
 

٘ا ٘ي اٌؼٍّية اٌسياسية اٌّخابراجية جٛاصً أذدااه٘دا  اٌدر  هن 

اٌحصاع ٚاٌحّسق ٚصٛالُ اٌر  هن االٔٙياه إٌٙدايدي كٌده هْ ٘دس دّدة 

اٌّذحٍيٓ االِيرواْ جذث ٚطأة اٌضربات اٌّادمة  ٌّجا٘دا  اٌدثدؼد  

ٚاٌّماِٚة لا هٌمث بحااػياجٙا اٌخطيرة ػٍر ه اجٙا اٌطيؼة ٌٍدؼدّدٍديدة 

اٌسياسية اٌّخابراجية اٌحي بات اٌحٕازع ٚاٌصراع ػٍر ِٛالغ اٌسٍطدة 

ٚٔٙب هِٛاي اٌشؼب سّحٙا اٌرييسة فدّدغ جدسا دا د درا ات اٌدؼدراق 

إٌفطية جسا ات ػٍّيات إٌٙب .. ٚاجسؼث  ايرة اٌفسا  فدي اٌدٛلدث 

اٌذ  جفالّث فيٗ ِؼأاة هبٕاء شؼثٕا اٌصابر دك زا ت ٚػٍر ٔذٛ ِدر دغ 

ِؼاالت اٌفمر ٚاٌثطاٌة ٚاٌمّغ ٚاالػحماي اٌذ  طاي اٌشيٛر ٚاألطدفداي 

ٚإٌساء ٚفٛق كٌه وٍٗ جماَ دىِٛة اٌّاٌىي اٌؼّيٍدة ػدٍدر دٌد داء 

اٌثطالة اٌحّٛ ٕية ِسحٙافة هبٕاء شؼثٕا األبي في لٛجُٙ اٌيِٛي في 

اٌٛلث اٌذ   حخُ فيٗ جالٚزة اٌؼٍّية اٌسياسية ِٓ اٌسذث اٌذدراَ 

ٚ ؼماٚا صفمات اٌحسٍيخ اٌفاساة ٚاٌحي اػحرف اٌؼدّديدً اٌدّداٌدىدي 

اٌذ  ػما٘ا  بؼظّة ٌسأٗ بفسا ٘ا  ٚاٌذ  هاح   طي ػٍر فسدا  

دىِٛحٗ بحصؼيا اٌّٛلف ِٚذاٌٚة  جأجيج االلححاي بيٓ هبٕاء شؼثٕا ػرباً 

ٚور اً في وروٛن ٚغير٘ا خاِة ٌأل٘ااف اٌشر رة ٌٍّخطظ اٌفاهسدي 

اٌصفٛ  ٌحّس ك شؼب اٌؼراق ٚجفحيحٗ .. ٚ٘ا ٘ٛ اٌصدراع ٚاالددحدرا  

 ثٍغ اشاٖ بيٓ اطراف اٌؼٍّية اٌسديداسديدة ا خدذة فدي االٔدذدااه 

اٌّحساهع اٌر لاع اٌٙاٚ ة ٚاٌسمٛط اٌذحّي ٚسظ جؼدامدُ اٌسدخدظ 

اٌشؼثي ٚاٌذ  بٍغ كهٚجٗ ٚسيحذٛي اٌر ثٛهة شؼثية ػاهِة  جدطديدخ 

برؤٚش اٌفسا  ٚجثٕي ِٓ جا ا اٌؼراق إٌا٘ض لٍؼة اٌثٛهة اٌدؼدربديدة 

 اٌّؼاصرة ٚجؼٍي صرح اٌذضاهة اإلٔسأية .

 

 



 
لد الثؼس هي زحن االهح الؼست٘ح فٖ آذْى طساػِا الوحردم هغ أػدائِا ّفٖ خضؼن هؼاًاذِضا لْا ضغ االظضرؼواز ّاالظضرؼثات ّالروصئضح ّاالظضر ل ّالرخلض  ؽازحضا  غالُّ

لضد الثؼضس ّالتج أطض٘لح فوضسا  ّذٌ ُّ ا  ّهوازظضاخ ًضؼال٘ح ظ٘وضالٌق٘غ الؼلوٖ ّالصْزٕ لِرا الْا غ تالٌؼال لرحق٘ق أُداف الْحدج ّالحسٗح ّاالشرساك٘ح .. ّهضي ٌُضا 

رضدات الضعاحح اه هرو٘صا  ػي غ٘سٍ هي األحصاب ّالحسكاخ الع٘اظ٘ح فٖ الْؽي الؼستٖ ّالؼالن هوعدا  فوسٍ الْؽٌٖ ّالقْهٖ ّاالشرساكٖ ترٌظ٘وَ القْهٖ ػلضٔ

جدٗضدج للثوْلضح فضٖ  فححالؼست٘ح كلِا ّترسك٘ثرَ االجرواػ٘ح هي الؼوال ّالفالح٘ي ّالوعثح ّالوصقف٘ي ّالؼعوسٗ٘ي الصْزٗ٘ي ، ّلقد افررح الوٌاػضلْى الثؼص٘ضْى طض

تأًِا ) طضفحح جدٗضدج طضفحح الرٗضي  5391ح٘اج االهح كوا ّطفِا السف٘ق القائد الوؤظط أحود ه٘ش٘ل ػفلق زحوَ هللا فٖ هقالرَ ػِد الثوْلح الرٖ كرثِا ػام 

وا لضْ كضاًْا فضٖ ض كٗواتِْى الوؼؼالخ الؼاهح تثسّتج الؼقل ّلِ٘ة اإلٗواى ّٗواُسّى تفوسُن ّلْ ّ   ػدُن أُل األزع جو٘ؼا  ّٗع٘سّى فٖ الح٘اج ػساج الٌفْ

ٖ هحازتضح ح فضغسف ًْهِن ُؤالء ُن الرٗي ٗفررحْى الْ٘م ػِد الثوْلح ، ل٘عد الثوْلح تائوا  فٖ الوِاجوح تل  د ذوضْى فضٖ الضظثس ّالصثضاخ ّل٘ضعد الضشواػ

 .الؼدّ الظاُسٕ فحعة تل ُٖ أٗؼا  ّػلٔ األخض فٖ هحازتح الؼدّ الثاؽٌٖ إٔ أى ٗحازب الوسء فٖ ًفعَ ال٘أض ّالفرْز ّالشك ّحة الساحح ( 

 

دخال  لرغ٘ض٘س الْا ضغ َ هّػثس ذلك ٗحدت السف٘ق القائد الوؤظط زحوَ هللا ظواخ الوٌاػل الثؼصٖ الصائس ػلٔ ّا ؼَ الفاظد ّالرٕ ٗحقق الظْزج االًقالت٘ح ػلٔ ذاذ

دف ذغ٘ض٘سٍ ّل٘ضط تِض الفاظد ّإشاتج الْا غ الصْزٕ الودٗد ػثس الستؾ الودلٖ ّالحٖ ت٘ي الْا ؼ٘ضح ّالصْزٗضح الْا ؼ٘ضح الضرٖ ذؼضٌٖ فِضن الْا ضغ ّذحل٘ضل ذٌا ضؼاذَ

ٍ  جرزٗا  تثٌاء الثدٗل الصْزٕ الوٌشْت ّلقد اُهرحي الثؼضس فضٖ الظضسّف الضظؼثح  هواتِضح الرحضدٗاخ  ّفضٖاالظرعالم لَ ّالصْزٗح فٖ الرظدٕ للْا غ الفاظد ّذغ٘٘س

، كوا شضِد الحضصب ذْظضؼا  ذٌظ٘و٘ضا  هضشِْتا  فضٖ الؼضسا  ػضام  5391فلقد ًوا ّذْظغ ذٌظ٘وا  تؼد ًوثح الؼسب األّلٔ ّاغرظاب الو٘اى الظًِْٖ٘ لفلعو٘ي ػام 

ّفضٖ الوضداُواخ ّاالػرقضاالخ الرضٖ   5311ّاألػْام الرٖ ذلرَ تؼد حولح االػرقاالخ الرٖ ؽالد هٌاػلَ٘ هي ؽالب الول٘اخ ّالصاًْٗضاخ فضٖ اًرفاػضح ػضام  5311

 فأًؼوط ذلك فٖ طالتح هٌاػلَ٘ ّاذعاع ذٌظ٘وَ . 5319ذؼسع لِا هٌاػلٍْ ػام 

 

ّالضرٖ أظضِود هضعاُوح  ؼالضح فضٖ ًوضا  شضْزج الساتضغ  5311ّكاى هشازكا  فؼاال  فٖ ذأظ٘ط جثِح االذحات الْؽٌٖ الوٌاػلح ػد الٌظام الولوٖ السجؼٖ ػام 

ّالرٖ اًحسف تِا  الواغ٘ح ػثد الوسٗن  اظن ّإتاى ذظاػد الود الشؼْتٖ ذظاػد ًؼال الثؼس فضٖ الرضظدٕ لضَ ّالرضظدٕ للواغ٘ضح فضٖ  5311ػشس هي ذوْش ػام 

ّالرٕ ًفرذَ كْكثح هي الوٌاػضل٘ي الثؼص٘ضي هضي تٌِ٘ضن السف٘ضق الضشِ٘د طضدام حضع٘ي زحوضَ هللا  5313شازع السش٘د تثغدات فٖ العاتغ هي ذشسٗي األّل ػام 

ْا الوالتٗضي خسظضّالرٕ اظرشِد فَ٘ الوٌاػل ػثد الُْاب الغسٗسٕ زحوَ هللا ، ّلقد شِدخ  اػح هحووح الوِدإّ الوْا   الثوْل٘ح لوٌفرٕ الؼول٘ضح الضرٗي أ

ؼضل السف٘ضق ا فّزاحْا ٗغرٌوْى هسافؼاخ ذلك الوحووح الرٖ كاًد ذثس هثاشسج ػلٔ شاشح الرلفاش ل٘شسحْا أُداف الحصب فضٖ الْحضدج ّالحسٗضح ّاالشضرساك٘ح كوض

 الوسحْم ظل٘ن الصٗ٘ثق ّزفا  آخسّى هوا اًؼوط فٖ اذعاع  اػدج الحصب الوواُ٘سٗح كص٘سا  ػي ذٕ  ثل .

 

 5399هضي شضثاؽ ػضام  اهيّ ات الحصب ًؼاال  ال ُْاتج فَ٘ ػد العلوح الدٗوراذْزٗح القاظو٘ح ػثس ذظاػد ًؼاالخ الؼوال ّالفالح٘ي ّالولثح ّالرٖ ذْجد تصْزج الصض

الضعلوح ود ّالرٖ كاًد شْزج شؼث٘ح ذؼسػ٘ح ا رحاه٘ح توؼٌٔ الولوح ذْحدخ فِ٘ا ؽالئغ الثؼس الودً٘ح ّالؼعوسٗح ّ ضدهد كْكثضح الهؼضَ هضي الضشِداء ّأظضق

ذضظدٓ لِضا الوٌاػضلْى الثؼص٘ضْى  5399الدٗوراذْزٗح القاظو٘ح ّح٘ي اظرِدف الوسذدّى شْزج الصاهي هي شثاؽ تستج الصاهي ػشس هي ذشسٗي الصاًٖ الضعْتاء ػضام 

ّالضرٖ شض٘دخ توٌوصاذِضا الؼوال ضح فضٖ ذضظف٘ح شضثواخ الروضعط  5391الصالش٘ضي هضي ذوضْش ػضام  -توع٘سج ًؼال٘ح هرظاػدج ذْجد ترفو٘س شْزج العاتغ ػشس 

ّ ضساز ذضأه٘ن ًفضؾ تٕ ّاإلطال  الصزاػٖ الورزٕ ّت٘اى الحاتٕ ػشس هي آذاز ّالحل العلوٖ الدٗوقساؽٖ للقؼ٘ح الوستٗح ّ اًْى الحون الراذٖ ألتٌاء شضؼثٌا الوضس

ّهع٘سج الرٌو٘ح الؼوال ح ّالثٌاء االشرساكٖ ّذقدٗن الدػن  الفؼال للوقاّهح الفلعوٌ٘٘ح ّػٌضدها اظضرِدف الثؼضس  5311الؼسا  الخالد فٖ األّل هي حصٗساى ػام 

 5311لصضاهي هضي آب ػضام ٖ اّالؼسا  ّاالهح تالؼدّاًاخ الغاشوح الؼدّاى اإلٗساًٖ الرٕ  ظن ظِسٍ الؼسا ْ٘ى األتاج ّحققْا الٌظس الْؽٌٖ ّالقْهٖ الوث٘س لالهح  فض

ذظدٓ الوواُدّى الثؼص٘ضْى ّفضظائل  1009ّالؼدّاى الصالشٌٖ٘ الغاشن ّالحظاز الوائس ّالؼدّاى األه٘سكٖ األؽلعٖ الظًِْٖ٘ الفازظٖ ّاحرالل الؼسا  فٖ الؼام 

هضي كضاًْى  ش٘ضيالوقاّهح للوحرل٘ي االه٘سكاى تؼول٘اخ جِاتٗح ػازٗح ّهظفسج اهردخ ذعغ ظٌْاخ حعْم ذوللد تِصٗوح الوحرل٘ضي االه٘سكضاى فضٖ الحضاتٕ ّالصال

هحقق٘ي ًظس الؼسا  ّاالهح الرازٗخٖ الوث٘س ّهوِؼ٘ي ) االجرصاز ( ظضٖء األُضداف ّالوقاطضد هحقق٘ضي حضؼْز الثؼضس الووضاُ٘سٕ الضرٕ ا ضغ  1055األّل ػام 

 هؼاجغ ػوالء الوحرل٘ي .

 

خسٗضة ( ّلوٌضَ ا ضس الرفسا  الؼو٘ل الوالوٖ ٗرخسص ػلٔ الثؼس ّهثاتئَ ّٗحاّل ّطوح تظفاذَ ّطفاخ حصتَ تْطفَ شّزا  ّتِراًا  ) تالوائف٘ضح ّالؼٌضظسٗح ّهوازظضح 

ْاطضل ّٗ تحق٘قح ذؼاظن تّز الحصب ّاظرقواتَ ألتٌاء الشؼة ّهصقفَ٘ ّهواُدَٗ ُّورا ٌٗثؼضس الثؼضس كالؼٌقضاء ّٗوضعد حق٘قضح أى الثؼضس ذُضة هحوضَ اللِضة

قْلضح السف٘ضق ح ههع٘سذَ الوِاتٗح الظافسج فٖ الرظدٕ لرسكاخ الوحرل٘ي االه٘سكاى ّالظًِْ٘٘ح ّالفازظ٘ح الضظفْٗح ّػوضالء الؼول٘ضح الع٘اظض٘ح ّهوضعدا  حق٘قض

الثؼس ّػق٘دذضَ ّشقافرضَ ٗح الوواُد ػصج إتساُ٘ن األه٘ي الؼام للحصب ّالقائد األػلٔ للوِات ّالرحسٗس ّالخالص الْؽٌٖ ) الثؼس ُْ خ٘س حصب أًوثرَ االهح ( ّاى ُْ

 ُٖ الوِات الدائن ّحرٔ ذحق٘ق الٌظس الْؽٌٖ ّالقْهٖ الُوث٘ي ّذحق٘ق ًِْع االهح ّزفؼَ اإلًعاً٘ح جوؼاء .



 

 

ٓ٘ز عششج ع٘ٞاخ ذوش٣ثاً ًإ ٣عروذ تعط أُرلائ٤ِٖ ٝك٢ تعط اُرلاؤٍ أُإعظ ع٠ِ اُوْٞٛ عوزاظح و ٝقوذم اُثعوط لٕ اُٞ ٣واخ أُرؽوذج 

و قوذهٞا لٕ ٤ح عرو٤ْ ٗظآاً د٣ٔوشاغ٤اً ٣عذ ك٤ٚ ظ٤ٔع اُعشاه٤٤ٖ أُالر ا٥ٖٓ ك٢ ؼٔاٙ ٝك٢ ستٞعٚ و اُعشاه٤٤ٖ ل٣اً ًاٗد اٗرٔاءاذْٜ اُذ٤٘٣ح ٝاُعشه

ٓصطِػ ٓوٖ  تأ١ذأذ٢ اُٞ ٣اخ أُرؽذج تٌَ قخثٜا ٝهشهعرٜا ذورَ ٝذذٓش و ُرو٤ْ ك٢ اُٜ٘ا٣ح ٗظآاً   عالهح ُٚ تاُذ٣ٔوشاغ٤ح ٝ  تاُذ٣ٌراذٞس٣ح ٝ  

ٍ ٓصطِؽاخ اُ٘ظْ اُغ٤اع٤ح  و ٝك٢ اُٞاهع و لٕ اُٞ ٣اخ أُرؽذج ُْ ٣ٌٖ ٛذكٜا ئصاُوح ٗظواّ ٝئهآوح ٗظواّ  و٤شٙ و توَ ًوإ ئصاُوح ٗظواّ ٝئؼوال

اُلٞظ٠ ٓؽِٚ و تادخاٍ ؼ٤ِل٤ٖ ُٜا ك٢ ذشذ٤ثاخ اُعشام ٝ ٤ش اُعشام ٛٔا ئ٣وشإ ٝئعوشائ٤َ و تاذلوام عِو٠ كووشج ٝاؼوذج ٓوٖ قوِة اعورشاذ٤ع٤ح 

٢ اُؽِلاء اُصالشح و ٛٞ ئٜٗاء اُعشام ٤ًٌإ ع٤اع٢ ٓإشش ك٢ هعا٣ا اُششم األٝعػ و ٖٝٓ ٓلشداخ ذِي اُخطح اُغٞداء و ئعذاد أُغشغ اُغ٤اع

 اُعشاه٢ تطش٣وح   ُٖٝ ٣رلن لغشاكٚ ع٠ِ ش٢ء ؼر٠ ع٠ِ ؼاقَ ظشب خٔغح ك٢ خٔغح . 

 

ٝٓا ٣طِن ع٤ِٜا ع٤ِٔح ع٤اعو٤ح ٛو٢ ٓأعواج ِٜٓواج و ُٜوا ٗر٤عوح ٝاؼوذج كووػو ذرٔصوَ تاتوواء اُعوشام ٓؽطٔواً ٝخواسض اُؽوغاتاخ اُغ٤اعو٤ح 

ٝا هرصاد٣ح ٝا عرشاذ٤ع٤ح .. ٖٝٓ رُي ذأع٤ظ ٝعػ ع٤اع٢ ٣عٔع لغشاف ع٤ِٔح   ٓصِؽح ٓشرشًح ُذ٣ْٜ كو٢ اُعٔوَ أُوشرشى و تٔع٘و٠ 

 آخش : ًَ ٣غؽة اُؽثَ تاذعاٙ عشترٚ و ٝاُ٘ر٤عح اُع٤ِٔح أُ٘طو٤ح ٢ٛ لٕ اُعشتح أُشرشًح عرشاٝغ ٓؽِٜا و ٛزا ٓا ُْ ذغطظ كو٢ أُض٣وذ ٓوٖ

 ح (اُشٓاٍ و ٝ  ٣٘ظش عٟٞ أُض٣ذ ٖٓ اُرؽط٤ْ ُِعشتح أُؽطٔح و تَ ذض٣ذٛا ذؽط٤ٔاً ع٠ِ ذؽط٤ْ .. ٓا ٣طِن ع٤ِْٜ ) لغشاف اُع٤ِٔوح اُغ٤اعو٤

ْٛ ٤ُغٞا تأغشاف ك٢ اُٞاهع اُوا٢ٗٞٗ ٝاُغ٤اع٢ اُع٢ِٔ .. ٝتادب ر١ تذء كإ اُلٌش اُغ٤اعو٢ ع٤ِٔواً   ٣عروثش ًوَ ٓوٖ ذوضعْ ظٔاعوح ٓوٖ 

اُ٘اط هائذاً ع٤اع٤اً و ٝتاُرا٢ُ ك٢ٜ ٤ُغد تاُع٤ِٔوح اُغ٤اعو٤ح ئ  تووذس أٌُِواخ كووػو رُوي لٕ اُع٤ِٔوح اُغ٤اعو٤ح ٝٓٞاهوق اٌُروَ ٝهوادج 

 أُعٔٞعاخ ٓرلاٝذح ُِغا٣ح ك٢ لٛذاكٜا اُغ٤اع٤ح ٝا هرصاد٣ح ٝا ظرٔاع٤ح و ُذسظح ٣صعة ٝظٞد هاعْ ٓشرشى ت٤ٜ٘ا و ٢ٛٝ تاُرا٢ُ ع٤ِٔوح  

إلُؽوام  ئ ٣شاد ٜٓ٘ا اُٞقٍٞ ُ٘ر٤عح و كاُع٤ِٔح ًٔا لعِل٘ا ٓصٔٔح ع٠ِ لعاط لٕ   ذِرو٢ ٛزٙ أُعا٤ٓع لتذاً و ٝئرا اذلود ٣ٞٓاً و كٔا اذلاهٜوا 

 أُض٣ذ ٖٓ اُعشس .

 

ٝاٌُرَ اُغ٤اع٤ح ذرلاٝض عادج و ٖٓ لظَ ذش٤ٌَ ؼٌٞٓح و لٓا ئرا ًإ األٓش خط٤ش كرغ٠ٔ ؼٌٞٓح ئٗوار و تٞظٞد هاعْ ٓشرشى ت٤ٖ اٌُرَ ًٔا 

ح ٣رطِة األٓش هذساً ٓعوٞ ً ٖٓ اُرٌاكإ ك٢ اُو٤ٔح ا عرثاس٣وح و ٝاُووذسج عِو٠ اذخوار اُووشاساخ و ٝٓوٖ لُٝو٠ شوشٝغ اُرلواٝض ٛوٞ هوذسج ٝقوالؼ٤

٠ أُلاٝض ع٠ِ اذخار اُوشاس و تَ ٝلٕ تشٝذٌٞ خ اُرلاٝض ذؽرْ لٕ ٣إًذ أُرلاٝظٕٞ ع٠ِ ٓوا ٣صثود قوالؼ٤رْٜ إلداسج أُلاٝظواخ ٝاُرٞه٤وع عِو

هشاساخ و ٝٛزا ششغ سئ٤غ٢ إلداسج ٓلاٝظاخ ٗاظؽح ذرٞقَ ئ٠ُ ٗرائط و ٝٛوٞ ٓوا   ٣رٞكوش كو٢ ًاكوح لغوشاف اُع٤ِٔوح اُغ٤اعو٤ح و كلو٢ ٜٗا٣وح 

١ أُطاف عرعٞد األغشاف ًَ  عرالّ اُرع٤ِٔاخ ٖٓ اُعٜح اُر٢ ذشذثػ تٜا .. ٝظٜاخ ا ؼرالٍ اُصالز ٓرلاٛٔح ع٠ِ لٕ   ٣ٌٕٞ ٛ٘اى ؼوَ ظوزس

و ستٔا ٛ٘اى ذأظ٤َ  قطذاّ ٓؽرَٔ تٞظع خطٞغ ؼٔشاء لٝ عٞداء لٝ ت٘لغع٤ح و ٌُٖٝ ٤ُوظ ٛ٘واى ظوٞء لخوعش ُٞظوع األعوظ كو٢ ت٘واء دُٝوح 

 ؼذ٣صح د٣ٔوشاغ٤ح و ٝئ  ع٤صػ أُصَ ك٢ أُؽر٤ِٖ : ًأٗي ٣ا لتٞ ص٣ذ ٓا  ض٣د ..!

 

األٓش٣ٌإ ٣ععٕٞ خطٞغ ؼٔش ُشئ٤ظ اُٞصساء أُا٢ٌُ و ٝذعع ئ٣شإ خطوٞغ ؼٔوشاء ُِوغ٤ذ اُثشصاٗو٢ و ٝخطوٞغ لهوَ اشورذاد كو٢ اُِوٕٞ ُ غوشاف 

اخ األخشٟ ع٠ِ لعاط لٜٗا لغشاف شا٣ٞٗح و ٝاُر٢ ذِعة دٝس أُغَٜ لٝ أُعشهَ اُش٢ٌِ و ٝاألٓش ك٢ ٜٗا٣ح أُطاف   ٣روشس ع٠ِ غاُٝح ٓلاٝظ

و لغشاف اُع٤ِٔح اُغ٤اع٤ح و تَ ك٢ اٌُٞا٤ُظ ٝت٤ٖ لغشاف ا ؼرالٍ و ٝك٢ رُي ذرذاخَ خطٞغ ٝشخٞغ ٝخطػ و هللا ٣عِْ ل٣ٖ ذثذل ٝل٣وٖ ذ٘رٜو٢ 

ٌُٜٝ٘ا هطعاً ٤ُغد ظٖٔ ؼذٝد اُعشام و ٌٝٛزا ٣رؽٍٞ اُٞغٖ ئ٠ُ ِٓعة ٓصاُػ ٝٓ٘ذٝت٤ٖ ُرِي أُصاُػ و ك٢ تِذ ٣ٜ٘شٚ اُلوغاد ٣ٔوٞخ لت٘واؤٙ 

 ع٠ِ ؼٞاظض اُع٤ش اُؽ٢ٌٓٞ لٝ اُششغح ا٤ِ٤ُٔشا٣ٝح و لٝ عصاتاخ ذاتعح ألغشاف اُع٤ِٔح اُغ٤اع٤ح و شْ ٣شاد ُع٤ِٔوح ع٤اعو٤ح لٕ ذ٘عوض شو٤ اً 

و  اٗو٢ُٖ ٣ٌٕٞ .. ئرا ًاٗد اُر٤ٔ٘ح ِٓلاً ٣شكعٚ اُع٤ٔع و ٝاألٖٓ شإٔ ئ٣شا٢ٗ ٝئعشائ٢ِ٤ و ٝاُٜاذق خػ لؼٔوش لٓش٣ٌو٢ و ٝاٌُٜشتواء خوػ لؼٔوش ئ٣ش

 ٝذٞك٤ش أُاء اُصاُػ   ٣ٜرْ تٚ لؼذ و كٔارا ذثو٠ ُوادج اُع٤ِٔح اُغ٤اع٤ح ٤ُرلاٛٔٞا ع٤ِٚ ؟ .

 

 ٗعْ ٛ٘اى ؼذ٣س عٖ عشام ظذ٣ذ و ٝعٖ د٣ٔوشاغ٤ح و ٝعٖ لٖٓ ٌُٝ٘٘ا ًأُصَ اُوائَ : ٗغٔع ظعععح ٝ  ٗشٟ غؽ٤ٖ .



 

 

 

 
ذوش علٌ٘ا فٖ الْ٘م األّل هي كاًْى األّل الجااسٕ الازكاشٓ 
الحادٗح ّالثالث٘ي ل٘اْم الهاِا٘اذ الازٕ كااى الا اشا ا٘اْى 

ٗسرزكشٍّ كل عام فٖ الْ٘م األّل هي شِاش كااًاْى األّل 
هي كل عام .. ّٗضٌْٗى صذّسُان تاْسدج الهاِا٘اذ ّ ارأ 

اال رالل الغاشن الثغ٘ض ّهشد ُزا االسرازكااس ُاْ الاْفاا  
لو اًٖ الهِادج دفاعاً عي س٘ادج الْطي ّكشاهح االهح ّأها 

ذْ ٘د االسرزكاس فٖ ْٗم األّل هي كااًاْى األّل هاي كال 

عام فِْ اسرزكاس لجشٗاواح الاٌاااام الااااسساٖ ا ٗاشاًاٖ 
أس٘ش عاشا اٖ فاٖ ها اشكاح  022الصإْ تئعذام اكثش هي 

فاٖ  1891الثس٘ر٘ي فاٖ األّل هاي كااًاْى األّل عاام 
هواسسح إجشاه٘ح فاح  ال أخال ٘ح ّال إًساً٘ح تل اًاراِا اد 

علٔ ًحْ سافش االذاا اخ الذّل٘ح ّهٌِا اذاا ٘ح جٌ٘ف الراٖ 

ذحافع علٔ  قْق األسشٓ .. ّّاصل أتٌا  ش ثٌا الاغا٘ااسٓ 
جِادُن الاافش فٖ هقاّهح اال رالل األه٘شكٖ الصِا٘اًْاٖ 

الااسسٖ لل شاق ّ ذم هجاُذّ الوقاّهح ّالها اة ها ااخ 
اٙالف هي الهِذا  فٖ هس٘شج الجِاد ّالرحشٗش فِن  أكاثاش 

الف شِ٘ذ هٌاضل ت ثٖ  ّاكثش هي هلًْٖ٘ شاِا٘اذ  11هي 

 عشا ٖ هي جواُ٘ش الث ث ّأتٌا  اله ة ال شا ٖ الصاهذ .
 

ُّا ُن ُؤال  الوجاُذّى ٗسرلِواْى ها ااًاٖ الهاِاادج 
ّدسّسِا فٖ الزكشٓ الحادٗح ّالاثاالثا٘اي لا٘اْم الهاِا٘اذ 

لْ٘ظاُْا  فٖ ذص ٘ذ جِادُن الولاحاواٖ تا اذ ُاضٗاواح 
الوحرل٘ي االه٘شكاى فاٖ هاجااتاِاح ذاشكااخ الاواحارالا٘اي 

ّالصًِْ٘٘ح ّالصاْٗح الااسس٘ح ّعوال  ال ول٘ح الس٘ااسا٘اح 

ّ رٔ ٗحققْا الااش ال اهل ّالٌصش الٌِائٖ الُواثا٘اي لا اٖ 
ٗوضٖ عشاق الهِذا  فٖ هس٘شج الرحشس ال اهل ّالٌاِاْ  

ّالٌضال الْطٌٖ ّالقْهٖ ّا ًساًٖ لخذهح هس٘شج الا اضج 
ّال شاهح تْجَ الصاْٗح الااسس٘ح الرٖ ذساراِاذف الا اشاق 

ّالخل٘ج ال شتٖ ّاالهح ال شت٘ح كلِا ّل اٌاِاا ساراشذاذ الأ 

أعقاتِا خاس ح .. ّالوجذ لهِذا  ال شاق ّاالهاح األتاشاس .. 
 ّالٌصش أتذاً  ل٘ف الوجاُذٗي الاادٗي .

 

 
  

 الس٘ذ شٖ ج٘ي تٌ٘ج  

 األه٘ي ال ام للحضب الهْ٘عٖ الصٌٖ٘ الوحرشم
 ذح٘ح اال رشام ّالرقذٗش ّالوحثح ا ًساً٘ح الخالصح

 

ًرقذم ل ن ّلشفا  ن ّلله ة الصٌٖ٘ الصذٗق تأسؤ الرِاًٖ ّأط٘ة الرثشٗ اخ 
لوٌاسثح اً قاد الوؤذوش الثاًٖ عهش للحضب الهْ٘عٖ الصٌٖ٘ الصذٗق اًرخات ن أهٌ٘اً 

عاهاً للحضب الهْ٘عٖ الصٌٖ٘ الصذٗق ّاً قاد هؤذوشٍ الثاًٖ عهش هروٌ٘ي ل ن الٌجاح 
ّذ ضٗض ال ال ح ال اا ٘ح ت٘ي  ضب الث ث ال شتٖ االشرشاكٖ ّالحضب الهْ٘عٖ الصٌٖ٘ 

ًّضالِوا الوهرشك تْجَ ا هثشٗال٘ح ّالهْفٌ٘٘ح ّالرسلظ لخذهح هس٘شج الحشٗح ّالرقذم 

 ّالٌِْ  الحضاسٕ لإلًساً٘ح جو ا  .
 

ّتِزٍ الوٌاسثح ال ضٗضج ًه٘ش الٔ عوق الشّاتظ ت٘ي  ضتٌ٘ا  ضب الث ث ال شتٖ 
االشرشاكٖ ّالحضب الهْ٘عٖ الصٌٖ٘ ّت٘ي ال شاق ّالص٘ي ّالرٖ ذْطذخ كث٘شاً فٖ صهي 

ثْسج الث ث فٖ ال شاق علٔ اهرذاد خوسح ّثالث٘ي عاها ّتلغد هسرْٗاخ هوراصج علٔ 
الص ذ الس٘اس٘ح ّال س شٗح ّاال رصادٗح ّاالجرواع٘ح ّالثقاف٘ح فٖ راخ الْ د الزٕ 

ًرطلع فَ٘ الٔ ذور٘ي أّاصش الصذا ح ّال ال اخ ال اا ٘ح تٌٌ٘ا ّدعو ن لجِادًا الْطٌٖ 

ّالقْهٖ ّا ًساًٖ تْجَ  ْٓ اال رالل ّاالسر واس ّالرسلظ ّاالسر ثاد لوا فَ٘ خذهح 
هس٘شج الثٌا  الحضاسٕ ا ًساًٖ الهاهل ّتوا ٗحقق االسذقا  ّالشف ح له ْب ال الن 

الطاهحح لرحق٘ق الحشٗح ّاالسرقالل ّالذٗوقشاط٘ح ّالرقذم االجرواعٖ ّالحضاسٕ تْجَ 
  ْٓ االسر واس ّا هثشٗال٘ح ّاالسر ثاد ّالرسلظ علٔ هقذساخ اله ْب .

 

 ّالٌصش أتذاً ًص٘ة اله ْب الحشج الو افحح .
 ّدهرن  أخاً عضٗضاً 

 هع تالغ  اعرضاصًا ّذقذٗشًا
 



 

 

فسسٛ  جتج١سه اٌّفاةست   .. ٌٛ بحثث عٓ ششوة اجصاالت األلّاس اٌصٕاع١ة اٌّسحض١فة ٌعذد ِٓ اٌمٕٛات اٌحٟ جحظا٘ش باٌٛالء ٢ي اٌب١ث، ٚآي اٌب١ث األطٙاس ُِٕٙ بشاء
 االجٟ : عٕذِا جىحشف أْ اٌششوة اٌّسحض١فة ٌٙزٖ اٌمٕٛات ٟ٘ ششوة إسشائ١ٍ١ة جبث ِٓ فٍسط١ٓ اٌّححٍة..!! وً ِا ع١ٍه أْ جفعٍٗ ٘ٛ ص٠اس  اٌّٛلع

 
http://www.satage.com/en/Channels/ArabicChannels.php 

 

 : ٟ٘ اٌششوة اٌّسحض١فة ٌبث اٌمٕٛات اٌحا١ٌة RR Satٚسٛ  جىحشف أْ ششوة 
 

 لٕا  فذن .1
 لٕا  األِاَ اٌحس١ٓ .2

 لٕا  اٌعا١ٌّة .3

 لٕا  آي اٌب١ث .4
 لٕا  األٔٛاس .5

 لٕا  اٌغذ٠ش .6
؟ وسً ِسا ع١ٍسه أْ جفعٍسٗ  RR Satٚاٌظا٘ش  جحث أسُ اٌمٕا  فٟ اٌصٛس  اٌٍّحمطة ٌمٕا  فذن أثٕاء اٌبث .. فّٓ ٟ٘ ششوة   RR satٚجشا٘ذْٚ فٟ اٌصٛس  وٍّة 

ثُ ار٘ب اٌٝ فمش  اجصً بٕا ، سحجذ أْ ٘زٖ اٌششوة ِمش٘ا إسسشائ١ً، ٔعسُ .. إٔٙسا شسشوة اجسصاالت إسسشائ١ٍ١ة  ا سة   www.rrsat.com٘ٛ أْ جز٘ب ٌّٛلعٙا : 

ششوة فٟ إسشائ١ً ! .. فّا ٘ٛ اٌماسُ اٌّشحشن ٠سا جسشٜ ب١سٓ اٌّسششٚص اٌسص١ٟٙٛٔ ٚاٌّسششٚص  111، ٟٚ٘ ٚاحذ  ِٓ أوبش  David Riveٌشةً األعّاي ا١ٌٙٛدٞ 
ِسة ِسٓ  سإي إثساس  األاإل٠شأٟ اٌفاسسٟ ؟؟ ًٚ٘ ٠سحض١ف اٌصٙا٠ٕة ٘زٖ اٌمٕٛات حبا باٌحس١ٓ ٚآي اٌب١ث .. أَ أْ ٕ٘ان ِششٚعا  ١ٔٛ١ٙا إ٠شا١ٔا ِشحشوا ٌحّض٠ك 

 األحماد ٚاٌّطاٌبة باٌثاسات؟؟ 

 

 

 حضش  اٌبابا األٔبا جٛاضشٚط بابا اٌى١ٕسة اٌمبط١ة األسثٛروس١ة اٌّصش٠ة اٌّححشَ

 جح١ة اٌّحبة ٚاالححشاَ ٚاٌحمذ٠ش

 
ٞ اٌعشاق ا٘ذٔحمذَ اٌٝ حضشجىُ بتسّٝ اٌحٙأٟ ٚأط١ب اٌحبش٠ىات بّٕاسبة أحخابىُ باباً ةذ٠ًذ ٌٍى١ٕسة اٌمبط١ة األسثٛروس١ة فٟ ِصش بتسّٝ ٚبتسُ ِج

أْ ٠ٛفمىُ فٟ ِّٙحىُ ٠ش وافة اٌز٠ٓ سفعٛا سا٠ة االِة فٟ ِجابٙة االححإي األ١ِشوٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفاسسٟ ٍِحم١ٓ اٌٙض٠ّة إٌّىش  بٗ ِح١ّٕٓ ِٓ هللا اٌعض٠ض اٌمذ
لة األ ٠ٛة ٚاٌشٚح١ة عإاإل٠ّا١ٔة اٌج١ٍٍة ٠ٍّٚٙىُ اٌعضَ ٚاٌسذاد عٍٝ ِٛا ٍة ِس١ش  أسإفىُ اٌخ١ش٠ٓ ٚ صٛ ا اٌّشحَٛ اٌبابا شٕٛد  اٌثاٌث فٟ جعض٠ض أٚا ش اٌ

اي اٌمِٟٛ ٌإِة ٌٕضب١ٓ األلباط ٚاٌّس١ٍّٓ فٟ ِصش اٌعشٚبة ِصش اٌىٕأة بّا ٠ّىٕٙا ِٓ جتد٠ة دٚس٘ا اٌش٠ادٞ اٌّعٙٛد فٟ ِس١ش  إٌٙضة اٌعشب١ة اٌحذ٠ثة ٚا

١ة ٚفٟ ِمذِحٙا ِصش عشباٌعشب١ة ٚبّا ٠سُٙ إسٙاِا فاعإ فٟ ٚأد ِحاٚالت اٌفحٕة اٌطائف١ة اٌبغ١ضة ٠ٚمٛٞ إٌس١ج االةحّاعٟ اٌٛاحذ ٌىً لطش ِٓ ألطاس االِة اٌ
٠حمك طّٛحات  بّااٌحب١بة ٚبّا ٠حمك اٌبٕاء اٌٛطٕٟ اٌّح١ٓ ٌإِة اٌعشب١ة فٟ ِجابٙة اٌححذ٠ات اٌحٟ جٛاةٙٙا ٚفٟ ِمذِٙا جحذٞ اٌى١اْ اٌص١ٟٙٛٔ اٌغا ب ٚ

 االِة اٌعشب١ة ٚآِاٌٙا فٟ اٌٛحذ  ٚاٌححشس ٚإٌٙٛض ٚاٌحمذَ االةحّاعٟ ٚ ذِة اإلٔسا١ٔة ةّعاء . 
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 ٗا أتٌاء شؼثٌا األتٖ الوكافح

قررداب ت٘دي اال ُا ُٖ حكْهح الوالكٖ الؼو٘لح ذكشف ػي ّجِِا الكالح كؤداج غ٘ؼح تؤٗذٕ الصفْٗ٘ي الفشط فٖ عؼِ٘ا الخث٘س الوحوْم لرصؼ٘ذ الوْقف ّإحدذاز

غؤ ا ٗدأتٌاء شؼثٌا فٖ كشكْك ّغ٘شُا ذٌف٘زاً ألُذاف الوششّع الفاسعدٖ ايٗشاًدٖ الدصفْٕ الدزٕ ِٗدذف الدٔ االعدرحْار ػلدٔ الؼدشا  كلدَ ذحدد رسٗؼدح هد

ا  ّالخل٘د  لؼدش) تالوٌاغق الورٌاصع ػلِ٘ا ( تِذف خلق ششخ كث٘ش ت٘ي أتٌاء شؼثٌا الؼشاقٖ خذهح للودششّع الدصفْٕ ايٗشاًدٖ الدزٕ ٗدغرِذف األهدي الْغدٌٖ ل

ْعدؼٖ ّكدشفٌا ذخشٗثدَ الرالؼشتٖ تل ّاألهي القْهٖ لالهح الؼشت٘ح كلِا تؤقطاسُا كافح ّقذ أّظحٌا فٖ ت٘اًاذٌا الغاتقح األُذاف الششٗشج لِزا الوششّع الؼٌدصشٕ 

ى ّال٘ودي ثٌدافٖ الؼشا  ّأقطاس الخل٘  الؼشتٖ ّعْسٗا ػثش دػوَ للٌظام الغْسٕ القوؼٖ فٖ رتحَ ألتٌاء الدشؼة الدغْسٕ الدشق٘ق ّصػضػردَ لالعدرقشاس فدٖ ل

 .ّالغْداى ّهصش ّالوغشب الؼشتٖ  

 

 يا أبىاء شعبىا المجاهد الصابر

 يا أبىاء امتىا العربيت المجيدة

 ويا شرفاء العالم أجمع

الثؼدس ّالوقاّهدح  ُدذّلقذ ادسك الوحرلْى االه٘شكاى ّحلفائِن الصِاٌٗح ّالفشط حجن الِضٗوح الرٖ لحقد تِن هثلوا أدسكْا حجن االًرصاس الكث٘ش الزٕ حققدَ هجا

الفاسعدٖ الدصفْٕ  شّعّأتٌاء الشؼة الؼشاقٖ الثاعل فٖ دحش االحرالب ُّضٗوح الوحرل٘ي ّهْاصلرِن الجِاد تْجَ الرْاغآخ األه٘شك٘ح الصًِْ٘٘ح الفاسع٘ح ّالودش

لؼدالٖ الودغرْٓ ٖ افشاحْا ٗذفؼْى تحكْهح الوالكٖ الؼو٘لح لالعروشاس توخطػ ذقغ٘ن الؼشا  ّذفر٘٘رَ فثؼذ أى أجِط الؼشاقْ٘ى األتداج تدْػِ٘ن الْغدٌٖ ّالقْهد

الؼشقدٖ ت٘دي أتٌداء اب هخطػ الوحرل٘ي ّػوالئِن ترؤج٘  الفرٌح الطائف٘ح ّاالقرراب الطائفٖ عؼْا ُزٍ الوشج ّػلٔ ًحْ فاظدح الدٔ ذدؤج٘  الفرٌدح الؼشق٘دح ّاالقررد

٘ح ّالحذٗس الكدارب ػدي ؼشقشؼثٌا الؼشاقٖ ػشتاً ّكشداً ّذشكواًاً ّتاقٖ األقل٘اخ فٖ كشكْك ّغ٘شُا ذحد هغؤ الوٌاغق ) الورٌاصع ػلِ٘ا ( ّٗجٖء ذؤج٘  الٌؼشج ال

ّإًودا تدذّافغ خذهدح ٘دَ هشكضٗح الغ٘ادج الْغٌ٘ح ل٘ظ تذّافغ الحشص ّالغ٘شج الْغٌ٘ح ّالقْه٘ح فحكْهح الوالكٖ الؼو٘لح تشاء هي ُزٍ الغ٘شج ّفاقدذ الدشٖء ال ٗؼط

ٗشفدعِا أتٌداء  لدرٖالوششّع الفاسعٖ الصفْٕ كوا اعلفٌا ّتالذسجح األعاط ّلخذهح األغشاض االًرخات٘ح لألغشاف الورصاسػح الرٖ ساحدد ذدجج  الفرٌدح الؼشق٘دح ا

قررداب االشؼثٌا األتٖ ّع٘جِعْى هشاهِ٘ا الششٗشج ّع٘جِعُْا كوا اجِعْا الفرٌح الطائف٘ح ّع٘جِدعْى الودغؼٔ الخث٘دس للؼو٘دل الودالكٖ ّسُطدَ لردؤج٘  

 . القْهٖ ت٘ي الؼشب ّالكشد ّعْ٘اصلْى جِادُن لرؼضٗض الْحذج الْغٌ٘ح ّذفْٗد الفشصح ػلٔ حكْهح الوالكٖ الؼو٘لح ّأع٘ادُا لروضٗق الؼشا 

 

 . الوجذ لشِذاء الؼشا  ّاالهح األتشاس

 . ّع٘ثقٔ الؼشا  ّاحذاً ػضٗضاً قْٗاً هصاًاً 

 . ّل٘خغؤ الؼوالء أرًاب الحلف األه٘شكٖ الصًِْٖ٘ الفاسعٖ

 . ّالؼضج للؼشا  ّاالهح

 

 قـيـادة قــطــر الـعــراق

 مكتب الثقافت واإلعالم

م٢١٠٢في الرابع والعشريه مه تشريه الثاوي   

  بغـداد المىصورة بالعـز بإذن هللا



 

 

 
منذرأن أظذم اأنظنمذمإلأناٍسناذٌأنظيمزظذٌأنظذبيوًأأفذذدعز أالذذٌأ  ذذاأن   ذذ  أ

نألمَسكٌأظلعسنقأ لذيأ ذدأرذبسٍلأ لذٌأنكذطسأنفائذٌأامسذاأزسَذطأنظ   وزٍذ أ

ناٍسناٌأنظذعمف أزن أالذ عشاأنظنمذمإلأناٍسناذٌأنظيمزظذٌأنظذبيوًأٍ ذبسالو أالذٌأ

الذو ر اأأالذذٌأنظعذذسنقأعنظذذ ٌأٍ سزعا ذذمأ لذذيأعالذذ أن ذذدنسأنظ  اذذظأأنظيمزظذذٌأ

نظبيوًأظ  عَاأعري َتأنظعسنقأعا اأأثسعنرهأعنمونظذهأعكذ  أنظعذسنقأةذَع أرمفعذ أ

اٍسن أعف  أالمزضأال   دًأا م أٍصعزأنظعسنقأفئ مٍمتأخسنالَ أعشذو دأع ذوأٍوالذهأ

نألعنمسأظلع َلأنظ مظكٌأأنظرًأزن أٍا طئأزنظهأصذمرسن أنمممذهأعسمظذاأظذلَ ماٌأ

سمسدأممأٍع يأالَل أنظ دضأناٍسناٌأنظرًأٍبو أعٍ و أالٌأالو تأظسٍ أع لنَ أ

ال وأنظئمكاأف مس أالٌأنظعسنقأعسدأكشفأم  دىأنظبدزأسطذلأمذداأكَذفأنظذ د يأ

ظلَ ماٌأنظ مظكٌأنظيأط سن أع  ذدأنال  م ذم أمذش سكم أظ ثنَذلأنفل   ذمأفمألعنمذسأ

ناٍسناَ أظلئيمظأ ليأنظ ئمظفأنظامسيٌأنظعَمظٌأنظ ونظذٌأاٍذسن أعفعذد مأر مظذتأ

نظصٍمزنتأناٍسناَ أنظيأنظعسنقأالٌأمعلعلأمع   لأ أٍعسسأنظ وسفأعكماتأشٍذمزاأ

)أع َدًأ(أعشٍسأنظدالمعأناٍسناٌأنظذش َساأنظذ ٌأرذاأالَ ذمأرصذدنزأنألعنمذسأظل مظكذٌأ

ظلعيسأنظيأزعظَمأع  دأصي  أنظ علَلأنظيمظداأمذ أزعظذَمأف ذدسأا ذاأنمذون أ

نظشعاأنظعسنسٌأملأالمااأعملأالمااأآخسأاللاأنظذع  أظ  ذ أنظذشعاأنظعسنسذٌأ

عذفلأنفنمءأنظشعاأنظعوزًأ..أر رٌأأنخَسن أعظَذطأآخذسن أشٍذمزاأ زٍ ذماٌأزسَذطأمذمأ

ٍع يأم لطأنظشوزىأناٍسناٌأنظ ك م  أظ وظ هأالٌأظوزٍمأعظطنذم أعرسكَذمأف َذ أ

ر ذذدٍاأنظ صٍذذدأمذذلأنظذذد اأظلنمذذمإلأنظذذعوزًأنظ  عذذٌأظ ونصذذل أنزركمفذذهأظل  ذذمشزأ

نظشنَع أفئ أنفنذمءأنظذشعاأنظعسفذٌأنظذعوزًأع كذرنأٍ ونصذلأمعلذعلأشٍذمزنتأ

ال عشاأنظنممإلأناٍسناذٌأنظذيأنظعذسنقأظ نيَذرأ ل ذمتأنظ  اذظأنظيمزظذٌأنظذبيوًأ

 ظ  دنسأنظعسنقأعن م أنظعسفَ أعظظأن ظ نكمزأعن ظ   م أنظونظ أنظناذمقأمذلأ

ظد أنفنمءأشعطنمأنظبمفسأنظذرًأظذَ فأك ذمأعسذفأمذلأذًأسطذلأظذدن أمنَعذم أفوالذهأ

 مئمع تأن ال َم أناٍسناٌأعز أكَد اأنظشسٍسأنظيأائوز اأ.

 

 

 
ممأٍيعلهأال عشاأنظ مظكٌأظاأٍعسالذهأنظعذسنقأسذدٍ م أع ذدٍ م أ

 لذذيأصذذعَدأنظ  مزظذذمتأنظ نئسالذذ أعفذذ أنٍذذ أنراَذذ أنعأ

معورمتأنعأمطسزنتأمد ماأظلي ذسأعنظ طم ذماأ..أع ذمأ ذٌأ

نظ طمزشاأنظئممَ أفَلأ لذٌأنظذدفم أأع ذصاأنظذشم أفنذدزأفذلأ

عموس أنظع َذلأنظ ذمظكٌأناظك سعاذٌأنظذرًأكذراأن  ذمءنتأ

 لٌأنظدفم أف خطمز أ لأنظيذعم أعنظ يذعدٍلأالذٌأصذي  أ

نظ علَلأم أزعظَمأم مأ دىأفمظدفم أنظيأنظم ذوزأم طمكَذم أ

أنظذذبيلأفذذبَ  أنعأفذذ خسىأعزن أ م وظذذ  أفمظ ذذمظكٌأطمظطذذم 

عٍونصلأربسٍئمرهأام  م أف ظاأنظئكوم أعنظ  سٍذدأفذمظ سنزنتأ

ٍُع يأم لطأنظذوشزنءأظذاأٍئذلأ ع أر يمسذهأ نظطمسع أظ مأ

ملأمونصل أم   أ)أنظنعَ أ(أال ذوأ لذيأمذمأٍطذدعأزن أ ذوأ

نألخسأفيسقأنظع لذ أالذٌأصذي  أنظ ذعلَلأنعأن ذدأكطمسذ أ

نظيدنءأظ مأ..أالٌأ َلأن للأ لأنظ مءأنخسٍلأرةذمال أنظذيأ

ظعدع أنظدظَ ٌأع صاأنظذشم أفنذدزأع لذٌأنظذدفم أع لذٌأ

نظ وظوىأع طدأنظعصٍذصأنظطذدزًأمذلأفَن ذاأنظيسٍذ أنظسكذلأ

طمظاأش مرٌأشَخأنظئسنمَ أالٌأعشنزاأنظدالمعأعنظلونءأالطذمزأ

 نذذم أعنظلذذونءأةذذَمءأ طذذدأنظ طذذمزأعنظع َذذدأنظ  نذذدضأ ذذدًأ

 علأعنظع َدأنظ  ندضأ طمضأ طدأنظئذعَلأعرذَس اأ..أ

ع كرنأٍ طذمزىأنظ   ذما و أالذٌأظذَسقأصذي متأنظ ذعلَلأ

فمظس  أعن ر مإلأنظ  طم  أعكل اأةذمظعو أالذٌأ ذر أنظلعطذ أ

نظضمظ أظعط أصي متأا اأنمون أنظشعاأنظعسنسٌأنظذرًأظذلأ

ٍيلتأمذلأسطذض أ دنظ ذهأنًأظذفأعنالذمقأعن أرذدن أظنذمظس أ

 سسٍاأ.أ

 

لئ أنظعذدعن أنظذأمنرأنظطدءأنظ  دإلأنظ ئ لو أن مَسكم أع ليمؤ اأنظب مٍن أعنظيذسضأع   ؤ ذاأنألذ ءأظذ  أنظ   ذ أنظيكسٍذ أعنظ  مالَذ أنظ عم ٍذ أنظذيأالماذا
يذمشًأنظ ذضم ي أظ لنظععكسًأن    ظٌأنظدفمفمتأعنظامسسنتأعنظبونزٍخأعرَس مأالكماتأنال إلأنظئساأنظنيعَ أنظ عم ٍ أظلذشعاأنظعسنسذٌأعظذم متأنظطذذأناذن ذٌأعن

 مذٌأعنظذ أعر الض  أ لأنُسأنظبئفأالٌأنظعمظاأعنظوطلأنظعسفٌأعملأ نخلأنظعسنقأ ليأمدنزأنظن مزنتأعنظلَمظٌأالٌأنكطسأ  لذ أرذضلَلأعرذشوٍهأعرصعٍذسأصذئيٌأ

ظ كواذمتأعر الَذثأ أننظنامقأنظ  دسأفمظدزال أنألظمضأنظ  مال أنظوطنَ أعنظ ومَ أنألصَل أعزميأنظيأرشم  أث مال أن ظذ  اأعن رذ سناأفذمظ سعٍثأظ  مالذ أمذمأٍذع و
  مالذ أعنأل ذ إلأنظأنظنعسنتأنظامسيَ أعنظ ٌأنظ  تأعرع اأالٌأر الَثأن س  م أنظامسيٌأعنظعسسٌأف ذدسأر صٍذ أنظو ذداأنظوطنَذ أ..أالطعذدأن أنظ ذيأنظ ئ لذو أعشنزا

سفذمءأ ذلأنظ  مالذ أنظوطنَذ أنظ عنظ طم ونأن رئم أنظعمإلأظأل فمءأعنظك ماأالٌأنظعسنقأعا مفمتأنظبئيََلأعنظينماَلأعشكلونأعشنزاأنظ  مال أنظ  َن أنظذ ٌأفمرذتأمذ عىأظكذلأ
َلأنظذدالمعأعنظ  مالذ أنزرعنظ ومَ أنألصَل أم لأٍع وا اأ)أم  يٌأفسٍ سأ(أعزن ونأٍ  مظو أنظنشمطمتأنظ  مالَ أنظئ َ َ أعنخَسن أري  أذ ذلأظذعدع أنظذدظَ ٌأذعأنظذوش

 ع زأ لذيأشذسك أأَذو  لأصي  أزعرمامأالٌأنظ  مال أفعدأصي متأنظ علَلأنظيمظداأم أزعظطمأعرشَكَمأعصسفَمأعنعكسناَمأالبي  أزعرمامأنظيمظداأ وأرردنقأث ثَذلأمل

الٌأ  لَ أظسس أالمةئ أألمون أنظشعاأنظعسنسٌأ..أع ندممأالم تأزنسئ أنظبي  أعٍ ضأنظ ذد وأ لذٌأأ3102زعرمامأاسمم أم سالم أف دن أ مص  أنظ  مال أنظعسفَ أظعمإلأ
أفمظ ذمظكٌأال ظ  نظذبي  أعظكذلأَذتأنظش  أ ضوأممأٍع يأم لطأنظنوناأع سناأنظ مظكٌأالَهأع سنفهأنظ  مالٌأ لأنخرأابَطهأملأنظبي  أالماهأزن أصمزخم أمذع ن دن 

نظ  مالذ أنقأال مفراأنظ  مال أنظ د أظعدع أنظدظَ ٌأعالوشًأن رسعشٌأعطذم سأامصذسأنظئ ذو أع طذدأنظ ذم زأنظذععدًأسطذضونأنظ  ذعوإلأ..أ كذرنأنظئذم أنُ أالذٌأ ذس
 داأنظوطنَ أعنظ ومَ أ.ظو عنظئضمزاأ سنقأم سالمامتأفمفلأعنظ سفدأنألصَل أعظكلأرزن اأنظ  مال أنظوطنَ أنألصَل أ فدأن أر صإلأث مال أن ر سناأعن ظ  اأعر صٍ أن



 

 
ُ٘ إٝجبثٞاخ أٗ رنا االرجبٓ ٕ٘ ٍٞو ثبثذ ىيظي٘ك أٛ ) اىزصزف ( ٗاالطزجبثخ ثطزٝقخ ٍؼْٞخ ٍغ اىْبص ٗاألشٞبء ٗاىَشنالد ٗارجبٕابد اىرازه ٕاٜ ٍ٘ا رأ اىازٜ  ا 

ظٞبً ٗاالرجبٕابد فاٜ ّرا طيجٞخ فنو فزه َٝيل شؼ٘راً إٝجبثٞبً أٗ طيجٞبً ّذ٘ طؼبً ٍؼِٞ أٗ رٝبضخ ٍب أٗ ٍج أ ٍِ اىَجبهئ ٕٗذا اىاشؼ٘ر ٕا٘ ٍاب ٝطياي ػيٞأ ارجبٕابً 

ٕابد اىاظبة ح فاٜ رجباىؼبهح ٍنزظجخ .. ٗ   رزذنٌ فٜ طي٘ك اىرزه ػْ  االطزجبثخ ٍٗصبهر االرجبٕبد أٍب ثقبفٞخ أٗ أطزٝخ أٗ شخصٞخ ٗإُ األفازاه ٝزَاظنُ٘ ثبال

ناُ٘ ارجبٕابد ٚ راىثقبفخ اىزٜ رزػزػ٘ا فٜ مْرٖب ٗرْزقو ّظجخ مجٞزح ٍِ االرجبٕبد ٍِ جٞو اىٚ آخز هاخو ٕٞنو األطزح ٗاىَجزَغ ٗرقا٘ه رجابرة اىزاشا ِٝ اىا

ارجبٕابد اىْابص  فاٜ خبصخ ثأصذبثٖب ٗٝظزَ  مثٞز ٍِ اىْبص ارجبٕبرٌٖ ٍِ ٗطبةو األػالً ٗاى ػبٝخ ٗىيظيطخ ٗىيَؤطظبد اىززث٘ٝخ ٗىؼبىٌ اىزجبرح ٗاىَابه راأثٞز

 ث رجبد ٍخزيرخ .

 

َاً٘ ىؼ ٗثْٞذ اى راطبد أُ ىيؼبٍو اى ْٜٝ  مؼبٍو أطبطٜ ٍٗظزقو رأثٞز ػيٚ ٍ٘جٖبد اىظي٘ك االجزَبػٜ ىيرزه ٍاِ جٖاخ ٗػياٚ اىْاظي اىقَٞاٜ ٗاىثقابفٜ

ٕابد رجباىَجزَغ ٍِ جٖخ أخزٙ ٗال ػجت أُ رظؼٚ اىجَبػبد اىََْٖٞخ فٜ اىَجزَغ اىٚ ثْبء اىَؼزقا اد ٗأشانبىٖب ٗماشرذ ثؼاد اى راطابد ثاأُ َْٕٞاخ اال

ئخ ٍٗاب ٝززرات ػياٚ خبطاى ْٝٞخ  اىظٞبطٞخ ٗإشبػخ اىر٘ضٚ رق٘ه اىٚ ر٘طٞ  ارجبٕبد اىزظيظ ٗاالطزج اه ٗثزٗس ٍزامش اىق٘ٙ اىَزؼ هح ٗإشبػخ اىر٘ضٚ ٗاىثقبفخ اى

 ذىل ٍِ ٍشبػز اإلدجبط ٗاىٞأص ٍِ اى َٝقزاطٞخ فضالً ػِ اىز ٕ٘ر األٍْٜ ٗضؼف اىخ ٍبد .

 

ؼبهٝاخ ىيَجزَاغ اىَثٞ  أُ ٍظبدخ اىَجٖ٘ه ٍب رشاه مجٞزح فٜ ٍجبه ر٘ غ اىظزٗف اىزٜ ر٘اصو فٖٞب ثؼد اىرزق ٗاألداشاة اى ْٝٞاخ اىظٞبطاٞخ اىاززٗٝت ىالرجبٕابد 

بد اىزأطاَبىٞخ ٘جٖاٗاىَؤهٝخ اىٚ رص ػٔ أٗ اىَؼطيخ ىَْ٘ٓ أٗ رط٘رٓ ٗفظز ) فبمض فٞجز( اىَذٕت اىجزٗرظزبّزٜ ػيٚ أّ اىؼبٍو األطبص فٜ خيي رٗح ٍؼْٞاخ ىيز

زاةٌٖ ٍاِ اىجزٗراظزبّذ ّٗظااىذ ٝثخ أٍب ) ىْظنٜ ( فق  دبٗه ٍؼزفخ هٗر االّزَبء اى ْٜٝ فٜ ٍجبالد اىذٞبح اىزةٞظخ ٗالدع أُ ْٕبك اخزالفبً ثِٞ اىنبث٘ىٞل اىجٞاد 

 ف٘ج  أُ اىنبث٘ىٞل ا و هافؼٞخ ّذ٘ األٍ٘ر اال زصبهٝخ ٗاىزؼيَٞٞخ ٗاٌّٖ ٝرضيُ٘ ر خو اى ٗىخ امثز ٍِ اىجزٗرظزبّذ .

 

دنبٝابد  أٗ ٗمشرذ اى راطبد ثأُ ارجبٕبد اىزظيظ رزرجظ ثظزٗف اجزَبػٞخ ٗطٞبطٞخ ٍزد ثٖب اىجيا اُ فاٜ األسٍابد اىرابثزح أٛ أُ أطبطاٖب ٝزجاغ اىاٚ أدا اس

خازِٝ ٗرؼزٝاد األربرٝخٞخ غبىجبً ٍب رنُ٘ غٞز ٍذققخ ٗفٜ ٕذا اىخضٌ رضطيغ اىجَبػبد اىَظٞطزح ثََٖخ ر٘ظٞف ريل األد اس ٗرأجٞت اىَشبػز أٗ اىزذازٝد ػياٚ 

طزح ػياٚ ر٘ظٞاف َظٞاطزقزار اىَجزَغ اىٚ اىزص ع ٗأضؼبف ٍظبرٓ ّذ٘ اىَْ٘ ٗاىزق ً ٍٗب ٝشٝ  اىطِٞ ثيخ ػ ً ج ٝخ اىْخت اىرنزٝخ ٗاىَزْرذِٝ فٜ اىجَبػبد اى

ػياٚ ارجبػٖاٌ زح ىرخ اىذ٘ار أٗ ارجبٕبد اىزظبٍخ ٗٝرظز ٕذا ثأُ اىَزْرذِٝ فٜ ٍزامش اىق٘ٙ اىَظٞطزح أَّب ٝظؼُ٘ ىالدزرابظ ثَ٘ا اغ ّرا٘ذٌٕ ٍٗذبٗىاخ اىاظٞط

 ثطزاةي اىزخ٘ٝف ٗػ ً اىثقخ ثبألخزِٝ ٗأطقبط اىيً٘ ٗاالرٖبً ػيٚ أػ اةٌٖ .

 

اىشخاصٞخ   فذٗفٜ ػزاق اىقٌٞ ٗاىذضبراد شبٕ ّب أٍبً أػْْٞب اىضر٘ط اىزٜ ٍبرطٖب االدزاله ٗأػ٘أّ ٗاىزٜ اّطا٘د ػياٚ أفؼابه ػ ٗاّٞاخ غاٞز ٍاظج٘ خ اطازٖ

الف ٍِ أػٞبّٖب ٗ ا  ّجاٌ اٟاىؼزا ٞخ ٗاىيذَخ اى٘طْٞخ فق  اطزٖ ف٘ا اىنربءاد ثبهئ األٍز فٖ هٕٗب ٗشزز٘ا رجَؼبرٖب ٕٗجزٗا اىَزَٞشِٝ فٖٞب ثؼ  أُ طبىذ رصرٞبرٌٖ 

اىؼ ٗاّٞاخ ٍاِ  ٕابدػِ ٕذا شؼ٘ر ثبىؼشىخ ٗاىضؼف ٗاىؼجش ثِٞ ظٖزاّٖٞب ٗفٜ ثْٞخ اىَجزَغ ػٍَ٘ب ٗ   هػٌ االدزاله ارجبٕبد اىشخصٞخ اىظبهٝخ ٍٗاضبػرخ االرجب

ٗاىجَبػابد ٗاّؼشاىٖاٌ  زاهاجو رَشٝي ىذَخ اىَجزَغ ٗرنزٝض األدقبه ٗسٝبهح ٕذٓ االخزالفبد إٍؼبّبً فٜ رَشٝي ٗد ح اىَجزَغ ٗإضؼبفبً ىيزٗح اى٘طْٞخ ٗاّقاظبً األفا

 ػِ ثؼضٌٖ .

 

األثؼبه ٗطانذ اىؼبىاٌ هح ّٗقيذ اىرضبةٞبد ر٘ظٞف االدزاله ى٘طبةو اىؼْف اىَرزط ض  أثْبء اىؼزاق مبفخ فضالً ػِ ر٘ظٞرٌٖ ى٘طبةو اىذزة اىْرظٞخ اىخجٞثخ ٗاىَزؼ 

ٗاىَاظيَِٞ ٕٗاٌ ٝازُٗ  ثٞاخاىَزذضز طن٘ربً ٍذٕالً ػيٚ االرجبٕبد اىؼ ٗاّٞخ ٗاىز ٍٞزٝخ ىإلٍجزٝبىِٞٞ ٗديربةٌٖ ٍِ أػ اء االٍخ ٗطنذ أثْبء جي رْب فٜ االٍاخ اىؼز

 ثأً أػٌْٖٞٞ اىََبرطبد اإلجزاٍٞخ ٗاىال إّظبّٞخ ىالدزاله ٗىنِ ٍِ أجٖد ريل االرجبٕبد اىؼ ٗاّٞخ .

 

بٍٗاخ اىزافاضخ ىَقىق  اصط ٍذ جزاةٌ االدزاله ٗأػ٘أّ ثج ار اى٘ػٜ اى٘طْٜ ٗاىقٍٜ٘ اىؼَٞي فٜ ػزاق اىذضبراد ٗظٖزد ارجبٕبد اىَقبٍٗاخ اىاشبٍخخ ٗاألثٞاخ ا

 د أثابر اى٘ػاٜ صبػىالدزاله ٗمو أطبىٞجٔ ٗشؼبرارٔ اىَضييخ ٗاى ّٞئخ ٗدققذ ريل اىَقبٍٗخ اىجبطيخ  إٔ افٖب فٜ إججابر اىَذزاو ػياٚ ٍرابهرح اىا٘طِ صابغزاً ٗرا

ػياٚ اى٘ راخ  زراتاى٘طْٜ ٗاىقٍٜ٘ فٜ ٍ٘اجٖخ ٍَبرطبد االدزاله فٜ رأجٞت اىرزْخ اىطبةرٞخ اىَقٞزخ ٗهػٌ االرجبٕبد اىاشؼ٘ثٞخ  اىَاظزٖجْخ ٗاىَزف٘ضاخ .. ٗر

ح ٗرفاضٌٖ الرجبٕابد ْابءاىجٖبهٝخ ىيَقبٍٗخ إٝقبف اىزص ع االجزَبػٜ ٗإذمبء اى٘ػٜ اى٘طْٜ ٗاىقٍٜ٘ اىذٛ ٝؼطٜ  ٘ح هافؼخ ىيَ٘اطِْٞ اىرٞبرٙ ىزأهٝخ أهٗارٕاٌ اىج

ح فاٜ ٍ٘اصايخ ْابءاىزضيٞو ٗأمو اىظذذ اىذزاً ٗاىظؼٜ ٗراء غظٞو األٍ٘اه ٗإشبػخ اىرظبه ٗرَشٝي ٗد ح اىَجزَغ ٗطٞنُ٘ ألثْابء اىؼازاق اىرٞابرٙ أهاٗرٕاٌ اىج

 جٖبهٌٕ ىنٜ ٝضؼ٘ا اىذي فٜ ّصبثٔ ٗٝخيصُ٘ ٕذا اى٘طِ اىؼظٌٞ ٍِ األهٗاد اىزٜ ال رظزذي ط ح اىذنٌ  فٜ ٍجزَغ اىقٌٞ ٗاىذضبراد .



 

 

 ٚب أثُبء شؼجُب انًجبْذ

ٔاحزالنّ فٙ انزبعغ يٍ َٛغبٌ ينٍ اننؼنبو رارنّ  3004نمذ كبٌ يجبْذٔ انجؼث ٔانًمبٔيخ انجٕاعم أٔل انًزصذٍٚ نهؼذٔاٌ ػهٗ انؼشاق فٙ انؼششٍٚ يٍ آراس ػبو 
رجضئزّ ػنجنش رنُنفنٛنز ّ ٔٔكبٌ انجؼث أٔل يٍ رصذٖ نهؼًهٛخ انغٛبعٛخ انًخبثشارٛخ صُٛؼخ انًحزهٍٛ ٔأدارٓى انطٛؼخ نزُفٛز أْذافٓى انششٚشح نزذيٛش انؼشاق ٔإظؼبف

نًًغٕخنخ ثنةنٛنخ ( ايخطػ انًحزهٍٛ ٔانحهف األيٛشكٙ انصَٕٓٛٙ انفبسعٙ انمبئى ػهٗ أعبط انًحبصصخ انؼشلٛخ ٔانطبئفٛخ انًمٛزخ ٔانزشٔٚج نًفشدح ) انًكَٕبد 
ٚغنزنٓنذف ف ٔرفزٛذ انؼشاق ٔرمغًّٛ خذيخ ألْذاف ْزا انحهف انششٚش فٙ دػى أيٍ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ ٔرغٓٛم انزًذد انفبسعٙ اإلٚشاَٙ انصفٕ٘ انز٘ اعزٓذ

ء ػهنٗ سفعنّ ننهنؼنًنهنٛنخ نجذانؼشاق ٔانخهٛج انؼشثٙ ثم ٔألطبس االيخ انؼشثٛخ كهٓب ثًب ْذد ٔٚٓذد األيٍ انٕغُٙ ٔاأليٍ انمٕيٙ انؼشثٙ ثشيزّ ٔنمذ أكذ انجؼث يُز ا

شٚش ٔانخالص انٕغُٙ فنٙ نزحانغٛبعٛخ انًخبثشارٛخ جًهخ ٔرفصٛال .. كًب أكذ ٔٚؤكذ رنك انشفٛك انًجبْذ ػضح إثشاْٛى األيٍٛ انؼبو نهحضة ٔانمبئذ األػهٗ نهجٓبد ٔا
فنشط ٔانصنٓنبٚنُنخ انن كزبثبرّ ٔخطبثبرّ ٔكًب أكذَب رنك فٙ ثٛبَبد انحضة انجًبْٛشٚخ ثم أٌ انجؼث خبض جٓبداً ال ْٕادح فّٛ ظذ انًحزهٍٛ االيٛنشكنبٌ ٔحنهنفنبئنٓنى

ى ْٔنشٔثنٓنى ينٍ ثنٓن ٔػًالئٓى يٍ جالٔصح انؼًهٛخ انغٛبعٛخ انًخبثشارٛخ ٔرًكٍ يجبْذٔ انجؼث ٔانًمبٔيخ يٍ دحش انًحزهٍٛ االيٛشكبٌ ٔإٚمبع انٓضًٚخ انًُنكنشح
ٔرحمٛك َصش انؼشاق ٔااليخ انزبسٚخٙ ٔانكجٛش .. ْٔب ْى يجبْذٔ انجؼث ٔاننًنمنبٔينخ ٚنٕاصنهنٌٕ جنٓنبدْنى  3022انؼشاق فٙ انحبد٘ ٔانثالثٍٛ يٍ كبٌَٕ األٔل ػبو 

 .انًمذط ثٕجّ رشكبد انًحزهٍٛ االيٛشكبٌ ٔانصَٕٓٛٛخ ٔانصفٕٚخ انفبسعٛخ ٔانؼًهٛخ انغٛبعٛخ انًخبثشارٛخ ٔحكٕيخ انًبنكٙ انؼًٛهخ  

 
 ٚب أثُبء شؼجُب انًمذاو

 ٚب أحشاس انؼشة ٔانؼبنى أجًغ
ؼنخ فنٙ اعنزنًنشاس رنُنفنٛنز نطٛنمذ أساد انًحزهٌٕ االيٛشكبٌ انزٍٚ َٔسثَٕا انؼشاق نهصفٕٚخ انفبسعٛخ خغئٕا أٌ ركٌٕ انؼًهٛخ انغٛبعٛخ انًخبثشارٛخ ثذٚهٓى ٔأدارٓى ا

بئنٓنى اننفنشط حنهنفنيخططبرٓى انششٚشح فٙ َٓت أيٕال انشؼت انؼشالٙ ٔرجذٚذ ثشٔارّ ٔانزحكى ثًمذسارّ ٔيصٛشِ يغزمجهّ ٔرنك ػجش إٚحبء انًحزهٍٛ االيٛشكنبٌ ٔ
َنزنخنبثنبد ينجنبننظ ء أانصٓبُٚخ نؼًالئٓى يٍ اغشاف انؼًهٛخ انغٛبعٛخ انًخبثشارٛخ ثعشٔسح االعزًشاس فٙ رُفٛز نؼجخ انزعهٛم انًبكشح ٔانٕاعؼخ انُنطنبق ثنئجنشا

ذينبد اننًنبء ػ خنانًحبفظبد ٔاالَزخبثبد انمبديخ نًب ٚغًٗ يجهظ انُٕاة ثٓذف رضٔٚش إسادح انشؼت ٔيٕاصهخ لًؼّ ٔرجٕٚؼّ ٔإفمبسِ ٔإثبدرّ ٔحشينبَنّ ينٍ اثغن

شٚنشح ننٓنزا اننًنخنطنػ انشنٔانكٓشثبء ٔانٕلٕد ٔإنٓبئّ ثزأجٛج انصشاػبد انؼشلٛخ ٔانطبئفٛخ خذيخ نهًششٔع اإلٚشاَٙ انصفٕ٘ انفبسعٙ .. ثٛذ أٌ ٔػٙ انجؼث نألثؼنبد 
ٚشح نٓزا اننًنخنطنػ نششانخجٛث ٔانهئٛى ٔرصذ٘ يجبْذّٚ ٔيجبْذ٘ انًمبٔيخ انجبعهخ نهؼًهٛخ انغٛبعٛخ ٔاَزخبثبرٓب انًضٔسح ٔسفعٓب سفعبً لبغؼبً ٚجٓط انًشايٙ ا

خ ٔإلنبينخ حنكنى بٔٚنانًبكش ٔعٕٛاصم يجبْذٔ انجؼث ٔانًمبٔيخ ٔيمبرهٕ جٛشُب انجبعم ٔأثُبء شؼجُب األثٙ جٓبدْى انظبفش ٔحزٗ إعمبغ انؼًهٛخ انغٛبعٛخ انًزٓن
 .انشؼت انزؼذد٘ انحش انًغزمم ٔاعزئُبف يغٛشح انجُبء انثٕس٘ ٔانٕغُٙ ٔانمٕيٙ ٔاإلَغبَٙ انشبيم  

 

 .انًجذ نشٓذاء انؼشاق ٔااليخ األثشاس  
 .ٔانغمٕغ انحزًٙ نهؼًهٛخ انغٛبعٛخ انًخبثشارٛخ  

 .ٔانخض٘ ٔانؼبس نهؼًالء خَٕخ شؼجٓى ٔأيزٓى  
 .ٔنشعبنخ ايزُب انخهٕد  

 
 

 قـيـادة قــطــر الـعــراق

 مكتب الثقافة واإلعالم
 م٢١٠٢في الرابع والعشريه مه تشريه الثاوي 

  بغـداد المىصورة بالعـز بإذن هللا



 

رٞاصَ اُضٞسح روذ٣ْ ٛزٙ اُضا٣ٝخ اُز٢ رؼشض رؼش٣لبد ثجؼط أُصطِحبد ٝأُلب٤ْٛ اُلٌش٣خ ٝاُغ٤بع٤خ أُغزوبح ٖٓ ٓؼ٤ٖ اُلٌش اُٞغ٢٘ 

اهلٚ ٝٓٞٝاُو٢ٓٞ ٝاالٗغب٢ٗ ٝاُز٢ ال رٔضَ ثبُعشٝسح رؼش٣لبً ثؼض٤بً ٗص٤بً ٝاٗٔب ٢ٛ هش٣جخ ٖٓ كٌش اُحضة ٝػو٤ذح اُجؼش ٝاعزشار٤ج٤زٚ اُغ٤بع٤خ 

وبكخ أُ٘بظ٤ِٖ ء صٝرطج٤وبرٜب ، ثَ إ ثؼعٜب ٣ؼجش رؼج٤شاً ده٤وبً ٝشبٓالً ػٖ ٓٞهق اُحضة ٝسإ٣زٚ اُلٌش٣خ ٝاالعزشار٤ج٤خ .. ٝرٜذف ٛزٙ اُضا٣ٝخ ا٠ُ اؿ٘ب

ٓؼ٤ٖ  خ٤شاُجؼض٤ٖ ٝأُجبٛذ٣ٖ ٝػّٔٞ اُٞغ٤ٖ٘ اُؼشاه٤٤ٖ ٝأُ٘بظ٤ِٖ اُؼشة أُ٘بٛع٤ٖ ُالحزالٍ ثَ ٝػّٔٞ اث٘بء شؼج٘ب أُجبٛذ اُصبثش ُٝزٌٖ ُْٜ 

ك٢ ظَ اُزش٣ٞٚ اُلٌش١ ٝاُغ٤بع٢ ٝاُضوبك٢ ٝاالػال٢ٓ اُز١ ٣ٔبسعٚ أُحزِٕٞ ٝػٔالئْٜ ك٢ اثشغ صٞس اُزض٤٣ق ٝاُزع٤َِ ثٔب ٣غبػذ ٛئالء 

ِٜٜٔٔب ٣ٝ ػ٠ِ ر٘ل٤ز ٓخططبرْٜ اُزذ٤ٓش٣خ ظذ اُؼشام ٝاالٓخ .. رُي إ كٌشٗب ٝػو٤ذر٘ب اُز٢ ٛٔب ٗجشاعبً ُٔٔبسعبر٘ب اُغ٤بع٤خ ٝثٔب ٤٘٣ش غش٣ؤٜب

كشح ُظباُؼضّ ػ٠ِ إ رٌٕٞ ك٢ أُغبساد اُصبئجخ ٝاُخ٤شح ُجِٞؽ أٛذاكٜب اُٞغ٤٘خ ٝاُو٤ٓٞخ اُخ٤شح ٝك٢ ٛزٙ أُشحِخ اُجٜبد٣خ ٖٓ ٓغ٤شح شؼج٘ب ا

اُز٢ ٣زؼشض ك٤ٜب ٓلّٜٞ اُحضة ٝأُٔبسعبد اُحضث٤خ ا٠ُ اثشغ ص٤ؾ اُزش٣ٞٚ ك٢ ظَ االحزالٍ ٝٓٔبسعبد ػٔالئٚ ػ٠ِ صؼ٤ذ اُؼ٤ِٔخ اُغ٤بع٤خ 

 أُٜزشئخ ٝع٘ز٘بٍٝ ك٢ ٛزا اُؼذد ٓلّٜٞ " األ٣ٔبٕ  " .

 

 ثالإٔ أعبط ػِٔ٘ب اُخبُذ األعبط اُز١ ال ٣زجذٍ ٝال ٣غزـ٠٘ ػ٘ٚ ٛٞ ) األ٣ٔبٕ ( ٝاُزلبإٍ ٓظٜش ثغ٤ػ ٖٓ ٓظبٛش األ٣ٔبٕ ٛزٙ ٗظشح ٓزلبئِخ 

ب ِٓي طٞٗشي ٌُٖٝ اُح٤بح ثشٓزٜب روّٞ ػ٤ِٜب ٓ٘ز إٔ ٝجذد اُح٤بح اإلٗغب٤ٗخ ٝارا غشحذ ٛزٙ اُ٘ظشح جبٗجبً ال ٣جو٠ ربس٣خ ٝال ٣جو٠ أٗغبٕ ُٝٞ أػ

ٕٞ ٓلوٞداً ع٤ٌاألسض ُٝٞ أػطٞٗب ا٤ُّٞ أٝ ك٢ ؿ٤ش اُذُٝخ اُؼشث٤خ اُز٢ رزحون ك٤ٜب أٛذاف اُجؼش ) اُٞحذح ٝاُحش٣خ ٝاالشزشا٤ًخ ( ٝهبُٞا إٔ األ٣ٔبٕ 

ٖٓ ٖٓ ح٤بح اُجشش اُز٣ٖ ٣ٌٕٞٗٞ ٛزٙ اُذُٝخ أُض٠ِ ُوِ٘ب أٗ٘ب ٗلعَ إٔ ٗجو٠ أٓخ ٓجضأح ٝأٓخ ٓغزؼٔشح ٝٓغزـِخ ٝٓظِٞٓخ ٝٓغزؼجذح حز٠ ٗصَ 

ٜب .. ٛزا ػ٘ خالٍ ا٥الّ ٖٓ خالٍ اُصشاع ث٤٘٘ب ٝث٤ٖ هذسٗب ث٤٘٘ب ٝث٤ٖ اٗلغ٘ب ا٠ُ اعزٌشبف حو٤وز٘ب اإلٗغب٤ٗخ اُز٢ ال روبط ثبُٔبدح ٝال ثبُزؼج٤ش

األ٣ٔبٕ ال ٣غزط٤غ أحذ إٔ ٣لخش ثؤٗٚ أٝجذٙ ٝخِوٚ ٛٞ ك٢ أػٔبم ًَ أٗغبٕ ٝك٢ أػٔبم ًَ أٗغبٕ ػشث٢ ٝهذ شبء هذس آز٘ب ٝرشاصٜب ٝه٤ٜٔب 

اُشٝح٤خ ٝحو٤وزٜب اإلٗغب٤ٗخ إٔ ٣ؼجش ٛزا األ٣ٔبٕ ػٖ ٗلغٚ ث٤ٖ ٓجٔٞػٚ ٖٓ اُشجبة ًبٗٞا اثؼذ ٓب ٣ٌٕٞٗٞ ػٖ اُغ٤بعخ ٝسخص اُغ٤بعخ عٔٞ 

ٝٓضِٞا بٍ ثبُخ٤ب٤٤ُٖ ٝأُضب٤٤ُٖ ٝاألغلبٍ ٌُْٜٝ٘ ك٢ ٛزٙ أُشحِخ ٖٓ ح٤بح اُؼشة ٓضِٞا ػ٠ِ ثؼط أجضاء األسض اُؼشث٤خ حو٤وخ اُ٘عبٍ ٝهذع٤خ اُ٘ع

 ش٤ئبً اػٔن حو٤وخ ٝهذع٤خ ٖٓ اُ٘عبٍ ٓضِٞا اُزلب٢ٗ ٝاُزجشد ٝاٌٗبس اُزاد ٝاُزٞاظغ أٓبّ اُلٌشح ٝأٓبّ صٞد اُحن : آالّ اُشؼت .

 

أ ٔجذٛزا األ٣ٔبٕ ُْ ٣وَِ ٖٓ شؤٗٚ إٔ رٌٕٞ رؼج٤شارٚ ُْ رجِؾ ثؼذ دسجخ اُ٘عج اُٞظٞح اُالص٤ٖٓ ُٚ كضٔخ كشم أعبع٢ ث٤ٖ أُجذأ ًشٝح ٝث٤ٖ اُ

ًزٖٛ كٔجبدئ اُحضة ًزؼج٤شاد ر٤٘ٛخ ٢ٛ ثحبجخ ا٠ُ ػَٔ غ٣َٞ ٝا٠ُ دساعخ ٝثحش ٢ٌُ رشرو٢ ش٤ئب كش٤ئبً ٝرل٤ذ ٖٓ دساعبد األْٓ األخشٟ 

ػ٠ِ ٕٝ ٖٝٓ ٗزبئج اُجحش اُؼ٢ِٔ ٝاُزجشثخ اُزار٤خ ٝرجشثخ األخش٣ٖ .. إٔ غش٣و٘ب غ٣ِٞخ ٝعٞف ٣ٔش ػ٤ِٜب أكشاد ٝأج٤بٍ ُزُي ٣جت إٔ ٣ؼشف اُغبئش

خ ٛزٙ اُطش٣وخ ًِٔخ اُغش اُز٢ رجو٢ ػ٠ِ صحخ اُطش٣ن ٝاعزوبٓزٚ ٝأٓبٗزٚ ٝإ ٣٘وِٜب ًَ كشد ٥خش ًَٝ ج٤َ ٥خش ًِٝٔخ اُغش ٛزٙ ٤ُغذ ٗظش٣

 ػ٤ِٔخ ٤ُٝغذ دعزٞساً س٣بظ٤بً ٌُٜٝ٘ب ٢ٛ ا٤ُٔضح اُز٢ ر٤ٔض األٗغبٕ ك٢ ًَ ػصش ًَٝ هطش ػل٣ٞزٚ اُز٢ ر٤ٔض ث٤ٖ اُصذم ٝاٌُزة كٜزٙ اُشٝح

 اُؼل٣ٞخ اُز٢ رـز٣ٜب اُزجبسة ٣صوِٜب اُلٌش ٝاُجحش ٌُٜٝ٘ب ال رٞجذٛب اُزجبسة ٝاُؼِْ ٝاُلٌش ٛزٙ أُوب٤٣ظ ًِٝٔخ اُغش

 

 اُشك٤ن اُوبئذ أُئعظ

 1491 -احٔذ ٤ٓش٤َ ػلِن سحٔٚ هللا 

 

إٔ ًذبٕ اُؼ٤ٔذَ  جؼذذ٣ٞاصَ اُؼ٤َٔ أُب٢ٌُ اُالػت ػ٠ِ حجبٍ اُزٞاغآد األ٤ٓش٤ًخ اُص٤ٗٞ٤ٜخ اُلبسع٤خ ر٘ل٤ذز ٓخططذبرْٜ اُزذ٤ٓش٣ذخ ظذذ اُذشؼت اُؼشاهذ٢ اُذصبثش ك
لز٘ذخ اُطبئل٤ذخ ٝرؤج٤ذج اُ أُب٢ٌُ ٝحضثٚ حضة اُذػٞح اُؼ٤َٔ ٝاألحضاة اُغ٤بع٤خ اُطبئل٤خ  اُش٤ؼ٤خ ٝاُغ٤٘خ ػ٠ِ حذ عٞاء األداح اُلبػِخ ٝاُذذا٣٘ٔٞ أُحذشى ألرذٕٞ

اُشا٤ٓذخ اُذ٠ احذذاس االهززذبٍ ٤خ االهززبٍ اُطبئل٢ اُز١ ساح ظح٤زٚ ا٥الف ٖٓ أث٘بء شؼج٘ب األث٢ ٣ؼٔذ ٛزا اُؼ٤َٔ اُصـ٤ش ا٤ُّٞ ا٠ُ رصؼ٤ذ أُٞهق ٝرؤج٤ج اُلز٘خ اُؼشه

٤خ ظذؼ٤لخ ٝٛض٣ِذخ ػشهاُؼشه٢ ث٤ٖ اُؼشة ٝاٌُشد ك٢ ًشًٞى ٝؿ٤شٛب خذٓخ ألٛذاف أُخطػ اُلبسع٢ اُصل١ٞ اُشا٢ٓ ا٠ُ رٔض٣ن اُؼشام ٝرلز٤زٚ ا٠ُ د٣ٝالد غبئل٤خ ٝ
٢ اٗزخبثذبد ٓجبُذظ خ كذٝٓزوبرِخ ك٢ راد اُٞهذ اُز١ ٣حبٍٝ اُؼذ٣ذ ٖٓ اغشاف اُؼ٤ِٔخ اُغ٤بع٤خ أُخبثشار٤خ اعزضٔبس ٛزٙ اُلز٘خ أُو٤زخ ألؿذشاض اٗزخبث٤ذخ سخ٤ذص

م اُٞغ٤٘خ ٝٓضِٔذب اكذشَ ؼشاأُحبكظبد ٝاالٗزخبثبد اُوبدٓخ ُٔب ٣غ٠ٔ ٓجِظ اُ٘ٞاة ٝٓب دسٝا إٔ أث٘بء شؼج٘ب اُصبثش هذ ٝػٞا أعب٤ُجْٜ اُوزسح اُز٢ رغزٜذف ٝحذح اُ
سكذعْٜ ُِؼ٤ِٔذخ  ِٕٞاُؼشاه٤ٕٞ األثبح ٓغِغَ االهززبٍ اُطبئل٢  كؤْٜٗ ثٞػ٤ْٜ اُٞغذ٢٘ ٝأسادرٜذْ اٌُلبح٤ذخ ع٤لذشِٕٞ اُلز٘ذخ اُؼشه٤ذخ ٝاالهززذبٍ اُؼشهذ٢ ٝع٤ٞاصذ

 اُؼشام ٝاالٓخ . ٜٞضاُغ٤بع٤خ أُخبثشار٤خ جِٔخ ٝرلص٤ال ٝاٗزخبثبرٜب أُضٝسح ٝع٤ٔعٕٞ ػ٠ِ غش٣ن اُ٘صش ٝاُزحش٣ش اُؼ٤ٔن ٝاٌُبَٓ ٝاالعزوالٍ اُزبّ ٝغش٣ن ٗ



 

 

 

اٌفغبد ٚطّخ عبس ـٟ جج١ٓ حىِٛخ اٌّبٌىٟ اٌع١ٍّخ ـمذ ؼذا عالِزٙب اٌفبسلخ رٌكه نْ ٘كزٖ اٌوىِٛكخ اٌع١ٍّكخ نؼشلكذ اٌعكشاق ـكٟ ثوكش ِكٓ 

اٌفغبد  ١ٌظ ٌٗ لشاس ثً جبٚص ـٟ ِفشدارٗ اٌظبسخخ اٌىض١شح وً نشىبي اٌفكغبد ـكٟ دٚي اٌعكبٌُ ٘كزٖ اٌّفكشداد اٌكزٟ رزكغل ٌٙكب اٌّ ٍكذاد 

 -١ٌٚغذ اٌظفوبد اٌم١ٍٍخ ِٓ ٘زا اٌّمبي اٌزٞ عٕزٕبٚي ِٕٙب إٌضس ا١ٌغ١ش ـ١ّب ٠أرٟ :

 

  ٗنخزد األخجبس رزشٜ عٓ ٚلبئل طفمخ اٌغالح اٌفبعذح اٌزٟ ٚلل ع١ٍٙب اٌع١ًّ اٌّبٌىٟ ٚثطبٔزٗ اٌفبعذح ععذْٚ اٌذ١ٌّٟ ِٚكٓ ٌكؿ ٌفك

ٚاٌزٟ صوّذ سائوخ ـغبد٘ب األٔٛؾ عٍٝ إٌوٛ اٌزٞ اضطش اٌع١ّكً اٌّكبٌىٟ اٌكٝ ارعكزشاؾ ثفكغبد٘ب ثعسّكخ ٌكغبٔٗ ـجعكذ اررٙبِكبد 
اٌظبسخخ اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌّبٌىٟ ٚعٍٟ اٌذثبغ ٚعضح اٌشبٖ ثٕذس ٚؼ١شُ٘ روذصذ األخجكبس اٌّٛصٛلكخ اعٍكٝ نْ عكشاة اٌكظفمخ ٘كٛ اٌٍجٕبٔكٟ 

األ١ِشوٟ جٛسط ٔبدس ٚوبْ حٍمخ اٌٛطً ِل اٌّغزشبس اإلعالِٟ اٌ ٙجز  ٌٍّكبٌىٟ عٍكٟ اٌّٛعكٛٞ ِٚىزكت ِكب ٠كغّٝ سئ١كظ اٌكٛصسا  
ُّىٕٝ )ثأثٛ ع١ٍُ ( ـٟ ششاوخ ر بس٠خ ـكٟ ثك١شٚد اٌكزٞ عكذ ٔفكغٗ عشاثكبال ِّٚضكالال  ٌكظفمخ  ٠شزشن ِل جٛسط ٔبدس األ١ِشوٟ اٌٍجٕبٟٔ اٌ

اٌفغبد ث ١ّل نـشاد٘ب  ـ١ّب رجٕٝ اٌو١ضثْٛ عضح اٌشبٖ ثٕذس ـزح اٌوغبثبد اٌّظشـ١خ ـٟ ثٕه ث١جٍٛط ٚرضّٕذ اٌظفمخ نْ رىْٛ عٌّٛكخ 

 ١ٍِ541بس دٚرس ـأْ عٌّٛكخ حكضة اٌكذعٛح اٌع١ّكً ثٍؽكذ  5,4%  ِٓ ل١ّخ اٌظفمخ ٚارا عٍّٕب ل١ّخ اٌظفمخ ٟ٘ 01حضة اٌذعٛح اٌع١ًّ 
١ٍِبس دٚرس نٞ ثفبسق لذسٖ ١ٍِبساْ دٚرس ٔٙجذ ِكٓ نِكٛاي  ١ٍِ5,4ْٛ دٚرس ٚنـبدد األخجبس ثبٔٗ رُ عمذ ٔفظ اٌظفمخ ِل ث١السٚع١ب ثم١ّخ 

اٌعشاق ـضالال عٓ اٌّجٍػ اٌزٞ عشلٗ دعبح اٌشش ـٟ حضة اٌذعٛح اٌع١ًّ ٚعٓ ن٘ذاؾ اٌزكغ١ٍح ـكٟ لّكل اٌكشعت اٌعشالكٟ ٚرثكح نثٕكب  
 اٌشعت اٌغٛسٞ ٚاٌجم١خ رأرٟ .

 

  األ١ِش اٌّبٌىٟ ٠ٙت ألصرِٗ ٚخالٔٗ ِب ر ٠ٍّه ـمذ ِٕح عذداال ِٓ  لطل األساضٟ اٌىج١شح ٌوكغ١ٓ اٌشٙشعكزبٟٔ ِٚكش٠ُ اٌكش٠ظ ٚخكض١ش

اٌخضاعٟ ٚش١شٚاْ اٌٛائٍٟ ٚاٌجم١خ رأرٟ ٠ٚجذٚ نْ ش١ٙخ خض١ش اٌخضاعٟ اٌظفٛٞ اإل٠شأكٟ اٌكٛر  اٌكٝ حكذ إٌخكبر جٙكبساال ٌكُ رمكؿ عٕكذ 

طفمخ  ا١ٌٙبوً اٌوذ٠ذ٠خ ـٟ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚرو٠ًٛ ِجبٌػ ِشبسوزٗ اٌعب١ٌخ ـٟ اٌّؤرّشاد اٌذ١ٌٚخ اٌٝ نثٕبئكٗ ـكٟ اٌجشاص٠كً ِٚكش٠ُ اٌش٠كظ 
ِوب١ِخ اٌّبٌىٟ ِٚغزشبسرٗ  رخزبي رجخزشاال ـٟ اٌزجذ٠ً ا١ٌِٟٛ ثّالثكغٙب اٌفكبخشح ٚسثطكبد سنعكٙب ٚعمكٛد اٌٍؤٌكؤ اٌكزٟ رّكا نطكبثعٙب 

وّوبثظ رسٙش٘ب نِبَ شبشبد اٌزٍفبص ِزوذ٠خ اٌشعت اٌعشالٟ ـٟ ِعبٔبرٗ اٌمبع١خ ) ٚعٍٝ ع١ٕه ٠ب ربجش ( وّب ٠مكٛي اٌّضكً اٌعشالكٟ 
 ٠ٚب ٠ًٚ ٘ؤر  ٚؼ١شُ٘ ِٓ اٌغشاق ٚاٌٍظٛص ِٓ عٛسح ؼضت اٌشعت اٌعشالٟ اٌزٟ عزوشق ُِٕٙ اٌ جبٖ ٚاٌ ٕٛة ٚوً ثٕبْ .

 

  عبِٟ اٌعغىشٞ اإل٠شأٟ اٌظفٛٞ لٍجبال ٚلبٌجبال ٠زجبوٝ عٍٝ ٚصاسح اٌخبسج١خ ) ١ّٕ٘ٚخ اٌجعض١ٓ ع١ٍٙب ٚرٕس١ّٙكُ داخٍٙكب ٚاحزفكبي عكفبسح

١ٔغبْ ثٌّٛذ اٌجعش ( ٚ٘ٛ ٠عٍُ عٍُ ا١ٌم١ٓ ثبْ اٌخبسج١خ طبسد ِضاداال ٌمغّخ اٌؽٕبئُ ث١ٓ اطكشاؾ اٌع١ٍّكخ  7اٌعشاق ـٟ اٌّؽشة ـٟ وً 

اٌغ١بع١خ ـأثٓ نخ  اٌّبٌىٟ ٚاخذ ثبلش طٛرغ ٚنثٕب  ّ٘كبَ حّكٛدٞ ٚحكغ١ٓ اٌشٙشعكزبٟٔ ٚعٍكٟ األد٠كت ٚوّكبي اٌكغبعذٞ ٚوش٠كُ 
اٌغبِشائٟ ٚـالح إٌم١ت ٚـؤاد ِعظَٛ ٚثشُ٘ طبٌح ٚؼ١شُ٘ اٌىض١ش ٠شرعكْٛ ـكٟ عكفبساد ِّٚض١ٍكبد اٌعكشاق ـكٟ اٌخكبسط ٚثم١كخ اٌكٛصسا  

ٚإٌٛاة ٠ع١ْٕٛ نثٕب ُ٘ ٚثٕبرُٙ ٚنلبسثُٙ ـٟ ِىبرجُٙ ٚـٟ اٌٛصاساد األخشٜ ثطش٠مخ ) ش١ٍٕٟ ٚاش١ٍه ( اٌّعشٚـكخ ثبٌعب١ِكخ ٌٚىكٓ حّكً 

 اٌشعت اٌعشالٟ ٌٓ ٠سً ِطشٚحبال ثئسادح هللا ٚوفبح ِ ب٘ذٞ اٌجعش ٚاٌّمبِٚخ ٚع١عٛد اٌوك ألٍ٘ٗ ٌٚٓ ٠ظح إر اٌظو١ح .
 

  اٌض خ اٌىج١شح حٛي اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚض١بر ١ٍِبساد اٌذٚرساد رسً جع عٗ ثال طو١ٓ ٚـشق اٌعٍّخ ثكبٌزعج١ش اٌجٕىكٟ ِكٓ طكؽبس اٌّٛ فكبد

اٌٍٛارٟ اعزمٍٓ ِٕز شٙش ٚٔظؿ دْٚ روم١ك ـٟ ح١كٓ ٠زمكبرؾ عّكال  اٌع١ٍّكخ اٌغ١بعك١خ اررٙبِكبد ثبٌكظفمبد ٚثبٌّكشبسوخ ثؽكغ١ً 

األِٛاي ـىب ُ اٌظ١بسٞ عضٛ ِب ٠ُغّٝ ِ ٍظ إٌٛاة ٠زُٙ ثٙب  األعشجٟ ِٚٙب اٌذٚسٞ ٚٚصسا  ٚٔٛاة آخش٠ٓ ثأخزُ٘ اٌّمغَٛ ِٓ ٘كزٖ 
اٌظفمبد ـٟ ح١ٓ ساح ) اٌع ٟ ( ثٍؽخ نثٕب  شعجٕب ـٟ اٌّٛطً ١٘ضُ اٌ جٛسٞ ٠زوذس ثٍؽخ اٌ ٙجز اٌّزخظض ثبٌ بٔت اٌّكبٌٟ ٚإٌمكذٞ 

ٚاٌّظشـٟ ٚ٘ٛ خبٌٟ اٌٛـبع ِٓ وً رٌه ٚساح ٠عشع خذِبرٗ اٌّ ب١ٔخ اٌّفشطخ ـكٟ خذِكخ عك١ذٖ اٌّكبٌىٟ عٍكٗ ٠وسكٝ ثّض٠كذ ِكٓ 

اٌوسٛ  ٌذ٠ٗ ـٟ ِغعبٖ إٌّوشؾ ٌالعزوٛار عٍٝ عبئذاد اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌعشالٟ .. ٌٚه اٌعْٛ ٠ب شعجٕب اٌكظبثش عٍكٝ ٘كؤر  اٌٍكظٛص 
 اٌز٠ٓ ـبلٛا األ١ٌٚٓ ٚاألخش٠ٓ ٌٚىٓ  طفعخ اٌوك اٌّبحمخ عزوجُٙ ِٓ ٔٛاط١ُٙ طبؼش٠ٓ ِٚأٚاُ٘ جُٕٙ ٚثئظ اٌّظ١ش .



 
ْٜ ٗاىقٍ٘يٜ ٗانّيغبّٜ ى٘طّعٌ أٖٝب اىزبسٝخ .. اىجعش ٕ٘ اىذضة اىَزَٞض فٜ اٍزْب اىعشثٞخ اىزٛ ٍضو َٗٝضو جٕ٘شٕب مخٞش أٍخ أخشجذ ىيْبط ، ٗاُ ربسٝخٔ اىْضبىٜ ا

٘س .. ٗاقيغٌ ىيل أٖٝيب ٗرطيَٝضو عقٞذح االٍخ اىزٜ ٗىذ ٍْٖب .. ٗأّ اىَغ٘اس اىجبعو اىزٛ قبد ٗٝق٘د ّٖضخ االٍخ ٗرطيعٖب اىٚ ٍب ريبج٘ اىٞئ ٍيِ رذيشس ٗر٘ديذ ٗرقيذً 

ىزشميذ اىجعيش ٗرٕجيذ ٌٍ اىزبسٝخ ى٘ مبُ ْٕبك دضة أسآ أفضو ٍِ اىجعش َٝضو جٕ٘ش االٍخ ٗاسادرٖب ٗرطيعٖب اىٚ دٗسٕب اىقٍٜ٘ اىزقذٍٜ انّغبّٜ اىذضبسٛ ثِٞ األ
ٜ ريذع٘ا اىيٚ ٕٗي اىٚ ٕزا اىذضة عشاعب .. فٖب ّذِ ٍِٗ خاله ٍب شبٕذّبٓ فٜ األٍظ ٍٗب ّيَغٔ اىًٞ٘ عِ اىنضٞش ٍِ األدضاة اىزٜ ظٖشد عيٚ اىغبدخ اىعشثٞخ

خ ٗاىعقٞيذح اىفبسعيٞخ بشٝصٖش األٌٍ ٗاىشع٘ة فٜ ث٘رقخ االٍخ ٗشعجٖب أٗ اعزعَبسٕب ، ٗمَب فعيذ ٗرفعو األٌٍ االعزعَبسٝخ ٗانٍجشٝبىٞيخ ٗاىعقٞيذح اىيبّٖٞ٘ٞخ اىعْي
أُ ٍيب عيطشٓ سجيبه اىجعيش ٍٗقبٍٗزئ اىجبعييخ ٝئميذ ..  اىبف٘ٝخ اىعْبشٝخ ، أدضاة ال رعزشف أصال ثبألٍخ ٗشعجٖب اال مجضء عبدٛ فٜ مٞبُ االٍخ انعالٍٞخ ٗشع٘ثٖب 

االٍيخ اىعشثٞيخ ىَيب قيذً ٍيِ  جزئىيذّٞب ثؤٌّٖ ٗ ) هللا ( سجبه االٍخ ٍْٗبضيٖٞب ٗاىَعجشِٝ ثذق عِ دقٞقزٖب ،  ٗأّ اىنشً اىزٛ أمشً ) هللا عض ٗجو ( ثٔ مخٞش دضة أّج
زْٖبض اىعيضامٌ ٗاىضجيبد اعي ٍآصش ٍٗنبسً ٍٗ٘اقف ٗطْٞخ ٗقٍ٘ٞخ ٗاّغبّٞخ .. ٗىٖزا اصْٜ ٗاّذْٜ ادزشاٍب ٗاجالال ٗامشاٍب ىل أٖٝب اىذضة اىَجٞذ ٗأّذ  رْبضيو ٍيِ اجيو

ّيشٖذ ٍٗعيٜ  اىَالٝٞيِ ٍيِ أثْيبء اىعيشا  .. ٗٗسفع اىَعْ٘ٝبد ثجٖبدك ٍِ اجو االٍخ ، ٗعزجقٚ أُ شبء هللا خبىذا ثخي٘د االٍخ اىزٜ ٕٜ خٞش أٍخ أخشجيذ ىيْيبط 

ٕيٌ  خّ٘يخ اى٘طيِ  ٗدحٗاألٍخ اىعشثٞخ ثبُ اىخّ٘خ ٗاىعَالء ٗاىج٘اعٞظ اىزِٝ ّنض٘ا ٗثبع٘ا ششف اىعقٞذح ٍٗجبدمٖب ٗششف االّزَيبء ٗاىيزشاس ثضَيِ ثخيظ دسإيٌ ٍعيذ
ٖيب  ألعيذاء اىجعيش ٗاألٍيخ عيٞٗاألٍخ ٗاىذِٝ ٗاىششف اىشفٞع .. فعيٚ أدشاس االٍخ أَْٝب ٗجذٗا أُ ٝبشخ٘ا جَٞعب ٗثب٘د ٗادذ  ىٞق٘ى٘ا ميَخ اىذق اىزٜ رعي٘ ٗال ٝعييٚ 

ٌ األعذاء ٗاىخّ٘يخ ٗاىعَيالء ٞعيٗانّغبّٞخ اىزقيٞذِٝٞ اىزبسٝخِٞٞ ٍِ اٍجشٝبىٞخ ٗصّٖٞ٘ٞخ ٗاعزعَبس ٗفبسعٞخ صف٘ٝخ ٗعَالمٖب ٗأرّبثٖب  أُ اىجعش عْٞزبش ثبرُ هللا ٗع
 .ٗاىججْبء ٗاىَزخبرىِٞ ٗاىَْبفقِٞ اىَزيِّ٘ٞ أٛ ٍْقيت عْٞقيجُ٘ 

ٞو ٗاىزطجٞيو ٗاىزليٞيو زيذجفبمزت أٖٝب اىزبسٝخ عِ ٕئالء اىخّ٘خ ٗاىعَالء ٗاىججْبء ٗاىَزخبرىِٞ ٗاىَْبفقِٞ اىَزيِّ٘ٞ فٜ صفذبرل ..  ٗامزت عِ اىيزِٝ ٗصيو ثٖيٌ اى

ٌ  ٗاىَقشثٞيِ شرٖٗاىخذاع ٗاىْفب  ٗاىضاله ٗاىضٞبع ٗثٞع اىششف اىغبىٜ ثضَِ أٗ ٍْبت عخٞف ٗسخٞص .. ٗامزت ٗافضخ ٕئالء ألٌّٖ خضٛ ٗعبس عيٚ إٔيٌٖٞ ٗعيشٞ
خ  فٜ ٍ٘ضيع اىَ٘قيف بسٌٍْٖٝ ىٞقشسٗا عِ ٍب شبٕذٗٓ ٗٝشبٕذٗٓ  ثَب فعو ٗٝفعو ثٔ أثْبمٌٖ اىَذجيِٞ اىَطجيِٞ ٗاىَلييِٞ اىَخبدعِٞ اىَْبفقِٞ ، ٗضعٌٖ أٖٝب اىز

عبده ىغيغو اىعيبس اىيزٛ اى اى٘اضخ ٗاىضبثذ ٍِ قضٞزل اىنجشٙ ، اٍب أُ ٝنّ٘٘ا ٍضو أثْبمٌٖ ٍذجيِٞ ٍلييِٞ ٍخبدعِٞ ٍْبفقِٞ ، اٗ ٝزخزٗا ثبعٌ اى٘طِ ٗاألٍخ قشاسٌٕ
 اىجغ٘ٓ ثؤٕيٌٖ ٗرٌٖٗٝ ٗعشٞشرٌٖ ٗاىَقشثِٞ ٌٍْٖ طٞيخ عِْٞ ٗعِْٞ ..

اىطبمفٞيخ  قيبدّعٌ أٖٝب اىزبسٝخ .. أُ رشخٞبل  فٜ اىَبضٜ ، ٍٗب  رشخبٔ اىًٞ٘ عِ دضة اىذع٘ح اىفبسعٜ اىبف٘ٛ ٍْز رؤعٞٔ اىزٛ ثْٜ عيٚ األعيظ ٗاىَْطي 
ٗاىيذىٞو عييٚ رىيل .. اىبف٘ٝخ اىجغٞضخ ، اَّب ٕ٘ اىزشخٞص اىذقٞق ىَب ٝذَو ٍِ دقذ دفِٞ ٗثغض ٗعذاء اىفشط الٍزْب اىيزٜ أمشٍٖيب هللا ثيبىقشاُ اىعشثيٜ اىنيشٌٝ 

ُ شيٖٞذ ٍٗفقي٘د ٗاىزيٜ يٞي٘ٝنَِ فٜ األعئيخ   .. اال ٝعيٌ اىعشاقُٞ٘ ثَ٘اقف دضة اىذع٘ح ٗاألدضاة اىَشرجطخ ثبٝشاُ فٜ اىقبدعٞخ اىَجٞذح اىزٜ قذً فٖٞب اىعشا  ٍ

ِ اىْججيبء ٗجٞيشٌٖ اىجبعيو ؟ قٞٞاّزٖذ أخٞشا ثبّزببس اىجعش ٗص٘سرٔ ؟ .. ٗأال ٝعيٌ اىعشاقُٞ٘ مٞف اصطف دضة اىذع٘ح ٗاألدضاة اىَشرجطخ ثبٝشاُ ٍع اٝشاُ ٗقبري٘ا اىعيشا
ذيضة اىيبف٘ٛ اى ٗمٞف ٗقف٘ا ٍع اىغضٗ األٍشٝنٜ األطيغٜ عيٚ اىعشا  ٗٗضع٘ا أٝذٌٖٝ ٍعٌٖ ؟ ، ٗمٞف عبَٕ٘ا فٜ رذٍٞش اىعيشا  ٗعيذقٔ ؟ .. ٗاىٞيً٘ ٝلٖيش ٕيزا

اىعَٞيو اىَبىنيٜ  جشصٗديفبإٓ اىٚ اىَأل ىٞعيِ عِ دقذٓ ٗدقذ أعٞبدٓ اىفشط اىبفِ٘ٝٞ ٍز٘ىٞبً عٌْٖ ٗعِ أصذقبمٌٖ اىغضاح ٍيششٗع االجزضيبس ، ٗاألميضش ٍيِ رىيل ٝي
ِ عشٗثزئ   ٍياىبف٘ٛ مشجو اىَشديخ فٜ قٞبدح ٗرْفٞز ٍششٗع ربذٝش اىض٘سح اىخَْٞٞخ اىيبف٘ٝخ فيٜ اىعيشا  .. ٗسجيو اىَشدييخ فيٜ رْفٞيز ٍيششٗع اجزضيبس اىعيشا

 ..  ٗدضبسرٔ ٗربسٝخٔ ٕٗ٘ٝزٔ 

زِٝ ثيبع٘ا دْٖٝيٌ اىي فال رِٖ ٗال رذضُ أٖٝب اىعشا  عيٚ اىزِٝ أعٞزٌٖ اىَغٞشح ٗصجطذ ٌََٕٖ ٗاّقضذ عضامٌَٖ ٍٗعٌٖ اىَْيبفقِٞ ٗاىَزخيبرىِٞ ٗاىخّ٘يخ ٗاىعَيالء
اىيٚ عشاقْيب فيذٍشٓ ريذٍٞشا  غيضٗٗمشاٍزٌٖ ... فؤٌّٖ ٗ) هللا ( ٝعشفُ٘ جٞذا ٗمَب ٝعشفُ٘ أعَبمٌٖ ٗأٗالدٌٕ ّٗغبمٌٖ ٗ ) اىذٗالس ٗاىذْٝبس ( ٍِ ٕ٘ اىزٛ جبء ثجذبفيو اى

ِ ٗقبميذٓ سجيو ٘ٝٞشبٍال ؟ .. ٍِٗ ٕ٘ اىزٛ اّجشٙ ىزْفٞز ٍششٗع االجزضبس ىذضة اىشعبىخ ؟ .. ٗٝعشفيُ٘ جٞيذا أُ ديضة اىيذع٘ح اىيبف٘ٛ ٗديفيبإٓ اىطيبمفِٞٞ اىيبف
عيب عييٚ جضضٖيٌ ؟ ، عش اىَشديخ ىزبذٝش اىض٘سح اىفبسعٞخ اىبف٘ٝخ ٍٗششٗعٖب اىقزس فٜ اىعشا  ٗاألٍخ .. ٗٝعشفُ٘ جٞذا ٍِ ٕ٘ اىزٛ قزو قبميذ اىجعيش ٗسفبقئ ٗأقيبً

أميضش ٍيِ ٍبميخ  قزيوٍِٗ قزو سٍ٘ص قٞبدرْب ٗغٞجٖب فٜ اىغجُ٘ ٗاىَعزقالد عيٚ اٍزذاد أمضش ٍِ رغع عْ٘اد ٍع ٍئبد اٟالف ٍِ ٍْبضيٜ اىجعش ؟ ، ٍِٗ ٕ٘ اىزٛ 

بريِٞ اىغيضاح ىَقيٗخَغُ٘ أىف ثعضٜ ، ٗأمضش ٍِ ٍيّٜٞ٘ عشاقٜ ؟ .. ٗٝعشفُ٘ جٞيذا أُ اىَيبىنٜ ٗدضثئ ٗديفبمئ اىيبفِ٘ٝٞ ٕيٌ ٍيِ األٗاميو اىيزِٝ صاسٗا أضيشدخ ا
ٌٞ ٍيِ أقيبىٌٞ انٍجشاط٘سٝيخ بقياىجبغِٞ .. ٗٝعشفُ٘ جٞذا أُ اىَبىنٜ ٗدضثٔ ٗديفبمٔ اىبفِ٘ٝٞ ال ٝئٍُْ٘ ث٘ج٘د اىعشا  مذٗىخ ٍجبٗسح نٝشاُ ، ٗاَّب ٝئٍْيُ٘ ثيبىعشا  مي

جي٘ا ٕيزٓ اىجشاميٌ سرناىفبسعٞخ .. ٗٝعشفُ٘ جٞذا اىغش فٜ طشح اى٘دذح ثِٞ اىعشا  ٗثالد فبسط ، ٗٝعشفُ٘ جٞذا أُ دضة اىذع٘ح ٗقبميذٓ ٗديفئ اىيبف٘ٛ ٕيٌ اىيزِٝ ا
ىَشدييخ اعطيبء ميو  فٞيزاىنجشٙ ثذق اىعشا  ، ٗٝعشفُ٘ جٞذا أُ اىَبىنٜ اىبف٘ٛ ىٞظ عَٞال صغٞشا ألٍٞشمب مَب ٌٕ اىعَالء اٟخشُٗ ، ٗاَّب ٕي٘ سجيو اىََٖيخ ٗاىزْ

ٔ ٗاىزذيبىف اىيبف٘ٛ دضثيشٜء ألٍٞشمب ٍقبثو عيخ اىعشا  ٍِ أٍزٔ ٗاىذبقٔ ثبٝشاُ ، ٗٝعشفُ٘ جٞذا أُ اىَبىنٜ ىٞظ ٍجشد عَٞو صغٞش نٝشاُ اىفبسعٞخ ، ٗاَّب ٕي٘ ٗ
 اىقزس َٝضيُ٘ جضءا أعبعٞب ٍِ ٍغٞشح اىض٘سح اىخَْٞٞخ ىزفزٞذ االٍخ ٗاثزالعٖب جضءا ثعذ جضء .. 

ٗاألقيٞيبد األخيشٙ ٗاىزيٜ بُ ٗالثذ أُ ٝذسك اىعشاقُٞ٘ ثؤُ اىَبىنٜ اىعَٞو ٕ٘ اىزبجش اىٌَٖ ضَِ  اىَزبجشح اىَضٝفخ ىقضٞخ مشم٘ك اىزٜ ٝغنْٖب اىعشة ٗاىنشد ٗاىزشمَ

رٖيب ٗربسٝخٖيب ىيفيشط صشٗربجش ٗٝزبجش ثٖب اىنضٞش ٍِ اىعَالء ٗاألرّبة ٗاىج٘اعيٞظ ٗاىخّ٘يخ .. ٗاُ اىَيبىنٜ ٗديفيبإٓ اىيبفِ٘ٝٞ ٝشٝيذُٗ ثٞعٖيب ٗثٞيع عشثٖيب ٗأسضيٖب ٗ
 .اىَج٘ط ٗرذذ رسٝعخ أُ األمشاد ٝشٝذُٗ اىغٞطشح عيٖٞب 

طيبمفٜ ، أٗ اى ٗاخزٌ ٍقبىٜ ٕزا ىيزبسٝخ ألق٘ه ىٔ : عجو  فٜ صذبمفٔ اىغ٘د مو ٍِ سمِ ٗرغنع اىٚ ٕزا اىبف٘ٛ أٗ راك ع٘اء مبُ رىل عيٚ عزجيخ ٕيزا اىذيضة
ذجٞيت اىَيبطفٚ صييٚ هللا اى راك اىذضة ألّل عٞذ اىعبسفِٞ ثَفشداد ربسٝخ ٕئالء اىَْبفقِٞ االّزٖبصِٝٞ اىزِٝ قجي٘ا أُ ٝنّ٘٘ا عجٞذا ىخذٍخ ٍِ ٕ٘ عذٗا دقٞقب ألٍخ

اال ٍِ ٝزي٘ة ٗٝشجيع اىيٚ ٝخ عيٞٔ ٗعيٌ  .. ٗٝقْٞب أُ ٕئالء اىخّ٘خ اىَبسقِٞ ع٘ف ىِ ٝغفش ) هللا ( ثٌٖ  ، ٗع٘ف ىِ ٝغفش ىٌٖ اىعشاقُٞ٘ ، ٗعٞضعٌٖ فٜ ٍضثيخ اىزبس

 .سشذٓ ٗٝغزقٌٞ 



 
 

ـْْـَقـَِة اىشـََسفْ  َِش  اْصـَؼـْد ىـِ

ـْْـَقـَِة اىشـََسفْ  َِش ـْؼـَْد ىـِ  اص

ب اىُسُنـ٘تُ  َٖ ـَْف ٕـَري األْزض ٌِـَْيؼـَْـُ ََٗزاَءك َشٌ ـُْسْك  َٗاج  

ُُ ال جـََ٘تُ  آِذ ََ ٍِْٖب ٗاى ـْرّـَةٌ جـََدىـَّى اىحـَْجُو  ـَْث ٍـِئ  ٕـَب أّ

 َِ  فـَحـَقــََّدً ِاىَـُحـََدافـِؼـٍِ

َٗخـُر ٍْـَنـَبّـَلَ   

ـْحـََصفْ  ْ َُ َٗاثـِقـَبً فً اى  خـُر ٍْـَنـــَبّـََل 

ب َخطـَّطـثَ  ََ ـْيـَ ث ٍِ ْث  ٍُ  

َََجبَه إىى اىُصَدفْ   ال جـََدعِ اى

 

 ٌـَب أٌـّٖـب األفـُُق اىنـَجـٍـسْ 

ُ٘ت ػيى اىَسسٌسْ  َُ ـْيـَُل ال ٌَ ث َِ  إْصؼـَْد فـَ

 ِ ً ْ٘ ـَْو ٕـَرا اىٍـَ ـْقـَل قـَج ًَّ ػـُْ ٌْ ٌَْسحـَِطٍُؼ٘ا ىـَ  ى

ؤُسَ٘زاً َحسٍسْ  ٍَ ـْحـَبُدَٗك   فـَبق

َٗاْزجـَجـَفْ   ٌَ ُْ جَيْؼث ِْ ٌـَيُف اىحجَو َح٘ىـََل إ ٍَ ـْرُز   إًّ َسؤػ

 إْصَؼْد ىَِشْقِة اىَشَسفْ 

 إْصَؼْد ىَِشْقِة اىَشَسفْ 

 

ـْنـٍلَ  َغ ال ٌَنفً ىنً ّـَج ٍْ َُّ اىَد  أْدزي ثؤ

ـَْس ال ٌـَْنـفـً ىـِنـًَ ّـَْسثـٍِـلَ   أْدزي اىِشؼ

 ْٓ َْٗحَد ِْ فً األزض ِ ٍَ َِ أػصَّ  َٗا أَسفب ًَػيٍْب جَبزمٍ  

 ْٓ ُد فً جساةِ اىقجس َِخدَّ ٌْدٌْب جـُّ٘سِ  أَسفب ًَػيٍْب غٍس أ

 ْٓ ِٓ اىشـِـدَّ ِٔ فً ٕـَر ىـِ ْ٘ ٍِِ حـَ  ِْ ٌْ ّـَنـُ  أَسفـَب ًػـَيٍْب ى

 ْٓ ُْ جـَُسدَّ ِٓ اىُدّـٍـَب ُدٍـُ٘ػـَب ًإ َٗهللِا ّـََأل ُٕـَر  

 

 ْٓ َُ ثَْؼـَد  ال ُحص

 ْٓ َُ ثَْؼـَد  ال ُحص

ُٔ فـٍِـْب  ٌـَب أٌّٖب اىقيُت اىري ّـَجـََضبجـُ

ُْ ثـَنـٍِـْـب  اىؼـُرُز ػَْدَك إ

حـََجٖـَـٍِـْـب ٍُ ـَب  َِ أمـُفـَّْ ْـَب غـَبِضجٍ ُْ َػَضضَّ  اىؼـُرُز ػَْدَك إ

َحبزثـٍـْـب ٍُ  فـَيـَقـْد مـَجـِْسّـَب فً ٌـَدٌـَِّل 

بَزاً ثؤْضيـُؼـِْب ِسٍْْب ََ ْس ٍِ ٌْ ّْسَحِطْغ شٍئبً ىـِْـَجـَدجـَِل اىحً َسَحظُو   ى

 ْٔ ُِّ األزض ِفٍ ب خبَة ظ ٍَ ب اىجَطُو اىري  َٖ  اىؼـُرُز ِػَْدَك أٌّ



 ْٗ ِِٓ شـَبٔـِمـ١ِ ت ً َِ ًُّ أغَٛي لـَب  ٠ـَب فـَبسسـَبً سـ١َـَظـَ

 ْٗ ـْسـِىـ١ِ ـْذٞ ِـُّ َٚأ٠  ُٗ ْٓ َسالِسٍـُ َِ  ٠ـَب 

 ْٗ َٚحـَخـَّمـ١ِ  ُٖ ـْشـَٝ ظـ١ِـَب  حـَخ

 ْٗ ـْخـَِذ٠ ًُ اٌزٞ وـُٕـَّب َج١ّؼبً ٔـَف َٛ اٌشجـُ  ٘ـَزا ٘ـُ

 ْٗ ِِٓ شـَّـَبحـَِت لـَبحـٍِـ١ِ ـَْزأ ُ ٠َٚـَٙ  ِٗ ِشٟ ٌـِّـ١ِـخـَخـِ ّْ  ٠ـَ

ََّشبِٔكْ  ُٗ اٌ َٛاسبَ َٚال ٘ـَزَّْث شـَ ـٌْغ  ِٗ ِظٍ ِِٓ أْظالِػ ب َسفَّ  َِ  

ِٗ َسخـَشحـَِفُغ اٌبـ١َـَبسقْ  ـْخـَخـَ ١ ِّ  ٠ـَذسٞ ب

َْ األصببَغ ال اٌشََّصبصَ  ِٗ ٠ْحشٛ َّْ ب١َٕ  ٠ـَذسٞ بأ

ي ِشـَبجـُٛس ِاٌبـَٕـَبِدقْ  ْٛ  بـِٙـَ

 ْٗ ـْٕـَب اٌشُجـٌٛـَت َفـ١ِـ ب حـَٛلـَّؼ َّ َٚوـَ  

 ْٗ ِٗ ػـَبِدِـ١ِ جـُ ْٚ  بـََصمـَْج بـِأ

 

 ْٗ ٍـ١ِ ِِ ُٗ أ٠َبِدٞ َحب ٍـُ ِّ َٓ حـَْح ـْ ِِٓ أ٠ ًُ اٌزٞ   ٠ـَب أ٠ـّٙـَب اٌجـَبـَ

بـَشََّءة ٌِرِـَبِـُهْ  ُِ َّٛحٝ ...  ًَ اٌ َّ  ٠ـَب أْج

َّٛحٝ ... َس١َْبمٝ َػبٌـ١َِبً فٟ األْسض ِ٘ـَبِـُهْ  ًَ اٌ َّ  ٠ـَب أْج

هْ  ُِ ٠ََْٚسَخْؼِصٟ لـ١َِب ُؼٕب  َّ َٚحـَْس ََّٚي ِـَشٍَّة ٔـَْبىِٟ  ـَْج أ  ٘ـَب أٔ

 ٠ـَب ٔـَبئـِّـَبً ... ٔـَْذسٞ ٠ـَطـُُٛي بـِٕـَب ِـَٕـَبِـُهْ 

 

 ُٗ ُْ ِـَحـَبخـَٕـب ٌـَ ـْخـُ  ٘ـَزا اٌزٞ ٌـُّ

 ُٗ ـْثـَبٌـَ ْٓ حـٍَـَِذ إٌـَِسب أِ َّْج فـٍَـَ  ػـَمـِ

َٚوـَبـَّشْ   ِٗ ََ ١ِخَخ ََ أِب ذُحّٛا و١َف اسخمب َ٘  شـَب

ذُحّٛا و١َف اسَخَحبيْ  َ٘  شـَب

ـْبـَشْ  ؼ َِ َٚ ـْطـََشة ً َٚلـَٕ ـَْشاً   ٔـَٙ

 شـَب٘ـَذحُّٛا َو١َْف اٌجـِبَبيْ 

ـَْزسْ  ئ ِِ ب  َٙ َي ِدِـَبئِ ْٛ ـْخـَُف َح َٚال ٠ـٍَ  ال لبَش ٠ـُِٛسُؼٙب 

 

 إْصؼـَْذ ٌـِّْشٕـَمـَِت اٌَشَشفْ 

 إْصؼـَْذ ٌـِّْشٕـَمـَِت اٌَشَشفْ 

بءِ  َّ  ٠ـَب آخـَِش اٌؼـُظـَ

ََّسبءْ   لـَْذ جـَبَء اٌ

 ْْ ـَْه اٌَذافـِٕـُٛ ـْفـَطَّ ػـَٕ َٚأ  

 ْْ َُّغ فٟ اٌُؼ١ٛ ـْ ـَْش ٠ـٍَ َّْ اٌفـَج ًِّ إ ََٚص بَن  َِ ـْشْش ِد  فـَبف

ِٖ األسَض اٌَجبَبٔت َ  ََٚساَءَن ٘ز ََٚدْع  ِْط ِإٌٝ َح١ُث اٌع١بِء   إ

 ْْ َٓ بٙب ِصغـَبٌس خبُِٔؼٛ  فبٌز٠

 

 ْْ خٛ ُّ ِِٓ ِػبٍء ثم١الُث اٌ  ُٗ ٍخ َّ ب َح َِ  ًَّ ْْ حـٍُمٟ ػ١ٍٕب وـُ َْ أ  لْذ آ

 ْٗ ُْ إ١ٌ ُ٘ َخأٌٔك ٌٍمبِء سبَِّه أَٔج فبْشُىٛ ُِ  

 ْٗ ِّ َٛػَه فٟ ٠َذ٠ ُِ َٚارسْف ُد  

جَ  ّْ ٍِ ْٓ ظـُ َِ  ٠ـَب 

 ْٗ ُٛػَه اٌَحشَّٜ َػز٠زاٌث ػ١ٍ ُِ  ُد

ْٓ شـَّـَخـُٛا َِ  ًِّ ِٗ وـُ ُج ْٚ ـِْصْك بـِأ  إب

ْٓ ٘ـَخـَفـُٛا َِ َٚ  



ـْحـَةٌ شـََشفُ  ًَ مـٍِ  هـِ

ٍَْحبً َصىَف ٌَْبمى ُولُّ ِضلع ٍِمه أَضبلِِعهْم إرا رَوُشوَن ٌَْشجَِجفُ   َحٍَّب ًَوَم

 َولـَفـُىا أمـَبمـََه أٌّهـَب األصـَُذ المـُمـٍَـَُّذ َواجـِِمٍهَ 

ـَْه  َوصــَبئـِلـٍِهْ   ُمطـَأطـِئٍ

ـَْث بأْن جـُهـٍِهَ  ٍَْف اْصحـَطـَع  وـَ

ـْثـَُمب جـَمـِفُ  ـْلـَِه َحٍ  بـِهـِْم ُسُجىلـََحُهْم فـَحـَْهىي جـَْحَث وـَع

ًَ آخـُِش الَصفـَعـَبتِ فىَق ُوُجىِههْم َوجـََىبثـََش الَخَزفُ   هـِ

ـَْذَن  ؟!!.. لْم جـَىـُه ـَْث َوح  هـَْل وـُى

 

 ٌـَب أٌّهـَب األفـُُك الَجمٍلْ 

 َحَضَش الىـَخـٍـلْ 

 َصعـَفـَبجـُُه جَْبىًِ َعـلٍهَ 

عـَفُ  ـْبـَببـِِه الضَّ ـْىًِ عـَلى أح  َولـَلـََّمب ٌـَب

 َحَضَش الفـَُشاُت َوَدْجلـَة ٌ 

اِمً ُذ َسأَصَه الذَّ ٌَُىّصِ  ُجْشفـَبُهَمب ُجُشٌف 

ـْبـُىـَب جـُُشفُ   َوٌَْجَهُش بـِبل

 حـَضـََش العـَِشاقُ 

ـْلـــِهِ   بـِأهـــ

 بـِضـُهـُىلـِهِ 

 بـِجـــِبـَبلـِهِ 

 بـِشَجــبلـِـهِ 

 بـِىـِضـَبئــِهِ 

ـْطـٍَِه شـُُمىَعـُهمْ  ـٍْـَِة الُمحـَأب ـِْصب  بـِبل

ـَْه ُدُمىعـَهـُمْ   َوالىـَبثـِشٌ

 َوالَىبصـِشٌَه ُضلىَعُهمْ 

ـِْذ عـٍَِىَه .. َصبسِخٍهْ  ـَْشُحىا ِمه بَع  لْم ٌَف

 ببْصم ِالزي لْذ وبَن ٌَْمأل َُوفهْم ببلٍَبَصِمٍهْ 

 عـَهـَُذوَن جَْمَضُح َسأَصُهْم بـٍِـََذٌـِّهَ 

 َوا أصـَفـَبً عـَلٍـهْ 

ـْفـَُع األَصُف !!  لْى ٌـَى

 

 حـََضَشْت لـِبَبُة األولـٍَِبءِ 

 جَجـُش خـَلَف ُدُمىِعَهب وـُلَّ الَجَىاِمع َِوالىـَىـَبئـِشْ 

ـْبَة َُمـب لـَهـب أبـََذاً ُمىـَبفِشْ  ـْحـَحــَُه الَمهـٍ  َوهللِا مـٍِ

ـَْف بـاِلِد فـَبسسْ  ـَْث أو ـَْث ثـَبوـٍَِة ًبَهب َمشَّغ  هـَب أو

ـْلـََمب  وـََزفـُىا أَمبَمَه ِمث

ـْشٌه ٍَمَضْث وـََزفـُىا  ِمه لـَْبلِ ِعش

ٍْـَحةٌ َشَشفُ  ًَ مـِ  هـِ

ـَْحةٌ َشَشفُ  ًَ مـٍِ  هـِ

 ال بَأَس ٌَب اْبَه أبٍهَ 

 لـَْبلـََه أْولـَفـُىا َصْىَت )الُحضٍْه(

ٌُْىلِفـُىا َدَمُه الزي ٌَْجشي بأْسض ِالشَّافَِذٌهْ   لىِىَُّهْم لْم 



 ٍْ ُّ ٚـََذٚـَّ ـْفـَخـُ َٔشـَؼ ا ً ًَ ُِ فـَ  َصاَسْث ِديـَا

... ُِ  قـَخـَهـُٕ

ٍُ انَجَسَذ انَصُبٕسْ  ـْؼـَ  كـَفـَّاً حـَط

ٕا انُصـُذٔسْ  ًُ ا نـَطـَ َٓ  كـَفـَّاً ب

ٌُ انجـُبـَُـَا ػـَهٗ َيشِّ انُذْـُٕسْ  ـَْذ َٕ َدٚ ـ ُْ  

ـَْك َسبـَّاثِ انخـُُذٔسْ   َدْع ػـَُ

ٍَ َـَاُيٕا حَْحَج أْحِزَِٚت انغـَُضاة ْ  ْٛ  فـَقـَُذٔا انُشُجٕنـَت َِح

 فـَقـَُذٔا انحـَٛـَاة ْ 

َشاثْ  ِْ ائِى َِػا ًَ  كـُُم انؼـَ

َشاثْ  ِْ  كـُُم انَفخأٖ َػا

 ّْ ٍْ إطالقت ًفٙ انُبُُذقِّٛ ٌْ نْى حُك  إ

 نَحُسٕا بََساِطَٛم انُجُٕدِ 

َؼاً إلْسَضاِء انُضَـَاة ْ  ًَ ْى طـَ ُٓ ُيٕا َسٕاَـَ َٔقـَذَّ  

 ّْ ِّ ـَْذَـٛـ  ٚـَا نـِه

 ّْ َٔنْى َـَجـِْذ فٙ األْسض ِنهبَاقِٙ بَقِّٛ َٔغـََذاً إرا َصاَل انشَِّجاُل   

!!!! ّْ ِّ  قـَانٕا : حـَقـِٛ

 

 َدْع َػَُك َسبَّاثِ انخـُُذٔس ِ 

ـَْصَشفـٕا ُّ َحَضُشٔا أٔ اَ ـٌْم َٚٓـُِش ربـَابـَ ْى رٚ ُٓ  فـَإَـَّ

ـْخـَتٌ شـََشفُ  َٙ يـِٛ  ْـِ

ـْخـَتٌ َشـَشفُ  َٙ يـِٛ  ْـ

!؟ ٌْ َء انؼـُٛـُٕ ْٕ  َـَْشثـِٛـَك ٚـَا َض

ـْفـَاسـُِـَا  كـُُـَّا َـَخـَاُف ػـَهَٛك ِيٍ أَ

 ٚـَا قـَايـَت َاألسـَم ِ 

ـْفـَاٌ ٍحـَُشٖ نـُفـَّْج َػهٗ انجـَبـَم ِ )  ُ٘ أك ( َياَث فأ ٍُ شٚ ًْ  ِح

ِ حـَابـُٕثٍ ٚـَُـَاوْ  ّ٘ َٔبـِأ  

اوْ  ًَ َْٚش أْجَُحِت انَٛ ًَّسٕا س َٔال حَ قـِظٕا انغـَافِٙ انَجًَٛم  ْٕ  ال حـُ

م ِ  َٓ ا َػهٗ َي َْ ِّ فـُكـُٕ ِّ  فـُكـّٕا حـِبـَاَل ٚـَذٚـ

 ِْ  فـََذاِيٛـَت ٌٚـََذا

 ِِ ـْش ََٔضؼٕا انُذُيَٕع بـُِصشَّة ٍفـِٙ قـَب  

 ِْ ٍْ بََكا ـْشُف َي َٔٚـَؼ ا  َٓ ـَْخُح  فـَغـََذاً َسٛـَف

 ٚـَا َدافـُِـِٛـّ

ٕا قـًَـََش انؼـَِشاق ِ  ًُ ـْخـُ  َدفـَُ

 ّْ س ٍَـَْشحـَجـِٛ ْٕ ّ٘ َـُ  فـَأ

 ّْ  ٚـَا حـَاِيهـِٛ

ِّ كـَخـُِف!؟ هِ ًْ ـْخـَطـُِٛغ نِِح  ْـَْم حـَس

ـُْـَا رنــَك انشــَغـَفُ   َيا َصاَل فـِٛ

َٕاِصٍف ٚـَِصفُ  ٍَ نـِ ُـَا َصاغـِشٚ ْٛ  أسـَفـَاً ػـَه

 ِّ ـْح ُضهـُِٕػ ـُْصٕص ُجُ ق ًَ ْٛهـَت ُان  َيا حـِ

 ِّ  غـَٛش اْسحـِشـَاِف ُديـُٕػـِ

ـُْش ٚـُْشحـَشـَفُ  َٔانَجً ـَْف انَحَصٗ   كـَٛ

ٍْ أْـَهـَُّخْى آخـَِش انقـَبـََضاثِ ِيٍ َدْيغ ِانُؼٌٕٛ ِ   ٚـَا َي

 ِّ  َػهٗ حـَُشابِ َضشِٚح



 َُ ِْ حَْصُسخ٘ ٍَ ٍَسُٞخ هللِا َٝب   ٕرا 

 ِٔ ََِسٞذ  فَسأفت ًب

 ُٓ ٘ َُ  ال حـُإىِ

ـْب ـْئـَبً فـَشـَٞ ٌْ َشٞ ِعُن ْٗ ٍِِ َز ئِـ٘ا  َٕٗـَّدِ  

ِٓ دـَٞـِّب ـْس ب ٝـََزاُه بـِقـَب ٍَ  َ٘  ٕـُ

ـَْخِذفُ  ُٓ ٝـَي  بـِيـَظـَب

 ٌْ ٘عـَُن ٍُ َ٘ ال ٝـُسُٝد ُد  ٕـُ

 ٌْ ـْيـَُن َ٘ ال ٝـُسُٝد عـَ٘ٝ  ٕـُ

 ٌْ ُٔ ىـَنـُ ـْـعــَخـَ َٗدٝ ـْقـَٚ   أى

ٍََضٚ َٗ  

ٍَٗـََضب  مـَبىبـَْسق ِئذ 

 ْٔ ِّ ُٔ ئىٞـ ـْعـَخـَ َٗدٝ  ُزُدٗا 

 ْٔ ِّ ْٗ ىَدٝ ٌْ أ  ٍـَبذا ىـَدٝـُِّن

 غـَٞس اىعـَِساق ِ 

 ِٓ ـْس  ىنٜ ٝـَُساَح بـِقـَب

 ِٔ ـَْدائِ ٌْ ّـَبَزاً َعيٚ أع ُٔ ىُن َّ٘حـَ  ُزُدٗا أبـُ

 ِٔ ٘ا بـِِدٍـَبئـِ ٍُ َٗحََذزَّ  

 ِٔ بئِ ََ ََٗس  ِٔ ُٔ اىخٜ حَْبقٚ حـَدُٗز بـِأْزِض َ٘امـِبَ  مـُّ٘٘ا مـَ

ِْ ذبََخ اىِعساقَ  ٍَ َه  ْ٘ ثٍ َد ْ٘ ٍَ ٘ا َدـيـَقـَبثِ  َُ َٗاْسَخْذنِ  

 ِٔ ِْ أحَٚ بـِذـِرائـِ ٍَ َٗ  

ٌْ ئالَّ جـَِساءْ  ـَْداُؤُم ب أع ٍَ َٗهللِا   

ٍِِ ثـَدٛ اىْـَِسبءْ  َس  َْ َُ اىَج ٌْ َزاِضُع٘ َٗهللِا أّخ  

 اىًٞ٘ ًٝ٘ اىثأز ال ًٝ٘ اىبنبء

ٍَألٙ ِدٍـَبءْ  ـْـَب  ُٕ َ٘ا ـْ  أف

ب ََ َِ اىسَّ عـَيـَّقـَبً بٞ ٍُ َُ اىعـَِساُق  ْ٘ مـَب َٗهللِا ى  

َـَبءِ  َِ اىسَّ ٍِ  ُٓ ٘ َُ ـَْزىخـِ  أّ

ب َٕ ـَْد َٗعـِْ  

َِٜ بـَبُزَٗدٕـَب  ٝـَب الٕـِ

َٗاْزحِقـَبء ْجَداً  ٍَ َٗ  ِعزَّاً 

ِٔ اىعـََزاءْ   حـَقـَبـَّيـُ٘ا فـِٞ

ِٔ اىعـََزاءْ   حـَقـَبـَّيـُ٘ا فـِٞ

ُْ أْزثـِٞلَ   شـُيـَّْج ََْٜٝٞ قـَْبَو أ

ٍِعـُْب َدا ٍَ  ُٔ َ٘ازُس َساً ّـُ ْٖ  ٝـَب ّـَ

بهْ  ٍَ ْب اىس ُٖ ُج ْٗ َٗأ  

ـْفـَبَءة ٌَدسَّٙ عيٚ َشبِطـٞـلْ  ْٜ ٗى٘ ئغ  ٕـَو ى

َذبهْ  َُ  ٝـَب أّٖٝـَب اىَسجـُُو اى

 أّـَب مـُُو َشٍٜء َداِخيٜ َْٝبنِـٞـلَ 

ُْٜٞ ـْ  ئالَّ أع

َْس ِازِحَِذبهْ  قـَُج ىيَش  َصدَّ

ـْس ِاىجبَبهْ  ًُ فٜ اىقـَب َٗحـَْـَب  

 ُْ  ئذ

َٗاىسـَُإاهْ  ََٗداعــَـب ً...   

ٍِِ زَجبه ـَْدَك  رٛ األْزض ِ بـَع َٕ  ٕـَْو فَ٘ق 



 
 

ًُداْد  ٌا أبُاء شؼبُا ان

 

بيس ْكرا حخٕاصم شٌازاث خالٔشة انُظاو اإلٌساًَ انفازظً انصفٕي نهؼساق بانسغى يٍ انسفض انشؼبً انماطغ انًعخُكس نٓرِ انصٌازاث انخيً حُيؼي

ػٍ اظخٓخاز ْؤالء فً حصسفٓى انشائٍ إشاء يمدزاث انؼساق ٔااليت يصسٕباً بانسضٕش انرنٍم نسكٕيت انًانكيً انيؼيًيٍيهيت اظيٍياسْيا انيفيسض 

 انصفٌٍٍٕ .

 

ٔنمد ظبمج شٌازة ) الزٌداًَ ( شٌازة ) ٔزٍدي ( ٔشٌس اندفاع اإلٌساًَ انري أيهى ػهى انًانكً شٌازة زٔظٍا ٔػمد صيفيميت انعيالذ انيفياظيدة 

ييا الظخخدايٓا فً لًغ أبُاء انشؼب انؼسالً ٔذبر أبُاء انشؼب انعٕزي فً آٌ ٔازد .. ثى حهخٓا شٌازة ػهً ظؼٍد نٕ َائب انسئٍط اإلٌساًَ ٔ

  . اَطٕث ػهٍّ ٔأفصسج ػُّ يٍ احفالاث ظٍاظٍت الخصاسٌت ابخصاشٌت فٍٓا إَخٓان فاضر نعٍاسة انؼساق َٔٓب ػهًُ نثسٔاحّ نصانر إٌساٌ

 

ء ؼًيالٔحدًء شٌازة الزٌداًَ ْرِ خازج انعٍالاث انبسٔحٕكٕنٍت انًؼسٔفت انخً حخؼايم بٓا أضؼف اندٔل فً انؼانى فٕٓ ٌصٔز انًسافظاث ٌٔدخًغ ب

ًُطهمت نهُظاو اإلٌساًَ انصفٕي انيفيازظيً بيدءاً   ييٍ اٌساٌ لبم نمائّ يغ انؼًٍم انًانكً ٔألصاو زكٕيخّ انؼًٍهت انرٌٍ افصسٕا ػٍ حبؼٍخٓى ان

ًء ٌْٕت انًعخمبهٍٍ ٔيسٔزاً بدًٍغ يٍ انخماْى ٔاَخٓاًء بكشف ) الزٌداًَ ( ػٍ ااْداف ٔانغاٌاث انشسٌسة نٓرِ انصٌازة انًسٌيبيت ٔانيخيً حيدي

 . اظخكًاالً ندٕنخّ فً ظٕزٌا ٔنبُاٌ ٔحسكٍا نخمدٌى اندػى انًانً ٔانخعهٍسً نهُظاو انعٕزي انمًؼً نًٕاصهت ذبسّ ابُاء انشؼب انعٕزي

كًا أٌ ْرِ انصٌازة انًشبْٕت حدًء يخصايُت يغ انًعاػً انًسًٕيت نسكٕيت انًانكً انؼًٍهت نخصؼٍد انًٕلف ٔحأخٍح االلخيخيال بيٍيٍ أبيُياء 

انشؼب انؼسالً ػسباً ٔكسساً فً كسكٕن ٔغٍسْا حسج غطاء يا ٌعًَّٕ ) انًُاطك انًخُاشع ػهٍٓا ( فً حعؼٍس يمصٕس نهفخُت انيؼيسليٍيت زسٌيفيت 

انفخُت انطائفٍت نخديت انًخططاث انًسٌبت نهسهف اايسٌكً انصًٍَٕٓ انفازظً بم ٔانًخطط انصفٕي انفازظً ػهيى ٔخيّ انيخيصيٕ  فيً 

 . حًصٌك ٔحمعٍى انؼساق نخديت ااْداف انشسٌسة نٓرا انًخطط انخبٍث



 
 ٌا أتْاء شؼثْا األتً

 ٌا أتْاء اٍرْا اىؼشتٍح اىَجٍذج

 ٌٗا ششفاء اىؼاىٌ أجَغ

 

ىقذ أٍؼْد دنٍ٘ح اىَاىنً اىؼٍَيح أٌَا إٍؼاُ فً ذْفٍز ٍخطظ اىذيف األٍٍشمً اىصٍّٖ٘يً اىيفياسليً ىيريذٍيٍيش اىيؼيشا  

ٗالرٖذاف شؼثٔ ّٖٗة ثشٗاذٔ ٗتاُ رىل فً صفقاخ اىرسيٍخ اىفالذج ٍغ سٗلٍا ٗذشٍنٍا ٗاىرً أششّا أػالٓ اىى دٗافيؼيٖيا 

اىششٌشج ٗفً إىغاء اىثطاقح اىرٌٍَْ٘ح ىيَ٘اطٍِْ ٗفً ذسثثٖا تاالٍّٖاس األًٍْ اىَشٌغ اىزي ذجيى تاىرفجٍشاخ اإلجشاٍٍح اىيريً 

طاىد تغذاد ٗمشم٘ك ٗدٌاىى ٗصالح اىذٌِ ٗاىَ٘صو ٗاألّثاس ٗغٍشٕا ٍِ اىَذافظاخ فً ظو دخاُ ػَيٍاخ ذصيؼيٍيذ اىيَي٘قيف 

ٍٗذاٗىح ذأجٍج االقرراه اىؼشقً فً مشم٘ك ٗغٍشٕا ٗفً الرَشاس دَالخ االػرقاه اىقَؼٍح اىرً طاىد إضافيح اىيى اىيشجياه 

اىشٍ٘ر ٗاألطفاه ٗاىْساء ٗذؼشٌضِٖ ىشرى صْ٘ف اىرؼزٌة ٗاالغرصاب ٗاىرً ٌر٘قف ٍذاد اىقيٌ اىششٌف ػِ رمش ذفاصٍيييٖيا 

ٗاىرً ػثشخ ػِ قاع االّذطاط األخالقً اىزي اّذذس اىى دسمٔ اىؼٍَو اىَاىنً ٗتطاّرٔ اإلسٕاتٍح اإلجشاٍٍح ٗاىيريً أجيجيد 

شؼيح اىغضة اىؼشاقً اىؼاسً ٗاىزي لٍذش  تس٘سذٔ مو تْاُ ٍِ ٕؤالء اىَجشٍٍِ األٗغاد اىزٌِ لٍطاىٌٖ ػقياب اىشيؼية 

 . اىؼسٍش

 

ٗلٍَضً شؼثْا األتً ٗفً طيٍؼرٔ ٍجإذٗ اىثؼث ٗاىَقاٍٗح فً ٍسٍشذٌٖ اىجٖادٌح اىظافشج ٗدريى اىيريذيشٌيش اىشياٍيو 

ثٍِ ٗاىششٗع تَسٍشج اىثْاء اى٘طًْ اىث٘سي اىذٌَقشاطً اىرؼذدي اىشؼيثيً اىيذيش اىيَيسيريقيو  َُ ٗااللرقاله اىراً ٗاىْصش اى

 . اىَسإٌ تفاػئٍ فً ٍسٍشج اىْضاه اىقًٍ٘ ىالٍح اىؼشتٍح ٍٗسٍشج اىْضاه اإلّساًّ ىيثششٌح جَؼاء

 

 

 .اىَجذ ىشٖذاء اىؼشا  ٗاالٍح األتشاس  

 .ٗاىَجذ ألتْاء اىؼشا  ميٌٖ تشجاىٔ ٗشثاتٔ ٗشٍ٘خٔ ٗأطفاىٔ ٗدشائشٓ اىَاجذاخ  

 .  ٗاىخزي ٗاىؼاس ىيخّ٘ح ػَالء اىذيف األٍٍشمً اىصًٍّٖ٘ اىفاسلً ٍِ ػذًٌَ اىغٍشج ٗاىششف ٗاألخال 

 .   ٗىشلاىح اٍرْا اىخي٘د

 

 

 قيٍيادج قييطييش اىيؼييشا 

 ٍنرة اىثقافح ٗاإلػالً

ً ٢١٠٢فً اىثاٍِ ٗاىؼششٌِ ٍِ ذششٌِ اىثاًّ   

 تغيذاد اىَْص٘سج تاىؼيز تئرُ هللا
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