ةدالولا ثيدح لفطلا
 Administratorاهب مهاس
 2008 13:53 -سرام , 05ءاعبرألا

اذه ينهدلا ءالطلاو ينهدلا ءالطلا نم ةقبط هوسكتو نكاد رمحا نولب ةرشابم هتدالو دعب لفطلا ودبي
نوكي و لفطلا مسج ةيامح يف ةدالولا دعب ديفتو هما محر يف لفطلا ةكرح لهست تناك ةجزل ةدام نع ةرابع
و ةرشابم هتدلاو يدث نم عضري نا نكميو ةدشب كرحتيو ةدشب يكبي اطيشن يعيبطلا ةدالولا ثيدح لفطلا
ريغ يهف مفلا لوح ةقرزلا تناك اذا اما يعيبط رما اذهو نيمدقلاو نيديلا يف ةطيسب ةقرز ظحالت دق
طيحم و فصن و غك ةعبرا ىلا فصن و غك نانثا نم ةدالولا دنع يعيبطلا لفطلا نزو نوكي .ابلاغ ةيعيبط
ثودح ىلوألا مايألا لالخ ةظحالملا ةيعيبطلا رهاوظلا نم  .مس نوسمخ هلوط و مس نوثالثو ةسمخ هسأر
ثدحي نا يعيبطلا نم كلذك ةينخدلا ىمست هجولا ىلع ءاضيب ةمعان تابيبح روهظو لفطلا مسج يف رشقت
بابشلا بح رهظي دقو ايئاهن لفطلا يدث رصع مدع انه بجي و ماياب ةدالولا دعب نييدثلا يف طيسب مروت
دق و ثانالا دنع جرفلا نم ةيطاخم ةدام جورخ ظحالي دق و هسفن ءاقلت نم لوزيو لفطلا هجو ىلع مايال
ديلولا غرفي و مايا دعب هدحول فقوتي يومدلا ناليسلا اذهو ةطيسب ةيومد تاحشم عم ةداملا هذه قفارتت
زاربلا وا لوبلا غارفا رخأت اذا اما اليلق رخأتي دقو ةداع لوالا مويلا يف زاربلا و لوبلا يعيبطلا
ذنم حاقللا لفطلا ىطعي نا بجي  :ةدالولا ثيدح لفطلاب ةيانعلا .لفطلا صحفي نا بجيف نيموي نم رثكال
ناتخلل ةيملعلا ةدئافلا تتبث دقلو رهشلا رمعب وهف ناتخلل لضفملا رمعلا اما ةدالولل ىلوالا ةظحللا
ناطرسو ةيلوبلا تاناتنالا لدعم ةدايز ظحول هنال ناتخلاب حصنت ةيملعلا تائيهلا لك تحبصاو
نال ةدالولا دعب نييلوالا نيمويلا يف لفطلل مامحلا ءارجا مدع لضفي  .نينوتخملا ريغ لاجرلا دنع بيضقلا
نم هدلج يمحتو لفطلل ةديفم ينهدلا ءالطلا ىمست يتلا و لفطلا مسج ىلع ةدوجوملا ءاضيبلا ةداملا
ءاملاب مامحلا ىرجيف لفطلا مسج خاستا ببسب مامحلا ءارجال ةرورض كانه ناك اذا اما ميثارجلا
دقو ثولم حلملا نال قطانملا ضعب يف ةداعلا يه امك حلملاو ءاملاب م امحلا ءارجاب حصني ال و نوباصلاو
ةرشابم ةدالولا دعب هتدلاو يدث نم لفطلا عاضراب ءدبلا بجي  .لفطلا ةرس ىلا زازكلا ميثارج لقني
و هتعانمل ةيوقم داوم ىلع يوتحت و لفطلل ادج ةديفم ةدام يهو ةغمصلا نم ةفلؤم نوكت ىلوالا تاعضرلاو
ةثولم داولا هذه نال لفطلا ةرس ىلع لحكلا وا حلملا عضو مدع بجي  .ركسلا و ءاملا لفطلا ءاطعا مدع بجي
نم  .طقست ىتح ايموي تارم ةدع لوحكلاب لفطلا ةرس لسغ يه ةقيرط لضفا و ةرسلا ريهطت يف ديفت الو
دنع صاصرلاب ممستلا نم ةليلق تالاح تلجسو صاصرلاب ثولم لحكلا نال لفطلا انيع ليحكت مدع لضفالا
سابلا لضفالاو لفطلل ةحيرم ريغ ةفولفللاب لفطلا فل ةداع  .ةليوط ةرتفل نويعلا ليحكت دعب لافطالا
ةقيرط ةروصلا نيبت  :ةحيحصلا عاضرالا ةقيرط ةيرحب ةعبرالا هفارطا كرحي ثيحب ةحيرم سبالم سفطلا
ىلع قبطني اذهو مأوت عضرت مال ةروصلا و ةحيرم ةيعضوب لفطلاو مالا نم لك نوكي ثيحب ةحيحصلا عاضرالا
نم نكمم مسق ربكا عم عاضرالا ءانثا يدثلا ةملح لماكب لفطلا كسمي نا بجي و اضيا دحاولا لفطلا
ةياهن يف يدثلا نع لفطلا لصف يف ةبوعص نيدجت تنك اذا ةملحلا لوح نوللا ةينب ةرئادلا يهو ةوعللا
كعيصا بحس مث ايجيردت يدثلا نع لفطلا داعبا و لفطلا مف يف كعبصا عضو ىلا ئأجلت نا نكميف ةعضرلا
كلذ و ةعضر لك دعب لفطلا ةأشجتب ميقلا بجي ةعضر لك لبق نيديلا لسغ ةرورض ىلا هابتنالا عو ايجيردت
ءىفادلا ءاملاب ةملحلا لسغب نوكت يدثلا ةملحب ةيانعلا هرهظ ىلع تيبرتلاو هنطب ىلع هحطبب
كرت بجي و ةعضرلا لبق يداعلا نوباصلا وا تارهطملاب ةملحلا لسغ زوجي الو موي لك ةرم نم رثكال
اهتيطغت لبق ةعضر لك دعب ءاوهلل اهضيرعتب فجتل ةملحلا
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