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 هقذهد بلعذد

سئ٘ظ بلسحشٗشهغةعذ جقلن: 

ُّةْ ٗحوةخ رحةشب  ّبنسشةةدٕ ٗصذس بلعذد بلطةلص هي بلوػلذ بلطةهي للوػلةد بلوصةشٗد لعلةن بلةٌإلظ بنيلٌ٘٘ ةٖ    

عةسب ّهِوة للحةحط٘ي   أال ُّْ حصْل بلوػلد علٔ عةر دسغةةذ  ةٔ بلسق٘ة٘ن ب ر٘ةش للوػلةظ ب علةٔ للػةهعةةذ 

هصش بلعشج٘ةد  يوةة أحةححر بلوػلةد هسةحةد للحةةحط٘ي علةٔ جٌةة بلوعش ةد جػوِْسٗد  للذّسٗةذ بلعلو٘د ببلصةدسخ 

أى ٗذرخ علٔ هْقة  بلوػلةد علةٔ جٌةة بلوعش ةد بلوصةشٕ بلوصشٕ  ّٗو ي للحةحص بلزٕ ٗشٗذ أى ٌٗشش جةلوػلد  

 ّٗشعخ جحطَ ّٗسةج  بلححص عحش هخسلف هشبحلَ هي رالل هْق  بلوػلد حسٔ ٗحصخ علٔ رطةت قحْل بلٌشش.

ّبلذسغةةد بلسةةٔ حصةةلر علِ٘ةةة بلوػلةةد  ةةٔ بلسق٘ةة٘ن ب ر٘ةةش ّتى يةًةةر أقةةخ هوةةة زغةةسح  تال أًِةةة ز يةةذ أى بلوػلةةد 

 ٖ يلٌ٘٘ ٖ ّبنسشةدٕ زحة ع علٔ ه ةًسِة جة٘ي بلةذّسٗةذ بلعلو٘ةد بلوحسش ةد بلسةٔ زصةذسبلوصشٗد لعلن بلٌإلظ بن

جلذًة بلحح٘ةث هصةش  رةحةد ّأًِةة تحةذٓ أُةن بلةذّسٗةذ بلعلو٘ةد بلوسخصصةد  ةٔ هػةةل جعٌ٘ةَ هةي هػةةالذ علةن 

 بلٌإلظ بلوسعذدخ  ُّْ علن بلٌإلظ بنيلٌ٘٘ ٖ ّبنسشةدٕ ّبلصحد بلٌإلغ٘د.

ُزب بلعذد  ِٔ ضالضد جحْش   ُّٔ بلوشخ ب ّلةٔ بلسةٖ ٗشةسوخ عةذد بلوػلةد علةٔ  سٔ زضوٌِةأهة عي بلححْش بل   

 ضالضد جحْش  قط ّرلة ل حش حػن بلححْش بلوٌشْسخ  ٔ ُزب بلعذد ّزق٘ذ بلوػلد جعذد هع٘ي  ٔ يخ عذد.

٘ةةخ لةذٓ بةةالت ّغةة  بلححةص ب ّل جعٌةْبى ل بلشحوةةد جةلةزبذ ّبلوغةةًذخ بالغسوةع٘ةةد يوٌحاة٘ي جةلش ةة عةةي بلح  

غةهعد بلإلْ٘مل ُّذ ر بلذسبعد بلْقْف علٔ بلعالقد ج٘ي بلشحود جةلزبذ ُّْ هسغ٘ش حذٗص  ٔ هػةل علن بلٌإلظ 

عٌ٘ةد هةي بةالت ّبةلحةةذ لن ٗسٌةّلَ تال عذد قل٘خ هي بلحةحط٘ي. ّبلوغةًذخ بالغسوةع٘ةد ّبلش ةة عةي بلح٘ةةخ لةذٓ 

سخصة  ب يةةدٗوٖ ّبلإلشقةد  جةن ةة د ٌةْ  بالغسوةةعٖ. ّبلغةهعد بلإلْ٘م ُّٔ عٌ٘د غ٘ش تيلٌ٘٘ ٘د  ةٔ  ةْ  بل

ل خ هي بلشحود جةلةزبذ ّبلوغةةًذخ بالغسوةع٘ةد  ةٖ بلسٌحة  جةلش ةة عةي بلح٘ةةخ   بلٌغحٖتلٔ بلسعشف علٔ بنعِةم 

ّهة ٗو٘ض ُزب بلححص ت ة د تلٔ زٌةّلَ لوسغ٘ش غذٗةذ ُةْ حػةن بلعٌ٘ةد  ح٘ةص أغشٗةر بلذسبعةد علةٔ عٌ٘ةد قْبهِةة 

 ةةف بلحةحةص بةلث ّبةلحد هي بلإلشقد ب ّلةٔ ّبلإلشقةد بلطةً٘ةد هةي بل ل٘ةةذ بلٌوشٗةد ّبل ل٘ةةذ بلعول٘ةد  ّأ 555

ّقةةم جةةلسحق  هةي بل إلةة خ  NEFFأدبسخ غذٗذخ للو سحد بلعشج٘د هي رالل زشغود هق٘ةط بلشحود جةلزبذ ل ً٘ةف 

هْغحةد دبلةد جة٘ي يةخ هةي بلشحوةد جةلةزبذ ّبلوغةةًذخ  بسزحةب٘ةدبلذسبعةد تلةٔ ّغةْد عالقةد  ّبًسِةربلق٘ةع٘د لَ  

لسإلةةلل ّبلوشةةعش بنٗػةج٘ةد ّقحةْل بلشةخ  ّتدسبيةَ بالغسوةع٘د ّبلش ة عةي بلح٘ةةخ  ُّةزٍ بلٌس٘ػةد ز يةذ أى ب

شخ غض  هي بلخحشخ بلحشةشٗد  ٗسشزةث إلجأى بلوعةًةخ ّبل ّبالعسشبفٙالهَ ّ عإلَ ّ شلَ ّعذم بلح ن علٔ ربزَ  

علَ٘ صٗةدخ  ٖ هعذالذ بلش ة عي بلح٘ةخ  يوةة أى ّغةْد أشةخةم ٗوطلةْى هصةذسبع للةذعن ّبلوغةةعذخ ْٗلةذ لةذٓ 

هي ّبلِةذّ  ّبلسْب ة  ّبلغة ٌ٘د ّبالعةسقشبس ّهةي ضةن زةضدبد هعةذالذ بلش ةة عةي بلح٘ةةخ  يوةة بلإلشد شةعْسبع جةة 

بلٌسةةةئع تلةةٔ ًس٘ػةةد هِوةةد أرةةشٓ ُّةةٔ عةةذم ّغةةْد  ةةشّث جةة٘ي بلةةزيْس ّبنًةةةش  ّجةة٘ي بل ل٘ةةةذ بلعول٘ةةد  بًسِةةر

د  ُّةزٍ بلٌس٘ػةد ز يةذ ّبل ل٘ةذ بلذسبع٘د جةن ة د تلٔ عذم ّغْد  شّث ج٘ي بالت بلإلشقد ب ّلٔ ّبلإلشقد بلطةً٘

 علٔ أى بلوإلةُ٘ن بنٗػةج٘د هْغْدخ لذٓ بلطالت جغض بلٌوش عي بلسخص  ّبلٌْ  بنغسوةعٔ.

جٌغة  بلةزبيشخ  بلوعش ةٖ ٖ ُزب بلعذد  قذ غة  جعٌةْبى لبسزقةة  بلةزبيشخ بلوغةسقحل٘د ّبلةْعٔ  بلطةًٖأهة بلححص    

بلسٖ  بالسزقةئ٘دُّذف بلححص بل شف عي بلسغ٘شبذ  بلششذ ّبلش٘خْردل هشحلسٖلذٓ بلشبشذٗي ّبلشبشذبذ عحش 

بلششةذ ّبلشة٘خْرد ّيةزلة  هشحلسةٖجٌغة  بلةزبيشخ ّرلةة عحةش  بلوعش ةٖزطشأ علٔ بلزبيشخ بلوغسقحل٘د  ّبلةْعٔ 

قةةذسخ بلةةْعٔ بلوعش ةةٖ جٌغةة  بلةةزبيشخ جأجعةةةدٍ بلطالضةةد علةةٔ بلسٌحةة  ج إلةةة خ بلةةزبيشخ بلوغةةسقحل٘د لةةذٓ يةةخ هشحلةةد 

ٗعسوةذ  ّبلطةةًٖ أدبئةٖبلحةحطد علٔ هق٘ةع٘ي للزبيشخ بلوغسقحل٘د أحذُوة  بعسوةد٘ض ُزٍ بلذسبعد بسزقةئ٘د  ّهوة ٗو

ع ُّةٔ عٌ٘ةةد ال  05-05علةٔ بلسقشٗةش بلةةزبزٖ  ت ةة د تلةةٔ عٌ٘ةد بلذسبعةةد ّبلسةٖ زشبّحةةر أعوةسُةة هةةة جة٘ي  عةهةةة

 ةةٖ بلةةزبيشخ  ّبلوغةةٌ٘يبلذسبعةةد تلةةٔ ّغةةْد  ةةشّث جةة٘ي بلشبشةةذٗي  ّبًسِةةريط٘ةةش هةةي بلحةةةحط٘ي.  جةُسوةةةمزحوةةٔ 

بلوغةةسقحل٘د بلوحٌ٘ةةد علةةٔ بلةةضهي  ّبلوحٌ٘ةةد علةةٔ ب حةةذبش  ّبلوعسوةةذخ علةةٔ بلسقةةةسٗش بلزبز٘ةةد  ح٘ةةص يةةةى أدب  



 ب
 

ع  ُّةةزب ٗ يةةذ علةةٔ بسزحةةةب بلسةةذُْس  ةةٖ جعةةض بلقةةذسبذ  ع أ ضةةخ هةةي بلوغةةٌ٘ي ب يحةةش عةةٌة بلشبشةةذّى ب حةةغش عةةٌة

عوش  ةٖ جعةض هِةةم ْث بلوغٌْى علٔ بلشبشذٗي ب حغش بلوعش ٘د جةلعوش  ّظِشذ ًس٘ػد أرشٓ هِود ُّٔ زإل

  بلزبيشخ ب دبئ٘د بلوحٌ٘د علٔ بلضهي.

لةذٓ  ّباليساةةتّغة  بلححص بلطةلص جعٌْبى لب هخ ّبلسغةهح يوسغ٘شٗي هعذل٘ي للعالقةد جة٘ي بلشةعْس جةل٘ةأط     

ٖ  جةُسوةةم بلحةةحط٘ي  ةٖ بلزيْس هي ب بإلةل هش ٔ عشبةى بلذم ّب ححة ل ل٘ يةذ علةٔ هسغ٘ةشٗي تٗػةةج٘٘ي  حوة

ب ر٘شخ ُّوة ب هخ ّبلسغةهح  ُّوة هي بلوإلةُ٘ن بلسٖ لِةة دّس هِةن ّغةُْشٓ  ةٖ  بًّٙدهػةل علن بلٌإلظ  ٖ 

 ةٖ جذبٗةد دسبعةد هإلِةْم ب هةخ  أى بيسغةةت  هػةل بلسذرخ ّبلعالظ  ّقذ ظِش هي زػةست عل٘ػوةى علةٔ بل ةالت

ل٘ةةأط ّباليساةةةت  ّٗعةةْد بلإلضةةخ لغةةل٘ػوةى لسْغ٘ةةَ د ةةد بلذسبعةةةذ ب هةةخ هةةي أُةةن بلعْبهةةخ بلوعذلةةد للشةةعْس جة

بلٌإلغ٘د ًحْ بلوإلةُ٘ن بنٗػةج٘ةد  ةٖ ًِةٗةد بلقةشى بلوة ةٖ عٌةذهة زةْلٔ سئةعةد بلػوع٘ةد ب هشٗ ٘ةد لعلةن بلةٌإلظ  

ح٘ص سأٓ أى بلذّس بلسقل٘ةذٕ لعلةن بلةٌإلظ قةذ بًحصةش  ةٖ بلسشي٘ةض علةٔ دسبعةد بلػْبًةث بلغةلح٘د  ةٖ بلشخصة٘د 

ةً٘د ه  تُوةل رصةةلِة بنٗػةج٘ةد  ّأشةةس عةل٘ػوةى تلةٔ أى علةن بلةٌإلظ ٗػةث بى ٗشيةض  ةٖ بلقةشى بلحةةدٓ بنًغ

غةةذذ بلذسبعةةةذ أى ٌُةةة  عالقةةد تٗػةج٘ةةد جةة٘ي بلسغةةةهح ّّبلعشةةشٗي علةةٔ زطةةْٗش رصةةةل ب  ةةشبد بنٗػةج٘ةةد. ّقةةذ 

د هشةشقد للوغةسقحخ زةْحٔ جةأى ّبلصحد بلٌإلغ٘د للإلشد  يوة أى أححةت بلوغسْٗةذ بلعةل٘د هي ب هةخ لةذِٗن سلٗة

يخ شٖ  ع٘صحح غ٘ذبع  ّزػذس بنشةسخ تلةٔ أى ُةز بلوْ ةْ  ٌٗةذسظ  ةوي زطح٘قةةذ علةن بلةٌإلظ بنٗػةةجٔ  ةٖ 

هػةل بلعوخ بلع٘ةدٕ )بنيلٌ٘٘ ٖ(  ّقذ غة ذ ًسةئع بلذسبعد لسش٘ش تلٔ قذسخ يخ هي ب هخ ّبلسغةهح علةٔ زعةذٗخ 

لذٕ عٌ٘سةٖ بلذسبعةد عةْب  ب بإلةةل هةي هش ةٔ عةشبةى بلةذم أّ ب بإلةةل بلعالقد ج٘ي بلشعْس جةل٘أط ّباليساةت 

 ب ححة .

ع للحةحط٘ي ّللوطقإل٘ي ّلعةهد بلٌةةط  ّهللا هةي ّسب       ّ ٔ بلٌِةٗد أدعْ هللا عححةًَ ّزعةلٔ أى ٗػعلَ علوة ًة عة

 بلقصذ تًَ ًعن بلوْلٔ ًّعن بلٌص٘ش.

 

 عوةد عحذ بلوقصْد هحػْتد. 

 )بلإلاةذ بلخةحد(علن بلٌإلظ بنيلٌ٘٘ ٖ  هذسط                                                 

 غةهعد بلقةُشخ -ج ل٘د بٙدبت                                                       

                                    

 


