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 وزارح اٌثمبفخوٍّخ 

 ()أ. د. ثذئط زَٗ اىصَٗ

ـو  أ٨٤ٔى  ٰ   األدٱتي  ذاتى ٱٮ ٤ٔػٯ  ا٣عةو٢ي  -( ٠ة٦ٲ٤ٮ صٮزٱ٫ قٲال) اعقجة٩

 كقػةا٢ً  كا٩ٛضػةرى  االدىةالًت  زٮرةى  أفَ  -ـ ٣6989ٕةـ  ٰٚ األدًب  ٩ٮث٢ى صةاـة 

َُ  ا٣ذٮاو٢ً  ٌٰ مٲبةن ٚنٲبةن ٍٛ قذي  ا١٧٣ةفً  أثٕةدى كأ٣ٍ٘خ  ،ا٣ـ٦ةفً  ٔة٢٦ى  ٍخ ا٣ذٰ دؼ

 ٭ػة ٚػٰ دض٧ٕػةتو ، كا٩٘الًٝ ٦ػ٨ ا٣ذػؽاكؿً  حً ا٣جنؿٱَ  ٘ةًت ٢ً ا٤٣  ٧ى ضٍ إ٣ٯ ا٩كعةًب ٦ي 

ًٓ ٣٘ػةتو ٝػةدرةو ٤ٔػٯ ا٣عٌػٮرً  ةةي ا٣عٲػ تى ذىػ١ٍ ، ك٣ػ٨ دي ٦ع٤ٲحو وػ٘ٲؿةو   إال ألرثػ

  ٰ ٰ   كا٣ذؽاكؿً  ا٣ٕة٧٣  .كا٣ىٲ٪ٲحي  كا٣ٕؿثٲحي  كاعقجة٩ٲحي  ٤١٩ٲـٱحي ٬ٰ: اعً  اع٩كة٩

ـً  ٫ي ا٣ػؾم د٪ة٤ٝذٍػ ٬ؾا ا٣ػؿأمى  فَ إً  ـو  كقػةا٢ اعٔػال أظػؽثى زكثٕػحن ك ذاتى ٱػٮ

٪نػٮةى ا٣ -٩عػ٨ي ا٣ٕػؿبى  - ، ٱجٕػري ٚػٰ ٩ٛٮقػ٪ةكال قػٲ٧ة ٚػٰ ا٣٘ػؿًب  ،زٞةٚٲٌػحن 

ػا٣ػٮ٨ًَ  ٧٦ػ٨ درقػٮا ػػةرجى  -، كٱض٢ٕي ٦ى٨ٍ ٬ي٥ٍ ٦س٤ٰ كا٣٘جُحى   ٮا دػأزؿى ، كٔةٱني

ا٣ذػٰ ٩ؿا٬ػة  ا٣عٞٲٞحى  ٬ة، ٨١٣َ ٦ضؽً  إ٣ٯ دضؽٱؽً  ٱ٧ُعٮفى  - ثة٣ٕؿثٲحً  ٔؽٱؽةو  ٣٘ةتو 

ًٓ ظٌٮرً  ٪ة كا٧٣ذ٧س٤حى أٔٲ٪ً  ـ  ثأي  ٫، كٚػٰ ًكػٍٛ ٭ػة ٩ى ٚػٰ أُٝػةًر كَ٪ً  ٘ػحً ٬ػؾق ا٤٣   ثذؿاص

كال  .ذ٣ػٟ دض٭ػؿي ث٘ٲػؿً =  ا٧٣ؼذ٤ٛػحً  ا١٣ٮ٠جٲػحً  كا٧٣ػؤد٧ؿاًت  ٲػحً ك٣ا٣ؽَ  ا٧٣عة٢ًٚ 

م ٚػٰ دػؿد  ٨ً ٲٍ ظةق٧ى  ٨ً ٲٍ دٌةٚؿي ٔة٤٦ى  فً أٍ ٬ؾا ا٣نَ  ثؼىٮوٲٌحً  ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ا٣ٕة٧٣ٲ٨ى 

ٰ   ؿي ؛ األكَ حً كًٓ ا٣ٕؿثٲَ  ٰ   :٩ٞٮؿ ٬ٮ ٔة٢٦ه ٦ٮًٮٔ ا٣ػؽ٠ذٮر  ٙى ، كٝؽ كَو ػةرص

ػٍٕ ٧٠ػة ٝػؽ دى  ٯ األثىػةري ٧ى ٍٕ دى  ٨٣ٍ »ا٣كالـ ا٧٣كؽم ذ٣ٟ ثٞٮ٫ً٣:  ٔجؽي  ى ٧ى ٭ػة ٩َ ٯ ٣ػٮ أ

                                                 

() .٦ؽٱؿ ٔةـ ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب 
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ُْاْامىتخؾوّ َوفـ ْْنْ ؾوث ْوأ ْإًّىاَْوِْامن ْْامؾازٓثْ ْثْ امرقاـٔ ْْامكًِّٔثْ ْسالحْ ْنْ أ ْْأًكرت ْ

ْقنػوث ْْحؾوووْمخكخحوصْ ْؾوثْ ـتامن ْْ ؾوث ْإًىواَْوْْامن ُْْاْاألخٔورْ ووٌام ُْْاْاألورلْ ص ٌْ ْوق ْ

 ُْ مُاَْْاْامىحّٔزْ ِرْ اخل ْوواْسْ امفْ ْيْ ُاْوْ ةٌحفْ َا ْذه ْسِرْ ْةاخخراقْ ْامرقاـّٔثْ ْثْ ِٓ ْام

ّْإ ْْ.ؾث ْإالْامن ْ وْ-ْامؾور  ْْنْ إ ْْ:ٌاذاْقن ٌْاْإ ًْ ْْ امر ٍْْْ ةىفُِو  ْْقواـ وْذوهْ ْامىوِروث  ٍْْ ةىفُِو 

ْْ ْامٌظامْ ْةصٔؼْ ْامىخنتّسْ  غنّْْـنحٌاًْوآفْ ْثْ امػرةٔ ْْؾثْ ةامن ْْفْ ٓخرص ْْ-ْامشفٓفْ ْامػامى

 ْثْ امطضارٓ ْْػرةْ امٌ ْْارْ ح ْوْ غنّْأ ْْف ْوْ إمّْامػْ ْئ ْشْ خ ْن ٌْاًْ ْومحْ ْ امِاغْْامضىٔرْ ْثْ ضىاس

ْوخِسنِنْ  ْْث ْامتخ ْْوواًْطي  ْْةرواسب  ْْ ْامخطا   ْ.«...األٓفِٓمِس

ذمووإْإمووّْخووِفْامىخططوؤيْْوٓؤكووفْامووفكخِرْامىحووفرْأنْووور  

ووويْامووفوالرْامؾرةّٔووثْووويْحوآووفْامووِزنْامطضوواررْْسووخراحٔشٔٔيْـووْْكرٔوورْ الْ 

ْْ ْحانْ ـامن ْْ منػرةّٔث  ْوَوًِْحوانْ إ ْْونٔوِنْ 200ْْمٌطوِْامقِؤّوث ْْؾوث َِْْامن ْْامػرة

ْْ ْؽٔورْ ْوحونهْ ْونٔارْ ْيْ وْ ْألكررْ ْاالغختارّٓث ْْامىرسػّٔث ْ َوااْْإموّْأنْ ْ ْإضواـثغرةو

ْْضاولْ ْحانْ امن ْ ْْ ْوشاَفْ ْوػرـثْ ْوًاقلْ ْحراث  ْأضوفْ ْامخوْْكاًوج ْْغنّْامشاورْ ْض

ْ ًُِْْضْ ْأستا   ْامطفْٓامؾر   ْ.امىخخنفثْ ْـْْامػنِمْ ْد 

ْْ َِْْغاولْ ْإخرْ ْوامػاولْ  ْْ ْذاح ْْ ْٓخىرّلْ  اخن امخوْْْامػاؤّوثْ ْـْْامنُشات 

ْ ْأـورا اْ ص ْامفْ ْمنػرةٔثْ ْامطِٔرْ ْامفضاء ْْالْح طصّ ْوامخْْاكخحطج  طّ ْوًطوي 

ُْ ْووحؤومٔيْ  ْوٌواةرْ ْيْ ُا؛ْوْ ن ْكْ ْامطقِلْ َْاهْامػاؤّات ْْت ْوْ مُاْذمإ ْـقفْؽْ ْلْ ًح

ْثْ وةصوورٓ ْْثْ وسووىػٔ ْْثْ إغالؤ وو ْـووْْأةوورزْ ْامىخخنفووثْ ْامرقاـّٔووثْ ْ ْإمووّْامطووِارات 

ْ إموّْْ-َْااْاألخطورْ وْ- ْةلْامفكرْ ْ ْإمّْوشامسْ وأَى ُاْامرقاـٔثْ ْامىؤسحات 

ْ ْْامخووفرٓسْ ْقاغووات  ْْووووفرسات  ْامشاوػووات  ُوواْامخووْْٓرحكت ْْاألؽووال ْ ْ ْوكروورت 

ْ ِاْإموّْ؛ْـُرة ووضوطكثْ ْةصوِرةْ ىوِنْوامىخػنّىِنْوامىػن ْْخرٓشِْامشاوػات 

ّْْٔةامػاوّْْامخػتٔرْ  ْْ ْمىشخىعْ ْ...ْـكٔؿْٓىكيْ ات  ْوػرـّٔوث ْْوٌظِووث ْْأنْٓؤسسْ ْغرة

ْغنوّْامٌُوِضْ ْ ْقا رة ْوخشّارة ْْوشخركث ْْ شاونث ْْمؾِٓث ْْوٌظِوث ْْٓىخنإ ْْنْ أ ْْ ونْ 
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 ٘ػػح ٬ػػٰ ا٣عة٦ػػ٢ي ٚة٤٣  »، ا٧٣ؼذ٤ٛػػحً  كاعثؽأٲػػحً  كا٣ؿكظٲٌػػحً  ا١ٛ٣ؿٱٌػػحً  ثةألثٕػػةدً 

 .«إ٩ضةزو د٪٧ٮم   ٢١٣   كا٧٣ٮا٠تي  ا٣الزـي  ا٣ٌؿكرم  

ى  ٦ة ٩ؼنةقي  إفَ  َ أ  د٪٧ٮٱػحو  أُٝةر٬ة إ٣ٯ ث٪ةً  ٦٪ْٮ٦حو  دكٕٯ ثٕيي  ٪ة أ٦ٌحه ٔؿثٲٌحه ٩

ػ ا١٧٣ٲ٨ً  ٘ٮم  ا٤٣   زؽً ٭٥ ٨ٔ ا٧٣أٍ يي ز٧ٔةؤ٬ة ٔٲٮ٩ى ٧ً ٍ٘ ٱي  ظٲ٨ً ٤ٔٯ  ٫ي ا٣ؾم دٕٲني

ى  ؛ةدرةً ا٣٪ػ ا٣ذضةرًب  إال ٰٚ ثًٕي  ٭ة،ذى ٬ٮٱَ  ديؽ  ٭ى كٱي  ا٣ذػٰ  ا٣كػٮرٱحى  ٪ػٰ ا٣ذضؿثػحى ٍٔ أ

ـً  ٔةدٍت  ًٓ  ثة٣ٕؿثٲحً  ٣ال٬ذ٧ة  ٣٭ػة ٚػٰ ثؿ٩ػة٦شً  ث٭ة كا٣ذ١٧ػٲ٨ً  ا٣ٕ٪ةٱحً  ٦كأ٣حً  ككً

ٕي  ٭ة ا٣كٲةقٲحً ٝٲةددً  ٓى  ؛ـ 2117 ٲة ٦٪ؾ ٔةـ٤ٍ ا٣  ا٣كػٮرٱحي  ذ٣ػٟ دجٞػٯ ا٣ذضؿثػحي  ك٦

ى  ك٬ٲ٭ػػةتى  ،ؿٱػػحن ٍُ ٝي  ٓى  ػػػؿل،األي  ا٣ٕؿثٲػػحي  ث٭ػػة األُٝػػةري  دأػػػؾى  فٍ أ  ٦ضذ٧ٕػػحن  كدٌػػ

ى  .مة٦الن  ة٦نؿكٔةن ٣٘ٮٱًّ   ػػالؿ ٬ػؾا ا٣ٞػؿفً  ٪ػة ا٣ٕؿثٲٌػحى ٩ػؿل ٣٘ذى  فٍ ك٦ػة ٩ؼنػةق أ

٭ػػة... إال إذا ٦٪٭ػػة ٦ع٤َ  ا٧٣٪عػػؽرةي  ا٣ٕة٦ٲػػةتي  ا٣الدٲ٪ٲٌػػح، ٚذعػػ٢ٌ  ديالٝػػٰ ٦ىػػٲؿى 

كرٌٚػٮا أف دىػجطى  ،كأدر٠ٮا ٬ٮؿى ٦ة ٱٮاص٭ٮفى  ،ا٣ٞؿار ٚٲ٭ة ا٩ذٛيى أوعةبي 

ي  ٮٱٌحو ثال ٬ي  ٭٥ أ٦حن أ٦ٌذي   .حو ٮٱَ ٣٘

ًِ  ال ٲةؽً كٰٚ ٬ؾا ا٣ك   يَؽ ٣٪ة أف ٩س٨٧ٌى ٔة٣ٲةن دكرى ٦ض٥١ٕ٧ ا١٣ؿٱ٥ ٰٚ ظٛػ ث

٭ة؛ كدكرى ا٤٣ٌ  ًُ ٕي ا٣ٕؿثٲًٌح كدُٮٱًؿ٬ة كدجكٲ ، ك٬ػٰ ا٣ٕؿثٲٌػحً  ٤٣٘حً  ٲة ٤٣ذ١٧ٲ٨ً ٤ٍ ض٪ح ا٣

ةً  ٤ٔٯ ا٤٣٘ػًح ا٣ٕؿثٲٌػًح كاالردٞػ ٭ة ثؽأبو كظ٧ٲٌحو ٤٣عٛةظً ٦٪ؾي دأقٲكً  ا٣ذٰ قٍٕخ 

 .٤ ٭ةٰٚ ا٣ٮزاراًت كا٧٣عةْٚةًت ٠ ةمؤك٩٭ة ٦ٲؽا٩ٲًّ  ث٭ة ك٦ذةثٕحً 

ى  كإ٫ٌ٩ ٨٧٣ٍ  تأدٮَص٫ى ثةقػ٥  فٍ دكأٰ قؿكرم أ األُغتاذذ  وزٗتط اىثلذـت  صِ ِّ٘ اىػَّ

ٍّص األذٍص  ا٣نػ١ؿً  ا٣سٞةٚػًح ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣ٕؿثٲٌػح ثضـٱػ٢ً  كثةق٥ ٣ض٪ػًح كزارةً  ٌر

ٚي٪ة كصٮدي راٲًك٫ً  ٥١ ا١٣ؿٱ٥ً ًٕ ٧ى ضٍ ٧٣ى  ٰٚ ٦ض٤ًف  ن اىٍرذغِٖد. ٌطواا٣ؾم ٱينؿ 

ٕي إدارًة ا٣٭ٲبػػًح ا٣ٕة٦ػػًح ا٣كػػٮرٱًح ١٤٣ذػػةب،  ػػك٤٣ض٪ػػًح ا٣ ٪ػػة راٲكي ٭ة ٤ٲػػة ا٣ذػػٰ ٱ٧٪ىعي

٢َ  ٌرٍٔد اىػّ٘صا٣ؽ٠ذٮر  ٚػٰ  ٪ة ا٧٣ؼذ٤ٛػحً ا٬ذ٧ة٫ً٦ً ك٦ذةثٕذ٫ًً ٰٚ صٮا٩ًت ٤٧ًٔ  صي

 .٬ؾا ا٣جةًب 
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ى  ى  فٍ كاق٧عٮا ٣ٰ أ ٍ أ ٫ي ٦ة أ٩ضـدٍ  زىجٍذةن ٦يؼذىؿان ثأ٥٬   ٍى ثٲ٨ أٱةدٱ٥١ ا١٣ؿٱ٧حً كي ث

ـً  ػالؿى  ٤٣ٕؿثٲٌحً  ا٣ذ١٧ٲ٨ً  ٰٚ قجٲ٢ً  ا٣سٞةٚحً  كزارةي  ى ٬ؾا ا٣ٕػة ػ٢َ  فَ ؛ ٦ؤ٠ٌػؽان أ ٦ػة  صي

ت  ٰٚ ا٣٘ةٱًح ا٣ض٤ٲ٤ًح ا٣ذػٰ ٪ة ٬ؾا ٱىىي ٭ة ظذٯ ٱٮ٦ً دأقٲكً  ٦٪ؾي  ٫ ٬ؾًق ا٣ٮزارةي ٌٝؽ٦ذٍ 

ى  ًٞ ا٩ذؽثذي٥ أ ١ي٥ ٣ذعٞٲ ٛيكى  ٭ة:٩

ٮٱَػح» ق٤ك٤حً  إوؽاري  -أوالً  ٘ي ٪ػ «ٌٝػةٱة ٣  ا٧٣ٕةوػؿةً  ا٣ٕؿثٲٌػحً  ٯ ثنػؤكفً دٕي

 أصػاَل ي  ٬ػة ٧٤ٔػة ي ٣َٯ إ٩ضةزى ٮى ، دىػوػٲ٢ً أٍ كا٣ذَ  كا٣ػَؽػٲ٢ً  كا٧٣ىػ٤ُطً  كا٣ذٕؿٱًت 

ًٕ  ،٭٥ث٧٤ًٕ  دهك٦ن٭ٮ  ٦٪٭ة ظذٌٯ اٳف: رى ؽى وى  ،٥١ ا٧٣ٮَٝؿً ك٦٪٭٥ أٌٔة ه ٰٚ ٦ض٧

ي ا٣ٞػٮؿ كٚىػٲعً  وػعٲطً  ٨ٍ ٦ً » -6 ٗيجػةر٫ أ٣ٛػةظه كأقػة٣ٲتي أ  «زٲػؿ ظٮ٣٭ػة 

 ا٣٪ةوؿ َٔكةؼ.٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ 

 ٤٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح. «ا١٣٪ةٱح ا٧٣ٕةوؿة كاألقة٣ٲت ا٣عؽٱسح» -2

 ٤٣ؽ٠ذٮر ك٣ٲؽ ٦ع٧ؽ ا٣كؿاٝجٰ. «ا٣ذؿص٧ح كٚٮًٯ ا٧٣ى٤ُط ا٤٣ كة٩ٰ» -3

ٜه » -4  ٤٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة. «إ٣ٯ ا٧٣ٕةوؿة ا٣ذ٪٧ٲح ا٤٣٘ٮٱح َؿٱ

 .٤٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٌؽ ٦ٮٔؽ «ا٧٣ٮركث ا٤٣ٌ٘ٮٌم كأزؿق ٰٚ ث٪ة  ا٤٣٘ح» -5

ٌٰ أ٧٩ٮذصػةن  :٦ى٤ُعةت ٦ؼةد٤ح» -6 ٤٣ػؽ٠ذٮر  «٦ىػ٤ُط األدب ا٣ٕػة٧٣

 رادت ق١ؿ.

ًِ  -ثذُ٘ذً  ٰ   ا٣ٌنٕؿً  إَالؽي ٦كةثًٞح ظٛ ٌىىًخ  ،ا٣ك٪ٮٱٌحً  ا٣ٕؿث  ا٣ؽكرةي  كٝؽ ػي

ٰ   ك٣ٯ ٤٣نٕؿً األي  ًؿدٍت ك ،ا٣ٕجٌةق ٚي ـي  أ ػًح ٦ًػ ٦ة٣ٲػحه  صػٮاا ْى ٛى  ٓى ا٧٣ذكػةثٞٲ٨ ٦ىػ ٨ى ٤٣عى

ـً  ا٣سٞةٚحً  كزارةً  ٦ُجٮٔةًت  ٨ٍ ٦ً  ٭٥ َةاٛحن إ٬ؽااً   ،٭ػةكفداثً  ا٣ٕؿثٲَػحً  ٘ػحً ا٤٣ٌ  ٚػٰ ٤ٔػٮ

ٰ   د١ػػؿٱ٥و  ٣٭ػػ٥ ظٛػػ٢ي  كٝػػؽ أٝػػٲ٥ى  ٚػػٰ  ا٣سٞةٚػػح كزٱػػؿً  ا٣كػػٲؽً  ثؿٔةٱػػحً  رقػػ٧

 ا٣ٮَ٪ٲٌح. األقؽً  ١٦ذجحً  ـ ٰٚ رظةًب  66/61/2167

ة٣ٲٌةتو  إٝة٦حي  -ثذىثذً  ٌٕ ح ا٣ٕؿثٲَح ٰٚ ا٣ن٭ؿ األػٲػؿ ٦ػ٨  ، ٦٪٭ة ٩ؽكةي ٌٔؽةو  ٚ ا٤٣٘ 

ًٕ  ٨ٍ ةًٰ مةرؾ ٚٲ٭ة أٌٔة ه ٦ً ا٣ٕةـ ا٧٣ ٥١ ا٧٣ٮٌٝؿ د. ٦ع٧ػٮد ا٣ٌكػٲٌؽ كد. ٦ض٧
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ٚٲ٭ػة د. ٦ٮٚػٜ دٔجػٮؿ كد. ٦ع٧َػؽ  مػةرؾى  ٭ػة ٩ػؽكةه ذٍ د٤ٔجؽ ا٣٪ةوؿ َٔكةؼ، ك

 رًٮاف ا٣ؽاٱح.

ـً  إَالؽً  إٔةدةي  -رايػذً  ، ظ٪ٌة ٦ٲ٪ة ٤٣ؿكاٱػحً ك، قة٦ٰ ا٣ؽركثٰ ٤٣ذؿص٧حً  صٮاا

ًٛ  ثٕؽى  ٧ٔؿ أثٮ رٱنح ٤٣نٕؿً ك  ال ثأسى  ٝٲ٥و ٦ة٣ٲٌحو  ؽي ٍو كرى  ،ـ ٨2117 ٔةـ ٭ة ٦دٮٝ 

ًٛىػةحً  األدثٲٌػحً  ىٮصً ا٣٪   دنضٲٕةن ٤ٔٯ ٠ذةثحً  ث٭ة ٣٭ؾًق ا٣٘ةٱحً   ا٣ٕؿثٲٌػحً  ؽً ٍٚػ، كرى ا٣

 ٣ٲ٭ة.إً  ا٣ذؿص٧حً  ٨ى ٦ً  ا٣ٞةد٦حً  ا٧٤ٕ٣ٲٌحً  ثة٧٣ى٤ُعةًت  ٤٧٦ٮ ةو  ث٪ىٮصو 

ـً ٚػٰ ا٧٣ؿا ٦يعةًػؿاتو مػ٭ؿٱَحو  ٤ٔػٯ إٝة٦ػحً  ا٣ػٮزارةً  ظػؿصي  -سذٌػذً   ٠ػ

ت  ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ً  ا٣ُٞؿً  ٰٚ ٦عةْٚةًت  ا٣سَٞةٚٲٌحً   ، كٝػؽ اػذٲػؿٍت ا٣ٕؿثٲٌػحً  ٘ػحً ٤٣   دىىي

ٕي  ٤٣ض٪حً  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٤٣٘حً  ٤٣ذ١٧ٲ٨ً  ا٣ٛؿٔٲٌحي  ٭ة ا٤٣ض٪حي كٌٝؽ٦ذٍ  ثٕي ا٧٣عةًؿاًت  ٤ٲة ا٣

َؽـي  ٭ة ٧٩ةذجي ٤ٔٯ أ٩َ  ٤٣ذ١٧ٲ٨ً   .٩ة ا٣سٞةٚٲحً ٰٚ ٦٪ةثؿً  ٧َ٦ًة ٱٞي

 ٤٣ذ١٧ػٲ٨ً  ا٣ٛؿٔٲٌػحً  ٤٣ض٪ػحً  ا٣نػ٭ؿٱٌحً  كرٱحً ا٣ؽَ  ذ٧ةٔةًت االص ا٩ذْةـي  -غذدغذً 

ي  ٢٠   ، ك٦٪ةٝنحي ٰٚ ا٣ٮزارةً  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٤٣٘حً  ، ٦٪٭ػة ا٣ٕؿثٲٌػحى  ٌٝةٱة د٧ػف   ٨ٍ ٦ً  ٦ة ٱُؿأ

َؽـي  ا٣جؿا٦شً  ثًٕي  ٦٪ةٝنحي  ـً  ٰٚ كزارةً  ا٣ذٰ دٞي  ٝػؿاراًت  ثٕػًي  ، ك٦٪ةٝنػحي اعٔال

 ًٓ ة٣ٲَػةتو  ا٤٣ض٪حً  أٌٔة ً  ثًٕي  حي ، ك٦نةر٠كاألقة٣ٲًت  ٰٚ األ٣ٛةظً  ا٧٣ض٧ ٌٕ ٚ ٰٚ 

٤ٲة ٤٣ذ١٧ػٲ٨ً  ا٤٣ض٪حي  ًخ ٦ى ٣٭ة، كٝؽ دٞؽَ  كا٣ذ١٧ٲ٨ً  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٘حً ا٤٣   ٰٚ قجٲ٢ً  ٞةـي دي  ٕي  ا٣

 .٦ؼذ٤ٛحو  أ٩نُحو  ٨ٍ ٦ً  حي ا٣ٛؿٔٲٌ ذي٪ة ث٫ ٣ض٪ ٧ً٣ة دٞٮـي  ث١ذةب م١ؿو 

ٓي  د١ٮفى  ٤ٔٯ أفٍ  ا٣ٮزارةً  ظؿصي  -غذيػذً   ثٲػحً ا٣ٕؿ ٭ػة ثة٤٣٘ػحً ٦ُجٮٔةدً  ص٧ٲػ

ػ٠ذجةن دى  ، ث٢ ٩نؿٍت ا٣ٛىٲعحً  دعػخى ق٤كػ٤حو قػ٧َذٍ٭ة: ت  ٚػٰ ػؽ٦ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ىي

ح ا٣ٕؿثٲٌح« ٰ   ا٣ذؿاًث  إ٣ٯ ٦ؽٱؿٱٌحً  ٦ة ٱؿدي إظة٣حي ، ك»ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘  ٰٚ ا٣ػٮزارة  ا٣ٌنٕج

ًٓ  ثة٣ٕة٦ٲػػحً  ٍخ جىػػذً ٠ي  ٦ؼُٮَػػةتو  ٨ٍ ٦ًػػ  ٫ً رأٱًػػ ؾً ٍػػػألى  ا٣ٕؿثٲٌػػحً  ا٤٣٘ػػحً  إ٣ػػٯ ٦ض٧ػػ

 .ث٫ كاالقذب٪ةسً 

ـً  ؿ ؼي ٕى ا٣ذٰ دي  ا٣ن٭ؿٱٌحً  األرثٕة ً  ٩ؽكةً  إٝة٦حي  -ِذً ثذٌ ٚػٰ كا١ٍٛ٣ًؿ  األدًب  ثأٔال
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؛ كأذ٠ػؿي ٦ًػ٨ٍ ٬ػؾًق ا٣٪َػؽكاًت ٦ػة ٦كػذ٤ٌٞحو  ٚػٰ ٠ذػتو  ا٣٪ػؽكاًت  قٮرٱح، كَجةٔحي 

َىٍخ ث٫ كزارةي ا٣سٞةٚح:  ٔي٧ؿ أثػٮ رٱنػح كوػؽٰٝ إقػ٧ةٔٲ٢ »ػى ثؽكٌم ا٣ضج٢ ك

٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ك٩ػؽٱ٥ ٦ع٧ٌػؽ ك٦ع٧َػ ٌٰ كقي ـٌر٤٠ػ ؽ ا٧٣ػةٗٮط ك٩ػـار ٝجٌػة٩ٰ كا٣

 ٌٰ  .«كٔجؽ اهلل ٔجؽ كا١٣ٮا٠ج

ًٓ  ا٣ٮزارةً  ظؿصي  -تذغػذً   ٤ٔػٯ قػال٦حً  ٭ػة ا٣َىػةدرةً ٭ة ك٦ضالدً دكرٱةدً  ٰٚ ص٧ٲ

ًٓ  ، كإظة٣حي ا٣ٕؿثٲَحً  ا٤٣٘حً  ًٙ  ٨ٍ ٦ًػ ا٣كالقػ٢ً  ص٧ٲػ  إ٣ػٯ ػجػؿا ى  االػذىةوػةًت  ٦ؼذ٤ػ

َى ٣ذ٪ٞٲذً  ٣٘ٮٱٲ٨ى   ا٣ٕة٦ػحً  ٦ؼُٮَةن ٰٚ ا٣٭ٲبحً  كذٞج٢ى أاَل دى  ٍخ ٭ة ٧َ٦ًة مةث٭ة، ك٠ؾ٣ٟ امذؿ

ىٍف ٱذٌٕ٭ؽى  ١٤٣ذةًب  ا٣كٮرٱحً  ٜو  ٫ً ًً وةظجي٫ ثٕؿٍ  إاٌل أ هو  ٣٘ٮم   ٤ٔٯ ٦ؽٌٝ  .٦ذؼى 

ٰ   ا٣ذؿاًث  إظٲة ً  ٦ؽٱؿٱحً  إوؽاري  -غذؽطاً   ٨ى ٦ًػ ص٤٧ػحن ٰٚ ٬ٲبًح ا١٣ذةًب  ا٣ٕؿث

ى  كا٣ٛىةظحً  ا٣جٲةفً  ٔىؿى  ا٣ذٰ دٌٞؽـي  األدثٲٌحً  ا٣٪ىٮصً  ٍ ٰٚ أ  دٱػٮافً »، ٠ػػ ٤ٌحو ٭ٯ ظي ث

ا٣ٕضػالف  ٨ً ٔجػؽ اهلل ثٍػ ، كدٱػٮافً ا٣ٞةًػٰ ا٣٭ػؿكم   ٔؿكة ث٨ ا٣ػٮرد، كدٱػٮافً 

ٰ   أ٤ٚػػطى  ٨ً اثٍػػ ؽم، كدٱػػٮافً ٪٭ػػا٣ ؽ كدع٤ٲػػ٢، دػػؾك   ا٣ٕؿثٲٌػػحً  ، كا٣ٞىػػٲؽةً ا٣ٕجكػػ

 .«، كقٮا٬ةاث٨ ا٣عةصت ٠ةٚٲحً  ط ٰٚ مؿحً كا٧٣ٮمَ 

َٰ ا ا١٣ذػةبى  ا٣ٕة٦ٌحً  ا٣٭ٲبحً  إوؽاري  -ذذدي غؾط ٜى  ٣َؿ٧ٍٝػ ٦ؼذػةرات »: ا٣٪َػةَ

ٍ ٔي  دٱٮافي »ك «٨٦ مٕؿ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ  ٨ٍ ٦ًػ ٦ؼذػةرةه  ٝىػهه »، ك«ا٣ٮرد ٨ً ؿكة ث

ٯ ٦ػة ٛىػؼٍ كال ٱى  .«دنػٲؼٮؼ أ٩ُػٮف أدًب  ٨ٍ ٦ً  ٦ؼذةراته »، ك«ٔجؽ اهلل ٔجؽ أدًب 

ٔى  ا٤٣٘ػحً  ٚػٰ ث٪ػة ً  أزػؿو  ٨ٍ ٦ً  ٨٦ ا١٣ذًت  ًٍ ٰٚ ٬ؾا ا٣٪٧َى  ػٚػٰ  ًٓ ا٣ٌكػ ٢ً ٍٞ كدٞػؽٱ٥ً  ة٦

ٗىٲًٍؿ د٤ٞٲؽٱٌحو ا٧٣ٕ  .ؿًٚح كا٧٣ذًٍٕح ثٮقةا٢ى 

ٯ ظذٌػ ث٤٘ػٍخ  اع١٣ذؿك٩ٲػحً  ا١٣ذًت  ٨ى ٦ً  ٦ض٧ٮٔحن  ا٣٭ٲبحً  إوؽاري  -ثذُٖ غؾط

ًٕ  از٪ٲ٨ كقجٕٲ٨ى  ا٤٣عْحً  ٓو ث٤٘ػحو  ا٣ٞػؿا ةى  ٭ة ديذػٲطي ٠ذةثةن ٤ٔٯ ٦ٮٝ  ٣ض٧٭ػٮرو كاقػ

ؿً  ثٕٲؽةو  ق٤ٲ٧حو   ٕ  .٨ٔ ا٣ذٞ

ػٌؽـي  م  ٬ػة ٦ٞة٦ػةن ألى ؿى ٦٪ةث أاٌل دضٕػ٢ى  ا٣ػٮزارةً  صي ؿٍ ظً  -ثذى  غؾط ٦ػةدةو دٞي
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 ٦٭٧ػػة ٠ػػةف ٩ػػٮعي  ٤ٔػػٯ ا٧٣عةًػػؿٱ٨ى  كاالمػػذؿاطي  ،: مػػٕؿان أك ٩سػػؿان ثة٣ٕة٦ٲػػحً 

 .ا٣ٕؿثٲٌحً  ثة٤٣٘حً  ا٣عؽٱري  ا٧٣عةًؿةً 

 ا٣ذػٰ دٮاصػ٫ي  ا٣ىػٕٮثةًت  إ٣ٯ ثٕػًي  ٱ١٧٪٪ة أف ٩نٲؿى  كٰٚ ٬ؾا ا٣كٲةؽً  -

 ك٦٪٭ة ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ال ا٣عىؿ: ،٪ة٤٧ٔى 

ـً  ارةً كز اقػػذضةثحً  ٔػػؽـي  -  ٝىػػٌؽ٦ذ٭ةا٣ذػػٰ  ا٧٣ٞذؿظػػةًت  ٨ى ١٣سٲػػؿو ٦ًػػ اعٔػػال

 ٰٚ ا٣ٮزارة، كال قٲ٧ٌة ٦ػة ٱذٌىػ٢ي  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٤٣٘حً  ٤٣ذ١٧ٲ٨ً  ا٣ٛؿٔٲٌحي  ا٤٣ٌض٪حي 

٘ىخ ا٣ذٰ  ا٣جؿا٦شً  ثجًٕي   ا٧٣ػؾٱٕٲ٨ى  ثًٕي  ، كأدا ً ثة٣ٕة٦ٲحً  ٔ٪ةكٱ٪ي٭ةًوٲٍ

 .كًٕٙ ٣٘ذ٭٥ ك٦ة إ٣ٯ ذ٣ٟ ثة٣ٕة٦ٲٌحً 

ٕىٲَ٪ػٮف ٚػٰ ٦ؤقكػةًت  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٘حً ٰ ا٤٣  ٚ اعصةزاًت  ٦كذٮل ظ٤٧حً  -  ا٣ؾٱ٨ ٱي

 إٝة٦ػػحى  اٝذؿظػػٍخ  ا٣ٛؿٔٲٌػػحى  أَف ا٤٣ض٪ػػحى  ا٤ٕ٣ػػ٥ً  ٓى ، ٦ىػػدكف ا٧٣ػػأ٦ٮؿً  ا٣ػػٮزارةً 

ٙو  دكراًت   ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػحً  ا٧٣ضػةزٱ٨ى  ٨ى ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٚػٰ ا٣ػٮزارة ٦ًػ ٣٘ٮم   دسٞٲ

َٕ  ٨ى ٬ة، ٦ً كٰٚ ٗٲؿً  ٛى ي ىٍف د ـً  ٓى ٢ى ٤ُ٦ى ا٧٣ؤ٢َ٦ أ  .  ا٣ضؽٱؽً  ا٣ٕة

ذ٪ة ٣ ٱةـ ا٣ٞةد٦ح  - ٌُ  ث٧ة ٱأدٰ:ك٤ٕ٣ٌٰ أكصـ ٦ة ٱذ٤ٌٕٜ ثؼ

٤ٔػٯ  كا٣عػؿبي  ا٣ٕؿثٲٌػحي «: ٔ٪ٮافً  دعخى  ٨٦ فذارى  ٰٚ األَكؿً  ٩ؽكةو  إٝة٦حي  -

٭ة ٚػٰ كمػؤك٩ً  ثة٣ٕؿثٲٌػحً  ا٧٣نػذ٤٘ٲ٨ى  ا٧٤ٕ٣ػة ً  ، ٱيؽٔٯ ٣٭ة ٠جةري »قٮرٱح

 األقؽ ا٣ٮَ٪ٲح. ١٦ذجحً 

 .«ٌٝةٱة ٣٘ٮٱٌح»ق٤ك٤ح  وؽكرً  اقذ٧ؿاري  -

 حو ٣٘ٮٱٌحو كٚ٪ٲٌح.٤َ ث٭ٯ ظي ا٣ٮزارة ثأى  دكرٱةًت  وؽكرً  اري اقذ٧ؿ -

ٰ  ث٧َٕؽًؿ ٠ذةبو كاظؽو ٰٚ ا٣ن٭ؿ. -  اقذ٧ؿاري وؽكًر ا١٣ذةًب ا٣َؿ٧ٍٝ

ٓى  - َزعي ٦ضة٩ػةن ٦ىػ ٓى دىاًر ا٣جٕػًر ٱيػٮى ٦عةك٣حي إٔةدًة إوؽاًر ٠ذةبو م٭ؿم  ٦ىػ

ىٍف ٱذ٥َ اػذٲةري ا١٣ذ ٓى ٢٠  م٭ؿو، ٤ٔٯ أ ةب ٤ٔٯ ٩عػٮو وعٲًٛح ا٣جًٕر ٤ُ٦

 ٱؼؽـ ٦كأ٣حى ا٣ذ١٧ٲ٨ً ٤٣٘ذً٪ة ا٣ض٧ٲ٤ًح.


