
راصحلا رسکو  ةدوعلا  ةریسم  لوح  يفحصلا  رمتؤملا  صن 
ویام 2018 08:28 م رایأ /   14

ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

" ًاليِدْبَت اوُلَّدَب  اَمَو  ُرِظَتْنَي  ْنَم  ْمُهْنِمَو  ُهَبْحَن  ىَضَق  ْنَم  ْمُهْنِمَف  ِهْيَلَع  َهَّللا  اوُدَهاَع  اَم  اوُقَدَص  ٌلاَجِر  َنيِنِمْؤُمْلا  َنِم  "

رئاثلا انبعش  ريهامج  اي 

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأ 

ملاعلا رارحأ 

ريهامجو ةدهاجملا  ةمواقملا  هلئاصفو  انبعش  اهأدب  ةيملس  ةيبعش  ةريسم  يف  ةيلوطب ، ةمحلم  يف  انبعـش  ةريـسم  لصاوتت 
ةيداهج ةـيروث  ةـجوم  اهولتت  ةـجوم  مويلا  ىتح  يه  اهو  يـضاملا ، راذآ  نم  نيثالثلا  يف  هلافطأو  هئاسنو  هلاجر  نم  انبعش 
نمازتـت دـبألا ، ىلإو  لـالتحالا  ءاـهنإو  راـصحلا  ءاـهنإو  ةـلودلا  ماـيقو  ةدوعلا  يف  هحومطو  انبعـش  فادـهأ  قـيقحتل  ةلـضانم 

ةوق رثكأ  اددجم  انبعش  دوعي  تاتشلاو ، يفانملا  ىلإ  مهناطوأو  مهدالب  نم  اهلهأ  ديرشتو  نيطسلف  ةبكنل  نوعبـسلا  ىركذلا 
ةمحلملا هذــه  يتأــت  يمادــلا ، مرجملا  لــتاقلا  ودــعلا  اذــه  عـم  ةحــضاو  ةــهجاوم  يف  موــيلا  كــلذ  تـبثأو  ارارــصإو ، ةــميزعو 
ةرافـسلا لقن  ةميرج  ءاركنلا  ةميرجلا  هذـه  ىلع  حـضاو  در  يف  انابـشو  ابيـش  ءاسنو ، الاجر  انبعـش  ءانبأ  نم  مويلا  ةـيلوطبلا 

سدقلا ىلإ  ةيدبألا  نيطسلف  ةمصاع  ىلا  انضرأ  ىلإ  اناودعو  املظ  ةيكيرمألا 

ةدوعلا ةطيرخ  مسري  هنإ  هئالـشأو  همدب  ملاعلل  لوقيلو  ينويهـصلا  يكيرمألا  دـيدجلا  ناودـعلا  اذـه  دريل  مويلا  انبعـش  جرخ 
تاراصتنالا ةطيرخو 

جرخ ناكم ، لكو   48 لا ـ يف  ةدـهاجملا ، ةرئاثلا  ةفـضلا  يف  ءابإلاو ، دومـصلا  ةزغ  يف  تاتـشلاو ، يفانملا  يف  انبعـش  ءانبأ  اـي 
ام وأ  بمرت  ةقفـص  عيراشمو  ةرافـسلا ، لقن  عيراشمو  ةيفـصتلا  عيراشم  عيراشملا ، هذـه  لـك  ضفريل  اـمواقم  اـضفتنم  اـنبعش 

نذإـب هللا، همدـب  اهلـسغيو  همادـقأ  تـحت  اهطقـسيل  انبعـش  جرخ  ةيفـصتلا  عيراـشم  لـك  نرقلا ، وأ  رـصعلا  ةقفــص  اـهيلع  قـلطي 
دبألا ىلإو  راصحلا  يهنيلو 

عم رادـهملا ، ينيطـسلفلا  مدـلا  اذـه  عم  تاـظحل ، لـبق  اـنه  اولتق  نيذـلا  اـنئانبأ  ءالـشأ  عـم  ءادهـشلا ، ءاـمد  تاـقفد  عـم  اـنه  نم 
زازتعـالاو ءاـيربكلا  يناـعم  لـك  مارتحـالاو ، ريدــقتلا  لـك  لوـقن  كاـنهو ، اـنه  يفاـشملا  يف  نودــقري  نيذــلا  لـساوبلا  اــناحرج 

ءادهشلا ءالؤهب 

تلقن يتلا  ةرافسلا  هذه  ةيكيرمألا ، ةرافـسلا  لقن  ىلع  ةنعلو  اضفر  ةروث  قفدتت  تفزن  يتلا  مهؤامد  مويلا  ءادهـشلا  ءالؤه 
نمو ةينويهصلاو  ةيكيرمألا  ءاركنلا  ةميرجلا  هذهو  ةرافسلا  هذه  انئاسنو ، انلافطأو  انبعـش  ءانبأ  مجامجو  ءامد  ىلع  مويلا 

همدب ةميرجلا  هذه  ضفر  ينيطسلفلا  انبعش  مويلا  لوقن  تايصخشلا ، وأ  لودلا  نم  رضح  نمو  مهعم  فلاحتو  مهعم ، فل 

نم ةرافــسلا  هذـه  يهتنت  ىتـحو  لـالتحالا  لـحري  ىتـح  ةروـث  يلغت  ىقبتــس  ةـميرجلا  هذـهل  اـضفر  تـفزن  يتـلا  ءامدـلا  هذـه 
دبألا ىلإو  نيطسلف 



راـع تلـسغو  عيبـطتلا ، راـع  تلـسغ  موـيلا  مكؤاـمد  ةـمألا ، نـع  مـتبن  موـيلا  ءادهـشلا ، لـئاوع  اـي  راربـألا ، دـجامألا  انءادهـش  اـي 
ماسح طـشتما  يذـلا  ميظعلا  انبعـش  اذـه  ةـقطنملا ، نم  اءزج  ليئارـسإ  اولعجي  نأ  نولواـحي  نم  لـك  ىلع  تدرو  ةـمواسملا ،

ةيملسلا ةيبعشلا  هتروث 

نم ديزم  انتيملـس ، ىلع  لالتحالا  در  وه  اذـه  ملاعلا  لكل  مويلا  انتلاسرو  ةيملـس ، الو  ةيبعـش  مهفي ال  ودـعلا ال  اذـه  نأ  ودـبي   
قيثاوم مرتحي ال  مرجم ال  لـتاق  ودـع  هنأ  نهربي  ودـعلا  معن ، اـنه ، انـضرأ  ىلع  ءامدـلاو  ءالـشألا  نم  دـيزم  مارجـإلاو ، لـتقلا 

لئاسولا لكب  همواقنو  هدراطن  ىقبنس  ودعلا  اذه  كلذلو  ةيبعش ، الو  ةيملس  الو  دوهع  الو 

نيمايملا اناحرجو  ءادهـشلل  اريدقتو  امارتحاو  الالجإ  فقنو  ناكم ، لك  يف  انبعـش  ءانبأ  ييحن  ماسجلا  ثداوحلا  هذه  مامأ 
ةينطولا ةريـسملا  هذـه  يف  مويلا  اوطرخنا  نيذـلا  انبعـش  ءاـنبأ  لـكو  مـالعإلاو ، ةطرـشلاو  فاعـسإلا  ةـلماعلا ، مقاوطلا  لـكلو 

تلاز امو  تقلطنا  يتلا 

، ةيملـسلا ةيبعـشلا  تاريـسملا  هذـه  نوريدـيو  نوـفقي  نيذـلا  ةينيطـسلفلا  ةـينطولا  لـئاصفلا  يف  اـنناوخإ  ييحأ  نأ  ىــسنأ  ـال 
مارتحالاو ريدقتلا  لك  مهدهجب ، بحرن  مهعم ، فقن  اهل ، نومعاد  نحن  راصحلا  رـسكو  ةدوعلا  ةريـسمل  ايلعلا  ةينطولا  ةئيهلا 

ةلــصاوم انبعــشل  نـلعتو  لـصاوت  ةـتباث  ةدـماص  ةــينطو  يناـعم  نـم  تاـظحل  لـبق  مهناـيب  يف  ءاـج  اـم  لـك  ىلع  دــكؤنو  مـهل ،
راصحلا رسكو  ةدوعلا  ةريسم 

: لوقت مويلا  تجرخ  يتلا  بعشلا  ريهامج  ةلاسر  نإ 

لكب ةــمواقملاو  داـهجلا  ةريــسم  لصاونــس  اــهلجأ  نـمو  تايحــضتلا ، نوـهت  اــهليبس  يفو  رمحأ  طــخ  سدــقلا  نإ  ًالوأ :
يه ينويهــصلا  ناـيكلل  ةـموعزم  ةمــصاع  اـهب  فارتعـالاو  سدـقلا  ىلإ  ةــيكيرمألا  ةرافــسلا  لـقن  ةوـطخ  نإو  لـئاسولا ،
يف انقحب  انل  دهـشي  يذلا  ملاعلا  دضو  ةيناسنإلا  دض  ةـميرجو  هتمـصاعو ، هسدـقو  هضرأ  يف  انبعـش  قح  ىلع  ءادـتعا 

ةميرجلا هذهو  رارقلا  اذه  ذـيفنت  ىلع  ةـبترتملا  تاعبتلا  لك  ةـيكيرمألا  ةرادإلا  لمحنو  هب ، فرـصتلل  لباقلا  ريغ  انـضرأ 
رمت نل  يتلا  ءاركنلا 

ىلإ لوصولاو  ةمواقملاو  دشحلاو  لمعلاب  ناديملا  يف  ةيقيقحلا  هتدـحو  مويلا  ينيطـسلفلا  انبعـش  دّـسج  دـقل  ًاي : ـــــ نا ثـ
ضرأ اهب  توترا  يتلا  ةيقنلا  ةرهاطلا  ةـيكزلا  ءامدـلا  ربعو  ةـيقيقح ، ةـينطو  ةدـحو  يف  ىلاعت  نذإب هللا  لئازلا  كلـسلا 

ليبس يفو  نيطسلف  لجأ  نم  سفانتلا  ناديمو  كرتشملا ، لمعلا  ناونعو  ةدحولا ، قيرط  وه  اذه  نأ  دكؤيل  نيطسلف ؛
لاـق يذـلا  مـيظعلا  بعــشلا  اذـهل  ةيعرــشلا  هذـهو  ةـيرحلا  هذــه  سيركت  اـنبجاو  نإو  لـالتحالا ، نـم  اـهقاتعناو  اـهتيرح 

هتـضافتناو مراـعلا  هبــضغ  ربـعو  هتروـثو ، هناوـفنعو  هـمد  ربـع  ملاـعلا  اـهب  عمــسأو  هئالــشأو  هـمدو  هـسفنب  موـيلا  هـتملك 
ةكرابملا

عيراـشم لـك  نإو  نذإـب هللا ، رمت  نـلو  اهطاقـسإل ، لـئاسولا  لـكب  ةـضوفرم  ةقفـص  بـمرت  ةقفـصب  ىمـسي  اـم  نإ  ًاث : ــــــ لا ثـ
ةينطولا ةدـحولا  نإ  كلذ ، لـيبس  يفو  ءاـمد  نم  كـلمن  اـم  كـلذ  اـنفلك  ولو  اهدـض  فقنـس  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  ةيفـصت 

يذـلا ينطوـلا  راـيخلا  وـه  ةيفــصتلا  عيراـشم  لـك  ةـهجاومو  ةـمواقملا  داـهجلا  راـيخو  ةكارــشلا  ىلع  ةـمئاقلا  ةــيقيقحلا 
دغ لبق  مويلا  ققحتي  نأو  هيلإ  ىعسن  نأ  بجي 

ىلعو اهتلــصاوم  ىلع  دــكؤن  نــحنو  ةلــصاوتمو ، ةرمتــسم  ةيملــسلا  ةيبعـــشلا  ةروــثلا  هذــهو  كارحلا  اذــه  نإ  ًاع : ـــــــ بار
انبعــش نإو  راـصحلا ، رــسكو  ةدوـعلا  ةريــسمل  اـيلعلا  ةـينطولا  ةــئيهلا  اـهتنلعأ  يتـلا  اـهتايلاعف  لـك  معدــنو  اهتيرارمتــسا 

ىتـح دوـعي  نـلو  عجارتـي  نـلو  تكـسي  نـل  اـماع  ةـبكنلا 70  ةرارمو  تاتــشلاو  ءوـجللا  ةرارم  شيعي  يذــلا  ينيطــسلفلا 
ةيدبألا سدقلا  اهتمصاعو  ةلقتسملا  ةينيطسلفلا  هتلود  ةماقإو  لالتحالا  رحدو  هنطو  ىلإ  هتدوعو  هتاحومط  ققحي 

ذخأـي ـالأ  بجي  نيطـسلف  ضرأ  ىلع  ينويهـصلا  لـالتحالا  نأ  ينادـلاو  يـصاقلل  دـكؤي  موـيلا  دهـشملا  اذـه  نإ  ًاسماخ :
ةغمدـالا لـسغ  لسلـسمو  عيبـطتلا  لسلـسم  اوـفقوي  نأ  نيملـسملاو  برعلا  اـنناوخإ  نم  بيهن  نحنو  دـحأ ، نـم  ةـيعرش 



ينويهـصلا ودـعلا  ةـقطنملا ، لود  ضعبل  اقيدـص  وأ  ةـقطنملا  نـم  اءزج  ينويهـصلا  ودـعلا  لـعجو  ةيمالــسالاو ، ةـيبرعلا 
يعيبطلا درلا  نذإب هللا ، ودـعلا  اذـه  لحري  موي  يتأي  نأ  دـب  الو  انـضرأ ، ىلع  هل  ماـقم  ـالو  هريغ ، ودـع  اـنل  سيلو  انودـع 

، مصاوعلا لك  يف  ةمراع  ةضافتناب  ايمالـساو  ايبرع  نوكي  نا  بجي  نييملـسلا ، انبعـش  ءانبأل  هلتقو  ناودـعلا  اذـه  ىلع 
، لتقلا اذه  نمث  ودـعلا  عفدـي  نأ  دـب  ال  ، 48 لا يفو  سدـقلا  يفو  دومـصلا  ةفـضو  ةزغ  يف  انه  احـضاو  اينيطـسلف  ادرو 

لك لعتشتلو  ةيبرغلا ، ةفضلا  لعتشتلف  سدقلا ، ىلإ  ةيكيرمألا  ةرافـسلا  لقن  نمث  ةيكيرمألا  ةرادإلاو  ودعلا  عفدي  نأو 
نذإب هللا دغ  دعبو  ادغو  مويلا  ينويهصلا  ناودعلا  هجو  يف  نيطسلف 

دحأو هقوــقح  نـم  قــح  يهو  ةيملــسلا  انبعــش  تاريــسم  بـقارتو  عباــتت  يهو  ةــمواقملا  لــئاصف  نإ  اريخأو : ًاـسداس 
ىتـح ال يقاوـلا  اـهعردو  اـهل  اـيماح  فـقتو  اهمعدـت  تاريــسملا  هذــه  عباـتت  يهو  انبعــشل  ةعورــشملا  ةــمواقملا  لاكــشأ 

لتقلا نم  دـيزمل  ودـعلا  ترغأ  دـق  ةيملـسلا  انبعـش  تاريـسم  نإ  ملاـعلا  لـكل  مويلا  لوقن  اـننإ  انبعـش ، ىلع  ودـعلا  لوـغتي 
نل ماسقلا  بئاتك  اهتمدقم  يفو  ةـمواقملا  لئاصف  نأ  ملاعلا  لك  ملعيلو  حوضو  لكب  مويلا  لوقن  كلذـل  انئامد ؛ كفـسو 
نم ريـسي  نـم  ـالو  ودـعلا  لواـحي  ـالو  راـهن ، لـيل  رمدـيو  انبعــش  لـتقي  يذـلا  ينويهــصلا  مرجلا  اذـه  ىلع  اـهربص  لوـطي 

ماسقلا بئاتك  ربص  نم  اديزم  الو  ةمواقملا ، ربص  نم  اديزم  ربتخي  نأ  هباكر 

 

اناحرجل لجاعلا  ءافشلاو  راربألا  انئادهشل  ةمحرلاو  مكل  ريدقتلاو  ةيحتلا 

،،، داهشتسا وأ  رصن  داهجل  هنإو 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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