
 

  
 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.ءاسم نيسمخلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :سيئرلا ديسلا

تاضيوعتلا ماظن نمضتملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع -نوملعت امك- ةسلجلا هذه يف انلامعأ لودج يضتقي
ةسمخ غلب دق لخدتلل نيلجسملا تاوخألاو ةوخإلا ددع نأب مكملعأ نأ ديرأ ءيش لك لبقو ،ناملربلا وضعل دعاقتلاو
.ليجستلل ةحوتفم تلازام ةمئاقلاو الخدتم )15( رشع

ةشقانملا يف عرـشن ،ةـمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نـم 68و 64 نيتداـملل اـقفوو روتسدلا نم 120 ةداملل اقبط
.لضفت ؟..ماظن ةطقن كانه .ةماعلا

بلطأ ةسلجلا هذه يف نيرضاحلا ءالمزلا ةيبلغأ تابغرل ارظن ،حارتقا يدل :)ماظن ةطقن( يدهم رامع ديسلا
نم هنأل ،تاضيوعتلاب صاخلا فلملا اذه نع رثكأ عالطالا نم ةوخإلا لك نكمتيل قحال موي ىلإ ةسلجلا هذه ليجأت
تاوخألاو ةوخإلا ةيبلغأ ةبغر بسح – بلطأف هب ينعم وهو اذكه ةعرسب ارمأ سردي نأ ءرملا ىلع بعصلا
.اركش ،قحال موي ىلإ ةسلجلا هذه لجؤت نأ - انه نيدوجوملا

.لضفت ؟ىرخأ ماظن ةطقن :سيئرلا ديسلا

لكو ،ةيمسر ةقيرطب ةجمربم مويلا ةسلج نإ .سيئرلا ديسلا اركش :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
عورشم وه تاضيوعتلا ماظنب قلعتملا حورطملا صنلاو مويلا لامعأ لودج يف لجسم وه امب ملع ىلع ءاضعألا
وأ نيعم بزح وأ ةنيعم ةعومجم ءاسبح امئاد ىقبن ال نأ يغبني كلذل ،انيلع لاحت يتلا نيناوقلا عيراشم لكك نوناق
وه امك ةشقانملا يف عورشلا -سيئرلا ديسلا- مكنم سمتلأ كلذل ،ةجمربم ةلأسملاو ةمألا سلجم يف نحنف ،ةنيعم ةئف
،نيرضاحلا ددع ناك امهم حصت ةشقانملا نأ ىلع صنت ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 59 ةداملا نأب ركذأو جمربم
.سيئرلا ديسلا اركشو



.يلضفت ؟ىرخأ ماظن ةطقن .يبرعلا تيآ نارقم ديسلل اركش:سيئرلا ديسلا

رامع ديسلا يليمز هلاق ام ىلع ينثأو ،ماظن ةطقن يدل ،سيئرلا ديسلا اوفع :)ماظن ةطقن( :رماع نب ةسينأ ةديسلا
هذه يف ةدوجوم- ايصخش انأف – انتالاغشنال ارظنو – مويلا اذه حابص يف انلصو ريرقتلا نأ طقف فيضأو ،يدهم
.اركشو ،ةقحال ةسلج ىلإ هليجأت بلطأ كلذل ةلماك ةفصب هيلع عالطالا نم نكمتأ مل -ةعاقلا

نأ سيئرلا تايحالص نم هنإف ،اعيمج هيلع انقداص يذلا ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلل اقبط .اركش :سيئرلا ديسلا
كلذكو ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا تالخدتل امارتحا نكلو ،ةشقانملا يف عورشلا - نيرضاحلا ددع ناك امهم - ررقي
ةراشتسال قئاقد )10( رشع مكنم بلطأو مكحمستسأ يبرعلا تيآ نارقم ديسلا اهمدق يتلا ةميقلا ةينوناقلا ةظحالملل
.اركشو ةلأسملا هذه لوح بتكملا ءاضعأ

،تـقولا سـفن يف ةيسايسو ةينوناق ةـظحالم يهو ،طقف ةـطقن ىلإ عجرأ :)ماظن ةطقن( يبرعلا تيآ نارقم ديسلا
كلذل ةشقانملل انه ىلإ ترـضح دـقل ،بازـحأ وأ ةعومجم وأ صخش يأ سيبح ةمألا سلجم يف ىقبأ نأ دـيرأ ال اـنأف
.اركشو ،انيلع ضورعملا نوناقلا صن ةشقانمل مويلا انتسلج لاغشأ ةلصاوم ،سيئرلا ةدايس نم سمتلأ

نكلو اقح ةيسايس يهف – ةسايسلل فيرشلا ىنعملاب – ةـيسايسو ةينوناق كتظحالم نأ دكؤأ انأ .اركش :سيئرلا ديسلا
نوكي نأ ديرن اننإ انلق دقف ،ةيضقلا هذه لوح بتكملا ءاضعأ اهيف ريشتسأ ،قئاقد )10( رشع مكنم بلطأ ،مكل اريدقت
،تابوعصلا تناك امهم رايخلا اذهب نوكسمتم اننأ ىلع ليلدو ةديدج ةمالع هذهو ،ةيطارقميدلل اربخم ةمألا سلجم
Lorsque le chemin est) قيرطلا يه ةبوعصلا حبصت ،ةبعص قيرطلا نوكت امدنع هنإ ةقباسلا انتسلج يف تلق امكو

difficile, la difficulté devient le chemin) اركشو.

)قيفصت(

.اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ

ةراشتسا نم قئاقد رشع دعب مكيلإ عوجرلاب مكاندعو .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا
فنأتسن نأ ايصخش تررق ،ماظن طاقن يف تمدق يتلا تاظحالملل ارظنو ةيناملربلا لتكلا ءاسؤرو بتكملا ءاضعأ
دغ ىلإف ،الخدتم رشع ةتس نآلا دحل غلب دق لخدتلل نيلجسملا ددع نأ مكملعأو ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ادغ انلاغشأ

.ةعوفرم ةسلجلاو ،مكيلع مالسلاو مكربص ىلع مكركشأو -هللا ءاش نإ- ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع

.ءاسم ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر




