
 

 

  هجرية  ٠٣٤٠ميالدي /  ذي احلجة   ٠٢٠٢عدد  كانون االول 

 بالفسسةحْد
مٌبصلد بملقةًمد سدنة بلجيةدُ بلحةعم ػلَ 

 مؤبمشبذ ًبألػْث بملحسلني ًػمالئيم 
 

يف ىزه بملشحلد بلذقْقد من حْةخ شؼحنة بألجِ ّحلغ بملخطط  
بألمريكِ بلصيٌْنِ بلفةسعِ  رسًخ حلقةزهو بلهسِ ّنفزىهة          
بلؼمههالا بألرالا ثملههةا بملههةلطِ ًبلطةلحههةنِ ػلههَ صههؼْذ              
بالعههسيسةس جمقههذسبذ شههؼحنة ًبالعههسخفةأ جههذمةا ثجنةئههو          
بملشبقد جحهشبت بملحسلهني ًثرنهةجيم ًمؼةنةزهو بلقةعهْد ػه                
بإلّغةا يف لؼحد بلصشبع ػلَ ) زشطْل بلحطٌمهد   ًزقةعهم       
بملغةنم بلسِ ّهغمٌنية ًّهة للهغخشّد ) بلهٌصبسبذ   ًعهط             
زغشت بألنحةا ػن بملضبد بلغشُ لحْؼيهة يف عهٌا بلنخةعهد        
جال خجهل ًال ًلهل  هري ػهةجاني جةفسهرةئ لهشبئميم بلسهِ                  
ػشزية ًثةئق ) ًّطْلْطهظ   بملسسةجؼهد ًبلهسِ ثثحسهر ػمةلهد                
بلطةلحةنِ ًبملةلطِ ًجقْهد سىهط بلؼمهالا إلّهشبا جمهة دفهغ                
ىؤالا بلؼمالا بىل بالعسؼجةا يف زهشًّ  دػهةًبىم بملهرللد         
لسقغْم ًزفسْر بلؼشبا من قحْهل مؤبمهشخ بلطةلحهةنِ بلسهِ         
بعمةىة جةملحةدسخ ) ملنح بملغْحْني يف بلؼشبا حطهم ربزهِ ثً      

ػملْهةذ بلقسهل      محةفظد مغسقلد يف عيل نْنٌٍ   مغسغاًل
ًبلرتًّههغ بلههسِ زؼههشأ ليههة ثجنههةا شههؼحنة مههن بملههغْحْني           
جسذجري من بملحسلني ًػمالئيم جغْد بلرتًّ  لسيجريىهم يف     
إطههةس زمضّههق بلنههغْ  باللسمههةػِ بلههزّن ػةشههٌب  ههمنو            
مؼضصّن مطشمني يف ظهل مهغريخ ثهٌسخ بلحؼها يف بلؼهشبا                

ًقهذ    8691بللالثهني مهن زمهٌص ػهة            -  ثٌسخ بلهغةجغ ػهشش   
زشبفقر زلك بألطشًحةذ بملشحٌىد جرتًّه  دػهٌبذ ثقةمهد      
مة ّغمٌنو بألقةلْم ) إقلْم بلحصشخ ًإقلْم بالنحةس   ًزألْه   
بلصشبػةذ بملخسلفد جهني بملحةفظهةذ ً ريىهة جهةلرتبفق مهغ             
بعههسنضبأ ليههٌد بلؼههشبقْني ًصمنيههم يف إطةلههد ثمههذ لؼحههد           
زشطْل بلحطٌمد بلسِ مرَ ػلْيهة زهغؼد ثشهيش ًمهةصبلٌب             
ّههذًسًا يف حلقههد مفش ههد جغْههد زههأمني بعههسمشبس نيحيههم            
للشًبذ بلؼشبا ًزنفْز مخطط بملحسلهني ًحلفهةئيم لسذمهري        

 بلؼشبا ًزقغْمو .
 

 ٥زسمد ص  

ثجنةا شؼحنة بألجِ 
ّغسنطشًا بعسمشبس 

إصذبس قشبسبذ بال سْةا 
جحق قةدخ بلحؼا 
ًّطةلحٌا جئطالا 
عشبئ بألعشٍ 
 ًبملؼسقلني كةفد

مجةىذً بلحؼا ًبملقةًمد  
ّغسليمٌا دسًط  
ركشٍ بعسشيةد بألمة  
بلحغني)ع  ملٌبصلد 
ليةدىم حسَ بلنصش 

 ًبلظفش بملحني

ثعشخ زحشّش بللٌسخ 
زينئ بلشفْق بملجةىذ 
ػضخ بجشبىْم بلذًسُ 
بألمني بلؼة  للحضت 
بلقةئذ بألػلَ للجيةد 
ًبلسحشّش ًبلخالص 
بلٌطنِ ًػمٌ  

بملنة لني بلحؼلْني 
جةلؼة  بليجشُ 

 بلجذّذ

ثجنةا شؼحنة بألجِ  
ّغسنطشًا لشبئم 
إّشبا  ذ بلؼشبا 

ًلشّمسية بملنطشخ جرخ 
مْةه بلحضًا بملةلحد يف 

 شط بلؼشت



 

 

 ٢ص

 اٌذٚرٞ اتزا١ُ٘ املجــا٘ـذ ػـشج اٌزف١ك ٔض خطــاب
 ٢ٓٓ٢اٌمائذ األػٍٝ ٌٍجٙاد ٚاٌرحز٠ز ٚاٌخالص اٌٛطٕٟ يف ذّـٛس   

 
 

ُِ ِٓ اٌزَِّح١ َّ ِٗ اٌزَّْح ٍّ ُِ اٌ  ِتْس
١ِّؼا " ِْٔفُزْٚا َج ِٚ ا ُْ َفأِفُزْٚا ُثَثاٍخ َأ ُْٕٛا ُخُذْٚا ِحْذَرُو َِ َٓ آ ٌِّذ٠ َٙا ا  " ٠َا َأ٠ّ

 طذق اهلل اٌؼظ١ُ                                                                                                
 
 

 اٌزف١ك املماذً اٌؼش٠ش اٌؼ١ّذ اٌزوٓ ػثذ اٌمادر ػٍٛاْ اٌحّذ  
 ذح١ح إٌؼاي ٚاٌجٙاد ٚاملحثح  

 ذح١ح اٌرمذ٠ز ٚاالػرشاس تشخظه اٌىز٠ُ ٚرٚحه اٌجٙاد٠ح اٌٛثاتح ِٕاػً ثٛرٞ ط١ٍؼٟ ِٚماذً شجاع ٚتاسً طادق أِني ِٚخٍض ٚيف  
 

أجاسن اٌسز٠غ ٚاٌذل١ك ٌٍّّٙح اٌرٟ وٍفد تٙا .. ٌمذ أد٠د ٘ذا اٌٛاجة املمذص تزٚح املثادئ اٌىز٠ّح ٚاٌـمـ١ـُ اٌشـز٠ـفـح            ٌمذ أسز ل١ادج اٌجٙاد ٚاٌرحز٠ز وثريًا
ٟ ٌحشتٕا ٚاِرٕا .. خري رٚح اسرثٕائ١ح ٚطؼثح ٌٍغا٠ح أػزفٙا ٚأفّٙٙا ٚألذر٘ا ، ٌٚىٕٟ أػزف وذٌه أ٠ٙا املماذً اٌشجاع ، إْ اٌثؼثـٟ املـثـ        اٌـثـٛرٞ املـ ِـٓ ِـغ             ذئـ

سـاٌـ١ـني    اٌـز اٌجٕذ٠ح اٌؼمائذ٠ح اٌٛط١ٕح اٌؼف١فح اٌشز٠فح اٌرٟ ذرظف تٙا ٠ٚرظف تٙا رفاله املماذٍْٛ ذّثالْ املسـ ٌٚـ١ـح اٌـرـار٠ـخـ١ـح اٌـزسـاٌـ١ـح ٌـٍـزجـاي                          
لاطؼًا خارج حساتاخ اٌح١طح ٚاٌحذر .. ثُ أٟٔ ألػزف أْ د٠ذْ اٌزجاي اٌزساٌـ١ـني ِٚـذ٘ـثـٙـُ            اٌرار٠خ١ني .. املس ١ٌٚح اٌرٟ ذأتٝ اٌرتدد ٚذزفغ اٌخٛف رفؼاً  

ري اٌـؼـذٚاْ ٚاٌـظـٍـُ        ذذِ٘ٛ اٌرٛوً ػٍٝ اهلل اٌمٛٞ اٌؼش٠ش فٙٛ حسة امل ِٕني املجا٘ذ٠ٓ يف سث١ٍٗ يف إػالء وٍّح اٌحك ٚاٌؼذي ، ٚاٌرحز٠ز ٚاٌرحزر ٚاٌحز٠ح ٚيف 
 الِٟ اٌح١ٕف .إلسٚاٌطغ١اْ ػٍٝ أرػٕا اٌطا٘زج .. أرع اٌزساالخ ٚإٌثٛاخ .. أرع اٌرار٠خ ٚاٌحؼاراخ .. أرع اٌؼزٚتح املج١ذج ٚرساٌرٙا اٌخاٌذج ٚد٠ٕٙا ا

 
ٛش ٚوـرـائـة      ٚجـ١ـ  أح١١ه أ٠ٙا املماذً اٌثاسً ػٍٝ ٘ذٖ اٌشجاػح ٚ٘ذا االٔذفاع يف ذٕف١ذ املٙاَ اٌخاطح يف اٌظزٚف اٌخاطح ، ٚأح١ٟ ِٓ خـالٌـه لـادج ٚأِـزاء           
رـٜٛ ِسـريذـٕـا       ِسـ    ٚسزا٠ا اٌجٙاد ٚاٌرحز٠ز ِٚماذ١ٍُٙ ٚأدػُٛ٘ ج١ّؼا إىل االرذماء إىل ٘ذا املسرٜٛ اٌزف١غ .. ِسرٜٛ املثادئ اٌىز٠ـّـح ٌـ ِـح ٚاٌـٛطـٓ ٚاىل              
ا ػـرب ذـار٠ـخـٙـا          ذـٙـ  اٌجٙاد٠ح اٌىربٜ ٚأ٘ذافٙا اٌؼظ١ّح .. إىل ِسرٜٛ ذار٠خٕا املج١ذ ٚذزاثٕا اٌؼش٠ش .. إىل ِسرٜٛ اٌظفٛج ِٓ رجاي األِح اٌـذ٠ـٓ لـادٚا ِسـري            

رائـذج ِٚـثـذػـح يف طـٕـغ             ِـح    اٌط٠ًٛ ١ٌثٛرٚا ف١ٙا وً ػٛاًِ اٌمٛج ٚاإلتذاع ٚاٌثطٌٛح ٚاٌفذاء وّا أراد اهلل سثحأٗ ٚوّا  أِز فٕؼ١ذ ٌ ِح ِىأرٙا يف اٌح١ـاج ، ا     
جـً جـالٌـٗ خـري اِـح               اٌرار٠خ ٚتٕاء اٌحؼاراخ اإلٔسا١ٔح اٌرٟ ٠ٕؼُ اإلٔساْ يف ظٍٙا ٠ٚسؼذ ، فرؼٛد ٘ذٖ األِح املثاروح ػٍٝ أ٠ذ٠ىُ ، ٚتىُ وّا أراد ٌـٙـا اهلل        

 أخزجد ٌٍٕاص ذأِز تاملؼزٚف ٚذٕٙٝ ػٓ املٕىز ٚذ ِٓ تاهلل .



 

 

 ٣ص

 أ٠ٙب املجب٘ذْٚ اٌجٛاعً.. ٠ب لشح ػني األِخ ٚص٘ٛ٘ب
 

ثؼ١ذًا ٚدممزُ أُ٘ االٔجبصاد ػٍٝ طش٠ك اٌزذش٠ش ثؼْٛ اهلل .. ثا٠ّبٔىُ .. ثصربوُ .. ثّطبٌٚزىُ .. ثجطٛالرىُ .. ثزعذ١برىُ اٌغخي١يخ              ٌمذ لطؼزُ شٛطًب
ٕيبء ِيٛطيٓ      أثي    دطّزُ خربٚد اٌغضاح اٌرباثشح ٚطغ١بُٔٙ .. ٌمذ أوذرُ ٌٍذ١ٔب وٍٙب أٔىُ أثٕبء اٌؼشاق اٌؼش٠ك .. ػشاق عِٛش ٚأويذ .. ػيشاق ثيبثيً ٚ شيٛس                    
  ٚ ِصبس٘ب ثيىيً   ْ أاٌذعبساد ٚاٌشعبالد ٚلبػذح اٌفزٛدبد ألِخ اٌؼشٚثخ ٚاإلعالَ .. وبْ أً٘ اٌؼشاق ٠ذشعْٛ ثغٛس األِخ اٌششل١خ ػٍٝ اِزذاد ربس٠خٙب ٠ّٚذ

اطيٛس٠يبد   ِربٚعبئً اٌمٛح ٚاملٕؼخ   فزذطّذ ػٍٝ أسظىُ ٚثأ٠ذ٠ىُ   ٚعٛاػذ أخذادوُ األخ١بس   صٕبع اٌزبس٠خ ٚثٕبح اٌذعبساد .. رذطّذ أػظُ ٚاورب اإل  
   ٛ اٌيشِٚيبٔي١يخ        س٠يخ املزجربح يف األسض ٚرىغشد أػزٝ ِٛخبد اٌشش ٚأخطش٘ب ػٍٝ األِخ ٚاإلٔغب١ٔخ .. اإلِرباطٛس٠خ اٌفبسع١خ ٚأدمبد٘ب ٚأدسأٙب   ٚاإلِرباطي

ٚ ٚػزٛ٘ب ٚػذٚأٙب   ٚاملغٛي ٚاٌززبس   ِٚب ثني رٌه ِٓ ِٛخبد ٚلٜٛ ِزجربح   دزٝ وبٔذ ِٛخخ اٌصف٠ٛخ اٌخ١ٕ١ّخ األخريح اٌزيٟ ريذيطيّيذ ػيٍيٝ               دويُ  ديذ
خ في٠ٛي  اٌششل١خ ٚعذمذ   ٚدزٝ املٛخخ االِرب٠ب١ٌخ اٌص١ٔٛ١ٙخ اٌىربٜ اٌزٟ خبءد ِغزجّؼخ وً لٜٛ اٌشش ٚاٌظٍُ ٚاٌطغ١بْ يف األسض   رغيبٔيذ٘يب اٌصي            

ذ٠يىيُ ٚثيىيُ أ٠يٙيب           أ٠ اٌخ١ٕ١ّخ ٚوً لٜٛ اٌخ١بٔخ ٚاٌؼّبٌخ ٚإٌفبق ٚاٌشدح يف األِخ ٚخبسخٙب   ِٚغ رٌه وٍٗ ٘ب ٘ٛ ربس٠خ اٌؼشاق املج١ذ ٠ؼ١ذ ٔفغٗ ا١ٌَٛ ػٍٝ
. أسض    خ .   املجب٘ذْٚ   فزذطّذ ِٛخخ اٌشش اٌىربٜ ػٍٝ أعٛاس ثغذاد اٌؼض٠ضح .. ػٍٝ أػزبة ثٛاثخ اٌعفخ اٌششل١خ .. ػٍٝ أسض اٌؼشاق اٌطيب٘يشح امليميذعي           
شائيغ  اٌشي األٔج١بء ٚاملشعٍني : ش١ذ ٚئدس٠ظ ٚٔٛح ٚئثشا١ُ٘ ٠ٚٛٔظ ٚأ٠ٛة ػ١ٍُٙ اٌغالَ .. أسض األئّخ ٚاٌصذ٠مني ٚاٌشٙذاء ٚاٌصبٌيذيني : ئِيبَ أ٘يً                 

  ٔ ٌثجبد ٚاٌيجيطيٌٛيخ     ٟ اٚاٌطشائك ٚاٌذمبئك .. أعذ األِخ ِٚغٛاس٘ب د١ذسح اٌىشاس سظٟ اهلل ػٕٗ ٚوشَ اهلل ٚخٙٗ   ثُ اٌش١ٙذ األورب اٌذغني ٍُِٙ األِخ وً ِؼب
اثيخ األطيٙيبس   أسض          ٌميش ٚاٌفذاء ئىل ٠َٛ اٌم١بِخ ػ١ٍٗ اٌغالَ   ثُ دٛاسٞ األِخ اٌضثري ثٓ اٌؼٛاَ   ثُ طٍذخ اٌخري   ثُ اٌز٠ٓ ٠ٍُٛٔٙ ِٓ اٌصذبثخ األثشاس ٚا

 رؼطشد ثذِبء ٘إالء األوبسَ ٚرمذعذ ثبدزعبٔٙب ألخغبدُ٘ اٌطب٘شح اٌضو١خ اٌشش٠فخ .
 
دح مي١يب  ٌمذ خغئذ ٚأذدشد لٜٛ اٌغضٚ ٚاالدزالي ػٍٝ أد٠ّٙب املزٛلذ املزفجش ثشاوني ِٓ اٌٍٙت رذذ ألذاُِٙ .. ٚ٘ىزا ٠غجً شؼت اٌؼيشاق اٌيؼيظي١يُ ثي             

ٚ  طالئؼٗ اٌثٛس٠خ املإِٕخ ربس٠خب خذ٠ذا ِج١ذا ٌألِخ ٌٚإلٔغب١ٔخ   ف١إوذ ٚخٛدٖ   ٠ٚجذد دٚسٖ   ٠ٚؼٛد وّب وبْ خّجّخ اٌؼيشة ٚويٕيض اإل٠يّيب          سِيخ اهلل يف      ْ 
" أ١ٌظ اهلل ثىبف ػيجيذٖ   ٍٗ األسض   فؼٍٝ اهلل رٛوٍٛا ٠ب فشعبْ اٌجٙبد .. ٠ب أثطبي املٕبصٌخ اٌىربٜ   ٚاػٍّٛا ػٍُ ا١ٌمني أٔٗ ِٓ ٠زٛوً ػٍٝ اهلل فٙٛ دغجٗ ٚوبف

ّْ    "  " " أ١ٌظ اهلل ثؼض٠ض رٞ أزمبَ" ػض شأٔٗ لذ رؼٙذ ِٓ األصي ثٕصشح ػجبدٖ املإِٕني   فمبي ٚلٌٛٗ اٌذك " ٚوبْ دمب ػ١ٍٕب ٔصش املإِٕني  ٚلبي ٚلٌٛٗ اٌذك " ِئ
 ٙ ٍْ َوُفٍٛس " ٠ذافغ ػٓ اٌز٠ٓ  ِٕٛا ثٗ   ٚ ِٕٛا ثبٌج ّٛا ًّ َخ َٗ اَل ٠ُِذّت ُو ّْ اٌٍّ َْٛا ِئ ُٕ َِ   َٓ ٌِّز٠ ِٓ ا َٗ ٠َُذاِفُغ َػ طش٠مًب إلػالء وٍّزٗ   ٚٔصشح د٠ٕٗ   ٚرج١ٍي  سعيبٌيزيٗ           بد اٌٍّ

ُ ٚثئظ املصيري  خ٠ٕٚٙذجُٙ ٠ٚذجٛٔٗ   ٚسظٟ ػُٕٙ ٚسظٛا ػٕٗ   ٠ٚجغط اٌخٛٔخ ٚاملٕبفمني ٚاملشرذ٠ٓ   ٚال ٠ٕظش ئ١ٌُٙ ٠َٛ اٌم١بِخ   ٚال ٠ضو١ُٙ   ِٚأٚاُ٘ 
 ليٍيٛة أػيذائيىيُ        أ٠ٙب املجب٘ذْٚ ي ٌٕصشح د٠ٓ اهلل ٠ٕصشوُ اهلل ٠ٚثجذ ألذاِىُ   ٚاػٍّٛا ػٍُ ا١ٌمني ئْ ٠ٕصشوُ اهلل فال غبٌت ٌىُ   ٠ٍٚمٟ يف -  فجب٘ذٚا 

د٠يٓ اٌشيؼيٛرح         ٚالاٌشػت ٚاٌخزالْ   ٚاػٍّٛا ػٍُ ا١ٌمني أْ د٠ٓ اهلل اٌذك ٘ٛ د٠ٓ اٌؼشٚثخ   ٚ٘ٛ سعبٌزٙب اٌخبٌذح   ١ٌٚظ د٠ٓ اٌطٛائف ٚاٌفشق ٚإٌذً     
ٚاٌيذيش٠يخ    ذي   ٚاٌذخً ٚاٌزخش٠ت   ٘ٛ سعبٌخ األِخ اٌخبٌذح ١ٌخشج إٌبط ِٓ ظٍّبد اٌىفش ٚاٌششن ٚاٌجًٙ ٚاٌزخٍف ٚوً أٔٛاع اٌشر٠ٍخ ئىل ٔٛس اٌذيك ٚاٌيؼي     

أر١ٗ اٌجبطيً ِيٓ      ٠ٚاٌزذشس   أٚ ظٍّبد اٌزخٍف ٚششائغ اٌغبة اٌزٟ ٠أوً ف١ٙب اٌىجري اٌصغري   ٚاٌزٟ ٠غزؼجذ ف١ٙب اٌمٛٞ اٌعؼ١ف   ئىل ِٕٙح اٌغالَ اٌزٞ ال
دٚس٘يب     ئىلثني ٠ذ٠ٗ ٚال ِٓ خٍفٗ   رٕض٠ً ِٓ دى١ُ د١ّذ ِٕٙجب ٌٍذ١بح ٠ش١غ اٌذك ٚاٌؼذي ٚاٌذش٠خ ٚاألِٓ ٚاألِبْ ٚاٌغالَ   ٠ٚيجيؼيأل األِيخ ِيٓ خيذ٠يذ                  

خً يف ػيالٖ     هللاٌذعبسٞ اإلٔغبٟٔ رجذد د١برٙب   فزض٘ٛ ٚرضد٘ش   فزؼّش األسض ٚرٛاصً ثٕبء اٌذعبساد اإلٔغب١ٔخ اٌزٟ ٠غؼذ يف ظٍٙب اإلٔغبْ وّب أساد ا
ٚ  ٚأِش   فبػٍّٛا ي أ٠ٙب املجب٘ذْٚ اٌجٛاعً يف وً فصبئً املمبِٚخ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ ٚاإلعال١ِخ ي إٔٔب يف ٔفظ اٌٛلذ اٌزٞ ٔجب٘ذ ٌيزيذيش٠ي       طيٕيٕيب اٌيؼيض٠يض         ش 

ٚ ٌزطٙريٖ ِٓ دٔظ اٌغضاح املذزٍني اٌرباثشح ٚػّالئُٙ فإٔب ٔذًّ سعبٌخ ئىل اٌذ١ٔب وٍٙب ٚٔإدٞ أِبٔخ غب١ٌخ ٌٍٛطٓ ٚاألِخ ٚاإلٔغب١ٔخ .  ٕ٘ب ػٍيٝ أسظيىيُ ..         . 
  ٝ ويٛاْ      األ أسض اٌؼشاق اٌطب٘شح عزٕزصش األِخ ٚرٕزصش اإلٔغب١ٔخ   ٠ٕٚزصش اٌذك ٠ٕٚذدش اٌجبطً .. ٕ٘ب ػٍٝ أسظٕب عزٕزصش اٌذش٠خ   ٚرششق شّغٙب ػٍ

 ٠ٚزجذد اٌظالَ   ٠ٚزذطُ اٌؼذٚاْ   ٠ِٚٛئز ٠فشح املإِْٕٛ ثٕصش اهلل .
 

ٚخيبصيخ أخيٛريٕيب               ٚألٛي ثبعّىُ أ٠ٙب املجب٘ذْٚ ٚثبعُ اٌشؼت اٌؼشالٟ املج١ذ ٌٍغضاح املذزٍني ٚػّالئُٙ ٚأرٔبثُٙ   ٚألٛي ألثٕبء أِزٕب   دىبِب ِٚذىِٛني
دٚال ٚشؼٛثيب   بٌُاٌذىبَ ٍِٛن ٚسؤعبء ٚأِشاء   ثُ ٔمٛي ٌشؼجٕب اٌؼشثٟ اٌؼظ١ُ   ٚئىل أدضاثٗ ِٕٚظّبرٗ ِٚإعغبرٗ   ٚخبصخ خبِؼزٗ اٌؼشث١خ   ثُ ٔمٛي ٌٍؼ

٠يىي١يخ    ِيش ِٚإعغبد ِٕٚظّبد د١ٌٚخ أٚ ئل١ّ١ٍخ   ٚأخص ثبٌزوش األُِ املزذذح ِٚإعغبرٙب   ألٛي ٌُٙ خ١ّؼًب : ئْ اٌيؼيشاق ِيذيزيً غيضريٗ اإلِيرب٠يبٌي١يخ األ                    
ٚاٌيزيشيش٠يذ     زيً    ٚاٌص١ٔٛ١ٙخ اٌؼبمل١خ رغبٔذُ٘ اٌصف٠ٛخ اٌخ١ٕ١ّخ   فذِشٚا ثٍذٔب   ٚلزٍٛا شؼجٕب   ٚ٘جشٖٚ ٚششدٖٚ ُٚ٘ ِبظْٛ يف اٌزذِري ٚاٌزفز١ذ ٚاٌيمي  
ِٓ ثيٍيذٔيب ئال       خٛاٚػٍٝ ثصريح ِٚغّغ ِٕىُ خ١ّؼًب .. ٘زٖ ٟ٘ ِشىٍزٕب ي أ٠ٙب إٌبط ي ٚال شٟء غري٘ب ٚئٔىُ رؼٍّْٛ ػٍُ ا١ٌمني أْ اٌغضاح اٌرباثشح ٌٓ ٠خش  

يف ٘يُ    ثبٌمٛح اٌمب٘شح اٌزٟ رجربُ٘ ػٍٝ اٌخشٚج   د١ّٕب رصجخ خغبئشُ٘ ػٍٝ أسض اٌؼشاق أورب ِٓ أطّبػُٙ ٚٔٛا٠بُ٘ اٌشش٠شح   ٚػٕذِب ٠صيجيخ ٚخيٛد       
ئّخ ِب داَ ٌيٙيزا اٌيغيبصٞ       ٌذاثٍذٔب ٠ٙذد و١بُٔٙ االِرب٠بٌٟ اٌؼبملٟ ثشِزٕٗ   ٚئٔىُ رؼٍّْٛ ػٍُ ا١ٌمني أْ ٘زا األِش ٌٓ ٠زذمك ئال ثبملمبِٚخ املغٍذخ املزصبػذح ا

 املذزً ٚخٛد ػٍٝ أسض اٌؼشاق دزٝ ٠خشج  خش خٕذٞ غبصٞ ثذْٚ ل١ذ أٚ ششغ ٚفك ثٛاثذ اٌٛطٓ األخشٜ ٚدمٛلٗ . 



 

 

 ٤ص

اِٚتح  ملتمت  ٚٔذٓ ؽؼة اٌؼشاق املماَٚ صادة اٌذك ٚاٌمض١ح ٔؼٍّىُ ج١ّؼا أْ ج١ّغ املؾاس٠غ اٌرٟ ذطثك ٚذطشح داخً اٌؼشاق أٚ خاسجٗ اٌترتٟ ت ذتؼتا  تتا             
عترتؼتّتاس     اتاملغٍذح املّثً اٌؾشػٟ ٌؾؼة اٌؼشاق ، ٚت ذذػّٙا ػٍٝ ٘زا األعاط يف اٌمراي .. لراي اٌؼذٚ درٝ اٌرذش٠ش اٌؾاًِ ٚاٌىاِتً ِتٓ وتً أؽتىتاي                

تِرالن ٚاملؾاسوح  اٚاٌغ١طشج ٚاتعرغالي ، ٚأدزس وً اٌجٙاخ اٌؼشت١ح ، ٚخاصح اٌجاِؼح اٌؼشت١ح ، ٚوً اٌجٙاخ اٌذ١ٌٚح ، ٚخاصح األُِ املرذذج ِٓ اٌرّادٞ يف
 يف ِثً ٘زٖ املؾاس٠غ اٌرٟ ذطٍك ٚذؼذ يف ِطاتخ املخاتشاخ األِش٠ى١ح ٚاٌص١ٔٛ١ٙح .

 
٠تخ  ٚٔمٛي ٌٍغضاج أًٚت ٌٍٚشئ١ظ تٛػ ، تؾىً خاؿ ، ئْ ؽؼة اٌؼشاق ؽؼة دضاسٞ ئٔغأٟ ٚسعاٌٟ ، فٙٛ ِٓ األسض اٌرٟ ػاػ ػ١ٍٙا ػتٍتٝ ِتذٜ اٌترتاس         

ٗ ِٚتٕتز ؽتغ        ١اذت اٌط٠ًٛ اٌزٞ صٕؼٗ ، ٚ٘ٛ ِٓ األِح اٌرٟ جؼٍٙا اهلل عثذأٗ ٚذؼاىل خري أِح أخشجد ٌٍٕاط ، ٚ٘ٛ ِٓ اإلعالَ اٌشعاٌٟ ، ٚاإلعالَ د٠ٕٗ ٚد
٠ترتختٍتٝ        و١فؽؼاػٗ ئىل اٌىْٛ ، فى١ف ٠رخٍٝ ٘زا اٌؾؼة اٌؼظ١ُ املج١ذ ػٓ أسضٗ اٌرٟ أؽاد ػ١ٍٙا أسلٝ اٌذضاساخ ٚػطش ذشاتٙا تذِاء سجاٌٗ ٚػشلُٙ ، ٚ
و١ف ٠رخٍٝ ػٓ ، ٚػٓ ذاس٠خٗ اٌؼش٠ك اٌط٠ًٛ اٌؼض٠ض املج١ذ اٌزٞ ورثٗ تذِاء سجاٌٗ ، ٚو١ف ٠رخٍٝ ػٓ ػشٚترٗ اٌرٟ ٘ٛ جٛ٘شج ِٓ جٛا٘ش٘ا املىٕٛٔح املصٛٔح 
طؼح واٌؾّظ عا د٠ٕٗ ٠ٛ٘ٚرٗ ٚأرّائٗ ِٚثادئٗ ٚل١ّٗ ، فال ذرُٛ٘ ٚت ذضًٍ ٚت ذذجً ، ٚت ذخذع ؽؼثه ، فاٌذم١مح ت ٠ّىٓ أْ ذغطٝ تغشتاي ، ٚلذ تأد

ِتاَ اٌتمتٛٞ       أيف ٚضخ إٌٙاس .. ٚاروش ٚذزوش ٚادزس ا١ٌَٛ اٌزٞ عرمف ف١ٗ ِغ فشػْٛ ٚ٘اِاْ ٚإٌّشٚد ، ِٚغ ٘ٛتوٛ ٚجٕى١ض خاْ ٚ٘رٍش ِٚٛع١ٍٕٟ ٚعراٌي  
 اٌؼض٠ض عش٠غ اٌذغاب ٚؽذ٠ذ اٌؼماب .

 
ٌؼشاق ٚػٍتٝ   اع١ماذٍىُ ٘زا اٌؾؼة اٌؼظ١ُ ِّٙا اِرذ اٌضِٓ ٚطاي ، ِّٚٙا واتشذُ ٚذجربذُ ٚضٍٍرُ ٚدجٍرُ ، ٚع١ىْٛ تارْ اهلل ِٚذدٖ ٚػٛٔٗ درّا ٕ٘ا يف

 أسضٗ ا١ٙٔاس ئِرباطٛس٠رىُ ٚتٕائٙا اتِرب٠اٌٟ اٌؼاملٟ .
 

 ٚألٛي ٌه تاعُ ؽؼة اٌؼشاق اٌؼظ١ُ ٚتاعُ األِح املج١ذج ، وّا لاي أدذ أتٕائٙا ٌؼذٚ غضاُ٘ ، فألٛي :
 

 ٠ا تٛػ دٕا ِا ٔؾ١ً ئت ذذٓ دٛاس٘ا
 ٚوٛد اٌثش٠ا ذٕذذس ٚاٌؾّظ ذثذي دٚس٘ا

 
،    ِتشخ ع١ثمٝ ٘زا اٌؾؼة اٌؼشالٟ اٌؼظ١ُ ٠ماذٍىُ درٝ ل١اَ اٌغاػح فاسدً ػٓ تالدٔا أ٠ٙا اٌغاصٞ اٌثاغٟ ٠ىف١ه ِا لّرٍد ٚؽشدخ ٚ٘جتشخ ٚختشتتد ٚد       

ٚذىف١ه ذجشتح أوثش ِٓ خّظ عٕٛاخ ِٓ اٌصشاع املٍذّٟ ِغ ؽؼة اٌذضاساخ ، ٚجٕذٖ جٕذ اٌشدّٓ اٌرٟ أسػثرىُ ٚأسلد ِٔٛىُ ٚدطّتد ػتٕتجتٙت١ترتىتُ           
ح ِا داَ ٌىُ ٚجتٛد    فرٛٚأدالِىُ ٚٔٛا٠اوُ اٌؾش٠شج .. ٠ىف١ىُ ذض١ٍال ٚوزتًا ٚخذاػًا .. املماِٚح اٌٛط١ٕح اٌثاعٍح يف ذٛعغ ٚذصاػذ ، ٚعٕماذٍىُ يف اٌضِٓ امل    

ا ِٓ أؽذ ِٕتا  اٌٛاعرؼّاسٞ ػٍٝ أسضٕا ػغىش٠ا واْ أَ ع١اع١ا أَ الرصاد٠ا أَ أ١ًِٕا ، فال ذغشٔه لٛذه فمذ واْ لثٍه لَٛ ػاد ، ُٚ٘ أؽذ لٛج ِٕه ، د١ث ل
ًّٛج" ، ٚت   ُْ ُل ُٙ ْٕ ِِ َٛ َأَؽّذ  ُ٘  ُْ ُٙ ٍََم ٌِّزٞ َخ َٗ ا ّْ اٌٍّ ْْٚا َأ ُْ ٠ََش ٌَ َٚ شٚ فأٔه ذشٜ ا١ٌَٛ لٛذه تأَ ػ١ٕت١ته ذترتٙتاٜٚ         غلٛج ، فجاءُ٘ اٌجٛاب ِٓ جثاس اٌغّٛاخ ٚاألسض "َأ

ِتٓ  ُٙ   ػٍٝ أسضٕا ٚلذ ٘شب دٍفاؤن ٚأصذلاؤن ٚسجاٌه اٌٛادذ ذٍٛ ا٢خش ، ٚت ٠غشٔه ِٓ ٠صفك ٌه ِٓ اٌؼّالء ٚاٌجٛاع١ظ ٠ٍٙثْٛ ٚساءن ٌررصذق ػ١ٍ
 .ي اٌغذد اٌذشاَ ، فٙإتء ١ٌظ ٌُٙ ِٓ األِش ؽٟء ، فغرز٘ة ٠ٚز٘ثْٛ ِؼه ج١ّؼا ئىل ِضاتً اٌراس٠خ ػ١ٍُٙ ٌؼٕح اهلل ٚاملالئىح ٚإٌاط أجّؼ

 
  ْ ا اٌؾؼة لذ تٕتٝ  ٘ز ٚاػٍُ أْ األِش وٍٗ ت١ذ ؽؼة اٌؼشاق املماذً املٕاضً ، فال ٠ٕطٍٟ ؽٟء تؼذ ا١ٌَٛ ِٓ خذاػىُ ٚذٛس٠طىُ .. ٚاػٍُ أ٠ٙا اٌغاصٞ اٌثاغٟ أ
 أِشٖ ػٍٝ أعاط اٌمراي اٌذائُ املرصاػذ .. ٘ىزا صُّ ؽؼة اٌؼشاق ٚػضَ ٚذٛوً ػٍٝ اهلل، ِٚا إٌصش ئت ِٓ ػٕذ اهلل اٌؼض٠ض اٌذى١ُ .

 
يف ٘تزٖ    َٛ   أ٠ٙا اٌغاصٞ اٌثاغٟ .. ئْ ِماِٚرٕا ١ٌغد ج١ٛؽًا سع١ّح ِج١ؾح درٝ ذج١ؼ ػ١ٍٙا ج١ٛؽه اٌشع١ّح املرفٛلح ػذج ٚػذدا ٌرٕرصش ػ١ٍتٙتا .. اٌت١ت            

ج١ؼ    املٙذٞ ( اٌزٞ أطّؼىُ وثتريًا ،     )  املذ٠ٕح ٚغذا يف ذٍه ، ٟٚ٘ ١ٌغد ) اٌماػذج ( اٌرٟ لذِد ٌىُ ٔفغٙا ػٍٝ طثك ِٓ ر٘ة ٌرزتذٛ٘ا ، ٟٚ٘ ١ٌغد   
 تً أغشاوُ تأعٍٛتٗ املرخٍف ػٍٝ ذصف١رٗ ػغىش٠ًا ، ِغ ادااِٟ ٚذمذ٠شٞ ٚذؼض٠ضٞ ِٚذثرٟ ٌىً ِٓ ٠ٕاصٌىُ ػٍٝ أسض اٌؼشاق ٌرذش٠ش اٌؼشاق.

 
٠ضشتٛٔتىتُ   ٠ٓ فاػٍُ أ٠ٙا اٌشئ١ظ ئْ ِماِٚرٕا ُ٘ جٕذ اٌشدّٓ ت ذشاُ٘ ػ١ٕه ، ٚت ذصً ئ١ٌُٙ ٠ذن .. ت أدذ ٠ذسٞ غريٖ جً ؽأٔٗ ِرٝ ٠صٌْٛٛ ػ١ٍىُ ٚأ  

ُ أٔترت  ٚو١ف ٠مرٍْٛ ػٍٛجىُ ٠ٚذطّْٛ ػذذىُ املرطٛسج ٚٚدذُ٘ اٌز٠ٓ ٠مشسْٚ املؼاسن ِرٝ ٚأ٠ٓ ٚو١ف ، دجّا ٚٔٛػا ٚاعرٙذافتًا ٚت ٠تمتثتٍتْٛ ِتؼتشوتح                 
ءْٚ يف وتً    ثادذخططْٛ ٌٙا ٚذمشسٚٔٙا .. األسض أسضُٙ ، ٚاٌؾؼة ؽؼثُٙ ، ٚاٌٛطٓ ٚطُٕٙ ، ٚاملجرّغ ِجرّؼُٙ ، ٚاٌضِٓ وٍٗ ٌُٙ ، فُٙ املثادسْٚ ُٚ٘ امل  

 ذفاص١ً اٌصشاع .



 

 

 ٥ص

           ٚ  اخأخوءوب      ٌوٛ  ٠ىف١ىُ رض١ٍاًل ٚورثًب ٚخداػب .. أوضس ِٓ خّط ظٕٛاد ػجٍزىُ رعحك اٌح١بح ثىً رفبص١ٍٙب ٚػّمٙب ، ٚاملمبِٚخ يف ّٔٛ ٚروٛظوغ ٚاشا٘وبز ، 
ْ اٌصس٠ح ػوٓ ػودا     ػالاإلظرتار١ج١خ اٌزٟ ازرىجزٙب اٌمبػدح  ٔٙبز ٚجٛاوُ يف اٌؼبَ اخأٚي ِٓ اٌصساع .. ٚأٔذ أوضس إٌبض رؼسف ٘رٖ اٌحم١مخ ، وّب أاػٛن ٌل  

ظزوموٛي ٌوه      ذا لزالوُ ٚحجُ خعبئسوُ ، ٚاٌزٟ ظ١ؼٍٕٙب اخأِس٠ىبْ أٔفعُٙ يف اٌصِٓ اٌمس٠ت اٌمباَ شئذ أَ أث١ذ .. ِٚبذا ظزمٛي ٌٍشؼٛة اخأِس٠ى١خ ، ِٚب  
 ٘رٖ اٌشؼٛة؟

 
 .. زِٛش اٌعٍءخ ٛفنيوّب ٚأاػٛ وً فصبئً اٌجٙبا ثىً أزّب ارُٙ ِٚشبزثُٙ أْ ٠زٛحدٚا ٠ٚزٛخٛا يف ػ١ٍّبرُٙ املحزً أٚ  فٙٛ زأض اخأفؼٝ ، صُ ػّال ٖ املىش

ءخ ِّوب ٠عوّوٝ اٌوجو١و            ٌعٍاٌؼ١ٍّخ ٚػٕب٠ٚٓ اٌخ١بٔخ اٌىجريح ، ٚأْ   ٠مبرٍٛا اْٚ ذٌه   أحدًا إ  ِٓ ٠مبرٍُٙ ، ٚ  ٠خٍءٛا ثني اٌخٛٔخ ٚاٌؼّال  ٚثني أجٙصح ا
ٛا زِوٛش    بروٍو  ٚاٌشسطخ ٚاٌصحٛاد ٚاإلاازح ، فٙؤ   ج١ّؼُٙ ِغ اٌشؼت ، ِٚغ ِمبِٚزٗ اٌجبظٍخ ٚلد اضءسرُٙ اٌحبجخ ٚاٌؼٛش ٌٍر٘بة إىل ٘رٖ اخأجٙوصح، فومو     

ٍووْٛا ِفوٟ        ِاٌؼّبٌخ املٛغٍني يف اٌخ١بٔخ ، ٚاٌر٠ٓ أٚغٍٛا يف اٌجس٠ّخ اٌىربٜ ِغ ا حزالي ردِريا ٌجٍدُ٘ ٚلزال ٚرشس٠دا ٌشؼجُٙ ، ٚ  رمبرٍٛا إ  ََٚلبِرو ٓ ٠مبرٍىُ " 
َٓ" صدق اهلل اٌؼظ١ُ . ّوْؼَزِد٠ ٌْ َٗ َ  ٠وِحّت ا ّْ اٌٍّ َْٚا ِإ ََٚ  َرْؼَزدو  ُْ َٔىو ٍوٛ َٓ ٠وَمبِر ٌِّر٠ ِٗ ا ًِ اٌٍّ  َظِج١

 
رودِوري اٌوؼودٚ       يف فئىل ِص٠د ِٓ اٌزصؼ١د ٚضسة اٌؼدٚ يف وً ِىبْ ٚػٍٝ اِزداا اٌصِٓ ١ٌىْٛ ٘را اٌؼبَ ٘ٛ ِٕءٍمٕب ٌٍحعُ إٌٙبئٟ ٌٍٕصس اٌؼظ١ُ ثئذْ اهلل 

 ٚرحس٠س اٌٛطٓ .
 
 ٚاٌعالَ ػ١ٍىُ ٚزحّخ اهلل ٚثسوبرٗ 

 رزّخ ا فززبح١خ
 

ث١د أْ ذٌه وٍوٗ ٠وموبثٍوٗ ٚػوٟ اٌشوؼوت              
اٌؼسالٟ ِٚجب٘دٚ اٌجؼوش ٚاملوموبِٚوخ ثوّوب           
٠دثس ضدٖ ِٓ ِخءءبد ٚاٌزوٟ أاد اىل      
رؼبظُ اٌعخط اٌشؼجٟ اٌرٞ ٠زصبػد اىل 
ِسحٍخ اٌضٛزح اٌشوبِوٍوخ اٌوزوٟ رصوت يف             
رعس٠غ ِجسٜ املمبِٚخ اٌزٟ ظزجٙص ػوٍوٝ     
ِب رجمٝ ِٓ لٛاد ا حزالي ٚأذٔبثُٙ اٌر٠ٓ 
ظ١ٕٙصِْٛ ػٍٝ ٔحٛ ٔوٙوبئوٟ ِوٍوزوحوموني           
ثأظ١باُ٘ املحزٍني ػرب ا ١ٙٔبز املزوعوبزع   
ٌؼ١ٍّزُٙ اٌع١بظ١خ املٙرتئخ املوزوشوسذِوخ       
ٚا٠٢ٍخ اىل اٌعموٛ  اٌوحوزوّوٟ ٚػوٕود٘وب             
ظ١مؼوْٛ يف طوبئوٍوخ حعوبة اٌشوؼوت                 
اٌؼعري ػٍٝ ٠د حىُ اٌشؼت اٌد٠ّمساطٟ 
اٌحس اخأص١ً ٚاٌرٞ ظ١ّضٟ ِٓ جد٠د يف 
جباح اٌجٕب  ٚإٌٙضخ ٚاٌوزومودَ ٚاملشوبزووخ        
اٌجباح ٚاٌوفوبػوٍوخ يف ِعوريح اٌوٕوٙوٛ                  
اٌمِٟٛ ٌالِخ ٚزووت اٌوجوٕوب  اٌوحوضوبزٞ              

 اإلٔعبٟٔ اٌشبًِ .
 

 الثورة

 ِعسح١خ
 ) رشى١ً اٌحىِٛخ ( 

 حعني ػٍٟ اٌج١ضبٟٔ
 

ً اٌحىِٛخ ( رزٛاىل أِبَ  ِبشاٌذ فصٛي ِعسح١خ ِب ٠عّٝ ) رشى١
ٔٛاظس أثٕب  شؼجٕب اٌصبثس فجؼد أمضب  اٌشٙٛز اٌوزوعوؼوخ ثوؼود        
أزٙب  ا ٔزخبثبد املصٚزح املح١ّوخ ثوحوساة املوحوزوٍوني ا ِوريووبْ             
ٚحٍفبئُٙ اإل٠سا١ٔني ٚامل١ٍش١بد اٌؼ١ٍّوخ ٠وزوصودز اٌوءوبٌوجوبٔوٟ               
ٌوّىٍف ٚامَلىٍف ثو ) رشى١ً اٌحىِٛخ ( ِٚب أوفوىوٛا        ٚاملبٌىٟ ٌؼجخ ا
٠ٕؼمْٛ ثو ) حىِٛخ اٌشساوخ اٌٛط١ٕخ ( ٠ٚجٙد أرجبػُٙ ثبٌحد٠وش       
املىسز ٚاملعزٍٙه ػٓ ا ظزحمبلبد ٚإٌمب  ٚػدا اٌٛشازاد اٌزٟ  

 ٠57س٠د٘ب ٌىً طسف ُِٕٙ ٚاٌزٟ ٌٛ جّؼٕب٘ب ٌجٍغوذ ش٘وب  اٌوو           
ٚشازح ٌىٟ رسضٟ وً اخأطساف املزصبزػخ اٌال٘ضخ ٚاملزٍٙفخ ٌٕٙت    
املبي اٌؼبَ ٚيف أرْٛ املجبزاح اٌزٍفص١ٔٛ٠خ رٕمض اٌؼٙوٛا ٚروٍوحوط          
اٌٛػٛا ٚاٌزٛال١غ ِٓ لج١ً اٌزأو١د ػٍٝ أْ ِب ٠عّوٝ  ) املوجوٍوط            
ٞ ١ٌٚط رٕف١رٞ ٚثأْ  اٌٛطٕٟ ٌٍع١بظبد اٌعرتار١ج١خ ( اظزشبز
رشس٠ؼٗ ٠عزغسق شٙٛزًا ػدح ٚثزعف١ٗ أطوسٚحوبد ِوب رعوّوٝ             
) املصبٌحخ ( ٚاٌدػٛح اىل إٌغب  لسازاد ) ا جزضبس ( ػورب رعوؼوري          
ٔغّخ املؼبااح ٌٍجؼش ٚجّب٘ريٖ ٚاٌر٠ٓ   ٠ٍوموْٛ ثوب  ملعوسحو١وخ         
ػّال  اٌؼ١ٍّخ اٌع١بظ١خ ٚ  ٠شرتٚ٘ب ثشسٚٞ ٔمري ُٚ٘ ِبضْٛ 
يف جٙباُ٘ املٍحّٟ صٛة ضفوبف اٌوٕوصوس ٚاٌوزوحوس٠وس ٚاٌوؼوصح              

 ٚاٌىساِخ .

 ثبملصاا اٌعسٞ ث١غ اٌٛشازاد
 ا١ِّخ اٌرب٘بْ

 
وضسد اٌزصس٠حبد ٚاٌزعس٠جبد اإلػال١ِخ ػوٓ    
ػ١ٍّخ ث١غ اٌٛشازاد ثبملصاا اٌعسٞ يف وٛا١ٌط 
ػّبْ ٚثؼض اٌؼٛاصُ اخأخسٜ ٚلد ثٍغذ أزلبَ 
ثٛزصخ اٌٛشازاد ِجٍغ ظجؼخ ِال٠ني اٚ ز ملوب    
٠عّٛٔٙب ) اٌٛشازاد اٌعو١وبا٠وخ ( ٚخوّوعوخ               
ِال٠ني اٚ ز ٌٍٛشازاد اٌخدِو١وخ ٌٚوُ ٠وأٔوف          
املدػٛ ظبِٟ اٌؼعىسٞ ثبٌزصس٠وح ػوٓ ذٌوه        
ثربٚاح اَ ٚأػصبة اٌعوساق ٚاٌعوّوبظوسح ،           
ورٌه فؼً ِحّٛا ػضّبْ اٌرٞ لبي ثوبْ ذٌوه       
ِؤشس ػٍٝ رصا٠د اٌفعبا يف أٚظب  اٌحىوِٛوخ   
ٚ٘ٛ ٠مٛي ثىً ) فٍٙٛح ( أْ اٌرٞ ٠ودفوغ ٘ورٖ        
املجبٌغ اٌؼب١ٌخ ٌمب  رعٍوُ اٌوٛشازح   ثود ٚاْ            
حعت حعبثٗ ثأْ ظريثح اٌىضري ٚأوضس ثّب     
٠مبض ِٓ املجٍغ اٌرٞ افوؼوٗ ٚ٘وىورا روصا٘وس           
رجبزح ث١غ اٌوٛشازاد ثوبملوصاا اٌعوسٞ ٚزثوّوب              
اٌؼٍٕٟ يف شِوٓ ا حوزوالي ٚػوّوالئوٗ اخأزذاي               
ٚلد٠ّب لبٌذ اٌؼسة " شس اٌج١ٍخ ِب ٠ضحوه "     
 ٌٚىٕٗ ضحه وبٌجىب  وّب لبي املسحَٛ املزٕجٟ .



 

 

 ٦ص

 اسرهى انشفٛك املجاْذ ػضج اتشاْٛى انذٔس٘
 أيني ػاو حضب انثؼث انؼشتٙ االشرتاكٙ 

 أيني سش لٛادج لطش انؼشاق 
 سسانح يٍ انشفٛك غضٔاٌ انكثٛسٙ ٚؼهٍ فٛٓا اَسحاتّ انكايم ٔانُٓائٙ 

 يٍ يا ٚسًٗ ) يجًٕػح املؤذًش االسرثُائٙ نهحضب ( غري انششػٙ ٔغري انُظايٙ
 
 

 َص انشسانح  
 

ٍِ انشَِّحِٛى ًَ ِّ انشَّْح  ِتْسِى انّه
 

ََا ِإٌ  َُا اَل ُذَؤاِخْز َٓا َيا اْكَرَسَثْد َستَّ ْٛ ََٔػَه َٓا َيا َكَسَثْد  َٓا َن ُْٔسَؼ ََْفسًا ِإالَّ   ُّ َُٚكهُِّف انّه َُا ََّ) اَل  ٍَ ِيٍ َلْثِه ُّ َػَهٗ انَِّزٚ ًَْهَر ًَا َح َُا ِإْصشًا َك ْٛ ًِْم َػَه َٔاَل َذْح َُا  ََا َستَّ ْٔ َأْخَطْؤ َُا َأ ِسٛ
ََ ََا َفاَُصْش ْٕاَل َُا َأََد َي ًْ َٔاْسَح َُا  َٔاْغِفْش َن َّا  َٔاْػُف َػ  ِّ َُا ِت َُا َيا اَل َطاَلَح َن ِّْه َٔاَل ُذَح َُا  ٍَ ( ا َستَّ ِْٕو اْنَكاِفِشٚ  َػَهٗ اْنَم

 صذق اهلل انؼظٛى
 
 

 انشفٛك انمائذ املجاْذ ػضج إتشاْٛى انذٔس٘ أيني ػاو حضب انثؼث انؼشتٙ االشرتاكٙ ، أيني سش لٛادج لطش انؼشاق املحرتو
 انشفاق املُاضهٌٕ أٚٓا  انثؼثٌٕٛ يف كم يكاٌ

 ٚا أتُاء شؼثُا انؼشالٙ انؼظٛى ٔأيرُا انؼشتٛح املجٛذج
 أٚٓا األشماء.. أٚٓا األصذلاء حٛثًا كُرى
 انسالو ػهٛكى ٔسحًح اهلل ٔتشكاذّ

  
ٔحذذٓا ٔذحشسْاا   يف إٌ حضتًا كحضتُا انؼظٛى حضب انثؼث انؼشتٙ االشرتاكٙ، حضب انشسانح انخانذج ٔاألْذاف األصٛهح، أْذاف األيح انكايهح ٔانرايح املرًثهح
نمٛى األخاللٛح انشفٛؼح ٔا ٔذمذيٓا، ٔراخ انؼمٛذج انٕطُٛح ٔانمٕيٛح ٔاإلَساَٛح انثٕسٚح انرحشسٚح انرمذيٛح االشرتاكٛح، حضب املُجضاخ انكثريج ٔاملؼاَٙ انؼانٛح

 ٔاملثادئ انُمٛح.
 

ضٚضج ، ناٛا        انؼحضتًا تٓزا انؼًك ٔانصفاء انفكش٘ ٔانُضانٙ، ٔااليرذاد انرُظًٛٙ ٔانؼطاء انسٛاسٙ انٕطُٙ ػهٗ يسرٕٖ انؼشاق ٔاأليح ٔيف جًٛغ ألطاسْا 
شٕا يف   ػا يٍ انغشٚة أٌ ٚرؼشض إىل يا ذؼشض إنّٛ يٍ ذآيش ٔخٛاَح ٔاَحشافاخ ٔسدج ٔذشّٕٚ ٔذشٕٚش ٔػرب ذاسٚخّ انطٕٚم، ٚؼشفٓا جًٛغ املُاضهني يًٍ
  ٔ ياثاادئاّ       لإج صفٕفّ ٔيف صفٕف انحشكح انٕطُٛح انؼشالٛح ٔػهٗ يسرٕٖ يُاضهٙ األيح ، ٔنكٍ انثؼث تؤصانرّ انراسٚخٛح َٔماء فكشِ انؼًٛك ٔصذق أْذافّ 
ح األساسٛح ًأَصالتح يُاضهّٛ ٔصذق اَرًائٓى، تمٙ يحافظًا ػهٗ ٔحذذّ انفكشٚح انرُظًٛٛح ٔانؼمائذٚح ٔانُضانٛح ٔيرًسكًا تٓا، ٔانرٙ شكهد ٔذشكم انض
ح يشاسٚؼّ، أينششػٛرّ ٔانرٙ يٍ خالنٓا حمك ْزا انحضب انؼظٛى املُجضاخ انكثريج ٔيٍ أًْٓا ػًهٛح  انرصذ٘ نالحرالل األيشٚكٙ انصَٕٓٛٙ ٔيمأيرّ ٔيم
ذاؼاشض نآاا        نرٙٔيٍ خالل ذهك انٕحذج األصنٛح ٔانثاترح اسرطاع انحضب أٌ ٚرًسك دائًًا تمٛادذّ انششػٛح ٔانسري خهف نٕائٓا تانشغى يٍ كم االَحشافاخ ا

 ػرب ذاسٚخّ انطٕٚم ، اَطاللًا يٍ انرًسك ترمانٛذ انحضب ٔلًّٛ ٔأخاللّ ٔدسرٕسِ َٔظايّ انذاخهٙ .



 

 

 ٧ص

 أٌٓا انشفاق األػضاء
 

ٍ ئٌ ْزِ انذمائك ْٔزا اإلًٌاٌ انصادق املرجغذ يف َفغً ٔٔجذاًَ ، ٔشاترا ٔساعخًا يف ضًريي ، ٔيُز أٌ اَرًٍد ئىل  ْزا انذضب انؼظٍى ن  
ص ً  تؼ ٌرضػضع يطهمًا ، ٔكاٌ دافؼًا فاػاًل ٔيإششًا يف ػطائً طٍهح يغريذً انذضتٍح ، ٔضاتطًا الَرًائً ، ٔيجغذًا نذمٍمح َاصؼح ذهك ًْ ئًَُ

ق يهرضو ٔجُذي أيني ػهى يثادئ ْزا انذضب ٔلًٍّ ٔأخاللّ .. ألٕل ْزا سغى انٓفٕج ٔانكثٕج انكثريج انرً ٔلؼد فٍٓا ٔيؼً يجًٕػح يٍ ان شف ا      
ٌُغًى ) املإذًش انمطشي االعرصُ ائ ً ن ذ ضب ان ث ؼ س              ٔيٍ خالل ػًهٍح ذضهٍم ٔذشٌّٕ نهذمائك ، ٔألصذ  تزنك يشاسكرُا ٔيغاًْرُا فًٍا 

، ٔانزي أصثخ ٔتٕضٕح يذطح يٍ يذطاخ االَذشاف ػٍ يغريج انذضب انش شػ ٍ ح     7002انؼشتً االشرتاكً ( !! ٔانزي ػمذ خاسض انؼشاق ػاو  
ئ ث اد ٔانرشٌٕش ػهٍٓا ٔيذأنح ذشٌّٕ يٕالفٓا املثذئٍح انُاصؼح ٔانرً أشثرد عُني انصشاع يغ املذرم انثاغً نثهذَا ٔشؼثُا ، صذق ذهك    امل

 ٔلٕج انفؼم يف املٍذاٌ انجٓادي ٔانغٍاعً ٔذذد لٍادذكى املجاْذج .
  

ٔتُماء انغشٌشج ٔأصانح االَرًاء ٔصفاء انضًري َٔثاْح انؼمم ٔصذق انمٕل ، ٔتؼذ يشاجؼح ػًٍمح نهزاخ ٔاملٕلف ، ٔتؼذيا اَج ه د ان و ش أج        
ٍ ي ً    ٔاَكشفد ػًهٍح انرضهٍم انرً ذؼشضُا ئنٍٓا يٍ خالل االدػاء تًمأيح املذرم ٔانجٓاد ٔلٍادج  انؼًم انٕطًُ يف داخم انؼشاق يٍ لثم َفش

 لايٕا تٓزا انؼًم غري انششػً  ٔيا خفً كاٌ أػظى ؟
 

 ٔاعرُادًا نكم رنك ٔغريِ يًا ال ٌرغغ املجال نزكشِ اٌَ، ٔتؼذ االذكال ػهى اهلل انؼضٌض انمذٌش، لشسخ يا ٌهً :
 
ٌُغًى ) ذُظٍى املإذًش انمطشي االعرصُائً نهذضب ( غري انششػً ٔغ ري ان ُ ظ اي ً ، ٔأػ ه ٍ                 ١ . اَغذاتً انكايم ٔانُٓائً ٔانمطؼً يٍ يا 

ً ً  ذربئً يٍ رنك ، ٔتًؼٍرً ػذدًا يًًٓا ٔاألكصشٌح يٍ لٍاداخ ٔكٕادس ْزا انرُظٍى إلًٌاَُا انشاعخ تأٌ ٔجٕد ٔاعرًشاس ْزا انٍٓكم ان ر ُ ظ ٍ      
ئًَا ٌشكم سدج ٔاَركاعح يف انؼًم انُضانً ، ٔششخا يف انؼًم انٕطًُ انزي ٌُشذِ ٌٔطًخ ئنٍّ كم يُاضم ٔكم ػشالً ٔػشتً ش شٌ ف يف       
ْزِ املشدهح انذاعًح ٔانخطريج يٍ دٍاج دضتُا ٔشؼثُا ٔتهذَا ٔأيرُا ، ْزا ئضافح نكَّٕ ٌشكم خشٔج ًا ػ ه ى ش شٔن االَض ث ان ان ذ ضت ً                  

د ٔذمانٍذ انذضب َٔظايّ ٔدعرٕسِ ، ٔنكٍ انزي دصم ئًَا كاٌ تغثة ذهك انفرتج انضثاتٍح ٔاملؼمذج ٔاملظهًح ٔانرً أفشصْا االدرالل ، ٔك اَ     
نٓا ذذاػٍاذٓا يف َفٕط انكصريٌٍ ٔانرشٌٕش ػهى ػمٕنٓى ٔسؤٌرٓى ، ٔانرً ذضايُد يغ دانح اعرشٓاد انشفٍك انمائذ انشئٍظ انشٍٓذ ص ذاو    
دغني سدًّ اهلل ، ٔانخطاتاخ املثًٓح ٔانشَاَح ٔاملضههح انرً سافمد رنك انذذز انجهم يٍ لثم انثؼض يًٍ ٍْأ ن ؼ م ذ رن ك امل إذ ً ش غ ري               

 انششػً ، ٔدذز انزي دذز . 
 
. لشسخ انؼٕدج ئىل ذُظًٍاخ انذضب انششػٍح تمٍادج انشفٍك املجاْذ ػضج ئتشاٍْى انذٔسي أيني ػاو دضب انثؼس انؼشتً االشرتاكً ، ٔأي ني       ٢

 عش لٍادج لطش انؼشاق ، ٔلائذ جثٓح انجٓاد ٔانرذشٌش ٔانخالص انٕطًُ .. ٔاضؼًا َفغً جُذًٌا يماذاًل أيًٍُا يف صفٕف ْزا ان ذ ضب ان ؼ ظ ٍ ى         
ٔذذد أيشج لٍادذّ املجاْذج ، ٔضًٍ فصائم يمأيرّ انثاعهح انرً أفشهد االدرالل ٔدطًد جربٔذّ ٔأجٓضد أْذافّ .. يغرؼذًا ألٌح يٓ ً ح     

 ذؼٓذٌٔ نً تٓا أٔ أي   دٔس أٔ يٕلغ ذُغثَّٕ ، ٔأػهٍ اعرؼذادي نرُفٍز أي لشاس ذرخزِ انمٍادج تٓزا انشأٌ .
 
ً  . أٌٓا انشفٍك املجاْذ انؼضٌض أيني ػاو انذضب ، ئًَُ أجذ َفغً يهضيًا تأٌ أػهٍ ػٍ َذيً ملا دصم ، ٔاػرتف تانخطأ انزي اسذكثر ّ ، ٔئ     ٣  ُ َ 

ضتٓ ى   داػرزس هلل ٔانثؼس ٔانمٍادج تكافح ػُأٌُٓا انمٕيٍح ٔانمطشٌح ، ٔأػرب ػٍ أعفً ملا تذس يًُ ٔيٍ سفالً اَخشٌٍ انزٌٍ لشسٔا انؼٕدج ئىل
ي انششػً انكثري ٔذذد نٕاء لٍادذّ املجاْذج ، كًا ٔاًَ أٔد أٌ اػرب ػٍ اػرزاسي انشذٌذ نشفالً انزٌٍ نى ذغُخ نً انفشصح نرثهٍو ٓ ى ل شاس     

 نظشٔفٓى انخاصح ٔانزٌٍ نً األيم تؼٕدذٓى جًٍؼا .



 

 

 ٨ص

ٔؤعهٍ ٔانززو ؤيبو اهلل ٔؤيبيكى ٔؤيبو انشفبق ٔكبفخ انعشاقٛني انششفبء ثإٌ ؤدبفظ عهٗ انقسى انز٘ ؤدٚزّ يُز َٛهٙ شرش  انرعرةرٕٚرخ            
 ْزا انذزة انعظٛى ، ٔؤرًسك ثشش  انُةبل ٔانجٓبد ٔاملقبٔيخ دزٗ َٛم إدذٖ انذسُٛني انُصش ؤٔ   انشٓبدح .

 
انذق ٚزطهت ٔثشجبعخ يطهقخ ٔيٕقف صبدق ٔثٕضٕح ربو ؤٌ ؤعهٍ إداَزٙ ٔسفةٙ ٔاسزُكبس٘ نكم فعم     خٛبَٙ ؤٔ رأيش٘ دصرم ٔقرذ       
ٚذصم ، ٔنكم عًهٛخ اَذشا  ؤٔ سدح ؤٔ رشّٕٚ دذصذ ؤٔ قذ رذذس نشعجُب ٔنذزثُب  عرب انزبسٚخ ؤٔ   املسزقجم ، سٕاء قذ صرذسد يرٍ     

ٍْ ِدُِٚ   ُُْكْى َع َْٚشَرذَّ ِي  ٍْ ُُٕا َي ٍَ آَي َٓب انَِّزٚ ُّٚ َٚب َؤ ْٕو         ِّشخص ؤٔ يجًٕعخ ؤٔ ركزم ؤٔ دشكخ ، ٔرنك اسزُبدا نقٕنّ رعبىل : )  ُّ ِثرَقر َْٚإِرٙ انرهَّر   َْٕ َفَس
ِّ ( سٕ ٌَ ِفٙ َسِجِٛم انهَّ ُِْذٔ َُٚجب  ٍَ ُِنَي َؤِعزَّح  َعَهٗ اْنَكبِفِشٚ ًُْؤِي ُّ َؤِرنَّخ  َعَهٗ اْن ََ ُِٚذجُّٕ َٔ ُْٓى   املبئذح .. صذق اهلل انعظٛى .سح ُِٚذجُّ

 
ٙ ٔؤخريًا ؤسجٕ ؤٌ رسًخ نٙ ؤٚٓب انشفٛق انقبئذ املجبْذ انعزٚز ؤٌ ؤخبطت ٔؤدعٕ يٍ خالنكى كم يٍ رجقٗ يٍ انشفبق ٔانكٕادس انذزثٛخ ٔانزر 

انزذقذ ثًب ٚسًٗ ) رُظٛى املؤرًش انقطش٘ االسزضُبئٙ ( رذذ عًهٛخ انزةهٛم رهك ، ٔانزٍٚ  انزذقٕا يٍ خالنٙ ؤٔ ثسججٙ ، ٔيٍ خرالل      
صقزٓى ثٙ ٔعالقبرٓى انشفبقٛخ يعٙ ، ؤٔ يٍ خالل قُبعبرٓى انشخصٛخ ، ؤٌ  ٚجبدسٔا ثبنسشعخ املًكُخ ثزرصرذرٛرخ ْرزا انرخرطرإ املرجرذئرٙ                  
ٔاالسرتارٛجٙ انز٘ اسركجزبِ جًٛعًب ثذق دزثُب املجبْذ ، ٔؤٌ  ٚهزذقٕا ثذٌٔ رإخري ٔقجم فٕاد األٔاٌ ثرذرزثرٓرى ٔررذرذ نرٕاء قرٛربدررّ                     

ُرب  ٕ عر   انششعٛخ املجبْذح ، ٔفقًب نزعهًٛبد ٔيجبدئ انُظبو انذاخهٙ نهذزة ، ٔٔفق يب رقشسِ انقٛبدح ٔيب رشاِ .. سبئاًل املٕىل انقذٚش ؤٌ ٚعر ر    
 ٔٚشدًُب ٔٚسذد خطبَب عهٗ طشٚق املٕقف ٔان عم اإلًٚبَٙ انصذٛخ .

  
 

 انزذٛخ نشٓذاء انجعش ٔانعشاق ٔاأليخ ٔ  يقذيزٓى انشفٛق املجبْذ انشٓٛذ صذاو دسني ٔسفبقّ سدًٓى اهلل جًٛعًب
 

 انزذٛخ نشجبل انجعش ٔيقبٔيزّ انجبسهخ ٔجًٛع انشفبق ؤعةبء انقٛبدح انقٕيٛخ ٔانقطشٚخ ٔجًٛع يُبضهٙ انذزة   كبفخ ؤقطبس األيخ .
 

 رذٛخ نشعت انعشاق انصبثش انصبيذ املقبٔو ٔنكب  فصبئم انجٓبد ٔاملقبٔيخ .
 

 عبش انعشاق ٔعبشذ األيخ ٔعبشذ فهسطني دشح عشثٛخ يٍ انجذش إىل انُٓش.. ٔاهلل ؤكرب ٔنٛخسإ انخبسئٌٕ .
 

 ٔانسالو عهٛكى ٔسدًخ اهلل ٔثشكبرّ
 
  
 
 

 سفٛقكى املقبرم غزٔاٌ انكجٛسٙ
 ٕٓٔٓؤٔاخش رششٍٚ انضبَٙ 



 

 

 ٩ص

 
 اٌذٚسٞ  ٔض سعبٌخ لبئذ اٌجٙبد ٚاملجب٘ذ٠ٓ اٌشف١ك املجب٘ذ عضح اثشا١ُ٘

 اىل اٌشف١ك غضٚاْ اٌىج١غٟ
 

ُِ ِٓ اٌشَِّح١ َّ ِٗ اٌشَّْح ٍّ ُِ اٌ  ِثْغ
) َْ ٍُِحٛ ُْ ُرْف ٍَُّى ٌََع  َٗ ٍَّ َٚارَُّمٛا اٌ ََٚساِثُطٛا  ََٚطبِثُشٚا  ُٕٛا اْطِجُشٚا  َِ َٓ َآ ٌَِّز٠ َٙب ا  ) ٠َب َؤ٠ُّ

 طذق اهلل اٌعظ١ُ
 

 اٌشف١ك املٕبضً اٌعض٠ض غضٚاْ اٌىج١غٟ
 

ا ؤح١١ه ِشح ؤخشٜ ثزح١خ املٛدح ٚاٌزمذ٠ش، صُ ؤح١ٟ أزفبضزه اٌضٛس٠خ اٌشجبعخ املؤِٕخ ضذ اٌخ١بٔخ ٚاٌعّبٌخ أزظبسًا ٌحضثه عم١دذح ِٚدجدبد     
ٚؤ٘ذاف ٚل١ُ ِٚضً ِٚبضٟ ِج١ذ ٚرشاس عض٠ض ، ٌمذ أزظشد ا١ٌَٛ عٍٝ ٔفغه ٚأزظشد ٌٙب   صُ أزظشد ٌٍجعش اٌعظ١ُ حضة اٌشعبٌدخ  

 حد١دخ  اٌخبٌذح يف ِعشوخ ِٓ ؤلغٝ املعبسن اٌزٟ رٛاجٗ اٌشجبي يف ح١برُٙ ، فإح١١ه   ا١ٌَٛ ثعذ االٔزظبس ٚاٌعٛدح إىل اٌحضة عبملًب غبٔدّدًب ثدزد      
االعزضاص ٚاملعضح ؤخ ٚسف١ك ٚطذ٠ك ّٔضٟ ِعًب ِٚع سجبي اٌجعش ِٚجب٘ذ٠ٗ يف ؤششف ِغريح شٙذرٙب ؤِزٕب ثعذ ِغريح اٌشعبٌخ يف طدذس٘دب   
ٗ األٚي ، ف١ٕٙئًب ٌه صُ ٌعبئٍزه ٚؤٍ٘ه األلشثْٛ صُ ألطذلبئه ٚسفبله ِٚحج١ه ، اعإي اهلل اٌعٍٟ اٌمذ٠ش ؤْ ٠ضجذ اإل٠ّبْ يف لٍجه ٠ٚض٠دٕد  
ٌه ٚؤْ ٠ىٍؤن  ثبٌظحخ ٚاٌّٙخ ٚاٌظرب ٚاملطبٌٚخ ٌىٟ رؤدٞ دٚسن اٌزٞ رشضبٖ ٌٕفغه ٠ٚشضبٖ ٌه سفبله ٠ٚفشحه ٠ٚفشحٙدُ يف ٘دزٖ       

 املغريح املجبسوخ ٌحضثٕب ٚشعجٕب ٚؤِزٕب .
 

٠ىف١ه ؤ٠ٙب اٌعض٠ض ؤٔه لذ ؤطجحذ ا١ٌَٛ ِجب٘ذًا يف عج١ً اهلل ٚاٌٛطٓ ، ٚاعٍُ ؤ٠ٙب اٌعض٠ض ٚؤٔذ لذ عذد إىل اٌحضة ٚفك لٛاعذ اٌزٕدظد١دُ    
ف١ٗ ٚٚفك ل١ّٗ ٚرمب١ٌذٖ ، لذ ؤطجحذ ا١ٌَٛ ٚاحذًا ِٓ ؤعض ِٕبض١ٍٗ ٚفشعبٔٗ ٚسجبٌٗ األثطبي ، ٌه ِب ٌُٙ ِٓ اٌحضة ٚع١ٍه ِب عٍد١دٙدُ ِدٓ       
اٌحضة ، ٚع١ٍه ؤْ رفزخش ٚرزفبخش يف ِٛلفه اٌجٙبدٞ املجذئٟ األط١ً ٘زا ٚال رفىش  ٚال ٠ٕزبثه ؤٞ شعٛس ثإٔه لذ لظشد ؤٚ ؤخدطدإد ؤٚ       
خٕذ ؤٚ رأِشد ، ثً ؤٔذ اٌزٞ أزظشد عٍٝ اٌخطإ ٚاٌزمظري ٚاٌخ١بٔخ ٚاٌزأِش ؤوضش ِٓ غرين ، ٚوزٌه عٍدٝ ودً ِدٓ ٠دعدٛد إىل اٌدحدضة                  
ٚاملغريح ثجٙذن ٚجٙبدن ٚجٙٛد سفبله ِعه خبسط اٌٛطٓ ، ألْ اٌعٛدح إىل اٌحضة ٚفك ع١بلبرٗ راد االخزظبص رجُت ِدب لدجدٍدٙدب ودّدب              
اإلعالَ ٠جُت ِب لجٍٗ ، فجشش وً ِٓ ٌٗ ١ٔخ اٌعٛدح ، ١ٌٚظ ٌٍز٠ٓ ر٘جٛا ِع اٌخبئٓ املزأِش اٌجبعٛط ِحّذ ٠ٛٔظ فمد  ، ٚإٔدّدب ودً ِدٓ              

 رخٍف عٓ املغريح ثعذ اٌظذِخ ٚاٌٙضح اٌع١ٕفخ اٌزٟ ؤطبثذ اٌحضة .
 

 اٌشف١ك اٌىج١غٟ اٌعض٠ض ٚاٌعض٠ضح وج١غخ ثٍذرٗ عٍٝ لٍٛثٕب ٚاألعضاء ؤٍ٘ٗ ٚعشريرٗ اْ عٛدرىُ اىل اٌٛطٓ لش٠جٗ ثئرْ اهلل .
 

 ٚاعٍُ ِٕبضاًل ِمذاًِب ٌٚشعبٌخ ؤِزٕب اٌخٍٛد
 

 املعزض ثبهلل
 ؤِني عش اٌمطش

 اٌمبئذ األعٍٝ ٌٍجٙبد ٚاٌزحش٠ش ٚاٌخالص اٌٛطٕٟ



 

 

 ٠١ص

 عش دٍَٝ٘خ اىجعش عَ٘ عقٞذرٔ ٗعٖبدٝخ ٍْبظيٞٔ
 

 ٕٞضٌ اىقذؽبّٜ
 

د شماب مضري ٍِ عَبعشح اىغٞبعٞخ يف ٕزا اىج٘ اىغٞبعٜ املذًَ٘ اىزِٝ أشبعٔ املذزيُ٘ ٗعَالؤٌٕ ٝجٖيُ٘ رَٞض اىجعش عِ   غريٓ ٍِ األدضاة ٗاىذ
اىغٞبعٞخ اىزقيٞذٝخ اىزٜ رشٖذ اىَْ٘ ثذغت املشادو ٗاىظشٗف ٍِٗ صٌ رعَش ٗرَ٘د    ألٌّٖ ال ٝذسمُ٘ عش دٍَٝ٘اخ اىاجاعاش ٗعاَا٘ عاقاٞاذرأ                 

سرٖاب  ىص٘اىشعبىٞخ االّجعبصٞخ اىزٜ ىٌ ر٘ىذ اعزجبثخ ىظشٗف عٞبعٞخ ؼبسئخ ٗإَّب ٗىذد ٍِ سدٌ االٍخ يف ٍخبظٖب اىعغري ٗإّجبثٖب ى٘ىٞذٕب املجغذ 
ٌ إّاَاب   ىذناىذقٞقٞخ ٗص٘سح ٍغزقجيٖب اى٘اعذ فيٌ ٝنِ اىجعش يف ًٝ٘ ٍِ األٝبً صبىّ٘ب عٞبعٞب مَب ىٌ ٝنِ دضثب دبمَب عبءد ثٔ املصبدفبد اىل عذح ا

َبس ٗاىزاجاضئاخ    عزعمبُ ٍٗبصاه ٗعٞجقٚ دضثب سعبىٞب ٍْبظال ٍعربا عِ اًٟ االٍخ ٗرؽيعبرٖب ٗأٍبىٖب ٗدبٍال ى٘اء سعبىزٖب اىخبىذح  الّزشبىٖب ٍِ ٗاقع اال
ّاذ  ٗاالعزغاله ٗاىزخيف اىل ٍجزَع اى٘دذح ٗاىذشٝخ ٗاالشرتامٞخ اىزٛ ٝجغذ اىص٘سح اىغ٘ٝخ ىالٍخ ٗدقٞقزٖب اىْٖع٘ٝخ اىذعبسٝخ ، ٍٗاِ ٕاْاب ماب          

اىذاخاياٞاخ    بد ٍَبسعزٔ اىْعبىٞخ رَزذ عيٚ ٍذٙ أمضش ٍِ عزخ عق٘د ٗعيٚ اٍزذاد   اىغبدخ اىعشثٞخ ميٖب ٗرزجبٗص اىنضري ٍِ املؤاٍشاد اىخبسعٞخ ٗاىزذذٝ
ٍِ  قجٞو اىزنزالد ٗاالّشقبقبد ، فيقذ رغبقػ ٍِ ٍغريرٔ اىنضري ٍِ املزخبرىني ٗاملغبٍشِٝ ٗاالّازاٖابصٝاني ٗاظاَاذاياذ اىاناضاري ٍاِ اىازانازاالد                         
 -ٗاالّشقبقبد   ٗخص٘صب يف عقذ اىغزْٞبد ٍِ اىقشُ املبظٜ ٗثقٚ اىذضة شبٍخب ٍ٘اصال ّعبىٔ ٍفجشا ىض٘سرٔ يف اىعاشا  صا٘سح  اىغابثاع عشاش                

يف صٞبّخ ٍغريرٖب اىظبفشح ٍغريح املْجضاد اىعَالقخ يف    8691اىزٜ ٗظفذ دسٗط اّزنبعخ ص٘سح اىضبٍِ ٍِ شجبغ عبً  8691اىضالصني ٍِ رَ٘ص عبً 
آراس ٗاىذو اىغيَٜ اىذَٝقشاؼٜ ىيقعٞخ اىنشدٝخ ٗقاشاس رايٍاٞاٌ اىاْافاػ               88رصفٞخ شجنبد اىزجغظ ٗيف اإلصالح اىضساعٜ ٗاىض٘سح اىضساعٞخ ٗثٞبُ 

ٗاىازٛ     سعٜاىخبىذ ٗاىجْبء االشرتامٜ ثبألفق اىقٍٜ٘ اى٘اعع ٗاملذز٘ٙ اىذَٝقشاؼٜ األصٞو ثَب ٗظعٖب ٕذفب ملؤاٍشاد اىذيف األٍريمٜ اىصّٖٜٞ٘ اىفب
ٗمبُ اعزٖذاف اىجعش ٍجبششا ٗصشٝذب ألّٔ اعزٖذاف ىيشعت ٗىاالٍاخ ثاو       3001أفعٚ اىل  اىعذٗاُ عيٚ اىعشا  ٗادزالىٔ يف اىزبعع ٍِ ّٞغبُ عبً 

بقأ  ٗسفا ٗىيزؽيع اإلّغبّٜ ىيشع٘ة اىذشح فنبُ ) اعزضبس اىجعش ( عٜء اىصٞذ ٗمبُ اغزٞبه شٖٞذ اىذظ األمرب اىشفٞق اىقبئذ صذاً دغني سدَٔ اهلل   
  ٝ ٗىٌ ٝافاذ    ِٕ٘يف اىقٞبدح ٗاىنبدس املزقذً ٍٗبصاىذ قشاساد االغزٞبه رصذس رجبعب ثزذثري ٍشرتك ثني املذزيني ٗعَالئٌٖ االخغبء .. ثٞذ أُ اىجعش ىٌ 

ٗاىخاال   ٝش رىل مئ يف ععذٓ ثو اشزذ عبعذٓ اىجٖبدٛ ثقٞبدح اىشفٞق املجبٕذ عضح اثشإٌٞ اىذٗسٛ األٍني اىعبً ىيذضة اىقبئذ األعيٚ ىيجٖبد ٗاىزذش
           ٘ ض اى٘ؼْٜ اىزٛ ٗظع املْٖبط اىغرتارٞجٜ ىيجعش ٗاملقبٍٗخ ٗاعرتشذ ثٖب ٍجبٕذٗ اىجعش األشذاء ٗفصبئو املقبٍٗخ اىجبعيخ فاشعاَا٘ا صا٘سح اىاْاٖا

ذح ٗدا    اىعشثٜ اىجذٝذ عرب ثغبىخ املقبٍٗخ املجبٕذح ثفصبئيٖب مبفخ ث٘عٔ املذزيني ٗديفبئٌٖ ٗعَالئٌٖ فزعضصد  يف ىٖٞت ٍعشمخ اىاجاٖابد ٗاىازاذاشٝاش         
 جاٞاو  اىذضة اىفنشٝخ ٗاىغٞبعٞخ ٗاىزْظَٞٞخ ٗاىْعبىٞخ اىجٖبدٝخ ٗىٌ رْو ٍْٖب ٍذبٗالد اىجعط ٍِ املشجٕ٘ني ٗاملزغبقؽني ىشق ٗدذح اىذضة ٍِ قا   
ثٞذ  ..   عقذٓ خبسط اى٘ؼِ ٍب ٝغَٚ ) املؤرَش االعزضْبئٜ (   ثعٞذ اعزشٖبد اىشفٞق اىقبئذ صذاً دغني ٍجبششح يف ٍذبٗىخ غبدسح ثبئغخ ىؽعِ اىذضة  

 ٍابه أُ ٗعٜ املْبظيني اىجعضٞني ٗصالثخ قٞبدرٌٖ ٍٗشاثؽزٖب عيٚ اسض اىجٖبد فعخ صٝف املذىغني ٗاملزغنعني يف امل٘اخري ٗاملالٕاٜ ٍاِ عابسقاٜ              
ّاٞاذ   ّارت اىذضة ٗاملغٞئني اىل ربسٝخٔ ٗعَعزٔ اىزِٝ سإِ عيٌٖٞ أعذاء اىذضة فشاد٘ا ْٝفخُ٘ يف اٗادعٌٖ ثبىذذٝش املجبىغ فٞٔ عرب اىفعبئٞبد ٗاال
َاشاس  بعازا  ٗاىصذف عِ ) األعْذخ ( ٗ ) اىزٞبساد ( ٍٗب دسٗا أُ اىذضة ٗادذ ثعقٞذرٔ اىشعبىٞخ اىغبٍٞخ ٗثزْظَٞٔ اىف٘الرٛ ٗثََبسعبرٔ اىجاٖابدٝاخ ٗثا          
، ثٞاذ أُ    ٞخ رجصريٓ ىيَْبظيني اىزِٝ اّضىق٘ا يف ثعط ٕزٓ املَبسعبد اىخبؼئخ ٍِ خاله دغِ ّٞبرٌٖ ٗعرب اىزعيٞو املبمش ٗاإلغشاءاد اى٘عبٕٞخ ٗاملبى

ٗاُ غاض    صَ٘د اىذضة ٗٗعٜ  ٍْبظيٞٔ ٗعظَخ ٍَبسعبرٌٖ اىجٖبدٝخ قذ أّبسد عجٞو اىع٘دح أٍبً ٕؤالء اىل ّجع دضثٌٖ األصٞو ٌٍْٖٗ اىشفٞق املْبظو  
 أٛ   اىنجٞغٜ اىزٛ رربأ ٍِ اىفعو اىخبؼئ يف سعبىزٔ اىل اىشفٞق األٍني اىعبً ىيذضة أعيِ فٖٞب عِ اعزعذادٓ ىيعَو  عذٝاب يف صافا٘ف اىاذاضة ٗيف             
٘ة ٍغز٘ٙ مبُ ٕٗزا ٕ٘ دٝذُ املْبظيني اىجعضٞني االّقٞبء اىزِٝ ٝعربُٗ عِ اى٘فبء ىعقٞذح اىجعش ٍٗجبدئٔ ٗاالّاخاشاغ يف ٍغاريرأ اىاجاٖابدٝاخ صا                 

        ُ َاجاَاخ    ٗعا    اىزذشٝش ٗاىْصش املجني ٗإشبدح قيعخ اىض٘سح اىعشثٞخ املْريح ٍِ  عذٝذ عيٚ اسض اىشثبغ ٗاىجٖبد اسض اىعشا  اىذشح اىؽبٕشح ماْاض اإلٝاَاب
 اىعشة ٗسٍذٌٖ اىجٖبدٛ يف األسض ٗدزٚ رذقٞق االّجعبس اىعشثٜ اىجذٝذ .



 

 

 ١١ص

 

 العراقيون األباة يستذكرون
الذكرى التاسعة   في األول من ىذا الشهر 

يوم استشهاد األسرى  والعشرين ليوم الشهيد
 الذين قتلهم جالوزة العراقيين في معركة البسيتين

 النظام اإليراني العنصري 

 يف ذكرى استشهاد األمام الحسني )ع(
 

 صربي فؤاد الراوي
 

تمر في العاشر من شهر محرم ذكرى استشهااد األماام الاحاسايان     فاي 
معركة الطف الخالدة متمسكا بعقيدة االسالم السمحاء ومعبرا عن  أسمى 
آيات الصبر والصمود مضحيا بنفسو وعائالاتاو فادياة لارساوال قايام االساالم 
ومآثره الجهادية فغدت مآثر استشهاده ماثثارة لاالادة فاي الاتااريا  الاعارباي 
اإلسالمي مما يحدو بمجاىدي البعث والمقاومة الستالاهاام ماعااناي ذكارى 
اساتاشاهااد األماام الااحاسايان     فاي مااعاركاتاهام الاجاهااادياة الاظاافارة باوجااو 
المحتلين وشركائهم وجواسيسهم ومستذكرين معاني ودروس يوم األول من 

أسايار عاراقاي قاتالاهام  061ىذا الشهر وىي ذكارى اساتاشاهااد أكا ار مان 
النظام اإليراني في معركة البسيتين بعد نفاذ عتادىام فاي األول مان كااناون 

والتي اقترنت بثبشع صور التعذيا  الاويشاي لا اسارى  0890األول عام 
في أقفاص األسر اإليرانية والعراقيون استذكروا في األول من كااناون األول 
ايتفاالتهم بيوم الشهيد بتزييان صادورىام باوردة الشاهاياد وياتاوقاف السايار 
لمس دقائق في صابااذ ذلال الاياوم وىاذا ماا ياخازي الاعاماالء الامارتامايان 

 بالحضن اإليراني ويحل عليهم لعنة التاري  .

 إىل أهلنا مسيحي العراق
 

 د. ضرغام الدباغأ.
 

ال أريد أن أعزي .. فثنا أولى بتقبل العازاء .. لان أواساي فارد مانال ل ألن الاماساتاهاد  
فيكم ليس األفراد ل ولكاناي أقاول لاكام .. ياا أىالاي وياا أياباتاي .. صابار جامايال وباا  

 المستعان .
 

 أىلي األعزاء
 

ثقوا من فعل الجريمة ل بل كل الجرائم بصر  النظر عن أسمو وماا قاد يادل ل وبصار  
النظر عن ما تذكره ىوية األيوال المدنية من معطيات ل فهو ليس بعراقي ل وال عارباي ل 
وال مسلم وال مسيحي .. ىذا قاتل ال وطن لو .. ال قومية لو .. ال دين لاو .. ىام قااتالاة 
مثجورون ل أو إمعات تافهة مغسولة الدماغ .. ال تصلح إال أن تقاد ..  تؤمر فتنفذ .. ال 
عقل وال فكر لو ل مصلحتهم ىي فيما سيقبضون ل وأعني من ناظام الاعامالاياة وىاو الاياوم 
بعيد عن أيديكم وأيدينا وأيدي الشع  العراقي ل وذلل ببساطة ألن الاعاراب باثساره باياد 
أغراب .. ومجرمين وقتلة تحت مسميات لادعة للاباصار ولاكان لاياس لاباصايارة الالابايا  

 العامل .
 

 ألوتي األعزاء
 

ىذه األفكار اإلجرامية ل وىذه الخطط ما كاان لاهاا أن تاظاهار ل لاوال االياتاالل ل ولاوال 
العناصر الظاىرة على الشاشة ل أو المختفية وراء الستار ل وىي تتصور أن ال أيد ياراىاا 
ويرصدىا ل بل نحن نعرفهم بعقلنا ونشاىادىام باثعاياناناا ل وغادًا ساو  تاروناهام ياتابااكاون 

 أمامكم كاألطفال ل يلعنون يظهم البائس . 
 

االيتالل ألوتي بباسااطاة ىاو مان جالا  ىاذه الاحاشارات ل ىاو مان سالاحاهاا وأعاطااىاا  
األموال ل والسلطة والقدرة على التنفيذ ل االيتالل رفع ببساطة غطاء فتحة الماجااري ل 
وىجمت ىذه الحشرات تقتل ليار الشع  الاعاراقاي وشارفااؤه ل وىاي تارياد أن ياناتاصار 
الشر وأىلو على الخير وأىلو .. ىام ياريادون أن يساياؤا لاتاارياخاناا الاماشاتار  ل لاحايااتاناا 
المشتركة منذ عشرات القرون ل إناهام ياريادوناكام أن تاكافاروا باالاعاراب الاعاظايام ل ولاكان 

 ىيهات ل أنتم أبناء العراب ل وأنتم ثروة العراب ل وأنتم فخر العراب .
 

 أىلي األكارم
 

فوتوا الفرصة على المعتدين ومن معهم ومن للفهم ل لنتسامى فوب الجرذ ل لنعلو فاوب 
األلم ل لتتحد إرادتنا ل ليتحد الشع  العراقي بكل فئاتو وطبقاتو ل وقومياتو الاماتاآلاياة ل 
ودياناتو المتحدة في ا  ل يداً وايدة ماتاحاديان مالاتاحامايان فاي الاعاراب ل فاي باياتاناا  ال 
ل جان  .. ال لالادلاالء .. ال لاالياتاالل ل ال لصاناائاع االياتاالل .. أتاحادوا واىازماوا 

 المؤامرة.
 



 

 

 ٢١ص

 

 سصذ اسرخثاسٛ
 
ً  ترثيٞغ املْرسثني عْذ إجشاء عَيٞاخ املذإمَمح ٗاىمرم مرمٞم           2010ذششِٝ اىثاّٜ  4يف  1520. مراب قٞادج عَيٞاخ ّْٞ٘ٙ االسرخثاساخ ٗاألٍِ 1

 ٍالدظح ٍا ٝيٜ : 
 

 ٗسدخ ٍعيٍ٘اخ ذ ٞذ قٞاً ) اإلسٕاتٞني ( تاسرخذاً األساىٞة املثْٞح يف إخ اء األسيذح ٗاملر جشاخ داخو اىذٗس اىسنْٞح ٗرىل : 
 
 . عِ عشٝق ٗضع اىسالح داخو األت٘اب اىخشثٞح تعذ فرذٖا ٗإعادج غيقٖا ؟. أ

 . إخ اء األسيذح ٗاىقْاتش اىصغريج داخو اىساعاخ اىجذاسٝح اىنثريج ؟. ب
 ج. ٗضع عجْٞح املر جشاخ داخو األّث٘ب اىثالسرٞنٜ ) اىصّ٘ذج ( اىخاصح تاملغاسو ؟.

 د. ٗضع اىسالح داخو قاعذج اىسرائش اىخشثٞح ٍِ األعيٚ ؟. 
 ٕم . ٝرٌ ٗضع اىذِٕ اىذش داخو اىثٞد درٚ ال ذرَنِ مالب اىر رٞ  ٍِ اىعث٘س عيٚ امل٘اد أعالٓ ؟. 

اىرعيٞق : ىٌ ٝسَع اىعشاقُٞ٘ عِ ٍذإَاخ ىٌ ذذصو فٖٞا اعرقاالخ عش٘ائٞح ٗاسرذ٘ار عيٚ املثماىمغ اىمْمقمذٝمح ٗاملصم٘غماخ اىمزٕمثمٞمح يف ممو                         
 املذافظاخ . 

 
( قاٍد اىمقم٘اخ    ً 2010ذششِٝ اىثاّٜ  6يف  9194ً ( ٗ )  2010ذششِٝ اىثاّٜ  4يف  9159 )يف ٍذافظح ّْٞ٘ٙ  تشقٞاخ ٍذٝشٝح ششعح اىثعاج . 2

ذششِٝ اىثاّٜ تئّضاه ج٘ٛ يف ٍْغقح اىثعاج عيٚ تعض اىذٗس اىسنْٞح ٗاىقٞاً تمرمصمشفماخ     (    6ٗ  4)  فجش ًٝ٘ ) اىجٞ  اىعشاقٜ (   األٍشٝنٞح ٗق٘اخ 
 غري قاّّ٘ٞح ماالسرذ٘ار عيٚ ٍثاىغ ّقذٝح ٍٗص٘غاخ رٕثٞح   ٍِ اىذٗس ٗاعرقاه عذد ٍِ امل٘اعْني األتشٝاء ٍٗصادسج أسيذرٌٖ اىشخصٞح . 

 
ٍِٗ ٝذقق يف ّص ٍا ٗسد أعالٓ ٝصو اىل قْاعح اُ ٍا ٝسَٚ تأجٖضج اىسيغح اىعَٞيح ذثقف عْاصشٕا عيٚ فنشج ذخشٝة ٗذذٍري ٍما ٍم٘جم٘د يف           "

 اىثٞ٘خ اٍْٟح ذذد ٍسَٚ اىرذ٘ط ٍِ عْاصش اإلسٕاب فٞا ىيعاس داٍٖٞا .. دشاٍٖا " .
 
ٝضغظ األمشاد عيٚ اىعشب ٗاملسٞذمٞمني    ً ( 2010ذششِٝ اىثاّٜ  7يف  1535)  مراب قٞادج عَيٞاخ ّْٞ٘ٙ / أسماُ اىعاٍح / االسرخثاساخ ٗاألٍِ    . 3

 ىنٜ ٝرٌ ذعذادٌٕ ضَِ األمشاد يف اإلدصاء اىسناّٜ :
 

, ٖمٌ    أ. يف مشاج اىشَاه تامل٘صو ٝجرب االساٝ  اىعشب ٗاملسٞذٞني إلدصائٌٖ عيٚ أٌّٖ أمشاد يف اىثغاقح اىرَْ٘ٝٞح تاإلضافح إىل ذغٞري جْمسمٞمرم     
 امِٗىقذ عيث٘ا ٗتغشٝقح ٍٖزتح ذغٞري ٗضعٌٖ يف اىجْسٞح  ٗاىثغاقح اىرَْ٘ٝٞح قثو اىقٞاً تاخرغاف اىعشب ٗاملسٞذٞني . ٝزٕة االساٝ  إىل ٍس

            ُ  ٍخري ح ٌٕٗ ٝشذذُٗ صٛ اىجٞ  اىعشاقٜ الىرقاط اىعشب ٗاملسٞذٞني ٗٝذع٘ا  تاُ ْٕاك أٗاٍش تاىقثض عيٌٖٞ ىقٞاٌٍٖ تئعَماه إسٕماتمٞمح تمعمذ أ
٘ف ٝصثخ اىسناُ ذذد قثضرٌٖ ٝرصيُ٘ تع٘ائيٌٖ تاىٖاذف ٗٝجربٌّٖٗ تأّٔ إرا ىٌ ٝغريٗا جْسٞرٌٖ ٗاىثغاقح اىرَْ٘ٝٞح إىل اىقٍ٘ٞح اىنشدٝح فسم 

ٝقرو ٕزا اى شد املذرجض ٍع تقٞح اىعائيح يف ٍ٘عذ الدق ٝزٕة أٝضا االساٝ  إىل تٞ٘خ اىْاط يف اىيٞو ٌٕٗ ٝمشذمذُٗ صٝما اسم٘د يف سمٞماساخ                 
 عش٘ائٞح ٍذّٞح ٗٝأخزُٗ اىْاط ٍِ تٞ٘ذٌٖ ٗٝعرقذ اىْاط املذيُٞ٘ تاىخغأ أُ ٕؤالء إسٕاتُٞ٘ ٝعاقثُ٘ اىعشب ٗاملسٞذُٞ٘ .



 

 

 ٣١ص

 

أعطؽطٗ   ) رهكٛف (   ٕٚجض يمغ نالؿبٚش ٔفٛٓب لبئض يـئٕل  نهعغػ عهٗ انعغة ٔاملـٛذٛني ثزغري جُـٛزٓى . ٔيف  ثعشٛمخ (  )  ة. يف  
انمبئض أيغا ثشؽف ٔلزم انعغة ٔاملـٛذٛني انظٍٚ ال ٚهزؼيٌٕ ثزغٛري جُـٛزٓى ٔانجؽبلخ انزًُٕٚٛخ انزبثعخ نٓى ٔانـجت انمطٛطبو ثطٓطظِ       

عهٗ دـبة انشعت ٔدـت اصعبئٓى اؿرتصاص األعض   ) إلهٛى كغصؿزبٌ (   األعًبل نالؿزذٕاط عهٗ اكرب يـبدخ اعض نعًٓب إىل األكغاص 
 انكغصٚخ . 

 
، فمض ثبٌ انٕجّ انمجٛخ نؼيطغح انطغطضع ٔانطشطٛطبَطخ يف              يب ٔعص أعالِ ٚزكغع ٕٚيًٛب يف يذبفظخ َُٕٖٛ يٍ سالل إعْبة انعٕائم املـٛذٛخ  "

شًبل انٕؼٍ يٍ سالل رجُٙ يب ٚـًٗ أعؽبء أثُبء انعغاق املـٛذٛني إلهًًٛب أٔ يذبفظخ يف ؿٓم َُٕٖٛ ٔانٓضف يٍ طنك يُخ املطغطغٚطبد    
نهجـؽبء يٍ أثُبء شعجُب ٔكظنك رًؼٚك نذًخ انشعت انعغالٙ ، ٔيب َـًعّ يٍ رعهٛمبد ؿمًٛخ نهًضعٕ جالل انؽبنجبَٙ رؤكض ظطهطٕ      
االؿبٚش ٔغريْى يف انزفجرياد ٔاالغزٛبالد انزٙ ؼبنذ أسٕرُب املـٛذٛني ٔانرتكًبٌ يف انزأيٛى ٔلغاْب .. ٔلجم طنك عًهٛبد انزٓجطري    

 انزٙ ؼبنذ انعٕائم انعغثٛخ ثمٕح انـالح .
 
" لبو ادض انعًالء يٍ انظٍٚ لضيٕا يٍ إٚغاٌ يف أٔاسغ شطٓطغ      و (  1222رشغٍٚ األٔل  18يف  3125)  .  ثغلٛخ يب رـًٗ ٔػاعح انضاسهٛخ  3

لهى يـًٕو ٚذزٕ٘ عهٗ يٕاص كًٛبٔٚخ دبعلخ أٔ يٕاص يزفجغح الؿزشضايٓب يف انعًهٛبد اإلعْبثٛخ ٔلطض رـطهطم      (  364)رشغٍٚ أٔل إصسبل 
 عرب إْاع يذبفظخ يٛـبٌ ٔصٕاًل إىل ثغضاص ٔاملظكٕع نّ صهخ يع االؼالعبد اإلٚغاَٛخ " . 

 
و  ألبو انعًٛم انشبئٍ انعمٛض يـهػ انججٕع٘ آيغ لٕح انُجضح يف املطٕصطم صعطٕح غطظاء يف لطغٚطخ                 1222.  يف أٔاؿػ رشغٍٚ انثبَٙ  4

 انـفُٛخ نهمُصم اإلٚغاَٙ يف اعثٛم .

 ٔثبئك ٔٚكٛهٛكؾ )انجضٚضح( ٔيـهـم اإلجغاو اإلٚغاَٙ يف انعغاق
 

 صفبء عجبؽ انٛبؿغ٘
 

كطٙ  ٔثبئك ٔٚكٛهٛكؾ ) انجضٚضح ( كشفذ عٍ دهمبد جضٚضح لضًٚخ يف يـهـم اإلجغاو اإلٚغاَٙ ثذك انعغاق انظ٘ ُٚفظِ انعًالء انؽبنطجطبَطٙ ٔاملطبنط         
 كضدٔانجعفغ٘ ٔاٚبص انـبيغائٙ ٔغريْى دـت يب ٔعص يف رهك انٕثبئك انزٙ أكضد اعرجبغ ْؤالء ثمبؿى ؿهًٛبَٙ لبئض فٛهك انمضؽ اإلٚغاَٙ كًب أ

ظ إدكبو ؿٛؽغح ادًض٘ َجبص عهٗ االَزشبثبد انزٙ جغد يف انعغاق يف شٓغ آطاع املبظٙ ٔثٕجٕص لبعضح ؿٛبؿٛخ يف انعغاق يغرجؽخ ثطئٚطغاٌ  ٔرطُطفط         
يشؽؽبرٓب ملصهذزٓب عهٗ دـبة انعغاق ٔشعجّ ٔلض رغافك طنك كهّ يع ظز إٚغاٌ ملٛبِ انجؼل املبنذخ يف شػ انعغة ٔثًب شكم يـؽذبد يطبئطٛطخ      

كى ٔثًب ٚٓضص ثكٕاعس ثٛئٛخ سؽريح ٔلض ؿجمزٓب ثزغٛري يجبع٘ آَبع انكبعٌٔ ٔصٔٚطغٚطو ٔانطَٕطض نطذطغيطبٌ األَطٓطبع                   72كى ٔؼٕل  1كجريح ثعغض 
( يذؽخ فعبئٛخ  يف انعغاق ٔ ) دطٕاػاد ٔيطضاعؽ       12انعغالٛخ يٍ عٔافضْب املبئٛخ فعاًل عٍ انزضسم اإلٚغاَٙ انصبعر يف انشأٌ انعغالٙ فهضٖ إٚغاٌ )

خ يعبْض الثصُٚٛخ ( ٔكظنك شغاء األعاظٙ دٕل األئًخ يف ؿبيغاء ٔانُجف ٔكغثالء ٔانكبظًٛخ فعال عٍ دٕػارٓب يف األلؽبع انعغثٛخ املجبٔعح ٔنضٚٓب ث
نزشغٚو انمٛبصاد اإلصاعٚخ املغرجؽخ ثٓب ٔعضص يٍ املصبعف يف شًبل ٔٔؿػ ٔجُٕة انعغاق ٔصغف األيٕال نزجُٛض ثعط شٛطٕر انطفطـطبص ) ؿطُطخ              

يهٛبعاد صٔالع ؿُٕٚب ْٔكظا نعت اإلٚغإٌَٛ ثأيٍ ٔؿٛطبصح ٔالطزطصطبص        7ٔشٛعخ ( نشضيخ يصبنذٓب فعال عٍ  يٛالٌ انزجبصل انزجبع٘ نصبنخ إٚغاٌ ة 
 انعغاق   ٔنكٍ ْظِ انجغائى نٍ رًغ صٌٔ دـبة فهكم جغًٚخ عمبة .



 

 

 ٤١ص

 ا١ٙٔاس االٔشماق : دالالخ ِٚؼأٟ ٚسدٚد ؤ فؼاي
 تالي ؤدّذ

 

ٚص يف دجّٗ ٚذإشريٖ ِٚؼا١ٔٗ رجاذرثؼٕا اٌؼٛدج اٌذ١ّذج ٌٍشف١ك غضٚاْ اٌىث١غٟ ألدؼاْ دضتٗ ، ٚآششٔا اٌرت٠س تؼؼح ؤ٠اَ وٟ ٠ظخ ِؼٙا ِٕالشح ػم١ٍح   ٌٙزا اٌذذز اٌزٞ ٠
 ة سفالٗ ٌٗ .شد١، يف ػٛدج سف١ك ل١ادٞ ػٓ اٌخطإ ، ٚيف ادرؼاْ دضتٗ ٌٗ ، يف ِمذِرُٙ لائذ اٌجٙاد ٚاملجا٘ذ٠ٓ اٌشف١ك ػضج بتشا١ُ٘ ٔظشٖ اهلل ٚؤ٠ذٖ، ٚذ

 
ٟ يف اٌنٕنؼناي دنرنٝ          س٠خيف غؼْٛ ِغريج إٌؼاي اٌثؼص١ح ، ذىشعد ِجّٛػح ِٓ اٌرما١ٌذ اٌصٛس٠ح ، ذّغه تٙا اٌثؼص١ْٛ األطالء ، اإلخالص  ٌؼم١ذج اٌذضب ٚخطٗ اٌرا

طفٛف اٌذضب يف فنرتاخ       ادسإٌفظ األخري ٌٍفٛص تإدذٞ اٌذغ١ٕني : إٌظش ؤٚ اٌشٙادج يف عث١ً لؼا٠ا اٌٛطٓ ٚاألِح ، ِٚٓ ذٍه اٌرما١ٌذ ، ؤْ ؤطٍك ػٍٝ اٌشفاق ِّٓ غ 
ِثذؤ اإلخالص ٌٗ ، ٚتؼص١نْٛ  ٍٝ ِرفاٚذح ، ذغ١ّح ) سف١ك عاتك ( ٌٚىٓ وصري ِٓ ٘االء اٌشفاق ٌُ ٠خٛٔٛا اٌٛطٓ ٚاألِح ، تً ٚؤظٙشٚا اٌغريج ٚاٌذشص ػٍٝ اٌذضب ، ٚتمٛا ػ  

ٔح ِغ ٘االء اٌشفاق ِّٓ ٠ثذٞ ّشٌُٚ ٠ثرؼذٚا ػٓ طش٠ك اٌذضب ، ٌُٚ ٠ٕرّٛا ٌرٕظ١ّاخ ِؼاد٠ح ، ٌُٚ ٠رؼاٚٔٛا ِغ لٜٛ ِؼاد٠ح ٌٍٛطٓ ٚاألِح ، واْ إٌظاَ اٌذاخٍٟ ٠رؼاًِ ت
ِاخ اعرصٕائ١ح تنىنً   ػالاالعرؼذاد ١ٌظذخ ِغريذٗ إٌؼا١ٌح ، ٚاٌؼٛدج ألدؼاْ اٌث١د تغ١الاخ شٛس٠ح ِؼشٚفح . ؤِا يف فذض ٚذّذ١ض داٌح اٌشف١ك غضٚاْ ، فٟٙ ذذًّ 

 املما١٠ظ ، فةٔٙا ذإذٟ يف :
 
 . ِشدٍح ٠غم١ٙا اٌذضب تذِاء ِٕاػ١ٍٗ ، ِشدٍح ٠خٛع ف١ٙا اٌٛطٓ ٚاألِح ِؼاسن املظري املششفح املٕرظشج تةرْ اهلل . 1
ٛطفٗ األداج اٌششػ١ح اٌشنش٠نفنح    ب ت. ِشدٍح ذغؼٝ اٌمٜٛ اٌغٛداء املؼاد٠ح ٌألِح ذاس٠خ١ًا ) االعرؼّاس ٚاإلِرب٠ا١ٌح ، ٚاٌظ١ٔٛ١ٙح ، ٚاٌشؼٛت١ح   اٌظف٠ٛح ( تالرالع اٌذض   2

 ٌٍصٛسج اٌؼشت١ح ِٓ ذشترٗ . 
ػرتاف تإٔٙنا ونثنريج ،        اال. يف ِشدٍح ٠ذشذ ف١ٙا ؤػذاء اٌٛطٓ ٚاألِح وً طالاذُٙ ٟٚ٘ ؤداج اٌؼذٚاْ اٌؼغىشٞ ٚااللرظادٞ ٚاٌغ١اعٟ ٚاإلػالِٟ ٟٚ٘  طالاخ التذ ِٓ  3

 ٠ّٚاسعْٛ وافح ؤشىاي اٌثطش ٚاإلجشاَ اٌرٟ ذرٛاسٜ ؤِاِٙا ؤفؼاي ٘ٛالوٛ ، ٚاٌٙرٍش٠ح ٚوً ِا ِش ػٍٝ ذاس٠خ اٌثشش٠ح ِٓ فاش١اخ ٚجشائُ .
 

ٚجاصف تاٌىشف ػٓ ػٕاطش وأند  ،  ِٚٓ تني ِا دشذٖ اٌرذاٌف اٌمزس املؼادٞ ألِرٕا ) األِش٠ىٟ ن اإل٠شأٟ ن اإلعشائ١ٍٟ ( ، ؤعٍذح خث١صح : ع١اع١ح / دػائ١ح ، ؤعرخثاس٠ح    
ني أرنٙناص٠نني ، ٚػنٕناطنش           اع١تّصاتح ؤٌغاَ ِخثإج تؼٕا٠ح ، داْ ٚلد اعرخذاِٙا ٚذفجري٘ا ، ِٓ  جٛاع١ظ ٚػّالء ، ٚؤلالَ وأد الِؼح ، شثد لطؼ١ًا ؤٔٙا ِإجٛسج ، ٚع١

فاْ اٌذَ يف ؤسجاء طٛ ذغٍٍد بىل ِٛالغ اٌؼًّ اٌٛطٕٟ ، سئٚط ٠ّىٓ ششائ٘ا وّا ذشرتٞ ٚذثاع ؤٞ عٍؼح يف عٛق اٌخ١أح ، ٕٚ٘ان ِٓ آشش اٌغالِح اٌشخظ١ح ٠َٛ ٠ؼُ
 األِح .. بْ اٌؼٛدج اٌذ١ّذج ٚاملشدة تٙا ٌٍشف١ك غضٚاْ :

  
 . ذإذٟ يف رسٚج اشرذاد املااِشاخ اٌغ١اع١ح ػٍٝ اٌٛطٓ ٚاألِح ٚدضتٙا اٌط١ٍؼٟ اٌصٛسٞ: دضب اٌثؼس اٌؼشتٟ االشرتاوٟ.1
 . ٚذإذٟ ؤ٠ؼًا يف رسٚج ذثجخ ِؼغىش اٌؼذٚ تٕجادٗ تشك اٌذضب، ١٘ٚٙاخ ٌُٙ رٌه..!2
 . ٚيف رسٚج فؼائخ ٠ٚى١ٍ١ىظ اٌرٟ ذاشش تٛػٛح ال ٠مثً اٌشه بىل املجشِني ٚاٌمرٍح.3
 . ذإذٟ يف رسٚج فشً اٌؼ١ٍّح اٌغ١اع١ح اٌخائثح، ٚذؼض٠ضًا ٌٍّغريج اٌجٙاد٠ح.4
 . ٚبشاسج ٚ٘اجح ٌىً سف١ك ؤشرثٗ ػ١ٍٗ األِش، تظشف إٌظش ػٓ ػذدُ٘.5
 . ٚا١ٙٔاس ٌالٔشماق اٌزٞ وثذ طأؼٗ اٌىصري ِٓ املاي ٚاٌجٙذ يف اٌرأِش.6
 . ٠ٕٚضع ؤٞ طفح ؤخالل١ح ٚششػ١ح ِضػِٛح ػٓ املٕشمني وأٛا ٠رثجذْٛ تٙا ٌٚٛ شى١ًٍا.7
 

ح اٌشذ٠ذج اٌرٟ اػرتذُٙ ، فُٙ خ١ثٚيف ِشاجؼح عش٠ؼح ملٛالف وافح املشاوض اٌغ١اع١ح ٚاإلػال١ِح املراتؼح ٌألٚػاع يف اٌؼشاق الدظٕا ، اٌٍٙغ اٌزٞ ؤطاب ذٍه اٌجٙاخ ، ٚاٌ
 ج .غريٚبْ وأٛا ال ٠ؼٌْٛٛ وصريًا ػٍٝ فاػ١ٍح اٌخط االٔرٙاصٞ ، ٌٚىٓ  أذشاف تؼغ اٌؼٕاطش  واْ ٠طشح بػال١ًِا تٛطفٗ ػظا ٌؼشلٍح دٚالب امل

 
 ٚ .ؤ٘اًل ته ؤ٠ٙا اٌشف١ك غضٚاْ تني سفاق دضته .. ؤ٘اًل تىً تؼصٟ ٠ش٠ذ ػٛدًا وش٠ًّا ٌذضتٗ ، ١ٌٚشاسن يف إٌؼاي اٌراس٠خٟ ػذ ِؼغىش اٌؼذ

. ع١ثمٝ دضب اٌنثنؼنس اٌنؼنشتنٟ          ُ . ٍّ٘ٛا ؤ٠ٙا اٌشفاق اٌثؼص١ْٛ ، اٌرفٛا دٛي ػّٛد اٌث١د ٚاسذىاصٖ، ٚل١ادذٗ اٌششػ١ح املٕاػٍح .. ا١ٌَٛ ٠صثد وً تؼصٟ ؤطاٌح ِؼذٔٗ اٌىش٠  
 إٌظش املاصس يف ِؼشورٙنا تنةرْ     ج يفاالشرتاوٟ ؤداج اٌصٛسج اٌؼشت١ح األوصش طالتح، يف ِماسػح املااِشاخ ٚاٌؼذٚاْ ٚاالدرالي، ٚؤًِ اٌجّا٘ري اٌؼشت١ح ِٓ املذ١ط درٝ اٌخ١ٍ

 اهلل.



 

 

 ٥١ص

 

 اىل شعجٌب يف شوبل الىطي 
 

ل .. وكلللٌلب          زالثعذ سٌٍ الذصبس الزٍ داهذ اثٌٍ عشش عبهًب هلئذ ظلوًب ودمذًا ورظلُاًل هي إدالء الخُبًخ وأسُبدهن .. روش سجع سٌىاد أخشي يف ظل االد  
 رلعلللن      ٍ ال  َسوع وَشي هذبوالد هبكٌخ الذعبَخ واالعالم العٌصشَخ يف هسخ الزاكشح العشالُخ وطوس دمبئك الزبسَخ المشَت والجعُذ ورضوَش املىالل  لل ل     

الٍ .. فبىل شلجلبثلٌلب       لعشاألجُبل الجذَذح شُئًب عي جزوس العاللبد األصلُخ ثني العشة وال شد والرتكوبى وثبلٍ األللُبد المىهُخ والذٌَُخ األخشي يف املجزوع ا
أجذادكن كلزلل       كبىوأدجبئٌب يف شوبل الىطي    هي كشد ورشكوبى وأخىرٌب اِخشَي جوُعًب اًزن يف األلجبة ويف دذلبد عُىًٌب ودج ن يف للىثٌب وعمىلٌب كوب 

دلمبد وهلٍ   ش ليف عاللبرهن هع أجذادًب فلي ًٌسبكن أثذًا ههوب ظلل املٌبفمىى والذجبلىى وههوب غلذ الزضذُبد .. فُوب َلٍ ًٌشش   وثُمخ ربسَخُخ علً   
علللولٍ    ذل     رعرب عي أدذي الصىس املششلخ لزل  العاللبد األخىَخ الذوُوخ الزٍ أدهذ للىة الذبلذَي والذبسذَي هي أعذاء شعجٌب الزملُذَني .. اًل  ثل          

ٌعمذ يف الجضائش يف امل لبًىًٍ رمذم ث  ادذ املف شَي العشالُني األدشاس الزٌ    كبى عضىًا يف جوعُخ الذمىلُني العشالُني اىل هؤروش الذمىلُني الذَومشاطُني
ًهُت ثئخىاًٌب املخزصني هي األسبرزح ال شد ثبلعول علللً رلشجلولزلهلب اىل الل لشدَلخ                  "  ملذبد هي رجشثخ الذ ن الزارٍ يف العشاق "  ثعٌىاى    1975ًُسبى 

 وًششهب .. ل ٍ ال ًٌسً .  
 أسشح الثىسح

 
 

 ملذبد هي رجشثخ الذ ن الزارٍ يف العشاق
 
 
 

 أواًل / املىاسد املبلُخ :
 

 رزأل  املىاسد هي ًىعني هىاسد رارُخ ، وأخشي هخصصخ .
 

 املىاسد الزارُخ : 
 
 . إَشاداد الضشائت والشسىم املمشسح للجلذَبد واإلداساد املذلُخ ثوىجت المبًىى .1
 . أثوبى املجُعبد وأجىس الخذهبد .2
 . الذصخ املمشسح هي أسثبح املصبلخ واملؤسسبد املشوىلخ ثوُضاًُخ املٌطمخ .3
 . ضشَجخ العمبس األسبسُخ واإلضبفُخ ضوي املٌطمخ .4
 . ضشَجخ األسض الضساعُخ ودصخ اإلصالح الضساعٍ هي الذبصل .5
 . ضشَجخ العشصبد .6
 . ضشَجخ الرتكبد .7
 . سسىم رسجُل العمبس .8
 . سسىم املذبكن والغشاهبد الزٍ رفشضهب .9

 . الطىاثع املبلُخ .10
 . سسىم رسجُل السُبساد وًمل هل ُزهب .11
 



 

 

 ٦١ص

 
 املٕاسد املخظظخ : 

ٌ  ًْٔ انزً رخزض يف املٍضاٍَخ االػزٍبدٌخ نهذٔنخ ٔاملُٓبج االعزثًبسي انغُٕي يٍ خغخ انزًٍُخ انقٕيٍخ نزغغٍخ َفقبد يٍضاٍَخ املُغقةخ ثة     ضةًةٍ َةْٕةب       ب 
 ٔرغٕسْب املزٕاصٌ يغ كبفخ أسجبء انجًٕٓسٌخ انؼشاقٍخ .

 
 ثبٍَب / املٍضاٍَخ انخبطخ : 

 
 َض انقبٌَٕ ػهى أٌ ركٌٕ نهًُغقخ يٍضاٍَخ خبطخ ثٓب رضى املٕاسد انزارٍخ ٔاملخظظخ ، ٔرزكٌٕ يٍ األجضاء انزبنٍخ : 

 
 املٍضاٍَخ االػزٍبدٌخ .

 املٍضاٍَخ االعزثًبسٌخ .
 يٍضاٍَبد املؤعغبد ٔاملظبنح اإلَزبجٍخ راد انغبثغ املحهً املؤعغخ يف املُغقخ .

 يٍضاٍَبد اإلداساد املحهٍخ ٔانجهذٌبد يف املُغقخ .
 

ٔ     -يٍ حٍث انُظبو املبنً  -ٌٔالحظ يف ْزا انخظٕص أٌ قبٌَٕ انحكى انزارً قذ اػزرب يُغقخ كشدعزبٌ  نةخ .    ٔحذح يبنٍخ يغزقهخ ضًٍ ٔحذح يبنٍةخ انةذ
 نهذٔنخ .ذح ٔسرت ػهى رنك َزٍجخ يؤداْب ْٕ أٌ ٌزجغ ثظذد إػذاد املٍضاٍَخ ٔرُظًٍٓب َفظ األعظ ٔانقٕاػذ املزجؼخ يف إػذاد ٔرُظٍى املٍضاٍَخ املٕح

 
ٌٔكٌٕ نهًجةهةظ    ٍخ. ٌٔجًُ ػهى يب رقذو ْٕ أٌ انغهغخ انزششٌؼٍخ املشكضٌخ رُظش يف يٍضاٍَخ املُغقخ انزً رقذو إنٍٓب ضًٍ املٍضاٍَخ املٕحذح نهذٔنخ انؼشاق

 أٌ ٌذخم رؼذٌالد أٔ ٌجشي يُبقالد ثني أثٕاة املٍضاٍَخ ششٌغخ إال ٌزؼبسع رنك يغ انقٕاَني ٔخغظ انزًٍُخ . -يغ رنك  -انزششٌؼً 
 

 انقغى انثبًَ
 انشقبثخ

 
 قهُب يف انظفحبد انغبثقخ أٌ سكٍ االعزقالل يف اناليشكضٌخ ال ٌقٕو يغهقًب إر ٌقٕو ثبملقبثم نّ سكٍ انشقبثخ ٌحذ يُّ ٌٔحذد أفبقّ .

 
" انؼالقخ ثني انغهغخ املشكضٌةخ ٔإداسح     أٌ انشقبثخ انزً سعى أثؼبدْب ٔطٕسْب قبٌَٕ انحكى انزارً ًْ يب ٔسدد يف انجبة انثبنث يٍ انقبٌَٕ رحذ ػُٕاٌ  

 .انحكى انزارً " 
 

نزبنً فًٓةب  ٔثبأٌ ٔاقغ ْزِ انؼالقخ ٌغزٕػت انكثري يٍ يجبالد انزؼبٌٔ ثني أٔجّ َشبط كم يٍ ٍْئبد انحكى انزارً ٔانغهغخ املشكضٌخ ٔانزُغٍق ثٍُٓب .  
 ًٌٓذاٌ انغجٍم اىل سقبثخ رًبسعٓب انغهغخ املشكضٌخ ػهى ٍْئبد  انحكى انزارً ٔػهى أشخبطٓب ٔيب ٌزخزٌٔ يٍ أػًبل .) انزؼبٌٔ ٔانزُغٍق ( 

 
يف ٔرجذٔ يًٓخ انزُغٍق ْزِ ػهى جبَت كجري يٍ األًٍْخ خظٕطًب ٔاَّ رٕجذ يف يُغقخ انحكى انزارً دٔائش ٔيشافق ػبيخ يةشكةضٌةخ رةًةبسط َشةبعةٓةب               

ذ يةٍ    الثة املجبالد انزً ال رذخم يف اخزظبص ٍْئبد انحكى انزارً . ٔنكً ٌحظم َٕع يٍ انزضبفش ثني ػًم كم يٍ انغهغزني ٔػذو انزذاخم ثًٍُٓب كبٌ    
 انزُغٍق انزي ٌحٕل دٌٔ ْزا انزذاخم ٌٔذفغ اىل رنك انزضبفش 



 

 

 ٧١ص

 

 ٠ّٚىٓ أْ ذرحذد ِظا٘ش اٌرعاْٚ ٚاٌرٕغ١ك يف ا٢ذٟ : 
 
ُ  . ٠رٛىل ٚص٠ش اٌذٌٚح اٌزٞ ذع١ٕٗ اٌغٍغح املشوض٠ح ِّٙح اٌرٕغ١ك تني إٌشاط اٌزٞ ذّاسعٗ يف املٕغمح وً ِٓ اٌغٍغةح املةشوةض٠ةح ٚ٘ة١ة ةاخ اٌة               1  حةىة

ٌٍم١اَ تةٙةزٖ      -ٌٗ  فاْاٌزاذٟ . ٚلذ ذٕرذب اٌغٍغح املشوض٠ح ٚص٠شًا أخشًا ٠مَٛ تزاخ املّٙح . عٛاء أواْ اٌٛص٠ش املٕغك ٚص٠ش دٌٚح أَ ِٓ اٌٛصساء ا٢خش٠ٓ ،   
 أْ ٠حضش ج١ّع اجرّاعاخ ١٘ اخ اٌحىُ اٌزاذٟ . -املّٙح 

 
زاذةٟ  اٌة  ِٚٓ اجً رٌه أ٠ضًا ٠رٛىل ٚص٠ش اٌذٌٚح ٚضع اٌمٛاعذ ٚاألعظ اٌرٟ ٠جشٞ تّٛجثٙا ذٕغ١ك إٌشاط  تني دٚائش اٌغٍغح املشوض٠ح ١٘ٚ اخ اٌحىُ

 ٚذحذ٠ذ عثً االذصاي املثاشش ت١ٕٙا .
 
2  ٓ ٜ جةٙةح     ٌةذ  . ذثٍغ لشاساخ ١٘ اخ اٌحىُ اٌزاذٟ اىل ٚص٠ش اٌذٌٚح فٛس صذٚس٘ا . ٚ٘زا إجشاء لصذ تٗ ذّىني اٌٛص٠ش ِٓ اٌم١اَ تّّٙح اٌرٕغ١ك ، ٚاٌغع

 اٌشلاتح يف اٌمشاساخ غري املششٚعح اٌرٟ ذصذس٘ا ذٍه ا١ٌٙ اخ .
 
ٗ أٚجة . اششٔا يف اٌغاتك اىل حضٛس سئ١ظ املجٍظ اٌرٕف١زٞ يف تحث اٌمضا٠ا اٌرٟ ذُٙ ِٕغمح اٌحىُ اٌزاذٟ ٚاٌرٟ ذرغٍة ِض٠ذًا ِٓ اٌرةفةاعةً تةني          3

 ٔشاط عٍغرٟ املشوض ٚاٌحىُ اٌزاذٟ ِٓ اجً ذز١ًٌ اٌصعاب اٌرٟ ذعرتضٙا ٚتغ١ح اٌٛصٛي اىل حً ِا ٠ٕشؤ ت١ّٕٙا ِٓ ِشاوً .
 

ٓ    أْ حضٛس سئ١ظ املجٍظ اٌرٕف١زٞ اجرّاعاخ ِجٍظ اٌٛصساء ٠ؤذٟ تاملماتً ٌحضٛس ٚص٠ش اٌذٌٚح اجرّاعاخ ١٘ اخ اٌحىُ اٌةزاذةٟ ، ٚاٌةعةٍةح ٚاحةذج              ِة
 اٌرٕظ١ّني ٟٚ٘ ص٠ادج اٌرعاْٚ ٚاٌرٕغ١ك تني أٚجٗ إٌشاط املشاس إ١ٌٙا .

 
ُ ٌةحةىة   . ٌٍغٍغح املشوض٠ح يف ِٕغمح اٌحىُ اٌزاذٟ ِشافك ِٚؤعغاخ ذشذثظ تاٌٛصاساخ اٌراتعح ٌٙا ، ٚذّاسط عٍّٙا خاسج املجاي املحجةٛص ٌةٙة١ة ةاخ ا          4

ملةٕةغةمةح ،        ااٌزاذٟ . ِٚٓ اجً أْ ٠مَٛ اٌرٕغ١ك ت١ٕٙا ٚاْ ٠ىْٛ ١ٌٙ اخ اٌحىُ اٌزاذٟ سأٜ ف١ّا ذمَٛ تٗ ٘زٖ املشافك ٚاملؤعغاخ املشوض٠ح ِٓ ٔشاط يف 
ماس٠ش عةّةا   اىل اٌٛصاساخ املخرصح ذ -عٓ عش٠ك ٚص٠ش اٌذٌٚح  -فمذ جعً اٌمأْٛ ٌغٍغاخ اٌحىُ اٌزاذٟ أْ ذّاسط ٔٛعًا ِٓ اٌشلاتح ع١ٍٙا ٚرٌه تاْ ذشفع 

 ذمَٛ تٗ ِٓ ٔشاط ٚاألعٍٛب املرثع يف أدائٗ ِٚا ذمذِٗ تشاْ رٌه ِٓ ِمرتحاخ .
 
، ِٚا ٔشةؤ   الد. ٔظشًا ٌٍغث١عح اٌجغشاف١ح اٌرٟ ذر١ّض تٙا ِٕغمح اٌحىُ اٌزاذٟ يف شّاي اٌعشاق تحىُ ٚلٛعٙا تني جثٙرٟ اٌحذٚد اٌششل١ح ٚاٌشّا١ٌح ٌٍث 5

خٍٟ أٚ عٍٝ اىل أْ شؤْٚ األِٓ يف املٕغمح عٛاء عٍٝ صع١ذ٘ا اٌذا -دْٚ ذشدد  -عٓ رٌه ِٓ ِشاوً ِع اٌذٚي املجاٚسج فاْ ٘زا اٌٛالع ٠مٛد اىل اٌرمش٠ش 
اء اٌغث١عح إص حذٚد٘ا ِع اٌذٚي املجاٚسج ، إّٔا ٟ٘ شؤْٚ ٌٙا عاتعٙا اٌمِٟٛ اٌغاٌة ، رٌه  أْ اٌغث١عح املح١ٍح ٌشؤْٚ األِٓ ذرغُ تضآٌرٙا ٚأحغاس٘ا

 اٌم١ِٛح .
 

ذةٍةه   فضٍٛا أْ ٠ضعٛا ٔظاًِا خاصًا ٌألِٓ يف املٕغمح ٠غرمٟ ِمةِٛةاذةٗ ِةٓ          -ِع رٌه  -ٚلذ أدسن ٚاضعٛ لأْٛ اٌحىُ اٌزاذٟ ٘زٖ اٌحم١مح ، ٌٚىُٕٙ 
ٚس رةشةا  اٌغث١عح اٌم١ِٛح اٌغاغ١ح عٍٝ شؤْٚ األِٓ ف١ٙا ِٓ جٙح ِٚٓ ِرغٍثاخ اٌحىُ اٌزاذٟ ٌٍّٕغمح ِٓ جٙح أخشٜ . ٘زا إٌظاَ ٠مَٛ عٍةٝ فةىةشج اٌة         

٘ةٛ ٔةظةاَ      . ٚٚذثادي اٌشأٞ تني اٌغٍغح املشوض٠ح ٚعٍغح اٌحىُ اٌزاذٟ ف١ّا ٠رعٍك تاٌمضا٠ا اٌشئ١غ١ح تئداسج ذشى١الخ لٜٛ اٌششعح ٚاألِٓ يف املٕغمح 
 ِع ضشٚساخ األِٓ اٌعاَ ٌٍثالد ِٚع ِرغٍثاخ اٌحىُ اٌزاذٟ يف ٚلد ٚاحذ . -دْٚ أدٔٝ شه  -ٌٗ ِا ٠جعٍٗ ٠رالءَ 

 



 

 

 ٨١ص

 

ٌٕ ٌك   خالصخ انمٕل ْٕ أٌ لبٌَٕ انحكى انزارً ٔلذ حذد أفبق ْزِ انؼاللخ ثني انغهغخ املشكضٌخ ٔعهغبد انحكى انزارً يف إعبس رهك انصٕسح فبَّ
ى ز ه ك    لذ ػًم ػهى رشعٍخ لٕاػذ انحكى انزارً انزي رحٍظ ثّ ظشٔفّ انخبصخ ، ٔػهى ٔضغ َظبو  نهشلبثخ فٍّ يٍ انٕالؼٍخ يب َجؼهّ أكثش يالئًخ ن    

 انظشٔف .
 

 ًٌٔكٍ رحذٌذ صٕس انشلبثخ انزً رًبسعٓب انغهغخ املشكضٌخ يف اَرً : 
 

 أٔاًل : سلبثخ انغهغخ انزُفٍزٌخ .
 ثبًٍَب : سلبثخ انغهغخ انمضبئٍخ .

 ثبنثًب : سلبثخ انغهغخ املبنٍخ .
 
 

ي ٍ     ٔفك املبدح  انغبثؼخ ٔانخ ً غ ني    -سلبثخ انغهغخ انزُفٍزٌخ : ػٓذ لبٌَٕ انحكى انزارً ثًًبسعخ ْزِ انشلبثخ اىل سئٍظ انجًٕٓسٌخ انزي ٌزٕىل  
 انغهغخ انزُفٍزٌخ يجبششح أٔ ثٕاعغخ يجهظ انٕصساء . -انذعزٕس 

 
 ٔرًبسط ْزِ انشلبثخ إيب ػهى ٍْئبد انحكى انزارً ، أٔ ػهى أشخبصٓب . 

 
 ٔانشلبثخ ػهى انٍٓئبد ، رأخز انحبالد انزبنٍخ : 

 
حك انحم : ٌزًزغ سئٍظ انجًٕٓسٌخ ثغهغخ يمٍذح ، أٔ اخزصبص يمٍذ يف حم املجهظ انزششٌؼً . ٔلذ حذد انمبٌَٕ انششٔط انزً ٌجبشش فٍ ٓ ب      .أ. 

 سئٍظ انجًٕٓسٌخ حم املجهظ يف اَرً : 
 
 . إرا رؼزس ػهى املجهظ انزششٌؼً يًبسعزّ نصالحٍبرّ ثغجت اعزمبنخ َصف أػضبئّ .1
 
 . إرا نى ٌزٕافش انُصبة انمبًََٕ الَؼمبدِ خالل ثالثني ٌٕيًب يٍ ربسٌخ دػٕرّ نالجزًبع .2
 
 . إرا نى ًٌُح انثمخ نشئٍظ ٔأػضبء املجهظ انزُفٍزي ألكثش يٍ يشرني يززبنٍزني .3
 
 . إرا نى ًٌزثم نمشاساد ٍْئخ انشلبثخ انمضبئٍخ انزً رًبسط ػهى لشاسارّ انزششٌؼٍخ سلبثخ املششٔػٍخ .4
 

ٔٔاضح أٌ ْزا انزمٍٍذ لصذ ثّ ٔضغ ضٕاثظ يحذدح نكً ًٌبسط يف ظهٓب حك انحم ػُذيب رمٕو دٔاػٍّ ٔضشٔسارّ . ٔلذ اعزجؼذ ٔاضؼ ٕ ان م بَ ٌٕ        
( يٍ انذعز ٕس االٌ غ بن ً كغ ج ت ٌ ربس               121رجًُ فكشح " ايٍ انٕعٍ " كغجت ٌربس حم املجهظ انزششٌؼً ، ًْٔ انفكشح انزً ٔسدد يف   املبدح )   

ٌزغى ثبملشَٔخ ٌٔؼٕصِ ان ز ح ذٌ ذ       " ايٍ انٕعٍ "   إصذاس يشعٕو جًٕٓسي ثحم املجهظ اإللهًًٍ . ٔكبَذ ٔجٓخ انُظش انشافضخ رغزُذ اىل أٌ رؼجري  
 األيش انزي ال ٌمذو أعجبثًب جذٌخ ٔيؼمٕنخ   نزربٌش حم املجهظ انزششٌؼً يف يُغمخ انحكى انزارً .

 
 حم املجهظ انزُفٍزي : ال ٌزحمك ْزا انحم ثصٕسح يجبششح ، ٔإًَب ػٍ عشٌك إػفبء سئٍظ املجهظ انزُفٍزي يٍ يًٓزّ . ٔيف ْزِ انحبنخ ٌ ؼ ز رب       ة.  

امل شع ٕو   ن خ    املجهظ يُحاًل . ٔإرا يب رمشس اإلػفبء فٍُجغً أٌ ٌصذس نّ لشاس نّ لٕح لبٍََٕخ رٕاصي لشاس رشكٍم املجهظ انزُفٍزي ، ْٕٔ يف ْزِ انح ب  
 انجًٕٓسي .

 



 

 

 ٩١ص

 

ٖ              -جـ  ْـصا ا        حك انحٕجّٛ انعبو : جًبضغ انؽهطة املطكعٚة يف حسٔز يعُٛة ببنُؽبة نإلزاضات انحببعة نهًجهػ انحُفٛص٘ جٕجًٛٓب عبيًب عـهـٛـٓـب ؤ ٔيـ ز
 انحٕجّٛ ْٕ انحعاو ْصِ اإلزاضات بمٕاَني املطكع ٔبًمحضٛبت انحرطٛط انعبو يف  انسٔنة ؤ

 
ٕ  ضلببة انؽهطة انمضبئٛة : ْٔٙ انطلببة انحٙ جًبضغ عهٗ األعًبل انمبََٕٛة انحٙ جحرصْب ْٛئبت انحكى انصاجٙ نضًـبٌ يـطـببـمـحـٓـب ألحـكـبو انـس                  ض ؼـحـ

 ٔانمٕاَني املطكعٚة ؤ
 

هـػ  ٔلس أطهك عهٛٓب يشطع انحكى انصاجٙ ضلببة املشطٔعٛة ؤ جطيٙ ْصِ انطلببة ا  انححمك يٍ يطببمة انمطاضات انحـشـطٚـعـٛـة  انـحـٙ ٚملـسضْـب املـجـ                    
غٗ عهٗ ْـصا  جه انحشطٚعٙ ٔجهك انحٙ ٚملسضْب املجهػ انحُفٛص٘ ألحكبو انسؼحٕض ٔانمٕاَني املطكعٚة ، بحٛد إشا جحمك عسو يشطٔعٛحٓب كاًل أٔ جعءًا فأَٓب

 األؼػ كاًل أٔ جعءًا ؤ
 

لضـب   عـة    ٔلس عٓس انمبٌَٕ بًًٓة ْصِ انطلببة ا  ْٛئة ذبصة ٚطأؼٓب ضئٛػ أعهٗ ْٛئة لضبئٛة يف انبالز ْٕ ضئٛػ يحكًة     انحًٛٛع ، ٔعضٕٚـة أضبـ    
 ٚرحبضْى يٍ بُٛٓى يجًٕع أعضبء يحكًة انحًٛع  ٔجكٌٕ يس  انعضٕٚة ذالخ ؼُٕات لببهة نهحجسٚس يط  ٔاحس  ؤ

 
ٍ  ٔجًبضغ ْٛئة انطلببة عًهٓب َحٛجة انطعٍ يف لطاضات ْٛئبت انحكى انصاجٙ يٍ لبم ٔظٚط انعسل أٔ ٔظٚط انسٔنة نعسو املشطٔعٛة ؤ ٕٔٚلـ  انـ      ْـصا     طـعـ

عٛة كاًل أٔ جـعءًا  نشطجُفٛص انمطاضات املطعٌٕ فٛٓب ا  أٌ جبث ْٛئة انطلببة يف أيطْب ذالل ذالذني ٕٚيًب يٍ جبضٚد جمسًّٚ إنٛٓب ؤ فإشا لضث انٓٛئة بعسو ا 
 انغٙ انمطاض كهّ أٔ انجعء غري املشطع فّٛ ؤ ٔجعال اٜذبض انمبََٕٛة املرتجبة عهّٛ ؤ

 
َـحـٛـجـة        - كًب ضأُٚب -ضلببة انؽهطة املبنٛة : اعحرب لبٌَٕ انحكى انصاجٙ يُطمة كطزؼحبٌ ٔحس  يبنٛة يؽحمهة ضًٍ ٔحس  يبنٛة انسٔنة ؤ ٔضجب عهٗ شنك   

 ي زاْب ذضٕع يٛعاَٛة املُطمة ٔيب ٚحعهك بٓب يٍ حؽبببت نُفػ انمٕاعس ٔاألؼػ يف إعساز يٛعاَٛة انسٔنة ؤ
 

يف ْصا انملسز  نّٛٔلس َملث املبز  انحبؼعة يٍ انمبٌَٕ عهٗ ذضٕع حؽبببت املُطمة نطلببة زٕٚاٌ انطلببة املبنٛة ٔانحفحٛش املبنٙ ؤ ٔيًب ُٚبغٙ اإلشبض  إ 
( يٍ انسؼحٕض لس َملث عهٗ جأؼٛػ ؼهطة نهطلببة املبنٛة بًٕجب لبٌَٕ ٚملسض نٓصا انغطض ؤ ًٔٚبضغ ْصِ انطلببة يف انٕلث انحبضط   64ْٕ أٌ املبز  )

 ُٛة ٔاملبنٛة ؤانفزٕٚاٌ انطلببة املبنٛة انص٘ ٚحٕ  إزاضجّ " يجهػ انطلببة املبنٛة " انص٘ يُحّ لبٌَٕ إَشبئّ اؼحمالاًل ٔاؼعًب يف يببشط  اذحملبصبجّ 
 

 ذبجًة
 

 عٍ يؽحمبم انحكى انصاجٙ يف انعطاق
 

ة يؽحمبـم انـحـجـطبـ        -يف ذبجًة ْصا املطبف  -اؼحعطضُب يف انملفحبت انؽببمة ملحبت يٍ ججطبة انحكى انصاجٙ يف يُطمة كطزؼحبٌ ؤ ٔيٍ اجم أٌ َهًح  
 ُٚبغٙ نُب جؽهٛط انضٕء عهٗ املُبخ انص٘ لبيث فّٛ ٔؼحرتعطع يف ظالنّ ، ًٔٚكُُب اإلشبض    يف ْصا انملسز ا  يب ٚهٙ : 

 



 

 

 ٠٢ص

 

تسضسهسم يسع       يف ثمعخ جغغافٛخ تتبسى دضٔص صٔل يجبٔعح نهعغاق ، ٔتذفم ثًشبكم انذضٔص ٔان -كًب اشغَب  -أٔاًل 8 أٌ يُطمخ كغصصتبٌ يف شًبل انعغاق تمع  
 ْظِ انضٔل .

 
ى انسظاتسٙ الثسض      لٕيٛبد أسغٖ نٓب سظبئظٓب ٔتمبنٛضْب انشبطخ ثٓب . ٔيٍ ثى فبٌ إلبيخ انذك  -اىل جبَت املٕاطُني األكغاص  -ثبًَٛب 8 تعٛش يف ْظِ املُطمخ  

 ٔاٌ ٚغاعٗ فّٛ يكبَخ ْظِ انمٕيٛبد يف املُطمخ ٔاٌ تٕضع نٓب انضًبَبد انتٙ تظبٌ فٛٓب دمٕلٓب ٔدغٚبتٓب .
 

 ٔكبٌ يجهش لٛبصح انثٕعح لض الغ ْظِ انذمٕق يف جًهخ لغاعاد نٓب لٕح انمبٌَٕ طضعد تجبعًب عهٗ انُذٕ انتبنٙ 8 
 
انشبص ثًُخ انذمٕق انثمبفٛخ نهرتكًبٌ عهٗ طعٛض انتعهٛى ٔصٔع انثمبفخ ٔانظذبفسخ ٔاذطاعسخ      0201201752( ثتبعٚز 67. لغاع يجهش لٛبصح انثٕعح على )1

 ٔانتهفزٌٕٚ ٔانتأنٛف ٔانرتجًخ ٔانُشغ .
 
انشبص ثًُخ انذمٕق انثمبفٛخ نهُبطمني ثبنهغخ انضسغٚسبَسٛسخ يسٍ االثسٕعٚسني ٔانسكسهسضاٌ                    140201751( انظبصع يف  031. لغاع يجهش لٛبصح انثٕعح على ) 0

غٚبَٛخ أدسضٖ  انضٔانضغٚبٌ ، يف يجبالد انتعهٛى ٔصٔع انثمبفخ ٔانظذبفخ ٔاذطاعخ ٔانتهفزٌٕٚ ٔاملضغح ٔانتهٛف ٔانرتجًخ ٔانُشغ ، كظنك تمغع جعم انهغخ 
 انهغبد انتٙ تضعس يف كهٛخ اٜصاة ثجبيعخ ثغضاص كإدضٖ انهغبد انمضًٚخ .

 
 

 ٔلض أكض لبٌَٕ انذكى انظاتٙ عهٗ ْظِ انذمٕق ٔانذغٚبد دني َض عهٗ 8  
 
ح انسذسكسى      صاع. دمٕق ٔدغٚبد أثُبء انمٕيٛخ انعغثٛخ ٔاأللهٛبد يف املُطمخ يظَٕخ ٔفك أدكبو انضصتٕع  ٔانمٕاَني ٔانمغاعاد انظبصعح ثشأَٓب ٔتسهستسزو إ        1

 انظاتٙ ثضًبٌ يًبعصتٓب .
 
انسعسبيسخ       بئف. ًٚثم أثُبء انمٕيٛخ انعغثٛخ ٔاأللهٛبد ثبملُطمخ يف جًٛع ْٛئبد انذكى انظاتٙ ثُضجخ عضصْى اىل صكبٌ املُطمخ ٔٚشبعكٌٕ يف تٕنٙ انٕظ 0

 ٔفك انمٕاَني ٔانمغاعاد املُظًخ نٓب .
 
 . ألثُبء املُطمخ كبفخ دك استٛبع املضاعس انتٙ ٚغغجٌٕ انتعهى فٛٓب ثظغف انُظغ عٍ نغتٓى األو .1
 
 . تُشأ يغافك تعهًٛٛخ يف املُطمخ ألثُبء انمٕيٛخ انعغثٛخ ٚكٌٕ انتعهٛى فٛٓب ثبنهغخ انعغثٛخ ٔتضعس انهغخ انكغصٚخ إنزايًٛب .2
 
 

 ثبنثًب 8 أطضعد انمٛبصح انضٛبصٛخ جًهخ لغاعاد ، ْٛأد ثظضٔعْب املُبر املالئى ذعالٌ انذكى انظاتٙ ٔلض تى طنك عهٗ انُذٕ اٜتٙ 8 
 
 . االعرتاف ثبنٕجٕص انشغعٙ نهمٕيٛخ انكغصٚخ كًب اشغَب اىل طنك .1
 
 . انعفٕ انشبيم عٍ جًٛع املضَٛني ٔانعضكغٚني انظ٘ اشرتكٕا يف أعًبل انعُف .0
 
 . االعرتاف ثبنٕجٕص انشغعٙ نهمٕيٛخ انكغصٚخ كًب اشغَب اىل طنك .1
 



 

 

 ١٢ص

 

 . اٌؼفٛ اٌشبًِ ػٓ ج١ّغ املذ١ٔني ٚاٌؼظىز٠ني اٌذٞ اشرتوٛا يف أػّبي اٌؼٕف .3
 
 . أٔشبء جبِؼخ يف اٌظ١ٍّب١ٔخ ِٚجّغ ػٍّٟ وزدٞ .4
 
5 ٚ ملؼٍمّمني   ر ا. إلزار ج١ّغ اٌحمٛق اٌخمبف١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ ٌٍم١ِٛخ اٌىزد٠خ فبٚجت اٌمزار تذر٠ض اٌٍغخ اٌىزد٠خ يف ج١ّغ املذارص ٚاملؼب٘ذ ٚاٌجبِؼبد ٚد

             ٚ ؼمزاء  اٌشم ٚاملؼٍّبد ٚاٌى١ٍخ اٌؼظىز٠خ ٚو١ٍخ اٌشزطخ .. وّب اٚجت تؼ١ُّ اٌىتت ٚاملؤٌفبد اٌىزد٠خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّٛاطٕني األوزاد ٌٚمتمّمىمني األدثمبء 
 دارٚاٌىتبة األوزاد ِٓ تأط١ض اتحبد ٌُٙ ٚطجغ ِؤٌفبتُٙ ٚتٛفري ج١ّغ اٌفزص ٚاإلِىبٔبد ٌت١ّٕخ لذراتُٙ ِٚٛا٘جُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ٚتمأطم١مض        

 اٌطجبػخ ٚإٌشز ثبٌٍغخ اٌىزد٠خ ٚاطتحذاث ِذ٠ز٠خ ػبِخ ٌٍخمبفخ اٌىزد٠خ ٚإصذار صح١فخ أطجٛػ١خ ِٚجٍخ شٙز٠خ ثبٌٍغخ اٌىزد٠خ .
 
 -   ػم١مذ  . االػرتاف ٌٍّٛاطٕني األوزاد ثحمٛلُٙ يف إح١بء تمب١ٌذُ٘ ٚأػ١بدُ٘ اٌم١ِٛخ ِٚٓ اجً ِشبروخ اٌشؼت وٍٗ يف أػ١بد أثٕبئٗ تمزر اػمتمجمبر         6

 ػ١ذًا ٚط١ًٕب يف اٌجّٙٛر٠خ اٌؼزال١خ . -إٌٛرٚس 
 
 . صذٚر لبْٔٛ املحبفظبد وتطج١ك ٌفىزح اٌالِزوش٠خ اإلدار٠خ ٚاطتحذاث ِحبفظخ جذ٠ذح ٟ٘ ِحبفظخ د٘ٛن .7
 
 . جٛاس أٔشبء ِذارص ٌألوزاد اٌمبطٕني خبرد ِٕطمخ اٌحىُ اٌذاتٟ ٚفك األطض ٚاٌمٛاػذ اٌتٟ تضؼٙب ٚسارح اٌرتث١خ .8
 

 . اػتجبر اٌٍغخ اٌؼزث١خ أٚ اٌىزد٠خ ثطز٠مخ وتبثتٙب اٌحب١ٌخ ٌغخ اٌٛحبئك املزاطالد داخً املٕطمخ . 01
 

 . صذٚر لزاراد اٌحىُ اٌذاتٟ ثبٌٍغتني اٌىزد٠خ ٚاٌؼزث١خ ، ٚوذٌه أحىبَ املحبوُ .00
 

 . حك وً ِٛاطٓ يف اطتؼّبي اٌٍغخ اٌؼزث١خ أٚ اٌىزد٠خ يف ِؼبِالتٗ اٌزط١ّخ يف املٕطمخ .01
 

١ٍخ ِح . أجزاء املحبوّبد يف املحبوُ يف ِٕطمخ اٌحىُ اٌذاتٟ ثئحذٜ اٌٍغتني اٌؼزثٟ ٚاٌىزد٠خ حظت ِب ٠مزرٖ رئ١ض املحىّخ ٠ٚجٛس ٌٗ لجٛي ثٍغخ02
 أٚ ٌغخ ٚتتخذ املحىّخ وبفخ اإلجزاءاد اٌالسِخ ٌذٌه .

 
 . أٔشبء ِٕطمخ اطتئٕبف١خ ) لضبء االطتئٕبف ( تظّٝ  " ِٕطمخ اطتئٕبف وزدطتبْ " ٠ٚىْٛ ِزوش٘ب ارث١ً . 03

 
 

١مٗ  خالصخ ِب تمذَ ٘ٛ أْ ل١بَ اٌحىُ اٌذاتٟ يف ظً ظزٚف اٌؼزاق اٌخبصخ ثٗ وبْ ٠تطٍت اٌجحج ػٓ ص١غخ تٕظ١ُ ِالئُ ٌذٌه املٕبخ اٌذٞ ٌٚذد فم 
اٌتجزثخ . ِٚخً ٘ذٖ اٌص١غخ ٠جت أْ تأخذ يف اػتجبر٘ب حم١مخ أطبط١خ ٟ٘ اٌحفبظ ػٍٝ األرض اٌٛاحذح اٌتٟ ال تمجً اٌتمجمشئمخ ، ٚػمٍمٝ اٌشمؼمت               

 اٌٛاحذ اٌذٞ ال ٠تجشأ .
 

خ ٌٚمذ جبء املشزع ثص١غخ تٕظ١ُ دل١ك ألبَ ف١ٗ ٔمطخ ٌٍتٛاسْ راطخخ ثني ِظتٍشِبد االطتمالي املزوشٞ يف اٌحىُ ٚاإلدارح ٚثمني تمٍمه اٌمحممم١ممم            
األطبط١خ . ٚتٍه ص١غخ اطتٛد ػٍٝ طٛلٙب ٚترتػزع وً ٠َٛ ثبملش٠ذ ِٓ اٌفُٙ اٌصح١ح ٌٍّؼط١بد األطبط١خ اٌتٟ تحذحٕب ػٕٙب يف ِمممذِمخ ٘مذا           

 اٌجحج ، ٌٚحم١مخ األرض اٌٛاحذ ٚاٌشؼت اٌٛاحذ .
 
 

 أتٙٝ



 

 

 ٢٢ص

 

 خشًٚح كُٛغح انُجاج يغرًشج

 ُٚخش يف خغذ انعشاق» َظاو انششق األٔعػ انجذٚذ   «يا داو 
 

 د. حغٍ غشٚة

 
َةك  كح          ش قنٕ أسدَا أٌ َعشف يٍ اسذكة يجضسج كُٛغح انُجاج ، نكاٌ عهُٛا أٌ َقشأْا تعٛذًا عٍ األخثاس ٔانرقاسٚش انرٙ ذشافقد يعٓا، ألٌ انرقاسٚ ذ ذكككٌٕ يكٕ

 اءجنغشض ذقصذِ انجٓح انرٙ اسذكثد انجشو نرجٓٛم ان اعم انحقٛقٙ. أيا انقشاءج   األكثش يٕظٕعٛح، يٍ أخم انكككشكن عكٍ ا،كجكشو، فكركغكركُكذ    قكش                       
 اعرتاذٛجٛاخ انقٕٖ انرٙ ذحرم انعشاق.

 
ًا عكاعك  ٚقٕل ا،ثذأ انعهًٙ:  ٌ ذالصو انظٕاْش قإٌَ ؼثٛعٙ، أ٘  را حصهد يرغرياخ يف حقم يٍ انحقٕل فغُٛرح عُٓا  َٕاْش ذرتافق يكعكّ، نكركشكككم أ           

فشعٛح ْٙ َرٛجح  ْشجنهًرغِّٛش. ٔ،ا كاَد َاْشج انجشًٚح انؽائ ٛح غائثح يف انعشاق قثم االحرالل، ٔألَٓا َٓشخ يع االحرالل، فركٌٕ انجشًٚح انؽائ ٛح كظا 
دًا    ْكزا      ركُكا  ،رغري قذ حصم. ٔ،ا كاٌ االحرالل ْٕ رنك ا،رغري األعاعٙ فال تةذ يٍ أٌ ذكٌٕ انجشًٚح انؽائ ٛح َاْشج فشعٛح نهًرغري األعاعٙ. ٔاعك     

ؽائ ٛح عركغكركًكش     ان ا،قٛاط َعررب أٌ انجشًٚح انرٙ ؼاند كُٛغح انُجاج َرٛجح، ٚشكم االحرالل عثثًا نٓا. ٔؼا،ا كاٌ ا،قٛاط يُؽقًٛا، فُعررب أٌ انجشًٚح 
 ؼا،ا َم االحرالل قاتعًا يف انعشاق حرٗ ٚحقق يا ٚشٚذِ يُٓا. ٔنٓزا نٍ ذُرٓٙ فصٕل انجشًٚح انؽائ ٛح  الة تضٔال عثثٓا.

 
    ٌ يكريككٙ يكركثكٕ ،        : أ   أيا يارا ٚشٚذ االحرالل أٌ ٚحقق يٍ ذهك انجشًٚح، كؤًَٕرج ،ا قثهٓا ٔ،ا تعذْا؟ نٛظ االحرالل يف انعشاق ٔاحذًا، تم نالحرالل ٔخكٓكا

خ نكٛكا  ٔ ٚشاَٙ ذاتع نّ. فانٕخّ األيريكٙ ٚعًم عهٗ  َجاص يششٔ  انششق األٔعػ انجذٚذ، أ٘ ا،ششٔ  انقائى عهٗ ذقغٛى انكٕؼكٍ انكعكشتكٙ    فكٛكذسا              
 ؼائ ٛح. ٔيششٔ  ٔالٚح ان قّٛ اإلٚشاَٙ انز٘ نٍ ٚشق  ؼشٚقّ يف انٕؼٍ انعشتٙ  الة تعذ ذقغًّٛ    فٛذسانٛاخ ؼائ ٛح أٚعًا.

 
يف انعشاق، خاصح تًظاْشْا انؽائ ٛح ؛ ٔا،جاصس انؽائ ٛح األخشٖ انرٙ عثقرٓا ، أٔ  انرٙ عررهْٕا، كاَد َرٛجح نالحكركالل    «كُٛغح انُجاج»فحكاٚح خشًٚح 

ُِٔنذا يعًا ٔٚجة أٌ ٚضٔال يعًا، فغٕف ذغرًش انجشًٚح انؽائ ٛح يا داو االحرالل يغرًشًا. ُٔنذخ يعّ. ٔألًَٓا   ألَٓا 
 

ٛح انعشتٛح. ٔيٍ  قٕينكم رنك فقشاءج يجضسج كُٛغح انُجاج ٚرى يٍ خالل قشاءج يا ذحرّٕٚ أدساج ا،رآيشٍٚ عهٗ ٔحذج األيح انعشتٛح   َٔظشٚرٓا انحذٚثح يف ان
د انقكائكًكح عكهكٗ         رٛخالل ذهك انقشاءج ال ُتذة يٍ أٌ َهرقػ حانح انرُاقط تني اإلعرتاذٛجٛح   انقٕيٛح انقائًح عهٗ أعاط انٕحذج انعشتٛح ٔ عرتاذٛجٛح انر

رائح أعاعٛكح  تُ أعاط خهق حٕاخض تني انؽٕائن   ٔا،زاْة انرٙ ٚرشكم يُٓا ا،جرًع انقٕيٙ انعشتٙ. ٔيٍ خالل انقشاءج اإلعرتاذٛجٛح ال ُتذة يٍ انخشٔج 
جكركًكع    ا، ْٔٙ أٌ يٍ ٚعًم عهٗ أعاط  عرتاذٛجٛح انر رٛد انقٕيٙ فهٍ ٚرٕسة  عٍ اسذكاب ا،جاصس انؽائ ٛح انرٙ ذعررب يٍ أْى عٕايم انععن يف خغذ

 انقٕيٙ، ٔانرحشٚط انؽائ ٙ يف أٔعاغ يحقَٕح أصاًل تانؽائ ٛح عٕف ذغرجٛة تغشعح نشداخ فعم غري يحغٕتح.
 

ٍ َحٍ َرعشةف عهٗ يشذكة انجشًٚح يٍ خالل تصًاذّ اإلٚذٕٚنٕخٛح، فًٍ ٚحاسب ٔحذج األيح انعشتٛح نٍ ٚحافظ عهٗ ٔحذج يجرًعاذٓا انقؽشٚكح.      ْكٕ     ٔيك
    ٔ يكٍ     نكٛكظ  يع ذًضٚق خغذ انعشاق    فٛذسانٛاخ قائًح عهٗ انذٍٚ ٔا،زْة ٔانعشق، فال شك تؤَّ ٚضس  خشاثٛى انر رٛد انؽائ ٙ ٔا،زْثٙ ٔانعكشقكٙ؛ 

ا ْشكًا نكككٙ        يُٓا،ُؽقٙ أٌ يٍ أقشة ششعٛح ان ٛذسانٛاخ يف انذعرٕس انعشاقٙ عٛكٌٕ حشٚصًا عهٗ أيٍ األدٚاٌ ٔا،زاْة ا،رعذدج، تم  َّ ظانع يف خعم أ
شكق  ٚشغًٓا عهٗ  اخرٛاس أقم انششٔس انرٙ ذُٓٙ يغهغم ا،ٕخ، ْٕٔ انرقغٛى انؽائ ٙ. ذ أذد انر غرياخ حٕل يا حصم، ٔذعذدخ االذكٓكايكاخ، ٔذكشا        

 انجًٛع تانرٓى: قانٕا:  َّ ذُظٛى انقاعذج انز٘ اسذكة انجشًٚح، ٔنكٍ يٍ ْٕ يؤعظ انقاعذج ؟



 

 

 ٣٢ص

 

ٛنى  ئٌ انماعذج خذعح اتركشذٓا يخٛالخ أجٓزج يخاتشاخ انمٕٖ انرٙ ذحكى انعشاق اٌٜ يٍ أجم ذًشٚش انجشائى انطائفٛح ٔذحًٛم يضإٔنٛرٓا نرنُن ن   
 ٚرثادس نهزٍْ فٕسًا أَّ ذُ ٛى أصٕنٙ ُٚرضة ئىل يزْة ئصاليٙ.

 
ضنط  ٔلانٕا: شكِّهٕا انحكٕيح يف انعشاق فٓٙ انرٙ صرعثط األيٍ، ٔذُاصٕا أٌ حكٕيح انهٌٕ انٕاحذ ٔانشكم انٕاحذ، ٔئٌ ذثذند أصًاؤْا، نى ذنثن   

األيٍ، ٔنٛش يٍ صانحٓا أٌ ذثضطّ، ألَٓا ظانعح يف غشس تزٔس انرفرٛد. فانحكٕياخ  انضاتمح ٔانالحمح، ْٙ عًٛنهنح ننكين أناٌ أٔ عنًنٛنهنح                 
 ْا تغ نإلٚشاَٛني أٔ عًٛهح يشرتأح، ْٔٙ نٍ ذثمٗ ٔالفح عهٗ سجهٛٓا ئرا ايرُعد عٍ ذُفٛز ئصرتاذٛجٛح انرفرٛد، ئصرتاذٛجٛح انفٛذسانٛاخ، ألَّ

 نٍ ٚرحمك شٙء يٍ أْذاف األي أٛني أٔ أْذاف اإلٚشاَٛني.
 

نى ٚرضاءنٕا أٌ انثعث عُذيا حكى انعشاق نخًش ٔثالثني صُح، نى ٚششك أحذ يٍ انعشالٛني أ٘ يضٛحٙ تٕسدج. نكُٓى نى ٚهح ٕا أٌ اننجنشائنى،     
 ذينا تعذ االحرالل، ُذشذكة تحك املضٛحٛني انعشالٛني يٍ أم حذب ٔصٕب، يا ئٌ ذُرٓٙ يجزسج حرٗ ذرثعٓا األخشٖ. ٔنى ٚحصم ْزا األيش ئالَّ عنُن   

 ٔطأخ لذو االحرالل األي أٙ ٔششٚكّ انُ او اإلٚشاَٙ أسض انعشاق. ٔنٓزا نٍ ُٚال االصرمشاس املضٛحٛني ئالَّ عُذيا ٚزٔل انضثة.
 

ٔنى ذكٍ حًاٚح املضٛحٛني ٔاسدج يف ظم َ او انثعث، انُ او انٕطُٙ انز٘ صادخ ذحد خًٛرّ أم عٕايم األيٍ االجنرنًناعنٙ ٔاننعنضنكنش٘، ألٌ             
ُُٚرمص يٍ حمٕلٓى حمًا ٔاحذًا. ال أأثشٚح ذفشض ذششٚعٓا، ٔال ألهٛح يغثَٕح انحمٕق يٍ أصغشْا عذدًا ئىل     ْنا.  أأن  املضٛحٛني أإَا يٕاطُني ال 

َُّح يٍ انثعث ألٌ املضٛحٛني أإَا يٍ املشاسأني يف حًاٚح انعشالٛني تًنضنهنًنٛنٓنى ٔيضنٛنحنٛنٛنٓنى، تصناتن نرنٓنى                       ٔنى ذكٍ حًاٚح املضٛحٛني ِي
 ٔأشٕسٚٛٓى ٔأهذآَى، تعشتٓى ٔأأشادْى.

 
ينٍ  ى أ  نى ٚعهٍ أحذ ٕٚيًا أٌ ذهك انطائفح ٔاجثح انحًاٚح أأثش يٍ غ ْا، تم أاٌ ْى األيٍ انٕطُٙ ْٕ انٓى انز٘ ٕٚحِّذ انعشالٛني، ٔنى ٚنكنٍ ْن       
دٚنٍ  أ٘   انطٕائف ْٕ انثذٚم نٓىِّ األيٍ انٕطُٙ. ٔأاٌ ْزا ْٕ انثاتد ألٌ انثعث ٚإيٍ تأٌ األيح انعشتٛح نٍ ذرٕحذ يا نى ٚرٕحذ أم أتُائٓا ينٍ       

اإلٚشاَنٛنني   ني جاءٔا أٔ ئىل أ٘ طائفح اَرضثٕا. ٔأيا تعذ االحرالل ايركخ أدساج )ٔٚكٛهٛكش(، تطثعرٓا األي أٛح، تًالٚني انٕثائك انرٙ ذذٍٚ انفاعه
 ٔعًالئٓى. 

 
 ُٓىٔألٌ انششٚكني اخرهفا عهٗ ذمضٛى غًُٛرٓى، فاترذأ األي أٙ تُشش انٕثائك انرٙ ذذٍٚ ششٚكّ، ص د عهّٛ ششٚكّ   اإلٚشاَٙ ترحٛح أفعم ي

عُذيا ٚفرح أدساج )ٔٚكٛهٛكش( تطثعرٓا اإلٚشاَٛح، نٛكشف عٍ جشائى ششٚكّ األي أٙ. ٔصٕف ذرصاعذ يعشأح َشش انٕثائك تنني انشنشٚنكنني،          
ٔٚضرًشاٌ يف يعشأح عط األصاتع، حرٗ ٚصشخ أحذًْا، أٔ ٚعهُا ْذَح تًُٛٓا ئرا اذفما عهٗ حجى حصح أم يًُٓا يٍ انغًُٛح، ٔاألسجنح أَنٓنًنا         

 صٛصالٌ ئىل ذضٕٚح تًُٛٓا حرٗ نٕ أاَد يإملح أل٘ يًُٓا حرٗ ال ٚخضش أم شٙء. 
 

ينا  ئٌ انششٚكني ٚضشحاٌ ًٔٚشحاٌ عهٗ أسض انعشاق، ٚرفأظاٌ ٔٚرضأياٌ، ٔنكم يًُٓا داعًّٛ ٔانضاأرني عٍ جشائًّ تحك انعشاق ٔانعشالٛني. أ 
ح حنشأن  انعشاق فال َص  نّ ئالَّ أتُاءِ يٍ املمأيني، ْٔى ال ٚماذهٌٕ يٍ أجم انعشاق فحضة، تم ٚماذهٌٕ يٍ أجم انعشب أهٓى، ٔيٍ أجنم لعناٚنا        

 انرحشس انعاملٛح أٚعًا.
 

ٛنمنٙ يف     ننحنمن   ٔئرا أُا َذعٕ انعشب، أَ ًح ٔحشأاخ ٔأحزاتًا، نهمٛاو تًا ٕٚجثّ عهٛٓى اَرًاؤْى انمٕيٙ، فاَُا َُثٓٓى أٚعًا تأالَّ ٚعٛعٕا انفاعنم ا   
شٔعّ انرفرٛرنٙ،  يش اسذكاب جشًٚح أُٛضح انُجاج، ٔأالَّ ٚرجاْهِٕ ٔأالَّ ٚعًهٕا عهٗ ذجٓٛهّ، صٕاٌء أأاٌ أي أًٛا، أو أاٌ ئٚشاًَٛا، ٔرنك ألٌ نكم يًُٓا

 تطثعرّ اإلٚشاَٛح.  «ٔالٚح انفمّٛ»تطثعرّ األي أٛح، أو أاٌ يششٔع  «انششق األٔصط انجذٚذ»ذحد صٛغ يخرهفح، صٕاٌء أأاٌ يششٔع 
 

 أًا َذعْٕى، يٍ أجم يعشفح انحمٛمح، أٌ ٚفرِّشٕا عٍ انثصًاخ انرٙ ْٙ أصاس يف األدنح انجُائٛح، َٔضرحهفٓى تاهلل لنائنهنني: ْنم ذنجنذٔا ئالَّ             
 تصًح أي أٛح ٔأخشٖ ئٚشاَٛح؟



 

 

 ٤٢ص

 

 اٌٛالؼ١ح ٚاٌؼمال١ٔح يف جٌٛح اٌشئ١ظ أٚتاِا ا٢ع٠ٛ١ح
 

 د. ضشغاَ ػثذ اهلل

 

 اٌشئ١ظ أٚتاِا يف إٔذ١ٔٚغ١ا، يف جٌٛح آع٠ٛ١ح تؼذ ص٠اسج وأد لذ لادذٗ ٌٍٕٙذ أ٠ضًا، ٚع١ٛاصٍٙا يف ا١ٌاتاْ ٚوٛس٠ا اٌجٕٛت١ح.
 

ِاا  ٚتاا ٚتصشف إٌظش ػٓ أ٘ذاف اٌشئ١ظ أٚتاِا، ٚلذ ذىْٛ ػائ١ٍح تاػرثاس أْ جضء ِٓ ػائٍرٗ ذم١ُ يف ٘زا اٌثٍذ اإلعالِٟ، ٚ٘ٛ شخص١ًا، اٌشئ١ظ أ  
دٚي    3ِا فرئ أْ ٠خربٔا أٔٗ ٚتالدٖ ذىٓ وً اٌذة ٚاالدرتاَ ٌٍّغٍّني، ٚٔذٓ ٔٛد أْ ٔصذق رٌه، ٌٚىٓ اٌٛالغ املٛضٛػٟ ٠ذي أْ  ٘إاان فاما          

ِغرؼّشج يف ٘زا اٌؼصش ٟٚ٘ إعال١ِح فٍغطني ٚاٌؼشاق ٚأفغأغراْ، ٚج١ٛشُٙ ذضشب ف١ٙا ٚذمرً ػشٛائ١ًا تال ٘ٛادج، ٚع١ماطاؼإاا اٌاشئا١اظ         
 أٚتاِا ٠ٚمٛي ٘ؤالء إس٘ات١ني،    ٌٚىٕٕا عٕمٛي ٌٗ، إْ األِش ٠ؼرّذ تأٞ ػني ذشأا ٠ا ع١ادج اٌشئ١ظ.

 
ا١ٌاتااْ   ٚيفففٟ إٌٙذ أتذٜ اٌفُٙ ٚاٌرفُٙ ٌطّٛداخ إٌٙذ، ِؼرّذًا اٌٛالؼ١ح ٚاٌؼمال١ٔح، ٌذٌٚح راخ الرصاد ٚاػذ، سغُ َّ٘ٛ داخ١ٍح  ال دصش ٌٙا، 

ع١ؼضص ِٓ ِٛلفٙا اٌغ١اعٟ ٚااللرصادٞ ِماتً اٌرٕني اٌص١ٕٟ اٌزٞ ٌُ ٠ذٓ تؼذ ٚلد اعرؼشاضٗ اٌغ١اعٟ، ع١ذاٚي ػٍٝ املاذٜ االعارتاذا١اجاٟ        
 شٜ،خٍك جذاس ع١اعٟ ٚالرصادٞ ٚػغىشٞ ِٓ ِجّٛػح دٚي ا١ٌاتاْ يف ِمذِرٙا تاإلضافح ٌىٛس٠ا اٌجٕٛت١ح، إضافح ٌرا٠ٛاْ ٚاٌفٍثني ٚستّاا دٚي أخا      

ع١مٛي ا  ٚيف وٛس٠ا د١س ع١رؼٙذ  تذػُ وٛس٠ا ع١اع١ًا ٚػغىش٠ًا ٚالرصاد٠ًا، ٠ٚؼذ٘ا تّٛلغ ل١ادٞ يف اٌرذاٌف ا٢ع١ٛٞ املٛاٌٟ ألِريوا، ٌٚىٓ ِار
 ٌمادج إٔذ١ٔٚغ١ا..؟

 
تازي  ٙاا    ػٍٝ األسجخ أْ اٌشئ١ظ أٚتاِا ع١ىشس ِا لاٌٗ يف ِٕاعثاخ عاتمح، ِٕٚٙا ص٠اسذٗ ٚخطاتٗ اٌشٙري يف جاِؼح اٌما٘شج، فثً أوصش ِٓ ػاَ، ٚف١ا 
دس ِصاا اٌشئ١ظ ِجٙٛدًا خطات١ًا ِر١ّضًا ١ٌمٕؼٕا تأٔٗ ٚتالدٖ ٠ذثْٛ ٠ٚذرتِْٛ اإلعالَ ٚاٌذٚي اإلعال١ِح، ٌٚىٕٗ لثً لذِٚٗ إلٔذ١ٔٚغ١اا، صاشداد        
ٌمطاة  خ اأِش٠ى١ح تأٔٙا عرذػُ طّٛداخ إٌٙذ ت١ًٕ ِمؼذ دائُ يف   األُِ املرذذج، تشغُ أْ ٘زا ع١ذذز اخرالاًل إل١ّ١ًٍا يف اٌرٛاصْ ١ٌظ يف صاٌ
شٕا ػإاٙاا      ذذذا٢خش يف املٕطمح ٟٚ٘ دٌٚح إعال١ِح د١ٍفح لذ٠ّح ٌٍٛال٠اخ املرذذج، ٌٚىٓ اٌٛال٠اخ املرذذج ٚلٍّا ذٕظش ٌمضا٠ا املغٍّني تاٌؼني اٌرٟ 

 لثً ل١ًٍ، ٚ٘زا اإلػالْ ٌٓ ٠صة يف لٕاج اٌذػا٠ح األِش٠ى١ح.
 

 ِاغ    ع١مٛي أٚتاِا ٌإلٔذ١ٔٚغ١ني، تٍغرني، ففٟ اٌخطاب اٌشؼثٟ ع١ظٙش اٌؼٛاطف، ٚاملذثح ٚاٌرمذ٠ش، ٚاٌٛػٛد يف أفضً األدٛاي، ٌٚىٕٗ يف خطاتٗ
ًّ اٌم١ادج اإلٔذ١ٔٚغ١ح ع١مٛي ٌُٙ: أٔغٛا جشح أفصاي ذ١ّٛس، ٚع١رمذَ تمائّح ِٓ املطاٌة، ع١طاٌة تأِر١اصاخ ع١اع١ح ٚالرصاد٠ح، ٚتؼمٛد ػ 

ٌٍششواخ األِش٠ى١ح، ع١طاٌة أْ ذٕذخُ أٔذ٠ٛٔغ١ا يف اٌرتذ١ثاخ األِش٠ى١ح د١اي اٌصني، ع١طاٌثُٙ ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌذاخٍٟ ألاّاؼاٛا اٌاجاٙاح ط،           
ٚأضشتٛا اٌجّاػح ص، ع١ؼاذثُٙ ػٍٝ  ٚجٛد ذؼاطف شؼثٟ ِغ اٌمضا٠ا اٌؼشت١ح ٚاإلعال١ِح، ع١مٛي ٌُٙ أٔرُ ِجّٛػح شؼٛب يف جضس ِارافاشلاح،     

تصمافراٗ  ، ٚ٘ٛ ال ٠ش٠ذ   أْ ٠ٕظش إ١ٌُٙ وشؼة ِرذذ، وّا ٠ٕظش ٌٍٕٙذ ِصاًل، ٚ٘ٛ ال ٠شٜ أٚ ال ٠ش٠ذ أْ ٠شٜ أْ أذ١ٔٚغ١ا وثٍذ ػّالق ترؼذاد شؼثٗ 
 ، ٚلذساذٗ ، فاألِش ٠ؼرّذ تأٞ ػني ٠شأا ف١ٗ اٌشئ١ظ أٚتاِا، تاألدشٜ إداسذٗ ٚصٕاع اٌمشاس يف اٌٛال٠اخ املرذذج األِش٠ى١ح.

 
.. أٌاُ         ريجإرْ اٌمصح ِٚغضا٘ا: أْ اٌٛال٠اخ املرذذج ال ذم١ظ تّما١٠ظ ِٛضٛػ١ح ػادٌح، تً ذى١ً تّى١اٌني، ٚستّا أوصش .. ٚ٘ٛ ِا ال ١ٍ٠ك تذٌٚح وثا    

 ألً يف ِطٍغ دذ٠صٟ ، األِش ٠ؼرّذ تأٞ ػني ذشأا ٠ا ع١ادج اٌشئ١ظ ..!



 

 

 ٥٢ص

 دغبة انشؼت
 عهًبٌ انشؼجً

 

يهٍبس دٔالس يٍ هجم يب رغًى ٔصاسرً انذكبع ٔانذاخهٍخ ٌٔؼضٌّ امللتزتش املتزكتٕس        42أػهٍ امللزش األيريكً انؼبو يف ) انجُزبؿٌٕ ( ػٍ َٓت ٔضٍبع يجهؾ      •
ػتنٌ يتغ     اإلاىل ضؼق يب ٌغًٍّ ثشَبيج اإلػذاد ٔانربيجخ الٌ ْبرني انٕصاسرني ال رزٕاكشاٌ ػهى َظبو رجٍٓض ٌـغً ػًهٍبرٓب انؼغكشٌخ ٔهذ رتشاكتن ْتزا        

ل انتؼتبو ٔانتزتً         ملبإػنٌ يب رغًى )ٍْئخ انُضاْخ ( ثإدبنخ يذساء ٔضجبط كجبس يف ) ٔصاسح انذكبع ( ػهى انزذوٍن ٔانزً رشري اىل ػًهٍبد اخزنط كجريح يٍ ا    
يف دتني    ٍتن    دبٔل ) يذًذ انؼغكشي( اخزضانٓب يف اػزوبل يوذو سكٍ يف ٔدذح األيٍ َٔوٍت يف ) دًبٌخ سئٍظ أسكبٌ انجٍش ( ٔيذٌش املٕاصَخ ٔيذٌش انتزتذهت         

ً يف ٔصاسح     بنتكت  أشبسد املؼهٕيبد املٕثٕهخ يٍ داخم ) ٔصاسح انذكبع ( اىل رٕسط ) هذٔسي يٕدبٌ ( املغًى ٔصٌش انذكبع ٔكبسٔم االػشجً عًغبس انؼًٍم املت      
يتهتٍتٌٕ دٔالس       422انذكبع ٔيذًذ انؼغكشي ٔآخشٌٍ يف هجض انؼًٕالد انكجريح نوبء صلوخ انغنح انلبعذ يغ صشثٍب كًب أشبس امللزش األيريكً اىل ْذس 

دد املصتبدس  أكبيٍ هجم ٔصاسح انذاخهٍخ نششاء عشة يٍ املشٔدٍبد ألػًبنٓب ْٔكزا ٔثوذسح هبدس أصجخ ششاء أعشاة املشٔدٍبد يٍ هجم ٔصاسح انذاخهٍخ انزً 
ٌتٍ رتؼتج      انتز ثبٌ ْزِ املجبنؾ  هذ اخزهغذ يٍ هجم ادًذ أثٕ سؿٍق ٔػذَبٌ االعذي يب ٌغًٍبٌ ) ٔكٍهً ٔصاسح انذاخهٍخ ( ٔثغبَزٓى يٍ ضجبط املٍهٍشٍبد     

زي ٌذٕي ٔاسداد   ٔانثٓى انٕصاسح املزكٕسح ٔنهززكري كأٌ ْزِ األيٕال نى رصشف يٍ املٍضاٍَخ األيريكٍخ ٔإًَب يٍ يٕجٕداد صُذٔم انزًٍُخ يف األيى املزذذح 
بثذ اؿهتجتٓتب    ً ؿانؼشام يٍ ثٍغ َلغّ يف يزكشح انُلظ يوبثم انـزاء ٔانذٔاء انزً كبَذ رصشف يف صيٍ انثٕسح ػهى هٕد انشؼت ملٕاد انجغبهخ انزًٌٍُٕخ انز

 انٍٕو ٔانشؼت انؼشاهً األثً نٍ ٌشدى يصبصً ديبءِ ٔعبسهً نوًخ ػٍشّ ٔاٌ دغبثٓى آد هشٌت .
 

ٕس دبٔل يب ٌغًى ) يجهظ انُٕاة ( اٌ ٌذاسي ػجضِ ٔػغبنزّ ملذح رغؼخ أشٓش اٌ ٌوٕو ثًجبدسح اعزؼشاضٍخ يف صشف يب أعًزّ ػضٕح املتجتهتظ املتزكت         •  
      ٌ لزد ٍ َ"يٓب انذٔسي"ػٍذٌخ ألثُبء انشؼت ٔهذ كبٌ جٕاة يب ٌغًى يجهظ انٕصساء ػهى يزكشح ) يجهظ انُٕاة ( ثأٌ ) يخغغبد انغٕاسئ هذ َلزد ( كأ
جتريِ  رتؼت     ٔأٌٍ صشكذ كًب جبء ػهى نغبٌ أعبيخ انُجٍلً يف جهغخ ) يجهظ انُٕاة ( املزاػخ ػهى املأل ْٔزا يب ٌزغهت يٍ انذكٕيخ انجٕاة ػُّ ػهتى دتذ      

 يٍ أصالو انذكٕيخ انؼًٍهخ . 022ٔػُذ جٍُٓخ انخرب انٍوني انزي ٌؼهى أٌضب ػذو صشف سٔارت األٌزبو ٔاألسايم ٔصشكٓب نت 
 
هتخ ٔثتًتنٌتني       ئت أجبثذ يب رغًى ) املذكًخ االرذبدٌخ ( ثؼذو ٔجٕد عُذ صشف ملب رغًى يجبنؾ ) املُبكغ االجزًبػٍخ ( ) نهشئبعبد انثنثخ ( ًْٔ يجبنؾ عتب         •

ء انذٔالساد رصشف اىل يب رغًى ) سئبعبد انجًٕٓسٌخ ٔانٕصساء ٔانُٕاة ( شٓشٌب ْٔزِ ) انشئبعبد ( رهذوٓب ػبدح ثتبنتُتثتشٌتخ ٔرصتشف نتذتغتبة ْت ال                    
 ( . زذنٔيذبعجٍٓى ٔأرجبػٓى دٌٔ أي رجٌٕت هبًََٕ أٔ أي هٕاػذ دغبثٍخ ٔرصشف يف ؿري أؿشاضٓب ػهى عشٌوخ ) ْٔت األيري يب ال ًٌهك اىل يٍ ال ٌغ

 
يهٍبس دٌُبس يف انزتغتؼتخ     022أػهٍ يب ٌغًى ) سئٍظ ٍْئخ انُضاْخ ( سدٍى انؼكٍهً ػٍ أسهبو ٔيؼذالد خشاكٍخ نهلغبد يف انؼشام كبٌ يٍ جشائٓب عشهخ      •

ح يتغ ٔصاسارتٓتى        بهتذ انشٕٓس املبضٍخ يٍ املبل انؼبو انؼشاهً كضن ػٍ انؼًٕالد انزً هجضٓب انٕصساء ٔانٕكنء ٔاملذساء انؼبيني يٍ انششكبد األجُجٍتخ املتزتؼت      
ثتإٌتشاٌ كتٕم      غخ   ٔدٔائشْى ٔاػرتف يجذدا ٔي كذا اػرتاكبرّ انغبثوخ ثٕجٕد عجوخ يٍ انجبسصٌٍ يف  انذكٕيخ انؼًٍهخ ٔانؼًهٍخ انغٍبعٍخ ٔاملهٍشٍبد املشرج

ٕ  انوبٌَٕ أػهٍ ثأٌ ػششح ٔصاساد هذ ضشثذ يب اعًبِ انشهى انوٍبعً يف انلغبد !!!! ٔإصاء ْزا كهّ كأٌ نغبٌ أثُبء انشؼت انؼشاهً انصتبثتش          ل )ْتكتزا      ٌتوت
 .انذكٕيخ ٔإال كن ( يٍ كشط يشاسح عخشٌزٓى يٍ ػًهٍبد انلغبد ٔانُٓت ٔانششٕح ٔنكٍ دجم رنك هصري ) كًب رأكهّ انؼُض ٌغرتجؼّ انذثبؽ ( 

 
ششكخ أيٍُخ ًٍْٔخ يف انكشادح ثكبيم ػزبدْى يٍ األعهذخ ٔػذرٓى يٍ انزجٍٓضاد ٔرًٌٕهٓى ثبأليٕال انغبئهخ ْٔى  24أػهُذ ٔصاسح انذاخهٍخ ػٍ كشق    •

يٍ ديبء أثُبئتّ  ري ٌشرذٌٔ صي انذاخهٍخ ٔانذكبع ْٔكزا أصجذذ يثم ْزِ األيٕس اػزٍبدٌخ يف ظم دكٕيخ املبنكً انؼًٍهخ ٔانزً ٌذكغ جشائٓب ٔجشاء ؿريْب انكث
يٍ جتشائتى      كٕأأيٕانّ ٔنكٍ ديبء انشؼت ٔأيٕانّ نٍغذ يبءا ٔنٍ رزْت ْذسا ٔعٍذكغ انؼًٍم املبنكً ٔانؼًنء كهٓى ثًٍ رنك ثبْظب جضاء ٔكبهب ثًب اهرت

 ٔآثبو نٍ رـزلش .
 
شٓبدح يضٔسح نضجبط كجبس ٔصـبس يف ) انجٍش ( ٔ) انذاخهٍخ ( ْٔ الء ٌضبكٌٕ اىل هبئًخ ضجتبط انتذيتج ٔاملتهتٍتشتٍتبد ٔ                    022رى انكشق ي خشا ػٍ    •

ا انتزي اػترتف     هى ْبدي انؼبيشي اإلٌشاٍَخ ( ْٔز  -) املٍٍُلغذ ( ٔاألنوبة كثريح ٌؼشكٓب أثُبء شؼجُب انصبثش ٔثبإلضبكخ اىل انضجبط يٍ خشٌجً ) أكغلٕسد    
 .  أرًثشًٌش يف يزكشارّ ثزغًٍزّ ) علبح ثـذاد ( ٌلزخش ثأصاليّ ٌٔوٕل أَٓى أكضم يٍ خشٌجً عبَذ ْريعذ ٔكهٍخ األسكبٌ انؼشاهٍخ .. ٔانجوٍخ ر



 

 

 ٦٢ص

 

 ث١بْ صبدس ػٓ األِبٔخ اٌؼبِخ 
 ٌٍّؤرّش اٌمِٟٛ اٌؼشثٟ

 
ش ٔطال    ٌُ ٠ؼذ أِبَ املزخبرٌني ػٓ ٔصشح اٌؼشاق، أٞ ررب٠ش ٌزمبػسُٙ. فمذ رأوذ ص٠ف اٌذػبٜٚ األِش٠ى١خ، أْ ادزاللي ِالب ثالني اٌالٕالٙالش٠الٓ لالذ ٘الذ                          
مالذ  ، ٌال   اٌذ٠ّمشاط١خ ٚاٌذفبع ػٓ دمٛق اإلٔسبْ، ثؼذ أْ رىطف ِٓ لجً فطً أوزٚثخ اِزلن اٌؼشاق ألسٍذخ اٌذِبس اٌطبًِ، ٚػللزٗ ثزٕظ١الُ اٌالمالبػالذح      
ٟ ش٠الىال  أظذٝ اٌز٠ٓ ادػٛا اٌذفبع ػٓ اٌذ٠ّمشاط١خ ٚدمٛق اإلٔسبْ، يف ِٛظغ ارٙبَ صش٠خ ثؼذ ٔطش ِٛلغ ٠ٚى١ٍ١ىس، ٚثبئك رؤوذ ظٍٛع االدزاللي األِال    

 ٚٔٛسٞ املبٌىٟ ٚاٌذىِٛخ اإل٠شا١ٔخ، ثبسرىبة جشائُ دشة ظذ اإلٔسب١ٔخ. 
 

١الس  سئال     ْ أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌٛثبئك ال رىّٓ ف١ّب ادزٛرٗ ِٓ ِؼٍِٛبد، ػٓ جشائُ املذزً ٚاملزعبِٕني ِؼٗ، ٚآخش٘ب أدىبَ اإلػذاَ اٌزٟ صالذسد ثالذالك ٔالبئالت           
  ٚ خ، ٚرُ فشض ٠ِٛ٘جٍس اٌٛصساء اٌس١ذ طبسق ػض٠ض، ٚثٍخ ِٓ سفبلٗ. فّب ٠ؼشفٗ اٌؼشال١ْٛ، أورب ثىثري ِّب ٚسد يف رٍه اٌٛثبئك. ٌمذ صٛدس اٌؼشاق، و١بٔب 

 اٌمسّخ اٌطبئف١خ ٚاإلث١ٕخ ػ١ٍٗ، ثّب ٠سُٙ يف رّض٠ك ٚدذرٗ.
 

اإلداسح ١غ ِب ٠ُٙ يف ٘زٖ اٌٛثبئك، ٘ٛ وٛٔٙب صبدسح ػٓ جٙبد ِؼ١ٕخ ِجبضشح ثّب ٠جشٞ ثبٌؼشاق، ِٓ أزٙبوبد صبسخخ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ. ٟٚ٘ رأو١ذ ثزطج 
ش٠الىالٟ،   ألِال األِش٠ى١خ ٌجشائُ اٌذشة، ثّب ٠ٕبلط ٔفٟ  داسح اٌشئ١س جٛسج ثٛش املزىشس ٌٍزمبس٠ش اٌزٟ رصذس٘ب املمبِٚخ اٌؼشال١خ، ػٓ ِّبسسخ اٌجال١الص ا    
        ٟ ذالشة يف    اٌال    ٚامل١ٍ١ط١بد اٌطبئف١خ، ٌٍزؼز٠ت، ٚاسرىبثٙب ٌجشائُ اٌذشة.  ْ ٔطش ٘زٖ اٌزمبس٠ش ٠فزخ أفبلب جذ٠خ، أِبَ أٞ رٛجٗ ملذبوّخ دٌٚال١الخ ملالجالشِال

 اٌؼشاق، أسٛح ثّب فشظزٗ اإلداسح األِش٠ى١خ، ٚدٚي اإلرذبد األٚسٚثٟ، ثّب جشٜ يف ٠ٛغٛسلف١ب اٌسبثمخ، ٚاٌسٛداْ ٚػذد آخش ِٓ اٌذٚي.
 

ض ٌالٙالب     زالؼالش   ْ األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍّؤرّش اٌمِٟٛ اٌؼشثٟ، يف اٌٛلذ اٌزٞ رؼرب ف١ٗ ػٓ غعجٙب ٚاسزٕىبس٘ب، ٌجش٠ّخ ادزلي اٌؼشاق، ٌٚلٔزٙالبوالبد اٌالزالٟ ٠ال         
دالمالٛق      والبد اٌؼشال١ْٛ، ٌز١ٙت ثىً ا١ٌٙئبد اٌذمٛل١خ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ، ٚوً اٌطشفبء اٌؼًّ ػٍٝ رطى١ً ٌجبْ ِسزمٍخ ٌٍزذم١ك يف جشائُ اٌذشة ٚأزٙب

اإلٔسبْ، اٌزٟ اسرىجذ يف اٌؼشاق، ٚسفط ِب رّخط ػٓ االدزلي جٍّخ ٚرفص١ل، ػٍٝ وً األصؼذح، ِٚلدمخ ِالجالشِالٟ اٌالذالشة، ٚجالٍالجالٙالُ ٌالٍالؼالذاٌالخ،                      
  َ ػالذاَ ثالذالك      اإل   ِٚذبوّزُٙ ػٍٝ ِب الرتفٖٛ ِٓ جشائُ. وّب ٔطبٌت ثبإل٠مب  اٌفٛسٞ ٌزٕف١ز األدىبَ اٌجبئشح ثذك اٌٛط١ٕني اٌؼشال١ني، ٚيف ِمذِزٙب أدىالب

 لبدح اٌؼشاق.
 

ش جٕذٞ ِالٓ  آخ ٚٔطبٌت اٌذٚي اٌؼشث١خ ثشفط االػرتا  ثذىِٛخ جبء ثٙب االدزلي ٚػذَ اٌزؼبًِ ِؼٙب ٚٔمً ِمش اٌمّخ اٌؼشث١خ اٌمبدِخ ِٓ ثغذاد دزٝ جلء
 جٕٛد االدزلي ػٓ أسض اٌؼشاق.

 
 شة،رذش٠ش اٌؼشاق، ١ٌس ِّٙخ ٚط١ٕخ فذست، ثً ٘ٛ ِّٙخ ل١ِٛخ ٚ ٔسب١ٔخ رسزذػٟ رصؼ١ذ إٌعبي ٚاٌىفبح ِٓ أجً  ٔجبصٖ، ِٓ لجً وً اٌطشفبء اٌالؼال    

١الؼالٛد ٘الزا      ٌٚال    ٚرجذأ ثشفط اٌؼ١ٍّخ اٌس١بس١خ اٌزٟ رزُ يف ظً االدزلي اٌؼسىشٞ. ٚاالػرتا  ثبملمبِٚخ اٌم١ِٛخ اٌٛط١ٕخ ِّثًل ضشػ١ًب ٌطؼت اٌؼشاق ..   
 اٌجٍذ اٌؼض٠ض دشًا ػشث١ًب ِسزمل.

 
 
 

 األِبٔخ اٌؼبِخ 
 ٌٍّؤرّش اٌمِٟٛ اٌؼشثٟ



 

 

 ٧٢ص

 رمشٚش
 أالف املؼزمهني يؼشظٌٕ نخؽش انزؼزٚت يف انؼشاق

 

 رشعًخ يحًذ انكٛالَٙ
 

شٚكٙ ، يب ثشحٕا ػرشظرخ   أليإٌ ػششاد اٜالف يٍ املؼزمهني يًٍ رحزجضْى انغهؽبد انحكٕيٛخ دٌٔ يحبكًخ، ٔانزٍٚ رى َمم انؼذٚذ يُٓى يؤخشًا يٍ حجض لٕاد االحزالل ا
 ح نهًؼزمهني، ٔغبنرجرًب يف     ملربنخؽش انزؼزٚت ٔغريِ يٍ ظشٔة عٕء املؼبيهخ. رفبصٛم آالف حبالد االػزمبل انمغش٘، ٔأحٛبًَب نؼذح عُٕاد دٌٔ ارٓبو أٔ يحبكًخ، ٔانعشة ا 

 عجٌٕ عشٚخ، الَزضاع اػرتافبد يُٓى ثبإلكشاِ، ٔحبالد االخزفبء انمغش٘. 
 

جٛخ نحمٕق املؼزمهني، ٔلذ يُٓلبل يبنكٕنى عًبسد، يذٚش ثشَبيظ انششق األٔعػ ٔشًبل أفشٚمٛب يف يُظًخ انؼفٕ انذٔنٛخ، إٌ "لٕاد األيٍ انؼشالٛخ يغؤٔنخ ػٍ اَزٓبكبد  
ًُح نٓب ثأٌ رمٕو ثزنك دًَٔب خشٛخ يٍ ػمبة". "ٔيغ رنك، نى رزٕاٌ عهؽبد انٕالٚبد املزحذح، انزٙ ال رًهك عجاًل أفعم ثكضري فًٛب ٚزؼ    ثحمٕق املرؼرزرمرهرني، ػرٍ         هك ع

ٓبكبد، يزخهٛخ ثزنك ػٍ أ٘ َزرغهٛى آالف األشخبص انزٍٚ كبَذ رؼزمهٓى لٕارٓب إىل انغهؽبد انؼشالٛخ كًٛب ٕٚاعٕٓا ْزا اإلسس انضاخش ثغٛبة حكى انمبٌَٕ ٔثبنؼُف ٔاال
يؼزمم، سغرى أٌ ْرزِ        300000ٕ يغؤٔنٛخ نٓب حٛبل انحمٕق اإلَغبَٛخ نٓؤالء." ٔرمذِّس يُظًخ انؼفٕ انذٔنٛخ ػذد املؼزمهني انز٘ رحزجضْى عهؽخ املبنكٙ دٌٔ يحبكًخ ثُح

َُمم لشاثخ  ٍ أٚخ أسلبو دلٛمخ يف ْزا انصذد. ٔ يٍ ْؤالء إىل ٔالٚخ انغهؽبد انؼشالٛخ يٍ حجض انٕالٚبد املزحذح يف أَٜخ األخريح يغ الرتاة يٕػذ  100000انغهؽبد نى رؼه
 إَٓبء لٕارٓب املمبرهخ ثؼط ػًهٛبرٓب يف انؼشاق.

 
ٔحشاط 0ٔاإلٚشاَٛني انؼشالٛني ني ٔيٍ املؼشٔف أٌ ػذح يؼزمهني لذ فبسلٕا انحٛبح يف انحجض، ٔػهٗ يب ٚجذٔ َزٛجخ نهزؼزٚت أٔ غريِ يٍ ظشٔة عٕء املؼبيهخ ػهٗ أٚذ٘ املحمم

 انغجٌٕ، انزٍٚ ٚشفعٌٕ ثصٕسح يُزظًخ رأكٛذ االػزمبل أٔ انحذٚش ػٍ يكبٌ ٔعٕد املؼزمهني ألْبنٛٓى انزٍٚ ٚغأنٌٕ ػُٓى. 
 

، ثغجت َضٚف داخهٙ أػمت ررؼرشظرّ    2010فرباٚش/ شجبغ   13أٔ  12عُخ ٔاملزضٔط ٔاألة ألؼفبل، يف انحجض يف  54إر رٕيف سٚبض يحًذ صبنح انؼمٛجٙ، انجبنغ يٍ انؼًش 
يف أٔاخش عجزًررب/ خ، نعشة يرب ح أدٖ إىل كغش أظالػّ ٔإرالف كجذِ أصُبء انزحمٛك. ٔلجط ػهٗ سٚبض يحًذ صبنح انؼمٛجٙ، ْٕٔ يُزغت عبثك نهمٕاد انخبصخ انؼشالٛ 

 ٔاحزجض يف يشفك نالػزمبل يف املُؽمخ انخعشاء املحصُخ عٛذًا يٍ ثغذاد لجم أٌ ُٚمم إىل عجٍ عش٘ يف يؽبس املضُٗ انمذٚى. 2002أٚهٕل 
 

ارش األدنخ انكبعحخ ػهٗ رٕ ٔٚمٕل يبنكٕنى عًبسد: "نمذ ايزُؼذ انغهؽبد انؼشالٛخ ػهٗ َحٕ يضري نهذْشخ ػٍ ارخبر إعشاءاد فؼبنخ نٕلف انزؼزٚت ٔيؼبلجخ انجُبح، سغى  
نعحبٚب. ٔيرضرم ْرزا         ف ااعزخذايّ". "ٔػهٗ ْزِ انغهؽبد ٔاعت يف أٌ رجش٘ يب ُٚجغٙ يٍ رحمٛمبد ٔأٌ رخعغ انجُبح نهًغبءنخ ٔرمذِّيٓى إىل عبحخ انؼذانخ، ٔأٌ رُص   

 ."انزمبػظ يٍ عبَت انغهؽبد ػٍ ارخبر خؽٕاد يهًٕعخ ٚجؼش ثشعبنخ ٔاظحخ ثأٌ يضم ْزِ االَزٓبكبد يٍ ؼجٛؼخ األيٕس ٔأَّ ال ظري يٍ ركشاسْب
 

. ٔأثهغ ػذح يؼزمهني كبَرٕا   2010يؼزمم سٍْ االحزجبص يف انغجٍ انغش٘ ملؽبس املضُٗ انمذٚى لجم أٌ ٚكشف انُمبة ػٍ ٔعٕدِ يف أثشٚم / َٛغبٌ  400ٔكبٌ يب ٚشثٕ ػهٗ 
ٍ فّٛ يُظًخ انؼفٕ انذٔنٛخ أَٓى كبَٕا سٍْ االػزمبل ثُبء ػهٗ يؼهٕيبد كبرثخ حصهذ ػهٛٓب أعٓضح انغهؽخ يٍ يخربٍٚ عشٚني. ٔأصُب ػزمبنٓى، نى ٚغًح نٓؤالء ء ايحزجضٚ

اع اػرتافبد يُٓى ثزٕسؼٓى َزضثأ٘ ارصبل يغ انؼبنى انخبسعٙ، ثًُٛب رؼشض ثؼعٓى نهزؼزٚت أٔ نغريِ يٍ ظشٔة عٕء املؼبيهخ أصُبء االعزجٕاة، ٔػهٗ يب ْٕ ثبٍد يٍ أعم ا
 يف ػًهٛبد رفجري أٔ عشائى أخشٖ ًٚكٍ أٌ رجش ػهٛٓى ػمٕثخ اإلػذاو.

 
املحممني، ٔأعرب املؼزمهٌٕ ػهرٗ  جم إٌ انزؼزٚت يزفٍش ػهٗ َؽبق ٔاعغ يف انؼشاق الَزضاع "االػرتافبد". ٔيف انؼذٚذ يٍ انحبالد، كبَذ ْزِ "االػرتافبد" يؼذَّح عهفًب يٍ ل    

ٌ لشاءح يب فٛٓب. ٔكضريًا يب رغزخذو االػرتافبد املؼذَّح عهفًب كأدنخ ٔحٛذح ظذ املؼزمهني ػُذيب ٚم ٌ إىل املحبكًخ، ثًب يف رنك يف لعبٚب ذيٕرٕلٛؼٓب ْٔى يؼصٕثٕ انؼُٛني، ٔدٔ
 ًٚكٍ أٌ رصذس ػُٓب أحكبو ثبإلػذاو. 

 
َٓى ٔلؼٕا ػهٛٓب َزٛجخ انزؼزٚت ٔإ حٛش ٔسد أٌ أحكبيًب ثبإلػذاو لذ صذسد ػهٗ يئبد انغجُبء، ٔأٌ ثؼعٓى لذ أػذو، ػمت إداَزٓى اعزُبداً إىل "اػرتافبد" لبنٕا إَٓب يضٔسح

َّنخ يٍ األؼشاف، ٔانصؼك ثبنصذيبد   ٓرشثربئرٛرخ ػرهرٗ األعرضاء            انكأٔ اإلكشاِ. ٔرشًم أعبنٛت انزؼزٚت املزفشٛخ انعشة ثبنكٛجالد ٔثخشاؼٛى املٛبِ، ٔانشجح نفرتاد يؽ
ك انرزرٓرذٚرذ       ؼرشٚر  انحغبعخ يٍ انجغى، ٔركغري األؼشاف، َٔضع أظبفش أصبثغ انٛذٍٚ ٔانمذيني، ٔانخُك ٔإحذاس صمٕة يف انجغى ثبملضمبة، ٔانزؼزٚت انرُرفرغرٙ ػرٍ          

 ثبالغزصبة.



 

 

 ٨٢ص

، ٔرُض األٔايس ػهٗ اإلفساط ػًٍ اػزمهوٕا ؤٌ روٕعوٛوّ         2002إٌ آالف األشخبص يب شانٕا يؼزمهني كرنك زغى طدٔز أٔايس لؼبئٛخ ثئخالء سجٛهٓى سُخ 
 أنف يؼزمم . 130شٓسًا يٍ انمجغ ػهٛٓى ٔثهغ ػدوْى  12االرٓبو إنٛٓى ػمت سزخ أشٓس إىل 

 
، ٔؤٌ أٌ رحظم ػهٗ أٚخ ػًبَوبد  2010ٕٚنٕٛ/رًٕش   15سجني يف  200نمد أكًهذ لٕاد االحزالل األيسٚكٙ رسهٛى عًٛغ يٍ ْى يف حجصْب ثبسزضُبء 

 ػد رؼرٚت أٔ إسبءح يؼبيهخ يٍ لبيذ ثزسهًٛٓى.
 

شسؿخ األيٍ انكسوٚخ. إذ يؼٗ ػوهوٗ     -حبالد االػزمبل نفرتاد يـٕنخ يف كسوسزبٌ انؼساق يٍ لجم "اٜسبٚش" ثؼغ ٔٚسهؾ انزمسٚس انؼٕء كرنك ػهٗ 
 6سُٕاد يُر انوموجوغ ػوهوٛوّ يف                10سُخ ٔاألة نضالصخ أؿفبل، يب ٚسثٕ ػهٗ  52االػزمبل انزؼسفٙ ثال رًٓخ أٔ يحبكًخ نٕنٛد َٕٚس ، انجبنغ يٍ انؼًس 

يف أزثٛم، ػهٗ أٚد٘ زعبل "آسبٚش". ٔثحست ػهى يُظًخ انؼفٕ اندٔنٛخ، فٕٓ املؼزمم انر٘ لؼٗ أؿٕل يودح لوٛود االحوزوجوبش يف                 2000فرباٚس/شجبؽ  
ٔٚمٕل أٌ  رّ. انؼساق ؤٌ يحبكًخ. ٔنى ركزشف ػبئهزّ أَّ يب شال ػهٗ لٛد انحٛبح إال ثؼد صالس سُٕاد يٍ اخزفبئّ، حني ػسفذ ثبػزمبنّ ٔرًكُذ يٍ شٚبز 

احزجبعًب ػهٗ اسزًساز اػزمبنّ. ٔال     2002ٕٚيًب يف  45ٔنٛد َٕٚس اَّ لد رؼسع نهزؼرٚت ٔٔػغ يف انحجس االَفساو٘ يُر إػالَّ إػساثًب ػٍ انـؼبو واو 
 ٚصال يحزجصًا يف املمس انسئٛسٙ "ٜسبٚش" يف أزثٛم حزٗ انٕٛو. 

 
بد ٔاخززى يبنكٕنى سًبزد ثبنمٕل: "ٚزؼني ػهٗ انسهـبد انؼسالٛخ ارخبذ رداثري طبزيخ ٔحبسًخ اٌٜ يغ اسزكًبل رسهى انسوجوٌٕ يوٍ لوٕاد انوٕالٚو              

ٌ رٕلف انزؼرٚوت  ك أاملزحدح، ٔػهٛٓب أٌ رظٓس اإلزاوح انسٛبسٛخ انالشيخ الحرتاو انحمٕق انسٛبسٛخ نجًٛغ انؼسالٛني، ؿجمًب نٕاعجبرٓب اندٔنٛخ، ٔػهٛٓب كرن
 ٔغريِ يٍ ػسٔة االَزٓبكبد انجسًٛخ نحمٕق املؼزمهني املزفشٛخ حزٗ انٕٛو".

 
، فوٛوزوٕعوت       كًوخ "أيب املؼزمهني انرٍٚ يب ثسحٕا يحزجصٍٚ يُر فرتاد ؿٕٚهخ ؤٌ أٌ ٕٚعّ إنٛٓى االرٓبو ثجسو عُبئٙ يؼرتف ثّ، ٔؤٌ أٌ ٚمديٕا إىل املحب 

 ثبإلػداو." كبواإلفساط ػُٓى أٔ رمدٚٓى نهًحبكًخ ػهٗ ٔعّ انسسػخ، يغ انزمٛد انزبو ثبملؼبٚري اندٔنٛخ نهًحبكًخ انؼبونخ، ٔؤٌ انهجٕء إىل فسع أ٘ أح

 

 يظبوزح حسٚخ انظحبفخ ٔانرتٔٚظ نضمبفخ االحزالل
 سؼٛد سبنى انخفبعٙ

 

رٓى ثوحوم   ازاَؼمذ أثٕاق املحزهني ٔػًالئٓى إَبء انهٛم ٔأؿساف انُٓبز ػٍ حسٚخ انظحبفخ ٔانظحفٛني ْٔٙ انزٙ اسزٓدفزٓى يغ أٔىل لرائف املحزهني ٔلس
ٔنوخ  انود ٔشازح اإلػالو ٔإٚمبف إطداز انظحف انٕؿُٛخ انزٙ يضهذ أزٔع طٛغ األواء انظحفٙ املهزصو ٔاندًٚمساؿٙ يف اٌ فمد كبَوذ أثوٕاة َومود ؤائوس              

يفزٕحخ ػهٗ يظساػٛٓب يف رهك انظحف  ٔكبَذ رهمٗ انزجبٔة يٍ أػهٗ انمٛبواد نضٕزح انجؼش ٔكضريا يب خؾ انسفٛوك انشوٓوٛود طوداو حسوني ثوٛودِ                 
لوخ  ظوبو انكسًٚخ اإلعساءاد انزٙ رحبست املسٛئني ٔرُظف املظهٕيني ٔرسفغ انحٛف ػُٓى ٔلد عسٖ يف ظم  االحزالل رغٛٛت انظحبفخ انٕؿُٛخ انحوسح ان   

ٛبل كوًوب   غزثبسزجدانٓب ثبنظحف انظفساء طحف األكبذٚت ٔاإلصبزح املجزرنخ انزٙ ال ٚمسأْب احد ٔرؼسع انظحفٌٕٛ انٕؿٌُٕٛ اىل أثشغ طٛغ االػزمبل ٔاال
ة يف   كوزوب  يٕزسذ  أثشغ طٛغ انمسس ػهٗ انظحف ٔانفؼبئٛبد ػُد يًبزسزٓب انُمد ٔنٕ   ثحدٔوِ اندَٛب كًب طبوز املحزهٌٕ االرحبو انؼبو نودوثوبء ٔانو     

خ أيسٚكٛوب  ٕعٓانؼساق َٔظجٕا ػًالئٓى يف زئبسزّ ٔانرٍٚ يب فزئٕا يغ ثؼغ انـبزئني ٔانغسثبء ػٍ األوة ٔانضمبفخ ٕٚاطهٌٕ انظٕٓز يف أحدٖ املحـبد امل
ٔنٓب يكزجٓب انُبشؾ يف انؼساق ٔٚؼمدٌٔ انُدٔاد انزٙ ُٚٓبنٌٕ فٛٓب ثبنشزبئى انسخٛظخ ػهٗ انضموبفوخ انوؼوسثوٛوخ         ) انحسح (   ٔانزٙ رجش يٍ ٔاشُـٍ ثبسى 

انؼسة ثم زاح بة ٔاألوة انؼسثٙ ٔاألوثبء ٔانكزبة انؼسة ٔػهٗ  ارحبوْى انؼبو ألَّ زفغ ازرجبؽ يٍ ٚسًَٕٓى أوثبء ثسًٚس  ثبالرحبو انؼبو ندوثبء ٔانكز
ثغري انٕؿُني ٔاسزوٓوصأ   ) ثسًٚس (   ْؤالء ثبنُٛم يٍ انٕٓٚخ انؼسثٛخ نهؼساق ٔرجبسس زلٛغ يٍ ثُٛٓى ػهٗ  انزظبْس ثبنٕؿُٛخ ٔاسزغسة يٍ ػدْى أ٘ أوثبء 

نزٙ أشبػزوٓوب   خ اثًٍ ٚؼد انؼًم يف ظم االحزالل  ٔحًبٚزّ ثأَّ خسٔط ػٍ انٕؿُٛخ ْٔكرا ٚسٔعٌٕ ػهُب نضمبفخ االحزالل ثبنؼد يٍ انضمبفخ انٕؿُٛخ ٔانمٕيٛ
 .) انمهى ٔانجُدلٛخ  فْٕخ ٔاحدح ( صٕزح انجؼش يف انؼساق ٔانزٙ ررتسخ عرٔزْب يف أرٌٕ يسريح انجٓبو ٔانزحسٚس ٔانزأكٛد ػهٗ حمٛمخ 



 

 

 ٩٢ص

ٍِ انشَِّحِٛى ًَ ِّ انشَّْح  ِتْغِى انّه

َٕ َأْخَثاَسُكْى ) ََْثُه َٔ  ٍَ َٔانصَّاِتِشٚ ُُْكْى  ٍَ ِي ِِْذٚ ًَُجا ََْؼَهَى اْن ََُّكْى َحرَّٗ  َٕ َُْثُه  ( ََٔن

 صذق اهلل انؼظٛى                                                                                                         

 ذصشٚح 
 

انؼانى اجًغ ٔانز٘ أصبثبح     ٛذ كُا لذ أكذَا ٔتٕلد يثكش يٍ اٌ أيريكا فشهد تؼذ غضْٔا ٔذذيريْا ٔاحرالنٓا نهؼشاق تًحأنح ألُاع انشأ٘ انؼاو انشعًٙ ٔانشؼثٙ ػهٗ صؼ
ُمغ انٓضًٚح ذجش أرٚال يغرَالًا ػهٛٓا تغثة كزتٓا ٔذضٔٚشْا نهحمائك ٔضحكٓا ػهٗ رلٌٕ انؼانى  , ٔعشػاٌ يا خاب فأنٓا ٔاَمهة انغحش ػهٗ انغاحش ْٔاْٙ انٕٛو يف  

يذِ ْٙ ذثحث ػبٍ حبجب         ُز انخٛثح ٔذهؼك جشاحٓا ٔيغهٕب يُٓا أٌ ذمُغ انؼانى تًغٕؽ ) يؼمٕل! ( نرربٚش جشًٚح غضْٔا غري انششػٙ ٔغري انمإََٙ نهؼشاق , ٔاٌٜ ٔي    
لايد تًحأالخ نرشّٕٚ صبٕسج     كأيربساخ ٔاْٛح إللُاع ْزا املذ املرصاػذ ضذْا انُالى ػهٛٓا . ٔلذ عثك اٌ لهُا ٔأػهُا تأٌ يصادس ػهًٛح يٕثٕلح خريِ أخربذُا تأٌ أيري 

ذضحٛبح ! يبٍ أجبم            يُاانشئٛظ ْٕٔ حٛا ٔعرمٕو تًحأالخ سخٛصح تائغح نرشّٕٚ صٕسذّ ٔصٕسج سفالّ ٔسجانّ األٔفٛاء ْٕٔ شٓٛذا , نرمٕل نهؼانى ْاَحٍ أَجضَا ٔلذ 
 ! ( ٔاعرثذنُا رنك ) تانذًٚمشاعٛح ( .ٚح ذخهٛص انشؼة انؼشالٙ يٍ ) انذكراذٕس

 
 انبُبظباو انبٕعبُبٙ           ء يفٔألجم رنك عرمٕو ترشّٕٚ انصٕسج انُاصؼح نكم انشجال األٔفٛاء املخهصني نهشئٛظ ٔنهؼشاق ٔعرغرٓذف ذحذٚذا تؼض انشجال املخهصني األٔفٛا
اء ْٔى سجال ْبٛب بح    شٓذانغاتك ٔكزنك عرغرٓذف أٚضا ٔتشكم يكثف انشجال األٔفٛاء املضحني تانغانٙ ٔانُفٛظ انزٍٚ رادٔا تأسٔاحٓى ٔأَفغٓى ٔلذيٕا لشتاَا يٍ ان
ٔيُٓٛا ٔاجبربًباػبٛبا          عٛاانذفاع ٔيٍ يؼٓى يٍ انضيالء األفاضم ٔعٛرى انرتكٛض ػهٗ سئٛظ ْٛ ح انذفاع نرشّٕٚ انصٕسج ٔخهك حانّ يٍ انشٚثح ٔانشك  تم ٔذغمغّٛ عٛا

 ٔخهك انشك  تّ ٔتضيالئّ نمرم انحمٛمح تؼذ ذشٕٚٓٓا .
 

رٓا انشؼٕاء يُز صذٔس حًهٔلذ أكذَا تاٌ أيريكا ٔكم انذٔائش املؼادٚح ٔاملشثْٕح عرغرخذو ػًالء ٔيشثْٕني ٔضؼاف َفٕط يأجٕسٍٚ نرُفٛز غشضٓا انذَٙء ٔفؼال تذأخ 
كبرباب ٔسجبال مػبالو         ٖ نب   يزكشاخ انشئٛظ انشفٕٚح ٔخاصح يا ٚرؼهك ترثثٛد انششػٛح ٔفما نهُظاو انذاخهٙ ٔساحد ْٙ ٔيٍ خإَا انؼٕٓد َٔكصٕا املٕاثٛك تذفغ انششأ
ظ انخانذ ٔكزنك ذغال شئٛٔأصحاب َفٕط ضؼٛفح ٔػًالء ياسلني نمرم انحمٛمح ٔخهظ األٔساق ٔشك انصفٕف . ْٔاْٙ انحًهح انظاملح ذغال سيٕص ٔسجال أٔفٛاء يٍ سفاق ان

ٔانرضٔٚبش نبمبهبة       ّٚ سئٛظ ْٛ ح انذفاع ػٍ انشئٛظ انشٓٛذ ٔتغشق ٔآنٛاخ ٔٔعائم يخرهفح ٔخثٛثح تؼضٓا يرذاخال يغ انصف انٕعُٙ ْٔٙ اخغش حهماخ انرأيش ٔانرشٕ
ٚأذٙ انربضايبا أدتبٛبا يبُبا           َا انحمائك سأعا ػهٗ ػمة ٔسغى انرضايُا تؼذو انشد ٔذجاْم ذهك األصٕاخ انُكشج أٚا كاٌ يصذسْا ٔدٔافؼٓا ٔانجٓاخ انرٙ ذمف خهفٓا ٔػذو سد

سيٕصِ عهثا , ٔنكٍ تبؼبذ اٌ        ق ٔٔاعرجاتح نكم َذاءاخ انخريٍٚ ٔانرٙ ذغهة يُا ػذو االَجشاس نهشد  كٙ ال َذخم يف دائشج انرٓاذش انشخٛص ٔنكٙ ال َؤثش ػهٗ سيضٚح انؼشا
ّ يٍ ػهٗ ظٓش تؼض املٕالغ االنكرتَٔٛح امل ْٕح ٔاملغشضح ٔيفادْا يٍ شثٔصهد انحًهح  حذا ال ًٚكٍ يؼّ انغكٕخ ػهٗ ذهك اإلعاءاخ املرؼًذج ٔخاصح يا ذى  َششِ ٔذذأن
يكشٕف ال صحح نّ مال يف ٛم مَُا صشحُا  تأَُا عُمٕو  تإػالٌ اعى ) لائذ جذٚذ ! ( نهؼشاق حغة صػًٓى يف كراب يضػٕو لادو .. َمٕل ْٕ ادػاء يحم افرتاء ٔكزب ٔذغث     
ٙ .. الٌ انجًٛغ ٚؼشف اٌ انشئٛظ انشٓٛذ لذ اتهغُا ٔصٛرّ ٔفما نهذعرٕس انش ٍ ٔاملشثْٕني ٔػًالء األجُث ٔانُظاو انذاخهٙ تأٌ انغٛذ  شػٙػمٕل ٔيخٛهح املجاَني ٔانحالذٚ
ى كم املبحبأالخ انبشخبٛبصبح         سغ ػضج اتشاْٛى ْٕ انمائذ انششػٙ ٔلذ أػهُا رنك تال يٕاستح ٔال يجايهح يف كراب املزكشاخ ٔنٍ َكٌٕ شٕٓد صٔس أياو انراسٚخ انز٘ ال ٚشحى

 ٔنزنك ذى اعرٓذافُا تحًهح يغشضح ٔالصاند ٔنٍ ذُال يُا مال يضٚذا يٍ انصرب ٔانثثاخ ٔاالحرغاب تؼٌٕ اهلل .
 

 أٚٓا األخٕج
فإَُا عُمبٕو ْبزِ      صذدمَُا يف انٕلد انز٘ َُفٙ َفٛا لاعؼا ػذو ذصشٚحُا ػٍ مػالٌ لائذ جذٚذ !! حغة صػى يٍ صػى رنك َٔرحذٖ يٍ ٚثثد أ٘ ذصشٚح نُا يف ْزا ان  

ٚبُبغبة نبُبا غبري ْبزا                 شٚحاملشج تًماضاج كم يٍ َشش أٔ ذذأل ْزِ املضاػى أٔ غريْا نرشّٕٚ انصٕسج أٔ يًٍ كاٌ يصذسا أٔ يشٔجا نٓا  ٔأَُا غري يغؤٔنني ػٍ أ٘ ذص
 انرصشٚح تؼذ اَمغاع  أٔ ػذو  ذؼاط يغ املٕالغ االنكرتَٔٛح  أٔ حرٗ انصحافح  ٔيُز يذِ نٛغد تانمصريج .

 
 ٔاهلل اكرب ٔنٛخغأ كم يفرت أثٛى .

 خهٛم انذنًٛٙ
 سئٛظ ْٛ ح انذفاع ػٍ انشئٛظ انخانذ صذاو حغني

 ٔكافح األعشٖ ٔاملؼرمهني يف انؼشاق



 

 

 ٠٣ص

 ٠ب صبحبَََ اٌؼ١َذ٠ٓ

 اٌشبػش اٌؼشبٟ اٌىبري ػبذ اٌشصاق ػبذ اٌٛاحذ

َّْش اٌمصبئِذ ّّ دِٟ الَحَٙجُغ   ُػ
َُ ٌٙب، ٚأَٔج آَّطٍَــُغ  َٚطٕٟ اٌخخـب

ًّٔـب َِؼًب َفىأ  َفإرا َرَوشُحُىّب 
ًّــــــُغ َِ ُوٍٙب َحَخَج ُُ آَّىـبِس َّــ  ِلـ
َٞ والُوّب ِّٙب ٍُِ َٚ  َفأٔب اٌـ ألُٛي .. 

َّــُغ ِْ ،عـبٍج ٠َغ ًُ اٌىٛ ُْ، و  ٚاٌىٛ
ُٗ َٔ ٌِغب َٚ  ، ُٗ ََٚشَّغ َْ اٌؼشاَق ،   أ

َّٓ ال ٠َـخَشــــُغ؟! َِؼًب ، َف  َْ ٍَّـٛ  ََحَى
 

ًٍ ١ََٙئِت ساِحـ ُٕ٘ب ِب  ُُ  ٠برا آُّم١
ًُ اٌـ بِِمٍِٛبٕب ٠ََخَشبََــــُغ  ٚاٌـشاِحــ

َِٙه حبِعشًا َٚج ٠ََٚبمٝ َضُٛء   َحبمٝ ،
ُٗ شـٌّٛط َحغــَطــُغ ٌَ  َػَذَد اٌِغٕنِي 

ٍَ داَسٌة َحؼٍُٛ ِبٙـب ًِ ػب  فــٟ ُو
ِٙـــَه َضــٛؤ٘ب ٠ََخَضــشَََُع َٛج ٌِ  َشٌّظ ، 

ََِجَشٌة ٍَ ، ٚأَج   ػبِــــًب ػٍٝ ػـب
َّــُغ  َحّٕــٛ ، ٚآالُف اٌَىٛاِوــِب َحٍـ

 
 ّّ حنِي ِضٍُغ اأَلسضِِ َبؼَذَن ٠َٕحٕٟ
ًٌ اعــَفــُغ  َٚجؼًب ,ُٚصبُح إٌبِط ١ٌ

َٔٙــــب َْ ادَسَوـج اٌؼشٚبُت ِا  اال
َْ ُبىــبَء٘ب ال ٠ََٕفــــُغ!  ُسِصَئْج، ٚأ
َٓ ٌٟ ِبَه َع١ِذٞ ، ِٚدِبؤٔب  ِِٓ أ٠
ًُ لٍِٛبٕب َحَخَصــَذُع؟  َحجـــشٞ ، ٚو
َٓ ٌٟ ِبَه ٚاٌؼشَٚبـُت وٍُٙب  ِِٓ ا٠
ُّٙب ٠ََخَمَطــُغ؟ ٌَح ََٚغَضُة   َحبىــٟ ، 

 
ٌَّب َحَجَشأ ٚاِحـــٌذ  ٌَٛ وَٕج أَج 
َٔصَٕـُغ؟ ْْ ٠َغأَي اٌببلني: ِبرا   أ
ِٗ َِ اٌؼشاِق َج١ِّؼـــــ ُٗ ِبَذ  ألَجبَخ

َِِت أَٚعـُغ! َْ اٌَطش٠َك إّْ اٌَىشا  أ
 أِب اٌؼشاُق فأَٔج أدسٜ عـ١ِِّذٞ
َِـُت َحضَسع ُّ ٠ُِّطـُش ، ٚاٌَىشا  اٌذَّ

ُٗ  ٌٛ ال ِدِــبُء َب١َٕه َحغمٟ ُحشَب
ٍَْمـــُغ َّ األسَض لـبّع َب  ٌَحِغـبَج أ
ِ٘ــــُ ُٔزِٚس  َّ َْ و َْ ٠َُفٛ  األوَشِٛ
َٚلَُّؼٛا ! َْ ػٍٝ اٌذ١ََِّّٔت   ٚاألَٔزٌٛ
ُٗ َّ َج١ُّؼــــــ ُ٘ َْ َعٛاُد َْ بب  ا٢
ٍَفَّـــُغ ِٗ َحَخ َِٚبِب  ، ُٖ  ٘زٞ اٌٛجٛ
ِِٓ ِخغَّـــٍت  ََٚحؼبَلَبْج فإرا ِبٙب 

ِِٓ اٌثَّبٟٔ أخـظ ٚأبَشـُغ  ٌٗ  َْٚجــ
 

ُِشَٚءًة ًُّ ِروَشَن ٠بَػض٠ـــــُض   أُلِج
ُِِٛحَشــٍت ِبٙب أَحــَزسَُّع  ِّ  ػضـٓ أ

ًْ أَح١ُج ّّٚ َدِٟ  أٔب ٌغُج أبىٟ،َب
ُٗ ٚاٌشُّضَُّغ  جـــبَء اٌؼشاُق،ٚش١ُٛخ
 جـبَءث َجّب٘رُي اٌؼشٚبِت وُّٙـب

َُّغ َّ ٘زا آَّج ُٙ ِِٕ  َحغؼٝ ِؼٟ .. 
 ٌَِخمَٛي ٠بَسَِض اٌؼشَٚبـِت ػ١ُذٔب

ََٔخَفجَّــُغ  ٘زا .. ّّٚ األػ١ـبِد ال
 

َٛ ػ١ُذ أِجبِد اٌشُّجٌَِٛت وِّٙب ٘ 
َُٚع َُ األَػضُّ األس ِٗ صـــذا  ٠ُح١١ـــ
َِٙبَبًت .. ُُ ًُ اٌَؼظ١  ٠ب ا٠ُّٙب اٌشَُّج
١ََٕه ال أَحَطَّــــــُغ ِّٟ إّْ َػ١  أ
ِّٙــب ْْ ُأَحذَِّق ف١ ِّٟ ُأحبِرُس أ  إ

ٌُِجشأحٟ َحَخَشـــفَّـُغ!  حخٝ ٚأٔــَج 
ِّٙب ،ٌىَّٕــٟ ُّ آُّشَٚءِة ف١  و

ُّ آََّحبَِّت بٟ َفّبرا أصَٕـُغ؟!  وــ
 

َّّــــب  َػََّّخٕٟ أاّل أخبَفَه ،إ
َُِغ! َِٙه َحذ َٛجـ ٌِ  َػ١ٕٟ إرا ٔظــَشْث 

َّٟٕ ُِشَٚءًة؟.. أَ أ َِٙبَبًت ؟.. أ  أ
َُّع؟! ُِؼـٟ َحَخــَط َْٔخ ُحبِّـٟ أد ْْ أ  إ

 



 

 

 ١٣ص

َِــَه صبٌِذ ،ٌىَّٕٟ  َفأٔب أِب
ُٔٙب َرَزَفــشَُّع  ثٟ غبَثـــٌخ أغصب

١ًَُّّ٘ب..ُٚأف١ُك وٟ  َرٍَزفُّ َحٌَٛه 
ٍُـُغ! َّ االضـ ُ٘ ُّذُّ َْ َر  أِجَذ اٌغصــٛ
 ٚأسٜ َششا١٠ٕٟ ٚأِٚسَدرٟ ػٍٝ
ِِـــــــاًل َرَزَضشَُّع! َّ أٔب ِٙ  أٚساِل
 ٠بَس١ـِّذٞ ،َػََّّزٕٟ أْ أدَّسٞ

َٛلَُّغ  ثبٌُحـتِّ ِب أخشٝ ، ِٚب أَر
 

ِِٓ ٔفسٟ َٚ  ، ًٜ َِذ  فَجٍغُذ َِٕه 
ُّٙبامَلسبُساألَٔصُغ َٕ ًٜ اٌُحتُّ َث١  َِذ

 َٚػٍٝ حضٛسَن ٚاٌغ١بِة لصبئذٞ
 أجشاُسٙب َلْشَع اٌَىٕبئِس َرمــَشُع!
َِٓ ًُّ ِروَشَن َس١ِّذٞ َػٓ ِرْوَش   ُٚأِج

َّ ِوْجَشَن ٠َشـَفُغ  َسَمطٛا ،ُٚػـزسٞ أ
ُُٙ ُ٘ َِٔس اٌُغضاِح ٚجٛ  أٚالء ّّ َد
َّـــــُغ ٌٍَخ َرَزَم َٔزا َٚ  ِِٓ ِخسَّـــٍخ،

 
ِٔمٟ ُِؼب  ِب ُلٍُذ ِشؼشًا،ٚاٌؼشاُق 

ُ٘ـــُ ِثَذِٟ َػمـبسُة َرٍَسـُغ َٚ  إاّل 
ُِش١ًٕب أحُشّّ  ُُ ُ٘  َف١َجُٟء ِرْوُش

 َحزٝ ُأِحـــــسَّ ثأحُشّّ َرَزٛجَّــُغ!
ِٖ ََٚسِـِض  فأػُٛد ُأِِسُه ثبٌؼشاِق 
ُْ اٌشِّؼَش ال ٠ََزَضػــَضُع ِٔفًب أصـٛ  أ

ُٗ اٌذُّٔب  اهلَل ٠ب٘ـزا .. أَرَٕزِج
َِّه ؟.. و١َف ال ٠ََزَشفََُّغ َّٙبَثِخ اس ٌِ 

 
َِٓ  ِّ  َِٓ ٠ََٕزخٟ ِثَه ػبِصفًب ػٓ و

ََّه أْســَشُع؟ ْٙ َّ َسـ َّٝ إ١ٌَه ، أل ْٕ ٠ُ 
ََّخ َصُٛرـــٙب ََٛرَه اٌَؼظ١ َْٔخ  َّ  َٚأل

ََٚس١َفَه ّّ اٌشَّذاِئِذ ألَطُغ!  أػٍٝ، 
َٛسٜ ًَْء اٌَح١بَرنِي أَفَشدَد ػٓ اٌ ِِ 
ٍَُه األَػـــضُّ األسفـُغ ََّٔه اٌَف  ّّ أ
ََّٔه األٌَُك اٌزٞ ال٠ََٕطفـــٟ  َِٚثب
َْٔه األَسُق اٌزٞ ال٠ََٙجـــــُغ!  َِٚثـأ

ِّ لصبئذٞ َٛ و ْ٘  ٠بَس١ِّذٞ .. ٠بَص
ُِْزــَشُع  َٟ ٍَّٟ َوَمٍــج ِٗ َل َِٓ ث  ٠ب
ٌِزا حشّّٚ حنَي أوُزُت وُّٙـب َٚ 

َّ ُرَشـؼِشـُغ ُٙ ُِ  فـَٛق اٌسُّـطِٛس ٔجٛ
َّزٟ ِّذُّ َػض٠  أٔب َِٕه أثمٝ أسَز
َّب اٌؼشاُق ،َففٟ َدِٟ ٠ََزَشػـَشُع  أ
ِِخًب، أٚ َدجًٍَخ َٔخاًل شب  فأصرُب 
َّـُغ  َرجــشٞ ُصالاًل ، أٚ ُفشارًب ٠َج

 
ّّ َٓ ََٚثَٛسِح اٌِؼشش٠  َثنَي اٌُحَسنِي 
َِؼب١ٔٙب ..ُحس١ًٕب ٠َمــَشُع  أسّٝ 

٠ََٚص١ـُح : ال  ،ِٗ  أثٛاَثٕب ِثذِبِئ
ََٚضـّرُيُوُ ال ٠َفـــَضُع؟! َِزٝ   حزـٝ 

َّْذ آثبؤُوُ ًِ أٌٍف أسٍَ  ِِٓ َلْج
ٌٍِزِّئـبِة، ٚأسـَشػٛا َِّح  ُُّٕج  َث١َذ اٌ
ََ ٘ب أُزُ َوّب ُِٙ .. ٚا١ٌَٛ َٛالِئ ٌِ 

َّٓ ُِٕىـُ أَريُّ ٚأفَجـُغ؟!  َفَؼٍٛا، َف
 

ِِٓ َوشَثال  ُٗ َُّغ َصَٛر ِّٟ ألس  إ
 ٠َؼٍُٛ ، ٚأفِئَذُح اٌُذٔب َرَزَخَّــُغ:

ِِٓ َدِٟ َٚ ََ اٌؼشاِق ،   ٠بسبِفحنَي َد
َِٗ َرَزّجـــــــشُع ُٗ ،ألِش٠ىب ِث ُِ  َد

ٌِىالِثٙـب ِّ االسِض ، أٚ   ١ٌَِِٙٛد و
 ال َرسَزحٟ ِٕىُ ، ٚال َرَزــــٛسَُّع
َّشًَّح ُأخشٜ؟؟ .. ٌٚٓ ٠ََزَسَّٕٛا  أَف
ْٓ ٠ََزَشــ١َُّؼٛا ٌَ َٚ  أٚغبُد أِش٠ىب ،

 
َُ٘ت س٠ُحُىُ  ٌىَُّىُ أُٔزُ َسَزز
ٌَُىـــــُ َرَزَمطَّـُغ! ُّ آِصَشٍح   إْر ُو

ِٖ  ٠بصبِحَت اٌؼ١َذ٠ٓ .. ػ١ُذ ٚجِٛد
َْٔجًّب ٠َسَطـــُغ ِٖ هلِل   َٚصؼـــــِٛد
ُٗ ٌَ َٔسؼٝ  ٌٌِث   أثِشْش ، َفؼ١ٌذ ثب

َُّع! ُٖ ٠ََزَضـ ِِأل َِٚط١ُجـــــَه   ٠أرٟ 



 

 

 ٢٣ص

  

 ِصطٍحاخ ِٚفا١ُ٘ فىش٠ح ٚس١اس١ح
 

ٟ مرِٛر  ذٛاصً اٌثٛسج ذمذ٠ُ ٘زٖ اٌضا٠ٚح اٌرٟ ذؼشض ذؼش٠فاخ تثؼط املصطٍحاخ ٚاملفا١ُ٘ اٌفىش٠ح ٚاٌس١اس١ح املسرماج ِٓ ِؼني اٌفىرش اٌرٛيرٕرٟ ٚاٌر         
اذرٙرا لترً       ث١مٚاإلٔسأٟ ٚاٌرٟ ال ذّثً تاٌعشٚسج ذؼش٠فا تؼث١ا ٔص١ا ٚئّٔا ٟ٘ لش٠ثح ِٓ فىش اٌحضب ٚػم١ذج اٌثؼث ٚئسرتاذ١ج١رٗ اٌس١اس١ح ِٚٛالفٗ ٚذط

 اْ تؼعٙا ٠ؼرب ذؼثريا دل١ما ٚشاِال ػٓ ِٛلف اٌحضب ٚسؤ٠رٗ اٌفىش٠ح ٚاإلسرتاذ١ج١ح ل
 

ػَّٛ أتٕاء  شؼثٕا ً ٚٚذٙذف ٘زٖ اٌضا٠ٚح اىل أغٕاء ثمافح املٕاظٍني اٌثؼث١ني ٚاملجا٘ذ٠ٓ ٚػَّٛ اٌٛيٕني اٌؼشال١ني ٚاملٕاظٍني اٌؼشب املٕا٘عني ٌالحرالي ت
ض٠ر١رف   اٌررر  املجا٘ذ اٌصاتش ٌٚرىٓ ٌُٙ خري ِؼني يف ظً اٌرش٠ٛٗ اٌفىشٞ ٚاٌس١اسٟ ٚاٌثمايف ٚاإلػالِٟ اٌزٞ ٠ّاسسٗ املحرٍْٛ ٚػّالئُٙ يف أتشغ صٛس   

ّرا ٠رٕرري      ٚتر    ٚاٌرع١ًٍ تّا ٠ساػذ ٘إالء ػٍٝ ذٕف١ز ِخططاذُٙ اٌرذِري٠ح ظذ اٌؼشاق ٚاالِح رٌه اْ فىشٔا ٚػم١ذذٕا اٌرٟ ّ٘ا ٔربا ِّاسساذٕا اٌس١اس١ح
ادٞ ٔمذَ ٌىرُ  ٌجٙيش٠مّٙا ٠ٍّّٚٙٙا اٌؼضَ ػٍٝ اْ ذىْٛ يف املساساخ اٌصائثح ٚاٌخريج ٌثٍٛؽ أ٘ذافٙا اٌٛي١ٕح ٚاٌم١ِٛح اٌخريج  ٚيف ٘زا اٌس١اق اٌفىشٞ ا

اٌزٞ ٠سرٙرُ يف       ٚ  أ٠ٙا املجا٘ذْٚ اٌثؼث١ْٛ ٚأتٕاء شؼثٕا األتٟ يف ٘زا اٌؼذد ِٓ جش٠ذذىُ املجا٘ذج ) اٌثٛسج (  ِصطٍح ِٚفَٙٛ ) اٌذ٠ّمشاي١ح املشوض٠ح (    
 ذؼض٠ض اٌٛػٟ اٌرٕظ١ّٟ ٚاملّاسساخ اٌرٕظ١ّ١ح اٌصائثح ٌٍّٕاظٍني اٌثؼث١ني

 
 اٌذ٠ّمشاي١ح املشوض٠ح

 
شرتاو١رح  االاْ اٌذ٠ّمشاي١ح املشوض٠ح ٟ٘ ِفَٙٛ خاص تحضب اٌثؼث اٌؼشتٟ االشرتاوٟ ٌٍؼاللح اٌجذ١ٌح ٚاٌح٠ٛ١ح تني أ٘ذاف اٌحضب يف اٌٛحذج ٚاٌحش٠ح ٚ
ٛر أ٠را    ٔرفر   ٚاٌث١ٕح اٌرٕظ١ّ١ح ٌٍحضب فاٌحش٠ح ٟ٘ احذ األ٘ذاف األساس١ح اٌثالثح اٌرٟ ذرّحٛس حٌٛٙا ٔعاي اٌثؼث ٟٚ٘ ذؼٕٟ حش٠ح اٌٛيٓ اٌؼشتٟ ِٓ وً

 ٓ فمش ٚاٌؼرٛص  اٌ واْ ٔٛع ٘زا إٌفٛر ػسىش٠ا أَ س١اس١ا أَ الرصاد٠ا أَ ثماف١ا لٚاٌحش٠ح أ٠عا ٟ٘ حش٠ح املٛايٓ ٚذؼٕٟ ذحشسٖ اٌس١اسٟ وّا ذؼٕٟ ذحشسٖ ِ
اور١رح ( يف        شررت ٚاأل١ِح لل ٚذحش٠ش ٌمذساذٗ ِٓ ل١ٛد اٌرخٍف ٚالتذ ٌٍحضب  ِٓ اْ ٠رّثً ٘زا اٌٙذف ) اٌحش٠ح ( وّا ٠رّثً اٌٙذفني ا٢خش٠ٓ ) اٌرٛحرذج ٚاال         
فاٌحضب اٌرزٞ   ١ٍحذى٠ٕٛٗ اٌذاخٍٟ ٚ٘ٛ ِا ٠ؼرب ػٕٗ تاٌؼاللح تني أ٘ذاف اٌحضب ٚاٌث١ٕح اٌرٕظ١ّ١ح فاٌذ٠ّمشاي١ح املشوض٠ح ٟ٘ اٌحش٠ح يف ح١اج اٌحضب اٌذاخ

اإلتذاع ٚيف  يف ٠ذػٛ ٌٍرحشس ٠ٕٚاظً ِٓ اجً رٌه التذ اْ ٠طثك اٌحش٠ح يف ح١اذٗ اٌذاخ١ٍح ٚاٌذ٠ّمشاي١ح املشوض٠ح ذؼٕٟ حش٠ح األفشاد املٕع٠ٛٓ يف اٌحضب
اَ اٌرؼثري ٚيف ِّاسسح حمٛلُٙ وّٕاظٍني أحشاس يف صفٛف اٌحضب ٚيف اٌحصٛي ػٍٝ األدٚاس اٌحضت١ح ٚفك ػطائُٙ ٚلذساذرٙرُ ٚيف ئيراس الئرحرح اٌرٕرظر                

 اٌذاخٍٟ ٌٍحضب ل
 

شورض٠رح   املر اْ املٕاظً اٌثؼثٟ يف صفٛف اٌحضب ١ٌس ِرٍم١ا فحسة ١ٌٚس ٘ٛ آٌٗ ِٕفزٖ تاٌرأو١ذ ئّٔا ٘ٛ فاػً ِٚثذع ٚئٔساْ ِٕاظً ٚذمَٛ اٌذ٠ّمشاي١ح 
 ػٍٝ األسس اٌرا١ٌح :

 
 ل أرخاب أٚىل اٌحٍماخ اٌم١اد٠ح ِٓ اٌمٛاػذ ٚأثثاق اٌرسٍسً األػٍٝ اٌالحك ل1
 ل خعٛع اٌم١اداخ األدٔٝ ٌألػٍٝ ل2
 ل خعٛع األل١ٍح ٌشأٞ األوثش٠ح ل3
 ل حش٠ح إٌمذ ٚإٌمذ اٌزاذٟ  ل4
 ل ٔفز ثُ ٔالش ل5
 

ح ألٔرٙرا     اير١ر  ٟٚ٘ ِشوض٠ح الْ يث١ؼح اٌؼًّ إٌعاٌٟ ذسرذػٟ االٌرضاَ ترؼا١ٌُ اٌم١ادج ٚذٕف١ز٘ا ذٕف١زا ِثذػا وّا ذسرذػٟ االٔعثاغ اٌؼاٌٟ ٟٚ٘ د٠ّمرش 
ٓ ذمَٛ ػٍٝ حك  اٌحضت١ني يف االٔرخاب ٚيف اٌرص٠ٛد ػٍٝ ِجًّ اٌس١اساخ ِٓ خالي املإذّشاخ اٌحضت١ح ِّٚراسسراخ اٌرٕرمرذ ِرغ احررتاَ سأٞ ا٢خرش٠ر                   

ٔرٗ  ٞ ا  ٚتاٌٛسائً اٌحضت١ح املششٚػح ٚذحذد صا٠ٚح ١ًِ وً ِٓ املشوض٠ح ٚاٌذ٠ّمشاي١ح ػٍٝ حساب األخشٜ ذثؼا ٌٍظشف إٌعاٌٟ اٌزٞ ٠رّرش ترٗ اٌرحرضب أ             
ِٓ ٕ٘ا ب ١ٌٚسد ٕ٘ان أ٠ٌٛٚاخ ِطٍمح ٌٍذ٠ّمشاي١ح  ػٍٝ املشوض٠ح أٚ تاٌؼىس ٚئّٔا ٠حذد٘ا اٌظشف إٌعاٌٟ ٚاالشرتاياخ اٌجٙاد٠ح اٌرٟ ٠ّش تٙا اٌحض

       َ ٔعرثراغ ٚدلرح      ٚا   ذثذٚ أ١ّ٘ح إٌظشج املرٛاصٔح ٌٍؼاللح تني اٌذ٠ّمشاي١ح ٚاملشوض٠ح يف  ِشحٍح اٌجٙاد ٚاٌرحش٠ش تىً ِا ٠مرع١ٗ اٌؼًّ اٌجٙادٞ ِرٓ اٌرررضا
 ٚحش٠ح يف اترذاع اٌٛسائً ٚاألسا١ٌة إٌاجؼح ٚاملفع١ح اىل تٍٛؽ شٛايئ إٌصش املإصس ل



 

 

 ٣٣ص

 َص انثٛاٌ انز٘ أصذسذّ لٛادج لغش انؼشاق
 يف انزكشٖ انشاتؼح الغرٛال شٓٛذ انحج األكرب انشفٛك انمائذ صذاو حغني سحًّ اهلل

 
 

ٍِ انشَِّحِٛى ًَ ِّ انشَّْح  ِتْغِى انّه
 

َٔاِحَذج   را  ِسعاَنٍح َخاِنَذجُخ ِحْضُب انَثْؼِث انَؼَشتٙ االْشِرَشاكٙ                                                            ُأيٌح ػَشِتٌٛح 
 لٛادج لغش انؼشاق                                                                              ٔحذج   حشٚح   اشرتاكٛح

 يكرة انثمافح ٔاالػالو                                 
 
 

 تٛاٌ يف انزكشٖ انشاتؼح الغرٛال شٓٛذ انحج األكرب انشفٛك انمائذ صذاو حغني سحًّ اهلل
 اعرشٓاد انمائذ صذاو حغني أجج شؼهح انجٓاد ٔانرحشٚش ٔحرٗ انظفش انحاعى

 
 

 ٚا أتُاء شؼثُا املجاْذ 
 ٚا أتُاء ايرُا انؼشتٛح املجٛذج

 أٚٓا املغهًٌٕ ٔاألحشاس يف انؼانى اجًغ 
 

ل انشفيٛيك   رٛايف يثم ْزا انٕٛو ٔلثم أستغ عُٕاخ خهد ٔيف صثٛحح أٔل أٚاو ػٛذ األضحٗ املثاسن ألذو جالٔصج انحهف األيريكٙ انصَٕٓٛٙ انفاسعٙ ػهٗ اغ
ٔدٔافيؼيٓيا     ُٛحانمائذ صذاو حغني سحًّ اهلل تؼذ يحاكًاخ صٕسٚح ذًكٍ فٛٓا يٍ يحاكًح املحرهني ٔػًالئٓى ٔذؼشٚح جشًٚح االحرالل انثغٛض ٔأْذافٓا املش

 انرذيريٚح انرٙ اَمضد ػهٗ انؼشاق   ٔدٔنرّ ٔجٛشّ انثاعم ٔحضتّ املُاضم .
 

ميائيذ صيذاو      اني    تٛذ أٌ إسادج انجٓاد املمذط تٕجّ املحرهني األٔغاد ٔحهفائٓى األششاس ٔػًالئٓى األرالء ذفجشخ ػهٗ َحٕ يرصاػذ يرأججح تاغرٛال انيشفيٛيك     
نيرتيصيني    ًا   حغني تأتشغ انٕعائم ٔانصٛغ انصفٕٚح انرٙ ْذفد اىل ذأجٛج االلررال انغائفٙ تٛذ أٌ اعرشٓاد انشفٛك انمائذ صذاو حغني كاٌ حافضًا كيثيري  

 ييُيز     اهللٔحذج انشؼة انؼشالٙ ٔيٕاصهح جٓادِ تشٔح يثادئ انشؼة ٔيثادئ انثؼث ٔااليح ٔسعانرٓا انخانذج انرٙ سفغ نٕائٓا انشٓٛذ صذاو حغني سحًيّ    
ملؤاصسج انشمٛمح يصش تٕجّ انؼذٔاٌ  6591َؼٕيح أظفاسِ ٔيٕاصهرّ ملغريذّ انجٓادٚح انفذائٛح يُز يشاسكرّ انفاػهح يف يظاْشاخ أتُاء شؼثُا املجاْذ ػاو 

ٔيٍ ثى ذًكُّ يٍ اإلفالخ يٍ لثضيح انيجيالدٚيٍ انيزٚيٍ            6595انثالثٙ انغادس ٔذصذّٚ نهغاغٛح انشؼٕتٙ ػثذ انكشٚى لاعى يف شاسع انششٛذ تثغذاد ػاو 
ٔ  أصذسٔا ػهّٛ انحكى تاإلػذاو غٛاتًٛا فأيذ اهلل يف ػًشِ تؼذْا يا ٚمشب يٍ انخًغني ػايًا يألْا ذضحٛح ٔفذاء يُز ٔصٕنّ اىل عيٕسٚيا ٔيصي        يشياسكيريّ    ش 

ٔيشاسكًا يف يغريذٓا يرصذًٚا   نُمذ أخيغيائيٓيا يف        6511نشفالّ انؼشب يف  عاحح انُضال انمٕيٙ ػائذًا اىل انؼشاق تؼذ ذفجري ثٕسج انثايٍ يٍ شثاط ػاو 
 يغ سفياليّ   اياًليؤذًش لغش انؼشاق انخايظ ٔاملؤذًش انمٕيٙ انغادط نهحضب انزٍٚ ػمذا لثٛم انشدج ٔيجاتًٓا نشدج انثايٍ ػشش يٍ ذششٍٚ انثاَٙ انغٕداء ػ

ٔانز٘ ذًكٍ انيحيضب ٔليٛيادذيّ ييٍ              6514-5  -4املٛايني ػهٗ إػادج تُاء انحضب ٔلٛادج يغريذّ انُضانٛح يجاتٓني انمًغ ٔانرؼغف انزٍٚ تهغا رسٔذًٓا يف 
انرٙ صفد شثكاخ انيجيٕاعيٛيظ ٔحيميميد اإلصيالح              6511انثالثني يٍ ذًٕص املجٛذج ػاو  -انرصذ٘ انثاسع نًٓا ٔيٕاصهح حرٗ ذفجري ثٕسج انغاتغ ػشش 

يغ تٛياٌ   6591او انضساػٙ انجزس٘ ٔانثٕسج انضساػٛح يف انشٚف ٔتٛاٌ انحكى انزاذٙ ٔانحم انغهًٙ انذًٚمشاعٙ نهمضٛح انكشدٚح ٔلشاس ذأيٛى انُفظ انخانذ ػ
ٔيٍ ثى لٛادج يغريج انرًُٛح ٔانثُاء االشرتاكٙ تاألفك انمٕيٙ ٔاملحرٕٖ انذًٚمشاعٙ األصٛم ٔتًا الض يضاجغ ييؼيغيكيش        6591انحاد٘ ػشش يٍ آراس ػاو 

 أػذاء انؼشاق ٔااليح انؼشتٛح .



 

 

 ٤٣ص

رب سحمًمّ   ألكفكاٌ انؼذٔاٌ اإلٚشاَٙ انغاشى ٔانز٘ ذى دحشِ يف لادسٛح انؼشب انثاَٛح ػهٗ ايرذاد ثًاَٙ سُٕاخ تمٛادج انشفٛك صذاو حسني شٓٛذ انحج ا
ٔحصاسْى انجائش ػهٗ ايرذاد ثمالثمح    8888انز٘ دفغ تاألششاس اىل شٍ ػذٔآَى انثالثُٛٙ انغاشى ػاو  8811اهلل ٔيٍ ثى ذحمٛك َصش انثايٍ يٍ آب ػاو 

 ٔيٍ ثى احرالل انؼشاق يف انراسغ يٍ َٛساٌ يٍ انؼاو َفسّ .  3002ػشش ػايًا ٔانز٘ اسدفِٕ تؼذٔاٌ انؼششٍٚ يٍ آراس ػاو 
 

األضمحمٗ      ػمٛمذ  فأَطهك انثؼث يف يمأيرّ نالحرالل تمٛادج انشفٛك انمائذ انشٓٛذ صذاو حسني ٔحرٗ اػرمانّ ٔيحاكًرّ انصٕسٚح ٔاغرٛانّ صثٛحح أٔل أٚاو 
ذني ْٔماذمفمًا      ٓاداملثاسن  لثم أستغ سُٕاخ خهد ٔانرٙ جسذ فٛٓا سحًّ اهلل أسٔع صٕس انثطٕنح ٔانشجاػح ٔانفذاء ساكاًل يشُمح انؼاس تشجهّٛ  َاطمًا تانش

يصذالا إلًٚاَّ تًثادب انثؼث انٕطُٛح ٔانمٕيٛح ٔيؼرهًٛا صٕٓج انخهٕد ٔتًا أجج يسريج جٓاد انثمؼمث انمز٘ لمذو لمائمذِ             ) ػاشد فهسطني حشج ػشتٛح (   
 ٔأيُّٛ انؼاو شٓٛذًا ػهٗ يزتح ذحشٚش انؼشاق ٔاسرمالنّ .

  
اتمشاْمٛمى       صأٌئر ذًش انزكشٖ انشاتؼح الغرٛال شٓٛذ انحج األكرب فمذ اغرال املحرهٌٕ ٔػًالؤْى سفالّ انشٓذاء طّ ٚاسني سيضاٌ ٔػهٙ حسٍ املجٛذ ٔ تش

شرٗ ٛغ ٔػٕاد انثُذس كًا اغرانٕا يٍ لثم انشفٛك َاٚف شُذاخ ٔأٔالد شٓٛذ انحج األكرب ػذ٘  ٔلصٙ صذاو حسني ٔحفٛذِ يصطفٗ لصٙ كًا اغرانٕا تص
خ اغرمٛمال   اساداخم االػرمال أٔ خاسجّ انشفاق يحًذ حًضج انضتٛذ٘ ٔسؼذٌٔ حًاد٘ ٔػادل ػثذ اهلل انذٔس٘ ٔغاص٘ حًٕد انؼثٛذ٘ كًا أصذسٔا انؼذٚذ يٍ لش

تحك انشفاق ػثذ انغُٙ ػثذ انغفٕس ٔسثؼأ٘ اتشاْٛى انحسٍ ٔيضتاٌ خضش ْاد٘ ٔػضٚض صانح انُٕياٌ ٔطاسق ػضٚض ٔسؼذٌٔ شاكمش ٔسمهمطماٌ ْماشمى           
شفماق  انم  ٔحسني سشٛذ ٔأصذسٔا األحكاو تانسجٍ املإتذ ٔتانسجٍ نسُٕاخ طٕٚهح ػهٗ ػذد يٍ انشفاق اٜخشٍٚ يغ االسرًشاس تاػرمال ٔذششٚذ اٜالف يٍ

أنف تؼثٙ تني أكثش  يٍ يهٌٕٛ َٔصف املهٌٕٛ شٓٛذ ػشالٙ يٍ أتُائٓى ٔئخٕآَى ٔألاستٓى ٔلمٕاػمذ      828انثؼثٛني املُاضهني فضاًل ػٍ اسرشٓاد أكثش يٍ 
ٔحمرمٗ    اللانحضب ٔجًاْري انشؼة ٔفصائم    املمأيح انثاسهح ٔانزٍٚ سمد دياؤْى شجشج انجٓاد ٔانرحشٚش ٔانحشٚح ٔاالسرمالل ٔانرٙ تاذد ٔاسفح انظ

 انُصش املثني .
 

 املجذ نشٓٛذ انحج األكرب انشفٛك انمائذ صذاو حسني سحًّ اهلل ٔنشٓذاء انثؼث ٔانؼشاق ٔااليح جًٛؼٓى .
 انخض٘ ٔانؼاس نهًحرهني ٔػًالئٓى االخساء .

 ٔنشسانح ايرُا انخهٕد .
       

 
 

 لمٛممماَدج لممطمممش انمؼممَشاق
 ْجشٚح ٠٣٤٠ر٘ انحجح أٔل أٚاو ػٛذ األضحٗ املثاسن  ٠١

ََٕسج تمانمؼمض ِتِاْرٌ اْنهََّّ  تمغمَذاد انمًمُمصم
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