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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

" ِضْرَْألا يِف  ُثُكْمَيَف  َساَّنلا  ُعَفنَي  اَم  اَّمَأَو  ًءاَفُج ۖ  ُبَهْذَيَف  ُدَبَّزلا  اَّمَأَف  "

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ةكرابملا ةقالطنالل  نيثالثلا  ىركذلا  يف   

: ضرألا ةامح  نيطسلف  ءانبأ 

فيـس ـالو  هـل  َعردـال  نـمو  ىدجتــسُت ، ـالو  بهوـت  ـال  ةّـيرحلا  نإو  فـئاز ، خـيرات  وـه  تايحــضتلاب  بـتكي  ـال  يذـلا  خـيراتلا  نإ 
ةايح الف  ريغل هللا  شاع  نمو  نيتايح ، شاع  هلل  شاع  نمو  ديشر ، لقعو  ناصُم  ّقح  ةايحلاو  ةرداغلا ، ماهـسلل  ٍراع  هردصف 

هل

: ميظعلا يئادفلا  انبعش 

نوكرتيو ةروثلا ، قيرط  ىلع  نيلحارلا  بكاومب  نوقحتلي  اهيلإ ، نوربعي  ءادهشلا ، مامأ  اهباوبأ  حتفت  ءامـسلاو  اًماع  نوثالث 
ةّيرحلا اــنئانبأل  ثّروـن  يك  اــننازحأ  مدرن  لاــمآلا ، ىلإ  مــالآلا  ربــعن  حارجلا ، اــهيف  طــيخَن  اـًـماع  نوثــالث  دــجملاو ، َةــقثلا  اــنيف 
انؤادــح كراـعملا ، راـبغو  ةروـثلا  راـمغ  اـهب  نوـضوخي  ءاـبآلا ، نـع  ءاـنبألا  اـهلقانتي  ةــفرفرم ، ةــيارلاو  ًاــماع  نوثــالث  ةاــيحلاو ،
ةهجوو ءادهـشلا ، ىّلــصمو  نيحتاـفلا ، ةـلبِق  ىــصقألاو  نذإـب هللا ،" ةريثـك  ةـئف  تـبلغ  ةـليلق  ةـئف  نـم  مـك   " انراعــشو لاـفنألا ،

سدقلا وحن  انريسم  يف  تابقعلاو  نحملا  اهيف  انزواجتو  ّودعلا ، قراطم  اهيف  انلَّمحت  ًاماع  نوثالث  ماّسقلا ، انشيج 

: ةكرابملا ةقالطنالا  ىركذ  يفو 

ةيقرـش ةيدبألا ال  نيطـسلف  ةمـصاع  سدقلا  ىلع  ةكرابملا ، ضرألا  ىلع  ةكرابملا  ةّيحتلا  يقلت  اهتقالطنا ، ىركذ  يف  سامح 
مهنأ دـكؤتو  ةـسدقملا ، ةـنامألا  ةـلمحو  ىــصقألا  سارح  تاـطبارملاو ، كاـنه  نـيطبارملا  ىلعو  ةيمالــسإ ، ةــيبرع  ةــيبرغ ، ـالو 

ةنــصرقلا تــالواحم  لــك  لــشفلاب  ءوبتــسو  هـيف ، تاــبثلا  ناوــنعو  لوــألا ، نــصحلا  رادــجو  عارــصلا ، اذــه  يف  ةــبرحلا  سأر 
ربـتعت اـهيلإ ، ةدـحتملا  تاـيالولا  ةرافــس  لـقنو  لـالتحالل  ةمــصاع  سدـقلا  ةــنيدم  نـالعإل  ةــسئابلا  تارارقلا  لـكو  دــيوهتلاو ،
ةيبرع ةينيطــسلف  سدــقلا  لظتــسو  اــهيف ، ينيدــلاو  يموـقلاو  ينطوــلا  ينيطــسلفلا  بعــشلا  قــح  يغلت  ــال  ءاــقرخ  تارارق 

ةيمالسإ

اونـضتحا نيذـلا  لاجرلاو ، بابـشلاو  خويـشلاو  لافطألاو  ءاسنلا  نيمايملا ، اهبعـش  ءانبأل  ةّـيحتلا  يدؤتل  مويلا  فقت  ساـمح 
ىلإ لـصت  نأ  ساـمحل  ناـك  اـمو  داهـشألا ، سوؤر  ىلع  ةـقافخ  ةـمواقملا  ةـيار  عفترت  يك  سيفنلاو  سفنلا  اومدـقو  ةـمواقملا 

ريرحتل اّـيجيتارتسإ  ًاراـيخ  ةـمواقملاب  نمآ  يذـلا  مـيظعلا  ينيطـسلفلا  انبعـش  ةدارإـب  مـث  ًـالوأ  نـم هللا  قـيفوتب  ـالإ  موـيلا  اذـه 



ناسنإلاو ضرألا 

تاباذــع ماــمأ  راــبكإ  لــكب  ينحنتو  كراــبملا ، بردــلا  اذــه  ىلع  اوــضق  نيذـــلا  ءادهـــشلا  يلاــهأ  سوؤر  لـّـبقت  موــيلا  ساــمح 
تايحضتلا هذه  نإو  ًاعيمج ، ةيرحلا  اولاني  ىتح  اهعسوب  ام  لذبتسو  تلذب  اهنأو  ىرسألل ، ءافولاب  دهعلا  يطعتو  ىحرجلا ،

تاراصتنالا دوقو  يه 

، انخيش سرغلا  رمثأ  هل : لوقتل  نيقثاولا ، مادقأب  نيساي ، دمحأ  ديهـشلا  اهمامإو  اهـسسؤمو  اهخيـش  مامأ  فقت  مويلا  سامح 
ةرهاطلا ةيكازلا  ءامدلا  تكروبو 

تمواـقف اـهتمأو ، اهبعـش  لـيبس  يف  داـهجلاو  دـهجلا  لذـبتو  ريرحتلا ، وـحن  اهبعـش  ةداـيقل  تاودـألاو  ناـكملا  عّوـطت  ساـمح   
ةرـصاحم ال تناك  موي  افاي ، ةـلتحملا  انـضرأ  ىلع  ةـمئاقلا  ةبـصتغملا  بيبأ " لت   " تفـصق مث  ءيـش ، نكي  مل  نأ  موي  رجحلاـب 

اهنأ دــكؤتل  ةــمداقلا ؛ ريرحتلا  ةــكرعم  يف  اــهعم  لــتاقتل  لاــمرلاو  لاــبجلا  عّوـطت  موـيلاو  نـم هللا ، ــالإ  ريــصنلاو  نوــعلا  دــجت 
ةيخيراتلا نيطسلف  ضرأ  نم  ربش  رخآ  ررحتي  ىتح  اهلاكشأ  لكب  ةمواقملاو  ريرحتلا  عورشم  يف  ةيضام 

انبعـــش ىلع  تاءادــتعالا  ةبيرـــض  نأــب  ّودــعلا  اذــه  دــعوتتو  نــيكمتلاو ، رـــصنلاب  انبعـــش  دــعت  دـــعوتتو ، دـــعت  موــيلا  ساــمح 
برتقا دق  دادسلا  دعوم  نأو  تعفترا ، انتاسدقمو 

ةيفاقثلاو ةـينيدلا  هتانّوكم  لكبو  جراـخلاو ، لخادـلا  يف  هئاـنبأ  لـكب  اًدـحاو ، اًبعـش  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ربتعت  مويلا  ساـمح 
اهنأو رارصإو ، ٍيعو  نع  ماسقنالا  لاكشأ  لك  ىلع  ءاضقلاو  ةحلاصملا  قيرط  تراتخا  اهنأ  دكؤت  اهنإف  انه  نمو  ةيسايسلاو ؛

ريرحتلا ةيقدنب  فلخ  ًادحوم  بعشلا  اذه  لظيسو  ةلصوبلا ، فرحب  ناك  ٍيأل  حمست  نل 

لمحتنل فوحزلل ، فوتكلاو  فوفكلاب ، فوفكلا  فوفـصلا ، صرنل  ءاعمج ، ةـينطولا  لئاصفلل  ةوعدـلا  ددـجت  نيثالثلا  سامح 
نواـعتلا لاكـشأ  لـك  ذـبنو  ةـينطولا ، تباوـثلا  نوـصو  قوـقحلا  ةـيامح  ةدـعاق  ىلع  قـفاوتو ، ةكارــشب  نطوـلا  ةـيلوؤسم  ًاـعم 

لالتحالا عم  ينمألا  قيسنتلاو 

هقوـقحو هـنمأ  ةـيامحو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ةـمدخ  يف  نوـكي  نأ  بـجي  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  رود  نأ  ساـمح  ةـكرح  دـكؤت 
ينطولا هعورشمو 

ةظفاحملا بجي  جراخلاو ، لخادلا  يف  ينيطـسلفلا  بعـشلل  ينطو  راطإ  يه  ةينيطـسلفلا  ريرحتلا  ةمظنم  ّنأ  دـكؤت  سامح 
بعــشلا تاـنوكم  عـيمج  ةــكراشم  نمــضت  ةــيطارقميد ، ســسأ  ىلع  اـهئانب  ةداــعإو  اــهريوطت  ىلع  لــمعلا  ةرورــض  عـم  هـيلع ،

ةينيطسلفلا قوقحلا  ىلع  ظفاحي  امبو  هاوقو ، ينيطسلفلا 

نيحزاـــنلاو نيئجـــالل  ةدوـــعلا  َّقـــح  َّنإو  رَّجهُم ، بعـــشو  ةـــلتحم  ضرأ  ةيـــضق  يه  اـــهرهوج  يف  ةينيطـــسلفلا  ةيــــضقلا  َّنإ 
مأ ماـع 1948  تلتحا  يتـلا  قطاـنملا  يف  ءاوس  اـهيلإ ، ةدوـعلا  نم  اوـعنم  وأ  اـهنم ، اوـجرخُأ  يتـلا  مهراـيد  ىلإ  نيينيطـسلفلا 

قوـقحل ةيـساسألا  ئداـبملاو  ةيوامـسلا  عئارــشلا  هُدـكؤت  يعاـمجو ، يدرف  يعيبـط ، ٌّقـح  وـه  نيطــسلف ،) لـك  يأ   ) ماـع 1967
ةيلود وأ  ةيبرع  وأ  ةينيطسلف  تناك ، ةهج  ّيأ  نم  فّرصتلل  لباق  ريغ  ّقح  وهو  ةيلودلا ، نيناوقلاو  ناسنإلا ،

، عارـصلا طخ  لوط  ىلع  ةـمواقملا  اودـناس  نيذـلا  اـنتمأ  ءاـنبأ  ييحت  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  ةـمألل  ءاـمتنالا  ةرئاد  يف  ساـمح 
نحملل لاوز  هلاوز  نأل  ةدحاو ، سوق  نع  هيمرنف  لوألا ، ةمألا  ّودع  عم  ماحتلالا  قدنخ  يف  فافطـصالل  ةمألا  ءانبأ  وعدـتو 

، انتاردـقمو اندالب  ىلع  ةـنميهلل  يكيرمأويهـصلا  عورـشملا  الإ  مدـخي  يأرلا ال  تاتـش  ةوقلا  تاتـشو  هل ، نيلاوملا  ربادـل  عطقو 
رئاغصلا نع  سدقلا  هلغشت  بابش  يف  هللاو هللا  يراوزلا ، ىطخ  ىلع  بابش  يف  هللاف هللا 

لـالتحالل ةــضهانملا  ةــيلودلا  تاـكرحلاو  ينيطــسلفلا ، بعــشلا  قوـقحل  ةــمعادلا  لودــلا  عـيمج  عـم  نواـعتلاب  ساـمح  نمؤـت 
، ىتـش لاكـشأب  انتيـضقل  مهمعدو  ررحتلا  يف  اـنقح  بناـج  ىلإ  مهفوـقو  مـهيف  ربـكنو  ، BDS ةكرح اهـسأر  ىلعو  ينويهـصلا 



ةموــكحلا رارــصإ  ركنتــسنو  نيدــن  اــننإف  مــهييحن  ذإ  اــننإو  يروــك ، ليــشار  لــثم  انتيــضق  لــيبس  يف  ىــضق  نــم  مــهنم  ناــك 
يلودـلا عـمتجملا  نأ  دـكؤي  اـم  هـنع ؛ راذـتعالا  اهــضفرو  روـفلب ) نـالعإ   ) يف لـثمتملا  يخيراـتلا  أـطخلا  ينبت  ىلع  ةــيناطيربلا 

ضفرت يذلا  تقولا  يف  قحلا ، باحـصأ  باسح  ىلع  لالتحالا  يباحي  لاز  ةنزاوتملا ال  الو  ةنزتملا  ريغو  ةلئاملا  هتاسايـسب 
ساـمح ىنبتتو  اـهنيب ، تاعارــصلاو  تاـعازنلا  يف  لوخدـلا  ضفرت  اـمك  لودـلل ، ةـيلخادلا  نوؤـشلا  يف  لخدـتلا  ساـمح  هـيف 
اهُرايعم نوكي  ةنزاوتم ، تاقالع  ءانب  ىلإ  ىعستو  ةيمالسإلاو ؛ ةيبرعلا  ةصاخو  ملاعلا ، لود  فلتخم  ىلع  حاتفنالا  ةسايس 

اهنمأو اهتضهنو  ةَّمألا  ِةحلصم  نيبو  ينيطسلفلا ، بعشلا  ةحلصمو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  تابلطتم  نيب  عمجلا 

: دهاجملا ينيطسلفلا  انبعش 

، ًادحأ يباحت  ةيضام ال  ةنسو هللا  نمزلا ، فقوي  ءيش  و ال  رودت ، ريرحتلا  ةلجعو  ءاملا ، لمحت  تراد  نإ  ةيقاسلا 
(13  ) َنيِمِلاَّظلا َّنَكِلْهُنَل  ْمُهُّبَر  ْمِهْيَلِإ  ٰىَحْوَأَف  اَنِتَّلِم ۖ  يِف  َّنُدوُعَتَل  ْوَأ  اَنِضْرَأ  ْنِّم  مُكَّنَجِرْخُنَل  ْمِهِلُسُرِل  اوُرَفَك  َنيِذَّلا  َلاَقَو  "

دعو نإو  تابثلا ، تابثلاو  ربصلا ، ربصلاف  (" 14  ) ِديِعَو َفاَخَو  يِماَقَم  َفاَخ  ْنَمِل  َكِلَٰذ  ْمِهِدْعَب ۚ  نِم  َضْرَْألا  ُمُكَّنَنِكْسُنَلَو 
" ٌزيِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  يِلُسُرَو ۚ  اَنَأ  َّنَبِلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَك  : " تآل هللا 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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