




ةهباشم تالاقم 

 “ قارعلا يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح  رمتؤم ”  يف  كراشي  نواعتلاو  راوحلل  ةمكحلا  زكرم   / تاودنو  تارمتؤم   / ةيسيئرلا 

دقتعملاو نيدلا  ةيرح  رمتؤم ”  يف  كراشي  نواعتلاو  راوحلل  ةمكحلا  زكرم 
 “ قارعلا يف 

ةرايز  48  قيلعت فضا   2017 رياربف ،  2 

21/1/2017

تاراسم ةسسؤم  هتمظن  يذلاو  قارعلا ”  يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح  رمتؤم ”  يف  نواعتلاو  راوحلل  ةمكحلا  زكرم  سيئر  ميكحلا ،  حلاص  ديسلا  ةمالعلا  ةحامس  كراش 
موي 21/1/2017. دادغب  يف  يلودلا  نيطسلف  قدنف  ةعاق  ىلع  ةيمالعالاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل 

نيدلاو تابجاولا ، نم  ءزج  هرابتعاو  ماعلا  نأشلاب  مامتهالا  ةرورض  ىلع  دكأو  رمتؤملا  نم  ىلوالا  ةسلجلا  سأرت  ميكحلا   حلاص  ديسلا  ةحامس  نا  ركذلاب  ريدجلا  نمو 
�ةيسايسلا تاديازملا  نع  اديعب  نوكي  نا  بجي 

قباسلا
نواعتلاو راوحلل  ةمكحلا  زكرم  سيئر 

قارعلا يف  ينابايلا  ريفسلا  يقتلي 
تاعماجلا ةذتاسا  نم  ةعومجمو 

ةينابايلا
يلاتلا«

نواعتلاو راوحلل  ةمكحلا  زكرم 
(PAX  ) سكاب ةمظنم  دفو  لبقتسي 

ةيدنلوهلا
«

ع)  ) مظاكلا مامالا  ةيلك  ديمع  يقتلي  نواعتلاو  راوحلل  ةمكحلا  زكرم  سيئر 
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قارعلا يف  ثراوكلا  ةرادإو  نيحزانلا  ةيامح  نوناق  عيرشتل  يماتخلا  رمتؤملا  يف  ناكراشي  ةيريخلا  ميتيلا  ةسسؤم  نواعتلاو و  راوحلل  ةمكحلا  زكرم 
2017 رياني ،  17 

 “ يندملا عمتجملاو  نيدلا  لجر   “ ةيراوحلا ةودنلا  يف  كراشي  نواعتلاو  راوحلل  ةمكحلا  زكرم  سيئر 
2017 رياني ،  7 
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دادغب يف  يلودلا  نيدلا  ةيرحو  ناسنإلا  قوقح  رمتؤم  يف  كراشي  نواعتلاو  راوحلل  ةمكحلا  زكرم  سيئر 
2016 ربمسيد ،  24 

ًاقيلعت فضأ 
* اهيلإ ب ـ راشم  ةيمازلإلا  لوقحلا  .ينورتكلإلا  كديرب  ناونع  رشن  متي  نل 

قيلعتلا

مسالا *

ينورتكلإلا * ديربلا 

ينورتكلإلا عقوملا 

قيلعتلا لا  ــ سرإ

ميكحلا ديعس  دمحم  ضاير  ديسلا  هللا  ةيآ  ةحامسل  ةزجوملا  ةيتاذلا  ةريسلا 
ماع 1958 قارعلا  فجنلا  يف  دلو  - 

 . ةمدقتملا لحارملا  ىلإ  يملعلا  يوتسملا  يف  جردتو  فجنلا  يف  ةيملعلا  ةزوحلا  يف  سرد  - 
 . ةيملعلا ةزوحلا  يف  هللا  ةيآ  بقلو  ةيملاعلا ,  ىفطصملا  ةعماج  نم  روهال و  ةعماج  نم  ريتسجاملا  ةداهش  لمحي  - 

http://hiwar.alhikmeh.org/2016/12/24/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1-9/
http://hiwar.alhikmeh.org/2016/12/24/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d8%b1-9/


روص يف  رابخأ 

ثحبلا

.نآرقلا  ريسفتو  هقفلا  لوصأو  هقفلا  يف  ايلعلا  تاساردلا  ذاتسأ  - 
.هاروتكدلا ريتسجاملا و  لئاسر  ىلع  فرشي  - 

.ةيملعلا ةزوحلا  يف  جهانملا  ةعجارم  ةنجل  وضع  - 
.ىرخأ  تالاجم  يفو  نآرقلا  مولعو  هقفلا  لوصأو  هقفلا  يف  تافلؤملا  نم  ريثكلا  هل  - 

.لاقتعالا ةرتف  نع  تاركذم  بتك  دقو  تاونس  ينامث  نم  رثكأ  نيسح  مادص  مكح  لالخ  لقتعا  - 
.ةيقيرفأ  ةيويسآ و  لود  ةدع  يف  ةيعجرملا  بتاكم  نم  ديدعلا  ىلع  فرشيو  قارعلا  جراخ  ميكحلا  ديعس  دمحم  ديسلا  عجرملا  لثمم  - 

.ةيقيرفأو ةيويسآ  لود  ةدع  يف  ةيعامتجالاو  ةيفاقثلا  ةطشنألا  تاذ  ةمكحلا  ةسسؤم  ىلع  فرشمو  سسؤم  - 
.فرشالا  فجنلا  يف  نواعتلاو  راوحلل  ةمكحلا  زكرم  ىلع  فرشمو  سسؤم  - 

.ايلارتساو ةيويسألاو  ةيبوروألا  لودلا  نم  ديدعلا  يف  ةيعامتجالاو  ةيفاقثلاو  ةيملعلا  تاودنلاو  تارمتؤملا  نم  ريثك  يف  كراش  - 

نواعتلاو راوحلل  ةمكحلا  زكرم  سيئر  ميكحلا  حلاص  ديسلا  ةمالعلا 
ناريا ىلا  ماع ١٩٨٠  رجاه  مث  ماع 1976م ،  ةـيملعلا  ةزوحلاب  قحتلا  دادغب ١٨/١/٥٩  يف  دلو  ميكحلا  رقاب  يدهم  ديسلا  ديهـشلا  نبا  حلاص  ديـسلا 

هتدـلاوو هدـلاو  ةـيقارعلا  نمالا  تاوق  لبق  نم  لاقتعالل  هتلئاع  لماك  تضرعت  ماعلا ،  سفن  يف  ينيد  طاشن  هل  ةـيقارعلا ،  ةـموكحلا  ةدراـطم  دـعب 
دي ىلع  اومدـعا  مهنا  نيبت  ماع ٢٠٠٣ ،  ماظنلا  طوقـس  دعب  الا  ةـلئاعلا  نع  ربخ  يأ  ملعي  ملو  مهلاوما ،  ةرداصم  عم  ةدـيحولا  هتخاو  ةـثالثلا  هناوخاو 

ةياعرل ةيعجرملا  لبق  نم  فلك  ماع ١٩٩٠  ىتح  ةـينيدلا  هتاسارد  لصاوو  مق  ةزوحب  قحتلا  تانب .  ثالثو  نادـلو  هلو  جوزتم  روبقملا .  ماـظنلا  رمز 
 ، يروتاتكدلا ماظنلا  طوقس  ىتح  مق  يف  تاساردلاو  غيلبتلا  يف  رمتسا  ابروا ،  لامش  ةيفاندنكسالا  لودلا  يف  ةعيشلا  نيملـسملل  ةينيدلا  نوؤشلا 

زكرم سسا  ماع ٢٠٠٧  يف  مث  مق  يف  ميكحلا  ديعس  دمحم  ديـسلا  ةحامـس  ريبكلا  ينيدلا  عجرملا  بتكم  يف  يغيلبتلا  لكيهلا  ءانب  يف  مهاسيل  داع 
ديدعلا زكرملا  مظن  دقو  عجرملل .  ربكالا  لجنلا  ميكحلا  ضاير  ديسلا  هللا  ةيا  ةحامس  فارشاو  عجرملا  ةحامس  نم  هيجوتب  نواعتلاو  راوحلل  ةمكحلا 
ةيفاقثلا عيراشملا  يف  مهاسيو  فرشالا  فجنلل  نيدفاولا  نيققحملاو  نيثحابلل  ةرمتـسملا  دوفولا  لبقتـسي  وهو  ريثكلا  يف  كراشو  تارمتؤملا  نم 

... تافاقثلا .  لدابتو  يناسنالا  شياعتلا  موهفم  خيسرت  يف  مهاست  يتلا 

 … ثحب
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(2  ) سرام 2016

(4  ) رياربف 2016

(1  ) رياني 2016

(2  ) ربمسيد 2015

(4  ) ربمفون 2015

(7  ) ربوتكأ 2015

(6  ) ربمتبس 2015

(3  ) سطسغأ 2015

(8  ) ويلوي 2015

(13  ) وينوي 2015

(1  ) رياربف 2015

(1  ) ربمتبس 2012
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