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ءاتفتسإ

يباختنالا هللا بزح جمانرب

   

2009 ةيباينلا تاباختنالل هللا بزحل يباختنالا جمانربلا

ىلع نانجلا ةعاق يف هدقع يفحص رمتؤم يف يباختنالا هللا بزح جمانرب دعر دمحم جاحلا بئانلا ةمواقملل ءافولا ةلتك سيئر نلعأ
. راطملا قيرط

:يباختنالا هجمانربو هللا بزح ةيؤرل لماكلا صنلا انھو

... نوينانبللا اھيأ

بيوصت ةداعإ لجأل ،ةصرفلا هذھ نم ةدافتسالا ىلإ ًاعيمج نووعدم نحن ،ناريزح نم عباسلا يف ةررقملا ةيباينلا تاباختنالا قاقحتسا َِةبَتَع ىلع
. رارقتسإاللا ةرئاد يفَ دلبلا تعضوو ،ةينطولا ةايحلا ىلعً ابلسْ َترَّثأ ،تامزألا نم ةعومجم جتنأ يذلا ،ةطلسلا يف لالتخالا ةجلاعمو ،ةيسايسلا تارايخلا

،ةيسايسلا ةايحلا ديدجت ىلإ لخدم يھف ، ةريبك ةيمھأ يستكت ،ةلحرملا هذھ يف اھنأ ريغ ،يمسوم قاقحتسا اھنأ عمو ،ةيباينلا تاباختنالا نإ
ةيّدجلاب ،اھعم ىطاعتن نأ ً،اعيمج انيلع مّتحي ام اذھو ،قازترالا ال ءامتنالاو ،ةحاسلا ال نطولا نانبلب مازتلالا ِنالعإ ِراركتو ،ةينطولا تارايخلا تيبثتو
. نيتمزاللا ةيلوؤسملاو

ةيلخادلا ةنتفلل ًةباوب ،هتاجردنم ضعب يف لكش يذلا ،1559 رارقلا رودص ذنم ًاديدحتو ،ريسع ضاخم يف ،ةمرصنملا ةعبرألا تاونسلا لالخ، نانبل ّرم دقل
ُتايالولا اھتمدقم يفو ،ةيلود ىوق تّلغتسا ثيح ،ةريطخو ٍةداح تاماسقنا ىلإ ّترج ،ةيلودو ةيميلقإ ٍتالخدت ِحاير ىلع ،نطولا باوبأ حتفو ،ةيلھألا
ةدحولا يف َ،ةينطولا َحلاصملا طئاحلا ضرعب ًةبراض ، اھريثأتو اھذوفن ةرئاد ىلإ ِةينانبللا ةحاسلا بذجل ،تارتوتلاو ِتاماسقنالا هذھ ،ةيكريمألا ةدحتملا
. ةيقيقحلا ةدايسلاو قافولاو

،ةبلغلا قطنم نع ًاديعبو ،تافافطصإلا عقاو جراخ ،ينطولا عامجإلا ِةغايص ةداعإل ً،ةصرف كلذ َّلكشي نأب ،انودحي ُلمألا ناك ،راوحلا ةلواط ىلإ انبھذ امدنع
ً،العفوً الوق ةيمالسإلا ةدحولا ةاعد نم ً،امئاد ّانك ثيح ،راوحلاو مھافتلا حور بيلغتبّ الإ ،هاياضقو ِهتدحوو نطولا َنوص نكمي ال هنأب نمؤن لازن الو ّانك اننأل
نم اھتانّوكم عيمجب ةينانبللا ةضراعملا تعاطتسا دقو ،هتدحو زيزعتو نطولا ءانب بوجوب اّنم ًامازتلا ،ةينطولا ةدحولل ٍةيلعافو ٍقدصب نيلماعلا نمو
. بھاذملاو فئاوطلاَ ةريسأ عبقت ال يتلا ،ةعماجلاَ ةينطولاَ ةروصلا ديعتست نأ ،ةيمالسإلاو ةينطولا ىوقلاو بازحألاو تايصخشلا

ِريوطتو ،نيينانبللا نيب يلخادلا مالسلا زيزعت ةيحانل ًاصوصخ ،قايسلا اذھ يف ٍةدئار ٍةوطخك ،رحلا ينطولا رايتلاو هللا بزح نيب ،يخيراتلا مھافتلا ءاج مث
نأً امئاد انّدوعت ثيح ،نيينانبللا نيب ٌّيحوٌ يقيقح ءاقل اھيف ّسركتي يتلا ،ىلوألا ّةرملا اھّلعلو ، ةيقيقح ٍةكارش غوص ىلعِ لمعلاو ،مھنيب اميف تاكرتشملا
ِسيركت يف ،قيمعلا ُرثألا مھافتلا اذھل ناكو ،ضرألا ىلع ٍتاساكعنا وأ َليعافم يأ كلذل نوكي نأ نود نم ،مھتادايق ىلع نيينانبللا نيب تاءاقللا رصتقت
. 2006 ماعلا نم زومت يف هتايعادتو ،ينويھصلا ناودعلا ةھجاوم يف عئارلا اِھدومصو ،ةيلخادلا ةھبجلا ةدحو

ةروصب َنانبل عاضخإ ىلاو ،ةمواقملا يف نيينانبللا ةدارإ ميطحت ىلإ ُفدھت تناكو ،نانبل ىلع ةيلودلا ِةمجھلا َةورذ ،ةيناودعلا برحلا هذھ تّلكش دقل
،ةيمالسإلا ةمواقملا ودھاجم اھققح يتلا ،ةعئارلا ِتالوطبلاو َةريبكلا تازاجنالا نأّ الإ ،ديدجلا طسوألا قرشلا عورشم هنيح يف يمسا ام راطإ يف ،ةلماك
،ينويھصلا نايكلا تانّوكم لكل ةميزھلا لومش نيب ،اھتايعادت تحوارت ،ءاركن ةميزھ ىلإ ،ةيميلقإو ٍةيلود ًىوق لبق نم َموعدملاو َمشاغلا َناودعلا تلّوح
. ةقطنملا ىلع ةيكريمألا ةرطيسلا ماھوأ يشالتو ،هيف يركسعلاو يسايسلا مقاطلا طوقسو

ِمحالتلا ُدھشم مھءاس نمم ،ةليلق ٍةعومجم ادع ام ،هسفن ودعلا ىتحو ،ّهلك ملاعلا ةداھشو فارتعابو ً،اعطاس ناك برحلا هذھ يف نانبل راصتنا نإ
ِءارتفالاو كيكشتلا ماھس قالطإ ىلإ ضعبلا ىعس دقف ،نيينطولا زازتعالاو رخفللً ةاعدمَ ققحت ام نوكي نأ لدبو ،بعشلاو شيجلاو ةمواقملا نيب يلوطبلا
. نيھوتلاو

... نوينانبللا اھيأ

لبقتسمو نطولا ةيامح يف ّفرشملا يخيراتلا فقوملا اھبناج ىلإ مكتايحضت لالخ نم متعنصو ،مكتقث اھومتحنمو ،اھيلع متنھار يتلا ةمواقملا نإ
ىحرجلاو ءادھشلا تاءاطعو ةميظعلاو ةريبكلا تايحضتلا هذھ لضفب تزجنأ ،تاّململاو تاّمھملا لك يف مكبناج ىلإ ىقبتسو لازت الو تناك يتلاو ،هلايجأ
يضارألا نم ربكألا ءزجلا ريرحت ،" ةينغم دامع جاحلاو ،برح بغار خيشلاو ،يوسوملا سابع ديسلا "، ءادھشلا ةداقلا تاءاطع ةمدقملا يفو ،ىرسألاو
لالتو اعبش عرازم يف ًاصوصخ ،ّةلتحم ضارأ نم ىّقبت ام ريرحت لامكتسا ىلع مزعلا ةدقاع اّھنأ امك ،ءادھشلا نيماثجو ىرسألا نم ربكألا ددعلاو ،ةينانبللا
نأ ّدب ال ،اھلوح قفاوتلا نكمي ةيعافد ةيجيتارتسإ يأ نأ ،ىرن انّنإف قايسلا اذھ يفو ،نانبل ّةوق زيزعت راطإ يف اھتاردقو اھتاناكمإ عضت يھو ،ابوشرفك
ِتاردق ةصاخو ،اھلماكتو اھزيزعتو تاردقلا هذھ ريوطتل ةطخ عضو عم ،بعشلاو شيجلاو ةمواقملل ةنھارلا تاردقلا نم ِةدافتسالا ِةّملسم نم ،قلطنت
. ةيئاملا انتاورثو انضرأ يف ةيليئارسإلا عامطألاو رطخلاو لالتحالا ةھجاوم نمَ نّكمتيل ،ينانبللا شيجلا

.... نوينانبللا اھيأ

،ةحلاص ةينطو ةيبرتل ةميلسلا تاخانملا ةئيھتو ،تاسسؤملاو نوناقلا ةلود ءانبو ،يلھألا ملسلاو رارقتسالا زيزعتو ،ةينطولا ةدحولا ىُرع قيثوت نإ
،يلاتلابو ،ةسادقلا ىوتسم ىلإ ىقرت تابجاو انرظن ةھجو نم يھ ،نينطاوملا نيب ةاواسملاو ةلادعلاو ءاخإلا قيقحتو ،ضرألاو نطولل ءامتنالا حور ليھأتو
ةطلس جاتنإ لجأ نم لاضنلا ىلإ مكايإو انعفدت ،ةيقاثيم اياضق نم روتسدلا هيلع لمتشا امو ،فئاطلا قافتاب اھنع رَّبعملا ةينطولا ةعرشلاب انكّسمت نإف
،نوناقلا قيبطت نسح ىلعو ،ينطولا ريصملا ىلع ةنمتؤم نوكت، ةطلس ،اھتابجومبو اھب ثبعت الو ،اھنع ديحت الو ةعرشلا هذھ قّبطتو مرتحت ،ةنزاوتم
لاملا ُردھت الو ،ْنيّدلا مكارت ال ،ةطلس ،ةيئامنإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالكشملاو اياضقلا ةجلاعمو ،ةماعلا نوؤشلا ةرادإ ىلعو ،تاّيرحلا مارتحا ىلعو
نيب ّةوھلا ،اھتاسايسب ديزت ال ،ةطلس ،ةرادإلاو ءامنإلا يف ينطولا نزاوتلاب ثبعت ال ،ةطلس ،ةيباقرلا تاّسسؤملا بّيغُت الو ،ءاضقلا ُُّلشت الو ،ماعلا
ضوع ةميرجلا ةحفاكمو ،ةفاك ةينمألا ىوقلا ةيزوھج عفرو ،هتاناكمإ زيزعتو ،ينطولا شيجلا تاردق معدب ىنعُت ،ةطلس ً،ايعامتجاو ًايداصتقا نيينانبللا
. سييستلل قيرطو ليوھتلل ةعاّزفك اھمادختساو ،اھب يّھلتلا

،مھتاسدقمو مھضرأ ريرحت يف نيينيطسلفلا ةوخإلا لاضنل ،انتدناسمو انمعدو ،ليئارسإل انءادِع نإو ،هتالئاعو هئانبأ عيمجل ًانطو نانبلب انكُسمت نإ
نواعتلا تاقالع ريوطتو ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروھمجلا عم ةزيمملاو ةيوخألا تاقالعلا لضفأ ءانب ىلع انصرحو ،ةلردفلاو ميسقتلاو نيطوتلا لاكشأ لكل انضفرو
. اھنع ديحن نل تاملسمو تباوث ةموظنم انل ةبسنلاب ّلثمت ،ءاقدصألاو ءاقشألا رئاس عم

متو ،ينطو قافو ةموكح ليكشت ىرجو ،ةيروھمجلل سيئر باختنا مّتف ،نانبلب تفصع يتلا ةمزألا نم جورخلل ةيقيقح ةصرف ،ةحودلا قافتا لكش دقل
ةلحرم يف جارفنالا ىلإ يلخادلا عضولا تداق ،ةيرورض ةطحم قافتالا اذھ لكش دقلو ،اھتقو يف تاباختنالا ءارجإ عم ،تاباختنالل نوناق ىلع قفاوتلا
لمعلاو ةينطولا ةكارشلا زيزعت ىلإً الخدم نالثمي ،هقلطأ يذلا يقافولا خانملاو ،هتغايص يف تمھسأ يتلا ةيقافولا حورلا نا دقتعن نحنو ،ةقيقدو ةساسح
. نيينانبللاو نانبل ةحلصم هيف امل ،يقفاوتلا

: يسايسلا حالصإلا يف

:ةيسايسلا ةيفئاطلا ءاغلإ ـ أ

ذيفنتل ةيلمعلا تاءارجإلا ذاختاو ،اھلمع ةرشابمل ،ينانبللا ينطولا قافولا ةقيثو هيلع تّصن ام قفو ،ةيسايسلا ةيفئاطلا ءاغلإل ةينطولا ةئيھلا ليكشت
. اھيلإ لصوتت يتلا تايصوتلا
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زوف بابسأ يھ ام
تاباختنالا يف ةالاوملا
؟ةيباينلا

يسايسلا لاملا
يفئاطلا نحشلا
يبعشلا رايخلا
ةمواقملا ضفر
يجراخلا معدلا

موي 0 :تيوصتلا ىلع ىضم

:باختنالا نوناق ـ ب

زاجنإ لامكتسا نم دُب ال هسفن تقولا يفو ّةيبسنلا ساسأ ىلع موقي ،يرصع ٍباختنا ِنوناق زاجنإ يف نمكي ،حالصإلا قيقحتل َميلسلا َلخدملا نإ
. ةرازولا نع ةباينلا لصفب قّلعتي رخآ ليدعت زاجنإ ىلإ ةفاضإ ،رشع ةنماثلا ىلإ عارتقالا ِنس ضفخب قّلعتملا ،يروتسدلا ليدعتلا

:نزاوتملا ءامنإلا ـ ج

قيقحت ليبس يفو ،روتسدلل ةيقاثيملا ةمدقملا يف هيلع ّصنلا ىرج ،ةياغلا هذھلو ،يسايسلا حالصإلا زئاكر نم ةزيكر ّلثمي ،نزاوتملا ءامنإلا أدبم نإ
. تاعاطقلا فلتخم يف ةفاك قطانملا تاجايتحا ظحلت ،ةيرشع وأ ّةيسمخ ططخ عضو ةاعارم عم ،طيطختلا ةرازوب لمعلا ةداعإب بلاطن اننإف ،كلذ

: ةيرادإلا ةيزكرّماللا ـ د
ةيزكرّماللا و ،كرتشملا شيعلا ىلع ظافحلاو ينطولا راھصنالا ةاعارم راطإ يف ،ةيرادإلا تاميسقتلا يف رظنلا ةداعإ ىلع ،هتمدقم يف روتسدلا صن دقل
زاجنإ ليھستو ،ةيمنتلا صرف زيزعت اھنم ةياغلا ،) تاظفاحم ،تايماقمئاق تايدلب ( ىرغصلا تادحولل ةعّسوم ةيرادإ تاطلس ءاطعإ :ينعت امب ،ةيرادإلا
. ةيرادإلا تاّمھملاو تالماعملا

: ءاضقلا ـ ـھ

ةنامض ،هيزنلاو لداعلا ءاضقلا ناك املو ، ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا نيتطلسلا بناج ىلإ ،ةلقتسم ةطلس ءاضقلا نأ ىلع ّصن دق ،ينانبللا روتسدلا ناك امل
ىنعُي يذلا،نوناقلا قيبطتو زاجنا ىلع ،لمعلا موزل ىرن اننإف ، هنود نم يسايس حالصإ الف يلاتلابو ،ً اعم عمتجملاو درفلا قوقح نوصو ،نوناقلا ةلود مايق
. ةلقتسم ايلع ةيئاضق ةئيھ ةطلس تحت ،ءاضقلا ميظنتب

: يرادإلا حالصإلا يف
ءابعألا فيفخت ىلإ ،ةرادإلا حالصإ فدھي ثيح ،ةثيدحلا ةلودلا ةزيم يھ ،ةقيشرلا ةءوفكلا ةرادإلاو ،تاعمتجملا لك يفً ازرابً ايدحت ّلثمي ،يرادإلا حالصإلا نا
: يلي ام قفو لمعلا يغبني ،ليبسلا اذھ يفو ، تاّمھملا زاجنإ نسحو ةعرسو ،تايافكلاو تاقاطلا ةئبعتو ،نينطاوملا نع

. اھؤلمو روغشلاو صقاونلا ءاصحإو ،اھتاجايتحاو ةرادإلل لماش يھيجوت ططخم عضو -أ  •

. ةيلمعلا تاراھملاو ةيملعلا تاءافكلا ىلع زيكرتلا -ب  •

. ةيطارقوريبلا ةحفاكمو ،يتامولعملا طبرلاو ةننكملاو ثيدحتلا -ج  •

ناويدو ، ماعلا يبيدأتلا سلجملا ، يزكرملا شيتفتلا ،ةيندملا ةمدخلا سلجم ( ةيباقرلا تاسسؤملا نيصحتو زيزعتو ،ةبساحملاو ةبقارملا ليعفت -د  •
. )ةبساحملا

. ةوشرلا ىلع ءاضقلاو ردھلا فقوو لمعلا زاجنا يف ةعرسلا لفكي امب ،ةنزاوملاو ةرادإلا لاجم يف ،ةعبتملا ةمظنألاو نيناوقلا ريوطت -ه  •

ءادألا نسحو ةءافكلا زيزعت راطإ يف ) ةيناثلاو ىلوألا ناتئفلا ( ،نيفظوملا رابك ًاصوصخ ،نيفظوملا نييعت ةيلمع يف ةيجھنمو ةيملع ةطخ دامتعا -و  •
.ةيمسرلا ةرادإلا يف

.نأشلا اذھب ةيقيبطتلا ميسارملا رادصإُ لامكتساو ،راكعو لمرھلا ـ كبلعبّ يتظفاحم ءاشنإ نوناق ذيفنت ىلع لمعلا -ز  •

: يلاملاو يداصتقالا حالصإلا يف
ةمءالملاو ،ةينطولا تاجاحلاو ،ةحاتملا دراوملا ساسأ ىلع ةينبملاو ،ةسوردملا ةيومنتلاو ةيداصتقالا ىؤرلا بايغ نم ،لالقتسالا ذنم نانبل ىناع دقل
قانتخاو ةيجاتنإ تاعاطق عجارت ىلإ ّىدأ يذلا رمألا ،يئاوشع لكشب ريست يداصتقالا ءادألا نيسحتو ريوطت ةيلمع تناك دقف بابسألا هذھلو ،ةيميلقإلا
ديلل ةبعوتسمو ،ةجتنم تاداصتقا برض نع ،كلذ رفسأو ، يعيرلاو يتامدخلا عباطلا ينانبللا داصتقالا ىلع بلغو ،ةيقطنم ريغ ةروصب ةثلاث مخضتو ىرخأ
. ةعانصلاك ةينطولا تاراھملاو ،ةعارزلاك ،ةلماعلا

ةيعامتجالا تامھاسملا تاذ ،ةيدايحلا ةلودلا عقاو نم لاقتنالاب ، ةلودلل ديدج رود دامتعا نم ً،الوأ ّدب ال ،يقيقح يداصتقا حالصإ ىلإ لوخدلا ليبس يفو
: ةيلاتلا تاراسملا ىلع لمعلا بولطملاف اذل ،ةلادعلاو ةيمنتلا قيقحت نع ةلوؤسملا ةلودلا عقاو ىلإ ،ةدودحملا ةيداصتقالاو

. بساكملل لداع عيزوتو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةيومنت ةكارشو ، قطانملاو تاعاطقلل ةنزاوتم ةيمنت ربع : يومنتلا راسملا .1•

طيحملا عم جامدنالاو ، ةيداصتقالا تاعاطقلل ةيسفانتلا ةيجاتنإلا عفرو ،يّلحملا جتانلا يف تباثو مئاد ّومن قيقحت لالخ نم : يداصتقالا راسملا .2•
. ) ةيمالسإلاو ةيبرعلا قاوسألا ( يميلقإلا

. ةيساسألا تامدخلا ريفوتو ،ليخادملا عيزوت ةداعإ لئاسو ريوطتو ،رقفلا ةحفاكمو ،ةلاطبلا تايوتسم ضيفخت : يعامتجالا راسملا .3•

. ةلداعلا ةيبيرضلا تاحالصإلا ءارجإو ،ردھلا ةحفاكمو ،ةنزاوملا زجع صيلقتو ،هتفلك ضفخو ماعلا ْنيّدلل ةغرفملا ةقلحلا رسك : يلاملا راسملا .4•

لالخ نم ،ةحايسلاو ةعانصلاو ةعارزلا لثم ،ةجتنملا تاعاطقلل ضاھنتسالا ةسايس رارمتساو ريوطت ةرورض ىلع ،ديكأتلا نمّ دب ال قايسلا اذھ يفو .5•
،تاّدعملاب معدلاو داشرإلا ميدقتو ،ينواعتلا لمعلا زيزعتو ،جامدنالا ىلع ةريغصلا تاسسؤملا عيجشتو ،ةيبيرضلا زفاوحلا ريفوتو ،ةرّسيملا ضورقلا نيمأت
تارداصلا معدو ، يناويحلا جاتنإلا عاطق ةيمنتو ،يعارزلا عينصتلا وحن هاجتالاو ،ةيجراخلاو ةّيلحملا نيقوسلا تاجاح ةساردو ،ّةيورملا تاحاسملا ةدايزو
. اھعاونأ ىلع

ةطشنأ ىلع زيكرتلا يف ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ةكرتشم ًادوھج بلطتي ام اذھو ، يعامتجالا شيمھتلاو رقفلا ةبراحم وھ يئاھنلا فدھلا نإ
. ةيئانلا قطانملاو فايرألا ىلإ ةھّجوم نوكتو ، لمعلا صرف ّرفوت ةيداصتقا

: ميلعتلاو ةيبرتلا عاطق
رسُألا ىلإ نيمتنملا كئلوأ ًاصوصخ ،اھيبستنم ددعو اھتاصاصتخا ةعسو اھراشتنا ثيح نم ،نانبل يف يلاعلا ميلعتلل ةسسؤم مھأ ةينانبللا ةعماجلا ربتعت
نوناقلا قيبطت لالخ نم اھريوطتو اھمعد ىلع لمعلا ُبّلطتي ام اذھو ، نطولا لايجأل لبقتسملا ةعماجلا هذھ ّلكُشت نأ ضرتُفيو ، لخدلا ةدودحملا
لثم ،ةقلاعلا اياضقلا ةجلاعم بولطملا نأ امك. ،يملعلا ثحبلا يف اھتاردق ّززعيو ،اھريوطت لفكيو ،ةيرادإلاو ةيلاملا اھتيلالقتسا نّصحي يذلاو ،اھب صاخلا
. ةينانبللا ةعماجلا بالطل ينطولا داحتالا ءايحإو ،دقاعتلا قودنص معدو ،مھعيفرتو ةذتاسألا غّرفت

تاجايتحالا ريفوتو ،ةيميلعتلا تاءافكلا ىوتسم عفر ىلع ديدشتلا عم ،لماش يوبرت ططخم عضو يضتقي بجاولاف ماعلا ميلعتلا عاطق ىلإ ةبسنلاب اّمأ
، نزاوتملا ءامنإلا تابجوم قفو سرادملا عيزوت ةطراخب رظنلا ةداعإو ،يسردملا قودنصلا زيزعتو ،ءاتشلا لصف يف تاقورحملا نيمأتو سرادملل ةمزاللا
ميلعتلاو يمسرلا ميلعتلا زيزعتو ،هتيناجم بناج ىلإ ميلعتلا ةيمازلإ قيبطتو ،هتايحالص زيزعتو يوبرتلا شيتفتلاو ،ةيوبرتلا دھاعملا ريوطت ىلإ ةفاضإ
. ةلوؤسمو ةيباجيإ حورب ةفلتخملا لحارملا يملعمو ةذتاسأل ةنمزملا بلاطملا ةجلاعمو ،ينقتلاو ينھملا

: يندملا عمتجملا تائيھ
عمتجملا تائيھو تاسسؤم مامأ لاجملا حاسفإو ،يباقنلاو يبزحلا لمعلا ريوطتل يعسلا يغبني ،ةيلوؤسملا ّلمحت يف ينطولا ّسحلا ةيمنت راطإ يف
ةايحلا ةرادإ يف هتابجاو ةسراممل عمتجملا يعو زيزعت ىلإ يدؤي امب ،ةطلسلا تاسسؤم ءادألً العاف ًابقارمو ً،ايويح ًافيدر نوكت نأ يف طشنتل يندملا
: ةيلاتلا تالاجملا ىلعّ زكرن قايسلا اذھ يفو ،ةماعلا

يلاتلاب ديكأتلاو ،نوناقلا مازتلا راطإ يف هبّ سملا زوجي الً اتباثً اقح اھرابتعإو ،روتسدلا ةمدقم يف ءاج امك ريبعتلا ةيرح ةيامحو نوص يغبني : مالعإلا .1•
.مالعإلا لئاسو نع ديدھتلا فيس عفري امب ،تاعوبطملا نوناقً اصوصخو ،نيناوقلا ضعب يف رظنلا ةداعإو ،يمالعإلا لمعلا ةيرح ىلع

اذھ نم ةدافتسالاو ،ةيعامتجالاو ةيمالعإلاو ةيوبرتلاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةطشنألا تالاجم يف ،اھتكراشم ريوطتو ةأرملا رود زيزعتل لمعلا : ةأرملا .2•
. عمتجملا يف يميقلاو يسفنلا نزاوتلا داجيإ يف رودلا

نم مھتيامحو ،ةيماسلا ةيناسنإلاو ةينطولا تاياغلا وحن اھھيجوتو مھبھاومو مھتاقاط ةيمنتو ،ّةباشلا تائفلاو ةدعاصلا لايجألاب ةيانعلا : بابشلا .3•
. ةليذرلاو فارحنالا تاودأو لئاسوو ةدسافلا راكفألا

،يمالعإلاو يوبرتلا هيجوتلا ىلع زيكرتلاو ،لئاسولا نم اھريغ وأ مالعإلا لئاسو يف ءاوس ،انعمتجم يف ةئيسملا تافآلاو تافارحنالا ةحفاكم .4•
ةيناسنإلا ةروصلا ىلإ ءيستو ماعلا ءايحلا شدخت يتلا روصلاو دھاشملا ىلع ةباقرلا يف دُّدشتلاو ،ةلِّلحتملا ميقلاو داسفلا راشتنا رطاخم نم ريذحتلاو
.ةأرملل

ًاّيأ اھل نيفلاخملا ةبساحمو ،نأشلا اذھل ةيعارلا نيناوقلا مارتحاو ،ةيفتاھلا مھتاملاكم ىلع يئاوشعلا تّصنتلا عنمب نينطاوملا تايصوصخ ةيامح .5•
. اوناك

:ةيعامتجالا تامدخلا ريوطتو نيسحت

لمعلا بجاولاف ،نينطاوملا تاجايتحا هاجت ةالابم ال وأ ةيدايحب ّفرصتت ال نأو ،يئاعرلا اھرود نم ًايئاھن لبقتست ال نأ بجي ةلودلا نأب انتعانق ءوض يف
: يلي ام ركذن كلذ نمو ،ةيعامتجالا ةياعرلاو ناكسإلاو ميلعتلاو ةحصلا تالاجم يف تاميدقتلا نيسحتل
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. ءافشتسالا قيدانص ديحوتو ،ءاودلا قوس راكتحالّ دح عضوو ،ةيحصلا ةياقولاو ةياعرلا أدبم ميمعتو ،ماعلا ءافشتسالا عاطق ليعفت ىلع لمعلا ـ أ

. هنم نيديفتسملا ةدعاق عيسوتو ،يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا حالصإو ريوطت معد ـ ب

.ةينكسلا ضورقلل ةلودلا معد ريوطت ىلإ ةفاضإ ،ةفاك قطانملل ةلماشلا ةيمنتلا ،رابتعالاب ذخأت ،ةيناكسإ ةيجيتارتسإ عضو ـ ج

.ةينبملا كالمألا تافلاخمو عويشلاو تايكلملا لكاشم ةجلاعمو ،زرفلاو مّضلا لامعأ زاجنإ يف عارسإلاو ،اھفينصتو يضارألا ميظنت ةيلمع لامكتسا ـ د

: دراوملا ةيامحو ةقاطلا
ةاناعملا نإف ،ىرخألا هايملا رداصم ّددعتو ةريبكلا تاطقاستملا ّةيمك نم مغرلابو ،نانبل يف ةنمزملا تالكشملا نم ةدحاو ةيعيبطلاو ةيئاملا دراوملا ردھ نإ
: ىلع لمعلا نم دُب ال كلذ لجألو ّ،ُحشلا تاقوأ يفً اصوصخ ،ةريبك لازت ال

.يليئارسإلا ودعلا نم ةددھملا كلتً اصوصخو ةيئاملا ةورثلا ةيامح -أ

.م 800 ــلا بوسنملا ططخملا يناطيللا عورشم زاجنإ -ب

.ددحم ينمز جمانرب قفو كربلاو دودسلا عيراشم زاجنإ ىلع ّيدجلا لمعلا -ج

.ةيعارزلا قطانملا يفً اصوصخّ يرلا تاكبش ليھأتو عيسوت -د

.ةيلزنملا هايملا تاكبش ليھأتو سيسأت لامكتسا -ه

وحن عّسوتلاو ،تايدعتلا ةحفاكمو يّنفلا ردھلا ةجلاعمو،جاتنإلا لماعم ثيدحتو ،لقّنلا طوطخ لامكتسا ىلع لمعلا بولطملاف ،ءابرھكلا عاطق يف اّمأ
. ةئيبلل ةمئالم جاتنإلل ةديدج لئاسو

تاليھستلا نم ديزملا ميدقت عم ،هتامدخ نيسحتو عاطقلا ريوطت لالخ نم ،ةينطولا ةورثلا هذھ ىلع ظافحلا بولطملاف ،تالاصتالا عاطق نأشب امأ
.لقألا رعسلاب لضفألا ةمدخلا ريفوتً امئاد ةياغلا نوكت نأ ىلع ،نيكرتشملل

: ةئيبلا ةيامح
،تارّاسكلاو علاقملا ىضوف ىلإ ،راجشألل يئاوشعلا عطقلا لامعأ ىلإ ،تاباغلا قارتحا نم :ةعساو كاھتناو ريمدت ةيلمع ىلإ نانبل يف ةئيبلا تّضرعت دقل
ام زاجنإل ةينطو ئراوط ةلاح نالعإو ،رطخلا سوقان ّقدل انوعدي ّهلك اذھو ،ةبلصلا تايافنلل يئاوشعلا رمطلا ىلإ يّحصلا فرصلا هايمب رھنألا ثيولت ىلإ
: يلي
 

. تاراسكلاو علاقملل يئاھنو يئيبو يملع يھيجوت ططخم دامتعا -أ

. قطانملا عيمج يف يّحصلا فرصلل تاطحم ءانب زاجنإ يف عارسإلا -ب

. ضرألا نطاب يف اھرمط ضوع ،ةقاط ىلإ اھليوحتو ،ةبلصلا تايافنلا نم ّصلختلا لئاسو لضفأل ةيرصع ةسارد عضو -ج

.ةيرھنلاو ةيرحبلا ئطاوشلا ىلع تايدعتلا ةحفاكمو ،ةئيبلاب ثبعلا عنم يف ددشتلاو ،) اھريغو تارئاط ( قئارحلا ةحفاكمل ةلاعفلا لئاسولا ريفوت -د

.نأشلا اذھب ةمتھملا ةيبنجألاو ةيّلحملا ،ةفاك تايعمجلاو تامظنملا عم نواعتلاب ،نانبل ةرضخ ديدجتل ةينطو ةلمح قالطإ -ه

نوينانبللا اھيأ

انمازتلا وھ اذھو انتيؤر يھ هذھ

،ءادھشلا دھع ،اندھع وھ اذھو

،دامع جاحلا و ،بغار خيشلا و ،سابع ديسلا دھع

،مكبناج ىلإو مكعم ىقبنسً امئاد ّانك امكو

،اھلً ادنسو ةمواقملل ءايفوأ

جمانربلا اذھو ةيؤرلا هذھ ساسأ ىلعو

.ةنيمثلاو ةيلاغلا مكتقث نيبلاط مكنم مّدقتن

هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

هللا بزح

ةءارق 2471 | 2009-04-06 | 17:49

مسإلا

ديربلا

قيلعتلا ناونع

قيلعتلا

ديكأتلا زمر

تاقيلعت / قيلعت 4ءارقلا تاقيلعت

27-05-2009 | 22:56مكرصني هللا :يبرغملا دمحم

,تاباختنإلا هذھ يف دوعصلا ىلع مكنيعي نأ لج و زع هللا نم ىنمتأ ,عمجأ نانبلل ايقيقح اقاقحتسا لثمي ,ةماھلا تالاجملا عيمج رابتعإلا نيعب ذخأ ,لماكتم يباختنا جمانرب
بجاو وھ ينانبل لك توص نأ لوقلا ىلإ لصأ دق ,نيينانبللا و نانبل حاجن وھ مكفدھ نأ امئاد متنيب و .مكءامد متمدق ,لعفلا نم رثكأ لب ,مالكلا نم رثكأ امئاد متمدق مكنأل
,مكل هيلع
.ءاعمج ةيمالسإلا و ةيبرعلا اياضقلا و نانبل ةرصنل مكعم نحن هللا ءاش نإ و ,برغملا نم نوقداصلا اھيأ مكل ةيحت

 
saadoun hassan: 06-05-2009 | 16:37ةيقيقحلا ةدايسلا لجأ نم ةيرحلا لجأ نم

...ةيبرعلا ةمألا و نانبل ةحلصم هيف امب مكقفو و مكاطخ هللا ددس
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27-04-2009 | 19:03دييات :نيدن

ةمواقملا ديانو همعدن نحنو.ديكاتلاب بعشلا ةحلصمل هنال هيلع ضارتعالا نكمي ال بزحلا تادايق لبق نم سوردم جمانربلا اذھ نا املاط،هللا قلخ فرشا اي مكيلع مالسلا
.مكيلع مالسلاو.انءامدب اھيدفنو

 
07-04-2009 | 00:36هللا بزح كيبل :شّايع داج

لماكتملا لماكلا جمانربلا اذھ زيفنت لجأ نم... ةيرثكألا ىلع لصحن هللا ءاش نإ

هللارصن اي كيبل

 

نانبل يف ةيمالسإلا ةمواقملا عقوم
توريب تيقوتب 14:35 :ةعاسلا 09-06-2009 :ثيدحت رخآ
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