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لانيدراكلا كريرطبلا ةطبغ
يعارلا سرطب ةراشب رام
قرشملا رئاسو ةيكاطنإ كريرطب
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لانيدراكلا ةفاين
ريفص سرطب هللارصن رام
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يعارلا سرطب ةراشب رام كريرطبلا ةطبغ ةملك
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: سيئرلا
: سيئرلا بئان

: ماعلا نيمألا
: قودنصلا نيمأ

:ءاضعأ

سوميلق ناوطنأ بيقنلا
ضّوعم قيفوت ذاتسألا
ميكاو ناوطنأ ذاتسألا
سجرج هدبع روتكدلا
يروخ ناوطنأ روتكدلا بيقنلا
نيطنطسق ناوطنأ ذاتسألا
جاحلا جروج ذاتسألا
ركيرك فزوج روتكدلا
ةمعن فزوج ذاتسألا
رطم ليهس ذاتسألا
نافطسإ لبرش ريفسلا
نيز يتراب ايلع ةيماحملا
باهش الراك ةيماحملا
 حالم لازغ نيتسيرك ةيماحملا
لاحرس نورام روتكدلا
زيزع سواردنإ ىدن ةيمالعإلا
يروخ ديلو يماحملا

ةينوراملا ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا ءاضعأ







يتلا ،ةعـماـجـلا ةسيـنـكـلا رارسأ دـحأ وـه ،جاوزـلا ّرس
مسرتو ،ةيعامتجإلاو ةيحورلا اهتيوه اهـنـم لـّكشتـت
عمتجملا يف ةرثؤمو ةلعاف اهتيرارمتسإ ةطيرخ اهل
،لسنلل ةظفاح ،ةكرابم ةسّسؤم وه جاوزلاف .يناسنإلا
رصتقت الو .ةيرشبـلا ةاـيـحـلا ةرود رارـمـتسإل ةنـماضو
ىلع الو ،هبكاوت يتلا ةينيدلا سوقطلا ىلع هتيمهأ
ىلإ كلذ ىّدعتت  لب ،هعبطت يتلا ةيلافتحإلا رهاظملا

ةيحيسم ةلئاع ءانب وهو ،ًاقوصل ّدشأو قمعأ وه ام
نواعتلا اهدوقيو ،ةّبحملا اهدوست ،لئاضفلاب ةلّمجتم
.عمتجملا يف ًالعاف ًارصنع نوـكـتـل ،ءاـحـمس ةباـحرـب
تارثعو تابوعص نم هروتعي ام ىلع ،يسنكلا جاوزلاو
ًاهانتكإ رثكألاو تبثألا وـه ىـقـبـي ،هذـه اـنـماّيأ يف
يذلا ،يرصانلا ميلاعتو ،ةيحيسمـلا ةناـيدـلا ةيـحورـل
ًارباع ،رهاطلا همدب انماثآ ًايحام ،بيلصلا ىلع انادتفا
ًاهّجوتم ،بونذلاو اياطخلا هنارفغب نئاغضلاو داقحألا
فرعي يذلا حلاصلا يعارلا ةروص ًادّسجم ،انم ّلك ىلإ

 .هفرعت هفارخو هفارخ

سرعلا» ةركف تقلطأ امدنـع «ةيـنوراـمـلا ةطـبارـلا»و
ريكذت اهسجاه ناك ،تلخ تاونس عستل «يعامجلا
عّقوُي دقع دّرجـم سيـل ،يسنـكـلا جاوزـلا ّنأب باـبشلا

ءاقللا ةورذ لثمُي سّدقم طابر وه لب ،ناكيرش هيلع
لفحت ام ّلكب قباع يناميإ ّوج يف ،دسجلاو حورلا نيب
.ةرباعلا تايداملا زواجتي قّلأتو ءاهب نم انسوقط هب
ةرهاظل يّدصتلا ناك اهيدـل رـبـكألا سجاـهـلا نـكـل
انبابش نيب ةرشتنملا «ةسونعلا»و «ةيرسقلا ةيبوزعلا»

،ةلاطبلا يّشفتو ،ةيداصتقإلا ةقئاضلا ببسب انتاباشو
طاسقألاو ،نــكسلا ةمزأو ،ةعضاوــتــمـــلا بتاورـــلاو
ةّيـحصلا تاـناـمضلا باـيـغو ةعـفـترـمـلا ةيسردـمـلا
«يعامج سرع» ميظنـت يف تدـجوو .ةّيـعاـمـتـجإلاو

بابشلا نم ديدعلا ّثح يف ًاعضاوتم ًاماهسإ ّيونس
لالخ نم ،ةركبم نس يف جاوزلا ىلع لابقإلا ىلع
تاقفنلا نم ريثكلا رصتخت يتلا زفاوحلا ضعب ريفوت
مهبويج نم اهـعـفد مـهـيـلـع نّيـعـتـي ناـك يتـلا
«سرعلا» اذه لّوحتو .ةليلق تسيل يهو ،ةصاخلا

يحور دعوم ىلإ لب ،ديلقت ىـلإ نـنـيـنسلا ّرـم ىـلـع
،سدقلا حوّرلا ةّوقب بولقلا هـيـف دـحـّتـت ،يعاـمـتـجإ
تاماهلا لّلكتتو ،ةيدبألا «معنلا»ـب ةنسلألا قطنتو
حيسملا ديعاوم دحأ ققحتيف ،ةماركلاو دجملا ليلاكأب
هبيلص ةمظعب نينمؤملا نوصي يذلا سّدقملا ّرسلاب
يتلا ةيهانتماللا هتّبحمو ،دودحماللا هّونحو ،رفاظلا
ناميإلا ىرذ ىلإ ةئيطخلا ضيضح نم ناسنإلا عفرت
ضرألا ءاقل يف ،حورلا رئانم نم هلئاضف ّعشت يذلا
- حبص اهدّدرن يتلا ةينابرلا ةالصلا لالخ نم ءامسلاب
صّبرتت يتلا ّرشلا ةسلابأ دجملا كلم انيقي يك ،ءاسم
.انب

. . . دقع ال
سّدقم طابر لب

سوميلق ناوطنأ بيقنلا
ةينوراملا  ةطبارلا  سيئر
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اذهل «يعامجلا سرعلا» ةحئال ىلع يئانث ّلك ّنإ
ةنمؤم ،ةينانبل ،ةيـحـيسم ةلـئاـع عورشم وـه ،ماـعـلا
ةدّيشم ةرّغصم ةعيبب هبشأو ،اهميلاعـتو ةسيـنـكـلاـب
ناسرعلل كوربـمـف .ةيـحضتـلاو بحـلا ةرـخص ىـلـع
باحر يف مهداحتإ رمثُي نأ ،هللا ىلإ عرضنو ،ددجلا
اهعم لصاوتي ةروربم ةّيرذ ،اهاطخ ىلعو ،ةسينكلا
عصرت يتلا رهزلا مجنألاك رشتنيو ،رـثاـكـتـيو ،لسنـلا
.ءاضفلا بحر

ةطـبـغ ةيـنوراـمـلا ةسيـنـكـلا سأرـل رـكشن ،ًاـماـتــخو
،يعارلا سرطب هراشب رام لانيدراكلا ةفاين ،كريرطبلا

فيفلو ،ًايصخش ليلكإلا مسارم ةسائر ىلع هصرح
هذه انكراشُي يذلا نواعمـلا سورـيـلـكإلاو ةنراـطـمـلا
كريرطبلا دّيسلل ركشن امك .ةسامحو حرفب ةبسانملا
لبق مهيف ةيهيجوت ةملك ءاقلإو ناسرعلا هلابقتسإ
ةنهكلل لوصوم رـكشلاو ،سرـعـلـل يمسرـلا دـعوـمـلا
مهل اورّفوو ًايحور ءالؤه اوبـكاو نـيذـلا نـيـبدـتـنـمـلا
.مزاللا يسنكلا داشرإلا

نم ّلك ىلإ نانتمإلاو ركشلا ةفطاـعـب هـجوـتـن اـنـنإو
نم مّدق امب «يعامـجـلا سرـعـلا» حاـجـنإ يف مـهاس
هذه لثمب ّمتيل ناك ام اهالول ،ةينيعو ةيلام تاماهسإ
هذه تحبصأ مهلضفبو ،ةيـهـبـلا ةلالـطإلاو ةقاـنألا
اهرظـتـنـي يتـلا ةزراـبـلا تاـطـحـمـلا نـم ةبساـنـمـلا
نم لوليأ رهش يف مامتهاو ةطبغو حرفب نوينانبللا

.ماع ّلك

عوسي ّبرلا اهّيأ ايف
دجملاب ،كحبذم ماـمأ نوـفـقـي يذـلا كءاـنـبأ لـّلـك
مهلوقع يفو ،ريخلا روذب مهبولق يف ِقلأو ،ةماركلاو
،نارفغلا ةعزنب مهنّصحو ،عضاوتلاب مهلّمج .ةريصبلا
ًادسج اونوكيل ،ةيحضتلاو نواعتلا بورد مهمامأ رنأو
مهب نادزت ،ًانينبو ًاتانب اورهزيو ،ةدحاو ًاحورو ،ًادحاو
ةيهلإلا معِّنلا باوبأ مهيلع حتفتو ،ةعماجلا انتسينك
هللا دعو يتلا رويخلا مهل رفوتو ،مهتايح ىعرت يتلا
ةلـيضفـلا بورد ىـلـع راسو ،هـب نـمآ نـم ّلـك اـهــب
 .ةسادقلاو
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ًاجاوزأ عمجي لافتـحإ دّرـجـم سيـل يعاـمـجـلا سرـعـلا
ليلكإلا ةكرب اولانيل ّبرلا حبذم مامأ ماع ّلك نومّدقتي
انتسينك كريرطب ةطبـغـلاو ةفاـيـنـلا بحاص دـي ىـلـع
سوريلكإلا فاصمو ءاّلجألا رابحألا هطوحـي ،ةيـنوراـمـلا
لـب ؛ءاـقدصألاو لـهألا نـم دشح روضح يفو ،رـّقوـمـلا
ةينوراملا ةطبارلا اهاعرت اهتاذ يف ةمئاق ةسّسؤم حبصأ
ضهنتو ،تلخ تاونس عستل سرعلا اذه تقلطأ يتلا
يتلا ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل اهب
ىلع لمعتو ،رارمـتسإلا تاـمّوـقـم ّلـك سرـعـلـل ّرـفوـت
تامدخلاو زفاوحلا راثكإو عيونتو ،هـثـيدـحـتو هرـيوـطـت
«يعامجلا سرعلا» ّنكل .هيف نيكراشملل اهمّدقُي يتلا
يتـلا ءاـبـعألل يّدصتـلا يف نواـعـتـلا حور لـثـمُي ًاضيأ
ةئشانلا مامأ ةصرف رّفوُيو ،قاـقـحـتسإلا اذـه اـهـمـّتـحُي
ّرسلا اذه لّبقتو ،ةركـبـم ّنس يف جاوزـلا ىـلـع لاـبـقإلل
سّدقملا طابرلا قّثوُي يذلا ةسينكلا رارسأ نم ميظعلا
يتلا تارادملا وحن امهـهّجوُيـف ،ةأرـمـلاو لـجّرـلا نـيـب
هتئيشمل اداقنيو ادّجمتيل ،اـمـهـيـف هللا روضح قـقـحـت
ءىدابم ىلع ةمئاق ةحـيـحص ةيـحـيسم ةلـئاـع اسّسؤُيو
.هتيحورو ليجنإلا

ةينوراملا ةطبارلا هيلا وعدت يذلا يعامجلا سرعلا نإ
.ةقباسلا سارعألل ًادادـتـمإ ةعساـتـلا هـتـخسن يف ودـبـي
مل ،هزّيمت يتلا ةيناحورـلاو ،هـعـبـطـت يتـلا ةيـحورـلاـف
يهو ،نمزلا يف ةدـتـمـم ةسيـنـكـلا رارسأ نأل ،الدـبـتـي
اهنوك ،وطت مل اهيناعمو ،لبت مل كتّدِج نأل ةرمتسم
ديعاوملا لك يف هيدهتستو ،سدقلا حورلا ةوقب قلطنت

ىلع امك سرعلا ىلع أرطت دقو .تاراظتنالاو ةيهلإلا
،زفاوحلا ةعقر عّسوـت تاـنـيسحـت يلـتس يتـلا سارـعالا
لاقثألا نم ًاديزم مهنع ففختو ،جاوزألا عضو ززعتو
ةنجللا اهققحت يتلا جئاتنلاب نهر كلذ لكو ،ةيداملا

اولخبي مل نيذلا ءاضيبلا يدايألا باحصأ عم اهيعس يف
.ةردابملا هذه معد لجأ نم ءاطع يف

حاجنإل ًاينالعإ وأ ّاينيع وأ ًايلام اوعّربت نيذلا عيمج ركشن
،ةينوراملا ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا مسإب ،سرعلا اذه
ةطشنألاو ةيـعاـمـتـجإلا نوؤشلا ةنـجـلو ،ءاضعأو ًاسيـئر
ةطبغلاو ةفايـنـلا بحاصل لوصوـم رـكشلاو ،ةيـلـخادـلا
ةفقاسألا ةداّسلاو يعارلا سرطـب ةراشب راـم كرـيرـطـبـلا
ّلكلو ،مالعإلاو ،ينوراملا فاشكلاو ،سوريلكإلا لاجرو
.سرعلا اذه ءايحإ يف مهاس نم

يف قيفوتلا مهل نيّنمتـم ،ناسرـعـلـل كراـبـن ًاـماـتـخو
ةدارإب ،ةيقاب سارعألا هذه ّنإ لوقنو ...ةيجوزلا مهتايح

.ةطبار اي ،ةديدع نينسلو ...نيرّيخلا

ةطبار اي ... ةديدع نينسل
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

: ةنجللا سيئر
سجرج يداف روتكدلا

: يذيفنتلا سلجملا وضعو ةنجللا رّرقم
جاحلا جروج ذاتسألا
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يناتسب وج سدنهملا
رغاد وب يداف ذاتسألا
هيبرط لكيه يغام ةسدنهملا
 دوّحل يليإ يماحملا
رقص ضايف وبأ الردنس ةروتكدلا
 يعاق لوب ديسلا
سنوي وب قيفوت ديسلا

قوط يناه بألا
 مرك لاشيم ديقعلا
سوميلق يليإ يماحملا
ةمعط يجان ذاتسألا
دوّحل ديجم دوّحل يماحملا
(قّسنم) رصن يبأ سرطب لاريمألا

 ةنجللا رّرقم                                                 ةنجللا سسيئر جاحلا جروج ذاتسألا                                          سجرج يداف روتكدلا

ءاضضعألا

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل





رغاد وب يداف يرخفلا لشصنقلا ةوعد

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تّبل
يرخفلا لصنقلا ةنجللا وضع ةوعد8102 بآ2 يف
ىلإ ،رغاد وب يداف اسمنلا «كربسنأ» يف نانبلل

- «نانبل اديه» يحايسلا عجتنملا يف ءاشع لفح
ة-يسا-يس تا-ي-لا-ع-ف ءا-ق-ل--لا ّمض د--قو .رور--عز--لا
.لصنقلا ةداعس ءاقدصأو ةيعامتجإو

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تاطاشن نم

ديقعلا مهليمز ةوعد ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ىّبل ،ةيعامتجالا اهتاءاقل قايس يف
.4/11/7102  خيراتب ابطرق ةدلب يف هتراد يف ءادغ ءاقل ىلا مرك لاشيم
.اهب مايقلا ةنجللا يونت يتلا عيراشملاو عيضاوملا ضعبب لوادتلل ةصرف تناكو

مرك لاششيم ديقعلا ةوعد

ةينويزفلت تباقم

ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل سيئر ةفاضتسإ
دوحل يماحملا ةنجللا وضعو سجرج يداف روتكدلا ةيلخادلا

ةشاش ىلع8102 يعامجلا سرعلا ليصافت ضرعل دوحل
VTM،رقشأ ةدايز اينار ةيمالعإلا عم.

ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل يوضع ةفاضتسإ
دوحل دوحل يماحملاو هيبرط يغام ةسدنهملا ةيلخادلا
رون ةشاش ىلع8102 يعامجلا سرعلا ليصافت ضرعل

.سويناط اتير ةيمالعإلا عم ،بابشلا

71 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا





ةينوراا ةطبارلا  ةيعامتجإلا نوؤوششلا ةنجلل ةيديم تاطاششن
يف ناكو ،7102-21-91 خيراتب ةنامرلا نيع يف ينوراملا ةياعرلا راد ةينوراملا ةطبارلا يف ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تراز
رادلا ماسقأ ىلع ةنجللا اهب تماق ةلوج دعبو ،ةينوراملا ةطبارلا يف وضع وهو ،نورام كلام ةسّسؤملا سيئر اهلابقتسإ
دقو .روطف ةبجوو فوصلا نم ًامارح زوجع لك ىلع تعزو ،تابوعص نم ةسّسؤملا هيناعت ام ىلإ نورام نم اهلالخ تعمتساو
.ًاصخش07 زّجعلا ددع غلب
لك ىلع ةنجللا تعزو ،ًازوجع57 مضي يذلا ةحارلل سرطب رام راد ثيح ،ناورسك حوتف يف لوتحش ةدلب ىلإ ةنجللا تلقتنا

نوؤشلا ةنجل ءاضعأ ىقتلا ،ةزجعلا ىلإ ثدحتلاو ىوأملا ماسقأ ىلع اهل ةلوج دعبو .روطف ةبجوو ،ًايفوص ًامارح مهنم
لولح ةبسانمل تاينمتلاو باخنألا اولدابت ثيح يونس ديلقتل ًءايحإ ءادغلا ةلواط لوح ،ميهاربا ناطلسلا معطم يف ةيعامتجإلا
.ةديدجلا ةنسلا

:ةذتاسألا ءاضعألا ،جاحلا جروج ذاتسألا يذيفنتلا سلجملا وضع اهرّرقمو ،سجرج يداف روتكدلا اهسيئر ىلإ ةنجللا تّمض
ناوطنأ ،يعاق لوب ،رقص ضايف وبأ الردنس ةروتكدلا ،دوحل يليإ ،هيبرط لكيه يغام ،يناتسب وج ،قوط يناه بألا

.دوحل ديجم دوحل ،همعط يجان ،سوميلق يليإ ،سنوي وب قيفوت ،يروطامع

 8102وراا يعاما سسرعلل ًادادعتشسإا يحور ءاقل

ةنجل تمّظن ،لوليأ يف ينوراملا يعامجلا سرعلل ًادادعتسإ
ة-ط-بار-لا يف ة-ي-ل-خاد-لا ة-طشنألاو ة-ي-عا-م-ت-جإلا نوؤشلا
رق-م يف8102 / بآ /01 خيراتب ًايحور ًءاقل ة-ي-نورا-م-لا
ءاضعأو لافتحإلا اذهل نيبكاوملا ةنهكلا ءابآلا عمج ،ةطبارلا

    .نيباشألاو ناسرعلا عم ةنجللا نم

91|  يعامجلا سرعلا
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12 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

يكركب  يعارلا كريرطبلا عم ةنجللا ءاقل
ةكرب لينل ،8102 ناريزح52 خيراتب يكريرطبلا حرّصلا ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل نم دفو راز

.8102  ينوراملا يعامجلا سرعلل تاريضحتلل ًالامكتسإ هتاهيجوت ذخأو ةفاينلاو ةطبغلا بحاص





32 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

سسجرج يداف روتكدلا ركت
ةئيهلا يف ًاوضع هنييعت ةبسانمل سجرج يداف روتكدلا اهسيئر ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تمّرك
لّلكي نأ هللا ًةيجار ،ةديدجلا هتمهم يف قيفوتلا هل تّنمتو بيذعتلا نم ةياقولا ةنجل ةنمضتملا ناسنإلا قوقحل ةينطولا

.حالفلاو ريخلاب هيعاسم

رغادوب يداف ذاتشسألا ركت
يف ًايرخف ًالصنق هنييعت ةبسانمل رغاد وب يداف ذاتسألا اهئاضعأ دحأ ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تمّرك
نيرشتنملا نيينانبللا نيب لصاوتلا زيزعت ةيحانل ةصاخ هيلإ ةلكوملا ةمهملا يف قيفوتلا هل ًةينمتم ،اسمنلا - كربسنأ
.نانبل مالا مهدلبو

رشصن يبأا سسرطب لامألا ركت
ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل تمّرك ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمجل ةحلسملا تاوقلل بّهذملا فرشلا بيلص ماسو هديلقت ةبسانمب
،تاحاجنلا ماود هل ًةينمتم رصن يبأ سرطب لاريمألا ةينوراملا ةطبارلا يف يذيفنتلا ريدملا اهقسنم ةيلخادلا ةطشنألاو
.ةينانبللا ةيرحبلا تاوقلل هتدايق لالخ اهعم هنواعتو هدوهجل ةيداحتإلا ايناملأ ةيروهمج ريدقت ًةنمثم









72 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ناسرعلا
8102  ماعل





حزقلا سجرج اباس
حلاصلا فزوج ناميران

ةدعس يليإ فزوج
ةدامح لداع نيراد

دادح سايلإ فزوج
يزقلا فسوي هيردنأ

رقشألا فزوج يليإ
يومحلا جروج يسيج

ناميلس ليمأ سايلإ
كبزي نورام اليريم

ىسوم ديعس فسوي
دوحل رينم انيترفيلوأ

92 | يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ناسرعلا
8102 ماعل





سوينوطنأ ناوطنأ يليإ
سوينوطنأ يناط يتاك

يروخلا سجرج فزوج
نولجيف بوقعي لالد

انح انح نفيك
انح رينم انيدور

بيرغ نيمأ عيبر
نصغوب طموض لاوج

نورام داؤف لبرش
هرابرب سايلإ هديشر

قوط فسوي جروج
هعمج يداف نير

13 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

هداعس جروج بيبح
لاحر يماس ايريلاف

ناسرعلا
8102 ماعل





33 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

هدايز فزوج انح
سنوي يداف اتير

يروخ ناوطنأ سايلإ
يروخلا بيبح ايزيريت يرام

نخسلا هداحش فسوي
رخف سوينوطنأ رمس

رطم ناج سويناط
سلوب رينم اسيليم

لوخم جروج يدإ
رطم سرطب يسنان

دوبع لداع فزوج
ةيروك يجان ينافيتسإ

ناعنك فسوي لبرش
ركاسع سجرج ىهن

ناسرعلا
8102 ماعل





ولحلا ناسغ ودبع
طموض يبأ لاشيم ايرام

هللاطع رانرب فلودور
نايناطراوريد نيروخ انيل

نافطسإ رايب لاشيم
هلخن سجرج لاوج

كارب لياخم  ليبن
يدنهلا ىسوم الوب

دوحل ناوطنأ دايز
ونيعب سايلإ انرول

همحر سبيعد ينوط
بوقعي ينوط اينوربف

53 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

انح ميهاربإ يداش
انح لراش ايلع

ناسرعلا
8102 ماعل





73 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

جيرج سايلإ ينوط
ليلخ لياخم تاناوطنأ

يطبلا سايلإ لبرش
اباس فزوج اتيك

رودملا سرطب هللادبع
 ابيلص لاشيم نايلإ

سيسنرف زمار سوينوطنأ
سكور فيزوج تيرول

سنوم ليبن جروج
ابيلص فسوي ريلك يرام

سجرج ناوطنأ لبرش
دوبع ريمس انايزوج

فسوي يماس يليإ
سنوي ميرك انايد

ناسرعلا
8102 ماعل





93 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

همعن ليلخ لبرش
نوطنأ وب ودبع ريبع

دعس جيهب داريش
انح لياخم اليرام

قزر يبأ نورام سويناط
بيبح بوقعي نيتسوج

نوعمش ناعمس جروج
يروخلا اوسنرف الينوطنأ

يروخلا اوسنرف ينوطنأ
رمات يأ ديجم تايلوج

الوقن ميلس لبرش
سجرج ناوطنأ ايرام

ناولع رايب اطيلش
سرطب جروج ايرولغ

ناسرعلا
8102 ماعل
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8102 ةينوراملا ةطبارلا

يعامجلا سرعلا
ينوراملا
7102 ماع
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8102 ةينوراملا ةطبارلا
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35 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

نيرخآلل ةّيموي ةتماص ةظع وه ،هاندقع يذلا يرحّسلا جاوزلا اذه

& همعط يرام زور        نووالق جروج
’‘



وه لب ،ًارباع ًارايخ سيل جاوزلا

دبألا ىلإ ىقبي رايخ

نوربج لوكينسكور لاشيم &
’‘

يعامجلا سرعلا  |45
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75 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ةايحلاب ّيموي لافتحإ وه لب ،بسحف مويل ةلفح سيل جاوزلا

مرك اليمابتاكرب رايب

’‘
&





95 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

 اهتفصب ةلئاعلا ةنيمث يه مك

ناميإلا لقنل زّيمملا ناكملا

دعس كيردور

لقع ايتنس
&

’‘





16 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

لالخ نم،ةسادقلل نوّوعدم انّنإ

جاوزلا ّرس يف ةيلئاعلا ةايحلا

روصن نيدانحرف ونايلوج &
’‘





36 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

نيرخآلاو مهسفنأ سيدقت ىلع نيجوزتملا ةدعاسم وه جاوزلا نم فدهلا ّنإ

ديز يبأ الوبنوطنأ وبأ ناوطنأ &
’‘





56 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ّهللا ةعيرش قفو اًريبك اًّبح اًضعب انضعب ّبحنل

ميهاربإ لاوجيروخلا ينوط &
’‘





76 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

موي دعب اًموي انّبح ديدجت لواحن نأ يغبني ،لّوألا هرحس جاوزلل  ىقبيل

ديدش اردنسكلأردب لبرش &
’‘





96 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ًالدابتم ًاّبح انجاوز نوكي نأ لمأ ىلع

ةقيرطلا هذهب هللا ّبحن انّنأل

يليبجلا فزوج

نايجنويلاغ نيلأ &
’‘





17 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

تاهافت يفخت نأ يغبني ال ،ةّيجوزلا انتايح يف

اهيلع بلغتلا ىلع رداقلا ّبحلا ةقيقح ةريغص

يروخلا ديفاد
ارهن اريم &

’‘





37 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ةيحضتلاو بحلاو تقولا سيركتو مركلاو ةمعنلا بّلطتي جاوزلا ّنإ ،معن

يروخلا يكيفنوطنأ وب لبرش &
’‘





57 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ةرصانلا لزنم يف تلعتشا يتلا ةبحملا ىلع
ةّيحيسم ةلئاع ّلكلو انل ًايحو نوكت نأ

يدارج نيدانراطخ ينوط

’‘
&





77 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ىلع ةّوعدم انجاوز ةرمث نوكتس يتلا ةلئاعلا

ةالصلا ًادبعم نوكتل ماوّدلا

رورعز نايتإ
دعس لاتنش &

’‘





97 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

فصاوعلا هجو يف ءانيمو ةايحلا ىلع اًنوع انل نوكيل لِعُج جاوزلا

يوارسعلا اتيرمناغ سايلإ &
’‘





ةّمهم اهنم انيتأ يتلا ةلئاعلا
اندعاسُيس يتلا ةلئاعلا ةّيمهأب تسيل اهّنكل

اهسيسأت ىلع هللا

كياحلا يدور
ينيسحلا اكيبار

18 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

&

’‘





38 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

اهبعاصم ليلذت يف ًاعم انحاجنو جاوزلا يلت يتلا ةرتفلا مهألا نكل ،مهم جاوزلا

سراف اكينوريفحرف سجرج

’‘
&





جاوزلا ّرس يف رخآلل معن لوقن امدنع

دبألا ىلإ كّبحأس معن ينعت اهّنإف

شومرج رولدوحل دوحل

58 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

’‘
&





78 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

رخآلا فرطلا داعسإب ًاّيئاهن ًارارق  جاوزلا «معن» يف انذختا دقل

الوقن اتيردهف ناسنف &
’‘





ّحصت امدنع ،هحجنأو جاوز لمجأ ّنإ

1 =1+1 :ةليحتسملا ةلداعملا

ابيلص زكور
ينيسحلا اتير

98 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

&

’‘





19 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

تايحضتلاو مّهفتلاو ةقادّصلا نم ريثكلاب انّبح جزمن نأ انيلع ،ًاحجان ًانجاوز نوكيل

قزر يلاتانسجرج سيكرس

’‘
&





ًاعم ىقبن نأ سانلاو هللا مامأ ًادهع انعطق دقل

تابوعّصلاو فورظلا تناك امهم

39 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

’‘ سنوي ودبع
يصربق ينافيتس &





59 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

انمالحأ ققحتل ةّينوراملا ةطباّرلا انل هللا لسرُي مل ول ةبيئك نوكتل انتايح تناك مك

انح نيرادمرك مرك &
’‘





،انجاوز يعاّرلا كريرطبلا اندّيس كراب امدنع

دبألا ىلإ انيحور قناعت هللا حورب انسسحأ

ردان يلوجاباس رايب

79 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

&
’‘





99 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

اوّحضو اولمع نيذلا ّلك ركشن
ةّيدبأ «معن» لوقنل

اهتنيز اندالوأ نوكي ةديعس ةايحب معننو

عليزلا رون
زامقرق لاكساب &

’
‘





انريغ نيريثكو انعمج يذلا يلافتحإلا سرعلا اذه يف
لغلغتتل انيبلق انعّرش ،يكركب يف

 ةّيهلإلا ةكربلا امهيف

يماشلا ىليلردان يبأ سايلإ

101 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

&
’

‘





301 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

يكركب حبذم ىلع جاوزلا ةينمأ انل تققح اهّنأل ،ًاريبك ًاركش لوقن ةّينوراملا ةطبارلل

ردان يبأ نيراديكرك ميرك &
’‘



يعامجلا سرعلا  |401
8102 ةينوراملا ةطبارلا

ِلظ نم ٌتاحاسسم ،سسورعلإ ب ِحإورألإ ِقانعو ِداسسجألإ ِطابترإإ يـف
سصإ نــمزــلإ اــهــب حرــسسي ،هــلــلإ فإدهألإو فــطإوــعــلإو مــحألاــب بــّ
.حإرفألإو حإرتألإو ملآلإو تاطقسسلإو تاحاجنلإو

ٍةقتوب َنمسض ةايإ تائيزُج عمجي يدبأإ ّايك ٌطابترإإ ،ِحيسسإ يـف ُجإوزلإ
ةهولألإ َةلعُسش ٍديدج نم َثعبيل ،ةّيدسسإو ةيناسسنإلإو ةيحورلإ ةدحولإ نم
كإذو هقلَخ يـف قلاإ كإذ ديدج نم َقناعنل ،انقامعأإ ِقمُع يـف ةرّذجتإ
 .هئاطع ةورذ يـف حورلإ كإذو هتسسينك يـف مئاقلإ

،ثيروتلإ يـف لو ِءانتقإلإ يـف لو ،ءيسش ِرثاكتلإ يـف انل سسيل حيسسإ يـف
.زكإرإو ةسسائرلإ يـف لو ،ةّمألإو ةسشعلإو ةليبقلإ يـف ٌمه انل سسيلو

،بآلإ إإ يـقـيرـط ُرـخآلإ ُحـبـسصـُي اـمدنـع رـخآلإ إإ بهذــن حــيــسسإ يـف
يـف قّوذتنف ،سسيسساحألإو داسسجألإ ُطبإتو ،محألإو حإورألإ ُقناعتتف

جاوزلا يف
قوط يناه يروخلا

ةطشنألا ةنجل وضع
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ةديدج تاتايح لب ل ةديدج ًةايح ،ةايح ُدِلونف ُحإورألإ بّسصختتف ،هتسسينكب حيسسإ طابترإإ انطابترإ ِقمع
،ةبيطلإ حيسسإ ةحئإرب نيرّطعم ،دلوألإو ةجوزلإو جوزلإ ب ًةلئاع نّوكنف ،هِتكربو هللإِ معِنب ةغوبسصم
ةّيمدع يـف سشيعن ل اننأإو ،ةفداه َةايإ ّنأإ نلعُن يك ىدتفإ نمزلإ يـف نيرسضاح ،ّيإ هِمسسوب موسسوم
ىلع نيرداق غ نوموك اننأاكو ءاّمسص ءايمع ةقيرطب انِردق إإ نيرئاسس ،اهيف انل رايخ ل ةّيردق ةقلغم
.يهلإلإ نمزلإ إإ يخيراتلإ نمزلإ نم روبعلإ

،رجهلإ لو لسصفلل ةلباق غ ةءاّنب ةيرو ةيفدهب بيلسصلإ ىلع نم اهانباسستكإإ ،ٍةيرحب نوموك نحن
.تإذلإ قيقو ءافسشلإ إإ اندوقت ٍةيرح

ةّب ةيفاسش ٍةرظنب ،نيرخآلإ فعسض ىلع ُمك ل يتلإ حيسسإ ةرظنب رخآلإ لوبق إإ بهذن جإوزلإ يـف
انخيراتو انملآإو انتاحإرج ّلك نم مغّرلاب سضعبلإ انسضعب ُمحرنو ،سضعبلإ انسضعب فعسض دِنسسَن ثيح ةروفغ
انأإو» :ًئاق ةيوبأإ ةرظنب اهيلإإ رظن ثيح ةئطاإ ةأإراب ِحيسسإ ءاقل ءاقللإ حبسصُيف ،انباعتو انتافتخإو
فوسس مويلإ» :ميلإ ّسصللو .«تيبلإ إذه يـف مسسلإ ّلح مويلإ» :اًسضيأإ اكزل لاق امك .«كيلع مكحأإ ل اًسضيأإ
.رخف ةرظن ،لوبق ةرظن ،ٍنإرفغ ةرظن .«سسودرفلإ يـف يعم نوكت

سساسسحإلإ نم ٍديزم إإ جّوزتإ ُعفدي هنكلو ،ًيلق ؤوي دق ديدج ٍعون نم ٍماطُف إإ ُبهذن جإوزلإ يـف
.ءاطعلإو ةيلقتسسإلإو ةيلوؤوسساب

ةديدج ٍسضرأإ يـف ًةديدج ًةرذب انعرز اننأإ فِرعن اننكلو ،ةرّسسألإ رُتفت ،ناكإ غرفَي ،انءانبأإ عّدون امدنع يكبن
.ةسسإ لمكتو ديدج نم َرهزُتل

.«سسمألإ لزانم يـف ميقت ل ةايإو ،ةايإ ءانبأإ مكدلوأإ .مكل إوسسيل مكدلوأإ» :ميظعلإ اننإج اهلاق
سسّركتلإو ،قانع ُتونهكلإو ،قانع بّهلاف ،ديدج ٍطابترإو ديدج ٍقانع وحن اندلوأإ قِلطُن انناإإ يـف كلذل

.ةايإ دّلوُي ةبسصخ ٍسضرأإ يـف ٍقانع ّلكو ،قانع ةيلوتبلإو ،قانع جإوزلإو ،قانع

يـف ،سسّركتلإو باإلإ يـف انِخ إإ نيرئاسس ،هب طبترن دبألإ إإو ،كيرسشلإ ُراتخن انتيرح ِقمع يـف
ل ٍةكإرسش يـف ةايإ ةمعن ىلع حتفنم ،همعِن ىلع هللإ نيركاسش ،حورلإ يـفو دسسإ يـف ،عانتمإلإ وأإ ِءاقللإ
 .نوجوإزتي لو نوجّوزتي ل ثيح هللإ باحر إإ روبعلإ ىتح اهيف لاسصفنإ
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 ليلجلا اناق سرع ىطخ ىلع يكركب سارعأ
 يهلإ روضح ناكم ةلئاعلا لعجل ةوعد

تلاقف .رمَخلا تدفَنو .سرُعلا ىلإ ُهُذيمالتو ًاضيأ عوسي َيعُدف .عوسي ّمُأ هيف تناكو ٌسرُع ِليلجلا اناق يف ناك »
                        .«دعب يتَعاس ِتأَت مل ؟ةأرملا اهُتّيأ ِكلو يل ام» :عوسي  اهل َلاقف .«رمخ مهَدنع َقبي مل» :ُهّمأ َعوسيل
ّلُك عَسَت ،دوهيلا َدنع ِةراهطلا ِءاضقل رَجَح نم َنيجاجأ ّتِس كانه ناكو .«هب مُكرمأي ام اولَعفإ» :مدَخْلل ُهّمأ تلاقف
.ةثالث وأ ِنْيلايكِم رادقم اهنم  ٍةدحاو
.«ةدئاملا َليكو اولِوانو نآلا اوفرغأ» :مهل َلاقف .تحفط ىّتح اهوألمف .«ًءام َنيجاجألا اوألمإ» :عوسي مهل َلاقف
اوناك َءاملا اوُفَرغ َنيذلا مَدَخلا ّنأ َريغ ،تتأ نيأ نِم يردَي ال َناكو ،ًارمخ راص يذلا َءاملا ِةدئاملا ُليكو َقاذف .هولَوانف
 .َنوردَي
اوبّرق بارّشلا ُمُهنم َذَخأ اذإف ،ًالوأ ةدّيجلا َةَرمَخلا اوبّرَقُي نأ سانلا ُةداع تَرج» : ُهل لاقو َسيرعلا ِةدئاملا ُليكو اعدف
                                            .«نآلا ىلإ َةَدّيجلا َةَرمخلا َترّخأف تنأ اّمأ .ةَدوجلا يف اهَنود ناك ام
.(11-2/1 اّنحوي) .« هُذيمالت هب نَمآف ُهدجَم َرهظَأف ،ليلجلا اناق يف اهب ىتأ عوسي تايآ ىلوُأ هِذه
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عقت يتلا ةّينانبللا ةدلبلا ،اناق نم ،ةيادبلا تناك انه نم
نم تناك ةيادبلاو .روص ءاضق نانبل بونج ةظفاحم يف
عوسي َيعُد سرعلا ىلإو .اناق سرع يف عوسي تايآ ىلوأ
هوخأو سرطب مـهو ،نـيـلّوألا ةسمـخـلا هذـيـمالـت عـم ًاضيأ
نم ناك يذلا سواملتربو سّبليفو بيبحلا اّنحويو سواردنأ

اونوكي ملف رشع ينثإلا ذيمالتلا ةّيقب اّمأ .اهسفن اناق ةيرق
 .عوسيل دعب اوذملتت
ليلج» ،ليلجلا اناق وأ ليجـنإلا اـناـق ناـك سرـعـلا عـقوـم
يلو وه ليلجلا يبنلاو .ةميدقلا تاباتكلا هزّيمت امك «ممألا

،ةيناعنكلا ةغللا ىلإ همسإ عجريو دـهـعـلا مـيدـق سّدـقـم
    .يلولا اذه ىلإ اهتّمرب ليلجلا ضرأ بسنت اذهلو
فشُك دبعملا ةحاس يفو .اناق ىلعأ «ليلجلا» دبعم موقيو
ةعّسلا اهنم دحاولا ةعس قفاوت ،ةيرجح نارجأ ةعومجم نع
اًناكم بسانُي اهعقومو ،اّنحوي ليجنإ يف اهركذ ءاج يتلا
ّصاخ تيب يف دجاوتت نأ يعيبطلا ريغ نمف .سرع ةلفحل

سرعلا ةلفح ناكم ّنأ دّكؤي اذهو ،مجحلا اذهب نارجأ ةّتس
دئاوملو نيّوعدملا نم ريثكلل عسّتي هنأل دبعملا ةحاب وه

عيمج يف هايملل ةينآك ةرشتنم تناك نارجألا هذهو .ةوعدلا
 .ليلجلاو بونجلا دالب
ةبسن اًصخش رشع انثإ اهيلع شقن ةريبك ةرخص اناق يفو
،مهطّسوتي ريبك صخشو ،رشع ينثإلا حيسملا ذيمالت ىلإ
،ههجوب طيحت رون نم ةلاه ظحالن يذلا  حيسملا دّيسلا وهو
،«ةسورعلا» مسإ هيلع ضعبلا قلطُي درفنم رخآ شقن ىلإ
ةّمثو .ءارذعلا ميرم ةدّيسلل هـنأ دـكؤُي بلاـغـلا يأرـلا ّنـكـل
،دهملا يف عوسي لفـطـلا لـّثـمـت ةتوـحـنـم ىرـخأ شوـقـن
لثمت تاتوحنم ىلإ ةفاضإ ،سدقملا باتكلا نم ةحفصو
لمحت ءارذعلاو ،يرسلا ءاشعلاو ،توـمـلا نـم رزاـعـل ةماـيـق
 ...اهلفط
ليثامتلا يف ةيعيبطلا لماوعلا ترثأ ،نمزلا رورم عم نكلو
.بسحو لاكشألا ّالإ سوؤرلا ملاعم نم ًايداب دعي ملو
برق «ليلجلا ةلت» يف فرجلا لامعأب مايقلا ىدل ّنإ لاقُيو
نارجألا ىلع روثعلا ّمت ،اناق ةدلب يف ليلجلا يبنلا ربق
رّسكت نكلو ليلجلا اناق سرع يف انحوي اهركذ يتلا ةّتسلا
ىلإ اهلقن ّمت ةيقابلا ةثالثلاو فرـجـلا ءاـنـثأ اـهـنـم ةثالـث

!ام تاهج

ىتح اناق» :سويبازوأ ةسينكلا خرَؤم بتك عقوملا اذه نع
اذه يف .ريشَأ ةليبقل ليلجلا يف ةيرق ،ةريبكلا نوديص

ةعيبط ىلِإ َءاملا حيسملا عوسي انـهـلإو اـنّبر لّوـح ناـكـمـلا
 .«رمخلا
،ةقطنملا يف شاع يذلا موريج سيّدقلا صن يف ءاجو
عقاوملا ديدحت يف ًايصاصتخا ناكو ،اـهـعـقاوـم فرـعـيو
ةفاسملا عطق وهو ،سدقملا باتكلا يف ةدراولا ةيفارغجلا

،ىربكلا نوديص ىتح ،اناق» :عقوملا نم دّكَأتي يك ًايشم
ىلإ ءاملا انُصّلخمو انُدّيس لّوح اهيف ،ريشَأ ةليبقل تناك
 .«ممُألا ليلج يف ةيرق مويلا يهو .رمخ
اديص موخُت ىلإ هريشبت يف ءاج حيسملا ّنأ ليجانَألا يفو
يهو ،ريشأ ينب نم تناك هب تَنمآ ةأرما لّوأ ّنأو ،روصو
ةقطنملا كلت لهأ رئاسك دوهـيـلا َلـهأ ةضراـعـم ةلـيـبـق
.روصو اديص يحاون يف نييناعنكلا
نم حيسملا اهزاتجا يتلا ةفاسمـلا ّنأ عقوملا ديكأت يفو
:انحوي ليجنإ يف ءاج ام قباطت ،سرعلا ناكم ىلِإ ةرصانلا

ّمأ تناكو ليلجلا اناق يف سرع ناك ثلاثلا مويلا يفو»
.«سرعلا ىلِإ هُتذمالتو عوسي يعدف كانه عوسي
«نانبل ايقينيف يف حيسملا عوسي ىطخ ىلع» باتك يفو
ىشم يذلا ،ايلاكنور وـناـيـنـتراـم قرشتسمـلا هـُفـّلؤم دـّكَؤي
ةفاسملا اهُتاذ يه اهنأ ،نانبل اناق ىلإ ةرصانلا نم ةفاسملا
لّوأ حرتجيو اناق ىلإ لصي يك حيسملا ريس اهاضتقا يتلا
.رمخ ىلإ ءاملا اهب لّوح ةبوجعُأ
ّيليجنإلا اهيّمسُي يتلا ،عوسي تايآ ىلوأ وه اذه اناق سرعو
 .بآلا ةّبحم رهظُيل اهب ماق عوسي ّنأل ،«تامالع» اّنحوي
تلاتت هدعبو .ملاعلا يف ّمت يحيسم جاوز لّوأ قحب هنإ
سّركت يتلا ةحرفملا تابسانملا هذـه لـثـمـب تالاـفـتـحإلا
.«ةدّيجلا ةلئاعلا ةرمـخ» ةقـتوـب يف ددـجـلا جاوزألا داـحـتإ
ذنم يكركب يف ثدحت ةّيعامجلا سارعألا تلاز ال امك ًامامت
 .تاونس عست

يف تدرو يتلا تامالعلا هذه حرشي ،سيسنرف ابابلا ةسادق
ةرانإو هلماكب حيسملا ّرس ىلع ؤضلا ءاقلإ ةيغب ،انحوي ليجنإ

عقوملا ةّحص نودكؤُي نوخّرؤملا

ديدج ّبح دهع اناق سرع :سيسنرف ابابلا



نيذلاف .يهلإلا ّرسلا اذه نولّبقـتـي نـيذـلا نـيـيـحـيسمـلا
،نآلاو ،ةعامج يف هب مهـطـبر دـق هـعاـبـّتإل عوسي مـهاـعد
 .سرعلا ىلإ نوّوعدم اًعيمج مه ،ةدحاو ةلئاعك
عوسي رهظي ،اناق سرع يف ةّينلعلا هتمدخل هئدب لالخ نمو
قمع انل رهظُيو ،ءايبـنألا هـنـلـعأ يذـلا هللا بعش سيرـعـك
ةايحلاو .ديدج ّبح دهع هّنإ :هب اـنـعـمـجـت يتـلا ةقالـعـلا
ةّصقك اـهـّنإ ،ّبحـلا اذـه ىـلـع باوـجـلا يه ةّيـحـيسمـلا

،رخآلا نع امهدحأ ثحبيو نايقتلي ناسنإلاو هللا .نيبيبح
،رخآلا امهدحأ ّبحيو نالفتحيو ضعبلا امهضعب نادجيو
وه يقابلا ّلكو .ديشانألا ديشن يف ةبيبحلاو بيبحلاك اًمامت
بكسي يتلا ةلئاعلا يه ةسينكلا .ةقالعلا هذهل ةجيتنك
ديرتو ةسينكلا هسرحت يذلا ّبحلا وه اذهو ؛هّبح عوسي اهيف
.عيمجلل هيطعت نأ
امك .حرفلا لمحي ليجنإ ىلإ ىسوم ةعيرش عوسي لّوح دقل
تَيِطعُأ َةَعيرّشلا ّنَأل» :رخآ ناكم يف اّنحوي سيّدقلا لوقي
َعوسي ِدَي نع ايَتأ دَقف ّقَحلاو ُةمعّنلا اّمَأو ىسوم ِدَي نع
    .(۱ انحوي) «حيسملا

ربتخنل هللا ةملكل مالستسإلا يزاوُي ةيباخلا نم ءاقتسإلاف
عم نلعن نأ اًضيأ نحن اننكمُي ،اذل .انتايح يف اهتّيلاعف
َتنَأ اّمَأ» :ًارمخ راص يذّلا َءامـلا َقاذ يذـلا ةدـئاـمـلا لـيـكو
ّبرلا ّنإ ،معن .(٠۱ ةيآلا) «نآلا ىلإ ةدّيجلا ةَرمَخلا تظِفَحف
ال امك اًمامت ،انصالخل ةبّيطلا ةرمخلا هذه ظفحي لازي ال
.نوعطملا ّبرلا بنج نم قّفدتت ءامّدلا لازت
تايآ ىلوأل ةطيسب ةياور دّرجم نم رثكأ وه اناق سرع ّنإ
دهع ربع هب هذيمالت عوسي طبري سرعلا اذه يفف .عوسي

يفو هل ةلئاع عوسي ذيمالّت حبصُي اناق يف .ّيئاهنو ديدج
 .ةسينكلا ناميإ دلوي اناق
اًدبأ صقنت ال يك سرعـلا كلذ ىـلإ نوّوـعدـم اـنـعـيـمـجو
.ةديدجلا ةرمخلا

سّدقُيل امّنإ ليلجلا اناق سرع حارفأ يف عوسي كارتشا ّنإ
يعيبط ٍدقع ةجرد نم هعفريو ،هروضحب يحيسملا جاوزلا
معِنلل ًةبلجم نوكي يهلإ ّرس ماقم ىلإ ةأرملاو لجّرلا نيب
،مهتايح مايأ لاوَط نوجّوزتملا اهيلإ جاتحي يتلا ةريثكلا

اولّمحتيو ،ةسّدقم ًةشيع اوشيعي نأ اهلضفب نوعيطتسيف
مهدالوأ اوّبرُيو ،ةكرتشملا ةايحلا ءابعأ ةلَدابتم ةّدومو ٍربصب
نيّيحيسملا جاوز نوكي نأ عوسي دارأ دقل ،معن .ةحلاص ةيبرت
جاوز ّلك يف هـتدارإ اوـمّمـتُي نأ مـهـيـلـع كلذـلو .ًاسّدـقـم
ّوج يف ةديدجلا ُرسُألا ومنتو ،هللا مسإ هب دّجمتيل هنودقعي
 .يقن ينيد
اهنأ ّدب ال ليلجلا اناق سرع يف برلا اهرّيص يتلا ةرمخلاف
يتلا (ميركلا همد) ةدـيدـجـلا ةرـمـخـلا اّمأ .اًرـيـخأ تهـتـنا
هسرع امأ ىهتنا سرعلا .ةيدبأ ةايح يهف اهايإ انيطعُي
رهد ىلإ ءاضقنا الو ةياهن الب وهف ،انبولق حرفو يوامّسلا
.اهلك روهدلا

اهّبُحو اهفطعب انُلمشت انل ًامُأ ءارذعلا هّمُأ نوكت نأ دارأ امك
عوسي اهنبإ ىدل طّسوتتل اهيلإ ئجتلن نأ انيلعف .اهتعافشو
ّلك يف اهيلإ جاتحن يتلا ةّينمزلاو ةّيحورلا مَعِنلا هنم لاننف
.ةبعصلا فورظلا يف امّيس الو ،انتايح فورظ نم ٍفرظ

.حرفم ٍسرع ىلإ انتايح لّوحُيل ملاعلا ىلإ ءاج هنأ دكؤُي هنإ
.يدبألا يحورلا حرفلا ىلإ ريشُي رمخ ىلإ انتايح ءام ليوحتو
الو مُدقي ال ديدج لكيه ديدجلا رصعلا يف انل ريصي اذكهو
.خيشي

ةئيشم بسح ناك ،ملاعلا يف ّمت يحيسم جاوز لّوأ وه اذه
اّمأ .هذيمالتو عوسي اوعد دق سرعلا باحصأ ناك ام الإو ،هللا

اهنإف ،سرعلاب اهمامتهاو ءارذعـلا مـيرـم ةسيدـقـلا روضح
ّبحلاب اهبلق حتفت يتلا ةرهاطلا سورعلل اًيح ًالاثم تناك
.ناسنإ ّلكل

دارفأ دحأك امنإو ،نيّوعدملا دحأك ال كانه عوسي ّمأ تناك
هكردُي ال يذلا رمألا ،تغرف دق رمخلا ّنأ تكردأ اذهل ،ةرسألا
نإف ،ىنعم الب نكي مل اذه .سرعلا باحصأ لب نوّوعدملا

دهعلا نيب طبريل عوسي اهعنص ةيآ لوأ وه سرعلا اذه ناك
اذوهي طبس نم يهو عوسي مأ ّنإف ،ديدجلا دهعلاو ميدقلا
نلعُيل اهنبا ىدل طّسوتت ،ميدقلا دهعلا ةلئاع دارفأ دحأ
عطقناو ،حرفلا رمخ غرف دقف ،ةدوقـفـمـلا صالـخـلا ةجـهـب
.بعشلا يلع ةرارملاو نزحلا داسو ،ةليوط ةرتف ىلإ ءايبنألا

هوقتسي نأ جاوزألا ىلع يغبني اذام
؟ليلجلا اناق سرع نم

ريبكلا سلريك سيدقلا

يعامجلا سرعلا  |411
8102 ةينوراملا ةطبارلا



511 |  يعامجلا سرعلا
8102 ةينوراملا ةطبارلا

،هتزجعم ققحُيل رثكألاب لب سرعلا يف كرتشُي يك ِتأي مل
اًقئال ناك .دسجلاب قلعتي يذلا يرشبلا داليملا ءدب سّدقُيو
اهميدقتو اهسفن ناسنإلا ةعيبط ديدجتل ءاج يذلا كاذب
نمل طقف سيل هتكرب مّدقُي نأ ،ٍلضفأ ٍلاح ىلإ اهلماكب
ام يف نودلوي نيذلا ةكربلاب دعي اًضيأ امنإو لعفلاب اودلُو
دقل ،جاوزلا سيدقتب ...ملاعلا اذه يف مهئيجم اًسّدقم ،دعب
.ةدالولا ىلع ميدقلا نزحلا لازأ

بسح هداليم يأ ،هداليم ةيادب سّدقُي يك (سرعلا ىلإ) ءاج
،نودلويس نيذلل اهاّيإ اًمّدـقـم ،ةمـعـن ئّيـهُي نأ ...دسجـلا
...اًسّدقم مهئيجم لعجيو
كت) «نيلبحت فوس نزحلاب» :هللا لبـق نـم ةأرـمـلـل لـيـق
ةنعللا هذه ىلع ءاضقلا ىلإ رثكألاب ةجاحلا نكت ملأ .(3:6۱
نأل نكل ؟اًنادم اًجاوز ىدافتن نأ اننكمُي فيك الإو ،اًضيأ
،ةنعللا هذه عفري يذلا وه هنإف ،رشبلا ّبحم وه صلخملا
يك هروضحب جاوزلا مركأ دقل .مهتداعسو ّلكلا حرف وه ذإ
يف دحأ ناك نإ ّنأل .لبحلاب صاخلا ميدقلا راعلا ليزُي
وه .تضم دق ةميدقلا ءايشألا ،ةديدج ةقيلخ وهف حيسملا

.اًديدج راص دق لكلا اذ

،سرعلل تيعُد دق ميرم ةسيّدقلا ّنأ يليجنإلا ركذي مل
.ةلئاعلا دارفأ دحأ اهنوكب اًبلاغ ةرضاح تناك يهف
هـعـمو ّلـحـي ،ةالصلاـب روضحـلـل حـيسمـلا دّيسلا ىـعدُي ذإ

،ةسّدقملا ةسينكلا ىلإ حرفـلا لّوـحُيـل (هذـيـمالـت) هوسيّدـق
هحرف عيباني نم نيرضاحلا ّلكو نيسورعلا ىلع ضيفيو
.يوامّسلا

اًرمخ ءاملا لّوح هنكل ،مدعلا نم رمخلا قلخي نأ نكمُي ناك
،هلمكُيل لب ،هلطبُي وأ سومانلا لهاجتيل ءاج ام هنأ دكؤُيل
يكو .ةيفرِح ريغ يف سومانلل اًيحور اًدادتمإ ليجنإلا ءاجف
ةبوجعألا ىلع اًدوهش مهسفنأب ءاملا اوقتسا نيذلا لعجي
.ًالايخ نكت مل ةبوجعألا ّنأ اودهشيو ،ةنئاكلا

ثعبف اًرمخ ءاملا حيسمـلا دّيسلا لّوـح ،لـيـلـجـلا اـناـق يف
ديدجلا دهعلا ةسينك يفو .لفحملا ّلك يف يحورلا حرفلاب

لوذبملا همد ىلإ رمخلا سوّدقلا هحورب حيسملا ديسلا لّوحُي
.هيلوانتم ةايح يف يوامسلا حرفلاب ثعبيف ،اّنع

وه ،بارطضإلاو فوخلا لازأو صقنلا ّدس يذّلا وه عوسيف
ّيقيقحلا سيرعلا وه ،ةدّيجلا رمخلا ةياهنلا يف مّدق يذّلا
ٍدهع ،ةّيناسنإلا عم ّبح دهع ،ديدج دهع يف لخدي يذّلا

قوف قرهت فوس يتلا رمـخـلاـب بتـُك هـّنأل هـنـع عـجارـت ال
.ةلجلجلا
ّلك يف صالخلا حرف ايحن نأ يه ةّيحيسملا انتوعد ّنإ
ّنأل حرفن ،نازحألاو باعصلا طسو يفو ملألا مغر ،ةظحل
نزحلا ايحنل انيعُد ًاصاخشأ انسل  .لّخدتلا ىلع رداق حيسملا
صالخلا ةجهب ايحـن ،نوصـّلـخـم صاـخشأ نـحـن ،سأيـلاو
.حرفلا رمخ انتايح يطعُي يذّلا عوسيب
كلت ةداعسل اي :يهلإ روضح ناكم ةلئاعلا لعجل ةوعد
مكو ،اهيّوعدم دادع يف ميرمو عوسي تلبق يتلا ةلئاعلا

.مويلا اهطسو يف يهلإلا روضحلا اذه ىلا ةجاحب انتالئاع
نأ ،جاوز دهع يف لخدي نمل امّيس ال ،ةلئاع ّلكل ةوعد يه
ردقي حيسملاب  .مهتايح يف مئادلا رضاحلا حيسملا نوكي
ّنإ .ةقثلاو ءاجرلا اهألمي ،ةدّدجتم ةلئاع انوكي نأ ناجوزلا
يه  .يهتني نأ امهحرف رمخ كشوي ةظحل رضاح حيسملا

يهف ،ةلئاعلا يف ًامئاد ةرضاح ّمألا ءارذعلا لعجن نأل ةوعد
يه ،ةرداقلاو ةباجتسملا لوتبلا يه ،عرضتو بلطت يتلا
ميمتت بوجو يف ةمّلعملا يهو انتلئاع ىلع ةرهاسلا ّمألا

ّالئل انتلئاع روحم حيسملا نم لعجنلف  .انل هللا هلوقي ام ّلك
ّبحلاو بلقلا مالس هدحو هبف ،ّيقيقحلا انحرف ةرمخ ّفجت
ًارضاح هلعجتو حيسملا قطنمب مزتلت يتلا ةلئاعلا  .دّدجتملا

نوكلل نلعت ،هرسأب عمتجملل رييغت ةاون حبصت اهطسو يف
عوسي نأ ،اهلخاد يف ًامود دّدجتملا ّبحلا رمخ لالخ نم
انتابوعص ليوحت ىلع رداق وهو ،ًامود لمعي وهو ،رضاح
ةداعسلا انتلئاع يطعي هدحو وهو ،رمخ ىلا ءاملا لّوح امك
،ليلجلا اناق يف مويلا كلذ يف نيوّوعدملا جهبأ امك ةّقحلا

هلإلا وه هّنأ نيوّوعدملا حرف لالخ نم ،ذيمالتلل رهظأف
؟لوزي ال يذّلا ّيقيقحلا حرفلا انيطعُي هللا ريغ نمف ،قحلا

ديدش ناّسغ  : دادعإ

موريج سيدقلا

مفلا يبهذلا انحوي سيدقلا

ةدّدجتم ةلئاع انوكي نأ ناجوزلا ردقي حيسملاب
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تالئاع نم ةّيح تاداهش
يف جاوزلا ّرس تلّبقت

ةقباسلا ةيعامجلا سارعألا
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ةطبارلا انل اهتحاتأ يتلا ةديرفلا ةصرفلا نع ثّدحتن نأ ًاعم انّرسي
يف جاوزلاب انملح قيقحت ىلع انتدعاس موي ةميركلا ةينوراملا

 .اهميلاعتو ةينوراملا ةسينكلا ّلظ

نحن6102 ةنس هيف انكراش يذلا يعامجلا سرعلا ركذتن انلز ام
يف ةرثع رجح فقي يلاملا نأشلا ناك نيذلا نم انريغ نوريثكو
.مهملح قيقحت برد

هّبنتلل ،رمتسملاو بوؤّدلاو روكشملا ةطباّرلا لمع ركذتن انلز امو
،اهربكأ ىلإ اهرغصأ نم ،جاوّزلاب ةقلعتملا ليصافتلا لماك ىلإ
ةـقـيرـطـلا هذـهـب هـحاـجـنإل ًاّدـج ةـّمـهـم تناـك اــهــلــمــجــمــب يهو
ءاقدصألاو لهألا باجعإو اـنباجعإ عضوم تناك يتلا ةـّيروطسألا
.بيهملا ينيّدلا لافتحإلا يف نيكراشملاو

مدع ةصرف انل تحاتأ يتلا ةينوراملا ةطبارلل بلقلا نم ًاركش
اندحو زجعن انك ام انلاثمألو انل ةققحم ،بحن نمب طابترإلل راظتنإلا
  .هقيقحت نع

هينوص          ينوط
نيساس

&
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سّسؤنو دحتن نأ انل هللا ءاش دقل .ناسنإ هقرفُي ال هللا هعمج امف ،هنايسن نكمُي ال خيرات9002 لوليأ71
.يحيسم نامأبو هللا ةـّبحم ىلع ةينبم ةلئاع
ريضحتلا نأ فرعن امك اننأل تقولا كلذ يف جوزتنل نكن مل اننكل انتبوطخ تّمت دق تناك ةرتفلا كلت يفف
ةفدصلابف .اياصولا مامتإو داحتإلا انل دارأ هللا نكلو .تيب سيسأتل تابلطتملاو تقولا بلطتي جاوزلل
دعاستس اهنإ انل ليقف ,يحيسملا ينوراملا بابشلا ةدعاسم يهو ةينوراملا ةطبارلا هل رّضحت امب انفرع
اذه متيسو ,قطانملاو تادلبلا فلتخم نم ناسرعلا نوعمجي مهنإو ،يعامج جاوزل ًايئانث رشع يانثإ
ريفص سرطب هللارصن رام لانيدراكلا ةفاين ةكرابمب يكركب - يكريرطبلا حرصلا ةسينك يف ةرم لوأل ثدحلا
.قرشملا رئاسو ايكاطنا كريرطب
ةيحيسملا ةينوراملا ميقلاب مازتلإلا ىلع عيجشتلل ةينوراملا ةطبارلا نم معد ةتفلو ًاديعس ثدحلا ناك
.ةيفاصلا
...ناسرعلا يقابو ثدحلا اذهل ةمظنملا ةنجللا عم ىسنت ال مايأ تناكو ةلماك تاريضحتلا تناك
حاجنإل اولذب يتلا دوهجلا ىلع ةنجللا ءاضعأ ىلإ ،ءاضيب دايأ نم مهاس نم لك ركشن نأ ىسنن نلف
.ثدحلا

انقزر دقف صاخشأ ةسمخ نم فلأتت انتلئاع تحبصأ كلذ ةجيتنو دحاو فقس تحت هللا انعمج مهلضفبف
.«يلروشت» و «سيرك»و «لبرش» لافطأ ةثالث هللا

ىنم          لداع
ينيبغصلا

&
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.«ةيدبأ معن» ىلع ءاقدصألاو براقألا دهش ،6102 لوليأ4 خيرات
.ةليمجلا فقاوملاو تابوعصلا ضعبب ةئيلم ةايحل «معن» ،بحلل «معن»

ىلع جاوزألا نم رخآ ددع عم هكراشتن نأ انررق دقف ،ًادج زيمم انجاوز ناك
يماسلا يعارـلا سرـطـب ةراشب راـم كرـيرـطـبـلا ةـطـبــغ هسأرــت ...حــبذــم
.ةينوراملا ةطبارلا ةنس لك امك هتمظن يذلاو مارتحإلا

ةطبارلا يف نيفرشملا لك .عئارو قيقد ميظنتب تراس تاريضحتلا لك
.تاريضحتلا يف اننوقفاري ،انبناج ىلإ امئاد اوناك

امك ،ددج ءاقدصأ ىلع انفرعت هلالخ نم .زايتمإب ينورام يعامج جاوز
ىلع بعصألا نوكت ةرتفلا هذه نأ ىلإ ًارظن تاريضحتلا لك انيلع اولهس
.جاوزلا ىلع نامدقي نينثا لك

ةينوراملا ةطبارلا ركشن و ةعئار ةيحيسم ةيجوز ةايح شيعن مويلا نحن
.جاوزلا اذه حاجن يف مهاس نم لكو

اتير          فزوج
ريفص

&
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ينوراملا كريرطبلا ةدايس ةياعر تحت يبهّذلا صفقلا لخدي نأب ّظحلا هل ناك نمل ًائينه
.مارتحإلا يماّسلا

هذه ىلع مادقإلا يف انتدعاسمل ةـّينوراملا ةطباّرلا عم انكرتشاو جاوّزلا انرّرق دقف
 .ةوطخلا

.انودعاسُي مهّنأب انورعشُي مل ذإ  ًاّدج فيطل لابقتساب انئجوف
نأ نودب ،فافّزلا موي ىّتح ةدراوو ةدراش ّلكب انبكاو ،اوناك لماكتم لماك لمع قيرف
تارالوّدلا فالآ تائم نوعفدي نيذلا فافز نم ّلقأ انفافز نوكي نأ وأ ءيش ّيأ صقني
 .هوحجنـُيل

انتايح ّنأو ةّصاخ ،ةميركلا ةطباّرلا ركشن يك يفكي ءيش نم ام ّنإ لوقلا ةصالخ
.انجاوز ىلع تدهشو انتقفار ةّيلوسّرلا ةكربلا ّنأل كلذو ،ماري ام ىلع ريست هلل دمحلاو

ىقبن نأ نيلمآ ،ةوطخلا هذه ىلع فرشأو دعاسو مهاس نم ّلك رامعأب هللا لاطأ
.انتلئاع ىلع ًافرشم هللا ىقبي نأو نيجوز ريخ مكرظنب
.ةـّينوراملا ةطباّرللو كريرطبلا اندّيس ةطبغل ركش فلأو ًاركش ًاركش ...

اكيبر          يدور
كياحلا

&
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اهتمدق يتلا ةديعسلا ةصرفلا هذه ىلع ةينوراملا ةطبارلا ركشن
رام لانيدراكلا ةطبغلا بحاص ةرضحب يعامجلا سرعلا يف انل
اــنوــكراش نــيذــلا جاوزألاو اــنــكراــب يذــلا يعارـــلا سرـــطـــب ةراشب
 .رمعلا ةحرف مهانكراشو

ّلظ يف ًاصوصخ ،براجتلا لمجأ نم تناك يتلا رمعلا ةحرف
ملح قيقحت ىلع اهلالظب يخرت لازت ال يتلا ةبعّصلا عاضوألا
.بحن نمب طابترإلاب رمعلا

ًاصوصخ ،تاعقوتلا عيمج قاف ًاليمجو ًامظنم ءيش ّلك ناك دقل
هتكرب اناطعأو هرودب انلّلك يذلا كريرطبلا انديس روضحب للكت هّنأ
ةـّيلاثم ةلئاع اهترمث نوكت ةديعس ةايح ًاعيمج انل ىّنمتو ةـّيوبألا
.ةسّدقملا ةلئاعلاك

سرعلا اذه حاجنإ يف مهاس نم ّلكل ًاريخأو ًالّوأ ركشلا ليزجو
.كرابملا

يناف          دايز
مشاهلا

&
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يعامجلا سرعلا يف هاـّيإ انتحنم يذلا طابّرلا ىلع ةـّينوراملا ةطباّرلا ركشن
.يكركب باحر يف ةنراوملا نم انريغلو انل هتماقأ يذلا ينوراملا

روضحلا عيمج باجعإ ىقال يذلا عئاّرلا ميظنتلا كلذ ىلع اهركشن امك
.تاذلاب نحنو
«معن» ةلوق انل تحاتأ يتلا ةليمجلا ةبرجتلا كلت ىلع ريبكلا انركش اهلو
يف عوسي برلا نأش انكراب يذلا مارتحإلا يماّسلا كريرطبلا ةطبغ مامأ
.اناق سرع

يف ةـّيحيسملا ةبيبشلا عمج يف ةطبارلا رارمتسإ ةياهنلا يف ىّنمتنو
ةـّيلاملا ءاـبعألا نم فيفختلاو ،هيف ءاكرش انك يذلا سرعلاك ةـّيعامج سارعأ
.ةـّيلاثم ةـّيحيسم ةلئاع ءانبل نارتقإلا يف نيبغاّرلا قهرت يتلا

اليل          جروج
مشاهلا

&
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،بعاصملا لك زواجتن نأ انرّرقو اهموي انفراعت .قيرطلا ةيادب تناك انتعمج ةليمج ةفدص تاونس8 ذنم
لانيدراكلا كريرطبلا ةطبغلا بحاص ةكرابمب يكولم يوامس سرعب انجاوز لّلكت و برلا مامأ انعمتجإو
.يعارلا سرطب ةراشب رام
ىوس انعسوب نكي مل ،موي دعب ًاموي ربكت يتلا ةايحلا ءابعأو مومه انتلقثأو ايندلا انب تقاض نأ دعبف
انملح قيقحت ىلع اندعاسو هباوبأ عسوأ انل حتفو انرومأ رّبد يذلا ديحولا انئجلم هللا ىلع لاكتإلا
.ةحلاص ةـّيحيسم ةلئاع ءانبو دحاو فقس تحت شيعلاب
هلّلا لخدتف ،هل ريضحتلاو جاوزلا دعوم ديدحت مامأ ةرثع ةرجح فقي يلاملا انعضو ناك بيرقلا سمألاب
اهمّدقت يتلا تادعاسملاو   ةينوراملا ةطبارلا هميقت يذلا يعامجلا سرعلا نع انربخأ نم انل لسرأو
يذلا رصن يبأ ديمعلا فارشإب تاريضحتلا تأدبو ،ةقفاوملا ىلع انلصحو انمّدقتف .نيسيرعلل
سرعلا تمظنو ءيش لك انل تنـّمأ يتلا ةطبارلا مرك ىسنن نأ نودب ،لابقتسإ لمجأ انلبقتسإ
.انتايحب موي لمجأ يف نيحاترمو  نيضار نوكن نأ ىوس اهمه نكي ملو هليصافت ةفاكب تّمتهاو
برلا حبذم وحن حرفب انمّدقت7102 لوليأ3 يف رظتنملا مويلا ىتأ امدنعو ،ليمجلا ملحلاك ءيش لك ّرم
ةدالو رظتنن مويلا نحن اهو .مهافتلاو قدصلا ىلع ةينبم ةديدج ةايح ةيادبل ةـّيدبألا معنلا انلدابتو
.ةـّبحملاو حرفلاب انتيب ألمتو بحلا اذه لّمكت ةرمث «اتير»
يف ناميإو ةقثب قالطنإلل ،ناسرعلل مئادلا مهمعد ىلع لمعلا قيرف ّلكو ةينوراملا ةطبارلا ركشن
ال يتلا ةبرجتلا هذهب كراشُي نأ ىلإ جاوزلاب بغري يئانث ّلك وعدن انرودبو .ةسّدقملا ةـّيجوزلا ةلحرلا

.اهل ليثم
.ةـّيحيسم ةلئاع ءانبل قرشم دغ وحن ًاعم انوطخ كتكرابمب يذلا اـنـّبر ركشنو

الوب          ناوطنأ
نوطنأ وبأ

&
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هتصّصخ ،ةنس ّلك نم لوليأ رهش نم دحأ لّوأ
ةـيـعاـمـتـجالا نوؤشلا ةـنـجـل - ةـيـنوراـمـلا ةــطــبارــلا
يعامـجـلا سرـعـلا مـيـظـنـتـل ،ةـيـلـخادـلا ةـطشنألاو
دـيـلــقــت يف كلذو ،يكرــكــب حرص يف ينوراــمــلا

.9002 ماعلا ذنم يونس

ليلاكألا كرابو ىعر ،ةـّيلافتحإلا هذه سيسأت ذنمو
كراشت يذلا ريفص سرطب هللارصن رام كريرطبلا
يف ،يعارلا سرطب هراشب رام كريرطبلا ةطبغو
 .نيجّوزتملل امهتكرب ءاطعإب2102 و1102 يماع
رّوطتي يعامجلا سرعلاو ،مويلا ةياغل3102 نمو
جاوزألا ددع غلب ىتح هيف نيكراشملا ددع ديازتيو
.8102 ةياغل042

9002ةجوزو ًاجوز11
1102ةجوزو ًاجوز12
2102ةجوزو ًاجوز42
3102ةجوزو ًاجوز22
4102ةجوزو ًاجوز03
5102ةجوزو ًاجوز73
6102ةجوزو ًاجوز82
7102ةجوزو ًاجوز62
8102ةجوزو ًاجوز14

 ةجوزو ًاجوز042  : عومجملا
ةروّدلا ةعباتم ىلع نيجّوزتملا دادعإ رصتقي الو
باـبشلا ةـيشرـبأ يف جاوزـلاـب ةّصاــخــلا ةـــّيدادــعإلا
،تاباشلاو

  يكركب يف ينوراملا يعامجلا سرعلا

جاوّزلا ّرسب مخض ّيونس لافتحإ
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ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا يف ةــّيــحور ةسلــج ىــلــع الو
،نيباشألا روضحب ءابآ اهريدُي
ةيحور تاداشرإو ةـيهيجوت ةسلج ىلع ًاضيأ الو
لـبـق نـم ،يكرـيرـطـبـلا حرّصلا يف جاوزـلاــب ةصاــخ

ةـيحيسملا ةئشنتلا ةلسلس نمض ةطبغلا بحاص
؛(يعارلا ىرشب)
جاوزألا رــيضحــت ىــلإ ةــفاضإ ،ًاضيأ نــّمضتــي لـــب
ًاــّيوـنـعـم يعاـمـجـلا سرـعـلا اذـه يف نـيـكراشمــلا
قــئاــقد ّلــك يف مــهــتدــعاسم ،ًاـــّيــنــيدو ًاـــّيــحورو
،ًادي هلالخ نوعضي يذلا مهمالحأ موي ليصافتو
مهرمع قيفر عم شيعلل ةـّيدبأ ًامَعن نولوقيو ديب
نيوكتل دادعتسا ىلع اونوكيلو ،ّرملاو ولحلا يف
.ةـّيلاثم ةـّيحيسم ةلئاع

نمض سارعألا هذه ةماقإ نم فدهلا ناك اّملف
دّيسلا ناك يذلا اـناـق سرع لاـثم ىلع ،دحاو سرع
يغـبـنــي يذــلا يواــمّسلا سيرــعــلا وــه حــيسمــلا
فيفختل نيكراشملا ىلإ نوعلا دي ّدم ؛هب ءادتقإلا
لثم ىلع بّترتت يتلا ةظهابلا ةـّيلاملا تاـّبلطتملا

رـمألا اذـه نـم دـكأتـلـل يفـكـي ،تالاــفــتــحإلا هذــه
ةطبارلا اهحنمت يتلا تابهلا ضيف ىلع عالطإلا
ةطشنألاو ةيعامـتـجإلا نوؤشلا ةـنـجـل - ةـيـنوراـمـلا
ىلإ «ةكراشملا ديرأ» فلأ نم ،ناسرعلل ،ةيلخادلا
: «اذه رمعلا سرعب يتحرف اي» ءاي
سورعلا ناـتسف نيمأت -
سيرعلا ةلذب نيمأت -

اهتنيزو سورعلا ةراـّيس نيمأت -
ةنيبشإلاو سورعلا دي ةقابو ةسينكلا ةنيز نيمأت -
يئانث ّلكب ةصاخلا ةوعدلا تاقاطب نيمأت -
ميدقت عم (ويديفو روص) هلماكب سرعلا ريوصت -
يئانث ّلكلDVDو4A نيتروصو ةروص05 موبلأ
جاوزلا ةبتر ةمدخل ةقوج نيمأت -
حرّصلا لخاد ىلإ نيوعدملا لقنل لئاسو نيمأت -
لفحلا ميظنتب ةدعاسملل تافيضم نيمأت -
 ميظنتلا يف ينوراملا فاّشكلا عم نواعتلا -
سرعلا لالخ عّزوت ةبسانملا يحو نم ةّلجم عبط -
يئانث ّلكل ليجنإ نيمأتو ةبترلا ةعابط -
يئانث ّلك مسإب ةيوبابلا ةكربلا ميدقت -
يئانث ّلك مسإب زرألا ةباغ يف ةزرأ ةبارع ةداهش -
يئانث ّلكل جاوزلا ةقيثو رادصإ نيمأت -
يعامتجإلا دضاعتلا قودنص يف نيمأت ةصيلوب -
نومضم ريغ يئانث ّلكل ةنس ةّدمل يّحصلا
ةبسانملل ةيتسيجوللا تامزلتسملا نيمأت -
رالود0002 نع ةرابع ةـّيدقن ةيده يئانث ّلك حنم -

يف نـيـكراشمـلا جاوزألا دادـعأ داـيدزا لـمأ ىــلــعو
ةنجل اهمظـنـت يتـلا ةـلـبـقـمـلا ةــّيـعاـمـجـلا سارـعألا
يف ةـيـلـخادــلا ةــطشنألاو ةــيــعاــمــتــجإلا نوؤشلا
،ماعلا اذه جاوزأل كوربم فلأ ،ةينوراملا ةطبارلا
حرفلاو ةّحصلا ماود مهقبس نملو مهل ىّنمتنو
.ةسّدقملا ةلئاعلا رارغ ىلع ةلئاع سيسأتب





ًاـّيونعمو ًاـّيدام انومعد نيذلا ّلك ىلإ
،انتّلجم تاحفص ىلع نالعإب اومهاس نيذلا ىلإو

.انركش عفرن

،انتريسم بورد ىلع ةعمش اوءاضأ نيذلا ىلإو
.ءاطعلا حرف نم ديزملا مهل ىّنمتن

،ثدحلا حاجنإل تاريضحتلاب اومهاس نيذلا ىلإو
.مهيديأ ىلع ّدشن

،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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