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ةينيطـسلفلا ةينطولا  ةدحولا  ةرورـض  ةينه  ليعامـسإ  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  دـكأ 
ةقفــصل يدـصتلا  اـنل  ىنــستي  ىتـح  اًـحاحلإو  ةرورــض  رثـكأ  ةـلحرملا  هذـه  يف  ةدـحولا  نأ  ىلع  اًددــشم  يجيتارتـسا ، راـيخك 

اهلاشفإو نرقلا 

ينطو قفاوت  نود  يـضمي  موي  لك  نأ  ىلإ  اًهبنم  نزاـم ، وبأ  خـألا  ءاـقلل  اـهتيزهاجو  ساـمح  ةـكرح  بيحرت  نع  ةـينه  نلعأو 
ينيطسلفلا ناسنإلاو  ضرألا  ىلع  ينويهص  لوغت  كانه  نوكي 

ريبك رطخ 

ةيكيرمـألا ةدـحتملا  تاـيالولا  نأ  ءاـعبرألا  موـيلا  وكــسوم  ةيــسورلا  ةمــصاعلا  يف  هدـقع  يفحــص  رمتؤـم  لـالخ  ةـينه  دــكأو 
ريرقتو لالقتــسالا  نـم  ينيطــسلفلا  بعــشلا  ناـمرحو  ريجهتلاو ، مـضلاو  ناـطيتسالاو  لــالتحالل  قـلطملا  اــهزايحنا  سركت 

ريصملا

ةيعرـــشلا تارارق  تزواــجت  ةقفـــصلا  نأ  اــًنيبم  ةينيطـــسلفلا ، ةيـــضقلا  ىلع  اًريبــك  اًرطخ  لكـــشت  نرقلا  ةقفـــص  نأ  حــضوأو 
ةيبرعلا ةمقلا  اهتنبت  يتلا  ةيبرعلا  ةردابملا  تزواجت  امك  ةيلودلا ،

ةينطولا ةدحولا 

ةدحولا ةداعتساو  ماسقنالا  زواجتل  نيينيطسلفك  انتدعاسمل  ٍلاع  دادعتساو  ةيقيقح  ةبغر  اهيدل  ايسور  نأ  ةينه  دكأو 

يف قاـفتاو 2011  يف 2006 ، ىرــسألا  ةـقيثوك  ةينيطــسلفلا  ةـحلاصملا  هلـالخ  نـم  قـقحن  نأ  نـكمي  نوزخم  انيدـل  عباـتو :
توريبو ةرهاقلا  يف  قافتاو 2017  يف 2014 ، ئطاشلا  قافتاو  ةرهاقلا ،



ةديدج تاقافتال  ةجاحب  انسل  نحن  اًفيضم : ةينيطسلفلا ، ةحلاصملا  قيقحتل  قيرطلا  ةطراخ  لثمت  تاقافتالا  هذه  نأ  نّيبو 

ةيعيرـشتلاو ةيـسائرلا  تاباختنالا  ءارجإ  وه  لوألا  رايخلا  ةحلاصملا ، قيقحتل  تارايخ  ةعبرأ  تمدق  سامح  نأ  ةينه  دكأو 
سلجملا دــقع  وـه  ثلاـثلا  راـيخلا  ناـك  نـيح  يف  ةــينطو ، ةدــحو  ةــموكح  ليكــشت  وـه  يناــثلا  راــيخلاو  ينطوـلا ، سلجملاو 
لئاـصفلل نيماـعلا  ءاـنمألا  عاـمتجا  دـقع  وـه  عـبارلا  راـيخلاو  هـيف ، ةـكراشملا  ينطوـلا  لـكلل  ىنـستيل  مار هللا ؛ جراـخ  ينطوـلا 

ةينيطسلفلا

نحنف مار هللا  يف  ةوخــإلا  هــيلع  قــفاوي  راــيخ  يأو  ةـــينطولا ، ةدـــحولا  ققحيـــس  تاراــيخلا  هذـــه  نــم  اـًـيأ  نأ  ةـــينه  دـــكأو 
هيلع نوقفاوم 

وكسوم يف  ينيطسلف  ءاقل  ةفاضتسال  اهدادعتسا  تدبأ  ايسور  نأ  ةينه  نّيبو 

ةيبرع ةــلود  يأ  دوـهجب  اًـبحرم  ةينيطــسلفلا ، ةــحلاصملا  فـلم  ةــعباتم  يف  ةــيروحملا  ةــيزكرملا  ةــلودلا  يه  رــصم  نأ  دــكأو 
ةحلاصملا ةعباتم  يف  ايسور  ىتح  وأ  ةقيقش 

ايسور عم  ةقالعلا 

اهفقاوـم يف  ىنبتت  ايــسور  نوـك  ايــسور ، نـيبو  اـهنيب  ةـقالعلا  زيزعت  وـه  وكــسومل  ةــكرحلا  ةراـيز  فادــهأ  دــحأ  نأ  حــضوأو 
ةينيطسلفلا قوقحلا 

يف تزاـف  ةـكرحو  ةـمواقملا ، عورـشم  يف  اـهناكم  لـتحت  ةـكرحك  ساـمح  نـيب  ةـقالعلا  ريوـطت  لبـس  انــشقان  ةـينه : فاـضأو 
تاباختنالا

تادعاسملاو عيراشملا  نم  ةمزح  ينبت  ايسور  ىلع  انـضرعو  راصحلا ، رارمتـسا  ببـسب  اًيواسأم  اًعـضو  يناعت  ةزغ  نإ  لاقو 
عاطقلا يف 

ةيكيرمألا ةنميهلا 

نـأل اـنلوح ، نـم  ةـقطنملاو  ميلقـإلا  ىلإ  ةينيطـسلفلا  ةيــضقلا  ىدـعتي  نرقلا  ةقفــص  رطخ  نأ  يــسايسلا  بـتكملا  سيئر  دـكأو 
ةقطنملا ىلع  اهتنميه  نم  ديزملا  ضرف  تابيترتلا  هذه  نم  ديرت  اكيرمأ 

يف نيينيطــسلفلا  نيئجــاللا  نيطوـتل  لودــلا  ىلع  طغــضلا  لوــألا : روـمأ ، ةــعبرأ  يف  لثمتتــس  ةــيكيرمألا  ةــنميهلا  نأ  نّـيبو 
رمـألاو ينيطـسلفلا ، قـحلل  تاـفتلالا  نود  ةـيبرع  لود  نيبو  ليئارـسإ "  " نـيب عيبـطتلا  يناـثلاو : اـهيف ، نوـشيعي  يتـلا  لودـلا 

ةقفصلا ريرمتل  ةيداملاو  ةيلاملا  تاجايتحالا  ةيطغت  ةقطنملا  لود  ينبت  يف  لثمتي  ثلاثلا 

ىلإ لـالتحالا  عـم  عارـص  نـم  عارـصلا  لوـحتي  ثـيحب  ةـقطنملا  يف  ءادـعألا  ةفوفـصم  ريغت  وـه  عـبارلا  رمـألا  نأ  ةـينه  عباـتو 
ًالثم ناريإ  عم  عارص 

ايروس ثادحأ 

ىلع ةمئاق  ئدابم  اهيدـل  ةـكرحلا  نأ  اًنيبم  قطانملا ، نم  اهريغ  وأ  بلدإ  يف  سامح  ةـكرحل  نيلتاقم  دوجو  مدـع  ةـينه  دـكأو 
لودلل ةيلخادلا  نوؤشلا  يف  لخدتلا  مدع 

يعيلطلا اهرود  ةسراممل  دوعت  نأو  نمألاو ، رارقتسالا  ايروسل  ةينه  ىنمتو 

نيطسلفو ةمواقملا  معد  يف  ةيروحم  ةلود  يهف  ةيجيتارتسا ، ناريإ  عم  ةقالعلا  نأ  نّيبو 



نالحد عم  ةقالعلا 

يلخادـلا مائولا  ةـلاح  ىلع  ةـصيرح  سامح  ةـكرح  نأ  ةـينه  دـكأ  نالحد ، دـمحم  يدايقلا  رايتب  سامح  ةـكرح  ةـقالع  نأشبو 
ماسقنالا اهفلخ  يتلا  اياضقلا  ةجلاعمل  ءاج  نالحد  عم  مهافتلا  نأ  ىلع  اًددشم  ينيطسلف ، نوكم  يأ  عم  مادطصالا  مدعو 

كلذ ةجلاعمل  لفاكت  ةنجل  انلكشو  ماسقنالا ، اياحض  فلم  نالحد  عم  انجلاع  اننأ  فاضأو 

قحلا باسح  ىلع  فرطتلا  وه  ينويهـصلا  عمتجملا  يف  بلاغلا  هاجتالا  نإ  ةينه  لاق  ةينويهـصلا ، تاباختنالا  جئاتن  لوحو 
ةينيطسلفلا قوقحلا  ةداعتساب  ليفكلا  وه  ةمواقملا  رايخ  نأ  اًدكؤم  ينيطسلفلا ،
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