
 

يرجه ١٤٤١ ناضمر رهش  

 
  

ّۀیحلا ۀیلماکتلا  

 یف یفیرغلا هللادبع دیسلا ۀمالعلا ۀیؤر
 تاقوأ یف یقیقحلا نیدتلا ىلع ۀظفاحملا
 تایدحتلا

٢٠٢٠ ويام – حماستلاو راوحلل نيرحبلا زكرم  



 

 ١ 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

العلا ّمتهي     
ّ

تلاب يفيرغلا هللادبع دّيسلا ةم
ّ
 ديكأ

 ةليفكلا ةّيفرعملا ِدودحلا كالتما ةّيمهأ ىلع مئاّدلا

 ِةايح يف العافو اّيح ناضمر رهش ىلع ِءاقبإلاب

ظلا نع لزعمب ،ملسملا
ّ
طلا وأ ةطيحملا فور

ّ
 ئراو

 دق يتلا ةبوسحملا ريغو ةبوسحملا تاّيدحتلاو

ضرفت
ُ

 اذه ءايحإ ِبيلاسأ يف افالتخا -ةريثك انايحأ- 

شلا
ّ

 يتلا انوروك ِةحئاج عم لاحلا وه امك ،كرابملا ره

 – نيملسملا ىلع اصوصخو ،اريبك ايّدحت تضرف

 ةّيعامجلا تادابعلاب نينمؤملاو نينيدتملا ّلك ىلعو

 .ةّيحورلا سوقطلاو

 

 رضاحلا تقولا يف نيدتلا تايدحت

 

 ةعيبط ىلإ ةراشإلا ِديفملا نم ةيادبلا يف     

 "يدابعلا ناميإلا" عوضوم هجاوت يتلا تايّدحتلا

 ءيلملا ،رصاعملا عمتجملا يف نّيدتلا ةسراممو

 ُنيدتلاو ُناميإلا ناك اذإف .تالاكشإلاو تاديقعتلاب

 ىلإو ،ءامّسلا ميق ىلإ ءامتنالاب ّيلخاد ٌنالعإ وه

ثمملا ،يلاعتملا هلإلا
ّ

 ؛لامجلاو لامكلا تافص ّلكل ل



 

 ٢ 

 وهو تايّدحتلا نم َديدعلا دجي نمؤملاو نّيدتملا ّنإف

 نّيدتلاو ناميإلا اذه َسكعي نأ لجأل )حدكي( لمعي

كش الو .ةّيمويلا هتايح يف
ّ

 ةدوجوم تايّدحتلا ّنأ 

 )تايّدحتلا هذه يأ( يهو ،ناكمو نامز ّلك يف

 ٌءزج يه ةركفلا هذهو ،رابتخالاو ءالتبالا ِةركفب طبترت

نلا نم أزجتي ال
ّ

 .رخآلا مويلا ةديقعو نايدألل ماعلا ماظ

 )ديسجتلا( ليثمتلا بجاو طاقسإ ينعي ال كلذ ّنأ الإ

 ءالبلاف ،اينُّدلا ِةايحلا يف ناميإلاو نّيدتلل ميلّسلا

 سامحلا ةراثإ هنم دارُي نيدتملا هجاوي يذلا رابتخالاو

 عّسوملا داهتجالا لجأ نم هيدل )يباجيإلا يّدحتلا(

 يف هقيبطتو ناميإلاو نّيدتلا ليثمت ِليبس يف

 عون ناك امهم ،هنسحأو نكمي ام لضفأب ةايحلا

 .ههجاوي يذلا ءالبلا ىوتسم وأ يّدحتلا

 

 ةرصاعملا ةايحلا طامنأ بعاصم

 

 وه رصاعملا عمتجملا نوكي امّبر ،لباقملا يف    

 سيل ،خيراتلا ّرم ىلع رشبلا ةايح يف اديقعت رثكألا

 يذلا يفاقثلاو يركفلا يّدحتلا ببسب طقف

 ةرثك لظ يف ،ناميإلاو نّيدتلا ُلصأ ههجاوي

 ةلئسألاو ةيناميإلا ريغ ةديدعلا راكفألاو تافسلفلا



 

 ٣ 

ضقنت نأ لواحت يتلا ةّيركفلا
َ

 ناميإلا َدعاوق 

 يّدحتلا ّنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ نكلو .تاّيناحورلاو

طامنأ اهضرفت يتلا بعاصملا نم يتأي بعصألا
ُ

 

 يف ارسق – نّيدتملا عفدت دق امب ،ةرصاعملا ةايحلا

نالا ىلإ - نايحألا نم ريثك
ْ

شالا وأ لاغش
ْ

 رومألاب لاغت

 بارطضالاب ةئيلم رعاشم نم اهبحاصي ام عم ،ةّيمويلا

تلاو قلقلاو
ّ

 لثم يف .يلخاّدلا رارقتسالا مدعو رتو

 ٍّدحت نم رثكأ هقيرط يف نّيدتملا دجي ،ءاوجألا هذه

 ةّينيّدلا ئدابملاو ميقلا ىلع ِةظفاحملا ِنأش يف

تلا ِةلكشم يف هعقوي دق ام ،ةّيحورلاو
ّ
 ام نيب ضقان

 ٍتاّيكولس نم هسرامي ام نيبو ميق نم هيلإ يمتني

 ُريثكلا هنم يناعي يذلا تفاهتلا ّلعلو .جراخلا يف

 مهعوقو ىلإ دوعي نهارلا رصعلا يف نينّيدتملا نم

 يأ ،عقاولاو ناميإلا نيب "ةيجاودزالا" ةّيلاكشإ يف

 شاعملا جراخلاو )نيّدلا رهوج( يركفلا داقتعالا نيب

لق عم ةصاخو )نّيدتلا لكش(
ّ

 ةّيلعاف فعض وأ ة

 - ةّيلمعلاو ةّيحوّرلاو ةّيركفلا – ةّيريوطتلا تاّيلمعلا

ت يتلا
ُ
 وأ ِةمءاوملا يف هتدعاسمل نّيدتملل حات

تلا
ّ

 عقاولا تابلطتمو هنّيدت نيب ماجسنالا وأ نزاو

 .يجراخلا

 



 

 ٤ 

 ةيحورلاو ةينيدلا تادايقلا رود

 

 ةينيّدلا تادايقلا رود يتأي ،لاحلا هذه يف    

 ريوطتلاو ،ميلّسلا هيجوتلا ّماهم ءادأ يف ةّيحورلاو

 نيدتملا نيعت يتلا ،ةنسحلا ةظعوملاو ،يباجيإلا

 ،ئداهو ،ميلس لكشب هنّيدت يف رارمتسالا ىلع

 .ةبرطضملا ةايحلا "بلاقم" يف عوقولا ريغ نمو

 ىلع ةاقلملا تابجاولا ميمص نم ربتعت ماهملا هذهو

 ،رثؤم عقوم نم هنولثمي امب ،ةينيّدلا تادايقلا قتاع

 هاجت ةيلوؤسملاب صلخم روعشو ،قيمع كاردإو

  .نينيدتملاو نيدلا

 

 انوروك نمز يف ناضمر رهش

 

شلا ،ناضمر رهش ءيجي ،ماعلا اذه يف    
ّ

 ره

 ريغ ٍفورظ يف ؛نيملسملل ةبسنلاب سّدقملا

 ليطعت يف بّبست ام ،انوروك ةحئاج ببسب ةّيدايتعا

 ةّيدابعلا ةمظنألاو تايكولّسلا نم ديدعلا رييغت وأ

شلا اذه ءايحإب ةطبترملا
ّ

 كلذ يف امب ،ميركلا ره

 عماوجلاو دجاسملا يف ةليصألا ةّيدابعلا سوقطلا

 تايلاعفلاو تابسانملاو تاعُّمجتلا ةماقإ يفو



 

 ٥ 

زعملا ةيحورلاو ةيعامتجالا
ّ

شلا ميقل ةز
ّ

 .ليضفلا ره

 َعقوأ – ىلوألا ِةلهوللو – كلذ ّنأ حضاولا نمو

ط نأشب ٍةريح يف ملسملا
ُ
شلا ميق ءايحإ قر

ّ
 ره

 ةّيحوّرلا ةقالعلا ىلع ءاقبإلا ةّيفيكو ،سّدقملا

شلا اذه يناعم عم ةّيلمعلاو
ّ

 نأ نيح يفو .ره

 دق ؛ينورتكلإلا ءاضفلا ربع ظعاوملاو تاءايحإلا

ت
ُ

شلا ىلع نيمئاصلا فعْس
ّ

 ءاوجأ نم ِبناوجب روع

شلا اذه
ّ

 مامتإ ىلع امئاد ةرداق ريغ اهنأ الإ ،ره

 نم .ناضمر رهشب صاخلا لماكلا يدابعلا كولّسلا

 قيمعلا ينيدلا داشرإلا رفاوت ةيمهأ زربت ،بناجلا اذه

 نيدتلا ىلع ظفاحيو ،ةلأسملا هذه جلاعي يذلا

 تامزألا تاقوأ يف ميلّسلا يناميإلا لعفلاو حيحّصلا

  .ةفصاعلا

 

 يناضمرلا جمانربلا تانوكم :يفيرغلا ديسلا

 

 ماعلا اذه يف يفيرغلا ديّسلا ةمالعلا مّدق    

 مهسفنأ ةجمرب ىلع نينيدتملا نيعت ةماه تاهيجوت

 ةطبترملا ةدّدعتملا تايدحتلا طسو ،ناضمر رهش يف

  .انوروكب



 

 ٦ 

 يفيرغلا ديّسلا عضو ،ناضمر رهش لوأ يف    

 ةعبس نم فلأتيو ،ناضمر رهشب اّصاخ الماش اجمانرب

 لعفلا معد تابلطتم ّلك بعوتست ،تانوكم

شلا اذه يف بولطملا يحورلاو يدابعلا
ّ

 امب ،ره

 ىوتسملا نيدتملا حنمت يتلا ةّيساسألا دودحلا لثمي

 ةّيحورلا ةّيلعافلاو ينيّدلا عابشإلا نم لومأملا

 .ناضمر رهشب ةّصاخلا ةيناميإلا ميقلاب ءالتمالاو

 :يلي ام تانوكملا لمشتو

 

 :يدابعلا نوكملا -１

 تاولّصلا ،سمخلا ضئارفلا :نمضتيو

 دّوزتلاو ،نآرقلا ةوالت نم راثكإلا ،ةبودنملا

 نم راثكإلاو ةيناضمرلا ةيعدألا نم

 .رافغتسالا

 

 :يحورلا نوكملا -２

 ةيقنتو ،يحورلا دادعإلا ةسرامم لمشيو

 ربع ةّيحورلا ةئبعتلاو ،"تاثولتلا" نم بلقلا

 اّيحور سفنلا نيصحتو ،ظعاوملاو تادابعلا

 .ةدسافلا ءاوجألا نع داعتبالا لالخ نم

 



 

 ٧ 

 :يقالخألا نوكملا -３

 ةبساحملا ىلع موقي نّوكملا اذهو

 قالخألا بتك ةءارقو ،رارمتساب ةّيقالخألا

ت يتلا سوردلاو
ُ

 .قالخألا ميوقتب ىنع

 

 :يكولسلا نوكملا -４

كرتيو
ّ
 موهفم ىلع اّيدابع نّوكملا اذه ز

 نم رذحلاو ،موي لك ،ةبوتلا ديدجت

 .ةّيعرشلا تافلاخملا

 

 :يفاقثلا نوكملا -５

كرتيو
ّ
 :لالخ نم ينيّدلا يعولا ءانب ىلع ز

 .ةفلتخملا ةّينيّدلا سوردلاو ،لاؤسلا ،ةءارقلا

 

 :يعامتجالا نوكملا -６

 تافالخلا ةيفصتو ،ماحرألا ةلص لمشيو

 ىلإ ةفاضإ ،ءانحشلا نم بولقلا ريهطتو

 .نيرخآلا جئاوح ءاضقو تادعاسملا ميدقت

 

 :ةبساحملاو ةعجارملا -７



 

 ٨ 

 نّوكملا اذه نإف ،يفيرغلا ةمالعلا بسحبو

 ثيح ،يناضمرلا جمانربلا تانوكم مهأ نم

 ةعجارم ةسلج كانه نوكت نأ يغبني

 ةلصتملا تادادعتسالا ةيوقتل ةبساحمو

 .ةروكذملا تانوكملاب

 

 يناضمرلا مسوملا حاجن ةيثالث :يفيرغلا ديسلا

 

 ءادألاب ةرشابم طبتري هالعأ جمانربلا نأ نيح يفو    

قوتملا
ّ

 هدعُب يف ،ناضمر رهش يف نيدتملا نم ع

 يفيرغلا ديسلا مّدق دقف ؛يعامتجالاو يدرفلا

 لّجسو ،يناضمرلا مسوملا حاجنل ايمييقت اراطإ كلذك

  :يهو ،ةيساسأ رصانع ةثالث هيف

 

 )لقعلا( يناضمر يعو -

 )بلقلا( ةيناضمر ةيناحور -

 )كولسلا( ةيناضمر ىوقت -

 

 ساسألا ىلإ يناضمرلا يعولا ريشيو     

تي وهو ،)لقعلا( ناضمر رهشل يميهافملا
ّ

 ءانبلاب لص

 ةّحص ىدم ينعي امب ،مئاصلا نّيدتملا ىدل يركفلا



 

 ٩ 

 ،ةليصألا هتايطعمو ،موّصلا تالالدل" همهف

 ام بسحب ،"ةميلّسلا هتاقيبطتو ،ةريصبلا هنيماضمو

 ىوتسم ّنأب دكؤي يذلا ،يفيرغلا ديسلا ركذي

 ىوتسمب طبتري يناضمرلا مسوملا عم يطاعتلا

  .ةروكذملا هرصانعبو ،يناضمرلا يعولا

 

ثمي يذلا تقولا يفو     
ّ

 َبناجلا يناضمرلا يعولا ل

 طبترت ةيناضمرلا ةّيناحورلا ّنإف ،يركفلاو يميهافملا

 نم هيف امب ،)بلقلا( ناضمر رهشل قيمعلا بناجلاب

 ،"ةكرابم تاضويفو ،ةيناميإ تاحفنو ،ينابر جهو"

 بايغ ّنأ ىلع دّدشي يذلا يفيرغلا ديسلا بسحب

 مسوملا يطعي ةيحورلا تاقارشإلا هذه"

 ،"ادوكرو ءاوخو ابوضنو الومخو اروتف يناضمرلا

 اههجاوي يتلا تايدحتلا ىدحإ - حضتي امك - يهو

 عم داز ام وهو ،نمزلا اذه يف يناضمرلا مسوملا

 اذه انوروك ءابو هفاضأ يذلا فعاضملا يدحتلا

   .ماعلا

 

 رصنعلاب يناضمرلا مسوملا حاجن رشؤم لمتكيو    

 ناونع يفيرغلا ديسلا هيلع قلطي يذلا ثلاثلا

 ّنأب يفيرغلا ديسلا حضويو ."ةيناضمرلا ىوقتلا"



 

 ١٠ 

 ،رشابم وحن ىلع يلمعلا بناجلاب لصتي ناونعلا اذه

 ،ةلعاف تاءاطع" نم يناضمرلا مسوملل امب

 ديسلا صرحيو ."ةيلمع تارثؤمو ،ةكرحتم تاجتنمو

 يجراخلا رصنعلا اذه ّنأ ىلع ريكذتلا ىلع يفيرغلا

 نيدتملا لامعأ لوبق رايعم وه )ةيناضمرلا ىوقتلا(

 نم لعجي ىوقتلا هذه بايغ نأل ،ناضمر رهش يف

 ،ةدرجم ةّيلقع ميهافم نع ةرابع يناضمرلا يعولا

 ىوقتلا هذه نودب ةيناحورلا لامعألا حبصت امك

 عمتجي نيح امأ .ةيكيناكيم سوقط درجم ةّيلمعلا

 ىوقتلا عم )بلقلا( ةيناحورلاو )لقعلا( يعولا

نلا ةلداعم نإف ؛)كولسلا(
ّ

 سيل ،اهرصانع لمتكت حاج

 يف نكلو ،ناضمر رهش مسومل ةبسنلاب طقف

 .ةفلتخملا همساومو نيدتملا ةايح ّلك صوصخ

 

  ةّيحلا ةّيلماكتلا

 

 يفيرغلا ديسلا ةيؤر نأب جاتنتسالا نكمملا نمو    

 تاقوأ يف نيدتلا ماظن ىلع ةظفاحملا يف

 يأ ،"ةيحلا ةيلماكتلا" ةركف ىلع موقت ،تايدحتلا

 يّوقت يتلا )ةلماكتملا( ةفلتخملا رصانعلا راضحتسا

 ناميإلا ةّوق ديدشت لالخ نم كلذو ،نيدتلا ماظن نم



 

 ١١ 

 .رخآ بناج نم هريوطتو هميوقت نمو ،بناج نم

 لعافلا نيدتلل اجذومن "ةيحلا ةيلماكتلا" ربتعتو

 هروضح لصاوي نأ ناميإلاو نّيدتلل حيتُي يذلا يحلاو

 وحن ىلعو ،تاقوألاو فورظلا فلتخم يف هريثأتو

 ةايح ءانب يف ىمانتتو نيدلل ايلعلا ميقلا هيف دّدجتت

 .قداص صالخإو ،لادتعاو ،ماجسناب ناسنإلا


