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ىلع ةردق �و اھنم جرخم � ةيملاع ةيميلقإ ةيبوروأ ةيكيرمأ »ةطرو « تايروطاربم�ا ةربقم يف يرجي ام
ىرثلا ةازغلا ةاراوم نع خيراتلا نم ام موي يف تناوت امف !ةربابجلا يف هللا ردق اھنأك ةربقم .اھميمرت ةداعإ
يف ام بجعأ لعلو .تايفوسلاب ءاھتناو نييناطيربلاو ربكJا ردنكسHا نم ءادتبا ،اوغط امھمو ،مھنع امغر
أدبي نأ امو ،ايجولونكتلاو ملعلاب ةججدملا ىوقلا مظعأ نوعراصي مھو نييئادب مھبسحي مھيلإ رظانلا نأ ناغفJا
؟سانأ اذكھ عم لمعلا امف .ةحلسأ نم هيدل امم اكتفو اديقعتو اروطت دشأ مھلوقع نأ مصخلا فشتكي ىتح لازنلا

ةيجيتارتس�ا لشف وأ حاجن ىدم ىلع مكحلا يف ينأتلا بقارم لك ىلع ناضرفي طقف لقعلاو قطنملاف كلذ عم
رئاسخلا ءوض يفو ،ةھج نم فاسيHاو وتانلا تاوقل يركسعلا ءادJا ءوض يف ناتسناغفأ يف ةيكيرمJا
لئاوأ ناتسناغفأ بونج دنملھ ميلقإ ىلع قاطنلا عساو موجھب تعرش ذنم تاوقلا هذھ اھب تينم يتلا ةميسجلا
ةيجيتارتسا اقح كانھ ناك اذإ امع قمعلا يف لؤاستلا انيلع ضرفي اضيأ قطنملاو لقعلا نكل .يراجلا رھشلا

ةيسيئرلا ةمئاقلا

تالاقملا ماسقأ

ثاحبألاو تاساردلا ماسقأ

ثاحبألاو تاساردلا ديدج

ةرحسلا باطخو رحاسلا

ةفسلفلاو جھانملا يف اصن نيعبس نم رثكأ
عامتجالا ملعو ايجولوبورثنألاو

ناتسناغفأ يف يوفصلا رودلا أدب لھ

ةيؤرلاو جھنملا يف ةعجارم .. ةيوينبلا

ءاسنلا عمتجم مكيدارب وأ نھارلا عمتجملا

ةيسيئرلا ةيسيئرلا ةيسيئرلا تالاقملاةيسيئرلا تالاقملا تالاقملا تاساردلاتالاقملا تاساردلا تاساردلا تاساردلا

 

 

ةيسيئرـلا ةـحـفـصـلا

تالاقملا

بقارملا ةملك 

ةيتاذلا ةريسلا 

 Biography

راّوزــــلا لــجـس

اندـيدـج عـــباـت

عقوملاب ثحبا

انلسار

يملاعلا داھجلا

ةينيطسلف نوؤش

ةزغ ىلع برحلا 

مالسإلاو ةديقعلا ىلع برحلا

ةيبرع نوؤش 

ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا 

تاراتخـم 

ةيقارع نوؤش 

مالسإلاو برغلا 

ةيفحصلا ةباتكلا نونف 

بتاكلل ةمجرتم تالاقم 

ةـيداھجلا ةيفلسلا يف تاسارد

ةيمالعإو ةيجولويسوس تاسارد 
ةروشنم

عامتجالا ملع يف تالاقمو تاسارد

تالاقملا لسالس 

ةيداصتقالا ةمزألا يف تاسارد 
ةيملاعلا

ًايلاح نودجاوتملا
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ـھ 1430نابعش

� دق ةرملا هذھ اھنكل اقباس اھضعب مزھ تايروطاربم� »حور ةلفعف « نوكت نأ ودعت � ةلأسملا نأ مأ ؟ةيكيرمأ
.ديعب دمJ ةمئاق اھل موقت

تاحرتقملاو تoيلحتلاو ءارnاو تاحيرصتلا تائمل ليلحتلاو ققحتلاو دصرلا دعب هحرطن لؤاستلا اذھ
« رييغت هتين نع ،ةيباختن�ا هتلمح يف ،امابوأ كاراب يكيرمJا يسائرلا حشرملا حصفأ نأ ذنم تاقيلعتلاو
ناك مَكّلو .ناتسناغفأ يف اھب جزلاو قارعلا يف ةيكيرمJا تاوقلا نم ف�nا تارشع لقن ربع »ةبعللا دعاوق
امم ةيرخسلاو موللاو ليوعلاو خارصلا ىتحو ضقانتلاو دقنلاو طبختلاو قلقلاو فوخلا مجح فشتكن نأ oھذم
.ةديدجلا ةيكيرمJا ةيجيتارتس�اب يمسأ اممو ،ناتسناغفأ يف لاحلا هيلإ لآ

هجو ىلع يناطيربو يبوروأو يكيرمأ ماع يأر ةيضق ناتسناغفأ تدغ دنملھ ىلع موجھلا باقعأ يف
ةيجيتارتس�ا ىتحو ،ةماعلا لوانتم يف لشفلا نع تاشاقنلا تحبصأو فشكتت ايافخلا تأدبو ،صوصخلا
نيللحملاو ءاربخلاو نييسامولبدلاو لودلا ىوتسم ىلع يسايسو يمoعإ قشارت عضوم تتاب اھليصافتو
ريثكلا نكل ،قزأملا نم جورخلا يف oمأ هولدب يلدي ْنJِ وعدم لكلاو ،ةثراكلا ةمظعب ّرقي عيمجلا .نييركسعلاو
يرجي اذھ لك .لعفي اميف نمزلا قباسي هنأكو جئاتن ةيأب هبآ ريغ مثHاب ةزعلا هذخأتو رباكي وأ تنعتي
.اياحضلا ناضتح� أيھتت ةربقملاو ةيضام »ةلفعفلا«و

ناتسناغفأ يف ةيكيرمJا ةيجيتارتس�ا

)1(

ةسايسلل ت�اكو ةدع اھيف كرتشت ةعجارمب « :رمأيو امابوأ يكيرمJا سيئرلا مجحب ام لجر يتأي نأ لبق
ناسين /ليرفأ رھش لoخ ادنلوب يف يسلطJا لامش فلح ةمق داقعنا لبق ناتسكابو ناتسناغفأ نأشب ةيكريمJا

تارابع هعمسن انك ام لك .ناتسناغفأ يف ةديدج ةيجيتارتسا ىلإ ةجاحلا نع ثدحتي دحأ نكي مل ؛»2009
�و نيلوؤسملا �و نييفحصلا �و نيللحملا نكي ملو .هتجلاعم ةرورضو عضولا ةروطخ نم ةقلق تاحيرصتو
ةيجيتارتس�ا نع ثيدحلا راص ةديدجلا امابوأ تاھجوت دعب نكل .ليبقلا اذھ نم رمأب اوھوفتيل نييركسعلا
ىلإ ةجاحلا ىلع تعمجأ ةيبرغلاو ةيكيرمJا تاحيرصتلا لك نأ لب .بدو ّبھ نمل مoكلا هيف عستي اناجرھم
�وصو عامجHا نيب ام نيابتت ةمدقملا تاحورطJا نكل .ناتسناغقأ يف يرزملا عضولا جلاعت ةديدج ةيجيتارتسا
نoعHا دعب ىتح ةديدج تايجيتارتسا ىلإ وعدتو ضقانتت اھنأ بجعJاو .هب مايقلا بجي ام ىلع قارتف�ا ىلإ
عبس دعب ةديدج تايجيتارتسا يعدتسي يذلا امف !دنملھ يف ةيركسعلا اھتايلاعف ءدبو امابوأ ايجيتارتسا نع
؟ةديدجلا ةيجيتارتس�ا تدلو ةيمoعإو ةيسايس فورظ ةيأ يفو ؟ناتسناغفأ يف برحلا نم تاونس

اھنع تربع يتلا عزفلا ةلاحو ةمراعلا ىضوفلا نم ضعب ىلع طقف رصتقنس رظنلا عضوم ةلاقملا يف
نكل .ةيئاھنلا اھتغيصب ةيجيتارتس�ا نع نoعHا تقبس يتلاو ،ةيمoعHاو ةيركسعلاو ةيسايسلا تاحيرصتلا
ةيكيرمJا لعفلا دودر ىلإ قرطتن مث اھرصانع كيكفتو ةيجيتارتس�ا ةشقانم عباتنس ةقحoلا ت�اقملا يف
.كلذ اننكمأ ام يناديملا عضولل دصرب ةلسلسلا هذھ جوتن انلعلو ،ةديدجلا ةيجيتارتس�ا ىلع ةيبرغلاو

ةيجيتارتس�ا نع نoعHا لبق )1

يف نولمعي نييباھرHا نأ يف كش � « :يكيرمJا سيئرلا لاق 2009 طابش رھش نم يناثلا عوبسJا رحب يف
يف يوق فيلح دابآ مoسإ نأ نم دكأتت نأ ديرت ةدحتملا تاي�ولاو ناتسكاب يف لئابقلا قطانم يف ةنمآ نكامأ
ىعست يكريمJا سيئرلا ةرادإ نأ « :ةيناطيربلا نايدراغلا ةفيحص تلاق 9/2/2009 يف .»ديدھتلا كلذ ةبراحم
دحت ربكأ هربتعت امو ،ىضوفلا وحن ةھجتملا ةيوونلا ةلودلاب هفصت ام وأ يناتسكابلا نأشلا ةجلاعمل ةدھاج
رثكأ هفيخت يتلا ةلودلا اھربتعي يذلا امابوJ اريبك اسجاھ لكشت ناتسكاب نأ ىلإ ةريشم ،ةيجراخلا اھتسايسل
ةرادإب تامييقت رثإ ،»ةيكريمأ ةيركسع تابيرست « ـب اھتفصو ام ةفيحصلا تلقنو .» ملاعلا يف رخآ دلب يأ نم
ةيجراخلا ةيكريمJا ةسايسلا هجاوت يتلا »ةحلملا ةيضقلا « يھ ناتسكاب نأب تدافأ ،سويرتب دفيد لارنجلا
« :يتلا » لكاشملا مأ « )24/2/2009( زميات سولجنأ سول ةغلب وأ ،ناريإ وأ ناتسناغفأ وأ قارعلا سيلو
.»يكريمJا سيئرلا ىدل عزفلا ريثت يتلا يھو ،ةيناغفJا ةيناتسكابلا دودحلا ىلع نطنشاو رظتنت

يف هل ةلاقم ةيادب يف رجنسيك يرنھ اھصخل دقو .oح اھل دجي �و » امابوأ عزف «ريثت ةلداعم ةمث نذإ
،يلاحلا تقولا ناتسناغفأ نم اھتاوق بحست نأ نكمي � اكريمأ نإ « :لاق نيح )27/2/2009( تسوب نطنشاولا
راصتناو ... ةطرو نم نnا هيلع يھ ام ىلإ اھتلصوأ يتلا ةيجيتارتسHا قيبطت يف رارمتس�ا عيطتست يھ �و
... امبرو ناتسكاب ىلع نيدھاجملا ءoيتساب ددھي امم ,يلودلا ىوتسملا ىلع داھجلل ةلئاھ ةعفد يطعيس نابلاط
.»قباسلا يف يمoسHا داھجلل افدھ اھلك تناك يتلا ايسينودنإو نيصلاو ايسور رطخلا كلذ لاطيسو ،دنھلا
ةلود 36 ءارفس عم هعامتجا لoخ لسكورب يف ندياب فيزوج يكيرمJا سيئرلا بئان هنع ربع »عزفلا« تاذو
ةدحتملا تاي�ولل سيل اينمأ اديدھت لكشي ةقطنملا يف روھدتملا عضولا« :نأ نم )11/3/2009( وتانلا يف
.» ةدئاملا هذھ لوح ةلود لكل امنإو بسحف

كوربلوھ دراشتير ةنسوبلا برح يف نوتياد ةيقافتا عناص نراق ةيلودلا تاعارصلا عقاو ىلإ ابرق رثكأ ةروصبو
مل مانتيف برح مايأ غنوكتيفلا نأ وھ يساسJا قرفلا « :نأب oئاق يمانتيفلا »عزفلا«و يناغفJا »عزفلا« نيب
سويرتب ديفيد اھيلع هقفاو ،هل تاحيرصت يفو .» ةدعاقلا فoخب ةيكريمJا يضار�ل اديدھت نولكشي اونوكي
هتلاح كوربلوھ فصو ،)9/2/2009( خينويم يف ينمأ رمتؤم يف اھب ىلدأو ،ةيكريمJا ةيزكرملا ةدايقلا دئاق
فقوم يأ يسايسلا هلمع يف طق دھشي مل هنأ « :ةيلودلا تاعازنلا يف مرضخم ريبخك يناغفJا »عزفلا« نم

ةيديربلا ةمئاقلا

كارتشإلا تارايخ

يرجھلا ميوقتلا
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ةلكشم لحل »ةيرحس ةلداعمل دوجو � « :هنأ ىلإ راشأو .»ناتسناغفأو ناتسكابب قلعتملا فقوملا نم بعصأ
ةبعص ةكرعم نوكتس ... قارعلا نم اريثك بعصأ نوكتس ... نوتيادل انھ دوجو �« :فاضأو .ناتسناغفأ
.» ةليوطو

اورظتني نأ نييكيرمJا ىلع ناك اذإ امع ينويزفلت راوح لoخ سيئرلا بئان ندياب فيزوج لاق 26/1/2009 يف
كانھ نوكيس هنأ دقتعأ oعف نكل ،كلذ لوق هركأ « :تاوقلا نم ديزملا لاسرإ ىلإ رظنلاب اياحضلا نم ربكأ اددع
ارطخ لثميس ناتسناغفأ يف اكريمJ ربكأ اطروت « :نأ اھتھج نم ةيناطيربلا نايدراغلا ةفيحص تأرو .» عافترا
.»قارعلا يف يتلا كلت نم ةيبعش لقأ برحلا لعجي دق اياحضلا ددع عافترا نأ ساسأ ىلع ... امابوأ ىلع

ن�ف ؛هت�ارنج نم ةددحم تاباجإ ىلع لصحي نأ لبق ناتسناغفأ ىلإ هتاوق لاسرإ يكيرمJا سيئرلا أجرأ املو
ةيجيتارتسإ دوجو مدع ببسب قلقلاب رعشي امابوأ نأ « :9/2/2009 يف تفشك زميات يادنصلا ةفيحص
لأس نوغاتنبلا يف يضاملا رھشلا ةكرتشملا ناكرJا ةئيھ سيئرو عافدلا ريزو عم هعامتجا لoخو ،»ةددحم
يتلا ةجردلا ىلإ افيخم عضولا ادب اذكھ .اعنقم ادر قلتي مل هنكل »؟ةبعللا ةياھن يھ ام « نييركسعلا هتداق امابوأ
تاحاجنلا ضعب زرحت « :تناك ْنإو ىتح برحلاف .تاوقلا لاسرإ ءاجرإ ىلإ يكيرمJا سيئرلا اھيف رطضي
ىوتسملا ىلع مئازھ هجاوت « :اھنكل )3/3/2009( تسوب نطنشاولا ةفيحص بسحب » ةيناديملا
زميات كرويوين ةفيحص عم ةلباقم يف )8/3/2009( اقح� سيئرلا فارتع� اببس ناك اذھ لعلو .»يجيتارتسHا
.» ناتسناغفأ ىلع برحلا يف رصن يأ ققحت � هدoب نأ « :ـب ةيكريمJا

ةملك يف »عزفلا« هسيئر نم �ؤافتو ةقد رثكأ نوكي نأ لواح يكريمJا سيئرلا بئان ندياب فيزوج نأ عمو
,برحلا يف ارصن نnا ققحن مل نحن « :لاق نيح )11/3/2009( لسكورب يف 36 ـلا لودلا ءارفس مامأ اھاقلأ
يوق رايت نع تربع نيح رثكأ ةقحم تدب ةيكريمJا بولغ نطسوب ةفيحص نأ �إ ،»اضيأ اھرسخن مل اننكلو
يأ نأ ودبي � « ثيح » يمانتيفلا عقنتسملاب نوكي ام هبشأ وھ ناتسناغفأ يف يدحتلا نأ « :ىري اكيرمأ يف ادج
.»كانھ تاباصعلا برح تاوق ىلع ققحتت تاراصتنا

يفف .مھولدب نويناتسكابلاو ناغفJا ىلدأ ةينعملا ىوقلل ةيكيرمJا تاراشتس�او تاشقانملا مضخ يف
يميظع رھاظ دمحم لارنجلا ةيناغفJا عافدلا ةرازو مساب ثدحتملا ربع ةيناغفJا ةموكحلا تنلعأ 30/1/2009

باھرHاب هتفصو ام ىلع برحلا ةيجيتارتسإ ةيلعاف لوح ادنب رشع دحأ نمضتت وتانلا فلح ىلإ ةلاسرل اھميدقت
تويبلا شيتفتو نييندملا لتق فقوب قلعتي )لوJا قشلا( دونبلا هذھ مھأ نأ يميظع حضوأو .ناتسناغفأ يف
ءيسي اذھو نييندملا لتق وھ هھجاون دحت ربكأ « :نإ لاقو .فلاحتلا تاوق اھب موقت يتلا ةيئاوشعلا ت�اقتع�او
يركسعلا ثدحتملا راشأو .»تاوقلا هذھب نوقثي � سانلا لعجيو ناتسناغفأ ةدايسو ةيبنجJا تاوقلا ةعمس ىلإ
نم ديزم لتق قيطت دعت مل ةيناغفJا ةموكحلا نإ « اھيف لاق يازرك دماح يناغفJا سيئرلل ةقباس تاحيرصت ىلإ
ةلاسرلا نم )يناثلا قشلا( امأ .»ةلكشملا هذھل دح عضول فلاحتلا تاوق عم قسنن نأ انيلع متحتيو .نييندملا
لوح فلاحتلا تاوق عم قفاوت ىلإ لوصولا بجي « :يميظع لوقي قايسلا يفو ،ةيبنجJا تاوقلا دوجوب قلعتيف
رثكJا قطانملا يف زكرمتت نأ بجي هنإف انرظن ةھجو نمو ,تاوقلا هذھ اھيف دجوت نأ بجي يتلا نكامJا ديدحت
.»دودحلا قطانم يھو اررضت

يف يشرق دوعسم هاش يناتسكابلا ةيجراخلا ريزو لاق ؛ىؤرلاو بلاطملا يف ايناتسكاب ايناغفأ اقفاوت ادب اميفو
يف ءاضعأ ةيفصتل رايط نود نم ةيكريمأ تارئاط اھنشت يتلا ةيخوراصلا تامجھلا « :نأ 12/2/2009

نييندملا فوفص يف ةيرشبلا رئاسخلا« :نأ ىلإ اريشم ،»ةيسكع جئاتنب يتأت ةيناتسكابلا يضارJا يف ةدعاقلا
.»ةدحتملا تاي�ولل ةيداعملا رعاشملا ريثت تامجھلا هذھ نع ةمجانلا

نع ثحب نم يرجي اميف هتملك يكيرمJا عافدلا ريزو ستيغ تربورل نوكي نأو دب � لاحلا ةعيبطب
:oئاق خويشلا سلجمب ةحلسملا تاوقلا ةنجل مامأ هتداھشب ستيغ ىلدأ 27/1/2009 يفف .ةديدج تايجيتارتسا
كانھ نوكتس امنيب « :هنأ حضوأو .»ناتسناغفأ وھ يلاحلا تقولا يف يركسع دحت ربكأ نأب كش كانھ سيل «
مِّدقي �أ )1( وھو ،ةيجيتارتسHا انفادھأ نمض نم هربتعأ ام ىلإ لوصولا انرودقمب نإف ةبيصع ةليوط ةكرعم
.»اھبختنا يتلا ةيعرشلا ةموكحلا ديؤي )3( و نابلاط مكح ضفري نأ )2( و ،ةدعاقلل انمآ اذoم يناغفJا بعشلا

يناديملا دئاقلا رجف )19/3/2009( ةديدجلا ةيجيتارتسoل ىلوJا حمoملا برست نم طقف دحاو موي لبق نكل
يكيرمJا سيئرلا اھاياظش تلاط ةلبنق نوسلوأ كيريإ لارنجلا ناتسناغفأ يف فلاحتلا تاوقل قباسلا
عضولا نأشب ريكفتلا ةداعإ « :ىلإ يكيرمJا سيئرلا )1( اعد دقف .عافدلا ريزوو ةرظتنملا ةيجيتارتس�او
ام ةيسايس تاحoصإ اھتبحاص نإو ىتح ةيركسع ةيلمع يأ حاجن يف ككش « )2( ذإ .»ناتسناغفأ يف روھدتملا
تاي�ولا « :نأ ىلإ اريشم ،»ةيناتسكابلا دودحلا ىلع نوتشبلا لئابق قطانم عم رشابم لكشب لماعتلا متي مل
لارنجلا لءاستو »؟ةيناتسكابلا ةيناغفJا دودحلاب فيكف ،كيسكملا عم اھدودح طبض ىلع ةرداق ريغ ةدحتملا
يتلا ةمھملا « :نع )18/3/2009( ةيكريمJا روتينوم سنياس ناتيسيرك ةفيحص هترشن لاقم يف يكريمJا
ةديدش ةعفص هجوو .»ناتسناغفأ ىلإ نوھجوتيس يدنج فلأ 17 يف ةلثمتملا ةيفاضHا تاوقلا ةعيلط رظتنت
،»ةحضاو ةيجيتارتسا نود مھلاسرإ يرجي دونجلا كئلوأ « :نأ )3( فرتعا هنأ ىلإ راشأ نيح عافدلا ريزول
.»سوململا عقاولا ىلع هنم رثكأ لمJا ىلع ةينبم اھنأ ودبت نطنشاو ةيجيتارتسا « :نأ افيضم

ناتسناغفأ يف ةديدجلا ةيكريمJا ةيجيتارتسHا طاقن مھأ )2

ةكرح ىلع برحلل ةديدجلا هتيجتارتسا 2009 راذآ /سرام 27 موي امابوأ كراب يكريمJا سيئرلا نلعأ كلذ عم
ىلع ءاضقلا « :وھف يكيرمJا سيئرلا بسحب نلعملا سيئرلا فدھلا امأ .ناتسناغفأ يف ةدعاقلا ميظنتو نابلاط
يلي اميفو .»لبقتسملا يف نيدلبلا نم يأ ىلإ ةدوعلا نم هعنمو هكيكفتو ناتسكابو ناتسناغفأ يف ةدعاقلا ميظنت
:مoعHا لئاسو هترشن ام بسحب اھيف ةدراولا طاقنلا مھJ اصخلم
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يرايلمب يلاحلا تقولا يف ردقت يتلا - ناتسناغفأ يف ةيكريمJا تاوقلا ةمھمل ةيرھشلا تاصصخملا ةدايز •
.%60 نم برقي ام رادقمب -ر�ود
بحسل اديھمت دoبلا يف نمJا مامز كاسمإ ىلع تاطلسلا ةدعاسمو ،اھبيردتو ةيناغفJا تاوقلا ددع ةدايز •
نم ءادتبا ةيناغفJا نمJا تاوق بيردتل يفاضإ يدنج 4000 رشن امابوأ ررق دقو ،اھنم نييكريمJا دونجلا
.2009 فيرخ
قيقحت نم نكمتن يكل رصنع فلأ 82 نم ةطرشو رصنع فلأ 134 هماوق يناغفأ شيج ءانبل لمعلا عيرست •
.2011 ماعلا لولحب انفادھأ
،ةيناغفأ ىرخأ ةدحو عم نواعتلاب ناتسناغفأ يف ةيكريمأ ةدحو لك لمعتس ىلوJا ةرملل هنأ امابوأ نلعأ دقو •
ةدحو لكل نأ نم دكأتلل )وتانلا( يسلطJا لامش فلح نم نيبردمب نيعتستس ةدحتملا تاي�ولا نأ ىلإ راشأو
.فلاحتلا تاوق نم اكيرش ةيناغفأ ةيركسع
.كانھ ةيكريمJا فادھJا معد ىلعو ،ناتسكابو ناتسناغفأ يف ربكأ رود بعل ىلع ةدحتملا ممJا ثح •
لجأ نم ،ناريإ مھيف امب ،ناتسكابو ناتسناغفأ ناريج مضي ينمJاو يداصتق�ا نواعتلل يميلقإ ىدتنم ءاشنإ •
.ةدعاقلاو نابلاط ةھجاوم ىلع دعاسي نأ
ةروص نيسحتل ىعست ةديدج ةيلصاوتو ةيمoعإ ةيجيتارتساب نابلاطو ةدعاقلل ةيئاعدلا تoمحلا ةھجاوم •
.ناتسناغفأ يف اھئافلحو ةيكريمJا ةدحتملا تاي�ولا
ةيمنتلا ت�اجم يف ناغفJا مھئارظن ةدعاسمل ناتسناغفأ ىلإ نييندمو نييعارز ءاربخو نيسدنھم لاسرإ •
.ضرغلا سفنل ءاربخ لاسرإ ةدحتملا ممJا نمو اھئافلح نم بلطت نأ اضيأ ةدحتملا تاي�ولا مزتعتو ،ةيلحملا
ةكرح ءاضعأ نم نيددشتم ريغ مھّدعُت نم عم راوحلا ىلإ ةيمارلا اھدوھج يف ةيناغفJا ةموكحلا عيجشت •
نييلحملا ةداقلا عم لمعلاو ،دoبلاب ةيسايسلا ةيلمعلا يف طارخن�او ،مھحoس ءاقلإب مھعانقإو ،نابلاط
.ناتسناغفأب ميلقإ لك يف ةحلاصم ةماقH ،نييلودلا ءاكرشلاو ةيناغفJا ةموكحلاو
.تايتفلاو ءاسنلا قوقح عيجشتو ،ناتسناغفأ يف ةيساسJا ناسنHا قوقحو ةيمنتلا معد •
رداصم مھأ دحأ ةدحتملا تاي�ولا اھدعت يتلا ،ناتسناغفأ يف تاردخملا ةراجتو جاتنإ ىلع ءاضقلل يعسلا •
.نويفJا ردخمل لئادب عرز ىلع ناغفJا نيعرازملا عيجشت ةديدجلا ةيجيتارتس�ا حرتقتو ،نابلاط ليومت
عم ةيدودحلا لئابقلا ةقطنم يف ةصاخ ،ةيناتسكابلا يضارJا ىلع نابلاطو ةدعاقلا ةھجاوم ىلع رثكأ زيكرتلا •
.نيحلسملل انمآ اذoم تحبصأ اھنإ ةيكريمJا ةرادHا لوقت يتلا ةقطنملا يھو ،ناتسناغفأ
ناتسكاب ديوزتو ،ةدعاقلاو نابلاط يحلسم ةھجاوم ىلع اھتدعاسمو ةيناتسكابلا نمJا تاوق ءانب دوھج معد •
.ةيليللا ةيؤرلا ةزھجأو تايحورملا نم ديزمب
.ةيتحتلا ةينبلا عيراشم معدو ،ةعارزلاو ةراجتلا عيجشت ربع يناتسكابلا داصتق�ا معد •
ةدحتملا ممJا نمو اھئافلحو ةدحتملا تاي�ولا ءاكرش نم ناتسكابو ناتسناغفأ يف يداملا معدلا بلط •
.ةيلودلا ةنوعملا تامظنمو
ربكأ ةيلام تادعاسم ميدقتو ،يلودلا دقنلا قودنصو يلودلا كنبلا عم قيسنتلاب ناتسكابل يداصتقا معد ميدقت •
.تايفشتسملاو سرادملا ءانبل ةمداقلا ةسمخلا ماوعJا رادم ىلع ةيفاضإ ر�ود تارايلم 7.5 غلبمب دلبلا اذھل

»2 - ةيجيتارتس�ا كيكفت « عبتي

  2009-07-28 خيراتب رشن

    

كمييقت فضأ

)توص 14( 10.0010.0010.0010.00/10 :مييقتلا

تاـقـيـلـعـتـلا

ًءاسم 4:48 ةعاسلا 28/07/2009 [ ]..,: دــــسأ :,..] ] 

.. مركأ روتكد ميظع

,,.. نيعباتم

,.. نيملاعلا براي نيعضتسملا كدابع رصنا مھللا

[ ًءاسم 5:27 ةعاسلا 28/07/2009 [ ]ناسح وبا ] 

كيف هللا كرابو روتكد اي مكيلع مoسلا

ةقيمعلاو ةمسدلا كت�اقم نم هللا رثكو

لاقملا لماك لازنا يف انيلع رخأتت �و

مكيلع مoسلاو
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[ ًءاسم 7:12 ةعاسلا 28/07/2009 [ ]يرصم ] 

مركأ روتكد اي كيلع هللا حتف

ةعئارلا ةيسايسلا كتoيلحتو ةعتمملا كتاباتك ىلإ قاتشنل نإ هللاو

ءازجلا ريخ مoسHا نعو انع كيزجي نأ هللا لاسأ
مكدوھج يفو مكيف هللا كرابو

[ ًءاسم 11:23 ةعاسلا 28/07/2009 [ ]راسمس ] 

اذھل ربكأ ةيلام تادعاسم ميدقتو ،يلودلا دقنلا قودنصو يلودلا كنبلا عم قيسنتلاب ناتسكابل يداصتقا معد ميدقت •"
"1".تايفشتسملاو سرادملا ءانبل ةمداقلا ةسمخلا ماوعJا رادم ىلع ةيفاضإ ر�ود تارايلم 7.5 غلبمب دلبلا
______________________________________________________________

ةحرابلاب ةليللا هبشأ ام :"1"
ةنايصو ضورقلا ءافيتسا ةجحب اھولتحا مث نويدلاب اھوقرغأ نيح ةينامثعلا ةفoخلا نمز رصمب نويسنرفلا لعف امك
!! ةنيزخلا

مركأ .د كيف كروب

[saajid mas3oud] [ 30/07/2009 ًاحابص 4:24 ةعاسلا ] 

.مoسلاو ةoصلا انيبن ىلعو هيلع ، ناميلس مھف امك ،)امھف( ميظعلا هلضف نم كديزي و ، فرشأ روتكد اي هللا كظفحي

[saajid mas3oud] [ 30/07/2009 ًاحابص 4:29 ةعاسلا ] 

تنأف .. تأطخأ ىنبسحأ �و ، مركأ روتكد نم �دب فرشأ روتكد مساب كتركذ ،اذھ لبق لجع ىلع هتبتك ىذلا ىقيلعت ىف
.لج و زع هللا ىف هللا ءاش نإ كبحن انإو . فرشأ هللا ءاش نإ تنأو ،مركأ هللا ءاشنإ

[ ًءاسم 8:10 ةعاسلا 30/07/2009 [ ]ناسح وبا ] 

مكيلع مoسلا

؟ روتكد اي تنا نيا

؟انيلع ترخأت اذامل

؟لاقملا ةيقب لزنتس ىتم

مكيلع مoسلا
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