ،ناسنألا ّلك ،ناسنإلا يف ىلاعت هللا هعدوأ يذلا يقالخألا
 وأ ماظنلا اذه هّوشتي نأ نكمملا نمو .ناكمو نامزّ لك يف
 ىنعم اذهو .بئاّوشلا هيلع لخادتت وأ ،بَطعلاب باصُي
 تاداقتعالا حلاصل ،عجارتت نأ نكمي ةرطفلا نأ
 وأ لخادت وأ عجارت وأٍ رييغت يأّ نإ  .ىرخألا تّايقالخألاو
 هفقاوم يف ّىلجتي فوس ؛ناسنإلل يرطفلا ماّظنلا يف هّوشت
 ملُظو ٍفُّرطت نم هرهُظي ام كلذ ةمالع نوكتسو ،ّةيجراخلا
 جورخ ّيأو ّ،ومسوٍ واستو ءاوتسا يه ةرطفلاّ نأل ،،ّددشتو
 .ءاضغبلاو ةغلابملاوّ ولغلا يف ٌعوقو وهف كلذ نع
 



 

 ٨ 

)٤( 
 ةرطفلا ءاوتسا ىلع رثؤت يتلا لماوعلا نيب نمو     
 لامهإ حيّحصلا ريغ نمو .ةّيرسألا ةيبرتلا يه ؛اهتماقتساو
 يتلا فقاوملا شقانن وأ بساحن وأ نياعن امدنع لماعلا اذه
 ،ةساّيسلا نوؤش يف - تاعامجو ادارفأ – ساّنلا اهنع ربعي
 ،ماعلا يأرلا ةداق وأ ،ءاطشنلا وأ ،عمتجملا مومع نم اوناكأ
 رفحن ْنأ كلذ نم ضرغلا سيلو .ةلّودلا ةرادإل نيّلوتملا وأ
 ةيمهأ كردن يكل نكلو ،ةصاخلا مهتايحو نيرخآلا رِيس يف
 ،ءرملا ليكشت يف ريبكلا اهرثأو ،ةرسألا لخاد ةيبرتلا
 ّلكشتي ىلوألا ةاّونلا نإ .هتايح لحارمّ لك يف هيلع ريثأتلاو
 يتلا يه ؛ريغصلا ةرسألا فنك يفو ،تيبلا يف ءرملا اّهنم
  .ةاّونلا هذه ىوتحم بسحبو ،هرمع ةيقب يف هعم لقتنت
 

)٥( 
 - ريبك ٍلكشب - ّةيداصتقالاو ّةيعامتجالا فورظلا رثؤت    
 ،عبطلاب .ةايحلا يف هفقاومو هتاهّجوتو ناسنإلا راكفأ ىلع
 ءرملا نأ يأ ،يلعافت ريثأت هنكلو ،يكيناكيم ريثأت دجوي ال
 لاح يف ،اهيلع بّلغتيو هفورظ ىلع رطيسي نأ نكمي
 نيدلل ميلس مْهف نم ،كلذ ىلع هنيعُي ام ىلع لَّصحت
 ريغ نمو .ةّداج ةدارإو نزاوتم يقالخأ ماظن نمو ةايحلاو
 نم ءرملا لكشت نأ نكمملا نم فورظلا هذه نإف ؛كلذ
 ،فورظلا هذهل ةيحض حبصيو ،هيمدق صمخأ ىلإ هسأر



 

 ٩ 

 نكميٌ لاح وهو .نايحألا نم ريثك يف يردي نأ ريغ نمو
 ةسايسلا دهاشم نياعن امدنع ةديدع روص يف هارن
 .اهفقاومو
 

)٦( 
 يف نيريثك فقاوم نإف ؛ةيمهألا نم هسفن ردقلا ىلعو     
 ةّمث .صاخ جازمل ٌساكعناو ،يسفن ٌلاعفنا يه ةسايّسلا
 ،ّانم دحاو ّلك لخاد فطاوعلاو تالاعفنالا نم ٌةضبق
 نكمي ةضبقلا هذه ّنإف جراخلا يف انفقاوم نع رّبعن امدنعو
 ردقبو ،ةمكحب ةكوسمم نوكت وأ ،مداصتت وأ ،تلفنت نأ
 ةايحلاو نيدلل ميلس مهف نم- هركذ قبس امب ءرملا نّصحتي ام
 هجازمو هلاعفناب كاسمإلا ىلع ارداق نوكي هنإف - ةرطفلاو
 وهُ جازملا نوكي نأ نود لوحي ْنأب ،ناسحإو نُسحب هترادإو
 يف ّهنإف الإو ،هيلع رطيسملاو ،نلعملا فقوملا ىلع مكاحلا
 ريغو ،ايجازم نوكيس فقوملا نإف ؛لاحلا هذه فالخ
 .ّىتش بهاذم بهذي نأل الباقو ،ّايعيبط ارارقتساّ رقتسم
 

)٧( 
 وه ؛يسايّسلا فالتخالا هيجوت يف ةرثؤملا رومألا نم     
 مهيدلُ رشبلاف .ةماعلا تّايلباقلاو تاردقلا يف فالتخالا
 ةسايّسلا يف نوملعي نيذلاو ،ةتوافتم تاردقو تاّيلباق
 تاردقلاو تاراهملا نم ديدعلا لْقص ىلإ نوجاتحي



 

 ١٠ 

 نوّربعي يتلا ّةيسايسلا فقاوملا ّةدح نم اوّللقيل تّايلباقلاو
 مدعو ،تاردقلا هذه ءانب لامهإ ّلعلو .نيرخآلا لايح اهنع
 فالتخالا لّوحت يف ةّيسيئرلا بابسألا نم وه ؛اهلقص
 ّةيبلس راثآ نم هل امب ،فينعٍ فالخ ىلإ يساّيسلا
 مّكحتلاو ،سفّنلا طْبضّ نإف ،لاثملا ليبس ىلعو .ّةيريمدتو
 تابثإو معّانلا عانقإلا تّايلآ ديوجتو ،تالاعفنالا يف
 ءارآلا لُّمحت :ّلمحتلا نم ىوتسم ىلعأ ليصحتو ،فقوملا
 ..اهمُّهفتو نيرخآلا ءاطخأ لُّمحت ،اهيلإ عامتسالاو ىرخألا
 ةرطيسلاو ّيسايسلا فالتخالا طبضل هنم دبال اّمم كلذ ّلك
  .هيلع
 

)٨( 
 ّززُعت يتلا ةحاتملا تارايخلاو صرفلا يف فالتخالاّ نإ     
 نم اضيأ وه ؛هريغ نود نيعم ّيسايسٍ فقوم جاهتنا
 ّةيسايسلا تافالتخالا ديلوت يف ةنماكلا بابسألا
 صرفلا مهل حاُتت ال نمم نييسايسلا ضعب دجوي .اهكيرحتو
 نوضمي مهنإف كلذلو ،ةنلعملا مهفقاوم ِرابتخال تارايخلاو
 نأ نيح يف ،مراصوٍ تباث وحن ىلع هذه مهفقاوم يف
 صرفلا نم ةّعونتم ٍةّلسب نيطاحم نونوكي نيرخآ
 ةمكاحم يف ةعساو ةحورم مهل حيُتي ّامم ،تارايخلاو
 :صرفلا ينعت الو .اهيف رّظنلا ةداعإو مهفقاوم
 ىلإ ريشي يذلاو ،يبّلسلا اهانعمب ،ةروّرضلاب ،"تاءارغإلا"



 

 ١١ 

 نكلو ،ّةيصّخشلاو ةصاخلا حلاصملاب يساّيسلا فقوملا ْنهر
 عسوأ اقفأ حتفت يتلا ةديفملا تارايخلا اضيأ ّنمضتت صرفلا
 .ةحتفنم ةّيسايس حورب هعم يطاّعتلاو ،عقاولا ةدهاشمل
 ،اهريفوت يف ءرملا مهُسي نأ نكمملا نمُ تارايخلا هذهو
 يف – ّداحلا يسايّسلا ةلكشم نم ءزج ّنإ لب ،اهل ةئيهتلاو
 ةرئاد لخاد قلغني هّنأ وه - ّةيمسرلا ريغو ّةيمسرلا عقاوملا
 ،صرفلاِ فاشتكال ىعسي الو ،ةدودحمو ةّددحم
 ،اهتلوادمو ةسايّسلا ةلوازمب حمست يتلا تارايخلا تابنتساو
 .ّةيبذاجو ّةيباجيإ رثكأ وحنب يساّيسلا فقوملا نع ريبعتلاو
   

)٩( 
 طوغضلا ةئيب يف فالتخالا نإف ،رخآلا بناجلا يف     
 فقاوملا جاتنإ يف هّتيمهأ هل رخآ ارصنع ّلثمي ؛تايّدحتلاو
 باعيتسا كانه نوكي نأ يروّرضلا نمو .ةفلتخملا ّةيسايسلا
 يكل ،طغاوضو طوغض نم ءرملاب طيحي امو ةئيبلا هذهل
 يفو .هتاقلطنمو هعفاود مُّهفتو يسايسلا هفقوم ْمهف حاتُي
 ةموزأم نوكت ّةداحلا ّةيسايسلا فقاوملا نم اريثك نأ نيح
 نإف ،)تاهاركإلا :انايحأو( تايّدحتلاب ةئيلملا اهتئيبب
 طوغضلا هذه ريثأت نمّ دحلا يفّ يسايسلا حاجن
 هضرفت يذلا ْرهقلا نم صُّلختلا يفو ،تاهاركإلاو
 يسايسلا فالتخالا نم ِةاجنلل ئيهي ام وه ؛تاّيدحتلا
 .ةّجنشتملا ّةيسايسلا فقاوملا لخاد عقوقتلا نمو ،ّددشتملا



 

 ١٢ 

 
 ةصالخلا
 
 رامعإ ّانم ديري ،نوكلاو ناسنإلا َقلاخ ،ىلاعت هللاّ نإ     
 .ةحارو نانئمطاوٍ نمأب هيفُ عيمجلا َمعني نأو ،نوكلا اذه
ِ فالتخاب ،رشبلا ّلك ىدل ٌرضاح ينّيدلا ىنعملا اذهو
 نأ – كلذل اعبت – يعيبّطلا نمو ،مهتادقتعمو مهنايدأ
 يف دهتجي نأو ،نيرخآلا عم ماجسنالا ىلإ ءرملا ىعسي
 نواّعتلاو ،مهيلع ْصرحلاو ،ّبحلاب مهراعشإو ،مهبيرقت
 ام بانتجاو ،ساّنلل ِةّبحملا ءاشفإب الإ نوكي ال اذهو ،مهعم
 ةّيهاركلا مهسوفن يف نحشيو ،مهرّفنيو ،مهيلإ ءيُسي
 ريخلا رْشنل ّقحب ىعسي يذلاّ يسايسلاّ لعلو .ءاضغبلاو
 ،هسفن ضيورتلً ةّجاح عمتجملا تائف رثكأ نم وه ؛ماعلا
 اهبيردتو ،اهتالاعفناو اهعفاود يف ّمكحتلاو ،اهتعجارمو
 ميقلل صالخإلا ىلع ديّدشلا ْصرحلاوِ ةماقتسالا ىلع
 ىنعم ىنعملا اذه رصتخي .اهعزاونو سّفنلل سيلو ،ايلعلا
 .يعامتجالاو يدرفلا اهادؤمب ،"ىوقتلا"
 ءاغلإلً ةوعد سيل تالمأت نم درو ام ،عبّطلابو     
 نكلو .ةايحلا ننس نم ّةنس هنأل نكمي ال اذهف ،فالتخالا
 لالخ نم ،فالتخالا اذه طبضل تالمّأتلا هذه وعدت
 اطبض اهطبضو هعفاود يف مكحتلاو ،هبابسأ ةفرعمو ،همهف
  .اّيقالخأ


