
 معارب
 لبقتسملا

 نابعش رھش يف لوألا ددعلا– )٢٠٢١( ماع تردص ةینورتكلإ ةلجم



 نیفلؤملا

 يف ةبلاط : ينرقلا انر

 يفً ادیدحت ىرقلا ما ةعماج

 ادجً ةفوغش ، ةیبرتلا ةیلك

 ادج ةبحمو يصصختب

 لامتكا لحارمو لافطألل

 بحا .. مھجوضنو مھومن

 ىولحلا عنصو ةباتكلا ادج

نا ىنمتا .. ةدشب مھسرامأو

 ةروتكد لبقتسملا يف ّحبصا

 ةلیمجلا يتعماج يف

----------------
 ةبلاط: يرباجلا زامیر

 مسق يف ىرقلا ما ةعماج يف

 ةبحم ، ةركبملا ةلوفطلا

ً ادج ةیودیلا لامعألل

 ةءارقلا بحا ،لافطأللو

نم ةیلزنملا يناوالا لمعو

 هذھو اھیلع مسرلاو راخفلا

نا حمطا ةلضفملا يتیاوھ

 ایلعلا تاساردلا لمكا

 ةئیھ يف وضع حبصاو

ىرقلا ما سیردت

 هذه ةركف تعبن
 ىدحإك ةلج-ا
 بدا ررقم تابلطتم
 عم لفطلا ةفاقثو
 ررق-ا  ةذاتسأ
هرسا يناما
 ـه۱٤٤۲ ةنس يف
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يئاقدصأ ایً ابحرم

          اونوكت نا ىنمتا
ھیفاعو ھحصب

 ُحرف مكمایا نوكت نا ىنمتاو
 .. رورسو

 فوس ةفیطللا ةلجملا يذھ يف
 نمً اضعب مكل ضرعا
 تامولعملاو صصقلا

 دیشانألاو ةیملعلا براجتلاو
 نمً اضعبو ةیلسُملا باعلألاو
لافطألا انئاقدصا تاكراشُم
 ای انب ایھ .. ةلیمجلا مھتاُمسرب

ةیوتحت ام ىرنل يئاقدصأ
.. ةلجملا
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: يزيلجنإلا ملعتنل ايه

٦

 تاملكلا نمً اضعب
 ةيزيلجنإلاب

 طيسب نيرمت
لافطأ اي ماقرألل



يرباجلا دمحم فهر: ةليمجلا يتلفط
تاونس٤

 نمحرلا دبع: ليمجلا يلفط
تاونس٨      ينرقلا نسح

هنس١١ ينرقلا نسح نيراد: ةليمجلا يتلفط

 لافطألا بهاوم
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 جاتحن : عباصألا ىمد عنصل
 مالقاو شامق و نولم قرو ىلا
 يف يتلا تاوطخلا عبتن مث نيولت

. ةروصلا

: ةينفلا لامعألا

 طويخ : يراغص اي جاتحن
 ةناوطساو .. نويع .. فوص

ةينوترك

1. 

2. 

3. 
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                      يبرعلاب تایاكح قیبطت نم ةصقلا
) يلافطأ ای ھترایزب حصنأ (

عداخملا عرازملا

 هراجل ھضرأ يف دوجوملا ءاملا رئب عیبب ماقً اعداخمً اعرازم نأ ىكُحی

 رئبلا ىرتشا يذلا عرازملا ءاج امدنعو ،لاملا نم ریبك غلبم لباقم
 :عداخملا لجرلا ھل لاق يلاتلا مویلا يف ھیف دوجوملا ءاملا مدختسیل

ءاملا كعبأ مل يننكل رئبلا كتعب دق انأف لجرلا اھیأ انھ نم بھذا
 يكتشیل يضاقلا ىلإ ھجوتو عمس امم لجرلا شُھد ،ھیف دوجوملا

 ءاملاو رئبلا نأب ھعانقإل ةدیدع تالواحم دعب ھل عداخملا عرازملا

 عداخملا لجرلا رمأو ةصقلا يضاقلا عمس ،ھقح نم ھیف يذلا
 ھللاقف ،ضفر ّھنأ ّالإ هرئب لجرلا يطعی نأ ھنم بلط ّمث ،روضحلاب

 كءام جرخأو مق ّایھف كراجل رئبلاو كل ءاملا تناك نإ ً،انسح :يضاقلا
 ُّرضت ال ةعیدخلا ّنأ فرعو عداخملا لجرلا نونج ّنُج ،نذإ هرئب نم

.اھبحاصب ّالإ

 صصق
 تاياكحو
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 صصق
 تاياكحو

نطولا
 نم ةعقب يف ناشیعت ناتقیقر ناتریغص ناتروفصع كانھ ناك

 اتناك امنیب مّایألا دحأ يفو ،ءاملا ةلیلق ّرحلا ةدیدش زاجحلا ضرأ
 ،ةایحلافورظ ةبوعص امھضعبل نایكشتو ثیدحلا فارطأ نابذاجتت

 تدعسف ،نمیلا ضرأ نم ةیتآ ةلیلع حیر ةمسن امھیلع ّتبھ
 ،لیلعلا میسنلاب ةوشن ناقزقزت اتذخأو ةمسنلا هذھب ناتروفصعلا
 نصغ ىلع نافقت نیتلیمجلا نیتروفصعلا حیرلا ةمسن تأر امدنعو
 :تلاقو امھرمأ نم تبرغتسا ،ةقطنملا يف ةدیحو ةرجش نم طیسب
 امتنأو نالبَقت فیكف ،امكرمألً ابجع ،ناتلیمجلا ناتروفصعلا اھتیأ"
 امتئش ول ؟هذھك ةرفقم ضرأ يف اشیعت نأ ّةقرلا هذھو نسحلا اذھب
 ةبذع هایملا كانھف ،تیتأ ثیح نم نمیلا ىلإ امكتذخأو يعم امكتلمحل
 نوكت نأ اھمعط ةوالحل داكت بوبحلاو ،لسعلا نمّ ذلأ اھمعط ،ةدراب

 تقو لالخ كانھ نوكن نأ امكتدعو ،يتحیصنب امتذخأ نإو ً،ارّكس
 نیتنثالا نیب ىكذألا ةروفصعلا تماق ]٤["؟امكلوق امف ً،ّادج ریصق
 نم موی لك نیلحترت تنأ ،حیرلا ةمسن ای" :ةھادبو ةنطفب تباجأو
ال كلعجی كلذو ،ضرأ ىلإ ضرأ نم نیلقتنتو ،ناكم ىلإ ناكم

 ةمسنلا اھّتیأ يلحراف ،ّھبحی نطو ّانم دحاولل نوكی نأ ىنعم نیكردت
 اننطوب ضرألا ىلع ّةنج تناك ولوً اضرأ ّلدبن نل نحنف ً،ةروكشم

"حیحش ھیف ماعطلاو ةیساق ھیف ءاوجألا تناك ولو

                      يبرعلاب تایاكح قیبطت نم ةصقلا
) يلافطأ ای ھترایزب حصنأ (
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سمخلا تاولصلا
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نم عونصملا نولیانلا نمً اسیك ألما
لخدأ مث ،ءاملاب نیلثیإ يلوبلا ةدام
 ربع صاصرلا مالقأ نم ةعومجم

 ءاملا نأ دجتس ،سیكلا قرتختل ءاملا
 يلوبلا تایئزج نأل كلذو ،بكسنی نل
 اھضعبنم بارتقالا ىلإ لیمت نیلثیإ
 امم ،میطحتلل ضرعتت مدنع ضعبلا
صاصرلا مالقأ ىلع قیضت اھلعجی

ءاملا باكسنا عنمتو

،رذحبيداعلاءاملانمبوكلخادةضیبعض
مث .بوكلاعاقىلإةضیبلاقرغتنأبجیو
فضأورخآبوكيفنخاسلاءاملاضعببص
،حلملانمةریبكقعالم5ىلإ4يلاوحھیلإ

ةیناثةضیبعضمث،دربیىتحءاملارظتناو
ىلعفوطتةضیبلانأدجتسو،بوكلااذھيف

ةقباسلاةلاحلاسكعبءاملاحطس .
ىلعأةضیبلاتائیزجةفاثكنأبكلذریسفتو
ةضیبلالعجیاماذھو،يقنلاءاملاةفاثكنم

ءاملاةفاثكنأنیحيف،ءاملايفقرغتىلوألا
وفطتكلذل،ةضیبلاةفاثكنمىلعأحلاملا

ةیناثلاةضیبلا .

ةيملعبراجت
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 حرملا تقو

 لاصيإب مق
 ةرايسلا

 لزنملل ءارمحلا
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 نيولتلا تقو
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 ةسمخلا ساوحلا
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ةيكرحلا ةطشنألا
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دادعالاوعمجلا

 ةباجإلا ىلع ةرئادعض
ةحيحصلا

 بتكاو هكاوفلا عمجا
عمجلاجتان
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: اهأرقأو ةملك كيدل نوكتل فرحألا لص
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 ينانسأ ىلع ظفاحأ ةديصق
:زابن@ا رينم دمحم روتكدلا رعاشلا لوقي

ىهزأ وأ ُؤلؤللا ينانسأ
َىهبأ Oًكش ِيمَفِل َْتطْعأ

اهَقِلاخ يبر ُحSبَسُأو
ىقبت ينانسأ ةفاظنب
ْرَضْخأ ًاكاوسِم ُلمعتسأ
ْرَمْرَ[اك ُحبصت ينانسأ
اهُلِسْغأ ٍةOص Sلك يف
ْرضنأ يحضت ٍنُوجعaَو
اَهُلSسَغُأ ِموdنلا َلَيُبقو
ْرdطَعَتي ٍكاِوسب يِمَفو
يتOَصِل ًاحْبُص ُظِقيتسأ
يتاَشْرِفب SنSسلا ُصْوُشأو
ِتاَمَسَبلا ِوْلُح يف يِمَفو
َْرْخفأ ينانسأ َِةمOسب
ْمَدنت ًانانسأ َِلْمهُم اي
ْمَلأت اهب ُسوlسلا أَدَب ْنإ

ٌةَحSَربُم SنSسلا ُمqآ
ْمَلْسَت ًاكاوسِم ْلِمْعَتْساف
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 ةيسدنهلا لاكشالا لمكا
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ةيحيضوت ةيمست

 يقيدص اي كل حئاصنلا ضعب
تنرتنألل ديفمو نمأ مادختسال
: طبارلا اذه يف  اهدجت فوس

https://youtu.be/a5vYpGhExWU

 حئاصنلاو تامولعملا ضعب
: انُه اهدجت فوس ةديفملا

https://youtu.be/cMOWaU
S54PE
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 انوروك سورياف نم ةياقولا

ايجولنكتلامادختسا

https://youtu.be/a5vYpGhExWU
https://youtu.be/cMOWaUS54PE


: عادبألاوراكتبألل يملاعلا مویلا

 راكتبالل يملاعلا مویلا لیربأ/ناسین21 موی
 عادبإلل يملاعلا مویلاب لفتحادقو؛عادبإلاو
 لیربأ/ناسین21 يف ةرم لوأل راكتبالاو

 وھ راكتبالاو عادبإلل يملاعلا مویلاو.2002
 ىلع ةلثمألا زیزعت اھلالخ نم نكمی ةبسانم

ىلع ءوضلا طیلستو تاسرامملا لضفأ
 وحن ایجولونكتلاو عدبملا ریكفتلا مادختسا

.ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ قیقحت

: ةریصقلا ةصقلل يملاعلا مویلا

 نع يئاقدصأ ای مكثدحا نا دیرا
:مویلا اذھ

 موی قفاوی ریاربف١٤ موی
،يملاعلا ةصقلا

 ناوید لوح لاوقألا ددعت عم
 مأ اًمیدق رعشلا وھ لھ ،برعلا
 نیقی ىلع ينإف ،ًاثیدح ةیاورلا

 يھ ةریصقلا ةصقلا نأ مات
 ،ًاثیدحو اًمیدق برعلا ناوید
 بسانتملا صقلا ىلع اھدامتعال
 تقو ھقرغتسی يذلا تقولا عم
 ةنسلأ ىلع ىكحت امدنع ةصقلا

 ىلع وأ لزانملا يف تادجلا
يھاقملا يفةیتاوكحلا ةنسلأ
 نف تایاكحلاف ،ةماعلا نكامألاو

.ممألا لك يف میدق

: ةأرملل يملاعلا مویلا

خیرات يملاعلا ةأرملا موی فداصی
 وھو ،راذآ/سرام رھش نم نماثلا
 ،نادلبلا نم دیدعلا يف ّةینطو ةلطع

 ،ةأرملا تازاجنإلً امیركت ماقیو
 اذھ دُمتعا دقو ،اھقوقحلً ازیزعتو

ماع ذنم ةدّحتملا ممألا لبِق نم مویلا
 موی حبصأ تقولا كلذ ذنمو ،م1975

 ءاسنلابً اّصاخً ایملاعً اخیرات ةأرملا
.ملاعلا نادلب عیمج يف

٢٢

:  ناملس نب دمحم
 ةيدوعسلا فصنو ةيدوعسلا معدا انأ

ءاسنلا معدا انا كلذل ءاسنلا نم



 ةعرزملا ةطق عم فهر ةصق
 تاونس٤يربا-ادمحم فهر : فيلأت

بحت فھر اھمسا ةلفط كانھ ناك نامزلا میدق يف ناكم ای ناك

 بعلت يھو مایالا نمً اموی يفوةلضفُملا اھباعلأبً اریثك بعلت نا

 يمأایً انسح فھر تلاقف ، ةعرزملا ىلا اوبھذیل اھتدلاو اھتدان ، اھباعلأب

 نألاً ةمداق انا

 فھر تدجوف ،ھعرزملا ىلا ةسمخلا اھتوخا عم  فھر تبھذ

 بعتلا تامالع اھیلع ناكو اھراغِص نم نینثأ اھیدلوً ةطق

.قاھرألاو
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 ةعرزملا ةطق عم فهر ةصق
تاونس٤يربا-ادمحم فهر : فيلأت

؟ھطقلا اھتیا كب اذام فھر  اھتلأسف
.ماعطلا يلافطألو يل دجوی الوً ادج ھعئاج انا  :ھطقلا اھل تلاقف

 اھراغصو ھطقلل ماعطلا بلطت اھتلئاع ىلا فھر تعرھ ـف
.نینثالا
 مألا ةطقلا تحرف ، ماعطلا اھیطُعت ھطقللً ةعرسم تقلطنا مث
لكألا نم اوھتنا امدنعو ، نولكأی ُءادبو ادج ماعطلاب اھراغصو
 ، اھعم نوبعلیوأدبو فھر نضح يف نیتریغصلا نیتطقلا تزفق،
.ددُجلا اھباحصأبً ادج ةدیعس فھر تناكو
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: تاناويحلا نع هيملع تامولعم

:هافحلسلا
 ،درابلا مدلا تاوذ نم فحاز
 ةمث ،ةبلص ةقردب يمحم اھمسج
يرب لوألا فحالسلا نم ناعون
 ةیرحبلا ةافحلسلاو يئام اھضعبو

 :ىحصفلا ةیبرعلا يف ىمست
 ةسرتلا :ةیماعلا يفو ،مُوَطألا

ةیرحبلا

 هافحلسلل داعبا ةيثالث ةروص

: لیصالا يبرعلا ناصحلا
 عاونأ رھشأ وھ يبرعلا ناصحلا

 وھو قالطإلا ىلع ةنصحألا
 امك ،ةبالصلاو ةّوقلاب فورعم
 نم دیدعلاب ةفورعم ھتلالس ّنأ
 يف اًمود ھلعجت يتلا تاّزیملا

 ناصحلا بسُنیو ،ةمدقملا
 مّھنأل برعلا ىلإ يبرعلا

 ٍلكشب لویخلل مھبحب نوفورعم
 ىلع مھظافح ّةدشو ماع
 ةواقنو اھلسنو ةنصحألا

 ةنصحألا ّنإف اذھلو ،اھتالالس
 نم اّھنأب اھنع فورعم ةیبرعلا

 ةنراقم يماحلا مدلا تاوذ
 تالالسلا نم ةنصحألاب

 نم دیدعلا ّنإف اذھلو ،ةیبنجألا
 ةنصحألل ىرخألا تالالسلا
اھل نیجھت لمعب اھنیسحت يرجی

 جاتنإل ةیبرعلا ةنصحألا عم
. ھتافص سفن لمحت تالالس  ناصحلل داعبا ةيثالث ةروص
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