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يسدقملا خيشلا ةبتكم

ةنسلا جاھنم
ةـنـجـلا لـــھأ ةدــيــقـع
ةـبـئاــغــلا ةــضــيرــفــلا
ثاــــحـــــبأو بــــتــــك
تالاــــــــــــــقـــــــــــــم
ةــيــھــقــف اـــياـــضــــق
رـــيــــــسلا و خــيراـــتلا
تاراوــــــــــــــــــــــــــح
دــيــحوــتــلا لاــــبـــشأ
تاــــــــيوــــــــطـــــــــم
بــــــھاذـــــمو قرــــــف
تالــــــــــــــــــــــــــــجم
ةيــــجيــتارتسإ تاــسارد
ديدج ةمجرتملا داوملا مسق

ديحوتلا توص
تاـــــــــــــيــــــئرـــــــم
تارـــــضاـــحــمو بـطـخ
دـــھاــجــمـــلا ءادـــــــح

ملكلا نويع
ةـــيـــعرــش تاراــتـخــم
ةداـــھــشــلاو داــھـجــلا
قـــئاــقرـــلاو قالــــخألا
رـــصاــعــمــلا عــقاوـــلا
ةـعوـنـتــم تاـعوــضوــم

تاودألا قودنص

ةداملا ظفح

ةعابط

ةلضفملا ىلإ

أطخ نع هيبنت

قيدص ىلإ

ثحبلا كرحم

ةحفصلا يف ثحب

 » مدقتم ثحب
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موھفملا  "ةلدتعم ةيمالسإ تاكبش ءانب" ريرقت  تاساردلا و ثاحبألل دنار ةسسؤم  ةيجيتارتسا تاسارد  ةنسلا جاھنم  داھجلا و ديحوتلا ربنم 
يمالسإلا لادتعالل يكيرمألا

يمالسإلا لادتعالل يكيرمألا موهفملا

صخلم

( ناونعب ًاريرقت ًارخؤم Corporation RAND ةيكيرمألا دنار ةسسؤم تردصأ
نأ ةيكيرمألا ةموكحلل ةيلمعو ةددحم تايصوت مدقي ،) ةلدتعم ةملسم تاكبش ءانب
،يعويشلا يركفلا دملا ةھجاوم يف ةدرابلا برحلا ءانثأ ةقباسلا تاربخلا ىلع دمتعت
. رصاعملا يمالسإلا رايتلا ةھجاوم يف تاربخلا كلت نم ديفتست نأو

يناملعلا رايتلا لثمت تاعامجو تاكبش مايق ةيكيرمألا ةرادإلا معدت نأ ريرقتلا يصوي
تاعامجلاو تاكبشلا كلت ىدصتت يكل ؛ يمالسإلا ملاعلا يف ينارصعلاو يلاربيللاو
تارايت ( اھنأب لمجملاب ريرقتلا اھفنصي يتلا ةيمالسإلا تارايتلا تاحورطأو راكفأل
هتافصاومو لادتعالا موھفم نوكي نأل ةجاحلا ىلع ريرقتلا دكؤي امك .) ةفرطتم
لادتعالل رابتخا كانھ نوكي نأو ،ةيمالسإ ميھافم تسيلو ،ةيبرغ ةيكيرمأ ميھافم
يف مھمعدتو ةيكيرمألا ةرادإلا مھعم لمعت نم ديدحت هلالخ نم متي يكيرمألا موھفملاب
.مھتاحاجن ميجحت لواحتو مھبراحت نم لباقم

صاخلا ءزجلا ىلع ًاديدحت زيكرتلا عم ،ريرقتلا اذھل ةرصتخم ةءارق لاقملا اذھ مدقي
ةلدتعملا تاكبشلا كلت ةماقإ ةيفيكو ،ةيكيرمألا رظنلا ةھجو نم لادتعالا فيرعتب
ةيلمعلا تايلآلا لوح تايصوتلا نم ةعومجم لاقملا نمضتي امك .يكيرمألا موھفملاب
ةماع ةيكيرمأ تاسايس ىلإ اھتايصوت لوحتت نأ لبق ،ريراقتلا هذھ لثم عم لماعتلل
.ةيمالسإلا ةمألا ةضھن ءاوتحا وأ ميجحتل مدختست

ةمدقم

نم ديدعلا ميدقت ىلإ طسوألا قرشلاب ةمتھملا ةيكيرمألا ةيركفلا زكارملا ىعست
زربتو .يمالسإلا ملاعلا عم ةيركفلا ةكرعملا هيجوتل ةيكيرمألا ةرادإلل تايصوتلا
مھأ دحأك ،ملاعلا يف يركف زكرم ربكأ يھو ،Corporation RAND دنار ةسسؤم
ةيكيرمألا ةرادإلا يف رارقلا ةعانص ىلع ةرثؤملا ةيكيرمألا ةيركفلا تاسسؤملا
.طسوألا قرشلا ةقطنمب قلعتي اميف ةصاخ ،ةيلاحلا

( م2007 ماع نم سرام رھش ةياھن يف ًاريرقت ًارخؤم دنار ةسسؤم تردصأ دقو
Building ) ةلدتعم ةملسم تاكبش ءانب ( ناونعب ) ـھ1428 لوألا عيبر

Moderate Muslim Networks، اذھ أدب يتلا ريراقتلا ةلسلسل ممتم ريرقت وھو
ملاعلا عم ةھجاوملل ةيركفلا رطألا ديدحتل اھرادصإ يف رثؤملاو ماھلا يركفلا زكرملا
. ربمتبس ثادحأ تبقعأ يتلا ةرتفلا يف يمالسإلا

: ةيكيرمألا ةموكحلل ةيلمعو ةددحم تايصوت ريرقتلا مدقي

يركفلا دملا ةھجاوم يف ةدرابلا برحلا ءانثأ ةقباسلا تاربخلا ىلع دمتعت نأ •
.يعويشلا
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معد قيرط نع رصاعملا يمالسإلا رايتلا ةھجاوم يف تاربخلا كلت نم ديفتست نأو •
ملاعلا يف ينارصعلاو يلاربيللاو يناملعلا رايتلا لثمت تاعامجو تاكبش مايق
تارايتلا تاحورطأو راكفأل تاعامجلاو تاكبشلا كلت ىدصتت يكل ؛يمالسإلا
.) ةفرطتم تارايت ( اھنأب لمجملاب ريرقتلا اھفنصي يتلا ةيمالسإلا

ةيكيرمأ ميھافم هتافصاومو لادتعالا موھفم نوكي نأل ةجاحلا ىلع ريرقتلا دكؤي امك •
.ةيمالسإ ميھافم تسيلو ،ةيبرغ

مھملا نم هلعلف ،راكفأ نم هيف درو ام مھأو ريرقتلا كلذ ىوتحمل ضرعتن نأ لبقو
ام نيب ةقالعلا ةظحالمو ،ةيركفلا ةسسؤملا هذھل ةقباسلا ريراقتلا ىلع ةرظن ءاقلإ
ةرادإلا اھانبتت ةماع تاسايس ىلإ اھنم لوحتي امو ،ىؤرو راكفأ نم هحرطت
. يبرعلاو يمالسإلا ملاعلا ىلع اھضرفتو ،ةيكيرمألا

ةقباس ريراقت

ردصو ،ماوعأ ةينامث نم رثكأ ذنم يمالسإلا رطخلاب ىمسي امب دنار ةسسؤم تمتھا
مھأ انھ طقف ضرعن اننكلو ،اھضرعل ماقملا عستي ال يتلا تاساردلا نم ديدعلا اھنع
.ةيكيرمألا ةرادإلا ىلع ًاريثأت اھرثكأو ،ريراقتلا هذھ

نيماعب ربمتبس ثادحأ لبق :يأ ،م1999 ماع يف ًاباتك دنار ةسسؤم تردصأ دقو *
،نييكيرمألا ءاربخلا نم ةعومجم دادعإ نم وھو ،) ديدجلا باھرإلا ةھجاوم ( ناونعب
) باھرإلا ( ءاربخ مھأ ثاحبأو راكفأ ةصالخ وھو ،ةحفص 153 يف باتكلا ردصو
ةسايسلا رئاود وأ ،تايميداكألاو ثحبلا رئاود يف ءاوس ،ةدحتملا تايالولا يف
نوج و ،تلفنور دفيد و ،نامفوھ سورب و ،رسيل نايإ : لاثمأ نم ،تايجيتارتسالاو
دادعإب ماق يذلا ويفير كوب جديربمك زكرم ركذي امك ؛ ينيناز لكيام و ،اليوكرأ
.ريرقتلا اذھل ةنزتم ةءارق

ًارطخ لكشي ) ديدجلا باھرإلا ( ناك اذإ اّمع لاؤس نع بيجي نأ باتكلا لواح
باھرإلا رطخ نأ ىلإ باتكلا راشأو ؟ ال مأ ًاديدحت ةدحتملا تايالولا ىلعً ايجيتارتسا
ةدحتملا تايالولا نم لك حلاصم ددھيسو ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف زكرتيس ديدجلا
.ينويھصلا نايكلاو ةيكيرمألا

( ناونعب ريرقت رادصإب م2004 ماع يف دنار ةسسؤم تماق ربمتبس ثادحأ دعبو *
تايمانيدلاو تالعافتلا ثحبل ةحفص 500 نم رثكأ يف) 11/9 دعب ملسملا ملاعلا
يمالسإلا حرسملا اھدھشي يتلا ) ةيسايسلا - ةينيدلا ( تاريغتلا ثودح ىلإ ةيدؤملا
تاھجوتلاو ثادحألا نع ةلماش ةيؤرب ةيكيرمألا ةسايسلا يعناص دادمإ فدھب نھارلا
.يمالسإلا ملاعلا يفً ايلاح ةعقاولا

- ةيسايسلا مولعلا يف ةصصختم ةثحاب ركذت امك - لوألا هروحم يف ثحبلا مدق
،يمالسإلا ملاعلا يف ةفلتخملا قطانملا يف ةيجولويديألا تاھجوتلل ةلماش ةطيرخ
يف ًاضيأ نوفلتخي لب ،ةينيدلا ىؤرلا يف طقف نوفلتخي ال نيملسملا نأ ىلإ ًاريشم
قوقحو ،ناسنإلا قوقحو ،نوناقلاو ،ةموكحلا :لثم ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا ىؤرلا
( مالسإلا نيب ةلعتفم ةاواسم عنصي ثحبلا نأ ةثحابلا ركذتو . ميلعتلاو ،ةأرملا
ًالثم متي ثيح ؛ ًايرسق ًاميسقت يمالسإلا ملاعلا مسقيو ،) ةينامْلَعلا ( نيبو ) لدتعملا
،) ةيلاكيدار ( ىرخأو ،) ةيفلس ( اھنوك يف ملسملا ملاعلا يف ةنيعم ةقطنم فيرعت
.) ةلدتعم ( ةثلاثو

عم ،ضعب عم مھضعب نيملسملا نيب ةمئاقلا تافالخلا ثحبلا نم يناثلا ءزجلا لوانتو
- يبرعلا فالخلا ( و ) يعيشلا - ينسلا فالخلا ( امھ نييساسأ نيفالخ ىلع هزيكرت
ةعيشلل اھءالو تبثت نأ بجي ةدحتملا تايالولا نأ ىلإ صلخي ثيح ؛) يبرعلا ريغ
.]1[ كلذ ةبوعص مغر يناريإلا يعيشلا دملا ِّدصل ةيقارعلا

مالسإلا ( ناونعب ريرقت دنار ةسسؤمل ردص دقف م2005 ماع نم رياربف يف امأ *
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لقني امك - ريرقتلا ىريو ،) تايجيتارتسالاو دراوملاو ءاكرشلا :يطارقميدلا يندملا
ةعيبط مھف نود نم بولطملا حالصإلا ثادحإ نكمي ال هنأ - ]2[ نيثحابلا دحأ
يف نمكي لحلا ّنأو ،رييغتلا تالواحم مامأً اعينم ًادس فقي يذلا ؛ ةقطنملا يف مالسإلا
:يھ ،تائف عبرأ ربع نيملسملا ىلإ رظنلا

.نييلوصأ نيملسم •
.نييديلقت نيملسم •
.نييثادح نيملسم •
.نييناملع نيملسمو •

ءاضقلاو مھلاصئتساو مھتبراحم بجي :) دنار ( لوقتف نييلوصألاب قّلعتي اميف امأ
ىمسي امب نوكسمتيو ،برغلاو ةيطارقميدلا نوداعي مھّنأل مھتّيم وھ مھلضفأو ،مھيلع
بجيو ،ةيمالسإلا ةفالخلا اوديعي نأ نوديري مھنأو ،نآرقلل قيقدلا ريسفتلابو داھجلا
،مھفادھأ قيقحت يف ملعلاو ةثيدحلا لئاسولا مادختسا نوضراعي ال مھّنأل مھنم رذحلا
عابتأو ،ةنسلا نويفلسلا بابلا اذھ يف لخديو .ةلداجملاو ةّجحلا يف نُّكمت ووذ مھو
.ريرقتلا لوقي امك ،) نويبّاھولا ( و ،مھعم نوفطاعتملاو مھل نولاوملاو ةدعاقلا ميظنت

عم فلاحتلل مھل ةصرف يأ ةحاتإ مدع بجي :) دنار ( لوقت نييديلقتلاب قلعتي اميفو
ىلإ اولصيلو نييلوصألا ئدابمب اوككشيل ؛مھفيقثتو مھمعد بجيو نييلوصألا
نمو ةيفوصلا تاھاجتالا عيجشت بجي راطإلا اذھ يفو ،ةلداجملاو ةّجحلا يف مھاوتسم
رشنو معد بجيو ،) فوصتلا ناك امل عيشتلا الول : نودلخ نبا لوقي ( ةيعيشلا مث
راكفأو ) ةيباھولا ( اھيلع زكترت يتلا ) ةيلبنحلا ( لباقم يف فقتل ) ةيفنحلا ( ىواتفلا
.نييديلقتلا ءالؤھ نم ةحتفنملا ةئفلا معد ىلع ديدشتلا عم ،اھريغو ةدعاقلا

نيملسملا عومجل رھظنل نييلوصألا ّدض نييديلقتلا معدن ( نأ ةيمھأب ريرقتلا ىصوأو
:نييلوصألا نع يلي ام برغلا يف نيملسملا نم ءاسنلاو بابشللو نينيدتملاو
.هتردقو هقوفت نعو مالسإلا نع مھتيرظن ضحد •
.ةينوناق ريغو مھل ةھوبشم تالاصتاو تاقالع راھظإ •
.اھنوذختي يتلا فنعلا لامعأل ةميخولا بقاوعلا نع ةيعوتلا •
.مھّفلختو مكحلا يف مھتردق ةشاشھ راھظإ •
.مھنيب ةقرفلا لماوع ةيذغت •
مھداسفو مھتعمس هوشت يتلا لئاسولاو تامولعملا عيمج نع ثحبلل نييفحصلا عفد •
.مھناميإ ّةلقو مھبدأ ءوسو مھقافنو
ءانبجك امنإو لاطبأك مھراھظإ وأ مھلامعألو مھل مارتحا ةرداب يأ راھظإ بنجتو •
.) مھعم فطاعتلل ًادحأ اوبذتجي ال يك ؛نيمرجمو ةلتقو نيلوبخمو

،) ةدعاقلا دعب ام ( ناونعب ةسارد دنار ةسسؤمل ردص دقف يضاملا ماعلا يف امأ *
تاقلحلا نع يناثلاو ،ةيملاعلا داھجلا ةكرح لوح لوألا : نيدلجم يف عقت يھو
:ةسيئر ثحابم ةعبرأ يف ةساردلا ثحبت .باھرإلا ملاعل ةيجراخلا

،تايلمعلاو ،ليومتلاو ،كيتكتلاو ،ةيجيتارتسالاو ،ةديقعلا :ةدعاقلا نع لوألا ثحبملا
.لمتحملا لبقتسملاو ،صاخشألا ريغتو

،ةيملاعلا ةدعاقلا ةرظن تنبت يتلا ةيداھجلا تاعامجلا نع وھف يناثلا ثحبملا امأ
.ةدعاقلا ميظنتبً ايمسر ةطبترم تسيل يتلاو

اھل سيل يتلاو ةيمالسإلا ريغو ةيمالسإلا ةيباھرإلا تاعامجلا لوح ثلاثلا ثحبملاو
؛ءافلحلاو ءاقدصألاو ةيكيرمألا حلاصملا ددھت اھنكلو ،ةدعاقلاب ةفورعم تالص يأ
.امھريغو ،هللا بزحو سامحك

كلذ نمضتيو ،ةمظنملا ةميرجلاو باھرإلا نيب ةطبارلا نع وھف ريخألا ثحبملا امأ
.هتاطاشن ليومت يف ةيمارجإلا تامظنملل نييباھرإلا لامعتسا قرط

اذھ اھلوانتيس يتلا ةساردلا دعم وھو ،) اسابار لجنأ ( ةساردلا كلت دادعإ ىلع فرشأ
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ريبك لكشب دوھجلا عيسوت ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةساردلا وعدت ً.اضيأ لاقملا
ةحفاكم حاجن نإ : لوقتو ،ةيمالسإلا لودلا لخاد نم ةصاخو ةدعاقلل معدلا ضيوقتل
عطقو ،ةيملاعلا ةيداھجلا ةديقعلا ةمجاھم لالخ نم متي ) يملاعلا داھجلا ( ةدعاقلا
تاديدھت ةھجاوم ىلإ ةھجاوملا لود تاردق زيزعتو ،ةيداھجلا تاعامجلا نيب تالصلا
.ةيداھجلا تاكرحلا

يف لوبقلا نم ًاديزم ىقلتو راشتنالا لصاوت ةيداھجلا ةديقعلا نإ ( :ريرقتلا لوقي امك
نعطلا مت اذإو ،ةدعاقلا فوفص نوددجي رثكأ نييباھرإ جتنيس اذھو ،يمالسإلا ملاعلا
قرط نأ ريرقتلا دكؤي .) تومتو يوزنتس ةدعاقلا نإف اھتيقادصمو ةديقعلا هذھ يف
ةدعاقلا عم عارصلا نأ مھف بجيو ،ةدعاقلا ةميزھل يفكت ال ةيديلقتلا باھرإلا ةحفاكم
ةكرح ةيملاعلا ةيداھجلا ةكرحلا " : اسابار لوقي اذھ يفو ،يدقعو يسايس عارص
،" راكفألا برحب نوكي ىوتسم طسبأ يف اھيلع برحلاو .. ةفرطتم ةيجولويديأ
يمالسإلا باطخلا لالغتسا نم ةدعاقلا عنم وھ ريرقتلا لوقي امك كلذ نم فدھلاو
.ةعارب لكب هتمدختسا يذلاو يسايسلا باطخلاو

دق ةدعاقلاف ؛بعص رمأ جراخلا نم ةيملاعلا ةيداھجلا ةديقعلا ضيوقت نأ ريرقتلا ىري
يف ةدعاقلا عم قفتت ةيداھجلا تاعامجلا لك سيل نكل ،برغلا دض نيملسملا تأبع
نيب ةلصلا عطق ىلإ ةدحتملا تايالولا ةساردلا وعدت ببسلا اذھلو ؛ةيملاعلا ةرظنلا
داھجلا ةكرح نيب تافالتخالا ديكأتو رشنب كلذو ،يلحملا داھجلاو يملاعلا داھجلا
مھملا نمو .برغلا ددھت ال يتلا ةيلحملا داھجلا تاكرح نيبو ،) ةدعاقلا ( ةيملاعلا
تارايتلا دعبتستس اھتماقإ ىلإ ةدعاقلا ىعست يتلا ةيمالسإلا ةلودلا نأ زاربإو ديكأت
ءاضقلا ىلإ ىعستس ةدحتملا تايالولا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو ،ىرخألا ةيمالسإلا
عم لماعتلل ةقيدصلاو ةفيلحلا تاموكحلا تاردق زيزعتو ،ةيباھرإلا تاعامجلا ىلع
ليلحتلاو تانايبلا عمج لاجم ريفوتب ةيراشتسا ةفصب نكل ،ةيباھرإلا تاديدھتلا
.ريرقتلاو

رھش ةياھن يف ًاريرقت ًارخؤم دنار ةسسؤم تردصأ : م2007 ماعل دنار ريرقت *
ةلدتعم ةملسم تاكبش ءانب ( ناونعب ) ـھ1428 لوألا عيبر ( م2007 ماع نم سرام
( Building Moderate Muslim Networks ، ريراقتلا ةلسلسل ممتم ريرقت وھو
ةھجاوملل ةيركفلا رطألا ديدحتل ؛ اھرادصإ يف رثؤملاو يركفلا زكرملا اذھ أدب يتلا
.ربمتبس ثادحأ تبقعأ يتلا ةرتفلا يف يمالسإلا ملاعلا عم

:ةيكيرمألا ةموكحلل ةيلمعو ةددحم تايصوت مدقي هنأ ماعلا اذھ ريرقت يف ديدجلا

يركفلا دملا ةھجاوم يف ةدرابلا برحلا ءانثأ ةقباسلا تاربخلا ىلع دمتعت نأ •
.رصاعملا يمالسإلا رايتلا ةھجاوم يف تاربخلا كلت نم ديفتست نأو ،يعويشلا

رايتلا لثمت تاعامجو تاكبش مايق ةيكيرمألا ةرادإلا معدت نأ ريرقتلا يصوي امك •
تاكبشلا كلت ىدصتت يكل ؛ يمالسإلا ملاعلا يف ينارصعلاو يلاربيللاو يناملعلا
اھنأب لمجملاب ريرقتلا اھفنصي يتلا ةيمالسإلا تارايتلا تاحورطأو راكفأل تاعامجلاو
.) ةفرطتم تارايت (

ةيكيرمأ ميھافم هتافصاومو لادتعالا موھفم نوكي نأل ةجاحلا ىلع ريرقتلا دكؤي امك •
يكيرمألا موھفملاب لادتعالل رابتخا كانھ نوكي نأو ،ةيمالسإ ميھافم تسيلو ،ةيبرغ
مھبراحت نم لباقم يف مھمعدتو ةيكيرمألا ةرادإلا مھعم لمعت نم ديدحت هلالخ نم متي
.مھتاحاجن ميجحت لواحتو

قلعتملاو ريرقتلا كلذ يف صاخلا ءزجلا ًاديدحتو ،ريرقتلا اذھل ةءارق لاقملا اذھ مدقي
.ةيمالسإلا رظنلا ةھجو نم لادتعالا فيرعتب

لجنأ ( مھزربأ نمو ،زكرملاب نيلماعلا نييكيرمألا ءاربخلا نم ةعومجم ةساردلا َّدعأ
نم لك يف ةماھلا بصانملا نم ددع يف ًاقباس لِمَع ،يميداكأ ثحاب وھو ؛ ) اسابار
ةعماج نم هاروتكدلا ىلع لصاح وھو ،عافدلا ةرازو و ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو
: يھو ،ةيزيلجنإلا ةغللا ريغ تاغل عبرأب ثدحتلا ديجيو ،ةيكيرمألا درافراھ
ملاعلا لوح تاساردلاو بتكلا نم ددع هلو ،ةينابسإلاو ةينانويلا ،ةيلاطيإلا ،ةيسنرفلا
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.يمالسإلا

،لوصف ةعستو ةمدقم ىلإ مُِّسقو ،ةحفص 217 يف ردص يذلا - ريرقتلا لواحي
مالسإلا نيب ةھجاوم نم ةيركفلا ةھجاوملا ةعيبط لقني نأ - ريرقتلل صخلمو
ملسملا ملاعلاو ةيحان نم يبرغلا ملاعلا نيب رخآ عون نم ةھجاوم حبصت يكل ؛برغلاو
.يبرغو يقرش نيركسعم نيب تناك يتلا ةدرابلا برحلا رارغ ىلع ،ىرخأ ةيحان نم

،ينمألا وأ يركسعلا عارصلا ىلإ ةفاضإ راكفأ عارص وھ عارصلا نأ ريرقتلا دكؤي
نكلو ،ةيركسعلا وأ ةينمألا تاحاسلا ىلع طقف متي نل باھرإلا عم ةكرعملا مسح نأو
راكفألا ةحاس يف - فرطتملاب ريرقتلا هفصي يذلا - يمالسإلا ركفلا مزھي نأ مھألا
ً.اضيأ

نمو ،ةقباسلا براجتلا نم ةدافتسالا ىلإ جاتحي يرطفلا عارصلا اذھ نأ ريرقتلا ىري
يصويو ،ةدرابلا برحلا ةرتف لالخ يعويشلا رايتلا عم يركفلا عارصلا ةبرجت اھمھأ
امو اھحاجن بابسأ يف ثحبتو ،براجتلا كلت نم ديفتست نأ ةدحتملا تايالولا ريرقتلا
ةرادإ يف جماربو ططخو تاودأو لئاسو نم ىرخأ ةرم مدختسيو رركتي نأ نكمي
رايتلا عم ةيركفلا ةكرعملا نيب ةنراقم ريرقتلا دقعي و ،يمالسإلا رايتلا عم عارصلا
يف ًالماك ًالصف كلذل درفيو ،يمالسإلا ملاعلا عم ةيلاحلا ةھجاوملا نيبو ،يعويشلا
.ةساردلا

يمالسإلا رايتلا يديأ نم مالسإلا تاريسفت ةداعتسا ةيمھأ ريرقتلا ىري امك
عم ىشامتتو مويلا ملاعلا عقاو عم تاريسفتلا كلت بسانتتو ىشامتت ىتح ! اھحيحصتو
.ةأرملا اياضقو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا تالاجم يف ةيلودلا تاعيرشتلاو نيناوقلا

نأو ،يمالسإلا لادتعالل ددحمو حضاو فيرعت داجيإ ةيمھأ ىلع كلذك ريرقتلا زكريو
ةليسولاو ةادألا وھ فيرعتلا اذھ حبصي نأو ،برغلا لَبِق نم فيرعتلا اذھ غاصي
فيرعتلا عم قفاوتي ال يذلا لادتعالا ءايعدأ نم ملسملا ملاعلا يف نيلدتعملا ديدحتل
.هل يبرغلاو يكيرمألا

ريرقتلا هب مھاسي نأ نكمي ام مھأ نم وھ لادتعالل فيرعتلا اذھ نأ ريرقتلا دكؤي امك
يتلا تاسسؤملاو دارفألا طقف معدت نأ اكيرمأ ىلع نأو ،ةيكيرمألا ةسايسلا ةمدخ يف
.ريرقتلا اذھ يف مدقملاو ،هل يكيرمألا ريسفتلاب لادتعالا موھفم تحت جردنت

رايتلا نم ةكبش معدو ةعانصب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا متھت نأ ريرقتلا يصوي
يمالسإلا لادتعالا طورش مھيلع قبطنت نمم ينارصعلاو يلاربيللاو يناملعلا
ىري يذلا يمالسإلا رايتلا ةھجاوم يف ةكبشلا هذھ مدختُست نأو ،يكيرمألا موھفملاب
ضعب ءاعدا مغر ،لاكشألا نم لكش يأب همعد وأ هعم نواعتلا بجي ال هنأ ريرقتلا
مدعب حصني و ،فنعلا ذبنتو راوحلاو شياعتلل وعدت اھنأو ،ةلدتعم اھنأ رايتلا اذھ تائف
ىلع لدتعملا رايتلا ةكبش ءانب زكتري نأو ،يمالسإلا رايتلا تائف لك عم نواعتلا
.طقف ةينارصعلاو ةيلاربيللاو ةيناملعلا تارايتلا

دحأ ةيكيرمألا رظنلا ةھجو نم لادتعالل حرتقملا ديدجلا موھفملا نم ريرقتلا لعجيو
صاخلا موھفملا اذھ ىلع لاقملا اذھ يف زكرنس اننإف كلذلو ؛ريرقتلا جئاتن مھأ
يتلا ىرخألا ةماھلا اياضقلا نم ديدعلا يوحي ريرقتلا نأ مغر ،يكيرمألا لادتعالاب
بيرقلا لبقتسملا يف كلذ ثدحي نأ لمأنو ،اھعم لماعتلا لبس ديدحتو اھتسارد بجي
.ىرخأ تاساردو تالاقم لالخ نمو

؟ يكيرمألا لادتعالا موهفم ام

اھب ةيانعلا ةدحتملا تايالولا ىلع بجي يتلا ةسيئرلا ءدبلا ةطقن نأ ىلإ ةساردلا ريشت
ءالؤھ ةيوھ ديدحتو فيرعت يف نمكت نيلدتعملا نيملسملا نم تاكبش ءانب يف
ديدحت ةبوعص ىلع بلغتلا نكمي هنأ ىلإ ةساردلا ريشت ددصلا اذھ يفو ،نيملسملا
ضعب اھتعضو يتلا تافينصتلا ىلإ ءوجللا لالخ نم نيلدتعملا ءالؤھ ةيھام
تعضو دقف ضرغلا اذھلو .) دنار ( دھعم يثحاب ضعب اھب ماق يتلا ةقباسلا تاساردلا
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نييمالسإلا ةيھام ديدحت اھلالخ نم نكمي يتلا ةسيئرلا حمالملا ضعب ةساردلا
:]3[ يلي ام اھمھأ ،نيلدتعملا

ىلع ًامھم ًارشؤم ةيبرغلا ةيطارقميدلا َميِق لوبق ربتعي :ةيطارقميدلاب لوبقلا - 1
نيح يف ،ةيطارقميدلل ةيبرغلا ةخسنلاب لبقي نيملسملا ضعبف ؛ نيلدتعملا ىلع فرعتلا
( أدبم ًاصوصخ ؛ ةيمالسإلا ئدابملا عم مءاوتي ام اھنم لبقي رخآلا مھضعب نأ
لباقملا يف ينعي ةيطارقميدلاب ناميإلا نأ امك،يطارقميدلل ًافدارم هنوريو ) ىروشلا
.ةيمالسإلا ةلودلا ةركف ضفر

نأ ىلإ ةساردلا ريشت انھو :نيناوقلا عيرشت يف ةيبھذملا ريغ رداصملاب لوبقلا - 2
ةلأسم نم فقوملا وھ نيلدتعملاو نيفرطتملا نييمالسإلا نيب ةسيئرلا قورفلا دحأ
ئدابم عم بسانتت ال ةعيرشلل ةيديلقتلا تاريسفتلا نأ ةساردلا دكؤت .ةعيرشلا قيبطت
لاقم لالخ نم كلذ ىلع ةساردلا للدتو ،ناسنإلا قوقح مرتحت الو ،ةيطارقميدلا
ريغو نينمؤملاو ءاسنلاو لاجرلا نأب هيف لاق ) ميعن نب هللا دبع ( ينادوسلا بتاكلل
.ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيواستمً اقوقح نوكلتمي ال نينمؤملا

نأ ىلإ ةساردلا ريشت ددصلا اذھ يفو :ةينيدلا تايلقألاو ءاسنلا قوقح مارتحا - 3
ةيزييمتلا عاضوألا نأب نوريو ً،اينيد ةفلتخملا تايلقألاو ءاسنلاب ًالوبق رثكأ نيلدتعملا
ةنھارلا فورظلا فالتخال ًارظن ؛اھيف رظنلا ةداعإ بجي نآرقلا يف تايلقألاو ءاسنلل
.- ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم يبنلا رصع ناَّبإ ةدوجوم تناك يتلا كلت نع

نييمالسإلا نأ ىلع انھ ةساردلا دكؤت :عورشملا ريغ فنعلاو باھرإلا ذبن - 4
نكلو ،) ةلداعلا برحلا ( ةركفب نايدألا مظعم يف لاحلا وھ امك نونمؤي نيلدتعملا
.عورشم ريغ وأً اعورشم نوكي ىتمو فنعلا مادختسا نم فقوملا ديدحت بجي

لادتعالا رابتخا

،لادتعالل ًاسايقم اھّدعي يتلا ةلئسألا نم ةعومجم سماخلا لصفلا يف ريرقتلا عضي
فصوي نأ نكمي ةعامجلا وأ درفلا ناك اذإ ام ددحت ةلئسألا هذھ نع ةباجإلا نأو
رايت هنأ نايحألا ضعب يف يعدي يمالسإلا رايتلا نأ ريرقتلا رذحي و ،ال مأ لادتعالاب
ةراتخملا ةلئسألا نم ةمئاق دوجو نأو ،لادتعالل هب صاخ ريسفت قفو نكلو لدتعم
اياون ةقيقح ةيكيرمألا ةرادإلل فشكيو ،ةلكشملا هذھ لحي نأ نكمي اھيلع قفتملاو
اولماعي نأ نوبلاطي وأ لادتعالا نوعَّدي نّمم يمالسإلا رايتلا نم تاعامجلاو دارفألا
نوزاتجي نم ىلع - ريرقتلا ةيؤر بسح - رصتقي نأ بجي ام وھو ،نيلدتعملا ةلماعم
.لادتعالا رابتخا

لادتعالا فصول ةسيئرلا تاددحملا اھلمجم يف لِّكشت ًالاؤس 11 ريرقتلا عضي
:يھ ةلئسألا هذھ و ،ريرقتلاب تدرو ةلئسألا هذھو .ةيكيرمألا ةرادإلا هانبتت نأ حرتقملا

؛نآلا فنعلا معدي وأ لبقتي مل اذإ و ؟هسرامي وأ فنعلا ةعامجلا وأ درفلا لّبقتي لھ .1
؟ يضاملا يف هلّبقت وأ هسرام لھف

اھانعمب ةيطارقميدلا فيرعت متي لھف ؛ كلذك ناك نإو ؟ةيطارقميدلا ديؤت لھ .2
؟ دارفألا قوقحب اھطابترا ثيح نم عساولا

؟ً ايلود اھيلع قفتملا ناسنإلا قوقح ديؤت لھ .3

؟ ) نيدلا ةيرحب قلعتي ام :لاثم ( كلذ يف تاءانثتسا ةيأ كانھ لھ .4

؟ ةيدرفلا قوقحلا نم نايدألا ليدبت نأب نمؤت لھ .5

تاعيرشتلاب صاخلا ءزجلا يف ةعيرشلا قيبطت ضرفت نأ ةلودلا ىلع نأ نمؤت لھ .6
؟ةيئانجلا

ةدام ةءارق - داھجلا و ديحوتلا ربنم http://www.tawhed.ws/r?i=Ntwrkart

6 of 9 4/29/2009 2:56 PM



تاعيرشتلاب صاخلا ءزجلا يف ةعيرشلا قيبطت ضرفت نأ ةلودلا ىلع نأ نمؤت لھ .7
نولِّضفي نمل ةبسنلاب ةعيرشلل دنتست ال تارايخ دوجو بوجوب نمؤت لھو ؟ةيندملا
؟يناملع عيرشت ماظن نمض ةيندملا نيناوقلا ىلإ عوجرلا

نيملسملا قوقحك قوقح ىلع ةينيدلا تايلقألا ءاضعأ لصحي نأ بوجوب نمؤت لھ .8
ً؟امامت

ايلع ةيسايس بصانم ةينيدلا تايلقألا نم دارفألا دحأ ىلوتي نأ ةيناكمإب نمؤت لھ .9
؟ةملسم ةيبلغأ تاذ ةلود يف

ةصاخلا ةدابعلا رود ةرادإو ءانب يف ةينيدلا تايلقألا ءاضعأ قحب نمؤت لھ .10
؟ةملسم ةيبلغأ تاذ لود يف ) ةيدوھي دباعم وأ سئانك ( مھنيدب

؟ةيبھذم ريغ ةيعيرشت ئدابم ىلع موقي عيرشت ماظنب لبقت لھ .11

موھفملاب لادتعالا فيرعت نأ روفلا ىلع كردي ةلئسألا نم ةحئاللا هذھ أرقي نم نإ
نع ًاديعب نيملسملا ليوحت ىلإ ةفداھلا ةيكيرمألا حلاصملا نع الإ ربعي ال يكيرمألا
لادتعالا موھفم فيرعت ةداعإل ةلواحم مامأ اننإ .يملاعلا لادتعالا ىوعد تحت مالسإلا
ةيطسولا ئدابم ىلإ ًادعاصف نآلا نم فيرعتلا دنتسي ال ثيحب ملسملا عمتجملا لخاد
نم ةعومجم ىلإ ئدابملا هذھ لوحتت نأ امنإو ،ةعيرشلا اھيلع تثح يتلا محارتلاو
.ةيلود ئدابم اھنأ ىلع ملاعلل مَّدُقت يتلا ةيبرغلا تامَّلسملا

؛ ةيلودلا ةيركفلا تاحاسلا يف اھعفدو تاھجوتلا هذھ رارقإ لاح يفً اقحال عقوتملا نمو
نوكيس كلذ نأ ىوعدب اھيلع ضارتعالا ىتح وأ اھضفر نم ملاعلا بوعش َعنُمت نأ
اميف لبق نم ثدح امك ،ةيملاعلا عئارشلا وأ ةيلودلا ناسنإلا قوقح ىلع ًاضارتعا
ةفلاخمل ًاقوقحو ذاوشلل ًاقوقح ًارخؤم تحبصأ يتلا ؛ناسنإلا قوقح ىمسي امب قلعتي
.تاداعلاو ميقلاو قالخألا

ثارتلا نم ةيعرشلا صوصنلا جارختسا ةيمھأ دكؤي ريرقتلا نأ رظنلل تفلملا نمو
وأ ( ددجلا ةاعدلا مَدختُسي نأو ،اھدكؤتو ةحئاللا هذھ معدت نأ نكمي يتلاو يمالسإلا
يصويو .رودلا اذھب مايقلاو كلذ قيقحتل ) ريرقتلا مھامسأ امك بابشلا نم ةاعدلا
ةيزافلتلا جماربلا مَدختُست نأو ،دجاسملا نع ًاديعب لادتعالل ةوعدلا نوكت نأ ريرقتلا
.كلذ قيقحت لجأ نم يريھامجلاو يمالعإلا لوبقلا تاذ تايصخشلاو

.يفلسلا مالسإلا ةھجاوم يف يفوصلاو يديلقتلا رايتلا مدختُسي نأ ريرقتلا يصوي امك
ةحرضألا يف يلصي يذلا رايتلا :هنأ ريرقتلا اذھ يف يديلقتلا رايتلا فيرعت مت دقو
وحن ليملاو ،داھتجالا مدعو ،بھذمتلا ىلإ ليميو ةيباھولا هيلإ وعدت ام فالخب
رايتلا عم ةكرتشم مھافت ةيضرأ داجيإ برغلا ةحلصم نم نأ ريرقتلا دكؤي .فوصتلا
.يمالسإلا رايتلل يدصتلا لجأ نم يديلقتلاو يفوصلا

موھفملا قفو - نيلدتعملا عم نواعتلاب يكيرمألا ءانتعالا ةيمھأ ىلع ريرقتلا دكؤيو
:ةيلاتلا تائفلا ىلع زيكرتلا عم ،ملسملا ملاعلا نم - ةساردلا هتمدق يذلا

.نيينامْلَعلاو نييررحتلا نم نييميداكألاو نيركفملا •
.نيلدتعملا ددجلا ةاعدلا •
.ةلعافلا ةيبعشلا تادايقلا •
. ةاواسملا مدعب ةبلاطملا ةيئاسنلا تاكرحلا •
.نيركفملاو بّاتُكلاو نييفحصلا •

لادتعالا موھفم تحت جردني نم ددحت نأ ةدحتملا تايالولا ىلع نأ ريرقتلا ىريو
،ةئفلا هذھل ةمئاقلا تاسسؤملا معدو ةدعاسم متي نأو ،ةقباسلا تائفلا هذھ نم يكيرمألا
رايتلا معدت ىرخأ تاسسؤم نيوكت يف يدايق رودب ةدحتملا تايالولا مھاست نأو
ةيركفو ةيفاقث ةئيب نيوكت عيجشت يف مھاست نأو ،يكيرمألا موھفملا بسح لدتعملا
حلاصملا مدخت يتلا تاسسؤملا هذھ نم ديزملا مايق عجشتو لھستو معدت ةيعامتجاو
.يمالسإلا رايتلا هجاوتو ةيكيرمألا
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يمالسإلا رايتلا عم عارصلا يف فارطألا ىلع زيكرتلا ةيمھأبً اضيأ ريرقتلا يصويو
متي نأو ،ةلحرملا هذھ يف ةيقيقح تاراصتنا قيقحت ةبوعصل ؛زكرملا نع دعبلاو
ريرقتلا دكؤي .فارطألا وحن زكرملا نم كرحتي يذلاو يلاحلا راكفألا راسم سكع
نم نوكتل راكفألا راسم ليوحت لجأ نم ةيمالعإلا ةلآلاو ةمجرتلا مادختسا ةيمھأ ىلع
رثكأ اھنأ ريرقتلا وّدعم دقتعي يتلا ةيمالسإلا لودلا نم وأ ،زكرملا وحن فارطألا
.يبرعلا ملاعلاب ريرقتلا هددحي يذلا زكرملا ىلإً احاتفناو ًالادتعا

اوفصوي نأ نكمي نيذلا صاخشألاو تاھجلل جذامنلا نم ديدعلا ريرقتلا مدقي امك
نمض نم نأ نزحملا نمو .مھفادھأ قيقحتل مھتدناسم وأ مھمعد نكمي نمو ،لادتعالاب
ترادأ ايسآ قرش بونج يف ردصت ةلجم نأشلا اذھ يف ريرقتلا اھمدقي يتلا ةلثمألا
ناتسكاب نم ةأرمإل رخآ لاثمو ،- ملسو هيلع هللا ىلص - مالسإلا يبن عمً ايلايخ ًاراوح
يھو حرسملا ىلإ لخدتو ،ةيحرسملا ايديموكلا لاجم يف لمعتو ،جيورنلا يف شيعت
ىلع عقربلا علخت مث ،ةملسملا ةأرملاو مالسإلا نع تاكنلا يورتو ،عقربلا يدترت
بجاولا لادتعالا نمض اذھ نأ ريرقتلا ىريو ،ةرھس ناتسف هتحت رھظيل حرسملا
نع ثدحتي يدوعس عقوم وھو رخآ ًاجذومن ريرقتلا ركذي امك .هيلع عيجشتلاو همعد
.اھب مازتلالل ةجاحلا ىري ال كلذلو ،اھتحص ركنيو ةداھشلا ثيداحأ

لادتعالاب قلعتي امو ،ريرقتلا عم لماعتلل تاحرتقم

نم ريثكلا كانھو ،ماھلا ريرقتلا اذھب فيرعتلل ةمدقم وھ رصتخملا لاقملا اذھ نإ
لبس ديدحتو اھتسارد متت نأ بجي يتلاو ،ريرقتلا اھراثأ يتلا ىرخألا اياضقلا
اميف - يصون اننكلو .انفلسأ امك ىرخأ ثاحبأو تاسارد يف اھعم لماعتلاو اھتھجاوم
يكيرمألا موھفملاب لادتعالا فيرعت ةداعإو ؛مومعلاب ريرقتلا عوضومب قلعتي
:ةيلاتلا رومألاب - صوصخلاب

يبرعلا ملاعلا يف رارقلا عّانُصل نكمم تقو عرسأ يف هتحاتإو ،ريرقتلا ةمجرت •
اذھ هينعي ام مھف لجأ نم نواعتلاو ،نييسايسلاو نيركفملاو ءاملعلا نم يمالسإلاو
.ةيكيرمألا ةرادإلل تايصوت نم همدقي امو ،ريرقتلا

،لادتعالا ميھافمب قلعتي اميف ريرقتلا همدق يذلا حرطلا عم بسانتي يملع ٍّدر دادعإ •
يف ةيلاربيللاو ةينامْلَعلاو ررحتلا راصنأ لَبِق نم حلطصملا فاطتخا نم ريذحتلاو
ةاعدلاو ءاملعلا دكؤي نأ ةيمھأ ىرن .ءاوس دح ىلع يبرغلاو يبرعلا ملاعلا
ةمألا ةيطسو اھتجّوتو ،مالسإلا اھيلإ اعد يتلا ةقحلا لادتعالا ميھافم ىلع نوركفملاو
ًايسايس ةھجوملا ةينامْلَعلا تاعيرشتلا سيلو ،ةيوامسلا عئارشلا اھيلع تَّثحو ،ةملسملا
. نايدألا ةبراحمو ،لوقعلا داسفإو ،رخآلا عمقل

يناعملا ةمجرت يف ةقدلاو ،راكفأ نم هنمضت امو ريرقتلاب فيرعتلا ةيمھأ ىلع دكؤن •
نع حوضوب نالعإلا مدع يف يبرغلا مالعإلا ةبغر بابسأ ريسفتو ،هيف ةدراولا

ببسب مأ ،ةيلمع تاحرتقمو ةأرج نم هنمضت ام ببسب اذھ لھو ؛ريرقتلا اذھ رودص
يتلا تاسسؤملا ءامسأو ةيصخشلا ءامسألاب ملاعملا ةحضاو ةطيرخ مدقي ريرقتلا نأ
حرتقملا يكيرمألا فيرعتلا قفو ) ةلدتعم ( اھنأ ريرقتلا يِّدعم لَبِق نم فصوت
؟ لادتعالل

ةيركفلا زكارملا نأو ،برغلا لَبِق نم تأدب دق برغلا عم ةيركفلا ةھجاوملا نأ نايب •
وأ كلذب انلبق ءاوس ،ةھجاوملا هذھ لجأ نم دراوملاو تاھجوتلاو ءارآلا دشحب موقت
اھلمكأب ةيمالسإلا ةمألا نإ .راوحلاو شياعتلا ىلإ طقف ةوعدلا يف انم ضعب رمتسا
لَبِق نم لعفلا در نوكي نأ دب الو ،اھل راصنألا دشح َّمتو تأدب ةيركف ًابرح هجاوت
نأو ،هتائف دحوي مصخ ةھجاوم يف ًادحومو ،رطخلا عم ًابسانتم اھتائف عيمجب ةمألا
عم ةقالعلا مكحت يتلا ةيعرشلا طباوضلاب ةھجاوملا هذھ يف ةملسملا ةمألا مزتلت
ً.اضيأ ءادعألاو نيسفانملاو موصخلا

ال ام وھو ،اھزكرم ةيامح ىلإ ةفاضإ ةيمالسإلا ةمألا فارطأ ةيامح ىلع ثحلا •
رثكأ يف دكؤيو ريرقتلا ركذي امك ةمألا فارطأ ىلع موجھلا راصنأل كرتي نأ بجي
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.ناكم نم

ةداضملا ةيركفلا ةھجاوملا ةحلسأ دحأ وھ داجلاو نزتملا مالعإلا نوكي نأ يصون •
ريغ يفطاعلا باطخلا نع نكمأ ام دعتبي نأو ،ةملسملا ةمألا قوقح نع عافدلل
ممھلا زيفحت يف ًاعرش ةطبضنملاو ةنزتملا ةفطاعلا رود نم ليلقتلا مدع عم ،يلمعلا
.ةمألا قوقحو حلاصم نع قداصلا عافدلاو مئازعلا ةيوقتو

يضتقي ةمداقلا ةلحرملا يف ةمألا هذھل قحلا ءالولا نأ نيملسملا مومع يصون •
راصنأ يصونو . هب ساسملا ىلإ ةفداھلا تالمحلا ةھجاوم يف مالسإلا نع عافدلا
ةھجاوم يضتقي ةمداقلا ةلحرملا يف مالسإلل قحلا ءالولا نأ هيبحمو يمالسإلا رايتلا
اھحلاصم ةيامحو انتمأ نع عافدلل ؛ كلذ ريغو ًايفاقثو ًايراضحو ًايركف برغلا
.اھقوقحو

* يجافخ مساب .د
نايبلا ةلجم نع القن

.ةرھاقلا ةيناسنإلا تاساردلل يبرعلا زكرملا يف ثاحبألاو تاساردلا ةدحو ريدم *

، نطنشاوب )دنار( زكرم ، اكيرمأل لحلا وھ )لدتعملا( مالسإلا :)دنار( زكرم ]1[
ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلكب ةذاتسأو ةثحاب ، يمھف دماح نيريش : ةمجرتو ةءارق
.م2005 سرام 25 ، ةرھاقلا ةعماجب

براقتلاو راوحلا يف نويكيرمألا مكّلغتسي نأ نم اورذحا : طقف نييمالسإلل ]2[
.م2005 ليربأ 27 ، رصعلا ةلجم عقوم ، ريكاب نسح يلع ، موعزملا

ليلخ ، نطنشاو ريرقت ، نيلدتعملا نييمالسإلا تاكبش ءانبل ةديدج ةيكيرمأ ةفصو ]3[
.م2007 ليربأ 7 ، ينانعلا
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نم اعفان هارن ام لك رشن ىلع صرحن - داھجلا و ديحوتلا ربنم يف - اننإ *
بتاكلا كلذ نأ ؛ لاحب ينعي ال ، " ام " بتاكل " ام " ةدام رشن نأ الإ ، تاباتك
هتاباتك يف لوقي ام لك يف هقفاون اننأ ؛ ينعي ال و ، لوقن ام لك يف انقفاوي
. ريخ لكل قفوملا هللا و ، ىرخألا

نإف .. هعوضوم ناونع راوجب " ام " عوضوم بتاك مسا روھظ مدع لاح يف *
عوضوملا ةياھن يف ليذم هنأ وأ .. انيدل فورعم ريغ فلؤملا مسا نوكل امإ كلذ
!
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