
 مــيحرلا نــمحرلا هللا مــسب
 ةــفئاط عــم نواــعتي ,اــيلعلا دــيلا ةــئيهل عباــت يــثحب زــكرم وــه تاــساردلل اــيلعلا دــيلا زــكرم
 نـــم اـــهنيكمتو ,ةـــئيهلل تاـــمولعملا رداـــصم عـــيونت ىلإ فدـــهيو ,ءاربـــخلاو نيثحاـــبلا نـــم
 ,ةيجيتارتـــسالاو ةيـــسايسويجلا تالوـــحتلاو رهاوـــظلا هـــيجوتو ,رارـــقلا عنـــص ةـــيلمع
 .ةــيملاعلا ةــيداصتقالاو ةــيعامتجالاو ةــيسايسلا اــياضقلا ىلع ريثأتلاو
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 ..ةــــــــــلاـح مــــــــــــيـيـقـت..

 رـــشابملا لـــمعلا ةوـــقو نوـــيتابنلا ءاطـــشنلا

 

 
 قـــيقحتلا اذـــه

 ةيتابنلا تامظنملل ةيناديملا ةطشنألا يف اًقيقحت ,ايلعلا ديلا ةئيه ترجأ
 ,مهريثأتو ,ديرفلا يميظنتلا مهلكيه ىلع زيكرتلا عم ,نييتابنلا ءاطشنلاو
 عمج يف مايأ ةدع انوققحم ىضق .مهتأرجو ,مهدرمتو ,مهراشتناو
 ةفيزم تايوه مادختساب ةيتابنلا تامظنملا ىلإ اوللست مهنأ امك ,تامولعملا
 ىلع ءانب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ةقمعتملا تامولعملا نم ديزملا عمج لجأ نم
 .ماعلا راشتسملا بلط
 تامظنملا فلتخم يف اًفثكم اًثحب انقيرف ىرجأ ,قيقحتلا نم ءزجك
 قيرفلا ماق .يلودلاو يلحملا نييوتسملا ىلع ,ةدوجوملا ةيتابنلا تاكرحلاو
 فيكو ,اهمكحو تاعومجملا هذه ميظنت اهب متي يتلا قرطلا صحفب
 .اهفادهأ قيقحت لجأ نم لمعت

 ربع ءاوس ,تاكرحلاو تامظنملا هذه ءاضعأ عم اًضيأ انوققحم كراش
 مهتادقتعمو مهعفاودل لضفأ مهف لجأ نم ,اًيصخش وأ تنرتنإلا

 عباطلا تاذ تاعامتجالاو ثادحألا يف ةكراشملا كلذ لمش .مهتطشنأو
 نم ةفيزم تايوهب ةيتابن تايدتنمو تاعومجم ىلإ مامضنالا ىتحو ,يتابنلا
 .ًاليصفت رثكأ تامولعم عمج لجأ

 تاهاجتالاو تاعوضوملا نم ديدعلا انددح ,قيقحتلا ةرتف لالخ
 ىلع ةيتابنلل ريبكلا ريثأتلا اًضيأ انظحال .نييتابنلا ءاطشنلا نيب ةيسيئرلا

 ةديازتملا ةيبعشلا نع ًالضف ,ةدئاسلا مالعإلا لئاسوو ةيبعشلا ةفاقثلا
 .تايفلخلاو رامعألا عيمج نم سانلا نيب يتابنلا ةايحلا طمنل
 ىلإ نوؤجلي ام اًردان نييتابنلا ءاطشنلا نأ ىلإ انقيقحت صلخ ,ماع لكشب
 ةيديلقتلا لاكشألا ىلع يناديملا لمعلل ةيولوألا نوطعيو ,شاقنلاو راوحلا
 اهيف امب ,كلذل بابسألا نم ةعونتم ةعومجم كانه .باطخلاو لصاوتلل
 ىلإ هابتنالا تفل يف ةيلاعف رثكأ نوكي نأ نكمي رشابملا لمعلا نأب داقتعالا
 ةيديلقتلا لاكشألا نأب روعشلا ىلإ ةفاضإلاب ,رييغتلا ثادحإو مهتيضق
 .فداه ريثأت عنص يف ًامئاد حجنت ال راوحلاو لصاوتلل
 جهن مهيدل نوكي دق ,ةفلتخم ةمظنمو درف لك نأ ظحالن نأ مهملا نم
 دقف ,مهتادقتعم نع عافدلاب رمألا قلعتي امدنع ةفلتخم تايجيتارتساو
 يطعي دق امنيب ,شاقنلاو راوحلا ىلع رثكأ نييتابنلا ءاطشنلا ضعب زكري
 .ىرخألا يناديملا لمعلا لاكشأو رشابملا لمعلل ةيولوألا رخآلا ضعبلا
 اهمدختسي يتلا بيلاسألل لضفأ مهف لجأ نم قيقحتلا ءارجإ مت
 ,بيلاسألا هذه صحف لالخ نم .مهتيضقل جيورتلل نويتابنلا ءاطشنلا
 ريفن" ةيرظن ذيفنت يف ةلثامم تايجيتارتسا دامتعا نكمملا نم نوكي دق
 ةفاضإ .ةوجرملا جئاتنلا قيقحت يف ًالثامم اًحاجن ققحت نأ لمتحيو ,"تابُّثلا
 ةيؤر اًضيأ رفوت نأ نكمي نييتابنلا ءاطشنلا تاكيتكت ةسارد نإ ,كلذ ىلإ
 .ةيجولويديأ وأ ةيضقل جيورتلل ةيلاعف قرطلا رثكأ لوح ةميق
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 ةداـــضملا جـــجحلاو جـــجحلا

 تاناويحلا مادختسا داعبتسا ىلإ ىعست شيع ةقيرط يه ةيتابنلا ةعزنلا
 عوفدم ةايح بولسأ رايتخا هنإ .رخآ ضرغ يأ وأ سبالملا وأ ماعطلل
 دق يتلا ججحلا نم ديدعلا كانه .تاناويحلا لالغتسا بنجت يف ةبغرلاب
 اهنم ,موحللا لوانت نع عانتمالاب مهرارق معدل نويتابنلا اهمدختسي
 ةيقالخألا عفاودلاو ,ةحصلا زيزعتو ,ةيئيبلا ةمادتسالاو ,ناويحلاب قفرلا

 .ةيحورلاو
 ماظنلا نأب سانلا ضعب لداجي ذإ ,ةداضملا ججحلا نم ددع اًضيأ كانه
 نوكي دق ثيح ,ةيوذغتلا ةيحانلا نم ٍفاك ريغ نوكي دق يتابنلا يئاذغلا
 مسجلا اهجاتحي يتلا ةيئاذغلا رصانعلا عيمج ىلع لوصحلا بعصلا نم
 ىلع اًيعقاو وأ اًمادتسم سيل هنأ ةفاضإ ,ةيناويحلا تاجتنملا كالهتسا نود
 عبتا اذإ ناكسلا عيمج ماعطإ بعصلا نم نوكيس ثيح ,يملاع قاطن
 يتابنلا ماظنلا نأب اًضيأ سانلا ضعب لداجيو امك ,اًيتابن اًيئاذغ اًماظن عيمجلا
 .ةفلكت رثكأ
 بولسأ وأ يئاذغ رايخك ,ةيتابنلا نم ددحم فقوم هيدل سيلف مالسإلا امأ

 زيجت الو ,نابلألا تاجتنمو موحللا تَّلحأ ةعيرشلا نإف ,كلذ عمو .ةايح
 يئاذغ ماظن عابتا نيملسملا ضعب راتخي دق ,معن .هللا لحأ ام ميرحت دحأل

 قانتعا زوجي ال نكلو ,زاُجم اذهو ,ةيحص وأ ةيصخش بابسأل يتابن
 .ةديقعك ةيتابنلا
 يف .ةقدب نيملسملا نيب ةيتابنلا ةعزنلا راشتنا ىدم ديدحت بعصلا نم
 يف اًيتابن اًيئاذغ اًماظن نوعبتي نيذلا نيملسملا ددع داز ,ةدحتملا تايالولا
 طسوألا قرشلا لثم ,ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ يف .ةريخألا تاونسلا

 اميفو .اًعويش لقأ يتابن يئاذغ ماظن ينبت نوكي دق ,ايسآ قرش بونجو
 امزوأو ,دمحأ ةمياصو ,يلع ةيدان :نييتابن نيملسم ءاطشن ءامسأ يلي

 .فلخلا ةورمو ,يردوش
 

 ةداـــحلا بـــيلاسألاو ةـــبلصلا ئداـــبملا

 نوعفاديو ,يتابنلا ةايحلا طمنب اًدج نوفوغش دارفأ مه نويتابنلا ءاطشنلا
 نم ىمظعلا ةيبلاغلا نإ .ةيناودع ةقيرطب نايحألا ضعب يفو ,طاشنب هنع
 اًقفو شيعي ملاعلا لعج ىلإ نوعسي ,نوملاسم ريغ دارفأ مه نييتابنلا

 لك يفو ,ةيرورض اهنوري ةليسو يأب كلذ قيقحتل نوعسيو ,مهميقل
 .ةصرف
 كئلوأ نم ءادعلا ةهجاوم ةيناكمإ وه نويتابنلا هجاوت يتلا رطاخملا دحأ
 وأ ةيظفل تاهجاوم ىلإ كلذ يدؤي دق ,مهروظنم عم نوفلتخي نيذلا

 وأ ءاقدصألا ريفنت رطخ اًضيأ كانه .ةريطخ نوكت دق يتلاو ,ةيدسج
 يدؤي دق امم ,تادقتعملا سفن مهنوكراشي ال دق نيذلا نيرخآلا وأ ةلئاعلا
 نييتابنلا ءاطشنلا ضعب ضفري دق .ةيعامتجالا ةلزعلاو تاقالعلا رتوت ىلإ
 ,ةيناويح تاجتنم نمضتت يتلا ثادحألا وأ ةطشنألا يف ةكراشملا اًضيأ

 .ةينهملا وأ ةيعامتجالا صرفلا نادقف ينعي كلذ ناك ول ىتح
 

 تاـــمظنملا ةـــيوضع

 تابلطتم طرتشتو ,ةدقعم ةيتابنلا تامظنملا ىلإ مامضنالا ,ماع لكشب
 ةيصوصخ ةيامحل ةقبطم ةنيعم تاءارجإ اهيدل نوكي دقو ,ةيوضعلل ةددحم

 ةفافشو ةحتفنم تامظنم دجوت ,تقولا سفن يفو .مهتمالسو اهئاضعأ
 نيذلا نيمعادلاو ءاضعألاب بحرتو ,اهتطشنأو اهفادهأ نأشب
 .مهميق مهنوكراشي
 ءاحنأ عيمج يف ةفلتخم نادلب يف ةلماعلا ةيتابنلا تامظنملا نم ديدعلا دجوت
 تامظنملا نم اًيبسن ريبك ددع اهيدل ةدحتملا ةكلمملا .يبوروألا داحتالا
 .ةيوقلا ناويحلا قوقح تاكرحو ,ريبكلا يناكسلا اهدادعتل اًرظن ةيتابنلا
 ددع اًضيأ اهيدل ,ايلاطيإو اينابسإ لثم ,ىرخألا يبوروألا داحتالا لود
 .ةيوقلا ةيئاذغلا اهتفاقثل اًرظن ةيتابنلا تامظنملا نم ريبك
 

 يـــندملا ناـــيصعلا

 ةينوناق ريغو ةفينع ريغ لاعفأ مادختسا ىلإ يندملا نايصعلا ريشي
 ةلاعف ةليسو يندملا نايصعلا نوكي نأ نكمي .جاجتحالل ةليسوك

 .ةمهملا اياضقلا لوح يعولا ةدايزو يعامتجالا رييغتلا ثادحإل
 .هابتنالا بذجل ةليسوك يتابنلا يندملا نايصعلا مدختسي ام اًبلاغ
 لاكشأ نم لكشك يرعلا نييتابنلا ءاطشنلا ضعب مدختسي
 اًدارفأ تاجاجتحالا هذه لمشت ام اًبلاغ .هابتنالا تفلل جاجتحالا
 اًماصتعا وأ ةرهاظم نومظنيو مهسبالم نودرجي مهو تاعامج وأ
 ةريثم يرُعلا تاجاجتحا نوكت نأ نكمي .مهتيضق ىلإ هابتنالا تفلل
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 .نييتابنلا عمتجم لخاد عساو قاطن ىلع اهمعد متي ال دقو لدجلل

 ىلإ هابتنالا تفل يف ةلاعف نوكت نأ نكمي اهنأب ضعبلا لداجي نكلو
 جئاتنب يتأت نأ نكمي اهنأ رخآلا ضعبلا دقتعي امنيب ,ةمهملا اياضقلا

 .اهلقن متي يتلا ةلاسرلا نع هابتنالا تتشتو ةيسكع
 ريغو ةبيرغلا بيلاسألا نم ديدعلا كانه ناك ,يرُعلا بناجب
 :اهنم ,جاجتحالل ةيديلقتلا

 .ةصاخلا نكامألا لالتحا •
 .ةنيعم قطانم ىلإ لوصولا عنمل ةيرشبلا لسالسلا •
 .تاجوتنملا فالتإ •
 .تاناويحلا بيرهت •
 .ىربكلا ثادحألا ليطعتو ,تاناجرهملا ماحتقا •
 .تاتفال عفرو ينابملا حطس ىلإ قلستلا •
 .تاباوبلاب مهسفنأ دييقت لالخ نم تالحملا قالغإ •
 .ةيرس تاقيقحت ءارجإ •

 ثودح ىلإ يدؤت نأ نكمي ةيجاجتحالا لئاسولا هذه ضعب نإ
 .ةماع نكامأ يف تثدح اذإ رورملا ةكرح يف تابارطضا وأ ,ىضوف
 وأ معاطم فدهتست يتلا ةيتابنلا تاجاجتحالا رثؤت نأ نكمي
 اذإ ,لاثملا ليبس ىلع ,اهتاداريإو ةكرشلا تايلمع ىلع ةنيعم عرازم
 ءالمعلا ينث وأ تقولا نم ةرتفل معطم قالغإ يف جاجتحا ببست

 نيكلاملا ىلع ةيلام بقاوع كلذل نوكي دقف ,ةكرشلا ةياعر نع
 ةعمسب رارضإلا ىلإ اًضيأ تاجاجتحالا يدؤت دق .نيفظوملاو
 .ةيقالخأ ريغ وأ ةيناسنإ ريغ اهرابتعا مت اذإ تاكرشلا
 نم ةعونتم ةعومجم نوذختي مهنإ ,نوعاو نييتابنلا ءاطشنلا نإ
 ,مهسفنأ ةمالس نامض لجأ نم تاجاجتحالا ءانثأ ةياقولا ريبادت
 ,ةطخ دوجوو ,ةعومجم عم ءاقبلاو ,ةيامحلا تادعم ءادترا لمشت

 .ةيلوأ تافاعسإ ةبيقح لمحو ,مهطيحمب ةيارد ىلع ءاقبلاو
 

 ةـــيبرغلا ةـــياعرلا

 .ةيتابنلا ةكرحلا ءارو فقت ةيبرغلا تاموكحلا نإ لوقلا ةقدلا نم سيل
 مظنلا معدل تاوطخ ةيبرغلا تاموكحلا ضعب تذختا ,كلذ عمو
 تاسايس تاموكحلا ضعب تذفن ,لاثملا ليبس ىلع .ةيتابنلا ةيئاذغلا

 ةماعلا تاسسؤملاو تايفشتسملاو سرادملا يف ةيتابنلا تارايخلل جورت
 .ةيتابنلا ةيئاذغلا مظنلا لوح ثوحبلل ًاليومت اهضعب مدقو ,ىرخألا
 اهذختت يتلا ةددحملا تاءارجإلا فلتخت ,تاكرشلا ىوتسم ىلع امأ
 مدقت .اهميقو ةكرشلا فادهأ ىلع اًدامتعا ةيتابنلا ةعزنلا معدل تاكرشلا
 اياضقلا تاكرشلا ضعب معدتو ,ةيتابن تاجتنم تاكرشلا نم ديدعلا
 .ةيتابنلا تامظنملا عم ةكارشلا لالخ نم وأ تاعربتلا لالخ نم ةيتابنلا
 

 ةـــيسايسلا تاـــكرحتلا

 ال ثيح ,عساو قاطن ىلع نييتابنلل ةيسايسلا تاكرحلا فلتخت نأ نكمي
 نوكي دق .ةدحاو ةيسايس ةيجولويديأ يأب ةرورضلاب نويتابنلا طبتري
 بازحألا وأ تاكرحلا نومعدي دقو اًيسايس نيطشان نييتابنلا ضعب
 نورخآ كراشي ال دق امنيب ,مهتادقتعمو مهميق عم ىشامتت يتلا ةيسايسلا

 .اًيسايس
 

 زـــيفحتلا لـــئاسو

 .نييتابن اوحبصيل سانلا زيفحتل نييتابنلا اهمدختسي قرط ةدع كانه
 نولقتني نيذلا كئلوأل يتابنلا ءاذغلا ةفلكت معد تامظنملا ضعب ضرعت
 ةيطغتل ةيلام ةدعاسم تامظنملا ضعب مدقت كلذك ,يتابن يئاذغ ماظن ىلإ
 نييتابنلل ةقيدصلا تاجتنملا ةفلكت لثم ,اًيتابن حبصت نأب ةقلعتملا تاقفنلا
 ةيتابنلا خبطلا بتك وأ ةيتابنلا ثادحألا وأ تاناجرهملا روضح ةفلكت وأ

 .تابجولا ططخو
 

 يـــلاملا دـــفرلا

 نم ديدعلا دمتعت ,ةيتابنلا تامظنملل يلاملا معدلا رداصم نم ديدعلا كانه
 دقو ,اهتايلمع ليومتل تاعامجلاو دارفألا نم تاعربتلا ىلع تامظنملا
 ,ةيموكح تالاكو وأ تاسسؤم نم اًحنم ةيتابنلا تامظنملا ضعب ىقلتت
 لالخ نم اًيلام ًامعد اًضيأ ةيتابنلا تامظنملا ىقلتت دق ,كلذ ىلإ ةفاضإ
 ضعب ردت دق ,كلذ بناجبو .ةمتهملا تامظنملا وأ تاكرشلا نم ةياعرلا
 ةمعطألا لثم ,تامدخلا وأ تاجتنملا عيب قيرط نع ًالخد ةيتابنلا تامظنملا
 .عئاضبلا وأ بتكلا وأ ةيتابنلا
 



 
 ٤٤٢٣٠١/د :ددـــعلا  تاــساردلل اــيلعلا دــيلا زــكرم

 
 ىرـــخأ تاــــقالع

 رابتعا نكمي ذإ ,خانملا ريغت ةكرحو ةيتابنلا ةكرحلا نيب ةيوق ةقالع كانه
 .خانملا ريغت ريثأت فيفختو ةجلاعمل ةليسو ةيتابنلا ةعزنلا

 ةكرحلا زيزعت يف اًضيأ خانملا ريغت ةكرح دعاست نأ نكمي ,هسفن تقولا يف
 هنأ ىلع ةيناويحلا ةعارزلا ىلع اندامتعا ليلقت ىلإ رظنُي ثيح ,ةيتابنلا
 تامصبلا نم ليلقتلاو ,خانملا ريغت ريثأت نم فيفختلل ةمهم ةيجيتارتسا
 ناتطبارتم خانملا ريغت ةكرحو ةيتابنلا ةكرحلا ,ماع لكشب .ةينوبركلا
 .ضعبلا امهضعب نم ةدافتسالا امهيلكل نكميو ,قيثو لكشب

 ةكرحلا نيبو اهنيب ةلصأتم ةقالع دجوت الف ,يسنجلا ذوذشلا تاكرح امأو
 .ةفلتخم اياضق ىلع نازكرت ناتلصفنم ناتكرح امهالكف ,ةيتابنلا
 

 تاراــــعشلا

 ةقيرطب بلط وأ ةلاسر لاصيإل ةليسوك تاراعشلا مدختست ام اًبلاغ
 تاراعشلا نوكت نأ نكمي ,رشابملا لمعلا قايس يف .ىسنت الو ةزجوم
 اهلعجي ,يسفنلا ريثأتلا ثيح نم اهنأو امك ,ركذتلا ةلهسو ةطيسب اهنأل ةيوق
 دعاسي نأ نكمي امم ,اهتكراشمو ةلاسرلا راركت ىلع سانلا ثح يف ةلاعف

  .ام ةيضق لجأ نم مخزلا ءانب يف
 روثعلا نكمي ,مهتادقتعمل جيورتلل تاراعش ةيتابنلا تامظنملا مدختست

 يلي اميفو ,ىرخألا ةيجيورتلا داوملاو تاقصلملاو ناصمقلا ىلع اهيلع
 :ةزراب ةيتابن تاراعش

 .اًيتابن نك ..بكوكلا ذقنأ •
 .خلسم ال ةقيدح ملاعلا •
 .تاتابنلا لكآو ,تاناويحلا بحأ •
 .مادتسمو ميحر رايخ :ةيتابنلا •

 
 ةداـــضملا تاـــكرحلا

 دق ,نييتابنلا دارفألا هجاوت يتلا ةداضملا تاكرحلا نم ةعومجم كانه
 دقو ,مهتادقتعم ةلداجمل ةلواحم يف نييتابن عم تاشقانم يف ضعبلا طرخني
 وأ خارصلا لثم ,ةيمداصت وأ ةيناودع رثكأ كولس يف نورخآ طرخني
 وأ ,ةداضم تاجاجتحا يف ةكراشملا وأ ,نييتابنلا هاجت ةنيهم ةغل مادختسا
 ىلإ ةراشإلا ردجت .ديدهتلا وأ ,فيوختلا وأ ,بيرختلا وأ ,فنعلا لامعأ

 ,ةيهارك مئارج اهنأ ىلع ثداوحلا ضعب فينصت بعصلا نم نوكي دق هنأ
 .اًحضاو اهءارو عفادلا نوكي ال دق ثيح

 

 تالاـــقتعا

 ,جاجتحالا ءانثأ نييتابنلا ءاطشنلا ىلع ضبقلا متي نأ فولأملا ريغ نم
 كلذ يف امب ,ةعونتم بابسأل نييتابنلا ءاطشنلا ىلع ضبقلا متي دق نكلو
 ةطشنأ يف طارخنالا وأ رورملا ةكرح رظح وأ ريغلا تاكلتمم ىلع يدعتلا
 .ةينوناق ريغ نوناقلا ذافنإ تاهج اهربتعت ىرخأ
 طرخني يتلا تالاحلا يف اًئيش لعفت ال ةطرشلا نإ لوقلا ةقدلا نم سيل
 ,تالاحلا نم ريثك يف .يبيرخت وأ ينوناق ريغ كولس يف نويتابن ءاطشن اهيف
 ينوناق ريغ كولس يف نوطرخني نيذلا نييتابنلا ءاطشنلا ىلع ضبقلا متي
 تالاح كانه تناك .مهلاعفأ ىلع ةينوناق بقاوع نوهجاويو يبيرخت وأ

 نم اهريغ وأ تاجاجتحالا يف مهتكراشمل نييتابن ءاطشنل لاقتعالل ةديدع
 .رشابملا لمعلا ثادحأ
 

 فادـــهألا قـــيقحت

 ىعسي .ال مأ مهفادهأ ىلإ نولصيس نويتابنلا ناك اذإ امب ؤبنتلا بعصلا نم
 ,ةيعوتلاو فيقثتلا تالمح لالخ نم مهفادهأ قيقحت ىلإ نييتابنلا ضعب
 .رشابملا طغضلا لئاسو ىلع رخآلا ضعبلا زكري دق امنيب

 كلذ يف امب ,لماوعلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع دوهجلا هذه حاجن دمتعيس
 ةحاتملا تايجيتارتسالاو دراوملاو ةيسايسلا ةدارإلاو ةماعلا فقاوملا
 .نييتابنلا ءاطشنلل
 ام اًبلاغ يئيبلاو يعامتجالا رييغتلا نأ ركذتن نأ مهملا نم ,ماع لكشب
 نويتابنلا ققحي نأ نكمملا نم .اًيجيردت مدقتلا نوكي دقو ,اًتقو قرغتسي
 .ققحم ريغ رخآلا ضعبلا لظي دق امنيب ,مهفادهأ نم اًضعب
 

 .ىــــــــــــــــــهتنا


