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لاـنيدراـكلا كريرطبلا ةطبغ
يعارلا سرطب ةراـشب راـم
قرشملا رئاسو ةيكاطنإ كريرطب
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لاـنيدراـكلا ةفاين
ريفص سرطب هللارصن راـم
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يعارلا سرطب ةراشب رام كريرطبلا ةطبغ ةملك
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ةينوراملا ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا ءاضعأ
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: سسيئرلا
: سسيئرلا بئان

: ماعلا مألا
: قودنصصلا مأا

:ءاصضعأا

سسوميلق ناوطنأا بيقنلا
سضّوعم قيفوت ذاتسسألا
ميكاو ناوطنأا ذاتسسألا
سسجرج هدبع روتكدلا
يروخ ناوطنأا روتكدلا بيقنلا
طنطسسق ناوطنأا ذاتسسألا
جاا جروج ذاتسسألا
ركيرك فزوج روتكدلا
ةمعن فزوج ذاتسسألا
رطم ليهسس ذاتسسألا
نافطسسإا لبرسش فسسلا
نيز يتراب ايلع ةيماا
باهسش لراك ةيماا
 حم لازغ تسسيرك ةيماا
لاحرسس نورام روتكدلا
زيزع سسواردنإا ىدن ةيمعإلا
يروخ ديلو يماا





هسسوقط يي يتلا ةسسينكلا رارسسأا نم سسدقم ّرسس جاوزلا
،ناسسنإلا ةايح يـف هتيمهأاو ،هتمظع دكؤوت ةسصاخ ةبترب
لـسسنـلا ىـلــع ظاــفاو ،ةــيرــسشبــلا تاــعــمــتا لــّكــسشتو
ةدعاق ىـلـع ةـيـناإلا طـباورـلا ةـناـمـسضب ،ةـيرارـمـتـسسإلاو
سشيعلا ىلع نادهاعتي نيذللا كيرسشلا ب لدابتا با

ىلع لكتم ،نيدحّتم ،اهّرمو ةايا ولح مسساقتو ،ًاعم
لاكسشأا تدّدعت اـمـهـمو .يـهاـنـتـمـلا ءاـطـعـلا عوـبـنـي هـلـلا
ادت ةميق نم امف ،اذه انرسصع يـف تعّوـنـتو جاوزلا
ميلاعت دّسس يتلا ةيماسسلا هيناعم لثاو ،يسسنكلا جاوزلا
لسسرلا لامـعأا يـف ةـتـبـثا هـنـنـسس يـكاو ،حـيـسسا دـّيـسسلا
.مهلاوقأاو
يـف امّيسس لو ،هتسسينك رارسسأا مزتلي نأا يحيسسا بجاو نمو
ةزاركل ًامّمتمو ،ناإلا يـف ًاخسسار نوكيل ،جاوزلاو دامعلا
ةقع سصو ،يرسشبلا لسسنلا لسصاوت بوجو يـف دّيسسلا
يأا ،ةيدسسا ةقعلا نم ىمسسأا وه ا ىثنألاب ركذلا
ةميلسس تئاع ءانبل ةنـماـسضلاو جاوزـلـل ةرـطؤوا مـظـنـلاـب
.نالا ميمسص يـف ةزوكرم
ًاسضارعإا ،ةيحيسسا انتاعمت يـف ًاسصوسصخ ،ًايلاح دهسشنو
اذإاو .تابزاعلاو بزاعلا ةبسسن يـف ًاعافتراو جاوزلا نع
ميهافا نم ددع إا ًايئزج دوعي كلذ يـف ببسسلا ناك
تاـيـنـقـتو «ةوـعـلا» لـعـفـب ةـباـسسناو ،جراــخ نــم ةدفاوــلا
انديـلاـقـت نـع ةـبـيرـغ مـيـهاـفـم يـهو ،ةـثـيدا لـسصاوـتـلا
ةلسص ىقبي ةرسشابم كألاو ،كألا ببسسلا ّنإاف ،انثارتو
سصلا يداــسصتــقإلا عــقاوــلا هـئاـبــعأا ت حزرــي يذــلا بعــّ
ا فواو ،قئلا لزنا فوت ىلع رداقلا غ ،انبابسش
طاـسسقألا ءـغـل ًارـظـن باإلا دعـب لـبـقــتــسسا هــلــمــحــي
ًاّرسس سسيلو .ةيحسصلا ةياعرلا ماظن يـف سصقنلاو ،ةيسسردا
عمتا ةخوخيسش إا ًامتح يّدؤوُي جاوزلا نع سضارعإلا ّنأا
ةاعم ّنإا .هتيرارمتسسا لفكي امو يفكي ا دّدجتي ل يذلا

.لاا ةعيبطب اهئانبأا ها ةلودلا ةيلوؤوسسم وه عقاولا اذه
،ةينوراا انتسسينـك ًاسصوسصخ ،ةسسينكلا ّنأا ينعي ل كلذ ّنكل

 :تطبام تلكسشم نم اعت يتلا يهو ،هب ةّينعم غ
ينعي ام ،تادلولا ةبسسن عجارتو تاجيزلا ةبسسن راسسحنإا
.هداعبأا لكب دوجولل ًارسشابم ًاديدهت
ةدّحوم ةطخ لجأا نم نواعتلاو فتاكتلا انيلع انه نم
زــفاوا نــم ةــموــظــنــم لــخ نــم ،عــسضوــلـــل ىّدسصتـــت
ةسسينكلا ةياعر ققحُي ا ،ةمئادلا ةعامتجإلاو ةيداسصتقإلا

ا اهفارنمؤو اهمسسإاب.
ةيعامتجإلا نوؤوسشلا ةن ع ،ةينوراا ةطبارلل ناك دقل
اذه ىلع ةءاسضإلا يـف ةردابا فرسش ،ةيلخادلا ةطسشنألاو
ًاديلقت تاب يذلا يعاـما سسرـعـلا اـهـمـيـظـنـتـب ،عوـسضوا
ةرسشابم ةياعرب ،لوليأا رهسش نم دحأا لوأا ّلك ماقُي ًايونسس
طسسو ،يكركب حرسص يـف كريرطبلا انيبأا ةطبغ نم ةركو
يقيقا حرفلاب هقمعو ناإلا ءفد اهيف جزت ةيلافتحإا
.او با ىلع بولقلا داإا سسكعي يذلا

82 نسضتحي ةـعـباـسسلا هـتـخـسسنـب يـعاـما سسرـعـلا وـه اـه
،ءاسسؤورلا سسيئر مامأاو ،برلا حبذم نم نومّدقتيسس ًايئانث
سسدقا ثولاثلا مسسإاب اومَسسويو ،ةيدبألا «معن» ـلا اولوقيل
.موتا ردقلا وهو ،توا لإا مهنيب قّرفـُي ل ًاجاوزأا
يتلا ،سسرعلا تاقفن ادع ،ةيعامتجإلاو ةيداا زفاوا ّنإا
دنسست يتلا «ةسصحبلا» يه ،ةينوراا ةطبارلا اهب لفكتت
ثدا اذه ةسسسسأا بوؤود داج لمع نم ّدب لو ،ةيباا
.لوقا لك لمسشتل زفاوا ريوطتو
ةنجللو كريرطبلا انيبأل ًاركسشو ...ناسسرعلل كوم فلأا
اذه يمعادلو ةطبارلا يـف ةطسشنألاو ةيعامتجإلا نوؤوسشلا
ةكلح ءيـسضـُي يذـلا رـمـقـلا ىـقـبـيـسس يذـلا ،رـّيا ثدا
دوقولا نوـكـت نأا اـهديرـن تارداـبـم إا اـنـعـفديو ...لـيـلـلا
.هرّّذو هنماسضتو انعمت ةسضهنل يويا

:يعامجلا سرعلا
رّذجتو نماضت
سوميلق ناوطنأ بيقنلا
ةينوراملا  ةطبارلا  سـيئر

«ناسسنإا هّقرفُي  ،هللا هعمج ام»
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نوؤشلا ةـنــجــل تبأد يذــلا يعاــمــجــلا سرــعــلا ّدــعــُي
،ةينوراملا ةطبارلا يف ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا

ىعستو ،ةطبارلا اهب رخافت يتلا تازاجنإلا زربأ نم
ةرـخازـلا ةـنـجـلـلا هذـه رـبـع اـهـلـيـعـفـتو اـهرـيوـطـت ىــلإ
ىلإ ةيعاسلاو ،ةءاطعملاو ةردتقُملا ةباشلا تاقاطلاب
ينوراملا ناـيكلا اذه ةكرحل يعامتجإلا دعُبلا قيقحت
،رقهقتلا فرعت ال ةميزعو داـنعب ىعسي يذلا عماجلا

مامأ ةعَّرشُم لبقتسملاب لمألا باوبأ ءاقبإ لجأ نم
ىقبي اهنم ،ةلئاع ءانبل هل تاناكمإلا ةحاتإو ،بابشلا
باــبشلا نوــكــي نأ ًالــيــلــق سيــلو .رــمــتسيو ناــنــبــل
ذـنـم دّدـجـتـي رـيـبـك ثدـح عـم دــعوــم ىــلــع ينوراــمــلا

سّدقُملا جاوزلا ّرسب بولقلا هيف دحّتت ،عبس تاونس
سرعلا اذه مسارـمـل ينوراـمـلا كرـيرـطـبـلا ةـكراـبـمو
مامتهاب ينانبللا عمتجملا هرظتني ًاديلقت تاب يذلا

.ةعباـتـُمو

هذه ةيرارمتسا ليبس يف دهُجب لخبت مل ةنجللا ّنإ
ينوراملا بابشلا لمحت زفاوحب اهزيزعتو ،ةبسانُملا
يتلا تاقفنلا رصتخت زفاوح .جاوزلا ىلع لابقإلا ىلع
اـهـيـلـع ءاـنـبـلـل صرـفـلا ءِّيهـُتو ،ناسرـعـلا اــهدــّبــكــتــي
روعشو ةقثو ناميإب ةديدجلا ةايحلا يف قالطنإلاو

.مهرادقأل نيكورتم ريغ مهنأب قداص

نم ًاـّيئاـنـث82 مّدقـتـي6102 لوــلــيأ نــم عــبارــلا يف
نم جاوزلا ةكرب اوـلاـنـيـل ةـيـناـنـبـلـلا قـطاـنـمـلا فـلـتـخـم
سرطب ةراشب رام لانيدراكلا ةطبغلاو ةفاينلا بحاص

طسو ،يكرـكـب حرصل ةـيـجراــخــلا ةــحاــبــلا يف ،يعارــلا
اهل بتكُيس ةبسانم يه .حرفلا ءاوجأو ةجهبلا ملاعم
لـَبـِق نم داـجلا مازتلإلا لضفب ،عسّتتو رمتست نأ

اهليوحتو ،نينسلا ّرم ىلع اهسيركتب ةنجللا ءاضعأ
هــيــفو سرــعــلا لــبـــق جاوزألا بكاوـــت ةسّسؤم ىـــلإ

ميق يدهتست ةينورام ،ةينانبل تالئاع ءانبل ،هّدعبو
.ةيماسلا هميلاعتو ،حيسملا ديسلا

لصحيس يتلا زفاوحلاـب رـيـكذـتـلا دـيـفـمـلا نـم هـّلـعـلو
،يعامجلا سرعلاب ةكراشُملا لالخ نم جاوزألا اهيلع
دــُنست يتــلا ةصحــبــلا ةــباــثـــمـــب» لاـــح ِّيأ يف يهو
.«ةيباخلا

ّكش نود نـــم سّسؤــــُيس يعاـــمـــجـــلا سرــــعــــلا ّنإ
بابلا حتفيو ،ةيعامتجإ - ةيحور تاردابمو تاوطخل
بابشلا طابترإ زيزعت ىلإ فدهت ةديدج ٍراكفأ مامأ
لـمألا ةـلـعُش ءاـقـبإو ،هـنـطوو هـتسيــنــكــب ينوراــمــلا
ةـمـئادو ةدـقـّتــُم لاـعـفأ ىـلإ دوـعوـلا لـيوـحـت ناــكــمإب
.جُّهوتلا

ةريثك تابسانمل ىبقُعلاو ...ناسرعلل كوربم فلأ
،ضرألا يف رُّذجتلاو ،ءاطعلاو ناميإلا حرف اهرمغي
خمشيو مهعم نانبل ضهنيو نانبل ةنراوم ضهنيل
.مهب

ًاديلقت تتاب ةردابم :يعامجلا سرعلا
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

: ةنجللا سيئر
سجرج يداف روتكدلا

: يذيفنتلا سلجملا وضعو ةنجللا رّرقم
جاحلا جروج ذاتسألا
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ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

يناتسب وج سدنهملا
رغاد وب يداف ذاتسألا
هيبرط لكيه يغام ةسدنهملا
 دوّحل يليإ يماحملا
رقص ضايف وبأ الردنس ةروتكدلا
 يعاق لوب ديسلا
يروطامع ناوطنأ سدنهملا

سنوي وب قيفوت ديسلا
قوط يناه بالا
 مرك لاشيم ديقعلا
سوميلق يليإ يماحملا
ةمعط يجان ذاتسألا
دوّحل ديجم دوّحل يماحملا

 ةنجللا رّرقم                                                 ةنجللا سسيئر جاحلا جروج ذاتسألا                                 سجرج يداف روتكدلا

ءاصضعألا
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دولخلا ةياكح يكحت ءارضخ ّلظتل ،زرألا ةباغ ريجشت ةداعإل ًامعدو ،ةينوراملا ةطبارلا نم ةردابمب
تاـبثلل ةمالع ،يناسنإلا ريمضلا قامعأ يف ةلِّغوتم ،اهبساورو لابجلا تاماه ةلّلكُم ،لايجألل
لكايه اهباشخأ تناكو ،ميدقلا دهعلا رافسأ اهنع تثّدحت يتلا ةباغلا يهو ،روصعلا ّرك ىلع
،ناوجرألاو ةيدجبألا ملاعلا ىلإ تلمح ًاـنفسو ،ةدابع

ءاضعأ مسإ ىلع تازرأ عرزل ةباغلا هذه نم ةحاسم ،اشيداق – زرألا ةيمحم ةلاكو تصّصخ
سارعألا يف برلاب نولّلكتي نيذلا جاوزألاو هنم ةقثبنملا ناجللاو ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا
 .يكركب يف ماع لك يرجت يتلا ةيعامجلا
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ناسرعلا
6102 ماعل





ناسرعلا
6102 ماعل

ةراشب قيفش ميرك
ناي هبوط سيكرس سيلا ينآ

ريفص ميعن فزوج
روصنم يليإ اتير

سايلإ سويناط عيبر
عياط هللا ةمعن لمأ

ودبع رانرب وج
سابع ميركلا دبع ينافيتس

مناغ ايحزق يليإ
فاكس هللادعس نيفزوج

سوّنط لاشيم سايلإ
ةريمس يليإ نيرتاك

رونلادبع فزوج نايلوج
نوع ليمك ايرام
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مشاهلا ديمح جروج
ماغرد لبرش اليل

مشاهلا نوطنأ دايز
نوع رصان يناف

نوطنأ نوطنأ سيروم
ركاسع سجرج ناهيج

نيساس كاج سويناط
فسوي داليم اينوص

ردان نومير سايلإ
نيدلارصان جهدم نيراد

دوواد يبأ ينوط ريبور
فسوي هيجور اتير

رفظم ضّوعم ليمج رايب
عيابلا دوج اكيسج

ناسرعلا
6102 ماعل





يريوخلا ميهاربإ رايب
يريوخلا سايلإ يلاتن

نافطسإ رايب لبرش
رتاسلا دبع لاشيم نيباس

ةدايز يداف ريشب
ليساب لداع الريم

دسلا ميعن يليإ
مجن داليم يمير

بويأ سويناط جروج
رومس ليمأ زيريت

قوزر نورام ريشب
يناروحلا نورام نيفين

سويناط ليمأ ينوط
اجاوخ نومدا ايتافتسا

ناسرعلا
6102 ماعل

72 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





92 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

يواحلا نوطنأ سايلإ
دشار وب سايلإ ىور

يروخ هللادعس سايلإ ويرام
هللا قزر سيروم ةراس

فاصآ ويمور فلودر
زوريك لاشيم نيتسيرك

زوريك ليبن يليإ
سرطب ماسب يسنان

يدادغب ليلخ فلار
اموت لاشيم زيرت

ونيعبلا نيمأ سايلإ
اروجنانفراب يلاتان

يكاتنإ ليبن يداش
نيهاش فسوي ىنر

ناسرعلا
6102 ماعل







يعامجلا سرعلا |23
6102 ةينوراملا ةطبارلا



33 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

سرعلا
يعامجلا
ينوراملا

5102 ماع



يعامجلا سرعلا |43
6102 ةينوراملا ةطبارلا



53 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا



يعامجلا سرعلا |63
6102 ةينوراملا ةطبارلا



73 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا









14 |  يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ةديدجلا انتايح انل كوربم

يفيصقلا لبرش
بيغز اترام &





34 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

رمعلا ىدم ىربكلا انتحرف ْمدتل

مرك وج
يدفصلا يلاتن &





54 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

بحن نمب جاوزلا ةحرف نم ربكأ ةحرف ال

يضاق لاشيم
يتيشدح ارامت &





74 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

اعم انحرف
ً
اعم ةايحلا لمكنل 

ً

ريقش ايحزق
مرعلا ةبيجن &





94 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

نك
ّ

 ىقبنسو ...نيسورع ا

يريوش عيبر
ناليم الرب &





15 |  يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

احرف انتايح ْنكتل
ً
ةايحلا لاوط 

ليوطلا ينوج
ىسوم ينافيتس &





35 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

لك اـنـّبح ومنيل
ّ
رثكأو رثكأ موي 

ديبع سايلا
ميهاربا ايمار &





55 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

لضفأ ةايحل انضعبل انيسفن انرذن

ابيلص سايلا
يزوكانلا ىملس &





75 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

امعن لوقنل هللا مامأ انفقو
ً
ةّيدبأ 

كيدلا داج
يسدقم ناهج &









16 |  يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ةّيحيسم ةلئاع نيوكتب ةحرفلا لمتكت

قادرج يداف
نوطنأ وب يمير &





36 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

اعم ىقبنل اهانلق معن
ً

ينارمس ليمج
دوّبع الور &





56 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ءيش انقّرفُي الف ةّيوس انعمتجإ

لياربج يليا
يروخ لاتنش &





76 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ادحاو انك
ً
زلا ىلع نانثإ نحن نآلاو 

ّ
نم

ردنكسا ينوط
دشار وب انومار &





96 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ادغ
ً
ت ةّيحيسم ةلئاع ينبن 

ُ
برلا يضر

رغاد كاج
ىسيع اتير &





انيف هتريمخ لعجو انجاوز هللا كراب

ينالعشم هيزن
برح نيلا &

17 |  يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





37 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

اعم ىقبنسو انتايح مويلا انرتخإ
ً

ضّوعم ويرام
ركع يبا لاتسيرك &





نلا هذهل اي
َّ

نلاب انيتأتس يتلا مع
ِّ

مع

نالبق سيكرس
قوشاخ ةهزن &

57 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





77 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ةايحلا قيفر انرايتخإ ةايحلا يف ام لمجأ

ناشهج يحبص
وض ىدن &





ةّيحيسم ةلئاع سّسؤنل كديب يدي

يروخلا لبرش
ناويد وبأ اريف &

97 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





18 |  يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

لكل
ّ
برلا يضـرُيل هتايح كيرش درف 

سنوي يليا
رولويزوا افيا &





بحن نمب نارتقإلاب انتينمأ انققح نحن

رقشالا ويرام
همعن اينار &

38 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





58 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

هللا اياطع يف رمعلا يضقنل انجّوزت

نيساس كيرتاب
ناميلس ايسيرتاب &





دبألا ىلإ معن انلق موي ماـّيألا ىلحأ

روصنم ويرام
ميحر نيباس &

78 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





98 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

زلا قدصأ
ّ

قدصلا ىلع ّينبملا كلذ جاو

لفون يداش
ردان نير &





هرونب ايحن نأ برلا لكيه يف انمسقأ

يريوخلا ينوط
راطيب الايد &

19 |  يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





39 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ةايحلل معنو انرمع كيرشل معن انلق

سبع لبرش
نيز اكيسجد &





اهب رختفن ةلئاع انل نوكتل انعمتجإ

دعس ايليا
يروتنعلا لاكساب &

59 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





79 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

لح انجاوز ةظحل يف
ّ

انيف هللا ةمعن ت

نورام نيهاش
يجراصق دولك &





انل ةيداه نوكتس ةسّدقملا ةلئاعلا

ليلخ وبا وج
اقول رحس &

99 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





101 |  يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ن نوكت نأ هلإلا ةمعنب لمأن
َ

ةّيدبأ انُمَع

بيبح جروج
راّجح لاكساب &





ةلبقملا انتايحب حرفنل دحاولا ّبرلا انكراب

اّنح متاح
ليافور لاكسب &

301 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





501 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

نلا فعاضتتل نينثإ انرص
ّ

انيلع مع

رصن نايتسيرك
ةمحر ليوج &





اعم اهيضقنس يتلا ةايحلا لمجأ ام
ً

قوط ينور
ومدآ يسنان &

701 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





901 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

دحأ انقّرفُي الف انعمج هللا

دروك الوكين
ريقش ىنم &





اركش
ً
انجاوز ةكرابم ىلع بر اي 

ناربج نالآ
نوتيب سق ينومش &

111 |  يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا





311 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

اعم ماوّدلا ىلع ىقبنل معن اهانلق
ً

ةبهو سايلا
ناعنك اسلا &









711 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

نم ةّيح تاداهش
ّرس تلّبقت تالئاع
سارعألا يف جاوزلا
ةقباـسلا ةـيعامجلا





911 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

سارعألا رارمتسا يف بوؤّدلا اهلمع ىلع ةينوراملا ةطبارلل ركشلا ّلك ركشلا
.اهقُّلأتو اهحاجنو ةيعامجلا

يبلق هراتخا يذلا جروج يتايح كيرشو انأ معِن نم اناطعأ ام ىلع ًالّوأ هللا ركشن
لوصولل انتدعاس يتلا ةينوراملا ةطبارلا ركشنو .ًاـّيوس ةايحلا هذه لمكُنل يركفو
سرطب هللا رصن رام كريرطبلا ةطبغ ةكربو ،برلا ةكرب ذخأو يكريرطبلا حرّصلا ىلإ

.يجوزلا انتيب كرابُتل ةيوبابلا ةكربلاو ،ريفص

ّنأ يف نمكت ىربكلا ةداعّسلا َّنكل ،تاّقشملاو بعاتملا اهبوشت ةيجوزلا ةايحلا
يجوزو انأ .ةبلصو ةنيتم سسُأ ىلع ةلئاع سيسأت هنم فدهلاو ةكارش جاوزلا

نيتنباب انقزر هنأل هللا ركشأو ،نامهافتم اننأل ًاعم انتقالع ةيادب ذنم ناديعس
.اسنافو انيج :نيتليمج

هبلقبو هينيعب ينذخأ هنأل يجوز ّبحُأو ًاريثك يتلئاع ّبحُأ انأو ،لماكتم ّيئانث نحن
.رخآٍملاع ىلإ ريبكلا

جروج
&ءايض





121 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

.رمعلا ىدم ميرم ءارذعلا ةعافشو برلا ةدارإب ّرمتستس يتلا انتّصق ةيادب تلَّلَك ةـّيدبأ «معن»
.ىمسألا انفده تحبصأ ىتح انفراعت ةرتف لالخ اهيلع انقفّتا يتلا ساسألا ةطقنلا ناك يسنكلا جاوزلا

ّمت يذلا يعامجلا سرعلاب انملع ،فيلاكت نم هبّلطتي امل ًارظن جاوزلا رارق ذاخّتا يف ًاريثك اندّدرت نأ دعبف
.انجاوز ةوطخ ىلع هاضرو انيلع هللا ةكربب انرعشف ،يكركب يف ةّرم لّوأل

ةصرفلا هذه مهعم انكراشت نيذلا صاخشألا نم ددع نيبو اننيب هللا عمج ،يكريرطبلا حرّصلا يفو
.هللا هسّدقو هكراب ّيعامج سرع نمض ًاعم انجّوزتف

معنأو برلا انأفاك ،اهيلع ةظفاحملا انيلع ةمعن هرابتعاب هل انريدقتو جاوزلا ّرسل انسيدقتو هللاب انتقث ةّوقلو
ةيبرت امهتيبرت ىلع يجوزو ُتقفّتإ امهباجنإ ذنمو .رهشأ5 لبرشو تاونس5 ويجروج ،نيدلوب انيلع
  .ةسينكلا ميلاعتب  ةمزَتلُم ةحلاص ةيحيسم

نأل اذه انموي ىتح هليصافت لك رّكذتأ تلز ام ذإ ،جروجو انأ اهب انمق ةوطخ لمجأ ناك يعامجلا سرعلا ّنإ
.يكركب ناّمُعي اناك ةداعسلاو بحلا

كلذكو ،انجاوز حاجنإ ليبس يف دِهجو عبات ،ةينوراملا ةطبارلا يف درف لك ًةركاش يّلصُأو ًامئاد رّكذتأ
انل نومِّدقُيو انوعباـتـُي اولاز ام نيذلا ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأو رِّرقُمو سيئر
.انهجاوُت  ةلكشُم يأل لولحلاو حئاصنلاو ةدعاسملا

سرعلا ىلإ ّمضني نأ ،ةيحيسم ةلئاع نيوكت يفو يسنكلا جاوزلا يف بغري يئانث لك وعدأ كلذل
.ةينوراملا ةطبارلا ةدعاسمو معد لالخ نم هريغ عم جاوزلا ّرس كراشتيو ،يعامجلا

جروج
&لشيم





321 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

ةطبارلا عم يعامجلا سرعلاو نحن
ديرف راـبتخإ ...ةينوراملا

9002 ةــــنس لّوألا نــــيرشت نــــم عــــباسلا يفــــف
ًايئانث انرص0102 فيص يفو .يتجوز ىلإ تفرعت
ةيفطاعلاو ةيركفلا ةيـحاـنـلا نـم ًاـجضاـنو ًاـمـغاـنـتـم
الــخ اــم ...ةــيــعاــمــتــجإلاو ةــيسفــنــلاو ةــيــحورــلاو
انمّدقت مامأ قئاع هنأ نّيبت يذلا يداملا عوضوملا
.سدقملا جاوزلا ّرس وحن
،نيريبك حاحلإو ناميإب ةّيهلإلا ةنوعملا بلط دنع
يزقلا ينوطنأ يروخلا لـَبـِق نم لاصتا ينلصو
ىـلـع ينـعـلـطـُيو ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلاـب ينـفّرــعــُي
1102 يعاـمـجـلا سرـعـلا ىـلإ باستـنإلا ةـيـناـكــمإ
نم يجاوز لقتنإ اذكهو .يكركب يف ماقُي يذلا
 .عقاولا ىلإ ملحلا نم سيوج يتبيطخ
سرعلا يف رخآ  ًادعُب سيوجو ُتربتخا ام ناعرسو
ةـيدرـفـلا ةـلاـحـلا نـم جورـخــلا وــهو الأ ،يعاــمــجــلا

 .ّيسنك ّيروهمج دعب يف لوخدلل
نم ّيأل مامتهإلا ِلون مل ،سرعلل ةئيهتلا يف
ةطبارلا لمع قيرف ناك لب ،تاريضحتلا ليصافت
لغاشلا انلغش يلاتلاب ناكف .ءيش لكب ّمتهي
سدقملا جاوزلا رس رهوج يف صوغلا ،انّمهو
  .ةلماشلا ةّيناسنإلاو ةّيحورلا ةئيهتلا قيرط نع
سملن نأ انل تحاتأ ةصرف ناك دقف سرعلا اـّمأ
مـيـلشروأ يف ةـقـبسمـلا ةـكراشمـلا دـيـلا سمــل
ةبتر سأرتي كريرطبلا اندهاش دقف .ةـّيوامسلا
ميظنتلاو ،ةنهكلاو ةنراطملا فيفل عم ليلكإلا
اننأكو ... ةقيرعلا ةقوجلاو ةيقارلا ةنيزلاو بيهملا

ًادـجـم ضيــفــي ّيواــمس ّيمــيــفوراس سرــع يف
ًانادجوو ًاناطلسو ًالامكو ةمظعو ىنغو ًالامجو
. ًاميظع ًاحرفو
ةينوراملا ةطبارلا عم يعامجلا سرعلا ّنإ معن
.ةيتآلا لايجألا ىلإو اندالوأ ىلإ هلقنن ديرف رابتخإ

عيبر
&سيوج





521 | يعامجلا سرعلا
6102 ةينوراملا ةطبارلا

.«ناسنإ هقّرفُي ال هللا هعمج ام»
،كيرطبلا ةطبغ انجاوز كرابيو ًايوس رمعلا يضمن يك انرمغ بحلا ةمعنب هللاو ،انتعمج ةفّدصلا ّنإ
...انجاوز ةكرابمب ،انلاخ وهو ،رطم سيول بألا ةكراشمو مظعألا ربحلا نم ةكرابم ىلإ ةفاضإلاب

،بحلاو مارتحإلاو ةقثلا اهنم ،ةتباثو ةخسار سسأ ىلع ىنبُت امدنع حاجنلاب ةيجوزلا ةايحلا للكتت
ميلاعتلا قفو ةرسأ انّوكُيف ًادحاو ًادسج احبصُيل ةايحلا تابلطتمو تابوعص ناجوّزلا ىّطختيف
.ةحلاصلا ةيحيسملا

ىلإ عمتسا نأ دعب يذلا ،ريده وب قيفوت بألاب يقتلن نأ ردقلا ءاش ،ةبوطخلا نم نيتنس دعبف
يف ّيعامجلا سرعلاب كارتشإلل ةـّينوراملا ةطباّرلا ىلإ ٍبلط ميدقت انيلع حرتقإ يلئاعلا انعضو
.معّدلا ّلك انل تمّدقو تبواجت يتلا ةطبارلا نم انمدقتف .يكركب

انسسحأو ،ةـّبحملاب نيرومغم ًاعيمج اـّنك دقل .ةجردلا هذهل رثؤم يعامجلا ليلكإلا ّنأ فرعن نكن مل
ةسينكلا ةعامج شيعن نحن لب كانه اندحول انسل اننأبو ،نيرخآلا حرفب الإ لمتكي ال انحرف ّنأب
نيذلا نيرخآلا ةداعس يف رّكفنل انسفنأ يف ريكفتلا ىسنن ثيح ،عوسي انعمجي ،ةـّيقيقحلا
.ةداعسلا اـننوكراشيو اـنتـّبحمك ٍةـّبحمبو انحرفك ٍحرفب ةيجوزلا ةايحلا ىلع نولبقُي

،ةينوراملا ةطبارلا يف انودعاس نيذلا ّلك ىلإ ركشلاب هّجوتن انلز ام ،انجاوز نم نيتنس دعب مويلاو
ىلع مهئفاكُي نأ هللا نم بلطنو .ةيحيسم ةلئاع نيوكتل ،ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل ًاصوصخ
.مهمامتهإو مهبعت

لابر
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جاوزلاب ادحتي نأ يأ ،ةأرمإب لجر داحتإ ينعت ةدحولا
 .ًادحاو ًادسج اريصيف
نـيـنـيـمأ ناـجوزـلا نوـكـي نأ ينـعـت ةـيــجوزــلا ةــناــمألا
.ةايحلا ىدم سّدقم دهعك رخآلا هاجت دحاولا
نيجوزلا نيب داحتإلاو ةـّبحملا رارمتسإ وه تابثلا
.امهقّرفُي ءيش الف ،بعاصملا نم مغرلا ىلع

،يحيسملا جاوزلا فّرعُت تازيم ثالث راصتخإب هذه
اعمتجإ نينثإ نيب ةكارش وه جاوزلا ّرس ّنأ ىنعمب
.يدبأ دقعب اللكتو بحلاب
ةـــيداصتـــقإ فورـــظ لــــظ يف اــــنــــبــــح ةّصق تأشن
هللا ىلـع لاـكـتإلا اـناـفـك نـكـلو .ةرـهاـق ةـيـعاـمـتـجإو
يطخت انعطتسإ هلالخ نمو ،ءيش لك لّهسُيل
.ةينوراملا ةطبارلا لضفب تابوعصلا
،نانبل يف ةينوراملا ةفئاطلا رود نع ثدحتن امدنع
يتلا ةينوراملا ةطبارلا رود اننهذ نع بيغي ّالأ بجي
باـبشلا اـهـنـم يناـعـُي يتـلا لـكاشمـلا ىـلإ تهـّبـنـت
،مهتاحومطو مهمالحأ قيقحت نود لوحت يتلاو
نيبغارلا ةدعاسمل يعامجلا سرعلا تمّظن يهف
.نيسورعلا ىلع تاقفنلا نم ريثكلا ريفوتو جاوزلاب
نمو ةيباجيإ ةوطخ يعامجلا سرعلا ربتعُي اذهبو
تاـجاـيـتـحإلا قـقـحــُي هــنأل ،ةــيرصعــلا لوــلــحــلا لضفأ
،لافطألا باجنإو ةرسألا نيوكت ةيحان نم ةيناسنإلا

ىـلـع يعاـمـتــجإلاو يسفــنــلا رارــقــتسإلا نــّمؤــُيو
.ةيعامتجإ ةرورضو ًايساسأ ًابلطم هرابتعإ

اذـه يف ًاــّيـئاـنـث اـنراــبــتــعاــب ،اــنوــمارو ينور ،نــحــنو
طــلسن نأ اــنــب ردــجــي ،يماسلاو يقارــلا عورشمــلا
ةطبارلا هب تماق يذلا رودلا ةيمهأ ىلع ءوضلا
اهفوقوو اهمعدو اهتمهاسم ةيحان نم ةينوراملا

ةلئاعلا سيسأتو جاوزلا لجأ نم ،ريبك ٍّدح ىلإ انعم
انتلـفـطـب ةدّسجـتـم ةرـيـغصلا اـهـترـمـث تحـبصأ يتـلا

.انل جاوز ىركذ لّوأ يف رونلا ترصبأ يتلا «انيلجنأ»
ىدم ىلع ولو ،ةبرجتلا هذه نم هانملعت ام ّلك
ةـبارــق هــيــلــع ىضم يذــلا اــنــجاوز نــم رــيصق تقو
ةسينك يه ةينوراملا ةسينكلا نأ وه ،نيتنسلا
بح زاربإو ناسنإلا لّوألا اهفده ةعماج ةيلوسر
هسيدقت ربع ةسدقملا ةلئاعللو هتسينكل حيسملا

يتلا ضرألاب ًاناميإو ًاتابثو ًةوق انتداز امك ،جاوزلا ّرس
انل تتبثأو ،نيسيدقلا دقرمو ةسادقلا ضرأ يه
باوـبأو رـيـخ فـلأب لازـت ال ةـيــنوراــمــلا ةسيــنــكــلا نأ
.اهسأر وه حيسملا ّنأ امب  اهيلع ىوقت نل ميحجلا

لك انم هلو انسرع حاجنإ يف مهاس نم لكل ًاركش
.ريدقتلا

.ةينوراملا ةطبارلل ًاركش

ينور
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ةينوراملا ةطبارلا انل اهتحاتأ يتلا ةديرفلا ةصرفلا نع ثّدحتن نأ ًاعم انّرسي
.اهميلاعتو ةينوراملا ةسينكلا ّلظ يف داحتإلاب انملح قيقحت ىلع انتدعاسمب

نم انريغ نوريثكو نحن ،4102 ماع هيف انكراش يذلا يعامجلا سرعلا ناك دقلف
نّمم جاوزلاب مهملح قيقحت برد يف ةرثع رجح فقي يلاملا نأشلا ناك نيذلا
.مهتايحل ًاكيرش مهبلق هراتخا

ناك يذلا سّدقملا انجاوز رس ىلع اهيف اندكأ يتلا ةيدبألا معَّنلا ركذتن انلز الو
.اهسيسأت ىلإ حمطن ةلئاع ةروكاب ،بيبحلا انلفط هترمث

  .ةينوراملا ةطبارلل بلقلا نم ًاريبك ًاركش

دايز
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.«مكعم انأ اوفاخت ال» حيسملا اندّيس لوق نم ًاقالطنإ
.ناسنإ هقّرفي ال هللا هعمج ام نأب اـّنم اـّناميإو
،ةنمؤم ةيحيسم ةلئاع ءانب عورشم ...لمألاو ّبحلا راوشم ...راوشملا أدب انه نمو ...جاوّزلا انرّرق
.يحورلا ءفدلاو رارقتسإلا حنمت نأ اهنأش نم
يتلا ،ةينوراملا ةطبارلا ىلإ اناده هللا نأ الإ ،ةدّيج ةيداملا انتلاح نكت مل ،جاوزلا انرّرق امدنع نكلو
ةيلخادلا نوؤشلا ةنجل ًاصوصخ ،نيلوؤسملا ىلإ سيئرلا نم ،ميركلا اهلضف ًادبأ ىسنن نل
ةدعاسمو نوع نم انيلإ اومّدق ام ىلع هللا مهأفاك ،ًءاضعأو ًارِّرقمو ًاسيئر ،ةيلخادلا ةطشنألاو
ةطبغ ةكربو حيسملا عوسي ةيانعو رظن تحت ،ةيوامس ةروص انل اومسرو انوقفار نيذلاو ...انجاوزل
 .يعارلا سرطب ةراشب رام انيبأ

.مكعيجشتل ًاركش
وج» لوألا اندولوم ترمثأ ،ّبح ةلاح شيعن نحنو ،ةنسلا ةبارق انجاوز ىلع ىضم دق اه ...
roinuJ ».
.«نيرخآلل اـنـتـّبحم أدبت نأ بجي تيبلا يف ّنأل ،كتيب يف ةـّبحملا سِرام» :ازيرت مألا تلاق امكو
.نيرخآلا ةـّبحمل ساـيقم اهنأل ءيش ّلك لبق هللا ةـّبحمو ،ةيحيسملا اـنتلئاع ةزيكر ةـّبحملاف

ةينوراملا ةطبارلل ًاركش
عوسي ًاركش
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سرعلل انرايتخإو .انمامتهإ ةمق يف انجاوز انلعج اذهل ،ةأرملاو لجرلا نيب سّدقم طبار جاوزلا
انعامتجإ ناكف .انتايح يف تلصح يتلا رومألا لمجأ نم ناك ةينوراملا ةطبارلا يف يعامجلا

ميظنت لضفبو ،انئاـّبحأو انتالئاع روضحب ،برلا حبذم مامأ يكركب يف سّدقملا راهنلا اذه يف
اهعباطب سارعألا لمجأ نم ناك يذلا يعامجلا سرعلا اذه يف ةروكشم ةنجللا ةعباتمو
.يعارلا سرطب ةراشب رام كريرطبلا ةطبغ ةكربب ًالَّلكُم زـَّيمُملا

رخآلا ىلإ عامتسإلاو لصاوتلاو ةيجوزلا ةايحلا حور قدّصلا انلعَج ،انجاوز ىلع ةنس رورم دعب
نحن اهو .لهسأ ةقيرطب ةبعصلا تارتفلاو ةايحلا تاطوغض يّطخت ةليضف انبسكأ ام ،مارتحإب

نوكن ،هب ءانتعإلاو انلفط ةيبرت ىلع اننيب ام يف نواعتلا لالخ نمو .انـّبح ةرمث ًادولوم انقزُر دق
.صالخإلاو ةـّبحملا ىلع ةينبم ةيحيسم ةلئاع انسّسأ دق

نآ
ينو&
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تاعامتجإو تاريضحت
ينوراملا يعامجلا سرعلل
6102 ماعل





ةينوراملا ةطبارلا زكرم يف ءاقل
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 يكريرطبلا حرّصلا يف ةطبغلا بحاص عم يحور ءاقل











ًاـّيونعمو ًاـّيدام انومعد نيذلا ّلك نم
،انتّلجم تاحفص ىلع نالعإب اومهاس نيذلاو

انركش عفرن امك
،انتريسم بورد ىلع ةعمش اوءاضأ نيذلا ىلإ

.ءاطعلا حرف نم ديزملا مهل ىّنمتنو

،ةيدبأ مَعنب مهتاوطخ لّلكنل انب اوقثو نيذلا ىلإو
مهرايتخإ نسح ىلع هللا ركشن

.ّبرلا يضرت ةّيحيسم ةيجوز ةايح مهل ىّنمتنو

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل مّدقتت
ركشلا ليزجب
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ةينوراملا ةطبارلا
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

نم مّدقتت

ينانبللا شيجلا ةدايق
يلخادلا نمألا ىوقل ةماعلا ةيريدملا

يندملا عافدلا

ركشلا ليزجب

ركصشت امك

كيلسكلا سدقلا حور ةعماج
يكركب يف ةينوراملا ةيكريرطبلا ةرئادلا يف ةبيبشلا ةيوعار بتكم

ةينوج يف يدلبلا سلجملا ءاضعأو سيئر
aetalP ةسّسؤم

ينوراملا فاّشكلا
DCJ ةيعمج

erèimuL éléT ةّطحم
VTM ةّطحم
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