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لاثم - لمعلا ةرتف ل+خ ةرداص ةربخ ةداهش

:نأ حرُصن ،)نانبل( )س( ةكرش هاندأ نوعقو&ا ،نحن

 …./../.. يف دولو&ا )ع( ديسلا

١٩٩٧ ماع نم سطسغأ بآ نم يناثلا ذنم ةكرشلا هذه يف لمعي

 و ،طسوOا قرشلا ةقطن& يميلق[ا ريد&ا بصنم ىلإ )ع( ديسلا ةيقرت مت ،٢٠٠٨ ماع ويلوي نم لوOا يف
 ،تاعيب&ا( ماسقأ سمخ ءادأ و ةينازيم نع لوؤس&ا وه .يراد[ا سلج&ا يف ًاوضع حبصأ eحلا كلذ ذنم
 طشني )ع( ديسلا ،كلذ ىلع ةوrع .)تاطح&ا ىلع قيوستلا و فتاهلا ىلع عيبلا ،ءrمعلا ةمدخ ،تايلمعلا
 نأشب تاضواف&ا نه ،هبصن& ًارظن ،لوؤسم ًاضيأ وه .قوسلا ةسارد و ددج ءrمع نع ثحبلا لاجم يف
 متها ،ةنيعم تابسانم يف و .ةديدج دوقعب زوفلا نع rًضف ،eيسيئرلا ءrمعلا عم اهطورش و عيبلا دوقع
.لمعلا eسحتل ةذختُ&ا تاءارج[اب ةقلعت&ا عيراش&ا ةرادإ يف

 عضي وهف .تاموصخلا و راعسOا تارارق ذيفنت نأشب ترارقلا ذاختا نع لوؤس&ا ًاضيأ وه )ع( ديسلا
 و فادهOا ددحي و ،)eفظو&ا فورصم و فيلاكت ،ت�اقتس[ا( هل ةعباتلا تاكرشلا عيمجل تاينازي&ا
 ةيلوOا ةينازي&ا نع فارحنإ يأ دوجو لاح يف ةبسان&ا تاءارج[ا ذختي و ،تاعيب&ا ةراد[ تايجيتارتس�ا
.ةحورط&ا

 مث ،يرهش ساسأ ىلع ةيلا&ا جئاتنلا و ءاد�ل تاعجارم ءارجإب )ع( ديسلا موقي ،ّةوجر&ا جئاتنلا قيقحتل و
.ةراد[ا سلجم ىلإ ريراقتب اهلسري

 ةءارق ىلإ مكوعدن ،٢٠٠٨ ويلوي ١ لبق )ع( ديسلا اهرغش يتلا بصان&ا لوح تامولعم ىلع لوصحلل
.٢٠٠٨ رياني ٢١ خيراتب ةرداصلا ةربخلا ةداهش

 ،لمعلا يف هئrمز عم ةزاتمم تاقrع ءانب يف حجن هنأ ثيح ،ةيعامتجا و ةفيطل ةيصخش وذ )ع( ديسلا نإ
 نحن و ،عافدن[ا و سامحلا نم ريثكلا عم هماهم زجني و ةرداب&ا ذخأي وهف .هتقطنم يف ءrمعلا عم كلذك و
 ةنامأب لمعي و ،ةكرشلل صلخم )ع( ديسلا .هل اهنييعت مت يتلا فادهOا قيقحتل هلذبي يذلا دجلا هل ردقن
.ةراد[ا سلجم نع ةرداصلا اهميق و ةكرشلا ئدابم قفو

 ًارابتعا دحاو يميلقإ بتكم يف ةقطن&ا يف بتاك&ا عيمج جمد دعب ةرشابم هذه ةربخلا ةداهش رادصإ مت
 و ةكرشلا يف هب ماق يذلا لمعلل )ع( ديسلا ركشل ةبسان&ا هذه لغتسن و .٢٠١١ رياربف طابش نم لوOا نم
.ينه&ا و يصخشلا نيديعصلا ىلع هلبقتسم يف حاجنلا و قيفوتلا لك هل ىنمتن
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٢٠١٠ ربوتكوا نم سماخلا يف ،توريب

)نانبل( )س( ةكرشلا

)ج( ةديسلا)ب( ديسلا
ةيرشبلا دراو&ا مسق ةريدميذيفنتلا ريد&ا
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