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مظعألا ربَحلا ةسادق
سيسنرف ابابلا
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لانيدراكلا كريرطبلا ةطبغ
يعارلا سرطب ةراشب رام

قرشملا رئاسو ةيكاطنإ كريرطب
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رصن يبأ هللا ةمعن يماحملا قباسلا بئانلا

 مرك ليلخ روسفوربلا ريفسلا

جاحلا جروج ذاتسألا

سجرج هدبع روتكدلا

روبج ميهاربإ ديمعلا

ركيرك فزوج روتكدلا

رقص يرود يماحملا

يلاغف اناحور راشير ذاتسألا

رازاع نومير ذاتسألا

رقص ضايف وبأ الردنس ةروتكدلا

 معنم ينوط سدنهملا

هيبرط ميرك يماحملا

ردان يبأ اناحور نيروك ةروتكدلا

 مرك ليبن ذاتسألا

ارمس وب رتاسلا دبع ىدن ةيماحملا

ةينوراملا ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا ءاضعأ

سيئرلا

سيئرلا بئان

ماعلا نيمألا

قودنصلا نيمأ

وضع

وضع

وضع

وضع

وضع

وضع

وضع

وضع

وضع

وضع

وضع





 ددأ ناسسرعلأ اهيأأ
ىلع ًاماع رسشع ينـثإأ ذنم «ةينوراأ ةطبأرلأ» تجرد
هميظنت ىلع فرسشت يذلأ يعامأ سسرعلأ ءايحإأ
«ةـيـلـخأدلأ ةـطـسشنألأو ةـيـعاـمــتــجإلأ نوؤؤــسشلأ ةــن»

،ةجهبلأو حرفلأ رهاظم اهيلع ىغطت ةيلافتحإأ ءأؤجأأ يـف ،ةطبأرلل يذيفنتلأ سسلأ نم ةقثبنأ
حبذم إأ مّدقتأ يوذل ةيعامأ ةطبغلأ ىلع ةللد ،ديراغزلأو جيزاهألاب تأؤلسصلأ طلتختو
ةمع ،سسولـكإلأ لاجرو ،رابحألأ فيفلو ،ةينوراأ ةسسينكلأ سسأأر مامأأ «معن» ةملك أؤلؤقيل ،برلأ
انتسسينـك رأرسسأأ نم ؤهو ،سسدقأ جأوزلأ رسس يـف نيدسسج دّحؤُيو ،بلق عمجي يذلأ يدبألأ طابرلأ
.ةعماأ

ةحاسس نع دؤسشأ بيغتسس ،ةقناأ ةيسشيعأ ةقئاسضلأو ،«انورؤكلأ» ةحئاج لظ يـفو ،مؤيلأ امأ
لوألأ ّفسصلأ دأدتمأ ىلع نيرواجتمو عؤم جأوزألأ نؤكي نلو ،يكركب يـف يكريرطبلأ حرسصلأ
 .ةداعلاك

ميسسرتو ،يرسشبلأ لسسنلأ ظفح يـف ّبسصت ،ةيناسسنإأو ،ةيحور ميق نم لثمُي ا رمتسسم سسرعلأ نكل
دأزب نمؤؤأ نّسص يتلأ اهتأداسشرإل ًأذافنإأو ،ةسسينـكلأ ميلاعتل ًاعبت عمتجملل ةيقخألأ دعأؤقلأ
.ةداأ مؤخت زواجتي يحور

- نهأرلأ عسضؤلل ًأرظن - ةقرفتم نكامأأ يـف برلأ حبذم نم نؤمّدقتي طقف جأوزأأ ةينامث ةنسسلأ هذه
يؤنعم معدب ،سسدقلأ حورلأو نبإلأو بآلأ مسسأ ىلع ةمأركلأو داب أؤللكتيلو ،جأوزلأ ةكرب لينل
امك ،مهبناج إأ نؤكتل ًأدبأأ ةرسضاأ ،ةينوراأ ةطبأرلأ نم (ةحاتأ تاناكمإلأ ردق ىلع) يدامو
.ةقباسسلأ ةيعامأ سسأرعألأ يـف جأوزأأ نم مهؤمّدقت نيذلأ بناج إأ ًامئأد يه

ةمايقب ءاجرلأو لمألأ رأؤنأأ هرمغت ديدج رجف غزبيو ،نانبل ءامسس نع ةمامغلأ عسشقنت نأأ ىسسع
مأزتلإلأو ،ةلأدعلأو ةدايسسلأ ةيأر ت - هئانبأأ ّلك - هءانبأأ هيلإأ ّمسضي ديدج نانبلل ةدّدجتم

أ هتحلسصسضرغ وأأ ًىؤه ّيأأ نم أًديعب ةيقيق.
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ذاتسألا ةداعس ةملك
رصن يبأ هللا ةمعن

ةـينوراـملا  ةـطبارلا  سـيئر



سرعلا» ةينورا-م-لا ةط-بار-لا ى-عر-ت ،ما-ع ّل-ك يف ا-م-ك
ةطشنألاو ةيعامت-جإلا نوؤشلا ةن-ج-ل ر-ب-ع ،«يعا-م-ج-لا
ةنسلل ،ةطبارلل يذيفنتلا سلجملا نم ةقثبنملا ةيلخادلا
.يلاوتلا ىلع ةرشع ةيناثلا

،سرعلاب ًاعم لافتحإلا نم نكمتن مل ةيضاملا ةنسلا
يكركبب يكريرطبلا حرصلا يف ،ًاقباس ةداعلا تجرد امك
ةداسلا روضحو ،ةفا-ي-ن-لاو ةط-ب-غ--لا بحاص ةسا--ئر--ب
ةيلافتحإ رهاظم طسو ،سوريل-كإلا ف-ي-ف-لو ،ةف-قاسألا

«ا-نورو-ك-لا» ةح-ئا-ج ّن-ك-ل ،حر-ف-لاو ةج-ه-ب-لا ا-هدوست
انتلعج ،دعابتلا تايضتق-مو ما-ع-لا لا-ف-قإلا تاءار-جإو
يك ،مهاياعر وحن ناسرعلا هيجو-ت ى-ل-ع ر-مألا رصت-ق-ن
.جاوزلا رس اولبقتي

اذه يف تاف ام ضيوعت ىلإ ىعست ةطبارلا تناكو
رارمتساو ،ةب-عصلا ةيداصت-قإلا لاو-حألا ّنأ الا ،سر-ع-لا
نم هلمحت ام-م فوا-خ-م-لا د-يز-ي و-ح-ن ى-ل-ع ةح-ئا-ج-لا

.يضاملا ماعلا ريبدت راركت ىلإ انعفد ،تالّوحتم
يف ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل نكلو
ّلكل اهرفوت نأ تداتعا يتلا زفاوحلا ىلع تقبأ ،ةطبارلا

 .سرعلا اذه يف كراشم يئانث

ءادبإو ،يعامجلا سرعلاب لافتحإلا نم مهأ وه ام ّنإ
جاوزلا ّرس وه ،هذهك تابسانم بكاوُي يذلا حرفلا مئالع
،ةيكاطنإلا ةينوراملا انتسي-ن-ك رارسأ د-حأ ه-نو-ك ،ه-ن-ي-ع
يف ًادحاو احبصُيل ،ةأرملاو لجرلا داحتإ  لثمُي يذلاو

يف جاوزلا بستكي اذ-ك-هو .ةسد-ق-م-لا ةسي-ن-ك-لا دسج
تاّيئيشو ،ةداملا موخت زواجتي ًادعب ةيحيسملا ةنايدلا

ديدجتو ،لسنلا رارمتسال ًاسّركم ًالكيه حبصُيل ،ةايحلا
.ناميإلاو حورلا ةّوقب ،يناسنإلا عمتجملا

ه-جاو-ت ،ًاصوصخ ةي-نورا-م-لاو ،ةي-ح-يسم-لا ةل-ئا-ع-لا ّنإ
تاعزنلاو ،ةيداملا هيلع ىغط-ت يذ-لا رصع-لا تا-يد-ح-ت
يتلا ةفراجلا ةثادحلا تاراّي-ت ءارو دا-ي-ق-نإلاو ،ةيدا-ح-لإلا

انؤابآ اهيلع ىّبرت يتلا ةيحورلا ميقلا اهقيرط يف ذخأت
اهتلعش ءاقبإ ىلع لمعن نأ بجاولاو ،لبق نم اندادجأو
.تايرغملا تناك امهم اهرون وبخي ال ،ةجهوتم ،ةدقتم

ماع ّلك ىظحي يذلا يعامجلا سرعلا يناعم يه هذه
نومدقتملا اهدّدرُي ةيدبألا معّنلاو ،مظعألا ربَحلا ةكربب
كريرطب هب تينع ،نانبل دجم هل يطعُأ نم مامأ هيلإ
ناسرعلل ديرن اننإ .ةنراوم-ل-ل قرشم-لا ر-ئاسو ةي-كا-ط-نإ
ىلع ةظفاحملاو ،جاوزلا ةسّسؤم يف اوطرخني نأ ددجلا

ةلئاع ءانبل نواعتلاو ،ماجسنإلاو ىوقتلاو بحلاب هّرس
.ةودقلا كولسلاو لئاضفلاب ةحلستم ةيحيسم

دجملاب رشع يناثلا سرعلا يف نوللكتي جاوزأ ةينامث
نم قمعأ يحور حرف مهرمغي ،هتيعر يف ٌلك ،ةماركلاو
 .ةيدام ةمس تاذ ةيلافتحاب رباعلا حرفلا

.نادجولاو بل-ق-لا يف ر-ف-ح-ت ةر-م-تسم ةبسا-ن-م ا-ه-نإ
  .ةنكمألا تددعت ولو ،اهتيرود ثيح نم ةرمتسم
ةبقاعتملا ةيناسنإلا ةايحلا فرش :ًامئاد دحاو بولطملاف
،ىقنألاو ،ىق-بألا ه-نأل ،يح-يسم-لا جاوز-لا رس لال-خ ن-م
.انعمتجم يف همومس ّثبي فارحنا ّلك نع عدارلاو

نوؤشلا ةنجل ةملك
ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا
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ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

:  ةنجللا سيئر
:  ةنجللا رّرقم -  ماعلا نيمألا

:  يذيفنت سلجم وضع
:  وضع
:  وضع
 :  وضع
 :  وضع
:  وضع
:  وضع
:  وضع
:  وضع
 :  وضع
:  وضع
:  وضع
:  وضع
:  وضع

:  راشتسم
:  راشتسم

:  ةراشتسم

سجرج يداف روتكدلا
جاحلا جروج ذاتسألا
رقص ضايف وبأ الردنس ةروتكدلا
يناتسب وج سدنهملا
رغاد وب يداف يرخفلا لصنقلا
هيبرط لكيه يغام ةسدنهملا
 يعاق لوب ذاتسألا
سنوي وب قيفوت ذاتسألا
 قوط يناه بألا
مرك لاشيم لينولوكلا
سوميلق يليإ يماحملا
ةمعط يجان ذاتسألا
دوحل ديجم دوحل يماحملا
سونامرج ليساب يدنام ةديسلا
ناربج ردنكسإ يماحملا
معلا زيزع ذاتسألا
دوحل يليإ يماحملا
يروطامع ناوطنأ سدنهملا
 اطسألا لامج ةسنآلا









اموص وب سويناط سرطب
انازيك عيدو اكيسيج

سراف جروج ينوط
يومحلا جروج نايزوج

ةغايص ناسغ لايناد
ليلخ سيروم يسيارت

رضان نوميس يناد
نايساكوك سيكرس نمراك

لاحر سايلإ يور
ىسوم ىسوم امير

سوخاب ديرف لبرش
لوّخم بيدأ اناش

شكنح ناميلس ضاير
نايسيديوأ كينارطنأ نيلاتان

بعص حلاص راشير
ليمجلا لاشيم لياغ





 ينوراملا يعامجلا سرعلا يف ًايئانث52
0202 ماعل رشع يداحلا

سرعلا ةماقإ نود تلاح يتلا انوروكلا ةحئاج نم مغرلا ىلع
،يكركب يف يكريرطبلا حرصلا يف ديلقتلا ىرج امك يعامجلا
يف ةـيلخادلا ةطـشنألاو ةـيعامتجإلا نوؤـشلا ةنجل تّرصأ
ماـع - رـشع يداـحلا سرعلا ةماـقإ ىلع ةينوراملا ةطبارلا

.ًاـيئانث52 لمش دقو  -0202
ينوراملا كريرطبلا كراب دقو .هتّيعر يف يئانث ّلك لّلكت
تعرو .ةوـطخلا هذه يعارلا سرطب ةراشب رام لانيدراكلا
فيلاكت ةيطغتل ةيلام ةدعاـسمب جاوزألا ةيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا
.سرعلا



يفيصقلا اليناد            ريفص نايتسيرك &

يقيقع يسنان            راطيبلا فسوي &

0202 لوليأ9 - ليبج ةيشربأ - نوصحلا سجرج رام ةسينك

0202 لوليأ6  - هينوج ةيشربأ - نيشعر سجرج رام ةسينك
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نوله اردناس            هللااطع ايركز &

مشاهلا ىور            جاحلا يداف &

0202 لوليأ6 - ليبج ةيشربأ - ليبج/سينودأ - فسوي رام ةسينك

0202 بآ92 - ليبج ةيشربأ - تيشمع - عشيل رام ةسينك
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نولجيف انيد            ضايف ويرام &

دارط ادنامأ            سايلإ لايناد &

0202 بآ02 - ةينوراملا سلبارط ةيشربأ - ةيشاقربلا ةراح - درول ةديس ةسينك

0202 لوليأ91 - ليبج ةيشربأ - تالاح - فزوج تناس ةسينك



رطم نيدان            يقيقع كيرتب &

سنوي اينات            ةمحر سايلإ &

0202 لوليأ21 - هينوج ةيشربأ - هبغإ - ارهن رام ةسينك

0202 لوليأ9 - ابرص ةيشربأ -  حبصم قوز - ةيدرولا ةديس ةسينك

يعامجلا سرعلا  |22
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ةمالس اكينوم            سيكرس ينوط &

ريصقلا اسيرالك            لماك لبرش &

0202 لوليأ7 -  هينوج ةيشربأ - توقشع هتاعقب - سلوبو سرطب رام ةسينك

0202 لوليأ7 -  هينوج ةيشربأ - لحزب سجرج رام ةسينك
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نصغوب لاكساب            ولحلا لبرش &

دوعسم يدناس            رهاظ وج &

0202 بآ03 - سايلطنأ ةيشربأ - (ايالمح برق) ةليفس - لبرش رام ةسينك

0202 لوليأ6 - توريب ةيشربأ - ةيرشوبلا دس - القت رام ةسينك



يريوخلا نايتسيرك            دعسأ لبرش &

بوّيأ رحس            يقيقعلا يور &

0202 لوليأ6 - ابرص ةيشربأ - ركوع - ةراغملا ةديس ةسينك

0202 لوليأ5 - هينوج ةيشربأ - (اينع تيب) اصيرح نانبل ةديس ةسينك
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دادح كيردناس            متاح سارف &

ته ادوغإ هدنر            يزقلا سايلإ &

0202 لوليأ8 - هينوج ةيشربأ - ارفص - سيرج رام ةسينك

0202 بآ81 - هينوج ةيشربأ - (امدأ) نيسايرفك - لبرش رام ةسينك
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دعس اّسيلم            ريفص فيزوج &

يليجر وب اينار            يبغزلا نآلا &

0202 لوألا نيرشت11 - ليبج ةيشربأ - ليبج -سينودأ فسوي رام ةسينك

0202 لوليأ5 - توريب ةيشربأ - ةلاحكلا - سايلإ رام ةسينك



موعلز رمس            هدوجوبأ لراش &

ةضيرع يلاتان            يتيشدح فسوي &

0202 لوليأ72 - سايلطنأ ةيشربأ - سايلطنأ - سايلإ رام ةسينك

0202 لوليأ6 - ةينوراملا يّرشب ةبج ةيشربأ - يّرشب - عوسي بلق ةسينك

يعامجلا سرعلا  |03
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قايدشلا يزور            دهف هيجور &

نيهاش ليوج            دوعس ينور &

0202 لوليأ21 - هينوج ةيشربأ - توقشع هتاعقب - سلوبو سرطب رام ةسينك

0202 لوليأ6 - ليبج ةيشربأ - تيشمع - سجرج رام ةسينك



دعسم يسنان            كياحلا اـّنح &

رديح وبأ انافليس            ديبع ويرام &

0202 لوليأ6 - ليبج ةيشربأ - تيشمع - ايخز رام ةسينك

0202 لوليأ31 - نورتبلا ةيشربأ - اديبعرفك - سيكرس رام ةسينك
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يلفروأ اـنر            ناعنك ينوج &
0202 لوليأ31 - توريب ةيشربأ - حاّيشلا - سوينوطنأ رام ةسينك



أاـفرـم ةراـج تاـسســـّسسؤؤأو لزاــنأ نأاــسش هــنأاــسش
ةبك ةّسصح ةّينوراأ ةطبأرلأ ّرق ناك ،توب
هفـّلـخ يذـلأ راـمّدلأ مـجـح .أاـفرأ راـجـفـنأ يـف
سصلأ هذه هتـّيـجـمـهو هـفـسصع ةّؤـق نـع رـّبـعـت رؤّ
نأأ نكمُي لو .تاحفسصلأ هذه يـف اهسضرعن يتلأ
انراظتناب تناك يتلأ ةأاجافأ لؤه مكل فسصن

ناك ذإأ ،راـجـفـنإلأ بقـع ّرـقأ اـندـّقـفـت اـمدنـع
،اهل ىثرُي ةلاح يـف امهلغسشن نأذللأ ناقباطلأ
تأزيهجتـلأو تلاسصتإلأو ءاـبرـهـكـلأ تاـكـبـسشـف
.بك لكسشب ةرّرسضتم ثاثألأ ّلـكو

تاحيلسصتلأ ءأرجإأ ىلع مزعلأ اندقع اننأأ ّمهأ
ةطبأرلأ دؤعتل ،نك تقو ّلقأأ يـف اهزاإأو
لك ىلع اهرود بعل يـف قباسسلأ اهدهع إأ
.يثراكلأ راجفنإلأ أذه دعب ًةسصاخ ةدعسصألأ
ةديدع ماّيأأ دعب زكرأ داع رامّدلأ ت نمو
سضفتناف ،حيلـسصتـلأ سشروو يـنـسضأ لـمـعـلأ نـم
حيسسأ ءانبأأ نحنف .هدهع قباسس يـف ناك امك
ةمايق ّنأأ هـتـماـيـقـب اـنـمـّلـعو هـتؤ اـنأدف يذـلأ
...حير هب تفسصع امهم ةبيرق نانبل
.ميحأ بأؤبأأ هبعسش ىلعو هيلع ىؤقت نلو

ةّينوراملا ةطبارلا ّرقم
  أـفرملا راـجفنإ دعب
هـيلع ىوقت نل
مـيحجلا باوبأ
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ميمرتلا دعب . . .
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ميحجلا باوبأ نانبل ىلع ىوقت نل
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   ةطبارلا تاطاشن
رونلا مأ ةديسلا ةسينك ميمرت ةداعإ ةبسانمب سادق يف ًاكراشم رصن يبأ

ةطبأرلأ سسيئر كراسش ،١٢0٢ راّيأأ03 خيراتب
،رسصن يبأأ هللأ ةمعن قباسسلأ بئانلأ ةينوراأ
فــسسلأ سسيــئرــلأ بئاــن نــم لــك هــقــفأرـــُي
رؤتكدلأ لاأ مأأو مرك ليلخ رؤسسفولأ

هـسسأأرـت يذـلأ سسأدقــلأ يـف ،سسجرــج هدبــع
نأرـطأ ةـنرأؤـمـلـل توب ةــفــقاــسسأأ سسيــئر
ميمرـت ةداـعإأ ةـبـسساـن ،رـتاـسسلأ دبـع سسلؤـب
سسلأ ىنبم يـف رؤنلأ مأأ ةديسسلأ ةسسينك
كلذو ،ةـيـنوراأ ةـطـبأرــلأو وراأ ماــعــلأ
.سسلأ نم ةؤعدب

انوروك ءابو ةبراحم يف ةمهاسملل نيجيسكوأ ةزهجأ عيزوت
ةطـبأرـلأ ءاـسضعأأ كّر ةـجـيـتـن
،راسشتنإلأ ةن ةسصاخو اهناو
عم اهب تماق يتلأ تلاسصتإلأو
ةدحتأ تايلؤلأ يـف نيرسشتنأ
،نانبـل يـف مـيـقأو ةـيـكمألأ
نم ًأددع ةينوراأ ةطبأرلأ تقلت
١٢١ ةزهجألأ عؤم غلبيل ،اهنم رخآأ ددع ءأرسش ّوsrotartnecnoc negyxo عؤن نم جيسسكوألأ ةزهجأأ

قطانأ عيمج يـف تايعمأو تافسصؤتسسأو تايفسشتسسأو تايدلبلأ ىلع ةراعإلأ ليبسس ىلع اهعيزؤت ّ ًأزاهج
.انورؤك ءابو ةبراح ةمهاسسملل ،ةينانبللأ
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ةفئاطلاو نانبلل امهتاءاطعل اًريدقت نييطبارل ينوراملا قاقحتسإلا ماسو

وراأ قاقحتسسإلأ ماسسو ،١٢0٢ راّيأأ8٢ خيراتب ةينوراأ ةطبأرلأ سسيئر دّلق
ىقلأأ ةبسسانابو .رؤخز ظفاح يسضاقلأو تبات يؤج فسسلل «رودنمؤك» ةبتر نم
 :ةيلاتلأ ةملكلأ ةينوراأ ةطبأرلأ سسيئر
عيمج ىلع عجأرتو مذرسشتو ٍماسسقنإأ نم هيلع ؤه ام ىلع نانبلو ،مؤيلأ يقتلن
،ليمأ نمزلاب اننأرّكذت ،تـّيـنورام تّيسصخسش ركتل يقتلن .تايؤتسسأ

ةمّدقتم ٍةبترم يـف هتلعج ،تاقاطو ٍتاماقو ٍتاماهب رخزي اننطو ناك ٍةلحر
.نأدلبلأ ب
تاماهلأ هذه ةعيلط يـف امه ،تبات يؤج فسسلأو رؤخز ظفاح يسضاقلأو
اناكف ،ةيسسامؤلبدلأو ءاسضقلأ لخ نم ،ءاخسسب نانبل تطعأأ يتلأ تاماقلأو
ٍسصرح نم هايدبأأ ا ،ةماعلأ ةفيظؤلأ افّرسش ،دّرجتلأو ،ةهأزنلأو ،ةءافكلل ًلاثم
.اهئانبأأ ب لُدعتو ،نؤناقلأ م يتلأ تاسسّسسؤؤأ ةلود ىلع
امهتغ .ةنرأؤأ معأأ نم ناملع ،تبات يؤج فسسلأو رؤخز ظفاح يسضاقلأ

،ًامؤي امهتامامتهأ رأدم نع بغت  اهئانبأأ حلاسصمو اهنوؤؤسشو ةفئاطلأ ىلع
،اهنع عافدلاب داأ امهمأزتلأو ،ةينوراأ ةفئاطلل امهئامتنأ قمع كلذ دكؤؤُيو
.ةينوراأ ةطبأرلأ نم اًقطنإأ

لخ نم نإأ ،ةطبأرلل يذيفنتلأ سسلأ يـف امهسصخإأو امهعافدنإاب افرُع
ماعلأ نمألأ ةيريدم يـف ىلفّسسلأ قبأؤطلأو ،سسينجتلأ مؤسسر نعطلأ ّفلم
ّرسس ةنامأأ يـف ةليؤط تأؤنسس امهتسسرا لخ نم نإأو ،كلذ ىلع دهسشت
.يذيفنتلأ اهسسلو اهتـّيؤسضعو ةطبأرلأ
نسسحو ،نطؤلأ نانبل لجأأ نم ليؤطلأ امهداهجو ،فّرسشأ امهخيراتل أًريدقتف
ةمدخ يـف امهعافدنأو ،ةينوراأ ةطـبأرـلأ يـف اـمـهـتاـيـلوؤؤـسس اـمـهـعـطـسضأ
ماسسو امهحنم عامجإلاب ةينوراأ ةطبأرلل يذيفنتلأ سسلأ رّرق .اهفأدهأأ
.«رودنمؤك» ةبتر نم وراأ قاقحتسسإلأ
.ماسسؤلأ كي امكب ،سسيئرلأ ةرسضح ،فسسلأ ةداعسس
.ةينوراأ ةطبأرلأ رخفتو ،نانبل رخفي امكب
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«ةنراوملا ةبكنو4791 صربق ميسقت» باتك ةمجرتب موقت ،ةماعلا تاقالعلا ةنجل - ةينوراملا ةطبارلا
:صربق ةنراوم ىلع هعيزوت ىلع لمعلا عباتتو ،ةينانويلا ةغللا ىلإ ،0102 ماعلا يف ةطبارلا نع رداصلا

ةن ترأز،4١/5/١٢0٢ خيراتب
ةـطـبأرـلأ يـف ةـماـعـلأ تاـقــعــلأ
ةنيهج اهتسسيئرب ًةلث ةينوراأ

ؤـسضع اــهرّرــقــمو ،نــم لــكــيــه
مـعـنـم ؤـط يذـيـفـنـتــلأ سسلأ
سسلبأرط ةيـسشرـبأأ ةـفـقاـسسأأ سسيـئر
سصق ةـيـسشرـبأأ يـعأرو ةـيـنوراأ
هتدايسسل تمّدقو ،فيؤسس فسسؤي نأرطأ ًاقباسس ةينوراأ
ةغللاب ةنرأؤأ ةبكنو479١ سصق ميسسقت باتك نع ةخسسن
،باتكلأ ةمدقم يـف ةملك فيؤسس نأرطملل ناكو .ةينانؤيلأ
 .سصق ةنرأؤم ىلع هعيزؤت لبسسو ةيناكمإأ يـف ثحبلأ ّو

بئانلأ ةينوراأ ةطبأرلأ سسيئر رأز،6/8/١٢0٢ خيراتب
ةينوراأ سصق ةيسشربأأ يعأر ،رسصن يبأأ هللأ ةمعن قباسسلأ
فسسؤي نأرطملل ًافلخ نّيُع يذلأ فسص ناج ميلسس نأرطأ
ةن ررقمو يذيفنتلأ سسلأ ؤسضع نم لك هقفأرُي ،فيؤسس
ةنجلـلأ ةـسسيـئرو مـعـنـم ؤـط سسدنـهأ ةـماـعـلأ تاـقـعـلأ
.رّينم لكيه ةنيهج ةسسدنهأ
نـــم سصق يـف ةـــنرأؤأ عـــسضو فـــسص نأرـــطأ سضرـــعو
مهديلاقتو مـهـتأداـعو ،ةـيـسسنـكـلأو ةـيـعاـمـتـجإلأ ةـيـحاـنـلأ
فأعإأ إأ ًاتفل ،مهتّينورامو نانبلب مهقلعت نع ثّدو
اهتسسّسسأأ يتلأ ةقعلاب هرخف نع ًابرعم ،مهتغلب ؤكسسينوألأ
رأز يذلأ دفؤلأ لخ نم479١ ماع ذنم ةينوراأ ةطبأرلأ
دفؤلأ ّمسض دقو ،مهتن يـف مهتدعاسس ،كأذنآأ ةريزأ
،حرف سسايلأ نأرطأ ،رسصن يبأأ هللأ ةمعن ذاتسسألأ اهمؤي
؛يرامعم يليإأ بألأو ،دعسسلأ دأؤؤف ،نامعن سسلؤب يتابألأ
.ةينوراأ ةطبأرلأ طاسشنل سصق ةنرأؤم حايترأ ىلع دكأأو
رسصن يبأ مّدقف ،ايأدهلل لدابت ىرج ،ةرايزلأ ماتخ يـف

،برح يرؤـخ نأؤـطـنأأ رؤـتـكدلـل باـتـك
،«تبأؤـــثو خـــيراـــت ةـــنرأؤأ» نـــع لّوألأ
- اـنـبـلـلأ راـسشتـنإلأ خــيراــت» اــثــلأو
ميسسقت» نأؤنعب باتكو ،«يقينيفلأ دهعلأ
،ةينانؤيلأو ةيـبرـعـلأ هـيـتـخـسسنـب «سصق
إأ ةــطــبأرـــلأ دفو ةراـــيز يورـــي ؤـــهو
خـيراـتـب مـهـتـن ناـبإأ سصق ةــنرأؤــم

هفيلأات نم ًاباتك فسص نأرطأ مّدق هرودب .9/9/479١
سصاأ عرــسشلأ يـف ةــيــحورو ةــيــئاــعر ةءأرــق» :نأؤــنـــعـــب
نمو ةطبأرلأ سسيئر هتدايسس اعد امك .«ةينوراأ ةسسينكلاب
.سصق ةرايز إأ يذيفنتلأ سسلأ ءاسضعأأ نم بغري

،١٢0٢-8-١٢ خـيراـتــب
،لــسصــّتــم قاــيـــسس يـفو
ةطبأرلأ سسيئر لبقتسسإأ
قباسسلأ بئانلأ ةينوراأ
يـف رسصن يبأأ هللأ ةمعن
نأرطأ ةدايسس ،هبتكم
يــعأر فــسص مـــيـــلـــسس
نالأ يـف ةــنرأؤأ لــثو ،ةــيــنوراأ سصق ةــيـــسشرـــبأأ
سسيـئرـلأ بئاـن رؤـسضحـب ،ىـسسؤـم نؤـج بئاـنــلأ يــسصقــلأ
.يرؤخ ؤج ديسسلأ راسشتنإلأ ةن سسيئرو مرك ليلخ فسسلأ
يـف ةينوراأ ةعامأ عاسضوأاب لوأدتلأ ءاقللأ لخ ىرجو
،ةيعامتجإلأ ةيحانلأ نم تفل عقؤ زّيمتت يتلأ ةريزأ
يـف اهكمأأ دأدسسإل ةليآلأ لبسسلأو ،ةيداسصتقإلأو ةيفاقثلأ
ةيكلأ تاطـلـسسلأ ّنأأ ًاـسصؤـسصخ ،اـهـنـم اـمـسشلأ عاـطـقـلأ
هترايز لخ وراأ كريرطبلأ ةطبغ تدعو دق تناك
.ةسسينكلل اهتداعإأ ىلع لمعلاب سصقل ةيمسسرلأ

ىؤسصقلأ ةّيمهألأ إأ ىسسؤم نؤج بئانلأ قّرطت ،هتهج نم
يؤيأ عؤسضؤأ أذهل ةريزأ ةنرأؤم اهيلؤيو اهلوأأ يتلأ
قّرطت امك .سصق يـف ةينوراأ ةسسينكللو ،مهل ةبسسنلاب
نانبل ةنرأؤم ب ةمئاقلأ ةيخيراتلأ ةقعلأ إأ نؤعمتأ
ب اهتناتم بناج إأ ،نسسلأ تائم ذنم سصق ةنرأؤمو
.سصق ةنرأؤمو ةينوراأ ةطبأرلأ



ناجللا لالخ نم مهتاءاطعل ًاريدقت نييطبارل ينوراملا قاقحتسإلا ماسو

يـف ءاـسضعأأ سسيـئرــلأ دــّلــق ،١٢0٢ لوألأ نــيرــسشت١٢ خيراـتـب
ًأرأرق ذختأأ نأأ يذيفـنـتـلأ سسلـجـمـلـل قـبـسس ةـيـنوراأ ةـطـبأرـلأ

أ قاقحتسسإلأ ماسسو مهحنورا ًأريدقت «سسراف» ةبتر نم
:مهو ناجللأ لخ نم مهتأءاطعل

 طيمؤسض هللأدبع نم رؤسسفولأ   -
  ردان يبأأ اناحور يماسس نيرؤك ةرؤتكدلأ   -
 يرؤأ يقؤسش اسسلإأ ةسسدنهأ   -
 لكيه رّينأ ناج ةنيهؤج ةسسدنهأ   -
 يرؤأ ودبع فسسؤي ذاتسسألأ   -
 هللأ قزر دأرفلأأ لراسش رؤتكدلأ   -
سسيكرسس سسايلإأ سسيكرسس خيسشلأ   -

،يذيفنتلأ سسلأ يـف ءاسضعأأ بناج أ ،ةبسسانأ يـف كراسش
.نيؤعدأ مّركأ لهأأ
:ةبسساناب ةطبأرلأ سسيئرل ةملك تناك و

 ،ءأزعألأ ناسسرفلأو ءاقدسصألأ اهّيأأ»
،ةقيقد ٍلأؤحأأ يـف وراأ قاقحتسسإلأ ماسسو مؤيلأ مكدلقن

مكنثي  كلذ ّنكل .انتفئاطو نانبل اهب ّر ،ةرطخو ةبعسص
لذاب ،مكتفئاطو مكنطو بناج إأ دانعو ٍتابثب فؤقؤلأ نع
ةثكلأ تايدحتلأ ةهجأؤم لجأأ نم ،ةيحسضتلأو لاأو دهأ
 .انمامأأ ةلثاأ
ةـطـبأرـلأ بناـج إأ نؤـقاـب مـكـنأأ يـنـيـقـيو ،مـتـلز اـمو مـتــنــك
اهفقأؤـم لـخ نـم ،بوؤودلأ اـهـحاـفـكو اـهـيـعـسس يـف ةـيـنوراأ
ميقـم ،يـناـنـبـلـلأ ّلـك لـمـسشت يـتـلأ ةـيـنـطؤـلأ اـهـتاـحورـطو
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ةيسسايسس ،ةينطؤلأ اهأرب فلت لخ نمو ،نيرسشتنمو
مأأ ةيئيب ،ةيثأرت ،ةيفاقث ،ةيؤبرت ،ةيحسص ،ةيعامتجإأ مأأ تناك
،اًمؤمع انبللأ عمتأ ىلع ظافأ فدهب اهلكو ،ةيخيرات
نطؤلأ طقسسي ئل ،أًديد وراأو ،اًسصؤسصخ يحيسسأو
.فسصأؤعلأو تامزألأ ىسضؤف يـف هنايكو هتيؤه عيسضتو

 ،ءأزعألأ ناسسرفلأ اهيأأ
،ةطبأرلأ نم نافرعو نانتمإأ نع أًبعت ماسسؤلأ أذه ناك أذأ
ةينوراأ ةطبأرلأ ّنأأ ىلع حسضأو ليلدو ةقراف ةمع اًسضيأأ ؤهف
ةمئأد يهو ،هب مؤقت ام ّلك يـف اهبناج إأ فقي نم ىسسنت ل
ةحلسصم ،ةماعلأ ةحلسصأ قيقحتل ةتباثو ةثيثح ىطخب سسلأ
هدؤمع ةنرأؤأ لكسشي يذلأ يحيسسأ رؤسضأو ،هناسسنإأو نانبل
.يرقفلأ

.«رخآأ ءاقل إأو ،متسشع ،كوم
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 ةراتسلا حازأ يعارلا كريرطبلا
كيوحلا كريرطبلليراكذت بصن نع

ةينوراملا ةطبارلا ةمدقت نانبل ةديس رازم يف

،يعارلا سرطب ةراشب رام لانيدراكلا ينوراملا كريرطبلا نّشد
-0291 ريبكلا نانبل ةلود» ـل ىلوألا ةيوئملا ماتتخإ ةبسانمب

سرطب سايلا رام مّركملا كريرطبلل يراكذتلا بصنلا ،«0202
ةديس رازم ةحاب يف كلذو ،ةينوراملا ةطبارلا هتمدق يذلا كيوحلا
ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل ميظـنـتـب اصيرـح يف ناـنـبـل
لاكساب تاحنلا لامعأ نم وهو ،ةينوراملا ةطبارلا يف ةيلخادلا
سيئر ،يريتيبس فزوج يوبابلا ريفسلا روضحب كلذو ،يضاقلا
ءاضعأو رصن يبأ هللا ةمعن قباسلا بئاـنـلا ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا
ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل ءاضعأ ،يذيفـنـتـلا سلـجـمـلا
نيينانبللا نيلسرملا ةيعمج سيئر ،ةينوراملا ةطبارلا يف ةيلخادلا
ةلئاعلا تابهار ةيعمجل ةماعلا ةسيئرلا ،كرابم نورام بألا ةنراوملا
.تابهارو ءابآو ،ةداعس تيناوطنأ يرام تخألا ةينوراملا ةسدقملا

روتكدلا ةطبارلا يف ةطشنألا ةنجل سيئرل بيحرتلا ةملك دعب
:ةيلاتلا تاملكلا تناك ،سجرج يداف
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بئاـنـلا ةـيـنوراـمـلا ةـطـبارـلا سيـئر ةــمــلــك يف ءاــجو
 :رصن يبأ هللا ةمعن قباسلا

ديعتسن ،ريبكلا نانبل ةيّوئمل ىلوألا ىركذلا يف»
،كيوحلا سرطب سايلا رام تامحّرلا ثّلثملا ةروص
ام ةداعتسإ تعاطتسا يتلا ةماهلاو ةماقلا كلت

نوينانبللا معنيل ،ّمألا نطولا ىلإ قطانم نم خلُس
ؤُفاكتو ،عّونتلاو دّدعتلا ىلع ُموقت ،ٍةثيدح ٍةيروهمجب
يف اــهــقــحــتست يتــلا ةــناــكــمــلا ّلــتــحــتو ،صرــفــلا
                                 .يلودلاو يبرعلا نيعمتجملا
ىلع هدَيش يذلا ،رازملا اذه يف مويلا فقن امدنع
يعوسيلا بألا نمٍ معدب ،ءارضخلا ةّلتلا هذه ةّمق
مسإ هـيـلــع ًاــقــلــطــُم ،ناــتاــك ناــيسوــل يرسيوسلا

يف مسترت ريبكلا نانبل ةروص تناك ،«نانبل ةدّيس»
يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا لاوز ًافرشتسُم ،هنهذ

بوــعش تــّلذأو ،دادــبــتسإلاو ناــيــغــطــلاــب تمــكــح
              .ًاعوج مهتتامأو مهترقفأو ةقطنملا
ةّمقلا هذه جّوتي يذلا ءارذعلا ةديسلا لاثمت ّنإ
ٍناضتحا ةمالع ،هيعارذ ًاطساب ،اصيرح نم ةكرابملا

كريرطبلا نانبل» نع تبات يداف بألا نانبل ةديس رازم سيئر ثّدحت
نأ لدب» :لاقو ،«كرتشملا شيعلاو ةنطاوملاو ةيرحلا نانبل ،كيوحلا
مسقنملا اندلب يف طـّبختن انارت ،ريبكلا نانبلل ىلوألا ةيوئملاب لفتحن
،«دست قّرف» ينامثعلا مكحلا ةلوقم ىلإ ةركاذلا انب دوعتو ،هتاذ ىلع
بلق يف ىقبيف ريبكلا نانبل اــّمأ ،فسأللو هيمحي نمو هنانبل انم ّلكلف
تحت هسّركمو رازملا اذه سّسؤم كيوحلا سايلإ مركملا كريرطبلا ريبكلا

.«هلجأ نم لضانو هب ملح يذلا نطولا كاذ ،نانبل ةديس ميرم ةعافش
كراش نم ّلكو بصنلا اذه اهميدقت ىلع ةينوراملا ةطبارلا» ًاركاش متخو
.«لافتحإلا اذه يف

تبات يداف بألا

ىلع ًابيجع سيل» نأ اهيف ىأر ةملك كرابم بألا ىقلأو
نانبل سرحتل ًاماقم اهل دّيشُي نأ ءارذعلل دشنأ نم
كريرطبلل ءافو ةفقو مويلا انؤاقل» :لاقو ،«هءانبأو
نارـطـمـلا اـنـتـيـعـمـج سّسؤم قـيدص كيوـحـلا مّرـكـمــلا
نطولل ّبح نم امهعمج اـمل ريدقت ةفقوو ،بيبح اـنحوي
داـيـعألا ةـبساـنـمـب ءاـجر ةـحسف وــهو ،ةــيــلوسر ةرــيــغو
.«ممهلا ضهنتسيو حرفلا شعنـُي ةديجملا

كرابم نورام بألا

رصن يبأ هللا ةمعن ذاتسألا
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ًةلالد ديعبلا قفألا ىلإ ًاصخاش ،نيينانبللا عيمجل
ٍناطلس نم راـحـبـلاو لاـبـجـلا ةـكـيـلـم لـّثـمـُت اـم ىـلـع
حرطو ،ربعلا ذخأو لّمأتلا ىلإ مويلا انوعدي ،ٍيحور
ةــّيوـئمـلا يف اـنرـظـتـنــي ناــنــبــل ّيأ :يلاــتــلا لاؤسلا
                                                             ؟ةيناثلا
،ريبكلا نانبل ةلودب كيوحلا كريرطبلا بلاط امدنع
ماــمأ نــهار ،ةــعــبرألا ةــيــناــمــثــعــلا تاـــيالوـــلا ّمضو
ةّيمالسإلا نيتراضحلل نكمي هّنأ ،ملاعلاو نيينانبللا

ٍةلودل اسّسؤت ّنأ نيتنايدلل نكمي امك ةّيحيسملاو
نوكيل ،كرتشم ٍشيعو ةدايس تاذ ةدّحوم ٍةدحاو
تاراضحلا عارصل ًاعترم سيلو ،ملاعلل ًةودُق نانبل
                                                     .نايدألاو
سرطب ةراشب رام ناسل ىلع ءاج رخآلا ناهرلاو
ةنراوملا ىلع ًاكريرطب هباختنإ نالعإ ةعاس ،يعارلا

هءاعُد قلطأف1102 راذآ رهش نم رشع سماخلا يف
                                                                                    .ةّبحمو ةكارش ،ريهشلا
                                                  ؟ناهرلا طقسيس له .ٍماع ةئم تماد ٍةبرجت دعب
نوكتس هطوقس تايعادت ّنأل ،هطوقس نم راذح
   .هجراخو نانبل يف عيمجلا لاطتسو ةميخو

                                                                          ،ةطبغلاو ةفاينلا بحاص
مّسجـمـلا اذـه تمّدـق يتـلا ةـيـنوراـمـلا ةـطــبارــلا ّنإ

ةمكحلا عمج ٍكريرطبل ٍءافو نوبرع كيوحلا كريرطبلل
                     ؛سفنلا ةّزعو ةفنألا ىلإ عضاوتلاو ،ةعاجشلا ىلإ
ىـلإ اـهـفوـقو دـّكؤتو ،لـفـحـلا اذـه مـكـتـياـعر رــكشت
هناـيـك نـع ،هـتـيوـهو ناـنـبـل نـع ٍعاـفدـلا يف مـكـبـناـج
ةيدّدعتلا هتّيطارقميد يف ،هتـّيعونب زـّيمملا يخيراتلا
،يباجيإلا دايحلاب هنيصحت يفو ،ةصاخلا ةـّيقفاوتلا

عّتمتت ٍةّيدايح ٍةموكح فيلأتب عارسإلا بوجو يفو
هيـف طـّبـخـتـي اــّمـم ناـنـبـل ذاـقـنإل ةـهازـنـلاو ةءاـفـكـلاـب
        .نيدسفملاو نيدسافلاو داسفلا ةحفاكمو
ًاضيأ نحن ،بسحف ٍةموكح فيلأت ةمزأ يف انسل نحن

؛ةموكحلا سيئر نم تلعج ،ٍماظنوٍ مكح ةمزأ يف
ًادرـفـنـم طـّطـخـُيو ،ضواـفـُي ،لّوألا يلـعـفـلا مـكاـحــلا
،نطولا لبقتسم يف رّرقُيو ،لودلا عم نانبل مسإب
يف ةكارشلاو ؤفاكتلاو نزاوتلا ةداعتسإب ٍهبآ ريغ
ةسرامملا ءايحإو ،ةماعلا تاسّسؤملاو مكحلا ةيلآ
نــيداــيــمــلا ىــّتش يف ةــمــيــلسلا ةــيــطارــقــمــيدــلا
هتدايس نانبل ديعتسي يك ،ةيعامتجإلاو ةيسايسلا

يبرعلا قرشلا يف دئارلا هرودو هتيفاعو هلالقتساو
                                                 .ًالقتسمو ًاّرح ًادلب ،ًالوق ال ًالعف حبصُيف ملاعلاو
،فقتسو تفقو نأ اهل قبس ةينوراملا ةطبارلاو
ةـيـفارـغـجو ةـيـفارـغوـمـيدـب بعالـتـلا تاساـيس هـجوـب
،فئاطلا دعب ام تاموكح ضعب اهتدمتعا يتلا ،نانبل



،روتسدللو نوناقلل فـلاـخـمـلا سيـنـجـتـلا قـيرـط نـع
،اهبابسأ ةجلاعم مدعو ةرجهلاو ،ريجهتلاو ،نيطوتلاو
يف نيينانبللا ريغ ىلإ ضرألا عيب يف ناعمإلاو
تفقو امك ،اهريغو نانبل لبج قطانمو ةمصاعلا
ىرخأو ةقطنم نيب ةلضافملاو زييمتلا ةسايس هجوب
زكارمو ةلودلا تارادإ يف رخآو ٍنطاوم نيبو ،ًاـّيئامنإ
.ىرخأ باسح ىلع ٍةفئاط حلاصل كلذ ّلكو ،رارقلا
مظعو اهددع رثك امهم ةفئاط ّيأل نكمُي ال هّنأ ًاملع

نانبل يف مكحلاب رثأتست نأ ،اهتاناكمإ تربكو اهنأش
حاتري نأ نكمي الو .ربعلا يضاملا براجت نم انلو
ةـنراوـمــلاو ًةــماــع نــيــيــحــيسمــلا ّنأ اــمــلاــط ناــنــبــل
نع نودعبم نوبّيغم ،ًةصاخ نايكلا اذهل نيسّسؤملا

                                                                      .ريخألاو لّوألا مهنطو نانبل يف رارقلا زكارم

نورام ماعلا بألا سدق ركشت ةينوراملا ةطبارلا ّنإ
ةنراوملا نيينانبللا نيلسرملا ةيعمج سيئر ،كرابم
ينيدلا رازملا اذه ىلع ٍةءافكو ٍةرادجب فرشُت يتلا

،فئاوطلا ّلك نم نوينانبللا هّمؤي يذلا ينطولاو
                                               ،نورشتنمو نوميقم
ريدي يذلا تبات يداف سيئرلا بألل ليزجلا ركشلاو

،ٍةرادجو ٍةءافكب ينطولا ينيدلا حرصلا اذه نوؤش
                                        .نيمرتحملا ةنهكلا ءابآلا نم ٍفيفل عم
،ةـمـيرـكـلاو ةّرـُحـلا ةاـيـحـلا نوـقـحـتسي نـيـيـناـنـبـلــلا ّنإ
لمحي نم ةرباثمو ةّوقو ،كيوح كريرطبلا ةعافشب
ًايدتقم ،يعارلا سرطب ةراشب رام ةياعرلا اصع مويلا
.نانبل ريرحت ىلإ ةوعدلا يف هاطُخ

اهيف ثدحت ةملك يعارلا كريرطبلا ىقلأ ًاماتخو
ةداصقلاب مركملا طبرت تناك يتلا ةقالعلا» نع
نيينانبللا نيلسرـمـلا ةـيـعـمـجـبو كاذـنآ ةـيـلوسرـلا

اهسّسأ يتلا ةسدقملا ةلئاعلا تابهار ةيعمجو
مويلا ةجاحب نحن يتلاو ،نطولا ةمدخل كيوحلا
ةعربتملا» ةينوراملا ةطبارلا ركشو .«اهلاثمأ ىلإ
تاحنلل ينفلا لمعلا اذه» ـب داشأو ،«لاثمتلاب
.«يضاقلا لاكساب
انب مهـطـبرـت نـيذـلا روضحـلا عـيـمـج يـّيـحأ» :لاـقو
،مركملا كرـيرـطـبـلاـب ةصاـخ ةـقالـع مـهـب اـنـطـبرـتو
كريرـطـبـلـل سماـخ فـَلـخـك ةـيـكرـيرـطـبـلاـب أدـبأسو
يك قمعلا يف لافتحإلا اذه ينّسمي .كيوحلا
كرـيرـطـبـلا اـهـمـلس يتـلا ةـعـيدوـلا ىـلـع ظـفاــحــن
روضح ّنأ اـمـك .ةـيـنوراـمـلا ةـيـكرـيرـطـبــلــل كيوــحــلا
لاـفـتـحإلا دـنـعـف ،مـيـقو زوـمر هـل يوـباـبــلا رــيــفسلا
كريرطبلا ،سند الب لبحلا ةديقعل يبهذلا ليبويلاب
رازم ءاشنإ ارّرق ةيوبابلا ةرافسلاو كاذنآ كيوحلا

يوبابلا ريفسلا نيب طابرلا اذه كلذلو .نانبل ةديس
يتلا ةالصلا ّنأ تفاللاو .ةيونعملا هتميق هل اصيرحو
يسرـكـلا نـيـب ةـنـيـتـمـلا ةــقالــعــلا رــهــظــت اــهــلوــقــن
ىلع ظفاحن نحنو ،ةينوراملا ةيكريرطبلاو يلوسرلا

هنأل يلوسرلا يسركلا عم سدقملا طابرلا اذه
.«انبلق ىلع زيزع
نـــيـــلسرـــمـــلا ءاـــبآلا ةـــيـــعـــمـــج دوـــجو ّنإ» :فاضأو
نـيرـيشمـلاو ماـعـلا سيـئرـلا صخشب ،نــيــيــناــنــبــلــلا

ليلد وه ،ةنهكلاو تبات يداف بألا رازملا سيئرو
نــم اــهوــمــلست يتــلا ةــعــيدوــلــل صالـــخإلا ىـــلـــع
ليلدو ،نانبل ةديس رازم يهو ،كيوحلا كريرطبلا

يعارلا سرطب ةراشب رام كريرطبلا
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كريرطبلا صخشل ةينورام ةيعمجك مهصالخإ ىلع
ةلئاعلا تابهارل ةماعلا ةسيئرلا دوجو ّنإو .كيوحلا
ّنهبلق يف تالماحلا ّنهو ،ًاضيأ هتميق هل ةسدقملا

يتلا كيوحلا كريرطبلا بيوطت ةيضق ّنهتاولصو
ةالصلاب نحن اهقفارنو ،سيدقتلا قيرط ىلع كلست
.حباذملا ىلع عفرتو اهميتاوخ ىلإ لصت يك
ةصيرحلا ةينوراملا ةطبارلا يّيحأ نأ ًاضيأ ديرأ» :عباتو
بئاــنــلا اــهسيــئر رــكشأو ،ينوراــمــلا ثارــتــلا ىــلــع
ىــلــع ءاضعألا ّلــكو رصنو يبأ هللا ةــمــعــن قـــباسلا

مهركشأو .ةينوراملا ةـيـكـيرـطـبـلاو ناـنـبـلـل مـهـئالو
اذه يف ريبكلا نانبل ةيوئم ةيضق مهلمح ىلع
نانفلا يّيحأ نأ ديرأو .كيوحلا كريرطبلل مسجملا
،عئارـلا ينـفـلا لـمـعـلا اذـه ىـلـع يضاـقـلا لاـكساـب

نم ّلك ركذي ًابوتكم ًاثرإ كرت مركملا كريرطبلاف
ّبحب ،ًالوؤسم مأ انطاوم ناكأ بصنلا بناجب سلج
ةيانعلا هتلسرأ يذلا ميظعلا كريرطبلا وهو ،نطولا
.«اننطول ةيهلإلا

ىـلـع ّبرـلا رـكشن ًاـيوسو ًاـعـيـمـج مـكـيـّيـحأ» :مـتـخو
رازم ىلعو كيوحلا كريرطبلا انل هكرت يذلا ثرإلا

،نآلا يهتني ال لافتحإلا اذه نأ ديكألاو ،نانبل ةديس
ءارذعلل انصالخإب تابثلاو ءاجرلاو ممهلا انيف دّدج لب

كيوحلا كريرطبلاف .نانبلل انتبحمو انناميإبو ميرم
ةدشلا لــّمــحــتو ناــنــبــل لــيــبس يف ًارــيـــثـــك لضاـــن
ةــبــحــم نوــكــت فــيــك اــنــمــلــعــُي نأ دارأو ،تاءاسإلاو
ام ىلإ لصوو ًاريثك ربصو ًاريثك لمحت وهف ،ناطوألا
ال ،تاـبوـعصلا تناـك اـمـهـم نـيـيـناـنـبـلـك نـحـنو .هدارأ
هتلاسرو هعونب ديحولا نطولا اذهب يّحضن نأ اننكمُي

كيوحلا كريرطبلا ةملك ىسنن الو .قرشلا ّلك يف
لاقف هتفئاط نع هولأس امدنع اسنرف يف ةريهشلا
ءاـمـتـنإلا قـلـطأ اذــكــهو ،ناــنــبــل يه يتــفــئاــط ّنإ
نــم لــب ةــفــئاــطــلا الو نــيدــلا نــم سيــل نــطوـــلـــل
ةيندملا ةلودلاب مويلا فرعُي ام سّسأف ،ةنطاوملا
ظفاحو ،ةلودلاو نيدلا نيب لصف ،اهميهافم ّلكب
هيلع هومال يذلا ريبكلا نانبل حتفو ،هللا مارتحا ىلع
ةلاسر هذهف ،لعفي اذام ملعي ناك هنكلو ،اهنيح
نهارو ،عيمجلا ىلع ةحوتفملا ةسينكلاو ةيحيسملا
عونتلاو ةيددعتلاو كرتشملا شيعلاو ميقلا ىلع
يقاب نع نانبل زيمُي ام اذهو .ينيدلاو يفاقثلا
يتــلا ةــعــيدوــلا يه هذــه .طسوألا قرشلا نادــلــب
الأ بجـي ،اـهـب ّرـمـن يتـلا تاـبوـعصلا مـغرو .اـهـلـمــحــن
يه هتالصل كيوحلا كريرطبلا ةحبسم نأ ىسنن

ةـلاسر ناـنـبـل نأ رـكذـتـنـلو ،دـيـحوـلا صالــخــلا قــيرــط



سلوب انحوي سيدقلا ابابلا لاق امك ،جذومنو
.«يناثلا

ةطبارلل ةيلوسرلا هتكرب كريرطبلا حنم ،ًاريخأو
ركشلا نع ًاريبعت ،اهسيئر صخشب ةينوراملا

مركملا كريرطبلا لاثمت اهميدقتل ريدقتلاو
.نانبل ةديس رازم سّسؤم
تاحنلل وه ينفلا لمعلا اذه ّنأ ىلإ راشُي
دوعت لاثمتلا ةماقإ ةركفو ،يضاقلا لاكساب
ىـلإ ةـيـحورـلا اـهـتـيزـمرو ينـفـلا اـهـمــيــمصتــب
ةـبـيـبش ةــكرــح ةسيــئر جاــحــلا يزوس ةدــيسلا
ةقّسنملاو،AYAR - دوجسلاو ةيدرولا لسر
ةحايسلاو جحلا ةيمنت ةسّسؤم يف ةماعلا
سلـجـم نـم ةـقـثـبـنـمـلا ناـنــبــل يف ةــيــنــيدــلا
.نانبل يف كيـلوـثاـكـلا ةـفـقاسألاو ةـكراـطـبـلا

yrasoR & mlaC peeK ناونع هل تراتخا دقو
nO، ىـلـع ظـفاـحـن نأ ةراـبــعــلا هذــه ينــعــتو

ةـحـبسم ةوالــت لالــخ نــم يلــخادــلا اــنــمالس
.ةيدرولا
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ًاـّيؤنعمو ًاـّيدام اـنؤمعد نيذلأ ّلـك إأ
،انـتـّل تاحفسص ىلع نعإاب أؤمهاسس نيذلأ إأو

.اـنرـكسش عفرن

،اـنـتسسم بورد ىلع ةعمسش أوءاسضأأ نيذلأ إأو
.ءاطعلأ حرف نم ديزأ مهل ىّنمتن

،ثدأ حاإل تأسضحتلاب أؤمهاسس نيذلأ إأو
.مهيديأأ ىلع ّدسشن

،ةيدبأأ مَعنب مهتأؤطخ لّلـكنل انب أؤقثو نيذلأ إأو
مهرايتخإأ نسسح ىلع هللأ ركسشن

.ّبرلأ يسضرت ةّيحيسسم ةيجوز ةايح مهل ىّنمتنو

مّدقتت

ةينوراملا ةطبارلا

ةيلخادلا ةطشنألاو ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل

ركشلا ليزجب



ةينوراملا ةطبارلا

نابهرلا  عراش  -  (توريب) رّودملا

ينوراملا ماعلا سلجملا ةيانب

234265/10  -134265/10  -344265/10  : فتاه

999575/10-  419365/10

026663/17  -916663/17  : يويلخ

519365/10  : سكاف
Webpage: www.maronite-league.org

E-mail: league@maronite-league.org.lb
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