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 عٔ ٜكسض ؾٗطٟ تكطٜط          

-  

 احلازثٕ العسابٕ فَد د.

-  

 العياد محْد بً السمحً عبد د. أ.

-  

 علٕ بً صدٓل احلهنٕ د.

-  

 اللذي٘( )زٜٔظ السدٓعاٌ عنس بً خالد د.

 عبدِ امساعٔل إبسأٍه د.

املْضٙ مطفس أ.

-  

 الػسٓف فاطن٘ أ.

-  

 عآؼ عبدالسسٔه إبسأٍه أ.

-  

 مصطفٙ د. زضا حمند
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ايعسٜدس  ّ 2016 ٜٓداٜط ْاقـ أعها٤ َٓتدس٣ أغدباض خد٬ٍ ؾدٗط     

ض ايؿددٗط, اىبُٗدد١ ايددر ت طسددا يًشددٛاض عًدد٢ َددسا    ٛنددٛعاتَددٔ اىب

 ٚمشًا ايكهاٜا ايتاي١ٝ:

 ؟...يًٖٛاب١ٝ ايعاىب١ٝ ايُٓبط٠ ْكشض نٝـ!! 

 تٓؿٝددص  ّ ٝٽددا, ٚتددساعٝاتٗا    69 ًب ايؿددطع١ٝ ا٭سهددا إضٖاب

 ايسٚي١ٝ.

 ايػددعٛزٟ ًب ندد٤ٛ اىبٝعاْٝدد١ ازبسٜددس٠     ا٫قتكدداز  ٬ََددض

2016ّ. 

 ٌُألبٛشدٶا. ايتُطٜض ١َٓٗ ٚايتطًعات: ايٛاقع. اىبطأ٠. ع 

  ّ؟2015ّنٝـ قطأ أعها٤ َٓتس٣ أغباض أسساخ عا 

     ايٓذددداح ًب ايٛاقددددع  اشبكدكددد١: ايتشدددسٜات َٚتطًبدددات

 ايطأٖ.
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 املطريٖ: ميصْز. الْزق٘ السٜٔط٘: د 

 ٚنددع٘ ايددصٟ ايعٓددٛإ ٖددصا تٝددات ًب أنجددط أٚ أغدد١ً٦ ث٬ثدد١

 يكًددا: ٚيددٛ ٚنددعت٘. )ٚمل أنددع٘ ايهددطاّ قبٓتددس٣ أغددباض,  اٱخدد٠ٛ

 :ٖٚٞ ؛(ايٖٛاب١ٝ َٔ ٫ًبس اٱق٬س١ٝ, ايسع٠ٛ

 ؟ايٖٛاب١ٝ... َا 

 هلا؟ ايعاىب١ٝ ايُٓبط٠ َا  

 ْكششٗا؟ نٝـ 

 ٚغٝاغ١ٝ, تاضؽب١ٝ, أبعاز ي٘ دسٽا؛ ٚاغع اىبٛنٛع إٔ اسبكٝك١

 نددٝك١ َػدداس١ ًب بٗددا اٱساتدد١ مبهددٔ ٫ ٚادتُاعٝدد١ ٚعكا٥سٜدد١,

 .اٱؾاضات. ببعض ٚيهٔ غأنتؿٞ. نٗصٙ.

 الٍْابٔ٘: امسُ ملرٍٍب ّدْد ال: أّاًل

ٕ  عُدسٶا  عٓٗدا  ٜكدس  غداتع١  سكٝك١ ٖصٙ ٕ  اىبعدازٚ  هلدا  ٚاىبٓدا٥ٚٛ

 :ًب ذبسٜسِٖ مبهٔ ايصٜٔ ٚسسٜجٶا, قسمبٶا

 ْٶددا  ايعجُاْٝدد١ ايسٚيدد١ ٝٽا؛ بٛقددؿٗا نٝا  عددسٸتٗا سٝددح غٝاغدد

 .عًٝٗا ٚخطٚز كبطز سطن١ سٝٓصاى

 اىبٓشطف. ايتكٛف ًٚب 

 اىبتعكب. ايتؿٝع ًٚب 
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 ِايعًُاْٝدد١, اسبطنددات اسبددسٜح ايعكددط ًب إيددِٝٗ ٚاْهدد 

 سطند١  عدسٸتٗا  ايدر  ٚا٫ؾدرتان١ٝ,  ٚايك١َٝٛ ٚايًٝرباي١ٝ,

 .ضدع١ٝ

 زعددد٠ٛ أْٗدددا عبدددسايٖٛا  بدددٔ ضبُدددس ايؿدددٝذ زعددد٠ٛ ٚسكٝكددد١

ًٶا  ندعؿا  ايدر  اٱغ٬ّ ٚأسهاّ ٭قٍٛ دبسٜس١ٜ إق٬س١ٝ  ندج

ٌٍ عٓدددس إ٫ ْؿدددأتٗا؛ ٚقدددا  َكددداز١َ عدددسّ آثدددطٚا ايٓددداؽ َدددٔ قًٝددد

 ايدر  ايدسع٠ٛ  ٖدصٙ  تبٝعد١  اسبكٝكد١  هلصٙ ٜٚؿٗس. سٝٓصاى صبتُعِٗ

 ٖددصٙ إفب بعددسٙ َددٔ ٚت٬َصتدد٘ إيٝدد٘ تٴٓػددب ايددصٟ اىبكددًض عٓٗددا عبٸددط

ٔ  هلا ايساضغٕٛ اىبٓكؿٕٛ عٓٗا عرب نُا ايػاع١,  ايعدامل  عًُدا٤  َد

. ٚايعدطام  ٚايؿداّ,  َٚكط, ٚاىبػط , ٚاهلٓس, ايُٝٔ, ًب اٱغ٬َٞ

 عًٝٗددا؛ يًكهددا٤ َػددتُٝت١ ضبددا٫ٚت بعددس ايددسع٠ٛ ٖددصٙ ظبشددا ٚىبددا

 ايعكدددددط ًب ٚايتذسٜدددددس ايٓٗهددددد١ سطندددددات أٚفب حبدددددل ناْدددددا

 سطنات. َٔ بعسٖا ىبا ا٭ّ اسبطن١ ؾٗٞ اسبسٜح,

 ايعددامل إيٝٗددا ٚقددٌ ايددر ايددرتزٟ سايدد١ ؾدد ٕ سدداٍ, نددٌ ٚعًدد٢

 يًعٝددإ, بازٜدد١ اٱقدد٬س١ٝ ايددسع٠ٛ ٖددصٙ َبٗددطت سُٝٓددا اٱغدد٬َٞ

ً  ٚؾكدس  ٚا٫قتكداز,  ٚايػٝاغد١,  ٚايػًٛى, ا٫عتكاز, مشًا  ندج

ٔ  أبًؼ َٚٔ(. ٚايػًط١ ايكإْٛ)  اٱغ١َٝ٬ اجملتُعات َٔ ـ  َد  ٚقد

 نتابدد٘ ًب غددتٛزاضز يددٛثطٚ  ا٭َطٜهددٞ اىبػتؿددطم اسبايدد١ ٖددصٙ

٘  ٚعًّل ْٜٛٗض, عذاز تطنب٘ ايصٟ اٱغ٬َٞ, ايعامل سانط  عًٝد

ٔ  ايكطٕ ًب) قاٍ: ؾكس أضغ٬ٕ, ؾهٝب ٕ  عؿدط  ايجداَ  ايعدامل  ندا

 ؾػدداز ؾٝدد٘ اْتؿددط..  َبًددؼ أعُبددِ ايتهعهددع َددٔ بًددؼ قددس اٱغدد٬َٞ

 ا٭ٖدٛا٤,  اتبداع  ًب اٱغد١َٝ٬  ا٭َِ ٚاغتػطقا...  ٚاٯزا  ا٭خ٬م

 ايعًدِ,  قبػات ٚاْطؿأت ازبٌٗ, ٚغاز ايٓاؽ, ًب ايؿه١ًٝ َٚاتا

..( ٚاغتٝدداٍ ٚؾٛندد٢, اغددتبساز, َطاٜددا إفب اسبهَٛددات ٚاْكًبددا
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ٔ  غؿٝ٘ َٚا ايسٜٔ ٚقـ ثِ. ;47: م ,3ز  ٚخطاؾدات,  دٗدٌ,  َد

ٍ )..  :٬ًقدا٥  ٚؾطنٝات ٍ  َدا  َهد١  ْٚدا ٔ  غًُٖدا  ْدا ٕ  غدا٥ط  َد  َدس

 ٚعًددد٢ اىب ػددتٗعآت,  َدددٔ نددطبٶا ..  اىبكددسؽ  اسبدددر ؾكدداض  اٱغدد٬ّ؛ 

 ايطغاي١ قاسب عاز ؾًٛ... اىبػًُـب غً اىبػًُٕٛ بٴسٍِّ ؾكس ازب١ًُ

 َددددٔ عًدددد٢ ايًعٓدددد١ ٚأتًددددل يػهددددب..  ايعكددددط شيددددو ًب ا٭ضض إفب

 ..(.ا٭ٚثإ ٚعبس٠ اىبطتسٕٚ ٜٴًعٔ نُا اىبػًُـب؛ َٔ اغتشكٗا

 أ ًُٖدا  سُٝٓدا  َبهدطٶا  بدسأت  ايكشٝض ايسٜٔ عٔ ا٫عبطاؾات

 ٚقدًؿا  ٚددستٴ  ٚقدس . اىبتعاقب١ اشب٬ؾ١ زٍٚ قٹبٌ َٔ ايعطب١ٝ ازبعٜط٠

 ايكدددطٕ) ددددبً ابدددٔ ايطسايددد١ نتبددد٘ أقكدددس, َدددا إفب ٜؿدددً َعدددربٶا

َٶا ٚاقًؿا ,(اهلذطٟ ايػازؽ ٔ  َهد١  إفب قٹدسَٛا  ايعط  َٔ أقٛا  َد

 ٚؾدددذاعتِٗ, ٚؾكددداستِٗ, أخ٬قٗدددِ, عًدد٢  ثٓا٥ددد٘ ٚبعدددس ايػددطا٠. 

ِ  يٝؼ أْ٘ شنط ٔ  َعٗد ٔ  َد ٔ  إ٫ ايدسٜ  ٚب٬غد١  ٚقدسقٗا,  ايٓٝد١  سػد

ٔ  ؾٝكٍٛ ايسعا٤, ِ  عد ِ  أَدا  ٚ) ٬ًَدج  قد٬تٗ ِ  قد٬تٗ  ًب ٜدصنط  ؾًد

ِ  َٓٗدا,  أَبدطف ..  اىبهدشهات  ٕ  ؾٗد  َٚددِٓٗ..  ضندٛع  زٕٚ ٜػدذسٚ

 ٚايدج٬خ,  ايجٓدتـب,  ٜػذس َٔ َِٚٓٗ ايٛاسس٠, ايػذس٠ ٜػذس َٔ

ٚٻع  ايتؿددات ٫ًٚمشددا مبٝٓٶددا  ًٜٚتؿتددٕٛ..  ٚا٭ضبددع  بدد٬  ٜٚكَٛددٕٛ..  اىبددط

 ضؾدددع ٚضقبدددا..  شيدددو أثٓدددا٤ ًب تهًُدددٛا ٚضقبدددا دًدددٛؽ, ٫ٚ تػدددًِٝ

 ؾدا٤,  قبدا  ٚٚقاٙ ب٘ ٚقاح قاسب٘, إفب غذٛزٙ َٔ ضأغ٘ أسسِٖ

 .334: م...( غذٛزٙ إفب عاز ثِ

ٞ  يؿا يكس ٟ  ٬َسُبد١  اْتبداٖ ٍ  زخًدا  ىبدا  بًٓدا  إٓ ايًٝدس  مشدا

 بددسأ يكددس) اٱقدد٬س١ٝ: ايددسع٠ٛ أثددط ٚاقددؿ١ قايددا سددـب ازبعٜددط٠,

 (.َط٠ ٭ٍٚ ٜكًٕٛ اىبػًُٕٛ

 اٱغددد١َٝ٬ اىبُاضغدددات اْعدددساّ أبدددسٶا ايػدددابل ايٛقدددـ ٜعدددي ٫ 

 ايدسع٠ٛ  ْؿدأ٠  ؾدرت٠  ًب ايعًُدا٤  ٚددٛز  عسّ ٜعي ٫ٚ ايكشٝش١,
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ٍٸ. تأثًٖددا ٚعددسّ نددعؿٗا ٜعددي يهددٔ..  اٱقدد٬س١ٝ  عًدد٢ ٜٚددس

ٔ  ضبُدس  ايؿدٝذ  تهٜٛٔ شيو ِ  سٝدح  ْؿػد٘؛  عبدسايٖٛا   بد  تعًّد

 ٚيهٓددد٘ ٚا٭سػدددا٤؛ ٚايبكدددط٠, ٚاىبسٜٓددد١, َٚهددد١, ظبدددس, ًب

 ٕ ِ  قبددا _ عكدطٙ  عًُددا٤ عًد٢  ٜعٝددب ندا  ايػددهٛت _ٚايددسٙ ؾدٝٗ

ًٶا تأثطٙ نإ ٚقس.. ٚازبٌٗ ٚايبسع, ايؿطى, َُباٖط عٔ  نب

ٔ  بهتددب ٔ  تُٝٝدد١,  ابدد ِ  ايكددِٝ,  ٚابدد ٞ  ثدد  شيددو  ًب اىبسٜٓدد١  بعدداىب

ٔ  ٚضبُدس  ايػٓسٟ, سٝا٠ ضبُس ايٛقا: ـ  بد ّ ..  غدٝ ٘  ٚاىبعًدٛ  أْد

 أّيـ إْ٘ ٜكٍٛ: َٔ ايساضغـب َٔ ٖٚٓاى ايبكط٠, ًب زعٛت٘ بسأ

 . ؾٝٗا ايتٛسٝس نتا 

 أّنددستٗا اٱقدد٬س١ٝ ايددسع٠ٛ ًب أغاغدد١ٝ َػددا٥ٌ أضبددع ٖٚٓدداى 

 :ايسع٠ٛ أزبٝات

 طبايؿددد١ ٚأٟ ايكدددشٝش١, ٚايػددد١ٓ ايهتدددا  ربدددايـ ٫ أْٗدددا -1

 عٓٛاْٗدددا ؾهدددإ. ايدددسع٠ٛ عًُدددا٤ ٜطؾهدددٗا َدددٔ ؾدددأٍٚ هلُدددا,

 .ايسيٌٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ٚاسبذ١ ايكشٝض, بايٓكٌ اىبطايب١

ٔ . ٚايبسعد١  ايؿدطى  ذبداض   أْٗا -2  ايٓكطد١  ٖدصٙ  تٛندٝض  ٚمبهد

 اهلل؛ يػددً ايعبدداز٠ َددٔ ؾدد٦ٝٶا َددٔ دعددٌ)  عًُا٥ٗددا: أسددس بكددٍٛ

ٔ  ؾدطٻ  ٚإٕ إهًلدا,  ٚاربصٙ عبسٙ ؾكس ٘  َد  إهًلدا,  أٚ َعبدٛزٶا  تػدُٝت

 ؾاىبؿطى شيو, ٚعبٛ ايتذا٤ٶ أٚ ٚتؿؿعٶا, ,٬ًتٛغ شيو ٚمسٸ٢

 ٫ٚ اىبػد٢ُ,  سكٝك١ ٜٴػٝٸط ٫ ا٫غِ ؾتػًٝ. أب٢ أّ ؾا٤ َؿطى

 ...(سهُ٘ ٜعٌٜ

ِ  نٝددإ إقاَد١  أٟ ازبُاعدد١, ٚددٛ   تددط٣ أْٗدا  -3  اىبػددًُـب ٜهد

 إ٫ إغدددد٬ّ ٫)  نايتددددايٞ: عٓٗددددا ٜٴعددددرب ٚنددددإ..  ٚػبُعٗددددِ

 بٝع١ ٫ٚ ببٝع١, إ٫ إَا١َ ٫ٚ ب َا١َ, إ٫ نباع١ ٫ٚ جبُاع١,

 ...( بؿٛض٣ إ٫
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ّٸ أْٗا -4 ٌ  َٔ ٜكسض إٔ بؿطٍب ا٫دتٗاز ٚتط٣ ايتكًٝس, تص  اىب٪ٖد

 .ي٬دتٗاز

 ..يصنطٖا اجملاٍ ٜتػع ٫ أخط٣ عٓاقط ٖٓاى إٔ ؾو ٫ٚ

 غدعٛز  آٍ تبٓاٖدا  سُٝٓدا  ايدسع٠ٛ  ٖدصٙ  ظبشدا  ساٍ, نٌ ع٢ً

ـ  بُبًٗا, ْٓعِ اير ايسٚي١ ٖصٙ تهٜٛٔ ًب  ضاٜتٗدا  ذبدا  ْٚعدٝ

 .َتآيؿـب

 ٛٸعا ٌ  ايصٟ ا٫ْسَاز ًب ايباسجـب آضا٤ ٚقس تٓ  ايدسع٠ٛ  بدـب  سكد

ِ  إش ٚقدؿٗا  أقاَتٗدا؛  ايدر  ايػعٛز١ٜ ٚايسٚي١ اٱق٬س١ٝ  بعهدٗ

ٕ  ٚٚقدؿٗا .. خايك١ ز١ٜٝٓ زٚي١ أقاَا ز١ٜٝٓ سطن١ بأْٗا  آخدطٚ

ٔ  اربدصت  غٝاغد١ٝ  سطن١ بأْٗا  أٖدساؾٗا؛  يتشكٝدل  ٚغد١ًٝ  ايدسٜ

 أْٗددا ٚاسبكٝكدد١..  ايعجُاْٝدد١ ايسٚيدد١ عددٔ ازبعٜددط٠ ؾكددًا سٝددح

 اٱغدد٬َٞ ؾايددسٜٔ. ٚايػٝاغدد١ ايددسٜٔ دبُددع إغدد١َٝ٬ سطندد١

 ايػٝاغددد١ٝ, ا٭َدددٛض ؾكدددٌ مبهدددٔ ٫ ٚزٚيددد١, زٜدددٔ بطبٝعتددد٘

 تبٝع١ ٖٞ ٖٚصٙ. ايس١ٜٝٓ زعٛت٘ عٔ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ,

 نددصيو, إ٫ تهددٕٛ إٔ مبهددٔ ٫ ايػددعٛز١ٜ ايعطبٝدد١ اىبًُهدد١

 ثدٛض٠  قاَا عٓسَا) .. ٜكٍٛ: نؿو د٬ٍ ضبُس دعٌ َا ٖٚصا

 إٔ غددً..  ايػددعٛزٟ ايبٝددا ْٗاٜدد١ أْٗددا اٱظبًٝددع تّٛقددع اٱخددٛإ,

 عدددٔ بتدًٝددد٘ ٜٓتشدددط بدددٌ ٜٴكًدددب؛ ٫ٚ ٜٴدًدددع ٫ ايػدددعٛزٟ ايبٝدددا

 ..(.ايطغاي١

 ٙتؿػددًٙ ًب ايددسخٌٝ خايددس ايددسنتٛض تػددعـ ٫ اسبكٝكدد١ ٖٚددص 

 ًب قدداٍ ؾكددٌب, سددـب ايػٝاغددٞ بايبٴعددس ايػددعٛز١ٜ ايسٚيدد١ يٓؿددأ٠

 ايٖٛابٝد١ " اسبطند١  َبٗٛض إٕ ايكٍٛ: مبهٔ)  ايٖٛاب١ٝ: نتاب٘

 دبداٙ  ايٓذسٜد١  اسباندط٠  صبتُدع  قٹبٌ َٔ ؾعٌ ضز٠ قبجاب١ نإ"

 ٖٚددٞ ايكبًٝدد١, تكددسع عددٔ ظبُددا ايددر ٚا٫ْٗٝدداضات ايتشددسٜات
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 اسبهدددطٟ اجملتُدددع يبٓٝددد١ ايؿكدددطٟ ايعُدددٛز كبجٸدددٌ ناْدددا ايددر 

ٔ . ايٛقددا شيددو  إفب ٚا٫قتكدداز١ٜ ايػٝاغدد١ٝ  ٫ ايعاٜٚدد١  ٖددصٙ َدد

ّ  ددا٤ت  أْٗدا  ع٢ً ايٖٛاب١ٝ اسبطن١ إفب ايُٓبط َٔ َٓام  يتكدسٸ

 اير ايكب١ًٝ يب١ٝٓ ايٛسٝس ايبسٌٜ بٛقؿٗا ٚبٓٝتٗا؛ ايسٚي١ َؿّٗٛ

 ؾددّهٌ ايددصٟ ايتؿهددو ٖٚددٛ يًتؿهددو, ٚتعطٸنددا تكددسٸعا

( ندددصيو يٛددددٛزٙ ٚإلبدددا اجملتُدددع, ٭َدددٔ ؾكدددٌب يدددٝؼ تٗسٜدددسٶا

 .63م

 _ عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ زعدد٠ٛ سكٝكدد١ إٔ :ّاخلالصةة٘

 ٫ٚ ؾكٗٝٽددا َددصٖبٶا يٝػددا أْٗددا ٖددٞ _ اٯٕ إفب سٝدد١ تددعاٍ َددا ايددر

ٞ  بٌ.. دسٜسٶا عكا٥سٜٽا ٔ  أبدسٶا  ربدطز  ٫ ٖد  اٱغد٬ّ  عًُدا٤  َدصٖب  عد

 ايسع٠ٛ ٖصٙ ؾ ٕ ٚيصيو بايسيٌٝ؛ ايعاًَـب اىبعطٚؾـب ٚأ٥ُت٘ ايهباض

ُٸ٢  ايتٛسٝدس,  ٚبسع٠ٛ ٚازبُاع١, ايػ١ٓ أٌٖ ٚبسع٠ٛ بايػًؿ١ٝ, تٴػ

 .ٚغًٖا

ًٔا  :هلا العاملٔ٘ اليظسٗ: ثاى

 ايعدددامل تؿدددٌُ أْٗدددا ظبدددس ,"ايعاىبٝددد١" َؿدددطز٠ ْؿّهدددو سُٝٓدددا

 يكددد٠ٛ ايػدددط ؛ خاقددد١ً اىبػدددًِ, غدددً ٚايعدددامل ٚاٱغددد٬َٞ ايعطبدددٞ

 .اٱغ٬ّ َٔ ايتاضؽب١ٝ َٚٛاقؿ٘ تأثًٙ,

 ايؿدددٝع١ٝ, ا٫دباٖدددات تبكددد٢ ٚاٱغددد٬َٞ ايعطبدددٞ ايعدددامل ًب

ٍٸ ايدددسع٠ٛ, هلدددصٙ َعازٜددد١ ٚايعًُاْٝددد١ ٚايكدددٛؾ١ٝ,  شيدددو عًددد٢ ٜٚدددس

 ٖددددصٙ إٔ ضأٜددددٞ ًٚب..  ا٭زبٝددددات ٖددددصٙ تهتبٗددددا ايددددر ايهتابددددات

ٔ  دٗٛزٖدا  ًب تتكدداض  بدسأت  ا٫دباٖدات  ..  ايددسع٠ٛ ٖدصٙ  ضباضبدد١  َد

 ايػددطض, هلددصا اٯٕ تٴٓؿددأ ٚصبددايؼ حبجٝدد١ َطانددع ٖٓدداى إٔ ٚأض٣

 ضأٜدا  ٚقس. ايعاّ ايطأٟ ًب ايتأثً يػطض ايسع٠ٛ؛ ٖصٙ بتؿٜٛ٘ تكّٛ
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. ايدسع٠ٛ  ٖدصٙ  ضباضبد١  ٖدسؾٗا  َسعَٛد١,  اٱْرتْدا  ًب َتٓٛع١ َٛاقع

ُٸٞ َددا َٚٓٗددا  نبعددا ايٖٛابٝدد١, ايددسع٠ٛ عًدد٢ ايعًُٝدد١ بددايطزٚز غٴدد

ِ  َ٪يددددـ آ٫ف ث٬ثددد١  َددددٔ أنجدددط  ِ  ٚسددددسٜح قدددسٜ  ايددددسع٠ٛ تٗددداد

 .اٱق٬س١ٝ

 هلددا, ٚخكددِ ايػددًؿ١ٝ ايددسع٠ٛ نددس ؾٗددٛ ايػطبددٞ ايعددامل ٚأَددا

ٌ  ًب هلدا  اىبعاز١ٜ ايك٣ٛ َع ٜٚتعإٚ ً  بدصيو  ٚقدس قدطٸح  . ايدساخ  ندج

 نؿـ نُا ايػٝاغ١ٝ, ٚايتكطؼبات ٚاىبٛاقـ, ايسضاغات, َٔ

 ٖدددصٙ ًب اىبؿددداضن١ قدددطاس١ عًدددِٝٗ عٴدددطض َدددٔ بعدددض شيدددو عدددٔ

 يٲغد٬ّ  ا٫غتؿدطاق١ٝ  ايط٩ٜد١  ٚيٝس٠ ايعسا١ٝ٥ ايُٓبط٠ ٖٚصٙ. اسبط 

َٶا  لبطٝد١  ض٩ٜد١  أْٗدا  ٚشندط  غعٝس, إزٚاضز ؾطٻسٗا ض١ٜ٩ ٖٚٞ. عُٛ

 شندط  ٚقدس . باغتُطاض إْتادٗا ٚإعاز٠ ادرتاضٖا ػبطٟ َػًك١ غًب١ٝ

 عًدد٢ بٴٓٝددا يًٖٛابٝدد١ ايػطبٝدد١ ايط٩ٜدد١ إٔ ا٭َطٜهددإ ايهتددا  أسددس

  عكٛز خ٬ٍ ايعطب١ٝ ازبعٜط٠ زخًٛا ايصٜٔ ايػطبٝـب ايطساي١ َط٥ٝات

 .ايٖٛاب١ٝ دباٙ اسبانط٠ َٛاقؿ٘ عًٝٗا ٜبي ايػط  ٚإٔ َان١ٝ,

ٞ  اٱضٖدا   عًد٢  اسبدط   إٔ ت٪نس نج٠ً ز٥٫ٌ ٖٚٓاى  ًب ٖد

 .ايكشٝش١ بكٛضت٘ اٱغ٬ّ ع٢ً سط  سكٝكتٗا

 ايػاغد١  بعض ٜططسٗا اير اٯضا٤ َٔ بػًٝطا دع٤ٶا ٖٓا ٚأْكٌ

 : ايػطبٝـب َٔ ايطأٟ ٚأقشا 

 ًب –" ٜاَددا ؾٛنددٛ" ا٭َطٜهددٞ ا٫غددرتاتٝذٞ اىبؿهددط نتددب 

 ؾرباٜددددط – 2001ّ زٜػددددُرب" )ٜٚددددو يًٓٝددددٛظ" ايػددددٟٓٛ ايعددددسز

 نددددس ببػددددات١ يددددٝؼ اسبددددايٞ ايكددددطاع إٕ: "ٜكددددٍٛ ,(2002ّ

ـ  اير ا٭قٛي١ٝ, اٱغ١َٝ٬ ايعكٝس٠ نس ٚيهٓ٘ اٱضٖا ؛  تكد

 ٖٚدددددصٙ ايعًُاْٝددددد١. ايسٚيددددد١ ٚندددددس ايػطبٝددددد١, اسبساثددددد١ ندددددس

 اشبطددددط َددددٔ أنددددرب خطددددطٶا تٴُجٸددددٌ ا٭قددددٛي١ٝ ا٭ٜسٜٛيٛدٝدددد١
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ٌ  سدددط  ٖدددٛ ٚاىبطًدددٛ  ايؿددٝٛعٞ,   ٜكبدددٌ ستددد٢ اٱغددد٬ّ؛ زاخدد

ٞ  ٚاىببددسأ ايػطبٝد١,  ٚايعًُاْٝدد١ ايػطبٝد١,  اسبساثد١   َددا زع" اىبػدٝش

 "!.هلل هلل َٚا يكٝكط, يكٝكط

 نتابدددد٘ ًب" ْٝهػددددٕٛ" ا٭غددددبل ا٭َطٜهددددٞ ايددددط٥ٝؼ ؾػددددط 

 ا٭قددددددٛي١ٝ" َددددددٔ ا٭َطٜهددددددإ َددددددطاز" ايػدددددداعب١ ايؿطقدددددد١"

 اسبهدداض٠ بعددح ٜطٜددسٕٚ ايددصٜٔ ٖددِ إْٗددِ: "ؾكدداٍ ,"اٱغدد١َٝ٬

ٌ  اٱغد١َٝ٬,  ايؿدطٜع١  ٚتطبٝدل  اٱغ١َٝ٬, ٓٶدا  اٱغد٬ّ  ٚدعد  زٜ

 ٖساٜدد١ َٓدد٘ ٜتدددصٕٚ ؾدد ِْٗ يًُانددٞ, ُْبددطٚا ٚإٕ ٖٚددِ ٚزٚيدد١,

 "!.ثٛاض ٚيهِٓٗ ضباؾُبـب؛ يٝػٛا ؾِٗ يًُػتكبٌ,

 ٚ ا٭غدبل  ايربٜطا١ْٝ ايٛظضا٤ ض٥ٝػ١ _" تاتؿط َاضدطٜا" قايا_ :

 أزاْددٛا ايددصٜٔ ستدد٢ ٜؿددٌُ إلبددا اٱغدد٬َٞ اٱضٖددا  ذبددسٟ إٕ"

ٌ  ٚتايبدإ,  ٫زٕ, ٚابٔ غبتُرب, 11 أسساخ ٌ  ٜؿدُ ٔ  ند  ايدصٜ

 "!ايػط  َع َكاسبِٗ ٚتتعاضض ايػطب١ٝ, ايكِٝ ٜطؾهٕٛ

 ٜٚددو ايٓٝددٛظ" ًب" يددٜٛؼ بطْدداضز" ايكددْٗٝٛٞ اىبػتؿددطم ٚنتددب "

 َددٔ دددع٤ ٖددٛ ايٝددّٛ إضٖددا  إٕ: "ٜكددٍٛ( 2004 ٜٓدداٜط 14 عددسز)

 ايددصٟ ا٭خ٬قددٞ ؾايُٓبدداّ ٚايػدط ,  اٱغدد٬ّ بددـب تٜٛددٌ نؿداح 

 ٚايٝٗٛزٜدد١ اىبػددٝش١ٝ ًب ٖددٛ عُددا طبتًددـ اٱغدد٬ّ إيٝدد٘ ٜػددتٓس

 ".ا٭زٜإ بـب سط  ٖٞ اسبط  ٖٚصٙ ايػطب١ٝ,

 ايُٓبددط٠, تبٝعدد١ تٛنٸددض ايهددجً ايهددجً َٚجًددٗا اٯضا٤ ٖٚددصٙ

 َتأق١ً. عسا١ٝ٥ ٚأْٗا

 ىصششَا؟ نٔف: ثالًجا

 غددطٜع١, ْكدداٍب ًب أختكددطٙ.. دددسٽا دددسٽا نددبً َٛنددٛع ٖددصا

 ايٛنددع ٚأنددطض ايددساخًٞ, ايٛنددع تكددشٝض عًدد٢ تطتهددع نًددٗا

 ..ايساخًٞ
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 بدددـب  ايؿكدددٌ إفب بايدددسع٠ٛ ايتكدددشٝض ٜهدددٕٛ إٔ مبهدددٔ ٫ -1

ٌ  اْتشداض  ؾٗسا..  ٚايسٚي١ ايسع٠ٛ ٕ  ٚإلبدا ..  ٚدٗد  بتطبٝدل  ٜهدٛ

ٞ  اىببدسأ  ٘  غداضت  ايددصٟ ايكدشٝض  ايؿدطع  ايػددعٛز١ٜ ايسٚيد١  عًٝد

 اىبكدددًش١ ؾدددطتٞ ٚؾدددل ٖٚدددٛ ايعُدددٌ اٯٕ, ستددد٢ ْؿدددأتٗا َدددٔ

 ايٛغددع ندد٤ٛ عًدد٢ اىبكددًش١ يتشكٝددل ايعُددٌ قبعٓدد٢..  ٚايكددسض٠

 أَجًددد١ ٖٚٓددداى..  ايؿدددطٜع١ ًب ضاغدددذ َبدددسأ ٖٚدددصا..  ٚايطاقددد١

 .ايج٬خ ايػعٛز١ٜ ايسٍٚ عٗٛز َٔ نج٠ً

 نٝدددـ اىبًُهددد١, تٛادددد٘ ايدددر اسبكٝكٝددد١ ايتشدددسٜات أسدددس -2

 ايتٓداقض  َكٝس٠ ًب ٜكع ٫ َٛسس عاّ ادباٙ تؿهٌٝ مبهٔ

 مبددداضؽ ايٛقدددا ْؿػددد٘ ًٚب اىبدتًؿددد١, ايدددط٣٩ بدددـب ٚايتكدددازّ

 تكدددع ٫ ايتشدددسٟ ٖٚدددصا. ايعددداّ اٱتددداض ٖدددصا زاخدددٌ ا٫دتٗددداز

 ايػٝاغددد١ٝ ايكٝددداز٠ عًددد٢ , ٫ٚ ؾكدددٌب ايعًُدددا٤ عًددد٢ َٛادٗتددد٘

ِ  أقدبض  ايصٟ عاّ, بؿهٌ اجملتُع ع٢ً ؾكٌب, ٫ٚ  ًب ٜٴػداٖ

 يٛغددا٥ٌ اشباقدد١ اىبًهٝدد١ تطٜددل عددٔ ايعدداّ ايددطأٟ تؿددهٌٝ

ٟ  ا٫دتُاعٞ. ايتٛاقٌ ؾبهات تطٜل أٚعٔ اٱع٬ّ,  ايتشدس

 عددسٸ أَهٓٓددا ٚإشا. ايٓػددب اخددت٬ف َددع ازبُٝددع, عًدد٢ ٜكددع

 ايَٛبددا٥ـ؛ اىبٓتؿددط٠ ايسٚيدد١ لبددٌب إفب أقددط  ايػددعٛز١ٜ ايسٚيدد١

ٝٶدددا ٚمبهدددٔ ؾددد٤ٞ, ندددٌ ؾدددٛم ٖدددٞ ايسٚيددد١ إٕ سٝدددح"  إٔ تاي

 ؾددٛم ؾٗددٞ. أٚ إػبابٶددا غددًبٶا اسبٝددا٠ َٓدداسٞ نددٌ ًب تتددساخٌ

 ٫ إْددد٘ ،64: م :اشبهدددط".  عًٝددد٘ ٚتتػدددٛز اىبدددسْٞ اجملتُدددع

 َعطؾ١ زٕٚ اٱق٬س١ٝ ايسع٠ٛ ساٍ إيٝ٘ ت٪ٍٚ َا تٛقع مبهٔ

 ػبددب خطدد٠ٛ أٖددِ ٚيعددٌ.. َٓٗددا اسبهَٛٝدد١ ايػٝاغدد١ َٛقددـ

 ًب ايجٓا٥ٝد١  تًدو  عًد٢  ٚايكها٤ اشبطا , تٛسٝس اٯٕ ارباشٖا

 ايتػددعٝٓٝات بساٜدد١ َددٔ اىبًُهدد١ َٝٸددعت ايددر ايؿهددط قددٓاع١
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ٍ  قػد١ُ  ع٢ً ٚايكا١ُ٥ اهلذط١ٜ, ٟ  اجملدا  قطداعـب  بدـب  ايؿهدط

 يًذُٝدع  ٜتاح ٚإٔ ٚاسسٶا, اىبٓرب ٜهٕٛ إٔ ػبب..  ٚثكاًب زٜي

ٌ  َٔ استهاضٙ  َٚٓع اىبٓرب, ٖصا َٔ ايتشسخ  ٚاسدس  ادبداٙ  قٹبد

 ٜكددٓعإ زٜددٔ, ٚعددامل َجكددـ؛: قددٓؿإ يددسٜٓا أقددبض يكددس.. 

ـ  َكدطًض  ٚأقبض َتٓاقهـب, ادباٖـب  ىبكدطًض  ضزًٜؿدا  اىبجكد

 نُدددا ٚاسدددس, ىبٛقدددٛف ٚقدددؿإ ُٖدددا ٚنألبدددا ايًٝربايدددٞ,

 ايربْداَر  ع٢ً اتًعا.. ٫نطٚا ايؿطْػٞ ايهاتب شيو ٫سِب

ٖٶدددا ؾٛددددست ددددس٠, نتدددا  ىبعدددطض اىبكددداسب ايجكددداًب  ادبا

ٕ  إٔ ػبدب  اىبٓرب..  اىبٓرب ٖصا ع٢ً ُٜٗٝٔ أسازٜٽا ؾهطٜٽا  ٜهدٛ

 َٔ إتاض ًب اىبػاٚا٠, قسّ ع٢ً اىبدتًؿ١ ايُٓبط يٛدٗات َتاسٶا

 زاخددددٌ ا٭غاغدددد١ٝ َعاىبٗددددا ذبددددسٸز إٔ ػبددددب ايددددر اىبػدددد٪ٚي١ٝ

 َدددع ايؿدددطٜع١, أسهددداّ َدددٔ بددد٘ ٚاىبكطدددٛع ايعاَددد١ اىبكدددًش١

ً  َدع  بسٚضٙ, ٚايعامل بسٚضٙ, اىبجكـ استؿاَب  ًب بداجملتُع  ايػد

 .ا٫دباٙ ْؿػ٘

ّ  ٖصا ٚدٛز  ٚاسدس  َؿدطٚع  ٫ َؿدطٚعـب  ٚددٛز  َعٓداٙ  ا٫ْكػدا

ٔ  ؼبتاز بُٝٓا..  ايبًس ٜتذاشبإ  ٜتشدسخ  ٚاسدسٶا  َؿدطٚعٶا  ايدٛت

 ٜكهددٞ ٚقددس اجملتُددع, مبددعٸم ايتٛددد٘ ٖٚددصا..  ٚآ٫َدد٘ بآَايدد٘

 ايتؿدددداِٖ ٚػبعددددٌ ايؿددددطٜكـب, عٓددددس ا٫ْػدددد٬م ٜٚٴّٛيددددس.. عًٝدددد٘

ٌ ..  ٬ًَػتشٝ ـ  ٫ ٖٚدصا ..  ٚربٜٛٓٝد١  اتٗاَٝد١  ايًػد١  ٚػبعد  ٜػدع

ٔ  أٚ عامل أٚ َجكًؿا, نإ غٝاغٝٽا_ أسسٶا ِ  ًب _زٜد  قدٛض٠  ضغد

 .ٚايسٚي١ ايسع٠ٛ عٔ إػباب١ٝ

 اٯيٝدات  عؿطات ٖٓاى ثِ ايساخٌ, َٔ تبسأ اٱػباب١ٝ ايكٛض٠

ٓٶا  تٴٛددس اْطباعٶدا   اير ٚاىبؿطٚعات ٔ  ٚسكٝكٝٽدا  سػد  ايدسع٠ٛ  عد

 .ٚايسٚي١
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 بؿطٟ ؾهط َٔ تتٛيس مل أقٍٛ اٱق٬س١ٝ ٚايسع٠ٛ يًػًؿ١ٝ -3

 ًب ضبؿددَٛب إهلددٞ ٚسددٞ عًدد٢ تعتُددس ٚإلبددا تدداضؽبٞ؛ َبددطف ٫ٚ

ٕ  ٚيصيو.. ايكشٝش١ ٚايػ١ٓ ايهتا  ْكٛم ٔ  ؾد   ا٭ُٖٝد١  َد

ً  إسدساخ  ٜٚهٕٛ..  ايجابت١ ا٭قٍٛ ٖصٙ َعطؾ١ قبهإ  ايتػدٝ

 ,(ا٫دتُاعٝد١  اىبػأي١ ًب)  ٚيًتُجٌٝ..  ا٭قٍٛ ٖصٙ تطٜل عٔ

 اسبذدا   سدسٸ  ًب طبدتًؿـب  نداْٛا  ٚسدسٜجٶا  قسمبٶا ايؿكٗا٤ ؾ ٕ

 بٛددددٛ  ايكا٥دددٌ ايدددطأٟ غددداز ٚقدددس ٫؟ أّ ايٛدددد٘ ٜؿدددٌُ ٖدددٌ

 أؾددٗط ا٭يبدداْٞ ايؿددٝذ يهددٔ..  ٚقٜٛدد١ َٛدددٛز٠ ٭زيدد١ تػطٝتدد٘؛

ٌ  عٓ٘ ٚزاؾع اٯخط, ايطأٟ ٞ  بايدسيٝ  إٔ ٚضأ٣ ٚاسبذد١,  ايؿدطع

 ٚاغددتطاع ايددطأٟ, ٖددصا إ٫ ٜٓاغدبٗا  ٫ اىبعاقددط٠ اىبػدد١ًُ اىبدطأ٠ 

ٔ  ايطأٟ ٖصا ْكٌ بصيو ٍ  ٖدصا ..  ايٛاقدع  إفب ايهتدب  َد  ًب اىبجدا

ِ  ا٫عتكاز عسّ بؿطٍب ايتػًٝ؛ ٯيٝات ألبٛشدٶا ٜكًض ُْبطٟ  ثد

 اىبطايبدد١ ثددِ ٚز٫يتٗددا, ٫ًأٚ ا٭زيدد١ ًب ايُٓبددط بددٌ..  ا٫غددتس٫ٍ

ٔ ..  ايسيٌٝ ؽبايـ َا بتػًٝ  اىبدطأ٠  قٝداز٠  َػدأي١  ٬ًَدج  شيدو  َٚد

 .. يًػٝاض٠

 :َٓٗا اىبٛنٛع, ًب نج٠ً دع١ٝ٥ قهاٜا ٖٓاى -4

 ايطمسٝدد١ ايعًُٝدد١ ٚايكٓددٛات اىب٪غػددات ٚإػبدداز زعددِ أُٖٝدد١ 

ـ  ازبداز  اىبعدطًب  ايبٓدا٤  ًب تٴػاِٖ اير ايطمس١ٝ ٚغً  يًُجكد

 ٚندبٌب  ا٭ؾهداض,  قٓاع١ ع٢ً قازضٶا ٜهٕٛ ايصٟ اىبػًِ,

..  اٱقدد٬س١ٝ اىبؿدداضٜع بٓددا٤ ًب َٓٗددا ٜٓطًددل ايددر ا٭قددٍٛ

ُٸٔ إٔ شيدددو َٚدددٔ إػبددداز اٯيٝددد١   اىبعدددطًب ايبٓدددا٤ ٖدددصا ٜتهددد

 َعطؾد١  َٔ كبّهٓ٘ ايعًِ ٚتايب اىبػًِ اىبجكـ عٓس ٚايكسض٠

 ٜطاٖددا إٔ ؼبددب نُددا ٫ سكٝكتٗددا, ًب ٖددٞ نُددا اىبددصاٖب

ٖٛ. 
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  يتشكٝددل  ٌ ٞ  ايعددامل ًب ٚا٫ْتؿدداض  ايتٛاقدد  ٚاٱغدد٬َٞ,  ايعطبدد

 ٚاىبػدددًُـب, يًعدددط  ايسضاغددد١ٝ اىبدددٓض ًب ايتٛغدددع أُٖٝددد١ تدددأتٞ

 .اشبًٟ ايعٌُ تؿعٌٝ إعاز٠ ٚأ١ُٖٝ

 نددبًٜٔ ذبددسٜـب أَدداّ ايسٚيدد١ ؾٝٗددا قبددا اٱقدد٬س١ٝ ايددسع٠ٛ  :

ـ . اىبتشدطض٠  ٚايًٝربايٝد١ ..   ايتهؿًٜد١  ازبُاعات ّ  ٚاىبٛقد  اسبداظ

 ٚػبعًددِٗ ٜٚػددعسِٖ, ايػددطبٝـب, ٜٴطنددٞ ا٭ٚفب َددٔ ٚايؿددسٜس

 ايػطبٝـب, ٜٴػهب ايجا١ْٝ َٔ اسباظّ ٚاىبٛقـ.. ايٛضٚز يٓا ٜٗسٕٚ

 ٌ  ايػٝاغدددددٞ يًهددددػٌب  ٚٚغددددد١ًٝ ٱع٬َٗددددِ,  ٚقدددددٛزٶا ٜٚٴؿددددّه

 :أَطٜٔ إفب حباد١ ؾ ْٓا ٚيصيو اىبًُه١؛ ع٢ً ٚاٱع٬َٞ

ٔ  ٚؾاعًد١  عازيد١  أُْب١ُ - ٝٸ ٌ  اسبطند١  سدسٚز  تبد  قداسب  يهد

 .ٚؾؿاف عازٍ قها٤ َع ضأٟ,

 ايػطبددٞ, اٱعدد٬ّ َٛادٗدد١ ًب ٚأشنٝددا٤ دط٦ٜددٕٛ َػدد٪ٚيٕٛ -

ـٸ َٚٔ ايػطبٝـب ايػٝاغٝـب َٚٛاد١ٗ  .يؿِٗ ي

  دٍٔؼ بً خالد. األّل: دالتعكٔب 

 ؾكدس  تاَد١,  إدداز٠  ايكهد١ٝ  تػطٝد١  ًب اىبطًٟ َٓكٛض ز. أداز

 عددٔ ؾددا١ًَ قددٛض٠ ايكدداض٨ تٴعطددٞ بؿددُٛي١ٝ ايكهدد١ٝ َٛنددٛع غطدد٢

 عًٝٗددا ٜٴطًددل نُددا( ايٖٛابٝدد١)  اٱغدد١َٝ٬ اٱقدد٬س١ٝ اسبطندد١

ِ  َددع  يتعاضنددٗا  ْؿددأتٗا؛  َعاضنددٖٛا َٓددص    عبددٛ اىبٓطكددد١  تٛدٗدداتٗ

 .ايػٝاغ١ٝ ٚأٖساؾِٗ

ٔ  ٚيًتاضٜذ  ٚغدع٢  اٱقد٬س١ٝ,  ايدسع٠ٛ  ٖدصٙ  عًد٢  اعدرتض  ؾُد

ٞ  َٓٗدا,  إفب اشب٬م ٞ  ضبُدس  َكدط  ٚايد ٔ  ٚأ٫ٚزٙ, باؾدا  عًد  ايدصٜ

َٸدطٚا  ٔ  ٚقتًددٛا غدٛضٖا,  ٖٚددسَٛا ايدسع٠ٛ,  َٗددس ايسضعٝد١  ز  ؾٝٗددا, َد

 بددصيو ٚأْٗددٛا يًسضعٝدد١, بدداي٤٫ٛ تددسٜٔ ايددر بٗددا َددطٚا ايددر ٚاىبددسٕ
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ّ  ا٭ٚفب ايػعٛز١ٜ ايسٚي١  أددعا٤  سهُدا  ايدر ) ٖذطٜد١  3448 عدا

َٶددا 2: ىبددس٠ ايعطبٝدد١ ازبعٜددط٠ ؾددب٘ َددٔ ٚاغددع١  بػددبب ٚشيددو ؛(عا

 .اٱق٬س١ٝ يًسع٠ٛ َٓاقطتٗا

ّ  مل ايؿطغ١ اسب١ًُ ٖصٙ إٔ اىب٪غـ َٔ ٚأْ٘ ٌ  ايبدسٌٜ؛  تكدسٸ  بد

 ستد٢  ايكبا٥دٌ؛  بدـب  ٚايتكاتٌ ٚازبٛع, ايؿٛن٢,إفب  اىبٓطك١ أعازت

ٔ  عبدساهلل  بٔ تطنٞ اٱَاّ أت٢ ٟ  ايػدعٛز١ٜ,  ا٭غدط٠  َد  أغٸدؼ  ايدص

ّ  اٱقد٬س١ٝ,  ايسع٠ٛ ْاقطت اير ايجا١ْٝ, ايػعٛز١ٜ ايسٚي١  ؾدايتع

 ٭غدبا   ايجاْٝد١  ايػدعٛز١ٜ  ايسٚيد١  ندعؿا  ستد٢  ْٚاقدطٖا؛  بايسع٠ٛ

 .ٖٓا يصنطٖا اجملاٍ يٝؼ

 ايدددسع٠ٛ ٖدددصٙ صبدددس ايػدددعٛز١ٜ ا٭غدددط٠ أبٓدددا٤ أسدددس أعددداز ثدددِ

 ٖٚددددٛ اىبًددددو   ايجايجدددد١,  ايػددددعٛز١ٜ ايسٚيدددد١  ٚأغٸددددؼ  اٱقدددد٬س١ٝ,

 أبٓا٩ٙ بعسٙ َٚٔ -اهلل ضهب٘  ايؿٝكٌ عبسايطهبٔ بٔ عبسايععٜع

ِ _ ٚٳعٳبٳدساهلل  ٚؾٗدس,  ٚخايدس,  ٚؾٝكدٌ,  غعٛز, اىبًٛى:  _اهلل ضهبٗد

 . اهلل سؿُب٘ غًُإ, اىبًو اسبطَـب خازّ ثِ

ٛٸٖا يكددددس  إيٝٗددددا ا٭عُدددداٍ ْٚٴػددددبا اٱقدددد٬س١ٝ ايددددسع٠ٛ ؾٴدددد

ٖٚددٛ  اٱغدد٬ّ, باغددِ نباعددات تبٓتٗددا ايددر ٚاٱضٖابٝدد١ اٱدطاَٝدد١

 .َٓٗا بط٨

 ؾ ْي اٱق٬س١ٝ, ايسع٠ٛ عٔ ايػًب١ٝ ايُٓبط٠ ٖصٙ ٚيتكشٝض

 :اٯتٞ دا٤ بايٛضق١ ايط٥ٝػ١ ىبا أ نٝـ

 ايددسع٠ٛ, ٖددصٙ عددٔ اىبػًددٍٛب بتكددشٝض ايتدداضٜذ نتابدد١ إعدداز٠ -1

 قٜٛددد١ زٚيددد١ بٓدددا٤ ًب هلدددا ٚاسبكٝكدددٞ اٱػبدددابٞ ايدددسٚض ٚإَبٗددداض

ٔ  ّٚٚؾدطت  ٚاىبػًُـب, اٱغ٬ّ خسَا ٕ  ا٭َد  يًُػدًُـب  ٚا٭َدا

ٕ  أسس ٜ٪زٕٚ ايصٜٔ  ٚؾدطٴف  .(ٚايعُدط٠  اسبدر )  اٱغد٬ّ  أضندا

ّ  يكدب  بد ت٬م  ايػدعٛز١ٜ  ايعطبٝد١  اىبًُه١ ًَو  اسبدطَـب  خداز
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 َكدٌ   ٬َٜدـب  يج٬ث١ ٜتػع سطّ نٌ ٚأقبض عًٝ٘, ايؿطٜؿـب

 ٚأضغددددا ايتعًددددِٝ, ْٚؿددددطت ايعددددسٍ, ٚاسددددس. ٚأقاَددددا إٓ ًب

 ًب ٚايتطٜٛط بايتشسٜح أخصت سٝح ايعكط١ٜ؛ ايسٚي١ أضنإ

 ايدسٚض  ٖٚدصا  .اجملتُدع  استٝاددات  ٚٚؾل اسبٝا٠, َٓاسٞ ناؾ١

 ايػدعٛز١ٜ,  ازباَعدات  ب٘ تكّٛ إٔ أض٣( ايتاضٜذ نتاب١ إعاز٠) 

 ٚا٭حبدددداخ ايسضاغددددات َٚطانددددع عبددددسايععٜع, اىبًددددو ٚزاض٠

 ٚاشباق١. ايطمس١ٝ

 خاقدد١ ٚأغددايٝب٘, ٚغددا٥ً٘ بهاؾدد١ اٱعدد٬ّ اغددتػ٬ٍ سٴػددٔ -2

 دبسٜس ع٢ً ايرتنٝع َع ٚايتذاضٟ, ايطمسٞ ازبسٜس اٱع٬ّ

ٔ  ٚإخطاددد٘ ايجكداًب,  ايدسٜي  اشبطدا    ايُب٬َددٞ, اشبطدا   َد

 اخل....  ٚايتشطمبدددٞ ٚاىبتطدددطف, ٚا٫ْععايدددٞ, ٚاي٬عك٬ْدددٞ,

 أمبدددا ٚاىبًُهددد١ اٱغددد٬ّ بػدددُع١ اشبطدددا  ٖدددصا أندددطٸ ؾكدددس

 .إنطاض

ً  ذباٍٚ سٝح ٔ  ايهدج ٌ  َد  أسدساخ  بدـب  ايدطبٌب  اٱعد٬ّ  ٚغدا٥

 ٚبددـب ٚتؿذددًات, إضٖابٝدد١ عًُٝددات َددٔ ٚقعددا ايددر اسبانددط

 ايهددجً ثٓاٜددا بددـب زاضدٶددا تٓاٚيدد٘ اٱقدد٬س١ٝ؛ ؾأقددبض ايددسع٠ٛ

ٔ  خاقد١  ٚايػٝاغدٝـب,  ٚاحملًًـب, ايه تٸا , َٔ ٕ  يبد  ٜٴهٓٸدٛ

 ايطدددددا٥ؿٞ ْٗذٗدددددِ ٚؾدددددل يًًُُهددددد١ ٚايهطاٖٝددددد١ ايعدددددسا٤

 يًؿددٝذ اٱقدد٬س١ٝ ايددسع٠ٛ حبكٝكدد١ دٗددٌ عددٔ أٚ ٚايؿهددطٟ,

 ٚنُدا ( . ايٖٛابٝد١ ) عًٝٗدا  أتًكدٛا  اير عبسايٖٛا  بٔ ضبُس

ً  عًد٢  ا٭َدط  ايتدبؼ  سٝدح  اىبانٞ, ٖٛ ًب ٔ  ندج  ايهتدا   َد

ٔ  ضبُدس  ايؿدٝذ  زعد٠ٛ  بـب  عبدسايٖٛا   ٚزعد٠ٛ  عبدسايٖٛا ,  بد

ٔ  بددٔا ِ  بددٔ عبددسايطهب  عًدد٢  ايطغددت١ُٝ  ايسٚيدد١ َ٪غددؼ  ضغددت

 يٝبٝا,) ايعطبٞ اىبػط  ب٬ز ًب أ غػا اير اٱبانٞ, اىبصٖب
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ٞ  بدـب ( ٚتْٛؼ, ٚازبعا٥دط   ٚايدر  َد٬ٝزٟ,  ;2;-998 عداَ

ٌ  قٹبٌ َٔ ايٖٛاب١ٝ ايسع٠ٛ عًٝٗا أ تًل  ًب ٚازبُاعد١  ايػد١ٓ  أٖد

 .اىبػط  ب٬ز

 تٳطنددٛا سٝددح اٱضٖددا ؛ ١َػدد٪ٚيٝ َددٔ دددع٤ ايػددط  ذبُٝددٌ -3

 ىبددٔ ٚازبٗازٜدد١ اىبتؿددسز٠ ا٭ؾهدداض يبددحٸ ب٬زٖددِ ًب اىبػددادس

ٔ  ٚز ٻ ٖددبٻ   زٜدددٔ ايكددشٝض,  اٱغددد٬ّ سكٝكدد١  ٜعطؾدددٕٛ ٫ يبدد

 ايكدددطإٓ ؾؿػدددطٚا ٚايػددد٬ّ, ٚاحملبددد١, ٚايتػددداَض, ايػددد٬ّ,

ٍ  ٚأسازٜدح  ايهطِٜ  َدع  ٜتٓاغدب  ٚقبدا  أٖدٛا٥ِٗ,  ٚؾدل  ايطغدٛ

 ايكدشٝض,  اٱغ٬ّ ٜسضغٛا ٚمل اٱضٖاب١ٝ, ازبٗاز١ٜ خططِٗ

 ستدد٢ ايػددعٛز١ٜ؛ ايتعًددِٝ َ٪غػددات ًب ٜتعًُّددٛا مل أْٗددِ نُددا

 ؾعبساسبُٝددس ًب اْتؿدداض اٱضٖددا ؛  باىبػددا١ُٖ اىبًُهدد١ تٴددسإ

 َساضؽ إسس٣ ًب زضؽ باضٜؼ ٫عتسا٤ات اىبسبط ايعكٌ أباعٛز

ٔ  ن جدط  َٚجً٘ ايطمس١ٝ, بًذٝها  َتاسد١  ايػداس١  ٚددسٚا  ايدصٜ

 ِ ِ  هلددد إفب  اؾأغددددا٤ٚ اٱْػدددإ,  ٚسكدددٛم  ا٭زٜددددإ سطٜددد١  باغددد

 اىبًُهددد١ ٚاىبػدددًُـب, يٲغددد٬ّ اشبازَددد١ ٚايسٚيددد١ اٱغددد٬ّ

 ايكدشٝض.  اٱغد٬ّ  سكٝكد١  ػبٌٗ صبتُع بؾب ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ

 ندس  ٚا٭ق٬ّ اىبٓابط ؾػدٸطٚا نايتِٗ, اىبًُه١ أعسا٤ ٚٚدس

ٟ  ايكشٝض ٖٛ اٱغ٬ّ ٖصا إٔ َِٓٗ َبٓٽا اىبًُه١؛  تطعداٙ  ايدص

ِٻ ٫بددس   ايددسٍٚ تًددو َددع ايطمسددٞ ايتعددإٚ َددٔ اىبًُهدد١. َٚددٔ ثدد

 عًددددد٢ َتابعددددد١ َٚػددددداعستِٗ اسبكٝكددددد١, يتٛندددددٝض ايػطبٝددددد١؛

 .اىبتططؾـب

 إٔ ايػطب١ٝ, اىبُٓبُات َٔ ايكازض٠ اىبٛثك١ اٱسكا٥ٝات تٛنٸض -4

 ايتْٛػددد١ٝ, ازبٓػددد١ٝ ؼبًُدددٕٛ عدددسزٶا زاعدددـ عٓاقدددط أنجدددط

 تدْٛؼ  َدساضؽ  ًب زضغٛا ؾدل, آ٫ف بج٬ث١ عسزِٖ ٜٚٴكسٸض
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 عٴددطف ايددصٟ ايػددابل, ايتْٛػددٞ ايُٓبدداّ قٹبددٌ َددٔ تٴطاقددب ايددر

 ٚيددٝؼ َتطددطؾـب, ٚدٝددع٠ ؾددرت٠ ًب ؾأقددبشٛا ا٭َٓٝدد١؛ بؿددست٘

 تددأثً أٟ يًًُُهدد١ أٚ عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ يددسع٠ٛ

ٔ  ؾددِٝٗ؛ ِٸ يدد  إوبدداز زٕٚ اٱضٖددا  عًدد٢ ايكهددا٤ ٜتددأتٸ٢ َٚددٔ ثدد

 ايددر ايبػٝهدد١ ايطا٥ؿٝدد١ َٓددابع ٚدبؿٝددـ غددٛضٜا, ًب اسبددط 

 ٚايُٝٔ. ٚيبٓإ, ٚايعطام, غٛضٜا, ًب إٜطإ أٚدستٗا

   :ٕالعًْٓ عبداللطٔف. دالتعكٔب الجاى 

 ايددصٟ أخددص عًدد٢    ايعًُددا٤ أسددس عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ

إفب  ايٛاعٝدد١ ايكددازق١ ٚايعددٛز٠ اهلل,إفب  ايددسع٠ٛ عاتكدد٘ دبسٜددس

 ايهتا ,: اشبايسٜٔ ايجابتـب َكسضٜٗا َٔ اٱغ١َٝ٬ اسبكٝك١

ٓٸ١  ًب ٚشيددو ايعكٝددس٠, ؾددٛا٥ب َددٔ ٚايددتدًل ايؿددطٜؿ١, ٚايػټدد

 زعٛتدد٘ ضّنددعت ٚقددس عؿددط. ايجايددح ايكددطٕ َددٔ ايجدداْٞ ايٓكددـ

 ٚتطًٖٗا اىبػًُـب, ؾهط ًب اٱغ١َٝ٬ ايعكٝس٠ تكشٝض ع٢ً

 ٚا٫غتػاث١, ٚايؿؿاع١, ايتٛغٌ ٚصبا٫ت ايؿطى, َُباٖط َٔ

 باىبٛيدددس ا٫ستؿددداٍ َٚٓٗدددا ٚايبدددسع, ٚاشبدددطف, ٚا٫عبطاؾدددات,

ّ  ا٫دتٗداز  با  أبطظت أْٗا نُا. ايٓبٟٛ  ىبدصٖب  ايتعكدب  ٚعدس

ٍ  ٚؾدل  ٚازبٗداز  اسبػدب١  ؾطٜهد١  إسٝدا٤  أُٖٝد١  َدع  َعدـب,   أقدٛ

ٛٳغٳددددطٞ اسبٓٝددددـ ايددددسٜٔ  ظبددددس, ًب زعٛتدددد٘ اْطًكددددا ٚقددددس. اي

 َٚكدددط, ٚايعدددطام, ٚاىبػدددط , ٚايؿددداّ, ايدددُٝٔ, ًب ٚاْتؿدددطت

٘  َا خ٬ٍ َٔ نً٘ شيو تًدٝل ٚمبهٔ ٚغًٖا. ٚاهلٓس,  قايد

٘  عٔ _ اهلل ضهب٘ _ ايؿٝذ ٘  ًب زعٛتد  ٚيػدا "  :(36/5) َ٪يؿاتد
٘ٺ,  أٚ قًٛبٍٸ, َصٖبإفب أزعٛ  _ اسبُس ٚهلل_ ٍِ,  أٚ ؾكٝد  َدتهً

ٍّ أٚ  ٫ ٚسدسٙ  اهللإفب أزعٛ  بٌ … أ عُبُِٗ ايصٜٔ ا٭١ُ٥ َٔ إَا
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ٍ  غد١ٓ إفب ٚأزعٛ  ي٘, ؾطٜو ٘  اهلل قد٢ً _ اهلل ضغدٛ ِ  عًٝد  _ٚغدً

 إشا اسبددل أضزٸ ٚأضدددٛ أ٫ ٚآخددطِٖ, أَتدد٘ أٍٚ بٗددا أٚقدد٢ ايددر

 أتاْدددا إٕ خًكددد٘ ٚنبٝدددع ٥٬َٚهتددد٘, اهلل, أ ؾدددٗس بدددٌ أتددداْٞ؛

ٔٸ  ٚايعـب, ايطأؽ ع٢ً ٭قبًٓٗا اسبل َٔ ن١ًُ َٓهِ  ٚ٭ندطب

ٌ  ازبدساض  ٔ  خايؿٗدا  َدا  بهد ٍ  َد  اهلل ضغددٍٛ ساؾدا  أ٥ُدر,  أقدٛا
 ٚهلل_ ٚأْدددا اسبدددل, إ٫ ٜكدددٍٛ ٫ ؾ ْددد٘ _ٚغدددًِ عًٝددد٘ اهلل قددد٢ً_

٘  ٜٚكٍٛ ."قببتسع ٚيػا َتبع _اسبُس ٔ   أْدا "  اهلل: ضهبد  أزعدٛ َد

 اهلل ضغٍٛ غ١ٓإفب  ٚإَا اهلل, نتا إفب  إَا: أضبعإفب  خايؿي
ِ  عًٝ٘ اهلل ق٢ً_ ٌ  إنبداع إفب  ٚإَدا  _ٚغدً ٕ  ايعًدِ؛  أٖد  عاْدس  ؾد 

 .اْت٢ٗ( 55/1 ايػ١ٝٓ, ايسضض)  اىببا١ًٖإفب  زعٛت٘

 ايؿددٝذ زعدد٠ٛ قبددٌ خطدددا_ ايٖٛابٝدد١ عًٝٗددا ٜٴطًددل ؾطقدد١ ٖٓدداى 

 أغػددٗا إباندد١ٝ خاضدٝدد١ ؾطقدد١ ٖٚددٞ _عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس

 , ٖددد197 عدداّ اىبتددٛؾ٢ ضغددتِ بددٔ عبددسايطهبٔ بددٔ عبددسايٖٛا 

ٍ  تداٖطت  قبسٜٓد١  ٖٚاب١ٝ, بامس٘ ٚغٴُٝٸا  ىبدا  ا٭ؾطٜكدٞ؛  بايؿدُا

 تهددطٙ ٚناْددا َٚعتكددسات, تػددًات َددٔ اىبددصٖب ًب أسددسثا

 ايؿطقد١ عّطًدا   ٖصٙ إٔ نُا ايػ١ٓ, أٌٖ نطا١ٖ بكسض ايؿٝع١

 ٚبددددـب بٝٓٗددددا ٚسكددددٌ اسبددددر, ٚأيػددددا اٱغدددد١َٝ٬, ايؿددددطا٥ع

 أؾطٜكٝددددا, مشدددداٍ ًب اٱغدددد١َٝ٬ ايؿددددطم) "سددددطٚ  َعاضنددددٝٗا

 .(ايؿطز بٌ ايؿطْػٞ: ىب٪يؿ٘ بسٟٚ, عبسايطهبٔ تطنب١:

 كبددا ايددر عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس يًؿددٝذ اٱقدد٬س١ٝ ايددسع٠ٛ 

 َػدددتك١ً زعددد٠ٛ تهدددٔ مل ٚقتٗدددا, ًب يًدددسٜٔ بٛقدددؿٗا دبسٜدددسٶا

 تػددتكٌ طبايؿدد١ ؾطقد١  أٚ سددع , أٚ سطند١,  إػبددازإفب  تٗدسف 

ٔ  أٚ حبهِ ٌ  دسٜدس؛  تدسٜ  قبػداْس٠  تكدشٝش١ٝ  زعد٠ٛ  ناْدا  بد

ٔ  غدعٛز,  بٔ ضبُس سٝٓ٘ ًب اىبػًُـب إَاّ َٔ َٚعانس٠  ٖٚدَٛ



20

  –1026     30 

ٗٶا غعٛز اٱَاّ ٚايسٙ نإ سٝح ضؾٝع؛ عًِ بٝا  ايدسٜٔ؛  ًب ؾكٝ

 ايدددسع٠ٛ تًدددو أٖدددساف عًددد٢ ٚندددٛح بهدددٌ ٜكدددـ ػبعًددد٘ يبدددا

 ايكددشٝض, ايددسٜٔ ْٚؿددط اهلل, تٛسٝددس ربددلٸ ايددر ايكددشٝش١

ٕ  يًسٚيد١  اغدتكطاض  ٫ سٝح ايٓذاح؛ أضنإ هلا ٚذبّكل ٔ  بدسٚ  زٜد

 ستدد٢ شيددو ٚاغددتُط ذبُٝدد٘. زٚيدد١ بدد٬ زٜددٔ ٫ٚ َعتددسٍ, قددشٝض

 اىبًددددو َ٪غػددددٗا ضعاٜدددد١ َبددددٌ ًب ايجايجدددد١, ايػددددعٛز١ٜ ايسٚيدددد١

 ستدد٢ بعددسٙ, َددٔ ايددربض٠ ٚأبٓا٥دد٘ _ثددطاٙ اهلل تٝٸددب_ عبددسايععٜع

 .غًُإ اىبًو عٗس اىبُٕٝٛ ايعٗس

 ضبُدس  ايؿٝذ َٗانب١  ٔ ٔ  مل عبدسايٖٛا   بد  ايعكدط  ٚيٝدس٠  تهد

ٝٶا ْؿأتٗا؛ َٓص ناْا بٌ اسبانط؛  ٖٴٛنبا ؾكس ٱبطاهلا, غع

 بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ نتددب تٓاقهددٗا باتًدد١ ٚاتٗاَددات بأناشٜددب

 قبدصٖب  ددا٤ت  أْٗدا  َٓٗدا  ٚضغدا٥ً٘,  _ اهلل ضهب٘ _ عبسايٖٛا 

 ٫ٚ ايؿددؿاع١, أسكٝدد١ ٫ٚ ايٓبدد٠ٛ, خددتِ تددط٣ ٫ ٚأْٗددا خدداَؼ,

 ٚأْٗددا بٗددِ, تًٝددل ايددر َٓددعيتِٗ تٓددعهلِ ٫ٚ ايبٝددا أٖددٌ ذبددبٸ

 .اىبػًُـب عا١َ تٴهّؿط

 إفب  باٱنددداؾ١ _ اهلل سباٖدددا زٚيددد١ ايػدددعٛز١ٜ ايعطبٝددد١ اىبًُهددد١

 آٍ َدددٔ أَطٖدددا ٠٫ٚٚ اىبعتدددسٍ, ايكدددشٝض اٱغددد٬ّ ضاٜددد١ هبدددٌ

 ٚايكٝددداز٠ ايطٜددداز٠ ا٭ٍٚ:: ُٖٚدددا عُبدددُٝـب, بعٓكدددطٜٔ _غدددعٛز

 ايهدطِٜ.  اهلل ٚنتدا   ايؿدطٜؿـب  اسبطَـب ٚخس١َ اٱغ١َٝ٬,

ٔ  ٚايجدداْٞ:   بددـب  ايساخًٝدد١  ايًشُدد١  قدد٠ٛ  دددطا٤  ٚا٫غددتكطاض  ا٭َدد

ٌ  ٜٚٴددجً. ا٭َددط ٠٫ٚٚ ايؿددعب  ايسٚيدد١ هلددصٙ ٜددٛزٸ ٫ َددٔ ٖددصا ندد

ٕ  غدٛا٤  اشبً,  اقتكداز١ٜ,  َطداَع  أٚ غٝاغد١ٝ,  ٭غدطاض  ندا

 تًددو دعددٌ يبددا ؛(َٓشًدد١ أٚ َػايٝدد١) َٓشطؾدد١ زٜٓٝدد١ تٛدٗددات أٚ

٘  تتُٝٸدع  َدا  غدًب  نٝؿ١ٝ ع٢ً دبتُع ايؿطم  ايعطبٝد١  اىبًُهد١  بد
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 َدددٔ ٚشيدددو – اهلل أعذدددعِٖ – ٖسؾددد٘ ندددٌ يٝشكدددل ايػدددعٛز١ٜ

 _اٱبان١ٝ ايٖٛاب١ٝ ٚغِ غ٤ٛ َػتػ١ً_ ش١ٖٝٓ قٛض٠ ضغِ خ٬ٍ

ـ  ايػدعٛز١ٜ,  بايسٚيد١  خاق١ زع٠ٛ بأْٗا ٔ  ربداي  اسبٓٝدـ,  ايدسٜ

ِٸ ؾ ْٗدا ٫  ٚايتؿطز؛ اٱقكا٤إفب  ٚتٓازٟ ٌ  إٔ تػدتشل  َٚٔ ث  تٴُجٸد

ٝٽددا ٚتٴؿددّهو ٚقٝددازتِٗ, اىبػددًُـب  ٱػبدداز اْكػدداَات بٗددا زاخً

 .بٗا كبٝٸعت اير ايًش١ُ تٴؿتٸا

 ـ  عًٝد٘,  ايرتنٝدع  ؼبتاز ايصٟ ٚا٭َط ٔ  نٝد ٕ  إٔ مبهد  تهدٛ

ٝٽدددا, ايٛقا٥ٝددد١: بطاصبٓدددا ٚادتُاعٝٽدددا  ٚإع٬َٝٽدددا, ٚتطبٜٛٽدددا, زٜٓ

 ايسعٛات, بٗصٙ اىبًُه١ زاخٌ َٔ ٜتأثط ايبعض ٫ ست٢ ؾاع١ً؛

 ٖدصٙ  عدط٣  ْكدض  ع٢ً تعٌُ أزا٠ ٛاتٚست٢ ٫ تهٕٛ ٖصٙ ايسع

 اىبًُهددد١ اغدددتشكام عدددسّ عًددد٢ َػددددطٶا ؾددداٖسٶا أٚ ايًشُددد١,

ٔ  يددصا اٱغدد١َٝ٬؛  ا٭َدد١  يكٝدداز٠ ايػددعٛز١ٜ  ايعطبٝدد١  ا٭ُٖٝدد١  َدد

 ٕ  َددٓٗر ٚؾدل  ناؾد١  ايؿ٦دات  بددـب اسبدٛاض  ثكاؾد١  تٓؿدط  إٔ قبهدا

٘  نتب سسٸزتٗا اير اشب٬ف ٚآزا   اىبػدتكا٠  اىبتدككد١  ايؿكد

 سٝدح  شيو؛ ع٢ً اتؿام يسٜٓا ٜهٕٛ ٚإٔ ايػُش١, ايؿطٜع١ َٔ

ٟ  ايددر  ا٫خددت٬ف  ْكدداٍب إٕ ٝٶددا  دبددط ٔ  ساي  إشا دباٚظٖددا  مبهدد

 .اشب٬ف ؾك٘ َعاًٜ ٚؾل دٛزتٗا نٴبطا

 :٘ٔاملداخالت سْل الكض 

 ّددلٔ٘ املصطلح ّالدالل٘: الٍْابٔ٘

ٕ   سدا  . ز بُٓبط ٔ  اهلدسف  اىبطظٚقدٞ, ؾد  ِ  ٖدصا  إتد٬م  َد  ا٫غد

ٔ  ضبُس ايؿٝذ زع٠ٛ ع٢ً ٘  عبدسايٖٛا ؛  بد ّ  قدٛضتٗا,  يتؿدٜٛ  ٚإٜٗدا

٘  ٜٴدطاز  طبتًدل  ٚؾهدط  دسٜدس  زٜٔ ٖصا إٔ ايٓاؽ إفب  تٓتػدب  أْٗدا  بد

 ىبددعزى, ْػددب١ اىبعزنٝدد١ غددطاض عًدد٢ دسٜددس, يددسٜٔ طبددرتع ضدددٌ
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 ْػدب١  ٚايبٗا٥ٝد١  يعضازؾا, ْػب١ ٚايعضازؾت١ٝ ىباْٞ, ْػب١ ٚاىبا١ْٜٛ

إفب  ْػدب١  ٖٚاب١ٝ سطن١ ٖصٙ يًٓاؽ: ٜكٛيٕٛ ثِ َٚٔ عباؽ؛ يًبٗا٤

 ٖٚدصا  َٓٗدا,  ايٓداؽ  ٜٓؿِّدطٚا  ستد٢  يٖٛدا ؛  عبدس  بٔ ضبُس َ٪غػٗا

 . ايؿسٜس ٚيٮغـ ايٓاؽ, َٔ نجً َع سسخ َا

 أتدد٢ بددٌ اعتبداتٞ؛  أٚ عؿددٟٛ بؿددهٌ ٜٴطًدل  مل ا٫غددِ ٖدصا  إٕ

٘  ٚاسبكٝك١ اىبًُه١. خكّٛ َٔ ٚربطٌٝب َطادع١ بعس ٕ  أْد  ًب ندا

 أؾطٜكٝددا, مشدداٍ ًب اشبددٛاضز يددبعض زٚيدد١ اهلذددطٟ ايجدداْٞ ايكددطٕ

ٔ  عبدسايٖٛا   إفب َ٪غػٗا ْػب١ ؛(ايٖٛاب١ٝ) امسٗا ٔ  بد  عبدسايطهب

 ايػدد١ٓ, أٖددٌ ساضبددا يًػاٜدد١, غدد١٦ٝ سطندد١ ٚناْددا ضغددتِ. بددٔ

 نُدا  ايٓبٜٛد١,  ايػد١ٓ  ٚعّطًدا  َعٶدا,  ٚايؿدٝع١  ايػد١ٓ  أٌٖ ٚأبػها

 َٔ نجً ٖٚانبٗا اىبػًُـب, غا٥ط ؾُكتٗا اسبر, ؾطٜه١ عّطًا

 .ايؿطم ٚعًُا٤ ٚاىبػط  ا٭ْسيؼ عًُا٤

 ايتُٗد١  ٖدصٙ  ًٜكدكٛا  إٔ ٜطٜسٕٚ ٚناضٖٖٛا اىبًُه١ ٚخكّٛ

 ْؿدط نبٝعٓا اٱق٬س١ٝ اير عبسايٖٛا  بٔ ضبُس بسع٠ٛ ايؿٝذ

 .بٗا ْٚعتع

 َٚددٔ عبددسايٖٛا , بددٔ ضبُدس  ايؿددٝذ بددسع٠ٛ ٚأنداف: أؾتدددط 

 ٖددٞ ؾكددٌب. بايٖٛابٝدد١ تػددُٝتٗا ٚضا٤ ا٫ْػددٝام أض٣ ٫ بٗددا اعتددعاظٟ

 خكدَٛٓا .. عبسايٖٛا  ٖٚٞ زع٠ٛ اق٬س١ٝ بٔ ضبُس ايؿٝذ زع٠ٛ

 زعدد٠ٛ عًدد٢ قاَددا إسٝا٥ٝدد١ زعدد٠ٛ ٖددٞ.. ,"ايٖٛابٝدد١" عًٝٗددا أتًكددٛا

 ٚايػدد١ٓ, ايهتددا  َددٓٗر عًدد٢ اٱغدد٬ّ بددآزا  إفب ايتُػددو ايٓدداؽ

 ؾهددطٶا بددصاتٗا ٖددٞ تكددبض ؾهٝددـ.. ايكدداح ايػددًـ ْٗددر ٚعًدد٢

 .اٱغ٬ّ يػً ايسع٠ٛ ٱق٬ح إ٫ أتا َا ٖٚٞ ْسعٛ ي٘,

ً   قدداح بددٔ اهلل عبددس. ز ٜٚددط٣  تطددطح إٔ اسبُددٛز أْدد٘ ٫ ندد

ِ  َكطْٚد١  َؿطز٠ ؛ ٭ْٗا(ٖٚاب١ٝ)  َؿطز٠ ٌ  ايدسع٠ٛ,  قداسب  باغد  َجد
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َٶددا: ْددطزٸز َدا  ٔ  ايؿددٝذ قدداٍ زٚ  ٚضقبددا عجددُٝـب, ابددٔ ٚايؿددٝذ بدداظ, ابد

 (.ايعج١ُٝٓٝٝ/ ايباظ١ٜ) نُجٌ عًُٝٗا َكطًض ْطًل

 عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ بدد٘ دددا٤ َددا إٔ ْددطؾض نٝددـ

ٌ  ًب اسبطند١  سطند١,  إْٗا ْٚكٍٛ: ؾهطٶا, يٝؼ ٔ  ْابعد١  ا٭قد  َد

ِ  ًب تعدي  سطند١  . َؿطز٠(.ؾهط)  مل ؾد٤ٞ  إسدساخ  ا٫دتُداع:  عًد

 .٬ًعُ أٚ ٫ًنإ قٛ غٛا٤ أٚنض, بكٛض٠ أت٢ أٚ سسٚث٘, ٜػبل

 أتًكدددٛا اىب٪ضخدددٕٛ )َعُبُٗدددِ(: زٖدددٝـ بدددٔ خايدددس. ز ٚتػدددا٤ٍ

ٔ  خدطز  جملتُدع  تكدشٝش١ٝ  زع٠ٛ عًٝٗا ِ  عد  ايكدشٝض  اٱغد٬ّ  تعدايٝ

 ؾهطٶا؟ أٚ سطن١ عًٝٗا ْطًل ؾًُاشا ,(اسبكٝك١ ٖٚٞ)

 عًٝٗددا ْطًددل: اسبُددٛز قدداح بددٔ اهلل عبددس. ز ٚبددسٚضٙ أٚنددض 

٘  ىبدا  سطن١؛ ٔ  ضبُدس  ايؿدٝذ  زعد٠ٛ  ذبًُد ٘  أٚ عبدسايٖٛا   بد   ضغدايت

ٕ  بازبسٜدددس؛ يدددٝؼ ندددإ ٚإٕ ؾددد٤ٞ, إسدددساخ َدددٔ  حبهدددِ ندددٛ

ٌ  يدسٚضٙ  إلبدا  ايؿٝذ؛ يُبٗٛض غابًكا اٱغ٬ّ ٞ  ايؿاعد  ٜٴعدسٸ  ايتكدشٝش

ٞ  ,(سطن١) ايؿٝذ ب٘ َا قاّ ٌ  ايؿدٝذ؛  عًد٢  ٫ تعٝدب  َؿدطز٠  ٖٚد  بد

 .ايٓاؽ بـب خًٙ اْتؿط قِٜٛ ْهاٍ عٔ تٴعبٸط

 ٚيدددٛ إٔ ايٛقدددـ, ًب َؿددداس١ ٫: اىبددداٍ بٝدددا هبدددع٠. ز ٚقددداٍ

ٍ  ٫ أٜهٶا ٖٚاب١ٝ يطبٝعتٗا .. ٚايٓػب١ أقط  سطن١ ؾٝٗدا ..   إؾدها

ٖدٛ   يدسٜٓا  ىبطدعٗدا .. اىبؿده١ً   ْػدب١  سطنات بٗا اجملتُعات نٌ

 بٗا..  أ يكل ايصٟ ايػٝام

 َعطٝددات بعددض ًب ايعكددط١ٜ, خكٛقٶددا  َٚعاضندد١ ٚايتؿددسز

 ًب اىبددطأ٠ .. ٖددصٙ  ٚسكددٛم ايتػددًٝ ٖددٞ اىبعاقددط٠ ٚايعكٝددس٠ ..ايعكددط

 تعاضنددددٗا اىبعاقددددط٠ اسبهدددداض٠ َؿػددددطٚ ٜددددطاٙ َددددا حبػددددب دًددددٗا

 اىبٓطًكات. ٖصٙ َٔ ٜأتٞ َجكؿِٝٗ ٖذّٛ ؾ ٕ يصيو...ايٖٛاب١ٝ

سؿُبدد٘  _ غددًُإ اىبطظٚقددٞ إفب َكدداٍ يًًُددو   سددا . ز ٚأؾدداض

 إٔ ٚنٝددـ ايؿهددط٠, ايًٓسْٝدد١, ٜٛنٸددض" اسبٝددا٠"ًب قددشٝؿ١  _اهلل
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سؿُبدد٘ _ا٫خددت٬ف. ٚددا٤ ْددل َكدداٍ اىبًدو غددًُإ    ضبددٌ اىبكدطًض 

 عدسزٖا  ًب" اسبٝدا٠ " قشٝؿ١ ْؿطت٘ َا ع٢ً نُا ًٜٞ: اتًعٓا _اهلل

 ٫ًَكددا ْؿددطت إش ؛2010( َدداضؽ) آشاض 29 ا٫ثددٓـب ٜددّٛ ًب ايكددازض

 ٫ًَٚكدا  ايساٚز, بك٠ً يًسنتٛض٠" ايٖٛاب١ٝ, ايسع٠ٛ" بعٓٛإ: دٝسٶا

 بعٓدٛإ:  ْؿػٗا يًهاتب١ ,2010( أبطٌٜ) ْٝػإ 12 ا٫ثٓـب ّٜٛ ًب

 ًب ٚتعكٝبٶددا ,"ايػددًؿٞ ٚايؿددٝذ اٱبانددٞ ايؿددٝذ بددـب ايتدداضٜذ أَاْدد١"

 اشبًٝدددٌ عبدددساهلل بدددٔ شبًٝدددٌ ,2010 ْٝػدددإ 15 اشبُدددٝؼ ٜدددّٛ

 ".أغاؽ هلا يٝؼ ايؿٜٛعط ُْبط١ٜ" بعٓٛإ:

 ضبُدس  ايؿدٝذ  زعد٠ٛ  تػد١ُٝ  غدبب  اىبكدا٫ت  ٖدصٙ  تٓاٚيا سٝح

 َددداإفب  ٚإؾددداض٠ شيدددو. سٝددداٍ ٚايدددطأٟ بايٖٛابٝددد١, عبدددسايٖٛا  بدددٔ

 أندرب  ضؾدع  سؿ١ً َٓاغب١ ًب ايػابل سسٜجٞ ًب ايسع٠ٛ عٔ شنطت٘

 ايؿدٝذ  زعد٠ٛ  ؾإٔ ًب ايسضع١ٝ, ًب ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ يًًُُه١ عًِ

 .ايكشٝش١ َٚباز٥ٗا عبسايٖٛا  بٔ ضبُس

 ؽبًدٌب  ايهتابدات  بعض إٔ يًكاض٨ أٚنٸض إٔ اىبٓاغب َٔ ؾ ْ٘

 بددإٔ اعتكددازٶا ا٭خددط٣؛ ٚاىبكددطًشات بايٖٛابٝدد١ ايددسع٠ٛ ٚقددـ بددـب

 ضبُدس  ايؿٝذ زع٠ٛ إٔ اسبكٝك١ بُٝٓا ؾكٌب ؛ باىبكطًض ٜتعًل ا٭َط

 اىب٪غدؼ  اٱَاّ ْٚاقطٖا أٜٸسٖا اير _ اهلل ضهب٘ _ عبسايٖٛا  بٔ

٘  _ غدعٛز  بٔ ضبُس  ٚأسؿدازٙ  أبٓدا٩ٙ  شيدو  عًد٢  ٚاغدتُط  _ اهلل ضهبد

ٞ  إلبدا  ٖصا؛ َٜٛٓاإفب  ٔ  َبداز٨ إفب  يًعدٛز٠  زعد٠ٛ  ٖد ٞ  ايدسٜ  اٱغد٬َ

 .ايؿطٜؿ١ ايٓب١ٜٛ ٚايػ١ٓ ايهتا  ًب دا٤ت نُا

ٌ  عًد٢  ٜطًّدع  إٔ َٓكـ أٟ ٚب َهإ ٔ  ضبُدس  ايؿدٝذ  ضغدا٥  بد

 ايدسع٠ٛ  تًدو  ًب دسٜس ٚدٛز عسّ ي٘ يٝتبٝٸٔ ٚنتابات٘؛ عبسايٖٛا 

ٞ  َٚدا  ايػدًـ,  َٓٗر ٚؽبايـ ٚايػ١ٓ ايهتا  ؽبايـ  زعد٠ٛ  إ٫ ٖد

 ايدر  ايكاؾ١ٝ اٱغ١َٝ٬ يًعكٝس٠ ايكشٝش١ ا٭قٍٛإفب  ايعٛز٠إفب 

 .َٚٓطًكٗا أغاغٗا ٖٞ



10 

 

 –1026  1022  
35 

 ٭ٕ قدشٝشٶا؛  يدٝؼ  تبٝعٞ ؾ٤ٞ بايٖٛاب١ٝ ٚقؿٗا بإٔ ٚايكٍٛ

 .ٚاٱغا٠٤ ايتؿٜٛ٘ ٭دٌ اْطًل ايػايب ًب ايتػ١ُٝ تًو أغاؽ

 إٔ َددٔ ايؿددٜٛعط ضبُددس ايددسنتٛض شنددطٙ قبددا ٜتعًددل َددا أَددا

ٔ  عبدسايٖٛا   قازٖا اير اسبطن١ تًو اغتدسَٛا ايسع٠ٛ أعسا٤  بد

 اىبعطٚؾد١,  ايسٜٓٝد١  ا٭قٍٛ عٔ خاضد١ بػُات اتػُا اير ضغتِ,

 ًب اىبػدًُـب  يدس٣  َٚباز٥ٗدا  ايدسع٠ٛ  مسعد١  تؿٜٛ٘ شيو َٔ ٚايػطض

 تؿػددًات َددٔ ٚاسددسٶا ٜعددسټ ايتؿػددً ٖددصا ؾدد ٕ ايعطبددٞ؛ اىبػددط  بدد٬ز

 ٖددصا ٚضؾددض. ايددسع٠ٛ عًدد٢" ايٖٛابٝدد١" اغددِ إتدد٬م ٭غددبا  عسٜددس٠

 زعدد٠ٛ تؿددٜٛ٘ بٗددا ق كددس ايددر اسبًُدد١ ٭ٕ َٓاغددبٶا؛ يددٝؼ ايتؿػددً

ٔ  ضبُس ايؿٝذ  ايٓطدام,  ٚاغدع١  ناْدا  اٱقد٬س١ٝ  عبدسايٖٛا   بد

 .ايٛسٝس ايتؿػً يٝؼ ٚيهٓ٘ ايعطبٞ؛ اىبػط  َٓطك١ شيو ًب قبا

 َكددددطًض إٔ َددددٔ اشبًٝددددٌ خًٝددددٌ ايهاتددددب شنددددطٙ َددددا أَدددا 

 _ضأٜددٞ ًب _ ؾٗددصا ا٭ضبعدد١, اىبدصاٖب إفب  ْٴػددب َددا ٜٴُاثددٌ" ايٖٛابٝد١ "

٘  ددا٤  َدا  بإٔ ٖٛ ايكٍٛ ا٭َط بٗصا ايكٍٛ ٭ٕ قشٝض؛ غً  ايؿدٝذ  بد

 عًددد٢ ٚآضا٥ددد٘ ؾتددداٚاٙ ًب ٜػدددتٓس ايؿدددٝذ إٔ نُدددا دسٜدددس, َدددصٖب

 أقددبشا" ايٖٛابٝدد١" إٔ َددٔ ايهاتددب شنددطٙ َٚددا. ا٭ضبعدد١ اىبددصاٖب

ٗٶددددا  ايػددددًؿ١ٝ ٭ٕ أٜهٶددددا؛ قددددشٝض غددددً ؾٗددددصا يًػددددًؿ١ٝ, آخددددط ٚد

 ًَتددعّ َددٓٗر َددٔ ايكدداح ايػددًـ عًٝدد٘ نددإ َددا ٖددٞ ايكددشٝش١

ٔ  ضبُدس  ايؿددٝذ ٚزعد٠ٛ  ٚايػد١ٓ.  بايهتدا   إفب  عددٛز٠ عبدسايٖٛا   بد

 نُدا  امسٝد١  أٚ سعب١ٝ ٭غطاض ايػًؿ١ٝ تػتدسّ ٚمل اىبٓٗر, شيو

 .ايؿسٜس يٮغـ اسبسٜح, عكطْا ًب ؾاع

ٌ  ايهاتب أقشِ نُا ٌ  خًٝد ٘  ًب اشبًٝد  أخدط٣,  قهداٜا  تعكٝبد

 ايػًؿ١ٝ ٚيباضغداتٗا  َهاَـب إق٬حإفب  ساد١ً ٖٓاى إٔ ضأٜ٘ َجٌ

 ٖٚٓا ايساخٌ, َٔ عبسايٖٛا  بٔ ضبُس ايؿٝذ زع٠ٛ أغاغٗا اير
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 تًدددو ٖٚدددٞ ايدددسع٠ٛ, َهددداَـب ب قددد٬ح ْطايدددب نٝدددـ: ْتػدددا٤ٍ

 ايٓب١ٜٛ؟ ٚايػ١ٓ ايهطِٜ ايكطإٓ بٗا ْاز٣ اير اىبهاَـب

 دسٜدسٶا,  َٓٗذٶدا  يٝػدا  عبدسايٖٛا   بٔ ضبُس ايؿٝذ زع٠ٛ إٕ

 إٔ ٜػددتطٝع َددٔ بددإٔ اىبٓددازا٠ ٖٓددا ٚأنددطٸض دسٜددسٶا, ؾهددطٶا ٚيٝػدا 

٘  ايؿدددٝذ نتابدددات  ًب ػبدددس  ايهتدددا ,  عًددد٢  خدددطٚز أٟ ٚضغدددا٥ً

 .ب٘ ٜٚٛادٗٓا ٜربظٙ إٔ ؾعًٝ٘ ايكاح؛ ايػًـ ٚأعُاٍ ٚايػټ١ٓ,

 َدددٔ ٚضا٤ ا٫ْػدددٝام عدددسّإفب  ٚايبددداسجـب أزعدددٛ ايه تٸدددا  يدددصا

 َكددطًض؛ صبددطز ٚأْدد٘ ,"ايٖٛابٝدد١" َكددطًض ؾددذٸ ًب بددايٛقٛع ٜٓددازٟ

ٔ  اسبكٝكٞ اهلسف ٖ٪٤٫ ٜتٓاغ٢ بُٝٓا  اىبكدطًض؛  ٖدصا  ْؿدط  ٚضا٤ َد

 َهددداَـب ؾٝٗدددا يدددٝؼ ْٚكٝددد١ قدددشٝش١ غدددًؿ١ٝ زعددد٠ٛإفب  يٲغدددا٠٤

 ضبُددس ْبٝدد٘ بدد٘ أَددط َٚددا ايهددطِٜ, ايكددطإٓ ًب دددا٤ عُددا ربتًددـ

٘  ٖدصا  إٔ ٚخباقد١  .(ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) ٔ  ددا٤  ايتؿدٜٛ  دٗدات  َد

 َٚا د١ٗ, َٔ ايكاؾ١ٝ ايسع٠ٛ تًو ب٘ تكّٛ َا هلا ٜطٚم ٫ َتعسز٠,

 ٚذبؿددِب ,٫ًأٚ ايددسٜٔ عًدد٢ تكددّٛ إغدد١َٝ٬ زٚيدد١ قٝدداّ َددٔ إيٝدد٘ أزٸت

ّ  ايٓدداؽ سكدٛم   ايػددعٛز١ٜ ايسٚيد١  ٖٚددٞ ايؿدطٜؿـب,  اسبددطَـب ٚربدس

 نبٝعٶددددا, اىبػددددًُـب يتدددددسّ ايددددب٬ز, ٖددددصٙ ًب اهلل َّهٓٗددددا ايددددر

 .تعاٍ َٚا أغاغ٘ ع٢ً قاَا ٭ْٗا ايسٜٔ؛ ٖصا ع٢ً ٚذباؾِب

 ًب اىبٓؿدددٛض غدددًُإ اىبًدددو اسبددداضثٞ إٔ ضأٟ ؾٗدددس. ز ٚأٚندددض

 ن تٸددا  َددع ٚسددٛاضٶا" تعكٝبٶددا"  بكددؿت٘ ْٴؿددط إلبددا بعٝٓٗددا؛ قددشٝؿ١

 ٚيدٛ أضاز  أخدط٣,  آضا٤ ٖٓاى ٜهٕٛ ٭ٕ ؾٗٛ قابٌ آخطٜٔ, ٚباسجـب
٘  ٜهٕٛ إٔ _اهلل سؿُب٘_ َٶدا  قٛيد ٕ  يًه تٸدا ؛  أٚ يًبداسجـب  ًَع  يهدا

 ًب .. عبٔ( ٬ًَج أَط أٚ َطغّٛ) ٚتعُُٝ٘ يٓؿطٙ آخط ٬ًؾه اختاض

 .اىبجكـ غًُإ أَاّ اسباي١ ٖصٙ

ٔ  ؾهاًندا  يٓدا  إٔ أعتكس ٫ٚ  أَدطٶا  ٜعدس  مل ٖٚدصا  ايٖٛابٝد١,  َد

ٔ  اٱيػدا٤  ْٴكطٸض حبٝح ٚسسْا, ؽبكٓا ٘  عسَد٘,  َد  ايعدامل  ؽبدلٸ  إْد
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 أ٫ اسبايدد١ ٖددصٙ ًب ٚا٭غددًِ ايٖٛابٝدد١, َكددطًض ٜددطزٸز ايددصٟ نًدد٘

 بأْٗدا  ايؿدٝذ  زعد٠ٛ  عٔ ٜٴكاٍ َٔ إٔ َاْع ٫ بٌ اىبكطًض؛ َٔ ْطتا 

ِ  إيٝد٘,  ْػب١ ٖٚاب١ٝ ٞ  ْػدع٢  ثد ً إفب  بايتداي ٘  اىبكدطًض  تطٗد  ٚتٓكٝتد

ِ  َٔ ب٘ أ يكل يبا ً  تٗد ٘  ايتؿطٜدل  ٚندصيو  قدشٝش١,  غد  ٚبدـب  بٝٓد

ٔ  غًٙ ُٸدست  اىبؿدب١ٖٛ.. يكدس   ايكسمبد١  اسبطندات  َد ّ  إٔ تع  اغدتدس

 ًب َؿدددددداس١ ٫ ٭ْدددددد٘ ..اخل سطندددددد١ زعدددددد٠ٛ,: َتعددددددسز٠ قددددددؿات

 اىبكطًشات.

عداَـب ؾُٝدا    تدٛدٗـب  اىبٛغد٢ إٔ يدسٜٓا   َػؿط. ٚبسٚضٙ أٚنض أ

 مل ايٖٛابٝد١  إٔ ا٭ٍٚ:.. ؽبلٸ قه١ٝ ايٖٛاب١ٝ, ٚيعًدُٗا َتٓاقهدـب  

ِ .. دبسٜسٜد١  إقد٬س١ٝ  زعد٠ٛ  غد٣ٛ  تهٔ  ْتُجٸًدٗا  إٔ إ٫ ًْبدح  َدا  ثد
 طبتًددـ نددٌ بددطؾض غددًٛنٝٽا _اىبٓدداقض اٯخددط ايتٛدٸدد٘ ٖٚددصا_

ـ  خطدا   غداز  يكدس .. عكٝس٠ ٚنأْٗا ٚطبايـ  قبدا  _ ازبعٜدط٠  ٚقد

ٌ  ؾٝٗا ٌ  ٚاسبذداظ  ٚا٭سػدا٤,  ٚاىبسٜٓد١,  َهد١,  أٖد  ٚايبدسع؛  بازبٗد

ِ  َدع .. ٚايؿدطنٝات  بٌ ٕ  ايعًد ٔ  عًُدا٤  بدأ  تًدو  ًب ٜٓكطعدٛا  مل ايدسٜ

 ٖدددصا تهدددطٜؼ   اىبصٖبٝددد١ ا٫خت٬ؾدددات بدددسع٣ٛ ٚإلبدددا ايؿدددرت٠,

 .اشبطا 

 َػدددُٝات ًب ايعُبدددِٝ اٱغددد٬ّ ذبذدددِٝ ٜهدددطٸؽ َدددٔ عبدددٔ

( ايٖٛابٝدد١) قبػددُٝات ًَعَددٕٛ عبددٔ اىبٗددِ: ٖددٌ ٚايػدد٪اٍ.. ضبددسٚز٠

ٖٶدددا تكدددبض ستددد٢ عٓٗدددا ٚايدددسؾاع ٚعبٖٛدددا,( ايػدددًؿ١ٝ)ٚ ٝٽدددا ادبا  زٜٓ

ٝٽددا  إٔ ا٭ٚفب إٔ أّ.. يٲغدد٬ّ ايعدداّ اٱتدداض نددُٔ سددسٚزٙ يدد٘ زاخً

 ايؿكٗٝددد١ ا٫خت٬ؾدددات ندددٌ ذبدددٟٛ عاَددد١ إغددد١َٝ٬ َُبًددد١ ْبكددد٢

 اىبكسغدات  ٚباعتبداض .. نسٚي١ اٱغ٬َٞ َٛقعٓا باعتباض ٚاىبصٖب١ٝ,

 َؿاضبِٗ؟ اخت٬ف ع٢ً اىبػًُٕٛ بػببٗا إيٝٓا ٜؿس اير

ٟ  ايٛقدا  ٚغٝأتٞ.. اٱتاض أظ١َ أٚدس َٔ عبٔ  ْػدتطٝع  ٫ ايدص

 أضزْا. ٚإٕ.. َٓ٘ اشبطٚز
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 إٔ ايٖٛاب١ٝ ع٢ً نبٝعٶا ْتؿل يعًٓا :ايهٛؼبٞ عبساهلل. أ ٚقاٍ

 ٖددسؾٗا إقدد٬س١ٝ, سطندد١ أٚ زعدد٠ٛ َددا ٖددٞ بكددسض َددصٖبٶا يٝػددا

٘  عًدل  يبدا  ٚتٓكٝت٘ ايسٜٔ دبسٜس ٔ  بد ٘  ؾدٛا٥ب,  َد ٘  ٚتكسمبد  بكدٛضت

٘  اهلل قد٢ً  _ ضبُدس  بٗدا  ددا٤  اير ايكشٝش١ ِ  عًٝد ٞ  _ٚغدً  ٚبايتداي

 ًب َا ٖٞ بكسض تبٓاٖا ؾُٝٔ ٫ٚ دٖٛطٖا, ًب يٝػا اىبؿه١ً ؾ ٕ

 ًب ضأٚا يبدددٔ أعدددسا٥ٗا, ٚندددصيو ٚتابعٝٗدددا, َتًكٝٗدددا َدددٔ بعدددض

 .سٝا٠ َٚٓٗر بٛقؿ٘ ضغاي١ ايكشٝض اٱغ٬ّ عٛز٠ ظباسٗا

ٟ  اىبعٓد٢  عٔ ايًػ١ قٛاَٝؼ ًب ٚقس حبجا ٞ  ايًػدٛ  ٚا٫قدط٬س

 أْٗدا  ؾٛددست  ؛"زعد٠ٛ " َؿدطز٠  ٚأٜهٶا ٜؿابٗٗا, َٚا" سطن١" ىبؿطز٠

٘  قاّ عُا تٴعبٸط ٔ  ضبُدس  ايؿدٝذ  بد ُٽدا  يدٝؼ  يدصيو  عبدسايٖٛا ؛  بد َٗ 

 .اىبهُٕٛ ع٢ً تطنٝعْا قسض ايكؿ١ ع٢ً ايرتنٝع

 اسبدددط٠ اىبٛغدددٛع١ ًب ٚدستددد٘ ؾٗدددٛ َدددا  أغددد٢, ا٭نجدددط أَدددا

ٔ  هلدا  تعطٜـ َٔ" اايٜٛهٝبٝسٜ"  ٚغٝاغد١ٝ  َصٖبٝد١  سطند١ " أْٗدا  َد

ُٸٝا  قاّ ايصٟ عبسايٖٛا , بٔ حملُس اْتػبا ٭ْٗا بٗصا ا٫غِ؛ غٴ

ُٸٕٛ أْؿػِٗ اىبصٖب أتباع يهٔ ْٚؿطٖا؛ بايسع٠ٛ  ."ٖٚابٝـب ٫ ٜٴػ

ٞ  َكدسضٙ,  ؾدك١ٝ ايتعطٜـ َٔ ٜٚتهض  زٕٚ ٖسؾد٘,  ٚبايتداي

 ٚايددددد سكٝكتٗددددا. عددددٔ ٜٴعبٸددددط تعطًٜؿددددا أٚ يددددصيو تكددددشٝشٶا أدددددس إٔ

 عًٝدد٘؛ ٜٴعتُددس ضمسٝٽددا َكددسضٶا يٝػددا ناْددا ٚإٕ ,"اايٜٛهٝبٝددسٜ"

ٌٸ يهٓٗا  .بعهِٗ عًٝٗا ٜٚعتُس ايعاّ ايطأٟ ًب ت٪ثط تُب

ٌٴ ٚمل  ٚسددٍٛ ايددسع٠ٛ, سددٍٛ َػايطددات َددٔ أٜهٶددا اٱْرتْددا ؽبدد

 هلل, ايتٛسٝدس  إخد٬م  َباٖطٖدا  إٔ ددا٤  بعهدٗا  ًٚب ْؿػد٘.  ايؿٝذ

 يددٝؼ ٖددصا إٔ ٚاىبؿدده١ً ايؿددؿب. ٚإثدداض٠ اىبػددًُـب, كبعٜددل ٚباتٓٗددا

 بعددض ٜتبٓٸدد٢ َددٔ ايددساخٌ َددٔ ٖٓدداى إٕ بددٌ اشبدداضز؛ عًدد٢ َككددٛضٶا

ٚٸز ا٭ؾهاض ٖصٙ  ايهتابات ٚبعض تٜٛرت, ًب ٚانض ٖٚصا هلا, ٜٚٴط

 .ا٫دتُاع١ٝ ايًكا٤ات بعض ًٚب زٕٚ َٛاضب١, قطؼب١  ٚبأمسا٤
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 اىبػدددا٥ٌ ًب خاقددد١ اىبتؿدددسزٜٔ, بعدددض ا٭خدددط٣ ٚاىبؿددده١ً

 َهاْتٗدا  ٚهلدا  اىبتًكدٞ,  ًب تد٪ثط  ز١ٜٝٓ ضَٛظٶا مبجٸًٕٛ يبٔ اشب٬ؾ١ٝ

 .ٚأتباعٗا

 َدد٬ٝز قبددٌ عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ زعدد٠ٛ َبٗددطت يكددس

 ايجددأَ ايكددطٕ ًب ٚشيددو بٓا٥ٗددا, ًب أغددُٗا بددٌ ايػددعٛز١ٜ؛ ايسٚيدد١

 ظَدددإ يهدددٌ قددداسب١ مساٜٚددد١ ضغددداي١ تهدددٔ ٚمل اىبددد٬ٝزٟ. عؿدددط

ٞ   بكددسض  َٚهددإ,   يًتٓكددٝض  قابًدد١  بؿددط١ٜ  تكددشٝش١ٝ  زعدد٠ٛ  َددا ٖدد

 جبٖٛطٖا, َػاؽ زٕٚ ايعكط, َبطٚف تتطًب٘ َا ٚؾل ٚايتكشٝض

 َبدطٚف  ؾطنت٘ يبا َٓٗا َٚا قسض ايعَٔ, يصيو ٜكًض نإ ؾُا

 ذبدا  اىبًُهد١  تٛسٸدست  إٔ بعدس  ايعكدط  ٖدصا  ٜٓاغب ٫ قس اىبطس١ً؛

 .ٚاسس٠ ١ٜٖٛٚ ٚاسس٠, ضا١ٜ

َٚٔ داْب٘, تططٸم ز. عبساهلل بٔ قاح اسبُٛز إفب َػدأيتـب  

َٶدددا عًددد٢ َػددد٢ُ ٖدددصٙ      َٗدددتُـب بطأٜددد٘؛ ا٭ٚفب: ٖٚدددٞ اشبددد٬ف زٚ

ايطغاي١ أٚ ايسع٠ٛ. ٚايجا١ْٝ: تهُٔ ًب ايتططٸم إفب ايؿدك١ٝ اير 

ضقبا ناْا غببٶا ًب ؾِٗ بعض اجملتُعات ايدر تدتِٗ زعد٠ٛ ايؿدٝذ     

تططؾٝد١ تد٪زٟ إفب ْؿد٪ إضٖدا ,     ضبُس بٔ عبسايٖٛا  بأْٗا زع٠ٛ 

ٖٚددٞ ايؿدكدد١ٝ اىبٓتُٝدد١ إفب / عبدددسايٖٛا  بددٔ عبددسايطهبٔ بدددٔ      

ضغدددتِ, ابدددٔ َ٪غدددؼ ايسٚيددد١ ايطغدددت١ُٝ ايدددر ٖدددٞ عًددد٢ اىبدددصٖب    

 _تددْٛؼ –اٱبانددٞ, ايددر تأغػددا ًب بدد٬ز اىبػددط  ايعطبددٞ )يٝبٝددا 

ّ, ٚايدددر أ تًدددل عًٝٗدددا ايدددسع٠ٛ   909 –ّ 776ازبعا٥دددط( َدددا بدددـب  

 ايٖٛاب١ٝ َٔ قٹبٌ أٌٖ ايػ١ٓ ٚازبُاع١ ًب ب٬ز اىبػط .

إٕ اىبؿدددطزات ايدددر اضتبطدددا بايؿدددٝذ ضبُدددس بدددٔ عبدددسايٖٛا   

بددـب اجملتُددع  ٬ًٚأْؿدد٦ا أؾددب٘ با٫تٗاَددات؛ ٖددٞ ضبددٌ خدد٬ف أقدد   

ايػعٛزٟ خاق١, ٚبعض اجملتُعات ًب بعض َٔ ايسٜاض اٱغد١َٝ٬  
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ٛا  ايهًُددات ٚتًكددكٗا بطبٝعدد١ ضغدداي١ ايؿددٝذ     ايددر تٴذاْددب قدد  

ِٸ ؾهٌ َا ٜٴططح َٔ َػدُٝات, َجدٌ    ضبُس بٔ عبسايٖٛا ؛ َٚٔ ث

ؾهط(؛ أدعّ بإٔ تعطٜـ نٌ َؿطز٠ َٔ ٖصٙ  –زع٠ٛ  –) سطن١ 

ُٶا ًب       َٶدا ٚٚقد اىبؿطزات تػبٸبا ًب َؿداِٖٝ َٚػايطدات أٚددست اتٗا

ضبُدس بدٔ   غً ضبً٘ دباٙ ايدسع٠ٛ ايتذسٜسٜد١ ايدر قداّ بٗدا ايؿدٝذ       

 عبسايٖٛا .

ٚإٕ ناْا تًو اىبؿطزات ٖدٞ ايػدبب ًب إيكدام ايدتِٗ عًٝٓدا؛      

بٛقدددؿٓا صبتُعٶدددا غدددعٛزٜٽا, أَددداّ تعطٜدددـ ٜعٓددد٢ َدددٔ قٹبدددٌ ؾ٦دددات      

   ٛ بٓددا  اصبتُعٝدد١ اغددتٓازٶا إفب أٖددٛا٥ِٗ أٚ اعتكددازاتِٗ, إفب إٔ ٚقددً

إفب زضد١ ا٫تٗاّ بدسٜٓٓا اٱغد٬َٞ َدٔ أْد٘ غدبب ْؿد٪ اٱضٖدا  أٚ        

٪زٟ إفب َعددازا٠ اٯخددطٜٔ, ؾددصاى ؾددأِْٗ, ٚعبددٔ َددٔ    ايتطددطف اىبدد

 سكٓا إٜهاح سكا٥ل َا تككسٙ زع٠ٛ ايؿٝذ ضبُس بٔ عبسايٖٛا .

إٕ تًددو اىبؿددطزات صبتُعدد١ تٴعددرب عددٔ َؿٗددّٛ ٚاسددس, ٖٚددٛ إٔ       

ٖددددسف زعدددد٠ٛ أٚ ضغدددداي١ ايؿددددٝذ ضبُددددس بددددٔ عبددددسايٖٛا  زعدددد٠ٛ   

إقدد٬س١ٝ, ٚأْٗددا تٛنٸددض َؿٗددّٛ ايعبددازات ايػدد١ًُٝ ًب ظَددٔ نددإ   

زٙ َُبددددداٖط ايؿدددددطى, ٚصبدددددا٫ت ايتٛغدددددٌ, ٚايؿدددددؿاع١,     ٜػدددددٛ

 ٚا٫غتعا١ْ, ٚا٫عبطاؾات, ٚاشبطف, ٚايبسع.

ٚايعذٝب ًب ا٭َط َٚا ْعٝبد٘ سكٝكد١ إٔ تتدأت٢ تًدو ا٫تٗاَدات      

َدددٔ أْددداؽ َػدددًُـب, ٜتبعدددٕٛ صبتُعدددات عطبٝددد١ ٚإغددد١َٝ٬ ندددإ  

ٜٴؿدددرتض َدددِٓٗ إٔ ٜهْٛدددٛا عْٛٶدددا يدددسع٠ٛ ندددإ هلدددا زٚض ؾاعدددٌ ًب  

ٝٸض اهلل هلددا زعدد٠ٛ َباضندد١      تكددشٝض َؿدداِٖٝ   َػًٛتدد١, ٚايددر قدد

أغُٗا ًب َبٗدٛض ايتكدشٝض جملتُدع أغاغد٘ ايتٛسٝدس اشبدايل هلل       

 غبشاْ٘ ٚتعافب.

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣, ؾ ٕ اسبسٜح عٔ ؾدك١ٝ عبدسايٖٛا  بدٔ   

عبسايطهبٔ بٔ ضغتِ اشباضدٞ اٱبانٞ, ٚايع٬ق١ ايتاضؽب١ٝ ايدر  
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ح ٜطٍٛ, ٚقس أؾدطز  بٝٓٗا ٚبـب ايؿٝذ ضبُس بٔ عبسايٖٛا , سسٜ

بددٔ غددعس ايؿددٜٛعط نتابٶددا ذبددا اغددِ      َعددايٞ ايددسنتٛض/ ضبُددس   

تكددشٝض خطددأ تدداضؽبٞ سددٍٛ ايٖٛابٝدد١(. ٚقددس نددإ غددبب ٖددصا        )

ٕ    _ٚب ػباظ_ايتأيٝـ  ّ  ًب َكس١َ ٖدصا ايهتدا , َدٔ أ  زعد٠ٛ  خكدٛ

 أضبددا  َددٔ, اسبددل اهلل زٜددٔ ٚأعددسا٤ عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ

 ىبددٔ ٚايتكددسٟ اهلل, ْددٛض إتؿددا٤ ٜطٜددسٕٚ يبددٔ ايسْٜٝٛدد١, اىبكدداح

 َددٔ ضغددً٘ بدد٘ ٚأضغددٌ اهلل, بدد٘ أَددط ايددصٟ ايتٛسٝددس ؼبّكددل إٔ ٜطٜددس

 .ايؿطى(( َساخٌ َٔ ٚتٓك١ٝ ٚتطبًٝكا, ))زع٠ٛ, آخطِٖإفب  أٚهلِ

 ًب إباند١ٝ  خاضدٝد١  زعد٠ٛ  ٜٚهٝـ ًب ايكٍٛ: إٕ أٚي٦و ٚدسٚا

 ْػب١ ايٖٛاب١ٝ؛ باغِ اهلذطٟ ايجاْٞ ايكطٕ ًب ْؿأت إؾطٜكٝا مشاٍ

, اٱبانددٞ اشبدداضدٞ ضغددتِ بددٔ عبددسايطهبٔ بددٔ عبددسايٖٛا إفب 

ٔ  ٚا٭ْدسيؼ  اىبػدط   عًُا٤ َٔ ؾتا٣ٚ ٚٚدسٚا  ددا٤  أٚ عاقدطٖا  يبد

 اهلُدددِ؛ ٜٚدددٓٗض ايػدددطض, ؼبّكدددل ٬ًعددداد ؾددد٦ٝٶا ؾدددأضازٚا بعدددسٖا,

 اٱغدد١َٝ٬, ايددسا٥ط٠ تٛغددع َددٔ خًٛؾددا ازبسٜددس٠؛ ايددسع٠ٛ ٱغدهات 

ّ  ايدر  يًدسع٠ٛ  َٓاقدط٠  ا٭ٚفب ايػدعٛز١ٜ  ايسٚي١ قاَا سٝح  بٗدا  قدا

ٔ  ضبُدس : اٱَداَـب  ٜس ؾتكاؾشا عبسايٖٛا , بٔ ضبُس ايؿٝذ  بد

ٔ  ٚضبُدس  غعٛز, ّ  ًب _اهلل ضهبُٗدا  _ عبدسايٖٛا   بد  ٖدد 1157 عدا

 .ايتبًٝؼ ٭َا١ْ ٚأزا٤ اهلل, يسٜٔ ْكط٠ ايسع٠ٛ؛ بٗصٙ ايكٝاّ ع٢ً

إفب  اَتددست سٝددح ٚتأٜٝددسٶا, ٫ًقبددٛ ايددسع٠ٛ ٚيكٝددا اهلل ّٚٚؾددل

ٔ  ايعًُدا٤  بٗدا  ٚتدأثط  نًد٘,  اٱغ٬َٞ ايعاّ  ًب ٚبدسأٚا  اسب ذٸداز,  َد

 . ب٬زِٖ ًب ْؿطٖا

 ًب ي١ايهدددا ٚٚددددسٚا آثاضٖدددا, َدددٔ زْٜٝٛٽدددا اىبٓتؿعدددٕٛ ؾدددداف

ٕ , ايطغدت١ُٝ  ايٖٛاب١ٝ  ؾٓبؿدٛا  ايتداضٜذ,  غدذ٬ت  ًب خربٖدا  اىبدسؾٛ

 ايكددسِٜ ايجددٛ  ب يبدداؽ ؾطقدد١ سٛهلددا, ٚناْددا  ايعًُددا٤ ؾتددا٣ٚ ًب
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 أضبدا   ٭ٕ ايٓؿدٛؽ؛  ًب قدس٣  اٱؾداع١  ٚٚددست  ازبسٜدس٠,  يًسع٠ٛ

ٕ  عداز٠  ٚايتؿٜٛ٘. ٚايٓداؽ  ايتُٜٛ٘ ًب دٗسٚا ايس١ْٜٛٝ اىبٓاؾع  ٜتًكؿدٛ

 . يًكسم ٚذبطِٜٗ اٖتُاَِٗ َٔ أنجط ايهص 

ًٶا زٚضٶا يٲؾدداعات ؾدد ٕ ٚيددص  ٚٚنددع اىبؿدداِٖٝ, تػددًٝ ًب نددب

 ؾِٗ. غ٤ٛ أٚ ١ْٝ حبػٔ ايٛاقع, تػاٜط تكٛضات

ٖٓا؛ َٔ أدٌ إَبٗاض َعًَٛات تكشٝش١ٝ ٚسذر أٚغدع  ٚأقرتح 

عٔ زع٠ٛ ايؿٝذ ضبُس بٔ عبسايٖٛا , ايطدٛع إفب نتا  َعدايٞ  

ُٶدا َٚد٪اظض٠     ٝٸِ, ٚظازٙ زع ز. ضبُس بٔ غعس ايؿٜٛعط؛ ؾٗٛ نتا  قد

تكسمب٘ َٔ يسٕ َعايٞ ايؿٝذ ايسنتٛض قداح بدٔ عبدساهلل ايعبدٛز     

 َسٜط ازباَع١ اٱغ١َٝ٬ غابًكا.

 

 بْصفَا أٓدْٓلْدٔا عام٘ / ضٔاضٔ٘:الٍْابٔ٘ 

 بدددا  َدددٔ اسبُدددٛز إٔ ايٖٛابٝددد١  ْاقدددط بدددٔ عبدددساهلل. ٜدددط٣ ز

 اىبددساضؽ َددٔ بػًٖددا لباٜعٖددا عٓددسَا اَتٝدداظ, بسضددد١ أٜددسٜٛيٛدٝا

 بعددددض ًب تكددددٌ ادتٗازٜدددد١, خكٛقددددٝات ؾًًٖٛابٝدددد١. ايؿهطٜدددد١

 َُبددددإ َددددٔ عددددسز ًب ؾتهددددٕٛ ,"ايٛنددددع" إفب َػددددت٣ٛ اسبددددا٫ت

 بًبددداؽ تًبٸػدددا ٚإٕ ايٛندددع١ٝ, با٭ٜدددسٜٛيٛدٝا أؾدددب٘ خكٛقدددٝتٗا

ٔ  عبتٴدٛٙ  َدا  ع٢ً ٚؾكٗا٩ٖا َٴُّٓبطٖٚا ٚاتهأ ا٫دتٗاز,  ايكٛاعدس  َد

  ايهددطضٜٔ, أخددـ ٚأبددٛا  ٚاىبؿاغددس, اىبكدداح ٚقٛاعددس ايؿكٗٝدد١,

 َددا عًدد٢ خددام بؿددهٌ شيددو ٜٚٓددسضز. ايددصضا٥ع ٚغددسٸ ٚا٭سددٍٛب,

 ايؿددٝذ ت٬َٝددص يددس٣ ٚاسبٝددا٠ يًهددٕٛ ُْبطتٗددا ًب يًٖٛابٝدد١ تطغٸددذ

ٔ  ٚأتباع٘, ِ  يبد  اشبكٛقد١ٝ  بدست  سٝدح  ايطمسٝد١؛  اىب٪غػد١  تبٓدتٗ

 إفب ايؿكدد٘ َٓٗددا إفب ا٭ٜددسٜٛيٛدٝا أقددط  بددست َُبدداٖط ًب تتؿددّهٌ

 ًب ندددايطأٟ دٖٛطٜددد١, قهددداٜا شيدددو َٚدددٔ ايكدددطٜض, ايؿدددطعٞ
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 نكٝدددداز٠ أخددددط٣ َُٗدددد١ ٚقهدددداٜا اىبددددطأ٠, ٚسذددددا  ا٫خددددت٬ٍب ,

 ازبُعدد١, قدد٠٬ غددً ًب ايتذاضٜدد١ احملدداٍ إغدد٬م ٚؾددطض ايػددٝاض٠,

 .  ايٖٛاب١ٝ عٓس ا٫ستػا  َُبإ َٔ ٬ًقًٝ يٝؼ ٚعسز

 نُددا _ أبٛابٗددا ٖٚددٛ أٚغددع  آخددط, بددا  َددٔ ايٖٛابٝدد١  يهددٔ

 أقددٍٛ عًدد٢ قاَددا  تكددشٝش١ٝ, ؾكٗٝدد١ عكا٥سٜدد١ سطندد١ _ٜبددسٚ

 ٚسذتٗدا  َطدعٝتٗدا  ًب ٚقٜٛد١  قا٥ب١ َت١ٓٝ أغػٶا ٚعبتا ايتؿطٜع,

 . باَتٝاظ ؾك١ٝٗ عكس١ٜ َسضغ١ بصيو ؾٗٞ ايؿطع١ٝ,

 إٔ _ايٓاقدد١ أْددـ ٚبددي اسبط٦ٝدد١ يُٓبطٜدد١ ٚؾًكددا_ ايٝددّٛ ٚاىبددأٍَٛ

ٌ  ْؿض ًب أْؿػِٗ ايٖٛابٕٝٛ ػبتٗس ٘   َدا  ند ٔ  بايٛندع  ٖدٛ أؾدب  َد

 ٚاسبٝددا٠, يًهددٕٛ ُْبطتٗددا ٚدبًٝدد١ ايتؿددطٜع, َكددسضٟ عددٔ ايٓكددٌ

 ٚإٕ ايبؿددط  قددٓع ٖددَٛٔ َددا  نددٌ عددٔ دط٦ٜدد١  تطادعددات ٚذبكٝددل

ٚٸيٛٙ,  َدا  خايؿدا  ٚإٕ اىبعكد١َٛ,  إفب ايٓكدٛم  ؾكٌب ٚا٫ستهاّ أ

 ايؿدٝذ  يسع٠ٛ اي٬سك١ ايكطٕٚ خ٬ٍ ي٘ أغػٛا أٚ ايٖٛابٕٝٛ اعتازٙ
 ايّٝٛ. ست٢ عكٛزٖا ناؾ١ ًب اىبباضن١ ايسٚي١ ٚقٝاّ _اهلل ضهب٘_

 إقدد٬ح سطندد١ يٝػددا ايٖٛابٝدد١ ايطزٜعددإ: إٕ خايددس. ٚقدداٍ ز

 إٔ حبهددِ ؛"غٝاغدد١ٝ أٜددسٜٛيٛدٝا" أٜهٶددا ٚيهٓٗددا ؾشػددب؛ زٜددي

 أعتكدس  ٫ٚ. َبٗٛضٖدا  َٓدص  اسبطند١  ٖدصٙ  تبٓٛا ايػعٛزٜـب اسبهاّ

ٞ  ؾاسبطن١ تبٓاٖا؛ َٔ أٚ اسبطن١ ٜعٝب ٖصا إٔ  ٫بدس  تدٓذض  يهد

 ناْددا ٚقددس ..اجملتُددع ًب يتتذددصض غٝاغدد١ٝ ساندد١ٓ هلددا ٜهددٕٛ إٔ

 .ايسضع١ٝ إَاض٠ ا٭ٚفب سانٓتٗا

 أٚ ايعٗدددس ًب يًشطنددد١ ايػٝاغدددٞ ازباْدددب ٬َسُبددد١ مبهدددٔ

ٔ  ضبُدس  ٚاٱَاّ عبسايٖٛا  بٔ ضبُس ايؿٝذ بـب   ايصٟ ايعكس  بد

ً  ايؿدٝذ  بدـب  ا٫تؿام َهاَـب... غعٛز ً  ٚا٭َد ٌ  شيدو إفب  تؿد  بهد

ٔ  ٚنٛح, ٔ  عٓدس  إفب ا٫تؿدام  ايطددٛع  ٚمبهد ٔ  ٚغدًٙ  عجدُٝـب  ابد  ىبد

 .ايتؿاقٌٝ َٔ اىبعٜس أضاز



20

  –1026     44 

 ٜتهدض  ,(بعدس  َٚدا  1902 ايػدعٛز١ٜ  يًسٚيد١  ايجايح ايطٛض ًٚب

 اىبًددو ٚاددد٘ ؾكددس. غٝاغدد١ٝ بٛقددؿٗا َطدعٝدد١  ايٖٛابٝدد١ أُٖٝدد١ يٓددا

 ايطٜدداض ؾددتض بعددس اىبًُهدد١ تٛسٝددس عًُٝدد١ ًب َٴؿدده١ً عبددسايععٜع

ٝٸٔ إش ؛(1902ّ  ٚدددٛز ٜػددتٛدب َػددتكط٠ زٚيدد١ تأغددٝؼ إٔ يدد٘ تبدد

ٕ  َٔ  ٪92 إٔ سـب ًب َػتكط٠, نباعات  اسبكبد١  تًدو  ًب ايػدها

 ايػٝاغدد١ٝ ٤٫ٚتٗددِ ٜٴػٝٸددطٕٚ عدداز٠ يبددٔ ايبددسٚ ايطسددٌ, َددٔ ندداْٛا

 ٚسددادتِٗ َعاؾددِٗ, تبٝعدد١ بػددبب ايٓاؾدد١٦؛ ٚايععاَددات يٲَدداضات

 اىبًددو يدد٘ اىبػؿددٛض اقددرتح ٖٓددا َٚددٔ. ٚاىبددا٤ يًهددٮ تًبٶددا إفب ايتٓكددٌ؛

 عًد٢  ايتعسٟ عسّ بؿطٍب َٓاتكِٗ, ايبسٚ ًب ٜتّٛتٔ إٔ عبسايععٜع

ّ  إٔ عًد٢  غًٖدِ,  ِ  ايطٜداض  تكدٛ  ندطٚض٠  َدع  باستٝادداتِٗ,  قبدسٖ

 ٚايٓٗددب ايػددًب ؾهددط٠ ٜٓدداًب ايددصٟ ايكددشٝض إفب ايددسٜٔ عددٛزتِٗ

 قبا٥ٌ ث٬خ إقٓاع ًب اىبًو ظبض ٚقس. ٚايكط٣ ايبًسات ع٢ً ٚايتعسٟ

ٔ  ٚمل با٫غتكطاض.( ٚسط  ٚعتٝب١, َطً,)  ْاؾص٠ ّ  ٜهد  اىبًدو  أَدا

 إٔ تددط٣ ايددر ايٖٛابٝدد١, ايددسع٠ٛ غدد٣ٛ بددصيو ٱقٓدداعِٗ غددبٌٝ َددٔ

ٔ  اسبددل اىبػددًِ  أنُددٌ عًدد٢ ايسٜٓٝدد١ ٚادباتدد٘ جبُٝددع ٜكددّٛ ٖددٛ َدد

ٕ  ًب با٫غتكطاض إ٫ ي٘ ٜتأت٢ ئ شيو ٚإٔ ٚد٘,  سٝدح  ثابدا؛  َهدا

 قددد٠٬ ٚإقاَددد١ ايطٗددداض٠, ؾدددطٍٚب ٚإكبددداّ َػدددادس, بٓدددا٤ مبهدددٔ

" َطاٚعدد١" ب ضغدداٍ اىبًددو قدداّ ؾكددس اشبطدد١, تددٓذض ٚستدد٢. ازبُعدد١

ِ ( اهلذدط ) ازبسٜدس٠  أَانِٓٗ يًبسٚ ًب ٔ  أَدٛض  يتعًدُٝٗ ٍ  ..ايدسٜ  ٜكدٛ

ّ  ايطٜداض  ظاض ايصٟ ٖاضٜػٕٛ, بٍٛ ايطبٝب َٶدا  ,37;3 عدا ٔ  قاز  َد

ٔ  ٜعٜددس َددا ضأ٣ إْدد٘ ايبشدطٜٔ:   ًب اْتُبُددٛا ٚقددس عًددِ تايددب 522 عد

 ايطٜدداض, ًب ايهددبً ازبدداَع ًب ٚاسبددسٜح ايكددطإٓ تعًددِٝ سًكددات

ٔ  أَٛض يتعًُِٝٗ ٖٴذطِٖ يًبسٚ ًب بعجِٗإفب  ٜتطًعٕٛ ٚنًِٗ . ايدسٜ

 عبددسايععٜع اىبًددو إفب إٔ اشبكددٛم ًب ٖددصا يٝػددٞ ضٚبددطت ٜٚؿددً
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 يهتددددا   اهلٓددددس َطددددابع إسددددس٣ ًب ايٓػددددذ آ٫ف بطباعدددد١ أَددددط

 ايهتددا  عبددسايٖٛا ؛ بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ نتددب أٖددِ ,"ايتٛسٝددس"

ٌ  ايصٟ  نتدب إفب  إنداؾ١  سٝٓد٘,  ًب ايسٜٓٝد١  اىبطاٚعد١  ثكاؾد١  ؾدّه

ـ  ا٭خط٣, ايؿٝذ ٞ . ايؿدبٗات  نهؿد  تطّندع  ايدر  ايهتدب  ٖٚد

 .ا٭غاؽ ًب ايعكٝس٠ ع٢ً

ٌ  ٚقددس  ٕ  أقبدد ٔ  اىبػددتكطٚ ٔ ايبددسٚ   َدد ِ  ٚيبدد  ايدددسٜٔ عًدد٢  سددٛهل

 ؾازبٗاز اقتكازٜٽا؛ َٛضزٶا نصيو ؾٝ٘ ٚدسٚا ؾكس نب٠ً, بكٛض٠

 ٬ًبدسٜ  أقدبض ( ايسٚيد١  يتأغدٝؼ )  ايٛيٝدس٠  ايػدًط١  ضا١ٜ ذبا اىبُّٓبِ

ٌ  ٚيٝؼ بعض ًب يًطعٞ َٓاغبٶا ٬ًبسٜ أقبشا ٚايعضاع١ يًػعٚ.  ند

ٔ  ايطٜاض َٔ اهل ذط ٜكٌ َاإفب  إناؾ١ اهلذط, . َ٪ْٚد١ ٚأغدًش١   َد

ُٶا إفب إٔ ايكددسز ًب ٖددصا اىبدد٪ضخـب أسددس ٜٚؿددً ًٶا قػدد  َددٔ نددب

 غددددٛم ًب( ذبسٜددددسٶا ازبُدددداٍ) سٝٛاْدددداتِٗ بدددداعٛا اهل ذددددط غددددهإ

 ٚايتؿدددطٸؽ اهلذدددط, ًب ٚاٱقاَددد١ ا٫غدددتكطاض ًب يدددطغبتِٗ ايهٜٛدددا؛

٘  ًٚب .ٚايعباز٠ ايعضاعٞ يًعٌُ  ايٛاسدس٠  اهل ذدط٠  ناْدا  ايٛقا ْؿػد

ٔ  بػدبب  ايٓشدٌ؛  ند١ًٝ ٕ  عٓدسَا  اىبػدادس  عًد٢  أقبًدٛا  ايدصٜ  ٜعًُدٛ

ٛٸع أٚ زاع١ٝ" بٛقٍٛ  .ايطٜاض َٔ" َٴط

ٔ  ْععدد١ دبدصٸضت  ايٛقدا  ٚقبدطٚض  ُٸددل ايػدهإ,  عٓدس  ايتدسٜ  ٚتع

 ناضٜعَٝدد١, قددؿات َددٔ بدد٘ ذبًدد٢ قبددا عبددسايععٜع؛ يًًُددو ايدد٤٫ٛ

 عكدددس خددد٬ٍ إظبددداظٙ اغدددتطاع ٚقبدددا اٱقٓددداع, عًددد٢ ؾدددص٠ ٚقدددسضات

 ايكدط٣  أٚ اهلذدط  عدسز  بًدؼ  عٓسَا ايعؿطٜٔ, ايكطٕ َٔ ايعؿطٜٓٝات

ٛٶا  ازبسٜددس٠ ٔ  ٖذددط٠,  (422) َددٔ عبدد ٔ  أنجددط  بٗددا تددّٛت  (37) َدد

ُٸا  اهل ذط تًو إٕ ايتكسٜطات: ٚتكٍٛ. قب١ًٝ  (92) ظٖدا٤  ندصيو  ند

ٌ  أيـ ٟ  اىبًدو,  ْدسا٤  يتًبٝد١  ا٫غدتعساز  أٖبد١  عًد٢  نداْٛا  َكاتد  ايدص

ٔ  أنجدط  بسٚ اهلذط ؾّهٌ ٔ   ٪2; َد ٘  َد ٟ  دٝؿد ٘  ايدص  ًب اغدتدسَ
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ِٸ  ( ثدد1918ِ, ثددِ عددً )(35;3) ا٭سػددا٤ ثددِ ,٫ًأٚ ظبددس قددط٣ ندد

ُٶددا (1926ثددٔ اسبذدداظ ) (44;3) سا٥ددٌ  قددس نددإ ايتددٛتـب إٔ عً

 ,(ظبدددس ؾدددطم مشددداٍ) ىبطدددً ا٭ضتاٜٚددد١ بٗذدددط٠ 34;3 عددداّ بدددسأ

 .سبط  ٚزخ١ٓ ,(ظبس غط ) يعتٝب١ ٚايػطػٌب

ٕ  ايسٜي اسباؾع إٔ يٓا ٜتهض ٖٓا, َٚٔ َ  ندا  ًب َد٪ثطٶا  ٬ًعدا

 بددسأ ايدر  ا٫قتكداز١ٜ  اىبعاٜدا إفب  إنداؾ١  ٚتدٛتِٓٗ, ايبدسٚ   اغدتكطاض 

 ٍ  جبدددٝـ أبٓدددا٥ِٗ َعُبدددِ اغبدددطاٍب ْتٝذددد١ عًٝٗدددا ايبدددسٚ باسبكدددٛ

ٕ  ايصٟ ,"اٱخٛإ" ٘  قدس  ندا  عًُٝد١  ٱظبداظ  عبدسايععٜع  اىبًدو  أغػد

 .ايتٛسٝس

َٶددا 35 ٚبعددس ,47;3 عدداّ ًٚب  ازبددٝـ ٖددصا تأغددٝؼ َددٔ عا

ٝٽا, ا٭ٚناع ٚاغتكطاض  ايبسٚ أِْٗ قس ضأ٣ ؾكس ؛ اْؿكام سسخ ْػب

 ادددطا٤ 47;3 عدداّ ًب بددسأ اىبًددو إٔ غددُٝا ٫ٚ نددأزا٠, ا غددتدسَٛا

 زٚيتددد٘ سدددسٚز يهدددُإ باىبٓطكددد١؛ احملٝطددد١ ايكددد٣ٛ َدددع ضبازثدددات

 خاضدٝد١  بعجات ًب ٚؾٝكٌ غعٛز ٫بٓٝ٘ إضغاي٘إفب  إناؾ١...ايٛيٝس٠

 اىبًدو  بدـب  شبد٬ف  ايهٜٛا؛ َع ايتذاض٠ َٚٓع٘ َؿاٚنات, ٱدطا٤

 يبدا  ددٝـ ا٫خدٛإ,   سؿُٝبد١  أثاضت اير ٖٚٞ ايكهاٜا ٚبطٜطاْٝا.

 بعدس  ٫ٚغدُٝا  َٚٗازْد١ عدٔ اشبدٌب ايدسٜي يًٖٛابٝد١,      اعبطاًؾا عسٚٙ

 ايسٚيددد١ أضندددإ ٚيتجبٝدددا ا٭ْؿددداؽ, ٫يتكددداٍب ازبٗددداز تكًّدددل إٔ

 ٚايتُسز ا٫غتُطاض ًٜعّ أْ٘ اىبٓؿكـب اٱخٛإ سذ١ ناْا. ايٛيٝس٠

 ّ  إٔ سددـب ًب َٓٗددا, طٚؽَؿدد ؾددطع١ٝ َػددأي١ ؾازبٗدداز ايتٛقددـ؛ ٚعدس

 اغددتعسا٤ عددسّ بهددطٚض٠ تتعًددل غٝاغدد١ٝ سػددابات يدد٘ ناْددا اىبًددو

 اشبًددٝر ٚايعددطام زٍٚ بعددض عًدد٢ تػددٝطط ناْددا ايددر بطٜطاْٝددا,

٘  عًٝ٘ اسبكٍٛ َا   ع٢ً ٚاسبؿاَب ا٭ضزٕ, ٚؾطم ٍ  .ٚهباٜتد  دداز

 ايددصٟ اٱغدد٬ّ عًدد٢" خطٚدٶددا" ٜعددسټ بدد٘ قدداّ َددا بددإٔ اىبًددو اىبٓؿددّكٕٛ
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 ٤ٚايدربا  ايد٤٫ٛ  قهد١ٝ  َدع  ٜتعداضض  ازبٗداز  عٔ ايتٛقـ ٚإٔ عطؾٛا,

 (.قتاي٘ ػبٛظ َٓٗذِٗ ع٢ً يٝؼ َٔ نٌ إٔ ٜطٕٚ ناْٛا)

ٛٶا اْؿددكاقِٗ ٚاغددتُط  َدد٪كبط ربًًدد٘ غددٓٛات, ثدد٬خ َددٔ عبدد

 ا٭َدٛض  ٚإعاز٠ ايكسع, ّ؛ يطأ :4;3 عاّ ايطٜاض ًب عٴكس نبً

 يهددٔ ا٭َددٛض؛ ٖددسأت سٝددح َباٖطٜٽددا, شيددو   ٚقددس.. صبطاٖدداإفب 

ِ  ايبسٚ ا٫خدٛإ عداٚزٚا    اىبًدو  زؾدع  يبدا  اىبدط٠؛  ٖدصٙ  ٚبكد٠ٛ  اْؿدكاقٗ

 . ّ;4;3 ْددددٛؾُرب ًب ايؿدددد٠ًٗ ايػددددب١ً َعطندددد١ ًب ٬َقدددداتِٗإفب 

 ٚعسز عٓ٘, ٜٓؿكٛا مل ايبسٚ ايصٜٔ َٔ اىبط٠ ٖصٙ اىبًو دٝـ نإ

 ً ٔ  نددب  اىبعطنددد١ ٚاغددتُطت . ايٓذسٜدد١  ٚايبًددسات  ايكدددط٣ أبٓددا٤  َدد

ـ  اسبكٝكٝد١  ايٓٗاٜد١  تعسٸ ؛ يهٓٗا ؾكٌب غاع١ ْكـ ٕ  زبدٝ . اٱخدٛا

َٸدددطت, اهلذدددط بعددض   اسبٛاندددطإفب  غدددهاْٗا ٖذطٖدددا ٚبعهدددٗا زٴ

 ْددٛا٠ ٫سًكددا أقددبض" أبددٝض دددٝـ" تأغددٝؼ ٚ  ايهددرب٣, ٚاىبددسٕ

 .ايٛتي يًشطؽ

ٕ  اىبٛدع ايعطض ٖصا َٔ أضزت ٘   تبٝدا  با٭ٜدسٜٛيٛدٝا  َدا قكدست

ًٶا ايٖٛاب١ٝ خسَا ٚإٔ ايػٝاغ١ٝ,  ًب غدٛا٤  ازباْدب,  ٖصا ًب نج

 .َٓٗا ايجايح ايطٛض ًب أٚ ا٭ٚفب ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ تأغٝؼ َطس١ً

 ايؿٝذ زع٠ٛ أٚ ايٖٛاب١ٝ ايسع٠ٛ ٜٴعازٟ _باعتكازٟ_ َٓا أسس ٫

ٔ  ٚيدٝؼ  اٱقد٬س١ٝ؛  عبدسايٖٛا   بٔ ضبُس  ًب ايٛقدا  أسدس  سدل  َد

 ٕ  عددسٚ يًشطندد١, أٚ َٓددا٨ٚ بأْدد٘ ٜٓتكددسٖا َددٔ نددٌ ٜٓعددا ْؿػد٘ أ

 ٚتكددٓٝؿِٗ ٚاسددس٠, غدد١ً ًب ٖدد٪٤٫ نددٌ ٚنددع ٫ ػبددٛظ أْدد٘ نُددا

 أتباعٗدددا؛ ؾًٗدددصٙ  ٚإفب إيٝٗدددا اٱغدددا٠٤ أٚ تؿدددٜٛٗٗا ٜطٜدددسٕٚ أعدددسا٤

ٔ  إش إْٗددا خًّكددا اٱػبابٝدات؛  َددٔ ايهددجً ايدسع٠ٛ   ايبددسع َددٔ ايدسٜ

 ا٭ٚيٝددا٤ نتكددسٜؼ ظبددس, ًب غددا٥س٠ ناْددا ايددر ٚايؿددطنٝات

ٔ . بداهلل  ايؿدطى  ذبدا  ٜسخٌ يبا ٚا٭نطس١,  ٫ ايدر  سػدٓاتٗا  َٚد
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 غٝاغددد١ٝ أٜدددسٜٛيٛدٝا بدددساٜاتٗا ًب ؾدددّهًا أْٗدددا عاقدددٌ ٜٓهطٖدددا

 ا٭تددطاف؛ َرتاَٝدد١ زٚيدد١ تأغددٝؼ َددٔ غددعٛز آٍ سهدداّ َّهٓددا

 أْٗددا سػددٓاتٗا َٚددٔ. ايػددعٛز١ٜ ايعطبٝدد١ اىبًُهدد١ ٫سًكددا أقددبشا

ٔ  ٚاسدس؛  قايدب  ًب ايٓداؽ  قٗط اغتطاعا ِٸ  َٚد ِ  ثد  يسٚيد١  خهدٛعٗ

 ناْددا ايددر اىبؿددتت١ ٚاٱَدداضات ايكبًٝدد١ يًٓعاعددات ٬ًبددسٜ ٚاسددس٠,

 غددًط١ ٚتطاخددٞ ايػٝاغددٞ, ايؿددطاؽ بػددبب بعهٶددا؛ بعهددٗا تعددازٟ

ٌٸ... ايعجُا١ْٝ ايسٚي١  داسدس  إ٫ ٜٓهطٖدا  ٫ إػبابٝدات  ٜعسټ شيو ٚن

 .تاضؽبٞ ع٢ُ عٓسٙ َٔ أٚ

 ايٖٛابٝدد١ ايددسع٠ٛ عًدد٢ ٜٴ٪خددص َٚددا حبددل, عًٝدد٘ غبتًددـ َددا إٕ

 :أنجط , ٚيٝؼ ؾكٌب َػأيتإ

 نجً ًب ٚأتباعٗا ؾٝٛخٗا بعض خاق١ ٫سًكا, تؿسٸزٖا .1

 .ا٫خت٬ف ذبتٌُ اير ايؿك١ٝٗ اىبػا٥ٌ َٔ

 اٯخددط شيددو ًب قبددا اٯخددط؛ َددٔ ٚأتباعٗددا ايددسع٠ٛ َٛقددـ .2

 تأخددص ؾٗددٞ ايػدد١ٝٓ؛ اىبددصاٖب أتبدداع بعددض َٚددِٓٗ اىبػددًِ,

 أسٝاْٶا ذبطز اىبًُه١. سس١ٜ َٛاقـ

 عؿددط ايجددأَ ايكددطٕ أٚاخددط اسبدداضثٞ أْدد٘ ًٚب خايددس. ٚشنددط أ

 تؿددٛض اٱغدد٬َٞ ايعددامل أضدددا٤ ناْددا عؿددط ايتاغددع ايكددطٕ ٚأٚا٥ددٌ

ٟ  باسبؼٸ اٱق٬س١ٝ باسبطنات ٘  قاَدا  ْؿػ٘ ايدص  اسبطند١  عًٝد

ٞ . ايٖٛاب١ٝ  تبٓٝٗدا,  عًد٢  اٱقد٬س١ٝ  اسبطندات  اتؿكدا  أغدؼ  ٖٚد

ٕ إفب  ايعٛز٠ ٚنطٚض٠ ايعجُا١ْٝ, ايسٚي١ عٔ ا٫غتك٬ٍ :َٚٓٗا  ايكدطآ

ٌ  اىبػددًُـب, يٛسددس٠  بٛقددؿُٗا أغاغٶددا   ٚايػدد١ٓ  تٓكٝدد١  عًدد٢  ٚايعُدد

 ٚازبٗاز ايعكٛض, عرب ب٘ عًكا اير ايؿٛا٥ب َٔ اٱغ٬َٞ ايسٜٔ

 .ا٫غتعُاض نس

 بكدددؿت٘ ايعكا٥دددسٟ؛ ازباْدددب عًددد٢ اسبطنددد١ تطنٝدددع ٜٚعدددٛز

ٕ  ايدر  ايعجُاْٝد١,  ايسٚيد١  ايدط٥ٝؼ  خكدُٗا  َع يًتبأٜ نطٚض٠  ندا
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 ٚايكبهدد١ ا٭قددايِٝ, ًب ٚايُبًددِ ا٫غددتبساز ضعاٜدد١ عاتكٗددا عًدد٢ ٜكددع

 اىبُبداٖط  ٚتهطٜػٗا ايكٛؾ١ٝ, ايتكايٝس ٚضعا١ٜ ي٫ٛتٗا, اسبسٜس١ٜ

 ايػطب١ٝ, ايسٍٚ َع ٚع٬قاتٗا اسبر, َٛاغِ ًب اىببتسع١ ٚايطكٛؽ

 .ا٫غتعُاض ؾطٜػ١ ٚقعا اير اىبػًُـب ب٬ز ع٢ً غٝططتٗا ٚتطادع

 ايسٚيد١  إثطٖدا  ع٢ً قاَا قش١ٜٛ سطن١ تعسٸ ايسع٠ٛ ايٖٛاب١ٝ

 اؾدرتام  َٔ ذبًُ٘ ىبا عكا٥سٜٽا؛ س١ٝ ايسع٠ٛ َٚبًا ا٭ٚفب, ايػعٛز١ٜ

ٍ  ٚنطٚض٠ ايعجُا١ْٝ, ايسٚي١ َع ٔ  عٓٗدا  ي٬غدتك٬ ٌ  غدًطتٗا  ٚعد  قبد

 قبددٍٛ بعددس خكٛقٶددا ا٫غددتعُاض, ْهبدد١ ازبعٜددط٠ بعددط  ذبددٌ إٔ

 ِ ٕ  ايعطبٝدد١  ايٓٗهدد١  سطندد١  ًب بعهددٗ ٔ  ايعددٛ  ٚؾطْػددا  إظبًددرتا  َدد

 أقدًب  اسبطند١  زعا٠ كبػٸو َٔ دعٌ ايصٟ ا٭َط ايػطب١ٝ؛ ٚايسٍٚ

 .ايكعب١ اشبٝاضات َٛاد١ٗ ًب ٚأق٣ٛ

َٶا,  غٝاغد١ٝ  أٚ زٜٓٝد١  سطن١ نْٛٗا ًب اىبًتبؼ ؾايؿِٗ ٚعُٛ

 بددسعا٣ٚ ٚؾددٝطٓتٗا َٚٓٗذٝٽددا, ؾكٗٝٽددا اسبطندد١ تًٜٛددح ؾددأْ٘ َددٔ

 ٚدسإ شات غٝاغ١ٝ سطن١ أْٗا ٚا٭قض زٜي, غٝام ًب غٝاغ١ٝ

ٞ  ٚإق٬سٞ, ٚادتُاعٞ, زٜي,  ضسًد١  ْداتر  اٱَداَـب  بدـب  ٚايت٬قد

ٔ  ضبُددس ايؿددٝذ  ايعددامل  أسددساخ َٓٗددا  عددطف ايددر  عبددسايٖٛا  بدد

ّ  ٜٚكدـب  يد٘,  َٚا ٜٴشداى  اٱغ٬َٞ ٔ  ضبُدس  اٱَدا  بهدطٚض٠  غدعٛز  بد

ِ  ا٫غتػ٬ّ ضؾض ؾهط٠ يبعح ايػبل؛  ازبعٜدط٠  عدط   عًد٢  اىبددٝ

 ايػطبٞ. ا٫غتعُاض ٚؾبض ايعجُاْٞ ايػٝـ بػًط١

املنله٘: ٍل حنً حبادة٘ إ  تصةشٔح   الٍْابٔ٘ ّاهلذْو علٙ 

 اليظسٗ أو ىفَٔا باألضاع؟

 َؿٗددّٛإفب  ايُٓبددط٠ ْكددشٸض نٝددـ: اىبطظٚقددٞ سددا . تػددا٤ٍ ز

 نًُدد١ اىبددٛاتٔ؟ يٛدددسإ ٚددداضح يًسٚيدد١, ايطمسددٞ اىبٛقددـ ٜٓؿٝدد٘

 عًٝٗددددا؛ اىبًهدددد١ خكددددّٛ ٜٴطًكٗددددا َػددددتشسث١ يؿُبدددد١" ايٖٛابٝدددد١"
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ٔ  ي٬ْتكام ُٶدا  ٚتدصنط  ٚقدسضٖا,  َهاْتٗدا  َد  غدً   غدٝام  ًب زا٥

ُٶددا ت٪نددس ٚاىبًُهدد١. ٚأًٖدد٘ ايبًددس ٖددصا عددٔ ٖددٛ  ايسٚيدد١ زٜددٔ إٔ زا٥

 .ايكاح ايػًـ َٓٗر ع٢ً ايتٛسٝس ٚعكٝستٗا اٱغ٬ّ,

 غددً ؾٗددٞ قٴددشٸشا ٚإٕ تكددشٸض, ٫ نًُدد١ ايٖٛابٝدد١ ٚنًُدد١

ٞ  بؿهدط  يًًُُه١ اتٗاّ ٖٚٞ ,٬ًأق َكبٛي١ ٘  تٓؿٝد٘,  ٖد  َٚٓاقؿدت

 ٚاعدرتاف  عًٝد٘,  ٚتأنٝدس  ي٘, إثبات ذبػٝٓ٘ أٚ تكشٝش٘ با  َٔ

 .ب٘

 بًؿددِب "ايٖٛابٝدد١".. ,  خكددَٛٗا  َددٔ عًٝٗددا  َٴؿددرت٣ ٚاىبًُهدد١

 ايهتدا   ٚزغتٛضٖا ايتٛسٝس, عكٝس٠ ع٢ً ْؿأت ؾاىبًُه١ عَُٛا

ـ  ٖصا. ايػًـ َصٖب ٚع٢ً ٚايػ١ٓ,  ٖٚدصا  ايطمسدٞ,  ايسٚيد١  َٛقد

 .ؾدكٝٽا مبجًي َا ٖٚصا ايس١ٜٝٓ, اىب٪غػ١ بٝإ

ٞ   اىبٓطًدل,  ٖصا َٚٔ ّ  ٖدصا  ؾدا٭ٚفب ْؿد ٔ  ا٫تٗدا  ٫ اىبًُهد١  عد

٘  اىبًُهد١  ٚترب١٥ اشبكّٛ, ضأٟ ٚتؿٓٝس تكشٝش٘,  ايسٚيد١  ٚإٔ .َٓد

ِ  ؾهدطٶا  تبٓٸدا  قدٌب  يباضغاتٗا ًب ٫ٚ ايطمسٞ, خطابٗا ًب ٫  باغد

 قاَددا تكددشٝش١ٝ عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ ٚزعدد٠ٛ. ايٖٛابٝدد١

ُٶدا  ٚايػ١ٓ, ايهتا  أقً٘ قشٝض َٓٗر ع٢ً ٔ  ٚظٚضٶا َٚبً  أعدسا٤  َد

 .ب٘ اتُٗا ٚخكَٛٗا اىبًُه١

 تكدؿٗا  اىبًُه١ دباٙ ُْبط٠ أَاّ زٖٝـ أْٓا بٔ خايس. ز ٜٚط٣

 ؾهددط ٚأْدد٘ ,(ايٖٛابٝدد١) عًٝدد٘ أتًكددٛا يؿهددط ساندد١ٓ بأْٗددا خطددأ

 ٟ ٘  ػبددب  تهؿددً ٘  ٚضباضبدد١  ضباضبتدد  زاعدددـ ٚإٔ اىبًُهدد١,  َٓبعدد

ٔ  ٚغًٖددا  ايددسع٠ٛ  ٖددصٙ  تتدددص  ازبٗازٜدد١  ايتهؿًٜدد١  اىبُٓبُددات  َدد

ٔ  ٫بدس  يصا ٚزغتٛضٖا؛ َٓٗذٗا ّ  ٖدصا  تكدشٝض  َد  يًًُُهد١,  ا٫تٗدا

ٔ  ٚشيددو   ايكدددشٝض, اٱغدد٬ّ  زٜٓٗدددا اىبًُهدد١  إٔ إٜهدداح  خددد٬ٍ َدد

 ا٭ٚفب, ايػعٛز١ٜ ٚايسٚي١ ايٓب١ٜٛ. ٚايػ١ٓ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚزغتٛضٙ
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 اعدرتاٙ  يبدا  يٲغد٬ّ  ايتكدشٝش١ٝ  ايدسع٠ٛ  ْاقط٠ ٚايجايج١ ٚايجا١ْٝ,

ِٸ ؾكس ْدازت  ؾطنٝات؛ َٔ  ايعبداز٠  إفب تٛسٝدس  ايدسع٠ٛ  ٖدصٙ  َٚٔ ث

 .ٚسسٙ هلل

ٞ  ؼبٝد٢ . بُٝٓا تػدا٤ٍ ز  ٌ  ٜٴُٓبدط  ىبداشا : اسبداضث ِ  عًد٢  يًهد  أْٗد

 أَدددط عٓددد٘؟ ٖدددصا ضاندددٝـب أٚ ايٖٛدددابٞ بددداىبٓٗر ًَدددعَـب أٚ ٖٚابٝددد١

 ايُٓبدط٠  ْٴكدشٸض  إشٶا ازبُٝدع.. زعٓدا   عًد٢  ؾ دطض  "َٓاتكٞ أٚ دٟٗٛ"

 غًٖا. أٚ يًكٛؾ١ٝ

 ؼبدددٞ. َدددع َدددا شٖدددب إيٝددد٘ ز  ايهدددٛؼبٞ عبدددساهلل. أ ٚاختًدددـ

 سٝح ٜط٣: اسباضثٞ,

 َددصٖبٶا, يٝػددا ؾٗددٞ بايٖٛابٝدد١, ٜٴػدد٢ُ َددا ٖٓدداى : يددٝؼ٫ًأٚ

 َعددددـب, هلددددسف إيكدددداقٗا   ٚايتُٗدددد١ إقدددد٬س١ٝ, سطندددد١ ٖددددٞ

  ايُٓبط٠. ٖصٙ تكشٝض ٚاىبؿطٚض

ٝٶدددا  ٖٓددداى يدددٝؼ ٚاسدددس؛ ٚزٜٓٗدددا ٚاسدددس٠, زٚيددد١ اىبًُهددد١ :ٚثاْ

 .ايسٜٔ ًب َٓاتك١ٝ

 أٚ ايطمسٝد١  يًشػاغد١ٝ  َربض اسباضثٞ, ؾ٣ً أْ٘ ٫ ؾٗس. ز أَا

ُٸ٢ َددٔ ايطمسٝدد١ غددً  ؾهددطٶا َاثددٌ ٚاقددع ؾايٖٛابٝدد١ ايٖٛابٝدد١, َػدد

 ٖٚددٞ ا٭ؾددهاٍ, َددٔ ؾددهٌ بددأٟ ؾٝدد٘ غهاندد١ ٫ٚ ٚغددًًٛنا,

 بدددٔ ضبُدددس ايؿدددٝذ قازٖدددا ايدددر اٱقددد٬س١ٝ اسبطنددد١إفب  ْػدددب١

ٔ  ضبُس اٱَاّ َع عبسايٖٛا  ٌ  غدعٛز,  بد  بايهًٝد١  إْهاضٖدا  ٚيعد

ٔ  َٗددِ زبددع٤ إْهداض   اٱْهدداض إٔ عددٔ ٬ًؾهدد ٖدصا . ايددب٬ز تدداضٜذ َد

ٌٸ بددٌ ايكددشٝض؛ اسبددٌ يددٝؼ  سٛهلددا ايكددٛض٠ تٛنددٝض ايكددشٝض اسبدد

ٔ  إيٝٗا ٜٴٓػب يبا ٚترب٥تٗا ٔ  غدًبٝات؛  َد ِٸ  َٚد  قدٛض٠ إفب  ذبًٜٛدٗا  ثد

 .ايعامل ُْبط ًب إػباب١ٝ

 إقد٬س١ٝ؛  سطن١ ٖٞ سٝح َٔ ايٖٛاب١ٝ تٓهط ٫ ٚاىبًُه١

 اىبدددصاٖب غددد٣ٛ ٖٓددداى ٚيدددٝؼ بٛقدددؿٗا َدددصٖبٶا, تٴٓهطٖدددا ٚإلبدددا

 أقشابٗا. َٔ ا٭١ُ٥إفب  ٚاىبٓػٛب١ اىبعطٚؾ١
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ٍ  أْٓا عٔ ْعٜس ٫ اٱْهاض بٗصا إْٓا ٛٸ " تُٗد١ إفب "  ايٖٛابٝد١  عبد

 تداضٜذ إفب  َٚػ٤ٞ هلا َػ٤ٞ ٖٚصا إْهاضٖا, ًب ْػتُٝا إٔ ػبب

 زعددد٠ٛ بأْٗدددا ْددد٪َٔ زَٓدددا . َٚدددا.اٱقددد٬س١ٝ اسبطنددد١ أٚ ايدددسع٠ٛ

 !َٓٗا؟ ْتربأ ؾهٝـ إق٬س١ٝ,

اسبُددٛز إٔ َددٔ اىبٗددِ ايُٓبددط   ْاقددط بددٔ عبددساهلل. بُٝٓددا ٜددط٣ ز

 ايٓؿدددأ٠ أقدددٌ ًب ب٬زْدددا َدددٔ ايٖٛابٝددد١ ىبٛقدددع َٚٛندددٛع١ٝ بتذدددطز

ٛٸض ًب ٚندددصا خكٛقٶدددا,  بأؾطازٖدددا عٓدددسْا ايسٜٓٝددد١ اىبسضغددد١ تطددد

 ٚاقعددد٘, بهدددٌ اىبعاقدددط٠ ايػدددعٛز١ٜ ايسٚيددد١ َٚ٪غػددداتٗا.. ؾتددداضٜذ

 بـب بايتٛاؾل ايسٚي١ ْؿأ٠ ٜ٪نس  سٛي٘؛ ايتاضؽب١ٝ ١اىبعطؾ ٚتطانِ

 ايٖٛا . عبس ٚابٔ غعٛز ابٔ اٱَاَـب

 أْٓدا  ْعتكس ٫ٚ ..غعٛزٜتٗا ْؿٞ ٜؿرتض ايسٚي١, ٖٚاب١ٝ ْؿٞ إٕ

 بٗدددا, اىبعطؾددد١ يتععٜدددع بدددٌ ايؿدددط؛ اتكدددا٤ ايٖٛابٝددد١ إفب ْؿدددٞ حبادددد١

 .ا٭َط يعّ إشا بؿذاع١ ٚإق٬سٗا ٚتكٛمبٗا

 ايٖٛابٝدددد١ َددددع ايتعدددداٜـ إَددددا أَددددطٜٔ, أسددددس عبتدددداز عبددددٔ

 .. ٚاسبطنددد١ ٬ًٚتؿكدددٝ نبًددد١ ٚاغدددتبساهلا ْؿٝٗدددا أٚ ٚتهدددبٝطٗا,

ٔ  ضبدددسٚز٠  سطنددد١  اٱقددد٬س١ٝ   تػددددٝطط إٔ أَدددا  ضبدددسٚز,  بدددعَ

 عدداّ, وبػددُا١٥ ٚاسبٝددا٠ يًهددٕٛ ايط٩ٜدد١ َؿاقددٌ عًدد٢ اسبطندد١

ٞ  ٚيٝػا ؾًػؿ١ ؾٗصٙ ٟ  َدصٖب  سطن١؛ ٚبايتداي ٞ  ؾهدط  ٫ٚ ؾدطع

 غهان١.

.. َطسًدد١ ايٝددّٛ ْعددٝـ ايٖٛابٝدد١ َٛنددٛع ًب أْٓددا أض٣ ٚأندداف:

ـ  بدي  ٌ .. ايٓاقد١  أْد ِ  إٔ قبد ٔ  اسبط٦ٝد١  بٝدا  ٜٓتؿدًٗ ٌ  َد  اشبددعٟ ٚسد

 . ٚايعذِ ايعط  قبا٥ٌ بـب ٚايعاض

  ا٫غدِ؛  ٖصا َٔ ٜؿطقٕٛ ايٓاق١ بٓٛ أْـ نإ: ضؾٝل ابٔ قاٍ)

 قطٜددع, بددي َددٔ: ؾٝكددٍٛ ٖددٛ؟ يبددٔ: ٜٴػددأٍ َددِٓٗ ايطدددٌ إٕ ستدد٢
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 ٜٚػدها  َايدو,  بٔ عٛف بٔ قطٜع ابٔ ايٓاق١ أْـ دعؿط ؾٝتذاٚظ

 .(ايًكب ٖصا َٔ ؾطاضٶا شنطٙ؛ عٔ

َٶددا. َٚٓككدد١ غدد٤ٛ ٚقددِ.. ايٓاقدد١ أْددـ.. نددإ يكددس  نُددا كبا

٘  يتكدُٓا   ذبسٜسٶا, غطب١ٝ عاىب١ٝ زٚا٥ط تػع٢ إفب  اْتػدابٓا  ددطا٤  بد

ِ  ٖدصا  ٚػبس. ايٖٛاب١ٝ ٔ  ؾٝٓدا  ايٛقد ٞ   َد ٘  ؽبؿد  ؾٝتذدطٸز .. ٖدصا  ْػدب

 يٝٓتػدددب ؾٝكؿعٖدددا نٓؿٗدددا, ًب ْؿدددأت٘ أٚ يًٖٛابٝددد١, تبعٝتددد٘ َدددٔ

 َُٗددا قبصٖبٝدد١ اعددرتاف زٕٚ ٜتأغددًِ أْدد٘ أٚ عبٖٛددا, أٚ يًشٓبًٝدد١

 . ناْا

.. يًشط٦ٝدد١..  اسباددد١ أَددؼٸ ًب أْٓددا أعتكددس.. ٖهددصا..  ٚاسبدداٍ

ٔ  ٚنٝـ سط٦ٝتٓا؟ ٜهٕٛ تط٣ ٜا ؾُٔ  إٔ اىبٓتُبدط  يًشط٦ٝد١  مبهد

 ٜٓكصْا؟

ـ  بدددي أسدددس ْكدددٌ إٔ ؾبعددس )  ندددٝاؾ١ َدددٔ اسبط٦ٝددد١ ايٓاقددد١ أْدد

 :اسبط١٦ٝ قاٍ ٚأنطَ٘, إيٝ٘ ٚأسػٔ نٝاؾت٘,إفب  ظبطٜكإ

 ايٓاقدد١ بددأْـ ٜػدداٟٚ َٚددٔ..  غًٖددِ ٚا٭شْددا  ا٭ْددـ ٖددِ قددّٛ

 .. ايصْبا

 ًب أقدددٛاتِٗ بددد٘ ٚمبدددسٸٕٚ ايٓػدددب, بٗدددصا ٜتطددداٚيٕٛ ؾكددداضٚا

 .(دٗاض٠

ٔ  ايبشح ًب دٗسْا ْطّنع إٔ _ٖهصا ايعط  ٚساٍ_ أقرتح  عد

 ؾددط يًذُٝدع,   َجاض ايٖٛاب١ٝ دعٌ ع٢ً ٚسسٙ ؾٗٛ ايكازض.. اسبط١٦ٝ

ِٸ اْتػابٓا ٚايعذِ؛ ايعط  عٓس ؾأْٗا ضؾع ع٢ً أٜهٶا ٚايكازض  َٚٔ ث

 . بٗا ْٚعتٓا إيٝٗا,

  صباظٜددد١ تػددد١ُٝ.... َٛندددٛعٓا ًب.. ٖٓدددا اىبككدددٛز ٚاسبط٦ٝددد١

ٔ  ٚعُٝكد١  َػدت٠ًٓ  َكرتسدات  َٔ يػًػ١ً ٔ  مبهد  ايطؾدع  خ٬هلدا  َد

 . ٚعبًِٗ ايٓاؽ َصاٖب بـب ايٖٛاب١ٝ ؾإٔ َٔ
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 . ايٖٛاب١ٝ ًب ايكٍٛ تهطاض عٔ ؾٓتّٛقـ

 ٚتكٛمبٗا. ٜسعٛ إفب َطادعتٗا َا ْٚكرتح

 ٚتٓكٝتٗا. ٜسعٛ إفب تًطٝؿٗا َا ْٚكرتح

 ٚعكطْتٗا. ٜسعٛ إفب تطٜٛطٖا َا ْٚكرتح

ِ  هلدددا,  ايٓددداؽ  ٜدددسعٛ إفب سدددب   َدددا  ْٚكدددرتح  ًب بٗدددا  ٚإمبددداْٗ

  ازبسٜس٠. َُٓبَٛتٗا

 عٓٗا. ٚايسؾاع بٗا ٜسعٛ إفب ايؿدط َا ْٚكرتح

 سكٓا: ًب يٝكٍٛ ٚؾازت٘ ْٚهطّ اسبط١٦ٝ  ظبس ٖهصا

 غًِٖ ٚايٓٗاب١ٝ ايٖٛاب١ٝ ِٖ

 ْٗابٶا ازبٓإ بٖٛا  ٜػاٟٚ َٚٔ

ٔ  ايهجً أعطف ٫: ا٭ضبـ نٛثط. أ ٚقايا  ضبُدس  ايؿدٝذ  عد

ٔ  ببشدح  أقّٛ نٓا عٓسَا ي٘, ايكًٌٝ إ٫ أقطأ ٚمل. عبسايٖٛا   عد

 ؾهد١ًٝ  ٖٓداى  تهٔ يٛ مل ٚيهٔ. اٱغ١َٝ٬ اىبصاٖب ًب ايتهؿً

 .. يهؿاٙ بايكبٛض؛ ايتٛغٌ َهاؾش١ غ٣ٛ ي٘

٘  سٝات٘ َػ٠ً إٔ ٚا٫عتكاز بايكبٛض, ا٭سٝا٤ ع٬ق١ إٕ  ٚآخطتد

ٖدددٛ  بدددٌ ٚسػدددب؛ عبازٜددد١ يباضغددد١ يٝػدددا ايكدددرب؛ قددداسب بددد ضاز٠

ٟ  ايبؿدطٟ,  ايدسَاؽ  يطاق١ اغت٬ٗى ٔ  دٗدسٙ  ٜكدطف  ايدص ٌ  َد  ايعُد

 ! باىبٛت٢ إفب ايتعًل ازباز

َٶدددا ٜعًُدددٕٛ بدددايكبٛض اىبتٛغدددًـب إٕ  بدددٌ ٜعبدددسْٚٗا؛ ٫ أْٗدددِ كبا

 صبددطز ٚبأْدد٘ ؾددٗٝس, ٭ْدد٘ سددٞ؛ بأْدد٘ ايكددرب قدداسب َددع ٜٚتعددإًَٛ

 ٚايتدددربى بدددايكبٛض, ايتعًدددل ٜبكددد٢ _ٖدددصا ضغدددِ _ ٚيهدددٔ. ٚغدددٌٝب

يددٛ  ٖددصا ,٬ًؾدده ايطدعٝدد١ َُبدداٖط أنجددط ٚا٭بددٛا ؛ بايؿددبابٝو

ٌ  سكٝكد١  أٌَٝ ٫ٚ عكسٜٽا. اعبطاًؾا نْٛ٘ دبآًٖا ٔ  إفب دعد  اٯخدطٜ

 . ايؿطزٟ ٚخٝاضِٖ عكٛهلِ ؾًِٗ ٚأختاض؛ أض٣ نُا ٜتعبٸسٕٚ
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 ٖٓسغد١  ًب سكًّدا  ٚيػًٟ يٞ أض٣ ٫ٚ ايعباز٠, حبط١ٜ إْي أ٩َٔ

إفب  ذبّٛيدددو ايدددر ايعبددداز٠ ٚيهدددٔ. ْدددط٣ نُدددا اٯخدددط َعتكدددسات

ٍٛ َتكاعؼ ٔ  ٚتًٗٝو ايعَٔ خٌب تطٟٛ شاتو؛ ع٢ً َٚٓط  ايًشُبد١  عد

 .  اٯ١ْٝ

 ددا٤ت  اير ايٛغط١ٝ ايعٜٛٔ إفب إٔ عبسايًطٝـ. ز بُٝٓا شٖب

ٔ  ٚغدط١ٝ  َٓطًكٗدا  ايؿدٝذ  زعد٠ٛ  بٗا ٌ  ٚأثبتتٗدا  ايكدشٝض,  ايدسٜ  ند

 غدددً أْٗدددا ٜدددط٣ أٚ تًدددو ؽبدددايـ َدددا يسٜددد٘ َٚدددٔ ٚضغدددا٥ً٘, نتبددد٘

 ايسيٌٝ. َع بايتٛنٝض ؾعًٝ٘ ٚغط١ٝ,

 إٔ ٖٓدداى اتؿاًقددا عًدد٢ايعجُددإ إٔ  خايددس. َٚددٔ داْبدد٘ شنددط ّ

 ايؿدٝذ  قازٖدا  تكدشٝش١ٝ  زعد٠ٛ  عبدسايٖٛا   بٔ ضبُس ايؿٝذ زع٠ٛ

. ايكدددشٝض اٱغددد٬َٞ ايدددسٜٔ ٚاعبػددداض ازبٗدددٌ, ؾدددٝٛع خهدددِ ًب

 َٓٗددا؛ ايػددطض بتشكٝددل اْكهدد٢ ايددسع٠ٛ تًددو غددطض ؾدد ٕ ٚبايتددايٞ

 اضتبطا ٚقت١ٝ, أٚ تاضؽب١ٝ قؿ١ شات سطن١ أٚ زع٠ٛ بايتايٞ ٖٚٞ

 ايدسٜٔ,  ًب دسٜدسٶا  َدصٖبٶا  ٚيٝػدا  أدًد٘,  َٔ قاَا ايصٟ بايػطض

ٍ  إفب ايعدٛز٠  ايدسع٠ٛ  تبٓٸدا  ٚأْٗدا  خاق١  ٚايٛغدط١ٝ,  ايدسٜٔ,  ٭قدٛ

 ٍ  بٗدا  ٚضبطٗدا  ايٖٛابٝد١,  يبداؽ  ايػدعٛز١ٜ  ايسٚيد١  ٚتًبدٝؼ . ٚا٫عتدسا

 ٜٚ٪غددؼ ايتاضؽبٝدد١, ايكددبػ١ تًددو ايددسع٠ٛ عددٔ ٜٓؿددٞ ايددسٚاّ؛ عًدد٢

 أعدسا٤  َّٚبؿ٘ َٖٚٛا بايسٚي١, اىبطتبط١ اسبطن١ أٚ اىبصٖب يؿهط٠

 ايٖٛابٝدد١, عًدد٢ اهلذددّٛ بٛابدد١ َددٔ عًٝٗددا يًددٗذّٛ غدد٬سٶا اىبًُهدد١

ٌٸ ًب خاق١ ٍ  يباضغدات  ًب بدطظت  ايدر  ايتؿسز ساي١ َب ٔ  ضددا  ايدسٜ

 .  اىبًُه١ ًب ايطمس١ٝ ٚغً ايطمس١ٝ ايس١ٜٝٓ ٚاىب٪غػ١

 ايددددسع٠ٛ بددددـب ايؿددددطم َددددا: ايعٓدددداز عبددددسايطهبٔ. ز.أ ٚتػددددا٤ٍ

 ؟(ايػعٛز١ٜ) ٚايسٚي١ (ايٖٛاب١ٝ)

 اىبؿه١ً؟ ٭ؾدام أٜٔ َٓػٛب١ تػُٝات نًٗا
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ٗٶا يٝؼ ٚايٓكس ت١ُٗ, يٝػا ايتػ١ُٝ  ..  إفب ا٫غِ َٛد

 ا٫غِ إْهاض ٜػتٓعؾ٘ أ٫ ٜٓبػٞ ٚايسؾاع

إٕ قهدد١ٝ ايٖٛابٝدد١ تعددسٸ َددٔ ايكهدداٜا   : ايددسضٜؼ ظٜدداز. ز ٚقدداٍ

 ايػٝاغد١ٝ؛ /  ايس١ٜٝٓ سػاغٝتٗا بػبب ؾكٌب ٖصا يٝؼ ايؿا٥ه١,

 ٔ  ا٫قددددط٬س١ٝ ٚايتؿدددابهات  تعكٝدددساتٗا,  بػددددبب أٜهٶدددا  ٚيهددد

 ٚايتدداضؽبٞ بايػٝاغددٞ, ايددسٜي ؾٝٗددا ٜتددساخٌ إش ؾٝٗددا؛ ٚاىبعطؾٝدد١

 .بايعاىبٞ ٚاحملًٞ بايؿكٗٞ, ٚايسعٟٛ باىبعاقط,

ٔ  ايتعكٝسات ٚتٓطًل ٔ ..  ايبدس٤  َد ٕ  َد ـ : ) ايعٓدٛا  ْكدشٸض  نٝد

 ايُٓبدددددط٠إفب  ا٫يتؿددددات  ْطٜددددس !!( !!!! يًٖٛابٝدددد١؟  ايعاىبٝدددد١  ايُٓبددددط٠ 

ً ( احملًٝد١ ) ايُٓبدط٠  عٔ ْتػاؾٌ أٚ ْٚػؿٌ ,(ايعاىب١ٝ)  عًٝٗدا  اىبتؿدل  غد

 .٬ًأق

 ًب َؿدداس١ ٫: " ايٓكدداف عٓددس ٜكٛيددٕٛ ا٭قددٛيٕٝٛ نددإ ٚإشا

ٕ  ؛"اىبكطًض ٔ  ايٓكداف  ٖدصا  َؿداسٸ١  ؾد   نًدٗا  أٚ َعُبُٗدا  غدتهُ

ٌ  إش! اىبكطًض ًب / باٱغد٬ّ ..  بايػدًؿ١ٝ  باسبٓبًٝد١  ايٖٛابٝد١  تتدساخ

 .ا٭قًٞ ايسٜٔ

 عبدددسايٖٛا  بدددٔ ضبُدددس ايؿدددٝذ زعددد٠ٛ  إٔ بددد٘ ْكدددط ٸح ٫ َٚدددا
 انتػدبا  إش ايٛتٓٝد١"؛  "َػدططتٓا  ًب يًٓكس قاب١ً غً _اهلل ضهب٘_

 ٚاسبكدا١ْ  ايس١ٜٝٓ, ايكساغ١ ؾكٌب؛ ٚاسس٠ ٫ قساغتـب ايسع٠ٛ ٖصٙ

 .ايػٝاغ١ٝ

 ْدداض: َتٓاقهددتـب ْدداضٜٔ بددـب ؾددٓشٔ ايٖٛابٝدد١, عددٔ زؾاعٓددا ًٚب

ٔ  اٱْهداض,  ْٚاض ايسؾاع, ِ  ؾدٓش ٔ  ْٗداد ِ  ًٜكدل  َد  بايٖٛابٝد١؛  ايدتٗ

 مل أْؿػدٓا  أْٓدا  ٜعدي  يبدا  ْؿػ٘؛ اٯٕ ًب ٖٚاب١ٝ أْٓا ْٓهط يهٓٓا

 . ٭ْؿػٓا ْطتهٝٗا اير ايٛقؿ١ٝ ٖٜٛتٓا بعس عبسز

غدددتػسٚ "  ايػدددًؿ١ٝ: " ايطزٜدددـ اىبكدددطًضإفب  ْٓطًدددل ٚعٓدددسَا

 َٓٗددا اشبدطٚز  ٜكدعب  قدس  َعايددل ًب ٚتٛضًتدا  تعكٝدسٶا  أنجدط  اىبػدأي١ 
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 ٚقتٗددددا؟ ٖددددصا ٖددددٌ.. ايػددددًؿ١ٝ: َكدددداير ٖٓددددا أغددددتصنط)  غدددداىًبا

http://www.ziadaldrees.com/?p=779 .) 

َٶددا  ْددطزز نُددا إْٓددا ِ  ٚاٱضٖددابٝـب اىبتطددطؾـب عددٔ زٚ  ٫ بددأْٗ

ُٸٛا ٚإٕ اٱغدد٬ّ مبجًددٕٛ  إٕ: باىبجددٌ ْكددٍٛ إٔ مبهددٔ ؾٗددٌ بدد٘, تػدد

ًٶا ٔ  نج ٕ  ٫" ايػدًؿٝـب "  َد  ٚإٕ ايٖٛابٝد١؛ /  ايػدًؿ١ٝ  ايدسع٠ٛ  مبجٸًدٛ

ُٸٛا  !بٗا؟ تػ

عًدددٞ إٔ ٖٓددداى تػدددا٫٩ت َُٗددد١ ٫بدددس َدددٔ  بدددٔ عًدددٞ. أ ٜٚدددط٣

 : ايتططم إيٝٗا بكسز ْكاف قه١ٝ  ايٖٛاب١ٝ, َٚٓٗا

 ٚضباٚيد١  عٓد٘,  ٚايدسؾاع  ايٖٛابٝد١  قبكطًض ايتُػو ػبب ٌٖ

   َا اعرتاٙ؟ َٔ ترب٥ت٘

 ٌ  َدددع ٚضبطددد٘ ٖٝهًتددد٘, إعدداز٠  ٜػدددتٛدب َدددٓٗر ايٖٛابٝددد١ ٖدد

ٝٽا؟ ٬ًبٛقؿ٘ عُ ايسٚي١    َ٪غػات

   ايػٝاغٞ؟ اٱغ٬ّ ىبا ٜٴػ٢ُ اٯخط ايٛد٘ ايٖٛاب١ٝ كبجٸٌ ٌٖ

   ازباْب؟ ٖصا ًب ايػعٛزٟ اىبجكـ َا زٚض

ٌٸ ًب اسبسٜجدددد١ ايػددددعٛز١ٜ ايسٚيدددد١ َددددا زٚض  َػدددد٢ُ تددددطح َبدددد

 ؟4242 ايػعٛز١ٜ

  ٍ ٌ  عبسايػدد٬ّ. ز: َٚددٔ داْبدد٘ قددا َٛنددع   إٕ ايكهدد١ٝ: ايٛاٜدد

 ايُٓبددط٠ تكددشٝض نٝؿٝدد١ عددٔ غدد٪اٍ ؾددهٌ عًدد٢ ايٓكدداف قددٝػا

 تؿددرتض أْٗددا ايكهدد١ٝ قددٝاغ١ عًدد٢ ٬َسُبددر! يًٖٛابٝدد١ ايعاىبٝدد١

". يًٖٛابٝد١  ايعاىبٝد١  ايُٓبدط٠  تكدشٝض "يد ازبٗٛز؛ قٛاب١ٝ ع٢ً إنباعٶا

ِ  ؾهطٜد١  زا٥دط٠  أٟ ًب ٫ٚ ٖٓدا  ٫ إنبداع  ضبٌ ٖصا إٔ أَبٔ ٫  تتػد

 َعاضندر  ؽبدلٸ  ٚؾُٝدا . ٖدصا  َٓتساْا ًب نُا ٚايهجاؾ١, بايتٓٛع

" تكدددشٝض"يدددد دٗدددس أٟ إٔ أض٣ ؾددد ْٞ ايكدددٝاغ١, عًددد٢ ايؿدكددد١ٝ

 ؾُكدددطًض. ٖبدددا٤ ٚغدددٝصٖب َجُدددط غدددً دٗدددس يًٖٛابٝددد١ ايُٓبدددط٠

 .بٗا ٚخًٌب اٱضٖا  بُباٖط٠ _يٮغـ _ اضتبٌب" ايٖٛاب١ٝ"



20

  –1026     58 

ـ  هلدصا  قدطؼب١  َٓاقؿد١  عًد٢  عداظَـب  نٓدا  ٚإٕ  اىبًتٗدب,  اىبًد

. ٚقددسم ؾددذاع١ بهددٌ اسبكددا٥ل َددع إفب ايتعاَددٌ ضبتددادٕٛ ؾددٓشٔ

 ايػددددًؿ١ٝ أٜددددسٜٛيٛدٝا إٕ ٚتكددددٍٛ: َسضندددد١ باتددددا سكٝكدددد١ ٚمثدددد١

 َكاتًد١  تدٛض  َٓص اٱضٖا , يُباٖط٠ اىبعتكسٟ ايُٓباّ ٖٞ  ازبٗاز١ٜ

" ٞ  غدد١ٓ ا٭ٚقدداف ٚظٜددط َكتددٌ َٓددص َكددط ًب نُددا) ايعددسٚ ايددساخً

ٛٸض  ست٢ ؛(ايتػعٝٓٝات ًب ٚازبعا٥ط ٚايتػعٝٓٝات, 1977  َكاتًد١  تد

 ايسٚيدد١ بٓددا٤ ٚتددٛض يًكاعددس٠, ايعددٛىبٞ ايطددٛض أٟ" ) ايعددسٚ ايبعٝددس "

 ْٚدٛاقض  ت١ُٝٝ, ابٔ إضخ ع٢ً تته٧ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٖٚصٙ .(يساعـ

 غددٝس ٚخطددا  عبددسايٖٛا , بددٔ ضبُددس يًؿددٝذ ايعؿددط٠ اٱغدد٬ّ

 اىبطًٛبد١  اىبؿاُٖٝٝد١  بايكدٝاغ١  ازبٗازٜد١  ايػدًؿ١ٝ  أَسٸ ايصٟ قطب,

 ,"اسبسٜج١ ازباًٖٝات"ٚ ٚاجملتُع ايسٚي١ نس ايسٜي ايعٓـ يتػٜٛؼ

 .نً٘ ايعامل أٟ

 بٛقدؿٗا سطند١   ٚيدٝؼ  عكا٥س١ٜ, بٛقؿٗا تعايِٝ ايٖٛاب١ٝ إٕ

 اىبُٓبَٛدددد١ ٖددددصٙ يددددب ًب قدددداضت َؿددددٝد١ٝ؛ َسضغدددد١ أٚ تاضؽبٝدددد١

 ايٖٛابٝدد١ تتدٛاض٣  سٝددح ايكاعدس٠,  عكددط ًب ْعدس  ٚمل. ا٭ٜسٜٛيٛدٝد١ 

ٔ  نجٝؿ١ غاب١ خًـ قاز٠ ايكاعس٠ خطا  ًب ِ  َد . ايعكا٥سٜد١  اىبؿداٖٝ

 ن تددب. زاعددـ ًب عكددط. ايػددًؿ١ٝ ازبٗازٜدد١ زٚيدد١ عكددط ًب عبددٔ

ٔ  ضبُدددس ايؿددٝذ  . زاعدددـ َددساضؽ  ًب ٚتكدددطض تٴطبددع  عبدددسايٖٛا  بدد

 اٱغددد٬ّ ْدددٛاقض ًب تتبدددس٣ نُدددا اسبددداز٠, ايعكا٥سٜددد١ ٚاىبؿاقددد١ً

 َدددا ٜ٪غٸدددؼ ٖدددٞ ايٓدددٛاقض, ٖٚدددصٙ. َدددا ٜكدددطض ضأؽ عًددد٢ ايعؿدددط٠

 زاعدددددـ بٝاْدددددات ًب ْٚػدددددُع٘ ْكدددددطأٙ ايدددددصٟ زاعدددددـ, شبطدددددا 

 ضبُددس يًؿددٝذ ايتكددشٝش١ٝ اسبطندد١ ٚيهْٛٗددا, أٟ:. ٚاْتشاضٜٝٗدا 

 ٚزٚيتٓددا, ٚسددستٓا, أغدداؽ بايٖٛابٝدد١, ٚاىبػددُا٠ عبددسايٖٛا , بددٔ

 ًب يٓددا ا٫تٗدداّ أقددابع تٛدٝدد٘ ٜددتِ ؾ ْدد٘ ايؿطٜددس؛ ايتدداضؽبٞ ٚإظباظْدا 
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ٔ  ست٢ إغ٬َٞ؛ إضٖابٞ سازخ نٌ ٔ  أسدس  يٛ مل ٜهد  َٓؿصٜد٘,  َد

 ؾدكد١ٝ  ع٬ق١ أٟ ي٘ أٚ غعٛزٜٽا طبططٝ٘ أٚ بتٓؿٝصٙ, اٯَطٜٔ أٚ

 ب٬زْددا عًدد٢ ايػطبٝدد١ ايكددشاؾ١ٝ اهلذُدد١ تٛنٸددض نُددا ٛز١ٜ,بايػددع

 ايؿددددطتٞ ايددددطبٌب ٖددددصا إٕ. ٚنايٝؿٛضْٝددددا بدددداضٜؼ سددددازثر بعددددس

ٌ  ٚايٖٛابٝدد١  اٱضٖددا   بددـب  ايبدداؾًًٛب  ٔ  ػبعدد  يتكدددشٝض دٗددس  أٟ َدد

 اىبؿدداُٖٝٞ ٚتأتًٖددا ا٭ضض عًدد٢ ؾايٛقددا٥ع. ٖبددا٤ ضبددض قددٛضتٗا

 .  َٓتُبط٠ إع١َٝ٬ هب١ً أٟ َٔ أق٣ٛ

اىبددعضٚع:  هبٝددس. ز شاتدد٘, َٚددٔ ْاسٝدد١ أخددط٣, قدداًٍٚب اٱتداض  

 ايػددٛض١ٜ ايجددٛض٠ بساٜدد١ َددع ايددسٚيٞ باٱضٖددا  ايٖٛابٝدد١ ضٴبطددا يكددس

 ايػددٛض١ٜ, ايجددٛض٠ عًدد٢ ايكهددا٤ تربٜددط شيددو َددٔ ٚاهلددسف ّ,4233

 ٚقدس  اٱضٖدا .  ضباضبد١  َُب١ً ذبا اىبعاضن١ أتٝاف نبٝع ٚتكؿ١ٝ

 ايػٝاغد١  زٚض ٱندعاف  ايتٛدد٘؛  ٖصا ٱٜطإ اىبٛاي١ٝ ايكٓٛات دٓٸست

ً  ْاسٝدددد١, َددددٔ يًًُُهدددد١ اشباضدٝددد١   ايكبددددٍٛ بددددـب ايعددددامل ٚربدددٝ

 اٱٜطاْددٞ ايٓؿددٛش تٛغددٌ ٚاغددتُطاض ا٭غددس, بؿدداض سهددِ باغددتُطاض

 .ٚايؿاّ ايعطام ع٢ً زاعـ غٝطط٠ أٚ باىبٓطك١,

٘  ٖدصا  ٫ٚ ٜعدي  ٕ  يدسٜٓا  يددٝؼ أْد ٕ  َتططؾدٛ  عكا٥ددسٜٽا, َدسؾٛعٛ

 اسبددل ٚعكددا٥ب ايددسع٠ٛ, ٚسددع  اهلل, سددع  ًب ٖددٛ اسبدداٍ نُددا

 ىبكدددطًض ايػٝاغدددٞ ايتَٛبٝدددـ إٕ. إٜدددطإ ًب قازتٗدددا ٜدددسضٸ  ايدددر

ٌ  ايؿدرت٠,  ًب تًدو  اٱق٬ح ٖسؾٗا بٛقؿٗا سطن١ ايٖٛاب١ٝ؛  ٜٴػدتػ

ٝٶدددا  ٌ  ساي  اتٗدددداّ ىبٛاقددد١ً  اجملاٖدددسٜٔ؛  ٫غدددتسضاز  يبدددٓٗر  ٚبؿددده

 .إٜطإ تطٜسٙ َا ٖٚصا اٱضٖابٞ, ايٖٛابٞ بايؿهط اىبًُه١

ّ  ؾاتُدد١. ٚتعتكددس أ  ايػددط  يددس٣ عدداّ دٗددٌ ايؿددطٜـ أْٓددا أَددا

ٌ  باٱغ٬ّ  ٚدبسٜدس  إقد٬ح  بٛقدؿٗا زعد٠ٛ   ٚايٖٛابٝد١  عداّ,  بؿده

 ايدر  ٚا٭سدساخ  ايتكًبدات  إٔ أسدس  عًد٢  ؽبؿد٢  ٫ٚ خدام,  بؿهٌ
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ٌ  َػدا  قدس  َ٪خطٶا؛ ايعامل عطؾٗا  اىبكداح  بدبعض  بدآخط  أٚ بؿده

ٍ  َٚدا  ٚناْا. ايعامل َٓاتل َٔ نب١ً ًب يًػط  اسب١ٜٛٝ  ضزٚز تدعا

 اٱغد٬ّ  عًد٢  ايػدً   ايػطبٞ اىبتدٌٝ أْعؿا قس تجًٖا اير ايؿعٌ

 .َه٢ ٚقا أٟ َٔ أنجط ٚندٸُت٘

 َٓدددص تػدددصٸ٣ اٱغددد٬ّ دبددداٙ اىبؿدددهٌ ايػطبدددٞ اىبتدٝدددٌ ٖٚدددصا 

٘   ق٠ٛ نٌ َٔ اىبانٞ ايكطٕ وبػٝٓٝات  ٫غدُٝا , اٱع٬ّ ُٖٚٝٓتد

 ايددددٛتي ايتشددددطض سبطنددددات ايعٓٝؿدددد١ ا٭سددددساخ ت٬سددددل بػددددبب

 اجملتُعدددددات ًب ايػدددددا٥س٠ ٚايتُطزٜددددد١ ا٫ستذادٝددددد١ ٚاسبطندددددات

 .آْصاى اٱغ١َٝ٬

 عدددٔ ايػطبدددٞ اىبتدٝدددٌ تؿدددهٌٝ ًب خطدددً خًدددٌب سكدددٌ يكدددس 

 أٚ ايػٝاغٞ, ازبٖٛط شات اىبؿانٌ نٌ ٚإٔ خكٛقٶا, اٱغ٬ّ

. باٱغد٬ّ  نبٝعٗدا  أ سبكدا  ايجكاًب أٚ ا٫دتُاعٞ, أٚ ا٫قتكازٟ,

بٛقدؿ٘   ٚاٱغد٬ّ  زٜٓٶدا, بٛقدؿ٘   اٱغد٬ّ  بدـب  اشبًدٌب  ضاح ٖٚهصا

 ٜتؿدعٸب.  أٚ ٜٚتعّكس ٜتأبس َع١ٓٝ ٚسهاض٠ ثكاؾ١ يبًٛض٠ تاضؽبٝٽا إتاضٶا

ٞ  ايسٜٔ إٔ تعسٸ إفب اٱغ٬ّ ايػط  ُْبط٠ َا ظايا ٌ  اٱغد٬َ  بؿده

. ٚاٱضٖددا  ايعٓددـ ٜٚٴؿددذٸع اٱْػددإ, ٚسكددٛم اسبساثدد١ ٜددطؾض عدداّ

ٍ  اىبدجكؿـب  بعض ؾكس غاِٖ اعتكازٟ, ًٚب ٔ  ٚضددا ٔ  أنجدط  ايدسٜ  َد

 ٜعًُددٛا مل يهددِْٛٗ ا٭قددٌ عًدد٢, ايُٓبددط٠ ٖددصٙ تطغددٝذ ًب  غًٖددِ

ٝٽا ٬ًؾع  .تؿٓٝسٖا ع٢ً ٚؾعً

ـ  إتد٬م  حبًٟ إفب إٔ بسا١ٜ سػاّ. ّ َٚٔ دٗت٘, أؾاض  ٚقد

ِ  عًددٞ, ٚضبُددس ايعجُدداْٝـب َددع بددسأ تاضؽبٝٽددا ايٖٛابٝدد١  ٚضبدداٚيتٗ

 ايسٜٓٝددددد١ ٚسطنتددددد٘ عبدددددسايٖٛا  بدددددٔ ضبُدددددس ايؿدددددٝذ تهؿدددددً

 َدددع بدددسأ ٚسدددسٜجٶا عًدددِٝٗ. اشبدددٛاضز َػددد٢ُ ٚإتددد٬م اٱقددد٬س١ٝ,

 غددبتُرب؛ أسددساخ قبددٌ ايؿٝؿددإ سددطٚ  أثٓددا٤ ايطٚغدد١ٝ اسبهَٛدد١



10 

 

 –1026  1022  
61 

 َجددٌ ايػددعٛز١ٜ, َددٔ قددازتِٗ نددإ ايددصٜٔ ايعددط  اىبكدداتًـب يٛقددـ

 ٚقدددـ باغدددتدساّ ايػطبدددٞ اٱعددد٬ّ ٚبدددسأ ٚغدددًٙ, خطدددا  غددداَط

 غددبتُرب, أسددساخ بعددس ايػددعٛز١ٜ ايسٜٓٝدد١ اىب٪غػدد١ عًدد٢ ايٖٛابٝدد١

 عًد٢  احملػٛبـب ايعط  ا٭َطٜهإ َٔ بعض _يٮغـ _ ٚغاعسٖا

ٍ  ا٭َطٜهدٞ,  اٱع٬ّ ٞ  ؾد٪از  أَجدا ٟ  عذُد  ظنطٜدا,  ؾطٜدس  ٚاهلٓدس

 ٚاسبطندد١ عاَدد١ اٱغدد٬َٞ ايددسٜٔ بددـب اٜؿكددًٛ إٔ سدداٚيٛا ايددصٜٔ

 ايتطددطف اْتؿدداض عددٔ ١اىبػدد٪ٚيٝ ٜٴشًُْٛٗددا ايددر ايػددعٛز١ٜ ايسٜٓٝدد١

ٔ  ًب ٚاندشٶا  أقبض ٚايّٝٛ اٱغ٬َٞ. ايعامل ًب ايسٜي  ايكداض٨  شٖد

 ٞ ٕ  عُددٔ ايػطبد  اىبؿٗددّٛ ًٚب. ايٖٛابٝدد١ نًُد١  ٜػددُع عٓددسَا ٜتشدسثٛ

ٕ  عٓدسَا  ايػطبٞ ٘  تكدٓع  إٔ عدسٚ ٫بدس   يدو  ٜهدٛ ٗٶدا,  امسٶدا,  يد  ٚٚد

 ايعددسٚ, اىبًُهدد١ ٖددصا ٚٚددد٘ ٖددٛ ايٖٛابٝدد١, ايعددسٚ ازبسٜددس ٚاغددِ

ٞ  اٱعد٬ّ  غٝاغد١  بايهدبٌب  ٖٚصا ايػعٛز١ٜ؛ ايعطب١ٝ . اسبايٝد١  ايػطبد

ُٶا ِٖٚ غبتُرب أسساخ َٚٓص ٔ  ٜبشجٕٛ زا٥  Saudi Connection دايد  عد

 نُددا ايتُٜٛددٌ, أٚ بددا٭ؾطاز غددٛا٤ ذبددسخ, إضٖابٝدد١ عًُٝدد١ أٟ ًب

 . نايٝؿٛضْٝا أسساخ ًب ضأٜٓا

  ٟ ّ  قبدا ؼبدسخ   ع٬قد١  ٚاسبكٝك١ٝ أْد٘ ٫ تٛددس أ  ٚسطند١  ايٝدٛ

 ٚضباٚيد١  غ١ٓ, 497 قبٌ ْؿأت اير عبسايٖٛا  بٔ ضبُس ايؿٝذ

ٔ  ١اىبػد٪ٚيٝ  ٚذبًُٝٗا بطبطٗا ايػط   ٚاٱضٖدا   ايتطدطف  اْتؿداض  عد

 اجملدطز٠  ٚاسبكٝك١. اٱغ٬ّ َػ٢ُ ذبا ايّٝٛ بايعامل ؼبكٌ ايصٟ

ٝٽا اسبايٞ ايٛنع إٔ َٶدا  طبتًـ ٚغٝاغٝٽا زٜٓ ٔ  كبا  ايسٚيد١  أٚنداع  عد

 خطددددا عبدددسايٖٛا  بدددٔ ضبُدددس ايؿدددٝذ ٚزعددد٠ٛ. ا٭ٚفب ايػدددعٛز١ٜ

 بػددبب ايددسٜٔ؛ عددٔ ا٫بتعدداز ًب ٚاىبهاْٝدد١ ايعَٓٝدد١ َبطٚؾٗددا بػددبب

 َدع  ٚبتشايؿ٘ اىبػتكِٝ. ايكطاٍبإفب  ايٓاؽ إضداع ٚضباٚي١ ايععي١,

ٝٽا  ٖدسًؾا  أٜهٶدا  أنؿ٢ غعٛز؛ بٔ ضبُس اٱَاّ ٝٽدا  غٝاغد  يتٛسٝدس  زٜٓ
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 ٚايؿددٝذ .اهلل ؾددطع ٚتطبٝددل اٱغدد٬ّ ضاٜدد١ ذبددا ايعطبٝدد١ ازبعٜددط٠

ـ  تكطٸؾ٘ ذبا نإ ايٖٛا  عبس بٔ ضبُس ٕ  ددٝ ٟ  اٱخدٛا ٫  ايدص

 ْؿددط َددٔ ٚكبّهددٔ ايٛقددا, شيددو ًب ٚإَهاْٝاتدد٘ بكٛتدد٘ ٜٴػددتٗإ

 إٔ ٫ مبهددٔ ٖددصا َجددٌ ٤ٚؾددٞ. ايعطبٝدد١ ازبعٜددط٠ أعبددا٤ ًب زعٛتدد٘

 إٔ ٜدددسضى إٔ ٫بدددس ايػدددط  ؾددد ٕ ٚيدددصيو ظَآْدددا؛ ًب ايٝدددّٛ ؼبكدددٌ

 ايٝدددّٛ, بٛاقدددع قددد١ً يددد٘ يدددٝؼ تددداضٜذ صبدددطز" ايٖٛابٝددد١ اسبطنددد١"

 عبددددسايٖٛا  بددددٔ ضبُددددس ايؿددددٝذ زعدددد٠ٛ بددددـب ايٛسٝددددس ٚا٫تكدددداٍ

 أٟ ٫ٚ ٜٛددس  حبجدٞ,  زٜدي,  عًُدٞ,  أنازمبٞ, اتكاٍ ٚسانطْا

 َددٔ اٱغدد٬َٞ ايعددامل ًب ايٝددّٛ َددا ؼبكددٌ بددـب أٜددسٜٛيٛدٞ اتكدداٍ

 عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ ٚسطندد١ ٚتطددطف, عٓددـ أعُدداٍ

ٕ  شيو, عهؼ ايػط  ًب يطًبتِٗ ٜٴسضغٕٛ إِْٗ ايتاضؽب١ٝ.  ٜٚدسعٛ

 زٚيدد١, أقاَددا ايسٜٓٝدد١ عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ سطندد١ إٔ

 ًٜتشكدددٕٛ ايدددصٜٔ ا٭ؾددددام ٚأنجدددط. بايٓابدددٌ اسبابدددٌ ٚؽبًطدددٕٛ

 ُْبددداّ شا زٚيددد١ ٖٚدددٞ تدددْٛؼ, َدددٔ ٜدددأتٕٛ ايٝدددّٛ زاعدددـ بكدددؿٛف

 تدددسضٸؽ ٚمل ايؿطْػددد١ٝ, ٚايكدددِٝ ايًػددد١ تدددسضؽ َساضغدددٗا عًُددداْٞ,

 ايٛقددا ًب ايػددعٛز١ٜ ًب َٚؿددهًتٓا. غدد١ٓ 72 َٓددص يطًبتٗددا ايددسٜٔ

 ازبٗددددٌ بػددددبب َدددد٪ًٖـب غددددً نددددجًٜٔ أؾداقٶددددا إٔ اسبانددددط

 ايددسٜي,  ايؿهددط عًدد٢ ايػددٝطط٠ َددٔ اكبّهٓددٛ ايب٦ٝددٞ ٚا٫ْعددعاٍ

 أٟ ٜؿعددٌ ٭ٕ َددتعطـ ؾددبا  عكددٍٛ ًب اشبات٦دد١ ا٭ؾهدداض اٚظضعددٛ

 ٞ  ًب ٚاغددتدساَِٗ عكددٛهلِ غدًب  َددٔ اٚكبّهٓددٛ أَتد٘,  شبسَدد١ ٤ؾد

ٕ   اي٬ظ١َ ٚايؿطٍٚب اىبعاًٜ ٚغٝا . َؿب١ٖٛ ادباٖات  ايدر ػبدب أ

 ايددسعٟٛ, ايٓؿدداٍب مباضغددٕٛ ايددصٜٔ ا٭ؾدددام ًب َتددٛؾط٠ تهددٕٛ

ِ  ايسٜٔ؛ ايػًٛ ًب يعكٛبات ناٌَ ؾب٘ ٚتػٝٝب  قٜٛد١  َػدا١ُٖ  غداٖ

 .  صبتُعاتٓا ًب ايتططف اْتؿاض ًب
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 علٙ الٍْابٔ٘: اهلذْو ملْادَ٘ تْصٔات

ٌ   ْكدددط. ّ.ز أؾددداض ٕ  ظَدددإ ايكدددشاف إفب أْددد٘ يهددد  َٚهدددا

ٔ  ايكطٕ ًب ايُبطٚف ٌٖ ٖٓا: ٚايػ٪اٍ َبطٚؾ٘, ْؿػدٗا   عؿدط  ايجداَ

  اٯٕ؟ ٖٛ ْؿػ٘ اجملتُع ٌٖٚ ٚايعؿطٜٔ؟ اسبازٟ ايكطٕ ًب اٯٕ

ٌٸ ًب  ٖددٛ إغدد٬َٞ, َددا نددٌ َددٔ اىبتددٛدؼ ايعدداىبٞ ايٛنددع َبدد

 ؾدددطظ بعدددس آْدددصاى ايتكدددشٝش١ٝ اسبطنددد١ ناَدددٌ تٛندددٝض ػبدددب

 يًتطددطف, اىبػددبب١ ٚايعًدد١ ايؿددطٌب َٛاقددع عًدد٢ يًٛقددٛف احملتدد٣ٛ؛

٘  دا٤ت َا بهٌ ا٭َاّإفب  اهلط  ٚيٝؼ ٌ  ٚقبٛهلدا  بد  ع٬تٗدا,  بهد

ٝٶا. بصيو تػُض تعس مل ؾايُبطٚف  ساي

ًٶا  ايطزٜعدددإ: إٕ خايدددس . ز ٚقددداٍ ِ  َدددٔ ندددج  ايدددسع٠ٛ  َؿددداٖٝ

ٞ  ٚا٫غدتكطاض  ايسٚيد١  عدعٸظت ؾهدط٠   ايٖٛاب١ٝ ٞ  ا٫دتُداع  ٚايػٝاغد

 ايٛقددددا ًب ناؾٝددد١  تعدددس  مل يهٓٗدددا  َعٝٓددد١؛  تاضؽبٝددد١  َطسًددد١  ًب

ٛٸض  ٫ بططٜكد١  ٚقٝاغتٗا دبسٜسٖا َٔ ٫بس بٌ ايطأٖ؛  ايسٚيد١  تكد

إفب  يًٛيدٛز  ايؿطقد١  كبٓشُٗا ًٚب ايٛقا ْؿػ٘ ايػعٛزٟ, ٚاجملتُع

 . بٓا احملٌٝب ايعامل َع ْتكازّ إٔ زٕٚ ٚايتشسٜح ايعكط١ْ

٘  َٚا  يًدسع٠ٛ  ؾكٗٝد١  -تاضؽبٝد١  قدطا٠٤  ٖدٛ إعداز٠   حبدل  عبتادد

ٔ  ٚتٓكٝتٗدا  ايٖٛاب١ٝ, ٌ  َد " دسٜدس٠  بٖٛابٝد١ " يًددطٚز  ٜؿدٛبٗا  َدا  ند

 .ا٭عسا٤ َٔ تٛدس َعٜسٶا ٫ٚ ايعكط َع تًتكٞ

 َؿددطس١ عًدد٢ بعددسٙ نتبددٛا َٚددٔ ايؿددٝذ نتددب نددٌ تٴٛنددع

 اشبًدددٌ, َٚٛاندددع ايعًددد١ أٜدددٔ ْٚدددط٣ ٚاحملاٜدددس, اىبٛندددٛعٞ ايٓكدددس

ٞ  ايٛندع  عًد٢  اْعهؼ ايصٟ ايتططف ٖصا سسخ ٚنٝـ  ايػٝاغد

 اٱغددد٬ّ كبجٸدددٌ ايؿدددٝذ زعددد٠ٛ إٕ ايكدددٍٛ: أَدددا. ايٝدددّٛ ْعٝؿددد٘ ايدددصٟ

 ٞ  عًٝدد٘ ٜٛاؾكٓددا ٫ إْؿدا١ٝ٥  ْددرب٠ ؾٝدد٘ ند٬ّ  ؾٗددصا اىبعتددسٍ, ايٛغدط

ِٸ ًٜددعّ بعهددِٗ؛ ٝٸٔ إٔ َٚددٔ ثدد  اٯخددطٕٚ ٜددطاٙ ايددصٟ ايؿددطٌب أٜددٔ ْبدد

 .عًٝ٘ ٚضزٚزْا
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 تعددايِٝ ًب يٝػددا اىبؿدده١ً ْكًددٞ إٔ أغددا١َ. أ ايػددؿً ٜٚددط٣

 َددٔ ايٝددّٛ َتؿددسزٟ ًب اىبؿدده١ً عبددسايٖٛا , بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ

ِ  بايتؿدبح  يتؿسزِٖ َطدع١ٝ إنؿا٤ ؼباٚيٕٛ ايصٜٔ اىبؿاٜذ  بتعدايٝ

 . ؾهطِٖ َٔ تػاضًبا أنجط تعسٸ ايؿٝذ, اير

ٚايددصٟ  بايؿددٝذ, يًتؿددبح ايػٝاغددٞ ايبعددس شيددوإفب  ٜٚهدداف

ٕ  ْؿد٤ٛ  ًب ٜهُٔ ـ  ايسٚيد١  نٝدا  ًب ٚاٱَداّ,  ايؿدٝذ  بدـب  بايتشداي

  غٝاغ١ٝ. ؾطع١ٝ تؿسزِٖ إعطا٤ ضباٚي١

 اىبانٞ.. ٚيٝؼ اسبانط َٔ ٜبسأ ٚاٱق٬ح

ٍ  عٓسَا بٛنٛح عٓٗا عبٸط يًُؿاٜذ ايػٝاغ١ٝ ايٓعع١ ٖٚصٙ  قدا

 ًب ؾددطنا٤ عبددٔ)  عبددساهلل اىبًددو أَدداّ ايرتنددٞ عبددساهلل ايؿددٝذ

 َكايددد١ ًب ايؿٝكدددٌ تطندددٞ ا٭َدددً ٫سًكدددا عًٝددد٘ ٚضزٸ ,(اسبهدددِ

 .(غعٛز ٯٍ اسبهِ) َؿازٖا

ٝٽدددا ايتؿدددسز ايكدددبإ بددإٔ اْتؿددداض  غدددامل ضبُدددس. ز ٚعًّددل   ضبً

٘  َٓطًل َٔ ٚعاىبٝٽا ـ  _ أغدا٤  ايٖٛابٝد١  َطدعٝتد  ٚأقدبض  هلدا  _يٮغد

ٔ  اىبتػدداضب١  ايٖٛابٝددد١ بددـب  ٜؿددطٸم  ٫ ازبُٝددع   اىبٓػدددٛبـب ٚاىبتؿددسزٜ

 إيٝٗا.

 ضبُددددس ايؿددددٝذ ْكًددددٞ إٔ زعدددد٠ٛ  أغددددا١َ. ٚبددددسٚضٙ أٚنددددض أ 

 ايج٬ثدد١ ًب إ٫ ايتؿددسز ْددطٳ ٚمل عدداّ, 522 ايددد قاضبددا عبددسايٖٛا 

 ٚبعددس ,;9;3 ًب اٱٜطاْٝدد١ ايجددٛض٠ بعددس ٚذبسٜددسٶا اىباندد١ٝ, عكددٛز

 ًب ا٫دتُاعٝدد١ اسبٝددا٠ صبددط٣ غٝٸددطت ايددر اسبددطّ, اسددت٬ٍ سازثدد١

َٚدٔ ثدِ    َٓداٖر ايتعًدِٝ؛   عًد٢  ٚاْػدشبا  تؿاقًٝٗا, بهاؾ١ ايب٬ز

 نددإ َدداإفب  إعازتدد٘ بددٌ ايتعًددِٝ؛ تطددٜٛطإفب  ساددد١ ًب يػددٓا ؾ ْٓددا

 عبدداقط٠ يٓددا أخددطز ايددصٟ ايتعًددِٝ اسبددطّ. اسددت٬ٍ سازثدد١ قبددٌ عًٝدد٘

 ٚا٭ز . ٚايػٝاغ١, ايعًِ, ًب ايّٝٛ
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ٔ  ضبُدس  ايؿٝذ زع٠ٛ ا٭ًَ إٔ ؼبٝٞ. أ ٚأٚنض  عبدسايٖٛا   بد

 تبتهددط مل أْٗددا أٟ..  إسٝا٥ٝدد١ زعدد٠ٛ ٖددٞ بددٌ َعطؾٝدد١؛ زعدد٠ٛ يٝػددا

ّ  ب سٝدا٤  اؾتػًا ٚإلبا بٗا؛ خاق١ ز١ٜٝٓ َعطؾ١  زٜٓٝد١  َٚعداضف  عًدٛ

 ٚبايتددايٞ..  اهلذددطٟ ايجددأَ ايكددطٕ َٓددص اٱغدد٬َٞ ايتدداضٜذ عطؾٗددا

 .  ايتاضؽب١ٝ اىبعطؾ١ٝ اىبُٓب١َٛ تًو َع عسا٤ َعٗا ؾايعسا٤

 ناْدا  تاضؽبٝد١  سبُبد١  ًب ٚسامسٶا ضبٛضٜٽا نإ ايؿٝذ ٚزٚض

ٌ  ؾٝٗا ٞ  زٜدي  بٴعدس  شٟ ذبدطى  ٭ٟ تؿتكدط  اىبٓطكد١  ند  ٜتشدطٸى  ؾكٗد

 .ٚايػًٛى ايعكا٥س: ُٖٚا َػتٜٛـب, ع٢ً

 ًب اٱسٝا٥ٝددد١ اسبطنددد١ َدددٔ ا٭ندددرب ازباْدددب ٚقدددس تطّندددع 

 ظباسٶددا أنػددبٗا ٖٚددٛ َددا ايعكا٥دسٟ,  ازباْددب عًدد٢ ايؿددٝذ خطدا  

َٶا ٘   ًب ٚخكٛ ٕ  يًؿدٝذ  ايعَٓٝد١  يًُطسًد١  ٚبايٓػدب١ . ايٛقدا شاتد  ندا

 .  ٚا٫نتػاح ايتأثً ع٢ً ٚقازضٶا ٚسٜٝٛٽا, َ٪ثطٶا, خطاب٘

ٌ  اي٬سدل,  اىبعطًب ايتشسٟ ٜأتٞ ٖٚٓا  ٚاهل٦ٝدات  اىبدساضؽ  ؾهد

٘  َدا  ْٚؿدط  تدسٜٚط  ب عداز٠  اْؿػًا بعس ؾُٝا َبٗطت اير  ايؿدٝذ  قايد

٘  ٚقطا٤تد٘,  بتطدٜٛطٙ,  اْؿػاهلا َٔ أنجط ِ  َٖٚٛدا ..  ٚحبجد  ًب غداٖ

ٔ  عٛنٶدا  ٚخطابٗدا,  ايدسع٠ٛ  تكِٓٝ  بٛقدؿٗا سطند١   تػدتُط  إٔ عد

    َٚطٜسٜ٘. ت٬ب٘ ٜس ع٢ً تتطٛض َعطؾ١ٝ ز١ٜٝٓ

ِ  سدـب  خاق١ ٚس١ٜٛٝ, َ٪ثط٠ عًٝا ق١ُٝ ايٖٛاب١ٝ ايسع٠ٛ إٕ  تدت

 سطندددات عدددٔ ربتًدددـ ٫ إْٗدددا..  ايتددداضؽبٞ غدددٝاقٗا ًب قطا٤تٗدددا

 ايعامل. بًسإ َٔ نجً ًب أثطت اير ا٭ٚفب ايسٜي اٱق٬ح

 اىبعاقددط: ايػطبددٞ ايتعطٜددـ ًب ايٖٛابٝدد١: ايٛابددٌ خايددس. أ ٚقدداٍ

ُٶا أخباض َٔ َٓو َتططؾ١, َا ٜكسض إغ١َٝ٬ سطن١  َدا تعدعٸظ   زا٥

ّ  ٚخاقد١  اٯخدط,  يدس٣  عٓو ايُٓبط٠ ٖصٙ  ايكهدا٤ ٜٚٴععٸظٖدا   أسهدا

 قٛضتو تٴشػٸٔ إٔ عًٝو. َا ذبتاد٘ ٖذَِٛٗ عٓس تطادعو أنجط

 اشباضز. ع٢ً يتٓعهؼ ايساخٌ؛ ًب
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َٶا خايس. ٜٚعتكس ّ هلذدّٛ أعدسا٤    ا٭َجٌ ايع٬ز إٔ ايعجُإ داظ

 ٖٚابٝتٗدا,  ٚيدٝؼ  ايسٚيد١؛  إغد١َٝ٬  عًد٢  ايتأنٝس اىبًُه١ عًٝٗا,

 شيددو ًب أدًدد٘ َددٔ قاَددا َددا ذبكٝددل بعددس َػددتسا١َ ٖٚابٝدد١ ٫ إشٶا

 ايٓاقدددع ايٛدددد٘ إبدددطاظ ايهدددطٚضٟ َدددٔ ايػدددٝام, ٖدددصا ًٚب. اسبدددـب

ِ  ٚايسٚض ايٖٛاب١ٝ, يًسع٠ٛ ٟ  اىبٗد ٘  قاَدا  ايدص  ازبٗدٌ,  ضباضبد١  ًب بد

 ٚا٫عتددساٍ؛ ايٛغددط١ٝ َددٓٗر ٚتددبي ايسٜٓٝدد١, اىبُاضغددات ٚتكددشٝض

 عددٔ ايددسؾاع إتدداض ًب , ٚيددٝؼ ؾكددٌب ايتدداضؽبٞ اٱتدداض ًب ٚيهددٔ

 سايد١  إبدطاظ  أٜهٶا ايهطٚضٟ َٚٔ. ايسٚي١ ٖٚاب١ٝ تأنٝس أٚ ايسٚي١,

 اٱباند١ٝ  ٚايٖٛاب١ٝ عبسايٖٛا  بٔ ضبُس ايؿٝذ ٖٚاب١ٝ بـب ايًبؼ

ٔ  غا٥ب١ اىبع١ًَٛ ٚيعٌ ٖصٙ غبكتٗا, اير ٕ  عد ٔ  أشٖدا ٔ  ايهدجًٜ  يبد

 ايعجددطات؛ هلددا ٜٚتػددكطٕٛ ايػددعٛز١ٜ, يًسٚيدد١ ايعددسا٤ ضاٜدد١ ٜطؾعددٕٛ

 .َٚػًتٗا ايسٚي١ ْؿأ٠ بتاضٜذ اضتباٍب شات ٬ًأق تهٔ يٛمل ست٢

 ٫: َددٔ أْدد٘ ايعٖطاْددٞ, اْط٬ًقددا غددعٝس. أ َٚددٔ ْاسٝتدد٘ تػددا٤ٍ

 يددبعض عددابط٠ ٫ تٛدددس إؾدداض٠ ىبدداشا.. ضبددض خددً ٫ٚ ضبددض, ؾددط

 .. أٚأدددطٙ ٚػبددعٍ _اهلل ٜطهبدد٘ _ ازبًٝددٌ ايؿددٝذ سطندد١ غددًبٝات

 َٚطٜسٜ٘؟ ت٬َٝصٙ بعض

 ؾدداٖك١ َهتػددبات اٱقدد٬س١ٝ يًددسع٠ٛ ٜٴشػددب بايتأنٝددس,

ٝٽدددا, ٚؾهطٜٽددا,  سهدداضٜٽا,   إيٝددد٘ شٖددب  َدددا َٚٓٗددا .. ٚخاضدٝٽددا  ٚضبً

 عددٔ ْتذددا ايددر ايٖٛابٝدد١ إٔ َددٔ ازبددابطٟ عابددس ضبُددس اىبؿهددط

 ايجددٛض٠ قبددٌ غددعٛز بددٔ َددع عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس اٱَدداّ ذبددايـ

ٔ  بايٓػب١ أٚضبا ًب ايؿطْػ١ٝ ايجٛض٠ تهاٖٞ ناْا ايؿطْػ١ٝ؛  يًدٛت

 ..ايعطبٞ

ٔ  َبٗدطت  َهداز٠  أْػداًقا  ٖٓداى  إٔ ًٜػٞ ٫ ٖصا يهٔ ِ  َد  ضسد

ِ  ٭غاغدٗا  طبايؿدد١ اسبطند١,  ٖدصٙ   َددا ضنٝدع٠  عًد٢  ايكددا٥ِ ايػدًٝ

 .ايهطِٜ ايكطإٓ ٚقبً٘ سسٜح َٔ قضٸ
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 ايددسع٠ٛ ٖددصٙ عًدد٢ اىبػددطض اهلذددّٛ ايطخددٛ ٚتكبٸددٌ ا٫غتػدد٬ّ

 ٬ََض ب٬ ْبسٚ َػدٶا ػبعًٓا َعٝب ٚاْػ٬ر دبإ تػًِٝ ازب١ًًٝ؛

ٌٸ عٔ اىبطًل ٚايسؾاع.. ٚد٘ ٫ٚ ٌ  إيٝٗدا  ٜٴػ٤ٞ ايسع٠ٛ َتعًكات د  قبد

ِ  يبدا .. ؽبدسَٗا  إٔ ٌ  إٔ عًٝٓدا  ٜٴشدتٸ  ْعتدع ..  ايدصات  ْكدس  ؾهد١ًٝ  ْتُجٸد

 ٚأٚفب.. آثاضٙ ع٬ز أٚ ع٬د٘إفب  ْٚتذ٘ بايػً , ْٚكطټ باٱػبابٞ,

ٕ  ًب تهُٔ َعٶا ٚايع٬ز ا٫عتعاظ خطٛات ٕ  اٱمبدا ٍ  بدأ ٛٸ  مسد١  ايتشد

ٔ  َٚٓٗا ٚايكهاٜا, ا٭ؾٝا٤ ٖٛ دٖٛط ٚايجابا.. ا٭ٚفب اسبٝا٠ .. ايدسٜ

ٖددٛ  ٖٚددصا.. أخددط٣إفب  سكبدد١ َددٔ ؾُتشٛيدد١ ٚاىبٓدداٖر ايططا٥ددل أَددا

ٌٸ  ايددصٟ ايعُبددِٝ, زٜٓٓددا دددٖٛط  أٚ بؿدددٛم, تكٝٝددسٙ َددٔ ٖددٛ أددد

 .ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايهطِٜ ضغٛيٓا عسا َٓاٖر, أٚ سطنات,

 َهٛٸْٓددا ٜطندد٢ يددٔ َجًُددا عٓددا ٜطندد٢ يددٔ ا٭قددٛيٞ ٚاٯخددط

 ؾهددددا١ًٝ٥ إثبددددات ًب غٓكددددطؾ٘ ايددددصٟ ٚايٛقددددا.. عٓدددد٘ ا٭قددددٛيٞ

.. اهلل ٜطهبدد٘ ايؿددٝذ سطندد١ أٚ اٱقدد٬س١ٝ, ايددسع٠ٛ أٚ ايٖٛابٝد١, 

ِ  زٜدي  خطدا   قٝاغ١ إعاز٠ ًب ْكطؾ٘ إٔ ا٭ؾهٌ َٔ  ضٚح ٜػدتًٗ

ً  ٚايػد٬ّ,  ايعدسٍ,  عًد٢  ايكا٥ُد١  ايعُبدِٝ,  اٱغ٬َٞ ايسٜٔ  ٚاشبد

 ٚايٛقددددا١ٜ,ٚايػٴًددددٛ,  ايتؿددددسز, َُبدددداٖط َددددٔ ٚتٓكٝتدددد٘.. يًعدددداىبـب

 .  ٚايتػًٌب

 اغددِ َددٔ ؾدد٦تِ َددا أٚ ايٖٛابٝدد١ أْكددؿٓا قددس غددٓهٕٛ ٚسٝٓٗددا

ٞ  تػتكبً٘ ايصٟ اىبٓبعإفب  ا٭قٌ ًب ْتذ٘ عبٔ سٝح َٔ.. ٚٚغِ  ٖد

 .بصاتٗا

 قدٝاغ١  إعداز٠  ايعُٛزٟ أٜهٶا عًد٢ ندطٚض٠   غا١َٝ. ز ٚأّنست

 ٫ًبدس  اسبكٝكدٞ,  اىبؿتداح  ٖدصا  ٚتٓكٝش٘, بٛقـ إٔ ايسٜي اشبطا 

ٌ  إٔ ْعًِ ٚعبٔ ايبشح, ًب ايٛقا َٔ إناع١ ٔ  عاَد  ًب يدٝؼ  ايدعَ

 قاسبٓا.
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 يًشطندددد١ اسبسٜجدددد١ ايكددددطا٠٤ اسبدددداضثٞ إٔ خايددددس. أ ٜٚعتكددددس

 ْٚػدددتدسّ ايٝدددّٛ, شيدددو ًب إفب ايعدددامل ُْٓبدددط إٔ تتطًّدددب ايٖٛابٝددد١

 .  اجملتُع خطأ أٚ اسبطن١ ٚقٛاب١ٝ ايسٜي اٱتاض َٔ أٚغع إتاضٶا

 َدددٔ اسبسٜجددد١ ٚا٫دتُاعٝددد١ ايػٝاغددد١ٝ ًب ايكدددطا٠٤ ايتٛغٸدددع إٕ

ٗٶددا يٝػددا أْٗددا تٛنددٝض ؾددأْ٘ َٶا ٫ٚ دسٜددسٶا, ؾك  بددٌ صبددسزٶا؛ إغدد٬

 .اسبٓبًٞ ايػًؿٞ ايؿكٗٞ ٚؾهطٖا ايػٝاغٞ ؾهطٖا بـب ايتؿطٜل

 اىبٓطكددد١ اغدددتك٬ٍ ًب اىبتٛاندددع ٚاىبٓذدددع باسباندددط ٚايدددٛعٞ

 يًًُُه١ ايطغايٞ ايسٚض آؾام عٔ إػبابٞ تكٛض ًب ٜهعٓا ايعطب١ٝ

َٛاتٓٝٗدددا  آَددداٍ َدددٔ َػدددتكبًٗا ٚذبدددسٜات ساندددطٖا, ٚسدددٞ َدددٔ

 .ٚتُٛساتِٗ

 ايدسع٠ٛ  قدٛض٠  يتشػـب ضباٚي١ حبًٟ إٔ أٟ سػاّ. ٜٚعتكس ّ

 إٔ أٚهلددا أغددبا , يعددس٠ بايؿؿددٌ؛ ٤غددتبٛ ايػددط  ُْبددط ًب" ايٖٛابٝدد١"

 َػدببات  إيكدام  ٚضباٚيد١  ايهصبد١,  ٖصٙ قٓع َٔ ايػطبٞ اٱع٬ّ

ـ  ايتطددطف ٔ  ايتشسٜددس,  ٚددد٘ عًدد٢  يًػددعٛز١ٜ ٚايعٓدد  إٔ ٫ٚ مبهدد

 يػٝاغددتِٗ, ٭ْٗددا َعانػدد١  ايكددٛض٠؛ ذبػددـب ْؿددط ًب اٜػدداُٖٛ

 . ايػطبٞ نبٗٛضِٖ أَاّ نصبِٗ اٚغٓجب

ٌ  تُٓبدط  ايدر  ايٛسٝدس٠  ايعطب١ٝ ايسٚي١ ٖٞ ايػعٛز١ٜ  َدع  ٚتتعاَد

ٛٸع ٚمل بايٓس, ايٓس قبٓطل ايػط  ٞ  هلدِ.  َٚٓٗذٗدا  غٝاغدتٗا  تط  ٖٚد

ٟ  قدطاض  اربداش  عًد٢  ايكسض٠ يسٜٗا اير ايٛسٝس٠ ايعطب١ٝ ايسٚي١  غدٝاز

ًٶا تدددد٪ثط إٔ ٚتػددددتطٝع إقًُٝٗددددا, ؽبددددلٸ ؾُٝددددا  ًب َباؾددددطٶا تددددأث

ٞ  اٱغد٬َٞ,  ايعامل ًب قٟٛ تأثً ٚهلا ا٫قتكاز١ٜ, غٝاغاتِٗ  ؾٗد

ٛٸعتٗدا  إشا ا٭ؾعد٢  ضأؽ ُْبطِٖ ًب ٛٸعدا  عًٝٗدا؛  ٚتػًبدا  ت  ايعدامل  ت

 . بطَت٘ اٱغ٬َٞ

ايعددسٚ  أقددبض ايٝددّٛ اٱغدد٬ّ إٔ سكٝكدد١ ا٭ٖددِ ايػددبب ٚيهددٔ

ٞ  بايتبًٛض, بسأت دسٜسٙ إع١َٝ٬ يػ١ ٖٚٓاى يًػط . ٚاسس ضقِ  ٖٚد
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ِ  ع٢ً خطط اٱغ٬َٞ ايسٜٔ إٔ  ٜٚدسعٛ إفب ايعٓدـ؛   ايػطبٝد١,  قدُٝٗ

ِ  َدع  ؾدسٜس٠  َعاضند١  ٜتعاضض ٭ْ٘ ٞ  ُْبداَٗ  ايػطبدٞ,  ايدسمبٛقطات

 ايػطبٝددد١ ٚا٭ُْبُددد١ ايكدددٛاْـب بتكبدددٌ اىبػدددًُـب تطٜٛدددع ٫ٚ مبهدددٔ

 ايدر  اٱغ١َٝ٬ يًؿطٜع١ اىبطًل ٥٫ِٚٗ بػبب بػ٬ّ؛ َعٗا ٚايعٝـ

 ازبٗدٌ,  اْتؿداض  عٔ بصيو ٜٚػتؿٗسٕٚ يسَا٥ِٗ, َػتباس١ ٜطْٚٗا

 َدددٔ ا٭عُبدددِ ايػدددٛاز ًب ا٫قتكدددازٟ ٚايؿؿدددٌ ٚايعٓدددـ, ٚايؿكدددط,

 ٍ  Integration of ايدد  ١دددددد ؾُشاٚي ٚيدصيو  نبعدا٤؛  اٱغد١َٝ٬  ايدسٚ

Muslims into our society  إٔ ْٚػدتطٝع . ؾاؾد١ً  ضباٚيد١  ٍ  ْػدتس

يٲغدد٬ّ,  ٚاىبعازٜدد١ ازبسٜددس٠ ايػددطبٝـب ايػٝاغددٝـب يػدد١ ًب بددصيو

 ٚاىبُبددددداٖطات اسبايٝددددد١, ٚايؿطْػددددد١ٝ ا٭َطٜهٝددددد١ ٚا٫ْتدابدددددات

 ٖٓداى  يدٝؼ . شيو ع٢ً ؾاٖس أىباْٝا ًب أٚضٚبا أغ١ًُ نس اىبٓاٖه١

ُٶددا ايػطبٝددٕٛ ٕؾايػٝاغددٝٛ دسٜددس٠, ٚيػدد١ غٝاغدد١ ٖددٞ, قددسف  زا٥

ِ  غٝاغدات  ٚخطٍٛب َُّٓبطِٜٗ ٜتبعٕٛ ٕ  ٫ٚ ايعاَد١,  أسدعابٗ  ؼبٝدسٚ

 أٚ اٱغد٬ّ  قٛض٠ يتشػـب غٝاغ١ أٚ أٟ ضباٚي١ ؾأٟ ٚيصيو عٓٗا؛

 ًب غدددتُٛت ٭ْٗدددا ٫ عبتادٗدددا؛ زؾاعٝددد١ غٝاغددد١ ٖدددٞ ؛"ايٖٛابٝددد١"

 ايػدط ؛  عًد٢  ٖذَٛٝد١  إع١َٝ٬ غٝاغ١إفب  ايّٝٛ عبتاز إْٓا. َٗسٖا

ٌٸ ايددر بددايهٛاضخ يتددصنًٙ ُٸًدد٘ ٚاىبطايبدد١ عاىبٓددا, ًب بٗددا سدد  بتش

٘  ْتدا٥ر  نبٝدع  ٘  ايهاضثٝد١  غٝاغدات  ايعطبٝدد١ يٮَد١  اىبعازٜد١  ٚذبايؿاتد

 اْتؿداض  ًب ايدط٥ٝؼ  اىبػبب أقبشا اير أضانٝٗا, ًب ٚاٱغ١َٝ٬

 أٚ بٗدددا ايكبدددٍٛ ايكدددعب َدددٔ ٭ْددد٘ اىبٓطكددد١؛ ًب ٚايتطدددطف ايعٓدددـ

 ايعطبٝد١,  اىبٓطكد١  ًب غٝاغات٘ ٜػٝٸط إٔ يًػط  ٫ٚبس. عٓٗا ايتػانٞ

 صبدددتُعِٗ ؾػٝؿػدددا٤ َدددٔ بٛقدددؿ٘ ددددع٤ٶا  اٱغددد٬ّ َدددع ٜٚتعاَدددٌ

٘  اىبتذاْؼ, ٓٶدا   ٜٚتكبًد ٝٽدا,  بٛقدؿ٘ زٜ ٓٶدا  ٚيدٝؼ  ضبً  ٬ًزخدٝ  غطٜبٶدا  زٜ

 . عًِٝٗ
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ٜٚدددط٣ ز. عبسايػددد٬ّ ايٛاٜدددٌ ؾُٝدددا ٜتعًدددل بددداسبًٍٛ اىب٥٬ُددد١     

إفب  تٓتُددٞ ٚتٓٝدد١ يًتعاَددٌ َددع قهدد١ٝ ايٖٛابٝدد١, أْٓددا بٛقددؿٓا زٚيدد١ 

 زعد٠ٛ  أغداؽ  عًد٢  تأغػدٓا  ًب بدسعٶا  يػدٓا  اىبعاقدط؛  ايعاىبٞ ايُٓباّ

 عبددٔ اىبُٓبددٛض, ٖددصا َٚددٔ. َبٗٛضٖددا إبددإ زٜٓٝدد١ ثددٛض٠ ناْددا زٜٓٝدد١

 ع٢ً ٚظٜاز٠. ايٛتٔ ٖصا أعطاْا َٔ ٖٞ ٚايٖٛاب١ٝ. يًٖٛاب١ٝ َسٜٕٓٛ

 عكددٛض يٝددٌ ًب ايددسٜي اٱقدد٬ح سطنددات أٚقددس َددٔ ؾٗددٞ شيددو,

 ايٓٗه١ أغاؽ بعهِٗ ٜٚعسٸٖا ايعطبٞ, ايعامل ًب ايعجُا١ْٝ ايُب٬ّ

ٕ   ٚيدٝؼ  اسبسٜجد١,  ايعطبٝد١  ٟ  ىبكدط,  غدعٚ ْدابًٝٛ  اْبجدام  بعدس    ايدص

َٶدا  52بد ايؿٝذ سطن١  ؛"تاضؽباْٝد١ " ُْبدط٠  إفب ايٖٛابٝد١  ٚيُٓٓبدط . عا

ٝٽدا,  اىبًعّ ايعكا٥سٟ اٱتاض نٝل َٔ يٓدطدٗا ً  ٚاىبػدبب  زٜٓ  يهدج

ٌ . ايتاضؽبٞ اٱظباظ غع١إفب  ايعامل, َع اىبؿانٌ َٔ  َعٗدا  يٓتعاَد

 ٚاٯبددا٤ ا٭بددٝض, ايطدددٌ إضخ َددع ايٝددّٛ ا٭َطٜهددإ ٜتعاَددٌ نُددا

ٚٸخدددٛا ايدددر ثدددٛضتِٗ َدددع ايؿطْػدددٝـب أٚ اىب٪غػدددـب  اشبًدددل ض٩ٚؽ ز

 ٚإٕ. عكا٥سٜد١  ُْبدط٠  ٫ تاضؽبٝٽدا  إظبداظٶا  ايٖٛاب١ٝ يٓعسٸ. بٗا باىبؿاخط٠

 َددٔ ايتاضؽبٝدد١ اسبطندد١ ربًددٝل ْكطدد١ ايٓكطدد١. إفب ٖددصٙ ٚقددًٓا

 دباٚظْداٙ,  تاضؽبٝٽا َبطًؾا ناْا اير اسباز٠, ايعكا٥س١ٜ َؿاقًتٗا

 ؾ ْٓدددا ازبٗازٜددد١؛ ايػدددًؿ١ٝ أٜدددسٜٛيٛدٝا إ٫ بددد٘ ٜددد٪َٔ َدددٔ ٜبدددل ٚمل

 .عاىبٝٽا قٛضتٗا ذبػـب ع٢ً قازضٕٚ

 ٚسدس٠  أظبدعت  اير اسبطن١ خس١َ ذبسٟ. ذبس  أَاّ إشٶا عبٔ

ٟ  ايتداضٜذ  سطند١  َدع  َتػك١ جبعًٗا ؾطٜس٠؛ عطب١ٝ ٚيهدٞ  . ايبؿدط

ٔ  ْدتدًّل  إٔ عًٝٓدا  ْكّٛ بصيو, اٯخدط   َدع  اجملازيد١  اغدرتاتٝذ١ٝ  َد

ٔ  ؾايعدامل  عًٝٗدا؛  َٴؿدرت٣  اسبطند١  بإٔ ٌ  يد ٌ  ازعدا٤ات  ٜكبد . ٖدصٙ  َجد

 ضبتدادـب  نٓدا  _أخط٣ عُب١ُٝ أَِ َجٌ َجًٓا _ إْٓا ْكٍٛ: إٔ عًٝٓا

ٟ  ايعطبٝد١,  ازبعٜدط٠  ًب ايؿتات ٖصا زبُع ثٛضٟ إفب َُٓبٛض  مل ايدص
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ُٶدا  ٜعدطف  ٞ  اىبتٛنددٌ عٗدس  َٓددص داَعٶدا  َطنعٜٽددا سه  قبددٌ ايعباغد

 عطبٝد١  سطند١  تٓذعٙ َا مل أظبع اىبُٓبٛض ٖصا ٚإٔ. قطْٶا عؿط اثي

َٶا نإ ٚأْ٘. أخط٣ إغ١َٝ٬ أٚ ٍ  ٖدصا  ٱظباظ ٫ظ ٞ  ا٫ْتكدا  ايتداضؽب

. اشبطدا   ٖدصا  َٚبا٥ؿ١ٝ ٚقس اْتٗا َؿاقٌ, عكا٥سٟ خطا  إْتاز

ٌ  ٚسٸستٓا, اير ايتاضؽب١ٝ يًشطن١ ا٫َتٓإ باغِ ٚأْٓا عًد٢   غدٓعُ

 عًدددد٢ احملطٸندددد١ ايعكا٥سٜدددد١ اىبؿاقدددد٬ت َددددٔ خطابٗددددا ربًددددٝل

 .ايعبكط١ٜ ايتٛسٝس١ٜ ضٚسٗا ع٢ً َبكـب ٚايعٓـ, ايهطا١ٖٝ

 عًدد٢ ايٖٛابٝدد١ قددٛض٠ ذبػددـب مبهددٔ نٗددصٙ, ٚاقعٝدد١ ٚعددرب

  .ايكاز١َ ٚأظَاْ٘ ايعامل دػطاؾٝا عرب أٟ ٚايعَإ, اىبهإ َس٣

 ايطددطح ا٭خددً بكٛهلددا: عًدد٢ ايؿددطٜـ عًدد٢   ؾاتُدد١. ٚعًّكددا أ

 ايدرتاخ  َع ايتعاٌَ ًب اىبٓٗذ١ٝ ٚاىبكاضبات ايكطا٤ات تعسز َٔ ايطغِ

ٌ  ْػدب١ٝ,  تبكد٢  َٓٗذ١ٝ قطا٠٤ نٌ ؾ ٕ اٱغ٬َٞ؛ ايسٜي  ًب ذبُد

ٔ  غدًب١ٝ  ْٚكاًتا ْاس١ٝ, َٔ إػباب١ٝ ْكاًتا تٝاتٗا  أخدط٣,  ْاسٝد١  َد

 ٚايتطبٝكٝددد١ ٚايُٓبطٜددد١, ايؿهطٜددد١, َُٓبَٛتٗدددا ًب أٜهٶدددا ٚذبدددٟٛ

 شيدو,  ٚبعدس . َتبآٜد١  َطدعٝد١  َٚكاقس طبتًؿ١, إٜسٜٛيٛد١ٝ أبعازٶا

 ْٚتدددا٥ر استُايٝددد١ سكدددا٥لإفب  اىبٓٗذٝدددات أٚ ايكدددطا٤ات ٖدددصٙ تكدددٌ

ايكددطا٠٤  ٖددصٙ ناْددا آخددط, غددٛا٤ إفب  َتًددٍل َددٔ ربتًددـ ْػددب١ٝ,

أٚ  ٚايػددددُٝا١ٝ٥ ايتاضؽباْٝدددد١, اغتؿددددطاؾ١ٝ, أّ تكًٝسٜدددد١ ايرتاثٝدددد١

 يتًددو اسبددٞ ايتطبٝددل ٜبكدد٢..  ٚايبٜٓٝٛدد١ ٚايتأًٜٚٝدد١, ايتؿهٝهٝدد١,

 ايططٜكدد١ ظبدداح ؼبددسز ٖددٛ َددٔ ايددسٜي؛ اٱضخ َددع ٚايتعاَددٌ ايكددطا٠٤

 اىبٛضٚخ. َع ايتعاٌَ ًب ؾؿًٗا أٚ اىبدتاض٠

ٔ  يدصيو  ايؿطدط٠؛  عًد٢  ايهٛؼبٞ أْٓا أَد١  عبساهلل. ٚشنط أ  َد

ٔ  خدد٬ٍ َددٔ ؾٝٓددا  ايتددأثً ايػددٌٗ  إٔ خاقدد١  غددتاضٙ, ٚذبددا ايددسٜ

ًٶا  ٜددتِ هلددصا ٚنددعٝؿ١؛ مساعٝدد١ ازباْددب ٖددصا ًب ثكاؾتدد٘ َٓددا نددج
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ْٶدا   اىبًُهد١  ظععع١ ضباٚي١ ًب شيو اغتجُاض ٘  بٛقدؿٗا نٝا  ًب قٛتد

٘  سٝدا٠  ٚزغدتٛض  عكٝدس٠  باٱغ٬ّ كبػٸه٘ ٔ  َّهٓتد  ايعدامل  قٝداز٠  َد

ٔٸ إٔ بعس اٱغ٬َٞ,  ٚخسَد١  اىبػدًُـب,  قٹبًد١  باستهإ عًٝ٘ اهلل َ

ٔ  اغدتٗساف  َٔ ؼبسخ َا إٕ. ايؿطٜؿـب اسبطَـب  اٱغد٬َٞ,  يًدسٜ

 يًًُُهددد١ اغدددتٗساف سكٝكتددد٘ ٖدددٛ ًب ٚضَدددٛظٙ؛ ىبكدددازضٙ ٚتؿدددٜٛ٘

 زٍٚ بدـب  ايٛسٝدس٠  ناْدا  ضقبدا  ٚبٛقدؿٗا زٚيد١,   يد٘.  بٛقؿٗا ضَدعٶا 

ٝٽا  اغتكطاضٶا اير تعٝـ ايجايح ايعامل ٕ  قطابد١  ٚاقتكدازٜٽا  غٝاغد  قدط

 .ايعامل خاضت١ ع٢ً ٚق١ُٝ َها١ْ أعطاٖا

 ٜتطًّدب  ىبداشا  ٜٛنٸدض  سكطٙ, ٜكعب يبا ٚغًٙ َا غبل ٚنٌ

ٔ  ٚتٓكٝتٗدا  اىبؿاِٖٝ ٚتكشٝض اىبهُٕٛ, ع٢ً ايرتنٝع  ايؿدٛا٥ب  َد

َا  ٜػً ٫ اهلل إٕ" ايساخٌ َٔ ٚيٓبسأ باىبػ٢ُ, ا٫ٖتُاّ َٔ أنجط

ٔ  ؾا٥س٠ ٫ إشٶا ؛"َِا بأْؿػٗ ٜػًٚا ست٢ ّبكٛ ٘  َد  إفب اشبداضز  ايتٛدد

ٞ  ٚعبٔ ُْبطت٘ يتكشٝض ٔ  ْعداْ ٌ  َد ً  زاخد ً  َكتٓدع.  غد ٟ  ٚايتػدٝ  ايدص

 تػددًِٖٝ؛ ٜكددعب ؾٗدد٪٤٫ اىبددٓٗر, ٖددصا ٜتبٓدد٢ ؾددُٝٔ يددٝؼ أعٓٝدد٘

ٕ  دسز أتباع َبٗٛض عسّ ٚنُإ أتباعِٗ, ًب ٚيهٔ  ايؿهدط  ٜتبٓدٛ

 . شات٘

 ٜٚكدددٍٛ ا٫غدددتباق١ٝ, اسبدددطٚ  ضندددا٥ع َدددٔ ضنٝدددع٠ اٱعددد٬ّ

 تٴشػددِ إٔ قبددٌ إع٬َٝٽددا تٴشػددِ اسبددط " :ٖتًددط إعدد٬ّ ٚظٜددط دددٛبًع

ٝٽا  ."َٝساْ

 ٚأعددددسا٤ اٱغدددد٬ّ أعددددسا٤ َددددع َعطندددد١ أٚ سددددط  ًب ٚعبددددٔ

ٍ  ٖٚٓا عػهط١ٜ, تهٔ مل ٚإٕ اىبًُه١, ٌ  :أتػدا٤  قٓدا٠  ٜٛددس  ٖد

 قدددددٛضت٘ ًب ٚتٴكسٸَددددد٘ اسبكٝكدددددٞ اٱغددددد٬ّ عدددددٔ تٴعبٸدددددط إغددددد١َٝ٬

َٶا ايٖٛاب١ٝ شيو ًب قبا ايكشٝش١,  ؟!بٛقؿٗا َؿٗٛ

 ؟!يػات ٚبعس٠ تٛدس ٫ ىباشا

 ؟!اٱغ١َٝ٬ ا٭َٛاٍ ض٩ٚؽ أٜٔ
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ٞ  ايعدددامل  ضابطددد١  عًُدددا  َددداشا   ايتعددددإٚ ؟ َُٚٓبُددد١ !اٱغددد٬َ

 ..اهل٦ٝات َٔ ؟ ٚغًٖا!اٱغ٬َٞ

 عبدددٔ إ٫ عٓٗدددا ٜعًدددِ ٫ ايدددر اسبدددٛاض َددد٪كبطات عدددٔ َٚددداشا

 .ا٭زضازإفب  ًَؿاتٗا ٚتٓتٗٞ ٚإع٬َٓا,

 ايدر  ٖٞ ٭ْٗا يًؿعٛ ؛ ٜتٛد٘ ندِ إع٬َٞ إفب عٌُ عبتاز

 ٜد٪ثط  ٖٛ ايصٟ ٭ْ٘ اىبهاز؛ إفب اٱع٬ّ نُا ٜتٛدٸ٘ ايكطاض, تكٓع

 .ايكطاض ًب

 ٜكددٌ َددا ٫ ٖٓدداى اٱعدد٬ّ, داْددبإفب  ايددساخٌ َػددت٣ٛ ٚعًدد٢

 .ُْبطٟ ًب أ١ُٖٝ

ٌٸ ىباشا  ٚغطٞ إغ٬َٞ ضأٟ قٓاع١ عٔ َٚكطضاتٓا َٓاٖذٓا تٴد

 ؟  !ٚايتؿػً ٚايتٛسٝس, ايؿك٘, أسهاّ عٔ بعٝسٶا قشٝض

ٕ  ٫ ىباشا  َػد٢ُ  أٟ " أٚاٱغد١َٝ٬  ايجكاؾد١ " َكدطض  يدسٜٓا  ٜهدٛ

 عًدددد٢ ٚايرتنٝددددع ايعكٝددددس٠, بتكددددشٝض ؽبددددتلٸ ايعدددداّ ايتعًددددِٝ ًب

 ٚز٫٫تٗا, أبعازٖا, عبسايٖٛا : بٔ ضبُس ايؿٝذ ٚزع٠ٛ ايٛغط١ٝ

 ؟!َٚٓٗذٗا

 ؟!شيو ًب ازبُع١ خطبا٤ َا زٚض

ٌ  َػدداعس. ز ٚقدداٍ  ايطمسددٞ, اىبػددت٣ٛ عًدد٢ ْعتكددس احملٝددا: ٖدد

ٔ  ضبُدس  ايؿٝذ َٓص اٱق٬س١ٝ ايسع٠ٛ بإٔ ٚايؿع  ٚايٓدبٟٛ,  بد

ٌ  بعدسٙ  ايسع٠ٛ ٚأ١ُ٥ ت٬َٝصٙ ثِ _اهلل ضهب٘_ عبسايٖٛا   ْعتكدس  ٖد

  ؟ قشٝض اىبعطًب تطاثٗا نٌ بإٔ

 ايُٓبدددط٠ ْكدددشٸض َٓاقؿددد١ َٛندددٛع بعٓدددٛإ: )نٝدددـ قبدددٍٛ إٕ

ٕ  بايهدطٚض٠  يًٖٛاب١ٝ؟( ٜعدي  ايعاىب١ٝ  تاضؽبٝد١  أخطدا٤  بٛددٛز  اٱمبدا

 .أْؿػِٗ عٓس َٔ ٜٚهٝؿْٛ٘ أعسا٩ٖا ٜهدٸُ٘ عُا ٬ًؾه ٚع١ًُٝ,

ٌ  قسٚضْا تتػع إٔ اىبِٗ َٔ ٚ٭ٕ ٔ  يهد  يبدا  دٛاْدب  ٜٓتكدس  َد

 ايكدددٛض٠ تكدددشٝض ًب ا٭ٍٚ ايػدددبٌٝ شيدددو إش تطاثٗدددا؛ عًٝددد٘ اؾدددتٌُ
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ٔ  يس٣ غًب١ٝ ايكٛض٠ ناْا ايص١ٖٝٓ.. ؾاشا ٕ  بعهدٗا؛  أٚ اٯخدطٜ  ؾد 

 نٌ إٔ باسبػبإ ا٭خص َع ٚأٚدب, أِٖ ايكٛض٠ بأقٌ ا٫ٖتُاّ

ّ  ٜكٛي٘ َا  ٚا٫ؾدرتا٤,  باىبػايطدات,  مبتًد٧  ٚأعدسا٩ٖا  ايدسع٠ٛ  خكدٛ

 .ٚايتؿٜٛـ ايتؿٜٛ٘ ًب ٚايطغب١

 َا ًٜٞ: ايكٛض٠ ٖصٙ إق٬ح غبٌ َٔ ؾ ٕ ٚيصا

 قدددٓاع١ عًددد٢ ٚزعاتٗدددا ٚعًُا٩ٖدددا, ايسٚيددد١, تعُدددٌ إٔ أ٫ًٚ:

ُٸٓتٗا أخطا٤ بٛدٛز ا٫عرتاف ع٢ً ٜكّٛ خطا   آضا٤ ته

 ثٓاٜددا ًب ٜٓتؿددط َٖٚٛددا أ٥ُتٗددا, أٚ ايددسع٠ٛ عًُددا٤ بعددض

ٌ  ًب ايػ١ٝٓ ايسضض َجٌ ٚضغا٥ًِٗ, نتبِٗ بعض  ايطغدا٥

 ؾددرت٠ ٖددصٙ بددإٔ ايعًُددا٤ ٜكددٍٛ إٔ ٜٓبػددٞ سٝددح.. ايٓذسٜدد١

 قدددس ا٭خطدددا٤ ٖدددصٙ ٚإٔ تٴُجٸًتدددا, ٫ ٖدددصٙ ٚإٔ تاضؽبٝددد١,

 َدددٔ زعددد٠ٛ أٟ ؾدددإٔ ؾدددأْٗا َهدددإ, ندددٌ ًب ذبدددسخ

 عًددد٢ تكدددّٛ ايدددر ايدددسع٠ٛ أقدددٍٛ َدددع ٚأْٓدددا ..ايدددسعٛات

 ٚايػ١ٓ. ايهتا 

ٝٶددا:  ايؿطقدد١ ٚإتاسدد١ اىبتؿددسز, غددً ايؿكٗددٞ بددايطأٟ ا٭خددص ثاْ

 ايهتدددا  عًددد٢ تكدددّٛ َتعدددسز٠ ؾكٗٝددد١ َدددساضؽ يٛددددٛز

 عًُددا٤ بٛدددٛز ٚشيددو ايكدداح؛ ايػددًـ َٚددٓٗر ٚايػدد١ٓ

 .ٚايجطا٤ ايتٓٛع ٖصا ؼبًُٕٛ

 ذبتؿددٞ ٚايؿددعٛ  ا٭َددِ نددٌ: ايؿددٗطٟ ؾدداٜع. ز ًب سددـب قدداٍ

 إ٫ ٚزٚضٖددِ؛ تدداضؽبِٗ ٚتٓدداقـ َٚكددًشٝٸٗا, بطَٛظٖددا, ٚزعاتٗددا, 

ٌ  ا٭قداض   اشبكّٛ ظبض سـب عبٔ ـ  ًب دعًٓدا  ًب ا٭باعدس  قبد  َٛقد

 . ٚايسؾاع ايٓؿٞ

 غدددً أّ ٖٚدددابٕٝٛ عبدددٔ ٖدددٌ ٜهدددٕٛ: إٔ ٜٓبػدددٞ ٫ ٚايػددد٪اٍ

ٝٽا ضَعٶا يٓٓبص ا٫ْٗعاّ, ضٚح إيٝٓا تػًًا نٝـ بٌ ٖٚابٝـب؟  ي٘ ٚتٓ
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 ؾهدط  بٓا٤ ًب أغِٗ َؿطٚعٶا ايتاضٜذ َٔ َطس١ً ًب ٚقسٸّ ادتٗازٙ,

 َطس١ً؟ ًب زٚي١

ـ  ْرتاددع  سُٝٓدا  ؾٝٓدا  ؾذاع١ يٝػا ِ  َػداؾ١,  يًدًد ْدطدِ   ثد

    ..ضَٛظْا خكِ قاح نًُا

ّ  ٫ٚ تكدسٜؼ,  هلدا  يدٝؼ  ضَٛظْدا   ٫ٚ شندط,  سًكدات  عًٝٗدا  ٜٴكدا

 . ٚؾاتٗا ّٜٚٛ قب٬ٝزٖا عبتؿٌ ٫ٚ أنطستٗا, أَاّ ايٓصٚض ْٴكسٸّ

 غسٚا. ايصٟ اىبهإ غسٚاأٚ ايًّٛ أقًٛا

ٌ  ناْدا  احملٝا بأْ٘ إشا َػاعس. ز ٚعًل ـ  ايؿدعٛ   ند  تٓداق

 تكددسٜؼ؛ هلددِ يددٝؼ ضَٛظْددا نددإ ٚإشا .. ٚضَٛظٖددا َكددًشٝٗا تدداضٜذ

 بددإٔ ْٚعتكددس أْؿػددٓا, عًدد٢ ْٓهؿدد٧ أ٫ شيددو َعدداْٞ أبػددٌب ؾدد ٕ

 قٛا .   خطأِٖ

ٔ  ا٭خطدا٤,  بعدض  عٔ ْتشسٸخ سـب ٔ  ؾدٓش  عًد٢  ؼبدطم  نُد

ٝٶا ا٭بٝض ايجٛ  ٜهٕٛ إٔ  زْؼ. أٟ َٔ خاي

ايطزٜعدددإ َدددع َدددا شٖدددب إيٝددد٘ ز. َػددداعس,       خايدددس. ز ٚاتؿدددل

 عبددسايٖٛا ,  بددٔ ضبُددس  ايؿددٝذ أتطٚسددات ٜٓتكددس  َددٔ ٚأندداف:

 ن ددٌ: َكٛيدد١ َددٔ عبددٔ أٜددٔ ...اٱغدد٬ّ ٜٓتكددس بعهددٓا بُٓبددط نأْدد٘

 ايكرب؟ ٖصا قاسب إ٫ ٜٚطز َٓ٘ ٜ٪خص

َطعددددٞ صبُٛعدددد١ َددددٔ   آٍ إبددددطاِٖٝ. ضنددددٔ عكٝددددس ٚأٚنددددض

 ٖصا اٱتاض:اىب٬سُبات اىب١ُٗ ًب 

 ٚاْتٗددددا تاضؽبٝدددد١, عبددددسايٖٛا  بددددٔ ضبُددددس ايؿددددٝذ َُٗدددد١ :٫ًأٚ

 نتدب  ًب ؾتٴدسضٸؽ  تٴدسضؽ  إٔ ػبدب  ناْدا  ٚإشا بايتكشٝض,

 أْٗدا  خكٛقٶدا  اٱغد١َٝ٬,  ايجكاؾ١ نتب ًب ٚيٝؼ ايتاضٜذ,

ٝٽا اضتبطددا زٜٓٝدد١ تكددشٝش١ٝ سطندد١  اىبطسًدد١ بُبددطٚف غٝاغدد

 .ؾٝٗا َبٗطت اير
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ٝٶا: ٔ  ضبُدس  َدٓٗر ٖٛ  ٜسضؽ إٔ ػبب َا ثاْ  اهلل قد٢ً  _ عبدساهلل  بد

ٔ  ضبُدس  ٚيٝؼ _ٚغًِ عًٝ٘ ٕ  عبدسايٖٛا ,  بد  ايطغداي١  ٚندأ

 .عًٝ٘ أْعيا

ٔ  ضبُدس  ايؿدٝذ  بسع٠ٛ ا٫ضتباٍب ًب ا٫غتُطاض ثايجٶا:  عبدسايٖٛا   بد

 بددسٜٔ ٚأتدد٢ ايددسٜٔ ٖددصا ْػددذ ٚنأْدد٘ ٚيٲغدد٬ّ, إيٝدد٘ ٜٴػدد٧

 اٯٕ ٚعبددٔ َُٗتدد٘, ٚاْتٗددا بددطا٤, قددشٸض ٖٚددٛ َٓدد٘ دسٜددس,

 .ْبٝٓا ٚغ١ٓ ايكطإٓ ع٢ً ٚغابكًا

ّ  َع أغتبعس ٫ ضابعٶا:  ٚايعًُدا٤,  اىبؿداٜذ  ٚايتكدسٜط يهاؾد١   ا٫سدرتا

َٶددا ْػددُع إٔ  ايعٛزٜدد١, أٚ ايعطٜؿٝدد١, أٚ ا٭يباْٝدد١, بايددسع٠ٛ ٜٛ

 ايددددر ايددددسع٠ٛ بٗددددصٙ بايتُػددددو اغددددتُطٜٓا إٕ ايكطْٝدددد١, أٚ

 .ْبٝٓا َٓٗر عٔ بس١ًٜ نأْٗا أقبشا

ٚٸز َكددددطًض ا غددددتدسّ خاَػٶددددا:  قددددٓع زٚا٥ددددط يددددس٣ ايٖٛابٝدددد١ ٚضٴ

 اٱغددد١َٝ٬؛ ايؿدددعٛ  ٚبدددـب ٚا٭َطٜهدددٞ, ايػطبدددٞ ايكدددطاض

 ايعدددامل ًب ايػدددعٛز١ٜ ايعطبٝددد١ اىبًُهددد١ ًب َهاْددد١ يًتدددأثً

 ْبٝٓدددا, غددد١ٓ عدددٔ طبتًًؿدددا َدددصٖبٶا هلدددا ٚندددإٔ اٱغددد٬َٞ,

 ٫ٚ ٜهددددددطٸ أزبٝاتٓددددددا ًب بدددددد٘ ا٫غتؿددددددٗاز ًب ٚا٫غددددددتُطاض

 ,(ضغددددٛي٘ ٚقدددداٍ اهلل, قدددداٍإفب ) ْعددددٛز إٔ ٜٓؿددددع, ٚػبددددب 

 ايؿٝذ. قاٍ ٚيٝؼ

 ايؿدٗطاْٞ: أتؿدل َدع ايدطأٟ بدإٔ زعد٠ٛ       غدعس . ز ايًدٛا٤  ٚأناف

 يٝػددا  إْٗددا ٚأقددٍٛ: أظٜددس بددٌ سطندد١؛ ٚيٝػددا إقدد٬س١ٝ ايؿددٝذ

 اٱغددد٬ّ إفب ْكدددا٤ يًعدددٛز٠ زعددد٠ٛ ٖٚابٝددد١.. ٖدددٞ ٚيٝػدددا دبسٜسٜددد١

 ايعكٝددس٠ زٚيدد١ عًٝٗددا بٓددا٤ ٚتأغػددا ايعكٝددس٠, ٚتكددشٝض ٚايتٛسٝددس

ً  آخط َػاض أٟ تكٛضٚا: ايٛسٞ َٗبٌب ًب ايكشٝش١ ٘  َدا  غد  ْعٝؿد

 !ايعكس١ٜ ايٓاس١ٝ َٔ



10 

 

 –1026  1022  
77 

 ايؿدٝذ  ٖصا ٚاىبػًُـب ٚيٲغ٬ّ ايب٬ز, ٚهلصٙ يٓا, اهلل قٝٸض

  نًٓددا ؾددٓشٔ شيددو اسبكٝكٝدد١؛ َٚددع اٱغدد٬ّ إفب ضٚح ايٓدداؽ يٝعٝددس

ٔ  ضبُدس  ٖٚهدصا  ٚغبطد٧,  ْكٝب بؿط  ٚضبُدس  ايٖٛدا ,  عبدس  بد

 ا٭خ٠ً. ايج٬ث١ ايكطٕٚ ًب أثطُٖا ع٢ً غاض َٚٔ غعٛز, بٔ

ٔ  ٖٓدداى ايتاضؽبٝدد١ ايًشُبدد١ ٖدصٙ  ًٚب  ٚاغددتػٌ ٚغدد٬, تؿددسز َد

ـ  ٚاىبطانع, اىبٓاقب, ع٢ً ٜتكاضع َٔ ٖٓاى بٌ ايسٜٔ؛  ٚايَٛبدا٥

 اٱغدد٬ّ, ؼبتهددط َددٔ ٖٚٓدداى زْٜٝٛدد١, غُٓٝدد١ ٚنأْٗددا ايؿددطع١ٝ

 ٜعدددٝـ ٫ َدددٔ ٖٚٓددداى ٚغًٖدددا, ٚاشبطابددد١ ٚاٱَاَددد١, ٚايؿتددد٣ٛ,

 اىبتأظّ. ايعكط ٖصا ًب عكً٘ ٜعٌُ ٫ َٔ ٖٚٓاى عكطٙ,

ٔ  ٜػًٛ؛ بٌ َٔ بٝٓٓا ٍ  َد ٛٸ ِ  ٜتػد ٞ  ايدسٜٔ,  باغد  ايدسٜٔ,  ٜٚػدتسع

 ؾاْتؿددط اىبعاًَدد١, ايددسٜٔ إٔ ٜتٓاغدد٢ بددٌ ٜٚٓػدد٢؛ بايددسٜٔ ٜٚػددتعسٟ

 َٚٚبٝؿدد١ تددابع هلددا ايددر اىب٪غػددات ًب اْتؿددط َددا أنجددط ايؿػدداز

 ايؿدددطع١ٝ ٚاىب٪غػدددات ٚايدددٛتٔ, إفب ايددسٜٔ,  أغدددا٤ يبدددا ؾددطع١ٝ؛ 

 .ْؿػٗا

 بٓكددددس إ٫ تتددددأت٢ ٫ ٚقددددس(! تكددددشٝش١ٝ سطندددد١إفب ) عبتدددداز

ٝٴٛاد٘  قددطٜض, ً  قبكاَٚدد١  غدد ٔ  خكٛقٶددا  دددسٽا,  ؾددسٜس٠  يًتػددٝ  َدد

 ايػدددًط١)ٚ ايسٜٓٝددد١, ٚاىب٪غػدددات يًدددسٜٔ, ٚاحملتهدددطٜٔ اىبٓدددتؿعـب

ّ  إٔ .. ٚضقبدا (ايسٜٓٝد١  ـ  أزم نًُد١  اىبطادعدات  َؿٗدٛ ٔ  ٚقعٶدا  ٚأخد  َد

 ٚاىبُاضغددات, تددطانِ, ايددصٟ ايددرتاخ َطادعدد١ عبتاددد٘ َددا. ايٓكددس

ٔ  تَٛبٝدددـ ٚتدددطم ٚاىب٪غػددات,   ٚإعددداز٠ ايَٝٛٝددد١, سٝاتٓدددا ًب ايددسٜ

ٔ  ٚع٢ً عًٝٓا ا٭ٚقٝا٤ أٚي٦و ِ إفب  ايدسٜ ٕ  :اىبٓاغدب  َدٛقعٗ  َٛاتٓدٛ

  اٯخطٜٔ. ؾٛم ٫ٚ ,(ايٓكس) ؾٛم نبٝعٶا .. يٝػٛا َجًٓا ضبرتَٕٛ

ٔ  بعهِٗ ؽبؿ٢ قس نُا) أخؿاٙ ٫ ايصٟ  , إٔ(اىبطادعدات  َد

 _هلل ٚاسبُدددس _ ٭ْٓدددا اىبطادعدددات؛ ٖدددصٙ خددد٬ٍ َدددٔ اٱغددد٬ّ ٜددد٪ت٢
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ٔ  بؿهٌ زٜٓٓا ع٢ً غٝٛضٕٚ ِ  اهلل, َد ٌ  ثد  ضبُدس  ايؿدٝذ  زعد٠ٛ  بؿهد

 .اهلل ضهب٘ عبسايٖٛا  بٔ

 :َا ًٜٞإفب  عبتاز

 يًسع٠ٛ. ايؿكٗٞ ايرتاخ قطا٠٤ -1

 ايًشُب١. ٖصٙ ست٢ ايسع٠ٛ بس٤ َٓص تاضؽبٓا قطا٠٤  -2

 ايًػات. ايسع٠ٛ جبُٝع ٚعٔ عٓا ن تب َا قطا٠٤ -3

 ٚايعرب. ايسضٚؽ اغتد٬م -4

 ٚازبُاع١. ايػ١ٓ أٌٖ َصاٖب ع٢ً شيو نٌ عطض -5

 ٫ًٚاعتددددسا ٚغددددط١ٝ ٚأنجطٖددددا اٯضا٤, بأٚغددددع ا٭خددددص -6

 ٚذبسٜات٘. يًعكط َٚٓاغب١

 بددإٔ يٓددا ٚتػددُض زٜٓٓددا, يٓددا ذبؿددِب تطٜددل خاضتدد١ ٚنددع -7

 .ايبؿط١ٜ تكسٸّ ًب ْٚٴػِٗ عكطْا, ْعٝـ

 

 ختامٔ٘:مداخل٘ 

اىبطددًٟ عًدد٢ صبُددٌ َددا    َٓكددٛض. عًّددل ز ًب َساخًدد١ ختاَٝدد١ 

 ت طح خبكٛم قه١ٝ ايٖٛاب١ٝ باٱؾاض٠ إفب ايٓكاٍب ايتاي١ٝ:

 َٶا أتؿل ّ  بعسّ ايكا٥ٌ ايطأٟ َع كبا .. ايٖٛابٝد١  َكدطًض  اغدتدسا

٘  ٜككس ٚٚقِ ْبص َكطًض ٚأْ٘  ا٫ْطبداع  ٚإعطدا٤  ايتؿدٜٛ٘,  بد

ً  ظبداح  ذبّكدل  ٚقدس .. َٚٓشدطف  َبتدسع  َصٖب ايٖٛاب١ٝ إٔ  ندب

ٌ  اتهض ايكسز, ٖصا ًب ً  بؿده  سٝدح  ٖدصا؛  َٓتدساْا  ًب ندب

 ًب َػدتشسخ  َدصٖب  عٔ ٜتشسٸخ ٚنأْ٘ عٓٗا بعهِٗ ٜتشسخ

 ٚأٚضزٖددا أٚضزْاٖددا, ايددر ايٓكددٛم َددٔ  ايددطغِ عًدد٢ اٱغدد٬ّ؛

 ؽبددايـ َددا إٔ ٚؾشٛاٖددا.. ايددسٖٝـ. ٚز ايعددٜٛٔ,. ز ايؿاندد٬ٕ

٘  زعدا  َدا  ٚإٔ..  بدطا٤  َٓ٘ ؾايسع٠ٛ ٚايػ١ٓ, ايهتا   ايؿدٝذ  إيٝد
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٘  زعدا  َٖٛا عبسايٖٛا  بٔ ضبُس ٕ  ايعًُدا٤  إيٝد  َٚدع ..  ايػدابكٛ

 سطنددد١ أٟ عًددد٢ اسبهدددِ إٔإفب  ٚايتٓبٝددد٘ ايتٓبددد٘ ػبدددب شيدددو

ٔ  ٜهٕٛ ٍ  َد ِ  خد٬ ٔ  ٚيدٝؼ  َٚباز٥ٗدا,  أقدٛهلا  عًد٢  اسبهد  َد

ٕ  قدس  اير أؾطازٖا, بعض ادتٗازات ع٢ً اسبهِ خ٬ٍ  تهدٛ

ًٶا  .. ؾدك١ٝ ُْبط ٚد١ٗ عٔ تعب

 اغددِ اغددتعُاٍ َددٔ   تطسدد٘ َددا َددع أتؿددل ٖددصا أْددي  ٜٚعددي

 عدددٔ اسبدددسٜح عٓدددس نددٝك١  زٚا٥دددط ًب ايٛيدددٛز ٚعدددسّ اٱغدد٬ّ, 

 .ٚازبُاع١ ايػ١ٓ أٌٖ َٓٗذ١ٝ ؾٗٞ ايؿِٗ َٓٗذ١ٝ ٚأَا..  ٖٜٛتٓا

 اٱقددددددد٬س١ٝ ايدددددددسع٠ٛ عًُدددددددا٤ بعدددددددض إٔإفب  ٖٓدددددددا ٚأْبددددددد٘

 اىبعاقددددددددطٜٔ ايػددددددددعٛزٜـب اىبدددددددد٪ضخـب ٚبعددددددددض ايكددددددددسَا٤,

 اسبطندددد١ ٖددددصٙإفب  إؾدددداض٠ ًب ايٖٛابٝدددد١ نًُدددد١ اغددددتدسَٛا

 ٜكدددددسٸَٗا ٜهدددددٔ مل ا٫غدددددتعُاٍ ٖدددددصا يهدددددٔ..  اٱقددددد٬س١ٝ

 َددٔإفب  ايٓػددب١ بددا  َددٔ نددإ بددٌ دسٜددس؛ َددصٖب أْٗددا عًدد٢

أٚ  أٚ اسبٓؿٝددددد١, اىبايهٝددددد١,)  ْكدددددٍٛ: َدددددا َجدددددٌ بٗدددددا, قددددداّ

: ايٖٛابٝددددد١)  ايطٜٚؿدددددس نتدددددا  َجدددددٌ ٚشيدددددو ,..( ايؿددددداؾع١ٝ

 ايؿدددٝذ أّيدددـ ٚقبًددد٘( ..  اٱغددد١َٝ٬ ٚايسٚيددد١ ايؿهدددط سطنددد١

 شندددط ايدددسع٠ٛ, عدددٔ ؾٝددد٘ زاؾدددع نتابٶدددا غدددشُإ بدددٔ غدددًُٝإ

 ..  ايًؿُب١ ٖصا عٓٛاْ٘ ًب

 ْكددشٸض نٝددـ)  ايٛضقدد١: عٓددٛإ قدداؽ ايددصٟ إٔإفب  أْبدد٘ نُددا

َٓتدددس٣  ًب ايهدددطاّ اٱخددد٠ٛ ٖدددِ(   يًٖٛابٝددد١؟ ايعاىبٝددد١ ايُٓبدددط٠

 أضتهددٞ ٫ أْددي ايٛضقدد١ ًب نتبدداٴ ؾُٝددا شنددطت أغددباض, ٚقددس

 ٫ٚ ؾكٗددٞ َددصٖب ٜٛدددس ٫ أْدد٘ بػددٌٝب يػددبب ايتػدد١ُٝ؛ ٖددصٙ

 ٟ ٘  عكا٥دس  دبسٜسٜدد١ إقد٬س١ٝ  زعد٠ٛ  سدسخ  َٚددا.. ايٖٛابٝد١  امسد

 .اٱغ٬ّ يؿطٜع١
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 قدس  أْ٘ بعهِٗ شنط  ٕ ٔ  َبايػد١  ٖٓداى  ٜهدٛ  ايدسع٠ٛ  أْكداض  َد

 إٔ َٚدع . ايؿدرت٠  تًو ًب ا٫عبطاف َُباٖط ٚقـ ًب اٱق٬س١ٝ

 ٖٚٓدداى. شيددو عهددؼ أض٣ يهددٓي اىبدد٪ضخـب؛ بعددض ضأٟ ٖددصا

ٍٸ نج٠ً ؾٛاٖس ِ  إٔ عًد٢  تس ٕ  ا٫عبدطاف  سذد ًٶا  ندا  ًب ندب

 َدددع ٚايبازٜددد١ اسباندددط٠ مشدددٌ ٖٚدددصا ٚازبٗدددٌ, ايبدددسع صبدددايٞ

 شنددط ٚقدس . ٬ًٚدٗد  اعبطاًؾدا  أنجددط ؾايبازٜد١  ايٓػدب١,  اخدت٬ف 

ٞ  ندابٌب  ٕ  عجُداْ ٚ  ندا  ٫ أْدو  َصنطاتد٘,  ًب ظبدس  ًب ٫ًَػد٪

 أؾددطازٶا إ٫ دبددس ٫ٚ أبددسٶا, ايبازٜدد١ ًب ٜٚهتددب ٜكددطأ َددٔ دبددس

 ايسضاغد١  بدصيو  ٚتؿدٗس ..  اسباندط٠  ًب ا٭قدابع  عًد٢  َعسٚزٜٔ

 شيددو ًب ٚايػٝاغدد١ٝ ٚا٫دتُاعٝدد١, ايسٜٓٝدد١, يٮٚندداع ازبدداز٠

ٌ  َٚا ظبسٶا عٓو زع ٬ًَج دس٠ َس١ٜٓ ؾؿٞ.. ايٛقا  ؾٝٗدا,  ؼبكد

٘  قدرب )  ؾٝٗدا  ٜٛددس  أْ٘ اىب٪ضخـب أسس ٜصنط ٕ  تٛيد  شضاعٶدا  غدتٛ

٘  ٜععُٕٛ ٘  ايبؿدط,  أّ سدٛا٤  قدرب  أْد ٕ  غدس١ْ  يد ٔ  ػببدٛ ٘  َد  ظا٥طٜد

ِ ..  خٝاي١ٝ َبايؼ عاّ نٌ ُٸ٢  َعبدس  ٚعٓدسٖ ٟ  ٜٴػد  ايع٣ًٛ/ايعًدٛ

٘  ٫شٳ َٚٔ أ دً, برتبت٘ اغتذاض ؾُٔ تعُبُٝ٘, ًب ٜٴبايػٕٛ ٔ  بد  َد

 أسددس ػبددط٩ ٫ٚ بددأش٣, مبددؼ مل غاقددب؛ أٚ غدداضم, أٚ قاتددٌ,

  ...(إيٝ٘ ايٛقٍٛ أٚ إخطاد٘ ع٢ً

 يٝػددا عبددسايٖٛا  بددٔ ضبُددس ايؿددٝذ زعدد٠ٛ إٔ بعهددِٗ شنددط 

 نإ اي٬سل ٚايتشسٟ إسٝا١ٝ٥, زع٠ٛ ٖٞ ٚإلبا َعطؾ١ٝ؛ زع٠ٛ

 ٫ٚ..  إسٝا٥ٝد١  زعد٠ٛ  أْٗدا  ًب أتؿل ٚأْا..  اىبعطًب ايبٴعس تطٜٛط ًب

.. َعطؾٝٽدا  تتطدٛض  مل أْٗا أٚ َعطؾ١ٝ, يٝػا َع ايكٍٛ بأْٗا أتؿل

 ًب تٓشكددط ٫ٚ  تتُجٸددٌ ٫ ايددسع٠ٛ ٖددصٙ ٖٚددٛ إٔ ٚاقعددٞ يػددبب

 ٚإلبددا بعددسٙ؛ َددٔ ٚايعًُددا٤ ضبُددس ايؿددٝذ نتبٗددا ايددر ايطغددا٥ٌ

ٍ  ايدر  اٱسا٫ت ًب تهُٔ ٞ ..  عًٝٗدا  أسدا  اىبتُجًد١  اىبكدازض  ٖٚد
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 ٚايُٓبددط, ايؿٗددِ ًب ايػددًـ َٓٗذٝدد١ ًٚب ٚايػدد١ٓ, ايهتددا  ًب

٘  َدساضؽ  نبٝدع  َٔ ٚاحملسثٕٛ ايكسَا٤ ايعًُا٤ نتب٘ َٚا  ايؿكد

ٌ  ظبس ٚيصيو ايػ١ٝٓ؛ ٚايعكا٥س  اٱغد١َٝ٬  اسبطند١  عًُدا٤  ند

 ٬ًؾُدج  ايتعاَٗدا,  َس٣ ًب اخت٬ف ع٢ً ايػًؿ١ٝ تتب٢ٓ اىبعاقط٠

 اىبدددٓٗر عدددٔ ٜدددساؾعإ ايػٓٛؾدددٞ ٚضاؾدددس ايكطنددداٟٚ َجدددٌ دبدددس

 إْددو بددٌ اٱقدد٬س١ٝ؛ ايددسع٠ٛ إيٝدد٘ ٚزعددا تبٓتدد٘ ايددصٟ ايػددًؿٞ

 نطددددد٘ اىبعاقدددددطٜٔ, اٱغددددد٬َٝـب ايؿ٬غدددددؿ١ بعدددددض دبدددددس

 َددددٔ نددددجً ًب ٜتهددددإٓ اىبطظٚقددددٞ ٚأبددددٛ ٜعددددط  عبددددسايطهبٔ

 ًب اٱقددد٬س١ٝ بايدددسع٠ٛ تدددأثطٶا تُٝٝددد١؛ ابدددٔ عًددد٢ أتطٚساتُٗدددا

ٔ  ايُٓبدط؛  ٚدٗدات  ًب ايتطابل أظعِ ٫ ٚأْا.. ظبس  إٕ أقدٍٛ:  يهد

 تطستٗدددا ايدددر اىبعدددطًب ازباْدددب ًب ا٭تطٚسدددات َدددٔ ايهدددجً

 ًب اٱقدد٬س١ٝ ايددسع٠ٛ ًب ٚأثددطت تددأثطت اٱغدد١َٝ٬ اسبطندد١

ٍٸ ايعطبٝددد١؛ ازبعٜدددط٠  تدددبي ى ندددج٠ً ؾدددٛاٖس شيدددو عًددد٢ ٜدددس

ٌ  ايػًؿ١ٝ, ايسع٠ٛ ٭تطٚسات َكط ًب اٱق٬س١ٝ اىبسضغ١  َجد

 بددـب ايؿكددٌ ضباٚيدد١ ؼبكددٌ ٚمل..  ٚغددًٙ ضنددا ضؾددٝس ضبُددس

 ٭غددبا  اىبانددٝـب؛ ايعكددسٜٔ خدد٬ٍ إ٫ اىبددساضؽ ٖٚددصٙ ايددسع٠ٛ

 .غٝاغ١ٝ

ٕ  أخط٣, ْاس١ٝ َٚٔ  أٟ تتؿًػدـ؛  مل اٱقد٬س١ٝ  اسبطند١  ؾد 

 قهداٜا  عدا   ْؿػ٘ اٱغ٬ّ إٔ ٚايػبب..  ايؿًػؿ١إفب  تًذأ مل

 تهددٔ ٚمل..  ايؿًػددؿ١ عازبتدد٘ يبددا بأؾهددٌ ٚاىبعطؾدد١ ايٛدددٛز

. إْػإ يهٌ َٚٝػط٠ ٚانش١ ناْا بٌ غبب١ٜٛ؛ أبسٶا َعازبت٘

 اىبدددٓٗر ٚاعتُدددست..  بٗدددصا اٱقددد٬س١ٝ ايدددسع٠ٛ انتؿدددا ٚقدددس

ٔ  ٜػدتذس  َا َع ٚازبسٍ ايطزٚز ًب ايكطآْٞ  ٚضقبدا ..  َدصاٖب  َد

 اىبعاقددط  ايعًُددٞ ايٛاقددع إٕ سٝددح..  عٝٛبٗددا  َددٔ ٖددصا ٜهددٕٛ
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ـ  ع٢ً ٜؿطض ِ  ٚايعدامل  اىبجكد  اىبططٚسد١  ايكهداٜا  َعازبد١  اىبػدً

 تػدددتشل ناْدددا إٕ تؿٓٝدددسٖا مبهدددٔ ستددد٢ ايػدددا٥س؛ بددداىبٓطل

 .ايتؿٓٝس

  ٍ  إٔ ضأٜدددٞ, ًٚب ؟ زعددد٠ٛ أٚ سطنددد١ ٖدددٞ ٖدددٌ بعهدددِٗ: ٚتػددا٤

ٟ  ناىبؿدطٚع  عٓاقدط,  هلا ا٫دتُاعٞ اىبؿّٗٛ ًب اسبطن١  ايدص

 ايددر ٚا٭ٜددسٜٛيٛدٝا ,٬ًبددسٜ تططسدد٘ ايددصٟ ٚاىبؿددطٚع تطؾهدد٘,

 ٚايػٝاغدددددد١ٝ, ايؿهطٜدددددد١ ٚنايكٝددددددازات ض٩اٖددددددا, تٴؿددددددّهٌ

 ٚغددً اىبؿددطٚع, تٓؿٝددص أثٓددا٤ ايددجُٔ زؾددع يتشُددٌ ٚنا٫غددتعساز

 ٚاْتٗدا  سطند١  بسأت اٱق٬س١ٝ ايسع٠ٛ إٔ ُْبطٟ, ًٚب. شيو

 أظبدددض َدددٔ أْٗدددا ٚأعتكدددس َؿدددطٚعٗا؛ ًب ظبشدددا ؾٗدددٞ.. زٚيددد١

ٞ  ٖددصا, ٚعًد٢ . ايتدداضٜذ ًب اسبطندات   سطندد١؛ يٝػددا اٯٕ ؾٗد

 أٚ ظباسٶددا َؿددطٚعٗا باْتٗددا٤ تٓتٗددٞ ٚاسبطندد١. زٚيدد١ ٖددٞ بددٌ

 بدساٜاتٗا,  ًب سطن١ ناْا ضبُس ايؿٝذ زع٠ٛ إٔ أٟ..  ٬ًؾؿ

.... زٚيددددد١  ؾأقدددددبشا َؿدددددطٚعٗا؛  تهدددددٜٛٔ ًب ظبشدددددا  ثدددددِ

ِ  ٜطًكٗدا  ايدر  ٚا٫ْتكدازات  ٞ  إلبدا  ايدسع٠ٛ  ندس  بعهدٗ  بدٛازض  ٖد

ٍ  َؿدطٚع  هلدا  دسٜس٠ سطن١ ٘  ذبداٚ  ايٛاقدع,  أضض عًد٢  تطبٝكد

 ٔ  اسبطنددد١ ٖددصٙ  إفب تؿٓٝددس  ا٫دبدداٙ  ٚايددسع٠ٛ  ايسٚيدد١  سددل  َٚدد

 ايٛيٝس٠.

 ايؿكٗٝدد١ أتطٚساتٗددا بعددض ًب ايددسع٠ٛ تؿددسٸز بعهددِٗ شنددط  ..

. ا٫دتُاعٞ ازباْب ًب بايصات..  ًَُٛؽ أَط ٖصا إٔ ٚاسبكٝك١

 بػدس  ا٭خدص  ًب تتٛغٸدع  ايدر  ا٫دتٗدازات  ًب تكطٜبٶدا  ٖصا ٜٚتُجٸٌ

ُٶددا. ايددصضا٥ع  ؾٝدد٘ ٜٴػدداِٖ ا٫دبدداٙ ٖددصا ًب ايتٛغددع ٖددصا بددإٔ عً

إفب  أتطٚساتددد٘ ًب ٜتذددد٘ ايدددصٟ ايٓدبدددٟٛ, ايًٝربايدددٞ اىبؿدددطٚع

 ادتٗدداز, بددسٕٚ ٬ًأقدد ايجابتدد١ ايؿددطع١ٝ ا٭سهدداّ عًدد٢ ايكؿددع
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 ّٚيدس  يبدا  ٚايدسعا٠؛  ايعًُدا٤  دبداٙ  اىبربض غً ٚايكسح ايتذيإفب ٚ

 ؾددددهٌ عًدددد٢ ٬ْسُبٗددددا..  َتددددابع نددددٌ ٜددددسضنٗا ؾعددددٌ ضز٠

 ٫ ٖددصا إٔ أض٣ ؾأْددا شيددو َٚددع ..ايعدداّ يًددطأٟ سدداز٠ اغددتكطابات

 . اىبكسض بٗصا ا٭خص ًب ايتٛغع ٜربض

 تايبددددا سُٝٓددددا اىبٛنددددٛع, ٖددددصاإفب  ايٛضقدددد١ ًب أؾددددطت ٚقدددس 

. اىبػدددًِ ٚاىبجكدددـ يًعدددامل ايؿددداٌَ ايعًُدددٞ ايتهدددٜٛٔ بهدددطٚض٠

ٞ  ايعًُٞ تهٜٛٓ٘إفب  باٱناؾ١ ؼبتاز ايعامل  ثكاؾد١ إفب  ايؿدطع

 غًِٝ. بؿهٌ ؼبهِ إٔ ٜػتطٝع ست٢ عُٝك١؛ عكط١ٜ

 بؿددهٌ ٚايعطبددٞ ايػددعٛزٟ اىبجكددـ إٔ _ُْبددطٟ ًب _ ٚباىبٓاغددب١

..  غددًٙ أٚ ايؿددطعٞ ايعددامل َددٔ بهددجً أقددٌ زضددد١ ًب ٜكددع عدداّ

 ايػدطض إفب  ٚإخطادٗدا  ايكهداٜا  إثداض٠  ع٢ً ايكسض٠ مبًو اىبجكـ

ِ  ٚأَدددا.. ؾكدددٌب ٞ  ايكهددداٜا عًددد٢ اسبهددد  اختكدددام  َدددٔ ؾٗددد

ٝٽا, أٚ نإ, ؾطعٝٽا اىبتدكل: ٝٽا,  أٚ قاْْٛ ٝٽا,  أٚ غٝاغد  ْؿػد

 إٔ ػبدب  ايػعٛزٟ اىبجكـ ؾ ٕ ٚيصيو صباي٘؛ ًب نٌ غًٙ, أٚ

٘ ..  ٜعطؾٗا ٫ أؾٝا٤ ًب أسٝاْٶا ؽبٛض أْ٘ ٜٚعرتف ٜتٛانع  ٚعًٝد

ِّٕٛ إٔ أٜهٶدددا  َعدددـب, ربكدددل ًب غدددًِٝ بؿدددهٌ ْؿػددد٘ ٜهددد

 إثاض٠ ٚأَا..  ؼبهِ إٔ ٜطٜس سُٝٓا ربكك٘ ًب ْؿػ٘ ٚؼبكط

 اسبهدددِ ٜدددرتى إٔ بؿدددطٍب يًذُٝدددع؛ ؾشدددل يًٓكددداف ايكهددداٜا

 يًُتدكل.

 اٱضٖدددا  ضبدددٌب ايدددصٟ ايتعًٝدددل شيدددو إثددداض٠, ايتعًٝكدددات أنجدددط 

ٔ  يٓدطدٗددا ) قدداٍ:  سددـب  اىبًُهدد١,  ًب" ايٖٛابٝدد١ "  بايددسع٠ٛ  َدد

ٝٽدددا, اىبًدددعّ ايعكا٥دددسٟ اٱتددداض نددٝل   َدددٔ يهدددجً ٚاىبتػدددبب زٜٓ

 َطايبٶدددا ,(ايتددداضؽبٞ اٱظبددداظ غدددع١إفب  ايعدددامل َدددع اىبؿدددانٌ

 ايتددداضؽبٞ؛ باٱظبددداظ ٚا٫نتؿدددا٤ ايعكا٥دددسٟ, ازباْدددب بتذددداٚظ
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 ٚايػدًؿ١ٝ  بساعـ َتشذذٶا ايتاضؽبا١ْٝ, كبًٝ٘ َا ٖصا إٕ سٝح

 . بععُ٘ ايٖٛاب١ٝ ايعكٝس٠ تبٓا اير ازبٗاز١ٜ

 :أقٍٛ ايطأٟ ٖصا ع٢ً ضزٟ ًٚب

 بدددددٔ ضبُدددددس ايؿدددددٝذ شنطٖدددددا ايدددددر اٱغددددد٬ّ ْدددددٛاقض إٔ -1

 عًُدددا٤ قدددطضٙ َٖٛدددا بدددٌ عٓدددسٙ؛ َدددٔ ؽبرتعٗدددا مل عبدددسايٖٛا 

 َددٔ ايكددطؼب١ ايكددشٝش١ ا٭زيدد١ عًدد٢ بٓددا٤ٶ قبًدد٘, َددٔ اٱغدد٬ّ

 َٚدددصاٖبِٗ اىبػدددًُـب عًُدددا٤ بعدددض إٕ بدددٌ.. ٚايػددد١ٓ ايهتدددا 

 ضبُددس, ايؿددٝذ ٜددصنطٙ مل قبددا اىبهؿددطات بددا  ًب تٛغددعا

 ٚأَددا..  ٬ًتؿكددٝ اىبددصاٖب ٖددصٙ أنجددط اسبٓؿددٞ اىبددصٖب ٚيعددٌ

 اْتكددست ٚيهددٔ ايكددطإٓ؛ بكددطٜض ؾٗددٛ ْدداقض ايجددأَ ايٓدداقض

 ٜكٝٸدسٙ  مل , سٝدح  ؾكدٌب  ضبُدس  ايؿدٝذ  قداغٗا  ايدر  ايكٝاغ١

 ؾدد ٕ شيددو؛ َٚددع( ..  ايددسٜٔ ًب ٚاىبددٛا٠٫ اىبُبدداٖط٠)  ايددسٜٔ بكٝددس

ٝٸٓا ايٓاقض ٖصا ؾطسا اير ايؿطٚح  َٔ ٚأنجط اىبككٛز, ب

 أسؿازٙ. بٝاْ٘ ًب تٛغع

ـ  ٚسطندات  اىبًُه١ ًب اٱق٬س١ٝ زع٠ٛ بـب ايطبٌب إٔ -2  ايعٓد

 سهُٗدددا أخدددط٣, بددد٬ز ًب  تؿذدددطت َدددا أٍٚ تؿذدددطت ايدددر

 زيٝدددٌ أٟ ٜػدددٓسٙ ٫ ضبدددٌب ٚتػدددا٠؛ قػدددا٠, َبًُددد١, عًُدددإْٝٛ

 ايػدٝاٍب  ذبا ايػذٕٛ ًب تؿذٸطت اسبطنات ٖٚسٙ..  قشٝض

 عًُددا٤ َددٔ ٚاسددس عددامل عًدد٢ تددسضؽ ٚمل تتًُددص مل ٚايتعددصٜب,

ٟ  َعطؾد١  أٚ استؿا٤ٶ ايٛقا شيو ًب عٓٗا ٜٴعطف ٚمل ايسع٠ٛ,  بدأ

 - ايساضغدـب  أسدس  أثبدا  ٚقس..  اٱق٬س١ٝ ايسع٠ٛ نتب َٔ

 ٘  تهددٔ مل اسبطندات  تًدو  إٔ -ايبٗٓػدداٟٚ ايدسنتٛض  ٚأَبٓد

 ٚإلبددا ..  ايػددابكـب  اشبددٛاضز  بهتددب  ستدد٢  بأسددس؛  قدد١ً  عًدد٢ 

 آٜددات  ؾٗددِ ًب أْؿػددِٗ عًدد٢ ا٫عتُدداز ًب َؿددهًتٗا ناْددا
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ِ  اهلل, أْعٍ َا بػً اسبهِ ٟ  ايٛندع  ٖدصا  ًب ٖٚد  ذبدا  اىب دعض

ٔ  خطددٛا  ٚىبدا ..  ٚايتعصٜب ايػٝاٍب ٕ  َد  ْداقُـب  خطددٛا  ايػدذٛ

ٟ  بؿهٌ ايؿبا  اغتكطا  ًب زٚضِٖ ٚكبجٸٌ َٴهّؿطٜٔ,  غدط

 قؿٛؾِٗ.إفب 

 ... ايعٓـ تبٝع١ ؾِٗ َٔ ٫بس -3

٘  عاّ بؿهٌ ايعٓـ ٍ  اشبد٬ف  غدبب ٌ  َعٝٓد١,  قهد١ٝ  سدٛ  ٚيٓكد

ِ  ايتػدعٝٓٝات  ًب ازبعا٥دط  ًب ا٫ْتدابدات  ْتا٥ر إيػا٤ ٬ًَج  بدسع

 عٓدس  شيو بعس ٜتهٛٸٕ.. اٱغ٬َٕٝٛ ؾٝٗا ؾاظ اير ؾطْػا, َٔ

 َددا ؾٝتؿددهٌ ؛٬ًبٛقددؿ٘ سدد ايعٓددـإفب  ا٫دبدداٙ خٝدداض بعهددِٗ

ُٸ٢  ٫ اىبؿدده١ً ٖددصٙ إٔ ازبددعّ ٖٚددٞ. ايعٓددـ بأٜسٜٛيٛدٝدد١ ٜٴػدد

ٌٸ ٘  اشبٝداض  ٖدصا  تػدٜٛؼ  ٜأتٞ ثِ..  بايعٓـ إ٫ تٴش  ٚقدس .  َٚربضاتد

 ايعٓدددـ َدددٔ بدددطا٠ً٤ ا٭زيددد١ أنجدددط عًددد٢ ايتػدددٜٛؼ ٖدددصا ٜعتُدددس

ِ  ستد٢  أٚ اىبػدًُـب,  ايعًُدا٤  تطاخ أٚ نايكطإٓ, اىبكرتح,  ايعًد

 اسبطندددات ندددٌ َدددع سكدددٌ َدددا ٖٚدددصا.. غدددًٙ أٚ ايطبٝعدددٞ

 ٚايػد١ٓ,  بايكطإٓ, تػتسٍ ؾٗٞ اٱغ٬َٞ, ايعامل ًب اىبتططؾ١

ٔ  سٝٓدصاى  هلدا  بس ٫ٚ.. ايعًُا٤ ٚبه٬ّ  ستد٢  با٭زيد١  ايعبدح  َد

ٞ ..  هلِ تػتكِٝ  إٔ ٚاسبكٝكد١  ..ايتػدٜٛؼ  ًب ا٫ْتكا٥ٝد١  ٖٓدا  ٚتدأت

ٕ  ايددصٜٔ ٚا٭َطٜهددإ ايػدط    بأْٗددا اىبًُهدد١ ًب ايددسع٠ٛ ٜتُٗدٛ

ٕ  اٱضٖدا ؛  أٜسٜٛيٛدٝد١  تٴؿّهٌ ٍ  اسبكٝكد١.  ٖدصٙ  ٜؿُٗدٛ  ؾدد٬

ٞ  اىبٛقـ ًب ايػبب عٔ ايبشح ٔ  ايعدسا٥  ايعدامل  ًب أَطٜهدا  َد

 إٔ ايطمسٝد١  ا٭َطٜهٝد١  ايتكداضٜط  َٔ نجً شنط ٞ,اٱغ٬َ

ٞ  ايبٴعس  اىبٛقدـ؛  ٖدصا  ًب ايػدبب  يدٝؼ  ايتطدطف  ًب ا٭ٜدسٜٛيٛد

ٔ  ا٭َطٜهٞ اىبٛقـ َجٌ أخط٣ عٛاٌَ ٖٓاى ٚإلبا  ايكدطاع  َد

 ايػٝاغددات َٚجددٌ ايددعَٔ, َددٔ عكددٛز عددرب اٱغددطا٥ًٝٞ ايعطبددٞ

   .اىبٓطك١ ًب اسبهَٛات يبعض ٚايؿاغس٠ ايكُع١ٝ
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 ٞبدسع٠ٛ  ٚضبطٗدا  ايػدًؿ١ٝ,  ازبٗاز١ٜ سٍٛ شٴنط َا سٍٛ تعًٝك 

 ًب ٜكددددطضٕٚ أْٗددددِ جملددددطز عبددددسايٖٛا , بددددٔ ضبُددددس ايؿددددٝذ

 عًدد٢ َكتكددطٶا أقددٍٛ..  ضبُددس ايؿددٝذ نتددب بعددض َٓدداٖذِٗ

 ْكدداٍب ٚاىبددصاٖب اسبطنددات مبٝٸددع ايددصٟ إٕ ازبٛاْددب: بعددض

 َدددربضٶا ايتػددد١ُٝ ًب ا٫تؿدددام ٚيدددٝؼ اٯخدددطٜٔ, َدددع اخت٬ؾٗدددا

 يدبعض  قشؿ١ٝ تػ١ُٝ ازبٗاز١ٜ ٚايػًؿ١ٝ. اسبكٝك١ ًب ي٬تؿام

 ٖٚددٞ..  ا٫دباٖددات ٖددص بعددض تبٓتٗددا ايتهؿًٜدد١, ا٫دباٖددات

 ايددصٜٔ ٚا٭ؾددطاز ازبُاعددات تًددو بأْٗددا: بٛنددٛح ْؿػددٗا تعددطف

 نًدددٗا؛ اٱغددد٬َٞ ايعدددامل ًب اسبانُددد١ ا٭ُْبُددد١ ٜٴهّؿدددطٕٚ

 أبددٛ َكددعب  قددطاس١ شيددو ٚقددس شنددط  ضز٠, بٛقددؿٗا أُْبُدد١ 

 قددؿش١, َٚدد٦ر أيددـ دبدداٚظ نتابٶددا نتددب ايددصٟ ايػددٛضٟ,

ٟ  إٔ ٚايؿداٖس ..  ا٫دبداٙ  هلدصا  ٬ًٚضبً َٚربضٶا, َ٪ضخٶا, ٓٸُبدط  َٴ

ٕ  ا٫دبداٙ  ٖصا ٟ  ايؿدبا   إٔ قدطاس١  ٜعرتؾدٛ ٔ  مل ايػدعٛز  ٜهد

ِ ..  عًُا٥٘ َٔ بتأثً ايتهؿً ٜعطف ِ  ٚأْٗد ٔ  ٖد ٘  أثدطٚا  َد  عًٝد

ٞ  ازبٗداز  ؾرت٠ خ٬ٍ عُسٶا ٌ ..  ا٭ؾػداْ ٕ  ْكدـب  ٖٓدا  ٚأْكد  ٜٛثكدا

ُٸٓتٗا نٓا أقٍٛ, َا  .اىبٛنٛع ًب نتبا َا بعض ن

 ٖددد٪٤٫ عًددد٢ ا٭ٍٚ ٖٚدددٛ اىبددد٪ثط اىبكسغدددٞ, أبدددٛ ضبُدددس ٜكدددٍٛ: ٫ًأٚ

 ايؿددعط شيددو ًب قبددا تػددًٝ زٕٚ أيؿاَبدد٘ ٖٓددا ْٓكددٌط  ايؿددبا 

 عًددد٢ َدددسضبـب ٜعدددٛزٕٚ ايؿدددبا  أؾدددٛاز ٖدددا ٖدددِص ) ... ايعددداَٞ

 خطدٛا بعسَا اغتؿازٚا ٚقس... ٚاىبتؿذطات ٚايػ٬ح, ايكتاٍ,

 ايددسعا٠ بدد خٛاِْٗ ٚاختًطددٛا ٚاستهددٛا ازبعٜددط٠, أغددٛاض َددٔ

إفب  أنجدددطِٖ ؾطددددع.. اىبعُدددٛض٠ أعبدددا٤ ؾدددت٢ َدددٔ ايكدددازَـب

ٖددٛ  ؾٗددا.. ا٭َددط أٍٚ بدد٘ خطدددٛا ايددصٟ ايٛددد٘ بػددً ايػددعٛز١ٜ

 ْاقدددطٖا, َدددٔ ٚندددٌ اسبهَٛددد١, ٚقتددداٍ تهؿدددً"ؾهدددط 
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 َدددٔ ايعا٥ددس  – ايؿدددبا  بددـب  اْتؿدددط قددس "  ٚت٫ٖٛدددا ٚعاْٚٗددا, 

ِ  ًب ايٓاض اْتؿاض – ايػ٬ح ع٢ً اىبتسض  أؾػاْػتإ, ..  اهلؿدٝ

 ايدر  ايهتدب  بعؿدطات  ضبًُد١  تطددع  ايؿدبا   أؾدٛاز  ٖٚا ٖٞ

ٕ  ايؿبا  ٖٚا ِٖ...  ٚتؿهشِٗ.....  تعطٟ  ؾكدسٚا  ٚقدس  ٜطدعدٛ

 ػبدددازٍ أٚ عًدددِٝٗ, ٜدددجي .. أٖٚددد٪٤٫ مبدددسح َدددٔ بهدددٌ ايجكددد١

ـ  أٚ عِٓٗ, ِ  ٜكد ٘  تايدا  َُٗدا  بدأبٛابٗ ٘  ٚندرب  سبٝتد ...... يكبد

 خطدددٛا ٜددّٛ سٛايٝٗددا َٚددٔ ٚظبددس اسبذدداظ ؾددبا  خددطز يكددس

 باشب٬ؾدددد١ ؼبًُددددٕٛ ا٭ؾػدددداْٞ, ازبٗدددداز يٓكددددط٠ َتددددٛدٗـب

ِ  خطددٛا ... ايتًٝدس  ٚاجملدس  ايها٥ع١ ٌ  – ٜعتكدس  ٚأنجدطٖ  بؿهد

 ٱَدددددداّ بٝعدددددد١ ضقددددددابِٗ ًب إٔ – ايعُدددددد٤٬ ايعًُددددددا٤ تًبددددددٝؼ

ٞ ) تبكٸدطٚا  ٚقس...  ٜعٛزٕٚ ٚايّٝٛ!!(..  اىبػتػًُـب)  !!(حبطاَد

 ٚدٝؿددددد٘ ٜكاضعْٛددددد٘ ايدددددصٟ ايٝدددددّٛ ٜٚرتبٸكدددددٕٛ اسبدددددطَـب,

 أٚي٦ددو مسدداع قددسٚضْا ٜددجًر نددإ ٚنددِ...... ؾٝدد٘ ٚسهَٛتدد٘

ٍ  ضبد٢  ؾٛم َٔ ٜٓؿسٕٚ ِٖٚ ايؿبا  ِ  اهلٓدسنٛف,  دبدا  ٖٚد

ِ  ٜطَدددددددٕٛ  ٚتٗاَددددددد١  ٚاسبذددددددداظ  ظبدددددددس قدددددددٛ   ببكدددددددطٖ

ِ  ٚفب ايطٛاغٝا...ٜٚكٛيٕٛ  ايعُايد١  ٚقدا  ضاح..  ٚأزبدط  سهُٗد

 ( .      ايؿاٖس ٚاهلل

 ايػًددٛ عٓددس  ادبدداٙ ًب اىبدد٪ثطٜٔ أنددرب َددٔ ٚاسددس ؾددٗاز٠ ٖددصٙ

ـ  ؾٝٗدا  ٜدصنط  ايػعٛزٟ, ايؿبا  ٍ  نٝد ٛٸ  ايؿدبا   ٖد٪٤٫  ذبد

ِ  أْ٘ خكٛقٶا اعتكازٙ, ٜٛاؾل َاإفب   ًب ؾعًٝد١  َػدا١ُٖ  غداٖ

 أّيددـ سٝددح اىبتطددطف؛ بؿهددطٙ ايػددعٛزٟ ايؿددبا  بعددض إقٓدداع

ـ  نتاب٘  ٚغًٖدِ,  ايؿدبا   ٖد٪٤٫  عًد٢  ضزٽا ازبًٝد١  ايهٛاؾد

ٍ  قٛيدد٘, ٜكبًددٕٛ ٫ٚ ٜٓاقؿددْٛ٘ ندداْٛا ايددصٜٔ  عددٔ ؾٗددٛ ٜكددددددٛ

 :نتبددٗدددا اير ٚضقاتدددد٘
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 بدددسض  َدددا ٚإخطادٗدددا إعدددسازٖا ًب اٱغدددطاعإفب  اندددططْٞ)...

 بدددٌ ٚايعًدددِ؛ ايدددسع٠ٛإفب  اىبٓتػدددبـب َدددٔ ندددجً عدددٔ ٚاؾدددتٗط

ٔ  ايدسؾاع  َٔ ٚازبٗاز, ّ  عد ٟ  ايُٓبدا ً  ٚيباْعد١ ...  ايػدعٛز  ندج

 ٜددس عًدد٢ ٚا٭خددص شيددو, عددٔ ٚايكددس ؾٝدد٘, ايهدد٬ّ َددٔ َددِٓٗ

 ؾهددِ)  ٜٚكددٍٛ:..( دٛؾددا٤ َٚددعاعِ حبذددر عًٝدد٘, ايطدداعٓـب

 ؾٝٗددا خهددٓا ٚنباعددات يددسعٛات ض٩ٚؽ َددع صبددايؼ نبعددتي

 أٚ اسبددسٜح تعددطٸض َددا ؾدد شا ٚتدداغٛت, سهَٛدد١ نددٌ سددٍٛ

ِ  ؾتًدو ... ايسٚيد١  ٖصٙإفب  تططم ِ ...  ند٪ٚز  عكبد١  عٓدسٖ  ذبذد

 غدٝٛؾِٗ,  سٛهلدا  ٚتهدطط   ٚتدرتزز  َٚطاٜداِٖ,  خٝٛهلِ زْٚٗا

ِ )  أٜهٶا: ٜٚكٍٛ...(.  ْٚباهلِ ٚضَاسِٗ, ً  َؿداضن١  ٚضغد  ندج

ٔ  يًذٗاز ٜٓتػبٕٛ يبٔ ٔ  ايدسؾاع  ًب ٚاجملاٖدسٜ ّ  شيدو  عد  ايُٓبدا

ٔ  ايهد٬ّ  َٓدع  ا٭قٌ ع٢ً ... أٚ ٘  ٚايطعد ِ ...  ؾٝد  ضبدا٫ٚت  ٚضغد

ٔ  ؾدبابٗا  ععٍ ايػعٛز١ٜ ٔ  خًٛؾدا  بٝؿداٚض؛  ًب ايعدط   بكٝد١  عد  َد

 تهؿددددً ٜككددددسٕٚ – ايؿدددداش٠ بدددداٯضا٤ مسددددٛٙ قبددددا تددددأثطِٖ

 خاقددددًا بٝتٶددددا ٚنددددعٛا أْٗددددِ يسضددددد١ – ٚدٗازٖددددا تددددٛاغٝتِٗ

ِ ....  يًػعٛزٜـب ٘  ٖدصا  ضغد ِ   نًد ّ  ايؿدبا   ٖدا ٖد ٕ  ايٝدٛ  ٜطدعدٛ

 ٜٴطعددب ايددصٟ ايؿهددط ٖددصا ؼبًُددٕٛ ٖٚددِ اسبددطَـب أضضإفب 

 (.َهادعٗا ٜٚكًل ايػعٛز١ٜ

ٝٶددا ُٸ٢ َددا ؾًٝػددٛف ؾددٗاز٠: ثاْ  أبددٛ َكددعب ايػددًؿ١ٝ بازبٗازٜدد١ ٜٴػدد

 :ٜكٍٛ سٝح ايػٛضٟ,

َٔ  نٛازض دٗٛز ع٢ً ايكاعس٠ ب٢ٓ قس ٫زٕ بٔ أغا١َ …إٕ)"

 ًب غدداُٖٛا ايددصٜٔ بعددض َددع أغاغٶددا, اىبكددطٟ ازبٗدداز تُٓبددِٝ

 ٚمل. أخددط٣ ًب َٓدداتل ازبٗددازٟ ايتٝدداض نددٛازض َددٔ ايتددسضٜب

ٌ  عًد٢  ٚإلبدا  ؛٠ًب ايكاعدس  أعها٤ َعُبُِٗ ٜهٔ ٕ  غدبٝ  ايتعداٚ
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ّ .  اىبٓاؾع ٚتبازٍ ٕ  ٖد٪٤٫  ؾكدا ٔ  ٚنٓدا  - ازبٗدازٜٛ ِ  َد  بٝدٓٗ

ِ  – يؿددددرت٠  ٚايددددربا٤ ايدددد٤٫ٛ سددددٍٛ ازبٗازٜدددد١ ببددددح أؾهدددداضٖ

ٔ  ٚغًٖدا ..  ٚاسبان١ُٝ ٘  ايؿدطع١ٝ,  ايػٝاغد١ٝ  ا٭َدٛض  َد  ٚؾكد

 سبددسٸ ا٭غددايٝب ٚقددًا سٝددح اىبعػددهطات, تًددو ًب ايٛاقددع

 ؾٗدس ٚنبداض   اىبًدو  قدٛض  عًد٢  ايطَاٜد١  عًد٢  ايػعٛزٜـب تسضٜب

 عددددرب نتددددبِٗ,  ايٛقددددا َددددع ؾددددأثطٚا..! ايػددددعٛزٜـب ا٭َددددطا٤

 ايكاعددس٠ ًب قاعددس٠ َٚٓاقؿدداتِٗ ٚأغددايٝبِٗ, ٚضبانددطاتِٗ,

 ايٛقددا, َددع أغددا١َ يًؿددٝذ شاتدد٘ ايتددأثً اْتكددٌ ثددِ. ايؿددباب١ٝ

ّ  ٖٚٛ َجٌ إفب أؾػاْػتإ سهط قس نإ ٚايصٟ  ايؿدبا   عُدٛ

 ٚبكددُات َددٓٗر ؼبُددٌ آْددصاى, يًذٗدداز دددا٤ ايددصٟ ايػددعٛزٟ

 يعًُٞ ٖصا ٚأنتب....  ايػعٛز١ٜ ًب اٱغ١َٝ٬ ؾهط ايكش٠ٛ

 .عسٜدس٠  َدطات  شيدو  ًب َٚٓاقؿات٘ ايؿرت٠ تًو َٓ٘ قطبٞ بػبب

ّ  ٚندددددإ  إٔ ٜعتدددددربٕٚ ايػدددددعٛزٜـب اجملاٖدددددسٜٔ ٖدددددٛ ٚعُدددددٛ

 غددددعٛز ٚآٍ ؾٗددددس اىبًددددو ٚإٔ ؾددددطع١ٝ, ايػددددعٛز١ٜ اسبهَٛدددد١

ٕ  أَدٛض  ٚأٚيٝا٤ َػًُٕٛ, ٕ ...  ؾدطعٝٛ َٶدا  ٜٚٴهٓٸدٛ  ؾدسٜسٶا  اسرتا

 ًٜٚتعَدددددٕٛ ايعًُدددددا٤, ٦ٖٝددددد١ نبددددداض  ًب ايدددددطمسٝـب يًعًُدددددا٤

 ..."(بؿتاِٜٚٗ

ٕ  ايؿٗازتإ ٖٚاتإ ً  إٔ تجبتدا ّ  ايدتهؿ ٔ  ايػدعٛز١ٜ إفب  قداز  َد

 آيٝاتدد٘ عددرب ٫سًكددا أتدد٢ ٚا٫غددتكطا  ايتذٓٝددس ٚإٔ..  خاضدٗددا

..  بددايتهؿً َٚٓٗذٓددا عًُا٥ٓددا اتٗدداّ عددٔ ؾًٓهددـ.. اىبعطٚؾدد١

 ازبددطأ٠ بددسع٣ٛ أعددسا٥ٓا أعددس٣ َكدد٫ٛت ْددطزز أْٓددا ٚاىبكددٝب١

 .. ٚايكطاس١

 ّٛايددصٟ ,"ايٖٛابٝدد١"  ًب ايعكا٥ددسٟ ازباْددب َددع ايكطٝعدد١ َؿٗدد 

 أٟ ٜعددسٸ ايددصٟ ايتاضؽباْٝدد١, َؿٗددّٛ أٚ يًؿًػددؿ١ تطبًٝكددا ت ددطح
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ٔ  ؾدبه١  ٚيٝدس٠  سطن١ أٟ أٚ خطا  ٔ  اىبعدرب٠  ايع٬قدات  َد  عد

ٛٸؽ  يبدا  ايتاضؽبٝد١؛  ايًشُب١ تًو ًب ٚايك٠ٛ ايػًط١  دباٚظٖدا  ٜػد

 تايٝدد١  تاضؽبٝدد١ سبُبدد١  أٟ ًب َعٗددا اىبعطؾٝدد١  ايكطٝعدد١ ٚستُٝدد١

 ايعًُداْٝـب  غ٠٬ تطبٝك٘ ساٍٚ( ايؿاؾٌ)  اىبازٟ اىبؿّٗٛ ٖٚصا..

ٕ  ٚع٢ً ْؿػٗا, اٱغ١َٝ٬ ايطغاي١ ع٢ً ايعط  ِ  ايكدطآ  ايهدطٜ

نتبٶددا  نتددب ايددصٟ أضنددٕٛ, ضبُددس أؾددٗطِٖ َٚددٔ ْؿػدد٘,

 سددٍٛ يدد٘ زضاغدد١ َٚٓٗددا ايبددا , ٖددصا ًب تكددبٸ نًددٗا نددج٠ً

ٍٸ ٚأْٗددا ايهٗددـ, ٚغددٛض٠ ايؿاذبدد١ غددٛض٠  ٚانددش١ بكددٛض٠ تددس

 ٫ٚ سٝٓد٘,  ًب ايُبطٚف أْتذت٘ ْل ٚأْ٘ ايكطإٓ, تاضؽب١ٝ ع٢ً

 ٚاهلدددسف ٚتايٝددد١, ٫سكددد١ َبدددطٚف ىبعازبددد١ اغتكدددشاب٘ ٜكدددًض

 ىببدددسأ ٚايرتٜٚدددر ْؿػدددٗا, اٱغددد٬ّ زعددد٠ٛ ٖٚدددٛ دبددداٚظ ٚاندددض

ٝٽا بٛقؿ٘ ألبٛشدٶا ايػط ؛ ًب ايػا٥س ايعًُا١ْٝ  .َجاي

 عٓٗددا, بعهددِٗ بددايتدًٞ ٜطايددب ايددر ايعكٝددس٠ عددٔ أغددأٍ ٚأْددا

٘  ْداز٣  قبدا  تٓداز٣  اٱق٬س١ٝ ايسع٠ٛ إٔ عطؾٓا إشا خكٛقٶا  بد

 بددطا٤؛ َٓدد٘ ؾٗددٞ ؽبايؿُٗددا َددا ٚإٔ ايكددشٝش١, ٚايػدد١ٓ ايكددطإٓ

 ٚقدطٜض  ٖدٛ ٚاندض   نُا ؾٝٗا, عامل أنرب َٔ يٛ قسض ست٢

  ٖٞ؟ َا..  ايعٜٛٔ ايسنتٛض شنطٙ ايصٟ ايٓل ًب
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74

 اهلدلل عبدالسمحً. الْزق٘ السٜٔط٘: د 

 ِ  بعدددض يًذُٝددع  أتدددطح اىبٛنددٛع,  بتؿاقدددٌٝ َعددطؾر  حبهدد

 عًد٢  اسبدسٚز  إقاَد١  َٚٛندٛع  اسبدسخ,  قبٓاغب١ ٚايٛقؿات ايًؿتات

 :  ازبٓا٠

1-  ٞ ٘  اٱْػددددإ ؼبُددددس إٔ ٜٓبػددد  ٚإٔ ايعؿددددٛ ٚايعاؾٝدددد١, عًدددد٢ ضبددد

 ايؿددددؿب َددددٔ ٚشضٜتدددد٘ غددددًُ٘ إٔ ًب عًٝدددد٘ اهلل ْعُدددد١ ٜػتؿددددعط

ـ  ٚا٫غدتٗعا٤,  ايؿدُات١  ٜتذٓٸدب  ٚإٔ ٚايسَا٤,  ضٖٝدب,  ؾداىبٛق

 قددٛض َٚددٔ باىبػددًُـب, ايطهبدد١ ٜػتؿددعط ٚإٔ. عُبددِٝ ٚا٭َددط

 .  ازبٓا٠ َٔ َػتشكٝٗا ع٢ً ايؿطع١ٝ اسبسٚز إقا١َ ايطهب١

 ًب ٚاجملتُددع  ايؿددطز  عًدد٢ عُبُٝدد١  مثددطات  هلددا اسبددسٚز  إقاَدد١ -2

 اسبٝدددا٠ ذبكٝدددل أغدددبا  أعُبدددِ َدددٔ ؾٗدددٞ ٚاٯخدددط٠؛ ايدددسْٝا

 ٜددا سٝددا٠ ايككددام ًب ٚيهددِ) تعددافب: قدداٍ نُددا اىبط٦ُٓدد١,

ٌ : )ايعدط   قايدا  ٚيصا ؛(تتكٕٛ يعًهِ ا٭يبا  أٚيٞ  أْؿد٢  ايكتد

 يًُذتُعدددات ايربندددات سكدددٍٛ أعُبدددِ َدددٔ ٖٚدددٞ ,(يًكتدددٌ

ٌ  ايتدٛضا٠  أقاَٛا ٚيٛ أِْٗ) تعافب: قاٍ نُا ٚا٭ؾطاز,  ٚاٱظبٝد

 ذبدددا َٚدددٔ ؾدددٛقِٗ َدددٔ ٭نًدددٛا ضبٗدددِ َدددٔ إيدددِٝٗ أْدددعٍ َٚدددا

ٞ  أخطد٘ ايصٟ اسبسٜح ًٚب .(أضدًِٗ ٔ  ايٓػدا٥ ٔ  َادد١  ٚابد  عد
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 ا٭ضض ًب سدس  إقا١َ: ) قاٍ أْ٘ _ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً _ ايٓ 

 (. قباسٶا أضبعـب مبططٚا إٔ َٔ خً

ِ  عُبُٝد١  َكاقدس  اٱغ٬ّ ًب ايؿطع١ٝ يًعكٛبات -3  بايػد١  ٚسهد

 ٚايككدددام, ايدددتطًٗ, أبطظٖددا:  َدددٔ ٚاجملتُددع,  ايؿدددطز عًدد٢ 

 ٖٜٚٛتٓا ٚاغتكطاضْا, أَٓٓا, ع٢ً سؿاَبا ٚايعدط؛ ٚايتعٜٛض,

 .  اٱغ١َٝ٬

 ايكاعددس٠  تُٓبددِٝ بػددبب  خطدد٠ً؛ قبطسًدد١  اىبًُهدد١ ًب َطضْددا -4

ٟ  اٱضٖابٞ ٌٸ  ايدص  اىبعكد١َٛ,  بدا٭ْؿؼ  ٚايؿتدو  ايدسَا٤,  اغدتش

 ايعاَددددد١ اىبُتًهدددددات ٚتؿذدددددً احملطَددددد١, ا٭َدددددٛاٍ ٚغدددددطق١

 اىبػددًُـب َددٔ ايعؿددطات بكتددٌ ايتُٓبددِٝ قدداّ سٝددح ٚاشباقدد١؛

 عًدد٢ ؽبؿدد٢ ٫ٚ ٚا٭تؿدداٍ, ٚايٓػددا٤ ايطددداٍ َددٔ ٚاىبعاٖددسٜٔ

ِ  ٖدددصا  اضتبددداٍب  َدددسضى  عاقدددٌ  َعازٜددد١  باغدددتدباضات  ايتُٓبدددٝ

٘  َا ٜػُٝبِٗ ٚيًًُُه١, ٚاىبػًُـب يٲغ٬ّ ٔ  ب٬زْدا  تعٝؿد  َد

ٌ  َت١ٓٝ, ٚٚسس٠ ٚضخا٤, ٚاغتكطاض, أَٔ,  تأغٝػدٗا  شيدو  ٚقبد

 ايبدددسع, َدددٔ عكٝدددستٗا ٚغددد١َ٬ ايعددداىبـب, ض  تٛسٝدددس عًددد٢

ٔ  ٫ٚ يًؿطٜع١. ٚذبهُٝٗا ٚايؿطنٝات, ٚاشبطاؾات,  مبهد

 إ٫ ٚايٛتٓٝددد١ ايسٜٓٝددد١ َهتػدددباتٓا عًددد٢ ٚتٓٓدددا ؼبددداؾِب إٔ

ٍٕ نددٌ عًدد٢ ايؿددطع١ٝ اسبددسٚز إقاَدد١ ًب بدداسبعّ  اغددتشل دددا

 اهلل: ٚقدددسم تدددطزز, ٫ٚ َٛاضبددد١, ٫ٚ َٗازْددد١, زٕٚ ايعكٛبددد١,

 ايككام ًب ٚيهِ)  ,(اهلل زٜٔ ًب ضأؾ١ بُٗا تأخصنِ ٫ٚ)

 (.  تتكٕٛ يعًهِ ا٭يبا  أٚيٞ ٜا سٝا٠

 قهدددداٜا ًب اىبتددددٛضتـب َددددٔ َػدددبًكا  َٛقًؿددددا تتدددددص مل زٚيتٓدددا  -5

 ساغدبا  ٚإلبدا  غدًٙ؛  جبطٜط٠ َِٓٗ أسس ت٪اخص ٚمل اٱضٖا ,

٘  ٚأتاسا اشباق١, جبطٜطت٘ ؾطز نٌ ٌ  نبٝدع  يد  اىبساؾعد١  غدب
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ٔ  ٖٞ أقاَا ضباَٝٶا, ٜكِٝ إٔ ٜػتطع مل َٔ بٌ ْؿػ٘؛ عٔ  َد

 اغددتٝؿا٤ يٝتػدد٢ٓ َٛنددٛعِٗ؛ ًب تػددتعذٌ ٚمل عٓدد٘, ؼبدداَٞ

 إفب ا٫بتسا٥ٝدددد١, َددددٔ سكٗددددِ ًب ايتكانددددٞ زضادددددات نبٝددددع

 عًدد٢ ٜعٜددس َددا عًدد٢ أسهدداَِٗ ؾتُددط ايعًٝددا, ثددِ ا٫غددت٦ٓاف,

ٝٶا عؿدددط ث٬ثدد١   تدددسقٝل ًب ايتددداّ ا٫غدددتك٬ٍ هلدددِ ,(35) قانددد

 تّٛغٌ َٔ ع٢ً إ٫ ايكتٌ أسهاّ تكسض ٚمل عًِٝٗ, ا٭سهاّ

 .  اىبعك١َٛ ايسَا٤ ٚاغتباس١ ايكتٌ ع٢ً أٚ سطٸنٛا ايكتٌ, ًب

 زٕٚ تععٜطٜدد١ أسهدداّ عًددِٝٗ ؾكددسضت اىبتددٛضتـب غايبٝدد١ أَددا

ِ  َتؿاٚتد١؛  َدسز  بايػذٔ ايكتٌ  ايدسَا٤  ًب ٜتٛضتدٛا  مل يهدْٛٗ

ٖٶا ٖٓاى إٔ َع َباؾط٠, ٌ  ٜدط٣  ايعًُا٤ َٔ ادبا ّ  قتد ٔ  عُدٛ  َد

 ا٭َددط ْكددٛم يعُددّٛ عًٝدد٘؛ ٚأقددطٸ اشبددٛاضز ؾهددط ًب تًددبٸؼ

 .  اغتجٓا٤ زٕٚ بكتًِٗ

 َٓطكدد١ ٫ٚ ٚقبًٝدد١, قبًٝدد١ ٫ٚ َٚددصٖب, َددصٖب بددـب ؾددطم ٫ -6

 ٚايكهددا٤؛ ايعسايدد١ َٝددعإ ًب  ٚؾددٝعٞ غددي بددـب ٫ٚ َٚٓطكدد١,

ّ  ا٫عتباض ٚإلبا ٟ  بدازبط  ؾعًدٗا,  ايدر  ٚازبٓاٜد١  اضتهبد٘,  ايدص

ٓٶددا  ْؿػددٞ ٚايددصٟ)  اسبددسٜح: ًب دددا٤ نُددا نددإ, َددٔ نا٥

 ؾٗد٪٤٫  ؛(ٜدسٖا  يكطعدا  غدطقا  ضبُدس  بٓا ؾات١ُ يٛ إٔ بٝسٙ

 يهددِْٛٗ يددٝؼ ايؿددطع١ٝ, اسبددسٚز عًددِٝٗ تكدداّ ايددصٜٔ ازبٓددا٠

ّ  اير ايٓؿؼ قتًٛا يهِْٛٗ ٚإلبا ؾٝع١؛ أٚ يهِْٛٗ غ١ٓ  سدطٸ

 ًب ٚأؾػدددسٚا احملطَددد١, ا٭َدددٛاٍ ٚاْتٗهدددٛا سدددل, بػدددً اهلل

ٍ  ازبُاعد١, ٚقدس   ع٢ً ٚخطدٛا ا٭ضض, ٔ ) تعدافب:   قدا ٌ  َد  أدد

ً  ْؿػداً  قتٌ َٔ أْ٘ إغطا٥ٌٝ بي ع٢ً نتبٓا شيو أٚ  ْؿدؼ  بػد

 أسٝاٖددا َٚددٔ نبٝعٶددا ايٓدداؽ قتددٌ ؾهألبددا ا٭ضض ًب ؾػدداز

 (.   نبٝعٶا ايٓاؽ أسٝا ؾهألبا
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َٶددا, اجملتُددع ٜأخددص إٔ ٜٓبػددٞ -7  ايعددرب٠ خكٛقٶددا ٚايؿددبا  عُٛ

 ايككددام ًب ٚيهددِ)  تعددافب: قدداٍ نُددا شيددو, َددٔ ٚايعُبدد١

ٞ  ٜا سٝا٠ ِ  ا٭يبدا   أٚيد ٕ  يعًهد ٌ  ؾدايتؿهط  .(تتكدٛ ٔ  ٚايتعكد  َد

 ْٚددعع ازبُاعدد١, عًدد٢ اشبددطٚز عاقبدد١ تأَددٌ ًب ا٭يبددا  أٚيددٞ

 بٓكدددض ٚا٫غدددتدؿاف يًشدددل, ٚايتٓهدددب ايؿدددطع١ٝ, ايبٝعددد١

 ٚاْتٗدداى اىبعكدد١َٛ, ايددسَا٤ ٚاغددتش٬ٍ ٚتٛدٝٗدداتِٗ, ايعًُددا٤

٘  بٗدِ,  ٚايؿتو اٯَٓـب ٚتطٜٚع احملط١َ, ا٭َٛاٍ  قدٛض٠  ٚتؿدٜٛ

 اسبددسٸ إقاَدد١ َددٔ شيددو عاقبدد١ ًب ايتأَددٌ ٚاىبػددًُـب, اٱغدد٬ّ

٘  اهلل ٚعٝدس  غد٣ٛ  ايسْٝا ًب ؾعً٘ َٔ ع٢ً  مل إٕ اٯخدط٠,  ًب يد

 -تعدددافب – اهلل سدددسٚز عٓدددس ٜتٛقدددـ ايؿدددا  غدددٝذعٌ ٜتدددب؛

 ايهددطٚضات عًدد٢ احملاؾُبدد١ َددٔ ايؿددطٜع١ عُبُتدد٘ َددا ٜٚٴعُّبددِ

ٍ  ٚايعدطض,  ٚايعكدٌ,  ٚايدٓؿؼ,  ايسٜٔ, اشبُؼ: ٔ . ) ٚاىبدا  َٚد

 اهلل ٚغهددب ؾٝٗددا خايددسٶا دٗددِٓ ؾذددعا٩ٙ َتعُددسٶا َ٪َٓٶددا ٜكتددٌ

٘  عًٝ٘ ٘  ٚأعدسٸ  ٚيعٓد ُٶدا  عدصابٶا  يد ٔ  اسبدسٜح  ًٚب .(عُبٝ  ايدٓ   عد

 ضا٥شددد١ ٜدددطح مل َعاٖدددسٶا؛ قتدددٌ َدددٔ)  ٚغدددًِ: عًٝددد٘ اهلل قددد٢ً

 (.  ازب١ٓ

 ٚايٓددب  ٚاىبدطبـب,  ٚاىبدٛدٗـب,  ا٭غط, ع٢ً نب٠ً اىبػ٪ٚي١ٝ -8

 ٚبٝدددإ ايهددداي١, ا٭ؾهددداض َدددٔ ايؿدددبا  ذبكدددـب ًب اىبجكؿددد١

 ايؿددطز ًٚب ٚاىبػددًُـب, اٱغدد٬ّ ًب ايػدد١٦ٝ ٚآثاضٖددا خططٖددا

ٔ  ٫بدس  ٚإلبدا  اجملدا٬َت  تٓؿدع  ٚئ ٚاجملتُع,  ايٓكداٍب  ٚندع  َد

 ٜتعًددددل ؾُٝددددا قبػددددُٝاتٗا ا٭َددددٛض ٚتػدددد١ُٝ اسبددددطٚف, عًدددد٢

 عٔ ٚاٱعطاض ٚايؿؿب, ايكطاع َٓاتل إفب ٚاشبطٚز بايسَا٤,

 ا٭َددٛض َددٔ ٚغددٛاٖا ايؿددطع١ٝ, باي٫ٜٛدد١ ٚا٫غددتٗا١ْ ايعًُددا٤,

 ٫ ٜهْٛدٛا  ستد٢  بايتؿكدٌٝ؛  ايؿبا  ٜػتٛعبٗا إٔ ػبب  اير
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 ٚايكاعددس٠, زاعددـ, نتُٓبددِٝ ايهدداي١, يًتُٓبُٝددات نددشاٜا

 أخددص َددٔ إٔ ْددط٣ ٚعبددٔ. َٓٗادٗددا عًدد٢ غدداض َٚددٔ ٚايٓكددط٠

 ٚإخٛاْدد٘, أبٓا٥دد٘, َددع قددطؼًبا ٚنددإ ازبددسٸ, قبشُددٌ ا٭َددٛض

ٕ  ًب اسبدطٚف  عًد٢  ايٓكداٍب  ٚندع  ًب صبتُع٘ ٚأبٓا٤  خطدط  بٝدا

 بعددس غددببٶا نددإ َعٗددا؛ ٚاىبتعدداتؿـب ايهدداي١ ايتُٓبُٝددات تًددو

ؾُٝدا   ايتدٛضٍب  َٔ صبتُع٘ ٚأبٓا٤ أ٫ٚزٙ هبا١ٜ ًب _تعافب _ اهلل

 ٜهدددٔ ٚمل شيدددو, ًب ددددازٶا ٜهدددٔ مل َٚدددٔ عكبددداٙ. تٴشُدددس ٫

 ًب ايؿددبا  بعددض تددٛضٸٍب أغددبا  َددٔ نددإ شيددو؛ ًب قددطؼًبا

 ٚأغددطِٖ, ٚضٸتٗددِ, َددٔ ٚغددٝهٕٛ اىبأغددا١ٜٚ, ايٓتددا٥ر تًددو

ُٶا ٚزٚيتِٗ ٚصبتُعِٗ,  .  ايكٝا١َ ّٜٛ اهلل أَاّ ي٘ خك

ٍ  ظايدا  َٚدا  ايػدعٛز١ٜ  اسبهَٛد١  بصيا -9  ايهدب٠ً  ازبٗدٛز  تبدص

 ايؿددبا  تٛعٝدد١ ًب ا٭سددساخ بساٜدد١ َٓددص ٚاٱع٬َٝدد١ ايتٛعٜٛدد١

 ايصٜٔ يًؿبا  ايعٗس ٚيٞ قاٍ نُا هلِ, تٴشاى اير باىبداتط

 سؿُب٘ اير ايؿاؾ١ً ا٫غتٝاٍ ضباٚي١ ًب ايُٝٔ, َٔ ب٘ ااتكًٛ

 قاٍ اشبا٥ٓـب, نٝس ٜكًض ٚمل ٚايػسض, اشبٝا١ْ َٔ ؾٝٗا اهلل

 ٜػددطضٚا إٔ ؼبدداٚيٕٛ ايددصٜٔ ايؿددط ٭ٖددٌ اْتبٗددٛا)  اهلل: سؿُبدد٘

  .(بهِ

ٕ  ٚايه تٸدا   ٚايدسعا٠,  ايكدازقٕٛ,  ايعًُدا٤  بصٍ ٚقس  اىبدًكدٛ

 ٜعدس  ٚمل ازبُٝع, ع٢ً اسبذ١ ٚقاَا شيو, ًب نب٠ً دٗٛزٶا

 .نإ َُٗا عصض ٭سس

 تٓؿٝددصٙ؛ ٚتددأخٸط ؾددع , َطًددب ازبٓددا٠ عًدد٢ اسبددسٚز إقاَدد١ -10

 زضدددات ٚاغددتهُاٍ ٚاىبساؾعدد١, ايرتاؾددع, َتطًبددات ٫غددتٝؿا٤

ً  زَا٩ِٖ غٴؿها َٔ سلٸ غكٍٛب حباٍ ٜعي ٫ ايتكانٞ  بػد

   ٚاىبكُٝـب. ا٭َٔ, ٚضداٍ اىبٛاتٓـب, َٔ سل
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ٕ  إٔ ٚايٛادب ٔ  ٜهدٛ ٔ  ايدسؾاع  ًب قٜٛٽدا  ٚاعٝٶدا  اىبدٛات ٘  عد  ٚتٓد

 ٚأ٫ ٜػددُض ا٭ٍٚ, ا٭َددٔ ضدددٌ ٜهددٕٛ ٚإٔ اىبػددًِ, ٚصبتُعدد٘

 ٠٫ٚ ًب بايتؿدهٝو  ٚاشباضز ايساخٌ ًب ب٬زْا ع٢ً يًشاقسٜٔ

ٝٸٔ ٚإٔ قهددددا٥ٓا, أٚ ًب عًُا٥ٓددددا, أٚ ًب أَطْددددا,  يًكطٜددددب ٜبدددد

 ٚٚسدددستٗا, ٚاغدددتكطاضٖا, اسبدددطَـب, بددد٬ز أَدددٔ إٔ ٚايبعٝدددس

ٌ  عٓسٙ ٜطخل أهبط خٌب اٱغ١َٝ٬ ٖٜٚٛتٗا ٘  َدا  ند  مبًهد

 . َٚاٍ زّ َٔ اىبػًِ

ِ  ٚإٔ ؾبابٓا, ٜكًض إٔ اهلل ْػأٍ اشبتاّ, ًٚب ُٶدا,  ٜعٜدسٖ  عً

 جملدددتُعِٗ بٓدددا٤ يبٓدددات ػبعًدددِٗ ٚإٔ ٚعُبددد١, ٚاعتبددداضٶا, ٚبكددد٠ً,

. ب٬زٖددِ ٚأعددسا٤ أعددسا٥ِٗ بٝددس ٖددسّ َعدداٍٚ ٚأ٫ ػبعًددِٗ ٚٚتددِٓٗ,

ٞ  ٚإٔ ايهداي١,  ا٭ؾهداض  َٔ ؾبابٓا ؼبؿِب إٔ ْٚػأي٘  ٚتٓٓدا  ؼبُد

 ْعُدد١ نبٝعٶددا عًٝٓددا ٜددسِٜ ٚإٔ َٚددا بطددٔ, َٓٗددا َددا َبٗددط ايؿددؿب َددٔ

 .ٚا٫غتكطاض ا٭َٔ

 العياد: عبدالسمحً. د .التعكٔب األّل: أ 

 طبتًددـ ًب اىبٛقددٛؾـب حبددلٸ ا٭سهدداّ إقددساض إٔ تكددسٜطٟ ًب

 بددد٘ تايبدددا ايدددصٟ ا٭ٍٚ اسبكدددٛقٞ ٖدددٛ اىبطًدددب ا٭َٓٝددد١؛ ايكهددداٜا

 ٚاىبُٓبُددددات ٚازبُعٝددددات, اٱْػددددإ, سبكددددٛم ايٛتٓٝدددد١ ازبُعٝدددد١

 زٕٚ يًُدتُٗـب  ايتٛقٝـ ؾرتات تٍٛ بػبب ٚشيو ايسٚي١ٝ؛ اسبكٛق١ٝ

 ٚتباعدددسٖا؛ ازبًػددات  ٚتددأخٸط  باحملانُدددات أٚ ايبددس٤  ضبانُدد١, 

ِٸ َٚٔ ٞ  ا٭سهاّ. قسٚض ٜتأخط ث ً  َطًدب  شيدو  ًٜٚد  ندُاْات  تدٛؾ

 إدددطا٤ات غدد١َ٬ تؿددٌُ ايددر يًُٛقددٛؾـب, اىبسْٝدد١ اسبكددٛم هباٜدد١

 يًدددسؾاع, ٚعازيددد١ ناؾٝددد١ ؾدددطم ٚتدددٛؾً ٚاحملانُددد١, ايتشكٝدددل

ٍّ. نا٫غتعا١ْ ٟ  ٖٚٛ ا٭َدط  شيو, تّٛؾط َا ٚإشا قبشا ٘ ٜبدسٚ   ايدص  أْد
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ِ  َٔ ؾ ٕ َ٪خطٶا؛ اىبٓؿص٠ با٭سهاّ ذبّكل  تٓؿٝدص  غدطع١  أٜهٶدا  اىبٗد

 _ ايكتدددٌ أسهددداّ إٔ ٚاىبعدددطٚف عًٝٗدددا. اىبكدددازق١ بعدددس ا٭سهددداّ

 ٖدصٙ  ٚتتدأخط  اىبًُهد١,  ًب غدًط١  أعًد٢  َكدازق١  تتطًّدب  _ذبسٜسٶا

ْٶدددا؛ اىبكدددازق١  احملانُددد١, إددددطا٤ات غددد١َ٬ َدددٔ يًتأندددس أسٝا

 .اسبهِ ٚعساي١ ا٫غت٦ٓاف, ؾطم ٚاغتٓؿاش

 َددٔ ايكهدداٜا ٖددصٙ َٓاقؿدد١ عٓددس اسبددسٜح مبتددس أ٫ اىبٗددِ َٚددٔ

 غدد١َ٬ إفب اٱْػددإ سكددٛم ْٚؿددطا٤ ايػددعٛزٜـب اٱع٬َددٝـب قٹبددٌ

ٟ  ًب احملُبدٛض  ٜدسخًٓا  ؾصيو أٚ َٓاغبتٗا, ايكها١ٝ٥ ا٭سهاّ  ايدص

ًب  ٖٚدددٛ ايتؿدددهٝو اىبػطنددد١, اشباضدٝددد١ ازبٗدددات بعدددض تطٜدددسٙ

 اٱدطا٤ات اىبٓتكسٕٚ ٖ٪٤٫ ٜػؿٌ سٝح باىبًُه١؛ ايؿطعٞ ايكها٤

ٕ  باىبًُه١, اٱعساّ ٭سهاّ اىبتعسز٠ ٚاىبطاسٌ ايكاض١َ ٛٸضٚ  ٜٚٴكد

ٞ . ا٭سهاّ تًو ب قساض ٬ًَتػاٖ باىبًُه١ ايكها٤  إٔ ثكد١  ٚنًد

 ٚاغدتٗاْٛا  اٯَدٓـب,  ضٚعٛا َٔ حبل َػتشك١ ْٴّؿصت اير ا٭سهاّ

ٌ  َطٸت ٚقس بػٗٛي١, تٴتدص مل أسهاّ ٖٚٞ ايٓاؽ, بأضٚاح  قبطاسد

 .ٚعسايتٗا غ٬َتٗا َٔ يًتأنس ناؾٝٶا؛ ٚقتٶا ٚاغتػطقا َتعسز٠,

 ًب اٱغددطاع باىبًُهدد١ ٚايكهددا١ٝ٥ ا٭َٓٝدد١ ازبٗددات َددٔ ْٚأَددٌ

 ا٭َٓٝدد١, ًب ايكهدداٜا اىبٛقددٛؾـب بكٝدد١ ضبانُددات أٚ إْٗددا٤ ايبددس٤,

 ٚؾًكددا احملانُددات ٚعددسايتٗا غدد١َ٬ عًدد٢ ٚاسبددطم باىب٦ددات, ٖٚددِ

 ٚاىبطاؾعات ازبعا١ٝ٥ اٱدطا٤ات ُْباَا ٚخباق١ بٗا, اىبعٍُٛ يًُٓبِ

ٌ  ايُٓباَـب ٖصٜٔ ؾؿٞ ايؿطع١ٝ,  اىبسْٝد١  يًشكدٛم  ايهدُاْات  أؾهد

 ٖٚددددصا. عًددددِٝٗ ٚاحملهددددّٛ ٚايػددددذٓا٤, ٚاىبٛقددددٛؾـب, يًُدددتُٗـب, 

ِ  ا٭بطٜدا٤  غدطاح  إتد٬م  ٜهُٔ اسباٍ بطبٝع١  ٚإٜكداع  باسبداٍ,  َدٓٗ

ٌ  عًد٢  اىبدتًؿد١  بتدسضداتٗا  اىبٓاغدب١  ايعكٛبات ٔ  ند ٘  ٜجبدا  َد  تٛضٸتد

 .ايهاٍ ايتهؿًٟ ايؿهط ٚتطٜٚر ا٭َٓـب, ٚتطٜٚع باٱضٖا ,
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ًٶا,  ٕ  ٚأخد ُٽددا تاضؽًبدا  ٜٴػددذٸٌ تٓؿٝددص ا٭سهداّ ايؿدطع١ٝ   ؾد  َٗ 

ًٶا؛ تأخط ٚأَبٓ٘ اٱضٖا , ع٢ً سطبٗا ًب يًًُُه١  إٔ ٚيهٔ نج

ً  َتأخطٶا ٜأتٞ ٔ  خد ٞ  أ٫ َد ٔ  ب٬زْدا  اهلل .. سؿدِب .أبدسٶا  ٜدأت  نٝدس  َد

 .َهطٚٙ نٌ َٚٔ ايها٥سٜٔ

 حبريٖ: سطاو. التعكٔب الجاىٕ: و 

ٖٚددددٛ  ؾددددرت٠ َٓددددص ايػطبددددٞ اٱعدددد٬ّ أٚزٸ ايتٛنددددٝض إٔ بساٜدددد١,

ٌ   بايصات, ايػعٛز١ٜ اىبًُه١ ايعطب١ٝ ٜػتٗسف  تطبٝدل  نُدا ٜػدتػ

 سهدددِ,أٟ  تٓؿٝدددص عٓدددس ض٥ٝػددد١ بتػطٝددد١ عددداز٠ اٱعدددساّ أسهددداّ

 ايهدشاٜا  عُدسٶا  َتذداًٖـب  نهدشاٜا,  اىبعدسَٚـب  تكٜٛط ٚضباٚي١

ٞ  اغتٗساؾِٗ بػبب ٚشيو ازبطا٥ِ؛ هلصٙ اسبكٝكـب ٌ  ايؿعًد َدا   يهد

أنجدط   قبؿطزٖا أعدسَا  ايكـب إٔ َتٓاغـب غً ِٖٚ ٖٛ غعٛزٟ,

ّ  ًب ؾددل  (2400) َٔ  غدطٜع١.  ثٛضٜد١  ضبدانِ  ًب ,2014ّ عدا

 سهددِ عًٝٗددا اغددتشلٸ ا ضتهبدداإشا  بايكددـب دطمبدد١ (55) ٖٚٓدداى

 أٚ ايطؾددد٠ٛ, أٚ ايتعٜٚدددط, َجدددٌ ددددطا٥ِ تتعدددس٣ ٫ بعهدددٗا إعدددساّ,

ِ  َػد١ًُ  زٚي١ يٝػا ايكـب يهٔ ايػطق١؛ ٕ . اغدتٗساؾٗا  يٝدت  ٚإٜدطا

 ,2015ّ عدداّ ًب ؾدددل (700) َددٔأنجددط  أعددسَا اٱغدد١َٝ٬

 تٓتؿٞ قٛض١ٜ ضبانُات ًب بايّٝٛ إعساَات 3 َٔأنجط  ٚقبعسٍ

ً  ايؿدطع,  ست٢ أٚ ايعساي١, أٚ ايكإْٛ, قٛاعس أبػٌب ؾٝٗا  ٚايهدج

 ايكدددبػ١ ٚذبُدددٌ غٝاغدددٞ, تدددابع هلدددا اٱٜطاْٝددد١ اٱعدددساَات َدددٔ

 َددٔ اندداْٛ اٱٜطاْٝدد١ اٱعددساَات نددشاٜا َددٔ ٚايهددجً ايعٓكددط١ٜ.

ٔ  اٱٜطاْٝد١؛  ايػد١ٝٓ  ايعطب١ٝ ا٭ق١ًٝ ٔ  ٚيهد  ايكدشاؾ١  ُْبدط  ٚدٗد١  َد

 إٔ َٚػددتعس٠ َعٗددا, ايتعاَددٌ ٜػددٌٗ إغدد١َٝ٬ زٚيدد١ ؾدد ٜطإ ايػطبٝدد١

ٛٸع  ؾأسهدداّ ٚباىبكاضْدد١. ايػدد١ٓ ايعددط  ٫ستددٛا٤ ايػددط ؛ شبسَدد١ تٴطدد
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 ٚايؿددطع١ٝ ايكاْْٛٝدد١ ايٓددٛاسٞ نبٝددع تػددتهٌُ ايػددعٛزٟ ايكهددا٤

ِ  ٚزؾداع,  ذبكٝل, َٔ ِ  ستد٢  ٚاغدت٦ٓاف؛  ٚاعدرتاف,  أزيد١  ٚتكدسٜ  ٜدت

 ًب ايكاْْٛٝدد١  احملددانِ  نبٝددع  ًب َددا ٖددٛ َتبددع    ٚسػددب  ايتٓؿٝددص,

ٕ  ٖ٪٤٫ يٛ نإ َاشا اىبِٗ: ٚايػ٪اٍ ايعامل.  ايدصٜٔ أ عدسَٛا   اىبتُٗدٛ

 ايكهدا١ٝ٥,  بٓعاٖتٗدا  هلدا  َؿدٗٛز  غطبٝد١  زٚيد١  ضبهُد١  ًب َدتُٗـب 

 ايددر ايػطبٝدد١ ايسٚيدد١ إسددس٣ ٭ْٗددا ؛٫ًَجددا اىبتشددس٠ اي٫ٜٛددات ٚيٓأخددص

ٕ  اٱعدساّ,  قدٛاْـب  تٴطبٸل َاظايا  أٚ ايؿٝسضايٝد١,  ايعكٛبدات  نكداْٛ

ّ  تٴطبٸدل  ايددر أَطٜهٝد١  ٫ٜٚد١  (31) ايدد  ًب  ٚتبًكددا اٱعدساّ؟  أسهدا

ٔ  ا٭ؾددام  ندس  اٱعساّ أسهاّ تكسض ا٭َطٜهٞ يًكإْٛ  ايدصٜ

 ٚنبددداض, ٚايكتدددٌ ٚاٱضٖدددا , اشبٝاْددد١, َجدددٌ ددددطا٥ِ, ااضتهبدددٛ

. ضبهُد١  ََٛبـ أٚ ضبًـ, أٚ ؾاٖس, قتٌ أٚ اىبدسضات, َٗطبٞ

 َدددا ندددٌ اىبدددتِٗ, َدددٔ ا٫عدددرتاف ا٭َطٜهدددٞ ٫ٚ ٜٓتُبدددط ايكدددإْٛ

 ٚزيٝددٌ اٱضٖددابٞ, أٚ اٱدطاَددٞ بايعُددٌ يًكٝدداّ َددربض غددبب ؼبتاددد٘

 اىبددتِٗ إزاْدد١ َددا سدسخ ًب  ٖٚدصا  ,أنجددط أٚ ٚاسدس  ٚؾدداٖس دٓدا٥ٞ, 

 ٬َٝزٜدد١, (95) عدداّ ًب اٱضٖددابٞ اأٚن٬َٖٛدد تؿذددً ًب ايددط٥ٝؼ

 يٲددطا٤ات  ٚتبًكدا . يًعًُٝد١  اىبٓؿص َانؿاٟ ؾٝٗا كبٛثٞ أ عسّ اير

ّ  إٔ أغدتطٝع  ا٭َطٜهدٞ,  ايكهدا٤  أُْبُد١  ًب اىبتبع١ ايكا١ْْٝٛ  أ ددع

 ناؾٝددد١  ايػدددعٛزٜـب احملككدددـب حبدددٛظ٠  ايدددر ا٭زيددد١ َدددٔ% 10 إٔ

ّ  ٱقساض ّ  أسهدا ِ  قبدا  ؾدكٶدا,  (47) ايدد  حبدل  باٱعدسا  لبدط  ؾدٝٗ

 أٚ ايتبداؽ أٟ  ٖٓداى  يٝؼ ٚيصيو أَطٜه١ٝ؛ ضبه١ُأٟ  ًب ايُٓط

. بًددساِْٗ ًب اىبتبعدد١ أُْبُددتِٗ سػددب إعددساَِٗ قاْْٛٝدد١ ًب ؾددهٛى

ّ  ٬ًَسخ اٱعساَات ًب ضأ٣ ايػطبٞ ٚاٱع٬ّ  ايػدعٛز١ٜ  عًد٢  يًدٗذٛ

ٝٽددا ٚيددٝؼ غٝاغددٞ َعدداضض ايُٓددط إٔ ٜٚددسٸعٞ نعازتدد٘,  َجددٌ إضٖاب

٘  سكٝكٝدد١ َتذداًٖـب  ايبكٝد١,  ـ  أْد ٕ  َددع ذبداي  ايػددعٛز١ٜ, ندس  إٜدطا
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ٍ  عًد٢  ايٓداض  ٚؾتض ايكا١ْْٝٛ, اىبكاٜٝؼ جبُٝع خٝا١ْ تعسٸ ٖٚصٙ  ضددا

ٌ  زٖػِٗ ٚساٍٚ ا٭َٔ, ٟ  شيدو  بػٝاضت٘, ٚيٛ ؾعد  غطبٝد١,  زٚيد١   بدأ

ٞ  ؾطْػا؛ أٚ أىباْٝا, أٚ أَطٜها, ـ  يطٴَد  َٛندع٘,  ًب ضقاقد١  بدأي

ُٶدا   َدا  ٖٚصا ضبان١ُ,أٟ  ٚبسٕٚ ٌ  ؼبدسخ زا٥ ٘  ٚبؿده ٞ  ؾدب  ٜدَٛ

٘  ؾددل أٟ  سل ًب اىبتشس٠ اي٫ٜٛات ًب ٘  ٜٴؿدتب ٌ  أْد  تٗسٜدسٶا  ٜٴؿدّه

ٔ  ضداٍ ع٢ً ٔ  ايػطبٝد١  اٱع٬َٝد١  ٚايهدذ١  .ا٭َد ِ  تطدٍٛ؛  يد  ىبعدطؾتٗ

ٝٽدددا اأ عدددسَٛ ايدددصٜٔ َدددٔ ايهدددجً إٔ  إضٖابٝددد١, بعًُٝدددات اقددداَٛ ؾعً

ِ  ٬ًأقددد اٚاغدددتٗسؾٛ  ايػطبٝددد١ ٚايؿدددطنات ا٭داْدددب بدددي دًدددستٗ

 عددٔ اٜددساؾعٛ أٚ بكددؿِٗ ٜكؿددٛا إٔ ٫ٚ ٜػددتطٝعٕٛ بددايب٬ز, ايعاًَدد١

. إفب ايكاعدس٠  ٜٓتُٕٛ ا٭عُبِ ايػٛاز إٔ خكٛقٶا َطًًكا, إعساَِٗ

ٛ  ايصٜٔ بـب َٔ ايٛسٝس ٖٛ ايؿدل ايُٓط ٚلبط ٛٸض  اأ عدسَ عًد٢   ٜٴكد

ٝٽدددا, ٚيدددٝؼ غٝاغدددٞ َعددداضض أْددد٘  ٫غدددتػ٬ٍ ٖٚدددٛ َسخًدددِٗ إضٖاب

 ب٬زٖدِ؛  ًب َا ؾعٌ ٚيٛ ؾعٌ ٚغٝاغتٗا, اىبًُه١ ىبٗانب١ اسبسخ؛

ٔ  ؾعُدط  ٚيًتدصنً, . اىبكً ْؿػ٘ غًٝك٢ نإ  ايؿدٝذ  عبدسايطهب

 َُٓبددطٶا عٴددسٸ أْدد٘ جملددطز اسبٝددا٠؛ َددس٣ بايػددذٔ ظٴزٸ ايهددطٜط اىبكددطٟ

ٞ  ايتذداض٠  َب٢ٓ ع٢ً ٖذّٛ بأٍٚ قاَا إضٖاب١ٝ شب١ًٝ ّ  ًب ايعداىب  عدا

 بددـب ٫ٚ تٴؿددطٸم ؾطغدد١ دددسٽا,  اٱضٖددا  حملاضبدد١ إٕ قددٛاِْٝٓٗ. ّ(93

َٴُّٓبددط, ؾاعددٌ . ٚاىبكددً ْؿػدد٘ ايعكددا  ْؿػدد٘, غددًٝكٝإ ؾددا٫ثٓـب ٚ

  ِ ِ  قطٜبٶدددا؛ غتكددُا أبددٛاقٗ  َٚؿًدددؼ, َٓدداؾل  َدددٛقؿِٗ إٔ ىبعددطؾتٗ

ـ  َٚٛاقؿٗدا.  اىبًُهد١  ٖٛ نطا١ٖٝ ٚٚقٛزِٖ ّ  اىبًُهد١  َٚٛقد  ايٝدٛ

 سددط  اٱضٖددا  نددس سطبٗددا إٔ يًعددامل بطٖٓددا دبدداض قددٟٛ َٛقددـ

 َددٔ عددسز أنددرب قددسٸَا ايددر ايسٚيدد١ ٖددٞ أقددٛاٍ. ٚيددٝؼ أؾعدداٍ,

 ا غتؿددٗس ايددصٜٔ ا٭َددٔ, ضددداٍ َددٔ خكٛقٶددا ا٭بطٜددا٤, ايهددشاٜا

 َددٔ نددبً يعددسز نددش١ٝ ٚقعددا ايددر ايسٚيدد١ ٖددٞ ايعؿددطات. َددِٓٗ
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 ًب باًُٖبدددا مثٓٶدددا زؾعدددا ايدددر ايسٚيددد١ ٖٚدددٞ اٱضٖابٝددد١, ا٭عُددداٍ

ٞ  ضباضبتد٘.   ٚأندددُٗا, اىبٝعاْٝدات  أندرب  ضقدست  ايدر  ايسٚيد١  ٖٚد

 دسٜدسٶا  إظبداظٶا  أناؾا ٚايّٝٛ حملاضبت٘, ضداهلا َٔ اٯ٫ف َّٚٚبؿا

ّ  ايؿت١ٓ, ض٩ٚؽ زسط ًب ٜتُجٸٌ ٔ  عدسز  أندرب  ٚإعدسا  اٱضٖدابٝـب,  َد

ٟٻ  ٫ٚ ؾو. ؾػازٶا با٭ضض اعاثٛ ايصٜٔ ٘  يدس ّ  أْد  ايعَدط٠  ٖدصٙ  ب عدسا

 َٹٔ َٳٔ بػات١ بهٌ ٭ْ٘ ا٭قسقا٤؛ قبٌ ا٭عسا٤ اسرتاّ انتػبٓا

ِ  ٖدصا  إعساّ ع٢ً ػبط٩ ايسٍٚ ٔ  ايهد  ٚاسدس٠,  زؾعد١  اٱضٖدابٝـب  َد

 تٗسٜدددسات أٚ عددداىبٞ, عددداّ ضأٟ أٚ ُْبدددط, بٛدٗدددات َهرتثددد١ غدددً

 إٔ ايٝدددّٛ اتعًُدددٛ ايدددصٜٔ ٚايكاعدددس٠, زاعدددـ َُٓبدددطٟ أٚ اىب٬يدددٞ,

 . َعاقبتِٗ ًب تتٗإٚ ئ ٭ْٗا جبس١ٜ؛ َٛاقؿِٗ اٜأخصٚ

 املطريٖ: ميصْز. التعكٔب الجالح: د 

 ُٶددا  أعددسٸت ايسٚيدد١ إٔ ٚانددشٶا بددسا  ٖددصا يتٓؿٝددص غددٝٓاضٜٛ ضبه

 :سٝح ٚد٘, أؾهٌ ع٢ً اسبهِ

 أؾدد٬ّ تطٜددل عددٔ بأٜدداّ اسبددسخ قبددٌ ايعدداّ ايددطأٟ ٖٝٸددأت -

ٌ  بؿدٓاع١  تدصّنط  ٚأسازٜح ٞ  ايؿعد ٟ  اٱضٖداب ٘  ايدص  َاضغدت

 .ايكاعس٠

ٔ  ازبُٝدع  ٜؿُٗٗدا  ضغاي١ تٛدٝ٘ - ٍ  َد ٌ  خد٬  اسبدسخ,  صبُد

 إٔ ٚاسددس, ٚقددا ًب ايهددبً ايعددسز ٖددصا قتددٌ خدد٬ٍ َٚددٔ

 أسددس ٫ ٚأْدد٘ ٜددساٙ, اقرتؾددا َددا عًدد٢ َٴشاغددب ؾددطز نددٌ

 .ٜٓذٛ جبطمبت٘

ٞ  ازباْدب  سهدٛض  - ٝٸٔ سٝدح  ايكدطاض,  ٖدصا  ًب بكد٠ٛ  ايعدسي  بدد

 يًذاْددب ٚانددش١ قددٛض٠ ايعددسٍ يددٛظاض٠ ايطمسددٞ اىبتشددسخ

ُٶدددا ٜهدددٔ سدددسخ مل َدددا ٚإٔ اسبكدددٛقٞ,  بايتؿدددٗٞ؛ سه
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ٞ  ٖٛ سهِ ٚإلبا ّ  ٚؾدل  قهدا٥  ازبعا٥ٝد١  اٱددطا٤ات  ُْبدا

 .ازبُٝع ٜعطؾ٘ ايصٟ

 ٚاختؿدا  اسبدسخ,  ًب َد٪ثط  غً ٚقـ نٌ غٝا  اتهض -

 .اىبؿٗس َٔ ٚاٱقًِٝ ٚايطا٥ؿ١, ايكب١ًٝ,

٘  ٚأْٗدا  تؿعٌ, َا تعطف ايسٚي١ أدٗع٠ إٔ ٚانشٶا بسا -  ؾعًتد

 .ب سهاّ

   شيو: َٚٔ ٚايٓكس, ايتعًٝل ٜػتشل َا ٖٓاى

 اىبتشسثإ بسا  ٕ  ٚاسدسٶا  أَدطٶا  عدسا  َدا  يبتداظ٠,  سايد١  ًب ايطمسٝدا

ٌ  ٖٚددٛ غٝددا    َعٝبٶددا,  َبٗددط   ٜهدددٔ مل. عُٓٗددا  اسبددا٫ت  تؿكددٝ

ٌ  شندط  َُٓٗا اىبطًٛ  ٌ  تؿاقدٝ ٔ  سايد١؛  ند ٕ  ٚيهد  ػبدب  ندا

ٍ  عٓدس  ايعٝدب  ٖدصا  ٚاتهدض . يدسُٜٗا  ايتؿاقٌٝ تٛادس ٔ  ايػد٪ا  عد

ٕ  سٝدح  ايكتدٌ,  ؾٝٗدا  ْٴّؿدص  ايدر  اىبكدط١ٜ  ازبٓػ١ٝ  ا٫عتدصاض  ندا

 اىبعًَٛددد١ إٔ خكٛقٶدددا َعٝدددب, ٖٚدددصا ايتؿاقدددٌٝ, ٚددددٛز يعدددسّ

 ٖددصا عًدد٢ أ دطٜددا ايددر اسبايدد١ زضاغددات بعددض ًب ٬ًأقدد َتاسد١ 

 .ٚغًٙ ايؿدل

 َدددٔ ندددجً ٜٓككدددٗا ايدددر اٱع٬َٝددد١ باىبُاضغددد١ ٜتعًدددل ٚؾُٝدددا

 :    أقٍٛ إٔ ؾُٝهٓي اسبطؾ١ٝ,

 اشبطدددا  بٗدددا ٜتػدددِ ايدددر ا٫عتصاضٜددد١ ايًػددد١ أبدددسٶا تعذدددبي ٫ 

ٕ  ذبهددط سٝددح  يددسٜٓا؛  اٱع٬َددٞ  ايتػددا٫٩ت  ًب ٚايػددط   إٜددطا

ٔ  اٱع٬َدٝـب  َٔ نجً ٚتعًٝكات أغ١ً٦ ٚتؿكض ٚايتعًٝكات,  عد

 ؾُٝبٗددط ا٭تددطاف؛ ٖددصٙ عٓددس ايؿعددٌ بددطز٠ ؾٝدد٘ اىببددايؼ ا٫ٖتُدداّ

 ْؿعددٌ, عُددا يٰخددطٜٔ ْعتددصض ٚنألبددا ٚانددض, بؿددهٌ ايتربٜددط

 ٖدصا  ٚغدبب . َٚ٪غػداتٓا  َباز٥ٓا ًب ايجك١ ؾكسإ عٔ ْاتر ٖٚصا

 ايؿدكدددد١ٝ بتهددددٜٛٔ ٫ًأٚ تتعًددددل ٖٝهًٝدددد١ قهدددد١ٝ ُْبددددطٟ ًب



10 

 

 –1026  1022  
105 

 إنداؾ١  ايجكاؾد١,  ٚضبسٚزٟ ٖٛا٠ ايكشؿٝـب ؾأغًب اٱع١َٝ٬,

عًددد٢  ٜٴؿدددذٸع ٫ عٓدددسْا غددداز ايدددصٟ ايعددداّ ايجكددداًب اىبٓدددار إٔإفب 

 بؿددهٌ ا٭ؾهدداض ٚضبانُدد١ اىبٛنددٛعٞ, ٚايٓكددس ايتُشددٝل,

 .اىبًٌٗٗ ايؿهٌ بٗصا إع٬َٝٽا ُْبٗط ٚيصيو..  غًِٝ

 ايتددأثط إٔ نددجًٕٚ أتبدداع هلددِ يبددٔ بعددض عٓددس َبٗددط تددٜٛرت ًب 

ٌ  اسبكٛقٝد١  اىبُٓبُات بأتطٚسات  ايعكٛبدات  ضؾدض  سدس إفب  ٚقد

 ٖٓدددا َٚدددٔ...  ٚاسبدددسٚز نايككدددام ايؿدددطٜع١, ًب ايكدددطؼب١

 عًٝٓدا  ايعامل مباضغ٘ ايصٟ ايهػٌب َٔ دع٤ٶا إٔ ْسضى إٔ ٜٓبػٞ

 .ايػعٛزٜـب بعض خ٬ٍ َٔ ٜتِ

  َٔٚ ايكطاض, ٖصا تٓؿٝص َع ق٠ٛ بهٌ أقـ أخط٣, ؾ ْٞ ْاس١ٝ 

ٝٸٓدد٘ ٚانددض ؾددطعٞ َبددسأ َددٔ َٓطًًكددا  سددا٫ت َجددٌ ًب ايؿكٗددا٤ ب

ٞ . ٖصٙ ٚايبػٞ ايتأٌٜٚ ٘  ٖٚد ٞ  عًد٢  اسبذد١  أ قُٝدا  َتد٢  أْد  ايبداغ

ٛٸٍ ؾ ْ٘ اسبذ١؛ ٖصٙ ٚضؾض اىبتأٍٚ,  ٜٴطبٸدل  تطٜل قاتعإفب  ٜتش

 مل ايعًُددا٤ إٔ ٚأشنددط.. عًٝدد٘ ق ددبض َددا َتدد٢ اسبطابدد١ سددسٸ عًٝدد٘

ٝٸٓددٛا ْاقددشِٖٛ ٚدٗددط, غددط ًب ٜٴككٸددطٚا  ٚشّنددطِٖٚ؛ هلددِ, ٚي

ٟ  ىبٔ ٫ سٝا٠ ٚيهٔ  ضهبد١ _ عبدساهلل  اىبًدو  أقدسض  نُدا ..  تٓداز

َٶا ْسا٤ٶ _عًٝ٘ اهلل  غدًُّٛا  ِٖ إٕ ٜٴ٪َِٓٗ ٖد3646 عاّ ًب هلِ عا

 .ايبػٞ ع٢ً أقطٸٚا ٚيهِٓٗ أْؿػِٗ؛

 ٛٸعِٗ عًِٝٗ أ دطٜا اير اسباي١ زضاغات أثبتا  ؾد٤ٞ  نٌ ًب تٓ

 ايجكد١  ٚددٛز  ًٚب ٚغبا٥ِٗ, شنا٥ِٗ ًٚب.  ٚقبا٥ًِٗ َٓاتكِٗ ًب

ِ  عًُِٗ ًب. ٚغٓاِٖ ؾكطِٖ ًب. ٚعسَٗا ٞ . ٚدًٗدٗ ٞ  بكد  ايطدًٜٛع

 قبؿطزٙ صبًد١  ٜكسض ايؿطٜع١, ن١ًٝ ًب ا٭ٚا٥ٌ َٔ نإ ايصٟ

٘  ق دبض  ست٢ ازبٗاز؛ قٛت ّ  ايػد٬ح  ٚبٝدسٙ  عًٝد ٘  ٜكداٚ ٘ . بد  َٚجًد

ٔ  ؾاضؽ ٌ  بد ِ  ٚاسبُٝدسٟ؛  ؾدٜٛ ُٶدا,  شندا٤ٶ  سداظٚا  نًدٗ  َٚدا  ٚعً
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ِ  ايدصنا٤  ٜٴػدي  ٕ  تًددبٸؼإشا  ٚايعًد  مبٝٓٶددا, أٚ ٜػداضٶا  بٗدٛاٙ  اٱْػدا

ٌ  ٜٴػدي  َٚا ٞ إشا  شيدو  ند ٕ  ْػد  تتعذٸدب  ؾأْدا  ا٭قدٍٛ,  اٱْػدا

ٌٸ نٝـ ٞ  ايدر  ايدسَا٤  ٖ٪٤٫ ٜػتش ِ   ٖد  إ٫ اىب شطٸَدات  َدٔ أعُبد

 .حبكٗا

ٞ  ٖدصٙ  ؾهاْدا  ايؿدرتات  َٔ ؾرت٠ غؿًٓا أْٓا ؾو ٫ .. ايٓتٝذد١  ٖد

ُٶا قددددطاتٞ ٖددددصا ٚإٔ) أخددددط٣ َددددط٠ ْػؿددددٌ أ٫ ٚآَددددٌ  َػددددتكٝ

 ...(ؾاتبعٛٙ

 البعٔص: إبسأٍه. التعكٔب السابع: د 

 ؾددداىبٛقـ) اهلدددسيل ز. شندددطٙ َدددا عًددد٢ بايتأنٝدددس أبدددسأ يعًدددٞ

 ٚتتػدابل  تػاضع إٔ اىبػتػط  َٔ يٝؼ يصا  ؛(عُبِٝ ٚا٭َط ضٖٝب,

 .اشبرب ٖصا َجٌ ْؿط ع٢ً ايعاىب١ٝ اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ

 ضبٛضٜٔ: غٝأخص اشبرب ٖصا ىبجٌ ايعاىبٞ اٱع٬ّ تٓاٍٚ

 اإلخبازٖ: احملْز األّل: احملْز

 ايبشددح ضبطنددات عًدد٢ ا٭خبدداض عٓدداٜٚٔ عددسز دبدداٚظ ٚقددس

 ايعاىبٝددد١, اٱعددد٬ّ ٚغدددا٥ٌ طبتًدددـ ًب خدددربٶا (350) َدددٔ ٭نجدددط

 عًدد٢  اعتُددست ٚأخددط٣ ا٭ْبددا٤, ٚنددا٫ت عًدد٢ اعتُددست بعهددٗا

 َكسَدد١ ًب إضٖددا  نًُدد١ ٚضٚز عًٝٗددا ايػايبدد١ ٚايػدد١ُ. َطاغددًٝٗا

 َجٌ: اشبرب,
Saudi Arabia executed 47 people convicted of terrorism-related 
offenses on Saturday, including suspected members of Al 
Qaeda and a prominent cleric and government critic from the 
country’s Shiite minority. 

Saudi Arabia executed 47 people on Saturday who had been 
convicted of various terror acts spread out over the course of a 
decade 
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ٔ  َدأخٛش  ٖٓدا  اٱخباضٟ اىبهُٕٛ َٔ نبً دع٤ ٕ  َد  ٚظاض٠ بٝدا

 َٔ ٚيٝؼ_ يهٔ ايػعٛز١ٜ, ا٭ْبا٤ ٚناي١ ْؿطت٘ ايصٟ ايساخ١ًٝ,

 ٖٚدصا  ايُٓدط,  لبدط إفب  باٱؾداض٠  ا٭خباض  بعض إٔ تبسأ _ اىبػتػط 

ٔ  اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ تتٓاٚي٘ ناْا ىبا اَتسازٶا ٜأتٞ  ٚخدرب  اعتكايد٘,  عد

ٕ  ايصٟ عًٝ٘, اسبهِ قسٚض  ايػدٓٛات  تًٝد١  ا٭خبداض  ٜتكدسٸض  ندا

 بددـب ايػٝاغددٞ اشبدد٬ف غددٝام َددٔ أُٖٝتدد٘ ٖددصا ٜٚأخددص اىباندد١ٝ,

عًدد٢  ازبدداْبـب َددٔ ايكدد٣ٛ بعددض ذبددطم ٚايددصٟ ٚإٜددطإ, اىبًُهدد١

   تا٥ؿٝٽا. خ٬ًؾا دعً٘

 الطٔاضٔ٘: ّالتعلٔكات التشلٔالت الجاىٕ: احملْز

 ايكٓددددٛات ًب بددددسأت ايددددر ٚاسبددددٛاضات ايًكددددا٤ات خدددد٬ٍ َددددٔ

ٔ  نبًد١  أٜهٶا شيو ٚغٝتبع ايعاىب١ٝ, اٱخباض١ٜ  ٚايتكداضٜط  اىبكدا٫ت  َد

 .قطٜبٶا ايُبٗٛض ًب تبسأ إٔ اىبتٛقع ايكشؿ١ٝ

ٔ  دددسٽا غٴدطضت   بددٞ بددٞ) عاىبٝد١  إخباضٜدد١ ؾهدا١ٝ٥  قٓددٛات ْكددٌ َد

 اىبتشسخ ؾٝ٘ ؾاضى ايصٟ ايكشؿٞ يًُ٪كبط( ٫ًَجا ٚازبعٜط٠ غٞ,

ٞ  ٚاىبتشسخ ايعسٍ, يٛظاض٠ ايطمسٞ ٔ  ايساخًٝد١؛  يدٛظاض٠  ايطمسد  يهد

ٌ  غٝدا  ( طبط٦ٶدا  أنٕٛ ٚقس) يًُٓبط اي٬ؾا  ايعاىبٝد١  اٱعد٬ّ  ٚغدا٥

 .ايكشؿٞ اىب٪كبط عٔ

ٞ ) اىبد٪ثط  اٱعد٬ّ  خاقد١  اشباضدٞ, باٱع٬ّ ع٬قتٓا  ا٭ٚضٚبد

 ًب ؾدددٓشٔ بعدددس, ْدددسٜطٖا نٝدددـ ْعدددطف مل ع٬قددد١( ٚا٭َطٜهدددٞ

ٌ  ايػايب ِ  ْتعاَد ٔ  َعٗد ِ  ْطٜدس " َدا  ْاؾدص٠  َد  بعدس  ْؿّهدط  ٚمل ,"َدٓٗ

ٔ  خًٛؾدا  ْتذٓٸبِٗ؛ عبٔ". َٓا ٜطٜسٕٚ َا" با  بططم إيِٝٗ ايتكط   َد

ٔ  ْدسؾع  يهٓٓدا  ؛"ضبت١ًُ غًبٝات" ً  خػداض٠  ًب شيدو  مثد ٔ  ايهدج  َد

ٌ  ًْتؿدا  ٫". اىب٪نس٠ اٱػبابٝات"  ًب إ٫ ايسٚيٝد١  اٱعد٬ّ  إفب ٚغدا٥

 .  ايػاخ١ٓ ا٭سساخ ٚغاعات اسبطد١ ا٭ٚقات
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 ٔ ُٸٔ ايجكداًب  يًتٛاقددٌ اغدرتاتٝذ١ٝ إفب  حباددد١ عبد  آيٝددات تتهدد

 تػاعس حبٝح ايعاىب١ٝ؛ اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ َع يًتعاٌَ سسٜج١ ٚإدطا٤ات

 نددٌ أٖددساف ذبكٝددل عًدد٢ تكددّٛ َػددتُط٠, َتٝٓدد١ ع٬قدد١ بٓددا٤ عًدد٢

 ٚدٗدد١ يتكددسِٜ ايتٛاقددٌ غددٗٛي١ َددٔ غددتُّهٓٓا أْٗددا ٚاىبٗددِ تددطف,

 ٚػبٓٸبٓددا ا٭سددساخ؛ غددد١ْٛ عٓددس( ايطمسٝدد١ ٚغددً ايطمسٝدد١) ُْبطْددا

 ً ٔ  ٖصا ايهدج  إٔ ْدط٣  عٓدسَا  اىبُبًَٛٝد١  ٚازعدا٤  ايتدربٸّ,  سدا٫ت  َد

 ٜٴٓكؿٓا. مل اٱع٬ّ

 ٘ٔاملداخالت سْل الكض 

 األسهاو الػسعٔ٘ ّمْقف املنله٘ احلاشو:تيفٔر 

احملٝا ًب ٖصا ايكسز: إٕ ّٜٛ تٓؿٝدص ا٭سهداّ    َػاعس. قاٍ ز

 ايعطبٝدد١ اىبًُهدد١ تدداضٜذ ًب تٴٓػدد٢ يددٔ ايددر اهلل أٜدداّ َددٔ ايؿددطع١ٝ

ٍ  اىبًُهد١  ٚادٗدا  ايػعٛز١ٜ. ؾكس ٌ  اٱضٖابٝد١  ا٭عُدا  ٜتبًدٛض  إٔ قبد

 عددداّ أٚاخدددط ًب ناْدددا ايعٴًٝدددا تؿذدددًات إٕ إش ايكاعدددس٠؛ تُٓبدددِٝ

 ًب سطبدد٘ , ٚبددسأ:;;3 عدداّ تأغددؼ ايتُٓبددِٝ إٔ سددـب ًب ,1995

 .ٚغًٖا اىبًُه١

 ٜبددسٚا ؾُٝددا بٛقددؿِٗ ق تًددٛا ايددصٜٔ ٖددِ ا٭ضبعدد١ أٚي٦ددو ؾكددٌب

 .ٖٓاىأٚ ٖٓا إضٖاب١ٝ خب٬ٜا تطتبٌب مل صبُٛع١

 ايعٓدددـ ٚتددد٠ً ؾٝٗدددا تٗدددسأ مل ٚاىبًُهددد١ ايتددداضٜذ شيدددو َٚٓدددص

 مل بددٌ ٚؾددٛاضعٗا؛ ٚقطاٖددا, َددسْٗا, نددٌ مشددٌ سٝددح ٚاٱضٖددا ؛

 .اىبٓٛض٠ ٚبٝٛتُٗا ٚاىبس١ٜٓ اىبهط١َ َه١ ؾٛاضع َٓ٘ تػًِ

ٔ  أؾطازٖدا  عًد٢  ايكدبض  أٚ خًٝد١,  َطداضز٠  خدرب  أقبض ست٢  َد

ِ  ٜعدس  ٚمل ازبُٗدٛض,  أمسداع  عًٝٗدا  اعتدازت  ايدر  ا٭خباض  ٜػدرتعٝٗ

 .َٛاقعٗا ٚاْتؿاض يتعسزٖا ُْبطٶا .. تؿاقًٝٗا بعض
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ٕ إشا  تٴطدطح:  ايتػدا٫٩ت  ناْا شيو نٌ َٚع ٔ  بعدض  ندا  َد

٘  ثبدا  قس ٖ٪٤٫ َٶدا  ٚإٔ ايكتدٌ,  دطمبد١  َداضؽ  أْد  انتػدبا  أسها

 عًِٝٗ؟ ا٭سهاّ تٓؿٝص ٜتِ ٫ ؾًُاشا حبكِٗ, ايكطع١ٝ قؿ١

 ايككددام إٔ ؾايكاعددس٠ ٚايكتددٌ, اىبددٛت ٜكددٓع ايتددأخط ٖٚددصا

  ."سٝا٠ ايككام ًب ٚيهِ" اسبٝا٠ ٜكٓع

 شيدو,  تأخً ع٢ً ترتتب قس إػباب١ٝ دٛاْب مث١ إٔ بعهِٗ ٜط٣ قس

ً  ّٜٛيدس  قدس  ايكتٌ بإٔ ايؿعٛض ٚخباق١ ٔ  ايهدج ـ  َد  ٚايسٚيد١  .. ايعٓد

 أٚ اىبتٛقعددد١ َدددٔ ايؿٛنددد٢ ٫ًبدددس ٚا٫غدددتكطاض ا٭َدددٔ اختٝددداض تؿهٸدددٌ

ٔ  ٜدطاٙ  ضقبدا  ايؿدعٛض  ٖٚصا..  أخط٣ أغبابٶا ٕ  َد  أَٓٝد١  ض٩ٜد١  مبتًهدٛ

ُٶددددا ربتدددداض  ٚايهددددآَـب, اىبتعدددداتؿـب, اغددددتجاض٠ عددددسّ تطٜددددل زا٥

 .ٚاشباًَـب

 إضٖددددابٞ,أٟ  حبددددلٸ تهتُددددٌ سددددـب اىبعًَٛددددات إٔ ٚاسبكٝكدددد١

٘  قسض قس اجملطّ ٜٚكبض ِ  حبكد ٕ  ايكتدٌ؛  ًب سهد ً أٟ  ؾد  ٘  تدأخ  يد

 .خاضد٘ أٚ ايػذٔ زاخٌ مباضغٗا دطمب١ قٓاع١ ٜعي

ٔ  بكسض تٴؿعطْا ايّٝٛ ْٴّؿصت اير ا٭سهاّ ٖصٙ إٕ  ا٫عتدعاظ  َد

٘  ذبتهِ ايصٟٖٛ  اهلل ؾطع إٕ إش ٚايؿدط؛  قهدا٥ٗا  ًب ايسٚيد١  إيٝد

 .ٚأسهاَٗا

 تهددٕٛ ايطغدداي١ يهددٔ قددسٸَٛا؛ َدداإفب  أؾهددٛا نبٝعٶددا ٖدد٪٤٫

 بكٛي٘: اهلل ؾاحملاضبٕٛ تٛعسِٖ ٚد١ًٝ, ٚانش١

ُٳدا  ْٻ ٔٳ دٳددعٳا٤ٴ إ  ٕٳ ايَّددصٹٜ ٘ٳ  ٜٴشٳدداض بٴٛ ٘ٴ ايَّد ٕٳ ٚٳضٳغٴددٛي  ٛٵ ٜٳػٵددعٳ  اْيددأ ضٵض  ؾٹددٞ ٚٳ

ِٵ  تٴك طَّعٳ أٚ ٜٴكٳَّبٴٛا أٚ ٜٴك تٻً ٛا أ ٕ ؾ ػٳازٶا  ٗ ٜٵدسٹٜ ِ  أ  ٗٴد ٔٵ  ٚٳأ ضٵدٴً   أٚ خٹً دافٺ  ِّد

ٛٵا ٔٳ ٜٴٓؿ  ِٵ يٹو ٰشٳ ۚ اْيأ ضٵض  َٹ ٗٴ ٟٷ ي  ٝٳا ؾٹٞ خٹعٵ ْٵ ِٵ ۖ ايسټ ٗٴ  عٳصٳا ٷ اْيآخٹطٳ٠ٹ ؾٹٞ ٚٳي 

ِٷ  .. عٳُبٹٝ
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ٝټا, خايددس. أَددا ز  أْدد٘ أعتكددس ؾدد ْي ايطزٜعددإ ؾأندداف: ؾدكدد

ً  ٚهلدصا . اىبدساْـب  َٔ ايككام ع١ًُٝ ًب نبً تأخً سسخ  ايتدأخ

٘  َا أٚ دسٜس٠ أزي١ نُبٗٛض َٚككٛز٠, قك٣ٛ ؾا٥س٠ شيو َع  ؾداب

ِ  عًد٢  ٜػاعس َا ُٜبٗط ٚمل أَا... اىبتِٗ قاح ًب تهٕٛ  أٚ بدطا٤تٗ

 سبُاٜدد١ َٴًشٽددا؛ أقددبض َددِٓٗ ايككددام ؾدد ٕ بدد٘؛ قدداَٛا ؾُٝددا ايؿددو

ٔ  اجملتُع ٔ  ٚضزع ؾدطٚضِٖ,  َد ٍ  َد ٛٸ ٘  تٴػد ٘  يد  ؾدطى  ًب ايٛقدٛع  ْؿػد

 .ا٭خ٠ً ايػٓٛات ًب ٚتًت٘ ظازت ايصٟ اٱضٖابٞ, ايعٌُ

 هلا ٚضؾض اٱعساّ, عكٛب١ سٍٛ عاىبٝٽا ٫ًدس ٖٓاى إٔ قشٝض

 ٔ ٔ  ٖٓدداى ٚإٔ بعهدِٗ,  َد ٔٸ  ٚسؿدٝتٗا؛  ًب َٛغًدد١ أْٗدا  ٜددط٣ َد يهدد

ًٶا  ٔ  نددج ٍ  َدد  ناي٫ٜٛدددات غطبٝدد١  زٍٚ شيددو  ًب قبددا  تٴطبٸكٗددا  ايددسٚ

 . ٚغًُٖا نايكـب, ٚؾطق١ٝ اىبتشس٠,

ٌ  أَاّ قًبٶا َٛقؿٓا ٜهٕٛ إٔ ػبب ٖٚٓا ٔ  ند  ًب ٜٴؿدّهو  َد

 ؾدا٭َط  إْػدإ؛  سكدٛم  َُٓبُات أٚ ٫ًزٚ ناْا غٛا٤ ايعكٛب١, ٖصٙ

 ػبددب ٚبايتددايٞ... زٜٓٓددا َددٔ ٜٓبددع إهلددٞ تؿددطٜع ٚيهٓدد٘ خٝدداضٶا؛ يددٝؼ

ٕ  ًب قبػ٪ٚيٝت٘ ٜهطًع إٔ اٱع٬ّ ع٢ً  سدس  شيدو  قبدا  ا٭َدط,  تبٝدا

 إٔ سددـب ًب َكٛيبدد١, قددٛض٠ عٓدد٘ ايهددجًٕٚ ٜطغددِ ايددصٟ ايددطدِ

َٶا اٱغ٬ّ ٔ  مل َا بايؿب١ٗ, اسبسٸ ٜسضأ عُٛ ٔ  إقدطاض  ٖٓداى  ٜهد  َد

 ٜٴٓتعع مل ا٫عرتاف ٚإٔ ايعك١ًٝ, قٛاٙ ناٌَ ٖٚٛ ًب بؿعًت٘, اىبتِٗ

ٖٶددا َٓدد٘ َٶددا ْطٜددس. إنطا  أتطٚساتدد٘؛ ًب َكٓعٶددا ٚإع٬َٝٽددا ٚاعٝٶددا إع٬

 ٚايسٚيدددد١, اجملتُددددع هباٜدددد١ ًب ٚزٚضٙ ايككددددام, أُٖٝدددد١ يتبٝددددإ

 َدددٔ ا٭بطٜدددا٤ زَدددا٤ ًب تّٛغًدددٛا اٱضٖدددا  عتدددا٠ بعدددض إٔ ٫ٚغدددُٝا

 إٔ ندددصيو ػبدددب.. اضتهبٖٛدددا دطٜدددط٠ زٕٚ َٚعاٖدددسٜٔ غدددعٛزٜـب

 بددد٘ تكدددّٛ َدددا ندددٌ ٚإٔ ايٛتٓٝددد١, ايػدددٝاز٠ َػدددأي١ عًددد٢ ْطّندددع

ٕ  َٔ أبٛام  ٜٓعكٕٛ َٔ أَا ايبا ؛ ٖصا ذبا ٜسخٌ اسبه١َٛ  إٜدطا
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 ب ضٖدددا  ًَطدددذ إٜدددطإ ؾتددداضٜذ ٭غدددٝازِٖ, ْكدددا٥شِٗ ؾًٝكدددسَٛا

ٔ  بس٤ٶا ايسٚي١, ٔ  استذداظ  َد ّ  ًب ا٭َدطٜهٝـب  ايطٖدا٥  ,;9;3 ايعدا

 حبكددٛم تايبددا ايددر ايػدد١ٝٓ ايطَددٛظ بعددض بتكددؿ١ٝ اْتٗددا٤ ٚيددٝؼ

 . أغابٝع عس٠ َٓص ا٭سٛاظ ًب اىبٛات١ٓ

ّ  ٖدصٙ  تٓؿٝص بعس اٱضٖا  ٚت٠ً إٔ أعتكس  غدتتكًل؛  ا٭سهدا

ِ  ْٴّؿدص  يبٔ ؾايككام ِ  اسبهد ّ  ؾدٝٗ ٕ  ايٝدٛ ُٶدا  غدٝهٛ  ضازعٶدا,  ست

 . باهلس٤ٚ _اهلل ؾا٤ إٕ _ ٚغٓٓعِ

 قكاقٶددا, أَددٔ ٚايعددسٍ عددسٍ, ا٭َددٔ: اسبدداضثٞ عًددٞ. ٚقدداٍ ز

ٔ  يهٌ ٚتععٜعٶا ٚسسٽا, ٔ  قبكدسٸضات  ٜعبدح  َد  َدا  ٖدصا  ٚأًٖد٘,  ايدٛت

ٔ  بدس  ٫ٚ. اٱضٖا  صبطَٞ ًب ايؿطعٞ ايعسٍ ب٘ قاّ ّ  َد ّ  سدع  ٚعدع

ٔ  نً ٫ٚ ٚاسبط , ايػًِ ًب ٓٳدا  ٚاىبرتبكدـب  ايٓداعكـب  أقدٛات  َد  بٹ

 اٱْػإ. سكٛم نؿًا تاىبا ٚايؿطم, ايػط  َٔ

 تٓؿٝددددص سددددٍٛ ايهًٜٛٝددددا إٔ َددددا ٜٴطددددطح  ٜٛغددددـ. ٚأٚنددددض أ

 ٚايؿدددذب, ا٫غدددتٓهاض ٚعًُٝدددات اٱضٖدددابٝـب, حبدددل اٱعدددساَات

 قبدددٌ أٟ قدددطاض تًٜٛددد١ غدددٓٛات َٚٓدددص بدددسأت اٱع٬َٝددد١ ٚاسبُددد٬ت

 َػددذْٕٛٛ غددعٛزٜٕٛ َٛاتٓددٕٛ اشبدداضز ًب ٚبعددسٙ. اىبًُهدد١ تتدددصٙ

َٶا اىبًُه١؛ ذبتر ٚمل طبتًؿ١, بسعا٣ٚ  ايدسٍٚ؛  تًدو  يكٛاْـب اسرتا

ِٸ دا٤ت  هباٜد١  ًب ايؿدطع١ٝ  ٚسكٛقٓدا  ٜتٛاؾدل  قبدا  أسهآَدا  َٚٔ ث

ٔ  ٚقا١ٜ بسٕٚ ٜٴكطٸضٙ َٔ عبٔ أَٓٓا, ٖٚٛ أَط  ٚعًٝٓا سؿس قٛاْا َد

 ٌ ٕ  َدٔ اىبػددا١َٚ  صبدداٍ ٫ ٚٚتٓٝد١  ٚتددٔ أدد  اعتبدداضأٟ  عًُٝٗدا, زٚ

 ٚاٱضٖابٝـب. اٱضٖا  َع َعاضنٓا عًٝٓا خٛض ٜػتٓهط ىبٔ

 اىبا٥د١  َدا ٜكداض     ايؿدبٝهٞ قٛهلدا: ترب٥د١    ازباظٟ. ٚأناؾا ز

 ٚتعٜٛض بٌ بايتعٜٛض, َطايباتِٗ  ٚقبٍٛ احملانُات, بعس َٴتِٗ

71  ِ ٔ  بتعٜٛهددات َدٓٗ ّ  نددطض عد  عؿددط اشبُػدد١ ٜكداض   قبددا ا٫تٗدا
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 قهددداٜا ًب ايكهدددا٤ إددددطا٤ات يعسايددد١ ٜٴشػدددب أَدددط ضٜددداٍ؛ ًَٝدددٕٛ

ٌ  َٚٔ باىبًُه١, اٱضٖابٝـب ٘  ايرتنٝدع  اىب ٪َد ٌ  ٚإبدطاظٙ  عًٝد  بؿده

 .اىب دتك١ ٚازبٗات  إع٬َٓا قٹبٌ َٔ َٚٓاغب ٥٫ل

اسبُددٛز: ٜددّٛ تٓؿٝددص   قدداح بددٔ اهلل عبددس. َٚددٔ داْبدد٘ قدداٍ ز 

 بتٓؿٝددص هلل عددع٠ َعاْٝٗددا, بددأمس٢ ايعددع٠ ٜددّٛ ا٭سهدداّ ايؿددطع١ٝ 

 ٖٚسٜددد٘, غدددٓت٘ باتبددداع يطغدددٛي٘ ٚعدددع٠ ؾدددطع٘, ٚتطبٝدددل سدددسٚزٙ

َٶدددا  يًُددد٪َٓـب ٚعدددع٠ ٚأقدددشاب٘, أًٖددد٘ َدددٔ ْدددايٛا يبدددٔ يددد٘ ٚاْتكا

 .ٚايعسٚإ ايػسض ٜس تايتِٗ ايصٜٔ أسبابِٗ ًب اىبهًَٛـب

ٔ  أذبددسخ  يددٔ ٔ  بٗدد٪٤٫ ٚمشاتدد١  تؿددؿٝٽا  شيددو عدد ِ  ايددصٜ  مشًددٗ

ِ  َا قسٸَٛا,إفب  أؾهٛا ؾكس اسبهِ, ٟ  بدـب  اٯٕ ٖٚد ِ  ٜدس  اسبهد

 اٯ١ٜ. (شض٠ َجكاٍ ٫ ُٜبًِ اهلل إٕ) ايعسٍ

 ايكٓدٛات  دٝٸؿدا  بايكتٌ؛ ايُٓط لبط ع٢ً اسبهِ قسض عٓسَا

 َددٔ ايهدد٬ٍ دٝددٛف ٚايطا٥ؿٝدد١ ٚاىبػطندد١, ٚاسباقددس٠, اىبؿددب١ٖٛ,

 ٚدبؿددأت ٚايهدد٬ٍ, ايعٜددـ بددا٥عٞ َددٔ ٚاىبؿددههـب اىبددطدؿـب

٘  ايعؿٓدد١ ْؿٛغددِٗ  اهلٛدددا٤ بددايتش٬ًٝت ايٓتٓدد١ قددسٚضِٖ َددا تٴّهٓدد

 .ايكصض ٚايتعاتـ

 غدددؿاٖاتِٗ تدددطزع إٔ أبدددا ٚايؿدددُٛر اٱغددد٬ّ زٚيددد١ ٚيهدددٔ

 .تػً ٚايكاؾ١ً تٓبض ؾايه٬  ٚتٝؿِٗ,

 قددددسض٠ ًب اىبؿددددههٕٛ ٚؾددددّهو اىبطآٖددددٕٛ, ضاٖددددٔ يكددددس

 ٚقدددسض٠ ايطا٥ؿٝددد١, أشْدددا  دبددداٙ عُدددٌ بدددأٟ ايكٝددداّ عًددد٢ اىبًُهددد١

 .هباٜتِٗ ع٢ً أغٝازِٖ

 قددٍٛ ٚتٴطبٸددل ٚتٴدد٪َٔ, تعددٞ, ٚايؿددُٛر ايعكٝددس٠ زٚيدد١ ٚيهددٔ

ٔ  عًد٢  أعع٠) غبشاْ٘: اسبل ٕ  ايهداؾطٜ ٌ  ًب ػباٖدسٚ  ٫ٚ اهلل غدبٝ

 اٯ١ٜ.( ٜؿا٤ َٔ ٜ٪تٝ٘ اهلل ؾهٌ شيو ٥٫ِ ي١َٛ ؽباؾٕٛ
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 .تطزز أٚ خٛف, أٚ خؿ١ٝ, ب٬ اهلل سهِ ّْؿصت يكس

 َٔ ايكطع١ٝ با٭زي١ َٛثًكا َتعْٶا, ,٬ًَتعك بٝاْٶا شيو أتبعا ثِ

 قددددب زٕٚ اغدددتشكٛٙ ايدددصٟ ايعكدددا  بؿدددطع١ٝ ٚايػددد١ٓ ايهتدددا 

 .تا٥ـ تٝـ أٚ َطاٖل

ّ  غدددعٛزٟ يهدددٌ ؾ٦ٝٓٗٶدددا  قٝددداز٠,  ايعدددع٠: بًدددس ًب ايعدددع٠ بٝدددٛ

 ٠٫ٚ ّٚٚؾددل ٚأَٓٓددا, زٜٓٓددا عًٝٓددا اهلل ٚسؿددِب ٚؾددعبٶا, ٚسهَٛدد١,

 .ٚايعباز ايب٬ز خً ؾٝ٘ ىبا أَطْا

 ًب اهلل سهدددِ يتٓؿٝدددص بايٓػدددب١: ايؿدددٗطاْٞ يًٝددد٢. أ ٚقايدددا

ٍ  ايككدام  ؾؿٞ اْتُباضٖا, تاٍ خط٠ٛ ٖٞ اٱضٖابٝـب  سٝدا٠  ايعداز

 بددأَٔ باىبػدداؽ ايددتؿهً صبددطز ٜؿّهددط َددٔ يهددٌ ٚضزع يددٛتٔ,

 ٚقٜٛد١  ساظَد١  ضغداي١  ناْدا  ايؿتٓد١.  ْٚؿدط  ايعبداز,  ٚتطٜٚع ايب٬ز,

ؾٗٛ  ٖ٪٤٫, َٔ أضسِ ايسٜٔ إٔ ايسٜٔ, غتاض ذبا ٜٴؿػس َٔ يهٌ

   ٚتعاٜـ. َٚؿاضن١, ٚتطاسِ, أضض, عُاض٠

ٔ  أعذب ٌ  ضزٚز َد  اسبكدٛقٝـب,  أٚ ايٓؿدطا٤,  بعدض  عٓدس  ايؿعد

ـ  ايكدسٜك١,  ايسٍٚ بعض عٓس اىبٓاؾل اٱع٬ّ أٚ  ٖد٪٤٫  ػبدس  نٝد

 ًب اٱضٖدا   عًد٢  اسبدط   حبذد١  ايتربٜدطات  ٚسبهَٛاتِٗ ٭ْؿػِٗ

ٞ  ايؿد٤ٞ,  ٖدصا  زٚيتٓدا  ع٢ً بُٝٓا ٜػتهجطٕٚ خط٠ٛ؛ نٌ ٔ  ٖٚد  َد

ِ  يػدٓٛات؟  اٱضٖدا   بٓاض انتٛت ٞ  ثد ٔ  ٜدأت ـ  َد ٞ  َدع  ٜتعدات  إضٖداب

 ًب اىبؿددداْل تٴعًّدددل إٜدددطإ إٔ ٚايػطٜدددب اىبعكددد١َٛ, ايدددسَا٤ اغدددتباح

ٔ  ٚاىبعاضنـب, يًٓؿطا٤ تٗطإ ؾٛاضع ِ أٟ  ٜطتهبدٛا  مل يبد  ددطا٥

ـ  عًد٢  ٜٴشطٸنٛا أٚ دٓا١ٝ٥ ِ  ٚايدتؿذً,  ايعٓد ٌ  تػهدب  ثد ّ  يكتد  صبدط

 !ايعكا  ٜػتشل

 أٚ غددٛضٜا, ًب ا٭بطٜددا٤ يكتددٌ َكاتًٝٗددا تطغددٌ َددٔ شاتٗددا ٖٚددٞ

 اير ايعساي١ ع٢ً تتبان٢ ايٛقا ْؿػ٘ ًٚب ايُٝٔ, ًب ايكت١ً تسعِ

 .تعطؾٗا ٫ با٭قض أٚ تؿتكسٖا,
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ٓٶددا ٜهددٔ مل اٱعددساَات ٜددّٛ ٌ  بعهددِٗ؛ قددٛضٙ نُددا سعٜ  بدد

 ضددداٍ َددٔ ايهددشاٜا أٖددايٞ َددٔ اىبهًددَٛـب يكددسٚض ؾددؿا٤ نددإ

 ٚسؿدِب  ا٭ش٣, أظاٍ ايصٟ ؾاسبُس هلل َٚكُٝـب, َٚٛاتٓـب, أَٔ,

 ٚٚضٜسٶا. ْبهٶا ٚاستٜٛٓاٖا استٛتٓا اير ا٭ضض ٖصٙ اهلل

 االعتبازات ذات الصل٘ بتيفٔر األسهاو الػسعٔ٘:

 ْكاؾدددددات, َدددددٔ ٜدددددسٚض ايؿدددددٗطٟ إٔ َدددددا  ؾددددداٜع. أٚندددددض ز

ٍ  ٚاستذادات, ٍ  ٖٚٓداى  ٖٓدا  ٚددس ّ  تٓؿٝدص  سدٛ  ايؿدطع١ٝ  ا٭سهدا

 :قعٝس َٔأنجط  ع٢ً قطا٤تٗا مبهٔ ايّٝٛ كبا اير

ّ  إ٫ نباس٘مبهٔ نبض  ٫ اٱضٖا  إٔ: أ٫ًٚ ٍ  بداسبع  ٚايعدس

 َدس٣  عًد٢  ٚايؿهطٟ ا٭َي اسبعّ سٝح َٔ ذبّكل َا ٖٚصا َعٶا,

 . ٚاىبصاٖب ا٭مسا٤ َبٗطت نُا بايعسٍ ايتٓؿٝص نإ ثِ غٓٛات,

ٝٶا  عٓاٜٚٓٗدا  غٝٸدطت  اْتُا٤اتٗدا  بهٌ اٱضٖا  تُٓبُٝات إٔ :ثاْ

 ٚاغددتكطاض ٚأَٓٗددا, اىبًُهدد١, تػددتٗسف َبًّددا ٚيهٓٗددا ٚضَٛظٖددا؛

 .أزٚات ايتُٓبُٝات ٖصٙ إٔ ٜبٝٸٔ أغطاض َٔ تهؿٸـ َٚا. صبتُعٗا

 اىبع١ٜٛٓ ٚضعاٜتٗا غابًكا, ايكاعس٠ يطَٛظ إٜطإ استهإ :ثايجٶا

ٝٶا؛ يساعـ ِ  _ اٱضٖاب١ٝ ايتُٓبُٝات إٔ ٜهؿـ ساي  _ؾدعاضاتٗا  ضغد

 .  يًؿعٛ  اىبُٓٗر ايتؿتٝا َؿطٚع َٔ دع٤

 ا٭سهدداّ؛ تٓؿٝددص عًدد٢ تا٥ؿٝدد١ ٚضَددٛظ إٜددطإ استذدداز :ضابعٶددا

ٞ   ايطدا٥ؿٞ,  اىبؿدطٚع  اْهؿداف  ٜعي ٘  ٖٚدا ٖد ّ  ايباقٝد١  أزٚاتد  ايٝدٛ

 .قازّ َكً َٔ ٚخًٛؾا أىًبا تكطر

 ًب اىبًُهد١  نس ايعٓٝـ ايتشطٜهٞ اشبطا  ذبًٌٝ :خاَػٶا

ٕ  اهلدددسف إٔ ٜهؿدددـ ا٭خددد٠ً؛ ايػدددٓٛات  ايػٝاغدددٞ ٖدددٛ ايهٝدددا

 ٚايطا٥ؿٝدد١ ,(زاعددـ ثددِ ايكاعددس٠,)  ايددسٜٔ بتَٛبٝددـ ٚا٫دتُدداعٞ
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 ضخددٝل؛ بؿددهٌ ٚٴَّبؿددا اسبكٛقٝد١  ايكهدداٜا ٚستدد٢ ؛(إٜددطإ أتبداع )

 . بعهٶا بعهٗا نس اجملتُع ؾ٦ات يتأيٝب

ّ  تٓؿٝددددص َػدددأي١  ًٚب  َددددٔ صبُٛعدددد١ أٜهدددا  ٖٓدددداى ا٭سهدددا

 :  اعتباضٖا َٔ ٫بس ايكهاٜا

 ندددٌ َدددع ايتُٓبُٝدددات ٖدددصٙ ذبايؿدددا نٝدددـ بعهدددٓا ْػدددٞ -1

 اٱغدد٬ّ عددٔ ْددسؾع نٓددا سٝددح غددبتُرب؛ 11 بعددس خكددَٛٓا

 ؾددددٛاضعٓا, ًب ٜ٪نسْٚدددد٘ جبٓددددِْٛٗ ٖٚددددِ اٱضٖددددا , تُٗدددد١

 .َُٗتِٗ ٖصٙ ٚناْا

ٌ  ًب ايتؿتٝـ ْٚكاٍب ايرتٜٚع ْػٝٓا ٌٖ -2 ِ  ا٭ٚفب, اىبطاسد ٌ  ثد  ٖد

ـ  ْػٝٓا ِ  ازبدٛف,  ًب اهلل بٝدٛت  اغدتٗسؾٛا  نٝد ً  ًب ثد  عػد

 . ٚايؿطق١ٝ

ٔ  اٱضٖددا  نددشاٜا أبٓددا٤ سددل عددٔ َدداشا -3  قهددٛا ٚأغددطِٖ يبدد

 .سٝا٠ ٚايككام ,(اهلل عٓس ؾٗسا٤ ٚعبػبِٗ)

 خكددّٛ ٖددِ ايؿددطع١ٝ ا٭سهدداّ ٜٚٓتكددسٕٚ ؼبتذددٕٛ ايددصٜٔ -4

ِ   ٚددددٛز ّ  أسهآَدددا  ٜٓكدددؿٛا مل يٓدددا, ٖٚددد  سٝاتٓدددا,  ُْٚبدددا

 . ٖصا َجٌ َبطف ًب ٜٓكؿْٛا إٔ ْتّٛقع ؾهٝـ

 يٲضٖدددا  ضغددداي١ ٖٚدددٞ قددد٠ٛ, َكدددسض ايؿدددطع١ٝ ا٭سهددداّ -5

 ٜٓددجي ٫ٚ ايػٝاغدد١, ىبكدداح ٜددٓشي ٫ ايكهددا٤ بددإٔ ٚيًعددامل

 .يهػٍٛب

ّ  اْتٗا اير ايكهاٜا تاضٜذ ٜتأٌَ َٚٔ ّ  ايكهدا٤  بأسهدا  ايٝدٛ

 :  ػبس

 زضدات نٌ ًب ايكها١ٝ٥ زٚضتٗا أخصت قها١ٝ٥ أسهاّ أْٗا

ٔ  ٚمل غٓٛات, َس٣ ع٢ً ايتكانٞ َٶدا  تهد  غدطٜع١  اْؿعايٝد١  أسها

 .   اىبًُه١ ع٢ً تؿٓع اير إٜطإ ًب ػبطٟ نُا
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 ايهددُاْات ناؾدد١ عًدد٢ سكددًٛا احملانُددات ًب اىبددتُٗـب إٕ

 َددٔ ايكهددا١ٝ٥ اٱدددطا٤ات َهتًُدد١ ضبانُدد١ يهددُإ ايكهددا١ٝ٥؛

 .  ٚعبٛ شيو ايُٓباَٞ, ٚايرتاؾع احملاَـب, تٛنٌٝ سٝح

 َددٔ ٖٚٓدداى ا٫غددت٦ٓاف؛ ضبددانِ ًب ْٴكهددا أسهدداّ ٖٓدداى

 .بتعٜٛهِٗ ايطمس١ٝ ازبٗات احمله١ُ ٚأيعَا بٴطٸ٥ٛا

ٔ . ز .ٚقدداٍ أ  ازبُعٝدد١  نًُدد١  عًدد٢ تعًًٝكددا  ايعٓدداز عبددسايطهب

 (47) حبددل ا٭سهدداّ تٓؿٝددص خبكددٛم اٱْػددإ سبكددٛم ايٛتٓٝدد١

َٶددا,  ازبُعٝدد١, يددط٥ٝؼ تكددطٜض ؾددهٌ عًدد٢ دددا٤ت ٚايددر ضبهٛ

 ازبُعٝد١؛  ًب َ٪غػٶا عهٛٶا ٚبكؿر ايطمسٞ, َٛقعٗا ًب ْٚٴؿطت

 عدددٔ يًتعدددبً( أٚ ايتكدددطٜض ايهًُددد١) ا٭زا٠ َٓاغدددب١ أض٣ ٫ ؾددد ْي

ٌ  نٗصٙ, ٚسػاغ١ ١َُٗ َٓاغب١ ًب ازبُع١ٝ َٛقـ ٕ  َدا  ٚأقد  ندا

 بهاَدددٌ ازبُعٝددد١ ضأٟ ٜٴُجٸدددٌ ضمسدددٞ بٝدددإ إقدددساض عًُددد٘ مبهدددٔ

ٔ  ازبُعٝد١  يدط٥ٝؼ  تكدطؼًبا  ٚيٝؼ أعها٥ٗا, ٔ  _ مبهد  ايٓاسٝد١  َد

 ًٚب أٚ أغًبٝددتِٗ؛ ا٭عهددا٤ زبُٝددع ٬ًيبددج ٜهددٕٛ أ٫ _ اٱدطا٥ٝدد١

 ٘  ناؾدد١ ضأٟ عددٔ تٴعبٸددط ايهًُدد١ إٔ ثكدد١ عًدد٢ ؾدد ْي ايٛقددا ْؿػدد

ّ  بؿهٌ ؾدكٝٽا ٚأتؿل ا٭عها٤, ٌ  تدا  ايدر  اىبهداَـب  َدع  ٚناَد

ٌ  ايهًُدد١,  عًٝٗددا  استددٛت ٌ  ؾُٝددا  ٚتؿددُ ٘  تؿددُ  أبددسٶا  ٜكددض  ٫ أْدد

 اىبددٛاتٓـب َددٔ تٓؿٝددصٖا أٚ عًدد٢ ايكهددا٤ أسهدداّ عًدد٢ ا٫عددرتاض

ٌ  إٔ مبهٔ ٫ٚ ٚأؾطازٶا, َ٪غػات ٔ  شيدو  ْكبد  خاضدٝد١  أتدطاف  َد

ٍ  َػاغٶدا  شيدو  ًب ٭ٕ ناْا؛ َُٗا  إفب إنداؾ١  ايكهدا٤,  باغدتك٬

 ٚأنجط اشباضز. َٔ ايٓكس ٜأتٞ عٓسَا ايساخ١ًٝ ًب ايؿ٪ٕٚ ايتسخٌ

ّ  قسٚض ؾ ٕ شيو, َٔ  ا٭ُْبُد١  ٚؾدل  ٚتٓؿٝدصٖا  ايكهدا١ٝ٥  ا٭سهدا

 اىبطاؾعدددات ُْٚبددداّ ازبعا٥ٝددد١, اٱددددطا٤ات نُٓبددداّ ايع٬قددد١, شات

ٞ  اىبس١ْٝ, ايهُاْات تٛؾط َع احملاَا٠, ُْٚباّ ايؿطع١ٝ,  ٚايتكاند
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 بدد٘ ْددازت ايددصٟ ا٭ٍٚ اسبكددٛقٞ ٖددٛ اىبطًددب ايددسؾاع؛ ٚسددل ايعددازٍ,

ٝٸٓدا  ٚقدس  اىبتعاقبد١.  ٚبٝاْاتٗدا  تكاضٜطٖدا  ًب تأغٝػدٗا  َٓص ازبُع١ٝ  ب

 غتدهدع  ٚاير اىبٛقـ, إيٝٗا اغتٓس اير ا٫عتباضات أِٖ ايه١ًُ

 ٚسكٛقٝد١  زبًَٛاغد١ٝ  خاضد١ٝ دٗات قٹبٌ َٔ ٚاىبطادع١ إفب ايرتنب١

 :ٜأتٞ ؾُٝا ٚاىبتُج١ً عس٠,

 .ايج٬خ ايتكانٞ يسضدات احملهَٛـب خهٛع -1

ٍٕ بؿهٌ ضبهّٛ يهٌ ا٭سهاّ ؾشل -2  .َتأ

ٍّ تٛنٌٝ سل ضبهّٛ نٌ أعطٞ -3  .عٓ٘ ضبا

 .ع١ًٝٓ احملانُات ناْا -4

 .ضبهّٛ نٌ اضتهب٘ ايصٟ ازبطّ ؾساس١ ا٭سهاّ بٝٸٓا -5

ٌ  ادبٗدا  ا٭سهاّ -6 ٟ  إفب ايؿعد ٘  ايدص ٌ  اضتهبد  ضبهدّٛ,  ند

 أٚ اىبدصٖ ,  ايطدا٥ؿٞ,  إفب ا٫ْتُا٤ ا٭سهاّ ٖصٙ تُٓبط ٚمل

 .يًُتِٗ ايعطقٞأٚ 

 عًددِٝٗ احملهددّٛ اضتهبٗددا ايددر اٱضٖابٝدد١ ا٭عُدداٍ نددشاٜا -7

ٟ  ازبٓا٠ َٔ ي٬قتكام ايعساي١؛ ذبكٝل ٜػتشكٕٛ  قتًدٛا  ايدص

 .ٚأضٖبٛا

ّ  اىبٓػددٛب١ ازبددطا٥ِ نددٌ -8  يبددا  نددب٠ً؛ عًددِٝٗ إفب احملهددٛ

 ايعكٛبات. أقك٢ إٜكاع اغتٛدب

 قٹبدددٌ َدددٔ ايجُدددإ ايٓكددداٍب ٖدددصٙ اغدددتجُاض اىبٗدددِ َدددٔ إٔ ٚأض٣

 عًدد٢ ضزٖددِ َعددطض ًب ٚاٱع٬َددٝـب ٚاسبكددٛقٝـب, ايسبًَٛاغددٝـب,

ُٶددا إفب اىبًُهدد١, تٛدٸدد٘ ايددر ا٫ْتكددازات  ناْددا اىبًُهدد١ بددإٔ عً

 َػدددتُط, بؿدددهٌ َػدددتٗسؾ١ ا٭سهددداّ ٖدددصٙ تٓؿٝدددص قبدددٌ ستددد٢

ٛٸزت ٞ  ايٓكدس  عًد٢  ٚتع  أتٛقدع  ٫ٚ اٱْػدإ,  سكدٛم  ًَؿدات  ًب ايكاغد

 أٚ اىبُٓبُدددات ايػطبٝددد١ اسبهَٛدددات َدددٔ غدددٛا٤ ْكدددسٶا, غدددٓط٣ أْٓدددا
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 ْكددس َددٔ ايػددابل ًب اىبًُهدد١ يدد٘ تعطٸنددا يبددا أنجددط اسبكٛقٝدد١

 َطٚدددٞ إعددساّ َجددٌ ؾطزٜدد١, قهدداٜا أٚ بػددبب اىبٛقددٛؾـب, بػددبب

 ٭خدط٣  طبتًدل  أٚ ازٸعدا٤  غدط٬ْٜه١ٝ,  عا١ًَ أٚ إعساّ اىبدسضات,

 أخدط٣  ٚقهداٜا  دػدسٖا,  ًب َػاًَ ٚغطؽ هلا, نؿًٝٗا بتعصٜب

 .إفب اىبًُه١ يٲغا٠٤ اشباضد١ٝ ا٭تطاف اغتػًتٗا نج٠ً

 ايػددابك١ ايتذدداض  َددٔ غًٖددا عددٔ ربتًددـ ٫ ايعٚبعدد١ ٖددصٙ إٕ

ٛٸزْددا ايددر  سؿددِب ًب اىبهددٞ عددٔ اىبًُهدد١ تٴددجي يددٔ ٖٚددٞ عًٝٗددا, تع

 أضنٗا, ع٢ً اٱغ١َٝ٬ ايؿطٜع١ ٚتطبٝل غٝازتٗا, ٚهبا١ٜ أَٓٗا,

 إيٝٗا. تتعطض اير اشباضد١ٝ ي٬ْتكازات اعتباض أٟ زٕٚ

ايعؿدددٛ  بٝدددإ ًب أددددس ًٚب ايػدددٝام شاتددد٘, قددداٍ أ.ز. ايعٓددداز: مل

٘  َبايػٶدا  تطنٝدعٶا  ايسٚي١ٝ ّ  عًد٢  ؾٝد ٌ  ايُٓدط  إعدسا ّ  َكابد  بكٝد١  إعدسا

ّ  عكٛبد١  تعداضض  .. ٚاىبُٓبُد١  اٱضٖابٝـب ٔ  اٱعدسا ....  اىببدسأ  سٝدح  َد

 :بايتايٞ بٝاْٗا ختُا ٚقس

 ٝدددعنب ًب اٱعدددساّ عكٛبددد١ ايعؿدددٛ ايسٚيٝددد١  َُٓبُددد١ ٚتعددداضض

 ايُٓبدط  ٚبكدطف  اغدتجٓا٤,  بد٬  ايكهداٜا  نبٝدع  ش١َ ٚع٢ً ا٭ٚقات,

أٚ  عددسَٗا, َددٔ أٚ بطا٥تدد٘ دطمبتدد٘, أٚ تبٝعدد١ اىبددتِٗ, ٖٜٛدد١ عددٔ

 .اٱعساّ تٓؿٝص ًب اىبتبع ا٭غًٛ 

 ٚنددٛسٶا أنجددط نددإ ايُٓددط إعددساّ عًدد٢ ٚايرتنٝددع ٚايتُٝٝددع

 ايُٓدط,  قدٛض٠  أبطظتدا  اىبُٓبُدتـب  إٔ ٚٚتدـ .. َدع   ضاٜتع َٖٝٛإ عٓس

 ايبٝإ: عٓٛإ ًب إيٝ٘ ٚأؾاضتا

 ؾدكٶددا (69) بددـب ؾددٝعٞ زٜددٔ ضدددٌ  :ايعؿددٛ ايسٚيٝدد١  عٓددٛإ

  ٚاسس. ّٜٛ ًب ايػعٛز١ٜ أعسَتِٗ

 َٓددددص ايػددددعٛز١ٜ ًب نبدددداعٞ إعددددساّ أنددددرب : HRW عٓددددٛإ

3;:2. 
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 (47) بددـب َددٔ بدداضظ ؾددٝعٞ زٜددٔ ضدددٌ إعددساّ :ؾطعددٞ عٓددٛإ

 آخطٜٔ.

 زدات الفعل اإلٓساىٔ٘:  

ٕ  عبسايػدد٬ّ. ٜددط٣ ز  قُٝدد١  يدد٘ يددٝؼ  إٜددطإ ؾعددٌ ضزٸ ايٛاٜددٌ أ

ٝٽا, ٘  ٚايػد١ . اىبٓطكد١  ًب ايكا٥ِ اىبصٖ  ايكطاع ًب ٚايػ١ ؾٗٞ زٚي  ؾٝد

ٍٸ  نُدا  َباؾدط,  ٚبؿهٌ عػهطٜٽا ٕ  شيدو  عًد٢  ٜدس  ندباٍب  ؾكدسا

 عاىبٝٽدا  ايجا١ْٝ ايسٚي١ إْٗا. ق١ُٝ هلا يٝؼ ؾعًٗا ضز٠. غٛضٜا ًب ٚدٓٛز

 سذددِ أنددعاف ث٬ثدد١ ٜٴُجٸددٌ إعددساَاتٗا سذددِ. اٱعددساَات تٓؿٝددص ًب

ٔ  ؾٝٓبدع  ايػط  ؾعٌ أَا عٔ ضزٸ. ايػعٛز١ٜ ًب اٱعساَات  خًؿٝدات  َد

 طبتًؿ١. ٚغٝاقات

 َتُباٖطٕٚ قاّ 1979ا٭ضبـ أْ٘ ًٚب عاّ  نٛثط. ٚشنطت أ

 ثددٛض٠ اْتكدداض قبٝددٌ تٗددطإ, ًب أَطٜهددا غددؿاض٠ باقتشدداّ إٜطاْٝددٕٛ

َٶا (37) ٚبعس. اشبُٝي  عكدط  ًب ,2016 ٜٓداٜط  ًب اسبازثد١  َٔ عا

 اىبدددطٜذ, غدددطض عًددد٢ اىبدددا٤ ٚانتؿددداف ايٓػدددب١ٝ, ايُٓبطٜددد١ إثبدددات

ٕ  ٛغٛغدا٥ٝ  ٜعدٛز . ايؿُػد١ٝ  ايطاق١ ٚتطٜٛط ّ  إٜدطا  غدؿاض٠  إفب اقتشدا

 شاتددد٘, ازباٖدددٌ ٚبايػهدددب شاتٗدددا, بايٛسؿددد١ٝ تٗدددطإ ًب ب٬زْدددا

 تكدٛز  إٜطإ. دٝسٶا اٱٜطإْٝٛ ٜعطؾ٘ ايصٟ ٚاسبطم ايتسًَ ٚبأغًٛ 

! ضز٦ٜددد١ بطددداتؼ سؿددداض٠ اخدددرتاع إٔ تكدددٓعِٗ ايتدًدددـ, إفب ؾدددعبٗا

 اٱٜطاْددٞ ايعكددٌ ؾُٝددا! إظبدداظ أْدد٘ طبٝددـ قبعددسٍ تػددكٌب ٚتددا٥طات

َٶددا, َطُددٛؽ إفب  بطٓدد٘ عًدد٢ ظسًؿددا ٜٚػددً ًٜطددِ إٔ ُٖدد٘ ٚدددٌ كبا

 !  ايكبٛض

 ًب ايعٛاَٝدددد١ تػددددً ا٭تبدددداع, دبٗٝددددٌ َؿددددطٚع خٴطددددا ٚعًدددد٢

 ٚاىبطايدب  يًؿتٓد١,  اىب٪يدب  ايُٓدط,  لبط إعساّ سهِ ع٢ً اعرتانٗا
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 ٖدصٙ  إٔ َعتكسٜٔ ايؿاضغ١ٝ, اهلُذ١ٝ تطٜك١ ع٢ً تػً با٫ْؿكاٍ.

ايؿدددٛاضع,  ًب ايكدددطار ٚإٔ ا٫عدددرتاض, ًب اىبجًددد٢ ايططٜكددد١ ٖدددٞ

 . ضأٟ سط١ٜ ايعؿٛا٥ٞ ايطقام ٚإت٬م

 أْٗددددِ ٜعتكددددسٕٚ ٖهددددصا. تٗددددطإ عُددددا٥ِ أقٓعددددتِٗ ٖهددددصا

 !  اىبتٓٛض إفب ايعامل ٜٚٓتُٕٛ َٚتشهطٜٔ, سكٛقٝـب

ٕ  بٗا٥ِ إقٓاع بأٜسٜٓا يٝؼ نإ ٚإشا  ايعدداز,  نػدط  إٔ إٜدطا

ٌ  ايػدؿاض٠  ًب تٛابدل  عس٠ ٚإسطام اىبهاتب, ٚذبطِٝ . ُٖذٝد١  زيٝد

ٛٸغدددٗا ايدددر عكدددٛهلِ ًب مشعددد١ إؾدددعاٍ عًددد٢ ْكدددسض ٫ نٓددداإشا ٚ  غ

ـ  ايتدًـ؛ ـ  ايعٛاَٝد١؟  ًب أبٓا٤ْدا  ْٓكدص  نٝد ِ  نٝد ـ  غبدربٖ  نٝد

 ٜػهب؟ ٚسـب ٜطؾض سـب اىبتشهط ايعامل إْػإ ٜتكطٸف

ٚأٚنددددض ّ. سػدددداّ حبددددًٟ ؾُٝددددا ؽبددددلٸ اقتشدددداّ ايػددددؿاض٠   

 نؿددؿا اٱٜطاْٝدد١ ايػددعٛز١ٜ بعددس تٓؿٝددص ا٭سهدداّ, إٔ ايػٛغا٥ٝدد١ 

 اىبػددتكب١ًٝ ٚعٛاقبدد٘ ُٖذددٞ, عُددٌ ايػددؿاض٠ اقتشدداّ. ْؿػددٗا عددٔ

ٝٸٔ ٚخُٝدد١  مبدداضؽ ايددصٟ ايُٓبدداّ هلددصا اسبكٝكددٞ ايٛددد٘ يًعددامل ٚتبدد

ٝٽا  ٚأضاندٝٗا,  يبتًهاتٗا ع٢ً ٚا٫عتسا٤ ايسٍٚ, نس اٱضٖا  ؾعً

 يٛقددـ ؾدد٦ٝٶا تؿعددٌ مل ايددر ا٭َٓٝدد١, غددًطاتٗا ٚبكددط مسددع ٚذبددا

 َطًٛبٶددا, أقددبض َعٗددِ ايسبًَٛاغدد١ٝ ايع٬قددات قطددع. ا٫عتددسا٤ات

 ٖددِ. َعٗددِ ايسبًَٛاغدد١ٝ ع٬قاتٓددا عًد٢  ْبكددٞ نددٞ حبددادتِٗ يػدٓا 

ِ  أَدٛض  ْٴكعٸب إٔ ْٚػتطٝع عبتادِٗ, يباأنجط  ؼبتادْٛا  تعاًَدٗ

 ايهدد٤ٛ تػددًٌٝب َددٔ ٫بددس أْدد٘ أعتكددس. اختٝدداضات عددس٠ ؾًددسٜٓا َعٓددا,

 ٚايتػددبب هلددا, ا٫تٗاَددات ٚتٛدٝدد٘ يٲضٖددا , إٜددطإ َػدداْس٠ عًدد٢

ٝٽا, عًِٝٗ عكٛبات بؿطض ٌ  ع٢ً أٚ زٚي ٔ  ا٭قد ٌ  َد  زٍٚ َُٓبُد١  زاخد

 إٔ ؾددُٝهٔ نددبً, تددأثً ؾٝٗددا يددسٜٓا ايددر اٱغدد٬َٞ, ايتعددإٚ

ِ   عًد٢  ْٴهٝٸل ِ  ذبطنداتٗ ٟ  ٚتبدازهل  ٚيباضغد١  اىبٓطكد١,  ًب ايتذداض
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 أَدداّ ٚٚنددعٗا َعٗددِ, تتعاَددٌ ايددر ايعطبٝدد١ ايددسٍٚ عًدد٢ ايهددػٍٛب

٫  ٖددصٙ َجددٌ إٕ أسددساخ أٚ ايػددعٛز١ٜ. إٜددطإ هلُددا: ٫ ثايددح خٝدداضٜٔ

 ٫ ٜٴؿػٸدددط ندددٞ ؾعدددٌ؛ ضز٠ َدددٔ ٫ٚبدددس عًٝٗدددا, ايػدددهٛت مبهدددٔ

 .بايهعـ َٛقؿٓا

 ايػٛغا٥ٝدد١ غددً تٴكسٸَدد٘ ٤ؾددٞ أٟ يددسٜٗا ٚيددٝؼ َؿًػدد١, إٜددطإ

 سازثد١  نٌ ًٚب َٓطكتٓا, ًب ٚايطا٥ؿ١ٝ ايتططف ْؿطت. ٚاٱضٖا 

ٌ . ايؿدط  ضبدٛض  ضأؽ أْٗدا  تجبا ِ  ند  إع٬َٝٽدا؛  عًٝٗدا  َدطزٚز  أؾعداهل

ٟ  ايتكًٝدسٟ,  إع٬َٓدا  بػبب َٴهبٸ١ً ا٭ٜازٟ _يٮغـ_ ٚيهٔ  ايدص

أٚ  اٱقًُٝٝد١  غدٛا٤  اىبٛاقدـ,  ٖصٙ َع يًتعاٌَ ا٫غتطاع١ يسٜ٘ يٝؼ

 َددددٔ دسٜددددس٠ تبكدددد١ إفب ايٝددددّٛ اسباددددد١ أَددددؼٸ ًب عبددددٔ. ايسٚيٝدددد١

ٔ  اىبدجكؿـب,  اىبتعًُـب اٱع٬َٝـب ٕ  ايدصٜ ٜٚهْٛدٕٛ   ايًػدات,  ػبٝدسٚ

. ٚايػطبٝدد١ َٓٗددا ايؿددطق١ٝ اسبهدداضات ٚتدداضٜذ بايجكاؾددات زضاٜدد١ عًدد٢

َٶددددا َؿددددًٍٛ احملًددددٞ إع٬َٓددددا  غٝددددا  أُٖٗددددا أغددددبا , يعددددس٠ كبا

 اتَّٛبؿدددٛ بددد٘ ايعددداًَـب ْكدددـ َدددٔ أنجدددط إٔ ٚسكٝكددد١ ا٫سرتاؾٝددد١.

 .  بٛاغط١

 غٛغا٥ٝددد١ ُٖذٝددد١ زٚيددد١ ؾٗدددٞ إٜدددطإ؛ قبدددا تؿعًددد٘ ٫ أندددرتخ

٘  ٢َا أخؿ أنجط. إفب غاٜتٗا يًٛقٍٛ اٱضٖا  تػتدسّ ّ  عًٝد  ايٝدٛ

ٌ  ٜتعاَبِ ايصٟ ايطا٥ؿٞ ايؿشٔ  زٚيتٓدا؛  ًب ؾكدٌب  يدٝؼ  غداع١,  ند

ّ  إٜطإ. نهٌ َٓطكتٓا ًب ٚيهٔ  ًب ايؿدٝع١ٝ  ايطا٥ؿد١  غتػدتدس

ٔ   ٖٚصا ايػعٛز١ٜ, َٔ ي٬ْتكاّ اىبٓطك١؛ نٌ  إٔ ٜػدبٸب  َدٔ اىبُهد

 ذبٝٝدس  عًد٢  ٜعتُدس  َدٓٗر  بساٜد١  َٔ ٫بس. ؾعٛبٓا بـب خطً ؾعٌ ضزٻ

 ًب ايعطٚبٝددد١ ايكَٛٝددد١ ٚظضع ايعطبٝددد١, ايؿدددٝع١ٝ ايطا٥ؿددد١ َدددٔ إٜدددطإ

 أقًٝددات بددـب ازبددصٚض َددسٸ ًب دسٜدد١ خطددٛات باربدداش ٚايبددس٤ شٖٓٗدا, 

 . ايٛاسس ايٛتٔ
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 ٭ٚتآْددا اىبُتددس٠ إٜددطإ أقددابع قطددع َددٔ غددٓتُّهٔ ٚبددصيو

 ا٭قًٝدددات اغدددتدساّ باغدددتطاعتِٗ ٜهدددٕٛ يدددٔ سٝدددح ٚإندددعاؾِٗ؛

 ٖدصا  َدع  ْتعاٌَ ٚاىبِٗ إٔ. أٚتآْا ًب غٝاغاتٗا ذبكٝل ًب ايؿٝع١ٝ

ِ  عٓدسَا  أخطأْدا  أْٓدا  ْٚعدرتف  َطًكد١,  بؿدؿاؾ١ٝ  ايٛنع  دبآًٖداٖ

ٕ  ٭ؾددام  ٚمسشٓدا  ت١ًٜٛ, يػٓٛات ِ  إ٫ ٫ ٜٴُجٸًدٛ ِ  أْؿػدٗ  ٚأؾكٗد

ٓٶدددا, بدددتهؿًِٖ اىبٓعدددعٍ ايهدددٝل  ْٓػددد٢ ٚبدددسأْا دٗددداضٶا, ْٗددداضٶا عً

 ٖدددصا ٚبػدددبب ايكدددْٗٝٛٞ؛ ايهٝدددإ اسبكٝكدددٞ عدددسْٚا ْٚتذاٖدددٌ

ٔ  بسًٜد١  أٚ أَد١  ٚتٓٶا ْؿػٗا تٓكٝب َٔ إٜطإ كبّهٓا  ايعطٚبد١,  عد

 .عٓا اٚاْػًدٛ هلا ٚعكٛهلِ قًٛبِٗ ٚادبٗا

 غدًٙ؛ إلبدا   أٚ ايُٓط يٝؼ إٜطإ, ٖسف: ايربٜو ْاقط. ٚقاٍ ز

 َدددٔ اىبتبكدددٞ ازبدددع٤ عًددد٢ ٚايػدددٝطط٠ اهلُٝٓددد١ ضباٚيددد١ ًب ٜهُدددٔ

 ايدددسٚض هلدددا ٜهدددٕٛ ٚإٔ ٚيبٓدددإ, ٚغدددٛضٜا, ايعدددطام, بعدددس اىبٓطكددد١

 خ٬ٍ: َٔ اىبٓطك١ قٝاز٠ ًب ٚايباضظ احملٛضٟ

 .اشبًٝر زٍٚ ًب اىبباؾط٠ ٚغً اىبباؾط٠ ايتسخ٬ت -1

ٔ  كبًهٗدا  ايدر  ايعػدهط١ٜ  ايك٠ٛ -2 ً  َٓٗدا  اىبعًد ٔ  ٚغد ٔ  اىبعًد  َد

 تطغٝذ ًب شيو ٚتأثً ايٟٓٛٚ, ٚايربْاَر .. ايؿتان١ ا٭غًش١

 .اىبٓطك١ ًب غطٛتٗا

 سػدا ؛  هلدا  ٜٴشػدب  إٔ ػبدب  ايدر  ايسٚيد١  بأْٗدا  ايػط  إقٓاع -3

 تتعًددددل أٚ َػددددأي١ قهدددد١ٝ أٟ ًب َعٗددددا ايتداتددددب ٚبايتددددايٞ

 باىبٓطك١.

 اسبددسٚز تٓؿٝددص ايكددشاف إفب إٔ ْكددط. ّ.َٚددٔ داْبدد٘ شٖددب ز

 ٚاٱْػددا١ْٝ ايعسايدد١ َٓتٗدد٢ اىبًُهدد١ أثبددا إٔ بدداجملطَـب؛ ايؿددطع١ٝ

 اىبطاسددددٌ نددددٌ ٚعًدددد٢ ٚاىبُتًهددددات, ا٭ضٚاح عًدددد٢ احملاؾُبدددد١ ًب

ٔ  اىبدتًؿد١  ِ  ايتشددصٜط, َد ٔ   اىبٓاقددش١, ثد ٘  ٜػددًِ ٚايعؿدٛ ىبد  َددٔ ْؿػد
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 ٚقددسٚض اىبددتُٗـب, ٚاعرتاؾددات ا٭زيدد١, ثبددٛت ٚبعددس ايهدداي١. ايؿ٦دد٘

 ًب ايؿدو  ؼبتٌُ ٫ قبا ي٬غت٦ٓاف اىبطٛي١ اىبسز ناْا ا٭سهاّ؛

ٞ  اٱعد٬ّ  بدسأ  ؾكس ايكها٥ٞ. ٚايُٓباّ ايعساي١ ْعا١ٖ  ايؿدطؽ  ايػطبد

 باىبٓتٗددو ٚتكددٜٛطٖا اىبًُهدد١, َهاْدد١ َددٔ يًٓٝددٌ اىبعتدداز٠؛ عذًتدد٘

 ٞ  اٯْٝدد١, ايتشددسٜات ند٤ٛ  ًٚب اىبكابددٌ, ًٚب اٱْػدإ.  سبكددٛم ا٭ظيد

ٟ  إعد٬ّ  ٜٛددس  ٫ أٜهٶدا,  ايؿسٜس ٚيٮغـ  ٚاٍع, أٚ َكتدسض,  غدعٛز

ٕ  يًكسٸ ضبرتف أٚ ٔ  اسبكدا٥ل  ٚتبٝدا ٌ  ٚطباتبد١  اىب٬بػدات,  َد  ضدد

 ٜتٛدٸددب غددبل؛ َددا نددٌ ندد٤ٛ ًٚب. ايعاَدد١ ْؿػددٗا بايعكًٝدد١ ايؿدداضع

 ٚعددسّ اٱٜطاْددٞ, ايعٜددـ عًدد٢ ا٭َجددٌ ايددطزٸ زضاغدد١ اىبًُهدد١ عًدد٢

 ؾطقدد١ ؾٗددصٙ دٛاْبدد٘, نددٌ اغددتعطاض بعددس إ٫ ضز؛ بددأٟ ايتػددطع

  !!اىبٓطك١ ًب غٝاغٝٽا إٜطإ يسسط أخط٣ شٖب١ٝ

ٛٽٟ نددإ ايػددعٛز١ٜ ضزٸ اىبدداْع إٔ قدداح ز .ٚأندداف أ  عًدد٢ قدد

ِ  اٱٜطاْٞ" ايُٓباّ" ٚاتُٗا اٱٜطا١ْٝ, ا٫غتؿعاظات  اٱضٖدا ,  بدسع

ٔ  شيدو  أمسع َط٠ ٚ٭ٍٚ ٜٚبدسٚ   ايػدعٛز١ٜ,  اشباضدٝد١  تكدطؼبات  َد

 ٚقددا ًب بُٝٓٗددا ايسبًَٛاغدد١ٝ ايع٬قددات غددٝكطعإ ايبًددسٜٔ إٔ يددٞ

 . قطٜب

ِ   َػدداعس. ز ٚشنددط  تا٥ؿٝدد١ َُبدداٖط نددٌ احملٝددا أْدد٘ ٚبددطغ

 َُٓبدددٛض َدددٔ َعٗدددا تتعاَدددٌ  ايػدددط  ٚزٍٚ يهدددٔ أَطٜهدددا  إٜدددطإ؛

 َكددداسبٗا َُٚٓبدددٛض دٗددد١, َدددٔ ايدددسٚيٞ يًكدددإْٛ ٚؾًكدددا عًُددداْٞ,

 .اىبٓطك١ َٔ د١ٗ أخط٣ ًب ٚاغرتاتٝذٝتٗا

ٕ  قٓؿٗا يسٚي١ اهلطٚي١ تًو نٌ تهٕٛ إٔ مبهٔ ٫ٚ  ا٭َطٜهٝدٛ

 .ايؿط ضبٛض بأْٗا ٚايػط 

 ؾددهٌ ٚايػددؿاض٠ بايكٓكدد١ًٝ تعبددح ٖٚددٞ ازبُدداًٖ قددٛض إٕ

 .ٚؾٛنٜٛتٗا ايسٚي١ إضٖا  خ٬ي٘ َٔ ٜط٣ يٮع٢ُ, َباٖط
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 أؾددػٌ ٖٚددٛ ايددصٟ شيددو, عددٔ ٜتعددا٢َ إٔ ايػددط  هلددصا ؾهٝددـ

 ايددسٍٚ َػدد٪ٚي١ٝ عًدد٢ ٚايتأنٝددس ايُٓبدداّ, ٚسددبٸ بدداسبكٛم, ايٓداؽ 

 ... أضانٝٗا ع٢ً ؼبسخ َا نٌ دباٙ

 نُدا  ٫ ؼبدب,  نُا ا٭ؾٝا٤ ٜط٣ سٝح "ا٭سٍٛ"؛ ايػط  إْ٘

 ...!!! ٬ًؾع ٖٞ

 َعٗددا ايع٬قددات قطددع عًدد٢ تٴعًّددل إٜددطإ إٔ اىبهددشهات َٚددٔ

 أْٗا بطغِ .. ايٓؿٌب أغعاض إفب ضؾع ٜٗسف ايع٬قات قطع إٕ ؾتكٍٛ: 

 أغددعاض اغبؿدداض ًب ايددط٥ٝؼ ايػددبب بأْٗددا  اىبًُهدد١ تددتِٗ ناْددا

 أٚ غبا٤. رببٌب .. ايٓؿٌب

 اىبطؾدددس عًددد٢ ٚدٗددد١ ايُٓبدددط ا٭خددد٠ً بكٛيددد٘: َطؿدددط. ٚعًدددل أ

ً  ؾاضم ٖٓاى ا٭غبا , أِٖ أسس...  قٟٛ اٱٜطاْٞ ايًٛبٞ  بدـب  ندب

 اٱٜطاْددٞ اىبػددرت ...  اٱٜطاْددٞ ٚاىبػددرت  عطبٝدد١ أقددٍٛ َددٔ اىبػرتبددـب

ٟ  ع٢ً إفب تعصٜب ٚتعطٸض َعاضنٶا نإ ٚإٕ ست٢ ّ  أتبداع  أٜدس  ُْبدا

 ا٭ٖساف سٍٛ َػتُٝا ٚزؾاع٘ ٱٜطإ, ٩٫ٚٙ ٜهٕٛ عاز٠ إٜطإ,

 ا٭قًٝددات أٚ َددٔ عطبٝدد١, أقددٍٛ َددٔ اىبػددرت  بعهددؼ...  اىبكدد١ًٜ

 َدددٔ ايهدددجً دبدددس يدددصيو... ايعطبٝددد١ ايدددسٍٚ َدددٔ ٖدددادطت ايدددر

 إٜطإ. َع ٜتعاتؿٕٛ ٚايؿطْػٝـب ٚايربٜطاْٝـب, ا٭َطٜهإ,

 :مع إٓساٌ الدبلْماضٔ٘ لعالقاتاقطع املنله٘ 

 ٜددتِ طبدداتط يدد٘ ٜٴتدددص قددطاض أٟ اسبهُددٞ إٔ عًددٞ أٚنددض ز.

ٌ  بدـب  اىبكاض١ْ ٚتتِ َػبًكا, ذبًًٝٗا . ٚاىبدداتط  يًُٓداؾع  ٚؾًكدا  ايبدسا٥

 خططٶا. ا٭قٌ ايبسٌٜ اختاضت اىبًُه١ ٚايُبٔ إٔ

 َٚددا ٚسددسٸتٗا, ايع٬قددات اسبهُددٞ: إٕ تددأظّ سػددـب. ٚقدداٍ ز

ٔ  ٫ أَدط  ٚاحملطندـب؛  اٱضٖابٝـب َٚع إٜطإ, َع ا٭َط ي٘ ٚقٌ  أَبد

https://www.google.com.sa/search?q=-+%D9%82%D8%B7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B9+%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjV1KbTm5LKAhXMOxoKHdlpBLEQvwUIGSgA
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 ٖدٛ قدطاض   ٚبايتأنٝدس . طبتًؿد١  ايُبدطٚف  يٛ ناْدا  ؾٝ٘ ٜطغب أسس

 ؾُٝددا ا٭َددط ٚيددٞ َددع ٚقًٛؾددا يتأٜٝددسٙ, إ٫ اٯٕ صبدداٍ ٫ٚ اربدداشٙ  

ًٶا  قدربت  قدس  ايسٚيد١  إٔ إْي َتأندس . إيٝ٘ شٖب ً  عًد٢  ندج  ندج

 زبًَٛاغددد١ٝ؛ بطدددطم سًدددٗا ٚساٚيدددا ٚايتعدددسٜات, ايتذددداٚظات َدددٔ

 . ا٭َط ٖصا إفب ايكطاض َتدص أٚقٌ يبا ْادع١؛ تهٔ مل يهٓٗا

 اىبػدددت٣ٛ, بٗدددصا غٝاغددد١ٝ َٓاظعدددات ًب ايػدددعٛز١ٜ تدددسخٸٌ إٔ

 َبدددطٚف َبدددٌ ًٚب ٚاسدددس, ٚقدددا ًب دبٗدددات عدددس٠ عًددد٢ ٚسدددطٚ 

 ٚقدؿًّا  ٚاسدس٠,  ٜدسٶا  ايٛقدٛف  َٓدا  ٜتطًّدب  اٯٕ؛ ٖٞ نُا اقتكاز١ٜ

 . ٚؾعبٶا سه١َٛ ٚاسسٶا,

ايكبإ إٔ قطدع ايػدعٛز١ٜ يع٬قاتٗدا َدع      غامل ضبُس. ٚعسٸ ز

 ضؾدددع ؾدددرت٠ ًب ٖٚدددٞ إٜدددطإ, تتًكاٖدددا أخدددط٣ إٜدددطإ ٜٴُجٸدددٌ ندددطب١ 

ٔ  بـب برتٚيٞ يتكاض  ؾطق١ . نُا إٔ أٟ.ايعكٛبات  إتداض  ًب ايبًدسٜ

 ايع٬قات. قطع ب ع٬ٕ اْت٢ٗ قس أٚبو

ٖدددٛ  نُدددا ايسٚيٝددد١ ايع٬قدددات  ايؿدددطٜـ إٔ ؾاتُددد١. ٚتدددط٣ أ

 اىبتبازيدددد١,  اىبكدددداح َٚطاعددددا٠ ا٫سددددرتاّ, عًدددد٢ قا٥ُدددد١ َعددددطٚف

 ٚإشا ازبددٛاض. ٚسػددٔ ايسٚيٝدد١, ٚاىبعاٖددسات با٫تؿاقٝددات ٚا٫يتددعاّ

 تكدددبض غٝاغددد١ٝ؛ ع٬قددد١ أٟ َدددٔ ا٫يتعاَدددات ٖدددصٙ نبٝدددع اختؿدددا

 عددطض ا٭غددؼ تًددو جبُٝددع نددطبا ٚتٗددطإ غددً صبسٜدد١. ايع٬قدد١

 عًٝٗا. ايطز ٚقا ٚسإ عسٜس٠, أظ١َٓ َٓص اسبا٥ٌب

 ٚقؿددٌ ايددُٝٔ, ًب إٜددطإ ٖعمبدد١: زٖددٝـ بددٔ خايددس. ٚأندداف ز

 َدع  أٚ دبُٝدسٖا  ايع٬قدات  ٚقطدع  ايػٛزإ, ًب ايجكاؾ١ٝ َطانعٖا

ٌ  َٚكط, ٚاىبػط , ايبشطٜٔ, ٔ  إبعازٖدا  ًب اىبًُهد١  ٚتدسخٸ  زٍٚ َد

ً  غدٛضٜا  ًب ٚؾؿدًٗا  ٚإؾطٜكٝدا,  ا٭ؾطٜكٞ ايكطٕ ّ  شيدو,  ٚغد  ٚايكداز

 اْتكددداض ٚاهلل ؾٗدددصا شيدددو, عًددد٢ اهلل عبُدددس أقددد٣ٛ, اهلل ؾدددا٤ إٕ

 .سكٝكٞ
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ٔ  ايعكد٤٬  قدرب  إٔ َبٓدا  إٜطإ: ايؿٗطٟ ؾاٜع. ٚقاٍ ز . ٜٓؿدص  يد

ٔ  أنجدط  ًب اىبان١ٝ ايػٓٛات عرب كبازت ٞ  عطبدٞ,  بًدس  َد ِ  ٖٚد  تعًد

ٔ  ايػددعٛز١ٜ إٔ ٜكٝٓٶددا  ٚىبددا ْعقٗددا, إٜكدداف قددطاض كبًددو قبؿطزٖددا َدد

 ًب ا٭ْددـ ٚدددسع ايددُٝٔ, ًب ا٭قددابع قددلٸ نددإ ايًشُبدد١ ساْددا

 َدددٔ ٚاسدددس٠ ايػٝاغددد١ٝ ايٛضقددد١ ناْدددا ٚاٯٕ. ٚإؾطٜكٝدددا ايػدددٛزإ

 دٝسٶا. إٜطإ غتؿُٗٗا اير ايسبًَٛاغ١ٝ ايسضٚؽ

ّ  تدساعٝات  ند٤ٛ  َٚٔ ْاس١ٝ أخدط٣, ًٚب   ايكهدا١ٝ٥,  ا٭سهدا

ـ  ٞ  قدطأ  نٝد ٕ  اٱغد١َٝ٬  ايؿدطٜع١  اىب٬يد  ٚاىبتؿدل  ايدسٚيٞ,  ٚايكداْٛ

 أْٸ٘ شيو َٔ ٚا٭عذب. ايسٚي١ٝ ٚايع٬قات اٱْػاْٞ ايعطف ًب عًٝ٘

 ايػدددبا) اىبًُهددد١ ًب ايؿدددطعٝٸ١ ا٭سهددداّ تٓؿٝدددص ٜدددّٛ ْؿدددؼ ًب

ٝٸدد١ ايػددًطات أعددسَا ,(2/1/2016  َددٔ أضبعدد١ اىبددٮ أَدداّ اٱٜطاْ

 إْٗددِ ٜكدداٍ:) َعدتكًـب  ث٬ثدد١ ٚؾددا٠ ٚأعًٓدا  طبتًؿدد١, بددتِٗ َٛاتٓٝٗدا 

 ايػايبٝٸ١ شات ظاٖسإ َس١ٜٓ غذٔ ًب غاَه١ َبطٚف ًب( ايػ١ٓ َٔ

ٝٸ١  .ايػٓ

ـ  اٱعددساّ, َػددا٥ٌ ًب ا٭غدد١ً٦ غدد٪اٍ أَددا  ذبؿددط ؾٗددٛ نٝدد

 ايدددر ٖٚدددٞ أخدددط٣, زٍٚ ًب ايكهدددا٤ أسهددداّ ًب" أْؿٗدددا" إٜدددطإ

ٍ  ؾدكٶدا  (830) َٔ أنجط أعسَا ّ  خد٬  زٕٚ ٚسدسٙ,  2015 عدا

 عـب؟" تطؾ١" اىبٓطك١ ًب ايطا٥ؿٝٸ١ ٚأبٛاقِٗ ي٬ًُيٞ تٗتعٸ إٔ

ٝٸدددد١ اسبايدددد١ ًب ايهددددرب٣ ٚاٱؾددددهايٝٸ١  سدددداٍ ايتبدددداؽ اٱٜطاْ

 .ٚايكهاٜا ايسٍٚ َع ايتعاٌَ ًب" اىبًٝٝؿٝا" ؾهط َع" ايسٚي١"

 بأْٗدا  يًعدامل  ْؿػدٗا  تكسٸّ ٚتعطٜؿٗا زغتٛضٖا ًب إٜطإ إٔ َٚع

 َٓطدددل تػددتٛعب  مل اٱغدد٬َٝٸ١  يهددٔ ايؿدددعٛ   ؛"إغدد٬َٝٸ١  زٚيدد١ "

 اهلددسّ إ٫ ؽبددسّ ٫ ايددصٟ ايػٝاغددٞ َٚٓٗذٗددا غددًٛنٗا َؿددطٚعٝٸ١

٘  اهلل قسٸض َػًِ ؾعب نٌ ٚغٌب ٚاشبطا ,  أقدابع  تعبدح  إٔ عًٝد

 .ع٬قات٘ تؿاقٌٝ ًب" اىب٬يٞ"
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 إٔ ا٭َددٛض أنبددٌ َددٔ: اسبُددٛز ْاقددط بددٔ عبددساهلل. ٚأندداف ز

ِ  ايكدطاض  اربدصت  بد٬زى  قٝاز٠ إٔ تؿعط ٚأْا تٓاّ  ٚايكدعب  اسباغد

 ؾٝ٘. تؿهط نٓا ايصٟ

 قٝازتٓددا َددٔ َددا قددسض : اسبُددٛز قدداح بددٔ اهلل عبددس. ز ٚقدداٍ

 يكٝازتد٘.. ٚزاعٶدا   ًٚبٸ ؾدعب  اْتكاض يًٛتٔ, اْتكاضٶا ٜعسٸ اسبه١ُٝ

ٔ  ايؿددطم ىبدٓض   عددٔ تٴعبٸددط أْٗدا  بعهددِٗ اعتكدس  ايددر ٫ ٜػددتشكٗا, ىبد

ٔ .ٚب٬زْدا  زٜٓٓدا  ًب ؾّهو ىبٔ أغٛز ٚعبٔ اٯٕ َٓا.. َٔ نعـ  . َد

ٔ .ٚاسباغدس  اسباقس َع أ٫ تٗإٚ ْٴعًٔ اٯٕ  تٓتكدط  ٚب٬زْدا  اٯٕ . َد

 .  ٚاسباغس اسباقس ٚتتذاٌٖ ٜػتشل, ىبٔ

 : ُْبطٙ ًب َُٗتـب اىبطًٟ ْكطتـب َٓكٛض. ز ٚأناف

 :ًب إٜدددطإ َدددع ٚايكدددطاع اىبٛادٗددد١ بدددإٔ تتعًدددل ايٓكطددد١ ا٭ٚفب 

 بدددٌ..  زٚيددد١ َدددع قدددطاعٶا يٝػدددا ا٭خددد٠ً غددد١ٓ عؿدددط٠ اشبُدددؼ

 إفب ٜٗددسف ايعُبُد٢,  ايكد٣ٛ  حبدصض  تتبٓداٙ  َؿدطٚع  ندس  قدطاعٶا 

 بدددتُهـب ٚشيدددو بايدددصات؛ ايعطبٝددد١ ايػٝاغددد١ٝ اشبطٜطددد١ تػدددًٝ

 سهددِ نددٌ زعددِ َٚعٗددا اىبٓطكدد١, ًب اسبهددِ َددٔ ا٭قًٝددات

٘  عٔ َؿكٍٛ ٘  صبتُعد ٕ . يسٜهتاتٛضٜتد ٌ  ًب ٚإٜدطا  أزا٠ ٖدصا  ند

 ا٫دبدداٙ ٖددصا خًددـ ٜكددـ..  ا٫دبدداٙ ٖددصا ًب ايتػددًٝ أزٚات َددٔ

ٞ  شندط  ٚقدس ..  ايكدٗا١ٜٓ  ايٝٗٛز ٍ  باضغد  ًب اٱٜطاْٝد١  شٚ ا٭قدٛ

 ايػٝاغدد١ ثٛابددا أسددس إٔ ,(اىبؿددرتن١ اىبكدداح سًددـ) نتابدد٘

 ٚناْدا ..  ايعطب١ٝ اىبٓطك١ خًـ سًؿا٤ إفب ايٝس َسٸ اٱغطا١ًٝٝ٥

 عددس٠ يددصيو ٜؿددٗس إغددطا٥ٌٝ, تكدداؾشٗا ايددر ايٝددس ٖددٞ إٜددطإ

 شٟٚ ايٝٗددٛز ٚزٚض ايطددطؾـب, بددـب ايتذدداضٟ ايتبددازٍ َٓٗددا أَددٛض,

ّ  ايع٬ق١ ٖصٙ ٚنٛح َٔ ايطغِ ٚع٢ً. ؾٝ٘ اٱٜطا١ْٝ ا٭قٍٛ  أٜدا

ّ  ايجدٛض٠,  بعدس  َٚػدترتٶا  َػًًؿدا  تابعٶدا  أخدصت  يهٓٗا ايؿا٠؛  ٜكدٛ
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 َكابددٌ ًب إفب ازبُٗددٛض َٛدٸدد٘ ايعددسا٠ٚ, ًب سدداز خطددا  عًدد٢

 ايدط٥ٝؼ  ضابدـب  إغشام ا٭غًٛ  ٖصا زؾٸٔ ٚقس.  غط١ٜ ع٬قات

ٌٸ  نُدا  باضغدٞ,  ضأٟ سدس  عًد٢  ٖٚدصا  , ا٭غدبل  اٱغطا٥ًٝٞ  زيد

٘  ًب شيو ع٢ً ٕ  . ٚيدصيو .ايػدابل  نتابد  َدع  ايكدطاع  تكدعٝس  ؾد 

 .ايٓكط١ ٖصٙ سػا  ؼبػب إٔ ػبب إٜطإ

  ٌٸ ايددسٍٚ بددـب ايكددطاع ًب :ايٓكطدد١ ايجاْٝدد١  ايتكددعٝس آيٝدد١ ذبتدد

 َا زٚي١ ناْا ؾ شا. خؿهٗا ًٚب سست٘ ضؾع ًب نب٠ً َها١ْ

 تكدعٝس١ٜ  إددطا٤ات  تتددص  ؾ ْٗدا  خكدُٗا؛  َدع  اسبط  ًب ضاغب١

 تد٪زٟ ايٓكطد١   ٚيدصيو  زخٛهلدا؛  عًد٢  اشبكِ دبرب ست٢ َتتاي١ٝ؛

ُٸ٢ اير  زٚيد١؛  أٟ غٝاغ١ ًب دسٽا ١َُٗ ْكط١ ا٭هبط اشبٌب تٴػ

 ذبددسزٙ اشبددٌب ٖٚددصا ٚدباٚظٖددا. نػددطٖا ٚعددسّ ايتكددعٝس ىبٓددع

ٕ  اشبدٌب؛  ٖدصا  دبداٚظ  ٚقبذدطز . َكداسبٗا  سػدب  زٚيد١  نٌ  ؾد 

 ٖٚهددصا اضتؿددع, نػددط ؾدد شا تايٝدد١, ْكطدد١ إفب ٜطتؿددع ايكددطاع

 اهلاٜٚد١  ساؾ١ إفب اشبكِ زؾع َػأي١ ٚتأتٞ. اسبط  تٓسيع ست٢

 َددٔ زٚيدد١ كبّهٓددا ؾدد شا. ايتكددعٝس عًُٝدد١ َددٔ عايٝدد١ َطتبدد١ ًب

ٕ  اسباؾد١؛  عًد٢  خكدُٗا  ٚنع  ا٭خدط٣  ايسٚيد١  إٔ ٜعدي  ٖدصا  ؾد 

 ٫ َطسًدد١ إفب ٚقددًا ٭ْٗددا ايتكددعٝس؛ عددٔ أٚ تتٛقددـ غددترتادع

 .اسبط  ًب تطغب ٫ ٬ًَج ٭ْٗا دباٚظٖا؛ ًب تطغب

ٕ  زؾعدددا  اىبًُهددد١  إٔ  تدددطزت  سدددـب  اهلاٜٚددد١  ساؾددد١  إفب إٜدددطا

 ؾػدددددتتشطٸى اسبدددددط , عًددددد٢ عاظَددددد١ ناْدددددا ؾددددد ٕ غدددددؿًٖا,

 ٚإٕ. اسبدددط  إفب ٜٴكدددعس يبدددا أبدددسٶا؛ اىبًُهددد١ تكبًدددٗا ٫ سطنددد١

 ايػدددددعٛز١ٜ ايكٝددددداز٠ إٔ أتٛقدددددع ٖٚدددددٛ َدددددا  شيدددددو, غدددددً ناْدددددا

 بايتكددددددطؼبات ٚا٫نتؿددددددا٤ ايتدؿٝددددددـ إفب ؾػددددددتًذأ تعتكددددددسٙ,

 .َع١ٓٝ يؿرت٠ ايٓاض١ٜ
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 ًب تٓؿدٌب  إٔ ايػدعٛز١ٜ  ايسٜبًَٛاغد١ٝ  ؾعًد٢  سداٍ,  نٌ ٚع٢ً

ٔ  تتددص  ٚإٔ ادباٙ, نٌ ٍ  َد ٕ  ؾعًتٗدا  ايدر  اشبطقدا٤  ا٭ؾعدا  ًب إٜدطا

 .غهبٗا ٜٴربض ٬ًزيٝ ٚايكٓكًٝات ايػؿاض٠

 َددٔ أنجددط ًب ايػددعٛز١ٜ َددع َباؾددط٠ غددً َٛادٗدد١ ًب إٜددطإ

 َٓاغدب١,  أٟ ًب بايػعٛز١ٜ يًٓها١ٜ ايؿطم تتشٝٸٔ ٚيصيو َهإ؛

٘  ٚاٱسددطاز اسبدداز٠, بايهًُددات  ايًؿُبٝدد١ ايهددػٍٛب َٚٓٗددا  بتؿددٜٛ

 سدددط  َاضغدددا ازبدددبً عٗدددس ًب اىبًُهددد١ إٔ ٚأعتكدددس ..ايػدددُع١

٘  دا٤ ٖٓا َٚٔ.. بؿس٠ ايه١ًُ ٔ  قدطؼًبا  سسٜجد ٕ  ٖعمبد١  عد  ًب إٜدطا

 ايُٝٔ.

اسبداضثٞ َدع ٖدصا ايدطأٟ ا٭خدً َدٔ َٓطًدل أْد٘          عًٞ. ٚاتؿل ز

 ايعُبُددٞ ايكدد٣ٛ بٗددا انددطًعا ايددر اٯيٝددات َددٔ آيٝدد١ إٔ عًُٓددا إشا

ٌ  اىبٓطك١؛ ًب ايػت١ ازبٝٛف إنعاف إغطا٥ٌٝ ُٖٚٝٓتٗا؛ ىبكًش١  بد

 بددـب يًع٬قدد١ ٚتددأظِٜ تكددعٝس َٚٓٗددا اٱتدد٬م, عًدد٢ ؾاعًٝتٗددا إْٗددا٤

ٔ  ٚإٜدددطإ,  ايػدددعٛز١ٜ  ٍ  َددد ٌ  إسدددساخ  خددد٬  ًب يًػددددعٛز١ٜ َؿدددان

 ا٭خدد٠ً يتكددّٛ إٜددطإ؛ تددسعُٗا ايددر ا٭قًٝددات َددع ٚايؿددطم ازبٓدٛ  

ِ  ٜجدٓٛا ست٢ باسبط ؛ ايبس٤ اىبطًٛ  بايسٚض ٌ  بعهٶدا؛  بعهدٗ  يٝػدٗ

 َدا  ٖٚدصا  ٚعطقٝد١,  تا٥ؿٝد١  ناْتْٛدات  إفب ٚتؿتٝتٗا اىبٓطك١ تكػِٝ

 ايعطب١ٝ. ايبًسإ يبعض دط٣ َٚا ػبطٟ

 بددٌ اسبانددط؛ ايٛقددا ٚيٝددس يددٝؼ اجملٛغدد١ٝ ايؿاضغدد١ٝ إٕ عددسا٤

 ايؿطقدد١ تٴتدداح ستدد٢ زٜددسِْٗ ايتكٝدد١.  اٱغدد٬َٞ ايتدداضٜذ َددس٣ عًدد٢

 َٚعاْٚددد١ بايدددصات ٚخٝددداْتِٗ,  ايعدددط  ٚاىبػدددًُـب اٱغددد٬ّ يطعدددٔ

ٌ  ا٭عسا٤ ٌ  بهد ٔ  ٚاسبكدس,  ايػدسض  ٚغدا٥ ٔ  ايعدط   بكٝد١  ؾدأٜ  ٖدصا  َد

 يًٓؿدداتات َكددطاعٝ٘ عًدد٢ ايبددا  ٜؿددتض ٚبعهددِٗ اىبطٜددط, ايتدداضٜذ

 هلدددصٙ ايساخًٝددد١ ايؿددد٪ٕٚ ًب ٚتدددسخٌ تؿدددٝٝع َدددٔ اىبكٝتددد١ اٱٜطاْٝددد١
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 ؾكدٌب  ٚيدٝؼ  ايعطب١ٝ, يٮ١َ َٓاغب ايٛقا أيٝؼ ٚغًٖا؟! ايبًسإ

 تهؿددـ ا٭سددساخ ايكبددٝض؟ ايؿاضغدد١ٝ ٚددد٘ ًب يًٛقددٛف ايػددعٛز١ٜ؛

 ٫ختٝددداض يًًُُهددد١ ؾطقددد١ ٖٚدددصٙ اىبعٜؿددد١, َدددٔ ايجُٝٓددد١ اىبعدددازٕ

ٓٳددا ٜٴُبددٔ ٫ ستدد٢ ٖدد٪٤٫؛ َجددٌ َددع يًتعاَددٌ ا٭َجددٌ ايسبًَٛاغدد١ٝ  إٔ بٹ

 أٚ اغتذسا٤. أٚ خًٛؾا, نعًؿا,

ٕ   إٔ: ايربٜددو  ْاقددط . ٚأندداف ز   ؾددد٬ قٝازٜٽددا  زٚضٶا تدد٪زٟ إٜددطا

تدد٪زٟ  إٔ أَددا.. يددصنطٖا اجملدداٍ ٜػددع ٫ عددس٠ يعٛاَددٌ ُْبددطٶا بددأؽ؛

ٝٽا زٚضٶا َٶا, ربطٜب ٔ  ٫ ؾٗدٛ َدا   ٖٚسا ٘  مبهد  ٚيدصا  أٚ دباًٖد٘؛  إُٖايد

ـ  اربداش  ػبدب  ؾ ْ٘ ٍ  َٛسدس  َٛقد ٞ ...  شيدو  َٛادٗد١  ًب ٚؾعٸدا  ٫ ٖٚد

 ايكّٛ. ٖازّ بٌ...  غٝسِٖ ايكّٛ خازّ: ايكا٥ٌ باىبجٌ تعٌُ

 ايكددسض, اىبًُهدد١ تٴددجًر  اىبطؾددس إٔ قددطاضات  عددسْإ. أ ٜٚددط٣

ٞ  ٚثكًدٗا  إفب َهاْتٗدا  غدتعٛز  اىبًُه١ ٚإٔ خبً, ٚتٴبؿٸط . .ايطبٝعد

 ِ  عٝٓٝدد٘, يددٝػُض ٚظبددربٙ ظاٜٚدد١ ًب اهلددطٸ عبؿددط أ٫ شيددو َددٔ ٚا٭ٖد

 .ق٠ٛ بهٌ ٜٚساؾع

 ٜعدددسٸ اشبٝددداض  اسبدددايٞ ايٛقدددا ًب اٱثددداض٠ ٚعدددسّ ايتٓؿدددٝؼ إٕ

 .٫سل ٚقا ًب ايتشطى ثِ اىبهتػبات, ع٢ً يًُشاؾُب١ ا٭غًِ؛

ًٶا  ْكدددط. ّ.ٚأندداف ز  ٍ  َدددا ايكددشاف: ندددج  سًدددِ عدددٔ ْتػددأ

ٍ  بعدض  غٝاغدات  َدع  اىبًُهد١  ٌ  ايدسٚاّ,  عًد٢  هلدا  اىبػد١٦ٝ  ايدسٚ  َجد

 !َػت٣ٛ أع٢ً ع٢ً غٝاغ١ٝ ٚقاس١ َٔ تٴُجٸً٘ َٚا إٜطإ,

 ا٭ٚفب اىبػدتؿٝس٠  ٭ْٗا َعٗا؛ ايع٬قات قطع قسٚضْا أثًر ٚقس

 َددع ايع٬قددات قطددع ٚايػددٛزإ يًبشددطٜٔ ٦ٖٝٓٚٶددا ايع٬قدد١, ٖددصٙ َددٔ

ٌ  ىبػدت٣ٛ  اٱَداضات  زٚيد١  ٚبتدؿٝض إٜطإ, ٞ  ايتُجٝد  َدع  ايسبًَٛاغد

ٕ  ايػٝاغد١ٝ  ايععيد١  تطغٝذ ًب إػبابٞ أثط ي٘ شيو نٌ إٜطإ؛  ٱٜدطا

 !ايٓٗر ْؿػ٘ ايعطب١ٝ ايسٍٚ ذبصٚ بك١ٝ إٔ ٚأكب٢ٓ اىبٓطك١, ًب
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 ٜكطددع إٔ ْٓتُبددط ٫ إْٓددا اسبُددٛز: ْاقددط بددٔ عبددساهلل. ز ٚقدداٍ

ٕ  َع ع٬قات٘ ايعامل ٌ  ٖهدصا  ..إٜدطا  َدع  ا٫قدطؿاف .. بػدات١  بهد

 َدا .. تباعٶدا  ايع٬قدات  قطدع  عًد٢  ٜكتكدط  ٫ يًًُُه١ اىبؿطٚع اسبل

 . َبي ًب ا٭َٛض تٛضز ٖهصا

 زٕٚ زٚيدد١ تٛدٸدد٘ تهددبٌب اغددرتاتٝذ١ٝ َٚكدداح تعكٝددسات مثدد١

ـ  إٔ ٚأعتكدس .. ا٫قدطؿاف  َطاتب َٔ ىبطتب١ أخط٣  ايطمسٝد١  اىبٛاقد

 يًُٛاقدددـ زاعُددد١ _اهلل بددد شٕ_ ٚغدددتبك٢ زاعُددد١ ايعطبٝددد١ ٚايؿدددعب١ٝ

 يكددسض٠ ٚيهددٔ ا٫قددطؿاف؛ جملددطز يددٝؼ عدداّ, بؿددهٌ ايػددعٛز١ٜ

 .  ٚاسبه١ُٝ ايٛانش١ اىبٛاقـ ارباش ع٢ً اىبًُه١

ٟٸ َددٔ تطًددب اىبًُهدد١ إٔ أتكددٛض ٫ٚ  قطددع ايعددامل زٍٚ َددٔ أ

 ًب أهبط خٌب ايسبًَٛاغ١ٝ ايع٬قات ؾُٛنٛع إٜطإ, َع ع٬قاتٗا

ّ  ع٢ً ايسٍٚ نٌ ذبطم ايسٚي١ٝ, ايع٬قات ٘  اىبػداؽ  عدس  َُٗدا  بد

ٕ  يًًُُهد١  ايطآٖد١  اسباي١ ًٚب" .. أب٢ َٔ" َع إ٫.. ا٭َط بًؼ  تهدٛ

 اىبًُهد١؛  ٚبدـب  بٝٓٗدا  ايع٬قات ؾعط٠ ع٢ً تبكٞ إٔ" أبا" قس إٜطإ

 ايددددسٚيٞ ايكددددإْٛ ٚؾددددل ٚدٓاٜتٗددددا ا٭هبددددل, بتكددددطؾٗا ؾكطعتٗددددا

 اىبًُهد١,  َدع  ايسبًَٛاغد١ٝ  ايع٬قدات  سطَد١  ع٢ً اىبؿـب باعتسا٥ٗا

 إٜطإ ًب يًًُُه١ ايطمس١ٝ ايسبًَٛاغ١ٝ اىبكطات ًب اقتشاّ اىبتُجٌ

 . بٗا ايهطض ٚإسبام

 :أَٛض ث٬ث١ َٔ بٛاسس ضٖٔ َبي ًب ايع٬قات قطع ًب ٚا٭َط

 ٔ٭ٟ صبدداٍ ٫ إٔ ٚايكددسٜك١ ايعطبٝدد١ ايددسٍٚ َددٔ تددط٣ َدد 

 .  ايع٬قات غتكطع إٜطإ َع زبًَٛاغ١ٝ ؾعط٠

 َٔ تط٣  ٔ ٍ  َد ّ  إٔ ٚايكدسٜك١  ايعطبٝد١  ايدسٚ ٞ  ازبدط  اٱٜطاْد

ٚٸٕ ٔ  َٚكدددطض؛  َدددس  هلدددا  أخدددط٣  عًٝدددا  َكددداح  مثددد١  ٚيهددد

 . ايسبًَٛاغٞ ايتُجٌٝ َػت٣ٛ ربؿض غٛف اعتباضٖا,
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 َٔ تط٣  ٔ ٍ  َد ـ  ا٫نتؿدا٤  ٚايكدسٜك١  ايعطبٝد١  ايدسٚ  بداىبٛق

 ايكددا٥ِ ايتُجٝددٌ شات عًد٢  اٱبكددا٤ َدع  ٚتأٜٝددسٙ, ايػدعٛزٟ, 

 بؿدأْٗا  أٚ ٜتؿدل  ايدسٍٚ,  تًو تكسٸضٖا ىبكاح ٚإٜطإ بٝٓٗا

 . ٖٛ عًٝ٘ َا ع٢ً ا٭َط غٝبك٢ اىبًُه١, َع

 اشبًددددٝر زٍٚ نددددٌ تكطددددع إٔ تكددددٛض ٜكددددعب ٫ ٚبايتددددايٞ,

 بايٓػددب١ اسبدداٍ ٚنددصا ايددطأٖ, ايُبددطف ًب إٜددطإ َددع ع٬قاتٗددا

 .  ٚايكسٜك١ ايعطب١ٝ ايسٍٚ ىبُٓب١َٛ

 ٚايكدددإْٛ ايعددداىبٞ, ايُٓبددداّ إٔ ٖٚدددٛ ا٭ٖدددِ, ايجابدددا, ٚا٭َدددط

ٟ  اسبدل  عًد٢  ٱٜطإ ايػاؾط ايتعسٟ بٛنٛح ٜسٜٔ ايسٚيٞ,  ايػدعٛز

ٞ  ايتعسٸٟ آخط داْب َٚٔ داْب, َٔ ّ  عًد٢  اٱٜطاْد ٕ  ايُٓبدا  ٚايكداْٛ

 ايتبدددازٍ بتُٓبدددِٝ ا٫ختكدددام شات ايسٚيٝددد١ ٚاىبعاٖدددسات ايدددسٚيٝـب

 . ايسٍٚ بـب ايسبًَٛاغٞ

ٕ  َدع  ايع٬قدات  قطدع  حبًٟ إٔ سػاّ. ٜٚط٣ ّ  ًب خطد٠ٛ  إٜدطا

ُٶددا اىبتعْدد١ اىبًُهدد١ غٝاغدد١. ايكددشٝض ايططٜددل  عًدد٢ غتٓتكددط زا٥

 ٚا٫دبدداٙ ايبساٜدد١, صبددطز ٖددصا. اهلٛدددا٤ ايػٛغا٥ٝدد١ إٜددطإ غٝاغدد١

ٔ  ًب ٜهٕٛ إٔ ػبب ِ  اسبس َد ِ  ع٬قداتٗ ٍ  ٚتبداز٫تٗ  ايعطبٝد١  بايدسٚ

 ضبات١ إٜطإ إٔ اىب٬يٞ يُٓباّ ٚانش١ ضغاي١ ٚإضغاٍ ٚاٱغ١َٝ٬,

ٔ  اىبًُهدد١ حبًؿدا٤  ٝٽا. دٛاْبٗدا  نبٝددع َد  ايكازَدد١ اىبطسًد١  ًب ٚغٝاغدد

 تطنٝددا, َجددٌ اٱغدد١َٝ٬, ايددسٍٚ عًدد٢ أنجددط ْعتُددس إٔ َددٔ ٫بددس

 َدع  خكٛقٶا َعِٗ, ٚدباضتٓا تعاْٚا ْٚٴٛثٸل ٚبانػتإ, َٚايٝعٜا,

 ايدر  ايهاضث١ٝ غٝاغاتِٗ ْٚتا٥ر ايػط , ًب يٲغ٬ّ ايعسا٤ تعاٜس

 ايبؿدددط١ٜ, بطاقاتٗددا  ثطٜدد١  زٍٚ ٚتطنٝددا  َايٝعٜددا . قبٓطكتٓددا  سًّددا 

 ي٬غددددتجُاضات داشبدددد١ ٚقاْْٛٝدددد١ دباضٜدددد١ أُْبُدددد١ يددددسُٜٗا ٜٚٛدددددس

 ٚايتهٓٛيٛدٝددددا, ايكددددٓاع١, قطاعددددات ًب خكٛقٶددددا ا٭دٓبٝدددد١,

ٟ  تبازيٓدا . ٚايدسؾاع   (72) َددٔ أنجدط  َدس٣  ٚعًد٢  ايػدط   َدع  ايتذداض
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َٶددا  شات ض٥ٝػدد١ تهٓٛيٛدٝدداأٚ  قددٓاعات أٟ أٚ مبتًددو ٜددّٛتٔ مل عا

 َددددٔ دددددع٤ٶا ٚلبتًددددو ْػددددتجُط إٔ ايٛقددددا سددددإ. بًددددسْا ًب أُٖٝدددد١

 سٝاتٓا ًب ايكاز١َ اىبطس١ً. عبتادٗا اير ٚايتهٓٛيٛدٝا ايكٓاعات

ٔ  اٱقًُٝٝد١,  بايكدطاعات  ٦ًَٝد١  غتهٕٛ  عًد٢  ْعتُدس  إٔ ٫ٚ مبهد

. باىبٓطكددد١ ٚأشْدددابِٗ ايكدددؿٜٛـب َدددع قدددطاعٓا إزاض٠ ًب َعدددازٺ غدددط 

 ٚعٓددس زاعددـ, نددس حبطبٗددا اسبايٝدد١ اىبطسًدد١ ًب َؿددػٛي١ ايعددطام

 غددٝهٕٛ ٖٚددصا ايعطاقٝدد١؛ ايكددٛات ٚاْتكدداض اسبددط , ٖددصٙ اْتٗددا٤

 ايعددطام ذبددايـ. ايكددازّ ٖددسؾِٗ غددٓهٕٛ إ٫؛ يددٝؼ ٚقددا َػددأي١

 ٕ  إفب ٚعبتددداز َ٪ندددس٠, َػدددتكب١ًٝ غٝاغددد١ ايػدددعٛز١ٜ ندددس ٚإٜددطا

ٔ  ٚأق٣ٛ أنرب ذبايؿات ـ  َد ٕ  صبًدؼ  زٍٚ ذبداي ِ  ايتعداٚ . جملدابٗتٗ

 مبهدددٔ ايدددر ايٛسٝدددس٠ ايدددسٍٚ ٖدددٞ اٱقًُٝٝددد١ اٱغددد١َٝ٬ ايدددسٍٚ

 ايػطبٝددددٕٛ. ايكددددؿٟٛ ايؿددددط ضبددددٛض َٛادٗدددد١ ًب عًٝٗددددا ا٫عتُدددداز

 ًب َٚددٛاقؿِٗ عًددِٝٗ, ا٫عتُدداز ٫ٚ مبهددٔ نعددازتِٗ, اغددٝبتعْٚٓ

ِ  غتهٕٛ َاشا ع٢ً َ٪ؾط ايكػ٠ً ايُٝٔ سط   قدطاع  ًب َدٛاقؿٗ

 .ٚعطاقٗا إٜطإ َع ٚأمشٌ أنرب

 ضَعٜدد١, ع٬قددات إٜددطإ َددع ايعطبٝدد١ ايددسٍٚ َعُبددِ إٕ ع٬قددات

ٕ  دباضٜد١  تبداز٫ت  ٖٓداى  يٝؼ ٞ  أٚ تعداٚ ً  زبًَٛاغد ٕ  بدـب  ندب  إٜدطا

 ٚؾًػددددطـب, ٚتددددْٛؼ, ٚازبعا٥ددددط, ٚاىبػددددط , ا٭ضزٕ, َجددددٌ ٚزٍٚ

 بدددٌ ايع٬قدددات؛ قطدددع ًب ؽبػدددطْٚ٘ ٤ؾدددٞ عٓدددسِٖ َٚكدددط.. يدددٝؼ

 بدددـب خكٛقٶدددا قٜٛددد١, عطٚبٝددد١ َٛاقدددـ هلدددِ غٝػدددذٸٌ بدددايعهؼ

 ٜطْٚٗددا ٖٚددِ شضعٶددا اٚندداقٛ إٜددطإ, َددٔ ضبتكٓددٕٛ ايعددط . ؾددعٛبِٗ

 ٌ  أٟ بدددسٕٚ ايكددؿٛف  ٚتؿٸدددل ؾػددازٶا,  ٚتعٝدددح أضانددٝٓا,  ًب تتػًػدد

 غتهػدب  إٜدطإ؛  َدع  ع٬قاتٗدا  تكطع عطب١ٝ سه١َٛ أٟ إٕ. ضازع

 .٫ًأٚ ايعاّ ؾعبٗا ضأٟ
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 إٜددطإ َددع قددطاعٓا ًب ا٭سددساخ إٔ حبددًٟ سػدداّ. ٜٚعتكددس ّ

ٛٸض بددسأت  زٍٚ ؾعددٌ ضز٠ ٜتّٛقددع مل آخددط, ؾددايػط   بعددسٶا يتأخددص تتطدد

ٛ  إٜدطإ,  نس زبًَٛاغ١ٝ خطٛات ٫رباش نج٠ً عطب١ٝ ٔ  اٚؾ ٛد٦د  َد

ٝٽددددا اٯٕ اٚأزضنددددٛ ٚاٱغدددد١َٝ٬, ايعطبٝدددد١ ايددددسٍٚ ؾعددددٌ ضز٠  إٔ ؾعً

 ثكٌ َطنع ٚأْٗا إٜطإ, َع خ٬ؾٗا قبؿطزٖا ًب ٫ تكـ ايػعٛز١ٜ

ٌ  شضعٶا ناقا ايػعٛز١ٜ ٚإٔ ٚاٱغ٬َٞ, ايعطبٞ ايعامل  إزاض٠ بؿؿد

 َٛاقؿٗدددا تأخدددص ٚأقدددبشا اىبٓطكددد١, ًب ايكدددطاع إزاض٠ ًب أٚباَدددا

 اٱزاض٠ تددددطضٳ مل أّ ضنددددٝا غددددٛا٤ ىبكددددًشتٗا, تبًكددددا اىبػددددتك١ً

 ا٭َطٜه١ٝ.

 ٚايعطبدددٞ, احملًدددٞ, ايتأٜٝدددس َدددس٣ ندددإ ا٭خدددط٣ ٚاىبؿاددددأ٠

 ًب اىبًُهدد١ بدد٘ سُبٝددا ايددصٟ ايؿددع  اىبػددت٣ٛ عًدد٢ ٚاٱغدد٬َٞ

 ايُٓددط, لبددط إعددساّ قددطاض بارباشٖددا ا٫دتُدداعٞ, ا٫تكدداٍ ٚغددا٥ٌ

 بدددـب أُٖٝددد١ أٟ هلدددا يٲعدددساَات َعاضنددد١ أقدددٛات ٚددددٛز ٚعدددسّ

ٛٸض  ٚاٯٕ ايعدط .  اىبجكؿـب  ًب تؿدكل  َبٗدٛض  بساٜد١  ْٚدط٣  ايٛندع,  تطد

 تٛنٸدض  ايػطبٝد١  ا٭قد٬ّ  بعض خطدا سٝح ايػطبٞ؛ اٱع٬ّ َٛقـ

 ايكاعدس٠  أؾطاز اضتهبٗا يًر َؿاب١ٗ دطا٥ِ اضتهب ايُٓط لبط إٔ

 ٚيدصيو  بػدًٙ؛  أغ٠ٛ نإ إعساَ٘ ٚإٔ إعساَِٗ,   ايصٜٔ ٚزاعـ

 عددازٍ؛ غددً قددطاضٶا غددٝهٕٛ ٭ْدد٘ ٜٴعددسّ؛ إٔ اىبعكددٍٛ غددً َددٔ نددإ

 َددد٪خطٶا َبٗدددطت ايدددر اىبكدددا٫ت ٖٚدددصٙ. تا٥ؿٝتددد٘ بػدددبب ٫٘غدددتجٓا٥

ـ  ًب ؾددطخٶا  غددببا تٓتؿددط؛  ٚبددسأت  ٚبددسأ  ايػطبددٞ,  اٱعدد٬ّ َٛقدد

 ٚنتابدد١ يبعهددِٗ, ا٫تٗاَددات تٛدٝدد٘ ًب دسٜددس٠ حبًُدد١ إع٬َٗددِ

ِ  تدسؾع  اير ايػعٛز١ٜ, اٱع١َٝ٬ اىبه١ٓٝ عٌُ بس٤ عٔ َكا٫ت  هلد

 اسبًُدد١ ٚإٔ يٲعددساّ, َ٪ٜددس٠ َكددا٫ت يٓؿددط َباؾددط٠ غددً بطددطم

 اىبؿدٗٛض٠,  اٱع٬َٝد١  اىب٪غػدات  َٔ ٚنجً ؾعاي١, دسٽا اٱع١َٝ٬



10 

 

 –1026  1022  
135 

 ٚدٗدد١ ْكًددا بٛغددا ايٛاؾددٓطٔ َجددٌ بٛيٝتٝهددٛ, ٚاحملاؾُبدد١  َجددٌ

 ايػعٛز١ٜ. ايُٓبط

 ايط٥اغ١ َطؾشٞ بعض بسأ سٝح أَطٜها؛ ًب اٯخط ٚايتطٛض

ٌ  ازبُٗدٛضٜـب,  َٔ ا٭َطٜه١ٝ ٕ  َجد ٕ )ٚؾْٝٛدا   ناضغدٛ  ازبُٗٛضٜدٛ

ّ  عكٛبد١  ٚددٛز  َ٪ٜسٟ أنرب ٕ  ًب اٱعدسا ٞ  ايكداْٛ  بٓكدس  (ا٭َطٜهد

ٔ  اسبٝازٟ َٛقؿ٘ ع٢ً أٚباَا ٕ  بدـب  ايكدطاع  َد ِ  _ إٜدطا  ايًدسٚز  ْدسٸٖ

ٟ  اىبٓطكد١.  ًب هلِ سًٝـ ٚأقسّ أق٣ٛ ٚايػعٛز١ٜ _ايكسِٜ  ٫بدس  ٚايدص

 سبًؿا٥ٗدددا خات٦ددد١ ضغددداي١ تطغدددٌ أٚباَدددا إزاض٠ إٔ عٓدددسٙ ْتٛقدددـ إٔ

 ؾاقددس٠ ا٭َطٜهٝدد١ ايػٝاغدد١ إٔ ًَدكددٗا اىبٓطكدد١, ًب ٚأقددسقا٥ٗا

 ؾطاًغدددا ٚأْٗدددا غدددببا عًٝٗدددا, ا٫عتُددداز ٫ٚ مبهدددٔ يًُكدددساق١ٝ,

ٝٽا ًٶا غٝاغدد  ًب ْؿددٛشِٖ بددسأ ايددصٜٔ ايددطٚؽ, يكدداح ا غددتجُط نددب

 ٜٴكدددطٸضٕٚ ا, ٚأقدددبشٛ ًَٚشدددَٛب ندددبً بؿدددهٌ ٜتعددداَبِ اىبٓطكددد١

ٔ  اىبٓطكد١,  ًب إضازتِٗ ٜٚٴًُٕٛ ا٭سساخ, صبطٜات ٛ  ايدصٜ  إفب انداْ

ً  سدس  ٚإفب َطًًكدا.  ؾٝٗا تأثً أٟ هلِ ٫ ٜٴٛدس قطٜب ٚقا ِ  ندب  ٖد

ٔ  عًِٝٗ؛ ايؿسٜس٠ ايتشؿُبات َٔ ايطغِ ع٢ً قازقٕٛ؛  يدٝؼ  ٚيهد

 ٚيهددٔ ًب ايػددعٛز١ٜ؛ سبٽددا يٝػددا تكددطؼباتِٗ إٔ ؾددو أٟ يددسٜٓا

ٖٶا  . ٚغٝاغت٘ ٭ٚباَا نط

سدسثا َتعآَد١, ٚقطدع     ٚتطٛضاتٗا اير ا٭سساخ ٖصٙ ٚنبٝع

 ايػداس١  ًب اٯٕ تكدبٸ  أقدبشا  ايع٬قدات ايسبًَٛاغد١ٝ َدع إٜدطإ؛    

٘  ايػددعٛزٟ اٱٜطاْددٞ ايتكدعٝس  إٔ اتهددض ٭ْدد٘ ايػدٛض١ٜ؛   آخددط بٴعددس يد

عًد٢   ٜتؿكٕٛ احملًًـب نبٝع بػٛضٜا. ايسا٥ط ٖٚٛ ايكطاع دسٽا, َِٗ

ِ  غدٛضٜا  ًب ايدسا٥ط  ايكطاع إٔ  ايػدعٛز١ٜ  اشب٬ؾدات  بػدبب  غدٝتؿاق

 عًد٢  أنجدط  ايه٤ٛ ٚغٝهع قطٜبٶا, اْعهاغات٘ ٚغٓط٣ اٱٜطا١ْٝ,

 ايتشددايـ قددٛات إٔ سكٝكدد١ ٖٚددٞ بػددٝط١, ؾددرت٠ َٓددص َػٝبدد١ سكٝكدد١
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ٕ  أقبشا غٛضٜا ًب ازبٟٛ ايػطبٞ ٘  ؾعايٝد١,  بدسٚ ٌ  ٚتٛادد  َؿدان

 ا٭ددٛا٤  عًد٢  ايدطٚؽ  غدٝطط٠  بػدبب  زاعدـ؛  اغدتٗساف  ًب نب٠ً

ِ  إغدكاٍب  سازثد١  بعدس  ايػٛض١ٜ ٔ  تدا٥طتٗ ٌ  َد ِ  ا٭تدطاى,  قٹبد  ْٚؿدطٖ

 ا٭ددددٛا٤ َعُبدددِ دعًدددا ايدددر اىبتطدددٛض٠, ازبدددٟٛ ايدددسؾاع ٭ُْبُددد١

 ايطٚغددد١ٝ ايطدددا٥ط٠ إغدددكاٍب ٚقبدددٌ. تًاْٗدددِ أَددداّ َػًكددد١ ايػدددٛض١ٜ

ٕ  تػدتطٝع  ايػطبٞ ايتشايـ قٛات ناْا ِ  ًب ايطدًا  ا٭ددٛا٤  َعُبد

ٔ  ايبسا١ٝ٥؛ ايػٛض١ٜ ازب١ٜٛ ايسؾاعات ع٢ً ٚايتػًب ايػٛض١ٜ,  ٚيهد

 َدددٔ أقدددبض اىبتطدددٛض٠؛ ايطٚغددد١ٝ ازبدددٟٛ ايدددسؾاع أُْبُددد١ ْؿدددط بعدددس

 ايؿطْػٞ ايطًإ إٔ زضد١ إفب تعطقًا َُٚٗاتِٗ تؿازٜٗا, ايكعب

 ايددجُٔ, باُٖبدد١ بعٝددس شات َددس٣ نددطٚظ قددٛاضٜذ ٜػددتدسّ أقددبض

 ايػددٛضٟ؛ ايعُددل ًب زاعددـ يهددط  ز٫ٚض؛ ًَٝددٕٛ ايٛاسددس٠ تٴهًّددـ

ٕ  ايطٚغد١ٝ.  ايدسؾاع  أُْبُد١  يٝتؿاز٣ ٕ  إٔ اٯٕ ٜٚعرتؾدٛ ٞ  اىبٝدعا  ايكتداي

 .ازب١ٜٛ عًُٝاتِٗ تعطقٌ بػبب ايػٛض١ٜ؛ ايكٛات يكاح أقبض

ٞ  ايػعٛزٟ اشب٬ف إٔ نصيو ٚايٛانض  ٜتددص  أقدبض  اٱٜطاْد

ٞ  خد٬ف  صبدطز  َٔ أنرب بٴعسٶا  ٚايػد١ٝٓ  ايؿدٝع١ٝ  ايكد٣ٛ  بدـب  إقًُٝد

 ْٚدط٣  ايػطبدٞ,  اٱعد٬ّ  عًد٢  ٜطػ٢ اٯٕ اشب٬ف ٖٚصا. اىبٓطك١ ًب

 يددسِٜٗ؛ َعٗددٛز غددً ٖٚددصا أدددٓ , يؿددإٔ َٛاقؿدد٘ اْؿددكام بٛنددٛح

 ايعدددط  قهددداٜا َدددٔ خكٛقٶدددا َٛسدددس, َٛقدددـ اربددداش ًب يعدددازتِٗ

 ٚتؿكددس تتدددبٸٌب اىبٓطكدد١ ًب عُبُدد٢ زٚيدد١ غٝاغدد١ ْٚددط٣. ٚاىبػددًُـب

ٝٶدددا ْؿػدددٗا ٚدبدددس اعتبددداض, أٟ ٫ٚ ٜٴعدددسٸ هلدددا ٖٚذٗدددا,  َٛقدددع ًب ساي

 تتعدددطض ٚأقدددبشا اىبٓطكددد١, ًب اىبًتٗبددد١ ا٭سدددساخ َدددٔ اىبتؿدددطز

 عًدد٢ ايػددٝطط٠ َددٔ ٚتددتُّهٔ صبددسٖا, يتػددتعٝس زاخًٝدد١ يهددػٍٛب

َددٔ  ٚايعُبُدد٢ ايهددرب٣ ايددسٍٚ بددـب ٚاشبدد٬ف. ايسٚيٝدد١ ا٭سددساخ

ٛٸض  اىبُهددٔ ً  ؛بػددبب  إفب ا٭غددٛأ  إٔ ٜتطدد  غدداس١  ًب ايددسٚيتـب  تددأث
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 ٖددص تٗس٥دد١ قبكددسٚضُٖا أقددبض ايددر بُٝٓٗددا, اىبؿددرتن١ ايكددطاع

 .  ايعُب٢ُ ايسٍٚ بٝس ٚيٝؼ ايكطاع أٚ تكعٝسٙ,

 ْددسٽا تٛاددد٘ أْٗددا تددسضى إٔ ٫بددس أَددؼ ٚيددٝؼ ايٝددّٛ إٕ إٜددطإ

 ندسٖا,  اغدتدساَٗا  عًد٢  ايكدسض٠  ٚعٓدسٙ  ٖا٥ًد١,  تاقد١  بٝسٙ دباضٶا

ٝٽا ٫ٚ إقًُٝٝٽا ٫ دبابٗ٘ إٔ ٫ٚ مبهٔ  . زٚي

ٕ  قددسق١ ز.ٜٚعتكددس أ  عبددٔ َددٔ ٫ًأٚ عبددسٸز ؾانددٌ أْٓددا ٫بددس ٚأ

ْٶددا؛ ٖٜٛدد١ ِٸ َٚددٔ ٚنٝا  َٚددٔ ْطٜددس؟ َدداشا شيددو ندد٤ٛ عًدد٢ عبددسٸز ثدد

ٝٶددددا: ؾدددد ٕ ايػٝاغددددات َٚددددٔ أقددددسقا٩ْا؟  ايتٛغددددع١ٝ ا٭عددددسا٤؟ ٚثاْ

 ايدددص٣ ايٛسٝدددس ايهدددبً ايتشدددسٟ ٖدددٞ يٝػدددا اٱٜطاْٝددد١ ايعسٚاْٝددد١

 َدددٔ َتكددداض  َػدددت٣ٛ ًب أخدددط٣ ذبدددسٜات ٖٓددداى. أَتٓدددا تٛادٗددد٘

 زٚيدد١ أٟ قدد٠ٛ عددٔ إٔ َددس٣  ٬ًؾهدد اشبطددٛض٠ ػبددب ا٫ْتبدداٙ إيٝٗددا,  

 ُْبددداّ ) :ايتايٝددد١ ايػدددت١ ايعٓاقدددط َدددٔ كبًهددد٘ َدددا قبدددس٣ ٜتشدددسٸز

ِٸ ٚاٱزاض٠, اسبهدددِ  ازبػدددطاًب ٚاىبٛقدددع ايػدددهإ ْٚدددٛعِٗ, ٚنددد

 ايتكٓٝدددددد١ ٚاٱَهاْددددددات ايطبٝعٝدددددد١, ٚاىبددددددٛاضز ٚايطٛبددددددٛغطاًب,

 ايك٠ٛ َس٣ سبػا  َعاز٫ت اىبػًش١(, ٖٚٓاى ٚايك٠ٛ ٚايكٓاع١ٝ,

 ايػت١. ايعٓاقط إفب ٖصٙ اغتٓازٶا( نُٝٽا)

 إفب ذبٛهلددا َٓددص ايددسضٜؼ إفب إٔ إٜددطإ َبًّددا   ظٜدداز. ٚأؾدداض ز

 ايػددط  عٓددس كبجٸددٌ ّ,;9;3 ايعدداّ ًب اٱغدد١َٝ٬ إٜددطإ نبٗٛضٜدد١

ّ  ضَعٜدد١ ِ   ايطدعٝدد١,  ٚأٜكْٛدد١  ايؿددُٛيٞ,  ايُٓبددا  ٚاسددس  ٚايعددسٚ ضقدد

 بُٝٓددا ا٭َدداّ؛ إفب ايعددامل ٜكددٛز إٔ يدد٘ ٜٴددطاز ايددصٟ ايًٝربايددٞ هددطيًؿ

 .ايٛضا٤ إفب جبطٸٙ ايؿُاي١ٝ ٚنٛضٜا نٛبا َٚعٗا إٜطإ تكّٛ

 ٖدددصا ٚغددداز٠ عًددد٢ تددداّ باغدددرتخا٤ ْٓددداّ ايعدددط  عبدددٔ َٚبًًٓدددا

ٔ  اىبطٜض, ايػطبٞ ا٫ْطباع ٔ  يٓدا  ٚاىبطُد٦  ايًدسٚز؛  ازبداض  تٗسٜدسات  َد

 .َٓ٘ ايكًل َ٪١ْٚ غٝهؿٝٓا ي٘ ايهاضٙ ايػط  بٛقـ إٔ
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ٕ  ناْدا  ايػط , ٚغاز٠ ع٢ً َْٛٓا غٓٛات ٚخ٬ٍ  تػدٗط  إٜدطا

 ستد٢  ٚتكداض ؛  ٚتٛاعدس,  تعداضف,  سؿ٬ت ًب ايػطب١ٝ اىب٪غػات َع

 ًب ْدددا٥ُـب ٚايػدددط  إٜدددطإ ٚددددسْا ٚاغدددتٝكُبٓا؛ ايكدددباح تًدددع إشا

 !ٚاسس ؾطاف ع٢ً اجملاٚض٠ ايػطؾ١

 !ايػطبٞ؟ ايؿطاف إفب إٜطإ تػًػًا نٝـ

 ٚاىب٪غػددات اىبسْٝدد١, اىبُٓبُددات ربددرتم إٔ اغددتطاعا نٝددـ

 نسٖا اهلذّٛ ؾتكًب ٖٓاى, اٱع١َٝ٬ ٚايؿطنات ا٭نازمب١ٝ,

ٔ  ٚايتربٸّ زؾاع, إفب ٗٸدِ,  إفب غدًٛنٝاتٗا  َد  ازبُاعٝد١  ٚايكطٝعد١  تؿ

 !؟ ثٓا١ٝ٥ اتؿاقٝات إفب

 َعطندد١ نػددب ًب يددسٜٗا ايددر ا٭ٚضام نددٌ إٜددطإ َّٚبؿددا

ٌ  ؾًعبدا  ايعامل, َع ايع٬قات ذبػـب ِ  اىبًعدب  ًب ٚضقد١  بهد  اىب٥٬د

 .هلا

ٔ  عسٜدس٠  ؾكا٥ٌ يهػب ؛(ايجٛض٠) ٚضق١ اغتدسَا  ايٝػداض  َد

َٶددا ايؿددػٛف اي٬تٝٓٝدد١, أَطٜهددا عددٛامل ًب خكٛقٶددا ايعدداىبٞ,  زٚ

 .َٚهاَٝٓٗا ٚدٗتٗا ناْا أٜٽا..  ايجٛض٠ حبسٜح

ٔ  ؾدطا٥ض  يهػدب  ؛(ازبُٗٛضٜد١ )  ٚضقد١  ٚاغتدسَا  ايدُٝـب  َد

 ٚا٫ْتدددددا , ايتكددددٜٛا ًب ايسمبكطاتٝدددد١ قبُاضغدددداتٗا ايػطبددددٞ,

ٝٽا"  نػبٶا ٔ  ؾكدٌب  ايػدط   َع باىبكاض١ْ يٝؼ بايطبع," ْػب  دٗد١,  َد

 .اىبٓاقه١ ازب١ٗ َٔ ايعط  َع باىبكاض١ْ ٚيهٔ

 ايطٚساْٝدد١؛ ٚايطٗٛضٜدد١( احملاؾُبدد١ ايسٚيدد١)  ٚضقدد١ ٚاغددتدسَا

 اىبعددددازٜٔ أٚ احملدددداؾُبـب اىبتددددسٜٓـب َددددٔ ٚاغددددع١ ؾددددطا٥ض يهػددددب

ٔ  َٓاتل ًٚب ايعطبٞ, ايعامل ًب خكٛقٶا اٱَربٜاي١ٝ,/ يًٝرباي١ٝ  َد

 .ٚضٚغٝا آغٝا

 أعدددساز يهػدددب ؛(ايؿاضغددد١ٝ اسبهددداض٠)  ٚضقددد١ ٚاغدددتدسَا

ـ  َٔ ٚا٭نازمبٝـب اىبجكؿـب َٔ ؾاخط٠ ٔ  ايعدامل,  أعبدا٤  طبتًد  يبد
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 اٱعددد٬ّ َٚ٪غػدددات ايدددتؿهً َ٪غػدددات آضا٥ٗدددِ عًددد٢ تتهددد٧

 .ايعاىب١ٝ

ًٶا, ٝٸع )  ٚضقد١  اغتدسَا ؾكس ٚأخ  ايبٝدا,  آٍ ْٚكدط٠  ,(ايتؿد

ٌ  اسبػدـب,؛  سدل  ٫غدتعاز٠  ٫ _ايػ٬ّ عًٝ٘ _ اسبػـب َُٚب١ًَٝٛ  بد

 !ايٛدٛز ًب إٜطإ سل ٫غتعاز٠

 ٚايهؿددا٤ات, ايهددٛازض َددٔ أشضعدد١ بكددٓع إٜددطإ قاَددا ٚقددس

 ايكدطاض,  قدٓع  َطاندع  ًب ايتػًػٌ ع٢ً قازض٠ إٜطا١ْٝ, ٚغً إٜطا١ْٝ

 تػدددتدسّ ٫ ٖٚاز٥ددد١ شنٝددد١ إقٓددداع بٛغدددا٥ٌ ا٫ْطبددداع, أٚ تػدددًٝ

 . ايؿذ١ ايسعا١ٜ

 شنطٖددا, ايػددابل اشبُددؼ ا٭ٚضام يعبدد١ ٚعددرب إٜددطإ, قاَددا

 قب٬عددل اغددتبساهلا ثددِ عًٝٗددا, ايػطبددٞ اٱعدد٬ّ غددهانـب بددجًِ

" ٚزٜددع"  تُٓددٟٛ ؾددطٜو بأْٗددا ايػطبٝدد١ ايددسٍٚ إقٓدداع عددرب اغددتجُاض١ٜ

 .ازبٛاض ًب اىبهططبـب ايؿطنا٤ عٔ ٚبسٌٜ َٚػتكط,

ٞ  ٌٖ ٚاٯٕ, ٔ  ايعدط   ٜهؿد ٌ  َد  ايكد٣ٛ  َعازيد١  ٚظٕ إعداز٠  أدد

 مسعتٗدددا ٚتؿدددٜٛ٘ إٜدددطإ بتعطٜددد١ ايكٝددداّ دسٜدددس, َدددٔ اىبٓطكددد١ ًب

ُٻًددددد١,  ,(ازبُٗٛضٜددددد١) يكدددددِٝ اىبٓاؾٝددددد١ يباضغددددداتٗا ٚؾهدددددض اجمل

 ,(اىبُبًَٛٝددد١)ٚ ,(اسبهددداض١ٜ) ٚ ,(ايطٗٛضٜددد١) ٚ ,(ايسمبكطاتٝددد١)ٚ

 !ٚآخط؟ َػطٍح بـب َٚٗاض٠ خبؿ١ بٗا تت٬عب اير

ٕ  ًَٚشد١,  ندطٚض١ٜ  اىبُٗد١  ٖدصا  إٔ ؾو ٫ ً  شات ٚغدتهٛ  تدأث

 اشبطدا   غطش١ٝ ٜتذاٚظ ٚإقٓاع, قبٗاض٠ تأزٜتٗا   إشا ٚؾعاٍ قٟٛ

 .أسٝاْٶا ٚايػٛقٞ ايػانب, اٱع٬َٞ

" اٱٜطاْٝدد١ اٱغدد١َٝ٬ ازبُٗٛضٜدد١" تعطٜدد١ أُٖٝدد١ ضغددِ يهددٔ,

 !مسعتٓا؟ يتشػـب ٜهؿٞ ٖصا ؾٌٗ ايعامل, أَاّ

 ؾهُددددا. ٜهؿددددٞ ٫ ٫, ازبددددٛا :: عكٝددددٌ َٗددددا. أ ٚأندددداؾا

ُٸع إٔ إٜطإ اغتطاعا  إٔ عًٝٓدا  ؾٝٗدا,  ايػط  ضأٟ يتػً قٛضتٗا تً
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ُٸددٌ  ٱٜددطإ, اسبكٝكددٞ ايٛددد٘ نؿددـ ؾكددٌب ٚيددٝؼ قددٛضتٓا, ظب

 ٌ  أٜهٶدددا ٚإلبدددا اىبػددداسٝل؛ بعدددض بٛندددع ٜهؿدددٞ ٫ ايٛدددد٘ ٚدبُٝدد

 ايساخٌ. دبٌُٝ

 يًػددددط  اسبُدددٛز أْدددد٘ يدددٝؼ   ْاقدددط  بددددٔ عبدددساهلل . ز ٚأٚندددض 

 َٓدص  ٬َعدل  ناْدا  ؾكس.. أبسٶا تهٔ ٚمل إٜطإ, نس غهانـب

ٝٸٌ.. ٚيهٔ.. ايبسا١ٜ ٔ  إيٝٓدا  خٴ ِ  َد َٶدا  غدهانـب,  أْٗدا  غدشطٖ  كبا

ٝٸددٌ نُددا  ايكددّٛ سبدداٍ إٔ ؾطعددٕٛ غددشط٠ غددشط َددٔ ٭غدد٬ؾِٗ خٴ

 .  تػع٢ ٚعكِٝٗ

ٔ  غاؾط ذبس  َٔ اسبسٜح ايعكط ًب ؼبسخ نإ َا نٌ  َعًد

 غدددشط بدددا  ٖدددَٛٔ إلبدددا..  أَطٜهدددا ندددس ايجايدددح ايعدددامل زٍٚ ًب

 َٚددددع ايعددددطام, َددددع ايع٬قدددد١ ًب شيددددو ؾددددٗسْا. ٚايعاَدددد١ ايددددسُٖا٤

 .  اْتٗا يًُكًشات٘ ٚنًٗا. غٛضٜا َٚع يٝبٝا, َٚع  أؾػاْػتإ,

َٶدددا, ايػدددط   َُٓبَٛددد١ ٚؾدددل تعُدددٌ خكٛقٶدددا, ٚأَطٜهدددا عُٛ

ـ  ؾٝٗا يٝؼ. ٚباضع١ َٗٛي١ عك١ًٝ ّ  ضقبدا . عٛاتد ٔ  ؾد٤ٞ  عًد٢  تكدٛ  َد

 ؾدد شا.  ٚا٭َطٜهٝدد١ ايػطبٝدد١ ايػددٝاز٠ كبددؼ أ٫ ؾددطٜط١ ا٭خدد٬م,

 ايعٛاتددـ َددٔ اجملددطز ايعكددٌ ٚبكددٞ ا٭خدد٬م, ستدد٢ شٖبددا َػددا,

 .  ؾكٌب ٚايؿٛظ اهل١ُٓٝ بٗادؼ ٚاىبسعّٛ ا٭خ٬م, َٚٔ

 دطٜددس٠ ًب أتٝٓددا؟ أٜددٔ َددٔ ظاٜٚدد١: ًب نتبدداٴ 2004 ايعدداّ ًب

" ْؿُٗددد٘؟ نٝدددـ ا٭ندددساز تكددداض " عٓدددٛإ: ذبدددا ٫ًَكدددا ازبعٜدددط٠

ٟ  ايًددٝ   ا٭َطٜهددٞ ايتكدداض   خًؿٝدد١  عًدد٢  ٚنددإ  عؿدد١ٝ    ايددص

 تكددّٛ اىبكدداٍ ؾطندد١ٝ ٚناْددا. ايعددطام ًب ايبعجددٞ بايُٓبدداّ اٱتاسدد١

ٔ  إلبدا  ٚأَطٜهدا؛  يٝبٝدا  بـب اىبعًٔ ايعسا٤ إٔ ع٢ً " غدشط " بدا   ٖدَٛ

 دٗددٛز أندددِ تددتِ سددـب ًب ايعددسا٤, ٖددصا ايعددامل يٝكددسم ؾطعددٕٛ؛

ٕ  َدا  ٖٚدصا . ايكصاًب بطًٗا ايعطام نس عُاي١ ٞ  ٜؿػٸدط  ندا  دٗدٛز  يد
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 ادتُاعددات ٚنددٌ خاقدد١, ايعددطام إٜددصا٤ ًب اىبػددبٛق١ غددً ايكدصاًب 

 .  عاّ بؿهٌ ايعطب١ٝ ازباَع١

ٌ   تطندٛٙ  ٚتطٶا, ايكصاًب َٔ ايػط  قه٢ إٔ ٚبعس  يًٓٝتدٛ ٜؿعد

َٶددا. ا٭ؾاعٝددٌ بدد٘  ٚنُددا تطنددٛٙ, ثددِ بددايعطام ٖددِ ؾعًددٛا نُددا كبا

ٕ  ؾعًددٛا ٔ  ٚنُددا  تطنٖٛددا,  ثددِ بأؾػاْػددتا  اٯٕ غددٛضٜا  ربًددٛا عدد

 .. ٜطٍٛ ٖٓا ٚايه٬ّ..  ٚتطنٖٛا

 ٚبٝٓٓددا.. أبددسٶا تكددسأ ٫ ؾهدد١ َددٔ ًَعكدد١ ٚإٜددطإ أَطٜهددا بددـب

ٔ  مبطقٕٛ عُباّ,!! غشط٠ ٚبِٝٓٗ  نُدا  عٓدسْا  ٚايدسُٖا٤  ايعاَد١  َد

 . ايكًس ايػٝـ مبطم

 أَطٜهددا دبعددٌ..  أَددٛض أضبعدد١ َددٔ ؾدد٤ٞ ايٝددّٛ ػبددطٟ ايددصٟ

 . سـب بعس َع٘ اىبكًش١ تػًب َٓٗا أٟ أَاّ َؿتٛس١ خٝاضاتٗا

 َددٔ ضزسٶددا ايطا٥ؿٝدد١ ايكددطاعات إفب ؾٛندد٢ اىبٓطكدد١ زؾددع إَددا

 ايؿٛند٢,  ؾِٝٗ تجدٔ إٔ بعس ازبُٝع, ع٢ً ا٫ْكهاض ثِ ايعَٔ,

 . ايطٚغٞ ٚسًٝؿِٗ ِٖ قٛاِٖ, ٚربٛض

 قددسِٜ سًٝددـ ضبددٛض أٟ َددع دسٜددس َددٔ اسبػددابات إعدداز٠ ٚإَددا

 ٜبدسٚ أقدط    إٔ بؿطٍب ,(ٚأدٓشتٗا أٚ إٜطإ ٚأدٓشتٗا, ايػعٛز١ٜ)

 تسعه٘/تكدددددطع٘  إٔ بعدددددس ا٭َطٜهدددددٞ بددددداىبُٓبٛض إفب ايعكًٓددددد١

 . ايعَٔ َٔ عكسٶا ايطا٥ؿ١ٝ

 سٝدح  اىبٓطكد١,  إيٝ٘ قطاعات تٓتذ٘ دسٜس, سًٝـ بعٚؽ ٚإَا

 ٖٚٞ ,"اٱغ٬َٛبٛيٝتٝعّ" ايتؿه٬ت َٔ بايعسٜس سٴب٢ً ايّٝٛ ٖٞ

 َا ًب ايتٗس١٥ َٔ تٌٜٛ ظَٔ ٜبسٚ يهُإ نُا أَطٜها تٓؿسٙ َا

 . بعس

 ٚتكاغددِ ,"أَطٜهٝدد١ ايطٚغددٞ" ايع٬قددات دسٚيدد١ إعدداز٠ ٚإَددا

 َددٔ دسٜددس٠ َُٓبَٛدد١ ٚتؿددهٌٝ اىبٓطكدد١, ًب دسٜددس َددٔ اىبكدداح

 ."ازبٝٛبٛيٝتٝه١ٝ" ٚايربا٤ات اي٤٫ٛات
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٘  اٱؾداض٠  َا مبهٔ ٖٓاى ايطزٜعإ إفب إٔ خايس. ز ٚأؾاض  إيٝد

 ٚايػط : إٜطإ خبكٛم

ٔ  يٝػدا  ايؿاضغد١ٝ  ايًػ١ :٫ًأٚ ٞ  ايػدا١َٝ,  ايًػدات  َد ٔ  ؾٗد  ؾدذط٠  َد

 حبددس ٚايًػدد١. ا٫عتبدداض ًب ٜ٪خددص ٖٚددصا اهلٓسٚأٚضٚبٝدد١, ايًػددات

ٔ  ٜعسٸ يبا شاتٗا ٞ  ايػدطبٝـب؛  َدع  اىبؿدرتن١  ازبدصٚض  َد  ٚبايتداي

 إعذددا   ُْبددط٠ ايؿاضغدد١ٝ ٚايًػدد١ إفب اسبهدداض٠ ايػددط  ُٜٓبددط

 .خطب٘ إسس٣ ًب شيو إفب أؾاض أٚباَا. تاضؽبٞ

ٝٶددددا  اىبددددسْٚات ًب ضبرتَدددد١ ٖٚددددٞ قسمبدددد١, سهدددداض٠ يًؿددددطؽ :ثاْ

ٔ  ايؿطق١ٝ, اسبهاضات اغتعطاض أٚ عٓس ايتاضؽب١ٝ,  ٚمبهد

 ٖدددددصا ًب ٚؾدددددبٓذًط تدددددٜٛٓ  أضْٛيدددددس إفب نتابدددددات ايعدددددٛز٠

 .اشبكٛم

 بعدس  بٗا َطٸت اير اىبكاتع١ يُبطٚف تػتػًِ مل سسٜجٶا إٜطإ :ثايجٶا

ٔ  ٚمل ثٛضتٗددا,  ٚعًُددا عًُددا بددٌ ايعكٛبددات؛ ععمبتٗددا َددٔ تددج

ٛٸضت  .ؾ٤ٞ نٌ ضغِ إَهاْاتٗا, ٚت

 إع٬َٝٽددا اٱٜطاْٝدد١ - ايعطاقٝدد١ اسبددط  اغددتدسَا إٜددطإ :ضابعٶددا

 يبدددجًـب ايعدددط , ايععُدددا٤ ٚزَٜٛددد١ زٜهتاتٛضٜددد١ يتهدددطٜؼ

 َصحبدد١ بعددس خاقدد١ ايػددط , ٜهطٖدد٘ ايددصٟ سػددـب بكددساّ

 .9ّ:;3 سًبذ١

ٌ  اٱٜطاْٞ أز٣ اٱع٬ّ :خاَػٶا ُٽدا  زٚضٶا ايًػدات  ٚبهد ِ  ًب َٗ  تكدسٜ

ٕ . يًػدط   َٚكبٛيد١  َٓاغدب١  بكدٛض٠  إٜطإ  اغدتدسَٛا  اٱٜطاْٝدٛ

 .ايػط  ٜػتدسَٗا اير ا٭زٚات ْؿػٗا

 ا٫غدتبساز  ٚاْتؿداض  ٚتؿدُبِٝٗ,  ٚتؿدتتِٗ,  ايعط , نعـ :غازغٶا

ُٽددا ٬ًعدداَ ٜٴعددسٸ زٚهلددِ؛ ًب  قددٛض يتهددطٜؼ إٜددطإ؛ اغددتػًت٘ َٗ

ٌ  ضغِ تػٜٛكٗا اغتطاعٛا قٛض٠ ٖٚٞ ايعط , عٔ لبط١ٝ  ند

 .ؾ٤ٞ
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ـ  ا٭ُٖٝد١  غا١ٜ ًب آخط أَط ٖٚٓاى ٔ  ؽبّؿد  ايػدًب١ٝ  ايكدٛض٠  َد

 ٚقدددٍٛ ًب ايسمبٛقطاتٝددد١ كبددداضؽ ٖٚدددٛ أْٗدددا  ايػدددط , ًب ٱٜدددطإ

ِ  اسبهدِ؛  إفب غٴدسٸ٠  ايط٥ٝؼ ٌ  ضغد ٍ  َدا  ند ٔ  ٜٴكدا  ايؿكٝد٘,  ٫ٜٚد١  عد

 زمبٛقطاتٝدد١ أْٗددا قددشٝض ..ايسٚيدد١ غٝاغدد١ ضغددِ ًب اىبطؾددس ٚزٚض

ٌٸ عطدا٤؛  .ايهجًٜٔ سػابات ًب زمبٛقطات١ٝ يهٓٗا تُب

ٕ  ًب احملٝدا  َػداعس . ز بُٝٓا ٜعتكس إٜدطإ, أْد٘    َدع  ا٭ظَد١  ؾدأ

ٝٽا, إٜددددطإ ظبدددداح تكددددٜٛط ًب َبايػدددد١ مثدددد١  ٚاقتكددددازٜٽا, زبًَٛاغدددد

ٝٽا  إزاض٠ ًب اشبًدددددٝر ٚزٍٚ اىبًُهددددد١ ؾؿدددددٌ َكابدددددٌ ًب .. ٚغٝاغددددد

 .ٚايػٝاغ١ ا٫قتكاز

 ٜعٝؿددٗا ايددر ايتُٓٝدد١ تددٛاظٟ اقتكدداز١ٜ تُٓٝدد١ تعددٝـ ٫ إٜددطإ

 .اشبًٝر زٍٚ ًٚب اىبًُه١, ًب اىبٛاتٔ

 زٍٚ إٔ سدـب  ًب ايتُٜٓٛد١,  َؿداضٜعٗا  عًد٢  َٝعاْٝتٗدا  تٴٓؿدل  ٫ إٜطإ

 .َبٗط٠ ت١ُٜٛٓ ْك١ً تعٝـ اشبًٝر

ٔ  َدداز٠ أٟ تؿدداٖس إٔ ٜهؿددٞ  يددرت٣ إٜطاْٝدد١؛ َسٜٓدد١ ؾٝددسٜٛ َدد

ًٶا َتدًؿدد١ َسٜٓدد١ ٝٽا ٚستدد٢ با٥ػدد١, ايٓدداؽ ٚأسددٛاٍ.. نددج  زبًَٛاغدد

٘  عًد٢  دبًٝٙ مبهٔ ايػط  َع َا دط٣ ؾ ٕ  يًسبًَٛاغد١ٝ  ظبداح  أْد

ٞ   بكسض اٱٜطا١ْٝ, ً  َدا ٖد ِ  ْتٝذد١  ايػطبٝد١  ايبٛقد١ً  ًب تػد  إزضانٗد

ٔ  إٜطإ إٔ ٕ  تطٜٛعٗدا  مبهد  ٚإٔ تػدًٝ,  ٚٚغد١ًٝ  إثداض٠,  أزا٠ يتهدٛ

ٔ  ايهجً يكٓاع١ َٛاقؿٗا اغتػ٬ٍ اىبُهٔ َٔ  ًب اىبؿده٬ت  َد

 .ايعطب١ٝ اىبٓطك١

ً  يسٜٓا إٔ اىب٪نس ؾُٔ .. أخطا٤ ب٬ أْٓا ٜعي ٫ ٖٚصا  ايهدج

 اىبًُهدد١ إٔ غددٓذس .. ايتدداضٜذ ْػددتًِٗ زعْٛددا . يهددٔ.ا٭خطددا٤ َددٔ

 .. ا٭ظَات َٔ ايهجً دباٚظ ًب _اهلل بؿهٌ _ تٓذض إٔ اغتطاعا

ٞ  ٖٚصا ٘  ٜٴُٓبدط  إٔ ٜٓبػد ٔ  إيٝد ٔ  بدا   َد  ايٛقدا  ًب .. ا٭ظَدات  إزاض٠ ؾد
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 ًب بًدددساْٗا تدددٛضٌٜب ًب ندددج٠ً عطبٝددد١ زٍٚ قٝدددازات أخؿكدددا ايدددصٟ

 ٚا٭ظَات. اىبؿه٬ت َٔ نج٠ً تطانُات

 دايددسٜٔ ٫ َٓكددؿـب ْهددٕٛ ايددسضٜؼ: ستدد٢ ظٜدداز. ز ٚأندداف

ٝٽا قددس ظبشٓددا  إٜددطإ َددع أظَتٓددا ًب ؾ ْٓددا يًددصات؛  بسضددد١ زبًَٛاغدد

 .طبٍع بؿهٌ إع٬َٝٽا َعكٛي١, ٚؾؿًٓا

 ا٭خد٠ً بكٛيد٘: يدٝؼ   وبدٝؼ عًد٢ ٚدٗد١ ايُٓبدط      مسً. أ ٚعًل

 ..يًعُا٥ِ َسسٶا ٫ٚ يًصات, دًسٶا

 َددٔ أظبددض َ٪غػدات  زٚيدد١ إٜددطإ إٔ أؾدعط  بكددؿر َٛاتٓٶددا يهدي 

   ..اشبًٝر زٍٚ بك١ٝ

٘  ظبس ايؿاضغ١ٝ سهاضتِٗ ِ  ٖهدصا " ًب ٜػدتًُٗٗا  ْٝتؿد  تهًد

ٕ  ِٖ ؾُٝا ,"ظضازؾا ِ  ٜٴطبٸكدٛ ٕ  ثدٛضتِٗ,  تعدايٝ ِ  ٜٚؿطندٛ  أدٓدساتٗ

 ًب ٜعبدسْٚٗا  نداْٛا  ايدر  بايٓداض  ْٚكؿِٗ عطب١ٝ عٛاقِ ث٬خ ع٢ً

 .ا٭ٜاّ َٔ ّٜٛ

 ؾُٝدا  ايػطبدٞ,  ايكدطاض  قٓع عٛاقِ ًب َتؿٛم ايؿاضغٞ ايًٛبٞ

 ايباسدح  اىبدرتف  اشبًٝذٞ ايؿٝذ تكٛٸض َٚج٬ٝتٗا ٖٛيٝٛٚز ظايا َا

 ..ايًٗٛ ٚايًص٠ عٔ

ٟ  ا٭ٖدٛز  إٜطإ ؾعاض  ْدادض  يًدداضز  ايجدٛض٠  تكدسٜط  ٜعتُدس  ايدص

٘  بًسٶا ابتًع يٮغـ, ِ  ٚقُدع  ندايعطام,  بأنًُد  ؾدعب١ٝ  ثدٛض٠  أعُبد

 .نػٛضٜا

 ايتدداضٜذ ؾددهٌ ستدد٢ تػددً ؾدد ٜطإ ..غددبل َددا إفب نددٌ إندداؾ١

 ..ايتاضٜذ يٓتأٌَ ..اٱغ٬َٞ

 ايػددد١ٓ أٖدددٌ َدددع َػدددًض قدددطاع ًب ؾدددٝع١ٝ ؾطقددد١ تدددسخٌ مل

 ..شنطٖا ٚالبش٢ أ بٝست إ٫ ٚازبُاع١

 ايددر اىب٪غػددات بسٚيدد١ آخددط ضأٟ هلددِ ايعُددا٥ِ أقددشا  يهددٔ

 دانٝتددد٘ ؾُٝدددا ؼبهُٗدددِ هلدددِ ض٥ٝػٶدددا ٚددددسْا ستددد٢ ٜٴطبٸكْٛٗدددا؛

 .ز٫ٚضات (6) اشبام غعطٙ ٜتعس٣ ٫ اشبام
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 مْادَ٘ زدات الفعل املغسض٘:

 ًب اهلل سهدددِ ْؿدددص إٔ بعدددس: ايؿدددٗطاْٞ غدددعس. ز ايًدددٛا٤ قددداٍ

 ا٭ؾعاٍ, ادتُدع  ضزٚز  ٚمسعٓا ضأٜٓا إٔ اٱضٖابٝـب, ٚبعس اجملطَـب

نددسْا..  ٚاسددس َعػددهط ًب ٚايعددامل ٚاٱقًددِٝ, ايددساخٌ, َتططؾددٛ

 :أَطٜٔ أسس أَآَا

ٟ  ا٭َدٛض  تطى -1  ٫ ايدر  ا٫دتٗدازات  بعدض  َدع  أعٓتٗدا,  ًب دبدط

 ٚسدددب ا٫دتٗددداز إ٫  ْدددٛع؛ أٟ َدددٔ دددداَع ٫ٚ خطددد١ دبُعٗدددا

 َبدسأ  عًد٢ ( َا ٖٛ ساقٌ ٖٚصا)ايكٝاز٠  َع ٚايٛقٛف ايٛتٔ,

 إسٓدا٤  إ٫ عبتداز  ٫ ٚأْٓدا  غًٖدا,  َط نُا غتُطٸ ايعاقؿ١ إٔ

 ايكاز١َ. يًؿرت٠ ايطأؽ

 تًٜٛدد١ ٖذَٛٝدد١ ٚإع٬َٝدد١ زٜبًَٛاغدد١ٝ غٝاغدد١ٝ خطدد١ ٚنددع -2

ًٚب َكددسَتٗا  أتٝاؾدد٘, بهددٌ ايتطددطف َعػددهط عًدد٢ اىبددس٣

 ايػد١ٓ  اىبتطدطؾـب  ٚعًد٢  اىبٓطكد١,  ًب ٚأشْابٗا اىب٬يٞ سه١َٛ

 َطاندع  ًب ٚنًِٗ)  ايػطبٝـب اىبتططؾـب ٚع٢ً َعٶا, ٚايؿٝع١

 ايػطبٝدد١  اٱعدد٬ّ ٚٚغددا٥ٌ ايددسٚا٥ط  ٚعًدد٢ ,(ايكددطاضات اربدداش

 ٚاىبػددددًُـب, ٚاٱغدددد٬ّ, ايعددددط , نددددس قبٛاقؿٗددددا اىبعطٚؾدددد١

 .اشبكٛم ٚد٘ ع٢ً ٚاىبًُه١

ٔ  مبهٔ ٌٖ ّ  ضأٟ تهدٜٛ ٞ  عدا ٌ  ندس  زٚيد  ٚأٚي٦دو  ٖد٪٤٫  ند

 غً ايٛانض َٛقؿٓا َٔ َٓطًكـب بٗصا, اىبٓازا٠ ْٚتععِ اىبتططؾـب,

 !اىبٗازٕ؟

ٓٶا ايػط  َػا٤ي١ مبهٔ ٌٖ ِ : ٚبك٠ٛ عً ِ  أْدت ٓٸؿت  اهلل سدع   قد

 باغِ اسبطٚ  ٚأعًٓتِ ٚأقُتِ إضٖاب١ٝ, َُٓبُات ٚغًُٖا ٚزاعـ

 عبددانِ ٚعٓددسَا اىبددسْٝـب, إ٫ تكتددٌ مل ايددر اٱضٖددا  َهاؾشدد١

 ٚأْددتِ ٚاغتبؿددعتِ, اغددتٓهط  ايطددا٥ؿتـب َددٔ ْٚعاقبدد٘ اٱضٖددا 

 اٱضٖا ؟! َهاؾش١ باغِ ٚظٚضا نصبٶا اٯ٫ف ٦َات تكتًٕٛ ايصٜٔ
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 اىبٓطكددد١؛ ًب اشببجدددا٤ ٚتػدددتدسَٕٛ خبٝجددد١ يعبددد١ تًعبدددٕٛ أْدددتِ

 ٖددصا . أقددٍٛ(تػددس ؾددطم) ايددصنط غدد٤ٞ َبددسأنِ عًدد٢ يتؿطقْٛددا

. أّ .نسْا ٜتهٛٸٕ  عاّ ٚضأٟ تٛسس ٖٚٓاى سل, ع٢ً ٭ْٓا حبطق١؛

 ٚاقعٞ؟ غً ٜٚعسٸ أنجط عًٝٓا ايعامل غٝ٪يب ٖصا إٔ

 َٚع ا٭سساخ, ٚت٠ً تػاضع َع سكٝك١: ؾسعل تًش١. ز ٚقايا

ٔ  بعهِٗ إيٝ٘ أؾاض يبا ا٭خ٠ً, ايؿرت٠ خ٬ٍ بٓا أملٸ َا  َبدطٚف  َد

 ايعاىبٝدددد١, اىبددددتػًات ْتٝذدددد١ تددددأثط ٚاقتكدددداز ازبٓددددٛ , ًب سددددط 

ٞ  داْب أٜهٶا هلا نبٝعٶا ا٭َٛض يهٔ تًو ضبٝط١؛ ْٚعاعات  إػبداب

ٔ  ا٭سدساخ  عهػت٘ َا أُٖٗا.. ٔ ... ٚتٓٝد١  سبُد١  َد  ايػدعٛزٜـب  عبد

 تٴكطبٓددا.. ا٭ظَددات خدد٬ٍ إ٫ بعهٶددا بعهددٓا ٫ٚ ْعددطف ٫ ْهتؿددـ,

 ٚايعطقٝدددد١, ا٭ثٓٝدددد١, أتٝاؾٓددددا بهددددٌ ؾددددٓشٔ ٚا٭ظَددددات, احملددددٔ

 ايدٛتٔ,  ق١ُٝ اسباي١ٝ ا٭سساخ يٓا نؿؿا ٚاىبٓاتك١ٝ؛ ٚاىبصٖب١ٝ,

 يًدددٛتٔ, ٖددٛ ٩٫ْٚدددا  سبهآَدددا ٩٫ْٚدددا .. ٚا٫ْتُددا٤  اهلٜٛددد١ َٚعددي 

 يًٛتٔ ايعٗس ع٢ً غٓبكٞ اسباغسٕٚ؛ ٚغطٸز اىبػطنٕٛ, قاٍ َُٚٗا

 ٚعبددٔ بدد٬زٟ, بدد٬زٟ بدد٬زٟ ْٓؿددس: نٓددا قددػاضٶا, نٓددا عٓددسَا..

 نربْددا ثددِ..  َعٓددا تتكدداؾع ٚنددؿا٥طْا اىبسضغدد١, َػددطح عًدد٢ ْكؿددع

 َِٗ.. ايؿ٪از ثٓاٜا ًب ضبؿٛض عٓٛاْ٘ يهٔ ايٓؿٝس؛ نًُات ْٚػٝٓا

 ٩٫ْٚٚددا ٚعك٬ْٝتٓددا, ٚقددُٛزْا, ت٬هبٓددا, اىبطسًدد١ ٖددصٙ ًب دددسٽا

 نجددددط, اىبرتبكددددـب ؾدددد ٕ بعهددددِٗ, شنددددط ٚنُددددا..  سبهآَددددا

ٌ  ظيٓدا,  َٚدا  نٓا, ٖصا َٚع..  أنجط ٚايؿاَتـب ٚاسباقسٜٔ  ٚغدُٓب
 .٫ تٓشي ٖا١َ _اهلل ب شٕ _

 ٚأقددبشٓا ٚزضاٜدد١, خددرب٠ نػددبٓا يهٓٓددا.. ْعددِ سطبٶددا غبددٛض

 يهٓٓا..  ْعِ أبٓا٥ٓا بعض خػطْا...  بٗا ٫ ٜٴػتٗإ اغرتاتٝذ١ٝ ق٠ٛ

 لبطٸ.. ايؿٗاز٠ ِٖ ٚنػبٛا ٚايهطا١َ, ٚايعع٠, ايؿطف, نػبٓا
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 َٓٗددا, ٖددٛ أؾددس َددا قبًددٗا عربْددا يهددٔ... ْعددِ( ناْددا أٜٽددا) بأظَدد١

ِ  أؾدداض  نُددا  ٕ  ٚغددٓعربٖا .. بعهددٗ  اٱضٖددابٝـب,  َػددأي١ .. اهلل بدد ش

 َػدأي١  ًٚب َكسَتِٗ إٜطإ ,(ٚايؿطٜطٜٔ) ٚاسباقسٜٔ ٚاىبرتبكـب,

 اهلل ؽبدددصيٓا ٚيدددٔ هلدددا, يهٓٓدددا بػدددٗٛي١؛ أٚ تٓكدددطض تٓتٗدددٞ يدددٔ

 .ٚاسبه١ُ ايك٬ب١ َٚٓشتٓا اسبٝا٠, عطنتٓا..

    ٕ ٔ  ٜٚط٣ ز. َػداعس احملٝدا أْد٘ ندا ٟ  َد  ؾدطح  ٚددٛز  ايهدطٚض

 تػدددا٩ٍ.. ٚٚددددٛز  أٟ يسٜددد٘ َدددٔ يهدددٌ ايكدددشؿٞ اىبددد٪كبط ًب ٚافٺ

 ًب َُٗدد١ ايكهددا١ٝ٥ ايًػدد١ ٭ٕ دددسٽا؛ َٗددِ ايعددسٍ ٚظاض٠ َددٔ َػدد٪ٍٚ

 .ا٭سهاّ سٝجٝات ْكٌ

٘  اىبِٗ ؾُٔ ايػطبٞ, اٱع٬ّ أَا ٌ   عًد٢  طباتبتد ٍٛ ٜٛقد ٘  عبد  يد

ٔ  ايصٟ ايتؿهً يٌُٓب ٚؾًكا ايطغاي١, ٘  ٜد٪َ ٕ  .. بد  ٚايبٝدا  ايبٓتدادٛ

 عٓٗددا ٜػددأٍ ايددر ايتؿاقددٌٝ أزم عددٔ ٜددّٛ نددٌ ػبٝبددٕٛ ا٭بددٝض

ٌٸ ٫ٚ ايكشؿٕٝٛ,  بايططٜكد١  ٜطٜسٕٚ َا إٜهاح َٔ ا٭َطٜهٕٝٛ مب

 ٜطٜسٕٚ. اير

ٌٸ ضزات إزضٜؼ. ٚأؾاض أ  تأٜٝدسٶا  ا٭ؾعاٍ ايسضٜؼ إفب أْ٘ ًٚب َب

 ًب اىبًُهدد١ ٚاعرتانٶددا عًدد٢ تٓؿٝددص ا٭سهدداّ ايؿددطع١ٝ؛ ٜبددسأ زٚض  

 يتٛندددٝض عاَددد١, ع٬قدددات هبًددد١ ًب ٚإع٬َٗدددا غدددؿاضاتٗا تَٛبٝدددـ

ٚمسعتٗا.. ٚبطأٜ٘, ؾ ٕ  قٛضتٗا ٜطاٍ ايصٟ ايػبـ ٚإظاي١ َٛاقؿٗا,

ٞ  _يٮغـ _ اشباضز ًب غؿاضاتٓا  َدع  اىبٓاؾػد١,  خداضز  اٯٕ ستد٢  ٖد

 َدددع ايتٛاقدددٌ ًب إٜدددطإ غدددؿاضات بددد٘ تكدددّٛ ايدددصٟ ايدددس٩ٚ  ايعُدددٌ

 ٖٓاى. ايتأثً ٚزٚا٥ط ٚاٱع٬ّ, اىبسْٞ, اجملتُع َ٪غػات

 ايتكٝدددد١ أَدددداّ ٫ ٜهؿددددٞ ٖددددصا يهددددٔ سددددل؛ أقددددشا  عبددددٔ

 يٮغـ. غؿاضاتٓا تٓعؼ سـب ًب إٜطإ؛ كباضغٗا اير ايػٝاغ١ٝ

ّ  اىبطؾس ع٢ً أ١ُٖٝ أ٫ َطؿط. ٚأنس أ  ايتربٜدط  قبشاٚيد١  ْكدٛ

 ْٚؿعًددد٘ ؾعًٓددداٙ َدددا ٚإٔ ايٛاثدددل, قبُبٗدددط ُْبٗدددط إٔ ػبدددب..  يًػدددط 
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 َٚػدداعس٠ أَٓٓددا, ٚهباٜدد١ ا٫غددرتاتٝذ١ٝ, َكدداسبٓا عًدد٢ اسبؿدداَب

 اٱضٖا . ضباضب١ ع٢ً ايعامل

 اٱع٬َٝدددد١ اهلذُدددد١ ايكددددشاف: خبكددددٛم ْكددددط. ّ.ٚقدددداٍ ز

 تربٜددط أٟ تكددسِٜ ايػددعٛز١ٜ عًدد٢ إٔ أعتكددس ؾدد٬ ايؿطغدد١, ايػطبٝدد١

ٌ  اىبدتُٗـب  أعطد٢  عدازٍ,  يكها٤ ٔ  ايؿدطم  ند  ٭ٟ ايهداًب  ٚايدعَ

ٌ  زاخًدٞ,  أَدط  ٖدصا  ايٓٗا١ٜ ًٚب اسبهِ؛ ع٢ً اعرتاض  زٚيد١  ٚيهد

ٝٽددددا أَٓٗددددا عددددٔ ايددددسؾاع ًب اسبددددل  اىبدددددطبـب نددددس ٚخاضدٝٽددددا زاخً

 اسبكددٛم َُٓبُددات أَددا!!  ايػددعٛز١ٜ ؾعًددا َددا ٖٚددصا ٚاٱضٖددابٝـب؛

 عددددسّ ٚاىبؿددددطٚض ا٭ٚفب, بايسضددددد١ ؾُػٝٸػدددد١ ايعاىبٝدددد١ اٱْػددددا١ْٝ

 َددددٔ ؾددددهٌ بددددأٟ اعرتانددددٗا عًدددد٢ أٚ ايددددطز قددددسض, أٟ إعطا٥ٗددددا

 بتُٝٸعٖددا اىبعطٚؾدد١ ٖٚددٞ قددسضٖا, َددٔ ٜطؾددع شيددو ٭ٕ ا٭ؾددهاٍ؛

 !ايعامل ًب ايعٓكطٟ

ّ  اسبُدٛز: ٜتهداثط   ْاقدط  بٔ عبساهلل. ز ٚأناف  اشببدح  ايٝدٛ

ٕ .. دسٽا تٌٜٛ أَآَا ايصٟ سٛيٓا, ٚايططٜل َٔ  عًد٢  بٓدا  ٚاىبرتبكدٛ

 يبددا بؿدد٤ٞ . ؾٝكددصؾْٛٓا.ؾطقدد١ هلددِ ساْددا نًُددا ٜتٓددازٕٚ دٓباتدد٘

 . ايكاشٚضات تطٜكٓا ًب ٜٚهعٕٛ. خبح َٔ َعِٗ

 أْددٛؾِٗ, ضغددِ.. ٚغددٓعرب.. اهلل بدد شٕ ٚغُٓهددٞ.. لبهددٞ ٚعبددٔ

 عٓسَا ٚيهٓٓا تطٜكٓا؛ ًب ايكاشٚضات َٔ إفب َعٜس ْتٛم ٭ْٓا يٝؼ

 ٚنباعاتِٗ؛ ٚؾعٛبِٗ, زٚهلِ, بٗا تٓأ٣.. بٗا ِٖ ٜٓإٔٚ ْتذاٚظٖا,

 ..  ٚأؾٝاعِٗ ٚأبٓا٩ِٖ, ِٖ,.. ؾٝٗا ٚٚسًٛا تكسَٓا, عبٔ ؾٓهٕٛ

ٞ  أْٓا.. قشٝض ٌ  ًب ؾٓذدس  لبهد ٔ  َطسًد١  ند ٌ  َد ِ  ٜؿعد .. ؾعًدٗ

ٔٸ .. عبٛضْا تطم نٌ ًب َٶدا  ععا٤ْدا  يهد ٞ  أْٓدا  زٚ ِ  لبهد .. ْٚرتنٗد

 ًب ٚايتكددسّ اىبهددٞ عٓددسْا ٜٚتهدداثط.. غدد٤ٛاتِٗ عًددِٝٗ ؾتتهدداثط

ِ .. نبٝعٶدا  ْٓؿدسٙ  عبٛ َػتكبٌ اىبه١ٝٓ ضسًتٓا ٔ  إٔ ْٚعًد ٘  َد  خٝاضاتد

 ..  ايعبٛض نطٚضات َٔ ؾٝ٘ َا بهٌ..  ايططٜل ٖصا عبٛض
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 تٛابدع  َٚهٝٓا .. ٚعربْا ايجا١ْٝ ايعاىب١ٝ اسبط  تٛابع عربْا يكس

ٞ  ايددٛتٔ ًب ا٫غددتك٬ٍ سددطٚ   ناَددب  َٚهددٝٓا .. ٚعربْددا  ايعطبدد

َٚهدددٝٓا..  ٚا٫غدددتٓعاف ايعبدددٛض سدددطٚ  َٚهدددٝٓا .. ٚعربْدددا زٜؿٝدددس

َٚهددٝٓا ..   اشبًددٝر سطبددٞ َٚهددٝٓا .. ٚعربْددا  غددبتُرب 11 ٚعربْددا

! ايطبٝددع  تٛابددع .. ٚعربْددا  َٚهددٝٓا أؾػاْػددتإ سددط   تٛابددع ٚعربْددا

 ٚايؿدطم,  ايػدط ,  َجًح َع خٝاضاتٓا ْعرب ايعطبٞ َٚهٝٓا .. ٚايّٝٛ

ٞ  ٚايدُٝٔ,   ٚيبٓدإ,  ٚغٛضٜا, ايعطام, ًب ٚايؿطؽ, ٕ  ٚغُٓهد  بد ش

  اهلل.

ٕ  يددٔ َٶا بددطزٶا  ايطآٖدد١  ضسًتٓددا تهددٛ  يتعكٝددسات ..  أبددسٶا  ٚغدد٬

 اقدددطؿاف يتعددداَبِ ثدددِ  ,٫ًأٚ ايدددساخًٞ َػدددطسٓا عًددد٢ سػددداباتٗا

٘  َدا  ٚؾُباعد١   ايدطأٖ,  عبٛضْدا  تطٜدل  دٓبدات  عًد٢  اشبكّٛ  ًٜكْٛد

ِ  عبٛضْدا,  تطٜدل  ًب قداشٚضات  َٔ  ٚسكٛقٝد١,  زٚيٝد١  َُٓبُدات  حبذد

.. غُٓهٞ اهلل حبٍٛ يهٓٓا ..أٚ َٓؿًت١ َأدٛض٠ إع٬َات ٚبؿذاد١

 .. أؾعاهلِ دطٜط٠ ِٖ ٚغٝتهبٸسٕٚ

 ايجكد١  َٔ َعٜسٶا عبتاز.. اىبط٠ ٖصٙ ايعاز َٔ َعٜسٶا ؾكٌب عبتاز

 زٕٚ) اسبدل  ايٛغطٞ يسٜٓ٘ اٱسػإ ٚسػٔ ,٫ًأٚ -تعافب – باهلل

ٔ  َٚعٜدسٶا  ,(َٛاضبد١  ٘  َد  َددٔ َعٜدسٶا  ؾد٪ْٚٓا .. عبتداز   ناؾد١  ًب كبجًد

 َدددٔ َعٜدددسٶا َٚهْٛاتٗدددا .. عبتددداز َٚػدددبباتٗا, ايٛتٓٝددد١, ايًشُددد١

ايكطٜبدد١..  ٚاىبُٓبددٛض٠ ايطآٖدد١ ايكددطاعات إزاض٠ ًب ٚاسبطؾٝدد١ اىبٗٓٝدد١

إفب  أَٛضْدا  إغدٓاز  ًب ٚسطقٶدا  سصاقد١  أنجدط  ْهٕٛ إٔ شيو ٜٚعي

 زٕٚ ؾددد٪ْٚٓا ندددٌ ًٚب ٚا٫قتكددداز, ايػٝاغددد١ ًب ايكدددٓاع١ أٖدددٌ

 شيو. َٔ أقٌ سػابات

ٍ  أ٫ عبتاز ٔ  ٚاىبطتعقد١  ٚاىبػؿًدـب,  اسبُكد٢,  ظبداز ٔ  سٛيٓدا,  َد  َٚد

..  ٚا٫تكددايٞ اٱع٬َددٞ ؾعًٓددا تطؾددٝس يددصيو عٓددا.. ًٜٚددعّ ايبعٝددسٜٔ
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 ايددصٟ ٚاشبدداضز عٓددسْا بايددساخٌ اتكددايٓا أنجددط عبػٸددٔ إٔ عبتدداز

 أَطْا. ٜعٓٝ٘

 ناؾدد١ ٚتػدددً ايددٛتي, إع٬َٓددا ًب ا٫غددتجُاض يددصيو ًٜٚددعّ

 ايددصٟ ايتُٜٛددٌ َٚددٔ ٚاىبٗٓٝدد١, ايعًُٝدد١ ايهؿددا٤ات َددٔ ٘استٝاداتدد

٘  ذبكٝدل  ًب ؼبتاد٘ ٍ  باقتدساض  ىبطاؾكتٓدا  اي٬ظَد١  ايكٜٛد١  ضغدايت  خد٬

 .. ٖصا عبٛضْا

ٔ  إٔ.. ب ػبداظ .. عبتداز  .. ايطآٖدد١ ٭ظَاتٓدا  إزاضتٓدا .. أنجددط عبػٸد

 .. ٚايسضب١ ٚايسضا١ٜ, ايتأٌٖٝ, عاي١ٝ أظ١َ إزاض٠ خ١ًٝ عرب

٘  يبا ْٕٗٛ أ٫.. بايتأنٝس عبتاز ٚيهٔ  ٖدصٙ .. خكدَٛٓا  ٜؿعًد

ٔ  تػٝٸدطت  ؾكس.. اىبط٠  ؾايػدًؿ١ٝ .. ايًعبد١  قٛاعدس  ٚتبدسٸيا  ايكدطاع  غدٓ

 ٚايطاقدد١..  تتٗددا٣ٚ عًٝٗددا بٴٓٝددا ايددر ٚايددربا٤ات ٚايدد٤٫ٛات تتددٛاض٣,

 ايؿهددطٟ ٚايؿهددا٤ ..عًٝٓددا ا٭قددعب يًدٝدداضات ٚتهددططْا ..تتُددطز

ٌ  قاح ًب يٝؼ ايعاىبٞ ٚايجكاًب ٕ  ض٩ٜتٓدا  ٫ٚ نْٝٓٛتٓدا  أقد  يًهدٛ

ٟ  يعا  هلا ٜػٌٝ تٓاظ٫ت ٜكسٸَٕٛ ازبسز ٚاي٬عبٕٛ.. ٚاسبٝا٠  َطٜدس

ِ .. اخرتاقٓدا  ًب ايطاضبٕٛ ايعاىب١ٝ .. ٚايطاَعٕٛ اهل١ُٓٝ ٌ  يدسٜٗ  بدسا٥

 سػابٓا.. ٚيٛ ع٢ً..  ٚيٛ حبصض..  ا٭قٌ ع٢ً بتذطٜبٗا دسٜط٠

ٔ  إٔ  عًٝٓددا ٔ  ثددِ..  شيددو  نددٌ إزضاى عبػدد ِ .. ؾعًٓددا عبػدد  ثدد

 طْاٖٚدددٛ ْاقددد .. ٚيٝٓدددا أبدددسٶا .. ٚاهلل إفب ايدددٛضا٤ ًْتؿدددا ٫ٚ لبهدددٞ

 تعافب. حبٛي٘  َٚ٪ٜسْا
 

 احلاد٘ إ  محل٘ إعالو بأقالو دادٗ:

 غتؿدددٗط ايعاىبٝددد١ ايدددسضٜؼ إفب إٔ ايؿهدددا٥ٝات  ظٜددداز. أؾددداض ز

 اٱعدددددساّ,  أسهددددداّ بعدددددس اىبًُهددددد١ اٯٕ عًددددد٢ غدددددهانٝٓٗا

 .ٚتأيٝب ٚتؿهٝو, ؾتِ, سبؿ١ً ازباٖع٠ ا٭يػٔ ٚغتػتهٝـ



10 

 

 –1026  1022  
151 

ٝٴسع٢  إع٬َٝدددٕٛ -أغدددـ بهدددٌ - اسبؿًددد١ إفب ٖدددصٙ ٚغددد

 شٚٚ أقددٛات ٖٚددِ ايددرباَر, ًب اىبًُهدد١ قددٛت ٜٴُجٸًددٕٛ غددعٛزٜٕٛ

ـ  ايدسؾاع,  تٴذٝس ٫ ٖٚع١ًٜ َبشٛس١ ّ  دبٝدس  ؾهٝد ٔ  عًد٢  اهلذدٛ  َد

 !ايؿاؾ١ ًب اىبكابٌ ايهطغٞ ع٢ً ػبًؼ

 اٱعددد٬ّ ًب ايػدددعٛزٟ ايدددطأٟ يبجًدددٞ عدددٔ اىبعًَٛددد١ إٕ غٝدددا 

 يددٝؼ ٖددصا يهددٔ ٚاهلددعاٍ؛ ايهددعـ ٚتددأ٠ ذبددا ػبعًددِٗ ايػطبددٞ

ِ " إٕ بٌ ايٛسٝس؛ ايػبب ِ " " أٚتٛدػدٗ ِ " تطًعٗد ٕ  ػبعًدٗ إفب  ًٜذد٪ٚ

 "!ازبا٥ع" اىبؿاٖس عٓس ي٘ تعِ ٫ ايصٟ اٱْؿا٥ٞ اىبسٜض

ّ  هبًد١  ؾ ٕ ٚب ػباظ, ّ  اٱعدسا  إٔ ػبدب  اسبداز٠  بايػدٝٛف  ايٝدٛ

 ايؿددددبٗات قطددددع تٴذٝدددس  ددددداز٠, بددددأق٬ّ إعددد٬ّ  هبًدددد١ ٜكددداسبٗا 

 .اىبتشٝع٠ ايؿها٥ٝات غتكٛزٖا اير اٱع١َٝ٬

 َدع  خ٬ؾٓا إٔ ع٢ً ٜطّنع إع٬َٓا يٝا: ايبعٝع إبطاِٖٝ. ٚقاٍ

 َددع تددا٥ؿٞ خدد٬ف ٚيددٝؼ اسبهَٛدد١, َددع غٝاغددٞ خدد٬ف إٜددطإ

 َدددٔ - ايبعٝدددس اىبدددس٣ عًددد٢ - غدددٓتُّهٔ بدددصيو ٭ْٓدددا ايؿدددعب؛

   ايساخ١ًٝ. ازبب١ٗ اقتشاّ

 ْٓاقدددب نأْٓدددا ٜعدددي تدددا٥ؿٞ؛ أْددد٘ عًددد٢ اشبددد٬ف ٚتكدددٜٛط

 َا ٖٚصا ثكاؾت٘؛ عٔ بتدًٝ٘ إ٫ سٌ ٫ ٚإٔ ايعسا٤, اٱٜطاْٞ ايؿعب

 اىب٬يٞ. ٜتُٓاٙ

 إع٬َٝددددد١ آيددددد١ يدددددسٜٗا إٜدددددطإ: ايكدددددٜٛع ضبُدددددس. ٚأنددددداف ز

 ؾاعًددد١ ٚقددد٣ٛ ايعدددط  بعدددض اغدددتُايا ٚبٗدددا يٰخدددطٜٔ, َٛدٸٗددد١

 َطاندددددع هلدددددا إٔ إضٖدددددا  ... نُددددا  زٚيددددد١ أْٗددددا  ضغدددددِ بددددايػط ؛ 

 تكٜٛدددددد١ َُٗتٗددددددا ٚأَطٜهددددددا أٚضٚبددددددا ًب َٓتؿددددددط٠ َتدككدددددد١

إيٝٓدددا ..  َٛدٸددد٘ َعُبُددد٘ ًب ايػطبٝددد١.. إع٬َٓدددا اٱٜطاْٝددد١ ايع٬قدددات

 ٚا٫ْؿعا٫ت. ا٭ؾعاٍ ضزٸات ذبطن٘
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ٞ  اٱعد٬ّ  إٔ َدع : ايكعٛز ْاقط. ز ٚقاٍ  ثكاؾٝٽدا,  َتشٝدع  ايػطبد

ٝٽا, ْكددٌ: مل إٕ  بٝددإ اىبٗددِ ؾُددٔ إقٓاعدد٘؛ اىبطًددٛ  غددً َٚددٔ غٝاغدد

 زضدددددات خدددد٬ٍ يًُددددساْـب َٴٓشددددا ايددددر ايسؾاعٝدددد١ ا٫ستٝاتددددات

 .قها٥ٓا ًب ثكتٓا ْ٪نس ٚإٔ ايج٬خ, ايتكانٞ

 ًب اهلل سهددددِ ايعددددٜٛٔ إٔ تٓؿٝددددص  عبددددسايًطٝـ. ٚأندددداف ز

ّ   اعتباضات عس٠ ي٘ ايبػا٠ َٔ صبُٛع١  اٱغدطام  أخط٣, أُٖٗدا: عدس

 عسايتدد٘, عًدد٢ ايرتنٝددع بددٌ اسبهددِ؛ ؾددِٝٗ ْٴّؿددص قبددٔ ايؿددُات١ ًب

 اٱغددد١َٝ٬ ايؿدددطٜع١ ًب ا٭سهددداّ تًدددو سهُددد١ َدددٔ ٚاىبهػدددب

 .اسبهِ عًِٝٗ ْٴّؿص ىبٔ ٚست٢ عا١َ, يًٛتٔ

 ؾ ْد٘ ٜتطًّدب   اشبداضدٞ؛  اٱع٬ّ خاق١ باٱع٬ّ, ٜتعًل ٚؾُٝا

 تؿاقدددٌٝ ًب ايدددسخٍٛ ٚعدددسّ ٚسٝجٝاتددد٘, اسبهدددِ عًددد٢ ايرتنٝدددع

إفب  ايٛقددٍٛ اعتبدداض َددع اسبهددِ, َددٔ اسبهُدد١ تٴؿددتٸا عٓكددط١ٜ

 ؾكددٌب ٜطٜددسٕٚ َددٔإفب  ٜكددًٕٛ تددطنِٗ ٚيددٝؼ اشبدداضدٞ, اٱعدد٬ّ

 اسبهِ. يتؿٜٛ٘

 اسبهدددِ إٕ ايرتنٝدددع ًب طباتبددد١ اٱعددد٬ّ اشبددداضدٞ عًددد٢  

 احملانُدد١ ٚؾددطع١ٝ اىبطتهددب, ازب ددطّ تٛنددٝض تكتهددٞ ٚعسايتدد٘؛

ٝٽددا, ٚإْكدداؾٗا  اشبدداضدٞ يٲعدد٬ّ َددع نددطٚض٠ عددسّ ايػددُاح  إدطا٥

 .داٖعٕٚ ٚعبٔ إيٝ٘ ْصٖب إٔ ٜٓبػٞ ٖٛ؛ بٌ ٜطٜس َٔإفب  يٝصٖب

 زٚضْدددا أُٖٝددد١ ْدددسضى اسبطبدددٞ ندددطٚض٠ إٔ ؾددداٜع٠. ٚأندددست أ

ٞ  اىب ػطنددـب, عًد٢  يًدطزٸ  اٱع٬َدٞ؛   ٚايًشُدد١, إفب ايتُاغدو  ٚايػدع

   ايؿؿب. اْتؿاض َٔ ٚاسبصض

 اٱع٬َٝد١  ا٫غرتاتٝذٝات َٔ: ايعٓاز عبسايطهبٔ. ز.ٚأٚنض أ

ٔ  ايرتنٝدع  ذبٜٛددٌ اغدرتاتٝذ١ٝ  اىبُٗد١,   أخددط٣ افب ض٥ٝػد١  قهدد١ٝ َد

 ّ ًٶا غدداعسْا ايسبًَٛاغدد١ٝ اىبكدداض عًدد٢ داْبٝدد١.. ٚاهلذددٛ  عًدد٢ نددج
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ٛٸٍ ا٫غرتاتٝذ١ٝ, ٖصٙ تَٛبٝـ ٔ  ا٫ٖتُاّ يٝتش  ٚلبدط  اٱعدساَات  َد

 ايع٬قات. ٚقطع ايسبًَٛاغ١ٝ ايبعجات إفب ايُٓط؛

 ىبكاتع١ ٚت١ٝٓ حب١ًُ ايبس٤ َٔ ٫بس حبًٟ أْ٘ سػاّ. ّ ٜٚط٣

ٌ . اىبًُهد١  تٗادِ اير ا٭دٓب١ٝ اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ  اٱع٬َٝد١  ٚايٛغدا٥

 ٚايهددطٙ باسبكددس ٦ًَٝدد١ أقددبشا ٚا٭َطٜهٝدد١ بايددصات ايربٜطاْٝدد١

 هلدا  ٚيدٝؼ  َػ١َُٛ دسٽا, َٚػًِ.. ٚتكاضٜطِٖ َا ٖٛ غعٛزٟ يهٌ

 ندددعـ ْكطددد١ ٜٴؿدددّهٌ أقدددبض عًدددِٝٗ ٚغدددهٛتٓا. َكدددساق١ٝ أٟ

 ٚنػددبٗا زعددا٣ٚ ٚضؾددع ايكهددا١ٝ٥, أُْبُددتِٗ اغددتدساّ ْػددتطٝع

 .  غٗٛي١ بهٌ

... ٚاىبكاتعدددد١ اهلددددطٚ  اىبٛغدددد٢ إفب إٔ َػددددؿط. أ بُٝٓددددا شٖددددب

 ىبُاضغدد١ ضبهُدد١ اغددرتاتٝذ١ٝ يًهددعـ, ٚأندداف: بٓددا٤   تأنٝددس

ٞ .... اسبٌ ٖٞ ايسٚيٞ اٱع٬ّ  ا٫غدتجُاض  ًب ددسٜٽا  ْؿّهدط  إٔ ٜٚٓبػد

 أٚ ٚغددًٝتـب ٚغدد١ًٝ.. ايكازَدد١ ايكًًٝدد١ ايػددٓٛات ًب ايددسٚيٞ بدداٱع٬ّ

َٔ (Top (10. 

 َٚكَٛددات أدٓبٝدد١ بًػدد١ ٚغدد١ًٝ بددـب ْٴؿددطٸم ٫ أْٓددا َٚؿددهًتٓا

ٞ  اٱعدد٬ّ ٘  ٚلبددٌب ايددسٚي ٞ  قددس: ٬ًؾُددج .. يباضغددت  بايًػددات  ْهتؿدد

أٚ  ضبًٝد١  قشاؾ١ٝ ٚيػ١ قبشت٣ٛ ا٭ٚغٌب ايؿطم يكشٝؿ١ ا٭دٓب١ٝ

 تهددٕٛ إٔ ايكددشٝؿ١ عًدد٢ ايددسٚيٞ ؼبددتٸِ اٱعدد٬ّ  بُٝٓددا... إقًُٝٝدد١

ٝٽا  َكدسضٶا  إفب  ؼبتداز  ٖٚدصا .. اىبػدتٗسف  ايبًدس  ًب يًُعًَٛدات  أغاغد

 ًب ٚايبشددح اىبٗٓٝدد١ َػددتٜٛات بددأع٢ً ٚايتددعاّ َٚعددطًب, ثكدداًب ؾٗددِ

 اىبػتٗسف. ايبًس ًب ا٫ٖتُاّ شات اىبٛانٝع

 ؾهدط٠  ْػدتبعس  إٔ عًٝٓا: ايبعٝع بكٛي٘ إبطاِٖٝ. ز ٚبسٚضٙ عًّل

 أعدددطف ٫ ٚأْدددا اىبعدددامل, ضبدددسز٠ بايهدددبٌب يٝػدددا ٭ْددد٘ اىبكاتعددد١؛

ّْٓؿصٖا. َٚٔ اىبِٗ اٱؾاض٠  ٚنٝـ باىبكاتع١؟ اىبككٛز َا بايهبٌب
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 اىبددددد٪ثط اٱعددددد٬ّ خاقددددد١ اشبددددداضدٞ, ّبددددداٱع٬ إفب إٔ ع٬قتٓدددددا

ٞ  ا٭ٚضٚبددٞ) ـ  ْعددطف مل ع٬قدد١ ( ٚا٭َطٜهدد  بعددس,  ْٴددسٜطٖا  نٝدد

 ٚمل ,"َددِٓٗ ْطٜددس" َددا ْاؾددص٠ َددٔ َعٗددِ ْتعاَددٌ ايػايددب ًب ؾددٓشٔ

 ".َٓا ٜطٜسٕٚ َا" با  بططم إيِٝٗ ايتكط  بعس ْؿّهط

ٔ  ْدسؾع  يهٓٓدا  ؛"ضبت١ًُ غًبٝات" َٔ خًٛؾا ْتذٓٸبِٗ؛ عبٔ  مثد

ً  خػداض٠  ًب شيو ٔ  ايهدج إفب  ًْتؿدا  ٫ٚ". اىب٪ندس٠  اٱػبابٝدات " َد

 ا٭سدساخ  ٚغداعات  اسبطدد١  ا٭ٚقدات  ًب إ٫ ايسٚي١ٝ اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ

 .  ايػاخ١ٓ

 ٔ ُٸٔ ايجكداًب  يًتٛاقددٌ اغدرتاتٝذ١ٝ  إفب حباددد١ عبد  آيٝددات تتهدد

 حبٝدددح ايعاىبٝددد١, اٱعددد٬ّ ٚغدددا٥ٌ َدددع يًتعاَدددٌ سسٜجددد١ ٚإددددطا٤ات

ّ  َػدتُط٠,  َت١ٓٝ ع٬ق١ بٓا٤ ع٢ً تػاعس  أٖدساف  ذبكٝدل  عًد٢  تكدٛ

 يتكددسِٜ ايتٛاقددٌ غددٗٛي١ َددٔ غددتُّهٓٓا أْٗددا ٚاىبٗددِ تددطف, نددٌ

ً  ايطمسٝدد١ ) ُْبطْددا  ٚدٗدد١   ا٭سددساخ؛  غددد١ْٛ  عٓددس ( ايطمسٝدد١  ٚغدد

 عٓدسَا  اىبُبًَٛٝد١  ٚازٸعدا٤  ايتدربّ  سدا٫ت  َٔ ٖصا ايهجً ٚغٝذٓبٓا

 ايٓٝد١  غد٤ٛ  اؾدرتاض  ًب ٜٴٓكدؿٓا.. يهدٔ اىببايػد١    مل اٱعد٬ّ  إٔ ْط٣

ـ  ا٭دٓبٝد١؛  اٱع٬ّ ٚغا٥ٌ ًب ٚايتككس ّ  سدادعٶا  غدٝك  تعآًَدا  أَدا

 ؾػددازٖا, ٚؾهددض سهَٛاتدد٘ قددس اْتكددس  ايػطبددٞ .. ٚاٱعدد٬ّ َعٗددا

 نسْا؟ َٴتشٝٸع أْ٘ ْعتكس ؾًُاشا

ٌ  ٖٓداى  حبًٟ إٔ سػاّ. ّ ٚأناف َدا   غطبٝد١  إع٬َٝد١  ٚغدا٥

 ٚتًتدددعّ اشبدددرب, ْكدددٌ ًب َٚعددداًٜ ٚاسدددرتاّ, َكدددساق١ٝ يدددسٜٗا ظاٍ

ٌ  ٚيهٔ باْؿتاح؛ َعٗا ايتعاٌَ اىب١ٓٗ, َٚٔ اىبُهٔ بؿطف  ايٛغدا٥

ؾُٔ  _عٓكطٟ ٚبؿهٌ_ ٚاىبعتكسات ا٭زٜإ تٗادِ اير اٱع١َٝ٬

 ايهددددطٙ, تٓؿددددط ٭ْٗددددا َعٗددددا؛ ايتعاَددددٌ أْدددد٘ ٫ مبهددددٔ ايٛانددددض

 ٖدصٙ  ًب ايؿدُؼ  ٚندٛح  ٚاندش١  ٚا٭خ٬قٝد١  ايكدشؿ١ٝ  َٚعاًِٜٖ
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ٔ  ا٭ددٓ   اٱعد٬ّ  َع ايتعاٌَ ٚغٝاغ١ .ا٭َٛض ٕ  إٔ ٫ مبهد  تهدٛ

 يكٓددٛات َكدداتعٕٛ ٬ًأقدد ٚعبددٔ. ا٫عدد٬ّ ٚغددا٥ٌ زبُٝددع َؿتٛسدد١

٫  ؾًُددا  ٚأخٛاتٗددا, اىبٓدداض َجددٌ اٱٜطاْددٞ, ايؿًددو ًب تػددبض عطبٝدد١

 باىبجٌ؟ٸ! ا٭دٓ  اٱع٬ّ ْعاٌَ

ٌ  عًد٢  ا٫عتُاز ُْبط١ٜ إٔ ٚنُا: اىبٛغ٢ َػؿط. أ ٚقاٍ  ٚغدا٥

ٕ ... ٚايٛغد١ًٝ  ازبُٗدٛض  بدـب  ايع٬قد١  ذبسٸز اٱع٬ّ  ايُٓبطٜد١  ٖدصٙ  ؾد 

ٌ  بـب ايتبازي١ٝ ايع٬ق١ تسضؽ قس ٔ  اىبدتًؿد١  اٱعد٬ّ  ٚغدا٥  سٝدح  َد

 ..  اىبعًَٛاتٞ ايتسؾل ادباٙ

 عًد٢  اٱعد٬ّ  ٚغا٥ٌ يكسض٠ تؿػ١ًٜ ض١ٜ٩ ٖٞ.. أع٬ٙ ٚاىبكس١َ

ٟ  اٱتاض بٓا٤  يدس٣  َٚػتػداًغا  َُٗٝٓٶدا  اٱتداض  ٖدصا  يٝكدبض .. اشبدرب

 .. ايسٚيٞ ايعاّ ٚايطأٟ ا٭خط٣ ايكٓٛات

ٞ  اٱعد٬ّ  َع ايهرب٣ ٚقهٝتٓا  ا٭ظَدات  ًب ذبسٜدسٶا  ايربٜطداْ

ِٸ َٚدددٔ.. اىبػًدددٍٛب اٱتددداض بٓدددا٤ ٖدددٞ إٜدددطإ؛ َدددع ا٭خددد٠ً  سؿدددس ثددد

أٚ  اٱتداض  ٖصا يسعِ ٚسكا٥ل بطاٖـب يتهٕٛ ٚا٭سساخ ايتساعٝات

 ..ايٓٗا٥ٞ ا٫غتٓتاز

.. ايؿددٝعٞ ايػددي ايكددطاع عًدد٢ ايٛغددا٥ٌ ٖددصٙ ضّنددعت سٝددح

 خدددد٬ٍ أٚ َددددٔ اٱع٬َٝدددد١, بٛغددددا٥ًٓا( عبددددٔ) ْػددددتطع مل بُٝٓددددا

ٟ  إتداض  ذبسٜس َٔ ا٭دٓب١ٝ ايٛغا٥ٌ ًب ايؿطز١ٜ اىبؿاضنات  إخبداض

 .  ايػابك١ يٮسساخ

 ايدددصٟ ٖدددٛ اٱتددداض  ٖٚدددصا.. إضٖدددابٞ ٭ْددد٘ أ عدددسّ؛ ايُٓدددط لبدددط

ٝٽدددا خطابٶدددا لبتًدددو يدددٛ نٓدددا) ٜٓبػدددٞ ندددإ .. ٜػدددٛز إٔ( َددد٪ثطٶا زٚي

.. ايػدددعٛز١ٜ ايػدددؿاض٠ أسدددساخ بعدددس ٫ًمشدددٛ أنجدددط آخدددط إتددداض َدددع

 صبدددطز  َدددٔ ٫ًبدددس  ,(يٲضٖدددا  ضاعٝددد١ زٚيددد١  إٜدددطإ إٔ) ًب ٜتُجٸدددٌ

 .زبًَٛاغ١ٝ َؿه١ً
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٘  إع٬َٓا ٘  دٴًّد ٌ  َٛدد ٕ .. إفب ايدساخ ٕ  إٔ ايٛقدا  ٚسدا  يٓدا  ٜهدٛ

 ؾاعٌ. خاضدٞ قٛت

ٞ  ٚتػا٤ٍ ز. ٞ  عًد ـ  :اسبداضث ٔ  نٝد ٔ  ايبشدح  مبهد ٘  عد  ع٬قد

 تؿدددٜٛ٘ ٚا٭خدددً ا٭ٍٚ ٖٚسؾددد٘ ُٖددد٘ إعددد٬ّ َدددع أٚ إػبابٝددد١ َتٝٓددد١

 ندددٌ ٚتُٗدددٝـ تٴدددصنط, ٫ ايدددر غدددًبٝاتو ٚتهددددِٝ مسعتدددو,

 تددداضؽبٞ, عدددسا٩ِٖ. غدددًبٝات إفب سكا٥كٗدددا قًدددب بدددٌ ؛وإػبابٝاتددد

ِ  ٚيبٓٗر, َٚككٛز, ٕ  ٖٚد ِ  ٜػدتدسَٛ ٟ  إع٬َٗد  ندس  عاىبٝٽدا  ايكدٛ

 ايؿطٜؿـب, اسبطَـب سان١ٓ اىبًُه١ ٚ٭ٕ بايصات. ايػي اٱغ٬ّ

ٔ  َٓٗدا,  يًٌٓٝ أعِٝٓٗ ْكب ٚنعٖٛا ؾكس اىبػًُـب؛ نٌ ٚقب١ً  َٚد

ٍ  ؾد٬  ٚزغتٛضٖا؛ ٚؾعبٗا, سهَٛتٗا, ٛٸ ِ  ضباٚيد١  عًد٢  ْٴعد  إقٓداعٗ

 أسٛايٓددا ْٴكددًض إٔ عًٝٓددا بددٌ ٚاىبػدد١٦ٝ؛ اىبػٝػدد١ قٓاعدداتِٗ يتعددسٌٜ

 يٓددا يٝهددٕٛ ٚاٱع٬َٝدد١؛ ٚا٫دتُاعٝدد١, ٚا٫قتكدداز١ٜ, ايػٝاغدد١ٝ,

 إقٓاع١ٝ. دسي١ٝ ٚق٠ٛ اٯخط َع سٛاضْا ًب َكساق١ٝ

ٔ  اىبدددددعضٚع ًب ٖدددددصا ايكدددددسز  هبٝدددددس. ٜٚدددددط٣ ز  أْددددد٘ مبهددددد

ٝٶددددا؛ ٚاىببتعجددددات اىببتعددددجـب َددددٔ اىبدتكددددـب اغددددتجُاض  يتأغددددٝؼ ساي

 َكددددددداح شبسَددددددد١ يٛبٝدددددددات ٚتهدددددددٜٛٔ إع٬َٝددددددد١, َٓكدددددددات

 .اىبًُه١

 خطدددا  إفب تؿهٝدددو ايٛابدددٌ أْٓدددا حبادددد١   خايدددس. أ ٜٚعتكدددس

٘  اٱع٬ّ ٍ  اٯٕايػطبدٞ   اٱعد٬ّ  ايػطبٞ, ؾُا ٜططسد  ايػدعٛز١ٜ  سدٛ

٘  غبل ٕ  ٚتطسد ٔ   ًب ايػدعٛزٜٛ ٕ    ٖاؾدتاقاتِٗ؛ ٚيهد  ٖدصٙ ا٭ٜداّ ؾد 

ٞ  ٚؾد٤ٞ  إٜدطإ,  َدع  ايع٬قدات  قطدع  ا٭بدطظ  ايعاىبٞ اسبسخ إٔ  تبعد

 ٚاىبكا٫ت. ا٭خباض ٚإٜطإ ايػعٛز١ٜ تتكسٸض

ٛٸض ٕ  قددداح بدددٔ اهلل عبدددس. ز ًٚب تكددد  اٱعددد٬ّ اسبُدددٛز, ؾددد 

ٔ  بعٝدسٶا  خطابد٘,  ٜتػٝٸدط  إٔ ٫بدس  ايػعٛزٟ  أٚ اجملاًَد١,  ايدتشؿِب  عد
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ّ  ايطأٟ أَاّ بايصات نعًٝؿا, َٛقؿٓا أقبض ؾكس ٞ  ايعدا  . ىبداشا .ايػطبد

 اسبكٛم؟ ٚأخص اسبهٛض ًب ق٠ٛ ٜعزاز أَآَا ٚايعامل نصيو عبٔ

 ًب اسبُددٛز إفب أْدد٘ ْاقددط بددٔ عبددساهلل. ز نددصيو ؾكددس أؾدداض

 مبهدددٔ إٜدددطإ, َدددع بع٬قتٓدددا اشبدددام ٚا٫تكددداٍ اٱعددد٬ّ صبددداٍ

 :ًٜٞ قبا اٱقطاض

 اٱعدد٬ّ ًب ايعطبٝدد١ بايًػدد١ ايػددعٛزٜـب َؿدداضنات َددٔ   َددا -1

ٔ    َدا  ٚبايصات دسٽا, دٝس بايعطب١ٝ ايٓاتل ٍ  َد  ايدرباَر  خد٬

 حبُدس  دٝسٕٚ ٚضباٚضٕٚ ضبًًٕٛ ٚيسٜٓا.  ٚاٱخباض١ٜ اسبٛاض١ٜ

 . اهلل

 ؾكدس  أٚ ٤٫ٚ, ًَهٝد١  ايػدعٛز١ٜ  اٱعد٬ّ  َ٪غػدات  َٔ   َا -2

 دٝدس٠  دٗدٛزٶا  ؾكدسٸَا  شنطٙ شاتد٘,  ايػابل ايػٝام ًب غاضت

 قكٸددطت يهددٔ أٚ سٛاضٜٽددا؛ إخباضٜٽددا, ا٭سددساخ" تػطٝددات" ًب

 اٱعدد٬ّ ٚخكٛقٶددا ا٭ظَدد١," َعازبدد١" عددٔ ٫ًإنبددا اىب٪غػددات

 َدددٔ ٜدددتُّهٔ مل سٝدددح ايتهًٝدددـ؛ ٖٚدددٛ َٓددداٍب  ايطمسدددٞ,

ٟ  يًذُٗدٛض " اىبعطؾٝد١ " ا٫ستٝادات َٛانب١  ٚايعطبدٞ,  ايػدعٛز

ٔ  َٚد٪ثط٠  ؾعٸايد١  لبداشز  تكسِٜ ٜػتطع ٚمل ٍ  َد  ايدرباَر  أؾدها

ٌٸ ٚقاض. ٚاسبٛاض١ٜ اٱخباض١ٜ غً ٚاٱشاع١ٝ ايتًؿع١ْٜٝٛ ُٸ٘ د ٖ 

 .سٛاضٜٽا عًٝٗا ٚايتأنٝس إخباضٜٽا, ايطمس١ٝ اىبٛاقـ تطزٜس

 غددددً بايًػددددات َٚ٪غػددددات أؾددددطازٶا ايػددددعٛز١ٜ ٚاىبؿدددداضنات

ً  ًب ٚندش١ً  ددسٽا,  ق١ًًٝ ايعطب١ٝ ٔ  ٚمل ؾٝٗدا,    يبدا  ندج  تدتُّه

ٞ  ايجاْٝد١,  ايتًؿعْٜٛٝد١  ايكٓا٠ ـ  َٓداٍب  ٖٚد ٔ  ٖٓدا,  ايتهًٝد ّ  َد  ايكٝدا

 . ؾعٸاٍ بسٚض
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 ازبٗددد١  يتهدددٕٛ تاض٥ددد١,  تبدددسٚ اسبادددد١   ندددصيو, ٚا٭َدددط

 سكدددٝؿ١ ٱزاض٠" َعًٓددد١" خًٝددد١" ٚاٱعددد٬ّ ايجكاؾددد١ ٚظاض٠" اىبػددد٪ٚي١

 تددداضٜذ َدددٔ اىبُٗددد١ ايتاضؽبٝددد١ اىبطسًددد١ ٖدددصٙ ًب ايػدددعٛزٟ يٲعددد٬ّ

 . ٚايتكِٜٛ ٚاٯيٝات, ايط١ٜ٩, َػتٜٛات ع٢ً ٚشيو ب٬زْا,

 أَاَٗددا ايؿددطم إتاسدد١ َعًٓدد١؛ اشبًٝدد١ تهددٕٛ إٔ َددٔ ٚايػددطض

 . ًَٚشَٛباتٗا َٚط٥ٝاتٗا,  ازبُاًٖ, تطًعات يتتًك٢

ًٶا ٜددط٣ ز  ٜطّنددع ايػطبددٞ ايكددشاف إٔ اٱعدد٬ّ ْكددط. ّ.ٚأخدد

 اسبددسخ, َهددإ زٚيدد١ أٟ ًب هلددِ اىبٛاددد٘ يٲعدد٬ّ ايؿعددٌ ضز٠ عًد٢ 

 ؾٗددصا اسرتاؾٝدد١؛ ٚايدد٬ ايهددعـ بٗددصا احملًددٞ اٱعدد٬ّ نددإ ؾدد شا

 !!ايكه١ٝ َٔ َٛقؿِٗ تععٜع ًب ٜٳكٵبټ

ٕ  إٔ ٚاىبؿددددطٚض  اٱَهاْددددات:  ًب َددددٛاٍظ إعدددد٬ّ  يٓددددا ٜهددددٛ

 ٚدٗدد١ ايػددعٛز١ٜ تددربظ ستدد٢... إخل/  اىبازٜدد١/ اىبعطؾٝدد١/  ايؿهطٜدد١

 !!يبذٛد١ غً اعتعاظ بهٌ يًعامل ُْبطٖا
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6102

  :٘ٔاملالمح السٜٔط٘ للنٔصاى 

 ًب ايػدعٛز١ٜ  ايكبإ ًَدكٶا يًُٝعاْٝد١  غامل ضبُس. ز عطض

 اسبهَٛددد١ ايؿدددطٜؿـب اسبدددطَـب , تطدددطٸم ؾٝددد٘ ٭َدددط خددداز2016ّ

ٍ  ًَٝداض  (840) باعتُداز   اٱقد٬سات  ٚإددطا٤  ايعاَد١,  يًٓؿكدات  ضٜدا

 َٚايٝددددد١, اقتكددددداز١ٜ,ص  2020 – 2016ط  َدددددٔ اعتبددددداضٶا ايتايٝددددد١

 ايٓؿطٝددد١, يًُؿدددتكات اسبهدددَٛٞ ايدددسعِ َٚطادعددد١ ٖٚٝهًٝددد١,

 ٚايػطاَدات  ايطغّٛ َٚطادع١ تػعًٖا, ٚإعاز٠ ٚايهٗطبا٤ ٚاىبٝاٙ,

 ايٓؿاتات َٔ صبُٛع١ ٚتطح دسٜس٠, ضغّٛ ٚاغتشساخ اسباي١ٝ,

 ايتٓؿٝص ًب ايتسضز َطاعا٠ َع يًدكدك١, ا٫قتكاز١ٜ ٚايكطاعات

 .قاز١َ غٓٛات 5 خ٬ٍ

  :بايتؿكٌٝ اٱدطا٤ات ٖصا ٚتٓؿٝص

ٌ  ٚتهًٝؿٗدا  اىباي١ٝ, ٚظاض٠ ًب ايعا١َ يًُاي١ٝ ٚسس٠ إْؿا٤ -1  بايعُد

ٔ  ايعاّ, اىبٝعا١ْٝ غكـ ذبسٜس ع٢ً ٍ  َد  إتداض  ًب ٚندعٗا  خد٬

ّ  عًد٢  ٚايتأنٝدس  ,(غدٓٛات  ث٬خ) اىبس٣ َتٛغٌب  بٗدصا  ا٫يتدعا

 .ايػكـ

 ٚايبددس٤ ٚتٓؿٝددصٖا, يًسٚيدد١ ايعاَدد١ اىبٝعاْٝدد١ ٚإعددساز َطادعدد١  -2

ٍ  بايتٓؿٝص ّ  خد٬ ٞ  ايعدا ً  بتطبٝدل  ,2016 اىبداي  اٱؾكداح  َعداٜ

 .ايسٚي١ٝ اىبُاضغات أؾهٌ ٚؾل يًُٝعا١ْٝ ٚايتدطٌٝب
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ٔ  ايطأمسدايٞ,  اٱْؿدام  نؿدا٠٤  ضؾع -3  اىبؿداضٜع  َطادعد١  شيدو  َٚد

 ايددٛتي ايربْدداَر ٚغددٝعٌُ ٚأٚيٜٛاتٗددا, ْٚطاقٗددا اسبهَٛٝدد١

 قددددسض ايددددصٟ) ايعاَدددد١ ازبٗددددات ًب اىبؿددددطٚعات إزاض٠ يددددسعِ

 ازبٗددات ناؾدد١ َددع ,(َدد٪خطٶا ايددٛظضا٤ صبًددؼ قددطاض بتأغٝػدد٘

 اىبايٞ ايعاّ َٔ ابتسا٤ ا٭َط ٖصا ذبكٝل ع٢ً اىبع١ٝٓ ٚا٭تطاف

2016. 

ٞ  اٱْؿدام  نؿدا٠٤  ضؾع -4 ـ  يًسٚيد١  ايتؿدػًٝ ّ  بدايتَٛبٝ  ٚا٫غدتدسا

 آيٝدات  ٚتطٜٛط اسبه١َٝٛ, اشبسَات تكسِٜ ًب يًتك١ٝٓ ا٭َجٌ

 .ايطقاب١ ٚتؿعًٝٗا

 ايطٚاتدددب, خاقددد١ ازباضٜددد١, اىبكدددطٚؾات تٓددداَٞ َدددٔ اسبدددسٸ -5

 ًَٝداض  (450) بًػا اير سهُٗا, ًب َٚا ٚايبس٫ت ٚا٭دٛض,

 .باىبٝعا١ْٝ اىبعتُس٠ اىبكطٚؾات عٔ% 50 ٚتعٜس ضٜاٍ,

ّ  ذبسٜح َٔ ا٫ْتٗا٤ -6  اسبهَٛٝد١؛  ٚاىبؿدرتٜات  اىبٓاؾػدات  ُْبدا

 .ايسٚي١ٝ اىبُاضغات أؾهٌ يًاعٞ

 .ايسٚي١ ٚآيٝاتٗا أقٍٛ إزاض٠ َٓٗر ذبػـب -7

 ايؿدؿاؾ١ٝ,  َعاًٜ ٚؾل اىباي١ٝ ٚأزٚاتٗا ايػٝاغ١ أٖساف تطٜٛط -8

 ٚايتٛدٗدددددات ا٭ٖدددددساف ٚتطاعدددددٞ ٚاسبٛنُددددد١, ٚايطقابددددد١,

 .ٚايبعٝس ٚاىبتٛغٌب, ايككً, اىبس٣ ع٢ً ٚايت١ُٜٛٓ ا٫قتكاز١ٜ

 ايكازَدد١ اشبُػدد١ ا٭عددٛاّ خدد٬ٍ ايددبرتٍٚ عًدد٢ ا٫عتُدداز تكًٝددٌ -9
 َددددٔ صبُٛعدددد١ تددددطح _ 2016 اىبددددايٞ ايعدددداّ َددددٔ ٚابتددددسا٤_

 ٚتددددصيٌٝ يًدكدكدددد١, ا٫قتكدددداز١ٜ ٚايٓؿدددداتات ايكطاعددددات

ّ  ٚايبًٚقطاتٝد١  ٚايتُٓبُٝٝد١,  ايتؿطٜع١ٝ, ايعكبات  ايكطداع  أَدا

   اشبام.

 ايتُٜٓٛدد١  ٚايددرباَر  اىبؿدداضٜع  ًب ي٬غددتجُاض  ا٭ٚيٜٛدد١  إعطددا٤ -10

ّ  اير ٔ  ربدس ٌ  اىبدٛات  ايتعًدِٝ,  نكطاعدات  َباؾدط,  بؿده
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 ٚاىبٝاٙ ٚايبًس١ٜ, ٚا٫دتُاع١ٝ, ا٭١َٝٓ ٚاشبسَات ٚايكش١,

 ٚايتعدددا٬َت ٚايطدددطم, ٚايهٗطبدددا٤, ايكدددشٞ, ٚايكدددطف

 ٜهؿدددٌ َدددا ٚندددٌ ايعًُدددٞ, ايبشدددح ٚزعدددِ اٱيهرتْٚٝددد١,

 .يًُٛاتٔ اي١َٝٛٝ اسبٝا٠ لبٌب ذبػـب

ٞ  ايسعِ َطادع١ -11 ٌ  ٚتكُٝٝد٘,  اسبهدَٛ ِ  َُٓبَٛد١  ٚتعدسٜ  زعد

 تػددعًٖا, ٚإعداز٠  ٚايهٗطبددا٤ ٚاىبٝداٙ,  ايبرتٚيٝدد١, اىبٓتذدات 

 ايكاز١َ. أعٛاّ اشبُػ١ خ٬ٍ ايتٓؿٝص ًب ايتسضز ٜٚٴطاع٢

ّ  َػتٜٛات َطادع١ -12  ٚاغدتشساخ  اسبايٝد١,  ٚايػطاَدات  ايطغدٛ

 يتطبٝدددل اي٬ظَددد١ ايرتتٝبدددات ٚاغدددتهُاٍ دسٜدددس٠, ضغدددّٛ

 عًدد٢ إندداؾ١ٝ ضغددّٛ تطبٝددلإفب  باٱندداؾ١ ايكُٝدد١, نددطٜب١

 .ٚعبٖٛا نايتبؼ ايهاض٠ ٚايػًع ايػاظ١ٜ اىبؿطٚبات

      قةةةةةساٛٗ يف أبعةةةةةاد املٔصاىٔةةةةة٘ ّاىعهاضةةةةةاتَا علةةةةةٙ اجملتنةةةةةع

 الطعْدٖ:

 عددداّ ىبٝعاْٝددد١ اٱْؿدددام ايعجُدددإ إٔ تكدددسٜطات خايدددس. ّ أٚندددض

 ًَٝدداضٶا, 97; ايؿعًددٞ اٱْؿددام ٚبًددؼ ًَٝدداضٶا, 82: ناْددا 4237

 ًَٝاضٶا.. 337 بعٜاز٠

 ٚبًػدا  ًَٝداضٶا,  937 ناْا 4237 يعاّ اٱٜطازات ٚتكسٜطات

 ًَٝاضات. 329 قسضٙ باغبؿاض ًَٝاضات, :82 ايؿع١ًٝ اٱٜطازات

إفب  ًَٝددداضٶا 367 ايتكدددسٜطٟ ايدددطقِ َدددٔ ايعذدددع اضتؿدددع ٚبدددصيو

 ًَٝاضٶا. 589 اسبكٝكٞ ايطقِ

ّ  ًب ا٫عبطاؾات ٖٚصٙ  ٫ إش ىبعازبتٗدا؛  ٚقؿد١ إفب  ذبتداز  ا٭ضقدا

ٔ  دس٣ٚ ٔ  أنجدط  ؾٝٗدا  ا٫عبدطاف  ٜبًدؼ  خطد١  َد  ٜٚكدعب ..  ٪42 َد

 ؾعٸاٍ. بؿهٌ ايت١ُٝٓ إزاض٠ َعٗا
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 َػتٜٛات:   ث٬ث١ ًب ا٭زا٤ نؿا٠٤ ضؾعإفب  ٖٚٓاى ساد١

 الدعه:   نفاٛٗ زفع 

ٖدصا   ٜٚػتسعٞ اسبكٝكٝـب, َػتشكٝ٘إفب  ايسعِ إٜكاٍ ٚتعي

 َٚهاؾشد١  ا٫دتُداعٞ,  ايهُإ بطاَر نؿا٠٤ ضؾع بايهطٚض٠

ٔ  ٚغًٖدا  ٚايطاقد١  ايٛقٛز أغعاض ضؾع َكابٌ ٚايبطاي١, ايؿكط  َد

 اىبسع١َٛ. ايػًع

 ايددددٛتٔ ىبددددٛاضز إٖددددساض اىبٓؿًددددا ايددددسعِ إٔ ْعددددرتف إٔ ٚػبددددب

 أَدط  ٖٚدصا  اسبكٝكدٞ؛  بػدعطٖا  ايػدًع  تٴباع إٔ ٚػبب ٚا٭دٝاٍ,

 اىبكابٌ, ًٚب..  ؾكٌب ايكشٌب ايعَٔ ًب ٚيٝؼ ظَٔ َٓص ب٘ ْٓازٟ

 بؿددددهٌ اسبكٝكددددٝـب إفب اىبػددددتشكـب ايددددسعِ بتٛدٝدددد٘ ْٓددددازٟ

 ايتهدِ. أعبا٤ ىبٛاد١ٗ َباؾط؛

 ضؾدع  ىبٓدع  ايتذٸداض؛  عًد٢  ايطقابد١  َػدت٣ٛ  ضؾدع  بايتٛاظٟ اىبِٗ َٚٔ

ِ  سػدٝب, أَدا ضؾدع    ٫ٚ ضقٝدب  زٕٚ اىبٓؿًدا  ا٭غعاض  ؾكدٌب  ايدسع

 ؾازح. ؾدطأ َتٛاظ١ْ غٝاغ١ بسٕٚ

 اإلىفام: نفاٛٗ زفع   

 ٚغددً اىبباؾددط ايعا٥ددس ٚتعُبددِٝ ا٭ٚيٜٛددات, إزاض٠ سػددٔ ٚتتطًّددب

ِ  ٚأسس..  ٜٴٓؿل ضٜاٍ نٌ َٔ اىبباؾط  احملدٛض  ٖدصا  ًب ا٭َدٛض  أٖد

 َددٔ ٫ًبددس اىبعطؾدد١ اَددت٬ىإفب  ٚايػددعٞ ايتددٛتـب, أزٚات تؿعٝددٌ

 اغت٦ذاضٖا.

 الدّل٘:   استٔاطٔات اضتجناز نفاٛٗ زفع 

 ٔ ٟ  َدد  ٚعدددسّ ا٫غددتجُاض,  ًب اىبدددداتط زضدددات  تٜٓٛدددع ايهددطٚض

..  ٚايعٛا٥دددس  اىبدددداتط  َٓدؿهددد١ ايػدددٓسات  بؿدددطا٤  ا٫نتؿدددا٤

 َجدددٌ ايعاَددد١, ايكدددٓازٜل َدددٛاضز عًددد٢ ٖدددصا ندددصيو  ٜٚػدددطٟ

 ٚغًٖا. ا٫دتُاع١ٝ, ٚايتأَٝٓات ايتكاعس,
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 ظبدس  اىبٝعاْٝد١ إفب  ايعٜٛٔ إفب أْ٘ بايُٓبط عبسايًطٝـ. ز ٚأؾاض
 طبككددات سٝددح َددٔ غددابكتٗا عددٔ تددتػً مل أْٗددا _اسبُددس ٚهلل _

 ٖٚدٛ أَدط   ازبسٜدس٠,  اىبؿاضٜع تػٝٸط طبككات ايصٟ ؾكٌب ايت١ُٝٓ,

٘ٹ  مل ايدر  يًُؿداضٜع  ايػدابك١  اىبدككدات  إٕ سٝح تبعٞ؛  بٴعدس  تٓتد

ٍٸ  ناًَد١؛  ايسٚيد١  َٝعا١ْٝ تكطٜبٶا تٴُجٸٌ  إزاض٠ نؿدا٠٤  ٖدصا عًد٢   ٜٚدس

 ايُبطٚف. َع اىبتٛاؾك١ اىبٝعا١ْٝ

ٌ  ايهؿا٠٤, يطؾع نإ اشبسَات بعض ضغّٛ ٚضؾع ّ  َجد  ضغدٛ

ٔ  ايدر ْتذددا  اىبٝداٙ   حبهددِ) ؾٝٗدا  ؾداضناٴ  ٚتٓٝدد١ اغدرتاتٝذ١ٝ  عد

   .(ا٫غرتاتٝذٞ ايتدكل

 سؿُبٗدا  _ زٚيتٓا ناْا ؾ شا ؛ احملٝط١ بايُبطٚف ٜتعًل َا أَا

 ؾددسا٤ ؾددٓشٔ هلددا, َعٝٓدد١ ايطغددّٛ ٖٚددصٙ قددعب١, بُبددطٚف كبددطٸ _اهلل

ٝ  ْػدتهجط  ٚعبٔ اسبسٚز, ع٢ً بطٚس٘ ٜؿسٟ َٔ ٖٚٓاى هلا,  ٬ًقًد

 اىباٍ. َٔ

 احملٝددا عًدد٢ ٚدٗد١ ايُٓبددط ا٭خدد٠ً بكٛيدد٘: إشا  َػدداعس. ز ٚعًّدل 

٘  ْتشدسخ  َا يهٔ ... ْػتطٝع قبا َعٗا ؾهًٓا ايسٚي١ استادا  عٓد

  عًٝ٘: غٝذتُع اىبٛاتٔ إٔ

ً  بططٜكد١  تايت٘ أّ َباؾط٠ ناْا غٛا٤ عاي١ٝ, ضغّٛ -  غد

 . َباؾط٠

 ايػددددًع نددددٌ ًب دددددسٽا نددددبً ٚبؿددددهٌ َتّٛقددددع غدددد٤٬ -

 َددٔ ابتددسا٤ آثدداضٙ اىبددٛاتٔ غددٝذس َٖٚٛددا ا٫غددت٬ٗن١ٝ,

  ايؿٗط. ٖصا

  ايبس٫ت. بعض تّٛقـ ْتٝذ١ بعهِٗ؛ ضٚاتب ًب اغبؿاض -

ٌ  شٟٚ َٔ ايهجً َطتبات نؿا١ٜ عسّ -  ًب احملدسٚز  ايدسخ

 بٝٛتِٗ. ع٢ً اٱْؿام
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ِ  إٔ اسباضثٞ خايس. أ َٚٔ دٗت٘ ٜعتكس ٟ  اٱْؿدام  سذد  ايػدعٛز

 زؾاعٝددد١ ْؿكدددات ٚددددٛز ضغدددِ _اىبانددد١ٝ  اشبُدددؼ ايػدددٓٛات خددد٬ٍ

 بايتشدسٟ,  تػدُٝتٗا  نُا أعذدبي  ٜسعٛ إفب ا٫ت٦ُٓإ, _ٚسطب١ٝ

ٟ  َا غبل, ع٢ً ؾٗٛ ٜبي ٍ  ايتشتٝد١,  ايبٓٝد١  ٜٚػدص  اىبباؾدط  ٚايٛقدٛ

ٌٸ بعس بايكهاٜا اىبٓٗو ايػعٛزٟ إفب اٱْػإ  . اير مل تٴش

 .. ٚتٛانعٶا دبطزٶا ٚؼبتاز نبً, ذبس  ايتشٍٛ ٚخط١

 ايدددسخٌ َكدددازض تٜٓٛدددع) اهلدددسف ٖدددصا ٚقدددـ ايعدددسٍ َدددٔ إٕ

 اىبعكددس٠ ايرتنٝبدد١ سكٝكدد١ َددع ٜتٓاغددب ٚقددًؿا( ايكطدداعٞ ٚايتٜٓٛددع

 ٚأٜهٶدددا. إفب ايٓددداتر يًٛقدددٍٛ ايعُدددٌ ًب اىبعكدددس٠ ٚايعًُٝدددات يًٓددداتر

 . إسساثٗا اىبطاز ايهرب٣ ايتش٫ٛت تعكٝس اسرتاّ بساؾع

ّ  ايعُل َٔ قسضٶا ٜٚتطًّب بٟٓٝٛ, إْ٘ ٖسف  ؾشدل  عٓدس  ايد٬ظ

ٍ  َػداض  ذبهِ اير ٚاىبتطًبات اىبتػًات قا١ُ٥  إفب اهلدسف  ايٛقدٛ

 .(ايٓاتر) ايٓتا٥ر ٚذبكٝل

 ايػٝاغدد١ َسضغدد١ عًدد٢ َٓؿددتض ( زضددد582١) ذبًٝددٌ إدددطا٤ إٕ

ٞ  ٚايٓكددس ايعاَدد١  ايب٦ٝدد١  بتشًٝددٌ ٜػددُض  ايددصٟ اسبددسٜح, ايتؿددطٜع

 عًد٢  غٝػداعس  اىبعطؾد١؛  صبتُعدات  ب٦ٝدات  َع( أٜهٛيٛدٝٽا) اىبكاضٕ

 . ايكطاضات ٚؾشكٗا دٛز٠ قٓاع١ ٯي١ٝ ض١ٜ٩ تٛيٝس

ِ  اٱزاض١ٜ اىبساضؽ َٔ ٚايهجً ٌ   تدسع  ايتؿدطٜع١ٝ  ايبٓٝد١  ذبًٝد

 ؾعايٝدد١ ٜتددٝض أٜهٛيٛدٝٽددا ٬ًذبًددٝ" ايددسخٌ تٜٓٛددع" ٚتٛيٝددس سبددسٚخ

 َُٓبَٛدددد١ عددددٔ اىبٓبجكدددد١ ا٭تددددطاف, اىبتعددددسز٠ اٱزاضٜدددد١ اىبُٓبَٛدددد١

 ايكٛاعدس  تٓكدٝب  ىبٛانبد١  باغدتُطاض؛  ذبدسٜجٗا  ٜٚتدٝض  ايتؿطٜعات,

 . اىبػاضات ٚتكٜٛب ايبٓا١ٝ٥

 َددٔ با٭دددٌ ايددٓؿٌب بٝددع َتاسٶددا نددإ: اىبطؾددس َطؿددط. أ ٚقدداٍ

 ٚيكدس ...  ٚاثٓتـب غ١ٓ ٚىبس٠ نب٠ً, بهُٝات options عكٛز خ٬ٍ
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 ؾدددٛم بطْدددا أغدددعاض ٚقدددًا سدددـب أخدددط٣ ٭غدددبا  بٗدددصا تايبدددا

 َجدددٌ ا٭َطٜهدددإ, اىبهددداضبـب يتشٝٝدددس ندددإ ٖدددسًب) ز٫ٚضٶا347

إفب  77 َددٔ ايددٓؿٌب أغددعاض ضؾعددٛا ايددصٜٔ ٖٚددِ , ايتشددٍٛب قددٓازٜل

 تكددّٛ إٔ كبٓٝٓددا نددِ..  ًب ا٭غددعاض ٜتشّهُددٕٛ ٚاىبهدداضبٕٛ .(369

 بأغددعاض با٭دددٌ ايػددٛق١ٝ سكددتٗا ضبددع ٚبٝددع بددايتشٛٸٍب, اىبًُهدد١

 ..  غٓتـب ىبس٠ َطتؿع١

 ز٫ٚضٶا؛ (92) زٕٚ اغبؿهددا سددـب ايددٓؿٌب أغددعاض إٔ ٫سُبددٛا

غددطٜع  بؿددهٌ اىبدعْٚددات , ٚتطانُددا اهلبددٍٛب غددطع١ تعاٜددست

 ٚايكدددٓازٜل ايػُاغدددط٠ يدددس٣ آدًددد١ عكدددٛز ٚددددٛز ٚايػدددبب أٜهٶدددا؛

 ايدٓؿٌب  اغدت٬ّ  بططٜك١ بتػًٝٝٗا ٚقاَٛا ز٫ٚضٶا, (2;) ؾٛم بأغعاض

delivery .... 

ٕ  عبدددسايطهبٔ. ز.أ بُٝٓدددا أؾددداض   َكدددازض  تٜٓٛدددع ايعٓددداز إفب أ

 ايتػدددع اشبُػددد١ٝ ايتُٓٝددد١ خطدددٌب ندددٌ ًب ٖدددسًؾا ندددإ ايدددسخٌ

َٶا .. ٖٚٛ اٯٕ ٥٤ َٓص أٟ ايػابك١,  ايدر  ايعاؾدط٠  اشبط١ نُٔ عا

 ايتدطٌٝب. ٚيٝؼ ايتٓؿٝص ازبسٜس .. اىبِٗ ايعاّ ٖصا تبسأ

َٚدا   ٌَدا قبد   أبدٛ خايدس ًب ٖدصا ايؿدإٔ: قطأْدا      ؾٛظٜد١  .ٚقايدا ز 

ٌ  ا٭قٛاٍ؛ َٔ ايهجً ايعاّ هلصا اىبٝعا١ْٝ قسٚض بعس  ٚايتشًد٬ٝت  بد

 اىبٝعاْٝدد١, قددسٚض تددٛاضٜذ نددٌ ًب ٜٚطددطح َددا تددطح َددع اىبتؿدداب١ٗ,

ٔ , ايٓؿطٞ ايتأظّ غٓٛات ًب ٚبايتشسٜس ٍ  أبطظٖدا  َٚد  ٚاىببايػد١  ايكدٛ

 ايددسخٌ, َكددازض تٜٓٛددع نددطٚض٠ عًدد٢ ايكددٍٛ ٚتؿددسٜس ايكددٍٛ, ًب

 خدداّ, نُدداز٠ ايددٓؿٌب بٝددع َددٔ ايطٜعددٞ ايعا٥ددس عًدد٢ ا٫ضتٗددإ ٚعددسّ

% 80 اسبكٝكدد١ ًب عًٝدد٘ اىبطًددل ؾددب٘ ا٫عتُدداز ْػددب١ تتذدداٚظ ايددر

ٌ  بٓدعض  إ٫ ايٓػدب١  ٖدصٙ  تتععدعع  إٔ زٕٚ باىب٦د١,  ٔ  أقد  ضغددِ ايكًٝدٌ؛  َد

ٟ  ايعطَطّ ا٫قتكازٟ ايه٬ّ غٌٝ ٘  ايتؿدسم  ٚددط٣  ػبدط٣  ايدص  بد
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 ٖددصا ًٚب. بسًٜدد١ َكددازض ٚإػبدداز اىبكددازض, تٜٓٛددع قددٍٛ تهددطاض ًب

ٜٶدا  أغتعً ايػٝام ٘  ٬ًَتػدا٥  ضأ  ايدع٤٬َ  أسدس  َطٜدط٠  بػددط١ٜ  نتبد

 أغدد١ً٦ تٛؾددإ َددٔ قؿدد١ ؾٝدد٘ تٓدداٍٚ ّ,2008 عدداّ ايهتددا  َددٔ

 :اىبجاٍ غبٌٝ ع٢ً ؾٝ٘ قاٍ ّ,2016 عاّ غاض١ٜ َاظايا

ٌ  اىبًهٝد١  اهل١٦ٝ- ّ  ٖدصا  غدتهًؿٓا  ٜٚٓبدع  يًذبٝد  5600 ايعدا

ٕ  أُْٗدا  أعتكدس  نٓدا . ضٜاٍ ًَٕٝٛ ٕ  َدسٜٓتا ٕ  اقتكدازٜتا  يٓدا  ذبككدا

 اىبًٝددداضات عؿدددطات عًُٝٗدددا أْؿكدددا زٚيتٓدددا إٔ خكٛقٶدددا ,٬ًزخددد

ٔ  تبل ع٢ً ٚقسٸَتُٗا يتذٗٝعُٖا,  ٚقدسٸَا  يًُػدتجُطٜٔ,  شٖدب  َد

 اقتكدداز١ٜ, أعبددا٤ ٖٓدداى ناْددا ؾدد ٕ. ا٭غاغدد١ٝ ايبٓٝدد١ نددٌ هلددِ

 ا٭ضًَدد١ بٝددِٓٗ ؾًددٝؼ اىبددسٕ, تًددو ًب اىبكدداْع أقددشا  ؾًٝشًُددٗا

ُٸًددٗا ىبدداشا َكدداضٜؿِٗ, ؾًٝددسؾعٛا ٚاىبػددهـب, ٚايعددادع  عبددٔ ْتش

 #عِٓٗ؟ ْٝاب١

 ٫ًغدد٪ا يددٛ ٚدٗٓددا  َٛادعدد٘ اغددتُطاض ٜهؿددـ ايهدد٬ّ ٖٚددصا

ٔ  أٟ ٜدسضٸٖا  قس اير ايسخٌ ْػب١ عٔ ضبسزٶا  ا٫غدتجُاض  َؿداضٜع  َد

ٟ  اىبٝعاْٝد١,  َػداْس٠  ًب قًبٗدا  زّ ايسٚي١ تٓؿل عًٝٗا اير  َدطزٚز  بدأ

ٍ  ًب أٚ ست٢ دس٣ٚ, َٔ هلا نإ إٕ ا٫قتكاز١ٜ دسٚاٖا َٔ  صبدا

ُٸٌ  .ايعاّ ايٓؿع خسَات صباٍ ًب عا١َ َكطٚؾات َٔ أٟ ذب

ٔ  ؾُٝدا  قدبؼ  أْ٘ ًٚب غبٌٝ ايبشح عٔ غً ٌ  إٔ مبهد  ٜٴؿدّه

 ع٬قدد١ ًب ٚايددٛسـ ازبًُٝدد١ غٝاغدد١ عًدد٢ يًدددطٚز دسٜددس٠ باضقدد١

 نأٌَ ًٜٛح قبا ايباضق١ ٖصٙ تتذػٸس إٔ سكًّا , ٚآٌَ بايٓؿٌب ايب٬ز

 صبًددؼ تٛدٗددات ًب ٚاىبتُجٸددٌ ايعدداّ, هلددصا ايددٓٗر ٖددصا عًدد٢ دسٜددس

 سػٽدا  عٓٗدا  ٜهتب ؾُٝا ًُْؼ ٚايت١ُٝٓ؛ سٝح ا٫قتكاز١ٜ ايؿ٪ٕٚ

 اشبدددام ايكطددداعـب ٚؾدددطانات اسبهدددَٛٞ ا٭زا٤ دبددداٙ ْكدددسٜٽا

 .ٚاجملتُعٞ
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 بٗددا, ا٭خددص ٭ُٖٝدد١ يددٝؼ ْكدداٍب عددس٠ أقددسٸّ ايؿددإٔ ٖددصا ًٚب

 :ٖٚٞ عٓٗا, ايػهٛت عسّ يهطٚض٠ ٚإلبا

ٔ  بايٓؿٌب ايع٬ق١ ًب اشبطٚز نطٚض٠ :٫ًأٚ  ا٭سازٜد١  ايع٬قد١  تًدو  َد

ٝٽددا ٚؾددأْٶا خاقٶددا, سهَٛٝٽددا ؾددأْٶا دبعًدد٘ ايددر ٫  خايكٶددا َاي

 ايطٜعٝدد١ ايع٬قدد١ تًددو تطٜددل عددٔ إ٫ بدد٘ بطَتدد٘ جملتُددع ع٬قدد١

 ضٚاتدددب ؾدددهٌ عًددد٢$  ايطٜعدددٞ اىبػدددِٓ$ تٛظٜدددع أٟ. ايطعٜٛددد١

 .ؾدددعب١ٝ أٚ قبؿددداضن١ ب ْتادٝددد١ ضبطٗدددا زٕٚ اخل,...ٚبدددس٫ت

 تعطٜدددـ ؾددد ٕ اقتكددداز١ٜ؛ ضٜعٝددد١ ناْدددا ٚإٕ ايدددٓؿٌب ؾطٜعٝددد١

ٝٽا  يطٜع١ٝا ًٶا  أقدبض  َٝدساْ ٔ  تعدب  ٚادتُاعٝد١؛  غٝاغد١ٝ  سايد١  عد

 إ٫ ٚايتُٓٝد١  ا٫قتكاز١ٜ ايؿ٪ٕٚ صبًؼ أَبٔ ٫ٚ ٚثكاؾ١ٝ, بٌ

 اىبٝعاْٝد١,  ٚعذع ايٓؿٌب ٚاقع َعازب١ ٜػتطٝع ئ أْ٘ َسضًنا

 ايػٝاغد١ٝ,  ا٭بعاز َعازب١ بسٕٚ ايسخٌ َكازض تٜٓٛع َٚكٛي١

 ايعدادددددد١ عٓدددددل َدددددٔ يًددددددطٚز ٚايجكاؾٝددددد١؛ ٚا٫دتُاعٝددددد١,

 .َٓتذ١ ٚتي اقتكاز قاعس٠ ٚبٓا٤ ا٫قتكازٟ,

ٝٶا: ٘  ًب َٔ اشبطٚز ايػٝام ٖصا ًب يًُٛاتٔ ٫بس ثاْ  بدايٓؿٌب  ع٬قتد

ٖٶدددا, ٜكدددً إٔ قبدددٌ تٛعٶدددا  إفب ا٫غدددت٬ٗى ع٬قددد١ َدددٔ نط

 ًب اىبٛاتٔ ٖصا َؿاضن١ ٜٚتطًّب. ٚاٱْتاد١ٝ ايرتؾٝس ع٬ق١

ٌ  أعبدا٤  َٔ دع٤ ٟ   ٖدصا  ًٚب ايدٛتي,  ايدسخ ٔ  مبٓدع  َدا ايدص  َد

 ا٫دتُاعٝد١  ٚايؿدطا٥ض  ايهرب٣ ا٫غتجُاض١ٜ ايؿطنات إيعاّ

 َٝعاْٝد١  عًد٢  تعدٛز  زخدٌ,  نطٜب١ زؾع َٔ " ايباشخ١ "اىبد١ًُٝ

 َٚددا ايعدداّ؟ ايٓؿددع خددسَات عًدد٢ إفب ايكددطف ٚتٛدٸدد٘ ايسٚيدد١,

 زؾددع ًب ا٭نددرب اسبكدد١ قدداسب١ ٖددٞ تهددٕٛ إٔ مبٓددع ايددصٟ

 ايبٓددعٜٔ خاقدد١ ايػددًع, عددٔ اسبهددَٛٞ ايددسعِ ضؾددع ؾدداتٛض٠

 ٚايهٗطبا٤؟ ٚاىبا٤
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 ًب اجملتُعٝدد١  يًؿددطان١ ايتٛددد٘ ٖددصا أجبددسٜات َددٔ تبعٶددا ثايجٶددا:

ٌ  ندطٜب١  ٖٓاى ؾًٝؼ ايكإْٛ, ٚدٛز اىبٛات١ٓ, َػ٪ٚي١ٝ  زخد

ٔ  ػبعٌ ٖٚصا. قإْٛ بسٕٚ ٕ  َطًدب  َد  َٓدام  ٫ َطًبٶدا  ايكداْٛ

 .ٚاجملتُع ايسٚي١ بـب يًع٬ق١ َٓ٘

 بٓا٤ عذ١ً ًب ٚايسؾع اىبٛاتٓـب, إؾطاى نطٚض٠ أٜهٶا ٖٓاى ضابعٶا:

 ايػدددطا٤  ًب ؾدددطٜه١ يتهدددٕٛ اىبدددسْٞ؛  اجملتُدددع َ٪غػدددات

 ايددصٟ اىبٛقددـ شيددو بددسٍ ايتشددسٜات؛ َٛادٗدد١ ًٚب ٚايهددطا٤,

 اسبهَٛد١  عاتل ع٢ً ٚاىبػ٪ٚيٝات اٱؾهايٝات بهٌ ٜطَٞ

 ؾُٝددا اشبددٛاتط, ٚتطٝٝددب ايددتطُـب َٛاقددـ قبؿطزٖددا, ٚبددسٍ

 عاقددٌ, ضاؾددس, َددٛاتٔ َددع تتعاَددٌ ايسٚيدد١ إٔ ا٭َددط ٜتطًددب

ُٸددٌ َٓدد٘ َطًددٛ  آٖددٌ,  ٫ ٚايٛادبددات, اسبكددٛم َػدد٪ٚي١ٝ ذب

 .ٚايطعا١ٜ اسبس  اْتُباض

ًٶا, يطاىبا ٌ  بدايٓؿٌب  ع٬قتٓا إٔ ؾعطت ٚأخ  ايطٜعٝد١  ٚباىبدساخٝ

 ايػدٛم  َدس  تصبدص   سػب ٚبصهلا, ؾشٗا ًب اشباّ ايٓؿٌب َبٝع َٔ

ٞ  اسبدسخ  َٚػاض ايعاىبٞ ٚدعضٙ, ايٓؿطٞ  ٫ ٚايعػدهطٟ؛  ايػٝاغد

 ا٭َجدداٍ َددٔ ث٬ثدد١ بددـب ايػطٜددب ايتؿددابو َددٔ سايدد١ إ٫ ؾدد٦ٝٶا تؿددب٘

 ٖددددإ َسخايدددد٘ ٖددددإ َددددا: $ٜكددددٍٛ ا٭ٍٚ اىبجددددٌ. ايؿددددعب١ٝ احملًٝدددد١

ٔ  ,#طبطاد٘ ٍ  ٚزٚيد١  بٛقدؿٓا صبتُعٶدا   ؾدٓش ً  ٫ ْبدص  ًب دٗدس  ندب

ٌ  ايبرتٍٚ, َساخٌٝ ع٢ً اسبكٍٛ ٘  ًب تبسٜدسٖا  عًٝٓدا  ؾٝػدٗ  ا٭ٚدد

ٌ . َعٶدا  ٚايتاؾ١ٗ أٚ ايرتؾ١ٝٗٝ ايهطٚض١ٜ ٞ  ٚاىبجد ٌ  ايجداْ  ٜدا  أْؿدذ $ ايكا٥د

ِ  عٓددسٟ َددا  قدداٍ:  ؾددطِٜ, ٔ . #بددطت  ايددر  ايهٝؿٝدد١  ٫ لبًددو ؾددٓش

ٛٸٍ إٔ مبهددٔ  يًددطظم, َػددتساّ َكددسض إفب ايددصٖب ٖددصا ؾٝٗددا عبدد

 ايٓؿطٝددد١ ايطؿدددطات بتبددددط ٜتبددددط تددداض٨ َكدددسض صبدددطز ٚيدددٝؼ

 َددا عٓددسٟ قدداٍ: خددً, "ٖدداى ؾايكا٥ددٌ: ا٭خددً اىبجددٌ أَددا. اىبتكطعدد١
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 عًددد٢ ايدددبرتٍٚ انتؿددداف َدددٔ قدددطٕ ْكدددـ بعدددس ؾدددٓشٔ َددداعٕٛ",

ٍ  ايػدًع١,  ٖصٙ تٛتـب عٔ عادعٜٔ ْعٍ مل أضانٝٓا,  ايدٓؿٌب  َٚداظا

ٔ  بٌ اىبساضؽ؛ َٔ ٜتدطٸدٕٛ ت٬بٓا إٔ يسضد١ عٓا؛ غطٜب١ غًع١  َٚد

ٌ  ايدٓؿٌب  ٚدددٛز ٜعدي  َداشا  ٜعطؾددٕٛ بايهداز  ازباَعدات   أضنددٓا زاخد

 .ايهٝل ايؿٛؾٝي ا٫غت٬ٗنٞ اىبع٢ٓ شيو بػ٣ٛ

ايتٛػبطٟ: َٔ أدٌ دباٚظ ايٛنع ايطأٖ؛ ػبدب   هبس. ٚقاٍ ز

 خططٗددا أٖددساف ذبكٝددل ًب ايتُٓٝدد١ خطددٌب ؾؿددٌ َددٔ ا٫غددتؿاز٠

ٌ  َكدازض  تٜٓٛدع  ندطٚض٠  ت٪ّندس  ناْا اير اشبُػ١ٝ,  َٓدص  ايدسخ

 تٜٓٛدددع ًب غدددٛا٤ أٖدددساؾٗا, َدددٔ أٟ لٜتشّكددد إٔ زٕٚ غددد١ٓ, أضبعدددـب

 ايعٌُ. أٚ غٛم اٱغهإ,أٚ  ايسخٌ, َكازض

 َكددساض عًدد٢ تطنٝددعٶا إفب إٔ ٖٓدداى :حبددًٟ سػدداّ. ٚأؾدداض ّ

ٔ  ٜٴػطد٢  إٔ َٔ اىبُهٔ ايصٟ اىبتٛقع ايعذع  اىبايٝد١  ا٫ستٝاتٝدات  َد

 ٜٛدددس بُٝٓددا ز٫ٚض؛ بًٝددٕٛ 322 َددٔ أقددٌ ايعذددع ٭ٕ ُْبددطٶا بػددٗٛي١؛

 ؾددٗط أضقدداّ سػددب ز٫ٚض, بًٝددٕٛ 722 ايددد ٜتعددسٸ٣ استٝدداتٞ يددسٜٓا

ٛٸض  نُدا  دٝس٠ يٝػا اىبع١ًٓ اىبٝعا١ْٝ ٚأضقاّ. 4237ّ أنتٛبط  ٜتكد

 ٜٚعسٸ ٖصا اىبكطٚؾات, ًب ٪9.35 ٜبًؼ اْهُاف ؾٗٓاى بعهِٗ,

ُٶا, َبًػٶدددددا  ٚإْؿاقٓدددددا سدددددط , ٚقدددددا ًب ٚعبدددددٔ خكٛقٶدددددا ندددددد

. بٓدا  احملسقد١  اٱقًُٝٝد١  ا٭خطداض  جملابٗد١  غٜٓٛٽا؛ ٜتعاٜس ايعػهطٟ

ٌ  ا٫ْهُددداف, أبعدداز  ىبعطؾددد١ أنجددط  تؿاقدددٌٝإفب  ٚعبتدداز  ٖدددٛ  ٖدد

ٕ  اسبدطَـب  تٛغع١ َجٌ ايهد١ُ, اىبؿاضٜع بعض اْتٗا٤ بػبب  ٚاىبدس

ِ  نُجداٍ؟  ا٫قتكاز١ٜ  ايدر  اىبٓؿدص٠  اىبؿداضٜع  َػدتشكات  تبًدؼ  ٚند

ٟ  ايعذدع  َكساض ع٢ً ايرتنٝع إٔ أعتكس بعس؟ تسؾع مل ٔ  ايدص  مبهد

 بددٌ اىبٝعاْٝدد١؛ يٓتددا٥ر َكٝاغٶددا ٜٴػددتدسّ إٔ ٫ ػبددب َعٗددا, ايتعاَددٌ

 أٚدددد٘ بدددا٭سط٣ أٚ ايسٚيددد١, غدددتٓؿل َددداشا عًددد٢ ايرتنٝدددع ػبدددب
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 اٱْؿدام  َا سذِ َاشا؟ ع٢ً غتهٕٛ ازبسٜس٠ اىبٝعا١ْٝ ًب ايكطف

 ٚبددأٟ ْكددل؟ أٚ ظاز ٖٚددٌ اسبايٝدد١؟ ايُبددطٚف َبددٌ ًب ايعػددهطٟ

. عٓٗدددا اٱدابددد١ ػبدددب ندددج٠ً أغددد١ً٦ ٖٓددداى. ٚنُجددداٍ َكدددساض؟؟

 ا٫قتكدداز عددٔ قددٛض٠ ضغددِ ٫ مبهددٔ عاَدد١ أضقدداّ اىبعًٓدد١ ٚا٭ضقدداّ

 تؿاقٌٝ. بسٕٚ

ٔ  اهلل عبدس . ز َٚٔ ٚدٗد١ ُْبدط   اسبُدٛز؛ ؾد ٕ ايػد٪اٍ     قداح  بد

ٞ  عذع ٚدٛز ساٍ ًب ا٫قتكاز١ٜ ايتسابً ٌٖ :اىبِٗ  زٚيد١,  ٭ٟ َداي

 إٔ أّ اشبدددسَات, أٚ ايطاقددد١ أغدددعاض عبدددٛ ضؾدددع  ايؿدددٛض عًددد٢ ٜبدددسأ

 اشبًددٌ َددٛاتٔ َعطؾدد١ ًب ٜهُددٔ ا٫غددرتاتٝذٞ شا ايبعددس ايكددٛا 

 اىبٝعاْٝد١  ًب عذع ْؿ٪ ًب بٛقؿُٗا ايػببـب اٱزاضٟ؛ ايعٌُ ٚز١ْٝٚ

ٌٸ ؾدددد ٕ ٚهلددددصا يًسٚيدددد١؟ ايعاَدددد١  تتٛغٸددددع إٔ ٚايعددددازٍ ايددددط٥ٝؼ اسبدددد

 ٚتتطًددب  قا٥ُدد١,  أٚ سسٜجدد١  تُٜٓٛدد١  َؿدداضٜع  إْؿددا٤  ًب اسبهَٛدد١ 

 ايٛقددا ًٚب دٝددس٠, َددساخٌٝ تتددأت٢ شيددو َٚددٔ ٚايتطددٜٛط, اىبعازبدد١

ٝٽا َٚبٝؿ١ٝ ؾطم تتٛاؾط ْؿػ٘  . تًكا٥

ٔ  ٜٓكل أٚ اسبه١َٛ ؾ٬ ٜعٝب شيو َٚع  تدسابًٖا  نؿدا٠٤  َد

ٌ  بُٝٓدا  بٗا؛ ذبٌ اير ا٫قتكاز١ٜ اىبؿه٬ت ىبعازب١ َٶدا  ا٭ؾهد  زٚ

ٌ  ٚزٕٚ ٚأقدًض,  َا ٖدٛ أْؿدع  إفب  ٚايتطًع اىبعازب١ ُٸد ٔ  َباؾدط  ذب  َد

 .اسبسٚز أنٝل ًب إ٫ ايؿطز زخٌ

 ايٛنع ٖصا َجٌ ًب نٓٸا إشا: ايكبإ غامل ضبُس. ٚأناف ز

ٝٽددا, اسبددطز  ًَٝدداض (589َددٔ ) أنجددطإفب  اىبٝعاْٝدد١ عذددع ٚٚقددٌ َاي

ٌ  ؾكدٌب؛  يًعٝدٓـب  قطدط٠  بكطف ٫ ٜهؿٞ ؾايع٬ز. ضٜاٍ ٔ  ٫بدس  بد  َد

 بؿدُٛي١ٝ,  َعازبتٗدا  ٚضباٚيد١  ا٭َدطاض,  ٚتؿدٝل ؾاٌَ ؾشل

 أٚي١ٜٛ. ٖٓاى ٚيٝػا
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 غددددددً اٱٜددددددطازات ايٛاٜددددددٌ ربطددددددٞ عبسايػدددددد٬ّ. ز ٚتّٛقددددددع

ٚأندددددداف:  .ايكازَدددددد١ ايػدددددد١ٓ ْٗاٜدددددد١ ًَٝدددددداض 200يددددددد ايٓؿطٝدددددد١

 غددددً ايددددٛاضزات ايتشددددسٟ.. َٚؿدددداضن١ ٖددددٞ ايٓؿطٝدددد١ اٱٜددددطازات

 أغدددددعاض تطاددددددع غدددددٓٛات ًب نٓػدددددب١ تطتؿدددددع ناْدددددا ايٓؿطٝددددد١

 بدددٌ اٱٜدددطازات؛ ٖدددصٙ ْػدددب١ سذدددِ يدددٝؼ ايٝدددّٛ ٚازبسٜدددس. ايدددٓؿٌب

 (70) سددددددٍٛ ايددددددطقِ نددددددإ ايتػددددددعٝٓٝات ًٚب. اىبطًددددددل ايددددددطقِ

 َدددٔ يًسٚيددد١ اىبتشكدددٌ حبػدددب ٜدددتػً يٲٜدددطازات ٚسذُددد٘ ًَٝددداضٶا,

 ٚايدددطقِ ًَٝددداضٶا, (70) سدددٍٛ ثابتٶدددا ندددإ ايدددطقِ يهدددٔ ايدددٓؿٌب؛

 غدددًتؿع ايهدددطٜ  ايُٓبددداّ دبٜٛدددس َٚدددع غددداض٠, َؿاددددأ٠ ازبسٜدددس

 .ايطقِ ٖصا
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 احلنْد: صاحل بً اهلل عبد. الْزق٘ السٜٔط٘: د 

 ّ أْجدد٢,أ شنددطٶا نددإ غددٛا٤ يٲْػددإ, َؿددطٚع سددل ايعُددٌ

 َُٗدددات عاَددد١ ا٭عُددداٍ ٚإظبددداظ عبددداز٠, ٜعدددسټ ا٭قدددٌ ًب ٚايعُدددٌ

 .ازبٓػـب بـب َؿاضن١ تتطًب َتعسز٠

ٕ إٔ  ٫بدس  ٖٓدا  َٚٔ  يًعسايد١  ضبكدل  زٚيد١ أٟ  ًب ايتؿدطٜع  ٜهدٛ

 . ٚايٛادبات اسبكٛم ًب بايتػاٟٚ اجملتُع أؾطاز بـب ا٫دتُاع١ٝ

ٔ  سكٗا ْاياإٔ  ٚبعس ايػعٛز١ٜ, ايعطب١ٝ اىبًُه١ ًب ٚاىبطأ٠  َد

ٞ  َٔ أقبض ايتعًِٝ؛ ٕ إٔ  ايطبعد  صبتُعٗدا,  بٓدا٤  ًب ؾدطًٜها  تهدٛ

إٔ  زٕٚ ضبدسز٠,  َٗٔ ًب ايَٛبٝؿ١ٝ أْؿطتٗا تٓشكطإٔ  مبهٔ ٫ٚ

 ب٦ٝددات َددٔ ايهددجً ًب اىبؿدداضن١ ًب َتعددسز٠ خٝدداضات هلددا ٜهددٕٛ

 . ايعٌُ

٘  ايصٟ اىبهططز ايُٓٛ ايػهي ٚأَاّ ٞ  ب٬زْدا,  تعٝؿد  ٚتطاَد

ٕ إٔ  ًَشد١  اسبادد١  أقبشا أتطاؾٗا؛  ض٥ٝػٶدا  ؾدطًٜها  اىبدطأ٠  تهدٛ

 . ٚتٓٗا ؾٝٗا ربسّ عٌُ ب١٦ٝ َٔ أنجط ًب ايعٌُ ًب

 داْددب سددٍٛ ايٓكدداف ًب يًؿددطٚع تكددسمبٗا ٚززت َكسَدد١ ٚتًددو

ٌ  ٚايٓٗدٛض  باىبؿداضن١  ٜتعًل َِٗ ٕ إٔ  ٜٴؿدرتض  بعُد ٝٽا  ٜهدٛ  إْػداْ

 .ٚتطًعاتٗا ٚاقعٗا ايتُطٜض: ١َٓٗ ٖٚٞ ١َٓٗ, ٜهٕٛإٔ  قبٌ
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 َٚبٝؿددد١, تهدددٕٛإٔ  قبدددٌ إْػددداْٞ عُدددٌ ايتُدددطٜض َٗٓددد١ إٕ

 ؾكدددددس ايعُدددددٌ؛ يكدددددٛاْـب ٚخاندددددع١ َٚبٝؿددددد١ أقدددددبشاإٔ  ٚبعدددددس

 ٚتتطًّددددب ٚاشبددددرب٠, ايعًددددِ َددددٔ أغدددداؽ عًدددد٢ َبٓٝدددد١ أقددددبشا

 يكدددٛاْـب استهاَٗدددا عدددٔ ٬ًؾهددد َعٝٓددد١, ٚربككدددات َٗددداضات

 .أعُاهلا تُّٓبِ خاق١ ٚآزا 

ٔ  يٮؾدطاز  ايتعاْٚٝد١  ايكدش١ٝ  بايطعا١ٜ ايتُطٜض ١َٓٗ ٚتٗتِ  َد

 ايتُطٜض ١َٓٗ ٚتؿٌُ َبطف,أٟ  ٚذبا نٌ ًٚب ا٭عُاض, نبٝع

 . عا١َ اىبطن٢ ٚضعا١ٜ ا٭َطاض, َٔ ٚايٛقا١ٜ ايكش١, تععٜع

 ؾدطف  ٚيٓدا  عٗسٖا, ًب اسبسٜج١ باىبٗٔ يٝػا ايتُطٜض ١َٓٗٚ

 عٗددس ًب يبطندد١ أٍٚ يٓددا ٜهددٕٛ بددإٔ بٛقددؿٓا َػددًُـب  ايتعطٜددـ

 تٴُدطٸض  ناْدا  سٝدح  ا٭غد١ًُٝ؛  نعدب  بٓا ضؾٝس٠ ٖٚٞ اٱغ٬ّ,

 ىبددساٚا٠ خُٝدد١ يطؾٝددس٠ نددإ ٚقددس اسبددطٚ . ًب ٚازبطسدد٢ اىبكدابـب 

ٔ  غدعس  أ قدٝب  ٚىّبدا  ازبطس٢, ِ  َعداش  بد  اشبٓدسم,  َعطند١  ًب بػدٗ

 ضؾٝدس٠  خُٝد١  ًب "ادعًٛٙ :_ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً _ضبُس  ايٓ  قاٍ

ٔ  ايعسٜدس  ٖٚٓداى  أعٛزٙ". ست٢ اىبػذس ًب اير  اىبػدًُات  ايٓػدا٤  َد

ٔ  اي٬تٞ ٍ  ايؿدطٜؿ١,  اىبٗٓد١  ٖدصٙ  ؾدطف  ًْد  َعدٛش,  بٓدا  ايطبٝدع  أَجدا

ٕ  ٚأّ دشدـ,  بٓا ٚهب١ٓ ٕ  ٚقدس  ا٭غد١ًُٝ.  غدٓا  ضبُدس  ايدٓ   ندا
 ايدددر ايتطٛعٝددد١ ا٭عُددداٍ ٖدددصٙ ٜٛادددد٘ _ٚغدددًِ ٚعًٝددد٘ اهلل قددد٢ً_

 .ٚايجٓا٤ بايؿهط ايٓػا٤ بٗا تكّٛ ناْا

 ٖددصٙ ؾددطف ْددايٛا/ ًْددٔ َددٔإٔ  يٓددا ت٪نددس ايؿددٛاٖس ٖددصٙ إٕ

ٔٸ اىب١ٓٗ؛  أؾطف َٔ ٚايجٓا٤ ايؿهط ع٢ً سكًٛا/سكًٔ َٔ ِٖ/ٖ

 ٚبٓاتٓددا أبٓا٥ٓددا بٴعددس أغددبا  عددٔ ايتػددا٩ٍإفب ٖددصا  ٜٚكٛزْددا اشبًدل, 

 ايعكدٛز  ًب خكٛقٶدا  اٱْػدا١ْٝ,  ايؿدطٜؿ١  اىبٗٓد١  بٗدصٙ  ا٫يتشام عٔ

 .اىبان١ٝ
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 َٓكطدع  ٫ًإقبدا  ٖٓداى إٔ  ٬ٜسِب اسباٍ ٚاقع ع٢ً اىبطًعإٔ  إ٫

 ايتٛدٸددد٘ ٖدددصا ٚأَددداّ ايتُدددطٜض, بهًٝدددات عًددد٢ ا٫يتشدددام ايدددُٓبً

 ايتُددطٜض يهًٝددات يًُتكددسَـب ايكبددٍٛ عًُٝدد١إٔ  ٬ْسددِب احملُددٛز

ٔ  ٬ًؾه يًػا١ٜ, ضبسٚز٠  ًب ايتُدطٜض  نًٝدات  أعدساز  ضبسٚزٜد١  عد

 ًب لبددٛ َتعاٜددس ٜٴ٬سددِب ْؿػدد٘ ايٛقددا ًٚب اسبهَٛٝدد١, ازباَعددات

 . يسٜٓا ايتُطٜض استٝاز يػسِّ اشباضدٞ؛ ايتعاقس

 عدداّ ؾؿددٞ يددسٜٓا, اىبُطنددـب أعددساز سددٍٛ غددطٜع١ قددطا٠٤ ًٚب

ً  ضمسٝددد١ بٝاْدددات قددسضت  2006  ايػدددعٛزٟ ايتُدددطٜضإفب إٔ  تؿدد

 ٖددصٙ ٚتتشددسخ ايتُطٜهدد١ٝ, يًعُايدد١ ايهًددٞ ايعددسز َددٔ% 22 مبجٸددٌ

 سكدددٌ ًب ايػدددعٛزٜـب ايعددداًَـب ْكدددل َؿددده١ًإٔ  عدددٔ ايبٝاْدددات

 ايعٜدداز٠ ٚإٔ خاقدد١ ايػدهاْٞ,  ايعددسز ظٜدداز٠ َدع  تتؿدداقِ ايتُدطٜض 

 45إفب  ٜكٌ ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ اىبًُه١ ًب ايػهإ يعسز اىبتٛقع١

 اىبًُهدد١ٕ إ ٜٴكدداٍ: َددا أَدداّ ٖددصا ّ,2025 ايعدداّ ًب ْػدد١ُ ًَٝددٕٛ

ٞ  عدسز  َٔ% 50 تؿكس  ادتُاعٝد١  يُبدطٚف  غدٜٓٛٽا؛  ايتُدطٜض  خطػبد

١َٝٓٗٚ . 

ٞ  اىبًُهد١ إٔ  نُا  ايعطبدٞ,  اشبًدٝر  زٍٚ قا٥ُد١  ْٗاٜد١  ًب تدأت

 يبطنددد١, 3222 ْػددد١ُ 10000 يهدددٌ ٜٛدددس  أْددد٘ عطؾٓدددا َددا  إشا

 ايعطبددٞ؛ اشبًددٝر بددسٍٚ َكاضْدد١ اسبددايٞ ايٛنددع تكددشٝض ٜددتِ ٚستدد٢

 ٕ  ٚقبكاضْدد١ يبطندد142480.١ إفب عددسز ؾعًٝدد١ حباددد١ اىبًُهدد١ ؾد 

 172380 إفب عددسز ؾعًٝدد١ حباددد١ ؾاىبًُهدد١ ا٭ٚضبٝدد١, ايددسٍٚ َددع

 . يبطن١

 أْٗدا  حبهِ زقٝك١؛ غً ناْا ٚإٕ اٱسكا٥ٝات, ٖصٙ ٚأَاّ

 ٚدٗد١  َٔ _ يهٓٗا تعسٸ غٓٛات؛ عؿط قطاب١ عًٝٗا َه٢ إسكا١ٝ٥

ٔ  أٚيٝد١  سكدا٥ل  ٜعطٝٓا َ٪ؾطٶا _ُْبطٟ  ًب ايعداًَـب  ْدسض٠  خطدٛض٠  عد

 . ايتُطٜض صباٍ
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ٔ  َكسَد١  تًو إٔ  نبٝعٶدا  ْتُٓد٢  ايدر  ايٛتٓٝد١  ايكهد١ٝ  ٖدصٙ  عد

 ايعُبُٝددد١ اىبٗٓددد١ ٖدددصٙ ٚضؾعددد١ اْتؿددداض ًب تٴػدددِٗ قبكرتسدددات ربدددطز

 .ايٛقا ْؿػ٘ ًب ٚايؿطٜؿ١

 فدعل: طلش٘. التعكٔب األّل: د 

؛  ؾكددٌب ايٓػددا٤ عًدد٢ ضبكددٛض٠ يٝػددا ايتُددطٜض َٗٓدد١إٔ  َددع

ٔ  ٚاىبدطأ٠  دٗد١,  َٔ ايػعٛزٟ اجملتُع إتاض ًب يهٔ تٓاٚهلا  دٗد١  َد

 .١َُٗ ٚز٫٫ت أبعاز شات قه١ٝ ٜٴؿّهٌ أخط٣؛

 إْػددا١ْٝ بٛقددؿٗا َٗٓدد١  ايتُددطٜض ٚقددس   ايتطددطم إفب َٗٓدد١  

 َكٓٓددد١ َٚبٝؿددد١إفب  ذبٛٸيددداإٔ  بعدددس ٫غدددُٝا يًُذتُدددع, ٚأُٖٝتٗدددا

ٔ  يكُٝتٗدا  اىبسع١ُ ايتاضؽب١ٝ ايؿٛاٖس بعض باٱؾاض٠ إفب  َُٓبدٛض  َد

ٍ  ٚاْتٗا ايٛضقد١ ايط٥ٝػد١ إفب   إغ٬َٞ. ٍ  ايتػدا٩  ْكدل  أغدبا   سدٛ

ِ (. ٚإْاثٶدا  شندٛضٶا )  اىبٗٓد١  إفب ٖصٙ اىبٓت١ُٝ ايػعٛز١ٜ ايهٛازض  ٚضغد

 ٘  عيةةةد ضةةةأتْقف لهةةةً _ ّمضةةنًْىا  سذًنةةةا _ نةةةبري تطةةةا ل أْدد

 ايعٌُ, ب١٦ٝ _ ا٭غط٠ _ ٚاجملتُع ٚايجكاؾ١, باىبطأ٠, تتعّلةل  دْاىب

ٍ  اير اىبعٛقات بعض ع٢ً ايه٤ٛ ًَك١ٝ  ستد٢  أٚ_ زٕٚ ايتشدام  ذبدٛ

 .ايتُطٜض قب١ٓٗ ايػعٛز١ٜ اىبطأ٠ _ اغتُطاض

 

 :ّاجملتنع الجكاف٘ أّاًل:

 _ ٚايتُددسٸٕ ايتشهٸددط ازعدد٢ ٚإٕ _ ايػددعٛزٟ اجملتُددع َددا ٜددعاٍ

ٕ  ًب ددا٥ط٠  ْكدٌ:  ملٕ إ ضباؾُبد١,  ُْبدط٠  تؿٛب٘ عبدٛ   ندج٠ً؛  أسٝدا

 اجملتُع نإ قطٜب, ٚقاإفب ٚ. يًٓػا٤ خكٛقٶا ايتُطٜض, ١َٓٗ

ٔ  ٚايؿدو  ايطٜبد١  بعـب ُٜٓبط ٌ  ىبد ٞ  اجملداٍ,  ٖدصا  ًب تعُد  ُْبدط  ًب ؾٗد

ٌ  ٚكبداضؽ  طبتًطد١,  ب٦ٝد١  ًب تعٌُ احملاؾِب ايتكًٝسٟ اجملتُع  ايعُد
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ٍ )  يًٝٝد١  قبٓاٚبدات  أٜهٶدا  ايتعاَٗاإفب  ت١ًٜٛ, إناؾ١ يػاعات  ذبدٛ

 ًب ٜكتكدددط ٫ قدددس عًُدددٗا إفب إٔ إنددداؾ١ ,(َٓعهلدددا ًب َبٝتٗدددا زٕٚ

 يٛ اقته٢ أخط٣ أقػاّ ًب أٜهٶا بايعٌُ تٴًعّ قس بٌ ايٓػا٤؛ أقػاّ

 ًب َهدداٜكات أٚ ذبطؾددات َددٔ إيٝدد٘ تتعددطٸض قددس َددا ٚأٜهٶددا ا٭َددط.

 ايهدطٜب١,  تسؾعإٔ  عًٝٗا اجملاٍ ٖصٙ ًب تعٌُ َٔ إشٶا. ايعٌُ صباٍ

 ٚتكدبض  ,(أٜهٶدا  ايكبًٝد١  ٚضقبدا ) أغطتٗا ٚإلبا ؾكٌب؛ ٚسسٖا يٝػا

ٔ  َعددـب يٓددٛع عطند١   تبًددٛضٙ - Social stigma ا٫دتُدداعٞ ايٛقددِ َد

 ؾتهددؿٞ َٚهْٛاتٗددا؛ قبؿَٗٛٗددا إْتاددد٘ ٚتعٝددس ايػددا٥س٠, ايجكاؾدد١

 ايؿدا٥عات  أٚ ٚايػدُات,  ايؿبٗات, َٔ ْٛعٶا ايٓب١ًٝ اىب١ٓٗ تًو ع٢ً

 Similar to what) ادتُاعٝٽدا  َػتػداغ١  أٚ َكبٛيد١  غً دبعًٗا اير

Erving Goffman mentioned in his book ‘ Stigma ... ا٭َدٛض  ٚتًدو 

 ايددر ا٭نازمبٝدد١ ايسضاغددات َددٔ ايعسٜددس إيٝٗددا أؾدداض  بعهددٗا أٚ

ٟ  ٚاجملتُدع  ايؿدبا   ٚادباٖات ايتُطٜض إفب ١َٓٗ تططٸقا  ايػدعٛز

 .عبٖٛا

 

ًٔا:  :األضسٗ ثاى

 اجملتُدددع عدددٔ ععهلدددا مبهدددٔ ٫ ادتُاعٝددد١ َ٪غػددد١ ا٭غدددط٠

 ؾُُٓبَٛدد١ ٚبايتددايٞ ؛(ٚا٭عددطاف ٚايتكايٝددس, ايعددازات,)  ٚايجكاؾدد١

 ايكددددِٝ َددددع نددددبً سددددس إفب  َٚتٛاؾكدددد١ َػددددتُسٙ ا٭غددددط١ٜ ايكددددِٝ

ً  تٴعداضض  اىبٓطًدل  ٖصا َٚٔ. ايػا٥س٠ ا٫دتُاع١ٝ ٔ  ايهدج  ا٭غدط  َد

ٔ  شنطٖدا  ايػابل يٮَٛض اجملاٍ؛ ٖصٙ ًب بٓاتٗا عٌُ  ٚىبدا  دٗد١,  َد

ٔ  اىبٗٓد١  تكتهٝ٘ ٌ  غداعات  َد  تد٪ثط  قدس  يًٝٝد١  َٚٓاٚبدات  تًٜٛد١,  عُد

َٽددا بٛقددؿٗا ظٚددد١ ا٭خددط٣ اىبددطأ٠ أزاٚض ًب غددًبٶا  َددازٟ َكابددٌ ًب ٚأ

ٔ  ايهدجًات  دبدس  ٚيصيو َٴذسٺ؛ غً ٔ  ايػدعٛزٜات  َد  ٫سًكدا  أْؿػدٗ
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 غايبٶدا؛  ا٭غدط٠  نؿد١  ؾرتددض  ا٭غدط٠؛  أٚ اىبٗٓد١  ؾ َدا  خٝاضٜٔ, أَاّ

 .اىب١ٓٗ ٚتطى إفب ايتٓشٞ بايهجًات ٜ٪زٟ يبا
 

 (:املَئ٘  امليظْم٘)  العنل بٔٝ٘ ثالًجا:

 ٔ  اىبُطنددات َددٔ ايٛاؾدس٠  ايعُايدد١ ُٖٝٓدد١ ٖٓدا  اىبعٛقدداتأٖددِ  َد

ٔ  اىبػتؿدؿٝات  َٔ ايهجً ٜؿهٌ اي٬تٞ ايػعٛزٜات, غً  تدَٛبٝؿٗ

 بعددض ٚقددس أؾدداضت. ا٭دددٛض تددسْٞ بػددبب ايػددعٛزٜات؛ عددٔ عٛنٶددا

ً  ايب١٦ٝ تبٝع١إفب  أٜهٶا ايسضاغات ّ  ُْٚبدط٠  اىبسعُد١,  غد  ايجكد١  عدس

ٍ  ؾتذدس  ايػعٛز١ٜ؛ اىبُطن١ أزا٤ ًب ٍ  ا٭عُدا ٛٸ ً  تٴشد  ايػدعٛزٜات  يػد

 ٚتٛدٸددددددد٘ ,( اخل.. بٓػ٬زٜؿدددددددٝات أٚ ٖٓدددددددسٜات, أٚ ؾًبٝٓٝدددددددات,)

 ايدر  اىبهداٜكات  ٖٓداى . غايبٶا اٱزاضٟ يًعٌُ ايػعٛزٜات اىبُطنات

إفب  تطقد٢  قدس  ٚايدر  ذبسٜدسٶا,  ايػعٛزٜات اىبُطنات إيٝٗا تتعطٸض

 اىبددطادعـب, قٹبددٌ َددٔ غددٛا٤ ,(ايعُددٌ صبدداٍ ًب ايتشددطف)  َٛنددٛع

 ٚانددش١ يددٛا٥ض تٛدددس ٫ ٖٚٓددا شاتٗددا, اىب٪غػدد١ َددَٛبؿٞ قبددٌ َددٔأٚ

 َدداإفب  إندداؾ١ صبسٜدد١, غددً بطَتٗددا ايعًُٝدد١ ػبعددٌ يبددا ٚنددابط١؛

ٔ  ايهدجًات  تتشدطٸز  سػاغد١  قهداٜا  َٔ تجًٙ  أٚ بٗدا,  ايتكدطٜض  َد

 .خبكٛقٗا ؾه٣ٛ ضؾع

 ٚأتدطى  ايكسض, بٗصا غأنتؿٞ يهٓي ؾذٕٛ؛ شات ٚايكه١ٝ

 ايكهدد١ٝ إيٝٗددا تططٸقددا ايددر ايٓكدداٍب عًدد٢ يًتعًٝددل يٰخددطٜٔ اجملدداٍ

ٌ  اي٬ظ١َ ٚايتٛقٝات ا٫قرتاساتإفب أِٖ  إناؾ١ ا٭غاغ١ٝ,  يتؿعٝد

 :اٯتٞ

 أٚ اىبٗٓدد١ ٖددصٙ سددٍٛ اشبات٦دد١ ا٫دتُاعٝدد١ اىبؿدداِٖٝ تػددًٝ -

 .تعسًٜٗا

 ًب ايػددعٛز١ٜ يًعٓاقددط"  اٱسدد٬ٍ غٝاغدد١"  ٖٝهًدد١ إعدداز٠ -

 اىبُٓبُدد١ ٚايكددٛاْـب ايًددٛا٥ض نددبٌب َددع اىبٗددِ, ايكطدداع ٖددصا

 .يًعٌُ
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 خكٛقٶددا ٚغٝاغدداتٗا, ا٫دتُاعٝدد١ ايعسايدد١ قددٛاْـب تؿعٝددٌ -

 ا٫دتُداعٞ,  ايٓدٛع  إؾهايٝات تهتٓؿٗا اير ا٭عُاٍ ًب

 َددددع ٜتٓاغددددب قبددددا ايعُددددٌ؛ تكػددددِٝ ًب ايعسايدددد١ ٚنددددطٚض٠

 .ٚايجكاًب ا٫دتُاعٞ ايػٝاقـب

 ٛالباشعٕ: التعكٔب الجاىٕ: أ. علٔا 

 َدددٔ ي٬ٖتُددداّ َدددج٠ً عبدددساهلل. ز أزضدٗدددا ايدددر اٱسكدددا٥ٝات

 ..ْٛاٍح

 ايػعٛزٜـب اىبُطنـب ْػب١إٔ  تّٛقعا أْٞ :ا٭ٚفب ايٓاس١ٝ -

ٔ  اٱسكدا١ٝ٥  ٭ٕ ٚبايدصات  بهدجً؛  شيدو  َٔ أقٌ  عؿدط  َد

 .اٯٕ أنرب ايطقِإٔ  ٜعي ٖٚصا ..تكطٜبٶا غٓٛات

 َكاض١ْ ق١ًًٝ يسٜٓا يًؿطز اىبُطض ْػب١إٔ  :ايجا١ْٝ ايٓاس١ٝ -

 .ازبٛاض بسٍٚ

 خطػبددددٞ َددددٔ% 50 تؿكددددس ايسٚيدددد١إٔ  :ايجايجدددد١ ايٓاسٝدددد١ -

 .طبتًؿ١ ٭غبا  ايتُطٜض

 اىبدتكدـب  نجدط٠  غطٸ عٔ قػً ببشح يًكٝاّ ايؿهٍٛ زؾعي

 ُٖٚددا ٖٓددا, تٛادددسٶا ا٭نجددط أُْٗددا أض٣ بًددسٜٔ, ًب ايتُددطٜض ًب

 نًٝددات /َعاٖددس تدداضٜذ ٜعددٛز ايبًددسٜٔ ندد٬ ًٚب ٚاهلٓددس. ايؿًددبـب

 .اىب٬ٝزٟ عؿط ايتاغع ايكطٕ بساٜاتإفب  ايتُطٜض

 ايتٛدٝددد٘/إٔ ايتعًدددِٝ ٚٚددددست ,٬ًقًدددٝ ايؿًدددبـب عًددد٢ ضّندددعت

ّ  ؼبُبددد٢ اىبٗددي   ايطددد٬  ٜتًكددد٢ سٝددح  ندددبً؛ سهدددَٛٞ باٖتُددا

ٕ  ٚقدس ....ا٭غاغ١ٝ ايسضاغ١ٝ اىبطاسٌ ًب اىبٗٔ َباز٨ ٞ  تتؿكدٛ  ًب َعد

 .ي١ًُٓٗ إتكاْٶا ايؿعٛ  أنجط َٔ ايؿًبٝٓٝـبإٔ  أض٣ شيو,
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ٔ  َٔ ٚايتُطٜض  غدٓٛات  ًب اَباز٥ٗد  ايت٬َٝدص  ٜتًكد٢  ايدر  اىبٗد

ُٶدا  ٠/ايطايدب  ٜتددطٸز  يدصا  اٱيعاَٞ؛ ايتعًِٝ  َٚػدتعسٶا  يًُٗٓد١,  َتؿٗ

 .ضغب١ عٔ بٗا ٜٚٓدطٍب يًتدكل,

 ذبدددٍٛ بؿدددرت٠ مبدددطٸ اشبًٝذٝددد١ اجملتُعدددات نبددداقٞ صبتُعٓدددا

 ٞ ٔ  مل ؾُددا ندب٠ً,  ادتُداع ٛ  ٜهد  أقددبض غدٓٛات؛  10 قبددٌ ٫ًَكبد

 ايتشدددٍٛ, بٗدددصا ٜٚتدددأثط تدددأثط َدددا ندددُٔ َدددٔ ٚاىبٗدددٔ. اٯٕ ٫ًَكبدددٛ

 بٗددا ٜعًُددٔ ٜهددٔ مل َٗددٔ ًب ايػددعٛزٜـب ايؿددابات ْددط٣ ؾأقددبشٓا

ٌ  يهٔ....باشبً َبؿط ٖٚصا  ...غٓٛات قبٌ ٔ  بعدض  تُبد  ذبتداز  اىبٗد

 .ايتُطٜض َٚٓٗا َبهط, ٱعساز

 :ايتاي١ٝ ًب ايٓكاٍب يًتُطٜض اشبات١٦ ايُٓبط٠ ٚتتًدٸل

 ايتُددطٜض؛  أُٖٝدد١ عًدد٢ ازبُٝددع اتؿددام  َددٔ ايددطغِ عًدد٢ -

  ٌ ٔ إٔ  ًب ٜطغددب  َٓددا  أسددس  ٫ أٚ يهددٔ ايكًٝدد ابٓتددد٘  كبددتٗ

 .ايتُطٜض

 ٠,/يًطبٝددددب َػدددداعس٠ أْٗددددا عًدددد٢ إفب اىبُطندددد١ ايُٓبددددط -

ايطبٝدب   أٚاَط تّٓؿص اىبُطن١ٕ إ سٝح أقٌ؛ ١َٓٗ ٚنأْٗا

 .ٚتعًُٝات٘

ٌ  ٚغداعات  اىبُطند١  عٌُ تبٝع١ -  تتٓاغدب  ٫ ايطًٜٛد١  ايعُد

 .ايبٓات ٚبايصات صبتُعٓا, ًب ايهجًٜٔ َع

 :ػبب أْ٘ أض٣ يصا

ٕ  إٔ - ٘  َُٓبُدد١  خطدد١  ٖٓدداى  تهددٛ  خطػبدددٞ بعددض  يتٛدٝدد

 أٚ ايتُدطٜض,  َٚٓٗا اىب١ٝٓٗ, اىبعاٖس أٚ يًهًٝات ايجا١ْٜٛ

 .  اىبطًٛب١ ايتدككات َٔ غًٖا

 ايتٛدٝدد٘/يًتعًددِٝ أٖددساًؾا ٜهددعإٔ  ايتعًُٝددٞ ُْبآَددا عًدد٢ -

 .ا٭تؿاٍ ضٜاض َطس١ً َٔ ٜبسأإٔ  ػبب ايصٟ اىبٗي
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 اىبٗٓد١,  َٔ ايتػط  أٚ ايععٚف أغبا  ىبعطؾ١ زضاغ١ عٌُ -

 .هلا إبساع١ٝ سًٍٛ ٚإػباز

 أ١ُٖٝ يتٛنٝض اىبػتٜٛات؛ َتعسز٠ تٛع١ٜٛ حب٬ُت ايكٝاّ -

 .  اشبات١٦ اىبعتكسات ٚتكشٝض ٚيبٝعاتٗا, اىب١ٓٗ

 :٘ٔاملداخالت سْل الكض 

 ثكاف٘ اجملتنع الطعْدٖ ّعنل املسأٗ:

 يًُدطأ٠  ايؿطع١ٝ باسبكٛم أنطٸ يبا أْ٘ ايؿٗطٟ ؾاٜع. ٜعتكس ز

ٚٴَّبؿدا  ا غدتدسَا  أْٗا ٚ  ٔ ٌ  َد  زاخًٝد١   ْٚػدا١ٝ٥  شنٛضٜد١  ضَدٛظ  قٹبد

 اىبكاَٚدد١ ٖٚددصٙ. ْٛاٜاٖددا َددٔ احملدداؾِب اجملتُددع ٜتددٛدٸؼ ٚخاضدٝدد١,

ٌ  اجملتُعٝد١  ٔ  ؾده ٍ  َد ٛٸف  أؾدها ٔ  ايتدد ٟ  ايططٜدل  َد  غدداضت ايدص

 .ايعطب١ٝ ايسٍٚ بعض ًب ا٭سٛاٍ إيٝٗا

٘   خايدددس. َٚددٔ داْبدد٘, ٜددط٣ ز     مبهدددٔ ٫ دسٜددس  ايطزٜعددإ أْدد

  اجملتُددع بجكاؾدد١ ايتددصنً عددسا اىبددطأ٠, عُددٌ َٛنددٛع ًب إندداؾت٘

culture , ـ  ايددر ًٶا  عا٥ًكدددا تكدد  ازباْددب.. ٚاىبٛندددٛع  ٖدددصا ًب نددب

 ٚضٚاغددددب ٚتكايٝددددس, ٚعددددازات, ادتُاعٝدددد١, بكددددِٝ ٜتعًددددل بطَتدددد٘

 اربدددصت َُٗدددا اىبدددطأ٠, عُدددٌ أَددداّ َٓٝعٶدددا غدددسٽا تكدددـ ادتُاعٝددد١

 يٝػا ٚاىبؿه١ً ..اىبطأ٠ عٌُ ؾطم يتععٜع خطٛات َٔ اسبه١َٛ

ٞ  اسبه١َٛ, عٓس ٌ  إػبداز ؾدطم   ًب دداز٠  ؾٗد  يًُدطأ٠؛  ؾدطٜؿ١  عُد

 ب٦ٝدددات ًب اىبدددطأ٠ عُدددٌ تدددط٣ ايدددر ازبُعٝددد١ عكًٝتٓدددا ًب اىبؿددده١ً

 ٖٚددٛ َددا ٚاعبطاؾٗددا؛ اىبددطأ٠ ؾػدداز عًدد٢ ٚباعددح ؾددطٸ, أْدد٘ طبتًطدد١

ٔ  اىبدطأ٠  تؿًدا  عٓدسَا  ٚستد٢ ... ضقبدا  ٚقبًٝتٗا أغطتٗا غُٝؼ  تًدو  َد

 ٚقددد١ُ: َدددطتـب غتٴٛقدددِ ؾ ْٗدددا ؛٬ًَدددج يبطنددد١ ٚتعُدددٌ ايكٝدددٛز,

 نددايكٍٛ: إْٗددا ٫سًكددا, إندداؾتٗا غددٝتِ أخددط٣ ٚٚقدد١ُ اىبُطندد١,



20

  –1026     186 

ٟ  ٚايؿطظ, ايتكٓٝـ ًب َاٖطٕٚ ؾٓشٔ قب١ًٝ, َٔ يٝػا ُٸدل  ايدص  ْع

ٌ  ًب اىبدطأ٠  َأغدا٠  خ٬ي٘ َٔ  أْٗدا  تؿدعط  حبٝدح  َٓعهلدا؛  خداضز  ايعُد

... طبتًطدد١ ب٦ٝدد١ ًب ايعُددٌ ٜهددٕٛ عٓددسَا خاقدد١ َٛبكدد١, تطتهددب

ٌ  ْتشسخ أمل ٔ  غدٓٛات  عدس٠  قبد  ٚاىبُطندات,  ايطبٝبدات  عٓٛغد١  عد

 بٗٔ؟ ايعٚاز َٔ ايؿبا  ْٚؿٛض

ٔ  ذبسٜسٶا, ايتُطٜض ًب اىبطأ٠ بعٌُ ٜتعًل ٚؾُٝا  أنجدط  ؾٗٛ َد

 اجملتُدددع. ثكاؾددد١ ا٫عتبددداض ًب ْهدددع عٓدددسَا سػاغددد١ٝ اىبٛندددٛعات

 أددعا٤  ىبدؼ  نصيو تعي ؛ ٚيهٓٗا ؾكٌب اخت٬ًتا ايكه١ٝ ٚيٝػا

 ايػددعٛز١ٜ, اىبُطندد١ تتذٓٸبدد٘ ٖٚددٛ َددا ايددصنط, اىبددطٜض دػددس َددٔ

ْٶددددددا  ٚعُددددددٌ اسبكددددددٔ, إعطددددددا٤) تتذٓبدددددد٘ أٚ َٓدددددد٘ تددددددأْـ ٚأسٝا

 ًب إزاضٜدد١ َٚبٝؿدد١ عددٔ ايبشددحإفب  ٜددسؾعٗا يبددا ؛(اخل...ايؿشٛقددات

ٗٸِ ايٛقدددا ْؿػددد٘ ًٚب.... اىبػتؿدددؿ٢  ٖدددصٙ اىبػتؿدددؿٝات إزاضات تدددتؿ

ِٸ َٚٔ اىبكطٓع١؛ اسبػاغٝات  قبدا  _ ايػعٛزٜات اىبُطنات ذبٛٸٍ ث

ٔٸ  ؼبددطَٗٔ يبددا إزاضٜدد١؛ َٚبددا٥ـإفب  _ دٝددس٠ بكددٛض٠ اىبدد٪٬ٖت ؾددٝٗ

ُٶدددا غدددتتكٓٗا ايدددر اي٬ظَددد١ اىبٗددداضات نػدددب ؾدددطم  اىبُطنددد١ ست

 . بايطبع ١ٚا٭ٜطيٓسٜ ٚايبٓػ٬زؾ١ٝ, ٚاهلٓس١ٜ, ايؿًب١ٝٓٝ,

 ا٫غبدطاٍب  عًد٢  ايػدعٛز١ٜ  ٫ تؿدذٸع  ادتُاع١ٝ ثكاؾ١ أَاّ عبٔ

 اىبُطندددد١ قكدددد١ أْػدددد٢ ٫ أْػدددد٢ ٚإٕ ذبسٜددددسٶا, اىبٗٓدددد١ ٖددددصٙ ًب

ٌ  ظٚدٗدا  قتًٗا اير ايػعٛز١ٜ ٔ  عٛزتٗدا  بعدس  أنجدط  أٚ غدٓتـب  قبد  َد

ـ  تٓاٚيتٗا اير ايكك١ اىبعطٚؾ١؛ اىبػتؿؿٝات أسس ًب ايعٌُ  ايكدش

 ..سٝٓ٘ ًب

ٍ  ايصٟ ٚايتٓاقض ٘  ٚتهدطاضٶا  َدطاضٶا  عبداٚ  بعهدٓا  إقدطاض  ؾُٗد

ٔ  ٫ًبدس  يبطند١,  _ايطداٍ َعؿط _ َعٓا تتعاٌَإٔ  ع٢ً  يبدطض؛  َد

 .غعٛز١ٜ ٫ ْطٜسٖا ْؿػ٘ ايٛقا ًب يهٓٓا
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... اىبتٓاقهددات َددٔ ٖا٥ددٌ نددِ عًدد٢ تٓطددٟٛ اجملتُددع إٕ ثكاؾدد١

 بددصيو, ْٚطايددب يًُددطأ٠, عُددٌ ؾددطم تددّٛؾطإٔ  اسبهَٛدد١ ْطٜددس

ّ  شيدو؛  ًب دٗٛزٖا اسبه١َٛ تبصٍ ٚعٓسَا ٞ  بٛندع  ْكدٛ  ًب ايعكد

 عبددٔ... بدد٘ تكددّٛ َددا نددٌ يتعطٝددٌ بايجكاؾدد١ ًْددٛش حبٝددح ايددسٚايٝب,

ٌٸإٔ  اسبهَٛدددد١ َددددٔ ْٚتّٛقددددع أؾ٬تْٛٝدددد١, يبًهدددد١ ْطٜددددس  ذبدددد

 ٖٚدِ,  ٚأْدا,  أْا, ٖٞ اسبه١َٛإٔ  سـب ًب نج٠ً, إؾهايٝات

ٌٸ غددشط١ٜ حبًددٍٛ تأتٝٓدداإٔ  ْٚتٛقددع ,(يًُػدداٚا٠) ٖٚددٞ ٖٚددٔ,  سبدد

 ..اىبطأ٠ عٌُ إؾها٫ت

َٶدا  َط٠ ٭سسِٖ قطأت ٍ  ن٬ ٌ  ىبداشا : ٜكدٛ  ٫ ٚىبداشا  اىبدطأ٠؟  تعُد

 ندد٬ّ ٖددصا بٝتٗددا؟ ًب ٖٚددٞ ؾددٗطٜٽا َبًػٶددا اىبدداٍ بٝددا َددٔ تٴعطدد٢

تٛيدددددٕٛ ًب  بدددددٔ أهبدددددس أٚ ايطؾدددددٝس, هلددددداضٕٚ تٛدٝٗددددد٘ مبهدددددٔ

ٌ إٔ  ٜطُدض  صبتُعٶدا  ٜٓاغدب  ٫ٚ عكطُٜٗا, ـ  ايعكدط,  ٜدسخ  ْٚكد

 يددٓهٔ.. تػًٖٝددا مبهددٔ ادتُاعٝدد١ قددِٝ بػددبب ٜعًُددٕٛ ٫ أؾددطازٙ

 بكٝددد١ َجدددٌ عبدددٔ... ْؿتعًدددٗا أظَدددات زٕٚ ايعكدددط ًْٚدددر بطانبددداتٝـب

 ..اجملتُعات

تٴؿدددّهٌ  ٚايتكايٝدددس ايبعٝدددع إٔ ا٭عدددطاف إبدددطاِٖٝ. ز ٚأنددداف

ّ  يًػدًٛنٝات  َعٝاضٶا ٞ  ٚايُٓبدا  ايبػدٝط١,  اجملتُعدات  ًب ا٫دتُداع

 ٖدصٙ  تبدسأ  أؾطازٖا, ٚسـب بـب ايتذاْؼ َٔ نبً بكسض تتػِ اير

 َددٔ عًٝدد٘ ٜرتتددب َٚددا اشبدداضدٞ, ايعددامل عًدد٢ با٫ْؿتدداح اجملتُعددات

 نطٚض٠إفب  اسباد١ تربظ ٚايتكايٝس؛ ايعازات ًب ٚتػً ثكاؾ١ٝ تػًات

ٔٸ  ٫ حبٝدح  َٚ٪غػات٘؛ اجملتُع ٭عها٤ اىبطدع١ٝ تهٕٛ قٛاْـب غ

ِ  أٚ اٱددطا٤  شاى أٚ ايػًٛى ٖصا تكِٝٝ ٜهٕٛ ٘  اسبهد ٝٽدا  عًٝد  َبٓ

 ٫ ٚانش١) ٚٚانش١ َع١ًٓ قٛاْـب ع٢ً بٌ ٚايتكايٝس؛ ا٭عطاف ع٢ً

ٝٶددا اىبطًددٛ  ٖددصاإٔ  َٚطبكدد١. ٜٚبددسٚ يددٞ( اىبكددطًشات ًب ي ددبٵؼ  ساي



20

  –1026     188 

 بداىبطأ٠  اىبتعًكد١  خاقد١  اٱؾدها٫ت,  َٔ نجًٕ إ سٝح جملتُعٓا؛

 ًَعَدد١ أُْبُدد١ ؾٝٗددا ْػددٔ ٚمل ٚايتكايٝددس, يًعددازات تطنٓاٖددا قددس

 هلا. ْٗا١ٜ ٫ سًك١ ًب ْسٚض غٓبك٢ شيو يًذُٝع, ٚزٕٚ

 إٔ ايكدددِٝ اىبدددازٟ تدددصٖب إفب ايتشًٝدددٌ أزبٝدددات ٚندددصيو ؾددد ٕ

 بايهًؿددد١ ايؿدددطز ؾدددعط َٚتددد٢ اقتكددداز١ٜ, قدددِٝ هلدددا  ا٫دتُاعٝددد١

 ادتُاعٝددد١ بكُٝددد١ يتُػٸددده٘ ؛(عًٝٗدددا ٜكدددسض ٫ ايدددر) ا٫قتكددداز١ٜ

 ايكُٝد١  عًد٢  أٜهٶدا  ٜٓطبدل  غٝرتنٗا.. ٖٚدصا  ايػايب ًب ؾ ْ٘ َع١ٓٝ؛

   اىبطأ٠.. يعٌُ ا٫دتُاع١ٝ

 َٔ ؾ٦ٝٶا يٝدػط ٜهٔ مل ٭ْ٘ اىبطأ٠؛ عٌُ ٜطؾض ا٭  نإ

 ٚتهًؿد١  ضاتبٗدا,  أ١ُٖٝ ا٫بٔ أزضىإٔ  بعس يهٔ ايبٝا؛ ًب بكا٥ٗا

 تعٌُ. قبٔ ا٫قرتإ ع٢ً سطم ايبٝا؛ ًب بكا٥ٗا

 ًب بايعُددٌ ايؿتددا٠ قددطاض ًب ا٫دتُدداعٞ اىبعٝدداض أُٖٝدد١ َددع ْتؿددل

 ًب ايعا٬َت ضٚاتب يٛ اضتؿعا غٝتػٝٸط ٖصا يهٔ ايتُطٜض؛ صباٍ

 أٜهٶددا  ؾػددٛف ؼبددطم  ٚاَتٝدداظاتٗٔ؛  ايتُددطٜض, ٚطبككدداتٗٔ, 

ٔ  إسبام ًب ايتػابل ع٢ً" ايكبا٥ٌ" أبٓا٤  قبعٓد٢ . اىبٗٓد١  تًدو  ًب بٓداتٗ

 َٗٓدد١ عددٔ ي٬بتعدداز ؛(أٚ ا٭غددط٠) ايؿدطز  عًدد٢ اىبازٜدد١ ايهًؿدد١ آخدط, 

 ايهجًٜٔ. ُْبط ًب ذبًُٗا مبهٔ ايتُطٜض

 مثٓددد٘ غدددٓسؾع اغدددرتاتٝذٞ خٝددداض ايتُدددطٜض ًب اىبدددطأ٠ ٚعُدددٌ

ٝٶا, ّ  ًب دبطبد١  دصض١ٜ. يٓدا  سًٍٛ ًب ايتؿهً ًب ْبسأ ملٕ إ غاي  عدا

 ايهدددٛازض َػدددازض٠ ًب ايجاْٝددد١ اشبًدددٝر سدددط  تػدددبٸبا سدددـب 2;;3

 ًب ْؿّهدددطإٔ  عًٝٓدددا َػتؿدددؿٝاتٓا,( ايػدددعٛز١ٜ غدددً) ايتُطٜهددد١ٝ

 أخط٣.. َط٠  ا٭ظ١َ تًو عٛز٠ استُاي١ٝ

 ايبٓددا اغبددطاٍب بأُٖٝدد١ ٜؿددعط مل ايػددعٛزٟ اىبددٛاتٔ نددإ إٕ

 ًب ١اىبػدد٪ٚيٝ تكددع ايكددطاض قدداْع عًدد٢ ؾدد ٕ ايتُددطٜض؛ ًب ايػددعٛز١ٜ

 ٚايرتغٝب. بايتٛع١ٝ ا٭َط تساضى
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َددٔ  عددسٸاجملتُددع ايػددعٛزٟ ٜٴ ايكددشاف إٔ  ْكددط. ّ.ٚأٚنددض ز

 ,اجملتُعددات ايٓاؾدد١٦ ايددر ذبهُٗددا ايعددازات ٚايتكايٝددس اىبرتغددد١  

َٚددا ٜكتهددٝ٘ َددٔ  ,َٚددٔ ايكددعب تطٜٛعٗددا جملدداضا٠ ايددعَٔ اسبانددط 

يٮغدط٠ ايػدعٛز١ٜ اىبعاقدط٠! ًٚب    ذبسٜح ًب ا غًٛ  اسبٝا٠ ايَٝٛٞ 

َٚدددٔ  ,ٛضُبدددضب ؾٗدددٛ بددداىبطأ٠ايصٖٓٝددد١ ايػدددعٛز١ٜ ندددٌ َدددا ٜتعًدددل   

إؾدهايٝات َدٔ ؾدت٢ ا٭ْدٛاع( ًب     ع٢ً ايػدطض )  ايطبٝعٞ إٔ تطؿٛ

يددٝؼ َػددتج٢ٓ َددٔ    اىبددطأ٠ايتعاَددٌ َعٗددا عًدد٢ أٟ َػددت٣ٛ, ٚعُددٌ    

 !!شيو

 اىبدطأ٠؛ ؾًٝؼ َدٔ اىبػدتبعس إٔ تػدتُط َعاْدا٠      ,ٚاسباٍ ٖهصا

ْٚدسٚض ًب سًكد١ َؿطغد١     ,ٚبايتايٞ اجملتُع نهدٌ إفب َدا ٫ ْٗاٜد١   

ٚ    باىبطأ٠, لَا ٜتعًًب نٌ   ٚيٝؼ ؾكٌب عًُدٗا ًب ايكطداع اشبدام أ

 !١َٓٗ ايتُطٜض

 َعاضند١  َٓد٘,  ٜٴػدتػط   اسبهُٞ أْ٘ ٚيبا سػـب. ٚشنط ز

ِ  اجملتُع أؾطاز بعض ٌ  عٓدسَا  ٚعًٛ قدٛتٗ  ًب ايػدعٛز١ٜ  اىبدطأ٠  تعُد

ٕ  يهددِٓٗ ؛ طبدتًٌب  َهددإ أٚ َتذدط   ٫ٚ ؾدد٦ٝٶا, ٜؿعًددٕٛ ٫ٚ ٜتدٛاضٚ

 بػدددط١ عًددد٢ دبًدددؼ اىبدددطأ٠ ْؿػدددٗا ٜدددطٕٚ عٓدددسَا اسبُٝددد١ تتشدددطى

 ًب أٚ دبدداضٟ, غددٛم َددٔ بددايكط  أٚ اسبددسا٥ل, إسددس٣ َددٔ بددايكط 

 !ايؿتا٤ بطز ًب أٚ اسباضق١ ايؿُؼ ذبا" ايربإ" أٚ ايؿٛاضع أسس

 ا٫يتدددعاّ ضباٚيدد١  يٓكدددٌ: أٚ ايتددسٜٔ,  عًٝددد٘ ٜػًددب  صبتُعٓددا  إٕ

ًٶا  ٖصا عدسزٶا  ٚقس دعٌ بايسٜٔ؛ ٔ  ندب  أٚ إفب ضأٟ ٜػدتُع  ايٓداؽ  َد

ٕ  ايصٜٔ ,"اىبؿاٜذ" بعض يؿتا٣ٚ يٓكٌ: ٌ  سطَد١  ٜدطٚ  اىبددتًٌب,  ايعُد

. ايتذاضٜددد١ احملددد٬ت ًب شيدددو بعدددس ثدددِ اىبػتؿدددؿٝات, ًب خكٛقٶدددا

 عٓددددسَا تهػٸددددطت ايؿتددددا٣ٚ بتًددددو ًٜتعَددددٛاإٔ  ٖدددد٪٤٫ ٚضباٚيدددد١

 غدتعٌُ,  ايدر  باىبطأ٠ شا ايع٬ق١ ايؿدل كبؼٸ قبٛاقـ اقطسَا
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ً  ايكٓاعدات  تًدو  ظبس عٓسٖا ِ  ٜٚبدسأ  تدتػ  قبدربضات  بداشبطٚز  بعهدٗ

 - غايبٶددا - ضباضَدد٘ َددٔ ٖددٞ ايددر يًُددطأ٠ ٜػددُض بددإٔ يدد٘ تػددُض

 .  طبتًٌب َهإ ًب بايعٌُ

ـ  إسسأٖ ذبهٞ  ستد٢  يًطدب؛  زضاغدتٗا  أخٖٛدا  سداض   نٝد

 هلددا مسددض أخٝٗددا ابٓدد١ نددربتإٔ  ٚبعددس أخددط٣, نًٝدد١إفب  غٝٸددطت

 !اشباضز ًٚب ايطب, بسضاغ١

 ايب٦ٝدد١  ؾٗددِ ًب َؿدده١ً يددسٜٓا: إٔ اىبٛغدد٢ َػددؿط. أ ٜٚعتكددس

 ًب ا٭ظَدات  بعدض  يٓا غبٸب اٱؾهاٍ ٖٚصا.. ايػعٛز١ٜ ًب ايجكاؾ١ٝ

 ..  اىبطأ٠ عٌُ نُٓٗا َٔ.. ايت١ُٜٛٓ ايكهاٜا َع ايتعاتٞ

 ٔ ٍ  ٖدصا  ٜٚهُد  ايػددعٛزٟ اجملتُدع  قٛيبد١  ضباٚيدد١ ًب اٱؾدها

 يًتبآٜددات ٚإيػددا٤ ثكاؾٝدد١, ُٖٝٓدد١ عٓدد٘ ْددتر.. أسددازٟ ثكدداًب لبددٌب ًب

 اىبُٗٝٓددد١ يًجكاؾددد١ دبددداٚظأٟ  ٚعدددسٸ.. ا٭خدددط٣ ايجكاؾٝددد١ ٚاىبهْٛدددات

 لبدٌب  ,٬ًؾُدج ... ا٭خ٬قٞ ٚست٢ ٚايسٜي؛ ايجكاًب يًتُطز اْعهاغٶا

َٶا ربتًـ دس٠, سانط٠ ًب باجملتُع ٚع٬قتٗا سٝا٠ اىبطأ٠  عٓٗا كبا

 لبددٌب َددٔ أنجددط ٜٛدددس ايٛاسددس٠ اىبسٜٓدد١ ًب ستدد٢.. ظبددس بازٜدد١ ًب

 بعددض ًب ايبٝددع مبددتٗٔ ايػددٝسات بعددض نددإ ايػددابل ًٚب.. ثكدداًب

ٔ  ٫ ٚأخطٜات اىبٓاتل,  ٜٛددس  ٫ شيدو,  َٚدع .. اسبطؾد١  ٖدصٙ  تٓاغدبٗ

 _ ايػددابل ًب _ اجملتُددع ٱمبددإ اىبٗٓدد١؛ ٖددصٙ سددٍٛ أخ٬قددٞ تكدداشف

 .يًجكاؾ١ اىبتعسز٠ با٫دباٖات

ٌٸ .. ايتُددطٜض َٗٓدد١  عًدد٢  تٓطبددل قددس  اسبدداٍ,  ٖٚددصٙ ٔ  ٚددد  َدد

ٔ  ٜٴشانُٗدا  إلبدا  اىبٗٓد١؛  ٖدصٙ  ؼبانِ ٍ  َد ٛ  إتداضٙ  خد٬ إٔ  َدع .. ٖد

 ..شيو ًب كباْع ٫ ادتُاع١ٝ ؾ٦ات ٖٓاى

 ايػددعٛزٟ ايجكدداًب ايتعددسز ؾٗددِإفب  حباددد١ عبددٔ.. ٚاشب٬قدد١

 ٚايبٴعددس ايؿطزاْٝدد١ اسبٝددا٠ َددٔ ؾدد٤ٞإفب  عبتدداز نُددا.. ٚاغددتٝعاب٘

 ا٫ختٝاض. ًب ايصاتٞ
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 اىبٛقددـ ًب اهلُٝٓدد١.. ايجكدداًب اىبٛقددـ ًب ٜٚٴهدداف إفب اهلُٝٓدد١ 

 َكاضْددد١ اىبدددطأ٠ عُدددٌ أُٖٝددد١ سدددٍٛ ايط٩ٜددد١إٔ  شيدددو.. ا٫قتكدددازٟ

 ا٫ستٝادددددات تطتٝددددبإفب  َددددطزٙ ا٭غددددط٠؛ ًب ا٭خددددط٣ بايتعاَاتٗدددا 

 .. ٚاسس٠ اقتكاز١ٜ تبك١ َٔ َهٕٛ اجملتُع ٚنإٔ.. ٚا٭ٚيٜٛات

ٌٸ ًب تعتُددس قددس ا٭غددط بعددضإٔ  ٚاسبكٝكدد١  عًدد٢ َددسخٛهلا ددد

 َهٛٸٕ ٚاجملتُع.. يًبٓا ازباَع١ َهاؾأ٠ ع٢ً ست٢ أٚ ا٭ّ, زخٌ

ٔ  تدربظ  ٚاسبكدا٥ل .. طبتًؿد١  اقتكداز١ٜ  ٚتبكدات  ؾ٦دات  َٔ  دبداض   َد

ٔ  ٚيددٝؼ  ايٓدداؽ, ٔ  اجملتُددع  يٛاقددع إزضانٓددا  َدد ٍ  َدد  دباضبٓددا  خدد٬

 اشباق١.

 أٚ اىبُطندددد١, عُددددٌ اسبطبددددٞ إٔ إؾددددهاي١ٝ ؾدددداٜع٠. أ ٚتددددط٣

 تٓكدددبٸ عددداّ بؿدددهٌ ايكدددشٞ بايكطددداع ٜعُدددٌ َدددٔ أٚ ايطبٝبددد١,

 اىبؿده١ً  عازبٓا ؾًٛ ق ًل؛ ايسٚاّ, ٚقا تٍٛإفب  ا٭ٚفب بايسضد١

  دصٚضٖا. َٔ

 أٚ أغدٛام,  َهإ:أٟ  ًب إفب ايعٌُ تهططِٖ ايٓاؽ ٚساد١

 تكددداّٚ اجملتُدددع ثكاؾددد١ تعدددس َٓددداتكٗٔ.. مل خددداضز أٚ َػتؿدددؿٝات,

 زخدددٌ َكدددازض تدددٛؾً ًب ٚاىبػدددا١ُٖ بٓددداتٗٔ, يعُدددٌ ايٓددداؽ سادددد١

 يٮغط٠.

 تٴٛاددد٘إٔ  ؾ٬بددس اىبددطأ٠, عُددٌ تٛاددد٘ ايددر اٱؾددهايٝات أَددا

ٌ  َجٌ ايكعٛبات, يهٌ ٫ًسًٛ تهع طبطط١, بعكٍٛ ٍ  ند  ا٭عُدا

 ٚأُْبُددد١, ٚسدددسٚز, ايػدددٛا٤.. قدددٛاْـب,  عًددد٢ ٚايٓػدددا١ٝ٥ ايطدايٝددد١

   ايعٌُ.. بهبٌب نؿ١ًٝ ٚنًٗا ٚعكٛبات؛

 ا٭ََٛد١  تؿطنٗا ٚنطٚض٠ َِٗ ؾُطًب نأّ ايعٌُ ؾطف أَا

ٍ  خاضز ٚايعٌُ َٓاقؿات,أٟ  قبٌ ٔ  اىبُٗد١؛  تًدو  ٫ مبٓدع  اىبٓدع  يهد

ّ  إدباضٜد١  ضمسٝد١  سهدا١ْ  ٱْؿدا٤  دٗدٛزٶا  ٜتطًب ٌ  بٗدا  تٴًدع  دٗد١  ند
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 ٬ًَددج اىبَٛبؿددات, َددٔ عددسز عُددٌ َكابددٌ أًٖٝدد١, أٚ سهَٛٝدد١ عُددٌ

 َكدط  ًب تٴؿدطٸؽ  َٝاٙ ٚزٚض٠ غطؾ١ تتطًّب ٚاىبػأي١ ََٛبؿ١, 50 َكابٌ

 ضاتدددب يتدددٛؾً اؾدددرتاى ضغدددّٛ زؾدددع ٚمبهدددٔ يًشهدددا١ْ, ايعُدددٌ

   ايعا٬َت.

ٔ  ا٫غتػٓا٤ أَا ّ  عد ٍ  بعدض  عٓدس  اشبدس  َػتشػدٔ؛  ؾدأَط  ايدسٚ

 ُّٜٚٓبـ, ٜطبذ, يسِٜٗ ايطدٌ ٭ٕ ب٬زْا؛ ًب تطبٝك٘ ٜكعب يهٔ

ٍٚ بؿدددهٌ أتؿايددد٘ ٜٚطعددد٢  ًب عٓٗدددا ٜعٜدددس ٚضقبدددا ا٭ّ, َدددع َتػدددا

َٶا..  َجً٘ بطاتبٗا تٴػاِٖ ٖٚٞ ا٭غًب, ٔ  اغتػٓا٥ِٗ غطٸ ٖٚصاكبا  عد

ُٸدددٌ اىبٓددداظٍ, نُػددداس١ أخددط٣,  ؾدددٛاضمإفب  إنددداؾ١ اشبددسّ,   ٚذب

 ....َٓعي١ٝ َػ٪ٚيٝات ا٭بٓا٤

 عًُددٗا عًدد٢ ٚبكا٥ٗددا اىبُطندد١ بدـب  ضابددٌب ؾدد٬ ٜٛدددس ٚسكٝكد١, 

َٽا, ؾُت٢  يبطند١,  أناْدا  يًعٌُ, غدٛا٤  اىبطأ٠ خطدا بٛقؿٗا أ

 عددددا٬َت غددددٛا٤ ؾهًددددٗٔ ّ َػددددتدس١َ؛أ ّ زاعٝدددد١,أ ّ َعًُدددد١,أ

ٔ  بٝددٛتٗٔ أٚ غددً عددا٬َت,  عددٔ ؽبددطدٔ أبٓددا٤ٖٔ  ؾايهددٌ ٜرتندد

 اسبهددا١ْ  نُكددرتح  دٝددس٠,  سًددٍٛ ٚنددع  ًٜعَٓددا  ٖٚٓددا  يػًٖددٔ ..

ّ  ٚتٛظٜدع  اىبُتس٠, ا٭غط ٚتؿذٝع اٱيعاَٞ, ٔ  اىبٗدا  ا٭بٓدا٤  ضعاٜد١  َد

ِ  اسبًدٍٛ,  تٴٛندع  ٖٚهدصا  بايتٓاٚ ؛ ايعٚدـب بـب  بٗدا  ايتٛعٝد١  ٜٚدت

 ٚتؿذٝعٗا.

ٌ  يػدًٗٞ إٔ زٚاؾدع  ا ٖٝدا . ٚشنطت أ ربًدٛ   اىبدطأ٠ ٫ تهداز   عُد

 ث٬ث١:   َٔ أسس زٚاؾع

 ادتُاعٞ. زاؾع

 اقتكازٟ. زاؾع

  تطؾٝٗٞ. ٚزاؾع
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٘  ا٭ٍٚ: ٕ إٔ  اىبدطأ٠  تطدٛ َٓد ٛٶا ؾداع   تهدٛ  ٚشا سهدٛض  ,٬ًعهد

 ثكاؾتٗدددا َػددت٣ٛ  عًددد٢ ٚستدد٢  يًددصات.  ٚتطدددٜٛط بايكُٝدد١  ٚإسػدداؽ 

 ٚإزاض٠ ٚايددتؿهً, اسبددسٜح ًب ايعاًَدد١ غددً عددٔ ايعاًَدد١ ؾتدتًددـ

 . ٚا٫دتُاعٞ ايٓؿػٞ بٴعسٙ ي٘ ايٓاؽ ؾُٛاد١ٗ ٚأظَاتٗا, سٝاتٗا

 (!!نب١ًٝ ظٚد١ َٔ خً ََٛبؿ١ ظٚد١)

 صبتُعٓدددددا ًب ٫غدددددُٝا ٖدددددٛ ا٭بدددددطظ, ا٫قتكدددددازٟ ٚايدددددساؾع

ٟ  َٓاسٝد٘,  بعض ًب شنٛضٜت٘ ٫ ْٓهط ايصٟ ايػعٛزٟ, ّ  ايدص  ًٜدع

 يبدا  ايطد٬م؛  بعدس  ٚعب٦ٗدا  ايدعٚاز,  بعدس  خاق١ يًطدٌ, اىبطأ٠ تبع١ٝ

 َٚكددطف َػددهٔ َكابددٌ ًب َبًددِ عددٔ ٚتتٓدداظٍ ربٓددع اىبددطأ٠ ػبعددٌ

 !ايعٚز ّٜٛؾطٙ

 َددٔ ٖددٞ ايعاًَدد١ اىبددطأ٠إٔ  دبددس ايددُٝـب؛ عددٔ غددطٜع١ ٚبُٓبددط٠

ْٶدا  ٚؾدطٍب  ايػعٛزٟ, ايؿا  يس٣ ايعٚد١ َٛاقؿات ٍ  أسٝا  ٫ ٜتٓداظ

٘  ًب ٜٚتٓاظٍ عٓ٘, ٔ  َكابًد ٔ  ٚبُٓبدط٠ ! أخدط٣  ؾدطٍٚب  عد  ايؿدُاٍ؛  عد

 ضأٟ, هلددا ايعاًَدد١. غددً َددٔ ٚأَٓٶددا ثكدد١ ايعاًَدد١ أنجددط ايعٚددد١ دبددس

 ؾٝتشػدددؼ َػدددتك١ً؛ أْٗدددا ٜؿدددعط ٚايطددددٌ اقتكدددازٜٽا, َٚػدددتك١ً

 غدددً َدددٔ أغدددٌٗ ٜهدددٕٛ ايدددصٟ غهدددبٗا, َدددٔ ٜٚتدددٛدٸؼ ضنددداٖا,

 ٚستد٢  اسبكٝكد١؛  ٖدصٙ  قدٛضت  ندج٠ً  قدشؿ١ٝ  ؾْٓٛٶا . ٚيعٌ.ايعا١ًَ

 ْكًتٗا. ٚايٓها ايططا٥ـ

 بدـب  خاقد١  يهٓ٘ َٛدٛز, ْػبت٘؛ قًا ٚإٕ ايرتؾٝٗٞ ٚايساؾع

 َػددكٌب غددً َٓطكدد١ ًب تػددهٔ َددٔ أٚ ايٜٓٛٚدد١, ا٭غددط غددٝسات

 .. ضأغٗا

 إٔ تهًؿدد١ ًب ايطزٜعددإ ز. إيٝدد٘ َددا شٖددب َددع اْددؾأ ًٚب ايٓٗاٜدد١

 ًب ا٫دتُاعٝد١  احملُبٛضات بعض ذبًٌ اير ٖٞ بايبٝا, اىبطأ٠ بكا٤

 !اىبطأ٠ ٚتبٝعت٘ عٌُ ْٛع
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 أعٌُ؟؟ نٝـ

 تػا٫٩ت؟ ًب ايعا١ًَ اىبطأ٠ َعاْا٠ أشّبلإٔ  ٜبك٢

٫  خازَدد١, تطعدداِٖ قددػاضٶا خًؿددٞ َددٔ ٚأتددطى أعُددٌ نٝددـ

 ًب قبكددٝب١ ٚأعددٛز قًكدد١ بايطؿددٌ؟ أشٖددب  ايعٓاٜدد١ أجبددسٜات تؿكدد٘

 !!ايبٝا

 ٚايػددا٥ل, اشبازَدد١, ضاتددب ًب ٜددصٖب ضاتدد  ٚثًجددا أعُددٌ ىبدداشا

ٌ  َٛاقد٬ت  بسٍ ْؿػ٘ ايعٌُ َٔ يٞ اىبكسّ ٚايبسٍ ٚايػٝاض٠.  ايطدد

 ضاتبٶدددددا, 3722 عدددددٔ ٫ ٜكدددددٌ ٚايػدددددا٥ل ضٜددددداٍ, 3222 إفب 722

 !!  ضٜاٍ 3722عٔ ٫ ٜكٌ قػٌب ٚايػٝاض٠

 غددً ٖددصا ايٓػددا٤, عُددٌإفب  ايٓٗدداض عُددٌ َددٔ ٚأْددا اضتدداح َتدد٢

 !!؟ ٚاي٫ٛز٠ اسبٌُ

ٌ  ًب أعٌُ نٝـ  أٚ ايتشٝد١  ٚأيكٝدا  ابتػدُا ٕ إ طبدتًٌب:  عُد

 أٚ عبػددددٓا اغددددتًطاف, ٚإٕ أْٗددددا ايؿدددداض  شيددددو ؾػددددطٖا ضٴززت؛

ٌ  ََٛبؿد١  ؾٗٞ قُتٓا, ُٸد ٌ  ٫ٚ دبٝدس  ايعُدٌ,  ندػٍٛب  ٫ تتش  ايتعاَد

 !!ايعٌُٝ َع

 إْػدداْٞ, سددل ايؿددٗطاْٞ إفب إٔ ايعُددٌ غددعس. زايًددٛا٤  ٚأؾدداض

ً  ًب خٝداضٶا  أٚ تطًؾدا  ٚيدٝؼ  نُا أْ٘ نطٚض٠ ٔ  ندج ٌ  اسبدا٫ت؛  َد  بد

 . ا٭ؾطاز َٔ يهجً ٚاىبعٝؿ١ يًسخٌ ا٭ٍٚ اىبكسض ٭ْ٘ َعُبُٗا؛ ًب

ٕ  ٜعطٝٗا ق١ُٝ ايعٌُ ٟ  اٱْػدا  سٝاتد٘؛  ًب ندب٠ً  أُٖٝد١  ايػدٛ

 صبٍع. غً ا٭دط أٚ ايعا٥س نإٕ ٚإ ست٢

 .ٖٛ اقتكازٟ َا بكسض ادتُاعٞ ْؿاٍب ايعٌُ

 ٌ  ٜعُددٌ, ٫ قبددٔ ٜعددرتف ٫ اجملتُدع  ٭ٕ ادتُدداعٞ؛ ٚدددٛز ايعُد

 .إفب ايعٌُ ساد١ غً ًب نإٕ ٚإ ست٢ ٖٚٛ قازض

 .  اقتكازٟ اغتك٬ٍ ايعٌُ



10 

 

 –1026  1022  
195 

 ي٘ ٜهٔ ملٕ إ ايعٌُ, ًب أقًٞ سل ٚاحملتاز ايكازض يٲْػإ

ٔ  مل أٚ يًدسخٌ,  ندافٺ   آخط َكسض ٘  ٜهد ٔ  يد ٘  َد ٘  ٜٴعٝٓد ٔ  ٜٚعًٝد  َد

 .  اغتػ٬ٍ أٚ تكتً, أٚ إش٫ٍ, غً

 .يًطدٌ تكسم نُا يًُطأ٠ تكسم ٚاسبكا٥ل اسبكٛم ٖصٙ

ٌ  ٚتعكٝسات٘, َٚتطًبات٘, ايعكط, سكا٥ل هلصا أنؿٓا ؾاشا  ؾٗد

 !ايعٌُ ًب اىبطأ٠ سل ًب ػبازٍ َٔ ٖصا بعس ٖٓاى

 غدددً بططٜكددد١ ندددإٕ ٚإ) َٓدددتر عُدددٌ ايبٝدددا ًب اىبدددطأ٠ عُدددٌ

٘  يكٝداؽ  ي٬قتكدازٜـب  ادتٗدازات  , ٖٚٓداى (َباؾط٠ ٘  قُٝتد  ٚسػداب

ٔ  ايٓاتر ًب  ٚأنجطٖدا  اٱْػدا١ْٝ,  ايٓؿداتات أٖدِ   ايٛتي, ٖٚٛ َد

 اىبدطأ٠  ذبتاز عٓسَا ٚبهطا١َ بأدط يًعٌُ ٬ًبسٜ يهٓ٘ يٝؼ ق١ُٝ؛

 سدا٫ت  ًب ا٭ّ عٌُ يبعض ٬ًَكاب ايؿطٜع١ قطضت ٚيصيو) شيوإفب 

 (.ظٚدت٘ ع٢ً ايطدٌ ٚإْؿام اىبتع١, ْٚؿك١ اٱضناع, َجٌ َع١ٓٝ,

ٔ  إفب أنجددط ذبتداز  اىبعاقدط٠  ٚا٭غدط٠  ٌ  زخدٌ,  َد  اىبعٝددٌ ؾدسخ

ِ  َدربض  ٖٚدصا  ناؾٝٶا, ٜعس مل ا٭قًٞ ٌ  َٗد إفب  إنداؾ١  اىبدطأ٠,  يعُد

 .نطاَتٗا ٚسؿِب ا٫قتكاز١ٜ, اغتك٬يٝتٗا

 َددٔ هلددا ٜهددٕٛ ؾطقبددا ٫ انددططاضٶا, اىبددطأ٠ ٚقددس ٜهددٕٛ عُددٌ

 َددٔ ستد٢  ٚا٫غدتػ٬ٍ؛  ٚا٫َتٗدإ,  يددٲش٫ٍ, تتعدطض  ٚقدس  ٜعٛهلدا, 

 عدازٍ, ( قطٜب أٚ أر, أٚ ظٚز, ) أٚأ   نٌ ؾٌٗ هلا, ايٓاؽ أقط 

 يٮَا١ْ؟ ٚساؾِب َٚٓكـ,

 عٓددسَا اسبكددٛم, بٗددصٙ ا٫عددرتاف اجملتُددع َددٔ ذبتدداز اىبددطأ٠

 ًب ٜٚ٪اظضٖدددا ؼبُٝٗدددا صبتُددع إفب  ٚذبتددداز إفب يباضغدددتٗا, ذبتدداز 

 ( .ٚزاخً٘ بٌ) ايبٝا ٚخاضز ايعٌُ, َهإ

 َٚهاْتٗدددددا بأًٖدددددٗا أٚ بدددددصاتٗا ٚاىبكتدددددسض٠ ايػٓٝددددد١ ٚيًُدددددطأ٠

 ٚيًُذتُدع  ٚا٫قتكداز١ٜ,  ا٫دتُاعٝد١  اىبػدا١ُٖ  ًب سل ا٫دتُاع١ٝ

 .ٚتطٛضٙ اجملتُع تكسّ ًب بعًُٗا اٱغٗاّ ًب عًٝٗا سل
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 َُٓٗدا أٟ  اختداض  ؾد شا  ٚايطددٌ,  يًُطأ٠ خٝاض ايعٌُ ا٭خً ًٚب

ٌ  ْؿػد٘,  َدع  َٚتٛاؾدل  غدًٙ,  عًد٢  عايد١  ٖٚدٛ يدٝؼ   ٜعٌُ,٫ أ  ٜٚكبد

 .ٚسكٗا سك٘ ؾٗصا ٚا٫قتكازٟ؛ ا٫دتُاعٞ ٚنع٘

ـ  ؾد ْي  اسباضثٞ: بسا١ٜ خايس. ٚقاٍ أ ّ   أختًد  اجملتُدع  َدع اتٗدا

ٔ  ٫ًبس اىبطأ٠, عٌُ قه١ٝ ًب  عًٝٗدا  ايدر  اسبهَٛٝد١  اىب٪غػدات  عد

 ثكاؾد١  ًب ا٫دتُاعٝد١  ايتُٓٝد١  َػداضات  ًب ٚايتدسؾل  ايهجاؾد١  تٛؾً

ٔ  شيدو  ٚغ٣ٛ اىبطأ٠, عٌُ َػت٣ٛ ٚع٢ً ٚاٱْتاز, ايعٌُ  دٛاْدب  َد

ٝٽا ٚثكاؾٝٽا, اقتكازٜٽا, ا٫دتُاع١ٝ: ايت١ُٝٓ َٓٗٚ . 

بٛقددددؿ٘  َٛؾددددل اختٝدددداض يًُددددطأ٠ ايتُددددطٜض َٗٓدددد١إٔ  أعتكددددس

 ًب اىبٗٓددد١ ٖدددصٙ تتهدددُٓ٘ ىبدددا شيدددو؛ عًددد٢ أثددديإٔ  ٚأٚز ألبٛشدٶدددا,

 ايعُددٌ قهدداٜا ٚداْددب اىبددطأ٠, قهدداٜا زباْددب عددطض َددٔ اىبًُهدد١

 . ٚاسسٕ آ ًب ٚاٱْتاز

َٶا اىبًُه١ ًب اىبطأ٠ عٌُإٔ  ضأٜٞ, ًٚب ٞ  عُٛ ًٶا  ٜعداْ  ًب ندج

 :بعهٗا شنط قبهإ ا٭١ُٖٝ َٔ يعٌ ازبٛاْب, َٔ عسز

  ٌٸ  ًب اىبددطأ٠ عًد٢  ايٛاقعٝدد١ ايٛقدا١ٝ٥  اعتبدداض" تؿدطٜعات  غٝددا  َبد

َٶددا ٫ًاغددتك٬ سكٛقٝٽددا اىبػددتكٌ" ايؿددطز  خٝدداضات َددٔ مبّهٓدد٘ تا

ً  ٖدصا ًب  ٜٚٓطبدل  َع١ٜٛٓ, أٚ َاز١ٜ عٛا٥ل زٕٚ ٖا/د٘ ٔ  ندج  َد

 ايٛاغدددط١, َجدددٌ َدددٔ َبدددٛاٖط ًب ايطددددٌ عًددد٢ ستددد٢ ازبٛاْددب؛ 

 ًب خكٛقٶدا  اسبكدٛم,  ٚتدطى  بدازبطٜط٠,  ٚا٭خدص  ٚاحملػٛب١ٝ,

ـ   ٚايتعٓكدددط ايعكدددبٝات ثكاؾدد١  ٜهدددطٸؽ يبددا  ايعاَددد١؛ ايَٛبددا٥

 . أؾهاهلا قبدتًـ

 ب٦ٝدات  تهٝٝـ تعجٸط  ٌ ٘  ايعُد ِ  َدع  ٚقٛاْٝٓد  يًُذتُدع  ايعًٝدا  ايكدٝ
 .  اىبطأ٠ عٌُ ب٦ٝات ًب _َهاعـ ٚبؿهٌ_
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 ا٫غددددتشكام خًددددٌب َددددٔ ايٓدددداتر اىبددددطأ٠ قهدددداٜا ًب ايتؿددددٜٛـ 

 ايكٝاَدد١, ٜددّٛ ٬ًَػددتك ٜٴشاغددب بٛقددؿٗا بؿددطٶا  هلددا اسبكددٛقٞ

 . هلا اىبدٛي١ اٱضاز٠ ْػب١ سٍٛ ايؿكٗٞ ايتأٌٜٚ ًب ٚاشب٬ف

 ايعُدٌ,  غدٛم  ًب ايعازيد١  غً اىبٓاؾػ١  ٟ  إفب اشبداضز  ٜكدسٸض  ايدص

ـ  ًب اىبتُج١ً ايٛتي ا٫قتكاز مثطات ٌ  إػباز ايَٛبدا٥  تؿدبٸع  قبد

 . ايٛت١ٝٓ ٚانتؿا٥ٗا ايبؿط١ٜ ايك٣ٛ

 زٕٚ ايػدعٛز١ٜ,  ًب يًُطأ٠ ايتُطٜض ١َٓٗإفب  ذبسٜسٶا ٚبايُٓبط

ٍّ جملتُددع ا٫دتُاعٝدد١ ايتُٓٝدد١ ؾدد ٕ ايػددابك١؛ يًٓكدداٍب إغؿدداٍ  مل ْددا

 ٫غدتٝعا   ايعُدٌ؛  ب٦ٝدات  ١َ٤٬َٚ ايتسؾل, غعاض٠ ًب ناؾ١ٝ تهٔ

ٝٽددا, َهاْدد١ شات َٗٓدد١ ٚتطقٝدد١ ٝٽا ٚثكاؾٝٽددا, ٚادتُاعٝٽددا, زٜٓ  ٚإْػدداْ

 ا٫غددتشكام َػدداضات َٚددا تددعاٍ ناْددا ٚأٜهٶددا. ايتُددطٜض نُٗٓدد١

ـ  ايهؿدا٤ات  ٚتٛيٝس اسبٛاؾع, ُْٚبِ ٚازبساض٠, ً  أندع ٔ  بهدج  َد

 . بٓاتٗا خٝاضات ع٢ً ا٭غط٠ ٚتُأ١ْ اىبتعاقب١, ا٭دٝاٍ استٛا٤

ٛٸض ددددسٽا ايكدددعب َٚدددٔ  ايكهددداٜا اعتبددداض زٕٚ اسبًدددٍٛ, تكددد

 ايددر ايصٖٓٝدد١ ايتكددٛضات بتؿددهٌٝ اضتباتٗددا حبهددِ اىبددصنٛض٠؛

ٌٸ ايكهاٜا, تًو تؿطظٖا  ايكدطاضات  قدٓاع١  ًب ندب٠ً  َها١ْ ٚذبت

 . ايكٓاعات ٚبٓا٤

 ًب اىبدددطأ٠ اهلل, ؾددد ٕ عُدددٌ ازبددداض ؾٛظٜددد١. َٚدددٔ ٚدٗددد١ ُْبدددط أ

ٔ  ايػددددعٛز١ٜ  ٚايٓكدددداف يًذددددسٍ اىبددددج٠ً اىبُٗدددد١ ايكهدددداٜا ٜعددددسٸ َدددد

 ٚددددددد٘ عًدددددد٢ اٱعدددددد٬ّ ٚغددددددا٥ٌ ا٭قددددددعس٠, ًٚب ناؾدددددد١ عًدددددد٢

 اشبكٛم.

 اىبدددطأ٠ عُدددٌ ًب ٚإػبابٶدددا غدددًبٶا َددد٪ثط٠ عٛاَدددٌ عدددس٠ ٖٚٓددداى

 عٛاَددٌ(3. ١ادتُاعٝدد عٛاَددٌ( 2. اقتكدداز١ٜ عٛاَددٌ( 1: نايتددايٞ

 .  ايعٌُ ب١٦ٝ( 4. ؾطز١ٜ
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 َٗٓدد١ إفب حباددد١ عبددٔ .. ايتُددطٜض َٗٓدد١ سددٍٛ ٚاسبددسٜح ٖٓددا

 ٬ًعدددداَ ٜعددددسټ ايطبٝددددب داْددددب إفب اىبُطندددد١ ؾٛدددددٛز ايتُددددطٜض,

ٚاىبطٜهدات   عاَد١,  بداىبطٜض  اىبػدتُط٠  ايعٓا١ٜ إفب إناؾ١ َػاعسٶا,

 .  اشبكٛم ٚد٘ ع٢ً

إفب إٔ اٱسكددا٥ٝات  ايهددٛؼبٞ عبددساهلل. أ َٚددٔ داْبدد٘ أؾدداض 

ّ  تعدٛز  اىبته١ُٓ بايٛضقد١ ايط٥ٝػد١ سدٍٛ عُدٌ اىبدطأ٠ قسمبد١,        إفب عدا

 ايتُدطٜض,  قب١ٓٗ اٖتُآَا عسّ ع٢ً َ٪ؾط َٚع ٖصا ؾٗٞ ؛2006

 تٛتٝٓٗا؛ ٚأ١ُٖٝ ايت١ُٝٓ, َُٓب١َٛ ًب ٚزٚضٖا إيٝٗا, سادتٓا َٚس٣

ٔ  َ٪ؾطٶا تٴعطٞ ساٍ أ١ٜ ع٢ً يهٓٗا  إفب ٖدصٙ  ُْٚبطتٓدا  ايٛندع,  عد

 .ايطمسٞ اىبػت٣ٛ ع٢ً أٚ اجملتُع قعٝس ع٢ً غٛا٤ ١ٓ,اىبٗ

 :ا٭ضقاّ تكٍٛ

 ٚاسددس غددعٛزٟ يبددطض ٖٓدداى أداْددب يبطنددـب 5 نددٌ بددـب

 .ٚيبطن١( ازبٓػـب تؿٌُ)

 .َطٜض 300 يهٌ ؾكٌب ٚاسس٠ يبطن١ ٖٚٓاى

 .اىبكبٍٛ إفب اسبس يٓكٌ يبطن١ أيـ 150 ٚعبتاز

 ٜدددعاٚئ ٫ اشبطػبدددات َدددٔ% 50إٔ  نًددد٘ إفب ٖدددصا ٜٚهددداف

 .١َٝٓٗٚ ادتُاع١ٝ ٭غبا  اىب١ٓٗ

 :َؿهًتـب أَاّ ٖٓا عبٔ

 ٜكاٍ َا أقٌ عذع :ا٭ٚفب  ٘ ٘  عٓد ً  أْد ٞ  غد ٍ  ٫ٚ َٓطكد  ًب َكبدٛ

 .ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ اىبًُه١ َجٌ بًس

 ؾٓكدددـ َدددايٞ, ٖدددسض :ايجاْٝددد١  ِ  تعًدددِٝ إْؿاقددد٘ عًددد٢  َدددا ٜدددت

 ٖبدا٤  ٜدصٖب  ايعُدٌ؛  يػدٛم  ٚإعسازٖٔ اىبُطنات, ٚتسضٜبٗٔ,

 .َٓجٛضٶا
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 :السمسٔ٘ ّاملطؤّلٔ٘ اجملتنع ثكاف٘

 ٫ أّ اىبددطأ٠ تعُددٌ ٖددٌ قبعٓدد٢:) اىبطسًدد١ ٖددصٙ دباٚظْددا أْٓددا َددع

ٌ  اىبٓدعٍ,  ًب ببكا٥ٗدا  تطايدب  ظايا َا أقٛاتٶا يهٔ( ؟!تعٌُ  ٚبتأٜٚد

ِ  ايػدطض,  ٖدصا  شبسَد١  اٯٜات بعض ٔ  َٚدٓٗ ٞ إٔ  ٜطايدب  َد  تهتؿد

 ًب بعهدددِٗ يهدددٔ ا٫بتعددداخ؛ عًٝٗدددا ٚؼبدددطّ اىبتٛغدددط١, بايؿدددٗاز٠

 .ٚظٚداتِٗ بٓاتِٗ ع٢ً ٜٴطبٸكْٛ٘ ٫ ايٛاقع

 حبذددد١ يدددٝؼ ايتُدددطٜض, ًب اىبدددطأ٠ عُدددٌ ٜطؾهدددٕٛ ٚايدددصٜٔ

 أقددط  أْٗددا ٚؾددعٛض يًُٗٓدد١, زْٚٝدد١ يُٓبددط٠ ؛ ٚإلبددا ؾكددٌب ا٫خددت٬ٍب

 ظٚداتِٗ زخٍٛ ايٛقا شات٘ ًب ٜطؾهٕٛ ايؿتا٠؛ إفب اعبطاف ايططم

ٕ  ٜٚطايبٕٛ تبٝب, أٚ يبطض ع٢ً بٓاتِٗ أٚ ٕ  بدأ ّ  ٜهدٛ  ا٫غدتكسا

 ايػدً   اٯخدط  ازباْدب  َتٓاغـب اٱؾهاي١ٝ, هلصٙ ٬ًس اشباضز َٔ

 ٔ ٔ  اىبعازيددد١  َددد ِ  ٖدددصا  تٛاددددس  َددد ٔ  ايهددد  ادتُاعٝٽددددا ا٭داْدددب  َددد

ٔ  ٫ًبس ٚاقتكازٜٽا, ٕ  نُدا  ,"زقٝكٓدا  ًب مسٓٓدا " ٜبكد٢ إٔ  َد  ٜطدايبٛ

 .اىبٗٔ بك١ٝ ًب ب٘

 ٚايػدا٥ل,  اشبازَد١  ٚدٛز عسّ ًب بايػط  ٜكاضْٓا ىبٔ ٚأعذب

 ٞ  اىبٓددعٍ, ْٚٛعٝد١  ٚايتكايٝدس,  ايعدازات  ٫خدت٬ف  َباىبد١؛  َكاضْد١  ٖٚد

 .ايعٚدـب بـب ا٭زٚاض ٚتبازٍ ايعٚز, ٚتعإٚ ا٭غط٠, ٚعسز

 اسبٝدا٠  َٚتطًبدات  ا٫قتكداز١ٜ  ٚايُبدطٚف  تػً, يسٜٓا اجملتُع

ٔ  ٜبشدح  ايؿدا   دعًا  أّ ناْدا  ظٚدد١  ٚاىبدطأ٠  ايعاًَد١.  ايعٚدد١  عد

 .ؾٝ٘ ت٪زٟ زٚضٶاإٔ  ٚتطٜس اجملتُع, ٖصا َٔ دع٤ ٖٞ تهٔ مل

 

 اإلغهاالت األخسٚ ذات الصل٘ بعنل املسأٗ:  

ِ  ٚا٫خدت٬ٍب  اسباضثٞ إٔ اسبذدا   عًٞ. ز ٜعتكس  زٜٓٝد١,  تعدايٝ

 ايتُدطٜض  ًٚب نهدٌ,  اىبدطأ٠  عٌُ َٛنٛع ًب ايككٝس بٝا ُٖٚا
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 مبٓع َٔ ُٖا ا٫دتُاع١ٝ ايكِٝ أٚ ايطدٌ ٚيٝؼ سػاغ١ٝ. أنجطٖا

ٞ  اىبدطأ٠  بٌ ايتُطٜض؛ ًب ايعٌُ عٔ اىبطأ٠ ٔ  ٖد  شيدو؛  ًب ٜطغدب  ٫ َد

 إفب إنددداؾ١ ٚسٝا٥ٗدددا, ٚشبؿطٖدددا ْؿػدددٗا, ًب زٜدددي يدددٛاظع ْتٝذددد١

 ٚاىبدطأ٠ . أسٛاهلدا  َٔ نجً ًب ايكا٥ب ا٫دتُاعٞ قبٛضٚثٗا إمباْٗا

 ٚؾكدددست اىبٓدددعٍ, خددداضز ايعُدددٌ َدددٔ ٚتعددداْٞ عاْدددا يػددداْٗا ٚعًددد٢

 ايعُددٌ, َتاعددب َددٔ تٛادٗدد٘ َٚددا ٚبٝتٗددا, اتؿاهلددا دبدداٙ أََٛتٗددا

 يًدددطٚز اٱعددساز غدداعات َددٔ ًٜعَٗددا َٚددا ٚاٱغددطا٤, ٚايتشددطٸف,

 يددٛاظّ َددٔ ٚغًٖددا ايًددبؼ, اختٝدداض ًب ٚتددطزز َهدداٜٝر,)  يًعُددٌ

ـ  دبعًدٗا  ؛(ا٭ْجٜٛد١  اىبُباٖط  ٚزٚاَد١  ْؿػدٞ,  ٚقًدل  زٚاَد١,  ًب تعدٝ

ٔ  ٚقطأْدا  مسعٓدا .  ٚسٓاْٗدا  ٚأْٛثتٗدا,  سٝاتٗدا,  عًٝٗا تؿػس  ٖدصٙ  عد

 ًب سدر  بٌ بًسْا؛ ًب يٝؼ ٚايعا٬َت, اىبجكؿات أخٛاتٓا َٔ اىبعاْا٠

ُٶا اير ايػطب١ٝ, ايبًسإ ٍ  َدا  زا٥  يدٛ زخًدٛا   سدر  بٗدا؛  ايًشدام  عبداٚ

 ا٫دتُاعٝددد١ ٚايكدددِٝ ا٭غدددط تؿهدددو ايٓتدددا٥ر؟ َدددا.  ندددب دشدددط

 ٜددط٣ َددٔ.  عبددٛ ايطشًٜدد١ ْٚػددا٤ٶ ٫ًضدددا ازبُٝددع: ٚاْؿدد٬ت ايؿاندد١ً,

 ؾًدٝؼ  ايتُدطٜض؛  عًد٢  ٜكبًٔ ست٢ اىبُطنات ٚأدٛضٖٔ ضٚاتب ضؾع

ٔ  اىبٗدي  ايتعًِٝ ع٢ً ايرتنٝع ٜط٣ َٔ ٚنصيو.  حبٌ  ايػدٓٛات  َد

 اىبطتبطدد١ ا٫دتُاعٝدد١ قُٝدد٘ يددرتى اجملتُددع تٛعٝدد١ ٚنددصيو ا٭ٚفب,

ٌ  ؾًدٝؼ  ايؿطعٞ؛ باىبؿّٗٛ  نػًْدا  ايتعاقدس  َدع  ٬ًتدٜٛ  عؿدٓا .  حبد

َٸِ َٔ ِ  ؾًُاشا نج٠ً, ٚربككات أعُاٍ ًب ا٭ضض أ  اىبدطأ٠  ْكشد

 شيو؟ ًب

ـ  نٛثط. أ ٚأٚنشا ٌ إٔ  ا٭ضبد  نبساٖد١  بدسٜٗٞ,  اىبدطأ٠  عُد

ٔ  اجملتُع ع٢ً عاي١ ايعاٌَ غً ايطدٌإٔ  بٛقدؿٗا   ٚاىبدطأ٠ . ٚاٯخدطٜ

َ  إْػاْٶا ٌ  يدسٜٗا  ,٬ًندا ـ  اٱسػداؽ  ناَد ٟ  ٚاسبدطز  بايهدع  ايدص

ٌ  اعتُازٖدددا  ٜػدددبب٘ ٌ  عًددد٢ ايهاَددد . اىبازٜددد١  سٝاتٗدددا  ٱزاض٠ ايطدددد
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 ٚتبعاتٗددا. غددٛا٤ سددس  عًدد٢ ٚاىبددطأ٠ يًطدددٌ ايبطايدد١, ٖددٞ ٚايبطايدد١

 اىبدددطأ٠ ؾٝٗدددا تؿدددرتى ٚا٫دتُاعٝددد١ ٚايٓؿػددد١ٝ اىبازٜددد١, َٚػدددا٩ٖٚا

ـ  ٖدٛ َدا   اىبٓدعٍ؛  ًب ٚععهلدا  اىبطأ٠ َٓع إلبا. ٚايطدٌ . ايطبٝعد١  ؽبداي

 ًب ايبكددا٤ يؿددطض ايكددطإٓ؛ آٜددات اغددتػ٬ٍ بعهددِٗ يددٛ سدداٍٚ ٚستدد٢

 اتايكدددشابٝ غددد٠ً ؾػٝٓاقهددد٘ تددداّ, بؿدددهٌ اىبدددطأ٠ عًددد٢ اىبٓدددعٍ

ٔٸ مل أْٗددٔ ْعددطف اي٬تددٞ  ٜددعاٚئ بددٌ اجملتُددع؛ عددٔ َعددع٫ٚت ٜهدد

 .  ايعكط ٚاستٝادات ايع١َٝٓ اسبكب١ تًو سػب ٫ًأعُا

ٌ  ا٭بٓدا٤  ٚتطب١ٝ اىبٓعٍ َا بـب ٚاىبعازي١ ٌ  ٚايعُد  بدايطبع,  غدتدت

ٕ  َدا  إشا ٞ  حبٝدح  ؛٬ًتدٜٛ  اىبدطأ٠  زٚاّ ندا ٕ  ؽبتؿد  َددٔ غدٜٛٽا  ايٛايدسا

 . اىبٓعٍ

 ا٭عُاٍ ب٦ٝات ايػٝسات ٚذبٌٜٛ ايعٌُ, َٚتاعب ٚايتشطؾات

 بعُددٌ هلددا ٫ ع٬قدد١ اىبؿدده٬ت تًددو نددٌ َُبدداٖط؛ إفب َٓاؾػدد١

ٌ  اىبددطأ٠؛  ٛ  ظبددس إٔ  ٚمبهدددٔ. صبتُددع  بجكاؾدد١  بدد  إَدددا َػددتك١ً  ٫ًسًدد

 ادتُاع١ٝ. أٚ قا١ْْٝٛ

 اىبٓددع أّ ايٓػددا٤ صبتُددع ربًّددـ ,٫ًأٚ أتدد٢ ايددصٟ َددٔ ٚايػدد٪اٍ:

   ايعٌُ؟ َٔ

 .  ٚايسداد١ ايبٝه١ بـب ايبسا١ٜ عٔ ايبشح ٜؿب٘ غ٪اٍ

ٟ  ًٚب  اىبدددطأ٠ ؾعدددعٍ. يدددبعض ْتٝذدد١  ا٭َدددطٜٔ نددد٬إٔ  اعتكدداز

 بايػؿاغدددددـ, إفب ا٫ْؿدددددػاٍ قازٖدددددا ٚربًؿٗدددددا ربًّؿٗدددددا, غدددددبب

 ايعُدٌ,  ًب بدا٫غبطاٍب  بدسأت  عٓدسَا  ٚغًٖا. ٚاىبُباٖط ٚاىبها٥س,

ٛٸيددا. ايٓػددا٤ صبتُددع َػددا٨ٚ نددٌ ايعُددٌ ب٦ٝدد١ ًب َعٗددا دًبددا  س

 ايٓػدا٤  نبٝدع  ٌٖ ْعُِ؟ ٌٖ. قسٜكاتٗا إسس٣ صبًؼإفب  اىبهتب

 عُددٌ عًدد٢ نددج٠ً أعددٛاّ َددطٚض بعددس ا٭َددط اختًددـ ٖددٌ نددصيو؟

   اىبطأ٠؟
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ـ  ْعِ, ٌ .ا٭َدط  اختًد  َػدت٣ٛ  ًب ْٛعٝد١  ْكًد١  ْكًدٗا  اىبدطأ٠  . عُد

 .. بايؿعٌ بسأ ٚيهٓ٘ ْعِ؛..  تٌٜٛ اىبؿٛاض. ايٛعٞ

 َدددٔ اْتكًدددا َعكدددس٠, ادتُاعٝددد١ َػدددأي١ ايتشدددطف * قهددد١ٝ

ٌ  إفب بدطاَر  اْتكًدا  نُدا  إفب ايعُدٌ,  ايؿاضع  ا٫دتُداعٞ.  ايتٛاقد

 قبٓع ٫ ٜهٕٛ ٚاسبٌ.  احملٌٝب ٚيٛ اختًـ َتشطؾٶا ٜبك٢ اىبتشطف

 عددٔ ٚبعٝددس٠ قددش١ٝ ايعُددٌ ب٦ٝدد١ ٜبكددٞ قددإْٛ بؿددطض إلبددا اىبددطأ٠؛

ٔ  ٚابتدعاظٖٔ,  ايٓػدا٤,  اغتسضاز  ًب ٚاندشٶا  ظبدسٙ  ٖٚدصا . َٚػداظيتٗ

ٔ  عًد٢  ايعكٛبدات  أقػد٢  تّٛقدع  اير ايهرب٣ ٚايؿطنات ايبٓٛى  َد

 ..ذبطٸف قه١ٝ عًٝ٘ تجبا

 ايددر اىبددطأ٠ عًدد٢ ٫ًأٚ بددايًّٛ أيكددٞ: ٚايعُددٌ ايرتبٝدد١ * َعازيدد١

 اىبػددأي١. ٚتطقٝاتٗددا َٚبٝؿتٗددا عًدد٢ اسبؿدداَب تطٜددس ثددِ أ٫ٚزٶا, تٓذددب

 ٚ إ٫  بُٝٓٗددا؛ ازبُددع ٫ مبهددٔ. ايرتبٝدد١ أٚ ايعُددٌ إَددا: ببػددات١

 .  ٜٓاؾٝٗا َٔ تهص  أٚ ٜهص  سكٝك١ ٖٚصٙ. داْب ًب ايتككً

 ايددعٚاز َددٔ سطَاْٗددا أٚ ايعُددٌ؟ َددٔ اىبددطأ٠ قبٓددع ٖددٌ اسبددٌ؟

   أغط٠؟ ٚتهٜٛٔ

 .. َطًًكا..  ٫

 ٚضببدات  بايطاضبدات  ٫ بدأؽ . ا٭ٚيٜٛدات  برتتٝب ٜهٕٛ اسبٌ

 بعدددض ؼبككدددٔ ستددد٢ ؛٬ًقًدددٝ ٚاٱظبدددا  ايدددعٚاز ٜددد٪خطٕإٔ  ايعُدددٌ

 ؽبددرتٕ ثددِ. ايكددشٝض ايططٜددل عًدد٢ أقددساَٗٔ ٜٚهددعٔ تُددٛسٗٔ,

 ٚتطقٝدد١ بتكٝددِٝ تطندد٢إٔ  عًدد٢ ٚاٱظبددا , يًددعٚاز اىبٓاغددب ايٛقددا

ٔ  غدٓٛات  (7) قبع٢ٓ. اىبساضؽ ًب ا٭٫ٚز ٜٓتُبِ ست٢ أقٌ؛ ٌ  َد  ايعُد

 .ايهؿ٪ ٚيٝؼ ازبٝس اىبَٛبـ يؿطٍٚب ٚاىبػتًٛب دٛز٠, ا٭قٌ

 بٝتٗددا ًب بايعُددٌ اىبددطأ٠ قٝدداّ أيددٝؼ: اسبدداضثٞ عًددٞ. ٚتػددا٤ٍ ز

ٌٸ ٚأؾهددٌ, أضقدد٢,  اَددتٮت ستدد٢ شيددو تددرتى ىبدداشا ا٭عُدداٍ؟ ٚأددد
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ٔ  زٚهلٔ اي٬تٞ اشبازَات أيٝؼ باشبازَات؟ ايبٝٛت ٔ  ضؾهد  صبٝد٦ٗ

 ٖددصٙ َددٔ يتٓكددصْا ايعُددٌ ٚظاض٠ عًدد٢ ْٛيددٍٛ ٚأقددبشٓا إفب ايعُددٌ,

 أنجددط أٚ خازَدد١ تطًددب أخٛاتٓددا َددٔ ايعددا٬َت َٚعُبددِ اىبؿدده١ً؟

 ٚانشـب ٕٛيٓه.  ايككٝس بٝا ٖٓا.  ٚا٭غط٠ ايبٝا بؿ٪ٕٚ يتكّٛ

إٔ  تطٜدددس ٚأعبا٥ددد٘, اىبٓدددعٍ َدددٔ اشبدددطٚز تطٜدددس اىبدددطأ٠ ٚقدددطؼبـب,

 باُٖبددد١ أقدددبشا ايدددر َطايبٗدددا عًددد٢ تٓؿكددد٘ زخدددٌ هلدددا ٜهدددٕٛ

ِٸ ٜٓؿددأ ايتهددايٝـ؛  نجددط٠ تؿػددً َددا.  ايددعٚز َددع اشبدد٬ف َٚددٔ ثدد

ٌ  ايطددٌ؟  عٔ اىبطأ٠ اغتك٬ي١ٝ يطغب١ ْتٝذ١ أيٝؼ ايط٬م؟  اهلل دعد

 .ٚآخطٶا ٫ًأٚ أغطٜٽا صبتُعٶا صبتُعٓا

ٌ  ا٭ضبـ ع٢ً ٖصا ايطأٟ ا٭خدً بكٛهلدا:   نٛثط. أ ٚعًكا  عُد

ٕ  ًب اىبددطأ٠ ٘  بٝتٗددا.. إٕ نددا  ٚتًُٝددع ٚايهددٓؼ, ايطددبذ, ٜٴككددس بدد

ٌ  ٫ٚ أضقد٢  يدٝؼ  ؾبايطبع ايػباض, ْٚؿض ايعداز, ٔ  أؾهد  عًُدٗا  َد

ٌ  أعُبِ ؾبايطبع ا٭بٓا٤؛ تطب١ٝ اىبككٛز نإ ٚإشا. اىبٓعٍ خاضز  عُد

 َػد٪ٚي١ٝ . ؾكٌب اىبطأ٠ ٫ ؽبلٸ ٖٚصا اٱت٬م, ع٢ً إْػإ ب٘ ٜكّٛ

ٌ  عًد٢  تكدع  ايرتب١ٝ ٔ  ناٖد ٔ  قًدا:  ٚنُدا . ا٭بدٜٛ  ايتٛؾٝدل  ٫ مبهد

 بددددأؽ ؾدددد٬ أسددددسُٖا, ًب قكددددطت إشاإ٫  ٚايعُددددٌ؛ ايرتبٝدددد١ بددددـب

 ٚإعطددا٤ ايطُددٛح, َددٔ ٚاسبددسٸ ايعُددٌ, ٚادبددات بددأزا٤ با٫نتؿددا٤

 . ا٭ٚي١ٜٛ ا٭٫ٚز

 اىبُٗددد١ اسبًدددٍٛ أسدددس بدددٌ َؿددده١ً؛ ؾًٝػدددا اشبازَدددات أَدددا

 أٚ ايعًُٝددد١ سبٝاتٗدددا أٚ أ٫ٚزٖدددا, َدددع إنددداؾٝٽا ٚقتٶدددا اىبدددطأ٠ يٖٛدددب

 .  ا٫دتُاع١ٝ

ِ  غأٍ ٔ  ٜعدسٸ  ؾدكٶدا  أسدسٖ ٔ  ظباسٶدا  ايٓداؽ  أنجدط  َد  غدط  عد

 ٘ ٍ . ظباسد ّ  ٫: قدا ٌ  أقدٛ ٔ  بعُد ّ إٔ  مبهد ٘  ٜكدٛ  ىبددا ٭تؿدطٸؽ  غدًٟ,  بد

 ايػددٝاض٠؛ إفب قٝدداز٠ أؾدداض ٚبددايطبع,. إظبدداظٶا ؾٝدد٘ ٚأسكددل بدد٘, أبددطع
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 أٚ يًكدطا٠٤,  يٝتؿدطٸؽ  خدام  يػا٥ل ايكٝاز٠ ١َُٗ ٜٛيٞإٔ  ٜؿهٌ ٭ْ٘

 .  ايططٜل ًب ا٭عُاٍ بعض إظباظ

 غد٤٬  عًد٢  ْعدطٸز إٔ  ٫ًأٚ عًٝٓدا . آخدط  َبشدح  ؾٗصا اىبطايب أَا

ِ  ا٭غدددعاض,  ٔ    ايدددر  ا٫غدددت٬ٗى  ثكاؾددد١ إفب  ثددد  بدددد٘ ايعدددامل  سكددد

 سٝددا٠ ًب َٚعٓدد٢ قُٝدد١ ٚدددٛز ٚعددسّ يًؿددطاؽ, ْعددطٸز ثددِ ,(ايعٛىبدد١)

 .اىبطأ٠ ٚبايتشسٜس ايؿطز,

 57 َدا ٜكداض    َٓدص  عاًَد١  اَطأ٠ أْا: ايعُٛزٟ غا١َٝ. ز ٚقايا

َٶا, ٞ  ٜتطًّب ٚعًُٞ عا ٌ  ًب ايبٝدا  خداضز  تًٜٛد١  يػداعات  بكدا٥  ايًٝد

ٔ  اىبػدًُات  سادد١  ٚأغدسٸ  ٚتٛيٝدس,  ْػا٤ اغتؿاض١ٜ ٭ْي ٚايٓٗاض؛  َد

ٞ  ٚأؾددط  ايطدب,  نًٝد١  أٜهٶدا ًب  ٚؾداب١  يؿا  ٚأّ ايػرت,  بٓذداس

َٽدددا   بٓذددداسٞ ؾطسدددٞ َدددٔ أنجدددط ٚسدددسٟ تطبٝتُٗدددا ًب بٛقدددؿٞ أ

 َدددا اىبدددازٟ؛ ٚاغدددتك٬يٞ عًُدددٞ ٚيددد٫ٛ عاًَددد١, اَدددطأ٠ أٚ نطبٝبددد١

 ًب ؾاعًدددد١ ٚدددددٛزٟ ٚيدددد٫ٛ ٭غددددطتٞ. َعًٝدددد١ أنددددٕٛإٔ  اغددددتطعا

ٞ  َٚكاَٚددد١ ٚايعطدددا٤,  ا٫غدددتُطاض اغدددتطعا  َدددا اجملتُدددع؛  أظَدددات

٘  ددا٤  ايصٟ اسبذا  ضبذب١ اَطأ٠ ٚاهلل ٚإْٞ ٚايعا١ًٝ٥, ايكش١ٝ  بد

ٟ  اسبذدا   ٫ اسبل, ايسٜٔ ٍ  ايدص  ايطدداٍ,  ٚأخدايٌب  ٜٚككدٞ,  ٜعدع

 اي٬تددٞ اٱغدد٬ّ ْٚػددا٤ اىبدد٪َٓـب أَٗددات ٚقددسٚتٞ ايطًبدد١, ٚأزضٸؽ

 اسبػدب١,  ًٚب ايطدداٍ,  ٚتسضٜؼ ٚايتذاض٠, اسبطٚ , ًب ؾاضنٔ

 ٚساددد١ َٗددِ, ا٭ٚيٜٛددات تطتٝددب نددٛثط: أ. قايددا نُددا ٚغًٖددا.

ٌ  ايت١ُٝٓ ًب َٚؿاضنتٓا استٝاد٘, يػسٸ ايٛتٔ ًٶا  َٗدِ,  عاَد  ٚأخد

 دبددس ٚاتهايٝدد١؛ ٚبددصر, قددطف, َددٔ ايٓػددا٤ بعددض ًب ْٓتكددسٙ َددا

 اىبعًُدات  أَدا  ايُب٠ًٗ. َا بعسإفب  خسضٖٔ ًب ٜطقسٕ ؾُٝٔ أنعاؾ٘

ٕ  ٚايطبٝبدات  ؾذطٶا, ؾٝدطدٔ  َدا تعًُدا   ٖدصا  ٚيد٫ٛ  ,٬ًيدٝ  ؾٝػدٗط

 َجًٗٔ. ْػا٤ أٜسٟ ع٢ً تتطبؾب ٫ٚ ْػا٩ْا,
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ٞ  صبتُعٓدا  حبًٟ إفب أْد٘ ًب  سػاّ. ّ ٚأؾاض  اسبدسٜح,  اىبدسْ

ٌ  اىبايٝدد١؛ ا٭عبددا٤ تعاٜددس َٚددع  بددٌ اختٝدداضٶا؛ يددٝؼ اىبددطأ٠ أقددبض عُدد

ٌٸ أ ٫ٚ مبهٔ. نطٚض٠  ًب ْٚػدا٤  ٫ًضددا  ايٛتٓٝد١:  ايطاقدات  ٫ ْػدتػ

 نبٝدع  ًب أبسعٔ ٚتٓٓا ًب ٚايٓػا٤ ايَٛبا٥ـ, ٚتٛتـب ايٛتٔ, بٓا٤

 ٖٚٓدداى. ٚايتعًُٝددٞ ايطد   ايكطدداعـب ًب ٚبايدصات  ايعُددٌ, صبدا٫ت 

 ًب اىبددطأ٠ إيٝٗددا تتعددطٸضإٔ  َددٔ اىبُهددٔ ايددر اىبهدداٜكات بددـب ؾددطم

ٔ  ٚايدر  ايعٌُ, ٌ  مبهد ٌٸ  ًب َعٗدا  ايتعاَد  ٚأُْبُد١  قدٛاْـب  ٚددٛز  َبد

ٔ  ًب اىبدطأ٠  ٚٚقٛع ايعٌُ, َبطٚف تٴكٓٸٔ ٚانش١  ُْبدطٶا  ا٫بتدعاظ؛  بدطاث

. ايعددٝـ غددبٌ تددٛؾطإٔ  ٚذبتدداز عا٥ددٌ, هلددا ٚيددٝؼ ٫ تعُددٌ, ٭ْٗددا

َٸٔ صبتُعٓا ًب ايّٝٛ اىبطأ٠ ٚعٌُ  ع٢ً ا٫غتك٬ي١ٝ, ٚؼباؾِب هلا ٜ٪

 .صبتُعٗا بٓا٤ ًب ٜٚٴػاِٖ نطاَتٗا,

 تطبٝد١  تؿٌُ اىبٓعي١ٝ اىبطأ٠ ١َػ٪ٚيٝ: احملٝا َػاعس. ز ٚأناف

ٌٸ ٚضعاٜتِٗ؛ ا٭بٓا٤  .. ب٘ تكّٛ عٌُ ٖٚٛ أد

 تطبٝتهِ, ع٢ً عًُٔ عُبُٝات أَٗات ْتاز أْتِ ايػاز٠, أٜٗا

 .. نٗصا ؾإٔ َٔ ْكًٌ ٫أأضدٛ .. شيو أدٌ َٔ ايهجً ٚبصئ

ٌ  ايّٝٛ صبتُعٓا ُٸد ٘  تتش ً  اىبدطأ٠  ؾٝد ٌ  تاقتٗدا,  ؾدٛم  ايهدج  ند

ِ  اْتكدام  ٚبػدبب  ايعُدٌ,  ًب ضغبتٗا بػبب شيو ٔ  بعهدٗ  عًُدٗا  َد

 .. اىبٓعيٞ

 اشبازَددددد١ ْدددددط٣ دعًٓدددددا _يٮغدددددـ _ ا٫غدددددت٬ٗنٞ ٚايبٴعدددددس

 ٖٓدددداى: غددددأيا ٬ًَددددج إٜطيٓددددسا ًب .. نددددطٚض٠ ٚايطباخدددد١ ٚادبٶددددا,

 خازَددد١  يسٜددد٘ أسدددس  ٫ اٱدابددد١: ؾٛددددست اشبازَدددات؟  سذدددِ َدددا

 ًب أتؿاهلدددا يتهدددع ٜهؿدددٞ ضاتدددب هلدددا ٜتٝػٸدددط ٫ َٚدددٔ .. إت٬ًقدددا

٘  اىبٓدددددعٍ ًب ايبكدددددا٤  ربتددددداض ؾ ْٗدددددا  اسبهدددددا١ْ؛  ٚتدددددطى  يطعاٜتددددد

 .. نج٠ً سا٫ت ٖٚٞ ايعٌُ,
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 ايعكددط ًب تػٝٸددط ايعُددٌ اسبهُددٞ إٔ َؿٗددّٛ عًددٞ. ز ٚأٚنددض

 ,٬ًَددددج 6-: َددددٔ ايتكًٝسٜدددد١ )زٚاّ ايَٛبٝؿدددد١ تعددددس اسبددددايٞ .. ؾًددددِ

 َددٔ ٜعًُددٕٛ ايددصٜٔ ايعُددٌ(, ؾأعددساز  إفب َكددطٸ ايددصٖا  ٚتػددتسعٞ

ٗٸًا ٚايتك١ٝٓ عاىبٝٽا, تعاٜس ًب اىبٓعٍ ًٶا. شيو غ  نج

ٌ " اىبدطأ٠  يعٌُ بايٓػب١: ايؿٗطاْٞ ي٢ًٝ. أ َٚٔ ٚد١ٗ ُْبط  ؾهد

٘  خٴًل ىبا َٝػٸط ٍ  اختداضت ٕ إ ,"يد ٔ  ؾٗدصا  ٚا٭غدط٠؛  اىبٓدع ٍ  َد  ا٭عُدا

إٔ  اىبددطأ٠ ٜعٝددب ٫ٚ بٗددا, ٜكددّٛإٔ  ايطدددٌ ٜػددتطٝع ٫ ايددر ايعُبُٝد١ 

 ؾٗٓاى ٚباىبكابٌ, أتؿاهلا ٚتطبٝتِٗ. ٚضعا١ٜ َٓعهلا ًب عا١ًَ تهٕٛ

ٔ  َٚبدسعات  تُٛسات ْػا٤ ٌ  بدـب  ايتٛؾٝدل  ًب ظبشد  ٚا٭غدط٠,  ايعُد

 عًدد٢ تػدداعس ؾددا٭ٚفب ايبٝددا, ضبدد١ ٚعبتدداز ايعاًَدد١, اىبددطأ٠ عبتدداز

 .سهاضت٘ تكٓع ٚايجا١ْٝ ايٛتٔ, ْٗه١

 اجملددس, إفب قُددِ بٗددا ٜددسؾع َٗددِ ؾددطٜو ايطدددٌإٔ  ْٓػدد٢ ٫ٚ

ٌ  نٌ ٚضا٤" ٜٴكاٍ: ؾُجًُا اٱبساع, سسٚز يتذاٚظ بٝسٖا ٜٚأخص  ضدد

 . َتؿِٗ ٚاٍع ضدٌ ْادش١ اَطأ٠ نٌ خًـ ؾٗٓاى ,"عُب١ُٝ اَطأ٠

 يًطدددٌ نْٝٓٛدد١ ٚإثبددات سددل, ايعُددٌ: ايٛابددٌ خايددس. أ ٚقدداٍ

٘  أعطف ؾدل ٖٛ يًُطأ٠, ٚنٌ نُا ٌ  بُبطٚؾد ٫ ٜعُدٌ,   أٚ ٜعُد

 اٯخددط. اىبؿددرتض  عًدد٢ قٓاعاتدد٘ أٚ أٚيٜٛاتدد٘ ؾددطض ٭سددس ؼبددلٸ ٫ٚ

 ايػدددعٛز١ٜ ًب اسبدددل. عٓدددسْا ٖدددصا تهؿدددٌ ايدددر ايتؿدددطٜعات ٚندددع

ٟ  ٚاىبطأ٠ اىبطأ٠, ٜٴّٛيس ايطدٌ ٌ  عًُٝد١  تٴذدط ٘  يطدد  عداٍض؛ ٚغبدتًٌب   ؾدب

 َدددٔ ْتشػٸدددؼ ٖدددصا َٚدددع ٚايطدددا٥طات, ٚاىبطددداضات, ا٭غدددٛام, ًب

 !!! ايعٌُ اخت٬ٍب

 يطددا٥ط دٓاسددإ ٚاىبددطأ٠ ايربٜددو إفب إٔ ايطدددٌ ْاقددط. ز ٚأؾدداض

 َدددٔ بدددس ؾددد٬ ٜٚٴشًّدددل, ٜطدددًإٔ  ايطدددا٥ط أضاز ؾددد شا ٖدددٛ اجملتُدددع,

ٛٸضإٔ  أضازٕ إ اجملتُددع ٚنددصيو دٓاسٝدد٘, اغددتدساّ  ٜٚتكددسٸّ, ٜتطدد
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 اسبكٝكٝدددد١ ايتُٓٝدددد١ يتشكٝددددل نبٝعٶددددا؛ َؿدددداضنتُٗا َددددٔ ؾ٬بددددس

 اىبٓؿٛز. ٚا٫ظزٖاض

ٞ  َػدؿط . ز ٚقاٍ  ايػدابك١  ايتعًٝكدات  نبٝدع إٔ  أعتكدس : ايػدًٛي

 ٍ  ايتؿاقدددٌٝ ًب ربتًدددـ ٚقددس  اجملُدددٌ, ًب َتؿكددد١ اىبددطأ٠  عُدددٌ سددٛ

٫  ٚضعددداٜتِٗ ا٭بٓدددا٤ ؾرتبٝددد١ ا٭ٚيٜٛدددات, ْٴطتٸدددب ٚعٓدددسَا. ايسقٝكددد١

 ٚيدٝؼ  ؾدك١ٝ, ضغب١ يًُطأ٠ اىباي١ٝ ٚا٫غتك٬ي١ٝ. ١َُٗأٟ  ٜٛاظٜٗا

 .  صبتُع ٚتطٜٛط أغط٠ ٱْؿا٤ ادتُاع١ٝ أغط١ٜ أٚي١ٜٛ ١َُٗ

 نُا عاّ, بؿهٌ اىبطأ٠ عٌُ ٜعاضض َٔ ٜٛدس أْ٘ أعتكس ٫

ٛٸضٙ ٕ  اىبددساخ٬ت, بعددض  تٴكدد ٌ  ٜعدداضض  اجملتُددع أغًددب  ٚنددأ  عُدد

 ٫ٚ اىبٓاغدب١,  ايب٦ٝد١  ؾٝٗدا  ٫ تتدّٛؾط  اير ا٭عُاٍ بعض ٖٓاى. اىبطأ٠

ّ  أٚقدات  ٞ  اىبٓاغدب١  ايدسٚا  أسددس ٚايتُدطٜض  اىبعاضند١,  دبدس  ايددر ٖد

ٌ  ؾدطٜؿ١,  إْػدا١ْٝ  َٗٓد١  ايتُدطٜض إٔ  نبٝعٶا ْكطټ. اىبٗٔ ٖصٙ  ٚايعُد

٘  َٚػاعستِٗ؛ اىبطن٢ ٚتطبٝب ؾٝٗا  ًب ٚأددطٙ  ايدسْٝا,  ًب أددطٙ  يد

ٔ  ايعدعٚف  ًب ايػدبب  َٚا اىبؿه١ً؟ أٜٔ إشٶا. اٯخط٠  اىبٗٓد١؟  ٖدصٙ  عد

ٞ  ًب َبددي ًب ٚازبدٛا   ٍ  ْػددتعطض زعْٛددا: ايتداي  تكددّٛ ايددر ا٭عُدا

 ٚايعددايٞ. ايعدداّ ايتعًددِٝ َٚٓٗددا ايبًددس, ٖددصا ًب ايػددعٛز١ٜ اىبددطأ٠ بٗددا

 ايعػددهط١ٜ, ٚايكطاعددات ْػدد١ٜٛ, ؾددطٚع بٗددا ايددر ايددٛظاض٠ َعُبددِ

 ٜتشددسٸخ مل ا٭عُدداٍ ٖددصٙ ٚنبٝددع , ٚايبٓددٛى ايٓػددا١ٝ٥, ٚا٭غددٛام

ٞ  أسدس,  عٓٗدا  ٔ  إشٶا. ازبُٝدع  يدس٣  َكبٛيد١  ٖٚد  َٗٓد١  ًب اىبؿده١ً  أٜد

ّ  ٚأٚقدات  ايعُدٌ,  ب٦ٝد١  ًب أْٗدا  أعتكدس  ايتُطٜض؟ ٞ . ايدسٚا  أقداض   يد

ٌ  ؾدرت٠  َػتؿدؿٝات  ًب ايتُدطٜض  ًب ٜعًُٕٛ  عُدٌ,  غداع١  34 ايعُد

ّ  َػتٛقدؿات,  ًب يبطندات  ٚأعدطف  ضاسد١,  َٚجًٗا ٜهدٕٛ   ايدسٚا

َٸطٕٚ ايطددداٍ. َٚػددا١ٝ٥ قددباس١ٝ ؾرتتددـب:  ايٛنددع, ٖددصا َددٔ ٜتددص

 ايكطدددداع ًب ٖددددصا عا٥ًٝدددد١؟! ايتعاَددددات ٚيددددسٜٗا بدددداىبطأ٠ ؾهٝددددـ
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ٞ  ايكطداع  أَدا  َكبٛيد١,  َا سسإفب  ايعٌُ ٚب١٦ٝ اسبهَٛٞ,  ايكدش

 ػبًددؼ عٓددسَا. َٓاغددب١ أضاٖددا ٫ أنجطٖددا ًب ايعُددٌ ؾب٦ٝدد١ ا٭ًٖددٞ

 يؿددرتات( بهجددط٠ َؿدداٖس شيددو) ٚاسددس ندداْٚرت ًب ٚايؿتددا٠ ايؿددا 

ٟ  أضنداٙ  ٫ ؾأْددا َٜٚٛٝٽدا,  تًٜٛد١  ٞ  ٚابددٓر؛ يٛيدس  ٫ٚ أ قددطٸٙ ٫ ٚبايتداي

 ايعُدددٌ ب٦ٝددد١ ذبػٸدددٓا َتددد٢ ٚباختكددداض,. اىبػدددًُـب ٭بٓدددا٤ أضنددداٙ

 شيو ٜعاضض ئ ؾأعتكس اىبٓاغب١؛ ايعٌُ أٚقات ثِ ا٭ٚفب, بايسضد١

 .  ايكطاعات بك١ٝ َجٌ َجً٘ أسس,

 

 تْصٔات ّسلْل مكرتس٘:

ٔ   أغدا١َ . ٜط٣ أ ٌ إٔ  ايٛاندض  ندطزٟ إٔ َد إٔ  ٫بدس  اىبدطأ٠  عُد

..  َعٛقددات َددٔ ٜعرتندد٘ َددا تعددا  َُٓبُدد١ َ٪غػدد١ٝ َطسًدد١ ٜددسخٌ

ٕ إٔ  ػبدب  اجملٗدٛز؛  ٖصا َٔ َطس١ً أٍٚ ٚيعٌ  إع٬َٝد١  هبًد١  تهدٛ

 اىبدددطأ٠, عُدددٌ أُٖٝددد١ عًددد٢ اجملتُدددع اتددد٬عإفب  تٗدددسف ضبرتؾددد١,

 ايددٛظضا٤ صبًددؼ بكددطاض َددع ايتددصنً..  إيٝدد٘ اىب٪زٜدد١ ايطددطم ٚأؾهددٌ

 اىبدددطأ٠, بعُدددٌ ٚاىبتعًدددل غدددٓٛات, :أٚ 9 َدددٔ ايكدددازض ,342 ضقدددِ

ٔ  ٫بس ٚايصٟ ٌ  َد ٘  عًد٢  ايعُد َ  تطبًٝكدا  تطبٝكد  ايكدطاض  , ٖٚدصا ٬ًؾدا

 ب٬زْا. ًب اىبطأ٠ كبهـب قطاضاتأِٖ ٚ أٍٚ

 اىبددطأ٠ عُددٌ كبهددـب ايعجُددإ إفب إٔ َٛنددٛع  خايددس. ٚأؾدداض ّ

  ٖددصا ًب ايؿؿددٌ لبدداشز أسددس ايتُددطٜض قطدداع ٚلبددٛشز.. دددسٽا َٗددِ

 َدا  عًد٢  عد٠ٚ٬  ايٛاقدع  ٖدصا  أغبا أِٖ  أسس ضأٜ٘ ؾ ٕ اجملاٍ, ًٚب

 إفب ٖددددصٙ اىبٛدٗدددد١ ايتعًددددِٝ بددددطاَر ٖٝهًدددد١ ٚغددددٝصنط, شنددددط

 اىبكاضبدددد١, بايتدككددددات َكاضْدددد١ داشبٝتٗددددا, ٚعددددسّ ايكطاعددددات

 ايطدد٬  َددٔ نددجً..  ٬ًٚادتُاعٝٽددا.. ؾُددج َازٜٽددا داشبٝدد١ ٚا٭نجددط

 ىبدس٠  ايتُدطٜض  زضاغد١  عًد٢  غٓٛات 8أٚ 7 ىبس٠ ايطب زضاغ١ ٜؿهٸٌ
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 عًددد٢ غدددٓٛات 7 ىبدددس٠ اهلٓسغددد١ زضاغددد١ ٚندددصيو..  غدددٓٛات 7أٚ 6

 غٓٛات. ٥ ىبس٠ َػاْس٠ ٖٚٓسغ١ٝ تك١ٝٓ ربككات زضاغ١

 ٖدددددصٙ ًب ايتعًدددددِٝ بدددددطاَر ٖٝهًددددد١ إعددددداز٠ اسبًدددددٍٛ ٚأسدددددس

 ٚربكددل تطنٝددع نجاؾدد١ ٚضؾددع َددسزٖا, ٚتكًٝددٌ ايتدككددات,

  ٚاىبع١ٜٛٓ أٜهٶا. اىباز١ٜ ٚسٛاؾعٖا َٓاٖذٗا,

ً  ايدر  ا٭خط٣ ايسٍٚ دباض  ع٢ً ايتعطف أ١ُٖٝ ٜٚٴهاف  أ ؾد

 ناْدا  ايدر  أٜطيٓدسا,  أٜها إيٝٗا ٚأنٝـ..  ٚايؿًبـب اهلٓس..  إيٝٗا

ٔ  َٓص اجملاٍ ٖصا ًب غباق١  اىبُطندات  ٚددٛز  ْٚتدصنط ..  بعٝدس  ظَد

 ظَٔ. َٓص ايػعٛز١ٜ اىبػتؿؿٝات ًب ا٭ٜطيٓسٜات

ٔ  بس ٫ ايكٓٝبٌب أْ٘ ْس٣. أ ٚأنست ٌ  َد ِ  تدسخٸ  اىببهدط  ايتعًدٝ

 ؛ يًُذتُدع  خسَد١  ؾٝٗدا  ايدر  ا٭عُاٍ أ١ُٖٝ ع٢ً ايه٤ٛ تػًٌٝب ًب

 ايعًُددٞ اىبددٓٗر نددُٔ تهددٕٛ عًُٝدد١ َدداز٠ ٚدددٛز  ؾُددٔ اىبٗددِ يددصيو

 إيٝٗددا,  اجملتُددع ٚاستٝدداز  اىبدتًؿدد١, ا٭عُدداٍ عًدد٢  ايهدد٤ٛ تٴػددًٌّب

ّ  عًد٢  ايكدػط  َٓدص  ازبٌٝ ٚتٓؿ١٦ ٍ  نبٝدع  اسدرتا  ًب ٚزٚضٖدا  ا٭عُدا

 ايٛتٔ. خس١َ

 َجايدددب أعُبدددِ اسبُدددٛز: إٕ َدددٔ ْاقدددط بدددٔ عبدددساهلل. ز ٚقددداٍ

ٔ  س٠ً ًب ٜعاٍ َا أْ٘ اىبعاقط صبتُعٓا ٔ  نبًد١  ًب أَدطٙ  َد  أَدٛض  َد

 ٚاخت٬تٗدا  ٚسذابٗدا,   ٚاغدتك٬يٝتٗا,  نْٝٓٛتٗدا : ٚؾد٪ْٚٗا  اىبدطأ٠ 

 ٚايعُدددٌ, ٚاىبػدددهٔ ايدددعٚز ًب ٚخٝاضاتٗدددا اجملتُدددع, ٚطبايطتٗدددا

 ددددٛاظ عدددسّ قدددطٸض سدددـب ايطددددٌٕ إ بدددٌ!!  يًػدددٝاض٠ قٝازتٗدددا ٚستددد٢

 اٱقاَدات  عًٝٗدا  ٚؾدطض  اىبطأ٠ ٚعهٌ احملطّ, غً باىبطأ٠ اخت٬ت٘

ٍ   ٚاىبدساضؽ,  ايبٝٛت, ًب ازبرب١ٜ ٍ  ٚضبدا ٔ  اْؿًتدا  ايدر  ا٭عُدا  َد

ٔ  قدطٸضٙ  ٖٛ قبا يٝٓعِ شاى ٚنٌ.. اىبطأ٠ يعٌُ ايطؾض َبسأ  سطٜد١  َد

 ٚيدددٛ عدددربت,.. ددددٛاضٙ َدددٔ اَدددطأ٠ تعدددربإٔ  زٕٚ ايتذدددٍٛ ًب َطًكددد١

 . ايػ٬ّ ٜٴكطأٖا ؾًٔ خط١٦ٝ,
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ًٶإ إ.. ٬ًقدددب قًدددا نٓدددا  إفب اىبدددطأ٠ ايعطبدددٞ ُْبدددط٠ َدددٔ ندددج

 ..  ايٛأز ثكاؾ١ اَتساز َٔ ؾ٤ٞ ؾٝ٘  اىبعاقط٠,

ِ  ايعدط   قبشداٚض٠  يٝؼ ٖٓا, ايؿكٌ ٚاسبٌ  ًب.. يدبعض  بعهدٗ

 اٯضا٤ ٚغتٓتكدددط ايتطبدددع, ايعطبدددٞ ايطبدددع ؾػدددٝػًب.. اىبدددطأ٠ ؾدددإٔ

ٌ  .احملض ايجكاًب اىبٛضٚخ ع٢ً اىبته١٦ إٔ  اختٝداض  ًب _ؾكدٌب  _ اسبد

 . ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ضبُس ب٘ دا٤ قبا ْ٪َٔ

ٕٳ ٫  ٚٳضٳبِّو  ؾ ٬ } ٓٴٛ َٹ ُٴٛى  ٰسٳتٻ٢ ٜٴ٪ٵ ُٳا ٜٴشٳهِّ ِٵ ؾٳذٳطٳ ؾٹٝ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ِٻ  بٳ  ٫  ثٴد

ِٵ ۤؾٹٞ ٜٳذٹسٴْٚا  ٗ ْٵؿ ػٹ ُٻا سٳطٳدٶا أ  ٝٵاٳ ِّ ُٴْٛا ق هٳ ٜٴػٳِّ ُٶا ٚٳ  {تٳػٵًٹٝ

ٔ  ا٫دتُداعٞ,  أٚ ايجكداًب  باسبطز ْؿعط ٫أ ًب اسبٌ  تطبٝدل  َد

 . ا٭ٚسس ؾٗٛ اشبٝاض عًٝٓا, اهلل سهِ

ُٶا ْػددًِ إٔ  ؾٗددٛ ا٭َددط.. ٚاىبددطأ٠ ايطدددٌ ًب اهلل حبهددِ.. تػددًٝ

َٳطٳْا ايصٟ  . ب٘ أ

ٔ  اىبددطأ٠ ؾددإٔ َٓاقؿدد١ َػددت٣ٛ  ْطؾددعإٔ   شيددو, ٜٚكتهددٞ  َدد

 تطسٗدددا ْٚٴعٝدددس.. ايعًدددِ أٖدددٌ َػدددت٣ٛإفب  اىبجكؿددد١ ايٓدبددد١ َػدددت٣ٛ

 ٚذبًًٝددٗا, اىبعكدد١َٛ, ايٓكددٛم قددطا٠٤ ْٚٴعٝددس.. ٖٓدداى َٚٓاقؿددتٗا

 ٚايػٝاغدد١, ايجكاؾدد١, تطانُددات نددٌ عددٔ قبعددعٍ ز٫٫تٗددا ٚؾٗددِ

 إفب ايهددٕٛ ُْبطاتٓددا َددٔ عددسزٶا أثكًددا ايددر ٚايتكايٝددس ٚايعددازات,

ُٶا _ ْٓػب٘ يبا ٚاسبٝا٠,  . اسبٓٝـ إفب ايؿطع _ظع

 ايتهًٝؿدداتإٔ  نٝددـ قددطا٠٤ إعدداز٠ خددام, بؿددهٌ عًٝٓددا

 عدداّ خبطددا  دددا٤ت ٚاىبعددا٬َت؛ ايعبددازات ًب دًّٗددا ًب ايؿددطع١ٝ

 ؾددطض ٚزٕٚ اٯخددط, عًدد٢ أسددسُٖا تؿهددٌٝ زٕٚ ٚيًُددطأ٠, يًطدددٌ

 . اٯخط ع٢ً أسسُٖا ٚقا١ٜ

ٕٻ" ُٹـبٳ إ  ُٴػٵدددًٹ ُٳاتٹ اْي ُٴػٵدددًٹ ٓٹـبٳ ٚٳاْي َٹ ُٴددد٪ٵ ٓٳددداتٹ ٚٳاْي َٹ ُٴ٪ٵ  ٚٳاْيك ددداْٹتٹـبٳ ٚٳاْي

ْٹتٳددددداتٹ ٔٳ ٚٳايكٻدددددازٹق اتٹ ٚٳايكٻدددددازٹقٹـبٳ ٚٳاْيك ا  ٚٳايكٻدددددابٹطٳاتٹ ٚٳايكٻدددددابٹط ٜ
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ُٴتٳكٳددسِّقٹـبٳ ٚٳاْيدٳاؾٹددعٳاتٹ ٚٳاْيدٳاؾٹددعٹـبٳ ُٴتٳكٳددسِّق اتٹ ٚٳاْي ُٹـبٳ ٚٳاْي  ٚٳايكٻددا٥ٹ

ُٳاتٹ  ِٵ  ٚٳاْيشٳدداؾٹُبٹـبٳ  ٚٳايكٻددا٥ٹ ٗٴ ٔٳ  ٚٳاْيشٳاؾٹُب دداتٹ  ؾ ددطٴٚدٳ ٘ٳ ٚٳايددصٻانٹط ٜ  ايَّددد

ًٶا ٘ٴ أ عٳسٻ ٚٳايصٻانٹطٳاتٹ ن جٹ ٗٴِ ايَّ ُٶا اٚٳأ دٵطٶ َٻػٵؿٹطٳ٠ً ي   "عٳُبٹٝ

ِ  ؾٝٓدا,  _ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً_ ضبُسٶا عبّهِ ؾٌٗ  ظبدس  ٫ ثد

ُٶا؟ ْٚػًِ..  قه٢ يبا سطدٶا أْؿػٓا ًب   تػًٝ

 ايبؿددطٟ ازبددسٍ أَددا.. ٖٓددا ٜٓكددٌإٔ  ػبددب..  اسبددٛاضإٔ  أعتكددس

٘  ايػًبد١ إٔ  ٫غُٝا.. ؾٝ٘ خً ؾ٬.. ايٓؿعٞ ايجكاًب ٟ  يًػدا٥س  ؾٝد  ٚيدص

 ايٛقا١ٜ.

ٞ  ازباظٟ. ز ايُٓبط ا٭خ٠ً قاياٚتعًًٝكا ع٢ً ٚد١ٗ  : ايؿدبٝه

ٔ  إداب١؛ ي٘ ظبس مل ايصٟ ايػ٪اٍ ٞ  أٖٚدٛ   َد  ازبٗد١  أٚ ايؿددل  ٖد

 اير   اٱؾاض٠ إيٝٗا؟ ٚاىب١ُٗ ايعُب١ُٝ باىب١ُٗ يًكٝاّ اىب٪١ًٖ

ِ  أٌٖ أٚزٸ ايتصنً بإٔ  َعٶدا  ادتُعدٛا  قدس  اىبجكؿد١  ٚايٓدبد١  ايعًد

ِ   اىبٓدٛض٠,  اىبسٜٓد١  ًب غدٓٛات  عدس٠  قبٌ ٔ  ٚإؾدطاف  بتُٓبدٝ  اسبدٛاض  َد

 سسخ؟ ؾُاشا صبتُعٓا, ًب اىبطأ٠ قهاٜا أغًب ىبٓاقؿ١ ايٛتي؛

 غددً ايعًددِ ٚأٖددٌ بددآضا٥ِٗ, كبػٸددهٛا اىبتؿددسزٜٔ ايعًددِ أٖددٌ

 َددا عٓددسٖا؛  قايددا اىبجكؿدد١ ٚايٓدددب َددا عٓددسِٖ,  قددايٛا اىبتؿددسزٜٔ

َٸددٌ ايطُددٛح زٕٚ َبًّددا ايػددٓٛات تًددو بعددس ايٓتٝذدد١ ٚيهددٔ  ًب ٚاىب٪

 . باجملتُع اىبطأ٠ ع٬ق١ تبٝع١إفب  ايُٓبط َٛنٛع

 ًب ُٜٓبددط غٝاغددٞ, قددطاضإفب  اسبايٝدد١ اىبطسًدد١ ًب حباددد١ عبددٔ

 َددٔ عًُٝدد١ عادًدد١ ٫ًسًددٛ ٜٚطًددب صبتُعٓددا, ًب ايكهدداٜا تًددو نددٌ

ٔ  ؾهدطِٖ,  َػدتٜٛات  بهاؾد١  ايعًِ أٌٖ قٹبٌ  ايُٝدٝي   اىبتؿدسز  َد

ِ  ,(ايتؿسز زضدات ٚأقكس)  ايٝػاضٟإفب  ٔ  عدسز  َٚعٗد  اىبدجكؿـب  َد

 أعبددا٤ ناؾدد١ ًب اىبػددًُـب بددآضا٤ َػددتًٜٓٔ ا٫دتُاعٝدد١, ٚايٓدددب

ِٸ َٚٔ اٱغ٬َٞ؛ ايعامل  ًب ٚٚندعٗا  ا٫دتُاعات تًو ْتا٥ر أخص  ث
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 بددايطبع هلددا ايتُٗٝددس بعددس ايتٓؿٝددص َٴًعَدد١ سهَٛٝدد١ قددطاضات ٦ٖٝدد١

ٕ  دٝس؛ بؿهٌ َسضٚغٶا ادتُاعٝٽا كبٗٝسٶا ٔ  قبٛهلدا  يهدُا  أندرب  َد

 .أؾطاز اجملتُع َٔ قسض

 ايكدشٝض  ايؿطعٞ اسبهِإفب  تٛقًٛا إشا اىبجاٍ؛ غبٌٝ ٚع٢ً

 بكددددطاضات شيددددو ٜٴكددددطٸٚاإٔ  ؾعًددددِٝٗ اىبددددطأ٠, سذددددا  ؽبددددلٸ ؾُٝدددا 

٘  ًب سدسٸ  ٖٚدصا  يًذُٝدع,  َٴًع َد١  سه١َٝٛ ٔ  ايعسٜدس  غدٝعا   شاتد  َد

 ؟ ا٭سهاّ ببك١ٝ ؾهٝـ اجملتُع, ًب اىب عّط١ً اىبطأ٠ قهاٜا

ٌ  ايؿدٗطاْٞ: إٔ عًد٢   غدعس . ز ايًدٛا٤  ًٚب اٱتاض شاتد٘ ٜدط٣    ند

ع٢ً  ٜٚػاعسٖا ا٭١ًٖٝ, ناٌَ ؾدكٶا يتهٕٛ ابٓت٘ ٧ٜٝٗإٔ  أ 

 ؾدددت٢ ًب ْؿػدددٗا هباٜددد١ عًددد٢ قدددازض٠ ٚإٔ تهدددٕٛ سكٛقٗدددا, ؾٗدددِ

َٽددا,  بٛادباتٗددا مبددؼٸ ٫ ٫ًاغددتك٬ َٚػددتك١ً ايُبددطٚف,  بٛقددؿٗا أ

 سسٚز ًب اىبٓكٛم غً ا٫دتُاعٞ ٚدٛزٙ ي٘ ٚؾطزٶا َػ١ًُ, ٚاَطأ٠

ٔ  ا٫ْتكدام  َٔ نإ ٭ٟ تػُض٫ ٚأ ايؿطع, أقطٙ َا  نطاَتٗدا  َد

 أّ ظٚدٶدا,  أّ ندإ,  أبٶدا )ايطددٌ   َدع  تٓداؾؼ  َدا  غً ًب سكٛقٗا أٚ

 .ٚسكٛق٘ قٛاَت٘ َٔ اْتكام أٚ ,(شيو غً

 ًب ٚايطاغبددد١ ايكدددازض٠ اىبدددطأ٠ حبدددل اٱقدددطاض شيدددوإفب  ٚايػدددبٌٝ

 آ١َٓ. عٌُ ب١٦ٝ ًٚب َٓاغب١, َٗٔ ًب ايؿطٜـ ايعٌُ

ٌ  خايددس. ّ ٜٚددط٣  اىبددس٣,  بعٝددس٠ اسبًددٍٛ ٖددصٙ ايعجُددإ إٔ َجدد

 أٜهٶددا بأنًُدد٘.. ٚعًٝدد٘ ؾ ْٓددا عبتدداز  دٝددٌ ثكاؾدد١ تػددًٝ ٚتػددتٗسف

 ٚتكًٝددٌ ايعداددد١, عٓددل َددٔ يًدددطٚز اىبددس٣؛ ٚقكدد٠ً آْٝدد١ ٫ًسًددٛ

 اجملتُع. ٜتهبٸسٖا اير ايؿازس١ اشبػا٥ط

 ٜتِ ئ ايعداد١ عٓل َٔ اشبطٚز: ايعُٛزٟ غا١َٝ. ز ٚأناؾا

ِ  عًٝٗدا  ٜعدرتض  ضمس١ٝ بكطاضاتإ٫  ٝ  بعهدٗ ِ  ,٬ًقًد ٕ  ثد  هلدا  ٜكدّؿكٛ

ًٶا.  نج
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 ًب ايُٓطٝددد١ ايكدددٛض٠ تػدددًٝإفب  أٜهٶدددا ؼبتددداز اىبدددطأ٠ إٕ عُدددٌ

َٽدا؛  ظٚدد١  هلدا  اسرتآَا ؾطغِ اٱْاخ؛ قبٌ ايصنٛض َٓاٖر يهدٔ   ٚأ

 )سكدد١ ٚنددع َددٔ اىبددطأ٠ إفب عُددٌ ايُٓبددط٠ ًب ايتػددًٝ ؼبددتِ ايددعَٔ

 ؾٝٗدددا دسٜدددس٠ قدددٛض٠إفب  تطبدددٞ(؛ ٚؾاتُددد١ تػػدددٌ, ْٚدددٛف تطدددبذ,

 ؾددطن١ َددسٜط٠ ٚؾاتُدد١ ٚتبٝبدد١, يبطندد١ ْٚددٛف َعًُدد١, )سكدد١

ٔ  يٓػدا٤  َٓاٖذٓدا  ًب َه١٦ٝ لباشز ٚنع ٚأٜهٶا ٚبٓو(. ٟ  َد  ًب بًدس

ٔ  ْٚبص٠ يبطن١, أٍٚ َجٌ اىبٓاٖر, ٔ  ٚأٍٚ ايؿدٛضٜات,  عد ٔ  َد  زخًد

ًٶا  شيدو  عًد٢  ٚقؼ ايبًسٜات, ٍ  ًب ٜدعضع  يبدا  ندج إٔ  ايٓاؾد١٦  عكدٛ

ٛٸض ٖددصا اىبددطأ٠ عُددٌ  قُٝتٗددا َددٔ ٜٓددتكل ٫ٚ َٚكبددٍٛ, تبعددٞ تطدد

َٽا, بٝا بٛقؿٗا ضب١ ً  َٚا مل ٚأ  َٓاٖذٓدا  ًب ايُٓطٝد١  ايكدٛض٠  تدتػ

 اىبدددددطأ٠ ٭زٚاض اجملتُدددددع تكبدددددٌ ًب ْعددددداْٞ غدددددُٓبٌ ايكدددددػط؛ َٓدددددص

 ايت١ُٝٓ. ًب ٚؾطانتٗا

 يعُددٌ أخددط٣ ٜطاٖددا َعٛقدد١ ْكطدد١إفب  وبددٝؼ مسددً. أ ٚتطددطٸم

 ايعُددٌ يطايبددات ٚاىبٗددي ٚايعًُددٞ, ايعًُددٞ, ايتأٖٝددٌ ٖٚددٞ اىبددطأ٠,

 تدداي  َددٔ َتتابعدد١ ٫ًأدٝدداإٔ  عًدد٢ أسددس  ؽبؿدد٢ ٫ ؾهُددا ..يددسٜٓا

ٔ  ٜعإْٛ يسٜٓا ايعٌُ ٚتايبات٘ ـ  َد ٌ  ًب ٚاندض  ندع ٞ  ايتأٖٝد  ايعًُد

 ايتُدددطٜض َٗٓددد١ غدددعٛز٠ ًب ا٭ٍٚ ايعدددا٥ل ٜعدددسٸٙ ايدددصٟ ٚايعًُدددٞ,

 ..يًكٝاؽ قاسًبا ٫ًعسزْاٙ َجا إشا ايٓػا١ٝ٥

ٌٸ ٖصٙ ٕ  عٓدسَا  ايكه١ٝ ٚغتش  عًد٢  ايتػًدب  باغدتطاعتٓا  ٜهدٛ

 مبهٓٓدا  عٓسٖا ٚأْٛاع٘, أؾهاي٘ بهٌ ايتعًِٝ طبطدات نعـ

 أّ.. ا٫دتُاعٝد١  ثكاؾتٓدا  عًد٢  ٌٖ..  اىبػ٪ٚي١ٝ تكع َٔ ع٢ً اسبهِ

 ؟..ايكطاض قاسب ع٢ً

ٞ  نٌ ايطزٜعإ ع٢ً شيو بإٔ خايس. ز ٚعًّل  ايتُدطٜض  خطػبد

 غدٓٛات,  يعدس٠  اىبُاضغد١  بعسإ٫  َِٗٓٗ ٜتكٕٓٛ ٫ ٚايطب ٚخطػبات٘
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ٔ  يدٝؼ .. اىبٗٔ بك١ٝ شيو ع٢ً ٚقؼ ٍ  َد  ايؿدٗاز٠ إٔ  ْتٛقدع إٔ  اىبعكدٛ

 .اىب١ٓٗ ٱتكإ تهؿٞ ازباَع١ٝ

ٔ  ذبسٜدسٶا  ايػعٛزٜات اىبُطنات َٚؿه١ً ٔ  ٫ أْٗد  َدا  مباضغد

ِٸ َٚددٔ تعًُٓدد٘؛  شيددو َٚددطز. اشبددرب٠ قًدد١ أٚ ايتأٖٝددٌ بعددسّ ْٓعددتٗٔ ثدد

ٔ  اىبػتؿدؿٝات إٔ  اٱؾداض٠ نُا    ٔ  تٴككدٝٗ ٔ  عد  اسبكٝكدٞ,  عًُدٗ

ٍ  ٚتٛدٗٔ ِ  بػدبب  إزاضٜد١؛  عبٛ أعُدا ٗٸد ٌ  سبػاغد١ٝ  اٱزاضات تؿ  عُد

 ..ا٭ٚفب بايسضد١ ادتُاع١ٝ سػاغ١ٝ ٖٚٞ اىبُطن١

 هلددا تددٛؾط إشا بػددطع١ ٚتددتعًِ دددسٽا, َدداٖط٠ ٚايؿتددا٠ ايػددعٛز١ٜ 

 كباضغدد٘إٔ  ٜٴؿددرتض ايددصٟ ايعُددٌ َددٔ كبهٝٓٗددا ٚ  دٝددس, تددسضٜب

 .آخط عٌُ ٚيٝؼ

 نبٝدع  ًب" ْػدا١ٝ٥ " َٗٓد١  ايتُدطٜض  عكٌٝ إٔ ١َٓٗ َٗا. أ ٚتط٣

 َددٔ أنجددط ايٓػددا٤ ؾٝٗددا تعُددٌ ايددر اىبٗددٔ َددٔأٟ  ايعددامل, أعبددا٤

 ٫ًإقبدا  دبدس  قدس  اٯغد١ٜٛٝ  ٚبعض ايػطب١ٝ ايسٍٚ ًب أْ٘ َٚع ايطداٍ؛

ٌٸ يهٔ ايطداٍ؛ َٔ ِٸ ؾؿٞ أنجط؛ ايٓػا٤ عسز ُٜب  ايػدعٛز١ٜ  َٚٔ ث

ٌ  ايٓػدددا٤ َدددٔ إقبددداٍ ٖٓددداى ٜهدددٕٛإٔ  ايطبعدددٞ َدددٔ  عًددد٢ ايعُددد

ٔ  قًٌٝ ٚعسز يبطنات. ٍ  َد ٔ  ايػدعٛزٜـب  ايطددا ِ  ايدصٜ  عًد٢  أسٝدٝٗ

 ٚتكًٌٝ اغتكػاض َٔ ي٘ ٜتعطنٕٛ قس ىبا يبطنٶا؛ ايعٌُ ًب ضغبتِٗ

 ٚيددصيو ايػددعٛزٜات؛ اىبُطنددات يدد٘ تتعددطض ىبددا أؾددب٘ ؾدداِْٗ َددٔ

 .اشباضز َٔ ٚاىبُطنـب اىبُطنات ع٢ً اعتُازْا غٝػتُط

 بأُٖٝدد١ اجملتُددع تٛعٝدد١ ٚتأغٝػٶددا عًدد٢ شيددو, ؾُددٔ ايهددطٚضٟ

 زضددد١ قٝدداؽ أٚ سكددٔ, إعطددا٤ ؾكددٌب يددٝؼ ٚأْٗددا اىبُطندد١, عُددٌ

ِ  ؾدل اىبُطن١. ٚايهػٌب اسبطاض٠  ايعًُٝدات,  غطؾد١  ًب ددسٽا  َٗد

ِ  ٚنًٓدا  ايعًُٝد١,  بعس اىبطٜض ساي١ َتابع١ ًب ؾدل ٚأِٖ إٔ  ْعًد

ٞ  اىبطٜض إيٝٗا ٜتعطٸض اير ٚا٭خطا٤ اىبهاعؿات أنجط  بػدبب  ٖد

 .  ازبطاس١ٝ ايع١ًُٝ بعس ْكل ايعٓا١ٜ
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 ا٭نجط ٭ِْٗ ٚايعٚز؛ ٫ًأٚ ايتٛع١ٝ إفب ا٭غط٠ تٛدٸ٘إٔ  ٚػبب

ًٶا . عًُدٗا  ًب ٚاغدتُطاضٖا  اىبُطند١, ٚقٓاعتٗدا,   ضندا  َدس٣  ًب تأث

ٝٶا:  يًُُطندات  َٚؿدذع١  ضبؿع٠ تهٕٛإٔ  ايعٌُ بب١٦ٝ ا٫ٖتُاّ ثاْ

ٔ  َازٜٽدا؛  ؾكٌب يٝؼ ايػعٛزٜـب, ٚاىبُطنـب  َعٜٓٛٽدا  اىبككدٛز  ٚيهد

 ًب سهددددا١ْ ٚتددددٛؾً اسبػدددد١ٓ, ٚاىبعاًَدددد١ ٚايتكددددسٜط, بددددا٫سرتاّ,

 .ؾٝٗا ايعا٬َت ٭تؿاٍ اىبػتؿؿ٢

 بؿددهٌ اىبددطأ٠ إفب عُددٌ اهلل إٔ ايُٓبددط٠ ازبدداض ؾٛظٜدد١. ٚتددط٣ أ

ٛٸضت بؿهٌ خام؛ ٚد٘ ع٢ً ايتُطٜض ١َٓٗٚ عاّ, ٌ  قس تط  أؾهد

٘  قًد١  ًب اىبعاْدا٠  بعدض  ٖٓاى َا ٜعاٍ يهٔ قبٌ؛ عُا  ايؿتٝدات  تٛدد

 ايعُدددٌ. بعدددس َٓٗدددا ايتػدددط  اغدددتُطاض ًٚب ايتُدددطٜض, إفب زضاغددد١

٘  طبتًط١ ب١٦ٝ ًب ايعٌُ ؾُا ٜعاٍ اجملتُع, ُْبط٠ إفب ٚإناؾ١  ٜؿدٛب

ٔ  ا٫ضتٝدداح ٚعددسّ ايتؿدهو  َددٔ ؾد٤ٞ  ؾُددٔ  ٚعًٝدد٘ بعهدِٗ؛  قٹبددٌ َد

 :  ايتاي١ٝ ايٓكاٍب ايرتنٝع ع٢ً اىبِٗ

 ايتعًدددددِٝ شيدددددو ٜٚؿدددددٌُ اىبُطنددددد١, بتأٖٝدددددٌ ا٫ٖتُددددداّ-1

 إ٫ يبطندد١ بايعُددٌ يًطايبدد١ ٫ ٜٴػددُض حبٝددح ٚايتددسضٜب,

 َ٪ٖدددٌ أزْددد٢ أٚ نشدددس كبدددطٜض, بهدددايٛضٜٛؽ قب٪ٖدددٌ

ٝٶدددا,  ايكددددا٥ِ ايكدددش١ٝ  ايهًٝددد١   ازباْددددب إفب إنددداؾ١  ساي

 بعس إ٫ اىب١ٓٗ يباضغ١ اىبُطن١ ٫ تػتطٝع حبٝح اىبٝساْٞ

 اٱظبًٝع١ٜ. ٚيًػ١ شاتٗا ي١ًُٓٗ ازبٝس اٱتكإ

   يًُُطن١. اجملعٟ ايطاتب ع٢ً ايتأنٝس-2

ٛٸٍ يًُُطندددد١ ايػددددُاح عددددسّ-3  إ٫ إزاضٟ؛ عُددددٌ إفب بددددايتش

 إٔ عًدد٢ اىبجدداٍ, غددبٌٝ عًدد٢ قددش١ٝ دددسٽا: قدداٖط٠ ٭غددبا 

 يددددبعض ٚؾكددددساْٗا ايطاتددددب ًب ٜكددددرتٕ بددددصيو اغبؿدددداض 

 . بٛقؿٗا يبطن١ ايعٌُ ًب اىباز١ٜ ا٫َتٝاظات
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أسددس اشبٝدداضات ٜهددٕٛ ًب  ايكددشاف ؾدد٣ً إٔ  ْكددط. ّ.أَددا ز

ا عددٔ اىبعاٜددسات بعٝددسٶ ,ًب اجملتُددع اىبددطأ٠اىبعازبدد١ ازبصضٜدد١ ىبطنددع 

ٛٸ ٝٽ  اىبدطأ٠ زْا عًٝٗا ًب َكاّ اير تع ا ًب اشبطدا  ايدسٜي, ؾد٬    ندُٓ

َٽددبٛقددؿٗا  ٞأسددس ؽبتًددـ عددٔ َطنعٖددا ا٭غاغدد   ..اخل.َٚطبٝدد١  اأ

ا ٚٚادباتٗدا!! ٚيهدٔ   ٜ٪َٔ حبؿِب اٱغد٬ّ يهاؾد١ سكٛقٗد    ٓاٚنً

ٜهتٓؿٗددا غُددٛض ازبٗددٌ  ,حبتدد١ ادتُاعٝدد١ اىبددطأ٠إؾددهاي١ٝ عُددٌ 

 !إْػا١ْ ًب صبتُع شنٛضٟ حبابٛقؿٗا حبكٛقٗا 

تهٕٛ اىبعازب١ ازبصض١ٜ عٓسَا تتٛاؾط إضاز٠ صبتُع١ٝ ؾدا١ًَ  ٚ

ػبددب إعدداز٠  ,ؾددسٜس ٚباختكدداض َددٔ ازبٓػددـب يتكددشٝض ايٛنددع.  

َٚػدبباتٗا ًب ايصٖٓٝدد١   يًُدطأ٠ ايُٓبدط ًب ايجكاؾد١ اجملتُعٝد١ ايسْٚٝدد١    

 .اجملتُع١ٝ

ٚبددا٭خل َطسًدد١  , أسددس اسبًددٍٛ )نُجدداٍ( ايتعًددِٝ اىبددسَر   ٚ

ايتعًِٝ اىببهدط )ستد٢ ا٫بتدسا٥ٞ( اىبدسَر )بدٓـب ٚبٓدات( عًد٢ أٜدسٟ         

سبٝػد١ بدـب غدٓسإ اشبطدا       اىبطأ٠ست٢ ٫ تبك٢ ..  َعًُات أنؿا٤

 ! َٚططق١ ا٭عطاف ايكب١ًٝ ,ايسٜي

 صبتُع ثكاؾ١ تػًٝ ايكعب ايهٛؼبٞ أْ٘ َٔ عبساهلل. ٜٚط٣ أ

 ب َهإ ٘أْ ثبا يهٔ ٚايتكايٝس؛ ايعازات َعـب َٔ تٌٓٗ َتٛاضث١,

 أٚ أَدددطٜٔ بأسدددس ايػايبٝددد١ يدددس٣ ؾٝددد٘ ايتدددأثً ا٭قدددٌ عًددد٢ أٚ شيدددو,

 :ن٬ُٖا

ٌ  ٖصا بإٔ ٜؿعطإٔ  قبع٢ٓ اىبازٟ, اىبكابٌ : ا٭ٍٚ  َكدسض  ايعُد

 .ايتهش١ٝ ٜػتشل صبٍع زخٌ أٚ ضظم

 .ايٛاقع ا٭َط أَاّ ػبعً٘ ضمسٞ قطاض :ايجاْٞ
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 :ا٭َط ٜتطًّب ٖصٙ سايتٓا ًٚب

 ايتُددطٜض,  َٗٓدد١ عددٔ يًُذتُددع  ٚتجكٝؿٝدد١ تٛعٜٛدد١ هبًدد١ -1

ٌ  ٫ ٚأْٗدا  قُٝتٗا, َٔ ٚايطؾع ٔ  أُٖٝد١  تكد ٌ  ايطبٝدب؛  عد  بد

 . ثاْٜٛٽا ٚيٝؼ ي٘ َػاعس

 .بسايتٗا َع هلِ صبع١ٜ ضٚاتب قطف -2

 .ٚاىبُطنات اىبُطنـب َٚبا٥ـ إسساخ ًب ايتٛغع -3

ٔ  إيعاّ -4 ٌ  ايتُدطٜض  َٗٓد١  ٜدسضؽ  َد ٌ  ٫ َدس٠  بايعُد ٔ  تكد  عد

 أٚ ٚايتأٖٝدددٌ, ايسضاغدد١  ًب قهدداٖا  ايددر  ايػددٓٛات  عددسز 

٘     َا إعاز٠ ٘  ستد٢  إْؿاقد٘ عًٝد ٘  سايد١  ًب ربطدد  اْػدشاب

 ناْدا  َُٗا شيو ًب ايتػاٌٖ ٚعسّ اىب١ٓٗ, ًب ايعٌُ َٔ

 .ا٭غبا 

 

ٖدددددصا ايػدددددٝام إفب  ندددددطزٟ ًب  أغدددددا١َ. ًب سدددددـب أؾددددداض أ 

 ايتاي١ٝ: اىب٬سُبات

 ٚايبدداقٞ ,342 ايكددطاض بكددسٚض ٚادبٗددا أزٸت اسبهَٛدد١ -

 .اجملتُع ع٢ً

-  ٍ  ايؿدددباب١ٝ, ايٓؿددداتات بعدددض ًب اىبؿددداضن١ َدددٔ خددد٬

 ًب ذبؿدددِبأٟ  يسٜددد٘ يدددٝؼ ايؿدددبابٞ اجملتُدددعإٔ  اتهدددض

 .اىبطأ٠ عٌُ َٛنٛع

 ًب اىبدطأ٠  َؿاضن١ اضتؿاع ت٪ّنس ايعٌُ ٚظاض٠ إسكا٥ٝات -

 .ًَشًَٛبا اضتؿاعٶا باىبًُه١ ايعا١ًَ ايك٣ٛ

 ًب اىبددطأ٠ بددسٚض تٗددتِ ٚظاض٠ أٚ سهَٛٝدد١ ٦ٖٝدد١ إْؿددا٤ بكدد٢ -

 أسدددس بتدكدددٝل ايؿدددٛض٣ ٚقدددس بدددازض صبًدددؼ..  اجملتُدددع

 .ايػطض هلصا ايسا١ُ٥ زباْ٘
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ًٚب َساخًدد١ ختاَٝدد١ أٚنددض ز. عبددساهلل بددٔ قدداح اسبُددٛز إٔ 

ٖددٛ سددل  غايبٝدد١ اىبتددساخًـب ٜتؿكددٕٛ عًدد٢ إٔ عُددٌ اىبددطأ٠ سددل نُددا 

يًطدٌ, ٖٚصٙ ز٫ي١ ع٢ً إٔ اىبػاٚا٠ بـب ازبٓػـب تعسٸ أغاغٶا يٓٝدٌ  

نٌ ؾطز سّك٘؛ بػض ايُٓبط عٔ دٓػ٘. ٚسٝدح إٕ ايكهد١ٝ ربدتلٸ    

بعُددٌ اىبددطأ٠ يبطندد١ ًب ايب٦ٝددات ايكددش١ٝ عاَدد١, ؾكددس َبٗددطت يٓددا   

عددس٠ آضا٤ طبتًؿدد١ سددٍٛ تبٝعدد١ عُددٌ َٗٓدد١ ايتُددطٜض, ؾٗٓدداى َددٔ    

ٖدددصٙ اىبٗٓددد١؛ ؾددد ٕ شيدددو غدددبٌٝ   شندددط أْددد٘ َدددٔ خددد٬ٍ أزا٤ عُدددٌ   

ي٬خت٬ٍب اىبدتًـ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ايعسٜس َٔ اٯضا٤ ايؿك١ٝٗ. ٚ٭ْٓا 

عٔ أسكٝتٗدا   ٬ًٖٓا أٜهٶا ْػع٢ إفب تٛؾً َكسض زخٌ يًُطأ٠, ؾه

يًُؿاضن١ ًب اٱْتاز ايٛتي؛ ؾكدس َبٗدط يٓدا أٜهٶدا عدس٠ آضا٤ َٓٗدا       

اىب٪ٜس يعٌُ اىبطأ٠؛ ٖٚٛ ايػايدب ا٭عدِ, َٚٓٗدا اىبعداضض أٚ اىبدتشؿِب      

يددسخٛهلا غددٛم ايعُددٌ. ٚ٭ٕ ايٓكدداف عًدد٢ ٚددد٘ اشبكددٛم ؽبددتلٸ   

قب١ٓٗ ايتُطٜض, ٚإَبٗاض اسبادد١ اىباغد١ إفب اشبدسَات اىب٪ًَد١ َدٔ      

 اير بطبٝعتٗا تعسٸ أغاؽ ا٫ٖتُاّ بكش١ اٱْػإ. ٖصٙ اىب١ٓٗ

ًٚب ٖصا اٱتاض مبهٔ ا٫ْتٗا٤ ؾُٝا ؽبل قه١ٝ عٌُ اىبدطأ٠  

 عا١َ, ١َٓٗٚ ايتُطٜض خاق١ إفب اىبكرتسات ايتاي١ٝ:

, ايكدددازض َدددٔ صبًدددؼ ايدددٛظضا٤,  120تؿعٝدددٌ ايكدددطاض ضقدددِ   -1

اىبتهُٔ كبهدـب عُدٌ اىبدطأ٠ ًب صبدا٫ت َعٝٓد١؛ ستد٢ تٓداٍ        

ٛقٗددا ايُٓباَٝدد١ ًب ايددسخٍٛ إفب غددٛم ايعُددٌ؛ قبددا     اىبددطأ٠ سك

 ًب صبتُعٗا. ٬ًػبعًٗا عهٛٶا ؾاع

ذبؿٝع ايكطداع اشبدام عًد٢ إْؿدا٤ َطاندع تدسضٜب ْػدا١ٝ٥         -2

ُٸٔ عددددس٠ ربككددددات قبددددا ٜتددددٛا٤ّ    عايٝدددد١ اىبػددددت٣ٛ, تتهدددد

َٚتطًبات غدٛم ايعُدٌ, َدع اسبدحٸ عًد٢ ايتطدٜٛط ٚايٓٗدٛض        

 يًكا٥ِ َٓٗا.
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طٚعد٘ َٚٓاؾدط٘ بايتعدإٚ    َٓاؾس٠ ايكطاع اشبام بهاؾد١ ؾ  -3

َع ٚظاض٠ ايعٌُ؛ يتٛؾً ؾطم ايعٌُ اىبٓاغدب١ يهؿدا٠٤ اىبدطأ٠    

ايػددعٛز١ٜ ٚقددسضاتٗا, ٚايتأنٝددس عًدد٢ اىبٗددٔ ايددر ب َهددإ    

اىبطأ٠ ايكٝاّ بٗا, خكٛقٶا َا ٜتعًل باستٝاداتٗا َٚتطًباتٗا 

 ايؿدك١ٝ .

سددحٸ ازباَعددات ايػددعٛز١ٜ اسبهَٛٝدد١ َٓٗددا ٚا٭ًٖٝدد١ عًدد٢     -4

ايكبددددٍٛ يًطايبددددات ايطاغبددددات ًب ا٫يتشددددام    ظٜدددداز٠ أعددددساز 

 بهًٝات ايتُطٜض .

ٜٴكرتح يٛظاض٠ ايكش١ ايؿطٚع ًب إْؿا٤ َعاٖدس قدش١ٝ عايٝد١     -5

ِٸ ربككددات قدددش١ٝ َتعددسز٠, ٚعًدد٢ ٚدددد٘       اىبػددت٣ٛ, تهدد

اشبكٛم ًب قطاع ايتُطٜض, ٚتهدٕٛ َكداض ٖدصٙ اىبعاٖدس     

ًب نٌ ضباؾُب١ نب٠ً تتبع نٌ َٓطكد١؛ يػدسٸ استٝاددات    

 .اؾُبات ٚاىبطانع ايتابع١ يًُٓاتلكش١ٝ ًب احملاىبطانع اي

تددددٛاؾط زٚضات تسضٜبٝدددد١ ٚتأًٖٝٝدددد١ شبطػبددددٞ ايتدككددددات     -6

ايكددش١ٝ ٚخطػباتٗددا ىبددس٠ ٫ تكددٌ عددٔ غددت١ أؾددٗط ًب ايًػدد١      

اٱظبًٝعٜددد١, ٚربكدددل ايتُدددطٜض عًددد٢ ٚدددد٘ اشبكدددٛم؛   

ٔٸ َدددٔ َباؾدددط٠ َٗددداَٗٔ ايَٛبٝؿٝددد١ قبدددٌ ا٫يتشدددام      يٝدددتُه

ٔٸ شٚات قدسضات     باىبػتؿؿٝات ٚاىبطانع ايكش١ٝ؛ ستد٢ ٜهد

 َٓاؾػ١ يًعُاي١ ا٭دٓب١ٝ.

ٜٴكرتح يدٛظاض٠ ايعُدٌ َتابعد١ اىبػتؿدؿٝات ٚاىبطاندع ايكدش١ٝ        -7

ا٭ًٖٝددد١ ايدددر تٛدٸددد٘ اىبتكدددسَـب إيٝٗدددا يَٛبدددا٥ـ قدددش١ٝ إفب   

َٚبددا٥ـ إزاضٜدد١, ٚايددصٟ ٜعددسٸ َعدد٘ خػدداض٠ يًددٛتٔ بؿكددسإ        

نؿدددا٠٤ اىب٪َدددٌ َٓٗدددا ا٫غبدددطاٍب ٚايتٛغدددع ًب ْػدددب١ أعدددساز  

 ٚاىبُطنات ايػعٛزٜـب . اىبُطنـب



20

  –1026     220 

ٜكرتح هل١٦ٝ تٛيٝدس ايَٛبدا٥ـ اىبٓؿدأ٠ سدسٜجٶا إعطدا٤ ا٫ٖتُداّ        -8

ٚا٭ٚي١ٜٛ ىبكٝاؽ ا٫ستٝاز ايدٛتي ًب قطداع ايتُدطٜض, َدٔ     

ْاس١ٝ ايتَٛبٝـ ٚايتٓػدٝل َدع ازباَعدات؛ عبدٛ ظٜداز٠ أعدساز       

 اىبكبٛيـب ًب ايسضاغ١ بهًٝات ايتُطٜض يسٜٗا .

قبدد١ ايتشددطف بهاؾدد١ أْٛاعدد٘؛  اىبٓاؾددس٠ ًب إػبدداز قددإْٛ ىبعا -9

 يٲغٗاّ ًب دعٌ ب١٦ٝ ايعٌُ اىبدتًط١ أنجط أَاْٶا.

اىببازض٠ بايكٝاّ حب١ًُ إع١َٝ٬ تٛع١ٜٛ َسضٚغ١ عبٛ ايتشؿٝع  -10

ٚايتؿدددذٝع يعُدددٌ اىبدددطأ٠ ًب ناؾددد١ ايكطاعدددات اٱْتادٝددد١,    

ٚإَبٗاضٖدددا بُبٗدددٛض يبٝدددع؛ يتشكٝدددل ا٭ٖدددساف اىبطدددد٠ٛ َدددٔ   

ٔ ايعٌُ ناؾد١, ٚإٔ ذبُدٌ   إؾطاى اىبطأ٠ ايػعٛز١ٜ ًب َٝازٜ

ٖددددصٙ اسبًُدددد١ ًب تٝاتٗددددا اىبكاقددددس ا٫دتُاعٝدددد١ ٚايسٜٓٝدددد١   

ايساعُدد١ ٭سكٝدد١ اىبددطأ٠ ًب ايعُددٌ, ٚأْٗددا ٫ تكددٌ ؾددأْٶا عددٔ      

ايطددددٌ ًب أٟ ب٦ٝددد١ عُدددٌ, َدددع ايػدددعٞ إفب إبعددداز ايُٓبدددط٠      

ايػددًب١ٝ دبدداٙ َددٔ ٜعُددٌ ًب ايكطدداع ايكددشٞ, خكٛقٶددا ًب   

 ١َٓٗ ايتُطٜض .
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6102

 احلازثٕ: ّلٔد. أ 

 الطعْدٓ٘: الكٔادٗ تطْز ضي٘. .4237

 ٫. ايػددعٛزٜـب ٚدددسإ ًب ضاغددد١ غدد١ٓ اىبددج٠ً, 4237ّ غدد١ٓ

ٌ  اسباؾًد١  ايػد١ٓ  ٖدصٙ  ٜٓػدٛا  إٔ نباضْا قبٌ يكػاضْا مبهٔ  بهد

 ٕ ـ  َػدددتٜٛاتٗا,  ٚبددداخت٬ف  ا٭سدددساخ,  أيدددٛا  ببًدددس  َدددطٸت  ٚنٝددد

 أضض" َعٗددددا تعاتددددا ٚنٝددددـ! ايػددددعٛز١ٜ ايعطبٝدددد١ ناىبًُهدددد١

 (!ٚؾعبٶا قٝاز٠" )اٱغ٬َٞ ايعامل َطنع" "ايؿطٜؿـب اسبطَـب

ٍ  تسٕٚ إٔ مبهٔ اير ٚايكطا٤ات  ا٭سدساخ,  يتًدو  ض٩ٜتٓدا  سدٛ

ٞ  َٓٗا, عاْٝٓا تاىبا إفب ساد١ ٚغتسؾعٓا ٚغتهجط, غتطٍٛ,  ٖٚد

 ٚاىبٗدددداض٠, بدددداشبرب٠, َددددسدذـب غددددعٛزٜـب َدددد٪ضخـب إفب اسباددددد١

 !ْٚٛض ٖس٣ ع٢ً ايتاضٜذ ٖصا يٝهتبٛا ٚايبك٠ً

 ددسٽا,  نج٠ً 2015ّ غ١ٓ قؿش١ ًب ايباضظ٠ ايعٓاٜٚٔ ناْا

 .نبٝعٶا عًٝٗا ايه٤ٛ تػًٌٝب مبهٔ ٫

 غددٝططت ض٥ٝػدد١ عٓدداٜٚٔ أضبعدد١ إفب َباؾددط٠ غددأتٛد٘ يهددٓي

 أسازٜدح  ًب أٚ قطأتٗدا . سكٌ َا أِٖ ٖٞ بأْٗا ؾآَٓا عكًٞ, ع٢ً

 ًَهٝٽددا أَددطٶا أٚ ْتددابع) ايكٗدد٠ٛ, ْؿددط  ٚعبددٔ ٚأقطاْددٞ أقددسقا٥ٞ

ٌ  عرب أٚ ْتٛاقٌ اهلاتـ, عرب أٚ ْتهًِ ايتًؿاظ, ؾاؾ١ ع٢ً  ٚغدا٥

 ٜكدًض  عٓٛاْٶا نْٛٗا َٔ ؾتأنست ؛(اىبدتًؿ١ ا٫دتُاعٞ ايتٛاقٌ
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ٔ "! ايكٝداز٠  تطٛض غ١ٓ: "2015 يػ١ٓ ٚقًؿا ٜهٕٛ ٭ٕ ً  عٓداٜٚ  تٴؿد

 ٚا٫غدددددتعساز ايٝدددددّٛ, يعدددددامل _اهلل  ضعاٖدددددا _ قٝازتٓدددددا ؾٗدددددِ إفب

 .ايكعب١ ا٭ظَات ٚدباٚظ ٚايتبكٸط, يًُػتكبٌ,

 ًٚب ا٭ؾددٝا٤, عًدد٢ اسبهددِ ًٚب اٱزاض٠, تطٜكدد١ ًب ايتشددٍٛ :٫ًأٚ

 يًسٚيدد١, ايعًٝددا ايكٝدداز٠ َػددت٣ٛ عًدد٢ ٚاىبٓطًكددات, ايتٛدٗددات

 ٖٚدددصا. اىبػددد٪ٚيـب َدددٔ ٚايجددداْٞ ا٭ٍٚ ايكدددـ َػدددت٣ٛ ٚعًددد٢

 بكٝد١  ًب نب٠ً بكٛض٠ -ؾو ب٬ - أثٸط ا٭غاغٞ ايعٓكط

ٝٽا ذبّكك٘ َبٗط ؾكس. ا٭خط٣ ايعٓاقط  100 ايد َٓص ٚانشٶا دً

 ايكدطاضات . اسبهِ ًب عبسايععٜع بٔ غًُإ يًًُو ا٭ٚفب ّٜٛ

ِ  ايتُٓبُٝٝد١,  ٚاٱقد٬سات  د٬يت٘, اربصٖا اير اىبك١ًٜ  ثد

ّ . ايتُٓٝد١  خطدٌب  يتععٜع ا٫غرتاتٝذ١ٝ اٱق٬سات  َدع  ٚاسبدع

 ٚايددتػً ٚاىبددٛاتٔ, ايددٛتٔ, خسَدد١ ًب ٚاىبتٗدداْٚـب اىبككددطٜٔ

 ايسٚيٝد١  اىبٛاقـ ًٚب يًًُُه١, اشباضد١ٝ ايػٝاغ١ ًب ازبًّٞ

 َٚدا . َٓٗدا  ايهب٠ً ايكهاٜا ٚخكٛقٶا ايكهاٜا, طبتًـ َٔ

 ٚطبككددات ساظَدد١, ٚقددطاضات ًَهٝدد١, أٚاَددط َددٔ أعكبٗددا

 ايدددطابٌب إفب ٚأسدددًٝهِ. ندددب٠ً اغدددرتاتٝذ١ٝ ىبؿددداضٜع َايٝددد١

 نددٌ غددطز عددٔ غٓٝدد١ ؾؿٝدد٘ ,(https://sabq.org/iC5gde: )ايتددايٞ

 .شيو

ٝٶددا ٌ  سدداز ٚاضتؿدداع خاضدٝدد١,  دسٜددس٠ ذبددسٜات َبٗددٛض :ثاْ  ًب ٚثكٝدد

 عُطْددا غددٓٛات ًب ْعطؾٗددا مل ايساخًٝدد١, ايتشددسٜات َػددت٣ٛ

 عاقددددؿ١: "َجددددٌ ايتشددددسٜات, بعددددض ًب ٚاىبتُجًدددد١ اىباندددد١ٝ,

ٌ  إعداز٠ "ٚ ,"اسبعّ  اشبًٝذٝد١,  اٱغد١َٝ٬  ٚايتشايؿدات  ,"ا٭َد

 ايطا٥ؿٝددددد١, ايكددددطاعات  داْدددددب إفب ٚايسٚيٝدددد١,  ٚايعطبٝدددد١, 

 ٚايعكدددددبٝات ايعٓكدددددط١ٜ ٚتٗسٜدددددسات اٱضٖدددددا , ٚذبددددسٜات 
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ٌ  ندب٠ً,  أسساخ َع ٚايتعاتٞ اىبدتًؿ١,  ضاؾعد١  غدكٍٛب : "َجد

ٍ  بطٌَٝ غعط ٚاغبؿاض ," ا٭نش٢ تساؾع"ٚ ," اسبطّ  ايدبرتٚ

 بٓٛعٝددددد١ اضتؿعدددددا ايدددددر اىبٝعاْٝددددد١, ٚعذدددددع ز٫ٚضٶا, 40 إفب

ّ  دسٜس, َػت٣ٛ إفب اىبًُه١ تٛادٗٗا اير ايتشسٜات  َٚتكدس

 .ايهرب٣ ايعامل زٍٚ بـب َٚهاْتٗا قُٝتٗا َٔ ٜٴععٸظ

ً  عًد٢  ٚايعٌُ ,"ايكٝاز٠ تطٜٛط" :ثايجٶا ٌ   َػداضاتٗا  تػدٝ . عبدٛ ا٭ؾهد

 ؾطندددٗا ٚايتكدددسّ ايتطدددٛض َدددٔ دسٜدددس٠ َطسًددد١ ًب ٚايدددسخٍٛ

 قُد١  عًد٢  تطبعدا  نب٠ً ق٣ٛ َٚعاهب١ ايكطاع, عرب ايعكط

ٕٸ إش. اىبػدددتكبٌ قٝددداز٠  ايكٝددداز٠ َٝٸدددع٠ دبٜٛدددس/تػدددًٝ/تطدددٜٛط إ

 ٚا٭سدددساخ, اىبٛاقدددـ, َدددٔ يهدددجً أبدددطظ ٚعٓدددٛإ ندددرب٣,

 ٫ عدسز  عًد٢  اْػدشب  ٖٚدٛ َدا  . اىبٓكط١َ غٓتٓا ًب ٚايكطاضات

ٔ  ٚعدسز  ايسٚيد١,  َ٪غػدات  َٔ ب٘ بأؽ  ؾأقدبشٛا  قازتٗدا؛  َد

 ٚٚظاض٠ ندددٛظٜط ,(َٚهدددُْٛٶا ٬ًؾددده) ايتطدددٛض هلدددصا ع٬َددد١

 ايػددعٛز١ٜ, ايعطبٝدد١ ازبٜٛدد١ ٚاشبطددٍٛب ٚايكددٓاع١, ايتذدداض٠

ّ  ؾدددٗط ًب أعًٓدددا ايدددر  ايتشدددٍٛ بطْددداَر عدددٔ َددداٜٛ اىبٓكدددط

 اىبكبًد١  يًُطسًد١  ؾعاضٶا ايتٓؿٝص١ٜ اٱزاض٠ اربصت٘ ايصٟ ٚايتػًٝ

 . 2020ّ ست٢

 بدددٔ غدددًُإ اىبًدددو تدددٛيٞ َٓدددص أْددد٘ شيدددو عًددد٢ ٜؿدددسٸز ٚيبدددا

 ايطغبدد١ َبٗددطت ؛2015 ٜٓدداٜط ؾددٗط ًب اسبهددِ ظَدداّ عبددسايععٜع

ٌ  ايسٚيد١,  قٝداز٠  ًب ايؿبا  إؾطاى ًب ايٛانش١ عبدٛ   ازبداز  ٚايعُد

ٝٽا, ايعًٝا بايكٝاز٠ ايٓٗٛض ٔ  ٚايطؾدع  ٚتطٜٛطٖدا,  نً  نؿا٤تٗدا,  َد

 ايكٝدداز٠, يتطددٜٛط َاغدد١ ساددد١ بٛدددٛز اٱسػدداؽ ٖٚددٛ َددا ٜ٪نددس 

 ًب تُٜٓٛدد١ سهدداض١ٜ َػددتٜٛات إفب بٗددا ٚايرتقددٞ أغددًٛبٗا, ٚذبػدـب 

 ٚإزاض٠ ٚاىبػددد٪ٚيـب, ايكددداز٠ قدددـ ٚإزاض٠ ايسٚيددد١, َ٪غػدددات إزاض٠
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 َدا  ت٪ندس  اير ايٛقا٥ع بعض ٖٚصٙ(. ٚاىبكُٝـب اىبٛاتٓـب) اسبؿٛز

 :غبل

ً  َباٜعد١  - ٔ  ضبُددس ا٭َد ٝٽدا  ْدداٜـ بد  يددط٥ٝؼ ْٚا٥بٶدا  يًعٗددس, ٚي

ٕ  جملًدؼ  ٚض٥ٝػٶدا  يًساخ١ًٝ, ٚٚظٜطٶا ايٛظضا٤, صبًؼ  ايؿد٪ٚ

ً  َٚباٜع١ ٚا٭١َٝٓ, ايػٝاغ١ٝ ٔ  ضبُدس  ا٭َد ٕ  بد ٝٽدا  غدًُا  ٚي

 ايؿ٪ٕٚ جملًؼ ٚض٥ٝػٶا يًسؾاع, ٚظٜطٶا ٚتعٝٝٓ٘ ايعٗس, يٛيٞ

ٕ  ُٖٚا ٚايت١ُٝٓ, ا٫قتكاز١ٜ ٌ  مبدجٸ٬  إنداؾ١  ا٭سؿداز,  دٝد

ٓٸُٝٗا قددػط إفب  اىبٓاقددب ٖددصٙ ٜتددٛفب نددإ َٛاظْدد١ قبددٔ غدد

 .ايػابل ًب ايطؾٝع١

 اشباضدٝد١  ايػٝاغد١  يعُٝدس  خًًؿدا  ازببً عازٍ ايٛظٜط تعٝـب -

: َبددسأ ٚتطغددٝذ ايؿٝكددٌ, غددعٛز ا٭َددً ايطاسددٌ ايػددعٛز١ٜ

 ازبٗد١  َٔ يٮنؿا٤ ايؿطق١ ٚإتاس١ ْكٝب, صبتٗس يهٌ

 ٚنػددب اىبٓاقددب, أعًدد٢ إفب يًرتقددٞ اسبهَٛٝدد١ ْؿػددٗا 

 .ٚايعٌُ ا٫دتٗاز خ٬ٍ َٔ ايكٝاز٠ ثك١

 ٚتبسًٜدددِٗ اىبعدددايٞ, أقدددشا  يدددبعض ايؿٛضٜددد١ اٱعؿدددا٤ات -

 .دسز قبػ٪ٚيـب

 ظباعدد١ ىبددس٣( َٛاؾكتٓددا أٚ عددسّ َٛاؾكتٓددا) َددٔ ايددطغِ ٚعًدد٢

 ايكٝداز٠,  تطدٜٛط  إتداض : اٱتداض  ٖدصا  ًب بٗا ايعٌُ   اير ا٭غايٝب

 سازثدد١ َجددٌ ا٭سددساخ, بعددض ًب ايرتاخددٞ َددٔ أٜهٶددا ايددطغِ ٚعًدد٢

 دددسٽا نددب٠ً ظايددا َددا يهددٔ اسباددد١  ؛(ددداظإ َػتؿددؿ٢ سطٜددل)

ٍ  يتشكٝددل   ازبددداز بايعُدددٌ اىبٗددِ,  ايعٓكدددط ٖدددصا ًب اىبطددددٛ ٚاىبددأَٛ

 اسبايٝد١,  ايكٝدازات  نؿدا٠٤  ٚتطدٜٛط  ْؿػد٘,  ايكٝازٟ ايعٌُ يتطٜٛط

ٌ  ظَاّ تتػِٓ دسٜس٠ ٚإػباز قٝازات  ٚاىب٪غػدات  ايدٛظاضات  ًب ايعُد

ٔ "بدد  ايٛقٍٛ سسخ ًب َجًُا ايهب٠ً, ٔ " احملُدسٜ ٌ  َد  ا٭سؿداز  دٝد

 .ايسٚي١ قٝاز٠ ًب اىبٓاقب أع٢ً إفب
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ِ   ساددات  ذبكٝل :ضابعٶا ً  بدسأ . ايٓداؽ ٚضغبداتٗ  اىبػداض  ٖدصا  ًب ايػد

َٶددددا,  ٚادبدددداٙ اىبػدددد٪ٚيـب, تكددددطؼبات يددددصيو ٜٚؿددددٗس َعًٛ

ٔ  عبٛ دعٌ ايسٍٚ ٚقطاعات ايكٝاز٠, ٟ  اىبدٛات  ضبدٛض  ايػدعٛز

ٌ  ٚضبدٌب  ايكازَد١,  ايت١ُٝٓ  اجملدا٫ت  ًب ايتُٜٓٛد١  اىبػداضات  ند

 ايٓداؽ  قٛت إفب ا٫غتُاع داْب إفب. ب٘ اىبدتًؿ١ ٚايكطاعات

 ,(ألبٛشدٶدددددا تدددددٜٛرت) ا٫دتُددددداعٞ ايتٛاقدددددٌ ٚغدددددا٥ٌ عدددددرب

 تدايبٛا  ايدر  يًُطايبدات  ايٓتٝذ١ بتشكٝل ايػطٜع١ ٚا٫غتذاب١

 يًتٛغدددع, َؿدددٗٛز٠ غددداس١ 2015ّ غددد١ٓ ناْدددا ٚيدددصا بٗدددا؛

 ٚا٫ؾتتددددإ ا٫دتُدددداعٞ, ايتٛاقددددٌ ٚغددددا٥ٌ عًدددد٢ ٚا٫ْؿتدددداح

 .بٗا ايطمسٞ/ايؿع 

 اغددتعطاض بعددس إيٝدد٘, اٱؾدداض٠ تؿٜٛددا مبهددٔ ٫ ايددصٟ ا٭َددط

 ازبسٜددس٠, اٯؾددام شات ايػددعٛز١ٜ 2015 غدد١ٓ ًب ايبدداضظ٠ ايعٓدداٜٚٔ

 غبدٛض  ُْبطٟ, أْٓدا  ٚد١ٗ َٔ اشبٛف ٚعسّ ايبعٝس٠, ٚايطُٛسات

 َؿددداتٝض خددد٬ٍ َدددٔ اىبعاقدددط٠, ٚايتطدددٛض ايتكدددسّ َعطنددد١ سكًّدددا

 ٚأزضنٗددا ,(بدداضنط دددٍٛ) أقطٸٖددا ايددر اىبُٗدد١ ايج٬ثدد١ اىبػددتكبٌ

 . ٫ؾت١ بكٛض٠ قازتٓا

 ايددر اىبػددتكبٌ, قاعددس٠( ايؿددا١ًَ ازبددٛز٠ أٚ إزاض٠) ا٫َتٝدداظ,

ٕ  اٯخطٜٔ, َع اىبٓاؾػ١ ؾتٌٝ تٴؿعٌ  قٛاعدسٖا  عًد٢  ايًعبد١  ٚغدتهٛ

 اىبطاقبد١,  ٚتدطم  ناٱسكدا٤ات, : ا٭غاغ١ٝ َهْٛات٘ ًَهٓا إشا

 ايسضاغددات, عًدد٢ ٚا٫عتُدداز ا٭زا٤, ٚقٝدداؽ اىبتٛاقددٌ, ٚايتشػددـب

 ا٭ؾدددٝا٤ ؾعدددٌ نٝؿٝددد١ َٚعطؾددد١ اىبتعدددسز٠, ٫ ايٛاسدددس٠ ٚاشبطدددٌب

 اىبٓاؾػدد١, تطٜددل: ايتذسٜددس داْددب إفب. ا٭ٚفب اىبددط٠ َددٔ ايكددشٝش١

ٔ  ايدر  ايكدساض٠,  عًد٢  قدطاع  ًب ايكٝاز٠ ػبعٌ ايصٟ ٌ  يد  بطا٥دس  تكبد

ًٶا. ؾكددٌب ٚاسددس  اىبهددإ ًب ْهددٕٛ إٔ إفب ٜكددٛز ايددصٟ ايتٛقددع ٚأخدد

 .اىبٓاغب ٚايٛقا اىبٓاغب,
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 مخٔظ: مسري. أ 

 األسداخ: مً نبري ّقدز اجلٔد، احلظ مً قلٔل

 عٓدددا, ا٫ْؿكددداٍ ٜدددأب٢ ايدددصٟ اىبتكدددٌ ندددًُْا ايتددداضٜذ ٭ٕ

 ازبٝددس, اسبددِب َددٔ قًٝددٌ َددع 2015ّ أبٓددا٤ نٓددا بأْٓددا ؾػٝػددذٌ

 .. تكٓٝؿٗا عٔ ْعذع اير ا٭سساخ َٔ نبً ٚقسض

 ايؿتٝدد١, اىبًُهدد١ عًٝٓددا ٜطًددل ٚايعددامل ّ,2015 ايعدداّ ٜطسددٌ

 ايتعًُٝددٞ ُْبآَددا ٜددعاٍ َددا". ؾددٝدٛخ١ٝ" خطٛاتٓددا تددعاٍ َددا ؾُٝددا

 زضغدد٘ َددا ٜددسضؽ َٓددا ايؿددا  ٜددعاٍ َددا ؾددباب٘, ؾهددط عددٔ َتدًًؿددا

 َا ٚغٝاغ١ٝ ز١ٜٝٓ يكطاعات سطبٶا ْعاٍ َا. قبٌ َٔ ٚأدسازٙ آبا٩ٙ

 ٜددعاٍ ٫ ايَٛبٝؿدد١, ْػددتذسٟ ْددعاٍ َددا غددًطإ. َددٔ بٗددا اهلل أْددعٍ

 احملهُددد١ ايعٓدددل اىبُٓكددد١, ٚضبطددد١ ا٭دٓبٝددد١ اسبدددطٚف شٟ ايٛاؾدددس

 تايبٓدا  َدا  إشا ستد٢  يٓا؛ سكًّا ْعسٸٙ َا ع٢ً ٜعاهبٓا ٚخٓاقٓا خبٓاق٘

 ..عًٝٓا اسبل اْكًب ب٘

 تهددٕٛ إٔ عًٝٗددا ٜعددٍٛ نددإ َددٔ إٔ ٬ًَػددذ 2015ّ ٜطسددٌ

ٔ  تدربأت  ؛"ٚاٱعد٬ّ  ايجكاؾ١"يد ٚٚظاض٠ ,"ٚايتٜٓٛط اسبهاض٠"يد َٓربٶا  َد

ُٶددا تعددطض َُبًُدد١ َػًكدد١ قدداي١ ًب َتُجٸددٌ بػددٌٝب ؾددبابٞ سًددِ  ؾًٝ

ٛٸم أَطٜهٝٽددا  عددٔ يًددسؾاع ٚغددٛضٜا؛ ايعددطام ًب إَربٜايٝدد١ سبددط  ٜٴػدد

ٚايددٛظاض٠ . أبددٝض بٝددا ًب غددٛزا٤ شٚ بؿددط٠ ض٥ددٝؼ بٗددا ٜبؿددط" سطٜدد١"

ِ  إٔ أضاز َٔ: "ايؿًٗ ْؿٝٗا خطا  ًب تهُط شاتٗا  بايػدُٝٓا,  ؼبًد

 ..".ؾًٝٗادط

ّ  قبػد٪ٚيٝات  َجكٌ اىبٛاتٔ ٚناٌٖ 2015 ايعاّ ٜطسٌ   عُبدا

ٕ " ؾددأظ١َ  اسبهَٛد١,  ٚظضا٤ إٜداٙ  هّبًٗا  ؾهدطٙ,  غدببٗا " اٱغدها

ٔ  ٚيٝرتات ٘  غدببٗا  غدعطٖا  اضتؿدع  ايدر  ايبٓدعٜ  ا٫غدت٬ٗن١ٝ؛  ثكاؾتد
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 ًب ايػبب نإ داظإ؛ َػتؿؿ٢ ًب سطًقا اغتؿٗسٕ اي٬تٞ ست٢

 ..اٱْكاش دٗٛز أعام ايصٟ اىبػهـب اىبٛاتٔ شات٘ ٚؾاتٗٔ

ٔ  قبػٶدا  تطٜك٘ ْٗا١ٜ ًب ٬ًَؿع 2015ّ ايعاّ ٜطسٌ   ند٤ٛ؛  َد

 ,"ا٭ًٖٝدد١ ٚاىب٪غػددات ازبُعٝددات ُْبدداّ" عًدد٢ اىبٛاؾكدد١ قددسضت إش

 يهددٞ ؛"اىبددسْٞ ايعُددٌ" اىبٗددٝض ايسٚيدد١ زبٓدداح اجملدداٍ بددصيو يٝتدداح

 ..عبٛ اسبط١ٜ خؿكات٘ أٚفب ؽبؿل

 تطّقددب, َددٔ بدد٘ اغددتكبٌ َددا قبجددٌ َٛزعٶددا 2015ّ ايعدداّ ٜطسددٌ

 .. ٚا٭س٬ّ اٯَاٍ َٔ ايهجً ا٭مل, ٚايهجً ٚبعض ٚخٛف,

 

 ازحتل:( تازٓذ.. )سل( تازٓذ) الصٍساىٕ: ضعٔد. أ 

 أًٓضا.  ّعتبتُ.. اجلدٓد التأزٓذ زشىام٘..  4237

 يػٝددا  ٜهددٕٛ إٔ زٕٚ اىبٓكددطّ عآَددا ٚددد٘ غٝػددتعٝس َٚددٔ.. 

 ٚأسػددٔ اهلل, ضهبدد٘!! اسبهددٛض؟ ناَددٌ عبددسايععٜع بددٔ عبددساهلل

 . اىبعتاز ايتاضٜذ غطط آخط ْكط١ ثِ.. إيٝٓا أسػٔ َجًُا إيٝ٘

 ازبسٜدس  ايتدأضٜذ  ٬ََدض  غًُإ ٚد٘ ٜٚطغِ ٜطتػِ ايؿٛض ع٢ً

ٝٽا ّ  تعٝدس  عاقدؿ١  ٚخاضدٝٽا؛ زاخً ِ  ععتٓدا  سبطدا  ايكٜٛد١,  ايدصات  سًد

 َؿكًٞ إقطاض.. اىبػشٛق١ ٚاٱغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ شٚاتٓا هلؿِٝ ٚتٓتكط

ٞ  ايهدرب٣  ايكدطاضات  قدٓاع١  زٚا٥ط ًب ٟ : )ايؿدأْـب  قبذًػد  ايتُٓدٛ

ٕ  تسٜط ؾاب١ قٝازات(.. ٚايػٝاغٞ ايعػهطٟ - ٚا٫قتكازٟ  ؾدأ

ٞ  ٚسهدٛض .. ؾدا   ؾدعب  ٟ  خدداضدٞ غٝاغد ٟ  قٝداز  ٚبددـب.. َٚد٪ثط  قدٛ

 َٚددا ضندٝٓا  َدا ..  ْعًددِ ٫ َٚدا  عًُٓدا  َدا  تؿاقددٌٝ ٚتًدو  ٖدصٙ  تٝدات 

ّ  ؾٝٗدا  ْطتكدب  دسٜدس٠  ستُٝد١  يد٫ٛز٠  طباض ساي١ ًب.. غدطٓا  ايعدا

 ..اىبطتكب اىبٛيٛز عُط َٔ ا٭ٍٚ
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 عتبتدددددد٘ ٚعًدددددد٢ ازبسٜددددددس, ايتددددددأضٜذ ضظْاَدددددد١ أدٓددددددس٠ ًب.. 

 بعدددـب) ًَتؿتٶدددا ٚأَبٓددد٘.. اىبداتدددٌ ايبدددا٥ط ايدددٓؿٌب حبدددط ٜكدددـ.. أٜهٶدددا

 ا٭نٝدددس.. ايطندددا عدددـب َدددٔ غدددٓٛات بعدددس( بؿدددطض تطَدددٞ هبدددطا٤

 بطددددددٌ ,4237 عتبددددد١ عدددددرب ازبسٜدددددس ايتدددددأضٜذإفب  ْدددددسيـ أْٓدددددا

 قبؿدددد١ٝ غددددطْا ٚإٕ أْٓددددا ٚا٭ٖددددِ.. َهػددددٛض٠ ٚقًددددٛ  َهػددددٛض٠

 بدددٌ.. ايعدددطز ْػدددتُط٨ أّيدددا.. ازبسٜدددس ايتدددأضٜذ َػدددتٌٗ ًب عطددددا٤

 ايعُبدددددداّ دبدددددداض٠ أمل ضغددددددِ.. ٚايتذاغددددددط ايتذددددددبًإفب  لبهددددددٞ

 َدددٔإفب  ؾٗدددٞ ايهػددد٠ً ايكًدددٛ  أَدددا.. ايكدددًب١ اىبعطٛبددد١ اىبعٛدددد١

ٌٸ لبًو ٫ٚ مبًو  ..ع٬ٙ ًب د

٘  غٝهتب َا ٜعًِ ٫ دسٜس يتأضٜذ عتب١..  4237 .. اهلل إ٫ ؾٝد

عبدٛ   عربٖا ا٭ٚفب خطٛتٓا عتب١ أْ٘ _ أض٣ ٖهصا أٚ _ ْعطؾ٘ ايصٟ

ٝٽدددا( ددددصضٜٽا دسٜدددس) ازبسٜدددس ايتدددأضٜذ ٖٚدددصا.. دسٜدددس تدددأضٜذ  زاخً

 ٚاجملتُعٝدددد١, ايجكاؾٝدددد١, اىبػددددتٜٛات طبتًددددـ ٚعًدددد٢ ٚخاضدٝٽددددا,

ٔ  ايػدابل  ٜؿب٘ ٫ تأضٜذ.. ٚاٱْػا١ْٝ ٚا٫قتكاز١ٜ, ٚايػٝاغ١ٝ,  ٚيد

 ؾٝددد٘, ٚايدددتشهِ قدددٝاغت٘, بأٜدددسٜٓا ٜدددعاٍ ٫ٚ.. اي٬سدددل ٜؿدددبٗ٘

 .. ٚيبه١ٓ دٝس٠ يهٓٗا ؛(عاي١ٝ غً بٓػب١) ٚتٛدٝٗ٘

ٛٸ  ؾًددددٔ أٚقددددٞ, إٔ يددددٞ نددددإ إٕ  إ٫ غددددبابر  ضأؽ أقدددد

.. ازبسٜدددس ايتدددأضٜذ هلدددصا ايػدددط َؿتددداح إْددد٘ ,(ايؿدددا  ازبٝدددٌإفب )

 .. إيٝ٘ ٚاىبٓت٢ٗ عربٙ, ٚاىبطٚض َٓ٘, ايبسا١ٜ

َٶددددددا ٜهددددددٔ مل..  4237  ايتشددددددٍٛ عتبدددددد١ إْدددددد٘.. عازٜٶددددددا عا

 .ٚاٱس٬ٍ ٚاٱظاس١ ٚايتبسٍ,
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 الطسٓسٖ: عبدالسمحً. أ 

 يف الػأٌ الطٔاضٕ: 4237 سصاد

ّ  ٖدصا  ذبسٜات أٍٚ ٍ  يًًُُهد١,  بايٓػدب١  ايعدا  ايػدًؼ  ا٫ْتكدا

٘  اىبػؿٛض ضسٌٝ بعس يًشهِ, ٔ  عبدساهلل  يد ٟ  عبدسايععٜع,  بد    ٚايدص

ً  ذبدس   ٖٚدصا  ازبُٝدع, ٜعدطف   نُدا  َدطسًتـب  ع٢ً  يًًُُهد١  ندب

 .ايػُٛض بعض اىبػتكبٌ سٍٛ ظاٍ َٚا

 ا٫تؿددام نددإ ٚاشبًددٝر, يًػددعٛز١ٜ اشبطددً ايجدداْٞ ايتشددسٟ

ٔ  زٜؿٝدس  ناَب ًب تبٝٸٔ َٚا ,(1+5) ٚزٍٚ إٜطإ بـب ايٟٓٛٚ  إٔ َد

ً  ايؿكٌ ٜٓٗٞ أٚباَا ٔ  ا٭خد  حبُاٜد١  ٚاىبعدي  ,(إٜعٜٓٗداٚض  َبدسأ ) َد

 ايدددر اىببددداز٨ ٖٚدددٛ أسدددس خاضدٝددد١, ذبدددسٜات أٟ َدددٔ اشبًدددٝر زٍٚ

 .ايكشطا٤ عاقؿ١ ًب ا٭  بٛف عًٝٗا اغتٓس

 إفب ايكٓاعدد١ إٜددطإ زؾعددا اىبًُهدد١ ًب اسبهددِ تػددًٝ ؾكددٍٛ

 ايعاقدد١ُ اسددت٬ٍ نددإ ٚإٕ ايددُٝٔ, ٫بددت٬ع َٛاتٝدد١ ايؿطقدد١ بددإٔ

 نُدا  ,2014 غدبتُرب  21 ًب ٚذبسٜدسٶا  بكًٝدٌ,  ايعاّ غبل قٓعا٤

ٕ  إٔ  ًب اسبؿددس عٓاقدط  يددعضع زاعدـ؛  كبدسٸز  اغددتػ٬ٍ ساٚيدا  إٜدطا

ٔ  مبطٸ اير ا٭ْباض, دٓٛ  ايطتب١ َٓطك١  ايدط٥ٝؼ  اشبدٌب  خ٬هلدا  َد

 .نًٝٛ 70 عطعط عٔ ٚتبعس ايعطام, سبذاز

 عٓاقدط  ضباٚيد١  ؾدٗس  , 2015 أغابٝع أٍٚ إٔ أٜهٶا ْٓػ٢ ٫

 قبٓطكد١  عطعدط  زبسٜدس٠  ايتابع غٜٛـ, َطنع عرب يًسخٍٛ زاعـ

ـ  ؾدٗس  َٚدا  ايعطاقٝد١,  اسبسٚز قط  ايؿُاي١ٝ اسبسٚز  ا٭ٍٚ ايٓكد

 ٚسػدددٝٓٝات َػدددادس ًب زاعدددـ تبٓتٗدددا تؿذدددًات عدددس٠ ايعددداّ َدددٔ

 اىبػدددادس ندددرب٣ تدددط٣ ٚأْدددا طبًٝؿدددا ايٛندددع ندددإ بدددٌ طبتًؿددد١؛

 .اشبُٝؼ يٌٝ َٓتكـ َٓص بايسٚضٜات ضباقط٠

 ؾاددددأت اسبدددعّ عاقدددؿ١ ا٭ندددرب, ايتشدددسٟ ناْدددا ايدددُٝٔ

ٝٸٓددا , ازبُٝددع َٚددٔ  َٓٗددا, َتأنددسٜٔ ْهددٔ مل نددج٠ً أَددٛضٶا ٚب
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 زٚض يٓدددا ندددإ ٚضقبدددا ايبانػدددتاْٞ, اشبدددص٫ٕ ايكدددسَات أندددرب

 عددٔ ٜهؿددٛا ستدد٢ بانػددتإ؛ ًب ايػدد١ٝٓ اىبطدعٝددات َددع إٜددسيٛدٞ

ٍٍ دً٘ بطىباْٶا أظببا اير ايسمبٛقطات١ٝ, ذبطِٜ ؾتا٣ٚ  .ٱٜطإ َٛا

 اسبًؿددا٤ ٖٚددٌ اسبددط ؟ غددتٓتٗٞ َتدد٢ عددٔ: َػددتُط٠ ٚا٭غدد١ً٦

 سًؿدا٤  َدع  أْٓدا  ؾٓكدٝبٓا  تكـ, ٫ اٱؾاعات ٚاسس؟ ضدٌ قًب ع٢ً

 ٜدددتِ ستددد٢ َٓددداتل ًب تتًهدددأ اٱَددداضات إٕ ٜكدددٍٛ: َدددٔ طبدددتًؿـب,

 ٚايكططٜددددٕٛ َٓٗددددا, اٱقدددد٬ح سطندددد١ ادتجدددداخ عًدددد٢ ا٫تؿددددام

ِ  ؾداضنا  ٚايهٜٛا اىب٪كبط, َٔ ٜتشػػٕٛ ّ إفب  ؾكدٌب  بدايعً  أٜدا

ٔ  خؿد١ٝ  ضقبدا  خًدا,  ق١ًًٝ ٞ  ايتٝداض  َد ٟ  اٱٜطاْد  ايهٜٛدا,  ًب ايكدٛ

 ٔ ّ  ايبؿداضات  َٚد ً  ايتكدسٸ  إفب خطدا   باٱنداؾ١  ا٭ضض, عًد٢  ا٭خد

 .باَتٝاظ قصاؾٝٽا أقبض ايصٟ ا٭خً, قاح

ٌ  إٔ أعتكدس  ؾدكٝٽا  ٚأعدطف  اْتٗا٩ٖدا,  اسبدطٚ   ًب َدا  أؾهد

ٔ  أقدعب  بايػٝاغد١  يٝعًُٛا ايُٝٓٝـب نبع إٔ  ٚاٱعُداض  اسبدط ,  َد

 قٝدداز٠ إٔ ععا٥ددٞ يهددٔ ايؿػدداز؛ غبطٖددا زٍٚ ًب ٚأقددعب أقددعب

 ايددسٚض تطادددع بعددس خٝدداضٶا ٚيٝػددا قددسض ايعطبٝدد١ يًُٓطكدد١ اىبًُهدد١

ًٶا َٚكط, يًعطام ايعطبٞ  .غٛضٜا ٚأخ

ٌ  َدع  أنجدط  ٜٚتعّكدس  أنجدط,  َعكس ًَـ غٛضٜا  ايدطٚؽ,  تدسخٸ

 َدع  ذبايؿاتٗا تٜٓٛع عرب َطًك١, بربانبات١ٝ تعٌُ ايػعٛز١ٜ ناْا

ٕ  ايدطٚؽ  َدع  ايتكداض   إٔ نُا ا٭َطٜهٞ. اىبعاز تػٝٸط  ٜٗدسف  ندا

ٔٸ  بدايؿٝتٛ؛  غدٓٛات  أضبدع  ا٭غدس  هبدا  ايدر  ايسٚي١ ذبٝٝسإفب   ٚيهد

 َدددٔ 2254 ايكدددطاض ٚكبدددطٸض بايػدددٛخٟٛ, ذبُٝددد٘ إٔ قدددطٸضت ضٚغدددٝا

ٝٶددا قددطاضٶا أقددبض إٔ بعددس ا٭َددٔ, صبًددؼ  إٔ بعددس َهددُْٛ٘, َددٔ خاي

ٔ  تعٌٜ ست٢ ٚازبٝـ؛ ايُٓباّ ٚبكا٤ ا٭غس بطسٌٝ اىبًُه١ قبًا  عد

 أبعدس  اىبًُهد١  شٖبدا  بٌ ايعطام؛ َكً تهطاض َٔ طباٚؾ٘ ايػط 
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 اىبعاضندد١ زعددِ إٜكدداف عددطض عددرب يبًددٛى, يكا٥ٗددا عٓددس شيددو َددٔ

 إْكدداش ظَددط٠ ٚبدداقٞ ايجددٛضٟ, ٚاسبددطؽ اهلل, سددع  خددطٚز َكابددٌ

 .ا٭غس

 بددسٕٚ عدداز عددع أهبددس بطىبددإ باَتٝدداظ, غا٥بدد١ ايط٩ٜدد١ َكددط ًب

ّ  ٚاحملانُدات  عع, أهبس ؾدل ـ  تػدتدس ٌ  ايتػدٜٛ ّ  يكتد  اٖتُدا

 بايططٜكد١  َبداضى,  ستد٢  أٚ اٱخٛإ قهاٜا غٛا٤ بايكهاٜا, ايٓاؽ

 ؾكدٌب. % 25يد اىبؿاضن١ ٚقًا ست٢ ايربىبإ؛ تأخً   ْؿػٗا اير

ٖددٛ  قكددـ َددصٜاع ؾددآخط َكددط, ًب ا٭غددٛأ ايػدد١ٓ ٖددٞ ٚإع٬َٝٽددا

 .ؾٛز٠ ٜٚػطٟ َادس ضِٜ ٚغبك٘ غعس, ضبُٛز َصٜاع

 ِ ٟ  ايتشدطى  اتػد  اسبطا٥ددل إتؿدا٤  قبشاٚيد١  اىبٓطكد١  ًب ايػدعٛز

ً  عازٍ تٛادس ٚآخطٖا ٚغٝاغٝٽا, اقتكازٜٽا ِ  تدْٛؼ؛  ًب ازبدب  يدسع

 تطنٝا؛ َع ايتكاض  ٚقبًٗا ايًٝبٝـب, ايؿطقا٤ بـب ايكدًات اتؿام

 ضٚغدٝا  قدطٸضت  إٔ بعس خكٛقٶا غٛضٜا, ًب إْكاشٙ مبهٔ َا ٱْكاش

 ؛٫ًَجا( عًٛف ٚظٖطإ ايكٓطاض,) اسبط  أَطا٤ َٔ اىبعطن١ إخ٤٬

ٌٸ ايتٛقٌ ٚبايتايٞ ٞ  إفب س ـ  ضٚغدٝا  َؿكدٌ.  غٝاغد ـ  تٓػد  1 دٓٝد

 زٕٚ ايػ١ٓ ْٓٗٞ إٔ مبهٔ ٫ٚ بايطٜاض, اىبعاضن١ ٚاتؿام ٚؾٝٝٓا,

 َػددت٣ٛ عًدد٢ ٜبددسٚ ضا٥عٶددا  ايددصٟ اٱغدد٬َٞ, ايتشددايـ عًدد٢ اىبددطٚض

 .ا٭ضض ع٢ً ايتٓؿٝص َػت٣ٛ ع٢ً بايعطاقٌٝ ٤ًَٞ ايؿهط٠,

 ايعبددازٟ ٚدًددب اىبددايهٞ ذبٝٝددس ًب ظبشددا زاعددـ عطاقٝٽددا:

٘  ,"غددٝسِٖ دددٛضز"  ايددسٜهتاتٛض ضسٝددٌ ايددُٝٔ, بٛنددع ٖٚددٛ ؾددبٝ

ـ  َٔ أضانٝٗا تطًٗ ًب ايعطام غتٓذض اىبهشو. ْا٥ب٘ يٝأتٞ  زاعد

ِ  بؿهٌ قطٜبٶا ٟ  ايػطبدٞ,  ايدسع ّ  َٛتدأ  ٜطٜدس  ٫ ايدص  ًب يطٚغدٝا  قدس

 أقدبشا  ايػ١ٝٓ اىبٓاتل ٚباقٞ ايطَازٟ _يٮغـ _ ٚيهٔ ايعطام؛

 .تطزّ مل َكابط
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 سامد: آل عبداهلل. أ 

 امللو ضلناٌ ّتدغني مسسل٘ ددٓدٗ: 

 أىًبددا؛ ايًشُبددات أنجددط عبددساهلل اىبًددو ؾددطام نددإ َهدد٢ عدداّ

 ًب عُبُٝدد١ ٚاغدرتاتٝذ١ٝ  عبدٛ ايتػدًٝ,   سكٝكٝد١  بد ضاز٠  ؾدعطْا  ٭ْٓدا 

 أنددرب, بؿددهٌ ايعددامل َددع ٚايتجدداقـ ٚا٫ْؿتدداح ايعكددٍٛ, اغددتجُاض

 ٚاىبعطؾد١؛  يًشٝا٠ أؾل نٌ يػًل بايسٹٜٔ؛ ؽبٛٸؾْٛٓا َٔ نباح ٚنبض

ٔ  يهجً ٚايجك١ ايسعِ َٚٓض يٲغ٬ّ, ٚيٝؼ ايٓؿؼ هل٣ٛ خس١َ  َد

 ا٭سازٟ. ٚايطأٟ ا٫ْػ٬م غٝاغ١ ٚأ٢ْٗ اىب٪غػات,

ٌٸ ٔ  غًُإ, اىبًو عكط ٚس ٌ  ايعداضف  عطؾٓداٙ  َد ٌ  بهد  تؿاقدٝ

 سذددط نددإ ايددصٟ ٚصبايػددِٗ. َٚددسِْٗ, ٚقبا٥ًددِٗ, ايػددعٛزٜـب,

ٕ  ٚقُاّ ايعا١ٜٚ ٌ  ايؿدعب,  َدع  اىبايهد١  ايعا٥ًد١  يع٬قد١  ا٭َدا  ٚضدد

ٕ  ايكشؿٝـب, ٚقسٜل اىب٪غػات, ٍ  ٚندا ٘  َٚدا ظا  َػداس١  جملًػد

 يٝسؾدددٔ ٚايساعٝددد١؛ ٚا٭زٜدددب, ٚاىبجكدددـ, ٚا٫قتكدددازٟ, يًتدددادط,

 ٚإوبدددداز ٚايعكددددٍٛ, ايكًددددٛ  ؾددددتات نبددددع َددددٔ دسٜددددس٠ ىبطسًدددد١

 ٫ سددط  ًب إضازتٓددا بععَدد٘ ٚأغددتٓٗض ,١ا٭ٜسٜٛيٛدٝدد ايكددطاعات

 دبٓبٗددا, غددبٌٝ ًب يعكددٛز ا٭مثددإ أغًدد٢ زؾعٓددا نٓٸددا َٓٗددا, َؿددط

ٔ  بؿدبا   ايػعٛزٟ اسبهِ تاضٜذ َٔ دسٜس٠ سبكب١ ٚضغٸذ  _ قدازضٜ

 ٕ ّ . قازَد١  يعكدٛز  ا٫غدتكطاض  ذبكٝدل  عًد٢  _اهلل بد ش  ْػتؿدطف  ٚايٝدٛ

ّ  ايعاّ ـ  كبدؼٸ  اقتكداز١ٜ  بتشدسٜات  ايكداز  دسٜدس٠  بط٩ٜد١  ايؿدطز  عدٝ

 اىببدددازض٠؛ ضٚح ٚإسٝدددا٤ َٓتذددد١, سكٝكٝددد١ عُدددٌ ثكاؾددد١ عبددٛ قدددٓاع١ 

ٛٸٍ ـ  يًعٌُ. قاْعإفب  عٌُ عٔ باسح َٔ ايؿطز يٝتش ٟ  ٚاىبَٛبد  ايدص

 ٚا٫ْكددطاف؛ اسبهددٛض زؾددرت عًدد٢ ؾهددطٙ ٚعكدداض٠ قًُدد٘ غددهب

 ٜعض إٔ إ٫ أَاَ٘ ٚيٝؼ اٯ٫ف, بٗا ؼبًِ ؾطق١ مبًو أْ٘ يٝسضى

 .بايٓٛادص عًٝٗا
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 دبُددع ْادعدد١, َُبًدد١ يًؿددبا  يٝهددٕٛ ايٛقددا سددإ ٚيهددٔ

 ؾدتات  ٚدبُدع  ايتطدطٸف,  ذبداض   آَاهلِ, ٚتؿاضنِٗ أؾهاضِٖ,

 ايؿهدددط َٚطاندددع ٚاىب٪غػدددات, ,تايدددٛظاضا بدددـب َبعجدددط٠ دٗدددٛز

 إٔ ػبدب  ٚتأًٖٝدِٗ.  ٚتدسضٜبِٗ,  تعًدُِٝٗ,  ٜػتُط إٔ ػبب ٚاىبعطؾ١.

 ايجكاؾٝددددد١, ٚاىبٓؿدددددآت ا٭ْسٜددددد١ ٚؾدددددتض ايرتؾٝددددد٘, ٚغدددددا٥ٌ تتٗٝدددددأ

 قددٓاع١  ًب ٜؿدداضنٛا إٔ ػبددب  ٱبددساعاتِٗ. ٚايؿٓٝدد١  ٚايطٜاندد١ٝ,

 ٚإٔ هلددِ, ايددتُهـب ػبددب بٛنددٛح. أقددٛاتِٗ تٴػددُع ٚإٔ ايكددطاض,

ُٸًٛا  .ٚٚتِٓٗ أْؿػِٗ دباٙ َػ٪ٚيٝاتِٗ ٜتش

ًٶا  ثكاؾ١ ٖٚٞ إؾاعتٗا, ٚعبتاز هلا, ْؿتكس ثكاؾ١ ٖٓاى أقٍٛ: ٚأخ

 ٖٚددٛ َددا  ايٛتٓٝدد١؛ اىبٓذددعات دبدداٙ بايتكددسٜط ٚايؿددعٛض اٱػبابٝدد١,

 ٚاسددرتاّ ٚاٱْتدداز, عبددٛ ايعُددٌ ٚايساؾعٝدد١ اسبكٝكدد١, ايب٦ٝدد١ غددٝٓتر

 .ٚتُٓٝتٗا اىبكسضات

 ندضُ: بً عبداهلل. أ 

 ّأسداخ متالسك٘: 4237عاو 

ٔ  ٚاشبدطٚز  ايدعَٔ,  َدطٚض  بعدس  ا٭سساخ عٔ ايهتاب١ يعٌ  أددٛا٤  َد

 .ٚأقسم أزم تهٕٛ ٚايعاتؿ١؛ اىبتٛؾط٠ اٯ١ْٝ ٚاىبعًَٛات اسبسخ

 َٓٗددددا, ايكددددط  سػددددب ٚربتًددددـ نددددج٠ً, ا٭سددددساخ إٕ ٚسٝددددح

 اخددددرتت..  َػددددتذساتٗا َٚعطؾدددد١ تػطٝتٗددددا, قبتابعدددد١ ٚا٫ٖتُدددداّ

ٕ  ايدر  ٚا٭ٖدِ,  ا٭ندرب  ناْا أْٗا أض٣ صبُٛع١  أثدط  هلدا  غدٝهٛ

 .ٚاىبػتكبٌ اسبانط ايٛقا ًب

ٔ  ٫ :عبدساهلل  اىبًو ٚؾا٠ .１ ٌ  إٔ مبهد  سدـب  اسبدسخ  ٖدصا  ْتذاٖد

 بدد٬_ َعاقددطت٘ سددـب ايعٗددس ٖددصا ٚتكٝددِٝ..  ايعدداّ ٖددصا شنددط

 تكٝددِٝ..  ايبددسا٥ٌ َٚعطؾدد١ ايٛقددا َددطٚض سددـب غددٝدتًـ _ؾددو
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 ٚايتذطبدد١ اىبعددطًب يًرتانددِ َٗددِ َطًددب قبٛنددٛع١ٝ اىبطسًدد١

 .ايبؿط١ٜ

ٔ  ا٭ٚفب ايًًٝد١  َٓص :غًُإ اىبًو .２ ٞ  َد ٕ  اىبًدو  تدٛي  َكايٝدس  غدًُا

 ارباش غطع١ ًب ٚاٱزاضٟ ايكٝازٟ ٚانشٶا غٝاغ١ بسا اسبهِ

 َٛنددٛع سػددِ ا٭ٚفب يًٝتدد٘ ًب..  اىبًؿددات َددٔ نددجً ًب ايكددطاض

 بٛقددؿ٘ أٍٚ ْدداٜـ بددٔ ضبُددس ا٭َددً ٚاختدداض اسبهددِ, تتددابع

ِ  ايعٗس, ١ٜ٫ٚ ي١ٜ٫ٛ عبسايععٜع اىبًو أسؿاز ٝٽدا  ثد  بعدس  يًعٗدس  ٚي

ٌ  بدسأت  اير ا٭ٚفب, اىبًه١ٝ تايكطاضا ثِ..  شيو  اجملدايؼ  حبد

 ايػٝاغددد١ٝ" ايؿددد٪ٕٚ صبًػدددٞ إْؿدددا٤ ثدددِ..  ايسٚيددد١ ًب ايعًٝدددا

 .ايكطاضات َٔ ٚغًٖا ,"ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ"ٚ ,"ٚا٭١َٝٓ

ً  زخٍٛ .３ ٔ  ضبُدس  ا٭َد ـ  بد ٍ  ْداٜ ٔ  ؾددل  بٛقدؿ٘ أٚ ٌ  َد  ازبٝد

 ًب ا٫غددتكطاض بعددح ايكددطاض ٖددصا :اسبانُدد١ ا٭غددط٠ ًب ايجدداْٞ

ًٶا  أغها نُا ايػعٛزٜـب, ْؿٛؽ ٔ  ندج  ايؿتٓد١  أقدشا   َد

 .َٓاغب١ نٌ ًب اىبٛنٛع ٖصا ع٢ً ٕٜسْسْٛ ايصٜٔ

بٛقدؿ٘   اجملًدؼ  ٖصا أت٢ :ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ايؿ٪ٕٚ صبًؼ .４

 حبٝددح ايددٛظاضات, يهددٌ ايعاَدد١ ايط٩ٜدد١ ٜعددعظ إزاضٜٽددا إقدد٬سٶا

 ًب بٝٓٗدددا ؾُٝدددا اسبهَٛٝددد١ ٚاىب٪غػدددات ايدددٛظاضات تتهاَدددٌ

..  ايددٛظضا٤ بددـب ايتٓػددٝل َػددت٣ٛ ٜٚطتؿددع اىبؿددرتن١, اىبؿدداضٜع

 أَدداّ ٜعددطض ٚظٜددط ٜددأتٞ إٔ ايسٚيدد١ تدداضٜذ ًب مسعٓددا قددس َتدد٢

 ٜٚٓاقؿدد٘ َٚؿدداضٜع٘, ٚخطتدد٘, ٚظاضتدد٘, ٚنددع نبٝعٶددا ايددٛظضا٤

 ثِ ايٛظاض٠, خط١ ع٢ً ا٫تؿام ٜتِ ست٢ ؾؿاؾ١ٝ؛ بهٌ ازبُٝع

 اٱددددطا٤ ٖٚدددصا..  ٚظٜدددط ندددٌ عًددد٢ اجملًدددؼ َدددٔ اىبتابعددد١ تدددتِ

 إفب ايعٌُ ؾػؿ٘ ٜسؾع٘ ؾا  ٚؾهط َط١ْٚ إفب ؼبتاز ايبػٌٝب

 . أٚ ًٌَ نًٌ زٕٚ ٜٚبسع ٜعٌُ إٔ ايٛتٔ, ٚسب
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 إٔ أعتكدددس : ٚايتعًدددِٝ ٚايرتبٝددد١ ايعدددايٞ ايتعًدددِٝ ٚظاضتدددٞ زَدددر .５

٘  ايكدٍٛ:  أغتطٝع بٌ..  بعس تتهض مل ايكطاض ٖصا ؾعاي١ٝ  إفب إْد

 إَددا..  ايعدداّ ٖددصا أٚنددض ٜهددٕٛ شيددو ٚيعددٌ ٜددٓذض, مل اٯٕ

 .ٚإَا إيػا٩ٙ ايكطاض ٖصا ًب اىبهٞ

ٕ  أت٢  : اسبعّ عاقؿ١ .６ ٘  اسبدط   ٖدصٙ  إعد٬ ّ  ٚنأْد  ٚتدي  ٜدٛ

ٍٕ ٚ ..  يًػدعٛزٜـب  ثا ٘  ااغدتعاز ِ  ؾٝد  ٚعدعتِٗ,  ايدٛتي,  ؾدعٛضٖ

 بعددس ٚايعددع٠ ايكدد٠ٛ ؾددعٛض..  بكٝددازتِٗ ٚاعتددعاظِٖ ٚمشددٛخِٗ,

 . ٚايصي١ ا٫ْهػاض

 ضددد٬ً غددًُإ بددٔ ضبُددس ا٭َددً ٚزخددٍٛ َكددطٕ, ا٭َددً تٓشددٞ .７

ٌ  اشبدرب  ٖدصا  أتد٢  : ايسٚيد١  ًب ثايجٶا  ايبٝعد١  ٚكبدا  ٖدس٤ٚ,  بهد

ٝٶا ْاٜـ بٔ ضبُس يٮًَ ً  يًعٗس, ٚي ٔ  ضبُدس  ٚا٭َد ٕ  بد  غدًُا

ٝٽا ِ  تطٜدل  ث٬ثدٝي  ؾا  زخٍٛ..  ايعٗس يٛيٞ ٚي  ٜبعدح  اسبهد

 ْؿدددداٍب َددددٔ ٜٚٴعددددعٸظ ايسٚيدددد١, تؿددددبٝب ٜٚعٝددددس يًطُأْٝٓدددد١,

ٌ  اسبه١َٛ,  ناْدا  ..  عكدط١ٜ  أنجدط  سسٜجد١  ض٩ٜتٗدا  ٚػبعد

 ٚدبسٜس ايب٬ز, إزاض٠ تطٜك١ ًب ايط١ٜ٩ ٜٴعٝس َٔ ايسٚي١ ذبتاز

 ندصيو  ٚذبتداز ..  ايعكدط  َدع  ٜتٓاغدب  قبا ٚذبسٜجٗا ا٭ُْب١ُ

 شٚاتٗددِ ذبكٝددل ًب ٚضغبددتِٗ ٚسٝددٜٛتِٗ, ايؿددبا , إفب ْؿدداٍب

..  ايتداضٜذ  ٜدصنطٖا  بك١ُ ٚتطى يٛتِٓٗ, خسَتِٗ خ٬ٍ َٔ

 ٚيعددٌ قطٜبٶددا, ْتا٥ذدد٘ غدد٬َٓؼ ٚاىبدد٪ثط ازبددط٤ٟ ايكددطاض ٖددصا

 .باْا ٬َضبٗا

ٍ  بعدس  ايكدش١  ٚظٜط إعؿا٤ .８ ٔ  َدع  َكطدع  تدساٚ  ٜػدبل  مل : َدٛات

 ٚغدددا٥ٌ ًب ٜدددسٚض قبدددا غدددًط١ أعًددد٢ َدددٔ ايسٚيددد١ تؿاعًدددا إٔ

ِ  ايسٚيدد١ أزضنددا ..  ا٫دتُدداعٞ ايتٛاقددٌ ٟ  تددأثً سذدد  ايددطأ

 ٚغا٥ٌ َتابع١ خ٬ٍ َٔ َعطؾت٘, ٚبػٗٛي١ مبهٔ ايصٟ ايعاّ
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 أنددداؾا ْكطددد١ اسبدددسخ ٖدددصا ندددإ..  ا٫دتُددداعٞ ايتٛاقدددٌ

 .ازبسٜس٠ يًكٝاز٠ نب٠ً ؾعب١ٝ

 دباٖددٌ مبهددٔ ٫ :ايؿٝكددٌ غددعٛز ايسبًَٛاغدد١ٝ عددطا  ٚؾددا٠ .９

ً  ٚؾدا٠ ..  اسبدسخ  ٖدصا  ٕ  غدعٛز  ا٭َد ً  قدس٣  هلدا  ندا  ًب ندب

 َددٔ ؼبًُدد٘ َددا بهددٌ _اهلل ضهبدد٘_ تددًٛب..  ايػددعٛزٟ ايؿدداضع

ِ ..  َٚعًَٛددات  ٚدبدداض ,  أغددطاض,   ايؿٝكدددٌ, غددعٛز  اهلل ضسدد

 .دٓات٘ ؾػٝض ٚأغهٓ٘ ٚغؿط ي٘,

٘  دسٜدس  أغًٛ  :ا٭قاض  ٚقتٌ اىبػادس تؿذً" زاعـ" .１０  اتبعد

 ًب اىبػدددددًُـب اغدددددتٗساف..  ا٭بطٜدددددا٤ قتدددددٌ ًب اٱضٖدددددابٕٝٛ

..  ايعػددهطٜـب ٭قدداضبِٗ ايددسٚاعـ ٚاغددتٗساف اىبػددادس,

 ايعدداّ ٖددصا بٗددا أتدد٢ اجملتُددع عًدد٢ ٚغطٜبدد١ دسٜددس٠ َبددٛاٖط

 .اسباؾٌ

 عػدهطٜٽا  ضٚغٝا ٚدٛز : غٛضٜا ًب عػهطٜٽا ضٚغٝا زخٍٛ .１１

 أَطٜهدددا ناْددا ..  ايكًددل  عًددد٢ ٜبعددح  ايعطبٝدد١  اىبٓطكدد١  ًب

..  ايكد٠ٛ  باغِ عػهطٜٽا ٚتتسخٌ ايسٍٚ, ع٢ً دبط٩ ٚسسٖا

 تتذددطأ إٔ ٚأخؿدد٢ اٯٕ, ا٭َددط شاتدد٘ تؿعددٌ ضٚغددٝا ٖٚددا ٖددٞ

 . نصيو ايك٠ٛ باغِ ايسٍٚ َٔ غًٖا ع٢ً

ـ  إفب اْهددددُا زٚيدددد١  56 : اٱغدددد٬َٞ ايتشددددايـ .１２  ايتشدددداي

 تٛظٜددددع إفب إؾدددداض٠ ًب..  ايطٜدددداض تكددددٛزٙ ايددددصٟ اٱغدددد٬َٞ

 أنًتدددو ش٥بٶدددا تهدددٔ مل ؾددد ٕ..  ايعدددامل ًب ايكددد٣ٛ َطاندددع

 .  ايص٥ا 

ً  سدسخ  ٖصا : ايبًس١ٜ صبايؼ اىبطأ٠ زخٍٛ .１３ ً  إفب ٜؿد  ًب تػدٝ

..  ايػدعٛزٜـب  يدس٣  ٚايسٜٓٝد١  ا٫دتُاعٝد١  ايكٓاعدات  تؿهٌٝ

 أّ ا٫عد٬ّ,  أّ ايتعًدِٝ,  أؾدهط  ٌٖ..  أؾهط َٔ أعًِ ٫ٚ

 .ا٫دتُاعٞ ايتٛاقٌ ٚغا٥ٌ أّ ا٫بتعاخ, بطْاَر
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بكدددؿر  ٚأؾدددعط ايططٜدددل, ًب ْػدددً عبدددٔ سددداٍ ندددٌ عًددد٢

 اىبطسًددد١ عٓدددٛإ بدددإٔ ٚأعتكدددس..  يًُػدددتكبٌ ندددبً بتؿدددا٩ٍ ؾدددابٶا

 أقدددددشا  َؿدددددٛض٠ َدددددع يًكٝددددداز٠, ايؿدددددبا  كبهدددددـب ايكازَددددد١

 .ايٓادش١ اشبًط١ ٖٞ ٖصٙ..  ٚاىبعطؾ١ ٚايعًِ اشبرب٠

 األزبؼ: نْثس. أ 

 اإلىطاٌ: َٓنَا الْطً، َٓنَا امسأٗ ىافرٗ مً

 ٚؾا٠ اىبًو عبساهلل بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز: 

َٶددد عطؾدددا  ا غددداَٝٶا عدددٔ اسبدددانِ ايٛايدددس,   اىبًُهددد١ َؿٗٛ

سكبددد١ َدددٔ ا٫يتؿددداف سدددٍٛ ايكٝددداز٠ بطندددا ٚبؿددددط, غددد٣ٛ  

بعدددض َعددداقٞ ايهدددًُ يبدددٔ ؼببدددٕٛ إٔ تؿدددٝع ايؿٛنددد٢      

 .ًب ايب٬ز, َٔ ٜهطٖٕٛ ايػ٬ّ

 َباٜع١ اىبًو غًُإ بٔ عبسايععٜع ًًَها يًػعٛز١ٜ: 

ضدددددٌ اىبطسًدددد١, عددددطف إٔ قًددددب ايددددب٬ز ٜػددددتٗسف َددددٔ       

َٹدددد٘ قددددٛ  ازبٗددددات. هلدددد٪٤٫ ايددددصٜٔ أتطاؾدددد٘,  ادبدددد٘ حبع

مبتًهدددٕٛ ضغبدددد١ ؾددددٝطا١ْٝ ٭ٕ تهددددٕٛ اىبًُهدددد١ ؾاقددددس٠  

 ..يًػٝاز٠: ٖٝٗات, ٚغًُإ ًب ايٛاد١ٗ

 تعٝـب ٚيٞ ٚٚيٞ ايعٗس: 

ابتددددسا٤ سبٓهدددد١ اسبددددعّ: ضتددددب ايبٝددددا ايػددددعٛزٟ, بددددس٤ٶا   

َدددددٔ ٖدددددطّ ايكٝددددداز٠, ٖٚٓدددددا ٜتذًددددد٢ اٱىبددددداّ ايػٝاغدددددٞ,   

ٌب بكطدددددع ٜدددددس  ٚاسبٓهددددد١. أَدددددإ اىبًُهددددد١ يدددددٝؼ ؾكددددد    

بدددٌ بتدددأَـب ضددددٌ َٓاغدددب يهدددٌ      ؛ايطددداَعـب ًب اشبددداضز 

 .َٓكب ١َُٗٚ
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 ٌَاسبعّ ٚإعاز٠ ا٭: 

٭ٕ  ؛ٚتكسِٜ أضنو ضخٝكد١ يد٘ خػد١   , ٭ٕ َكاؾش١ ايعسٚ

   ٕ ناْددا عاقدؿ١ اسبدعّ نطاَد١ يهددٌ     .ْكدط٠ ازبداض إمبدا

غددعٛزٟ, أخدد٠ٛ يهددٌ مبددي, ؾدددط يهددٌ عطبددٞ َٚػددًِ.      

 !زضؽ ًب ايعع٠ يهٌ إْػإ

 ٌضقام, ٚقٓاب: 

ايساي٠ٛ, ايكسٜض, ايعٓدٛز, عػدً, ظبدطإ, غدٝٗات.. زَدٛع      

 !ٜٚهطبٗا بٝس أبٓا٥ٗا ,اهلل ٚزَا٤. ٚب٬ز ٜػتٗسؾٗا عسٚ

 غعٛز ٚغعٛز: 

ايؿٝكٌ ٚايسٚغطٟ, ضسٌٝ َ٪مل يطدًـب أسبُٗدا ازبُٝدع,   

 .أسبُٗا ايٛتٔ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ

 ّسازث١ غكٍٛب ضاؾع١ اسبط: 

تطندٛا اىبأغدا٠   ا, يهٔ اىبرتبكـب بٓا ؾطٽ ؛ا٭خطا٤ ذبسخ

ندددٛا ندددس ايدددب٬ز ايدددر سؿدددٌ    ٚسطٸ ,ٚمشتدددٛا ,اٱْػدددا١ْٝ

تاضؽبٗا حبُا١ٜ َتؿا١ْٝ يبٝا اهلل. أعي إٜطإ, َٚٔ غًٖا 

 ؽبتب٧ نشطبا٤ تٓتُبط ايؿطا٥ؼ ايػ١ًٗ؟

 سازث١ تساؾع ٢َٓ: 

 بتددساضىعًدد٢ ٚددد٘ ايػددطع١ قاَددا اىبًُهدد١   .ظٖكدداأضٚاح أ 

. ايعددددامل بؿددددؿاؾ١ٝ ٚإع٬ْٗددددااىبٛقددددـ, ٚزضاغدددد١ ا٭غددددبا  

ٜتعدددداتـ, ٜٚرتسددددِ عًدددد٢ ايددددسَا٤ اىبػدددداؾط٠ هلل, ٚإٜددددطإ   

 !تػتهٌُ سها١ٜ خػتٗا

 تهؿ٢ ٜا غعس: 

زاعـ ربتطـ عكٍٛ أبٓا٥ٓدا, تػدًبِٗ ايتؿطٜدل بدـب ٚتٓدو      

ا ٚذبٝٞ ايٓاؽ, ٚبـب إٔ تكتٌ ابٔ ٚدِٗٓ! بـب إٔ تؿًض أضنٶ

 !اٚتٓو, ابٔ قطٜتو, أخٝو, خايو, ٚأبٝو أٜهٶ
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 ابات ايبًس١َٜؿاضن١ اىبطأ٠ ًب اْتد: 

َكعسٶا نإ ًب اْتُباض اىبدطأ٠ ايػدعٛز١ٜ, سكبد١ تهُدٌ      17

 .سكب كبهـب اىبطأ٠. ٚايكازّ أنبٌ

  5102َٝعا١ْٝ: 

ا. بدـب  ٜٽعذع أقٌ َٔ اىبتٛقع, ٚادباٙ يبدسا٥ٌ ايدٓؿٌب اقتكداز   

غهدب ٚتأٜٝددس, اغدتكبٌ ايػددعٛزٜٕٛ سًدٍٛ ايكٝدداز٠. ٚأقددٍٛ:    

يهددددٔ ًب ذبٜٛددددٌ  ؛ايكدددد٠ٛ يٝػددددا أ٫ تٛادٗددددو اىبكدددداعب 

 .اىبكاعب يؿطم تعًِ ٚظباح, زٚيتٓا ؾت١ٝ, ٚعبٔ ْتعًِ

  ٚؾطْػددا ,ٚزاعددـ ,ٚبؿدداض ,ٚإٜددطإ ,ضٚغددٝا اسبُددطا٤, 

 !ٚعبٔ

غددٛضٜا أقددبشا سًبدد١ ىبػددابك١ نؿددـ ا٭قٓعدد١, َددٔ ٜطٜددس   

يػٛضٜا اغتعاز٠ غدٝازتٗا؟ َدٔ ٜطٜدس اغدتش٬  غدٛضٜا؟ َدٔ       

ٍ ٜٓكددص أتؿاهلددا, َددٔ ٜددبي َكدداسب٘ عًدد٢ َؿاقددٌ ا٭تؿددا   

 اىبتٛض١َ َٔ قكٝع ايؿتا٤؟

 َٞايتشايـ اٱغ٬: 

زٚيددد١ َتؿكددد١ عًددد٢    35غطؾددد١ عًُٝدددات َكطٖدددا ايطٜددداض,   

 ,ٚزاعددـ ,ٜددطإإضباضبدد١ اٱضٖددا . نددإ قددؿع١ ًب ٚددد٘   

 ..ٚؾطا٥ل تطتعس ,ٚسع  اهلل. بٝاْات َهشه١

 ٟأ٫ٕ نطز: 

ًٶا, ايدصٟ ٖدط  َدٔ اىبدٛت يٝعجدط        ايطؿٌ ايصٟ أٚدعي ندج

 .اىبٛت عًٝ٘ ايعامل ًب أسهإ

 ٞضبُس ابي, نٝـ اهلل ايكطؾ: 

 ؛َددٛتٔ ْهددايٓا 2016يددٔ ْٓػددانِ, ٭دًهددِ غددٝهٕٛ  

 .ي٬٦ تبهٞ ا٭َٗات أنجط
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 السدٓعاٌ: خالد. د 

 الطيْات(: نهل لٔطت 4237 ٘مداخل٘ ختامٔ٘ )ضي

٘  ايػٔ؛ ًب اٱْػإ ٜتكسٸّ عٓسَا ٍ  ٜتدٛم  ؾ ْد  عًد٢  إفب اسبكدٛ

ًٶا  أ٢ْٗ قس ٜهٕٛ إٔ بعس يًطاس١, ٚقا ٔ  ندج  ايعا٥ًٝد١,  ا٭َدٛض  َد

 أٚ ايدج٬ثـب  تٓداٖع  ٚايؿدكا٤  ٚايهدسٸ,  ايعُدٌ,  َع ت١ًٜٛ ضس١ً ٚبعس

َٶددا ا٭ضبعددـب  ًب عٝؿددٓا تبٝعدد١ بػددبب غددعٝس٠ تهددٔ مل َعُبُٗددا عا

ٔ  ًَتٗب١ َٓطك١ ٌ  إيٝٗدا  ٜتطًدع  َٓطكد١ ... ايعدامل  َد  ؾدطًقا  ايعدامل  ند

ٕ  إٔ اهلل يٓدا  أضاز ٖٚهصا قسضْا, ٖهصا... ٚغطبٶا  ٚغدٌب  ًب ْهدٛ

ٔ  اسبٝدا٠,  ٚتٴعطنٓا بايػٔ ْتكسٸّ ..ا٭سساخ قًب ًٚب ايعامل,  ٚعبد

ٔ  أشٖآْدا  ًب ضمسٓاٖدا  ايدر  ايطُأْٝٓد١  أٚ بايطاسد١  بعدسٴ  ْؿدعط  ىبا  عد

 .ايعُط َٔ َا بكٞ غٓٛات

يدٛ   ستد٢  ..ٚايػدٓـب  ايدسٖط  غدبٸ  ؾطعٶا ػبٛظ ٫ ؾ ْ٘ شيو؛ َٚع

 ..اىبكًك١ ٚا٭سساخ باىبآغٞ ١٦ًَٝٚ عذاًؾا غٓٛاتٓا ناْا

 يٝػدا  إْٗدا  أقدٍٛ:  ؾد ْي  ذبسٜسٶا؛ 4237 غ١ٓ عٔ ٚباسبسٜح

ٞ ... اٱتد٬م  عًد٢  غدعٝس٠  غ١ٓ ٌ  يٝػدا  ٖد ٞ ....  ايػدٓٛات  نهد  ٖد

 ايسضاَاتٝهٝد١  با٭سدساخ  ٦ًَٝد١  ناْدا  ؾكدس  باَتٝاظ؛ غٝاغ١ٝ غ١ٓ

 اٱضٖابٝدد١ ا٭عُدداٍ ؾددٛت٠ً َععذدد١؛ أسددساخ َٚعُبُٗددا.. اىبتػدداضع١

 ٖٓاى ٚيٝؼ أؾسٖا, ع٢ً اسبٛثٝـب نس ٚاسبط  باظزٜاز, ناْا

 َددٔ عبددٛ َعٜددس  ادبٗددا ايػددٛض١ٜ ٚايكهدد١ٝ تٛقؿٗددا,إفب  ٜؿددً َددا

 هلددصٙ دددصضٟ سددٌإفب  ٜؿددً َددا بددا٭ؾل ًٜددض ٚمل ٚايتددسٌٜٚ, ايتعكٝددس

 أعددددساز اظزٜدددداز َبددددٌ ًب اشبدددداَؼ, عاَٗددددا بًػددددا ايددددر اىبعهدددد١ً

 .ايػٛضٜـب َٔ ٚازبطس٢ ٚايكت٢ً, اىبٗادطٜٔ,

ٔ  زاعدـ؛  ؾدٛن١  ؾٝٗا قٜٛا اير ايػ١ٓ ٖٞ 4237 ٚغ١ٓ  َٚد

ِٸ  .ا٭قعس٠ نبٝع ع٢ً ايبعٚؽ ٖصا تساعٝات َٔ اىبداٚف اظزٜاز ث
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 ايدددددصٟ ؛ ا٭َدددددط ايدددددٓؿٌب أغدددددعاض ٖبدددددٍٛب غددددد١ٓ 4237 غددددد١ٓ

 زٕٚ قازَد١,  غدٓٛات  ٚيعس٠ اشبًٝر, زٍٚ ًب ؾٝٓا تأثًٙ غٝٓعهؼ

ٌ  َبٗدٛض إفب  ٜؿً َا ا٭ؾل ًب ًٜٛح إٔ ٔ  ؛ دبعًٓدا  يًدٓؿٌب  بدسا٥  ْطُد٦

 إٔ أخؿدداٙ َددا ٚأخؿدد٢. بعددسْا غددٝأتٕٛ َٚددٔ أبٓا٥ٓددا َػددتكبٌ عًدد٢

ِ  ْدرتى  مل ٭ْٓدا  ايكاز١َ؛ ا٭دٝاٍ تًعٓٓا  احملاؾُبد١  ٜػدتشل  ؾد٦ٝٶا  هلد

ُٶددددا. عًٝدددد٘  ٚا٭ْدددداْٝـب, ٚاىبرتؾددددـب, بايؿاغددددسٜٔ, غددددٝٓعتْٛٓا ٚست

ٕ  ٚاىبٗاٜطـب, َٶدا  عٓدا  ٚغدٝهتبٛ ًٶا,  ن٬ ٔ  ندج  أْٓدا  اسبدِب  سبػد

 .ْكطأٙ ئ

 ًب أٚدٗدا  ٚاىبصٖبٝد١  ايطا٥ؿٝد١  اسبدطٚ   بًدٛؽ  غد١ٓ  4237 غ١ٓ

 ٚإٔ َعدددد٘, اهلل إٔ ٜددددسٸعٞ َٓددددا ٬ًندددد إٔ بػددددبب ايعطبددددٞ؛ عاىبٓددددا

 .ايؿٝطإ ِٖ أِْٗ أٚ خكَٛ٘, َع ايؿٝطإ
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  :٘التْجيسٖ: محد. دالْزق٘ السٜٔط 

ٌ  أخددط٣, أمسددا٤ عًٝدد٘ ٜٴطًددل  ايددصٟ ايتدكددٝل, ٜٴعددطف  َجدد

ٍ  بأْد٘:  ايتدكك١ٝ أٚ اشبٛقك١, أٚ اشبكدك١,  اىبًهٝد١  اْتكدا

 اشبددام, ايكطداع إفب  ايعدداّ ايكطداع  ىب٪غػددات ايتؿدػ١ًٝٝ  اٱزاض٠ أٚ

ٝٽا ٝٽا أٚ دع٥  .نً

ّ  ايكطاع َٔ اىبًه١ٝ اْتكاٍ ؾكٌب ٜعي ٫ ايتدكٝل إٕ   ايعدا

 بعددض بدد زاض٠ اشبددام ايكطدداع بكٝدداّ ٜددتِ قددس ٚإلبددا اشبددام؛إفب 

ّ  أٚ تؿدػًٝٗا,  أٚ اسبهَٛٝد١  ا٭دٗع٠ ِ  اشبدام  ايكطداع  قٝدا  بتكدسٜ

 ايكطدداع بٗددا ٜكددّٛ ايددر ا٫قتكدداز١ٜ ا٭ْؿددط١ أٚ اشبددسَات بعددض

 ًب ايسٚيدد١ زٚض تكًددٝل إفب ٜٗددسف ايتدكددٝل ؾدد ٕ ٚبايتددايٞ. ايعدداّ

 اْتٗذتٗدا  ايدر  ٚا٭غدايٝب  ايططم تعسٸزت ٚقس. ا٫قتكازٟ ايٓؿاٍب

 سٝدددح ايعاَددد١؛ ٚاىبؿددداضٜع اىب٪غػدددات ربكدددٝل ًب اسبهَٛدددات

 إزاض٠ ْكدددٌ أٚ يًًُهٝددد١, ازبع٥دددٞ أٚ ايهاَدددٌ ايٓكدددٌ بدددـب تدددرتاٚح

إفب  تٗدددسف أخدددط٣ أغدددايٝب أٚ اشبدددام, يًكطددداع ايعاَددد١ اىبٓؿدددآت

ٔ  ٚايطؾع اشبام, ايكطاع تؿذٝع ٖ  ْػدب١  َد  ا٫قتكداز  ًب ُتَ٘ػدا

 . ايٛتي

ٕ  ًب عبدٛ ايتدكدٝل   ايتٛد٘ َبٗط ٌ  بػدبب  اىباندٞ؛  ايكدط  ؾؿد

 ا٭ٖدددساف ذبكٝدددل ًب ايعدددامل زٍٚ َدددٔ ايعسٜدددس ًب ايعددداّ ايكطددداع
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 ٚقدس .  ذبكٝكٗدا إفب  اجملتُعات تػع٢ اير ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ

 ٚذبػددددـب ايعاَدددد١, اىب٪غػددددات تطددددٜٛط بأُٖٝدددد١ ايكٓاعددددات ظازت

 ٚتٛدٝددد٘ اسبهَٛٝددد١, ا٭دٗدددع٠ عدددٔ ايعدددب٤ يتدؿٝدددـ إْتادٝتٗدددا؛

ـ إفب  باٱناؾ١.  هلا ا٭غاغ١ٝ عبٛ ايَٛبا٥ـ دٗٛزٖا  ايعدب٤  ربؿٝد

 يًُؿددطٚعات اىبػددتُط زعُٗددا بػددبب ايٓاؾدد١٦؛ ايسٚيدد١ َٝعاْٝدد١ عددٔ

 اٱزاض٠, غدد٤ٛ ْتٝذدد١ نددب٠ً؛ خػددا٥ط َعُبُٗددا ؼبّكددل ايددر ايعاَدد١

ٍ  تسضدا ٚقس.  اسبه١َٝٛ ا٭دٗع٠ ًب ايبًٚقطات١ٝ ٚاْتؿاض  ايدسٚ

 ٚت١٦ٝٗ ايكا١ُ٥, ا٭ُْب١ُ إق٬ح َٔ بس٤ٶا ايتدكٝل, غٝاغات ًب

 ًب ؾعٸددداٍ بدددسٚض اشبدددام ايكطددداع يكٝددداّ اىب٥٬ُددد١؛ ٚايب٦ٝددد١ اىبٓدددار

 ايدددر ا٭ْؿدددط١ بعدددض ًب باىبؿددداضن١ يددد٘ ايػدددُاحإفب  ا٫قتكددداز,

 اشبددام ايكطدداع أقددبض ثددِ ايعدداّ, ايكطدداع عًدد٢ ضبكددٛض٠ ناْددا

ًٶا  ايعا١َ ٚتؿػًٝٗا, اىبؿطٚعات َٔ ايعسٜس ب زاض٠ ٜكّٛ  قاَدا  ٚأخد

   اشبام. ايكطاعإفب  ايعا١َ اىبؿطٚعات ببٝع ايسٍٚ بعض

 َبٗددددٛضإفب  أزٸت ايددددر ايط٥ٝػدددد١ ا٭غددددبا  عددددطض ٚمبهددددٔ

 :  ايتايٞ سػب ايسٍٚ َٔ ايهجً ًب ايتدكٝل غٝاغات

 ًب اسبهَٛددد١ ظبددداح ٚعدددسّ ايعاَددد١, اىبٓؿدددآت أزا٤ ندددعـ -1

 . ايٓادض ا٭عُاٍ ضداٍ بسٚض ايكٝاّ

 . اسبه١َٝٛ ٚتطؾٝسٖا اىبكطٚؾات ربؿٝض -2

 ايكطداع  إٔ ؾطند١ٝ  تعدسٸ :  ا٭زا٠ ٚذبػـب اٱْتاز نؿا٠٤ ضؾع -3

 اٱْتادٝدد١؛ اىب٪غػددات إزاض٠ ًب ايسٚيدد١ َددٔ أنؿددأ اشبددام

 اشبدددام ايكطددداع إزاض٠ إٕ.  ايتدكددٝل  َدددربضات أٖدددِ أسددس 

ً  ٚؾددل يًُؿدداضٜع ـ  ؼبّكددل ٚاشبػدداض٠؛  ايددطبض َعدداٜ  ايتَٛبٝدد

 ايطاقدددد١ تٛغددددٝع عًدددد٢ ٜٚعُددددٌ , اٱْتدددداز يعٓاقددددط ا٭َجددددٌ

 .  احملًٞ ي٬قتكاز اٱْتاد١ٝ
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 تػدددع٢:  احملًدددٞ ا٫قتكددداز ًب اشبدددام ايكطددداع زٚض ظٜددداز٠ -4

 ًب اشبددددام يًكطدددداع أنددددرب زٚض إعطددددا٤إفب  اسبهَٛددددات

 إنبددايٞ ًب َػدداُٖت٘ ْػددب١ ٚظٜدداز٠ ا٫قتكددازٟ, ايٓؿدداٍب

 يتشؿٝددعٙ؛ ي٬غددتجُاض َتعددسز٠ ؾددطم ٚتددٛؾً احملًددٞ, ايٓدداتر

 .ايعٌُ ؾطم َٔ اىبعٜس تٛؾً بٗسف

 ٜػددددداعس:  ايدددددٛتي ي٬غدددددتجُاض دسٜدددددس٠ صبدددددا٫ت ؾدددددتض -5

 ض٩ٚؽ ٚدددص  ا٫غددتجُاض, قاعددس٠ تٛغددٝع عًدد٢ ايتدكددٝل

ِٻ َٚٔ ا٭دٓب١ٝ؛ ا٭َٛاٍ  ٚدص  دسٜس٠, عٌُ ؾطم إػباز ث

 . ٚتَٛبٝؿٗا نصيو اسبسٜج١ ايتك١ٝٓ

ً  نإ يًشه١َٛ: ٚإٕ َاي١ٝ َٛاضز تٛؾً -6 ٍ  ٖدصٙ  تدٛؾ  ا٭َدٛا

 ايعاَد١؛  اىبٛاظْد١  ًب ايعذع ىبعازب١ ا٭دٌ؛ قك٠ً ٫ًسًٛ ٜكسٸّ

 . ايتدكٝل َٔ اهلسف اىبربض ٖصا ٜهٕٛ أ٫ ػبب ٚيصيو

 عًُٝددد١  عًددد٢  ايكدددا٥ُـب  عًددد٢  ػبدددب  اعتبددداضات  عدددس٠  ٖٓددداى

. ايتدكدٝل  عًُٝد١  ظبداح  يهُإ اسبػبإ؛ ًب أخصٖا ايتدكٝل

 غٝاغ١ ظباح عًٝٗا ٜعتُس اير ا٫عتباضات تًو أِٖ إػباظ ٚمبهٔ

 : ًٜٞ نُا ايتدكٝل,

ٕ  إٔ ػبدب :  ايتدكدٝل  بػٝاغات ايسٚي١ قٓاع١ -1  قدطاض  ٜهدٛ

ٔ  ْابعٶدا  ايتدكدٝل  غٝاغدات  باتبداع  اسبه١َٛ  اعتكازٖدا  َد

 ٚضؾع عاي١ٝ, ت١ُٝٓ َعس٫ت يتشكٝل ايػٝاغات؛ ٖصٙ بأ١ُٖٝ

 إٕ ا٫قتكاز ٖٝهٌ ًب اشبًٌ ٚإق٬ح اٱْتاد١ٝ, ايهؿا٠٤

 َددٔ ايتدكددل بػٝاغددات ايكٓاعدد١ أُٖٝدد١ ٜٚٴ٬سددِب.  ٚٴدددس

ٍ  ًب ايػٝاغدات  ٖدصٙ  ظبداح إفب  ايُٓبط خ٬ٍ  اىبتكسَد١,  ايدسٚ

 مل بُٝٓدا  تطبٝكٗدا؛  قبٌ ايػٝاغات ٖصٙ بأ١ُٖٝ اقتٓعا اير

ٛٸف ايٓا١َٝ؛ ايسٍٚ ًب ايػٝاغات ٖصٙ تٓذض ٔ  ايهجً يتد  َد
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 َهاغدددبإفب  ايػٝاغدددات ٖدددصٙ تددد٪زٟ إٔ َدددٔ سهَٛاتٗدددا

 ايتهدش١ٝ  سػا  ع٢ً اشبام ايكطاع َٓؿآت يبعض ؾطز١ٜ

 . ا٫دتُاع١ٝ بايعساي١

 اٱقدددد٬ح غٝاغددددات َددددع ايتدكددددٝل غٝاغددددات تهاَددددٌ -2

 دددع٤ٶا ايتدكددٝل غٝاغددات تهددٕٛ إٔ ػبددب:  ا٫قتكددازٟ

 ذبكٝددددلإفب  تٗددددسف ايددددر يًسٚيدددد١ ايعاَدددد١ ايػٝاغددددات َددددٔ

 ا٫قتكدداز١ٜ ايتُٓٝدد١ َعددس٫ت ٚضؾددع ا٫قتكددازٟ, اٱقدد٬ح

 ا٫قتكدداز ًب اهلٝهًٝدد١ ا٫خددت٫٬ت ٚإقدد٬ح ٚا٫دتُاعٝدد١,

ٍ  ًب اشبكدٝل  عًُٝد١  ظبداح  ٜٚطدع . ايٛتي  اىبتكسَد١  ايدسٚ

ِ  َٓدار  ٚتدٛاؾط  َتها١ًَ, أغٛام تٛاؾط َع تعآَٗاإفب   ٥٬َد

ٔ  اقتكداز١ٜ؛  سطٜد١  ٚتٛاؾط ي٬غتجُاض, ِٸ  َٚد  نؿدا٠٤  ظٜداز٠  ثد

 .  اىبؿطٚعات

 ظبدداح ٜتطًّددب:  ايتدكددٝل عًُٝدد١ بأُٖٝدد١ اىبددٛاتٓـب إقٓدداع -3

 اىبدٛاتٓـب,  عًد٢  تعدٛز  ايدر  اىبعاٜدا  إَبٗداض  ايتدكٝل ع١ًُٝ

ٔ  ا٫قتكداز١ٜ  ٚايتُٓٝد١  ا٫قتكدازٟ,  ٚايٓؿاٍب  عًُٝد١  ٚضا٤ َد

 . ايتدكٝل

 ٜدددتِ ايدددر ٚا٭ْؿدددط١ اىبؿدددطٚعات اختٝددداض ًب ايسقددد١ تدددٛخٞ -4

 .ربكٝكٗا

 .  اىباي١ٝ اىبٛاضز ٚسذِ ايػٛم سذِ زضاغ١ -5

 . ايتدكٝل ع١ًُٝ اْط٬م تٛقٝا ذبسٜس -6

 ظَددي بطْدداَر ٚنددع ٜعددسٸ يًتدكددٝل: ظَددي بطْدداَر ٚنددع -7

 أَددطٶا ايعاَدد١ اىبؿددطٚعات ربكددٝل يعًُٝدد١ َٚددطٕ َددسضٚؽ

 عًُٝددددد١ ٚظبددددداح ا٫غدددددتجُاضٟ, اىبٓدددددار يػددددد١َ٬ ندددددطٚضٜٽا

 . ايتدكٝل
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ايتدكددددٝل  عًُٝدددد١ ظبدددداح ٜتطًّددددب:  ايتؿددددطٜعات تطددددٜٛط -8

 اىبًهٝدد١, حبكددٛم اشباقدد١ ايتؿددطٜعات تطددٜٛط ٚاغددتُطاضٖا

 . اىباي١ٝ ٚا٭غٛام ٚايعٌُ,

 ٚظٜداز٠  ا٫قتكداز١ٜ,  ايهؿدا٠٤  ضؾع ًب ايتدكٝل ؾٛا٥س َٚع

ِ  ايُٓدددٛ ا٫قتكدددازٟ؛  َعدددسٍ ٚضؾدددع ا٫غدددتجُاضات,  يهدددٔ بعهدددٗ

 اىبٓؿآت سطم ْتٝذ١ ا٭غعاض؛ اضتؿاعإفب  ٜ٪زٟ قس أْ٘ َٔ ٜتدٛٸف

ِ  ع٢ً اشباق١  ايبطايد١,  ٚظٜداز٠  اىبدَٛبؿـب  أضباسٗدا, ٚتػدطٜض   تعُبدٝ

 .ا٭غٓٝا٤ يكاح ايسخٌ تٛظٜع إعاز٠إفب  باٱناؾ١

عبددددٛ  تٛدٗٗددددا ايػددددعٛز١ٜ ايعطبٝدددد١ اىبًُهدددد١ أعًٓددددا ٚقددددس

 ايسٚيدد١؛ اربددصتٗا ايددر ايػٝاغددات َددٔ بٛقددؿ٘ دددع٤ٶا  ايتدكددٝل

 ٚذبكٝددل ايهؿددا٠٤, ٚضؾددع ا٫قتكددازٟ, اٱقدد٬ح ذبكٝددل بٗددسف

 غٝاغددددات ايتُٓٝدددد١ خطددددٌب ٚتبٓٸددددا.  يًُددددٛاضز ا٭َجددددٌ ا٫غددددتػ٬ٍ

 ا٫قتكدداز ًب اشبددام ايكطدداع زٚض ظٜدداز٠ ًب اىبتُجًدد١ ايتدكددٝل,

ٟ  اىبٓار ٚت١٦ٝٗ لبٛٙ, َعس٫ت تععٜعإفب  اهلازؾ١ ايٛتي,  ا٫قتكداز

 َبدددٌ ًب اىبٓاؾػددد١ عًددد٢ قدددازض٠ إْتادٝددد١ قاعدددس٠ يبٓدددا٤ يددد٘؛ اىبٓاغدددب

 ايتُٓٝددد١ خطتدددا أندددست ٚقدددس.  عبدددٛ ايعٛىبددد١  اسبسٜجددد١ ايتٛدٗدددات

 ايط٥ٝػدد١ ا٭ٖددساف أسددس ايتدكددٝل إٔ عًدد٢ ٚايػددابع١ ايػازغدد١

 ًب ا٫غددتُطاض عًدد٢ ايتأنٝددس خدد٬ٍ َددٔ ا٫قتكدداز١ٜ, يًػٝاغددات

 ا٭ْؿدط١  َٔ ايهجً ىبعاٚي١ ي٘؛ اجملاٍ ٚؾتض اشبام, ايكطاع زعِ

ِ  ايٛظضا٤ صبًؼ قطاض أنس ٚقس.  ايسٚي١ ًب ا٫قتكاز١ٜ  ,(60) ضقد

ٔ  ايتدكدٝل,  ْٗدر  اغتُطاض ٖد1418 عاّ ًب ٍ  َد  ب٦ٝد١  إػبداز  خد٬

 ايعسٜدس  ًب اشبدام  ايكطداع  ٚإؾدطاى  ي٬غتجُاض, ١ُ٥٬َ اقتكاز١ٜ

 . خكدكتٗا ٜتِ اير ا٭ْؿط١ َٔ
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 إددددطا٤ات ًب اسبهَٛٝددد١ ا٭دٗدددع٠ َدددٔ ايعسٜدددس بدددسأت ٚقدددس

ٔ  ايعسٜس بتؿػٌٝ ٜكّٛ اشبام ايكطاع أقبض سٝح ؛ ايتدكٝل  َد

 اىب٪غػددات َٚطاؾددل ايبًسٜدد١, ٚاىبطاؾددل اسبهَٛٝدد١, اىبػتؿددؿٝات

ٔ  ايعسٜدس  قدٝا١ْ إفب  باٱنداؾ١  يًُدٛا٧ْ,  ايعا١َ . ايعاَد١  اىبٓؿدآت  َد

ّ  اشبدام  ايكطاع إٔ نُا ٌ  ب ْؿدا٤  ٜكدٛ ٔ  ايعسٜدس  ٚكبٜٛد  اىبطاؾدل  َد

 يتعًدددِٝ ايعاَددد١ ٚايط٥اغددد١ اىبعدداضف  ٚظاض٠ َدددٔ بتهًٝدددـ ايتعًُٝٝدد١, 

ٍ  َٔ ايعايٞ ايتعًِٝ تٛؾً ًب اشبام ايكطاع ٜٚػاِٖ.  ايبٓات  خد٬

 . اىبتدكك١ ا٭١ًٖٝ ايهًٝات بعض إْؿا٥٘

 ؾددطنات ٚزَددر ايػددعٛز١ٜ, ا٫تكددا٫ت ؾددطن١ إْؿددا٤ ٚ 

 .ايػعٛز١ٜ اشبطٍٛب ؾطن١ ربكٝل ٚبسأ ايهٗطبا٤,

إفب  ايسٚيدد١ تٛدٸدد٘ عددٔ ايعٗددس ٚيددٞ مسددٛ ٚيددٞ إعدد٬ٕ دددا٤ ٚقددس

 ًٚب اسبهَٛٝدد١, ٚاىب٪غػددات اىبؿددطٚعات َددٔ ايعسٜددس ربكددٝل

ٔ  بٛقؿٗا ددع٤ٶا  يًتدكٝل أضاَهٛ ايػعٛز١ٜ ؾطن١ َكسَتٗا  َد

 .عبٛ ايتدكٝل ايسٚي١ تٛدٸ٘ يٝسعِ ا٫قتكازٟ؛ ايتشٍٛ بطْاَر

 ٖٝهًدد١ إعدداز٠إفب  ايتٛددد٘ ٖددصا ٜدد٪زٟ إٔ ْتُٓٸدد٢ ا٭خددً ًٚب

 .نؿا٤ت٘ ٚضؾع ايػعٛزٟ ا٫قتكاز

  :نسدٖ: أضام٘. أتعكٔب 

ٝٽددا؛ اىبعطٚؾدد١ ايتدكددٝل مسدداتأٖددِ  يعددٌ  اهل٦ٝددات ذبٜٛددٌ عاىب

إفب  بٝعٗدددا ثدددِ ؾدددطنات,إفب  يًتدكدددٝل اىبطؾدددش١ اسبهَٛٝددد١

 ٚاهلدسف  ايؿدطنات,  ٖدصٙ  ىبٓاؾػ١ ايبا  ؾتض َع اشبام, ايكطاع

 أٚ اىبٓدددتر ْٛعٝددد١ غٝٴشػٸدددٔ ايتدكدددٝلإٔ  اىبتٛقدددع َدددٔ أْددد٘ ٖٓدددا

 يبددا ؛( يًُددٛاتٔ اىبعاٜددا بعددض ٖٚٓددا)  غددعطٖا ٜٚٴدّؿددض اشبسَدد١,

ِٸ ؾدددتض   عًٝٗدددا؛ ايطًدددب اضتؿددداعإفب  ٜددد٪زٟ  دسٜدددس٠ ؾدددطم َٚدددٔ ثددد
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 غددابو ؾددطن١ ربكددٝل ٚيعددٌ..  اىبعددي ايكطدداع ًب ي٬غددتجُاضات

ٝٽا,  .سٞ َجاٍ هلا َٓاؾػ١ يؿطنات ايرتخٝل ثِ دع٥

 يًكددد٣ٛ اىبطسًدددٞ ايٛندددع ايتدكدددٝل, َعٛقدددات أندددرب َٚدددٔ

ٝٽددا َٓٗددا ايددتدًلإفب  ازبسٜددس٠ ايؿددطن١ ذبتدداز ايددر ايعاًَدد١  َطسً

 أٚ اىبدككددد١ ايؿدددطن١ ًب ٬ًَػدددتكب إيٝٗدددا اسبادددد١ اضتؿددداع قبدددٌ

 عًد٢  اىبتٛقدع  ايطًدب  اضتؿداع  باعتبداض  ازبسٜدس٠؛  اىبٓاؾػد١  ايؿطنات

 .اشبس١َ أٚ اىبٓتر

 يًتدكددٝل اغددرتاتٝذ١ٝ ايػددعٛز١ٜ اسبهَٛدد١ ٚقددس أقددسضت

 يًتدكددٝل. َطؾددش١ قطاعٶددا 42 ذبسٜددس َددع غددٓٛات, عددس٠ َٓددص

ٖٛ  نُا ا٫غرتاتٝذ١ٝ, ٖصٙ تطبٝل ًب ظباح قكل ٖٓاى ٚنإ

ٕ  قطداع  ًب ايٛندع  ٔ  اىبدسْٞ؛  ايطدًا ِ  مل ايػايدب  ًب ٚيهد  تٓؿٝددص ٜدت

ٍ  طبايؿتٗدا,    أٚ ا٫غدرتاتٝذ١ٝ,  ٖصٙ ّ  نُجدا ٌ  غداٖط؛  ُْبدا  ًب بد

 يًُػتؿددؿٝات, ايتؿددػًٝٞ ايتدكددٝل عهددؼ   اسبددا٫ت بعددض

 يتؿددػٌٝ ٬ًبددسٜ ايددصاتٞ ايتؿددػٌٝ َبددسأ اسبهَٛدد١ اعتُددست عٓددسَا

 أعدد٬ٙ ٚضقتدد٘ ًب هبددس ز. شنددطٙ َددا ٖددصا ٜٚؿػددط) اشبددام ايكطدداع

 بػٝاغددددات ناَددددٌ بؿددددهٌ ايسٚيدددد١ قٓاعدددد١إفب  اسباددددد١ سددددٍٛ

 (. ايتدكٝل

 اسبهَٛددات أٚا٥ددٌ َددٔ ايربٜطاْٝدد١ تاتؿددط سهَٛدد١ ناْددا

 تطبٝكٗدددا   سهَٛٝددد١ بٛقدددؿٗا غٝاغددد١ ايتدكدددٝل تبٓٸدددا ايدددر

ٛٸفإٔ ٜبدددسٚ  ٚيهدددٔ ندددبً؛ بٓذددداح  ؾكدددس َدددٔ ايعددداّ ايكطددداع ربددد

 ؾددهٌ َبٗددٛضإفب  َدد٪خطٶا أزٸ٣ اىبدككدد١؛ ا٭دددعا٤ عًدد٢ غددٝططت٘

 ايعدداّ ايكطدداعـب بددـب ايؿددطان١)  عًٝدد٘ أ تًددل يًتدكددٝل دسٜددس

 (. ٚاشبام
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ٕ إٔ  ايتدكدٝل  َتطًبات َٚٔ  َتدككد١  ٦ٖٝد١  ٖٓداى  تهدٛ

 ٜٴدددرتىإٔ  ٫ ايدددعَي, دسٚيددد٘ ٚٚندددع ايتدكدددٝل, أعُددداٍ ٱزاض٠

 شيددو عًدد٢ ا٭َجًدد١ َٚددٔ ْؿػددٗا, يتدكددٝل دٗدد١ نددٌإفب  ا٭َددط

 ؾطن١ إْؿا٤ بعس ست٢ اىبًُه١؛ ًب اىبٝاٙ خسَات ربكٝل تأخط

 .ايٛت١ٝٓ اىبٝاٙ

 إددددطا٤ات تطنٝدددع أُٖٝددد١ عًددد٢ ايتأنٝدددس َدددٔ ٖٓدددا بدددس ٫ٚ

 اىبػددتجُطٜٔ, قاعددس٠ يتٜٓٛددع اىبػددتجُطٜٔ؛ ا٭ؾددطاز عًدد٢ ايتدكددٝل

ُٸدددع عدددسّ َدددٔ ٚايتأندددس  احملتهدددطٜٔ؛ يدددس٣ ٬ًَػدددتكب ا٭غدددِٗ دب

ّ  تطبًٝكدددا ٟ  ايدددر  ايؿدددطنات ًب ٚبايدددصات  اىبٓاؾػددد١, يُٓبدددا  تددد٪ز

 ؾابٗٗا. َٚا اىبٝاٙ َجٌ عاّ, بؿهٌ يًُٛاتٓـب خسَات

  :الكعْد: ىاصس. دتعكٔب 

 ٚا٭غدددبا  ايتدكدددٝل, ىبؿٗدددّٛ ايتدددٛػبطٟ هبدددس. عدددطض ز

 اىبًُهد١  يتذطب١ ٚتٓاٚي٘ ظباس٘ َٚتطًباتٗا,  ٚؾطٍٚب ي٘, ايساع١ٝ

 .ربكٝكٗا   َتعسز٠ يُٓاشز ٚشنطٙ ايتدكٝل, ًب

ٞ  سسٜحإفب  باٱؾاض٠ ٚختِ ٞ  مسٛ ٚيد ٍ  ايعٗدس  ٚيد ٘  سدٛ  ايتٛدٸد

 . أضاَهٛ ايػعٛز١ٜ ؾطن١ ربكٝل إفب زضاغ١

 : اٯت١ٝ ايٓكاٍب أنٝـإٔ  أٚزٸ شيو َٔ ٚاْط٬ًقا

ٞ   َكابًد١  ًب ٚضز َا ْؿط بعس -1 ٞ  مسدٛ ٚيد ً  ايعٗدس  ٚيد  ضبُدس  ا٭َد

ٕ  ," اٱنَْٛٛٝػدا " صبًد١  َدع  غًُإ بٔ  تدطح  إَهاْٝد١  بؿدأ

 ايسضاغد١؛  قٝدس  شيوإٔ ٚ أضاَهٛ ي٬نتتا , ؾطن١ َٔ دع٤

 ٞ  احملًٝدددد١ اٱعدددد٬ّ ٚغددددا٥ٌ َددددٔ ٚاغددددع باٖتُدددداّ اشبددددرب سُبددد

 َٓٗدددا اىبتدددأْٞ ٚا٭تطٚسدددات, ايتعًٝكدددات ٚنجدددطت ٚايعاىبٝددد١,

 َهاْدد١ َددٔ أضاَهددٛ ايػددعٛز١ٜ  ؾددطن١ كبجًدد٘ ىبددا ٚاىبتعذددٌ؛
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 ًب ْؿدددٌب ؾدددطن١ أندددرب ٚنْٛٗدددا ايدددبرتٍٚ, غدددٛم ًب ٚتدددأثً

 . ايعامل

٘  شندطت  تٛندٝشٶا  ايؿطن١ أقسضت -2  ؾدرت٠  َٓدص  بدسأت  أْٗدا  ؾٝد

ُٸٔ خٝاضات عس٠ بسضاغ١ ٔ  سكد١  تطح تته ٍ  َد  ايؿدطن١  أقدٛ

 ي٬نتتدا   َؿداضٜعٗا  َٔ صبُٛع١ تطح خ٬ٍ َٔ أٚ َباؾط٠,

 ايتهطٜددددددددط قطدددددددداعٞ ٚبددددددددا٭خل قطاعددددددددات, عددددددددس٠ ًب

 إزاض٠ صبًددددؼ ض٥ددددٝؼ َددددٔ نددددٌ ٚأّنددددس.  ٚايبرتٚنُٝاٜٚددددات

 يًؿدددطن١ ايتٓؿٝدددصٟ ٚايدددط٥ٝؼ ايؿددداح, أضاَهدددٛ, اىبٗٓدددسؽ 

 اشبٝداضات  ٖدصٙ إٔ  َٛندشـب  شيدو,  ع٢ً ايٓاقط أَـب اىبٗٓسؽ

 عًدد٢ غددتٴعطض ايسضاغدد١ ْٚتددا٥ر ايسضاغدد١, َطسًدد١ ًب َاظايددا

ِٸ َٚٔ اٱزاض٠؛ صبًؼ  يٝتددص  يًؿدطن١؛  ا٭عًد٢  اجملًدؼ  عًد٢  ث

 . ايسضاغ١ ْتا٥ر ن٤ٛ ًب اىبٓاغب ايكطاض

 دسٜددسٶا أَددطٶا يددٝؼ اسبهَٛدد١ كبًهٗددا ايددر ايؿددطنات تددطح -3

 إيٝدد٘ أؾدداض َٖٚٛددا(  اىبجدداٍ غددبٌٝ عًدد٢ ٚا٫تكددا٫ت, غددابو,)

٘  ٜتعًل أْ٘ ازبسٜس.  هبس.ز ٔ  ددا٤  بأضاَهٛ, ٚأْد  بطْداَر  ندُ

ٔ  اىبعٜدس  بٗدسف  ايدٛتي؛  يًتشٍٛ تُٛح  ٚايهؿدا٠٤  اٱْتادٝد١  َد

 . َكازضٙ ٚتٜٓٛع ا٫قتكاز ًب

ٔ  يبعهِٗ ايٛنٛح , ٚعسّ أضاَهٛ بايٓؿٌب ؾطن١ اضتباٍب -4  عد

 ٚبددـب بٝٓٗددا أضاَهددٛ, ٚاشبًددٌب كبًهٗددا ايددر ا٭قددٍٛ َاٖٝدد١

 ايسٚيدد١ كبًهٗددا ايددر ا٭ضض زاخددٌ ايطبٝعٝدد١ اىبددٛاضز ًَهٝدد١

َٶا أناف ايؿطن١؛ ٚيٝػا  . باىبٛنٛع نباًٖٜٽا اٖتُا

 أٚ ا٭ّ يًؿددطن١ ربكددٝل أٟإٔ  عًٝدد٘ ايتأنٝددس ػبددسض يبددا -5

 ربكدددٝل ا٭سدددٛاٍ َدددٔ سددداٍ بدددأٟ ٜعدددي ٫ ٚسدددساتٗا؛ بعدددض

 حبهدددِ يًسٚيددد١ ًَدددو ٖدددٞ ايدددر ٚايػددداظ ايدددٓؿٌب استٝاتٝدددات

 .ايػٝاز٠
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ٔ  كبًهٗدا  ٚبعس أضاَهٛ قبٌ ؾطن١ -6  عًد٢  تٴدساض  اسبهَٛد١  َد

 َٚٛنٌ قطاعاتٗا, طبتًـ ًب عاي١ٝ ٚبهؿا٠٤ دباض١ٜ, أغؼ

ٞ  اسبهَٛد١  َدع  اتؿاقٝدات  ٚؾل هلا ـ  تدٛي ٌ  طبتًد  اٱْتداز  َطاسد

ٌ .  اىبكبإفب  اىبٓبع َٔ ٞ  عًد٢  اسبهَٛد١  ٚذبكد  ًب ٥٤ سدٛاي

ِ  ٚايطٜع؛ ايهطا٥ب خ٬ٍ َٔ ايٓؿط١ٝ اٱٜطازات َٔ اىب١٦  حبهد

ٌ   ا٭ضض, زاخٌ يًُٛاضز كبًّهٗا  قداًب  عًد٢  ندصيو  ٚذبكد

 .يًؿطن١ ًَهٝتٗا حبهِ أضاَهٛ ايػعٛز١ٜ زخٌ

 ايتهطٜدددط َؿددداضٜع ًب عاىبٝددد١ ؾدددطانات أضاَهدددٛ ًب زخًدددا -7

برتٚ ) ايبرتٚنُٝاٜٚات َؿاضٜع ًٚب اىبًُه١ ٚخاضدٗا,  زاخٌ

 ايهُٝٝا٥ٝدددات َٚؿددداضٜع ,( اىبايٝددد١ ايػدددٛم ًب اىبسضدددد١ ضابدددؼ

 ا٭سددط٣ تهددٕٛ قددس ايكطاعددات ٖٚددصٙ( . اىبسضددد١ غددً قدساض٠ )

 . ا٭ٚفب اىبطس١ً ًب بايتدكٝل

٘  ٜتِ خٝاض أٟ -8 ٕ  تبٓٝد ٘  ْٛعٝٽدا,  قدطاضٶا  غدٝهٛ  ايتُٓٝد١  ًب آثداضٙ  يد

 ٚعًدد٢ ايددٛتي ا٫قتكدداز ًب ا٫غددتجُاضات ٚظٜدداز٠ ا٫قتكدداز١ٜ,

ٔ . اىبايٝد١  ايػٛم ٘  ايػدابل  َٚد ٔ  اسبدسٜح  ٭ٚاْد ٌ  شيدو  عد  بتؿكدٝ

 ٚا٭ُْبُددد١ تٓؿٝدددصٖا, ٚآيٝدددات اشبٝددداضات تتهدددض ستددد٢ أٚغدددع؛

 . هلا اي٬ظ١َ ايتؿطٜع١ٝ

  :الصباٌ: ضامل حمند. دتعكٔب 

 َُٗد١  بايدصات  ايٛقدا  ٖدصا  ًب ايتدكٝل ؾهط٠ إسٝا٤ إعاز٠

ٔ  يهجً اٱْتادٞ بايسٚض تكّٛ أقبشا ؾايسٚي١. دسٽا  اشبدسَات  َد

ُٶددا ٖٚددٞ ايعاَدد١,  نددٝاع َددٔ ٚنددِ إزاضتٗددا, ًب ا٫نؿددأ يٝػددا ست

 ًب ْٚكددل نددعـ َددٔ ٚنددِ اجملدداٍ, ٖددصا ًب   يٮَددٛاٍ ٖٚددسض

 .َػا٤ي١ أٚ ضباغب١ زٕٚ اشبسَات ٖصٙ تكسِٜ
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ٟ  اجملًؼ ْؿأ٠ َٓص يسٜٓا بسأت ايتدكٝل ؾهط٠  ا٫قتكداز

. اهلل ضهبددد٘ عبدددساهلل, اىبًدددو ٚقتٗدددا, ايعٗدددس ٚيدددٞ بط٥اغددد١ ا٭عًددد٢

 ايددر بدداىبطاؾل قا٥ُدد١ َٓدؿهدد١, ٚسٴددسٸزت  ايددٓؿٌب أغددعاض ٚناْددا

ٛٶا ٚنٓدددا. ربكٝكدددٗا ػبدددب  زبٓددد١ ٚؾٴدددّهًا اجملًدددؼ, ًب عهددد

 ؾدددددطن١ ربكدددددٝل ًب ٚبدددددسأْا ايتدكدددددٝل, يتؿعٝدددددٌ ٚظاضٜددددد١

 .ا٫تكا٫ت

 تبددات٪ٶا ٚضأٜٓدداإ٫  ,2005 ًب ايددٓؿٌب أغددعاض ذبػٸددٓاإٔ  َٚددا

ٛٸيا اىبٛنٛع, ًب ؾسٜسٶا  عًد٢  َكدػط٠  زب١ٓإفب  ايٛظاض١ٜ ايًذ١ٓ ٚسٴ

 ٚقتٗدا؛  ا٫قتكازٟ اجملًؼ أَـب بط٥اغ١ ,تايٛظاضا ٚن٤٬ َػت٣ٛ

 .غانٓٶا تٴشطٸى ٚمل

ٌٸ ًب تددأتٞ ٭ْٗددا َُٗدد١؛ اٯٕ ٚايعددٛز٠  عًدد٢ نددبً سددطاى َبدد

 إقد٬سات  إتاض ًٚب ٚايت١ُٝٓ, ا٫قتكاز١ٜ ايؿ٪ٕٚ صبًؼ َػت٣ٛ

 .ٚغطٜع١ ؾا١ًَ اقتكاز١ٜ

 عٔ اهلسف اخت٬ف ٜتهض اىبكرتح ايتدكٝل قا١ُ٥ ٚبتعطٜـ

إفب  ٜٗددسف ايكا٥ُدد١ َددا ًب نبٝددع اعتبدداض ٫ مبهددٔ ٬ًؾُددج. قبددٌ شٟ

 غدددبٌٝ ؾعًدد٢ . غددٝشسخ  شيددو إٔ ٚيدددٛ  اسبهَٛٝدد١,  ايعٛا٥ددس  ظٜدداز٠ 

 عاىبٝد١,  ندذ١  أضاَهٛ أسسخ َٔ دع٤ بتدكٝل اٱع٬ٕ اىبجاٍ,

 إفب ايتدكدٝل  اسبًدٛ   بكطتٓدا  تعطٜض ًب ايػبب سٍٛ ٚتػا٫٩ت

 ًب ايػايبدد١ ْػددبتٗا اسبهَٛدد١ تؿكددس ٚتددسضػبٝٽا ٚايددسٚيٞ, احملًددٞ

 .ايسٚيٞ زٚضٖا ٜٚهعـ ا٭غِٗ,

ٔ   ايتدكدٝل  ٖدصا  َدربضات  قطأ َٔ يهٔ ً  ٭ضاَهدٛ َد  ا٭َد

 أزا٤ َػددت٣ٛ عددٔ ضانددـب غددً ٚغددًٙ أْدد٘ ػبددس غددًُإ؛ بددٔ ضبُددس

 تٴػًّؿٗددا ايؿددطن١ عددٔ ازبٝددس٠ ايػددُع١ ٚإٔ ٚنؿا٤تٗددا, ايؿددطن١

 ؾػداز  ٚددٛز  ضبُدس  ا٭ًَ ٜػتبعس ٚمل ؾٝٗا, تعٝـ اير ايهباب١ٝ
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ٟ  تكدشٝش٘,  ٚندطٚض٠  ايؿطن١, ًب ٔ  ٚايدص  بؿدؿاؾ١ٝ إ٫  ؼبدسخ  يد

 .ايؿطن١ ع٢ً تٴؿطض اير ايتدكٝل

ٔ  ٫ٚبدس  ايتدكدٝل,  عًد٢  نج٠ً ضباشٜط  قطداع أٟ  ت٦ٝٗد١  َد

 ٚدعًدد٘ اسبهَٛٝدد١, ايؿددٛا٥ب َددٔ ٚتٓكٝتدد٘ يًتدكددٝل, َعددطٚض

 ايكطاعدات  ٚذبطٜدط  ؾٝ٘, سكل اَت٬ى َٔ ايعا١َ ٱغطا٤ داٖعٶا

 َٚجدداٍ. احملتُددٌ ا٫ستهدداض ْتذٓٸددب ستدد٢ يًتدكددٝل؛ اشبانددع١

 .َجاٍ أؾهٌ ا٫تكا٫ت ؾطن١

 سكد١  كبتًدو  اسبهَٛد١  يٛ اغتُطت ست٢ ٖٚٞ, ْكط١ بكٝا

 زٚض تٴُدددداضؽإٔ  ؾدددد٬ ػبددددب اىبدككدددد١, ايؿددددطنات ًب نددددب٠ً

 صبًدددؼ أعهدددا٤ ٚتؿدددطض ؾدددطٚتٗا تٴًُدددٞإٔ  ػبدددب ٫ٚ اىبٗدددُٝٔ,

 .شيو ٚغً اٱزاض٠

َٶا, إفب  ٚزؾعٗا َباضنتٗا ٚعًٝٓا باشبط٠ٛ, َتؿا٥ٌ ؾأْا ٚختا

   ايتدكٝل. ًب اٯخطٜٔ دباض  َٔ ٚا٫غتؿاز٠ ا٭َاّ,

 :الػَساىٕ: ضعد. د اللْاٛ تعكٔب 

 ٌ ٔ  اسبدسٜح  قبد  أنددٝـإٔ  أضٜدس  اىبًُهد١,  ًب ايتدكددٝل عد

 ا٫قتكدددازٟ, ايتكدددسّ َٚػدددت٣ٛ تسخًدددٗا, ٚسذدددِ ايسٚيددد١, زٚضإٔ 

 اقتكددداز ندددٌ ٚخكدددا٥ل ا٫قتكددداز١ٜ, ٚايدددُٓبِ ٚايتؿدددطٜعات,

 اىبطسًد١  ٚتبٝعد١  ٚايطبٝعٝد١,  ايبؿدط١ٜ  َٚدٛاضزٙ  اٱْتادٝد١,  ٚقاعست٘

 بؿطٚعٗدددا ا٫قتكددداز١ٜ ايػٝاغددد١ ًب سانُددد١ أَدددٛض ا٫قتكددداز١ٜ؛

ٔ  ددع٤  ٚايتدكدٝل )ٚايت١ُٜٛٓ  ٚايٓكس١ٜ, اىباي١ٝ,  ايػٝاغد١  ٖدصٙ  َد

 .(ايتُٟٓٛ بٴعسٖا ًب

 بٛقددؿ٘ اغددرتاتٝذ١ٝ  ايتدكددٝل ؾدد ٕ اىبٓطًددل, ٖددصا َٚددٔ  

ٔ  ٜعٜدس  َا َٓص اىبًُه١ اعتُستٗا ٔ  عد ٔ  عكدسٜ   ًب تعجٸدطت  ايدعَٔ؛  َد
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 اشبطدددٍٛب دبطبددد١) عٓٗدددا اىبعًدددٔ ستددد٢ ٚصبا٫تٗدددا؛ أٖدددساؾٗا بعدددض

 ا٫تكدا٫ت  أبطظٖدا ) أخدط٣  صبدا٫ت  ًب ٚظبشدا  ,(٫ًَجدا  ايػعٛز١ٜ

 .(ايػعٛز١ٜ

 ًب ايعددداّ ايكطددداع ٚسذدددِ ايسٚيددد١ تدددسخٸٌ ندددإ ٚتاضؽبٝٽدددا,

ًٶا اىبًُه١  ايعاَد١  ٖدٛ اىبًهٝد١   ض٥دٝؼ  بػدبب  اىبكاٜٝؼ؛ بهٌ نب

 َددٛضزأٟ ٜدد٪زٟ  مل ضقبددا ايددصٟ ايٓانددب, ايطبٝعددٞ اىبددٛضز) يًددٓؿٌب

ٟ  ايتداضٜذ  أزاٙ ًب َا َجٌ آخط تبٝعٞ ٞ  ا٫قتكداز  ٚتعاٜدس !( اٱْػداْ

  قا٥دددس٠ تهدددٕٛإٔ  عًٝٗدددا ؾدددطض بدددٌ يًسٚيددد١, أتددداح يبدددا ؛٘إٜطازاتددد

 :ٚ يًت١ُٝٓ

 ٚمبجٸدددٌ   َدددا ٖٚدددصا سسٜجددد١, اقتكدددازٟ يبٓٝددد١ ت٪غدددؼ إٔ -1

ُٶا تُٜٓٛٽا ظباسٶا  اىبكاٜٝؼ. بهٌ عُبٝ

 ظباسٶا ٜٚٴُجٸٌ   َا ٖٚصا خاقٶا, اقتكازٜٽا قطاعٶا تبي إٔ -2

ُٶا تُٜٓٛٽا ِ ) آخدط  عُبٝ ٔ  بدايطغ  ْعطؾٗدا  ايدر  اٱؾدها٫ت  َد

 .(دٝسٶا

ُٸُ٘ ايعا١َ اشبسَات تكسِٜ ًب تتٛغع إٔ -3  ٖدصا  أضدا٤ ًب ٚتع

 ٚاندددشٶا تُٜٓٛٽدددا ظباسٶدددا ٜٴُجٸدددٌ أٜهٶدددا ٖٚدددصا ايكددداض٠, ايبًدددس

 .(ْعطؾٗا اير ايككٛض أٚد٘ َٔ بايطغِ)

 بسضددد١ ٖددصا أٜهٶددا ٚذبّكددل ايعدداّ, ايطؾدداٙ َػددت٣ٛ تطؾددع إٔ -4

 .(ٚغًُٖا ٚايبطاي١ ايؿكط َباٖطتٞ َٔ بايطغِ) ٚانش١

ٔ   ؛ ٖٚدصا )  ي٬قتكداز  ا٫غدتٝعاب١ٝ  ايطاق١ ظٜاز٠ -5  ًب ٚيهد

 .(إْتادٞ َٓ٘ أنجط اغت٬ٗنٞ ادباٙ

ٌ  اٱظبداظات  ٖدصٙ  ضاؾل ٚيكس ـ  إزاضٟ َٚػدت٣ٛ  تطٖد  ًب ندعٝ

 ايؿكددددط, َبددددٛاٖط ًب كبجٸًددددا ٚإؾددددها٫ت اسبهددددَٛٞ, ايكطدددداع

 .اىبعٝؿ١ تهايٝـ ٚاضتؿاع ٚايؿػاز, ٚايبطاي١,
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ٖٚددٛ  ٜطددٍٛ, ايتُٜٓٛدد١ ٚاٱخؿاقددات ايٓذاسددات عددٔ ٚاسبددسٜح

 اٱخؿاقددات أغدداؽ ٚيهددٔ َهاْدد٘؛ يددٝؼ ٖٚددصا َتؿددعب, سددسٜح

 :َٚا ٜعاٍ نإ نًٗا

 –ايطٜعٝددد١  ايسٚيددد١ َت٬ظَددد١ َدددٔ ا٫ْعتدددام ًب ايدددصضٜع ايؿؿدددٌ

 اٱٜدددطازات اعتُددداز :اىبطنبددد١ ا٫عتُازٜددد١ ضغددددٸا ايدددر ايطعٜٛددد١,

 عًدد٢ اشبددام ٚايكطدداع ا٫قتكدداز , ٚاعتُدداز ايددٓؿٌب عًدد٢ ايعاَدد١

ٞ  ايعاّ؛ اٱْؿام ٌ  ًب) ايسٚيد١  عًد٢  ٚبايتداي ًٜشدل,   َٚدا  غدبل  َدا  ند

 .(ايتٓؿٝص١ٜ ايػًط١ تعي ٚاسبه١َٛ اسبه١َٛ, تعي ٚايسٚي١

 :ًٜٞ َا اغتٓتاز مبهٔ غبل ٚيبا

ًٶا نددإ ايسٚيدد١ تددسخٌ سذددِ -1  ايعكددٛز خدد٬ٍ َٚتعاٜددسٶا نددب

   اىبان١ٝ.

ُٶدددددا زٴعٸدددددِ ايدددددصٟ) اشبدددددام ايكطددددداع -2  ًب يددددد٘ َجٝدددددٌ ٫ زع

 ْػددددددددب١ تطتؿددددددددع مل ؛!(ايعدددددددداىبٞ ا٫قتكددددددددازٟ ايتدددددددداضٜذ

 ايؿددددطم, تٛيٝددددس ًب ٫ٚ ايددددٛتي, ايٓدددداتر ًب َػدددداُٖت٘

بٛقدددؿ٘  َػددداُٖت٘ ٫ٚ ايٛتٓٝددد١, ايعاًَددد١ ايٝدددس ٚتَٛبٝدددـ

 نددددطٜ  ُْبدددداّ خدددد٬ٍ َددددٔ) ايعاَدددد١ يٲٜددددطازات َكددددسضٶا

 سذدددِ َدددع ٜتٓاغدددب ٫ , ٖٚدددصا( ٚعدددازٍ َٚدددطٕ, نؿددد٪,

   ايسٚي١. قسٸَت٘ ايصٟ ايسعِ ْٚٛع

ًٶا تؿاٚتٶددا ّٚيددست ٚاىبددٓض ايددسعِ غٝاغددات -3  ايددسخٍٛ ًب نددب

  ٚايجطٚات.

ٛٸٕ مل -4  َعُبددِ ذبٛٸيددا بددٌ َٓتذدد١؛ عُايٝدد١ تبكدد١ يددسٜٓا تتهدد

 ٚإزاضٜدـب,  سهدَٛٝـب,   َدَٛبؿـب إفب  ايٛتٓٝد١  ايعا١ًَ ايٝس

 َكددددًش١ٝ أبعدددداز ٚهلدددصا ) اشبددددام ايكطدددداع ًب ٖٚاَؿدددٝـب 

 .(ٖٓا هلا َهإ ٫ َس١ْٝ ٚتُٓب١ُٝٝ سكٛق١ٝ
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5-  ٞ ٌ  ا٫غددددت٬ٗن١ٝ ايُبددداٖط٠  تٓددداَ  َٚددددععر, َددد٪شٺ  بؿددده

 ٚإْتددداز ضبدددسٚز٠ ٚزخدددٍٛ ايػٓٝددد١, يًطبكددد١ تؿًٝٝددد١ ٚزخدددٍٛ

 ايٛت١ٝٓ. ايعا١ًَ يًٝس  َتسٕ 

 ٚا٫قتكداز  ايعدطض,  ٚاقتكدازٜات )ايعاَد١   اىبايٝد١  أزبٝات ًٚب

ِ (ايػدددٛم ٚاقتكددازٜات  اسبددط,  ّ  عدددٔ اسبددسٜح  , ٜددت  ايسٚيددد١ َؿٗددٛ

 ناْدا  ايدر  ا٭غاغ١ٝ اشبسَات تكسٸّ اير ايسٚي١ ٖٚٞ اسباضغ١,

 ٚا٭َدددٔ, ايعدددسٍ,: ٚاسبهَٛدددات ايدددسٍٚ يٛددددٛز ٚاىبدددربض ايػدددبب

 ٬ًتددسخ ايددسٍٚ أقددٌ ٖددٞ ايسٚيدد١ ٖٚددصٙ سهُٗددا. ًب َٚددا ٚايددسؾاع

ًٶا ٖددٛ  ايددسٍٚ َددٔ ايٓددٛع ٖددصا ًب ايعدداّ ٚايكطدداع ا٫قتكدداز. ًب ٚتددأث

 َدددٔ ٫ٚسكٝددد٘  ٚصباًٜٝددد٘ مسٝدددح آزّ زٚيددد١ ٖدددٞ ٖٚدددصٙ ا٭قدددػط؛

ْٶددا ٜ٪َٓددٕٛ ايددصٜٔ  اسبددطٸ ا٫قتكدداز َؿهددطٟ  باسبطٜدد١ عًُٝكددا إمبا

 ايٝدددس َؿٗدددّٛ)  اسبدددط ٚنؿا٤تٗدددا  ايػدددٛم  ٚبكدددسض٠ ا٫قتكددداز١ٜ,

ّ  ٖٚدصا  ,(مبط زع٘ ٜعٌُ, زع٘ َٚؿّٗٛ اشبؿ١ٝ, ّ  اىبؿٗدٛ ٘  تكداز  عًٝد

 نددُإ َٚبٝؿدد١ خكٛقٶددا اىبعاقددط٠, ايسٚيدد١ َٚبددا٥ـ بتطددٛض ايددعَٔ

   ا٫قتكازٟ. ا٫غتكطاض

ٝٽا اىبػدددُا٠) ٚا٫ؾدددرتان١ٝ ايؿدددٝٛع١ٝ ايدددُٓبِ ًب أَدددا  غٝاغددد

ُٶدددا ٬ًتدددسخ ا٭نجدددط ايدددسٍٚ ؾتُجٸدددٌ ؛(ايؿدددُٛي١ٝ بايدددسٍٚ  ًب ٚذبه

 عهدددؼ عًددد٢ ددددسٽا, ندددبً ايعددداّ ايكطددداع ٚسذدددِ ا٫قتكددداز,

  يدد٘ ٜعددس ٚمل ؾؿددً٘, ثبددا ٖٚددصا اشباقدد١؛ ا٫قتكدداز١ٜ ايٓؿدداتات

ٌ إٔ   أُٖٗدا  يعٌ َتعسز٠, ٭غبا  اٱْػا١ْٝ َػتكبٌ ًب َهإ  َجد

 ايسٜٓٝد١,  اسبطٜدات  ٚتػدًب  تكُدع  بٛيٝػ١ٝ زٚي١ ٜتطًّب  ايُٓباّ ٖصا

 بدصٚض  ثٓاٜداٙ  ًب ؼبٌُ ؾٗٛ ُْباّ ٚبايتايٞ ٚا٫قتكاز١ٜ؛ ٚايػٝاغ١ٝ,

 ُْبددداّ ايتاضؽبٝددد١؛ اىبطسًددد١ ٖدددصٙ ًٚب اٯٕ ايػدددا٥س ؾٓا٥ددد٘. ٚايُٓبددداّ

ٌٸ اير اىبتسخ١ً ايسٚي١  . ايططؾـب ٖصٜٔ بـب َا ذبت
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 :إٔ ٬َسُب١ اىبِٗ َٔ اٯٕ

 ٌ ً  ايسٚيدد١  تددسخٸ ٞ  دددسٽا,  نددب ّ  ٖٚدد  َتعدددسز٠, خددسَات  تكددسٸ

 ايعاَددد١, اشبعٜٓددد١ عًددد٢ تهايٝؿٗدددا تعهدددؼ ٫ َتسْٝددد١ ٚبأغدددعاض

 عددٔ ايسٚيدد١ تتدًدد٢ ٚعٓددسَا ٜكددسٸَٗا.إٔ  اشبددام يًكطدداع ٚمبهددٔ

 غتتهدداعـ, اىبددٛاتٔ عًدد٢ تهًؿتٗددا ؾدد ٕ اشبددسَات؛ ٖددصٙ تكددسِٜ

 ٖدداتـب سادددات بتًبٝدد١  ٚاحملددسٚز٠ اىبتٛغددط١ ايددسخٍٛ تؿددٞ ٫ ٚقددس

 ادتُاعٝد١   يؿ٦ات إعاْات ٖٓاى تهٔ مل َا َأظم ٖٚصا ايطبكتـب؛

 ػبعًٓدا  يبا اسباي١ٝ؛ ا٫دتُاعٞ ايهُإ ؾ٦ات َٔ أنرب عطٜه١,

 .بسأْا سٝح َٔ ْعٛز

 ايدددر ايؿدددرتات ًب تدددعزاز ايتدكدددٝل( هبددد٢ ) إٔ ٚاىب٬سدددِب

 ًب ايتدكددٝل  ؾاغددرتاتٝذ١ٝ  عاَدد١,  َايٝدد١  أظَددات  ؾٝٗددا  تٛادٗٓددا 

 ًب ايتدكدٝل  ًب ايعاىبٝد١  ايؿدٛض٠  ٫ٚسكا ٚانبا اير) اىبًُه١ 

 ٚضػبددددإ, تاتؿددددط,: احملدددداؾِب ايػطبددددٞ ايج٬ثددددٞ بععاَدددد١ ايػددددط 

,  ايدٓؿٌب  إٜدطازات  اغبؿداض  يتشسٟ اغتذاب١ أٜهٶا دا٤ت ؛(ٚنٍٛ

 َٚطتبهد١  َٚدرتزز٠,  بط٦ٝد١,  ٚدا٤ت سٝٓ٘, ًب ايعاّ ايسٻٜٔ ٚتعاٜس

 .َا سس إفب 

 ٖٚددٌ ٜٴدكٸددل؟ َدداشا سددٍٛ ازبددسٍ بعددض ٖٓدداى نددإ ٚقددس

 ايؿاؾ١ً؟ أّ ايٓادش١ اىب٪غػات ْٴدكٸل

ٝٶددددا ٚايسٚيدددد١  أغاغددددٝتـب, خددددسَتـب تكددددسِٜ ًب َٓػُػدددد١ ساي

 ايعكدددٛز خددد٬ٍ ايطٜدددا٫ت َدددٔ اىبًٝددداضات ٦َدددات ؾُٝٗدددا ٚاغدددتجُطت

ٔ  أٜهٶدا  تكسٸَإ ٚايكش١. ُٖٚا ايتعًِٝ: اىبان١ٝ  اشبدام  ايكطداع  َد

 . اسبه١َٝٛ ا٭دٗع٠ تكسٸَ٘ َا َع دٓبإفب  دٓبٶا

 ٚمبهٔ ايٓؿاتـب, ٖصٜٔ ًب أغاغ١ٝ ب١ٝٓ كبًو ٚاسبه١َٛ

 ؾدددطنات بتأغدددٝؼ ضقبدددا)ربكدددٝل  أغدددًٛ  بدددأٟ ربكٝكدددُٗا
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 نٝددـ: ٖددٛ ايػدد٪اٍ ٚيهددٔ ,؛(ٚايكددش١ ايتعًددِٝ خددسَات يتكددسِٜ

ـ  ٜدسؾعٛا إٔ  يًُٛاتٓـب  مبهٔ ٍ  ايتهدايٝ ِ  ٫ بدسخٛ ٔ  كبّهدٓٗ  َد

إٔ ٚ ايتهددايٝـ, ٖددصٙ تتشُددٌ ناْددا ايسٚيدد١إٔ  ْٓػدد٢ ٫) شيددو؟

 .(اىبتس١ْٝ إْتادٝت٘ َٔ نً٘ ٜأتٞ ٫ ٬ًأق ايهعٝـ زخً٘

 عددٔ ْػدداٍإٔ  ػبددب ا٭غاغدد١ٝ؛ اشبددسَات غبكٸددلإٔ  قبددٌ

 اىبٛاتٓـب. َٔ عطٜه١ يؿ٦ات ٚايسخٍٛ ايتهايٝـ بـب  ايع٬ق١

 ( ٔ أغدددعاض  ًب ايعٜددداز٠ تدددساعٝات أعٝٓٓدددا أَددداّ ْدددط٣ ٖدددا عبددد

 .(ايتهايٝـ تٴػطٞ ٫ ظٜازات ٖٚٞ ٚايهٗطبا٤؛ ٚاىبا٤, ايٛقٛز,

 : اٯت١ٝ ٚايؿطٍٚب باىبٓطًكات اىبسضٚؽ ايتدكٝل َع أْا

ًٶا ايتدكددددٝل ٜدددد٪ثط أ٫ -1 ًٚب  اىبددددٛاتٔ, سٝددددا٠ ًب نددددج

    َعٝؿت٘. َػت٣ٛ

ِ  ًب ٜٚطغدب  اشبدام  ايكطداع  ٜػتطٝع إٔ -2  أٚ ايػدًع١  تكدسٜ

 ٭ْدد٘ شيددو؛ ًب ؾددو ٖٚٓدداى) ربكٝكددٗا اىبعَددع اشبسَدد١

ٛٸز  آ٫ف ٚيٓتدصنط  اىبطحبد١,  ايطؿًٝٝد١  ايٓؿاتات  ع٢ً تع

 اسبهَٛٝددددد١ اٱزاض٠ بط٬ٖدددددا ايدددددر اىبتعجدددددط٠ اىبؿددددداضٜع

 ايطؿًٝٝددد١ بدددايؿطم اىبدددتدِ اشبدددام ٚايكطددداع ايؿاؾددد١ً,

 .(اىبطحب١

   ايعا١َ. ايٓؿكات ربؿٝضإفب  ايتدكٝل ٜ٪زٟ إٔ -3

 َدددٔ ايعاَددد١ اٱٜدددطازات ظٜددداز٠إفب  ايتدكدددٝل ٜددد٪زٟ إٔ -4

   َػتسا١َ. َكازض

 ٚايرتنٝدع )قبٌ  شٟ َٔ أؾهٌ بهؿا٠٤ اشبس١َ تكسٸّإٔ   -5

ّ  ايكطاعإٔ  أعًِ ٫ ٭ْي اشبسَات؛ ع٢ً  غدًع١  ٜٓدتر  ايعدا

 .(اىبًُه١ ًب
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 أٜسٟ ًب ٚاىبًه١ٝ ايجط٠ٚ تطّنعإفب  ايتدكٝل أ٫ ٜ٪زٟ -6

 ايك١ً.

ُٶددددددا َتٛاؾًكددددددا ايتدكددددددٝل ٜهددددددٕٛ إٔ -7  يًتشددددددٍٛ ٚزاع

 ٜكددّٛ َٓددتر, َعددطًب  قددٓاعٞ عبددٛ اقتكدداز  ا٫قتكددازٟ

 ًب ٚاىبٓاؾػدددد١ ٚا٫غددددتسا١َ, ٚايتطددددٜٛط, ايبشددددح, عًدددد٢

 ايعامل. ؼبتادٗا قبٓتذات ٚايعاىب١ٝ ايٛت١ٝٓ ا٭غٛام

ٛ  تسضټ اغتجُاضاتإفب  اشبكدك١ عا٥سات تصٖب إٔ -8  ٫ًزخد

   َػتسا١َ.

 

 أزامهْ؟ خصدص٘ عً ماذا

 ٫ٚ ؾددؿاؾ١ٝ تٛدددس ٫ٚ يددٞ, بايٓػددب١ غدداَض أضاَهددٛ عددامل 

 ٖدٛ َتٓداثط   َاإ٫  ْؿكاتٗا؛ عٔ ٫ٚ أقٛهلا, عٔ ٫ ناؾ١ٝ َعًَٛات

ٔ  ٫ ؾٗددٞ ٖٚٓداى؛  ٖٓدا   ًب ؾٗددٞ غطابد١  ٫ٚ.  ايعَُٛٝدد١ َٝعاْٝتٗدا  تعًد

 ايػٝاغدددد١ٝ, َكَٛاتدددد٘ بهددددٌ ايػددددعٛزٟ ايددددٛتي ا٭َددددٔ دددددٖٛط

 ا٭َددي اىبكددّٛ) ايكدد٠ٛ َكددّٛ ستدد٢ بددٌ ٚا٫دتُاعٝدد١؛ ٚا٫قتكدداز١ٜ,

 .(ٚايعػهطٟ

 إبددسا٤ َددٔ كبّهددٔ ٫ ايددر ايهًٝدد١ اىبعًَٛددات بعددض ْعددطف

 . إفب خكدكتٗا ايتٛد٘  عٔ أعًٔ َا سٍٛ اىبٛنٛعٞ ايطأٟ

 ًَٝددداض 256 سدددسٚز ًب ٖدددٞ اىبعًٓددد١ اىب٪ندددس٠ ا٫ستٝاتٝدددات

 استٝاتٝات غً ٚأنجط ًَٝاض 500إفب  تكٌ قس ٚاحملت١ًُ بطٌَٝ,

 ايػاظ.

ٕ  13ٚ 12 بدـب  اىبع١ًٓ ايكك٣ٛ اي١َٝٛٝ اٱْتاد١ٝ تاقتٗا  ًَٝدٛ

  بطٌَٝ.

 .(نبٝعٶا عٓا ايٓا٥ب١ يًسٚي١) عا١َ ًَه١ٝ يبًٛن١
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 ٚايتٓكٝب, ا٫غتهؿاف, ًب َتكس١َ أغاغ١ٝ ٚب١ٝٓ خرب٠ هلا

 ْكددددٍٛ: ٫ٚ) ا٫غددددتدطاز غددددً ا٭خددددط٣ ٚايٓؿدددداتات ٚايتهطٜدددط, 

 .(اٱْتاز

 ًب ددسٽا  قٜٛٽدا  ٚأثدطٶا  ع٬قدات  ٚكبًدو  َتُٝدع٠,  إزاضٜد١  خرب٠ هلا

 ٚايػاظ. ايٓؿٌب غٛم

   َتعسز٠. ٚخاضد١ٝ زاخ١ًٝ ٚؾطانات أقٍٛ هلا

 َددٔ ا٫ستٝاتٝدداتإٔ  ,( ؾدكددٞ ٚضأٟ نُٛقددـ) اىب٪نددس

ٕ إٔ  ػبدب  ٫ ٚايػداظ  ايٓؿٌب ٔ  تهدٛ ٞ  ايتدكدٝل,  َُٓبدٛض  ندُ  ؾؿد

إفب  ْعددٛزإٔ  إشا أضزْدداإ٫  ايًددِٗ ٚتعذٸددٌ؛ َٚكدداَط٠, َػدداَط٠, ٖددصا

 .  ا٫َتٝاظ بعٗٛز ؾبٝ٘ ٚنع

 غدددعط: غدددعطٜٔ ايطبٝعٝددد١ يًُدددٛاضزإٔ  ايتدددصنً َدددٔ بدددس ٫ٚ

 ذبددا يًربَٝددٌ َّكددسض ٚغددعط ايػددٛم, ًب ايربَٝددٌ ٖددٛ غددعط َعددطٚف

 ٚايبددسا٥ٌ, ٚايب٦ٝٝدد١, ازبًٝٝدد١ ايعٛاَددٌ تكددسٜطٙ ًب ٜٚددسخٌ ا٭ضض,

 . ايٛتي ٚا٭َٔ بٌ قتكازٟ؛٫ا ٚا٭َٔ ايطاق١, ٚأَٔ

 ًب َعزٚدٶدددا ٜددد٪زٟ زٚضٶا ايددٓؿٌب إٔ  أٜهٶدددا ْتدددصنطإٔ  ٚػبددب 

 ٖٚدٛ ًب  ايدط٥ٝؼ,  ايسخٌ َكسض  ايًشُب١ ٖصٙ ؾٗٛ ست٢ اىبًُه١,

  ٘ ٔ  يًطاقد١,  ٚسٝدس  َكدسض  ايٛقدا ْؿػد  ْٓددتر َدا  ثًدح  ْػدتًٗو  ٚعبد

   ايطاق١. يتٛيٝس تكطٜبٶا

ِ  خكدك١ سػابات ػبعٌ ٖصا نٌ أقدٛهلا   أضاَهٛ ٚتكٝدٝ

 ايػدددٝٓاضٜٖٛات تكدددسٜط ًب اشبطدددأ استُدددا٫ت بهدددٌ ضبددداٍب أَدددط

 اىبػتكب١ًٝ.

 غٴددددددٓٸا ٚإشا ؾددددددؿاؾ١, َٛنددددددٛع١ٝ زضاغددددددات تددددددّٛؾطت ٚإشا

 عا٥دددساتإٔ  ندددُاْات ٖٓددداى ناْدددا  ٚإشا اىبطًٛبددد١, ايتؿدددطٜعات

٘  اشبكدكدد١  ٍ  َكددازض  تكدددبض ٫غددتجُاضات  غددتٴٛدٸ  َتٓٛعددد١ زخددٛ
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 ؛(ايعاَد١  اىبايٝد١  أظ١َ َٛاد١ٗ أٚ اىبٝعا١ْٝ, يتٌُٜٛ  ٚيٝؼ)َػتسا١َ 

 ايهًٝد١  أضاَهٛ ازبع١ٝ٥.. أَا شبكدك١ َربض ٖٓاى ٜهٕٛ ؾكس

 غٝاغٝٽا. ٫ٚ اقتكازٜٽا ٫ َربض٠ ٫ٚ ضبت١ًُ تبسٚ يٞ ؾ٬

  :املسغد: مطػس. أتعكٔب 

 ٚبعدددض يًدكدكددد١ ٬ًٚؾددداَ ٚاؾٝٽدددا ز. هبدددس تعطًٜؿدددا  قدددسٸّ

 اشبكدكد١,  أغدايٝب  يبعض أٜهٶا ٚقًؿا يٓا ٚقسٸّ اغتدساَاتٗا,

 ٚخكدكدد١ ازبع٥ددٞ, أٚ ايهاَددٌ(  ايبٝددع)  اىبًهٝدد١ اْتكدداٍ َجددٌ

 ..  ايتؿػٌٝ عكٛز خ٬ٍ َٔ ؾكٌب اٱزاض٠

 ايكطدداع تؿددذٝع بػددطض ا غددتدسَا اشبكدكدد١إٔ  ٚشنددط

 عددداز٠ ايدددر اشبدددسَات بعدددض تكدددسِٜ ًب اىبؿددداضن١ عًددد٢ اشبدددام

 .. ىبٛاتٓٝٗا اسبهَٛات تكسٸَٗا

 عذددع ربؿددٝض ايتدكددٝل عًُٝددات َددٔ اهلددسف بددإٔ ٚأتؿددل

. اىبدككد١  اىب٪غػات ًب ا٫غتجُاضات ٚظٜاز٠ اسبهَٛٞ, ايكطاع

 عًد٢ اىبٓاؾػد١   ٜؿدذٸع  ضبهِ خكدك١ بطْاَر تطبٝل خ٬ٍ َٚٔ

 ْٛع١ٝ بتشػـب ٜتعًل قبا خاق١ اىبػتًٗو غٝػتؿٝس سٝٓٗا ايعازي١؛

 ٖدددصٙ أغدددعاض ًب اغبؿددداض ٜطدددطأ َدددا ٚعددداز٠ ٚايبهدددا٥ع. اشبدددسَات

 ربكددددٝل بطْدددداَر تطبٝددددل ًب ظبشٓددددا إشا ٚايبهددددا٥ع اشبددددسَات

ٔ  قدسض  تكطٜط ًب خربا٤ ٜٴؿسٸز آخط, داْب َٚٔ. ٚزقٝل ضبهِ  عد

 يعًُٝدد١ ا٫قتكدداز ذبهددً عًدد٢ أُٖٝدد١ 1995ّ عدداّ ايددسٚيٞ ايبٓددو

ّ  ايكطداع  َ٪غػدات  ٖٝه١ً خطٛات تٓذض يهٞ ايتدكٝل؛  ايعدا

 سدددط٠, غدددٛم ٚددددٛز ٚإٔ. اشبدددام ايكطددداع إفب ًَهٝددد١ ٚذبًٜٛدددٗا

 أٚضام غدٛم ) َٚتطٛض سسٜح غٛم ُْباّ ٚإػباز اىبٓاؾػ١, ٚتؿذٝع

 ا٭زا٤ َػدت٣ٛ  ٚضؾدع  ايتدكٝل, ع١ًُٝ يسعِ ١َُٗ؛ عٛاٌَ( َاي١ٝ

 .ربكٝكٗا ٜتِ اير اىب٪غػات ًب
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 شبطددٛات غددٝهٕٛ ٖددٌ: ايتددايٞ ايتػددا٩ٍ ْطددطح ػبعًٓددا يبددا

ً  اتباعٗدا  اىبًُه١ تٟٓٛ اير ايتدكٝل ٞ  تدأث  عًد٢  ٜػداعس  إػبداب

  أؾهٌ؟ بؿهٌ ٚتكسمبٗا اشبسَات تطٜٛط

ٞ  داٖع اسبايٞ ٚنع٘ ًب ايػعٛزٟ ا٫قتكاز ٌٖٚ ٔ  يًتدًد  عد

َٴددسضٸ٠ أغاغدد١ٝ قطاعددات  سدداٍ ًب أُٖٝتٗددا تددربظ ْكسٜدد١ يتددسؾكات ٚ

 ؟...ايٓؿٌب أغعاض اغبؿها

 ًَهٝددد١إفب  ايعددداّ ايكطددداع أقدددٍٛ ذبٜٛدددٌ إٔ شندددط ٚػبدددب

ِ  عًُٝد١  ٜتطًّدب  َا عاز٠ اشبام؛ ايكطاع َ٪غػات  ٚإؾدطاف  تُٓبدٝ

 ٜٚتذٓٸبٗدا  دسٽا, َهًؿ١ ايتدكٝل ع١ًُٝ أقبشا ٚإ٫ ضبه١ُ؛

إٔ  أٜهٶدا عًد٢   ايتدكدٝل  خربا٤ ٜٚطّنع. ٚاحملًٞ ايعاىبٞ اىبػتجُط

 ٔ ٟ  َدد  بدددطاَر ٱظبدداح  َٛسٸددس  إؾددطاًب  دٗدداظ  ٚدددٛز  دددسٽا  ايهددطٚض

 زٚض ٚتؿعٌٝ ا٭تطاف, نبٝع سبُا١ٜ تُٓب١ُٝٝ ٚغًط١ ايتدكٝل,

ٞ . اسبهَٛٞ اٱؾطاف ٕ  اشبدربا٤  ٜٚٛقد ٌ  بدأ  َدع  اسبهَٛدات  تعُد

 عًُٝد١  بساٜد١  َٓدص  شبدام ا يًكطداع  اىبًُٛند١  اشبسَات١ٝ اىب٪غػات

 ًب ٚايهدٛابٌب  ا٭ُْب١ُ نبٝع ٚدٛز َٔ تتأنس يهٞ ايتدكٝل؛

 ٚددددٛز دبٓٸدددب ايكدددعب َدددٔ ٜهدددٕٛ ا٭سٝدددإ بعدددض ًٚب. َهاْٗددا 

ٔ  ددع٤ٶا  ذبتهط َ٪غػ١  ٖدصا أُٖٝد١   ٜٚٛنٸدض  اشبدسَات,  قطداع  َد

 ٚعًدد٢. ايػددًب١ٝ ايٓتددا٥ر يتدؿٝددـ ٚايطقابٝدد١ ايتُٓبُٝٝدد١ ازبٗددات زٚض

ٌ  مل ايربٜطاْٝد١  ايتذطبد١  بسا١ٜ ؾؿٞ اىبجاٍ, غبٌٝ  اسبهَٛد١  ذبكد

ّ  بػدبب  ايتدكدٝل؛  َٔ أٖساؾٗا ع٢ً  تُٓبُٝٝد١.  قاعدس٠  ٚددٛز  عدس

ٝٽا, ٌ  أْٗا اىبدكك١ ايؿطنات اعتكست َٚٝساْ ِ  عًد٢  ذبكد  ايدسع

ّ  ا٭غددعاض, ضؾددع مبهٓٗددا ٚبددصيو اسبهَٛدد١؛ َددٔ اىبػددتُط  ٚعددس

 تهدددعـ ٚبٗدددصا اىبكسَددد١؛ اشبددسَات  ْٚٛعٝددد١ بدددازبٛز٠, ا٫نددرتاخ 

 .اىبٓاؾػ١ أغؼ
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 ضبهُد١؛  تُٓبُٝٝد١  خطد١  ٚٚددٛز  اي٬ظَد١,  ايكٛاْـب ٚنع إٕ

 أَددإ؛ قددُاّ ٜٚهددٕٛ ايتدكددٝل, عًُٝدد١ ظبدداح عًدد٢ غٝػدداعس

ً  تتٛاؾل بؿهٌ ايتُٓب١ُٝٝ ٚاشبطٌب ايكٛاْـبإٔ  َٔ يًتأنس  ندب

 إٔ َددٔ ٜٚددطٕٚ ٖددصا, َددع اشبددربا٤ ٜٚتؿددل ايتدكددٝل. بطْدداَر َددع

 اىبدددطاز ٚايكٝدددٛز ا٭ُْبُددد١ بدددـب تهددداؾ٪ عًددد٢ اسبكدددٍٛ ايهدددطٚضٟ

 اسبطٜد١  اىب٪غػدات  إعطدا٤  ٚبـب ايتدكٝل, ع١ًُٝ يتُٓبِٝ ٚنعٗا

 .  اشبام ايكطاع نُٔ تعٌُ يهٞ اي٬ظ١َ

 إٔ َدا  يًدكدكد١,  بايٓػب١ اشبربا٤ َٔ ايعسٜس شنط ٚنُا

ٝٸٔ يددصا.. أخددط٣ زٚيدد١ ٜٓاغددب ٫ قددس َعٝٓدد١ زٚيدد١ ٜٓاغددب  عًدد٢ ٜتعدد

ٍ إٔ  ايػدعٛز١ٜ  ايعطبٝد١  اىبًُه١ ً  اشبكدكد١  َٛندٛع  تتٓداٚ  بهدج

ٌ  ٜعتُدس  اقتكدازٖا  بإٔ ا٫عتباض بعـب ا٭خص َع اسبصض, َٔ  بؿده

ٕ  شيدو,  عًد٢  ٚعد٠ٚ٬ .. ايدٓؿٌب  عا٥دسات  ع٢ً نبً  ا٫ستٝاددات  ؾد 

ًٶا طبتًؿددد١ ا٫دتُاعٝددد١ .. ا٭خدددط٣ ايدددسٍٚ ًب َج٬ٝتٗدددا عدددٔ ندددج

 ناؾدد١ ًب هلددِ ايسٚيدد١ زعددِ عًدد٢ اعتددازٚا ايػددعٛزٜٕٛ ؾدداىبٛاتٕٓٛ

 غددٝٓطٟٛ ؾذددأ٠؛ ايددسعِ ٖددصا إظايدد١ ؾدد ٕ ٖٚهددصا.. سٝدداتِٗ َٓدداسٞ

 اشبكدكدددد١إفب  ايٓدددداؽ ٚغددددُٝٓبط اىبددددداتط, َددددٔ نددددجً عًدددد٢

 .ضنا ٚعسّ باَتعاض

 ايكطاعدددددات بعدددددض خكدكددددد١ ؾددددد ٕ شيدددددو,إفب  ٚإنددددداؾ١

ٔ  -اشبدددسَات  َٚٓٗدددا  - اسبهَٛٝددد١  ًب ظٜددداز٠  ؾكدددٌب  ٜعدددي  يددد

٘  أٜهٶدا  غدٝعي  يهٓ٘ ايٓاؽ؛ عا١َ َٓٗا غٝعاْٞ ا٭غعاض  أقدبض  أْد

ٔ  نبً دع٤ ًب ٜؿاضنٗا َٔ يًسٚي١ ٕ  غدٛا٤  زخًدٗا,  َد  شيدو  ندا

ٝٽددا  ؾددطًٜها  ٝٽدددا أّ ضبً  ايتكًبدددات ا٫عتبدداض  بعدددـب ا٭خددص  َٚددع .. أدٓب

ٕ  ايدٓؿٌب  أغدٛام  ًب اسباق١ً ٌ  غدتتأثط  ايسٚيد١  عا٥دسات  ؛ ؾد   بؿده

 ..شيو دطا٤ َٔ نبً
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 اسبهَٛددد١ تكدددّٛإٔ  ا٭ددددس٣ َدددٔ ٜهدددٕٛ أْددد٘ قدددس أض٣ يدددصا

 أٚ تًٜٛدددد١, يعكددددٛز ايتددددأدً أغددددًٛ  اغددددتدساّ عًدددد٢ بددددايرتنٝع

 ٜدس  ًب اشبدسَات  قطداع  عًد٢  ؛ يًُشاؾُب١( Boot) أغًٛ  اغتدساّ

 شبكدكد١ ( BOOT) أغدًٛ   اتبعدا  اير ايسٍٚ َعُبِٕ إ.. ايسٚي١

 :ع٢ً اؾتًُا نب٠ً ؾٛا٥س تٴشّكلإٔ  اغتطاعا خسَاتٗا؛

 (.ا٭َٛاٍ ض٩ٚؽ تسؾل) ا٭دٓب١ٝ ا٫غتجُاضات َٔ اىبعٜس -

 .ا٭ُْب١ُ ٚذبسٜح ايتهٓٛيٛدٝا ْكٌ -

 .إزاض١ٜ َٚٗاضات ٚخسَات دسٜس٠, أغٛام تطٜٛط -

  كضٔ٘الاملداخالت سْل: 

 إ  اخلصدص٘: اإلغهاالت ّسطاضٔ٘ الطسح: التْدُ

٘  سػدداّ. ّ أؾدداض  َٛنددٛع يًدكدكدد١ حبددًٟ إفب إٔ ايتٛدٸدد

 أَدٛض  تدطح  ًب ايؿدؿاؾ١ٝ  ٜؿتكدس  ايصٟ صبتُعٓا, ًب بايصات سػاؽ

ٔ . ايعددداّ ايكطددداع خكدكددد١ َجدددٌ َُٗددد١,  غٝؿدددرتٟ ٚأنددداف: َددد

ٍ  ًب غددٝتِ ايددر اٯيٝدد١ ايعدداّ؟ َٚددا  ايكطدداع سكددل  إتاضٖددا اْتكددا

 تكٝددِٝ غددٝتِ اشبددام؟ ٚنٝددـ ايكطدداعإفب  ايعدداّ ايكطدداع سكددل

 بتكٝددِٝ غددتكّٛ ايددر اىبايٝدد١ ايؿددطنات ايعدداّ؟ َٚددٔ ايكطدداع أغددعاض

ٌ ) أ١ًٖٝ؟  ٖٞ ٌٖ ايعاّ؟ ايكطاع سكل ٔ  ددسٽا  قًٝد  ايؿدطنات  َد

 ٭غددددعاض عددددازٍ يتكٝددددِٝ ايكددددسض٠ يددددسٜٗا غددددٝهٕٛ احملًٝدددد١ اىبايٝدددد١

ٕ  ٖددٌ ,(اسبكدل   دددسٽا َٛندٛع  غددٝهٕٛ ؟ ٖٚدصا  أدٓبٝدد١ غدتهٛ

 أدٓبٝد١,  ؾدطنات  عًد٢  ا٫قتكداز١ٜ  ايسٚيد١  أغدطاض  يعطض سػاؽ

 ٫قتكدددازْا؛ ا٭غاغددد١ٝ ايبٓٝددد١ عدددٔ زاخًٝددد١ َعًَٛدددات ٚإعطدددا٥ِٗ

إٔ  ٚظبدس  ؾذأ٠ غٓػتٝكِب ٌٖ. ايعاىب١ٝ َٓاؾػتٓا ًب غٝ٪ثط ٚأنٝس

 سكددل عًدد٢ اسبكددٍٛ َددٔ اكبّهٓددٛ ايتذدداض َددٔ َتٓؿددص٠ صبُٛعدد١
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 َٓدد٘, ْعدداْٞ َاظيٓددا دسٜددس استهدداضٟ دبدداضٟ ُْبدداّ ٚبٓددا٤ ايسٚيدد١,

ٍ  ايػدابل  ٚقس سدسخ ٖدصا ًب   ٕ  ؼبدسخ؟  َٚداظا ٔ  ٚايؿدٝطا  ًب ٜهُد

 ٍ  يددٔ ؾايتدكددٝل َتٓاٖٝدد١ ؾددؿاؾ١ٝ ٚبددسٕٚ. ايتؿاقددٌٝ نُددا ٜكددا

 ضٚح ٜٚٴػددددصٟ ي٬قتكدددداز, َؿدددده١ً غٝػددددبٸب بددددٌ ؛٬ًسدددد ٜهددددٕٛ

ّ  إٔ أعتكدس . اقتكدازٜٽا  َٓ٘ ْعاْٞ ا٫ستهاض ايصٟ  ايتدكدٝل  ُْبدا

 َددٔ أنجددط ٜطددطحإٔ  ٫بددس سهَٛٝدد١ َ٪غػدد١ أٚ ؾددطن٘ نددٌ ًب

 ايػدددددٝطط٠ ىبٓدددددع اىبددددداٍ؛ غدددددٛم ًب ي٬نتتدددددا  قُٝتددددد٘ َدددددٔ 50٪

 َػدددتُط؛ تٓددداؾؼ ًب اىبدككددد١ ايؿدددطنات ٚدعدددٌ ٚا٫ستهددداض,

 اٱزاض٠ صبددايؼ ٚإقايدد١ أغددُِٗٗ, سبدداًَٞ ايٓتددا٥ر أؾهددٌ يتشكٝددل

ٝٸٔ أعهدا٩ٖا   ايؿاؾ١ً ِ  ًب اير عٴد ٕ  َٓاقدبٗ ٕ إٔ  بدسٚ ِ  ٜهدٛ  يدسٜٗ

 .دباض١ٜ أٚ اقتكاز١ٜ خرباتأٟ 

 ايكطاعددات َددٔ ايددٓؿٌب سذدداظٟ: إٕ قطدداع  عا٥ؿدد١. ٚقايددا ز

 اقتكدداز عًٝدد٘ ٜكددّٛ ايددصٟ ا٭غاغددٞ اىبٓددتر أْدد٘ خاقدد١ اسبػاغدد١,

 عددسّٚ ايددرتٟٚ اىبؿدرتض  ؾُددٔ اسبايٝدد١ ا٭سدساخ  َبددٌ ًٚب.  اىبًُهد١ 

َٶا اشبكدك١؛ ًب ا٫غتعذاٍ ٔ  ٫بدس  دسٜدسٶا  بٛقؿٗا َؿٗٛ  ْؿدط  َد

 .َتٓا١ٖٝ ٚؾؿاؾ١ٝ بٛنٛح ٜتِ ٚإٔ ؾٝ٘, ايهاٌَ ايٛعٞ

ّ  ايكطاع َٔ اىبًه١ٝ ٚاْتكاٍ  ؼبتداز  اشبدام  ايكطداع إفب  ايعدا

 قبددٌ َػددبك١ ٚخطددٌب ٚاندش١,  ٚأؾهدداض َٚػددتكط٠, ثابتةة  بٓٝد١ إفب 

 .شيو ًب ايٛعٞ ٚظٜاز٠ اجملتُع, تجكٝـ ٚأٚهلا ايتٓؿٝص,

 بػددٗٛي١ ٜددسضى يددٔ اىبدتًؿدد١ ا٫قتكدداز١ٜ قبػددتٜٛات٘ ٚاجملتُددع

 اىبت٬سكدد١ ايػددطٜع١ ا٭سددساخ َبددٌ ًب خاقدد١ ايهددبً, اىبعٓدد٢ ٖددصا

ٍ  بعض تػتطٝع ئ أسساخ, ْٚكشٛ ع٢ً سسخ, ع٢ً ْٓاّ..  ايعكدٛ

 ايصٟ ايكطاع, ٖصا خكدك١ بؿهط٠ ؾهٝـ بػٗٛي١, اغتٝعابٗا

 . يًسٚي١ أَإ بٛقؿ٘ قُاّ اجملتُع أؾطاز إيٝ٘ ُٜٓبط
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ِ  غددددا١َٝ. ٚتددددط٣ ز  َكددددطًض ٜؿٗددددِ ٫ ايعُددددٛزٟ إٔ بعهددددٗ

 ًب زٚض عًٝدد٘ ايددصٟ اٱعدد٬ّ, ًب خاقدد١ أغاغدد٘, َددٔ اشبكدكدد١

 بعهددِٗ, ٜٴكددّؿل ٚيددصا ٚإػبابٶددا؛ غددًبٶا تساٚيدد٘ ٜددتِ قبددا ايددٛعٞ ْؿددط

ٌ  ازبٗدٌ,  ْتٝذد١  باٱسباٍب بعهِٗ ٜٚؿعط ٕ إٔ  قبد  اقتٓدع  قدس  ٜهدٛ

 أكبٓٸدد٢ أ٫ٚزٙ. ٚضظم ضظقدد٘ ٚعًدد٢ عًٝدد٘ ايكددازّ َددا تددأثًات  أٚ ؾٗددِ

 ايدر  ؾاىبٓعطؿات يًبًب١ً, َٓعٶا اشبرب٠؛ أٌٖ َٔ ازباْب بٗصا ا٭خص

 َٚتػاضع١. نب٠ً ايٛتٔ بٗا مبطٸ

ٌ إٔ  ساَددددددس آٍ عبددددددساهلل. أ ٜٚعتكدددددس   ذبكٝددددددل عًدددددد٢ ايعُددددد

 ايددر ازبددٛز٠, َعدداًٜ أعًدد٢ تطبٝددل ٜطاعددٞإٔ  ػبددب اشبكدكدد١

 زقٝددل؛ بؿددهٌ اشبسَدد١ تعطٜددـ اغددتطعٓا نًُددا تددتًدٸل ًب أْٓددا 

 .ٚظباع١ ظباسٶا أنجط اشبكدك١ ناْا

ـ  أعدطف  ٫: احملٝا َػاعس. ٚقاٍ ز ٕ  ْطًدل إٔ  يٓدا  نٝد  ايعٓدا

إٔ  زٕٚ ايعداّ,  ايكطاع َ٪غػات ع٢ً ٜػتٛيٞإٔ  اشبام يكطاعٓا

ٝٽدددا   _ َٓتدبددد١  بطىباْٝددد١  َ٪غػدددات  يدددسٜٓا  ٜهدددٕٛ  ٚشات _ٚيدددٛ دع٥

 َٚبٝؿتٗددا  كبدداضؽ  َددسْٞ صبتُددع  َٚ٪غػددات ٚاغددع١,  قدد٬سٝات

 ٖددصٙ ضباغددب١ ًب زٚضٖددا ٚكبدداضؽ احملاغددب١, ًب ٚاغددع١ بؿددؿاؾ١ٝ

 .. َٚػا٤يتٗا اىب٪غػات

 ؾددطنات ًب ايؿػدداز َُبدداٖط َددٔ ايهددجً ْؿددٗس ايٝددّٛ عبددٔ

 .. ا٫نتتدا   سسٜج١ ؾطنات أْٗا َع اٱؾ٬ؽ,إفب  اْتٗا نج٠ً

إٔ  سكدددٛقِٗ, ندددٝاع أٚ اىبهتتدددبـب أغدددبا  إؾددد٬ؽ أٖدددِ  ٚأسدددس

 زٕٚ ايؿدددطن١ قبٝعاْٝددد١ ايعبدددح كبدداضؽ  ناْدددا إزاضتٗدددا صبددايؼ 

 .. سػٝب

 ايدر  ايػد١٦ٝ  ا٭َجًد١  اشبكدكد١ بعدض   َٛندٛع  ًب ٜكًدل  َٚا

ٚيدد٬ٓسِب  ... ايؿددطن١ بأقددٍٛ ايت٬عددب إثددط يًُػدداُٖـب سددسثا
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 ايسٚيدد١ يهددٔ خػددطٚا؛ سٝددح اىبتهاًَدد١؛ ىبػدداُٖٞ َددا دددط٣ ٬ًَددج

ٛٸنددددتِٗ, َعددددـب بتٛدٝدددد٘  َػدددد٪ٚيٞ أخطددددا٤ ايسٚيدددد١ ؾتشًُددددا ع

 ....!!ايؿطن١

 اىبعًَٛددات ٚناْددا ي٬نتتددا , اىبعذددٌ تددطح   2008 ًٚب

ٞ ..  ع٬ُقد١  بأْٗا تٛسٞ ايؿطن١ عٔ ٕ  322 ؾٗد  38ٚ غدِٗ,  ًَٝدٛ

ٍ  ايتُٗدٛا إٔ  عايٝد١ ..اخل, َٚدا   أضباسٗا ٚناْا ََٛبـ, أيـ  أَدٛا

عبدٛ   عًد٢  أضباسٗدا  ًب ا٫غبؿاض بسأ بايتساٍٚ؛ ٚبسأت ا٫نتتا ,

 أَدددددٛاٍ ٚدبُٝدددددس ايتدددددساٍٚ, إٜكددددداف   4234 ًٚب...  َتػددددداضع

 ٭قشابٗا. دسٜس ٫ 2016  ٚست٢ ايتاضٜذ شيو َٚٓص اىبػاُٖـب,

ٕ  ساَدددددس. ز ٚأندددددس  ٖٓددددداى ايؿدددددطاضٟ ندددددطٚض٠ إٔ تهدددددٛ

 ٜكدددددـ ٚإٔ ٚايكدددددطا١َ, ٚاسبٝازٜددددد١ بايؿدددددؿاؾ١ٝ تتػدددددِ قدددددٛاْـب

 سُبدددد٠ٛ ٖٓدددداى تهددددٕٛ ٫ حبٝددددح ايبٴعددددس ْؿػدددد٘؛  عًدددد٢ ازبُٝددددع

 تػًددب غددًبٝاتٗا تهددٕٛ قددس حبذددر اٯخددطٜٔ سػددا  عًدد٢ ٭سددس

 اٱزاض٠, صبًددددددؼ ٚتددددددأثً تهددددددٜٛٔ َٓٗددددددا إػبابٝاتٗددددددا, عًدددددد٢

اىبُٓبُدددددد١  اهل٦ٝددددددات ٚقدددددد٠ٛ أخددددددط٣, َٝددددددعات عًدددددد٢ ٚاسبكددددددٍٛ

 :َهدددد٢ ؾُٝددددا شيددددو عًدددد٢ َجدددداٍ أٚنددددض ٜهددددٕٛ ٚقددددس ٖٚٝبتٗددددا.

 ٚاشبطدددددددٍٛب َٚٛبددددددداًٜٞ, ظٜدددددددٔ َدددددددع ايػدددددددعٛز١ٜ ا٫تكدددددددا٫ت

 .ْٚاؽ مسا َع ايػعٛز١ٜ

 ايتٛدٸدد٘ يعددٌ يهددٔ بددبٌب٤؛ تتشددطى اشبكدكدد١ ٚبطأٜدد٘, ؾدد ٕ

 اىبطسًدد١ غددًبٝات ٜتذدداٚظ ايددٛتي ايتشددٍٛ ٚبطْدداَر يًكٝدداز٠ ازبسٜددس

 ايتذطب١. تًو َٔ ٜٚػتؿٝس ايػابك١,

 عًُٝددد١ ًب تدددٓذض مل اىبًُهددد١إٔ  اىبطؾدددس عدددسْإ. أ ٜٚعتكدددس

ٍ  غدابًكا,    اٱؾداض٠ إيٝٗدا   عسٜس٠ ٭غبا  اشبكدك١؛  شيدو  َٚجدا

 .  ايػعٛز١ٜ ا٫تكا٫ت ؾطن١
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 ع٬قد١  ٫ ايكطداع  أٚ اشبكدكد١  ٖدصٙ  ًب ايٓذاح عسّ ٚتكِٝٝ

 ٘  ًب ا٭نددرب تعدسٸ  ايدر  ا٫تكدا٫ت,  يؿدطنات  اىبايٝد١  بايعا٥دسات  يد

 ايؿدطنات  َٔ ايهجً , َٖٚٛا زؾع ARPU ْػب١ بػبب ايعامل

 غددعطإٔ  يسضددد١ ايػددعٛز١ٜ؛ ايػددٛم زخددٍٛ ًب إفب اىبٓاؾػدد١ ايعاىبٝدد١

ٝٽددددا ا٭غًدددد٢ ناْددددا ا٫تكددددا٫ت ضخددددل  ا٭ٚفب ايتذددددطبتـب ًب عاىب

 .  ٚايجا١ْٝ

ٌ  اىبًُهد١  دعًدا  اير ٚا٭ٖساف  ايتدكدٝل  عًُٝد١  ًب تدسخ

 إزاض٠ يكدددعٛب١ اىبًُهددد١ إزضاى عددداّ؛ بؿدددهٌ ا٫تكدددا٫ت يكطددداع

ٝٽددا, ا٫تكددا٫ت صبدداٍ ًب اىبتػدداضع١ ايتكٓٝدد١ ٍ  َددٔ عاىب  ٚظاض٠ خدد٬

ٟ  ٫ مبهٓٗا َرت١ًٖ ٍ  بدأ ٔ  سدا ٍ  َد ِ  ا٭سدٛا  َتكسَد١  خدسَات  تكدسٜ

 ٖددصا ًب ايتكددسٸّ عًدد٢ اىبًُهدد١ سددطمإفب  إندداؾ١. غددطٜع بؿددهٌ

٘  ض٥ٝؼ؛ بؿهٌ اجملاٍ ٞ  نبٝدع  مبدؼٸ  قطاعٶدا  يهْٛد  اسبٝدا٠  َٓداس

 بؿددهٌ عًٝٗددا ٜٴعتُددس ٚايعؿددطٕٚ اسبددازٟ ايكددطٕ ًب ا٭َددِ ٚتطددٛض

 .ض٥ٝؼ

ٌ  ًب ا٫تكا٫ت ؾطن١ تٓذض مل -  قُٝد١  ٚبٓدا٤  اىبعطؾد١,  ْكد

 َدددع بٓا٥ٗدددا ًب عًُدددا ايدددر ايع٬ُقددد١ يًُؿددداضٜع َهددداؾ١

 .عاىب١ٝ ؾطنات

 عاىبٝدد١ بؿددطنات تػددتعـب ا٫تكددا٫ت ؾددطن١ تددعاٍ َددا -

 .تٛادٗٗا َؿه١ً نٌ ًب هلا سًٍٛ يتكسِٜ

ٔ  ايعسٜس ايؿطن١ ؾكًا - ٕ  سٝدح  اىبدَٛبؿـب؛  َد  عدسز  ندا

 ايعسز بٗصا ا٫غبؿاض ٖسؾٗا ٚنإ أيـ,  43 ََٛبؿٝٗا

 .  ََٛبـ آ٫ف 32 ايد زٕٚ َاإفب 

 ب ْؿددا٥ٗا, ٖددٞ تكددّٛ ٚتٓٝدد١ بددطاَر ايؿددطن١ تددسعِ مل -

 .ٚتطٜٛطٖا ٚإزاضتٗا,
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 ايؿددددطنات َددددٔ نددددايهجً ضٜعٝدددد١ ؾددددطن١ ا٫تكددددا٫ت

ْٶددددا, بددددايؿطض تددددأتٞ ايعكددددٛز َٚعُبددددِ ايٛتٓٝدددد١,  بػددددبب أٚ أسٝا

 َطسًدد١ ًب ايددٛظاض٠ َددٔ ٚضثتٗددا ايددر ايهددب٠ً ايؿددطن١ يبتًهددات

 Infrastructure. غابك١

ٌ  اىبطاقبد١؛  عًُٝد١  تٴهدبٌب  مل  اهلددسفإٔ  تدسضى  ايؿدطن١  زبعد

 ٚإػبدداز ا٭عُدداٍ ٚتطددٜٛطٙ, بدداجملتُع ايطقددٞ ١اشبكدكدد ٖددصٙ َددٔ

 ايدطبض  عًد٢  ايرتنٝدع   . ي٬غدتُطاض  اىبايٞ ايطبض ٚأٜهٶا ٚايؿطم,

 قددطاضأٟ  ًب $ إفب ايددد تُٓبددط ايؿددطن١ , َٖٚٛددا دعددٌ ؾكددٌب اىبددازٟ

 .تتدصٙ

ٍ  ٖٚٓداى  ً  إؾدها ٔ  اهلدسف  ذبسٜددس ًب ندب  اشبكدكدد١, َد

 ٚيددٔ دددسٽا, نددب٠ً إؾددها٫ت ًب تددسخٌ اىبًُهدد١ غددٝذعٌ َٖٚٛددا

 .باُٖب١ بتهايٝـإ٫  َٓٗا اشبطٚز تػتطٝع

 ا٫تكددددا٫ت اىبددددعضٚع إٔ ؾددددطن١  هبٝددددس. ز ًب سددددـب ٜددددط٣ 

ٝٽددددا ألبٛشدٶددددا يٝػددددا ايػددددعٛز١ٜ  ١اشبكدكدددد دبطبدددد١ يتكٝددددِٝ َجاي

ٝٽددا ٭ْٗددا باىبًُهدد١؛  سهَٛٝٽددا, بٛقددؿٗا َطؾًكددا  تٴددساض َاظايددا ؾعً

ٔ  ٪٠٧ كبًو ايسٚي١ ًب ايتعٝٝٓات؛ يهٕٛ خاق١ ٌ  ا٭غدِٗ,  َٹد  ٚيعد

 يٓذدددداح َجدددداٍ أؾهددددٌ  اىبكددددطًب ايكطدددداع خبكدكدددد١ دبطبتٓددددا

 نٓددا ًب اىبًُهدد١. ٚإشا اىبكددطؾ١ٝ ايكددٓاع١ ٚتطددٜٛط اشبكدكدد١,

 اىبكدددطؾ١ٝ؛ ايكدددٓاع١ ندددبً ًب خكدكددد١  سدددس  إفب ظبشٓدددا قدددس

ٔ   بايكدسض  َد٪ًٖـب  ؾ ْٓا إزاضتٗا؛ اغتك٬ي١ٝ حبهِ  ايٓذداح  ْؿػد٘ َد

 .ا٭خط٣ ايكطاعات خكدك١ ًب

ٟٻ: ايكدددبإ غدددامل ضبُدددس. ز ٚقددداٍ  عًددد٢ ندددبً ذبّؿدددِب يدددس

 ايددددٓؿٌب ٚاغددددتدطاز اغتهؿدددداف) ا٭ٚيٝدددد١ ايعًُٝددددات خكدكدددد١

Upstream )ٝٽددا, ٚقٛتٗددا اىبًُهدد١ دددٖٛط٠ ؾٗددصٙ. أضاَهددٛ ًب  زٚي
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 ايعكددس خدد٬ٍ ا٭قددٌ عًدد٢ دددسٽا َُٗدد١ عًٝٗددا اسبهَٛدد١ ٚغددٝطط٠

 .ايكازّ

 ؛(٪32-7) ضبددسٚز٠  اىبكرتسدد١ ايتدكددٝل ْػددبإٔ  قددشٝض

ٌٸ ًب اىبتػدددداضع١ يًعٜدددداز٠ قابًدددد١ يهٓٗددددا  اٱقدددد٬سات بطْدددداَر َبدددد

 زخددٍٛ تػددٌٗٝ ٚ  ا٭غددِٗ, غددٛم تٛغٸددع َددا َٚتدد٢ ا٫قتكدداز١ٜ,

 ٚايسٚيٝدد١ احملًٝدد١ ؾايهددػٍٛب. أنددرب بؿددهٌ ا٭داْددب اىبػددتجُطٜٔ

 ,"ازبدددٖٛط٠"  هلدددصٙ ربكدددٝل َدددٔ عبدددٛ َعٜدددس ندددب٠ً غدددتهٕٛ

 ٚايتٛغدع١,  اٱْتداز  قدطاض  عًد٢  غدٝططتٗا  اسبه١َٛ تؿكس ٚتسضػبٝٽا

 .ا٭ٚبو ْٗا١ٜ بايتايٞ ٚتٴعًٔ

 ,(Downstreams) اي٬سكددددد١  ايعًُٝدددددات أ٩ٜدددددس ربكدددددٝل

 احملًٝد١  عًُٝاتٗدا  أضاَهٛ ًب ًَه١ٝ تؿٌُ قابه١ ؾطن١ ب ْؿا٤

 تدطح  ٜٚتِ ٚغًٖا, تٚبرتٚنُٝٝا٥ٝا تهطٜط َكاًب َٔ ٚايسٚي١ٝ

 .ايؿطن١ ٖصٙ َٔ ٪7 ايد ْػب١

 ا٭ندرب  يًٓػدب١  ايسٚي١ اىبطؾس: إٕ كبًّو عسْإ. أ ٚبسٚضٙ قاٍ

 ا٭ٖساف يتشكٝل ايؿطن١ َكًش١ ؽبسّ أَطٶا ٜعسٸ ا٫تكا٫ت؛ ًب

 ْكددٝب هلددا ٜهددٕٛ ايؿددطن١ دعددٌ ا٭َددط ٖٚددصا أؾهددٌ, بؿددهٌ

 .ضحب١ٝ ا٭نجط ايع٬ُق١ اىبؿاضٜع ًب ا٭غس

 ٖددٛ اىبطاقددب  اٱزاض٠ صبًددؼ ٜهددٕٛإٔ  اىبؿددطٚض َددٔ ٚنددإ

ٕ   ايؿدطن١  ٚزؾدع  اشبكدك١, أٖساف يتشكٝل  َٓتذد١  ستد٢ تهدٛ

ٍ  ٚايتطٜٛط, ٚايبشح, يًُعطؾ١, ٟ  ٚايتشدٛ ٟ  ايتذداض  ؼبدسخ  مل ايدص

 .صبٗٛي١ ٭غبا 

ٔ  اشبكدكد١  قعٛب١ ٚربتًـ ٌ  بػدبب  ٯخدط؛  قطداع  َد  عٛاَد

 ايبؿدددددط١ٜ,  ٚايكددددد٣ٛ  ايتشتٝددددد١,  ايبٓٝددددد١  ًب ٚتعكٝدددددسات  ندددددجً,

 .أخط٣ ٚذبسٜات ٚاٱَهاْات,
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٘  أٚ اىباز١ٜ ا٭ضباح ٖٓا اىبكٝاؽ ٌٖٚ ٔ  ايكطداع  ٖدصا  َا ٜٓتذد  َد

 يًُٛاتٓـب؟ ٚخسَات َعطؾ١

 َددا ػبعًٓددا  ٖٚددصا ايعددامل؛ ًب ا٭عًدد٢ ؾٗددٞ يٮضبدداح ٚبايٓػددب١

 ًب ٚتطبٝكاتٗا اشبكدك١ ىبؿّٗٛ نج٠ً َؿانٌ ٖٓاىإٔ  ْسضى

 .اىبًُه١

ٌ  ايػدعٛز١ٜ  اىبكاضفإٔ  أعتكس ٫ ٔ  أؾهد  ايعاىبٝد١؛  قطٜٓاتٗدا  َد

 ٚانددش١ ٚربككددات أٖددساف هلددا ايعاىبٝدد١ اىبكدداضف بددايعهؼ بددٌ

 .ايهب٠ً ٚا٭ضباح اىبعطؾ١ هلا دبي

 ٫ تكّٛ: احمل١ًٝ ٚايبٓٛى

 .ايع٬ُق١ ٚأضباسٗا تتٓاغب ادتُاع١ٝ قبؿاضٜع -

 ايػددددٛم ًب عُددددل عٓددددسٖا عاىبٝدددد١ َكددددازض عًدددد٢ تعتُددددس -

 .ٚخ٬ؾٗا MEED َجٌ َٓٗا أنجط ايػعٛزٟ

 .اىبُٝع٠ ايكطاعات ىبعطؾ١ ايػٛم؛ حبٛخ ًب ٫ تػتجُط -

 .ازبسٜس٠ يًُؿاضٜع ازبط٤ٟ اىباٍ ضأؽ ًب تػتجُط ٫ -

ـ  يًدكدك١؟ ا٭ٖساف ذبسٸز نٝـ أعًِ ٫ ٚسكٝك١  ٚنٝد

 ايػددابك١ ايتذدداض  زضاغدد١ َددٔ ٫بددس. غًطدد١ , ٚأ٫ تهددٕٛ غتهددبٌب

 ايتذددداض  زضاغددد١ ٚندددصيو ايتطبٝكدددات, أؾهدددٌ ىبعطؾددد١ ايعاىبٝددد١؛

 ٖدددصٙ عًددد٢ اٱقدددساّ قبدددٌ يدددسٜٓا ايككدددٛض أَدددانٔ ىبعطؾددد١ احملًٝددد١؛

ٌ  قدسضتٓا  يتذطبد١  pilot ٖٓاى ٜهٕٛإٔ  . ٫بس.ايهب٠ً اشبط٠ٛ  قبد

 .ايتٛد٘ ٖصا تعُِٝ

اسبُدٛز ًب تعكٝبد٘: ٫    قداح  بٔ اهلل عبس. ز َٚٔ ْاسٝت٘ قاٍ

 ٚأ١َٝٓ, ٚادتُاع١ٝ, اقتكاز١ٜ, عسٜس٠ َٓاؾع يًدكدك١إٔ  ؾو

إفب  تٗددسف ٚتٛدٗددات نددٛابٌبإفب  اغددتٓازٶا تطبٝكٗددا دددط٣ َددا إشا

ُٶددا اىبكسَدد١, اشبددسَات َػددت٣ٛ َددٔ ايطؾددع  ي٬قتكدداز َٚدد٪اظض٠ ٚزع

 . ايٛتي
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 ٚغٝاغدددٞ, اقتكدددازٟ َُٓبدددٛضٜٔ: يًدكدكددد١إٔ  َٚعدددطٚف

 ٔ  اغددتػ٬ٍإفب  اشبكدكدد١ عًُٝد١  تٗددسف ا٫قتكدازٟ:  اىبُٓبددٛض ؾُد

 بتشطٜدط  ٚشيدو  أعًد٢؛  ٚإْتاد١ٝ بهؿا٠٤ ٚايبؿط١ٜ ايطبٝع١ٝ اىبكازض

 ايككد٣ٛ,  ايهدطٚض٠  سا٫ت ًبإ٫  اسبه١َٛ تسخٸٌ ٚعسّ ايػٛم,

ٔ  ٚاسبسٸ ايػٛم, اغتكطاض يهُإ ضبسٚز٠؛ أزٚات ٚعرب  تكًباتد٘.  َد

 زٚض اختدددعاٍإفب ٜدددسعٛ  ؾايتدكدددٝل ايػٝاغدددٞ: اىبُٓبدددٛض َدددٔ أَدددا

 ايددددسؾاع, َجددددٌ أغاغدددد١ٝ, صبددددا٫ت عًدددد٢ يٝكتكددددط اسبهَٛدددد١؛

 ؾددد ٕ يدددصا ا٫دتُاعٝددد١؛ ٚاشبدددسَات ايدددساخًٞ, ٚا٭َدددٔ ٚايكهدددا٤,

ٍ  بٝدع  عًُٝد١  ع٢ً اىبكتكط ايهٝل َؿَٗٛ٘ ٜتذاٚظ ايتدكٝل  أقدٛ

 ٚادتُاعٝددد١, اقتكددداز١ٜ, ْكًددد١ قبجابددد١ يٝهدددٕٛ ًَهٝددد١؛ ْكدددٌ أٚ

 .اسبه١َٛ يسٚض دسٜس٠ ٚؾًػؿ١ نب٠ً, ٚغٝاغ١ٝ

 ٚا٭دٓبٝدد١, احملًٝدد١ ا٫غددتجُاضات زبددص  ٚغدد١ًٝ ٚايتدكددٝل

ٗٶددا ايتدكددٝل مبٝددع َٚددا  عًدد٢ ٜػدداعس أْدد٘ اقتكددازٜٽا بٛقددؿ٘ تٛد

ِٸ َٚٔ ا٫قتكاز؛ ًب اهلٝه١ًٝ اٱق٬سات ًب اٱغطاع  ب١٦ٝ إػباز ث

 أْددد٘ ايتدكدددٝل بدددطاَر َدددٔ ٚاىبتٛقدددع داشبٝددد١. أنجدددط اغدددتجُاض١ٜ

إفب  ٜدد٪زٟ يبددا ا٫غددتجُاض١ٜ؛ ايؿددطم َددٔ اىبعٜددس تتبددعإٔ  ٜؿددرتض

 نؿددا٠٤ أنجددط صبددا٫ت ًب اغددتجُاضٖا ٚسػددٔ اىبددسخطات, تددٛتـب

 .َطزٚزٶا ٚأع٢ً

 ٭ٟ ايتدكددٝل عًُٝددات قبددٍٛ إٔ ايتأنٝددس َددٔ ٫بددس ٖٚٓددا

خكدكدددتٗا؛  ًب ٚتطغدددب اسبهَٛددد١, كبتًهٗدددا خسَددد١ أٚ غدددًع١

 َبددددسأ ٭ٕ ايػددددٛم؛ ًب ؾددددٗط٠ ٚشات َٓتذدددد١ تهددددٕٛإٔ  ٜؿددددرتض

 ٚيٝػدددا ايٓادشددد١ اىبٓتذدددات بٝدددع خددد٬ٍ َدددٔ ٜتدددأت٢ ايتدكدددٝل

 . اشباغط٠
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 ايهًددٞ ا٫عتُددازإٔ  ٬ْسددِب ايػددعٛز١ٜ ايعطبٝدد١ اىبًُهدد١ ًٚب

٘  ٫ ؾو ا٫عتُاز , ٖٚصا ايٓؿٌب إْتاز ع٢ً ٌ  أْد  ٭ٟ خطدٛض٠  ٜٴؿدّه

 يًتصبددص  بددٌ ؾشػددب؛ ايددبرتٍٚ ْهددٛ  َددٔ ربًٛؾددا يددٝؼ صبتُددع؛

ٝٶدا؛  ْؿدٗسٙ  َٖٚٛدا  اىبٓدتر,  هلدصا  ايػعطٟ ٕ  ٚهلدصا  ساي ٘  ؾد  إفب  ايتٛدد

ٞ  اىبطسًد١,  ٖدصٙ  ًب َٴًّض َطًب اشبكدك١ ٛٽا   تؿدٗس  َطسًد١  ٖٚد لبد

ٝٽا ٔ  ٬ًؾه َهططزٶا, غهاْ  عًد٢  اشبسَٝد١  ايكطاعدات  إزاض٠إٔ  عد

 ضؾدع  ًب تٴػِٗ دباض١ٜ عك١ًٝإفب  ا٭خط٣ ٖٞ ذبتاز اشبكٛم ٚد٘

 .يًب٬ز ايكَٛٞ ايسخٌ ٚنصا احملًٞ, ايٓاتر

 عًُٝدددات ًب ايتٛغدددع عًددد٢ ععَٓدددا َدددا إشا اىبطسًددد١ ٖدددصٙ ًٚب

ٕ  ايتدكددٝل؛  ٔ  ؾدد   ايتعًدددِٝ,) ربكٝكددٗا:  اىبؿددرتض  اجملدددا٫ت َدد

 تتطًددب صبددا٫ت ؾٗددٞ ,(ايبًسٜدد١ اشبددسَات َددٔ ٚبعهٶددا ٚايكددش١,

 أْٗددا عددٔ ٬ًؾهدد اىب٪ًَدد١, اشبددسَات َػددت٣ٛ َددٔ ٚايطؾددع ايتطددٜٛط,

 . ًَشَٛب بؿهٌ خسَاتٗا ًب تتس٢ْ بسأت قطاعات

إٔ  ٫بددس َطددد٠ٛ؛ شا ؾٛا٥ددس ٜهددٕٛ ستدد٢ عاَدد١ ٚايتدكددٝل

 شيدو  َٚٔ ا٭ٚفب, بايسضد١ ٚاقتكاز١ٜ ادتُاع١ٝ َهتػبات ؼبّكل

 : يًشكط ٫ اىبجاٍ غبٌٝ ع٢ً

 . ايسٚي١ ىبٛاتي عٌُ ؾطم تٛاؾط -1

ٔ  ايطؾدددع  -2  غدددًع  ٚتدددٛاؾط  اىبكسَددد١,  اشبدددسَات  َػدددت٣ٛ  َددد

ٍ  ًٚب اىبػدت٣ٛ,  عايٝد١  ٚخسَات  ٚبأغدعاض  ازبُٝدع,  َتٓداٚ

 . تٓاؾػ١ٝ

ِ  ا٫ستهاض ؾو -3 ٌ ) غٝاغد١  عًد٢  ايكدا٥ ٟ  ايٛنٝد  (اسبكدط

 . يًػٛم َٛغعٶا ذبطٜطٶا َا ٜعي

 ٚايبًسٜد١  ٚا٫دتُاعٝد١,  ا٭١َٝٓ, يًؿ٪ٕٚ اسبه١َٛ تؿطٸؽ -4

 َكدددداح عًدددد٢ ايعدددداّ ٚاٱؾددددطاف ٚاىبتابعدددد١ اٱؾددددطاق١ٝ,

 . اىبطًٛبـب ٚا٫ظزٖاضيًُٓٛ  ذبكًٝكا ايسٚي١؛
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 ّ  دددددداٖعٕٚ اىبدددددطٟ أْٓدددددا غدددددامل. ٚبكدددددؿ١ عاَددددد١, ٜعتكدددددس 

ٔٸ إٔ ٫ٚ يًدكدكدددد١,  ًب غددددتٓذض سكٝكٝدددد١ خكدكدددد١أٟ  ٜٴُبدددد

 بعددددض ًب نددددٝل ْطددددام عًدددد٢إ٫  اسبانددددط؛ ايٛقددددا ًب اىبًُهدددد١

 هلددا سكٝكٝدد١ ضأمسايٝدد١ زٍٚ خٴكدكددا ايددر ٚايددسٍٚ. ايكطاعددات

 ٚادٗدددا شيدددو َٚدددع َهتًُددد١؛ ُْٚبُٗدددا سدددط٠, ٚأغدددٛاقٗا قدددطٕٚ

 .قعٛبات

 َددداظاٍ يدددسٜٓا ايعُدددٌ ؾػدددٛم اىبًُهددد١, ًب يٓدددا بايٓػدددب١ أَدددا

 ايتشتٝد١  ٚايبٓٝد١  سكٝكدٞ,  ٚتدي  خدام  قطداع  يسٜٓا ٚيٝؼ ,٬ًطبت

ٛٸض, تدددٛض ًب َاظايدددا إفب  حبادددد١ َاظايدددا ايٛتٓٝددد١ ٚايعُايددد١ ايتطددد

 ِ  اشبددرب٠ ٫ٚ ايكدسض٠  اشبدام  ايكطداع  يدس٣  ٚيدٝؼ  ٚايتدسضٜب,  ايتعًدٝ

 إَا َِٓٗ ايهجً بًسْا ًب اشبام ايكطاع ٚأقشا . ايتسضٜب ع٢ً

 ايبًدددس, بأُْبُددد١ ايجكددد١ عدددسّ عًدددِٝٗ ٜػًدددب أٚ َتػدددرتٕٚ, ُٖٚٝدددٕٛ

ِ  ٜٚٓدسض  اشبداضز,  ًب َٛزع١ أغًبٗا ًب ٚأَٛاهلِ ٔ  َدٓٗ ٘  يدٝؼ  َد  يسٜد

ٍٕ؟ بًس دٛاظ  !ثا

 اسبهَٛددد١ خػدددطت  خكدكدددتٗا إشا ايٓادشددد١ ٚايكطاعدددات

 !أسس ٜؿرتٜٗا ئ ايؿاؾ١ً ٚايكطاعات ايسخٌ, َٔ اىبعٜس

 ايسٚيد١  ت٪غدؼ ( إٔ قا٥ُد١  ايؿطقد١  ظايدا  َٚدا ) ا٭دسض ٚنإ

 ايتَٛبٝددـ عًدد٢ قددازض٠ اجملددا٫ت, طبتًددـ ًب سهَٛٝدد١ ؾددطنات

 ايٛتٓٝد١  ؾايعُايد١   بايتسضٜر. َٓٗا ايٓادض ربكدل ثِ ٚايتسضٜب,

 ايعُدددٌ, ضأؽ عًددد٢ اىبٗدددي ٚايتدددسضٜب ايؿدددي إفب ايتعًدددِٝ حبادددد٘

ٌ  غدًٛنٝات  عًد٢  إفب ايتعٛز ٚحباد١  ؛ ٫ٚ ٜتدأت٢  ٚا٫ْهدباٍب  ايعُد

 .ق١ٜٛ نرب٣ ؾطنات هلا ٚت٪غؼ تعضعٗا عٌُ بجكاؾ١إ٫ ٖصا 

 ايتذع٥ددددد١, قطددددداع ًب ايتَٛبٝدددددـ ىبؿددددده١ً اسبًدددددٍٛ ٚأسدددددس

 ؾدطنات  تأغٝؼ ًب ٜهٕٛ قس ٚاىبٛاق٬ت؛ ٚايٓكٌ ٚاٱْؿا٤ات,
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ـ  يًسٚيدد١,  يبًٛندد١  ٚتٴددسضٸبِٗ,  صبعٜدد١  بطٚاتددب  ايػددعٛزٜـب  تَّٛبدد

٘  ًٚب ا٭عُدداٍ. بددبعض ٚتكددّٛ ٚٸز ايٛقددا ْؿػدد  اشبددام ايكطدداع تٴددع

 عٌُ َٚبطٚف صبع١ٜ, بأدٛض اىبسضب١  ايػعٛز١ٜ ايعُاي١ َٔ حبادت٘

 سايددد١ ًب ايبدددسٌٜ ٚتدددّٛؾط ايعُدددٌ, دٗددد١ أَددداّ ٚتهدددُِٓٗ َٓاغدددب١,

 .ايؿؿٌ

 بعدددس اشبكدكددد١ َٛندددٛع ْتٓددداٍٚ: اسبددداضثٞ خايدددس. أ ٚقددداٍ

 تٛيٝدددس َدددٔ ٚإخؿاقاتٗدددا ايٓػددد  ظباسٗدددا ٜجُدددط مل غدددابك١ دبدداض  

 ُْبدداّ َددع قبددا ٜتؿددل ايػددعٛز١ٜ؛ ايعطبٝدد١ يًًُُهدد١ اىبجددايٞ ايُٓددٛشز

 ٚايدددٛعٞ اىبعدددطًب ٚاىبػدددت٣ٛ ايؿدددعب ٚتكايٝدددسٙ,  ٚقدددِٝ اسبهدددِ,

 ايكددددطاضات ٖددددصٙ يٓتددددا٥ر اشبانددددع١ ا٭دٝدددداٍ يددددس٣ ا٫قتكددددازٟ

 ٫سك١. ٭دٝاٍ اىبتعسٸٟ ا٭ثط شات ا٫غرتاتٝذ١ٝ

 اشبكدكدد١ أُٖٝدد١ َددع َٛادٗدد١ ًب ٜهددعٓا ٖددصا إٔ ٚأعتكددس

 ا٫قتكدددداز َددددع ٚتساخ٬تدددد٘ اىبؿٗددددّٛ ٚزضاغدددد١ غددددعٛزتٗا, ٚأُٖٝدددد١

 ًب ٚا٫َتدددساز اٱزاضٜددد١, ٚايعًدددّٛ ا٫قتكددداز عًدددِ َٚدددع ايػٝاغدددٞ,

 .ايعا١َ ٚايػٝاغات ا٫دتُاع١ٝ ايعًّٛ

 َددددٔ َطندددد١ٝ ْتددددا٥ر عًدددد٢ اسبكددددٍٛ دددددسٽا ايكددددعب َٚددددٔ

ٛٳزٳ٠  بػٝدا   اشبكدك١, ّ  غٳدع  عًُاْٝد١  أُٖٗدا  أغدبا ,  يعدس٠  اىبؿٗدٛ

 ُْٚبطٜددددات ايػٝاغددددٞ, ا٫قتكدددداز بُٓبطٜددددات ٚاضتباتدددد٘ اىبؿٗددددّٛ,

 تًددددو بددددـب اسبددددسٟ ٚايتهدددداض  اىبايٝدددد١, ٚايػٝاغددددات ا٫قتكدددداز

ٔ  سدطز  َٛقـ ًب ٜهعٓا ايصٟ ايُٓبطٜات؛  ايُٓبطٜدات,  ٖدصٙ  تدبي  َد

ٛٸضت ْؿددأت ايددر ٚايعًُاْٝدد١ ا٭ًٖٝدد١ يًُٓكددات اعتبدداض زٕٚ  ًب ٚتطدد

 .  ايُٓبطٜات تًو ب٦ٝاتٗا

 ًب ٚا٭قدددٍٛ ايٓكدددسٟ ا٫ستٝددداتٞ ٚغدددعاض٠ اىبايٝددد١, ٚاىبددد٠٤٬

 ا٫قتكدداز ْٛعٝدد١ إزضاى عددٔ ايباسددح ٜهددًٌ قددس اىبًُهدد١؛ اقتكدداز
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ٝٽددددا بٛقددددؿ٘ اقتكددددازٶا  ايػددددعٛزٟ؛  َػددددًُات عًٝدددد٘ ٫ تٓطبددددل ضٜع

 ٖٚددٛ ًب ٚغًٖدا.  ٚاؾددرتان١ٝ ضأمسايٝد١  َددٔ ا٫قتكداز١ٜ  ايُٓبطٜدات 

 ايػدددعٛزٟ ا٫قتكددداز أظَدددات ّٚيدددس ايدددصٟ ايدددط٥ٝؼ ايػدددبب ُْبدددطٟ

 أعددساز ٚتهدددٸِ ٚايتػددرت, ٚايبطايدد١, ايعكدداض, غدد٤٬ َددٔ اسبايٝدد١

ّ  ا٫دتُاعٝد١.  اسبٝدا٠  ًب ٚايتدسٖٛض  ا٭دٓب١ٝ, ايعُاي١  ٚايسٚيد١  ٚايٝدٛ

 اىبكداح  ٚتعدٝـب  ؾدطظ  ايٛادب َٔ أض٣ اشبكدك١, إفب تبي تُٓبط

ٔ  إفب ذبكٝكٗدا  ُْٓبط اير ٍ  َد ٌ  ْٚتتبعٗدا  اشبكدكد١,  خد٬  بؿده

 اىبكدداح َؿددطزات نبٝددع عًدد٢ ذبدداؾِب َػددتك١ُٝ, َٚٓٗذٝدد١ عًُددٞ

 . ٚايؿعب ايسٚي١ إيٝٗا تتطًع اير

ٛٳزٳ٠  ؽبدددلٸ ٚؾُٝدددا ّ  َدددٔ ٚتٗدددصٜبٗا  اشبكدكددد١ غٳدددع  اىبؿٗدددٛ

ٟ  ايعًُداْٞ,  ٚاىبهُٕٛ  ًب يًؿدعب  ايٛاغدع١  اىبؿداضن١  ٜؿدرتض  ايدص

 يًجددطٚات ايعاَدد١ ٚاىبًهٝدد١ ايعاَدد١, ٚايػٝاغددات ايكددطاضات قددٓاع١

 سٝدداز غددًط١ َددٔ اىبػددتُس٠ ٚاحملاغددب١ ايطقابدد١ ٜٚؿددرتض ٚا٭ضض,

 إٔ أعتكدس  اسبه١َٝٛ؛ ا٭دٗع٠ عٔ غًطتٗا ٚاغتك٬ٍ ايطقاب١ ُْبِ

 ٜعددسٸ ايهددأَ بٛاقعٝد١  هلددا ايٛقددٍٛ َػداض  ٚضغددِ اىبكدداح, ذبسٜدس 

ٔ   بس ٫ٚ يًدكدك١. ايتدطٌٝب َطس١ً ًب ايٛسٝس  اٱؾداض٠  أٜهٶدا َد

 يًعًددِ ٚايتؿددطٜع ايتدطددٌٝب ًب اىبؿدداضنـب َددٔ ايتٛانددع أُٖٝد١  إفب

 عًد٢  تٓطبدل  ٫ اير باىبػًُات ا٭خص زٕٚ ايؿعب, ٚخس١َ ٚايٛتٔ

 .  ايػعٛزٟ ايٛنع

 ض٥ٝػدد١, ضبدداٚض ث٬ثدد١ ًب تددتًدٸل اىبكدداح ؾدد ٕ ُْبددطٟ ًٚب

ٖٞٚ: 

ً  عدب٤  َٔ ايسٚي١ ربًٝل - ٔ  ايدر  يًددسَات  ايتػدٝ  مبهد

ٞ  ٚعددب٤  أؾهددٌ إٔ ت٪زٜٗددا جبددٛز٠   يًدكدكدد١  سهددَٛ

ٔ  ْٚؿكات٘ اسبهَٛٞ ازبػِ تكًٝل ًب ٜٚٴػاِٖ أقٌ,  عد
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 ٚاٱؾددطاف ايهددٛازض عددب٤ يًسٚيدد١ ايعاَدد١ اىبٛاظْدد١ ذبُٝددٌ

 .اىبباؾط

 اشبددددام؛ يًكطدددداع ايكددددسضات ٚتُٓٝدددد١ اشبددددربات, تٜٓٛددددع -

 َددٔ ٚا٫قددرتا  ا٫بتهدداض, ًب ؾاعددٌ بؿددهٌ يًُػددا١ُٖ

 .ٚاستٝادات٘ اىبٛاتٔ

ٝٽددددا ٚادتُاعٝٽددددا, اقتكددددازٜٽا, اىبددددٛاتٔ اْتؿدددداع -  َددددٔ َٚٗٓ

 ْٛعٝدد١ ًب ُٜبٗددط ْٚددٛعٞ, ًَُددٛؽ بؿددهٌ اشبكدكدد١

 ٚايبًددسٟ, ايتعًُٝددٞ, اىبػددت٣ٛ عًدد٢ اشبددسَات ٚدٛزتٗددا 

ٕ  ست٢ ٚاىبٗي؛ ٚايؿدكٞ, ٍ  ٜهدٛ ٛٸ  ايعاَد١  اىبًهٝد١  ذبد

 يًجدط٠ٚ,  ايعازٍ ايتٛظٜع ىبباز٨ ضبتػبٶا خاق١ ًَه١ٝ إفب

 ايددب٬ز بدصيو  ؾتدػدط  أقًٝددات؛ ًب ايجدطٚات  يرتّندع  َٚٓعٶدا 

ٌ  ايتشدٍٛ,  ٖصا أ١ُٖٝ ٔ  اىبعٜدس  عًد٢  ٚذبكد  ايعكدبٝات  َد

 ٚاسبهددداض١ٜ اىبسْٝددد١ اىبٓذدددعات تًدددتِٗ ايدددر ٚايعٓكدددطٜات

 يبا تعكٝسٶا أنجط بؿهٌ ا٭ظَات َعٗا ٚتتؿاقِ يًسٚي١,

 .غبل

 ٚقابًٝدددددددددد١ ايػددددددددددعٛز١ٜ يًب٦ٝدددددددددد١ ايتشًٝددددددددددٌ إٔ أعتكددددددددددس

 اىبُٗؿدددد١ اجملُٛعددددات باسبػددددبإ ٜأخددددص إٔ ػبددددب اشبكدكدددد١؛

ٔٳ مل ايدددر  ايؿدددرتات ًب اىبٓددداظٍ ٚكبًّدددو ٚا٫زخددداض اٱثدددطا٤ هلدددا ٜتػددد

 ايددددددر ايعاَددددد١  ٚاىبػدددددداُٖات ايع٬ُقددددد١  ٚايتعاْٚٝددددددات. ايػدددددابك١ 

ٛٸٍ ٚايددددر ا٭غددددِٗ, ًَهٝددددات إفب تكددددٓـب ربهددددع  قددددٓازٜل كبدددد

 ربؿٝدددددـ ؾدددددأْ٘ َدددددٔ أغدددددُٗٗا ًَهٝددددد١ اسبهدددددَٛٞ ا٫قدددددطاض

 أَددداَِٗ اٯؾدددام ٚؾدددتض ٚايعدددا٬٥ت, ا٭غدددط أضبدددا  عًددد٢ ا٭عبدددا٤

 اىبؿددددطٚع١ ايؿدكدددد١ٝ ايطُٛسددددات ٚذبكٝددددل ايؿددددطم, بتهدددداؾ٪

 .أٚ دباٌٖ تعٓكط زٕٚ يًُٛاتٔ
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 ايعجُإ, ؾ ٕ:  خايس. َٚٔ ٚد١ٗ ُْبط ّ

ُٶددا غتؿؿددٌ اشبكدكدد١ -1  ٚضا٥ٗددا َددٔ اهلددسف نددإٕ إ ست

ٌ ٕ إ إش..  َاي١ٝ عٛا٥س ذبكٝل ؾكٌب ٟ  اشبًد ٔ  ايدص إٔ  مبهد

 ايكطداع إفب  ا٭غاغد١ٝ  ٚاشبدسَات  اىبطاؾدل  بٝدع  ع٢ً ٜرتتب

 ٚاٯثاض ايتبعات ًب ٚايتُشٝل ايطقاب١ غٝا  َع اشبام,

 أنددددعاف ايسٚيدددد١ غددددٝهبٸس ٚا٫قتكدددداز١ٜ؛ ا٫دتُاعٝدددد١

 عًُٝددد١ َدددٔ تٴشّككٗددداإٔ  مبهدددٔ ايدددر اىبازٜددد١ اىبهاغدددب

 اشبكدك١.

 اشبام ايكطاعإفب  ايسٚي١ ٚخسَاتٗا َطاؾل إزاض٠ إٜهاٍ -2

َٶددا ٚؽبهددع..  أبددسٶا خكدكدد١ يددٝؼ تؿددػٌٝ, بعكددٛز  عُٛ

 أٜدد١ ٜٚػدكٌب  اسبهَٛٝد١,  ٚاىبٓاؾػدات  اىبؿدرتٜات  ٭ُْبُد١ 

 ايتؿػ١ًٝٝ. ايهؿا٠٤ ٚضؾع ا٭زا٤ يتطٜٛط استُا٫ت

 َدددددٓٗر, ٚندددددع ذبكٝكٗدددددا ٜتطًّدددددب ض٩ٜددددد١ اشبكدكددددد١ -3

 ٚاىبطاؾدددل, يًكطاعدددات, َؿكدددٌ ٚبطْددداَر ٚاغدددرتاتٝذ١ٝ,

 ٚآيٝتٗدددا, ٚنٝؿٝتٗدددا, يًدكدكددد١, ايكابًددد١ ٚاشبدددسَات

ٞ .. ايتؿاقٌٝ َٔ ايهجً شيو ٚغً ٚقُٝتٗا, ٞ  ٖٚد  بايتداي

ٌ  قطاض ْتاز تهٕٛإٔ  مبهٔ ٫ ِ  َطدبد ٔ  ْداد  ندػٍٛب  عد

 ايٓكس١ٜ. ٚايتسؾكات ا٫قتكازٟ ا٫ْهُاف

ٞ  باشبكدكد١,  باىببازض٠ ا٭دسض ايكطاعات -4  ايدر  تًدو  ٖد

 اىبجدددداٍ غددددبٌٝ عًدددد٢ َٚٓٗددددا ايسٚيدددد١, بػددددٝاز٠ تددددطتبٌب ٫

 ٚغًٖدا  ٚايؿدطنات  ايؿٓازم ًب ازب١ُ ايسٚي١ يبتًهات

 ًب ًَهٝتٗدا  سكدل  يٛ خّؿهدا  ٬ًَج ايسٚي١ ٜهً ئ.. 

 قبدددٌ ٚغًٖدددا ٚايبٓدددٛى ايهٗطبدددا٤, ٚؾدددطن١ غدددابو,

 ٚغًٖا. أضاَهٛ, ٚايتعًِٝ, خكدك١ عٔ اسبسٜح
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 أزامهْ: خصدص٘

 ربددددلٸ ايددددر اىبددددطٟ إفب بعددددض ايتؿاقددددٌٝ غددددامل. تطددددطم ّ

أضاَهدددددٛ ايػدددددعٛز١ٜ, ٚشيدددددو ًب غدددددٝام تعكٝبددددد٘ عًددددد٢ قهددددد١ٝ    

 اشبكدك١, ٚأؾاض إفب َا ًٜٞ:

 

 الساًٍ: الْضع

ّ  أضاَهدٛ ايػدعٛز١ٜ  ( ؾدطا٤ )تأَِٝ  انتُاٍ    ّ,::;3 عدا

 سٝددح ايػددٛق١ٝ؛ ايكُٝدد١ سٝددح َددٔ ايعددامل ًب ؾددطن١ أنددرب ٚتعددسٸ

 تبًكدددا ,4232 عددداّ ًب ز٫ٚض تطًٜٝدددٕٛ 7 ايػدددٛق١ٝ قُٝتٗدددا بًػدددا

 صبًدددددد١ ضدٸشددددددا ؾُٝددددددا. تددددددامبع ؾآٜاْؿدددددداٍ قددددددشٝؿ١ يتكددددددسٜط

ّ  ًب أضاَهٛ ايػدٛق١ٝ  ق١ُٝ إنػبًٛضٜؿٔ ٞ  4237 عدا  10 حبدٛاي

 . ز٫ٚض تطًٜٕٝٛ

 ًب ايعدددددامل ًب ا٭ٚفب اىبطتبددددد١ أضاَهدددددٛ ايػدددددعٛز١ٜ  ٚذبتدددددٌ

 :ايتاي١ٝ اجملا٫ت

ٞ  ضبع) بطٌَٝ ًَٝاض 482: اشباّ ايٓؿٌب استٝاتٝات -  إنبداي

 .(ايعاىبٞ ا٫ستٝاتٝات

ٕ  10.5: ّايعٜا اشبا ٱْتاز ايجابت١ ايطاق١ - ٌ  ًَٝدٛ  ًب بطَٝد

 ايّٝٛ.

 اشباّ. ايٓؿٌب قازضات -

 ايطبٝعٞ. ايػاظ غٛا٥ٌ قازضات -

 استٝاتٝددات ًب ايعددامل ًب ايطابعدد١ اىبطتبدد١ ايؿددطن١ ذبتددٌ -

 ايػاظ.

ٔ  ايعدامل  ًب ايجآَد١  اىبطتبد١  ايؿطن١ ذبتٌ -  تاقد١  سٝدح  َد

 ايتهطٜط.
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 ايعددامل, ًب بددرتٍٚ ؾددطن١ أنددرب أضاَهددٛ ايػددعٛز١ٜ  ٚتعددسٸ

 إْتددداز ًب ا٭غاغددد١ٝ َٚبٝؿتٗدددا أزا٤ ًب ْادشددد١ _ ؾدددو بددد٬  _ ٖٚدددٞ

ٍ   تاهلا يهٔ اشباّ ٚبٝع٘؛ ايٓؿٌب ً  َدا ٜطدٛ ٔ  ايهدج  اىب٪غػدات  َد

 إناؾ١ ايهًؿ١, ٚاضتؿاع اٱزاض١ٜ, ٚاحملػٛب١ٝ ايرتٌٖ, َٔ اىبعُط٠

 ضدددداٍ بعدددض ٜتٓاقًددد٘ ايدددصٟ اٱزاضٟ ايؿػددداز أؾدددهاٍ بعدددضإفب 

 سذدب  غطدا٤  ناْدا  َٝعاْٝتٗدا  ًب ايسا١ُ٥ ايٛؾط٠ ٚيهٔ ا٭عُاٍ؛

ٕ  نُا. ا٭خط٣ ايعٝٛ  َٔ ايهجً  يًدٓؿٌب  ايككد٣ٛ  يٮُٖٝد١  ندا

 أساتددددا ايًددددصٜٔ ٚايػُددددٛض ٚيًػددددط١ٜ ايػددددعٛزٟ, ا٫قتكدددداز ًب

 ا٫قدرتا  َٓٗدا   أٚ تػًٖٝا عسّ ًب ض٥ٝؼ زٚض بُٗا ْؿػٗا ايؿطن١

ٔ  ؾدطا٩ٖا    َٓدص  اسبه١َٛ قٹبٌ َٔ ٕ  َد ّ  ا٭َطٜهدا  ّ.::;3 عدا

 ايدط٥ٝؼ,  خاقد١ _ أضاَهدٛ ايػدعٛز١ٜ   ًب اىبػ٪ٚيـب نباض ٚؼبُب٢

 ٖا١ً٥ ٚثط٠ٚ َتُٝع٠ خبسَات _ايٓؿٌب ٚٚظٜط اٱزاض٠, صبًؼ ٚض٥ٝؼ

 ا٭غدط٠  أعهدا٤  يدبعض  ستد٢  ٫ٚ ايدٛظضا٤,  صبًدؼ  ٭عها٤ تتٛؾط ٫

ٌ  اسبانُدد١؟  ٕ  َجدد ٔ  اشبددام,  ايطددًا  َتعددسز٠,  خاقدد١  َٚػددان

 ايتَٛبٝدددددـ ًب ايٓؿدددددٛشإفب  إنددددداؾ١ ندددددب٠ً, َايٝددددد١ ٚتػددددد٬ٝٗت

ًٶا ٫ًَػدد٪ٚ تددط٣إٔ  اىبددأيٛف َددٔ أقددبض ستدد٢ ٚايرتقٝددات؛  ًب نددب

ٕ  غددابل, ىبػدد٪ٍٚ ابددٔ ٚدستدد٘ عٓدد٘ غددأيا أضاَهددٛ, ٚإشا  ٚنددأ

 ٜػدددُٝٗا نُدددا) ايؿدددطن١ بدددسأت ٚقدددس. ٚضاثٝددد١ أقدددبشا اىبػدددأي١

 اشبدددربات, تػدددطٸ  َدددٔ تعددداْٞ ا٭خددد٠ً ايػدددٓٛات ًب( ََٛبؿٖٛدددا

 اٱزاضٜد١",  "ايؿد١ًًٝ  بػدبب  َبهدطٶا؛  اىبػ٪ٚيـب َٔ ايهجً ٚتكاعس

 ايعًٝددا, اٱزاضٜدد١ بايطبكدد١ ٜكددطسّ َددا غايبٶددا دسٜددس ض٥ددٝؼ ؾهددٌ

 َعطؾدد١ َٓدد٘ أقددٌ ايػايددب ًٚب يدد٘, َددٛايـب بددآخطٜٔ إبددساهلِ ٚؼبدداٍٚ

 .ٚخرب٠
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٘  َٚع   ٚاهلٝهًد١  اشبكدكد١  خطد١  ٬ََدض  بعدس  تتهدض  مل أْد

يهدٔ   ؾٝٗدا؛  ٚاندض  ضأٟ إعطدا٤  ْػدتطٝع  أضاَهٛ؛ يهٞ يؿطن١

 ايؿددطن١, إفب تطددٜٛط ساددد٘ ٖٓدداى أقددبض قددس أْدد٘ ايٛانددض َددٔ

 عًد٢  اشباضدٝد١  ايطقابد١  ٚذبػدـب  َٗاَٗدا,  تكػِٝ ًب ايُٓبط ٚإعاز٠

ٔ  ايعسٜدس  ؾٗٓاى اشبكدك١, ؽبلٸ ؾُٝا أَا أعُاهلا.  ا٭غدبا   َد

 ٚندع  ٚزضاغد١  ايدبرتٍٚ,  قطداع  ربكدٝل  ًب تسعٛ إفب ايرتٜح اير

ٌ  َتأْٝد١  زضاغد١  ايكطاع ّ  قبد ٔ  قدطاض أٟ  عًد٢  اٱقدسا  ٜهدطٸ إٔ  مبهد

 : ا٭غبا  ٖصٙ َٚٔ اسبٟٝٛ, ايكطاع بٗصا

 يًُددددٛاضز ايطؾددددٝس ٚا٫غددددتجُاض ْانددددب, َددددٛضز ايددددبرتٍٚ -1

 تهدددع  سهَٛٝددد١ دٗددد١ ذبدددا ٚدٛزٖدددا ؼبدددتٸِ ايٓاندددب١؛

 أقكد٢  ع٢ً ٚاسبكٍٛ ٫غتػ٬هلا, َطنع١ٜ اغرتاتٝذ١ٝ

ٌ  يبهٓد١  َٓؿع١ ٞ  يًذٝد ٍ  اسبداي  ٚيدصيو  ايكازَد١؛  ٚا٭دٝدا

 َُبًد١  ذبدا  يًسٚي١ يبًًٛنا ايبرتٍٚ قطاع بكا٤ اىبِٗ ؾُٔ

 .  خاق١ ؾطنات ًب بعجطت٘ ايكاح َٔ ٚيٝؼ ٚاسس٠,

ٌ  يًدكدكد١,  ْٝد١  ٖٓداى  ناْا إشا -2 ٕ إٔ  ؾا٭ؾهد  تهدٛ

 ٚقددا ًبأٟ  قُٝدد١؛ أؾهددٌ عًدد٢ يًشكددٍٛ ايٓذدداح؛ ٚقددا

 يتكدددسٜطات ٚٚؾًكدددا ضخكددد٘. ٚقدددا ٚيدددٝؼ ايدددبرتٍٚ, غددد٤٬

ٞ  أضاَهددٛ ٜبًددؼ  ٍ  استٝددات  ا٭ضض ذبددا  اىب٪نددس  ايددبرتٚ

ٕ  ٚعٓدسَا  بطَٝدٌ.  ًَٝداض  260 سٛايٞ ٌ  غدعط  ٜهدٛ  ايربَٝد

 بددددرتٍٚ قُٝدددد١إٔ  ُْبطٜٽددددا ٜعددددي ٖددددصا ؾدددد ٕ ز٫ٚضٶا؛ 100

 ٜدٓدؿض  عٓسَا بُٝٓا. ز٫ٚض تطًٜٕٝٛ 26 أضاَهٛ تػاٟٚ

 ايكُٝدددد١  ؾدددد ٕ ز٫ٚضٶا؛ 35إفب  100 َددددٔ ايربَٝددددٌ غددددعط

 تطًٜٝدددٕٛ 921إفب  أضاَهدددٛ غدددتٓدؿض يدددبرتٍٚ ايػدددعط١ٜ

 اَتٝددداظ ٜهددد٫ٕٛ أ ػبدددب سددداٍ؛ أٜددد١ . ٚعًددد٢ ؾكدددٌب ز٫ٚض
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 َدددٔ ا٭ضض ذبدددا ؾُدددا ايتدكدددٝل, ندددُٔ ا٫غدددتدطاز

 َايٞ, قبكابٌ ٜٚٴػتػٌ ايسٚي١, ًَو ٜبك٢إٔ  ػبب ثطٚات

  ايُبطٚف. سػب ٚتػًٖٝا ٗاتعسًٜ مبهٔ ٚؾطٍٚب

ٔ  ٜتشدسخ بعهدِٗ    -3 ـ  ٬َٜدـب  تددٛؾً عد  بتدكددٝل ايَٛبدا٥

 ايددددسخٌ نددددإ ؾدددد شا عًُددددٞ, غددددً أضاَهددددٛ, ٖٚددددصا 

ٝٸا ٚأضاَهٛ َتٛقؿ١ َٓدؿهٶا, ـ  عٔ عًُ  اىبباؾدط  ايتَٛبٝد

 ؾ ٕ ََٛبـ؛ أيـ 56 َا ٜكاض  ع٢ً َٚتٛقؿ١ عكٛز, َٓص

ٌ إٔ  اىبؿرتض َٔ ايعاًَـب ظٜاز٠ ٔ  ايدسخٌ؛  ٜكًد ِٸ  َٚد ٕ  ثد  ؾد 

 عًددد٢ عهػددد١ٝ ايتدكدددٝل ْتٝذددد١ تهدددٕٛإٔ  اشبدددٛف

 َددٔ اىبدكدكدد١ ايؿددطنات ؾتددتدًل ايٛتٓٝدد١, ايعُايدد١

 نًؿددد١؛ أقدددٌ آغددد١ٜٛٝ عُايددد١ ٚدبًدددب ايٛتٓٝددد١, ايعُايددد١

 َطتؿعد١  ٖٞ اير ايعٌُ, عٔ ايعاتًـب ٖصا ْػب١ ٚغٝعٜس

   ايبطاي١. ْػب١ اضتؿاع طباتط عًٝٓا ؽبؿ٢ ٫ٚ أغاغٶا,

 مبهددددٔ ْادشدددد١ خكدكدددد١ دبطبدددد١ اىبًُهدددد١ ًب يددددٝؼ -4

 قطددداع ربكدددٝل دبطبددد١ َجددداٍ ٚأقدددط  قدددس٠ٚ, ارباشٖدددا

ٟ  ايهٗطبددددا٤, ٘  ايددددص ٌ  َؿدددده١ً, ٜٛاددددد  غددددٝٓذض  ؾٗدددد

 ايػددطا إٔ  ايؿددع  اىبددٛضٚخ ًب دددا٤ ايددبرتٍٚ؟ ربكددٝل

ِ  ا٭ْٝكد١  اسبُاَد١  َؿ١ٝ تكًٝس ساٍٚ ٍ  ٜػدتطع,  ؾًد  ؾشداٚ

 َؿددٝت٘ ؾأندداع ٜػددتطع؛ ؾًددِ ايػددابك١ إفب َؿددٝت٘ ايعددٛز٠

ٝٶددددا ٜٓطبددددل ٖٚددددصا اسبُاَدددد١, َٚؿدددد١ٝ  قطدددداع عًدددد٢ ساي

 غدد١ٓ, 12 عًدد٢ ٜعٜددس َددا ؾُٓددص اىبًُهدد١. ًب ايهٗطبددا٤

 ٖٚددصا ٚربكٝكدد٘؛ ٖٝهًتدد٘ إعدداز٠ ايسٚيدد١ قددطضت عٓددسَا

 إعدددداز٠ ًب خطدددد١إفب  خطدددد١ َٚددددٔ ربددددبٸٌب , ًب ايكطدددداع

 ٜددددتِ ٚيهددددٔ ؾدددد٤ٞ؛ ؼبكددددٌ مل اٯٕ ٚستدددد٢ اهلٝهًدددد١؛
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 ايدر  ايطٜا٫ت بب٬ٜـب ايكطاع ٖصا ٜعاْٝ٘ َا ع٢ً ايتػط١ٝ

 ايؿدطن١  َٝعاْٝد١  ًب ٚا٭خدط٣  ايؿٝٓد١  بدـب  ايسٚي١ تهدٗا

 ٚقطدداع يًٛقددٛز اىبدؿهدد١ ٚا٭غددعاض يًهٗطبددا٤. ايػددعٛز١ٜ

أضاَهدددددٛ  بؿدددددطن١ بايتأنٝدددددس تكددددداضٕ ٫ ايهٗطبدددددا٤

 ؾُدا  ٚايتعكٝدس,  ٚايهددا١َ,  ايكُٝد١,  سٝح َٔ ايػعٛز١ٜ

 ٟ  ربكدددٝل ًب غدددتٓذض ايسٚيدد١ إٔ  ْعتكدددس غدددٝذعًٓا ايددص

 ٚيصيو ايهٗطبا٤؟ قطاع ًب اإفب دبطبتٗ أضاَهٛ بايُٓبط

 ايهٗطبدددا٤, قطددداع عًددد٢ ايرتنٝدددع ا٭ؾهدددٌ َدددٔ ؾ ْددد٘

 ايبدددددس٤ قبدددددٌ ايتدكدددددٝل, ًب ؾؿدددددً٘ غدددددبب ٚزضاغددددد١

 ًب ايٛقددٛع يددت٬ًب ايددبرتٍٚ؛ َجددٌ َٗددِ, قطدداع بتدكددٝل

 ا٭خطا٤ ْؿػٗا.

 ايؿددؿاؾ١ٝ َددٔ اشبكدكدد١ غددتشكك٘ َددا ؽبددلٸ ؾُٝددا أَددا -5

 ًب َٛدددددٛزٶا ٜهددددٕٛ قددددس ايددددصٟ ايؿػدددداز, َٚهاؾشدددد١

ٌ  يبا بهجً أضاَهٛ أقٌ ًب َا أضاَهٛ؛ ؾ ٕ  ٖٛ ساقد

َدددا ٖدددٛ  ٜهدددٕٛ ٚقدددس بدددٌ ايسٚيددد١؛ ًب َُٗددد١ قطاعدددات ًب

 ٚيدصيو  ايسٚيد١؛  قطاعدات  ًب ىبا أضاَهٛ ْتٝذ١ َٛدٛز ًب

 ٫ًأٚ ا٭خدط٣  ايسٚيد١  قطاعدات  ٚندع  تكدشٝض  ا٭ؾهٌ َٔ

 .  إفب أضاَهٛ ايتٛد٘ قبٌ

 

   ددٓدٗ: غسنات أزامهْ ّتهًْٓ تطْٓس

 ؾرتنٝبتٗددا تبعددٞ, َطًددب نؿددطن١, #أضاَهددٛ$ تطددٜٛط

 أُٖٝدد١ ؼبددتٸِ ٚاٱػبابٝددات؛ ايػددًبٝات َددٔ ؾٝٗددا ايؿددا١ًَ ايهددد١ُ

 ْؿدداتاتٗا َددٔ ْؿدداٍب ؾهددٌ َػددتُط. بؿددهٌ ٚتطٜٛطٖددا زضاغددتٗا

 ٚاىبكددداًب, ٚاسبؿدددط, ٚايتٓكٝدددب, ا٫نتؿددداف, َجدددٌ ايط٥ٝػددد١,
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إٔ  اىبُهددٔ َددٔ تًاْٗددا؛ ٚأغددطٍٛ ايبشددطٟ, ٚايؿددشٔ ٚايتٛظٜددع,

 . ٚخاضدٗا اىبًُه١ ًب تعٌُ ٚت١ٝٓ ؾطن١ ٜهٕٛ

ٌ  ؾدد ٕ ٚيددصيو ٟ  ٚدٗدد١ َددٔ _ اسبدد  تطددٜٛط  ًب ٜهُددٔ _ ُْبددط

 اىبدطدات عسز ٚظٜاز٠ دسٜس٠, ؾطنات ٚإْؿا٤ أضاَهٛ ْؿػٗا,

 َددع احملًٝدد١, ٚايجددط٠ٚ ايَٛبددا٥ـ ظٜدداز٠إفب  غددٝ٪زٟ يبددا ٚتٜٓٛعٗددا؛

 ٖدٛ اشبداضز   يٲْتادٝد١  ايبػدٌٝب  ؾاىبكٝداؽ  اٱْتادٝد١,  ع٢ً اسبطم

 ؾجُد١  ايكدشٝض؛  ايٛاسدس  ٜؿدٛم  ايٓداتر  نإ ؾ ٕ اىبسخ٬ت, تكػِٝ

ٕ  ؾددب٘ ٖٚدصا  َهدداؾ١, قُٝد١  ٌٸ ًب َهدُٛ  إْتدداز نًؿدد١ اغبؿداض  َبدد

 ًب ايتٛغدددع ٖٚدددصا ا٭خدددط٣؟ بايدددسٍٚ قٝاغٶدددا اىبًُهددد١ ًب ايدددبرتٍٚ

 بتهددٜٛٔ ذبكٝكدد٘ مبهددٔ اٱْتادٝدد١؛ عًدد٢ اسبؿدداَب َددع اىبٓتذددات,

ٌ  اىبهاؾ١ ايك١ُٝ يتعُبِٝ دسٜس٠ ؾطنات ٔ  ايدٓؿٌب  يربَٝد  تطٜدل  عد

 ٚمبهددٔ اشبدداّ, ٚيددٝؼ ايٓٗا٥ٝدد١ اىبٓتذددات ٚبٝددع َهطضاتدد٘ تكددٓٝع

ٔ  ايعسٜدس  إْؿدا٤  عرب بصيو ايكٝاّ ٍ  ًب ازبسٜدس٠  ايؿدطنات  َد  صبدا

ٍ  ًب ٚندصيو  َٚؿدتكات٘,  ايػداظ  صباٍ ًٚب َٚؿتكات٘, ايٓؿٌب  صبدا

 بعددض ٚذبٜٛددٌ ٚايػدداظ, ايددٓؿٌب َؿددتكات عًدد٢ اىبعتُددس٠ ايكددٓاع١

ّ  ايدر  اىب١ُٗ ايٓؿاتات ٝٶدا   ؾدطن١  تكدٛ إفب  ب ٜهاهلدا  أضاَهدٛ ساي

ٌ  دسٜدس٠,  ٚتٓٝد١  ؾدطنات إفب  ا٭دٓبٝد١  ٚايؿطنات اىبكاٚيـب  َجد

 آ٫ف غدّٝٛؾط  يبدا  ا٭خط٣؛ ٚاشبسَات ٚايٓكٌ, ٚايتٓكٝب, اسبؿط,

ـ  ٔ  ٫ًبدس  يًػدعٛزٜـب,  ايَٛبدا٥  ٜػددتدسَٗا ايدر  اٯغد١ٜٛٝ  ايعُايد١  َد

ٔ . ا٭دٓبٝد١  ٚايؿدطنات  اىبكاٚيٕٛ ٌ إٔ  اىبؿدرتض  َٚد أضاَهدٛ   تدسخ

 ٚتطددطح ايؿددطنات, ٖددصٙ َددٔ دددع٤ ًب( يًسٚيدد١ يبجًدد١) ايػددعٛز١ٜ

 .  ايعاّ ي٬نتتا  اىبتبكٞ

ًٶا,  تطدددٜٛط يتدطدددٌٝب عًٝدددا زبٓددد١ تهدددٜٛٔ ًٜدددعّ ؾ ْددد٘ ٚأخددد

 ٱزاض٠ اٱقدددد٬ح  تٴددددطى إشا أَددددا أضاَهددددٛ ايػددددعٛز١ٜ َٚتابعتٗددددا.  



20

  –1026     290 

 ايهٗطبدا٤؛  قطداع  َأغدا٠  ٚغتتهطض ؾ٤ٞ, ؼبكٌ ؾًٔ ايؿطن١؛

 ؾدددرت٠ ٭تدددٍٛ إَرباتٛضتٝددد٘ عًددد٢ اسبؿددداَب ؼبددداٍٚ ض٥دددٝؼ ؾهدددٌ

ٞ  ستد٢  يبه١ٓ؛ ّ  أٚ عذدعٙ  ٜٚتهدض  ٜهتؿد ٘  عدس  ايتػدًٝ,  ًب ضغبتد

 ٚسػدا   اٱْتاد١ٝ, سػا  ع٢ً شيو ٚنٌ بعسٙ؛ إفب َٔ ٜٚػًُٗا

   .اىبَٛبؿـب ٚاغتكطاضِٖ َعٜٓٛات

 

 العالٕ: التعلٔه يف التدصٔص

ٔ  اسبدسٜح  ايبعٝع أْ٘ ٚعٓس إبطاِٖٝ. ٜط٣ ز  ًب ايتدكدٝل  عد

ً  اشباقد١  اىب٪غػدات  بـب ْؿطٸمإٔ  ايتعًِٝ؛ ػبب صباٍ  ايطحبٝد١  غد

 .(ايتذاض١ٜ) ايطحب١ٝ اشباق١ ٚاىب٪غػات

ٕ إٔ  ٚعًٝٓا ٔ  ْهدٛ  ايتعًدِٝ,  ًب ايتدكدٝل  َػدأي١  ًب سدصضٜ

ٔ  ايعدايٞ,  ايتعًِٝ خاق١  يًذاَعدات  ايرتاخدٝل  َدٓض  ًب ايتٛغدع  َٚد

 ازباَعددات تددطى سدداٍ ًب احملتًُدد١ ايػددًب١ٝ يٰثدداض ٚشيددو ايتذاضٜدد١؛

 ٌ  َدددٔ ندددجً ًب تتؿدددل ٫ قدددس ايدددر ايتذاضٜددد١, يًُعددداًٜ ٚؾًكدددا تعُدد

 . يًذاَعات ايت١ُٜٛٓ ايطغاي١ َع ا٭سٝإ

٘  َا ٖٚصا ٍ  أزضنتد  اي٫ٜٛدات  َكدسَتٗا  ًٚب ايطأمسايٝد١,  ايدسٚ

ٍ  ٖٚدصٙ  ٚأغدرتايٝا,  ٚبطٜطاْٝا, اىبتشس٠, ِ  بتُٝٸدع  َعطٚؾد١  ايدسٚ  ُْبد

 مل أْٗدا  ؾٝٗا؛ ايعايٞ ايتعًِٝ ظباح عٛاٌَ ٚأِٖ .ؾٝٗا ايعايٞ ايتعًِٝ

 .ايتذاض١ٜ يًؿطنات ازباَعات ترتى

 ايربٜطاْٝددد١؛ ازباَعدددات يتددداضٜذ ايطًٜٛددد١ ايػدددٓٛات َدددطٸ ٚعًدد٢ 

 تػدُض  ٚمل سهَٛٝد١,  داَعدات  ايػدٓٛات  ٖصٙ تٛاٍ يهٓٗا َبًّا

 ٚاسددس٠, ضحبٝدد١ دباضٜدد١ زباَعدد١ َدد٪خطٶاإ٫  ايربٜطاْٝدد١ اسبهَٛدد١

 ايتذاضٜد١  يًؿطنات ايتابع١ ازباَعات عسز ٜتذاٚظ ٫ أغرتايٝا ًٚب

 .ايٝس أقابع



10 

 

 –1026  1022  
291 

 أَطٜهدددا, ًب ٚاندددض بؿدددهٌ اشباقددد١ ٚتٓتؿدددط ازباَعدددات

 اىبتُٝٸددع٠, ازباَعددات قا٥ُدد١ عًدد٢ ترتبددع ايددر ٖددٞ ازباَعددات ٖٚددصٙ

 ٚايتكٓٝد١  ايعًُٝد١  ٚاٱْتادٝد١  ايطٜاز٠ ًب ايٛانض ا٭ثط هلا نإ اير

 َ٪غػددات تتبددع ا٭ًٖٝدد١ ازباَعددات ٖددصٙ ٚنددٌ اىبتشددس٠. باي٫ٜٛددات

 ايدطبض  َ٪ؾدطات  عًد٢  ؾٝٗدا  ايٓذداح  َكداٜٝؼ  تعتُس ٫ٚ ضحب١ٝ, غً

 ٚتكددٝؼ ٖددصٙ . اٱٜددطازات ٚظٜدداز٠ ايتهددايٝـ, تكًٝددٌ عًدد٢ ايكا٥ُدد١

 .ايع١ًُٝ ٚإظباظاتٗا خبطػبٝٗا ظباسٗا ازباَعات

 َدددٔ عدددسز أمسدددا٤ اٱقًُٝدددٞ اىبػدددت٣ٛ عًددد٢ َددد٪خطٶا ٚبدددطظت

 ًب هلا ؾطٚعٶا ؾتشا أَطٜه١ٝ داَعات َٚٓٗا ا٭دٓب١ٝ, ازباَعات

 َٚطَٛقد١,  َعطٚؾد١  داَعدات  أمسا٤ ذبٌُ َٓٗا ٚعسز اشبًٝر, زٍٚ

 ايتؿدددا٩ٍ, َدددٔ بايكًٝدددٌ ايُبددداٖط٠ ٖدددصٙإفب  ٚايُٓبدددط اسبدددصض ٚػبدددب

 . ايتذاض  هلصٙ ايٓكس١ٜ ٚايكطا٠٤ ٚايتشًٌٝ, ايتؿهً َٔ ٚايهجً

 ٖٚددٌ ايؿددطٚع, هلددصٙ ا٭نازمبٝدد١ ايددرباَر تكٝددِٝ اىبٗددِ َٚددٔ

 ازباَعدات  ًب ايعًُٝد١  ٚاجملدايؼ  اهل٦ٝات َٔ عًٝٗا َٚٛاؾل َكسٸق١

 أٚقاف تسٜط اير يًؿطنات اغتجُاض١ٜ َؿاضٜع صبطز ٖٞ أّ ا٭ّ؟

 ٖدصٙ  ٱْؿدا٤  ا٫تؿاقٝدات  ّٚقع ايصٟ َٔ آخط: قبع٢ٓ ازباَعات؟ تًو

 أّ ازباَعدددات, ٖدددصٙ ًب أندددازمبٕٝٛ َػددد٦ٛيٕٛ ٖدددِ ٖدددٌ ايؿدددطٚع؟

 َؿداضٜع  ب٬زٖا ًب ٖٞ ٚىباشاا٫غتجُاض١ٜ؟  ضباؾُبٗا َسٜطٟ صبطز

 اغتجُاض١ٜ؟ دباض١ٜ َؿاضٜع يسٜٓا ٚؾطٚعٗا ضحب١ٝ, غً

ٟ  أغا١َ. أ ٚأناف ِ  بتدكدٝل  ؽبدتلٸ  ؾُٝدا : ندطز :  ايتعًدٝ

 َٓددص قُددا ؾكددس ايٓٛعٝدد١؛ ٚضؾددع ايتهددايٝـ, ربؿددٝض َبددسأ َددٔ

ِ  ًب ايطايدددب تهدددايٝـ قبكاضْددد١ غددٓٛات   ايتعًدددِٝ َدددع ايعددداّ ايتعًددٝ

ِ  ًب ضٜدداٍ آ٫ف عؿددط٠  ٚٚدستدد٘ اشبددام,  ٚوبػدد١  ايعدداّ, ايتعًددٝ

ـ  إَهاْٝد١  _ ؾكدٌب  ُْبطٜٽدا  _ ؾاغتٓتذا..  اشبام ًب آ٫ف  تهًٝد
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إفب  تددٓدؿض قددس بتهًؿدد١ ٚبٓاتٓددا أبٓا٥ٓددا بتعًددِٝ اشباقدد١ اىبددساضؽ

 ٜٚٴؿددرتٍب..  بايتهًؿدد١ ْؿػددٗا  ت٬بٓددا عددسز َهدداعؿ١ أٚ ايٓكددـ,

 ٚايطقابد١  ٚاىبدسضؽ,  ٚايهتدا ,  يًُسضغد١,  َٛاقؿات ٚدٛز يصيو

 َٚهاؾآت؛ قٛاعس ٚنع شيو ٜتطًّب نُا..  ايع١ًُٝ هلصٙ احملرتؾ١

 ْٛعٝدد١ عًدد٢ يًتعددطٸف اىبدككدد١؛ اىبددساضؽ بددـب اىبٓاؾػدد١ يتؿددذٝع

 تددددسقٝلإفب  ٚؼبتدددداز ايؿدددد٤ٞ, بعددددض دسٜددددس ؾهددددط..  خطػبٝٗددددا

 َٚطادع١.

 اسبهُٞ ع٢ً ٖصا ايطأٟ ا٭خدً, بدإٔ سػدا     عًٞ. ز ٚعًّل

 عًُٝددد١( اسبهَٛٝددد١ اىبدددساضؽ) ايعددداّ ايتعًدددِٝ ًب ايطايدددب تهًؿددد١

ِ  عًد٢  ض٥دٝؼ  بؿهٌ ٜٚعتُس ايؿ٤ٞ, بعض َعكس٠ اىبسضغد١ ..   سذد

 َددٔ ٪52 سددٛايٞ تٴؿددّهٌ ؾأقددٌ؛ تايددب 322 ايكددػ٠ً ؾاىبددساضؽ

 تهًؿدد١ ايكددػ٠ً اىبددساضؽ ٚبعددض اىبًُهدد١, ًب اىبددساضؽ صبُددٛع

 ضٜاٍ. أيـ 62 َٔ ٭نجط تكٌ ؾٝٗا ايطايب

ِ ٕ إ ٚأنداف: احملٝا َع ٖصا ايطدطح,   َػاعس. ز ٚاتؿل  ايتعًدٝ

 َهًؿد١؛  ٚإزاض١ٜ ع١ًُٝ نؿا٤ات بٛدٛز ٜٗتِ ٫ ازب١ًُ ًب اشبام

 ٜعدددي ٖٚدددٛ اغبؿددداض  َٓدؿهددد١, ايتهًؿددد١ ػبعدددٌ ايدددصٟ ا٭َدددط

 ازبٛز٠. اغبؿاض

 ددع٤ٶا  ايتدكٝل ٜهٕٛ عٓسَا ايتٛػبطٟ بأْ٘ هبس. ز ٚعًّل

 ايؿددؿاؾ١ٝ, تددّٛؾط ٜعددي ٖددصا ؾدد ٕ ا٫قتكددازٟ؛ اٱقدد٬ح عًُٝدد١ َددٔ

 عٓدددسَا ٚيهدددٔ. ربكٝكدددٗا ٜدددتِ ايدددر اىبؿدددطٚعات اختٝددداض ٚزقددد١

ً  ايتدكدٝل  َٔ اهلسف ٜهٕٛ ٍ  تدٛؾ ؛  ؾكدٌب  ايسٚيد١  شبعٜٓد١  أَدٛا

ٟ  ناضث١ٝ .. ٚقس تهٕٛ قس ايتدكٝل ْتا٥ر ؾ ٕ  ايتدكدٝل  ٜد٪ز

 ٚظٜدداز٠ اٱْتادٝدد١ ايهؿددا٠٤ ٫ضتؿدداع ْتٝذدد١ً ا٭غددعاض؛ اغبؿدداضإفب 

ٟ  قدس  ٚيهٔ اىبٓاؾػ١؛ ٟ  ايطحبٝد١  زاؾدع  ٜد٪ز  ايؿدطنات  تػدع٢  ايدص

 ا٭غعاض. ضؾعإفب  تعُبُٝ٘إفب  اشباق١
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 ربكددٝل  ايكددشٸاف أْدد٘ يددٝؼ َددع     ْكددط . ّ.ز بُٝٓددا أٚنددض 

 اىبٓددار ٖددصا ًب ايتدكددٝل َددٔ ايػددا٥س٠ ايصٖٓٝدد١ ٭ٕ ٖٓددا؛ ايتعًددِٝ

 غدًبٶا  غدٝٓعهؼ  يبا يًذٛز٠؛ ٚيٝؼ ايتهًؿ١ شبؿض ٖٞ بايصات؛

 ايػددعٛز٠ َٚهدداعؿات ايتعًددِٝ, ًب أظيٝدد١ أظَدد١ ٜعدداْٞ صبتُددع عًدد٢

ٍٍ َػددت٣ٛ عًدد٢ تدد٬  ربددطٜر ًب تددٓذض مل ايددر  ا٭دٝدداٍ َجددٌ عددا

 !!ايػابك١

َٶددا,  تددسْٞ غدد٣ٛ دبددي يددٔ ايتعًددِٝ ربكددٝل ؾُػددأي١ ٚعُٛ

ٞ  ٚايصٟ اسبايٞ, اىبػت٣ٛ ٖٛ زٕٚ َاإفب  ايعاّ ايتعًِٝ َػت٣ٛ  ٜعداْ

 !! اجملتُع َٓ٘

 باىبسضغدددددـب, ا٫ٖتُددددداّ ٚػبدددددب َكسغددددد١, َٗٓددددد١ ٚايتعًدددددِٝ

ٝٽددا ايُٓبددط ب عدداز٠ ٚاىبددسضبـب؛ ازباَعددات, ٚأغدداتص٠ ٚاىبعًُددـب,  ًب ًَ

إٔ  سًُٗددِ يٝهددٕٛ ايددٓـ٤ ٚذبؿٝددع ٚطبككدداتِٗ, ضٚاتددبِٗ ضؾددع

ٔ  َٚعًُدات,  َعًُدـب  ٜكبشٛا ٍ   ٜتدأت٢  ٚيد  ٖدٛ ًب  نُدا  شيدو ٚاسبدا

ٔ  ايتعًدددِٝ َٗٓدد١  تهدددٕٛ سٝددح  اىبًُهدد١؛  ٘  َٗٓددد١ ٫ ىبدد  ٚيدددصيو!!  يدد

 ٭ْٓدا  ايتعًُٝٝد١؛ إ٫  اىب٪غػات نٌ خكدك١ ًب ايتؿهً مبهٔ

 اىبكسغدد١ اىبٗٓدد١ ٖددصٙ عًدد٢ يًشؿدداَب َدد٪ًٖـب يػددٓا -ٚبكددطاس١ –

 !نهٌ اجملتُع١ٝ اىبٓؿع١ سػا  ع٢ً احمله١ ايطحب١ٝ عٔ بعٝسٶا

 ايتعًددِٝ ايبدداظعٞ أْدد٘ يددٛ خٴكٸددل   عًٝددا٤. أ ًٚب اىبكابددٌ, تددط٣ 

 ايتكًٝدددسٟ, ايكايدددب َدددٔ ايتعًدددِٝ ؾػدددٝدطز ايكدددشٝض؛ بايؿدددهٌ

ـ  َٔ أنجطإٔ  ٚبايصات ..ساضؽاىب بـب تٓاؾؼ ٖٓاى ٚغٝكبض  ْكد

 أؾهددٌ غددذًٓا إْٓددا سٝددح ..ايطٚاتددب عًدد٢ تٴكددطف ايتعًددِٝ َٝعاْٝدد١

 دباٚظت ْػب١ , ٖٚصٙ student teacher ratio" 1/11" عاىب١ٝ  ْػب١

 !ايتٛظٜع ٚغ٤ٛ ايتَٛبٝـ ًب ايعٜاز٠ ٚايػبب اىبتكس١َ, ايسٍٚ َعُبِ

ـ  بددٔ خايدس . ز ٚتطدطٸم  إفب دبطبتدد٘ ًب قهد١ٝ خكدكدد١   زٖدٝ

ٍ  زضاغدد١ عًد٢  أؾدطؾا  ايتعًدِٝ؛ سٝدح قدداٍ:    ايكطدداع َػدا١ُٖ )  سدٛ
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 َدددع بايتعدددإٚ غدددٓٛات, وبدددؼ قبدددٌ(  ايعددداّ ايتعًدددِٝ ًب اشبدددام

إٔ  بعدس  دٝدس٠,  ْتا٥رإفب  ٚتٛقًٓا غعٛزٟ, ٚآخط أدٓ  اغتؿاضٟ

 اشبددددام. إفب ايكطدددداع تٴػددددٓسإٔ  اىبُهددددٔ اشبددددسَات سكددددط  

 تطدٜٛط  ؾدطن١  كبًهٗا ؾطنات أضبع إْؿا٤ ًب ٚتًدكا ايٓتا٥ر

(  ا٫غدددتجُاضات قدددٓسٚم مبًهٗدددا سهَٛٝددد١ ؾدددطن١)  ايكابهددد١

ٖٞٚ: 

 .اىبسضغٞ ايٓكٌ ؾطن١ -

 .اىبسضغ١ٝ ايتػص١ٜ ؾطن١ -

 .ايتع١ًُٝٝ اشبسَات ؾطن١ -

 .اىبسضغ١ٝ اىبباْٞ ؾطن١ -

ِ  ايرتبٝد١  ٚظاض٠ ربًّدل  نإ ٚاهلسف ٔ  ٚايتعًدٝ ً  ا٭عبدا٤  َد  غد

 إنداؾ١  ايتعًُٝٝد١,  ايعًُٝد١  عًد٢  إفب ا٭ؾدطاف  ٚتؿطٜػٗدا , ايتع١ًُٝٝ

ٞ  ٚسػدددب  اشبسَددد١.  أزا٤ َػدددت٣ٛ  ًب ضؾدددع  ايطغبددد١إفب  ٕ ؾددد   عًُددد

 , بايػدابل  اسباٍ عًٝ٘ نإ يبا أؾهٌ ب ْتاد١ٝ تعٌُ ايؿطنات

 إفب ايكطداع  ذبًٜٛدٗا  ًب ايبشح أ دٸٌ أخط٣ صبا٫ت ٖٓاىإٔ  نُا

 . عسٜس٠ ٭غبا  اشبام

 ؾايٓػددب١ َعًددِ,:  تايددب ْػددب١ َددٔ أ. عًٝددا٤ َددا شنطتدد٘ أَددا 

 ايػدددددها١ْٝ ايتذُعدددددات اْتؿددددداض ٚغدددددببٗا َكبٛيددددد١, غدددددً 33>3

( بٓددات بددٓـب) بددايتعًِٝ ٚايؿكددٌ اىبًُهدد١, ضقعدد١ ٚاتػدداع ايكددػ٠ً,

 عددددسز اىبددددساضؽ َددددٔ ٪52 ٖٚٓدددداى أخددددط٣. بددددسٍٚ اىبكاضْدددد١ عٓددددس

 . تايب١/ تايب 322 َٔ أقٌ ايطايبات/ايط٬ 

ُٸٓا    اشباَػدد١, ايتُٓٝدد١ خطددٌب ًٚب ايػددٝام شاتدد٘, ؾكددس تهدد

 ايكطددداع َؿددداضن١ ظٜددداز٠) ٖدددسف ٚايتاغدددع١ ٚايجآَددد١, ٚايػدددابع١,

( ٪32 ْػدب١  َٔ) ٪47 ْػب١إفب  يًٛقٍٛ ؛(ايعاّ ايتعًِٝ ًب ا٭ًٖٞ
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 إزاض٠ عًد٢  أؾدطؾا إٔ  غبل شيو ٚيتشكٝل ايطًب١. عسز إنبايٞ َٔ

ٞ  ايكطداع  يتؿدذٝع  زضاغ١ َؿطٚع ِ  ًب اىبؿداضن١  عًد٢  ا٭ًٖد  ايتعًدٝ

 إعددددساز   اهلددددسف شيددددو ٚيتشكٝددددل .3652 عدددداّ ًب ٚشيددددو ايعدددداّ

 عًدد٢ ٚاؾددل ايددصٟ ايددٛظضا٤, إفب صبًددؼ ٚضٴؾعددا اىبطًٛبدد١, ايسضاغدد١

ُٸٓا ٚاير ايسضاغ١, تٛقٝات  : اٯتٞ ته

ٞ  عًد٢  ا٭١ًٖٝ اىبساضؽ بٓا٤ تػٌٗٝ -  مبًهٗدا  ايدر  ا٭ضاند

 نٛابٌب. ٚؾل يًتعًِٝ ٚاىبدكك١ اىبػتجُط,

 بأغددًٛ  أضاٍض عًدد٢ ايتعًددِٝ ًب اىبػددتجُط سكددٍٛ تػددٌٗٝ -

  ا٫ْتؿاع. سلٸ

  ا٭١ًٖٝ. يًُساضؽ ايػ١ٜٛٓ اىباي١ٝ اٱعا١ْ َطادع١ -

 باىبساضؽ يًعٌُ يًُعًُـب ا٫غتكساّ تأؾًات َٓض تػٌٗٝ -

 ا٭١ًٖٝ.

 ضٚاتددب ًب ايبؿددط١ٜ اىبددٛاضز قددٓسٚم َؿدداضن١ ًب ايتٛغٸددع -

 اىبعًُـب.

 اىبدساضؽ  ًب(  ايتع١ًُٝٝ ايكػا٥ِ)  ايسضاغ١ٝ اىبكاعس ؾطا٤ -

 ايعايٞ. بايتعًِٝ أغ٠ٛ ايسٚي١؛ تسؾعٗا ضغّٛ َكابٌ ا٭١ًٖٝ

  ا٭١ًٖٝ. اىبساضؽ كبٌٜٛ تػٌٗٝ -

ٍ  ًب ؾددطنات  تأغددٝؼ - ِ  صبددا ٔ  ايعدداّ,  ايتعًددٝ ٍ  َدد  خدد٬

 أٚ ايكا٥ُددد١, ايتعًُٝٝددد١ ٚايؿدددطنات اىب٪غػدددات اْدددسَاز

  ي٬نتتا . يططسٗا دسٜس٠ ؾطنات تهٜٛٔ

 عددداّ ًب ايتٛقدددٝات ٖدددصٙ عًددد٢ ايدددٛظضا٤ صبًدددؼ ٚاؾدددل ٚقدددس

 نددُٔ ايتٛقددٝات ٖددصٙ تٓؿٝددص َتابعدد١ إزضاز اىبتٛقددع َٚددٔ ,3655

ُٶددا ايددٛتي, ايتشددٍٛ بطْدداَر   َكددطًض اغددتدساّ دبٓٸددب   بأْدد٘ عً

ّ  ايتدكٝل ٞ  ايكطداع  َؿداضن١  تؿدذٝع  َكدطًض  باغدتدسا  ا٭ًٖد

 (.اشبام)
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. أ شنطتٗددا ايددر اسبهُددٞ إٔ ايٓػددب١  عًددٞ. ز بُٝٓددا أنددس 

ٔ  قدشٝش١؛  3>33 يًُعًُدـب  يًطد٬   عًٝا٤  ًب ٚندعٗا  ػبدب  ٚيهد

 نُدا  ايكدػ٠ً,  اىبدساضؽ  نجدط٠  غببٗإ إ سٝح ايكشٝض؛ اٱتاض

ٔ  خايدس . ز شيو شنط ٌ  ٫ٚ زٖدٝـ,  بد َٶدا  َ٪ؾدطٶا  تٴُجٸد  يًُدساضؽ.  عا

 يًُعًددِ تدد٬  إفب ث٬ثدد١ ايٓػددب١ تكددٌ قددس ايكددػ٠ً اىبددساضؽ ؾؿددٞ

 ٜتهددسٸؽ ايهددب٠ً اىبددساضؽ بعددضإٔ  ظبددس اىبكابددٌ ًٚب ايٛاسددس,

ٌ  سٝدح  ايؿكدٍٛ؛  ًب ايط٬  ؾٝٗا ٔ  ٭نجدط  بعهدٗا  ٜكد  أضبعدـب  َد

ٌ  أَدا ايطٚاتدب  . ايؿكٌ ًب تايبٶا ٔ  ٪2; ؾتؿدّه ِ  َٝعاْٝد١  َد  ايتعًدٝ

 تكطٜبٶا.

 اىبددساضؽ اْتؿدداض ايبدداظعٞ عًدد٢ إٔ َؿدده١ً   عًٝددا٤. أ ٚعًّكددا

ٔ   اىبًُهد١؛  ضقعد١  ٚاتػداع  ايكػ٠ً, ٌ  تعدسٸ َد  تتطًّدب  ايدر  اىبؿدان

ً  اٯٕ اىبطبكد١  ٚايططٜك١... إبساع١ٝ ٫ًسًٛ ٔ  ..إت٬ًقدا  عًُٝد١  غد  يهد

 ٕ ٝٽددا؛ ٜددتِ ايتَٛبٝددـ يددٛ نددا  َددٔ ايتعًُٝٝدد١ اىبٓدداتل يتُّهٓددا ضبً

 ايػدددها١ْٝ تبٝعتٗدددا تٓاغدددب سًدددٍٛ ٚإػبددداز استٝادٗدددا, سكدددط

ٌ  ا٭ظي١ٝ, َؿانًٗا َٔ ايٛظاض٠ ٚيتدًكا...ٚازبػطاؾ١ٝ ٌ  َجد  ..ايٓكد

 .ايهجً ٚغًٖا ايبٓٛز ع٢ً ٚايتَٛبٝـ ..ايبس٬ٜت ٚاىبعًُات

 ٘ أٖددددددِ  احملٝددددددا إٔ أسددددددس  َػدددددداعس. ٜددددددط٣ ز َٚددددددٔ داْبدددددد

ٛٸغات  اىبايٝدددددددد١ اىبددددددددٛاضز نددددددددعـ ايتعًددددددددِٝ؛ خكدكدددددددد١ َػدددددددد

ـ    ًب ايطدددد٬  طبطددددات  دددددٛز٠ اسبهَٛٝددد١ ٚقكددددٛضٖا, ٚندددع

 ٫ اىبػددددددٛغـب ٖددددددصٜٔإٔ  ٚاىبؿدددددده١ً.. ايعدددددداّ ايكطدددددداع تعًددددددِٝ

 دٝددددسٶا إْؿاًقددددا غددددُٝٓشٓا اشبددددام ايكطدددداع بددددإٔ ازبددددعّ مبهددددٔ

 ... َطن١ٝ دٛز٠ ٫ٚ

 ِ ٌ  ًب اغدددتجُاض  ٚايتعًدددٝ  ؾٝدددد٘ ؽبدددتًٌب  دٗدددس  اٱْػدددإ, ٚندددد

  .. حبتٶا دباضٜٽا ٬ًغٝػسٚ عُ بايتذاض٠؛ اٱْػإ بٗصا ا٫غتجُاض



10 

 

 –1026  1022  
297 

 ٬ًَج ايجا١ْٜٛ اىبطاسٌ ًب يسٜٓا اىبساضؽ غايب١ٝ طبطدات ٚٚاقع

 أؾدددب٘ تعًُٝٝددد١ ٖدددٛ َ٪غػدددات ػبدددطٟ َددداإٔ  عًددد٢ َ٪ؾدددطٶا تٴعطدددٞ

ٔ  ايطد٬   غايب١ٝ ٬ًؾُج .. بايػٛبطَاضنا ٕ  ايدصٜ  ًب يدسٜٓا  ًٜتشكدٛ

ٔ  قطٜبد١  َعدس٫ت  عًد٢  سكدًٛا  قدس  نداْٛا  ازباَعد١؛   ٚسدـب  ,8; َد

 دٝدس  ٚضقبدا  دٝدس,  تكدسٜط  عًد٢  ؼبكًٕٛ ايتشه١ًٜ ايػ١ٓ ٜسخًٕٛ

 ًب زضغددٛٙ يبددا أٜػددط ايتشهدد١ًٜ ًب ٜسضغددْٛ٘ َدداإٔ  بددطغِ دددسٶا؛

 .ايجاْٟٛ

 ْأخددددص سددددـبإ٫  ايتعًددددِٝ؛ ًب باشبكدكدددد١ ٬ًَتؿددددا٥ يػددددا

 بعدددض عًددد٢ شيدددو تطبٝدددل ٜٚدددتِ عبدددٛ َطسًدددٞ, عًددد٢ اشبكدكددد١

عبددٛ  عًدد٢ ا٫ْتكدداٍ ٜددتِ ثددِ دبطبتٗددا, تكددِٜٛ ٜددتِ ثددِ اىب٪غػددات,

 ... ٖصا ًب َتكس١َ ىبطاسٌ َطسًٞ

ٕ  اىبدساضؽ  ًب تتعًل بايتعًِٝ ٖٓا ٚا٭َج١ً  ؾدو؛  اشباقد١ .. ٚزٚ

ِ  ًب اىبػاضات بعض خكدك١ ؾ ٕ ٘  غدٝتشّكل  ايتعًدٝ ـ  بػدبب  ربؿٝد

ٔ ..  ايسٚيد١  عًد٢  ايعب٤ ٔ  اىبطدطٚح  يهد ٌ  َد ِ  ٚظاض٠ قٹبد ٌ  ايتعًدٝ  ذبٜٛد

 مبهددٔ إش أًٖٝدد١, تعًددِٝ َ٪غػدداتإفب  ايعدداّ ايتعًددِٝ َددٔ أدددعا٤

 تكددّٛإٔ  عًدد٢ ازبسٜددس٠, ا٭سٝددا٤ بعددض ًب خاقدد١ َددساضؽ اؾتتدداح

ٌ  تهًؿد١  بدسؾع  ايٛظاض٠  ٖٚٓدا  .. اىبدساضؽ  ٖدصٙ  ًب ٜدسضؽ  تايدب  ند

ً  بدـب  اىب١ُٗ إفب اىبٛاظ١ْ اسباد١ غتُبٗط  ا٫قتكداز١ٜ  ازبدس٣ٚ  َعداٜ

 ٚايب٦ٝدددد١ ٚاىبعًددددِ, اىبددددٓٗر, شيددددو ٜٚؿددددٌُ ايتعًُٝٝدددد١, ٚازبددددٛز٠.. 

ٟ  ٖٚدددصا ... ايرتبدددٟٛ ٚايٓؿددداٍب اىبسضغددد١ٝ,  ايعًُٝددد١ ًب ٖدددٛ ايتشدددس

 َددٔ بددساؾع اشبكدكدد١ تطٜددل ًب ٚاشبؿدد١ٝ إٔ لبهددٞ .. ايتعًُٝٝدد١

ٔ  ٫غدُٝا  اىبدايٞ,  ايعذدع  َبدطٚف  ْتٝذد١  اىباز١ٜ؛ اسباد١ نػٌب  ٚعبد

 ايٓؿٌب. أغعاض ًب ايتسٖٛض ٖصا ْط٣



20

  –1026     298 

 ػبدب  اىبطؾس إٔ ايتدكٝل ًب ٖدصا اٱتداض   َطؿط. أ ٚأٚنض

 ...  قػُـبإفب  ٜٴكػٸِإٔ 

 ؾطن١ إْؿا٤ ٜتِ ايتعًِٝ ٬ًَج)  ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ خكدك١ 

ٌ  اشبدام  ايكطاع قبؿاضن١ تكّٛ خاق١, أغطاض  يتُٜٛد

 ....( بايهاٌَ ٚدبٗٝعٖا اىبساضؽ بٓا٤

 َدددددددٔ خددددددد٬ٍ  ٚاٱزاض٠, ايتؿدددددددػٌٝ َٗددددددداّ خكدكددددددد١

 قبٗددداّ يًكٝددداّ اشبدددام؛ ايكطددداع ؾدددطنات َدددع ايتعاقدددس

( ...  ازبع٥ددددددددددددٞ أٚ ايهاَددددددددددددٌ)  ٚايتؿددددددددددددػٌٝ اٱزاض٠

 ٌ  خاقدددد١, اىبددددساضؽ تكدددبض  ايػددددابل َجايٓددددا ًب ايهاَددد

 ٚايػدددددد١َ٬, ٚا٭َددددددٔ, بايكددددددٝا١ْ, ٜٚتعًددددددل ازبع٥ددددددٞ

 ٚاىبٛاق٬ت أٜهٶا.

 

ٙ   الكطةا   قدزٗ لدعه مكرتح منْذز  يف االضةتجناز  اخلةا  علة

 اإلىطاىٕ: ّاالتصال لإلعالو اجلامعٕ التعلٔه

اسبُددددٛز َساخًدددد١ ضبددددسز٠ ًب   ْاقددددط بددددٔ عبددددساهلل. قددددسٸّ ز

 ًب اشبدددددددام يًكطددددددداع اىبتٛقعددددددد١ ٖدددددددصا اٱتددددددداض سدددددددٍٛ ا٭زٚاض 

تػددددددتٓس  ازباَعٝدددددد١, يًُطسًدددددد١ اٱعدددددد٬ّ تعًددددددِٝ ًب ا٫غددددددتجُاض

 ايتعًدددددددِٝ ًب ا٫غدددددددتجُاض" زضاغددددددد١ َٓٗدددددددا غدددددددابك١, يسضاغدددددددات

 َكسَدددد١ ,"ايػددددعٛز١ٜ ايعطبٝدددد١ اىبًُهدددد١ ًب ازبدددداَعٞ اٱع٬َددددٞ

 ايػدددددعٛز١ٜ يًذُعٝددددد١ ايجايدددددح ايػدددددٟٓٛ اٱع٬َدددددٞ إفب اىبٓتدددددس٣

 ؾددددٗط ًب ايطٜدددداض َسٜٓدددد١ ًب عٴكددددس ايددددصٟ ٚا٫تكدددداٍ, يٲعدددد٬ّ

ّ؛ 2005 ْدددددٛؾُرب اىبٛاؾدددددل , ٖدددددد1426 ايعددددداّ َدددددٔ ايكعدددددس٠ شٟ

 تًددددو عًدددد٢ َهدددد٢ أْدددد٘ ايعذٝبدددد١ اىبؿاضقددددات ٚأؾدددداض إفب أْدددد٘ َددددٔ

 .ساي٘ ع٢ً اىبؿٗس بكا٤ َع غٓٛات, عؿط ايع١ًُٝ ازبٗٛز
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 مدخل:

 اجملددداٍ ٖدددصا ًب ايعًُٝددد١ ازبٗدددٛز صبُدددٌ باغدددتكطا٤ مبهدددٔ

 :أبطظٖا َٔ ١َُٗ, سكا٥لإفب  ا٫ْتٗا٤

٘  اٱع٬ّ صباٍ ًب ٚايعايٞ ازباَعٞ ايتعًِٝإٔ  :٫ًأٚ  ذبدسٜات  ٜٛادد

 .ٚاٯيٝات ٚايَٛبا٥ـ, ا٭ٖساف, َػت٣ٛ ع٢ً نرب٣

ٝٶددا  آيٝاتٗددا ٚؾددل قددازض٠ غددً عدداّ بؿددهٌ ايعطبٝدد١ اجملتُعدداتإٔ  :ثاْ

ٍ  ًب ايهدرب٣  ايػطٜع١ ايتػًات ٬َسك١ ع٢ً ايطمس١ٝ  صبدا

 اٱع٬َدددٞ ايتعًدددِٝ َتطًبدددات ٚتدددٛؾً ٚا٫تكددداٍ, اٱعددد٬ّ

 ٚاىبطادددددع اىبهتبددددات تددددٛؾً خدددد٬ٍ َددددٔ غددددٛا٤ ايؿعٸدددداٍ,

اٱعددد٬ّ  قطددداع ًب ٚايٓؿدددط ايتدددأيٝـ ٚزعدددِ اىبتدككددد١,

 ايكددازض٠ ايطمسٝدد١ ايتُٓبُٝٝدد١ ايبٓدد٢ سٝددح َددٔ أّ ٚتؿدذٝع٘, 

 .ٚغطٜع١ ؾاع١ً تػًٝات إسساخ ع٢ً

 طبطددات  بـب ايتٛا٥ِ َػت٣ٛ ًب َتذصض٠ َؿه١ً مث١ ٖٓاى :ثايجٶا

 أيكدا  إش ايعُدٌ؛  يػدٛم  ايؿع١ًٝ ٚا٫ستٝادات اٱع٬ّ أقػاّ

 اٱع٬َددٞ ايتعًددِٝ قطداع  َٓٗددا ٜعدداْٞ ايدر  اىبؿدده٬ت تًدو 

 يتًددددو ايٓٗددددا٥ٞ اىب دٳددددطز تبٝعدددد١ عًدددد٢ بجكًددددٗا اسبهددددَٛٞ

ـ  سٝدح  َٔ ا٭قػاّ, ٘  ندع ٌ  تأًٖٝد  ٚايدٓكل  عداّ,  بؿده

. خددام بؿددهٌ ايدتكي  ٚايتددسضٜب اىبٗدي  ايتأٖٝددٌ ًب اسبداز 

 ٌ  اىبعطؾدددد١ ًب ايهددددبً ايتددددسْٞ ذبسٜددددسٶا, أنجددددط ٚبؿددده

 اٱع٬َٝدد١ ايتكٓٝدد١ ًب ايددتػً بطبٝعدد١ اٱع٬َٝدد١ ايتدككدد١ٝ

 اىبعددداف ٚا٫تكدددايٞ اٱع٬َدددٞ ايٛاقدددع أضض عًددد٢ ايعاًَددد١

 ايطآٖدد١ اىبطسًدد١ ًب بددطٚظٶا اٱؾددهاي١ٝ ٖددصٙ ٚتددعزاز. ايٝددّٛ

ٝٸست ايددر  اىبؿددٗس ا٫دتُدداعٞ ايتٛاقددٌ ؾددبهات ؾٝٗددا تػدد

 .اٱع٬َٞ
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 ٖددصا إفب غددسٸ ايهددرب٣ اسباددد١ بددطٚظ َددٔ ايددطغِ عًدد٢ أْدد٘ :ضابعٶددا

 َددا اشبددام يهددٔ ايكطدداع ايعذددع؛ ٖددصا ٚتػددسٜس ايددٓكل,

 يتهًؿتٗدا  ُْبدطٶا  ايتذطبد١؛  ٖصٙ ؽبٛضإٔ  َٔ َتدًٛؾا ٜعاٍ

 َٓٗددا اىبددازٟ ا٭نددرب ايعا٥ددس نددُإ ٚعددسّ ا٭ٍٚ, اىبكدداّ ًب

 .ايتذطب١ خٛض يٛ   ؾُٝا

ِ  ايعطبٝد١  اىبٓطك١ ًب اىبٛدٛز٠ ايتذاض إٔ  :خاَػٶا ٞ  يًتعًدٝ  اٱع٬َد

 ٚأندددرب أٚغدددع بؿدددهٌ ادبٗدددا اشبدددام, ايكطددداع عدددرب

 ٚتًٜٛدد١ َٚتٛغددط١ قكدد٠ً ايددسٚضات َػددت٣ٛ عًدد٢ يًتأٖٝددٌ

 ؾدد٦ٝٶا تٴشّكددلإٔ  ازبٗددٛز ٖددصٙ بددصيو اغددتطاعا ٚقددس اىبددس٣؛

ٚيددٛ  _ ايتؿاعددٌ عًدد٢ ايكددازض ايٓٗددا٥ٞ اٱع٬َددٞ اىبدددطز َددٔ

إفب  ٜؿددً ايددصٟ ٖٚددٛ ا٭َددط  ايػددٛم؛ استٝادددات َددع _بكددسض

ٛٸف  ايتعًددِٝ عًدد٢ اٱقددساّ زٕٚ ؼبددٍٛ ٚقددس دسٜددس, َددٔ ايتددد

 .اشبام ايكطاع ًب ٚايعايٞ ازباَعٞ

ِ  َٚتشطند١,  غدطٜع١  غدٛم  ايّٝٛ اٱع١َٝ٬ ايػٛم إٕ  ٚايتعًدٝ

 َددٔ نددبً داْددب ٖٚددٛ عًدد٢ ٚأْددا٠, ٚقددربٶا ٚقتٶددا ؼبتدداز ازبدداَعٞ

ٌ  ًب خاقدد١  ا٭ُٖٝدد١,  ٞ  اىبتعاٜددس  ا٫ستٝدداز  َبدد  ًب اٱعددد٬ّ ىبُاضغدد

ٝٶا ايػٛم استٝاز ٚؾل اىب٪ًٖـب َٔ صبا٫ت٘ طبتًـ  ٚيعٌ غٝدا  . ساي

ٌ  عًد٢  ايػايبد١  ايػد١ُ  باسرتاف َعس٠ تطبٝك١ٝ بطاَر  احملدا٫ٚت  ند

 اذبدداز َُبًدد١ ذبددا كبددا ايددر ايتذدداض  ٚستدد٢ ايكا٥ُدد١, اشبذٛيدد١

ٍ  إشاعدددات ٔ  ٫ ايعطبٝددد١؛  ايدددسٚ  بدددطاَر  قا٥ُددد١  ًب تكدددٓؿٝٗا  مبهددد

 .ايتسضٜب

 اسبايٝددد١ اٱع٬َٝددد١ ايػدددٛم بدددـب ايع٬قددد١ تٛقدددٝـ ٚمبهدددٔ

ٔ  ايدر  ايػُات َٔ بعسز اٱع٬ّ أقػاّ ٚطبطدات  إػباظٖدا  مبهد

 :ًٜٞ ؾُٝا اٱتاض, ٖصا ًب كبا اير ايسضاغات بعض َٔ
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 ًب أنددرب بؿددهٌ َدد٪ًٖـب اٱعدد٬ّ صبدداٍ ًب اىبتدطدددٕٛ ٜعددسٸ -

 ًب ددا٤  ايصٟ ايؿهطٟ َٛاظ١ْ بايبٓا٤ اىبعًَٛاتٞ, ايبٓا٤ داْب

 .ايجايج١ اىبطتب١ ًب دا٤ ايصٟ اىبٗي ٚايتأٌٖٝ ايجا١ْٝ, اىبطتب١

 اىبعددطًب ايطقددٝس عًدد٢ اٱعدد٬ّ أقػدداّ ًب اىبتدطٸدددٕٛ ٜتددٛاؾط -

ِ إفب  إنداؾ١  اٱعد٬ّ,  تداضٜذ  عٔ اي٬ظّ  اجملتُدع  بتداضٜذ  إىبداَٗ

ٌ  ؾٝد٘,  اٱعد٬ّ  ٚتداضٜذ  اىبعاقدط٠,  ٚأٚناع٘ ايػعٛزٟ  بؿده

 .اىبعاقط٠ ايسٚي١ٝ با٭ٚناع إىباَِٗ ٜؿٛم

ٌٸ - ٌٸ نُا َٚٚبا٥ؿ٘, اٱع٬ّ ٭١ُٖٝ اٱع٬ّ خطػبٞ ؾِٗ ٜك  تك

 ذبهدددِ ايدددر ايتدككددد١ٝ با٫دباٖدددات اىبتددددطدـب َعطؾددد١

 ا٫دتُاعٝددددد١, ايؿدددددبهات َُٚٓبَٛددددد١ اسبدددددسٜح, اٱعددددد٬ّ

 .ازبُا١ًٜٖ ا٫غتدساَات شات اىبتعسز٠ ايٜٛب ٚتطبٝكات

ٌ  عًد٢  اىبًشدَٛب  ايٓكل ٜعٛز - ٞ  اىبٗدي  ايتأٖٝد  اٱعد٬ّ,  شبطػبد

 َٗدددداضات َددددٔ اىبتدطدددددٕٛ مبتًهدددد٘ َددددا نؿاٜدددد١ عددددسّإفب 

 ًب ٚخباقددد١ اٱع٬َدددٞ, ايعُدددٌ يػدددٛم اسبايٝددد١ يًُتطًبدددات

 ٚإعدساز  َدٞ, اٱع٬ اٱْتداز  َٚٗاضات اٱظبًٝع١ٜ, ايًػ١ دٛاْب

 اٱع٬َٝددددد١ ايتكٓٝدددددات ٚاغدددددتدساّ اٱع٬َٝددددد١, ايسضاغدددددات

 ٚتؿدددعٌٝ ٚإزاضتددد٘, اٱع٬َدددٞ يًعُدددٌ ٚايتدطدددٌٝب اسبسٜجددد١,

 . اٱْرتْا ٚإزاضتٗا ع٢ً ازبسٜس٠ ايتطبٝكات

ٔ  إفب ايعسٜدس  حباد١ اىبًُه١ ًب اٱع٬َٞ ايعٌُ ٜبسٚ غٛم -  َد

 ًب ايؿٓٝددد١ ازبٛاْدددب َجدددٌ ايسقٝكددد١, اٱع٬َٝددد١ ايتدككدددات

ٌ إفب  إناؾ١... ٚايتكٜٛط اٱخطاز,: ايعٌُ  ايتكٓٝدات  َدع  ايتعاَد

 اىبتعدسز٠,  ٚؾدبهاتٗا  بتطبٝكاتٗا اٱْرتْا: اسبسٜج١ اٱع١َٝ٬

 ػبٝددسٕٚ إفب إع٬َددٝـب ؼبتدداز نُددا. اٱيهرتْٚٝدد١ ٚايكددشـ

 صبددا٫ت ًب ايعُددٌ َٗدداضات عًدد٢ ٜٚتددٛاؾطٕٚ يػدد١, َددٔ أنجددط
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 اٱع٬َٝدد١, يًُددٛاز اىبتُٝددع اىبٗدي  ٚاٱعددساز ٚاٱعدد٬ٕ ايسعاٜد١ 

ّ  ع٢ً ايكازضٜٔ إفب اٱع٬َٝـب ايػٛم استٝازإفب  إناؾ١  ايكٝدا

 .ايكٛض٠ ذبػـب ٚبطاَر ايٓٛعٞ اٱع٬ّ قبتطًبات

 غددٛم سادددات يسضاغدد١ لبٛشدٶددا ٖٓددا ْعددطض شيددو, أدددٌ َٚددٔ

 ندد٤ٛ ًٚب. تًبٝتٗددا عًدد٢ اشبددام ايتعًُٝددٞ ايكطدداع ٚقددسض٠ ايعُددٌ,

 يػدٛم  ايٓٛعٝد١  ايتطدٛضات  َػتكبٌ سٍٛ اىبتاس١ ايع١ًُٝ ايرتانُات

ٔ  ىبدا  ٚتبعٶا اىبًُه١, ًب اٱع٬َٞ ايعٌُ إٔ  اشبدام  يًكطداع  مبهد

 ازبدداَعٞ يًتعًددِٝ نددرب٣ َ٪غػددات ٚضعاٜدد١ إْؿددا٤ ًب بدد٘ ٜٴػدداِٖ

بٛقدؿ٘   ايُٓدٛشز  ٖدصا إفب  ايُٓبط مبهٔ اٱع٬ّ؛ صباٍ ًب ٚايعايٞ

 ًب اىبػددا١ُٖ ًب إفب ا٫غددتجُاض ازبدداز يًتٛدٸدد٘ َُٗدد١ اْطدد٬م ْكطدد١

 َازٜددد١ عٛا٥دددس ؼبّكدددل ٚقبدددا يًُذتُدددع؛ ايؿدددا١ًَ ايتُٜٓٛددد١ ايعًُٝددد١

ّ  بؿهٌ ٚايعطبٞ ايػعٛزٟ يٲْػإ ١َُٗ َٚع١ٜٛٓ ّ . عدا  ٖدصا  ٜٚكدٛ

 :ًٜٞ َا ٚؾل ايبٓٛز َٔ عسز ع٢ً اىبكرتح ايُٓٛشز

 

 :الينْذز بياٛ ميطلكات: أّاًل

 ساددات  يسضاغ١ اىبكرتح ايُٓٛشز ٖصاإفب  ايُٓبط مبهٔ ٫-1

 اشباقدد١ اىب٪غػددات قددسض٠ َٚددس٣ اٱعدد٬ّ, قطدداع ًب ايعُددٌ غددٛم

 ازبددس٣ٚ زضاغددات ٱدددطا٤ بٛقددؿ٘ قدداسًبا تًبٝتٗددا؛ عًدد٢ ايتعًُٝٝدد١

 ٖدددصا ٚيهدددٔ اىبؿدددطٚعات؛ ٖدددصٙ ىبجدددٌ ايتػدددٜٛك١ٝ أٚ ا٫قتكددداز١ٜ

ُٽددا ٫ًؾعددا لبٛشدٶددا ٜعددسټ ايُٓددٛشز  تًددو ٚاقددع عًدد٢ ا٭ٚيددٞ يًتعددطٸف َٚٗ

ِ  قدسض٠  َس٣ ٚاغتهؿاف اسبادات,  تًبٝتٗدا؛  عًد٢  اشبدام  ايتعًدٝ

 ٖددصا ٜهؿًددٗا ايددر ايعاَدد١ ايب٦ٝدد١ اغتؿددطاف عٓددس ٜٓبػددٞ حبٝددح

ً  اربدداش  ايُٓددٛشز,  ٌ  اي٬ظَدد١  اىبتدككدد١  ايعًُٝددد١ ايتددساب  ٖدددصٙ ىبجدد

 .اجملا٫ت
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ٔ   إْ٘-2 ٞ  َٚدع َد ٔ  أنجدط  َهد ٕ  ضبدع  َد ٔ  ايعسٜدس  عًد٢  قدط  َد

 إفب زعددِ اهلازؾدد١ اىبتدككدد١ ٚاىبدد٪كبطات ٚايٓددسٚات, ايسضاغددات,

ِ  أٚنداع  ذبػدـب  عًد٢  اسبهَٛٝد١  اىب٪غػدات  قسض٠  اٱعد٬ّ,  تعًدٝ

 اىبتدككد١  ٚايسضاغدات  ايعدابط٠  اىب٬سُب١إٔ  َٔ أٜهٶا ايطغِ ٚع٢ً

َٶاإفب إٔ  تؿددً يهددٔ  ؼبددسخ؛ مل ايٛاقددع أضض عًدد٢ ًَُٛغٶددا تكددس

 - ٚاشبًٝذٝد١  ايعطب١ٝ ازباَعات تكّٛإٔ  ًب َعكٛزٶا ٜعاٍ َا ا٭ٌَ

 ذبػدـب  ًب ًَشَٛب بتشطٸى -ايػعٛز١ٜ ازباَعات خام ٚبؿهٌ

 تًدو  طبطددات إٔ  شيدو  اٱع٬ّ؛ صباٍ ًب ٚايتسضٜب ايتعًِٝ أٚناع

 َٛانب١ ًب إيٝٗا ا٫غتٓاز -ايؿسٜس ا٭غـ َع_ مبهٔ ٫ ا٭قػاّ

 أضض ًب ٚا٫تكدددايٞ اٱع٬َدددٞ اىبػدددطح عًددد٢ ايهدددرب٣ ايدددتػًات

 .ايٛاقع

 

ًٔا  :الينْذز مً اهلدف: ثاى

ٍ  ًب اىبدتكدـب  َٔ اىبٗتُـب زع٠ٛإفب  ايُٓٛشز ٖصا ٜٗسف  صبدا

 اشبددددسَات صبدددداٍ ًب اىبػددددتجُطٜٔ ٚنددددصا ٚا٫تكدددداٍ, اٱعدددد٬ّ

 اىبددٓٗذـب بددـب دبُددع َكٓٓدد١, عًُٝدد١ زضاغدد١ إدددطا٤إفب  اجملتُعٝدد١؛

 اىبًُهدد١ ًب ايعُددٌ غددٛم سادددات يتػتؿددطف ٚايهٝؿددٞ؛ ايهُددٞ

 ايكطداع  قسض٠ َٚس٣ ٚا٫تكاٍ, اٱع٬ّ صباٍ ًب ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ

 .تًبٝتٗا ع٢ً اشبام ايتعًُٝٞ

 

 :دزاضتَا ميهً اليت اجملتنعات: ثالًجا

٘  أٖساؾ٘ يتشكٝل ايُٓٛشز ٖصا ٜػتٗسف  صبُٛعد١  عًد٢  تطبٝكد

 :ايؿ٦ات ٖصٙأِٖ  َٚٔ اىبدتًؿ١, اجملتُع١ٝ ايؿ٦ات َٔ
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 أقػدداّ ًب ايتددسضٜؼ ٦ٖٝدد١ أعهددا٤ َددٔ ٕا٭نددازمبٝٛ اشبددربا٤-1

 ًب َٚددددٔ ايػددددعٛز١ٜ ايعطبٝدددد١ اىبًُهدددد١ ًب اٱعدددد٬ّ ٚنًٝددددات

 .سهُِٗ

 أْٛاعدد٘: بؿددت٢ اٱع٬َددٞ يًعُددٌ اىبُاضغددٕٛ اىبٗٓٝددٕٛ اشبددربا٤-2

ٌ  قبددا ٚاىبكددط٠٤ٚ؛  ٚاىبط٥ٝدد١,  اىبػددُٛع١, ٌ  ٜؿددُ  ايتطددٛضات  ندد

ٍ  اٱع٬ّ صباٍ ًب ازبسٜس٠ ٔ  ٚا٫تكدا  ايؿدطنات  أقدشا   َد

 .اجملاٍ ٖصا ًب ايعا١ًَ ٚاىب٪غػات

 ايددٛظاضات, ًب ٚا٫تكدداٍ اٱعدد٬ّ قطدداع ًب اىبعٓٝددٕٛ ايطمسٝددٕٛ-3

 .ٚعبٛ شيو ٚازباَعات, اسبه١َٝٛ, ٚاىبكاح

 خددددسَات َددددٔ اىبػددددتؿٝس٠ ايهددددرب٣ ٚاىب٪غػددددات ايؿددددطنات-4

 ا٫غتؿدداضات تطٜددل عددٔ إؾددازتِٗ ناْددا غددٛا٤ اٱع٬َددٝـب,

 اىبدٛاز  عبدٛ إْتداز   عًد٢  اىبدتًؿد١,  ايتٓؿٝص١ٜ اشبسَات أٚ ايع١ًُٝ

 ٚاٱع٬ْٝدد١ اٱع٬َٝدد١ اسبُدد٬ت ٚتٓؿٝددص ٚتكددُِٝ اٱع٬َٝدد١,

 .ٚعبٛ شيو ايعا١َ ايع٬قات ٚبطاَر

 ايكطاعدددات ًب اىبػدددتجُطٜٔ نبددداض ٜؿدددٌُ قبدددا اىبػدددتجُطٕٚ,-5

 ايدددصٜٔ ا٭َدددٛاٍ ض٩ٚؽ أقدددشا  ٚندددصا اىبدتًؿددد١, ايتعًُٝٝددد١

 .ايتعًُٝٞ ايكطاع ًب ا٫غتجُاضإفب  ايتٛد٘ مبهِٓٗ

 هلدددا ايدددر ايػدددعٛز١ٜ, غدددً ايهدددرب٣ ٚاىب٪غػدددات ايؿدددطنات-6

إٔ  مبهددٔ أٚ اغددتجُاض١ٜ, أٚ تهددا١َٝٓ, أٚ تعاقسٜدد١, ع٬قددات

 .ايػعٛزٟ اجملتُع ًب ايتعًِٝ قطاع ًب شيو هلا ٜهٕٛ

ٌ  ايتعًِٝ, َٔ ايٓٛع بٗصا اٖتُاَِٗ اىبتٛقع ايط٬ -7  شيدو  ٜٚؿدُ

ٔ  ايجاْٜٛد١  اىبطسًد١  ت٬  ٌ  ٚقدس  سهُٗدِ,  ًب َٚد  تد٬   ٜؿدُ

 ًب اٱعد٬ّ  أقػاّ ًب َٓٗا ا٭ٚفب ايػٓٛات أٚ ازباَع١ٝ اىبطس١ً

 .اىبًُه١
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 :الينْذز عياصس: زابًعا

ٔ  اٱدابد١  ع٢ً قازضٶا يٝهٕٛ ايُٓٛشز ٖصا بٓا٤    صبُٛعد١  عد

 ٱْؿدددا٤ ايتٛدددد٘ عٓدددس إثاضتٗدددا ٜٓبػدددٞ ايدددر اىبُٗددد١ ايتػدددا٫٩ت َدددٔ

 ايػدددعٛزٟ, اجملتُدددع ًب يٲعددد٬ّ خاقددد١ أنازمبٝدددات أٚ نًٝددات 

 :ًٜٞ ؾُٝا ايُٓٛشز ٖصا عٓاقط ٚتتًدل

 غدد١ٓ ايعؿددطٜٔ خدد٬ٍ ايػددعٛزٟ ايعُددٌ غددٛم ساددد١ َدس٣ -1

 .دٝسٶا اىب٪ًٖـب اٱع٬ّ إفب خطػبٞ ايكاز١َ

ٞ  ايعٓكدط,  ٖدصا  َتطًبدات  ٫ٚغتٝؿا٤ ٘  ٜٓبػد  ايؿ٦دات إفب  ايتٛدٸد

 ٜعتكددسٕٚ َددس٣إفب أٟ  ذبسٜدس  َددِٓٗ ٜٚٴطًدب  بايسضاغدد١, اىبػدتٗسؾ١ 

 .اشبُاغٞ اىبكٝاؽ اغتدساّ ٖٓا ٚمبهٔ ايعٌُ, غٛم استٝاز

 ازباَعدددات ًب اٱعددد٬ّ أقػددداّ خطػبدددٞ تأٖٝدددٌ َػدددت٣ٛ-2

 تًبٝددد١ عًددد٢ قدددسضتِٗ سٝدددح َدددٔ اىبًُهددد١ ًب اسبايٝددد١ اسبهَٛٝددد١

 .ايعٌُ غٛم استٝادات

ٞ  ايعٓكدط,  ٖدصا  َتطًبدات  ٫ٚغتٝؿا٤ ٘  ٜٓبػد  ايؿ٦دات إفب  ايتٛدٸد

 تأٖٝددٌ ىبػددت٣ٛ ايعدداّ تكددٛمبِٗ عًدد٢ يًتعددطف بايسضاغدد١؛ اىبػددتٗسؾ١

 غدٛم  ًب ٜعتكدسْٚٗا  ايدر  ا٫ستٝادات تبٝع١ َع اتػاًقا اشبطػبـب؛

ٕ  ٚقدس . ايعٌُ ُٶدا  ٜهدٛ عبدٛ   اىببشدٛثـب  ادباٖدات  عًد٢  يًتعدطٸف  ٥٬َ

 .ايج٬ثٞ اىبكٝاؽ اغتدساّ اجملاٍ ٖصا

ٕ  ٜٛادٗٗدا  ايدر  اىبؿده٬ت  تبٝع١-3 ٔ  اىبتدطددٛ ّ  َد  أقػدا

 .اٱع٬ّ

 ًب أْدد٘إفب  ايُٓبددط ٜٓبػددٞ ايعٓكددط, ٖددصا َتطًبددات ٫ٚغددتٝؿا٤

 عًددد٢ ايتعدددطٸف اىبٗدددِ ؾُدددٔ اىبؿددده٬ت, َدددٔ بعدددسز اٱقدددطاض سددداٍ

 تًدددو ناْدددا إشا َدددا عًددد٢ ايتعدددطٸف مبهدددٔ حبٝدددح ادباٖاتٗدددا؛

 ؾدددٗازات سددداًَٞ َدددٔ اىبتددددطدـب أعدددساز بكًددد١ تتعًدددل اىبؿددده٬ت
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ـ  ع٬قد١  شات أْٗا أّ اٱع٬ّ, ٌ  بهدع ٟ  ايتأٖٝد  يًُتددطدـب  ايُٓبدط

ٞ  ايتأًٖٝٞ نعـ أّ اىبًُه١, ًب اٱع٬ّ أقػاّ ًب  هلدِ,  ايتطبٝكد

 بعددددس ايػددددعٛزٜـب اىبتدددددطدـب أدددددٛض اضتؿدددداع ًب اىبؿدددده١ًإٔ  أّ

 ِ  أّ اىبػددتكسَـب, َددٔ اٱع٬َددٝـب أددٛض  َكابددٌ ًب بايعُددٌ ايتشداقٗ

 أّ اسبسٜجد١,  اىبتكس١َ اشبربات ع٢ً ٜتٛاؾطٕٚ ٫ اٱع٬ّ أغاتص٠إٔ 

ّ  َٔ ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ تػطٸ  عٔ ْادب١ َؿه١ً مث١إٔ   أقػدا

 ايعدداّ اىبػددت٣ٛ َعدد٘ تددسْٸ٢ ايددصٟ بايؿددهٌ اسبهَٛٝدد١, اٱعدد٬ّ

ٔ  أخدط٣  َؿه١ً مث١ ٖٚٓاى. يًط٬  ٞ  ؾشكدٗا,  مبهد  َدس٣  ٖٚد

 يًؿددددبا  ٚا٫ْهددددباٍب ايددددَٛبٝؿٞ ايدددد٤٫ٛ َػددددت٣ٛ ًب تددددسٕ  ٚدددددٛز

 .اىبتدطز ايػعٛزٟ

 ايعُددٌ غددٛم ؼبتادٗددا ايددر اٱع٬َددٞ ايتأٖٝددٌ صبددا٫ت-4

 .ايكاز١َ ايعؿط ايػٓٛات خ٬ٍ ايػعٛزٟ

 ًب ٚا٫تكددداي١ٝ اٱع٬َٝددد١ ايػدددٛمإفب إٔ  ايُٓبدددط ٜٓبػدددٞ ٖٚٓدددا

٘  ٜٓبػٞ ٚبصيو باغتُطاض؛ َٚتطٛض٠ َتػ٠ً غٛم اىبًُه١ إفب  ايتٛدٸد

أٖددِ عبددٛ  ادباٖدداتِٗ عًدد٢ يًتعددطف بايسضاغدد١؛ اىبػددتٗسؾ١ ايؿ٦ددات

 بدددـب َدددٔ ايكازَددد١ اىبطسًددد١ ًب أٚيٜٛاتٗدددا ٜعتكدددسٕٚ ايدددر اجملدددا٫ت

ٌ  صبدددددا٫ت  ٞ  ايتأٖٝددددد ٞ  ايتشطٜدددددط : اىبدتًؿددددد١  اٱع٬َددددد  اٱع٬َددددد

 اٱع٬َدددددٞ اٱْتدددددازٚ ,...(ٚايتًؿعٜدددددْٛٞ ٚاٱشاعدددددٞ, ايكدددددشؿٞ,)

 ايطباعددد١, ٚؾٓدددٕٛ ,...(ٚاىب ٓتددداز ٚايكدددـ, ٚاٱندددا٠٤, ايتكدددٜٛط,)

 اٱشاعددٞ, ٚاٱخددطاز ايكددشؿٞ, ٚاٱخددطاز ايتًؿعٜددْٛٞ, ٚاٱخددطاز

 ٚاىبػدددطح ,...(ٚايُٓبطٜدددات ايؿهطٜددد١, ا٭غدددؼ) اٱعددد٬ّ ٚؾًػدددؿ١

 ,...(اىبػددددددطسٞ ٚاٱخددددددطاز ٚايتُجٝددددددٌ, اىبػددددددطس١ٝ, ايٓكددددددٛم)

 َٗاَددددات ٚتٓؿٝددددص ايعاَدددد١, ايع٬قددددات إزاض٠) ايعاَدددد١ ٚايع٬قددددات

 ٚاسبُد٬ت  اٱع٬ْٝد١,  ايتكُُٝات) ٚاٱع٬ٕ ,...(ايعا١َ ايع٬قات
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 ٚايتُجٝددددددٌ ايػددددددُٝٓا١ٝ٥, ايٓكددددددٛم) ٚايػددددددُٝٓا ,...(اٱع٬ْٝدددددد١

 اٱيهرتْٚدددددٞ ٚايٓؿدددددط ,...(ايػدددددُٝٓا٥ٞ ٚاٱخدددددطاز ايػدددددُٝٓا٥ٞ,

 اىب٪غػددددات ٚإزاض٠ ,...(ايتكسمبٝدددد١ ٚايعددددطٚض ايٜٛددددب, قددددؿشات)

 اىب٪غػددددددددات ٚإزاض٠ ا٭ًٖٝدددددددد١, اىب٪غػددددددددات إزاض٠) اٱع٬َٝدددددددد١

ٌ  ,...(اٱع٬َٝدد١  ٚايسضاغدددات ٚايبشددٛخ  اسبهَٛٝدد١,   شيدددو ٜٚؿددُ

٘  بهاؾدد١ ازبسٜددس  ٚاٱعدد٬ّ ايتكًٝددسٟ,  اٱعدد٬ّ ٘  تطبٝكاتدد  ٚب٦ٝاتدد

 .اٱيهرت١ْٝٚ

 ًب ايعاَدددد١ ايجاْٜٛددددات خطػبددددٞ إقبدددداٍ إَهاْٝدددد١ َددددس٣-5

ٟ  اجملتُدددع   ًب يٲعدددد٬ّ ازباَعٝددد١  اىبطسًددد١  زضاغددد١  عًددد٢  ايػدددعٛز

 .خاق١ نًٝات

إٔ  إَهاْٝدددددد١ عًدددددد٢ إفب ايتعددددددطف ايتٛدٸدددددد٘ ٜٓبػددددددٞ ٖٚٓددددددا

 زضاغددددد١ عًددددد٢ اجملتُدددددع ًب ايجاْٜٛدددددات خطػبدددددٞ إقبددددداٍ ٜهدددددٕٛ

 اشبدددام ايكطددداع ندددُٔ نًٝدددات ًب يٲعددد٬ّ ازباَعٝددد١ اىبطسًددد١

ٝٶدددددا ٫ًإقبدددددا  ٖٓدددددا ؼبػدددددٔ ٚقدددددس شيدددددو, زٕٚ أْددددد٘ أّ ددددددسٽا, عاي

 .اشبُاغٞ اىبكٝاؽ اغتدساّ

 ًب اٱع٬َٞ ايعٌُ يػٛم مبهٔ اير ايتأٌٖٝ َػتٜٛات-6

 .ايكاز١َ ايعؿط ايػٓٛات خ٬ٍ ؼبتادٗاإٔ  اىبًُه١

 َػدددتٜٛات أٚيٜٛدددات عًددد٢ إفب ايتعدددطف ايتٛدددد٘ ٜٓبػدددٞ ٖٚٓدددا

 خاقددد١ نًٝدددات إفب إْؿدددا٤ ايتٛدٸددد٘   سايددد١ ًب اىبطًٛبددد١ ايتأٖٝدددٌ

 ايسضاغددات َػددتٜٛات بددـب اىبػددتٜٛات تًددو تددرتاٚح سٝددح يٲعدد٬ّ؛

ً  ًب ايعًٝا ِ  ايبهدايٛضٜٛؽ,  َػدت٣ٛ إفب  ٚايدسنتٛضاٙ,  اىبادػدت  ثد

 ٚاسددس٠, غدد١ٓأٚ غددٓتـب َددستٗا ناْددا غددٛا٤ ايعايٝدد١, ايددسبًَٛات

 غد١ٓ أٚ غٓتـب ىبس٠ اٱع٬ّ ًب ٜٴعط٢إٔ  مبهٔ ايصٟ ايسبًّٛ ٚست٢

 .ايجا١ْٜٛ اىبطس١ً بعس ٚاسس٠
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( خدددام قطددداع) أًٖٝددد١ نًٝددد١ ٱْؿدددا٤ ا٭ؾهدددٌ اىبٓطكددد١-7

 .اىبًُه١ َٓاتل بـب َٔ يٲع٬ّ

ٕ  اىبٓداتل  أؾهٌ ع٢ً ايتعطف مبهٔ ٖٚٓا ٔ  ايدر  ٚاىبدس  مبهد

 .ؾٝٗا اٱع٬ّ يتسضٜؼ خاق١ نًٝات إْؿا٤

 عًدددد٢ ايػددددعٛزٜـب اىبػددددتجُطٜٔ إقبدددداٍ إَهاْٝدددد١ َددددس٣-8

 ايعايٞ. اٱع٬َٞ ٚايتعًِٝ ايتسضٜب صباٍ ًب ا٫غتجُاض

 اىبػددددتجُطٜٔ إقبدددداٍ إَهاْٝدددد١ عًدددد٢ ايتعددددطف ؼبػددددٔ ٖٚٓددددا

 اىبكٝدددداؽ اغددددتدساّ ٖٓددددا ؼبػددددٔ ٚقددددس شيددددو, عًدددد٢ ايػددددعٛزٜـب

 .اشبُاغٞ

 ايكطددددداع ًب اٱعددددد٬ّ تدددددسضٜؼ ًب ا٫غدددددتجُاض َعٛقدددددات-9

 .ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ باىبًُه١ اشبام

ٔ  ٖٚٓدددا  ٍ  ًب اىبعٛقدددات  تًدددو أٖدددِ   عًددد٢  ايتعدددطف  مبهددد  سدددا

ّ  تؿٝدس  ْتدا٥ر  ع٢ً اسبكٍٛ باٱَهإ أْ٘ َع ٚدٛزٖا,  ٚددٛز  بعدس

ٍ  ًٚب. ٬ًأق َعٛقات ٞ  َعٛقدات,  ٖٓداى  ناْدا  سدا  ايتعدطف  ؾٝٓبػد

 ايطًدب  ٚنعـ ٚايكٛاْـب, ا٭ُْب١ُ َػت٣ٛ نعـ: عبٛ ع٢ً عًٝٗا

ٞ  ايتأٖٝددٌ عًدد٢ ٞ  بددايتعًِٝ ٚا٫نتؿددا٤  اىبددسؾٛع, اٱع٬َدد  ازبدداَع

 ٚندددٛح ٚعدددسّ ٚايتدددأخً, ٚايبًٚقطاتٝددد١ اسبهدددَٛٞ, ٚايعدددايٞ

 ْٚدددسض٠ خاقددد١, تعًُٝٝددد١ َ٪غػدددات ٱْؿدددا٤ اي٬ظَددد١ اٱددددطا٤ات

ٔ  ايػدعٛزٜـب  ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ ِ  عًد٢  ايكدازضٜ ٞ  ايتعًدٝ  اٱع٬َد

 ايتعًددِٝ؛ َددٔ ايٓددٛع ٖددصا ًب ا٫غددتجُاض تهًؿدد١ ٚاضتؿدداع اسبددسٜح,

 تكٓٝدددد١ ٚدبٗٝددددعات ىبعاَددددٌ اٱع٬َددددٞ ٚايتددددسضٜب ايتعًددددِٝ سباددددد١

 َٗٓد١  ًب ايٓذداح إٔ  اٱع٬َٞ ايعٌُ قٝازٜٞ بعض ٚقٓاع١ َتكس١َ,

ٌ  قبػت٣ٛ َطتبًطا يٝؼ اٱع٬ّ ـ  ازبداَعٞ,  ايتأٖٝد  ايعٛا٥دس  ٚندع

 ا٭دٓبٝد١  ٚاىبٓاؾػد١  اجملداٍ,  ٖصا ًب ا٫غتجُاض َٔ اىبتٛقع١ ايطحب١ٝ
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 اىبًُهدددد١, ًب ا٭دددددٓ  ا٫غددددتجُاض َؿددددطٚعات نددددُٔ اىبُهٓدددد١

 قًٝددٌ بعددسز ساداتٗددا غددسٸ ٚإَهددإ اٱع٬َٝدد١, ايػددٛم ٚضبسٚزٜدد١

ٔ  ايدر  اىبعٛقات َٔ ٚعبٛ شيو اىب٪ًٖـب, َٔ  عًُٝد١  تعدٛم إٔ  مبهد

 .باىبًُه١ اشبام ايكطاع ًب اٱع٬ّ تسضٜؼ ًب ا٫غتجُاض

ٕ إٔ  مبهٔ اير ازبٗات-10  أًٖٝد١  نًٝد١  ٱْؿدا٤  َ٪ًٖد١  تهدٛ

 (.خام قطاع)

 ايددر ازبٗددات أؾهددٌ عًدد٢ إفب ايتعددطف ايتٛددد٘ مبهددٔ ٖٚٓددا

 خاقددد١ نًٝدددات إْؿدددا٤ ًب ا٫غدددتجُاض قبُٗدددات ايكٝددداّ مبهٓٗدددا

ٔ  يٲعدد٬ّ, ٕ : ازبٗددات  ٖددصٙ  ؾُدد ٕ  َػددتجُطٚ  غددعٛزٜٕٛ,  َػددتكًٛ

 َػددتكًٕٛ َٚػددتجُطٕٚ ضبًٝدد١, إع٬َٝدد١ َٚ٪غػددات ٚإع٬َٝددٕٛ,

 أٚ نًٝدددات َدددع ؾدددطان١) زٚيٝددد١ ٚتعاقدددسات ٚأداْدددب, غدددعٛزٜٕٛ

 (.خاضد١ٝ داَعات

 .بايسضاغ١ اىبػتٗسؾ١ ايؿ٦ات خكا٥ل-11

ٞ  ٖٚٓددددا ٘  ٜٓبػدددد  ذبسٜددددس إفب  _إسكددددا١ٝ٥  ٚ٭غددددطاض_ ايتٛددددد

 خكددددا٥ل عددددٔ تعددددرب ايددددر اىبػددددتك١ً اىبددددتػًات َددددٔ صبُٛعدددد١

ٔ  سٝدددددح  ايسضاغددددد١ ٚمساتددددد٘؛   صبتُعدددددات   َددددددٔ اٱؾددددداز٠  مبهددددد

 :ايتاي١ٝ ٚايػُات اشبكا٥ل

 :ايعٌُ صباٍ-أ 

 تدددسضٜؼ: ايتايٝددد١ ايعُدددٌ صبدددا٫ت بدددـب ايتؿطٜدددل ٜٓبػدددٞ ٖٚٓدددا

 ًب ٚايعُددٌ سهَٛٝدد١, تًؿعْٜٛٝدد١ قٓددا٠ ًب ٚايعُددٌ اٱعدد٬ّ,

 ٚايع٬قددات ٚايكددشاؾ١, اشبددام, ايكطدداع ًب تًؿعْٜٛٝدد١ قٓددا٠

 ايعاَدد١ ٚايع٬قددات اسبهددَٛٞ, ايكطدداع ًب ٚاٱعدد٬ّ ايعاَدد١

 .اشبام ايكطاع ًب ٚاٱع٬ّ
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 ايسضاغٞ: ايتأٌٖٝ-  

 يًؿ٦ات ايسضاغٞ ايتأٌٖٝ َػتٜٛات ع٢ً ايتعطف مبهٔ ٖٚٓا

 ايددسنتٛضاٙ, هبًدد١ بددـب ايتؿطٜددل مبهددٔ حبٝددح اىبػددتٗسؾ١,

 آخدددط, صبددداٍ أٚ اٱعددد٬ّ ًب ٚايبهدددايٛضٜٛؽ ٚاىبادػدددتً,

 .ايبهايٛضٜٛؽ زٕٚ ِٖ إفب َٔ إناؾ١

 اىب٪ٌٖ: ع٢ً اسبكٍٛ د١ٗ-ز 

ِ  ع٢ً سكًٛا َٔ بـب ايتؿطٜل ٜٓبػٞ ٖٚٓا  ايسضاغد١ٝ  َد٪٬ٖتٗ

 .خاضدٗا اىب٪٬ٖت تًو ع٢ً سكًٛا َٚٔ اىبًُه١, زاخٌ

 ازبٓؼ:-ز 

 ايؿ٦دددات بدددـب َدددٔ اٱْددداخإفب  ايدددصنٛض ْػدددب١ عًددد٢ يًتعدددطٸف

 .بايسضاغ١ اىبػتٗسؾ١

 ًب اٱع٬َٝد١  اىب٪غػدات  َدع  ايتعاٌَ ًب اشبربات َس٣-دٖ 

 اشبام. ايكطاع

 أٚ نددج٠ً خبددربات ايتُتٸددع َددس٣ عًدد٢ ايتعددطف مبهددٔ ٖٚٓددا

 َددٔ ٜتهددض حبٝددح ايج٬ثددٞ؛ اىبكٝدداؽ ٖٓددا ؼبػددٔ ٚقددس قًًٝدد١,

 ثدد٬خ َددٔ أقددٌ خددرباتِٗ َددٔ َكابددٌ ًب خددربات يددسِٜٗ يددٝؼ

 ًب غددٓٛات ثدد٬خ خددرباتِٗ تتذدداٚظ ايددصٜٔ أٚي٦ددو أٚ غددٓٛات,

 .اشباق١ اٱع١َٝ٬ اىب٪غػات َع ايتعاٌَ

 اشبام: ايكطاع ًب اشبربات صباٍ-ٚ 

ٌ  ًب خربات يسِٜٗ ايصٜٔ وإفب أٚي٦ ايتٛد٘ ٜٓبػٞ ٖٚٓا  ايتعاَد

 اشبدربات ٚصباهلدا؛   تًدو  ْٛع ع٢ً يًتعطف اشبام؛ ايكطاع َع

ٔ  حبٝح  ًب اشبدربات  تًدو  ناْدا  إشا َدا  عًد٢  ايتعدطٸف  مبهد

ٟ  عٌُ أّ أنجط, أٚ خاق١ إع١َٝ٬ َٓؿأ٠ قٝاز٠  ًب اغتؿداض

 ًب تٓؿٝصٜددد١ أعُددداٍ أّ أنجدددط, أٚ خاقددد١ إع٬َٝددد١ َٓؿدددأ٠

 .أنجط أٚ خاق١ إع١َٝ٬ َٓؿأ٠
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 :الربىامر تطبٔل مً املتْقع٘ اليتٔذ٘: خامًطا

ٔ  ؾددسٜس,  باختكدداض  ايربْدداَر  ٖددصا  تطبٝددل ٕ إ ايكددٍٛ: مبهدد

ًٶا غٝػاعس  ًب اشبدام  يًكطاع نإ إشا َا ع٢ً ايتعطف ع٢ً نج

 ايتعًُٝٝد١  ايع١ًُٝ ًب اىبػا١ُٖ ع٢ً قسض٠ ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ اىبًُه١

 ادباٖدات أِٖ  ع٢ً ايهؿـ ٜتِإٔ  بعس اٱع٬ّ, صباٍ ًب ايعاي١ٝ

 .ايعَٔ َٔ قازّ عكس خ٬ٍ ٚتطًعات٘ ايعٌُ غٛم استٝادات

 بؿدددهٌ ايبدددس٤ مبهدددٔ ستددد٢ ددددسٽا؛ َُٗددد١ ايٓتٝذددد١ ٖدددصٙ إٕ

 ايعطبدددٞ ايعدددامل بكدددٞ ندددرب٣ إع٬َٝددد١ ذبدددسٜات ىبٛادٗددد١ قدددشٝض

 اىب٪غػددات تهددٕٛإٔ  زٕٚ قددطٕ, ضبددع َددٔ أنجددط سٛهلددا ٜتشددسٸخ

 .َٛادٗتٗا ع٢ً قازض٠ اسبه١َٝٛ ايكا١ُ٥

 بؿدددهٌ ايػدددعٛزٟ اجملتُدددع ًٚب ايٝدددّٛ, اشبدددام ايكطددداع إٕ

٘  ٚاعدس,  قطاع ذبسٜسٶا؛ أنجط ِ  ًب َتكسَد١  دبداض   ٚيد  ايعًُٝد١  زعد

 ايكطدددداع ٖددددصا ادبدددداٙ ٚمبجٸددددٌ اجملتُددددع, ٜؿددددٗسٖا ايددددر ايتُٜٓٛدددد١

ٗٶدا  اٱع٬ّ صباٍ ًب ي٬غتجُاض ٝٽدا  تٛد ٕ  ٚستد٢  سامسٶدا.  َطسً  ٜهدٛ

 ايربْدداَر ٖددصا ؾدد ٕ غدد١ًُٝ؛ عًُٝدد١ بططٜكدد١ َ٪غػٶددا ايتٛدٸدد٘ ٖددصا

 ًب قدددشٝض بؿدددهٌ يًبدددس٤ أخهدددط نددد٤ٛٶا ٜٴعطدددٞ اىبكدددرتح ايعًُدددٞ

 ايكهددداٜا شبسَددد١ ٚاىبددداٍ اٱْػدددإ اغدددتجُاض ًب اىبٓطكدددٞ ايدددتؿهً

 .يًُذتُع ايه١ًٝ

 

 األىدٓ٘: خصدص٘

 عبددساهلل. آخددط َددٔ صبددا٫ت اشبكدكدد١, أٚنددض أ  ًب صبدداٍ 

يددٛ  ٚا٫عتكدداز بأْٗددا ا٭ْسٜدد١, خبكدكدد١ ٜتعًّددل ؾُٝددا _ايهددٛؼبٞ 

إفب  أُٖٝدد١ اٱؾدداض٠ _ايسٚيدد١ عًدد٢ تا٥ًدد١ َبددايؼ ؾ ْٗددا غددتّٛؾط كبددا

 :َُٗتـب ْكطتـب
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 ؼبػدب  ؾاىبػتجُط باشبكدك١؛ ٬ًَتؿا٥ يٝؼ أْ٘ :ا٭ٚفب 

 ؟ !ٜهع٘ ٚأٜٔ ضٜاي٘

 ؾددددبعض َسْٜٛدددد١, نٝاْددددات ًب ٜػددددتجُطإٔ  مبهددددٔ ٫

ٔ  ا٭ْس١ٜ ٘ إٔ  أعًد ٕ  180 بًػدا  زْٜٛد  ٚبعهدٗا  ضٜداٍ,  ًَٝدٛ

 ايهددب٠ً ا٭ْسٜدد١ عددٔ ْتشددسٸخ ٖٚٓددا اشبُػددـب؛ سددسٚز ًب

 هلدا  قطٚض أ١ٜ تكسِٜ ضؾها ٚايبٓٛى ي٬غتجُاض, ايكاب١ً

 ضعاٜددد١)  ضمسٝددد١ دٗددد١ َدددٔ ندددُإ عًددد٢ ذبكدددٌ َدددا مل

 .(ايؿبا 

  تػددتؿٝس يددٔ ايسٚيدد١ :ايجاْٝد١  ٔ  ؾا٥ددس٠ ا٭ْسٜدد١ خكدكدد١ َد

 َٝعاْٝدات  أٜد١  يٮْسٜد١  تدسؾع  ٫ _ ايسٚي١أٟ  _ ؾٗٞ تٴصنط

. .بعهِٗ ٜتكٛض نُا ايطٜان١ٝ ي٬ذبازات ٫ٚ َبايؼ, أٚ

 ٚاٱزاضٜددـب ٚاىبددسضبـب, َٚهاؾددآتِٗ, اي٬عددبـب, ؾطٚاتددب

٘  ٚايٛندع  ا٭ْسٜد١,  تسؾعٗا  ايطٜاند١ٝ  ا٫ذبدازات  َدع  ْؿػد

 .ايكسّ نط٠ ٚاذباز

 :َا ًٜٞ ٚتسؾع ٚاىب٬عب, ا٭ْس١ٜ َكطات ايسٚي١ٚقس أْؿأت 

 أْسٜددد١ َدددٔ ْدددازٺ يهدددٌ ٬َٜدددـب 3 بكُٝددد١ اسدددرتاف َعْٛددد١ -1

 عًدد٢ ٚتٴكددطف ايٓكددـ,إفب  ٚخٴّؿهددا اىبُتدداظ, ايددسٚضٟ

ٞ  ٫ ٖٚدصٙ  أؾدٗط,  بهدع١  تتدأخط  زؾع١ نٌ زؾعتـب,  تٴػطد

 .أؾٗط يبهع١ ٚاسس ٫عب ضاتب

 ٚادتُاعٝدد١, ؾددباب١ٝ, ْؿدداتات َكابددٌ ْددازٺ يهددٌ إعاْدد١ -2

 ْدازٺ,  153 ع٢ً تٴٛظٸع ضٜاٍ, ًَٕٝٛ 30 تتذاٚظ ٫ ٚضٜان١ٝ

 .ْؿاٍب َٔ ب٘ َا قاّ سػب

ٞ  إخل,..  ٚايطٚاتدب  ٚايعكدٛز,  ا٭خدط٣,  اىبكاضٜـ أَا ٔ  ؾٗد  َد

ٔ  ٚسكٛقٗدا  ايطعاٜد١  عكدٛز  أٚ ايؿطف, أعها٤ ٟ  بٝدع  َد َٚدٔ   ايدسٚض

 .ايتًؿعْٜٛٞ سكٛم ايٓكٌ
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 .. با٭ْس١ٜ ٜتعًل َا ٖصا

 :آخط داْب َٔ

 .ضٜاٍ 100ًَٕٛٝ ايكطط١ٜ ا٭ٚىبب١ٝ ايًذ١ٓ َٝعا١ْٝ -

 .اٱَاضات١ٝ ا٭ٚىبب١ٝ ايًذ١ٓ ٚنصيو -

 .ضٜاٍ ًَٕٝٛ َا ٜعازٍ 54 ايبشط١ٜٝٓ ا٭ٚىبب١ٝ ايًذ١ٓ َٝعا١ْٝ -

 :بُٝٓا

 ٚقبدددٌ ضٜددداٍ, ٬َٜدددـب 6 ايػدددعٛز١ٜ ا٭ٚىببٝددد١ ايًذٓددد١ َٝعاْٝددد١

 ًَٝددٕٛ؛ 100 يددد بطؾعٗددا َٚطايبدد١ ضبددا٫ٚت ٚبعددس قًًٝدد١, غددٓٛات

 .َٚا ظايا ؾكٌب ٬َٜـب عؿط٠إفب  ضٴؾعا

ٛٸٕ ًَٕٝٛ, 18 َٝعاْٝت٘ ناْا ايكسّ اذباز - ٝٽا ْؿػ٘ ٜٚٴُ  شات

 ٚايٓكدددددٌ ٚاٱع٬ْدددددات, ايدددددسٚضٟ, بٝدددددع َدددددٔ ْػدددددبت٘ َدددددٔ

 زٚض٠ سددددسخ ًب نُددددا ايبطدددد٫ٛت, ٚضعاٜدددد١ ايتًؿعٜددددْٛٞ,

 .اشبًٝر

 ضٜدداٍ, ٬َٜددـب 3 اذبدداز نددٌ َٝعاْٝدد١ ا٭خددط٣ ا٫ذبددازات -

 .اٱزاض١ٜ اىبكاضٜـ ؾا١ًَ

ٔ  زؾاعٶدا  يٝػدا  ٖصٙ -  يهٓٗدا  َدربضات؛  ٫ٚ ايؿدبا   ضعاٜد١  عد

 َددا ٜٴكددطف  نددٌإٔ  ٜعتكددسٕٚ نددجًٜٔ ٭ٕ سكددا٥ل؛ ؾكددٌب

ٔ  ٚا٭ْسٜدد١ ايطٜاندد١ عًدد٢  ضعاٜدد١ َٝعاْٝدد١ نددُٔ ٜهددٕٛ َدد

 .ايؿبا 

 ٚبايدصات  ايؿدبا ,  ضعاٜد١  عٔ َػتك١ً ايطٜان١ٝ إٕ ا٫ذبازات

 .ؾ٪ْٚ٘ ًب ايتسخٌ تػتطٝع ٫ٚ ايكسّ, اذباز
 

 االدتناعٔ٘: الصآّ٘ مً اخلصدص٘

 ايعاٜٚددد١  َدددٔ ايطزٜعدددإ قهددد١ٝ اشبكدكددد١   خايدددس. تٓددداٍٚ ز

 ا٫دتُاع١ٝ, باٱؾاض٠ إفب ايٓكاٍب احملسز٠ ايتاي١ٝ:
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 حبهددِ ايبطايدد١ َػددتٜٛات اضتؿدداعإفب  تدد٪زٟ قددس اشبكدكدد١ :٫ًأٚ

ـ  صبتُعٓاإٔ  ٔ  طبتًد ٔ  غدًٙ  عد ِ  اجملتُعدات؛  َد ٌ  ؾكدٝ  ايعُد

 َٛاظْددد١ بكدددِٝ ايؿطزٜددد١ ايصٖٓٝددد١ ًب أٚيٜٛددد١ يٝػدددا ٚاٱْتددداز

ٟ  ايعٌُ ْٚٛع ا٫تهاي١ٝ, تٴهطٸؽ أخط٣ ٘  ايدص ٌ  مباضغد  ند

ّ  اٱْتاز عذ١ً زؾع ًب اشبكدك١ أ١ُٖٝ ٚضغِ.. َٓا  بداىبؿٗٛ

 ايدر  ايبطايد١  يهٔ َػتٜٛات عٓٗا؛ ْعطؾ٘ ايصٟ ايطأمسايٞ

 .ا٫دتُاع١ٝ ايتٛتطات سس٠ َٔ غتعٜس تطتؿع قس

ٝٶا  ايٛاؾس٠ ايعُاي١إفب  خكدكتٗا ٜتِ اير ايكطاعات تًذأ قس :ثاْ

 حبهددِ نٛازضٖددا, ًب ايددٓكل يػددسِّ ا٭دٓبٝدد١؛ ٚاشبددربات

 ايبطايدد١, َػددتٜٛات َددٔ غددٝعٜس يبددا بددايطبض؛ تؿهددط أْٗددا

 ًب قبؿدددده٬ت غٝتػددددبٸب ٚيبددددا أعدددد٬ٙ. شنطْددددا نُددددا

 اٱَداضات,  زٚيد١  ًب ٖٞ اسباٍ نُا ايػها١ْٝ, ايرتنٝب١

ٕ  ايػهإ ٜٴؿّهٌ سٝح ٘  َدا  ا٭قدًٝٛ ٌ  , ٪:3 ْػدبت  َكابد

 نايػددعٛز١ٜ؛ بًددس ًب نددبً خطددط ٖٚددصا يًٛاؾددسٜٔ؛  4٪:

 َتطًبددددات َددددع ايتذدددداٚ  تػددددتطٝع ٫ أُْبُتٓددددإ إ سٝددددح

 ًب زٚيٝددد١ تدددسخ٬ت عٓددد٘ غدددٝٓذِ ايدددصٟ ا٭َدددط ايٛاؾدددسٜٔ؛

 .ا٫دتُاع١ٝ غٝاغتٓا

 َعُبدددِ ًب دصضٜددد١ تػدددًٝات إددددطا٤ تػدددتٛدب اشبكدكددد١ :ثايجٶدددا

 ٚا٫دتُاعٝددددددد١, ٚا٫قتكددددددداز١ٜ, ايػٝاغددددددد١ٝ, أُْبُتٓدددددددا

 ايسٚيٝددد١ اىبعددداًٜ َدددٔ ندددجً َٛاؾكددد١ بٗدددسف ٚايتؿدددطٜع١ٝ؛

. ٚاٱزاضٟ اىبدددددايٞ ايؿػددددداز ٚدبٓٸدددددب ايؿدددددؿاؾ١ٝ, يهدددددُإ

 َدددٔ َدددا ٖدددٛ قدددا٥ِ َبدددٌ ًب تطبٝكددد٘ ٜكدددعب ايؿدددطٍب ٖٚدددصا

 ألباًتددددددا تهددددددطٸؽ ادتُاعٝدددددد١ ٚثكاؾدددددد١ تؿددددددطٜع١ٝ بٓٝدددددد١

 .ظسعستٗا ٜكعب تكًٝس١ٜ
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 ١َٝٓٗ ْٚكابات عُاي١ٝ تُٓبُٝات ٚدٛز تػتٛدب اشبكدك١ :ضابعٶا

ٌ  ايعداًَـب,  سكدٛم  سبُا١ٜ  ٚايػٝاغد١ٝ  ايتؿدطٜع١ٝ  ب٦ٝتٓدا  ؾٗد

٘  أتٛقدع  ايتُٓبُٝات؟ ٖصٙ َبٗٛض ع٢ً تػاعس ٍ  ًب أْد  َٓدع  سدا

ٔ  ايتُٓبُٝددات  ٖددصٙ   شيدددوإٔ  ْؿٛشٖددا؛  ٚيباضغدد١  ايُبٗدددٛض َدد

 اقتكدداز١ٜ ٚأظَددات نددب٠ً, ادتُاعٝدد١ ٖددعاتإفب  غددٝكٛز

 .َُٓبٛض٠ غً

 coordinator ايعددددداّ اىبٓػٸددددل  ٖدددددٞ ايسٚيدددد١  تهدددددٕٛإٔ  :خاَػٶددددا 

 ٜػددتٛدب اشبكدكدد١؛ بعددس اىبٓتذدد١ ٚايكطاعددات ي٬قتكدداز

 ًب قبا ٚإزاضت٘, اسبهِ ُْباّ ًب دٖٛط١ٜ غٝاغ١ٝ تػًٝات

 key تعددسٸ ايددر اىبٓاقددب ٚنبٝددع اىبٓدداتل, إَدداضات شيددو

positions اىبٛقددددـ, غددددٝس ايددددطبضإٔ  حبهددددِ ايسٚيدددد١؛ ًب 

 ايؿدددطٍب ٖٚدددصا.. ٚايٓعاٖددد١ ايعُدددٌ ًب ايهؿدددا٠٤إفب  إنددداؾ١

ُٸـ غدددٝٛدس  يبدددا ْاؾدددص٠؛ ناْدددا ادتُاعٝددد١ ؾ٦دددات غدددٝٗ

 ايبٓٝدددد١ صبُددددٌ ًب تدددد٪ثط ٚاغددددتكطابات ادتُاعٝٽددددا تؿددددُبٝٽا

 .ا٫دتُاع١ٝ

٘  هبٝددس. ز ٜٚددط٣  أٖددسافأٖددِ  أسددس تهددٔ مل إشا اىبددعضٚع أْدد

ٔ  ثطٚات ٚتٛظٜع ايعٌُ, ؾطم تٛؾً ١اشبكدك  عًد٢  بعسايد١  ايدٛت

ٕ  ا٫دتُاع١ٝ أبعازٖا ؾ ٕ اىبٛاتٓـب؛  اجملتُدع,  عًد٢  غدًب١ٝ  غدتهٛ

 .ايكطٜب ا٭َس ًب خاق١

ٔ  تكًٌّ ايتسضػبٞ ايتدكٝل غٝاغ١ ٚيعٌ  ايػدًب١ٝ  اىبدداتط  َد

 َدددا إشا خاقددد١ غدددطٜع, بؿدددهٌ ا٫قتكددداز١ٜ  اىبطاؾدددل يتدكدددٝل

ٞ  ايتدكدٝل؛  غٝاغد١  ظبداح  أزٚاتأِٖ  إٔ ا٫عتباض بعـب أخسْا   ٖد

 باٱْتداز,  ازبدٛز٠  تػدتٗسف  ايدر  اىبداٖط٠  ايعاًَد١  ايكد٣ٛ  تأٌٖٝ ٫ًأٚ

 .ايعٌُ نٛابٌب ٚاىبٓاؾػ١, ٚاسرتاّ
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نددددطزٟ إٔ َددددٔ أٖدددددِ    أغددددا١َ . ًٚب اٱتدددداض ْؿػدددد٘ ٜددددط٣ أ   

 عٓددددددددس غددددددددٛا٤ ا٫دتُاعٝدددددددد١, ايعسايدددددددد١ ا٭ٚيٜٛددددددددات َػددددددددأي١ 

..  خٴكٸكدددددددا ايدددددددر ا٭عُددددددداٍ تؿدددددددػٌٝ عٓدددددددس أٚ ايتدكدددددددٝل

 ايتدكددددٝل بأعُدددداٍ ضبددددسز٠ دٗدددد١ تهًٝددددـ أُٖٝدددد١ ٚبايتددددايٞ

 ٚايتؿدددددددػٌٝ ايتدكدددددددٝل, أٖدددددددساف ذبكٝدددددددل عدددددددٔ َػددددددد٪ٚي١

 اىبدددددٛاتٔ ٜػدددددتؿٝسإٔ  قبعٓددددد٢..  اىبدككددددد١ يًذٗدددددات ايكدددددشٝض

 ًب قبؿددددداضنت٘ ايتدكدددددٝل إددددددطا٤ات َدددددٔ ٚاندددددش١ اغدددددتؿاز٠

 بتددددٛؾط ايتدكددددٝل ْتددددا٥ر َددددٔ اغددددتؿازت٘ ثددددِ ا٭غددددِٗ, ؾددددطا٤

 ٫ٚ..  ايتهددددايٝـ َٚٓدؿهدددد١ ايٓٛعٝدددد١ َطتؿعدددد١ خسَدددد١ أٚ َٓددددتر

ٌ  ٫أ ػبددددب ايتدكددددٝل  َددددٔ اىبتشّكددددل  ايددددسخٌإٔ  ْٓػدددد٢  ٜددددسخ

 ًب ٜددددددسخٌإٔ  بددددددٌ بٛقددددددؿ٘ َكددددددطٚؾات؛ اسبهَٛدددددد١ َٝعاْٝدددددد١

َٶا ٬ًزخ تٴسضٸ اغتجُاض١ٜ ع١ًُٝ  .َػتسا



10 

 

 –1026  1022  
317 

 

  ) سطب احلسّف األجبدٓ٘ (

 

   َٙٴعٹسٸ ز. إبطاِٖٝ إمساعٌٝ عبس           ايتكطٜط()

 ايبعٝع. إبطاِٖٝ. ز 

 َطعٞ. آٍ إبطاِٖٝ. ضنٔ عكٝس 

 ايسضٜؼ. إزضٜؼ. أ 

 نطزٟ. أغا١َ. أ 

  ًأ. أغا١َ ْكًٞايػؿ. 

 ايؿبٝهٞ. ازباظٟ. ز 

 اىبطظٚقٞ. سا . ز 

 ايؿطاضٟ. ساَس. ز 

 ّ .ّحبًٟ. سػا 

 .ُٞز. سػـب اسبه 

 ايتٛػبطٟ. هبس. ز 

 اىباٍ. بٝا هبع٠. ز 

 اىبعضٚع. هبٝس. ز 

 ايطزٜعإ )ض٥ٝؼ زب١ٓ ايتكطٜط ايؿٗطٟ(. خايس. ز 

 ّ .ايعجُإ. خايس 

 اسباضثٞ. خايس. أ 

 ايٛابٌ. أ. خايس 

 زٖٝـ. بٔ خايس. ز 

 ايسضٜؼ. ظٜاز. ز 

 ّ .اىبطٟ. غامل 

 ايعُٛزٟ. غا١َٝ. ز 

 ايؿٗطاْٞ. غعس. ز ايًٛا٤ 
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 ايعٖطاْٞ. غعٝس. أ 

 أ. مسً وبٝؼ. 

 اىباْع. قاح ز.أ 

 ؾانٌ. قسق١ ز.أ 

 ؾسعل. تًش١. ز 

 سذاظٟ. عا٥ؿ١. ز 

 ايعٓاز. عبسايطهبٔ. ز.أ 

 اهلسيل. عبسايطهبٔ. ز 

 ايٛاٌٜ. عبسايػ٬ّ. ز 

 ساَس. آٍ عبساهلل. أ 

 ايعٜٛٔ. عبسايًطٝـ. ز 

  .ز. عبساهلل بٔ ْاقط اسبُٛز 

 اسبُٛز. قاح بٔ اهلل عبس. ز 

 ايهٛؼبٞ. عبساهلل. أ 

 نسغ٘. بٔ عبساهلل. أ 

 اىبطؾس. عسْإ. أ 

 عًٞ. بٔ عًٞ. أ 

 اسباضثٞ. عًٞ. ايًٛا٤ 

 اٱؾطاؾ١ٝ ع٢ً َٓتس٣ أغباض(.)ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ اسبهُٞ  عًٞ .ز 

 عًٞ. بٔ عًٞ. أ 

 ايباظعٞ. عًٝا٤. أ 

 ايؿطٜـ. ؾات١ُ. أ 

 ايؿٗطٟ. ؾاٜع. ز 

  .ؾاٜع٠ اسبطبٞأ. 

 اسباضثٞ. ؾٗس. ز 

 اهلل. ازباض ؾٛظ١ٜ. أ 
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 أبٛخايس. ؾٛظ١ٜ .ز 

 ا٭ضبـ. نٛثط. أ 

 ايؿٗطاْٞ. ي٢ًٝ. أ 

 ايكٜٛع. ضبُس. ز 

 ايكبإ. غامل ضبُس. ز 

 احملٝا. َػاعس. ز 

 ايػًٛيٞ. َػؿط. ز 

 اىبٛغ٢. َػؿط. أ 

 اىبطؾس. َطؿط. أ 

 .ٌٝأ. َٗا عك 

 اىبطًٟ. َٓكٛض. ز 

 ايربٜو. ْاقط. ز 

 ايكعٛز. ْاقط. ز 

 ايكٓٝبٌب . ْس٣. أ 

 ايكشاف. ْكط. ّ.ز 

 ايػًٗٞ. ٖٝا. أ 

 ْٞأ. ٖازٟ ايعًٝا 

 اسباضثٞ. ٚيٝس. أ 

 ا٭ًَ. ؼبٝٞ. أ 

 اسباضثٞ. ؼب٢ٝ. ز 

 ايهًٜٛٝا. ٜٛغـ. أ 
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 38 ابٔ ايكِٝ -

 37 ابٔ دبً -

 65, 55 ابٔ عجُٝـب -

 42 ابٔ ٫زٕ -

 8: أبٛ ضبُس اىبكسغٞ -

 ::, 8: أبٛ َكعب ايػٛضٟ -

 3: أبٛ ٜعط  اىبطظٚقٞ -

 3:9 أهبس بٔ تٛيٕٛ -

 455 أهبس عع -

 483 آزّ مسٝح -

 ;3 إزٚاضز غعٝس -

 364 أضْٛيس تٛبٝي -

 :34 إغشام ضابـب -

 497, 455, 454, ;7 ا٭غس -

 463آ٫ٕ نطزٟ -

 98, 45 ا٭يباْٞ -

 :39 ّ غٓإ ا٭غ١ًُٝأ -

 47 اهللاٱَاّ تطنٞ بٔ عبس -

 52 اٱَاّ غعٛز -

 459 ا٭ًَ َكطٕ -

 477 أَـب ايٓاقط -

 453, 364, 357, 356 أٚباَا -

 :34, 349 باضغٞ -

 42 بطْاضز يٜٛؼ -

 56 بك٠ً ايساٚز -

 54 ايبٗا٤ عباؽ -

 6: ايبٗٓػاٟٚ -

 453 بٛف ا٭  -

 66 بٍٛ ٖاضٜػٕٛ  -

 323 كبٛثٞ َانؿاٟ -

 94 دٛبًع -

 455 غٝسِٖدٛضز  -

 449 دٍٛ باضنط -

 :39 هب١ٓ بٓا دشـ -

 327 اسبُٝسٟ -

 39 خايس ايسخٌٝ -

 56 اهلل اشبًٌٝخًٌٝ بٔ عبس -

 ;33 اشبُٝي -

 462 ايسٚغطٟ -

 3: ضاؾس ايػٓٛؾٞ -

 :39 ايطبٝع بٓا َعٛش -

 :39 ضؾٝس٠ بٓا نعب ا٭غ١ًُٝ -

 66 ضٚبطت يٝػٞ -

 ;9 ايطٜٚؿس -
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 484 ضػبإ -

 455 ضِٜ َادس -

 75 ظبطٜكإ -

 366, 54 ظضازؾا -

 455 ظٖطإ عًٛف -

 83 غاَط خطا  -

 :39 غعس بٔ َعاش -

 :45, 448 غعٛز ايؿٝكٌ -

 364 ؾبٓذًط -

 36 ؾهٝب أضغ٬ٕ -

 55 ايؿٝذ ابٔ باظ -

 ;9 ايؿٝذ غًُٝإ بٔ غشُإ -

 86 اهلل ايرتنٞايؿٝذ عبس -

, 36 ايؿٝذ ضبُس بٔ عبسايٖٛا  -

38 ,3: ,48 ,4: _58،5:
_

65 ,

67 ,69 ,6; ,72 ,73 ,74 ,

77 ,78 ,7: ,82 ,83 ,84 ,

86 ,87 ,88 ,95 ,97 ,98 ,

9: ,9; ,:2 ,:6, :8 

 64 اهلل ايعبٛزقاح بٔ عبس -

 364 قساّ سػـب -

 463 نٝـ اهلل ايكطؾٞ -

 3: ايطهبٔت٘ عبس -

 327 ايطًٜٛعٞ -

 455, 448 عازٍ ازببً -

 455 ايعبازٟ -

 49 اسبُٝس أبا عٛزعبس -

 ;4 ايطهبٔ بسٟٚعبس -

عبسايٖٛا  بٔ عبسايطهبٔ بٔ  -

 63, 62, ;5, 54, ;4 ضغتِ

 36 عذاز ْٜٛٗض -

 327 ؾاضؽ بٔ ؾٌٜٛ -

 477 ايؿاح -

 ;4 ايؿطز بٌ -

 83 ؾطٜس ظنطٜا -

 ;3 ٜاَا ؾٛنٛ -

 357 ؾْٝٛا -

 363, 362 ايكصاًب -

 3: ايكطناٟٚ -

 455 ايكٓطاض -

 357 ناضغٕٛ -

 484 نٍٛ -

 44 ٫نطٚا -

 36 غتٛزاضز يٛثطٚ  -

 37 ٝسٟ إٓ بًٓاًاي -

 42 َاضدطٜا تاتؿط -
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 455 اىبايهٞ -

 455 َباضى -

 93 اىبتٛنٌ ايعباغٞ -

 2; ضبُس أضنٕٛ -

 57 ضبُس ايؿٜٛعط -

, 63, 56, ;4 ضبُس بٔ غعٛز -

65 ,6; ,73 ,83 ,99 

, 459, 448 ضبُس بٔ غًُإ -

476 ,479 

 38 ضبُس بٔ غٝـ -

 459, 458, 448 ضبُس بٔ ْاٜـ -

 39 ضبُس د٬ٍ نؿو -

 38 ضبُس سٝا٠ ايػٓسٟ -

 3: ضبُس ضؾٝس ضنا -

 88 ضبُس عابس ازبابطٟ -

 46 ضبُس عًٞ باؾا -

 455 ضبُٛز غعس -

 53 َعزى -

, 367, 354, 348, 325 اىب٬يٞ -

373 

, 58, 56, 52, 47 اىبًو غًُإ -

447 ,456 ,458, 45; 

ايطهبٔ ايععٜع بٔ عبساىبًو عبس -

 47 ايؿٝكٌ

 456, 327, 86اىبًو عبساهلل  -

 ;: اىبًو ؾٗس -

 92 ْابًٕٝٛ -

, 329, 324, 323 لبط ايُٓط -

334 ,33; ,356 ,375 ,377 

 366 ْٝتؿ٘ -

 42 ْٝهػٕٛ -

 3:9 ايطؾٝسٖاضٕٚ  -

 94 ٖتًط -

 455 ٜػطٟ ؾٛز٠ -
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 68, 59, 38 ا٭سػا٤ -

 355, 68 ا٭ضزٕ -

 2;4 أغرتايٝا -

 ;34, 349, 7;, 7: إغطا٥ٌٝ -

 :35 آغٝا  -

, 347, 63, 54, ;4 أؾطٜكٝا -

348 

, 362, 362, ;:, 9: أؾػاْػتإ -

36; 

 324, ;8 أىباْٝا -

 536, 454, 352, :6 اٱَاضات -

, :35, 345, ;33, 7: أَطٜها -

363 ,45: ,4;3 

 453 ا٭ْباض -

 ;6 إظبًرتا -

 323 أٚن٬َٖٛا -

, 332, 326, 323, ;7, :4 إٜطإ -

333 ,335 ,336 ,337 ,33; – 

357 ,359 ,35: ,35; ,363 ,

364 ,365 ,366 ,369 ,373 ,

377 ,453 

 ;42, 427 أٜطيٓسا -

 454, 354 بانػتإ -

 535, 347, 66 ايبشطٜٔ -

 2;4, 68 بطٜطاْٝا -

 38 ايبكط٠ -

 49 بًذٝها -

 369 ايبٓتادٕٛ -

 369 ايبٝا ا٭بٝض -

 :: بٝؿاٚض -

 ;4 تاٖطت -

 455, 354 تطنٝا -

 9: تٗا١َ -

 455, 355, 84, ;5, 49 تْٛؼ -

 2;3, 2:, 44 دس٠ -

 355, 7:, :7, :5, 49 ازبعا٥ط -

 455 دٓٝـ -

 9:, 68, 59 اسبذاظ -

 462 ايساي٠ٛ -

 65, 56, 46 ايسضع١ٝ -

 453 ايطتب١ -

 455 ايطَازٟ -

 :35ضٚغٝا  -

, 455, 69, 67, 66 ايطٜاض -

45: ,463 ,4;: 

 348 ظاٖسإ -

 37 ايػطا٠ -
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 352, 348, 347 ايػٛزإ -

, 344, ;33, 335, :4 غٛضٜا -

347 ,357 ,358 ,362 ,363 ,

366 ,36; ,44: ,454 ,455 ,

45: ,463 

 462 غٝٗات -

, 368, 5:, ;7, :4, 36 ايؿاّ -

449 

 82 ايؿٝؿإ -

 453 قٓعا٤ -

 332, 322 ايكـب -

 347, 342, ;33, 335 تٗطإ -

, 344, ;7, 68, :4, 36 ايعطام -

355 ,362 ,363 ,364 ,366 ,

36; ,44: ,453 ,454 ,455 

 453 عطعط -

 462, 337 ًعػ -

 462 ايعٓٛز -

 463, 324, 7:, ;6 ؾطْػا -

 ;42, 3:5 ايؿًبـب -

 355 ؾًػطـب -

 455 ؾٝٝٓا -

 462 ايكسٜض -

 83, ;7 نايٝؿٛضْٝا -

 453, ;36 ناَب زٜؿٝس -

 359 نٛبا -

 359 نٛضٜا ايؿُاي١ٝ -

 454, 68, 67 ايهٜٛا -

 ;36, 344, :4 يبٓإ -

 362, ;5, 48 يٝبٝا -

 354 َايٝعٜا -

 453 َطنع غٜٛـ -

 ;33 اىبطٜذ -

, 92, :7, :4, 46, 36 َكط -

:3 ,326 ,347 ,355 ,454 ,

455 

, 54, :4, 49, 48, 36 اىبػط  -

57 ,5; ,63 ,347 ,355 

 462 ظبطإ -

 ;42, 3:5, :4, 36 اهلٓس -

 366 زٖٚٛيٝٛ -

, 335, 9;, :4, 36 ايُٝٔ -

347 ,34; ,355 ,36; ,453 ,

454 ,455 

 :38, ;33, 332 ٜٓبع -
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