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 جمـويغيب ن

 ()محمود أحمد السيّدأ. د. 

فيْ ًحيي امٌجِم امثقافٔث وي شىاء وطٌٌا امعرةْ فيْ وتيج  أفِل   وا أور  

 !امحاجث فٍٔ إمّ إشعاعاحُا وس  أ  

تاوات شاوخث وتفج ًفصُا مخدوث أوخُا عتر وصٔرحُا،  ووا أتصّ غٔاب  

 ِّ ّْ شيى  ا  ، وعطياء  فكرّٓيا  ، وكىياً  وٌاتتّٔيا  وعرفّٔي ا  فكاًج امقدوة وامىثال امح

 !وخعدد امىٌاحْ

امصيدو   مقد فقدت أوخٌا امعرةٔث عامىا  كتٔرا  وي عنىائُا، أً وَِ امصيدٓ 

األشخاذ امدكخِر أحىد وطنِب رئٔس امىجىع امعنىْ امنغِي فْ ةغداد، رحىيٍ 

 اهلل امرحىث امِاشعث شعث وا تدوٍ ألوخٍ وي أفأًي امعطاء امعنىْ امُادف.

ووي ٓطنع عنّ امصٔرة امعنىٔث مألشخاذ امىرحِم امدكخِر أحىد وطنِب 

فيْ ورحنيث ااجيازة امجاوعٔيث ٓجد أًٍ كان وخىٔزا  فْ أدائٍ وٌذ أن كان طامتا  

حصل عنّ امشُادة وي تصه امنغث امعرةٔيث ةكنٔيث إداب وامعنيِم  إذاألومّ 

، وكان األول عنّ جىٔع أتصام امكنٔث، وكان 6491ةتغداد ةدرجث اوخٔاز عام 

حصيل عنيّ شيُادة اميدكخِراه فيْ امت غيث  ، فقيدوخىٔزا  فْ دراشاحٍ امعنٔيا

 .6411وي جاوعث امقاَرة شٌث وامٌقد ةىرحتث امشرف األومّ 

                                                 

() وًائب رئٔس وجىيع امنغيث ، رئٔس امنجٌث امِطٌٔث امعنٔا منخىكٔي منغث امعرةٔث فْ شِرٓث

 .امعرةٔث ةدوش 
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ك٠ةف رظ٫٧ اهلل ٦ذ٧ٲـان ٚػٰ ٤٧ٔػ٫ ا٣ذؽرٱكػٰ ا٣ضػة٦ٰٕ ك٦نػ٭ٮدان ٣ػ٫ ٚػٰ 

ٰٚ صة٦ٕح ث٘ػؽاد، لك ٚػٰ  ا١٣ٛةٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ص٧ٲٓ اٵ٦ة٨٠ ا٣ذٰ ٢٧ٔ ٚٲ٭ة، إفٍ 

صة٦ٕح ا١٣ٮٱخ، لك ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ا٧٣كذ٪ىؿٱح، لك ٰٚ صة٦ٕػح ك٬ػؿاف ثػة٣ضـااؿ، 

ة٦ٕح ٦ةرد٨ ٣ٮزؿ ٰٚ ل٧٣ة٩ٲة، إًةٚح إ٣ٯ ٫٤٧ٔ لقذةذان ٦عةًؿان ٰٚ ٦ٕ٭ؽ لك ٰٚ ص

، كٚٲ٫ ثج٘ؽاد 7973ك 7968 ذٰا٣جعٮث كا٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح ا٤ٕ٣ٲة ثة٣ٞة٬ؿة ق٪

، ك٫٤٧ٔ لقػذةذان ٦عةًػؿان ٚػٰ ٦ٕ٭ػؽ ا٣ذُػٮٱؿ 7980، 7980، 7989ق٪ٮات 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 7985ك 7980ك 7980اٷذأٰ ٰٚ ا٣ك٪ٮات 

ٰٚ قجٕٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ ٔ٪ؽ٦ة ٠ةف لقذةذان ٰٚ ٝك٥ ا٤٣٘ػح  ٣ٞؽ ٔؿٚذي٫

ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ٤٠ٲػح اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح ثضة٦ٕػح ا١٣ٮٱػخ ثؿٚٞػ٫ ٝؿٱ٪ذػ٫ 

ا٣ٛة٤ًح ا٧٣ؿظٮ٦ح اٵقذةذة ا٣ؽ٠ذٮرة ػؽٱضح ا٣عؽٱسٰ، ك٠٪خ آ٩بؾ ل٢٧ٔ ٰٚ 

١٣ٮٱػخ، ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲح ك٦ٕ٭ؽ ا٣ذؿثٲح ٧٤ٕ٧٤٣ٲ٨ ك٦ٕ٭ؽ ا٣ذؿثٲح ٧٤ٕ٧٤٣ػةت ٚػٰ ا

ك٠ةف ا٣ىؽٱٜ ا٣ٕؿاٰٝ ا٧٣ؿظٮـ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر وؽٰٝ ظ٧ؽم ز٦ٲٺن ٣٪ة ٰٚ 

 ك٠ةف صةران ٣ٰ ٰٚ ا٣ك٨١. ،ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ

ك٣ٞؽ ٠ة٩خ ٧٤٣ؿظٮـ ا٣ؽ٠ذٮر ٤ُ٦ٮب كرٚٲٞح درث٫ ا٧٣ؿظٮ٦ح ا٣ػؽ٠ذٮرة 

ػؽٱضح ص٭ٮد َٲجح ٰٚ دؿقٲغ دٔةا٥ ا٣ذؽرٱف اٵ٠ػةدٱ٧ٰ كا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ 

كٝؽ لمؿٚة ٤ٔٯ ٤َجح ٔؽة ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ثٌٕػ٭٥ ٦ػ٨  ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب،

ا٣ٕؿب كثٌٕ٭٥ اٳػؿ ٨٦ ٗٲؿ ا٣ٕؿب، ك٠ة٩ة ٦ٌؿب ا٧٣س٢ ٰٚ ا٧٣ٮًػٮٔٲح 

ا٧٣٪ةٝػت ا٣ؿٚٲٕػح، كا٣ٞػٲ٥ ا٣كػة٦ٲح،  ؿًت ٠ًػؿا ذي ٠ًػكا٣٪ـا٬ح كاٹقذٞة٦ح، ٚػإذا ذي 

 كا٣ضؽٱح ٰٚ ا٢٧ٕ٣ كإدٞة٫٩، كا٣عؿص ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ؿاٰٝ.

٣ْؿكؼ لف ل٣ذٰٞ ا٣ؽ٠ذٮر ٤ُ٦ٮب رظ٫٧ اهلل ٰٚ رظةب ٦ؤد٧ؿ كمة ت ا

، ك٠٪ػخ آ٩بػؾ كزٱػؿان ٤٣ذؿثٲػح ٚػٰ 9339ا٣ذٕؿٱت ا٣ؾم ٔٞؽ ٚػٰ د٦نػٜ ٔػةـ 

كٹ ٱ١٧٪٪ػٰ لف ل٩كػٯ  .ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كػٮرٱح، كراٲكػةن ٣٭ػؾا ا٧٣ػؤد٧ؿ
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إق٭ة٦ةد٫ ا٣٘٪ٲح ٚػٰ ا٧٣ػؤد٧ؿ ٦٪ةٝنػحن ٧٤٣ىػ٤ُعةت ا٧٣٪ضػـة كا٧٣ٕؿكًػح، 

٤ٔٯ لكراؽ ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ٞؽ٦ػح، ك٠ة٩ػخ آراؤق ك٦ٺظْةدػ٫ ٦عػ٢ٌ دٞػؽٱؿ  كدٕٞٲجةن 

 ا٧٣ؤد٧ؿٱ٨ ٠ةٚح.

ٕى  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ كا٣ٞػة٬ؿة، كٚػٰ  ًٰ كدذة٣خ ٣ٞة اد٪ة ٰٚ ٦ؤد٧ؿات ٦ض٧

اصذ٧ةٔةت ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة، ١ٚػةف 

 ك٥ٕ٩ ا٣٪ةوط اٵ٦ٲ٥ٕ٩.٨ ا٣ىؽٱٜ، ك٥ٕ٩ ا٣ٕة٥٣ ا٣ؿزٱ٨ كا٣ؿوٲ٨، 

كإف ل٩فى ٹ ٱ١٧٪٪ٰ لف ل٩كػٯ ٦نػةر٠ذ٫ اٷٱضةثٲػح كا٧٣ذ٧ٲػـة ٚػٰ ا٧٣ػؤد٧ؿ 

، ك٠ػةف ٔ٪ػٮاف ا٧٣ػؤد٧ؿ 9338ا٣ك٪ٮم ا٣كةثٓ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٔةـ 

 ،، كٝؽ ل٣ٞٯ ٚٲ٫ ثعسةن لوٲٺن ٨ٔ ا٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ ا٣جٺٗػح ا٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ٮمم

ٚػٰ ا٣جٺٗػح، كٚػؿَّؽ ٚٲػ٫ ثػٲ٨ دٔػٮات ٬ؽا٦ػح دعؽث ٚٲ٫ ٨ٔ ا٣ذضؽٱػؽ ا٤٣٘ػٮم 

٤٣ٌٞة  ٤ٔٯ ل٥٬ ٦ٞٮ٦ةت كظؽة اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح كثٲ٨ دٔٮة ا٧٣ؼ٤ىػٲ٨ ٦ػ٨ لث٪ػة  

اٵ٦ح ا٣٘ٲةرل ٤ٔٯ ٔؿكثذ٭٥ ك٣٘ذ٭٥، ك٬ٰ دٔٮة د٪٤ُٜ ٰٚ دضؽٱؽ٬ة ٨٦ لوػٮؿ 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كػىةاى٭ة ا٣ذٰ دذ٧ٲـ ث٭ة، كا٣ذضؽٱؽ ٔ٪ؽ٥٬ ٣ٲف ا٣٭ؽـ ا٣ؾم دٔػة 

ي ا٧٣كذنؿٝٲ٨ ك٨٦ كاٹ٥٬، كإ٧٩ة ٬ٮ ا٣ذٲكٲؿ ا٣ػؾم ٱضٕػ٢ ا٤٣٘ػح ٤ٔػٯ إ٣ٲ٫ ثٕ

كلثةف لف ا٣ذضؽٱؽ ٚػٰ ا٣جٺٗػح دض٤ٌػٯ ٣ػؽل ل٦ػٲ٨ ا٣ؼػٮ٣ٰ كٔجػؽ اهلل  ؛٢٠ ٣كةف

ا٣ٕٺٱ٤ٰ كلظ٧ؽ ا٣نةٱت كلظ٧ؽ ٤ُ٦ٮب ك٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٤ُ٧٣ت، ك٠ةف ٣٭ػ٥ دكر 

ؿاث ك٧٦ػة ٰٚ رق٥ ٦٪٭ش ا٣جٺٗح كدٲكٲؿ ٦جةظس٭ة، ك٠ةف دضؽٱؽ٥٬ ٱ٪جػٓ ٦ػ٨ ا٣ذػ

اقذضؽ ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر ٨٦ دراقةت دذىػ٢ ثة٣ج٪ٲٮٱػح كاٵقػ٤ٮثٲح كا٣نػٕؿٱح 

 ك٦ة ثٲ٪٭ة كثٲ٨ ا٣ؽرس ا٣جٺٰٗ ٨٦ وٺت.

كلمةر إ٣ٯ لف اٹ٠ذٛة  ثة٧٣ؤد٧ؿات ٹ ٱع٢ٌ ٦ن٤١ح ا٤٣٘ػح، ك٣ػ٨ ٱضػؽم 

ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٫٤٠، كٱ٨١ ا٣جعر كا٣ذأ٣ٲٙ  ا٣ذٕؿٱتي  ـً ضى ٪ٍ ٩ٕٛةن ٠جٲؿان ٦ة ٥٣ ٱي 

ا٣ذػػؽرٱف ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٧٠ػػة ٬ػػٮ اٳف ٚػػٰ قػػٮرٱح ا٣ذػػٰ وػػ٧ؽت ل٦ػػةـ ك
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ا٣ذعؽٱةت ٝؿ٩ةن ٠ة٦ٺن، كقذى٧ؽ إ٣ٯ ٦ة مة  اهلل، ٵف ٬ػؾا ٝػؽر٬ة كٝػؽر ٠ػ٢ 

 ٦ؼ٤ه ٨٦ ا٣ٕؿب.

 ك٠ةف ز٧ح دٮص٫ ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٧٣ذ٤ٕٜ ثة٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣جٺٗح إ٣ٯ:

كثعػػر  كاظػػؽان، ةن ٣ذٞكػػٲ٥ ا٣سٺزػػٰ كصٕػػ٢ ا٣جٺٗػػح ٚ٪ٌػػإ٣٘ػػة  ا -7

٦ٮًٮٔةد٭ة ٰٚ ًٮ  ا٣ذؿاثٍ ثٲ٨ كاظػؽ كآػػؿ، ك٦ػة لمػةر إ٣ٲػ٫ 

ا٧٣كػذٮل ا٣ىػٮدٰ كا٧٣كػذٮل  :ا٣جٺٗٲٮف ا٣ضؽد ٨٦ ٦كذٮٱةت

 ا٣ذؿ٠ٲجٰ كا٧٣كذٮل ا٣ؽٹ٣ٰ.

اٹ٬ذ٧ةـ ثة٧٣كذٮل ا٣ىٮدٰ كاٵ٣ٛةظ كدٹٹد٭ػة ك٦ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨  -9

ص٧ةؿ كصؿس ٫٣ لزؿ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ، كلف ٱ١ٮف ا٣جعر ٰٚ ا٣ٛىةظح 

ٔي ٨٦ و٧ٲ ٪ػٰ ثػ٫ ا٣ٞػؽ٦ة  ٠ػةث٨ ٥ ا٧٣كذٮل ا٣ىػٮدٰ، ك٬ػٮ ٦ػة 

ق٪ةف ا٣ؼٛةصٰ كًٲة  ا٣ؽٱ٨ ث٨ اٵزٲؿ.

ا٣جعر ٰٚ ا٣ض٤٧ح كلظٮا٣٭ة، ك٦ة ٱعؽث ٚٲ٭ة ٨٦ ظػؾؼ كذ٠ػؿ  -0

كاردجػػةط ا٣ض٧ػػ٢ ٧٦ػػة ثعسػػ٫ ا٣جٺٗٲػػٮف ٚػػٰ  ،كدٞػػؽٱ٥ كدػػأػٲؿ

٦ٮًٮع ا٣ٛى٢ كا٣ٮو٢.

٨ ذ٣ٟ.ا٣جعر ٰٚ ا٣ٛٞؿة كا٣ُٕٞح اٵدثٲح كا٣٪ه ا١٣ة٢٦ ٦ة ل١٦ -0

ا٣جعر ٰٚ وٮر ا٣ذٕجٲؿ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٠ة٣ذنجٲ٫ كاٹقػذٕةرة كا١٣٪ةٱػح  -5

كٗٲؿ٬ة ٨٦ ٦جةظر ٥٤ٔ ا٣جٲةف.

ا٣ذ٤ٞٲ٢ ٨٦ ا٣ذٞكٲ٧ةت كا٣ذٛؿٱٕةت ا٣ذٰ ٱ٢ٌ ا٣ؽارس ٚٲ٭ة. -6

دٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت كاٵػؾ ثأ٠سؿ٬ة دٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ٛػ٨ ا٣جٺٗػٰ،  -7

كدؿؾ ا٣ذك٧ٲةت ا٧٣ذٕؽدة ٤٣ٛػ٨ ا٣ٮاظػؽ، إذ ث٤٘ػخ ٦ىػ٤ُعةت 

٣جٺٗح اٵقةقٲح كا٣ٛؿٔٲح ل٠سؿ ٨٦ ل٣ٙ ٦ى٤ُط.ا

د٪ٞٲح ا٣جٺٗػح ٧٦ػة ٤ٔػٜ ث٭ػة ٦ػ٨ ٦ىػ٤ُعةت ا٣ٛٺقػٛح كل٬ػ٢  -8
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ا٧٣٪ُٜ كا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذػٰ ٹ د٧ػخ إ٣ٲ٭ػة ثىػ٤ح كزٲٞػح ٦سػ٢: ا١٣ػ٥، 

ا١٣ٲػػػٙ، ا٣ٕػػػؿض، ا٣ضػػػٮ٬ؿ، ا٧٣ػػػؤ٨٦، ا٣ػػػؽ٬ؿم، ا٧٣ة٬ٲػػػح، 

ا٣ذأقػػٲف، ا٧٣ٮصجػػح، ا٣كػػة٣جح، ا٤٣ػػؾة، اٵ٣ػػ٥، ظػػؿارة ا٣عػػؿكؼ 

٣غ.إد٭ة كرَٮثذ٭ة كٱجٮقذ٭ة... كثؿكد

دع٤ٲح ا٣جٺٗح ث٧ة اقذضٌؽ كٱكذضٌؽ ٨٦ دراقػةت ثٺٗٲػح ك٩ٞؽٱػح  -9

٧٦ة ٱؿٚؽ٬ة ث١ػ٢ صؽٱػؽ ٹ ٱ٭ػؽـ لوػٮ٣٭ة، كٹ  ،كلدثٲح كص٧ة٣ٲح

ٱ٧عٮ ٦ٕة٧٣٭ة.

اٹ٬ذ٧ةـ ثٕؿض ا٣ٛ٪ٮف ا٣جٺٗٲح ثأقػ٤ٮب رٚٲػٓ ٱسٲػؿ ا٧٣نػةٔؿ،  -73

، ٵف ا٣جٺٗػح كٱعٌؿؾ ا٣٪ٛٮس ٝج٢ لف ٱ٪ٛؾ إ٣ػٯ ا٣ٕٞػٮؿ ٚذؽر٠ػ٫

٨ٚ ٱؿدجٍ ثة٣ؾكؽ كاٷظكةس ا٣ؿكظة٩ٰ.

٨٦ ٚ٪ػٮف  ف ا٣جٺٗح ٚٲ٧ة اقذضؽٌ اػذٲةر ا٣٪ىٮص ا٣ؿٚٲٕح، كد٧٤ُّ  -77

لدثٲح دٕجؿ ٨ٔ ا٧٣ٕةوؿة.

، كاٹثذٕػػةد ٔػػ٨ ا٧٧٣ةظ١ػػح ةن دع٤ٲػػ٢ ا٣٪ىػػٮص دع٤ػػٲٺن لدثٲٌػػ -79

كا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ؾم ٱض٤ٕ٭ة َٺق٥.

إ٣ػٯ آػػؿ دٮظٲؽ لق٤ٮب ا٣ذأ٣ٲٙ، كٔؽـ اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ لقػ٤ٮب  -70

٧٠ة ٠ةف ا٣ٞؽ٦ة  ٱ٪ذ٤ٞٮف إ٣ٯ لقػة٣ٲت ا٣ٛٺقػٛح كل٬ػ٢ ا٧٣٪ُػٜ 

ٔ٪ؽ٦ة ٱ٪ةٝنٮف، كلقة٣ٲت ا٣ٛٞ٭ة  ظٲ٨ ٱ٤ٌ٤ٕٮف، كلقة٣ٲت ا٣٪عةة 

ظٲ٨ ٱٕؿًٮف ٧٣جةظر ٥٤ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ، كٱٌٛى٤ٮف ا٣ٞٮؿ ٚٲ٭ة.

ا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ذ١ة٦ػ٢ ثػٲ٨ ا٣٪عػٮ كا٣جٺٗػح، ث٧ٕ٪ػٯ لف ٩ٌػٓ ٦ػة  -70

 ٮٔةت ٥٤ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ ا٣جٺٗػح٦ٮ٨٦ً ٱذى٢ ث٧ٮًٮٔةت ا٣٪عٮ 

ٰٚ ق٪ح كاظؽة، ٚة٧٣ٕةرؼ ٰٚ ا٣٪عػٮ دؿاٚٞ٭ػة ٚػٰ ا٣كػ٪ح ٩ٛكػ٭ة 

دراقح دكأٰ ا٣ذٕؿٱٙ كا٣ذ٪١ٲؿ ٨٦ ٥٤ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ، ك٦ٮآً ذ٠ؿ 
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ا٧٣جذؽل كا٣ؼجؿ كظؾٚ٭٧ة كدٞؽٱ٧٭٧ة كدأػٲؿ٧٬ة دؿاٚٞ٭ػة دكأػٰ 

ا٣ؾ٠ؿ كا٣عؾؼ كدكأٰ ا٣ذٞؽٱ٥ كا٣ذأػٲؿ، ظؿوػةن ٤ٔػٯ كظػؽة 

ةت ا٣ذػػٰ ٚؿٝذ٭ػػة ٦٪ة٬ض٪ػػة كلقػػة٣ٲت د٤ٕٲ٧٪ػػة دأ٣ٲٛػػةن ا٧٣ٮًػػٮٔ

كدٮزٱٕةن ٧٤٣ٮًٮع ا٣ٮاظؽ ثػٲ٨ ا٧٣ؽرقػٲ٨ كاٹ٦ذعة٩ػةت ظذػٯ 

ـٌٝخ ٰٚ ٔٞٮؿ ا٤ُ٣جح، ك٥٣ ٱ٥ٞ ٰٚ ٔٞٮ٣٭٥ ل٩٭ة ٦ػةدة كاظػؽة  د٧

كلف ٣٭ة ص٧ٲٕةن ٬ؽٚةن كاظػؽان ٱعكػ٨ لف ٩ج٤٘ػ٫ ك٩ج٤ٌ٘ػ٫ ٤ٔػٯ ظػٌؽ 

دٕجٲؿ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ.

٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٤ُ٦ٮب ٦ض٤ٌٲةن ٰٚ لداا٫ ا٣ذؽرٱكٰ كاٵ٠ةدٱ٧ٰ ٍٚٞ، كإ٧٩ػة ٥٣ ٱ١

٧ٔػ٢ ٧ٔٲػؽان  اٷدارٱح ا٣ذػٰ مػ٤٘٭ة ٔجػؿ ٦كػٲؿد٫، كٝػؽ ٠ةف ٦ذ٧ٲـان ٰٚ ا٣ٮّةاٙ

، زػ٥ ثةٵوػة٣ح 7968ك 7966 ذ٤١٣ٰٲح اٳداب ٰٚ صة٦ٕػح ث٘ػؽاد ثة٣ٮ٠ة٣ػح قػ٪

ح ػػٺؿ اٵٔػٮاـ ة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػ٢٧ٔ راٲكةن ٣٭ٲبح ا٣ٕ٪ةٱح ثك، 7986 -7980 ٰٔة٦

ظذػٯ  ٧٤٣7996ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿاٝػٰ ٦ػ٨  ةن ، ز٥ ٔٲ٨ٌ ل٦ٲ٪ةن ٔة٦ٌ 7999-7996

إ٣ٯ لف دٮٚػةق اهلل، كدكػ٥ٌ٤ كزارة  9337، كلوجط راٲكةن ٧٤٣ض٧ٓ ٦٪ؾ ق٪ح 9330

 .7967ا٣سٞةٚح كاٷرمةد ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٨٦ ٝج٢ي ق٪ح 

ض٧ػٓ كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ لف ٚٞٲػؽ٩ة ا١٣جٲػؿ ٠ػةف ٌٔػٮان ٔػة٦ٺن ٚػٰ ا٧٣

كٌٔٮان ٔة٦ٺن ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ا١٤٧٣ٰ م٦ؤقكح  7985ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ ٦٪ؾ ٔةـ 

، كٌٔػٮان 7999آؿ ا٣جٲخ ا١٤٧٣ٲح ٤٣جعٮث اٷقٺ٦ٲح ٰٚ اٵردف  ٦٪ػؾ ٔػةـ 

، كٌٔػٮان ٦ؿاقػٺن ٚػٰ 9376ٔة٦ٺن ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة ٔػةـ 

ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ، ك٦ؤازران ٰٚ ٦ض٦9333٧ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٦٪ؾ ٔةـ 

، كٌٔٮ ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ 7988اٵرد٩ٰ ٦٪ؾ ٔةـ 

، كٌٔٮ ا٧٣ض٤ف ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ١٦ذت د٪كٲٜ ا٣ذٕؿٱػت 9337ا٣ٞة٬ؿة ٦٪ؾ ٔةـ 

 .9337ثة٣ؿثةط ٦٪ؾ 
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كدٹٹت، إذ  ٣ٞؽ ٠ةف ٚٞٲؽ٩ة ٦ُٕة  ث٢١ ٦ة دع٢٧ ٧٤٠ح ا٣ُٕة  ٨٦ ٦ٕةفو 

 ٚٞػؽ، كإ٧٩ة ٠ػةف ٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ىػعةٚح ثػةع ٠جٲػؿ، ٥٣ ٱٞذىؿ ٫٤٧ٔ ٤ٔٯ ا٣ذؽرٱف

٣٭ٲبػح ا٣ذعؿٱػؿ لك مةرؾ ٰٚ دعؿٱؿ ثٕي ا٧٣ضٺت راٲكةن ٤٣ذعؿٱؿ لك ٌٔػٮان 

ٰٚ ٬ٲبح ا٣ذعؿٱؿ، كٝؽ زادت ا٧٣ضٺت ا٣ذٰ ٢٧ٔ ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ  ةن ٌٔٮان اقذنةرٱٌ 

كل٣ٞٯ ٠سٲؿان ٨٦ اٵظةدٱر اٷذأٲح ٰٚ قذٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف  .زٺث كٔنؿٱ٨ ٦ض٤ح

 ٌٝؽـ ٔؽة ٩ؽكات د٤ٛـٱح ظةكر ٚٲ٭ة لٔٺ٦ةن ثةرزٱ٨. ا٧٣ةًٰ، ٧٠ة

ل٦ة ا٤٣ضةف ا٣ؽاا٧ح ا٣ذٰ ٠ةف ٌٔٮان ٚٲ٭ة ٚٞؽ ث٤٘خ قػجٕةن كٔنػؿٱ٨ ٣ض٪ػح 

ك٦٪٭ػة  ،ل٤ٗج٭ة ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ، إًةٚح إ٣ٯ ٦بةت ا٤٣ضةف ا٧٣ؤٝذح

٣ضةف ٦٪ةٝنح رقةا٢ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ا٣ٕؿاؽ كاٵردف ك٦ىػؿ كا١٣ٮٱػخ، 

ٌٔٮ ٦ض٤ف ل٦٪ػة  ٬ٲبػح ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػةرٱؼٰ ٤٣٘ػح ٠ٮ٫٩ ٫٤ إ٣ٯ صة٩ت ذ٣ٟ ٠

 .9337ا٣ٕؿثٲح ٦٪ؾ ٔةـ 

 َّ ر ٛ٭ػة ٚٞٲػؽ٩ة ا١٣جٲػؿ ٚإ٩٪ػة ٣٪ٞػؽِّ كإذا كٝٛ٪ة ٤ٔٯ ا١٣ذت كا٣جعٮث ا٣ذػٰ ل٣

ٔة٣ٲةن كٚؿة ٬ؾق ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح كا٧٣عٞٞح ككٚؿة ا٣جعػٮث ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣٪نػٮرة 

 ٌ ٙ كاظؽان كدكٕٲ٨ ٠ذةثةن ٚػٰ ا٣جٺٗػح ٰٚ ا٧٣ضٺت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ع٧١ح، إذ إ٫٩ ل٣

كا٣٪ٞػػؽ كاٵدب كا٣سٞةٚػػح كا٧٣ٕػػةص٥ كا٣ذٕؿٱػػت كا٣ذػػؿاث كا٧٣ىػػ٤ُعةت، 

كلوؽر قذح ٔنؿ ٠ذةثةن ٦عٞٞةن ٦ػ٨ ٠ذػت ا٣ذػؿاث ٚػٰ ا٣نػٕؿ كثٺٗػح ا٣ٞػؿآف 

داػ٢ ا٣ٕؿاؽ كػةرص٫. كٝػؽ  ةن ل٠سؿ ٨٦ ٦بح كزٺزٲ٨ ثعسةن ٧٤ٔٲٌ كاٵدب، ك٩نؿ 

ٱخ كا٣ٞة٬ؿة كثٲؿكت كا٧٣ٮو٢ ك٧ٔةف كدٱة٣ٯ، ٩نؿت ٠ذج٫ ٰٚ ث٘ؽاد كا١٣ٮ

ك٠ة٩خ ل٤ٗت ا١٣ذت ا٧٣عٞٞح ا٣ذػٰ ٩نػؿ٬ة ثة٧٣نػةر٠ح ٦ػٓ ٝؿٱ٪ذػ٫ ا٣ٛةًػ٤ح 

 ا٧٣ؿظٮ٦ح ا٣ؽ٠ذٮرة ػؽٱضح ا٣عؽٱسٰ.

ك٣ٞؽ لق٭٥ ٔة٧٣٪ة ا٣ض٤ٲ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٤ُ٦ٮب ٰٚ دأ٣ٲٙ ا١٣ذت ا٧٣ؽرقػٲح 

ا٣٭ةم٧ٰ ٚػٰ  ٰٚ كزارة ا٣ذؿثٲح ثة٣ٕؿاؽ ث٧نةر٠ح ٩ٮرم ا٣ٞٲكٰ كٔجؽ ا٤ُ٧٣ت
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ك٦نةر٠ح ا٣ؽ٠ذٮر ٧ٔؿ ا٧٣ٺ ظٮٱل كٔجؽ ا٣ؿًة وةدؽ ٚػٰ دػأ٣ٲٙ  ،ثٌٕ٭ة

َي  ،٠ذةب ا٣جٺٗح ٧٤٣ؽارس اٷقٺ٦ٲح  جٓ ٔؽة ٦ؿات.كٝؽ 

كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف لف ٚٞٲؽ٩ة ٠ةف مةٔؿان ٦نػ٭ٮران لٱٌػةن، كٝػؽ وػؽرت ٣ػ٫ 

 ٔؽة ٠ذت مٕؿٱح ٦٪٭ة: ٦ؿاٚئ ا٣ىجة، لظجٟ ٱة ٔؿاؽ، ظجٲجذٰ ث٘ػؽاد، ظجٲجذػٰ

كٚة ، ظجٲجذٰ قػ٪ة ، ظجٲجذػٰ ٚػؽا ، رٚٲػٙ ا٧٣٪ػٯ، ٣ػٮٹ ظجػٟ، إًػةٚح إ٣ػٯ 

 ٦ض٧ٮٔح رثةٔٲةت ٦٪٭ة: ل٩ٲ٨ ا٣ـ٨٦، ل٩ٲ٨ ا٣نض٨، ل٩ٲ٨ ا٣ٮ٨َ.

ك٣ٞؽ ٩ةؿ ث٢١ صؽارة ك٠ٛةٱح ٔؽدان ٨٦ اٵكق٧ح كا٣ضػٮااـ كا٣ػؽركع، ك٦ػ٨ 

، ك٩ػٮط 7987اٵكق٧ح ا٣ذػٰ ظةز٬ػة كقػةـ ا٣ؽك٣ػح ٣ػٴداب ٚػٰ ا٣ٕػؿاؽ قػ٪ح 

، ك٩ٮط اٹقذعٞةؽ ا٣ٕة٧٣ٰ ٦ػ٨ 7993ةز ٨٦ ا٣ُجٞح اٵك٣ٯ ٨٦ ٦ىؿ ق٪ح اٹ٦ذٲ

، كمػةرة ا٤ٕ٣ػ٥ 9333ككقةـ ا٥٤ٕ٣ قػ٪ح  ،9339ك 9333ك 7990ا٣ٕؿاؽ ق٪ح 

، زػػ٥ كقػػةـ صػػةاـة ا٤٧٣ػػٟ ٚٲىػػ٢ ا٣ٕة٧٣ٲػػح قػػ٪ح 9339ك 9337ك 9333قػػ٪ح 

٪ح . ك٨٦ ا٣ضٮااـ ا٣ذٰ ٩ة٣٭ة صةاـة ا٣ؽك٣ح ا٣ذٞؽٱؿٱح ٣ٴداب ٚػٰ ا٣ٕػؿاؽ قػ9338

 ٰٚ ٌٝةٱة ا٧٣ى٤ُعٲح. 9338، كصةاـة ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ا٣ٕة٧٣ٲح ق٪ح 7987

ػػ دٞػػؽٱؿان ٧٤ٕ٣ػػ٫ كصؽاردػػ٫ درع كزارة ا٣سٞةٚػػح ٣ػػ٫ ٧ٌ٤خ ك٦ػػ٨ ا٣ػػؽركع ا٣ذػػٰ قي

، 7999، كدرع ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح ا٧٣كذ٪ىػؿٱح قػ٪ح 7987كاٷٔٺـ ٔةـ 

، كصة٦ٕػح 9339، كصة٦ٕح ا١٣ٮٚػح ٔػةـ 7998كدرع صة٦ٕح ٦ؤدح ٰٚ اٵردف ٔةـ 

، كصة٦ٕح ا٣ـٱذٮ٩ح اٵرد٩ٲػح ٔػةـ 9379، كدرع ثٲخ ا٣ع٧١ح ٔةـ 9373دٱة٣ٯ ٔةـ 

 .9370، كدرع ٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٧٣ٰ ٨٦ ٦ض٤ف ا٣ٮزرا  ثة٣ٕؿاؽ ٔةـ 9370

ك٨٦ ا٣ٕٛة٣ٲةت كا٧٣٪ةمٍ ا٣ذٰ ٝةـ ث٭ة ٚٞٲؽ٩ة ا١٣جٲؿ إقػ٭ة٫٦ ٚػٰ ل٧ٔػةؿ 

، ةن كٔة٧٣ٲٌػ ةن كإ٤ٝٲ٧ٲٌػ ةن كٔؿثٲٌػ ةن ٲٌػت كا٣٪ؽكات ٤ٔٯ ص٧ٲٓ ا٣ىػٕؽ ٦ع٤ا٧٣ؤد٧ؿا

كث٤ٖ ٔػؽد ا٣٪ػؽكات كا٧٣ػؤد٧ؿات ا٣ذػٰ ظٌػؿ٬ة كمػةرؾ ٚٲ٭ػة ٚػٰ ا٣ٕػؿاؽ 

 كػةرص٫ ل٠سؿ ٨٦ ٦بح ٩ؽكة ك٦ؤد٧ؿ.
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ك٥١٣ ٠٪خ ل٩ذْؿ ثنٮؽ ٔةرـ ٣ٞة ق ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣كػ٪ٮم ٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح 

ٯ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة كاصذ٧ػةع ادعػةد ا٧٣ضػة٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػ

٬ة٦ن٫، ٚٞؽ ٠٪ة ٩كذ٢ٞ ا٣كٲةرة ٦ٕةن ٨٦ ا٣ٛ٪ؽؽ ا٣ػؾم ٠٪ػة ٩ٞػٲ٥ ٚٲػ٫ إ٣ػٯ ٦ٞػؿ 

ا٧٣ؤد٧ؿ ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ، ك٨٦ ا٧٣ؤد٧ؿ إ٣ٯ ا٣ٛ٪ؽؽ، ك٩ذ٪ةكؿ ا٣٘ؽا  ٦ٕةن، ك٩ذجػةدؿ 

   ٰٚ ل٧ٔةؿ ا٧٣ؤد٧ؿ ك٧٬ٮـ ا٤٣٘ح.اٵظةدٱر كاٳرا

ك٠ةف ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ ٦ؤد٧ؿق ا٣ؾم ٱ٧ذؽ لقػجٮٔٲ٨ ٠ػة٤٦ٲ٨ ٱؼىػه 

ٱةـ ٦٪٭ة ٤٣ٞٲةـ ثؿظ٤ح إ٣ٯ لظؽ ا٧٣٪ذضٕةت ا٣كٲةظٲح، ١ٚ٪ػة ٩ذـا٦ػ٢ ٚػٰ زٺزح ل

دؼ لف أذؾر رظ٫٧ اهلل ٔػ٨ ٔػؽـ امػذؿا٫٠ ٚػٰ إظػؽل ة٬ؾق ا٣ؿظٺت، كو

كٚٲػ٫  ،«لزا٬ٲػؿ لدثٲػح»ا٣ؿظٺت، ك٠٪خ لوػُعت ٦ٕػٰ ٦ؼُٮَػح ١٣ذػةثٰ 

٦ؼذةرات ٵدثة  ادك٧ٮا ثٛؿط ا٣عكةقٲح كادٞةد ا٧٣نػةٔؿ كر٬ةٚػح ا٣ٮصػؽاف، 

٢٧ ٤ٔٯ ٔنؿة ٚىٮؿ ٰٚ اٵ٦سةؿ كا٣ع٥١ كا٣ذىٮؼ كا٣عػت كا٣ٕنػٜ كامذ

كا٣ع٪ػػٲ٨ كا٣ذ٤ٕػػٜ ثػػة٣ٮ٨َ كٌٝػػةٱة اٵ٦ػػح كا٣ٮوػػٙ كا٣كػػ٧ةت ا٣نؼىػػٲح 

َّٰ لف ٱعػػذِٛ  ؛٣ػػغإ كا٣٪ٛكػػٲح كا٣ذؿثٲػػح كا٣ذع٤ػػٰ ثة٧٣٪ةٝػػت... ك٤َػػت إ٣ػػ

ك٬ٮ ٦ٞٲ٥ ٚٲ٫ ٰٚ لز٪ة  امذؿا٠ٰ ٚػٰ  ،ثة٧٣ؼُٮَح ٫ٕ٦ ٰٚ ا٣ٛ٪ؽؽ ٣ٲ٤ُٓ ٤ٔٲ٭ة

كا٤َٓ رظ٧ػ٫ اهلل ٤ٔػٯ ا٧٣ؼُٮَػح، كقػٌض٢ ثٌٕػةن ٦ػ٨ ٦ٺظْةدػ٫ ا٣ؿظ٤ح، 

ا٣ٞٲ٧ح، كاٝذؿح لف لًٲٙ إ٣ٯ ٚى٢ لزا٬ٲؿ ٦كٞٲح ثة٣ؽ٦ٓ ٝىٲؽة ا٣نةٔؿ ٩ػـار 

ٚ٭ػٰ ٦ػ٨ ٔٲػٮف ا٣نػٕؿ كاٵدب، كلػػؾت  ،ٝجة٩ٰ ٚػٰ رزػة  زكصذػ٫ ث٤ٞػٲف

 ث٧ٞذؿظ٫ كم١ؿت ٫٣ ذ٣ٟ ٦كضٺن ٫٣ ا٣ن١ؿ ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ٠ذةثٰ.

، إذ ٣ػ٥ 9378ؿ ا٣كػ٪ٮم ٧٣ض٧ػٓ ا٣ٞػة٬ؿة ٔػةـ ٣ٞؽ اٚذٞؽد٫ ٚػٰ ا٧٣ػؤد٧

ٱعٌؿ ل٧ٔةؿ ٬ؾا ا٧٣ؤد٧ؿ، ثكجت ك٫ًٕ ا٣ىػعٰ، كإ٧٩ػة لرقػ٢ ثعسػةن إ٣ػٯ 

ٌزع ٤ٔٯ ا٧٣ؤد٧ؿٱ٨، ك٠ةف آػؿ ثعر ل٤َٓ كي « ا٣٘ـك ا٤٣٘ٮم»ا٧٣ؤد٧ؿ ٔ٪ٮا٫٩ 

٤ٔٲ٫ ٣ٛٞٲؽ٩ة ا١٣جٲؿ، كٝؽ لثةف ٰٚ ثعس٫ لف ل٥٬ ٦ٕة٥٣ ا٣٘ـك إٔٺ  ٣٘ح ا٧٣عذ٢ 
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، كٚػػذط ا٧٣ٕة٬ػػؽ ٣ذ٤ٕٲ٧٭ػػة كد١ػػؿٱ٥ دارقػػٲ٭ة، كدٕٲٲػػ٪٭٥ ٚػػٰ كا٣ذجنػػٲؿ ث٭ػػة

لف ٣٘ذ٫ ٔة٧٣ٲح.  ةن ّ٪ٌ  ،ا٣ٮّةاٙ ا٣ٕة٦ح دكف ٗٲؿ٥٬ ٨٧٦ ٹ ٱٕؿٚٮف ٣٘ح ا٣٘ةزم

ك٨٦ ٦ٕة٥٣ ا٣٘ـك اٹدٔة  ثأف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣ٲكخ ٣٘ػح ٧٤ٔٲػح، كا٣ػؽٔٮة إ٣ػٯ 

ؿؼ كا٣ػؽٔٮة إ٣ػٯ اٵػػؾ ثػة٣ع ؛ا٣ٕة٦ٲح، ك٬ؾق ٨٦ لػُؿ ل٬ؽاؼ اٹقػذ٧ٕةر

ا٣ٺدٲ٪ٰ، كإ٧٬ةؿ ا٣ن٭ٮر ا٣ٕؿثٲػح، كاقػذ٧ٕةؿ لقػ٧ة  ا٣نػ٭ٮر ا٣ٛؿ٩كػٲح ٚػٰ 

ا٧٣٘ػػؿب ا٣ٕؿثػػٰ، كلقػػ٧ة  ا٣نػػ٭ٮر اٷ٩ض٤ٲـٱػػح ٚػػٰ دكؿ ا٣ؼ٤ػػٲش ا٣ٕؿثػػٰ، 

كا٣ذؿاصػػٓ ٚػػٰ ا٣ذٕؿٱػػت، ك٦عةك٣ػػح إ٣٘ػػة  دػػؽرٱف ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ لٝكػػةـ ٗٲػػؿ 

اٹػذىػػةص، كا٣كػػ٧ةح ٤٣ػػؽكؿ اٵص٪جٲػػح ثٛػػذط ٤٠ٲػػةت كصة٦ٕػػةت دػػؽرس 

دك٣٭ػػة، كا٣كػػ٧ةح ٣ؿٱػػةض اٵَٛػػةؿ ك٦ػػؽارس ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ اٵقةقػػٰ  ث٤٘ػػةت

ة٣ذ٤ٕٲ٥ ثةٵص٪جٲح، كادؼةذ ا٤٣٘ح اٵص٪جٲح ٣٘ح ا٣كٮؽ. كلثةف ا٣جةظر ثكا٣سة٩ٮم 

لف اٹ٬ذ٧ةـ ثة٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح مػٰ ، كا٣ذػؽرٱف ث٭ػة مػٰ  آػػؿ، ٚٛػٰ اٵكؿ 

 ا٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٣سٞةٚح كا٣عٌةرة كا٤ٕ٣ٮـ، كٰٚ ا٣سة٩ٰ ٝ٭ؿ ٤٣٘ح اٵـ.

ككٝٙ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٦ة ٱؿٌكص٫ دٔػةة ا٣ٕٮ٧٣ػح ٦ػ٨ ل٩٭ػ٥ ٱؿٱػؽكف ٔة٧٣ػةن 

٦ٮظؽان ٱكٲُؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ُٞت ا٣ٮاظؽ ا٣ؾم ٱٛؿض ٣٘ذػ٫ كزٞةٚذػ٫ ك٧٩ػٍ ظٲةدػ٫، 

ٮف إ٣ٯ ٩نؿ ا٤٣٘ح اٵص٪جٲػح كإمػةٔح ا٣ٕة٦ٲػح، كوػ٭ؿ ا٧٣ضذ٧ٕػةت ٚػٰ ٕى كٍ كٱى 

٧ػةف ثٮدٞح كاظؽة. كلكًط لف اٹ٬ذ٧ةـ ثة٣ٕؿثٲػح كا٣عٛػةظ ٤ٔٲ٭ػة ٱٞذٌػٰ إٱ

كلف د١ػػٮف ظةرقػػةن ل٦ٲ٪ػػةن ٤ٔٲ٭ػػة، كإوػػؽار ٝػػٮا٩ٲ٨  ،ا٣كػػ٤ُح ثأ٧٬ٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح

٣ع٧ةٱذ٭ة، ك٩نؿ ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ثٲ٨ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ٰٚ كقةا٢ اٷٔٺـ ا٧٣ؼذ٤ٛػح، 

كدن١ٲ٢ ٬ٲبػةت ٔة٦ػح ٤٣ٕ٪ةٱػح ثة٣ٕؿثٲػح، د١ػٮف ٦كػؤك٣ح ٔػ٨ د٪ٛٲػؾ ٝػٮا٩ٲ٨ 

، كلف ٱ٪ٛػػؾ ا٣عٛػػةظ ٤ٔػػٯ ا٤٣٘ػػح، كلف ٱ١ػػٮف ٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ػػح قػػ٤ُح د٪ٛٲؾٱػػح

ا٣ذٕؿٱت ثٞؿار قٲةقٰ ٧٠ة ٤ٕٚػخ قػٮرٱح ٚػٰ ٤ُ٦ػٓ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨، ك٦ػة 

 ظؽث ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٰٚ قجٕٲ٪ٲةت ا٣ٞػؿف ا٧٣ةًػٰ، كاٹ٬ذ٧ػةـ ثة٣ذؿص٧ػح، كلٌٹ 
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ػثٱك٧ط ٤٣ذ٤ٕٲ٥ اٵص٪جٰ  ػٲٮَػ٫ ا٤٣٘ٮٱػح ٣ٲجٕػؽ ا٧٣ػٮاَ٪ٲ٨ ٔػ٨ ٣٘ػذ٭٥،  ؽِّ ٧ى

ٲٌػح، كإ٩نػة  كدراقح ا٣ذؿاث ا٤٣٘ػٮم دراقػح ٧ٕ٦ٞػح كإصػؿا  ثعػٮث ٦كذٛ

ٕ٪ٯ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔػٯ ٗػؿار ا٧٣٪٧ْػح ا٣ؽك٣ٲػح ا٣ٛؿا١٩ٛٮ٩ٲػح، ٦٪٧ْح دك٣ٲح دي 

٦٭٧ذ٭ة كًٓ ا٣ؼٍُ ا١٣ٛٲ٤ح ثة٣عٛةظ ٤ٔٯ قٺ٦ح ا٣ٕؿثٲح كد٪٧ٲذ٭ػة ك٩نػؿ٬ة 

٤ٔٯ لف ٱ١ٮف ٣٭ة ق٤ُةف د٪ٛٲؾم ٰٚ ص٧ٲٓ ل٩عة  ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ،  ،ٰٚ ا٣ٕة٥٣

 ثضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.كٱ١ٮف اردجةَ٭ة ثة٧٣٪٧ْح اٷقٺ٦ٲح لك 

كػ٤ه ا٣جةظر ٚػٰ ٩٭ةٱػح ثعسػ٫ إ٣ػٯ لف ا٣٘ػـك ا٤٣٘ػٮم ا٣ػؾم لٔٞػت 

ك٠ػةدت ا٣ٕؿثٲػح  اٹظذٺؿ لٚٞؽ ا٣ٕؿب ٬ٮٱذ٭٥ ظٲ٨ ص٪عػٮا ٤٣٘ػح ا٧٣عذػ٢،

ظٲ٨ ثؽل ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثةٵص٪جٲح، كلف اٵػؾ ثةٵص٪جٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕػٲ٥  ةن دىجط ٩كٲةن ٦٪كٲٌ 

ًػٲةع ا٣٭ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح، ك٬ػٮ ٦ػة كا٢٧ٕ٣ ٠ةد ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ذنؿذـ، كٚػٰ ٬ػؾا 

ٚ٭ػ٢ ٦ػ٨  ،دكٕٯ إ٣ٲ٫ ا٣ٕٮ٧٣ح كُٝج٭ػة ا٣ٮاظػؽ. كا٣٘ػـك ا٤٣٘ػٮم لكؿ ا٣نػؿر

 .دعؿؽ اٵػٌؿ كا٣ٲةثف؟ ٱؼ٧ؽق ٝج٢ لف ٱىجط ٩ةران 

ذ٥١٣ ٬ٮ آػؿ ثعر ل٤َٓ ٤ٔٲ٫ ٣ٛٞٲؽ٩ة ا١٣جٲػؿ. ل٦ػة آػػؿ ادىػةؿ ٬ػةدٰٛ 

ثعىػٮ٣ٰ  صؿل ثٲ٪٪ة ٚٞؽ ٠ةف ٰٚ م٭ؿ آب ا٧٣ةًٰ ٔ٪ػؽ٦ة ادىػ٢ ثػٰ ٦٭٪بػةن 

٤ٔٯ صةاـة ا٣ؽك٣ح ا٣ذٞؽٱؿٱح ٚػٰ ا٣جعػٮث كا٣ؽراقػةت، إٹ لف ٚؿظذػٰ ث٭ػؾا 

٨٦ اٵ٥٣ ا٣ؾم لظؽزػ٫ ٩جػأ رظٲ٤ػ٫ ٔ٪ػة  ان ؿ ٹ دٕةدؿ إٹ صـ ان ٱكٲؿان صؽٌ اٹدىة

 إ٣ٯ ا٣ؽار اٳػؿة، كرظ٥ اهلل ظ١ٲ٥ ا٧٣ٕؿة ا٣ٞةا٢:

 إٌف ظـ٩ػػػةن ٚػػػٰ قػػػةٔح ا٧٣ػػػٮت



لًٕةؼ قؿكر ٰٚ قػةٔح ا٧٣ػٲٺد 

 اهلل لٱ٭ة ا٣ٕة٥٣ ا٣ٌٕٺ٦ح ا٣ض٤ٲػ٢ ا٣ٞػؽر كا١٧٣ة٩ػح، كا٧٣نػ٭ٮد ٣ػ٫ رظ٧ٟ 

ثة٣ؿزا٩ح كا٣ؿوة٩ح، ٥١ٚ ٰٚ ثعٮزٟ ٨٦ ١ًٚىؿ ٦كذ٪ٲؿة كراإػح ك٦ػ٨ دٮص٭ػةت 

 كصـاؾ اهلل ٨ٔ ل٦ذٟ ك٣٘ذ٭ة ا٣ؼة٣ؽة ػٲؿ ا٣ضـا .  ػٲٌؿة كٹ٦ٕح

*   *   *


