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، ةيفارغجلاو ةيئيبلا  اهتعيبط  عم  بسانتي  صاخ  يزب  ةيبرع  ةلود  لك  زيمتت 
اهناولأو اهئايزأ  ديدحت  ىف  ةيفاقثلا  اهتاثورومو  دالبلا  كلت  تاداع  تلخدتو 

عقت نأ  درجمب  دالبلا  كلت  ىلع  فرعتلا  نم  انكمي  ام  اهيف ، ةمدختسملا  تاماخلاو 
.اهباحصأ سبالم  ىلع  اننيعأ 

ةجردل ريبك ، دح  ىلإ  اهنيب  اميف  براقتم  يبرعلا  جيلخلا  لودل  يمسرلا  يزلاف 
الإ اهلاجر ، هيدتري  ام  ىف  لودلا  كللت  نيب  اظوحلم  افالتخا  دجت  نل  يديس ”  “ كنأ
نوكل ارظن  رخآلا ، نع  يز  لكل  ةزيمملا  تامالعلا  ىف  تققدو  رظنلا  تنعمأ  اذإ 

.مهنيب اميف  تافاقثلا  نم  ديدعلا  هباشتو  ةدحاو  ةئيبلا 

يبرغملا  يزلا 
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يرصملا يزلا 
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، نايحألا مظعم  ىف  ضيبألا  بابلجلاو  ةفيحقلاو  ةرتغلاب  زيمتي  يجيلخلا  يزلا 
زرطملا نوللا  ينبلا  وأ  دوسألا  تشبلا ”  “ يجيلخلا لجرلا  مهقوف  يدتريو 
لاقعلا مهقوفو  صلاخلا ، يبهذلا  وأ  ناولألاب  معطملا  يبهذلا  ميسرلا ” ”ـ ب
ارهظم يجيلخلا  لجرلا  يطعي  ىذلا  دوسألا  زعاملا  روعش  نم  عونصملا 

.راقولاو ةبيهلا  ناولأ  نم  انول  هيلع  ىفضي  اقسانتم ،

ىلع زيكرتلا  كيلع  جيلخلا  لود  باوثأ  نيب  قيرفتلا  ىف  اريبخ  نوكت  نأ  تدرأ  اذإو 
ىتلاو جيلخلا ، يف  لاجرلل  يثارتلاو  يمسرلا  بوثلا  يهو  ةرودنكلا ، وأ  بابلجلا 

.ةلود ىلإ  ةلود  نم  اليلق  فلتخت 
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يدوعسلا يزلا   

يرطقلا يزلا 
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يتارامالا يزلا 

يمسرلا اهيز  ىف  اهباشت  ةيبرعلا  لودلا  برقأ  نم  نيطسلفو  ندرألا  ربتعتو 
هقوفو همتاقلا  ناولألا  يذ  بابلجلا  ءادتراب  زيمتي  امهنم  الك  نأ  دجنو  يبعشلا ،” “
يندرألا يزلا  ىف  زيمتت  ىتلا  ةرتغلا ،”  “ نول ىف  امهنيب  فالتخالا  ىتأيو  ةرتسلا ،
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وأ صلاخلا  ضيبألا  اهنول  ىتأي  ينيطسلفلا  يزلا  ىف  امأ  رمحألا ، اهنولب 
.ءادوسلاو ءاضيبلا  تاعبرملا 

يندرالا  يزلا   

ىذلا ميدقلا  يقشمدلا  يزلاب  ايروس ”  “ ماشلا دالبل  يمسرلا  يزلا  زيمتي  امي 
موي ةصاخو  ةماهلا  مهتالافتحا  مظعم  ىف  نويروسلا  نوبعالا  هب  كسمتي 
يقاب نع  مهسفنأ  زييمتل  يزلا  اذه  سيرعلا  ءاقدصأ  يدتري  ثيح  سرعلا ،

.روضحلا

صيمقو رصخلا ، ىلع  فوفلم  لاش  همكحي  ضافضف  لاطنب  نع  ةرابع  وهو 
عضيو ضيبأ  لاشب  هيفتك  لجرلا  فلي  اميف  ىلعألا ، نم  ةجهبم  ناولأب  شكرزم 

.ةيلاتلا ةروصلاب  حضوم  وه  امك  سأر ، ةيقاط  هسأر  قوف 

يماشلا يزلا 
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يتديس : ردصملا
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