
. سماخلا فصلل ةينطولا و ةيعامتج اال ةيبرتلا ةدامل ينطو ةريسم سردل صخلم

زاجن واأل ءانبلا رهاظم

19951م ماع لوليا 6/نم ىلا ةكلمملا الل قتساو ةرام اال سيسأت ذنم هللااللو دبع سسؤملا كلملا تازاجنا

ةموكح لوا سيسأت

يداحلا يف ةيندرأ

ماع ناسين نم رشع

قرش ةراما سيسأت

1921م ماع ندر اال

ةيندر اال ةلودلا ءانب

بادتن اال نم صلختلا و

يناطيربلا

ةكل اللاممل قتسا عأالن

يف ةيمشاهلا ةيندر اال

25/5/1946م

ماع لوليا /6 نم ةيروتسدلا هتاطلس ىلوت هللااللو دبع نبا طالل كلملا تازاجنا

19952 رايا /2 ىلا 1951م

ةيميلعتلا تامدخلا ريوطت *

ةكلمملا قطانم فلتخم يف سرادملا رشن *

يمازلإو ، يناجم ميلعتلا لعج *

ماع رايا 2نم يف ةيروتسدلا هتاطلس ىلوت طالل نب نيسحلا كلملا تازاجنا

1999م ماع طابش نم عباسلا ىتح 1952م

( ةيميلعتلا تامدخلا )

سرادملا نم ديدعلا حاتتفا

اهنيب نم ناكف تاعماجلا و

ةيمسر ةعماج لوا حاتتف ا

ةعماجلا يهو ندر يفاال

1962م ماع ةيندر اال

( ةحصلا عاطق )

حاتتفأب ةيحصلا تامدخلا ب ضوهنلا *

و ةيموكحلا و ةيركسعلا تاسسؤملا

ةيحصلا زكارملا و تاربتخملا

ماع ةيبطلا نيسحلا ةنيدم حاتتفأ *

ندر ،باال يبط حرص ، ربكا يهو 1973

ريوطتب اضيا متها *

تحبصأف ةحايسلا عاطق

ةحايسلل دصقم ندر اال

ردصمو ةيج ال علا

ةيئاودلا تاعانصلل

... ةيناثلا ةحفصلا عبتي



1999ملآلن ماع طابش /7 يف ةيروتسدلا هتاطلس ىلوت نيسحلا نب يناثلا هللا دبع كلملا تازاجنا

دقف ةليدبلا ةقاطلا عيراشم يف عسوتلا *

و ةيسمشلا ) ةقاطلا عيراشم ءاشنأب ماق

ةقاطلا رداصم يف زجعلا ةهجاومل ( حايرلا

. طفنلا لثم ةيديلقتلا

ةيميلعتلا و ةيحصلا تامدخلا ب يقرلا و ضوهنلا *

ريبك رود هل ناك كلذ لك ايجولونكتلا عاطقو

ىوتسم عفرو ةلودلل يداصتق اال ىوتسملا نسحتب

يعاو ملعتم ليج جاتناو ةلا طبلا ليلقت ةشيعملا

نينطاوملل ةيحصلا تامدخلا نيسحتو

ةحايسلا عاطق روطتو راهدزا *

ةعساو ةروصب رامثتس اال باب حتف *

ةيندر اال ةلودلا ةيوئم

انلز ام ةيندر اال ةلودلل ةيناثلا ةيوئملا لظ يفو "حايلا

تابوعصلا و تايدحتلا نم مغرلا ب تازاجن اال مجح ركذتسن

يليئارس اال يبرعلا عارصلا اهزربا نمو نطولا تهجاو يتلا

ب... لثمت نييطسلفلا هئاقشا عم ريبك رود نييندر لال ناكف

ىلع ظافحلا و مهمعدو ةينيطسلفلا ةيضقلا نع عافدلا *

ربع ةيحيسملا و ةيم االسال تاسدقملل ةينيطسلفلا ةيوهلا

نيطسلف ضرأف ةيم، االسال تاسدقملل ةيمشاهلا ةياصولا

مهتايحضتو مهفقاومو نيمشاهلا الت وطب ىلع دهشت

ةفرشملا

هراصتنأب لثمت يلودلا و يلحملا ديعصلا ىلع هرود اما *

1968م ماع ةماركلا ةكرعمب ينيوهصلا ودعلا ىلع

؟ ةلودلا ةيوئمب لا فتح اال نوكي فيك *

: يلي امب ةلودلا ةيوئمب لا فتح اال لثمتي

ةلودلا تازاجنا ىلع ةظفاحملا *

هتاردقمو نطولا دراوم ىلع ظافحلا *

ةماعلا هقفارمو

ةلودلا ةدايسب مازتل *اال

حاجنلا و زاجن األ ةلصاوم ىلا يعسلا *

theEnd,thanks


