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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

ّرغلا دـئاقو  نيقتملا ، مامإو  نيلـسرملا ، ديـسو  نيملاعلا ، بر  لوسر  دـمحم  ىلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نيملاـعلا ، بر  هلل  دـمحلاو 
نيملاظلا ىلع  الإ  ناودع  الو  نيلّجحملا 

 

هتاكربو ةمحرو هللا  مكيلع  مالسلا 

ةزيزعلا ةبسانملا  هذه  يف  مويلا  انوكراشي  نيذلا  ماركلا  روضحلا  ييحأ 

اهخياشمو اهزومرو  اهمالعأو  اهلهأ  ييحأ  ةمواقملا ، ةنضاحو  دماصلا  بونجلا  ةمصاع  اديص  ييحأو 

ةمواقمو ابازحأو  ابعشو  ةموكحو  ةسائر  نانبل  ييحأو 

اهجراخو ندملا  يفو  تاعمجتلاو ، تاميخملا  يف  نانبل ، لك  يف  رباصلا  دهاجملا  ينيطسلفلا  بعشلا  ييحأو 

ةرومعملا هذه  راطقأ  يفو  نيطسلف  يف  ناكم ، لك  يف  لطبلا  ينيطسلفلا  انبعش  ءانبأ  ييحأو 

ملاعلا رارحأو  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  ةمألا  ءانبأ  ييحأ  امك 

ةدوعلاو ريرحتلاو  ةمواقملاو  سدقلاو  نيطسلف  نع  ًاثدحتم  نطولا ، دودح  نم  ابيرق  مويلا ، مكنيب  فقأ  نأ  يندعسيل  هنإ 
تماق يتلا  سامح ،)  ) ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  ةقالطنا  ىركذ  ةرطعلا ، ةبـسانملا  هذـه  يف  مويلا  مكنيب  فقأ  نأ  يندعـسي 

، ةدماص ةتباث  تلاز  الو  ةريـسملا ، تلمكأو  داهجلاو ، ةـمواقملا  ةـيار  ةـيارلا ، تلمحف  ناسنإلا ، ةـماركو  ناطوألا  ريرحت  لجأل 
تاءارغإلاو تاطوغضلاو  باعصلاو  تايدحتلا  مغر 

ةرارمو نطوـلا  نـع  دـعبلا  مـلأ  مـتلمحتو  ماـع 1948 ، نيطــسلف  نـم  مـترّجُه  نيذــلا  مـتنأ  مـكنيبو ، مـكعم  ينأ  موـيلا  رختفأو 
ةينانبللا يضارألاو  ةينيطسلفلا  تاميخملا  عيمج  ىلع  ةلصاوتملا  ةينويهصلا  تاءادتعالا  متلمحتو  ريجهتلا ،

اكعو اـفايو  اـفيحو  لـيلجلاو  سدـقلابو  نيطـسلفب  متكـسمتو  ةدوـعلا ، قـحو  ةـيوهلاو  ناـسنإلا  نع  مـتعفادو  متدمـص  مـكنكل 
دفصو

الو ةيمو ، ةيملاو  ةولحلا  نيع  ميخم  دومـص  ىـسنن  الو  صبلاو ، يلامـشلا  جربو  ةيديـشرلا  تاميخم  تايحـضت  ىـسنن  اننإ ال 
يميخم رودو  لـيلجلاو ، ساـيلا  راـمو  ةـّـيبض  تاــميخم  ىــسنن  ــال  اــمك  ةــنجاربلا ، جرب  مـيخم  عاــفدو  ــاليتاشو  اربـص  ىــسنن 

لاضنلاو حافكلا  يف  درابلا  رهنو  يوادبلا 
ةدوعلا قحو  ةمواقملاو  نيطسلف  لجأ  نم  تحض  يتلا  تاعمجتلا  لكو  رتعزلا ، لتو  ةيطبنلا  تاميخم  ملأب  ركذتنو 

بعـشلا تادايق  نم  ينويهـصلا 415  لالتحالا  تاطلـس  تدـعبأ  ًاماع  لـبق 25  مويلا  اذـه  لـثم  يف  هنأ  ركذأ  نأ  ينتوـفي  ـالو 



لالتحالا اورهقف  اوداع ، مث  اودمص ، نانبل  بونجب  روهزلا  جرم  ىلإ  ينيطسلفلا 

تاوخألاو ةوخإلا  اهيأ 

دق بوعــشلا  نأو  تكــشوأ ، وأ  تتاـمو  تـقزمت  دـق  ةــمألا  نأ  هـيف  نـظ  تـقو  يف  بـمرت  يكيرمـألا  سيئرلا  نـالعإ  ءاـج  دــقل 
: الزلزمو ايودم  اهاصقأ  ىلإ  اهاصقأ  نم  ةمألا  باوج  ناكف  ةبعصلا ، ةيلحملا  اهاياضقو  اهسفنب  تلغشنا 

، ملـسو هيلع  ىلـص هللا  دـمحم  اـنيبن  ىرـسمو  نيفيرـشلا ، نـيمرحلا  ثلاـثو  ىلوـألا ، ةـلبقلا  اـهنإ  ةـنيدم ، درجم  تـسيل  سدـقلا 
، اـيفارغجلاو خـيراتلل  ةرباـع  سدـقلاو  سدـقملا ، تيبـب  ىــصقألا  دجــسملاو  ةــكمب  مارحلا  دجــسملا  نـيب  هـيف  عـمج هللا  يذــلا 

ضرـألا تـعمج  سدـقلاو  ةـقيلخلا ، ءدـب  ذـنم  ءاـيبنألا  لـك  اـهيف  ملــسو  هـيلع  ىلــص هللا  دـمحم  اـنيبن  ّمأ  ذإ  ناـكملاو ، ناـمزلاو 
ًاضوع اهلـضف ، ىلع  ةكم  نم  سيلو  سدقلا  نم  هعفرف هللا  ءامـسلا ، ىلإ  اهنم  مالـسلاو  ةالـصلا  هيلع  انيبنب  جِرُع  ذإ  ءامـسلاب ؛
اهلحم ءاــقترالاو  ومــسلاو  ةــعفرلا  نأ  ةراــشإ  اــهلعلو  ضرــألا ، ىلإ  ءامــسلا  نــم  يحولاــب  مالــسلا  هــيلع  لــيربج  لزني  نأ  نــع 

اهيلإو اهنمو  سدقلا  يف  اهاهتنمو 

هّلذأو هناهأ هللا  اهناهأ  نمف  اهعضي ، نم  عضتو  هعفر هللا ، اهعفر  نمف  اهُعفري ، نم  عفرت  باتك هللا  يف  ةيآ  سدقلا 

ةكربـلا تـّلح  اـهيفف  ةـكرابملا ، ضرـألا  زكرم  اـهنإ  دـهملا ، ةـسينكو  ةـمايقلا  ةـسينك  اـهنإ  ةرخـصلا ، ةـبقو  ىـصقألا  دجــسملا  هـنإ 
تارمو ٍتارم  باتك هللا  يف  رّركت  سّدقم  ّصنب  ةيهلإلا 

لبقت الو  ةـئزجتلا ، الو  ةمـسقلا  فرعت  ـال  اـهبرغو ، اهقرـش  ةدـحاو ، ةـنيدم  يه  ةدّـحوملا  سدـقلا  عارـصلا ، ناونع  يه  سدـقلا 
ىلعو ينطوــلا ، ىوتـــسملا  ىلع  عــيمجلا ، اـــهيلع  دـــحوتي  يتـــلا  ةيـــضقلا  زمر  يه  ةدـّــحوملا  سدـــقلا  ةـــياصولاو ، لـــالتحالا 

يمالسإلاو يبرعلا  ىوتسملا 

، رومـألا قئاـقح  نم  ائيـش  ريغي  نلو  كـيلع ، دودرمو  ضوفرم  رارق  موـعزملا  كرارق  نإ  بمرت  يكيرمـألا  سيئرلل  مويلا  لوـقن 
ريطخلاو قرخألا  رارقلا  اذه  دتريـسو  نيطـسلفل ، ةيدبأ  ًةمـصاعو  ةـيملاع ، لب  ةيمالـسإ  ةـيبرع  ةينيطـسلف  ىقبتـس  سدـقلاف 

هنع تكس  وأ  هب  يضر  وأ  هدّيأ  نمو  هذختا  نم  ىلع  ةيدبأ  ةنعل 

يف انبعـش  قـح  ىلع  ًاـخراص  ءادـتعا  ّدـعيو  نييحيــسملاو ، نيملــسملل  ةـناهإ  لـثميو  ةـسدقملا  ةـنيدملا  ةـمرح  كـهتني  كرارق 
لعـشأ نم  ىلعو  ملاعلا  ، رارحأو  نيملـسملاو  برعلاو  نيينيطـسلفلا  لـك  ىلع  ٍبرح  نـالعإ  ةـباثمب  وه  لـب  هتاسدـقمو ، هضرأ 

اهنارين بيهل  لمحتي  نأ  برحلا 

: حوضوب انمهفت  يكل  ةيزيلجنإلاب  كيلع  درن  مويلا  اننإف  ةيزيلجنإلاب ، اهَتنلعأ  امكو 

We, the Palestinian people with all the Arabs, the Muslims and the free people of the world,
have determined that it is time to officially declare that All of Jerusalem has always been and

will always be the United Capital of the whole of Palestine  Now and for ever

امب فرتـعن  ـال  نـحن  لـب  طـقف ، بصاـغلا  ناـيكلل  ةمــصاع  سدـقلا  راـبتعاب  بـمرت  رارق  ضفرن  ـال  نـحن  حيــضوتلا ، يف  ةداـيزو 
روفلب دعو  يفو  بمرت  رارق  يف  انيأر  اذه  الصأ ، ليئارسإ ) ةلود   ) ىمسي

ينويهصلا ودعلاو  وهاينتنل  انتلاسر  امأ 

، ةــموعزملا مـكتلود  قزمتت  فوـسو  ةــمادنو ، ةرــسح  ىلإ  سدــقلا  لوــح  يكيرمــألا  رارقلاــب  مكتداعــسو  مـكتحرف  لوــحتتس 
رهطتو مـكعم ، نـمو  مـكقرحتل  ةـمداق  راـنلاو  ىلوـألا ، ةرارــشلا  ـالإ  موـيلا  هـنورت  يذــلا  سيلو  خــيراتلا ، ةــلبزم  ىلإ  اـهب  ىقليو 

مكنتنو مكسجن  نم  ةرهاطلا  انضرأ 



: دابعلا بر  نم  ةرخآلا  دعو  اندنعف  مكتارارقب ، هبأن  الو  مكدوعو ، انمهت  ال 

افيفل مكب  انئج  ةرخآلا  دعو  ءاج  اذإف  ضرألا ، اونكسا  ليئارسإ  ينبل  هدعب  نم  انلقو 

ام اوربـتيلو  ةرم ، لوأ  هوـلخد  اـمك  دجــسملا  اولخدـيلو  مكهوـجو  اوؤوـسيل  ةرخـآلا  دـعو  ءاـج  اذإـف   : ىرخألا ةـيآلا  يفو 
اريبتت اولع 

: نيلسرملاو ءايبنألا  ديس  نم  قحلا  دعولا  اندنعو 

ىتح ءاوأل ، نم  مهباصأ  ام  الو  مهفلاخ ، نم  مهرـضي  ال  نيرهاق ، مهودعل  نيرهاظ ، قحلا  ىلع  يتمأ  نم  ةـفئاط  لازت  ال 
سدقملا تيب  فانكأو  سدقملا  تيبب  لاق : مه ؟ نيأو  لوسر هللا ، اي  اولاق  كلذك ، مهو  رمأ هللا  مهيتأي 

نم يدوـهيلا  ئبـتخي  ىتـح  نوملـسملا ، مهلتقيف  دوـهيلا ، نوملـسملا  لـتاقي  ىتـح  ةـعاسلا  موـقت  ـال   : يناثلا ثيدـحلا  يفو 
هنإف دقرغلا  الإ  هلتقاف ، لاعتف  يفلخ ، يدوهي  اذه  هللادبع ، اي  ملسم  اي  رجشلا : وأ  رجحلا  لوقيف  رجـشلاو ، رجحلا  ءارو 

دوهيلا رجش  نم 

ريصملا سئبو  منهج  ىلإف  نيروحدم ، نيموؤذم  نيلوزعم  مويلا  نوفقي  مهعم  نمو  وهاينتنو  بمرت  وه  اهو 

ةمألاو ةيبرعلا  انبوعـش  يه  اهو  قرـشلاو ، برغلا  يف  رِجاهَملاو  ءوجللا  تاميخم  يفو  نيطـسلف  يف  ضفتني  انبعـش  وه  اهو 
رارحأ اهعمو  ةلجلجملا ، اهتملك  لوقتل  اهتاحارج ، ىلع  ةيلاعتمو  اهتافالخ ، ةزواجتم  سدقلا ، ةـيار  لوح  دـحوتت  ةيمالـسإلا 

ىبأ نم  ىبأو  ءاش ، نم  ءاش  ةيدبألا ، انتمصاع  سدقلا  انل ، سدقلا  اكيرمأ : ىلإ  نابايلا  نم  ملاعلا 

ةفــضلاو ةـيهبلا  سدـقلا  يف  ىــصقألا ، بارحم  ىلع  ىرــسألاو  نيباـصملاو  ىحرجلاو  ءادهــشلا  لاـطبألا  مدــقي  موـيلا  اـنبعش 
لود لك  يفو  قوطلا ، لود  يفو  اـيروسو ، ندرـألاو  ناـنبل  يفو  ماع 1948 ، نم  ةـلتحملا  ضرألا  يفو  ةـيوقلا ، ةزغو  ةـيبألا 

نيذلاو ولخلاو ، دجملا  لجس  يف  مهؤامسأ  تشقُن  نيذلا  زومرلاو  لاطبألاو  ءادهشلا  نم  ةليوط  ةلفاق  ىلإ  اومضنيل  ملاعلا ،
يناـطيربلا لـالتحالا  ذــنم  اـهجراخو ، نيطــسلف  لـخاد  داـهجلاو  ةــمواقملاو  ةروـثلا  نـم  ًاــنرق  مهتايحــضتو  مهؤاــمد  تدـّـمع 

ماعلا 1917 يف  سدقلل 

دقفي مـل  هـنكلو  هيقاـس ، دـقف  يذـلا  ةزعلا ، ةزغ  نـم  اـيرث  وـبأ  مـيهاربإ  ديهــشلا  ةدــيجملا ، ةــضافتنالا  هذــه  ءادهــش  ىلإ  ةــيحت 
ةدـلب نم  ميهاربإ  لـسابو  لـيلخلا ، نم  لـقع  دـمحم  ءادهـشلا  ىلإ  ةـيحتو  سدـقلا ، نع  اـعافد  هـحور  بهوـف  هـتزعو ، هـتمارك 

ةزغ نم  ركس  رسايو  ةضافتنالا ، هذه  ءادهش  لوأ  يرصملا  دومحم  ءادهشلاو  سدقلاب ، اتانع 

، ةـلبنق لوأو  يداهـشتسا ، لوأ  مـث  رجح ، لوأ  ىلإ  ىلوـألا ، ةـصاصرلا  ذـنم  نيدـهاجملاو  نيمواـقملاو  نيلـضانملا  ىلإ  ةـيحتو 
ّودعو هللا انّودع  ىلع  ىكنأو  دشأ  مداقلا  مداقلاو ؟ رايط ، نودب  ةرئاط  لوأو  خوراص ، لوأو 

ليبس يف  ةصيخر  مهحاورأ  اولذب  وأ  ةرهاطلا ، نيطسلف  ضرأ  مهئامدب  اوّور  نيذلا  نيملسملاو  برعلا  ءادهـشلا  ىلإ  ةيحتو 
اهتمواقم زيزعتو  اهبعش  ةرصنو  اهريرحت 

ىلوـألا ىركذــلا  ترمو  راـيط ، نودــب  ةرئاــطلا  عورــشم  عدــبأ  يذــلا  يراوزلا  دــمحم  يــسنوتلا  ديهــشلا  مـهنم  ركذــلاب  صخأو 
وه اـهنع  عافدــلا  نأو  مهتيــضق ، يه  نيطــسلف  نأ  اهــسدقل ، موـيلا  ةرئاـثلا  اـنتمأل  ريكذــتلا  ددــجتل  نيموـي ، لــبق  هداهــشتسال 

ودع بهري  يذلا  ةمألاو ، سدقلاو  سامح  سدقملا : جيزملا  هنإو  نيينيطسلفلا ، مهناوخإ  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  اضيأ ، مهبجاو 
انّودعو هللا 

: ةبيبحلا نيطسلف  يفو  ءوجللا ، تاميخم  يفو  يفانملا  يف  انبابحأو  انبعشو  انلهأ 

لتقف همارجإ ، نيوالت  لكب  ينويهـصلا  باـهرإلا  ةرارم  اـهلالخ  اـنعّرجت  اـنتبكن ، ىلع  ًاـماع  نيعبـس  باـتعأ  ىلع  فقن  نحن  اـه 



اهيلع ماـــقأو  ةوقلاـــب ، يـــضارألا  ىلع  ىلوتـــساو  تاسدـــقملا ، سّندو  نييـــالملا ، رّجهو  انبعـــش ، ءاـــنبأ  نـــم  فـــالآلا  تارـــشع 
ًاريمدتو ًاداسف  ضرألا  يف  ثاعو  عناصملاو ، سرادملاو  لزانملا  رمدو  ناسنإ ، نويلم  براقي  ام  لقتعاو  تانطوتسملا ،

جراخ نيينيطـسلفلا  نيئجاللا  ىلع  ىدتعاو  اهطيحم ، نع  اهلزعو  اهلهأ ، درطو  سدقلا ، ةـنيدم  دـيوهت  ىلع  لالتحالا  لمعو 
ةزيزعلا ةيبرعلا  اندالب  نم  ًءازجأ  لتحاو  نيطسلف ،

عورــشملا ىلع  ءاـضقلاو  نيينيطــسلفلا ، ةدارإ  مـيطحت  ةـلواحم  يف  هتيجيتارتـسإ ، لـصاوي  ينويهــصلا  لـالتحالا  لازي  ـالو 
عمتجملل ناـــمألاو  نمـــألا  ريفوــتو  ةدوــعلا ، قـــح  طاقـــسإو  ةينيطـــسلفلا ، ةـــينطولا  ةـــيوهلا  ريمدـــتو  ينيطـــسلفلا ، ينطوـــلا 

ينويهصلا

: يلي ام  ىلع  دكؤن  ةقالطنالل  نيثالثلا  ىركذلا  يفو  سامح  ةكرح  يف  نحن 

، ناـسنإلاو ضرـألا  ريرحتو  ينويهــصلا ، لـالتحالا  ةــمواقم  لـجأ  نـم  جراـخلاو ، لخادــلا  يف  تماـق  ساــمح  ةــكرح  نإ   : ًالوأ
رهنلا نم  ينيطـسلفلا ، ينطولا  بارتلا  لماك  ىلع  ةدايـسلا ، ةـلماك  ةلقتـسملا  ةـلودلا  ءانبو  لالتحالا  ءاهنإو  ريـصملا ، ريرقتو 

اهيلإ نيئجاللا  ةدوعو  ةدحوملا ، سدقلا  اهتمصاعو  شارشرلا ، مأ  ىلإ  ةروقانلا  سأر  نمو  رحبلا ، ىلإ 

مغرلا ىلع  جراخلاو ، لخادلا  يف  ةكرحلا  اهتضاخ  رصنلاو ، ةمواقملاو  ربصلاو  ةيحـضتلاب  ةلّلكم  ةريـسم  تناك  ًاماع  نوثالث 
ىرــسأو ءادهــش  اهبابــشو  اــهءاسنو  اــهلاجرو  اــهتداق  اــهلالخ  تمدــقو  داــعبإلاو ، ريجهتلاو  مــلظلاو  ناودــعلاو  راــصحلا  نــم 

ةداحــشو ةــمداقملاو  يــسيتنرلا  روتكدــلاو  نيــساي  دــمحأ  ســسؤملا  خيـــشلا  مهـــسأر  ىلعو  نيدــعبمو ، نيباــصمو  ىحرجو 
خيـشلا نيدـلاّزعو  تاحرف ، لاضن  مأو  ةزوردو  شايعو  روصنم  لاـمجو  ميلـس  لاـمج  نيلاـمجلاو  لـقعو ، يربعجلاو  مايـصو 
ناــمرعو ةمالــسو  دــماحو  ديــسلاو  ةــشتنلا  ىرــسألا  ةداــقلا  نـمو  ءادهــشلا ، نـم  ةــليوط  ةــلفاقو  حوـحبملا  دوـمحمو  لــيلخ 

ةيفوو ءادهــشلا ، ءامدـل  ًةّـيفو  بردـلا ، ىلع  ًةيــضامو  دـهعلا  ىلع  ًةـتباث  ساـمح  تـلاز  ـالو  ريفغ ، عـمج  مـهريغو  يثوغربـلاو 
اهتايولوأ سأر  ىلع  مهريرحت  ةيضق  لظت  نيذلا  ىرسألا ، ةيضقل 

ةظفاـحملا ىلع  ةرداـقلا  ةدـيحولا  يهو  يجيتارتسـإلا ، اـنرايخ  يه  ةــيندملاو  ةحلــسملا  ةــفاك  اهلاكــشأب  ةــمواقملا  نإ   : ًايناث
ةيوستلا مهو  فاشكنا  دـعب  ةـصاخ  ةدوعلاو ، ريرحتلا  يف  ينيطـسلفلا  بعـشلا  فادـهأ  قيقحتو  ةينيطـسلفلا ، تباوثلا  ىلع 

امهم ةدـيدج ، تـالواحمو  تاـبراقم  يأـب  عادـخنالا  وأ  رارجنـالا  زوجي  ـالو  ينويهـصلا ، ودـعلا  عم  يكيرمـألا  فقوملا  زاـيحناو 
لاوحألاو فورظلا  تناك 

يتـلا ةيـساسألا  ةدـعاقلا  يه  لـئاصفلاو  ىوقلا  عيمج  نيب  لـماشلا  يوـقلا  مهاـفتلاو  ةينيطـسلفلا  ةـينطولا  ةدـحولا  نإ   : ًاثلاث
نأ اـنل  نآو  ينويهــصلا ، عورــشملا  هجاوـي  مواـقم  يوـق  ينيطــسلف  عـمتجم  ءاــنب  يف  اــهنم  قـلطننو  اــهيلع  ظــفاحن  نأ  بـجي 

ينطولا رارقلا  يف  ةكارـشلاو  لـيثمتلا ، يف  ةـلادعلا  ةدـعاق  ىلع  ةـينطولا ، ةدـحولا  قاـفآ  ىلإ  ةـحلاصملا  ليـصافت  نم  قلطنن 
اهيف ناـكم  ـال  ةــقراف ، ةيــسايس  ةــظحل  يف  ّرمن  نـحنف  راـكتحالاو  ، راــثئتسالا  وأ  ءاــصقإلا  ساــسأ  ىلع  سيلو  ينيطــسلفلا ،

طاقـسإو انتيـضق  ةيفـصتل  ىعـست  يتلا  تارماؤملا  لك  طاقـسإل  قيرطلا  يه  بعـشلا  ةدـحوو  ربادـتلاو ، عزانتلاو  ةـموصخلل 
ًاجمانربو ًاّفص  ةينطولا  ةدحولا  ةرئاد  جراخ  راسم  يأل  ايقيقح  لبقتسم  الو  انقوقح ،

باـعيتساو ةــيباقعلا ، تارارقلا  لـك  ءاـغلإو  ةزغ ، عاـطق  ىلع  راـصحلا  رــسك  لــالخ  نـم  ــالإ  ةــحلاصملا  قـقحتت  نأ  نـكمي  ــالو 
تامدخو لقنتو  ءاودو  ءابرهك  نم  عاطقلل ، ةفاك  ةايحلا  تاموقم  ريفوتو  نيفظوملا ، عيمج 

هتزهجأو ةــيعمقلا  هـتلآو  هـشيج  هجاوــيو  ينويهــصلا ، ودــعلا  مواــقي  ةــيبرغلا ، ةفــضلا  يف  كرتــشم  ينطو  لــمع  نـم  دــب  ــالو 
ريجهتلاو قيزمتلاو  رادجلاو  ديوهتلاو  ناطيتسالا  يف  هعيراشمو  ةينمألا ،

ةهجاوم ىلع  ٍرداق  يودحو ، عورـشم  يف  ينيطـسلفلا  تاتـشلا  عمجت  جراخلا  يف  ةكرتشم  ةينيطـسلف  دوهج  نم  صانم  الو 
انتيـــضق ىلع  فاــفتلالا  ىلإ  فدـــهتو  ريرحتلاو ، ةدوــعلا  يف  اــنقوقح  نــم  صاــقتنالا  لواــحتو  اــنب ، صبرتــت  يتــلا  راــطخألا 

انتباوثو
، ديـشرلاو يوـقلا  يمالـسإلا  لـمعلاو  ينطوـلا ، لـمعلا  يف  ادـيرف  اـجذومن  لخادـلاو  جراـخلا  يف  ساـمح  ةـكرح  تمدـق   : ًاعبار

ودـعلا ىوس  دـحأل  ىذألا  وأ  ءوسلاب  ضرعتن  ملو  ةـلتحملا ، ةينيطـسلفلا  ضرألا  ىلع  بصاغلا  انودـع  وحن  اـنتمواقم  اـنهجوف 



ديحوتل عيمجلا  انوعدو  انمالآ ، ىلع  انربصو  انحارج ، ىلع  انضضعو  ىبرقلا ، يوذ  ملظ  كلذ  ليبس  يف  انلمحتو  ينويهصلا ،
، اندــعاس نــم  ةدــعاسم  اــنلبقو  سدـــقلاو  ريرحتلا  وـــحن  اـــهلك  دوـــهجلا  دـــشحو  فوفــــصلا ، صرو  ةــــملكلا  عـــمجو  ةلــــصوبلا 

نيكــسمتم اــنيقب  هـسفن  تقوــلا  يفو  معدــلاو ، نوــعلا  نــم  دــيزملا  ىلعو  رارمتــسالا  ىلع  مــهثحنو  مهركــشنو ، مهانركــشف ،
انبعش قوقحو  انتيضق ، تباوثو  انئدابمب ،

ايبيلو قارعلاو  ايروسو  نانبل  يف  جراخلا : يف  ينيطـسلفلا  اهبعـش  عم  فقت  نأ  ةلوؤسمو  ةينعم  سامح  ةكرح  نإ  ًاسماخ : 
زاــجنإو هلاــمآ  قـيقحت  ىلع  لــمعن  نـحنو  بوــنجلاو ، لامــشلاو  قرــشلاو ، برغلا  لود  يفو  يبرعلا ، نطوــلا  يفو  جــيلخلاو ،

، هرود زّزعنو  هتاردــق ، رّوـطنو  اـهفّظونو ، هتاـقاط  قـلطن  نأ  نوـلوؤسم  اـننإ  اـمك  هتاـناعم ، فـيفختو  همـالآ  ةاوادــمو  هتاـعلطت ،
هتازاجنإ زربنو  هتاعادبإ ، رمثتسنو 

عوـنتلا نـم  ريبــكلا  فـيطلا  اذــه  ماــمأو  ةــفاك ، رجهملاو  ءوـجللا  لود  يف  عـساولا  ينيطــسلفلا  راــشتنالا  اذــه  ماــمأ  ًاـسداس :
يف ةيرثلا  ةبرجتلا  هذـه  مامأو  ةـيعامتجالاو ، ةـيداصتقالاو  ةـيفاقثلاو  ةـيملعلا  تاءافكلاو  تاربخلا  نم  ينغلا ، ينيطـسلفلا 
وه ينيطـسلفلا ، بعـشلا  فـصن  نـع  هدادـعت  دـيزي  يذـلا  عـمتجملا  اذـه  نأ  ددـشأ  نيطــسلف ، جراـخ  ينطوـلا  يــسايسلا  لـمعلا 

هليثمت هل  نوكي  نأو  هتعانصو ، رارقلا  يف  هتكراشم  هل  نوكت  نأ  بجيو  ينيطسلفلا ، تيبلا  يف  ليصأ  نوكمو  ساسأ  ءزج 
هفادهأ نع  هسفنب  ربعي  نأو  ةينيطسلفلا ، ةينطولا  تاسسؤملا  لك  يف  هيلثمم  رايتخا  ةيرحو  قئاللاو ، لداعلا 

: لخادلا يف  انلهأو  انبعشل  لوقأ 

ةيونعمو ةيدام  تاردقمو ، تاردق  نم  نوكلمي  ام  لكب  لالتحالا ، دض  مكمعد  يف  نورمتسم  نيطسلف  جراخ  يف  مكناوخإ 

ىلإو ةـيدبألا ، انتمـصاع  سدـقلاو  انل ، نيطـسلف  لك  نيطـسلف  تاجهللاو : تاغللا  لكب  نيينيطـسلفك ، انتوص  ملاعلا  عمـسنسو 
ةيشمب هللا ابيرق  نودئاع  نحن  نيطسلف  لك 

لجأ نـم  نيطــسلف ، جراـخ  يف  ينيطــسلفلا  انبعــش  ءاـنبأ  عـيمج  ىلإ  ةــلاسر  هـجوأ  ينيطــسلفلا ، تاتــشلا  قـمع  نـم  اـنه ، نـم 
عم ةلماكلا  ةكارشلاو  نواعتلاب  تاماصتعالاو ، تارهاظتلا  يفو  ةيمالعإلاو ، ةيبعـشلاو  ةيـسايسلا  تاكرحتلا  يف  رارمتـسالا 

رارقلا طاقـسإ  لـجأ  نم  ملاـعلا ، اذـه  يف  ةرحلا  ىوقلاو  ءاـفلحلاو  ءاقدـصألا  عـيمج  عـمو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  اـنتمأ  بوـعش 
انيلع هناودع  ديعصتل  هلالغتسا  نم  ينويهصلا  نايكلا  عنمو  يكيرمألا 

ايمــالعإ لبــسلاو : لــئاسولا  ىتــشب  هدــض  لــمعنو  جراــخلا ، نــم  همواــقنو  جراــخلا ، يف  ينويهـــصلا  عورـــشملا  هجاوــن  نــحن 
ةيعرــشلا عزنو  ةـعطاقملا  تاـكرح  مـعدو  هـبرح ، يمرجمو  هتداـق  ةـقحالم  ىلإ  وعدـنو  اـينوناقو ، اـينمأو  اـيفاقثو  ايــسايسو 

سانلا لبح  هنع  عطقن  نأ  ىلإ  هعم ، عيبطتلا  ةمواقمو  هنع 

: نيملسملاو برعلا  انئاقشأو  انناوخإل  لوقنو 

لتحملا بصاغلا  بلق  يف  اهددست  يتلا  عارذلاو  اهدومع ، متنأو  ةبرحلا ، سأرو  حمرلا  نانس  وه  ينيطسلفلا  بعشلا  نإ 

بولطملاف ةـيباقنلاو ، ةـيمالعإلاو  ةـيناملربلاو  ةيبعـشلاو  ةيـسامولبيدلاو  ةيـسايسلا  دوهجلا  لكب  نورمتـسم  مكنأ  مكب  انتقث 
ةجتانلا ليعافملا  لـك  طاقـسإو  هطاقـسإو ، يكيرمـألا  رارقلا  رـسك  ىلع   ٌ رداـق ةـقداصو ، ةـيقيقح  ةيمالـسإو  ةـيبرع  ةـفقو  وه 

ةقطنملا يف  ميسقتلاو  تيتفتلاو  ةئزجتلا  عيراشم  لكو  نرقلا ،) ةقفص   ) ةامسملا ةريطخلا  ةرماؤملا  لاشفإو  هنع ،

ىلع ةردــقلا  مدـــعو  سفنلا  رـــصق  ىلع  نــهاري  انودـــعف  لــيوطلا ، سفنلاو  عــساولا  راــشتنالا  ةسايـــس  داــمتعا  ىلع  مــكثحأو 
كلذ سكع  هل  تبثن  نأ  انيلعو  رارمتسالا ،

، سدـقلا ةـنيدم  لجأ  نم  دـحوتلاو  نماضتلا  ىلإ  اهءاسؤرو ، اهتاموكحو  اهاوقو  اهبازحأو  اـهءاملعو  ةـمألا  ريهاـمج  وعدأو 
لتحملا ينويهــصلا  ودـعلا  وـه  دـيحولاو  يقيقحلا  انودــعف  ةــيميلقإلا ، تاـعازنلاو  ةــيلخادلا  تاـفالخلا  ذــبنو  اـهنع ، عافدــللو 



نأ يغبني  الو  زوجي  الف  هيلإ ، بّرقتلاو  هعم  عيبطتلا  براـحنو  مّرجن  نأو  هدـض ، اـندوهج  دّـحون  نأ  اـنيلعو  بصاـغلا ، مرجملا 
ةقطنملا يف  فرط  يأل  هجوم  يمالسإ  وأ  يبرع  فلاحت  يأ  نم  اءزج  ينويهصلا  ودعلا  نوكي 

، بارتلا يف  هتموكحو  وهاينتن  فنأ  لـبق  نم  اوغّرم  نيذـلا  اـهلهأ ، معدو  ةـسدقملا  ةـنيدملا  دومـص  معد  ىلإ  ةـمألا  وعدأ  اـمك 
بناوـجلا يف  ةـصاخ  مهتدـناسمو ، مـهمعد  ىلإ  مهوـعدأ  ىــصقألا ، لخادــم  ىلع  ةــينورتكلإلا  تاـباوبلا  يف  هـتدارإ  اورــسكو 

ةيميلعتلاو ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا 

: ةفاك اهقطانم  يف  ةكرحلا  ةدايق  مسابو  يمساب  ةصنملا ، هذه  نم  مويلا ، نلعأ 

ةعدــبملا ةــمواقملاو  ىربــكلا  تاــيلمعلا  نـم  دــيدعلا  زجنأ  يذــلا  ناــنبل ، يف  ينيطــسلفلا  انبعــش  لاــضنب  رخفلا  لــك  رخفن  اــننأ 
ةركاذـلا يف  مهءامـسأ  اورفح  نيذـلا  لاـطبألا ، ىرـسألاو  ىحرجلاو  ءادهـشلا  نـم  فـالآلا  تارـشع  مدـقو  مـيظعلا ، دومــصلاو 

ةينيطسلفلا ةينطولا 

يف ينيطسلفلا  دوجولا  ىلع  َظفاحن  يكل  هماودو ، هرارمتـسال  وعدنو  نانبل ، يف  ينيطـسلفلا  فقوملا  ةدحو  ًايلاع  ردقن  امك 
اصوصخ تاميخملا  يفو  امومع ، نانبل 

ةيضقلل مئادلا  همعدو  ينيطسلفلا ، بعشلا  هناضتحا  ىلع  هتانوكمو  هفايطأ  لكب  يبعشلاو  يبزحلاو  يمسرلا  نانبل  ركـشنو 
سدقلا صوصخب  يكيرمألا  رارقلا  ىلع  ًاّدر  ةريخألا  فقاوملا  ًاصوصخو  ةينيطسلفلا ،

ىلإ اـهليوحت  ىلإ  مهوعدـنو  انبعـش ، اـياضقب  ةـصاخلا  ةـقيثولا  لوـح  مهقاـفتا  ىلع  قيقــشلا  ناـنبل  يف  ةوخـإلا  دوـهج  نّـمثنو 
مكـضرأ ىلع  ةزعو  ةـماركب  نوينيطـسلفلا  مكناوـخإ  شيعيل  ةـيناسنإلاو ، ةـيندملا  هقوـقح  انبعــش  حـنمت  ةيعيرــشت ، ميــسارم 

ةكرابملا نيطسلف  ضرأ  ىلإ  مهتدوع  نيح  ىلإ  ةبيطلا ،

، ناـنبل يف  نيئجـاللا  نيينيطــسلفلا  اـنلهأ  هاـجت  مهتاـيلوؤسم  لـمحتل  ًاـصوصخ  اورنوـألاو  ًاــمومع ، يلودــلا  عـمتجملا  وعدــنو 
ايروس تاميخم  نم  نيرجهملاو  نيحزانلا  هاجتو 

درابلا رهن  ميخم  رامعإ  لامكإب  عارسإلا  يف  مهتايلوؤسم  لمحتب  ةينانبللا  ةموكحلاو  اورنوألاو  ةحناملا  لودلا  بلاطنو 

دييحتل لئاصفلاو ، ىوقلا  عيمج  عم  نواعتلا  يف  رارمتـسالاب  نانبل  يف  اـنناوخإ  يـصون  جراـخلا  يف  ةـكرحلا  ةداـيق  يف  اـننإو 
نيينانبللا ءاقشألا  عم  مهافتللو  ةيلخادلا ، تافالخلا  نع  ينيطسلفلا  دوجولا 

: لوقأ اماتخو 

تعجوأ تبرض  اذإو  تعرسأ ، تراس  اذإو  تفوأ ، تدعو  اذإو  تقدص ، تلاق  اذإ  سامح : اهنإ  سانلا ، اهيأ 

نأو اـهلهأ ، ىلإ  نيطــسلف  دــيعت  نأو  ىرــسألاو ، ىرــسملا  ررحت  نأ  نيثـالثلا  اـهتقالطنا  ىركذ  يف  اهدــهع  دّدــجت  موـيلا  يهو 
اهيلإ نيطسلف  لهأ  ديعت 

ةوخإلاو تاوخألا  اهيأ 

،48 لاو ةزغو  ةفضلاو  سدقلا  يف  اهنم  انرّجُه  يتلا  ةينيطسلفلا  تادلبلاو  ىرقلاو  ندملا  لك  ىلإ  دوعن  فوس 

، ةيـضرألا ةركلا  لـك  نمو  ةيديـشرلاو ، يوادـبلا  نم  ةوـلحلا ، نيع  نمو  كوـمريلا  نم  ةـعقبلا ، نمو  تادـحولا  نم  دوـعن  فوـس 
نيعجار نييالملاب  نيعجار ، نيطسلف  ىلإ 



: ميكحلا هباتك  يف  ةزعلا  بر  مالكب  اورشبأو 

مهتعناـم مهنأ  اوـنظو  اوـجرخي  نأ  متننظ  اـم  رـشحلا  لوـأل  مهراـيد  نم  باـتكلا  لـهأ  نم  اورفك  نيذـلا  جرخأ  يذـلا  وـه  "
يدــيأو مهيدــيأب  مهتوــيب  نوــبرخي  بـعرلا  مهبوــلق  يف  فذــقو  اوبــستحي  مـل  ثـيح  نـم  مهاــتأف هللا  نـم هللا  مهنوــصح 

ميظعلا           قدص هللا  راصبألا      )) يلوأ  اي  اوربتعاف  نينمؤملا ،

هتاكربو ةمحرو هللا  مكيلع  مالسلاو 
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