


رحـــيــــل األســتـــاذ



   بعميق الحزن وبالغ األسى تنعي نقابة الصحفيين رحـــيــــل األســتـــاذ
فى مصر رمزا وقامة كبيرة من أعضائها، الكاتب 
الصحفي والمفكر واألستاذ محمد حسنين هيكل، 
ولمصر  العربية  ولألمة  لإلنسانية  أعطى  الذي 
في  الفذة  وريادته  موقفه  وصالبة  وفكره  جهده 
والمراجع  الصحفية  الكتابة  وفي  الصحافة  مهنة 

السياسية والتاريخية.
كانت  المجاالت  تلك  كل  في  األستاذ  بصمة  إن 
وستبقى فريدة في تميزها سواء من حيث القدرة 
على الوصول للمعلومات من أدق وأرقى وأوثق 
المادة  وسبك  السبق  حيث  من  أو  مصادرها، 
الصحفية بحرفية فذة وصوغها بلغة متفردة، كان 
له الفضل فى صك العديد من المصطلحات التي 

لم تكن موجودة وصارت شائعة مشهورة.
لم ينفصل هيكل المواطن عن وطنه وأمته لحظة 
العملية  إدارة  المرونة في  بين  واحدة ولم يفصل 
الصحفية وبين الصالبة في التمسك بقواعد المهنة 
واإلصرار على اتخاذ المواقف المبدئية في الحياة العامة، وكان أن دفع ثمن ذلك بالسجن والمنع من النشر في وطنه وبحمالت التشهير، ولم ينل 

كل ذلك من عزيمته ولم ينجر لحظة إلى معارك جانبية.
كان العمل مع األستاذ واالنتماء لمدرسته فخرا لمن شاء حظهم أن يعملوا معه وأن ينتموا لمدرسته، بل إن إحدى سماته المتميزة كانت عمق 
عالقاته اإلنسانية مع أطياف وأجيال من الصحفيين والمفكرين والباحثين والسياسيين، وظل آلخر أيامه حريصا على التواصل مع الناس متواضعا 

بغير تكلف ومترفعا بغير صلف.
كانت ذخيرته المعرفية الشاملة الممتدة من حافظة شعرية جبارة إلى ذاكرةتاريخية ال تعرف الوهن إلى االطالع على كل ما هو حديث ومعاصر 

من المصادر والمراجع عدا عن رحالته ومقابالته مع مفكري العالم وسياسييه وكبار صحفييه، ذخيرة تتجلى في كتاباته وكتبه وجلساته.
إن نقابة الصحفيين سوف تحتفظ للراحل الكبير بالعديد من المواقف دفاعا عن حرية الصحافة باعتبارها إحدى الحريات العامة وال تنسى له موقفه 
الشهير عندما وجه رسالة ألعمال الجمعية العمومية الطارئة في العاشر من يونيو 1995 لرفض التعديالت التي أقرها مجلس الشعب في حينها، 
وكانت تمثل عدوانا على حرية الصحافة وقال فيها »إنها ليست أزمة قانون ولكنها أزمة سلطة شاخت على مقاعدها« وكان لكلمته أثر كبير في 
أعمال الجمعية العمومية التي ظلت في حالة انعقاد مستمر على مدى عام، كما ال تنسى له اختياره للنقابة لتحضن مشروعه الذي ترك به وصية 
ألوالده في قيام مؤسسة هيكل. وال تنسى أيضا عندما تم اختياره باإلجماع عام 2000 ليكون أول من يحصل على الجائزة التقديرية »الهرم 
الذهبي«، وقال في االحتفال الذي حضره آالف من شباب الصحفيين إنه »يعف عن قبول الجوائز والتكريم ولكنه ال يستطيع أن يرد جائزة تأتي 
إليه من نقابته«، وكأنه أراد أن يعلي من قيمة الكيان النقابي وأن يصل بهذه الرسالة وهذا النموذج ألجيال عديدة، كما ال ننسى له رغبته التي 

أخطرنا بها منذ شهور قليلة بتخصيصه جائزتين بقيمة مالية كبيرة تخصص لشباب الصحفيين.
لقد تواصلت النقابة في األيام األخيرة مع الراحل العظيم وهي بصدد اإلعداد لالحتفال باليوبيل الماسي على إنشاء النقابة الذي يوافق 31 مارس 
المقبل، وكان شديد الحماس للحدث والمناسبة.. لكن قدر اهلل وما شاء فعل، لكننا نعد األستاذ أن تكون هذه االحتفالية مناسبة حضور لكل ما تركه 

وسيظل باقيا لنا جميعا.
لن نقول لألستاذ وداعا بل نقول له إننا على العهد محافظون وعلى الدرب سائرون ولنا جميعا أن نفخر بأننا عشنا عصرا كان نجمه المبهر هو 

محمد حسنين هيكل.



مدفن اسرة هيكل مصر الجديدة  تشييع جثمان األستاذ



السيد النقيب والصديق العزيز األستاذ ابراهيم نافع
الجائزة  لجنة  رئيس  زهيرى  كامل  األستاذ  الكريم  الصديق 

التقديرية لنقابة الصحفيين
حضرات الزميالت والزمالء، الصديقات واألصدقاء

حين تفضل السيد النقيب واتصل بى يدعونى إلى حضور هذا 
االحتفال لم يكن على بالى أننى مشارك فيه، وكنت أحسب 
أنه يمكن أن يشار إلي بعض الناس في بعض المناسبات دون 

داع لحضورهم 
اختيار  أمام ضرورة  نفسي  وجدت   – دعيت  وقد   – لكنني 
البد منه وسط اعتبارات متنازعة لها جوانب متعارضة – أو 

هكذا تبدو:
االعتبار األول : أن لدي حساسية إزاء احتفاالت التكريم – 
فإذا كانت االحتفاالت رسمية زادت الحساسية عندي لكثرة 
ماتتزيد المراسم وموقفي في هذا األمر يصدر عن اعتقاد بأن 
تكريم أي صحفي هو من سلطة قرائه، وقرائه وحدهم في 

صلة ال تحتاج إلي مناسبات النها حياة كل يوم .
لكنه علي الجانب المقابل وهذه المناسبة فإن صاحب الفضل هو نقابة الصحفيين وفضلها ليس بالرتب كبيرة او صغيرة وليس بالماس 
المرصع او الذهب المشغول وإنما هو الفضل المعنوي يحتاجه أولئك الذين ينتظرهم الغد وفي نفس الوقت قد ال يستغني عنه اولئك 

الذين وضعوا مستقبلهم وراءهم.
واالعتبار الثاني : أنني في السنة السابقة قبلت جائزة عزيزة ضمن احتفال قومى جرى فى بيروت. وكان قبولى لها بداعي عاطفة 

سياسية فاذا عدت اآلن إلى قبول شيء مماثل فقد أجد أن االستثناء اصبح قاعدة وأن القاعدة أصحبت هي االستثناء.
وعلي الجانب اآلخر فقد خطر لي أن داعي عاطفة المهنة هذه المرة اليقل عن داعي عاطفة السياسة في المرة السابقة، خصوصا وأن 

الفضل في الحالتين كلمة كريمة من محفل كريم – ال نياشين عنده وال أوسمة وال دولة وراءه وال سلطة.
واالعتبار الثالث : انني تصورت أنه يجمل بي وهذا االجتماع مخصص بالدرجة األولي للحفاوة بشباب المهنة – أن أترك الساحة لهم. 

ولم تكن خشيتي أن أزاحمهم وإنما كانت الخشية إزاحتي من الساحة ألن هذا اليوم يومهم.
وعلي الجانب اآلخر فقد تصورت أن أكثر مايسعد جيل اآلباء أن يري جيل األبناء ملء الساحة كلها ويقنع بالنظر من بعيد راضيًا 

وداعيًا.
واالعتبار األخير : اعتقاد حقيقي عندي بأن هناك من هو أولي بالفضل، والعدل يقضي بأن تكون األسبقية واألولوية له في هذا التقليد 
– الذي تضعونه اليوم ألول مرة فهناك من قبل جيلنا رجال ونساء أضافوا إلي زمنهم وأعطوا لمهنتهم، ثم مضوا لم يلحقهم من الفضل 
إال حسن الذكر. ثم أن هناك بيننا اآلن من هم أجدر بما ساهموا وشاركوا، وقد انتظر بعضهم حتى اآلن دون أن يأخذ قدره الكافى من 

العرفان العام وأضوائه.
وعلي الجانب اآلخر فقد خالجني إحساس بأنه قد يكون في وسعي وقد وصل فضلكم إلي أن أنوب عن الغائبين وأن أمثل الحاضرين .
ومهما كانت اعتباراتي المتنازعة فقد آثرت هذه المرة – كما فعلت في مرة سابقة – أن أطيع نداء قلبي وقد أتي بي نداؤه إلي هنا والقلب 

صادق. 
فقد أتي بي في ذكري هذا اليوم المشهود في تاريخ المهنة ضمن محاوالتها المستمرة لحفظ هويتها عن طريق تأكيد حريتها .

وأتي بي إلي هنا أللتقي أصدقاء سعدت بالعمل معهم وزمالء سعدت بمعرفتهم وأتي بي إلي هنا ألسمع ما سمعت من نقيبنا الممتاز عن 
آماله وشواغله ومن رئيس لجنة الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين، مدركا قيمة كالم يقوله مفكر من وزنه وعياره، شاعرا بعرفان له 

ولكل زمالئه في اللجنة التي قدرت وقررت. 
ثم أتي بي إلي هنا ألتقابل مع أجيال جديدة من شباب هذه المهنة العظيمة، لهم اآلن حق وواجب ومسئولية أن يتقدموا ويقودوا.

سيادة النقيب 
انك تعرف من تجارب طويلة أنني أقدر عاليًا دورك المهني – لكنك فاجأتني وغيري كثيرون بأدائك النقابي. وأحسب أن هذا اآلداء خدم 
المهنة باقتدار وحكمة في ظروف أعرف مدي صعوبتها، ومن االنصاف أن أعترف بأن ظروف هذه المهنة كانت صعبة باستمرار 

ومع اختالف وتعاقب العصور. 

كلمة األستاذ/ محمد حسنين هيكل عقب حصوله على الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين عام2000

النقيب ابراهيم نافع يسلم هيكل الجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين



علي أنه من حسن حظنا جميعا أنك وجدت من حولك مجلسا لنقابة الصحفيين 
يضم صفوة من رجال هذه المهنة وشبابها، وكلهم يستشعر مسئولياته 
سواء في ذلك مسئولية األداء الصحفي، أم مسئولية حماية الصحفيين، 
أم  الصحفية،  والمؤسسات  النقابة  بين  الضروري  التعاون  أم مسئولية 
مسئولية ادارة العالقات بين النقابة وسلطات الدولة عن معرفة باألصول 

تقدس روح الحرية وتحترم روح القانون.
ومرة ثانية ... فإني أول من يدرك حجم الكفاءة المطلوبة الدارة هذه 
سبق  مثيل  ودون  مستجدة  عصور  مواجهة  في  فالمهنة  المسئوليات، 
يسهل القياس عليه، والعاملون فيها أمام متغيرات كمية وكيفية لم يعرف 
لها دليل يهدي، وجمهور القراء اآلن اتسعت وسائله الي درجة تقارب 
الخيال، وقد أصبح السباق للوصول إلي هذا الجمهور عنيفا تتقطع دونه 

االنفاس .
وفي ذات الوقت فأنا واثق أن مسئوليات نقابتكم – نقابتنا – عابرة للحدود، 
متجاوزة للوطن – واصلة إلي األمة، مؤيدة ومشجعة لمؤسسات مثيلة 
لها، نقابات أو إتحادات صحفيين، وهذا دور البد من مواصلته والتأكيد 

بلد عربي.  كل  في  بالسلطة  وعالقتها  بالمهنة  محيطة  مالبسات  عليه وسط 
فهناك عصور مستجدة يتحتم أن تكون الصحافة بشيرا بها، وهناك قيم رفيعة 
في مجاالت  لألمة  عليا  أهداف  لها، وهناك  الصحافة نصيرا  تكون  أن  البد 
الحرية والمعرفة والكفاءة البد للصحافة أن تكون بين الطالئع في صفوفها .

وتلك كلها مهام مقدسة، وهي فى نفس الوقت خطرة، ألن قوي التخلف عنيدة، 
وألن رواسب العصور راسخة، وألن تعقيدات التطور وعقده مستحكمة.

فنحن اآلن -مع األلفية الثالثة للتقويم الميالدي- وسط عالم تالحمت أجزاؤه 
قبل أن تنحل مشاكله. وهكذا فإن تناقضاته السياسية واالقتصادية والمعرفية 

تهدر حول الجميع في قوي اعصار.
وهو كذلك عالم اتسعت سماؤه بغير حدود دون نظام للمراقبة والتوجيه يحدد 
المسارات، ويوجه الحركة، ويحول قدر ما هو ممكن دون صدامات محققة 
دينية  تدور حولها شظايا عنصرية وعرقية  بين كل كتل بشرية وحضارية 

وطائفية، والكل متدافع في قلق.
ثم أننا أخيرًا وسط عالم إنكشف فضاؤه مع إحتماالت أكثرها مجهول وأقلها 
معلوم وكله خطر، ثم أن العالم العربي الواقع جغرافيا وتاريخيا بين منطقة 

التقدم األوروبي ومنطقة النمو األسيوي أكثر من غيره تعرضا لالنكشاف .
وفي نفس الوقت فان عالمنا الخاص )هذا العالم العربي( في البؤرة تماما من 
هذه األوقات الخطرة، وهو يواجه قوي من الخارج ومن الداخل لها مطالبها .

قوى الخارج تريد أن تستولى على األوطان واألفكار واألسواق واألذواق.
وقوى الداخل تتوزع مطالبها: بينها من يسعى إلى أخذ الدنيا بالدين أو أخذ 
الدين بالدنيا. وبينها من يتقصد إلى سرقة الحاضر فى لحظة الشك بين ظالل 
الماضى وسراب المستقبل، وبينها من يريد أن يخلط  السياسة مع المسرح 
بحيث تصبح حياة األمة مجرد رواية. وتتحول شعوبها إلى مجرد متفرج على 

مايجرى أمامه.
وذلك كله يخلق أوضاعا مرهقة فى تكاليفها النفسية والعملية االنسانية أيضا.

لكنك-ياسيادة النقيب- تعلم، وكل الزميالت والزمالء والصديقات واألصدقاء- 
التحرر  محركات  مسئولية  هو  وغيره  كله  ذلك  مواجهة  أن  جميعا  يعلمون 
يحملوا  أن  عملهم-وواجبهم-  يقتضى  الذين  هؤالء  وأولهم  والهمة  واليقظة 

مشاعل النور

الجائزة التقديرية
 للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل 

من الذهب الخالص



برقية من هيكل إلى الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين
بعث الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بالرسالة التالية إلى الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين، تال مجلس النقابة هذه 

الرسالة خالل اجتماع أمس يقول »هيكل في رسالتة:
إنك وعددا من الزمالء واألصدقاء أعضاء مجلس النقابة تفضلتم بدعوتى لحضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى تنعقد 
غدا السبت 10 يونيو 1995 لمناقشة القانون رقم 93 لسنة 1995، ثم تفضلتم جميعا بطلب رأيي. بالنسبة لحضور الجمعية 
العمومية للنقابة التى أتشرف بعضويتها واالنتساب إليها – فظنى وبصراحة كاملة أن هذا االجتماع »حشد قتال« تتصدى له 
الطالئع الشابة في المهنة وأما نحن أبناء جيل سبق فيجوز لنا أن نتعلل بفكرة »كالوزفيتز« الشهيرة التي رأي فيها »أن السياسة 
هى الحرب بوسيلة أخرى« وفيما يتعلق بى فإن الوسيلة األخرى« التى اعتمدتها من سنين طويلة هى »أن الكلمة يمكن أن 

تكون لها قوة الفعل« ، وهذا ما حاولته.
وإذا تكرم بعضكم وعاد إلى ما قلته في معرض الكتاب في شهر يناير األخير، فقد يرى أنني أشرت إلى الفرصة المتاحة سنة 
1995 وإلى المخاطر الكامنة في هذه السنة الفريدة والحافلة بمناسبات التغيير الطبيعى إذا نحن ملكنا قدرا من الخيال مع قدر 
من الشجاعة. ومن سوء الحظ أن الفرصة لترك رياح التغيير تهب على مصر رقيقة وآمنة جرى التفريط فيها، وبدال من ذلك 
دخلنا بهمة ونشاط شديدين إلى حقل األلغام الذي تكمن فيه المخاطر . وأما بالنسبة للقانون رقم 93 لسنة 1995- فهذه بعض 

خواطرى:
أن هذا القانون استفزنى كما استفزكم، واستفز الرأي العام وحملة األقالم وكل القوى السياسية والنقابية والثقافية في   -1

هذا البلد.
أن األسلوب الذي أتبع فى تصميم هذا القانون وإعداده وإقراره هو فى رأيى أسوأ من كل ما إحتوته مواده من نصوص،   -2
ذلك أن روح القانون ال تقبل منطق الخلسة واالنقضاض، وإنما تقبل منطق إطالة النظر والحوار _ والقانون بالدرجة األولى 

روح، وإذا نزعت الروح من أي حياة فما هو باق بعدها ال يصلح لغير التراب!
أن روح القانون فى رأيى أهم من كل نصوصه، حتى إن استقام قصد النصوص وحسنت مراميها . وأشهد أسفا أن وقائع اعداد 

القانون كانت أقرب إلى أجواء إرتكاب جريمة منها إلى أجواء تشريع عقاب.
أن هذا القانون في ظنى يعكس أزمة سلطة شاخت في مواقعها، وهى تشعر أن الحوادث تتجاوزها، ثم أنها ال تستطيع   -3
في نفس الوقت أن ترى  ضرورات التغيير، وهنا ال يكون الحل بمعاودة المراجعة والتقييم، ولكن بتشديد القيود وتحصين الحدود 

وكأن حركة التفكير والحوار والتغيير تستحق أن توضع في قفص .



أن هذا القانون الذي استفزنا جميعا ليس حدثا وحده، وإنما حلقة في سلسلة من التصرفات والسياسات ال تساعد على   -4
تماسك البناء االجتماعي، وانتظام الحركة السياسية، ومالقاة عصور متغيرة. إن النصوص المترهلة والصياغات المطاطة 
التعكس تربصا لإليذاء بقدر ما تعكس لهفة لتطويق وحصار مخاطر ال يعرف الخائفون منها أن أمرها هين. فما يسمى 
بالتجاوزات الصحفية ليس بحقائق األمور غير بثور ظاهرة على سطح جسم يحتاج نظرا بالفكر، وفحصا بالنظر، وكشفا 
بالعلم، حتى نصل إلى سياسات للتنمية االجتماعية واالستثمار في البشر ، ولوعى بالهوية والمصير يجعل هذا الشعب قادرا 

على اإلمساك باللحظة التاريخية التى يتحول فيها العالم  من قرن إلى قرن .
أن النصوص المترهلة سيئة السمعة والسيرة في القانون، والعبارات المطاطة كأنها بالونات منفوخة تشارف على   -5
االنفجار – تعكس بالدرجة األولى حالة إنفصام يصعب معها إلتقاء األمل مع االرادة فيما هو أكبر من حرية الصحافة وأخطر. 
ففي أجواء هذا الترهل المطاط أصبحنا حكومة وأهالى بال عقد اجتماعى، وناطحات سحاب وعشوائيات بال صلة أو تواصل 
..بل أن صعيد مصر وهو جزء منها – لكى الننسى – تحول فى إعالمنا إلى عدد من الشهداء وعدد من القتلى وكلهم مضرج 

بدمه. وهذه قصة كل يوم فى جزء عزيز من أرض مصر.
أن بينكم وبالقرب منكم خبراء قانون يستطيعون االفتاء فى مسألة النصوص ومخالفتها للدستور، ومجافاتها لمطلب   -6
الديمقراطية، بل ومطالب المرحلة. ومن عجب أننا ال ندرك أن حرية االختيار وهى صيحة العصر الجديد حزمة كاملة غير 
قابلة للتقسيم. فليس معقوال أن يكون للفرد حق اختيار السلعة بمنطق حرية السوق، ثم اليكون له حق اختيار الفكرة بأحكام 
حرية العقل. وهذا التعسف في االنتقاء موجود في حياتنا، وأحيانا بقسوة . ففى القاهرة أسواق مفتوحة لكل شئ بال قيود، لكنه 

مازال فيها مكتب للمدعى االشتراكي.
إليه قوله  للرئيس حسنى مبارك منشور في كل صحف أمس –الخميس– نسب فيه  لقد أحزننى تصريح منسوب   -7
بأنه«إذا إلتزم الصحفيون بميثاق الشرف فإن القانون الجديد ينام من نفسه« .ثم نسب إليه أيضا قوله »إنه يرحب بالرأي شرط 
أن يكون صادقا«. ومع كل االحترام لمقام رئاسة الدولة فإن القوانين ال تعرف النوم وإنما تعرف السهر ، وهى التوضع لتنام 

بكرم العفو  أو بسحر المغناطيس، وإنما قيمة القوانين أن تعلو حركتها الذاتية فوق ارادات األفراد.
يتصل بذلك أنني حقيقة ال أعرف ما هو معيار »صدق الرأي » – وهل هو اقتناع الكاتب بما كتب، أو حكم آخرين على 

قناعاته ونواياه. فالخبر يمكن قياس صدقه باتساقه مع وقائع حدث، وأما الرأى فهو اعتبار ذاتى بحت.
هذا بعض ما خطر لى .







 

  اظؼضقيماظـوظـيموػلمعشروعماظؼوغقنماظذيمؼذلجؿمعقادماظددؿقرمإمتشرؼعمؼؾيبمرؿقحوتماظصقػقنيم
ذيمبدأممبـوءمغظوممإسالعلمجدؼد..مواظذيمأخذمعـوموضؿومرقؼالموجفدامعضـقومالدؿؽؿولماٌشروعماظ

خاللماظدورةماٌوضقيمواظذيمطـومغؿقضعمأنمؼصدرمصقرماالغؿفوءمعـفمخاللمذفرمأشلطسماٌوضل..موبعدم
أنمطونماىؿقعمؼلؿعفؾـومبدأغوم‥ـمغلؿعفؾماىؿقع،مونددم․ورؾيمايؽقعيمواظرئوديمأطـرمعـمعرةم

مثؿمجوءماظدلٌونمخوصيمأنمعدةمرؤدوءم•وظسماإلداراتمضدماغؿفًممبداؼيمؼـوؼرمعـماظعومماى وري،
مرئقسم ماظؿؼقـو مثؿ مععفؿ، مظؾؿـلقؼ مظف مغقابو ماظشعىموأصؾققا مثؼي مغوظقا ماظصقػقنيماظذؼـ مزعالءغو واظؿؼقـو
•ؾسماظشعىماظدطؿقرمسؾلمسؾداظعولماظذيمأطدمأنمػذاماٌشروعمظـم رجمعـماظدلٌونمإالمبوظؿقاصؼم

اظيتمبذظًموسؾكمتػرؼغماٌشروعمعـمعضؿقغفممععماظصقػقني،موسـدعومبدأغومغشعرمبوالظؿػوفمسؾكماىفقد
بؾموعقادماظددؿقرمأؼضوموسؼدغوماجؿؿوسومىؿقعماألررافماظيتمذورطًممصقوشيمػذاماٌشروعموأطدتم

مؼقمم مظؾفـي ماظعدلمدسقة موزؼر مووجف مظؽؾم‣ووالتماالظؿػوف. مورصضفو مبف ماٌوضلمأطدمم9متلؽفو صدلاؼر
صيموأنمعشروعماظؼوغقنماٌقحدمػقماألدوسمماٌـوضشيمحقظف،مخالشلومسؾكماظؿزاممايؽقعيم‟رؼيماظصقو

موأغفمظـم رجمأيمعشروعمعـمايؽقعيمإالممبقاصؼيماظصقػقنيمواإلسالعقني..موػذامعومغؿؿـكماالظؿزاممبف.
  عوزالمعؾػمسالضوتماظعؿؾمعـماألعقرماظيتمهؿوجمعزؼدامعـماىفدماظـؼوبلمواىفدماظؿشرؼعل،مخوصيم

مإالمسؾكمحلوبماظزعالءمسؾكمعلؿقىماظص ماالضؿصودؼي قػمايزبقيمواًوصيماظيتمالمودمحالمٌشوطؾفو
مدقاءمبوًصؿمعـماظراتىمأومسدمماالغؿظومممصرصفمأومبؿؾوعمودوئؾمسدةمإلغفوءمسالضوتم اظعوعؾنيمبفو
اظعؿؾ،موػقمعومجعؾـومغدخؾممعوراثقنمعـماٌقاجفوتمأحقوغوموعـماٌػووضوتممأحقونمأخرىموم
مأسضوءم معـ م•وظسماإلدارة مورؤدوء ماظؿقرؼر مرؤدوء ماظزعالء معـ مسدد مضد ماظؿلدؼؾقي ماإلجراءات ا‡وذ
مظؿقؿؾم مظؾصقوصي مإما:ؾسماألسؾك متقجفـو مطؿو ماظزعالء.. معلموظنيمسـم�وؼي مبوسؿؾورػؿ اظـؼوبي،
ماظضؿوغ مأخذ مبعد مبوظذلخقصمإال ماظؿفدؼد ماظصقػمورصضماظذلخقصمأو مبعضمػذه مووه وتمعلموظقؿف

ماظؽػقؾيم‟ؿوؼيمحؼققماظعوعؾنيممػذهماظصقػمواظؿـلقؼممذظؽمععماظـؼوبي.
  وسطػومسؾكماظؼضقيماظلوبؼيمحووظـومأؼضوما‡وذم•ؿقسيمعـماإلجراءاتمظؿـظقؿمدققماظعؿؾماظصقػلم

مضقاسدم مظؾعضقؼيمواٌمػالتموإضرار موبدأتمعراجعي عـماظػقضكمواغعؽوسمذظؽمسؾكماظؼقدمماظـؼوبي،
ظؾؼقدمسؾكمرأدفومسؼدماظعؿؾماٌقحد،موأصؾقًماظـؼوبيمررصومثوظـومصقفموعـعمضؾقلمأؼيمادؿؼوالتمأوممجدؼدة

صصؾمعـماظصقػمأومتغقرلمأيمذروطمماظعؼدمإالمأعومماظـؼوبيمططرف.مطؿومضررغومسدممضقدمعـمميوردقنم
قـوتمبـػسمتورؼخمسؿالمإدارؼومماظصقػمإذامهقظقامٌؿورديماٌفـيمإالمعـمخاللمسؼقدمجدؼدةموتلع

سؼدماظعؿؾ..موأظزعـوماٌمدلوتماظصقػقيمبنخطورماظـؼوبيمبلزلوءماٌؿدربنيمبفومواالظؿزاممبؿعققـفؿمإذامعرم
سؾقفؿمسومموسدممضقدمأيمعـماٌؿؼدعنيمظؾؼقدمبوظـؼوبيمإالمعـمخاللمػذهماظؼوئؿي.مطؿومحووظـوماظؿدخؾم

مأسضوءما:ؾسماألسؾكمماالغعؽوسماظلؾيبمسؾكماٌفـيمواظؼقدمعـمصقضكماظؿ مواظؿؼقـو ،Õعؾقؿماٌػؿق

 
 
 

 

م
 األػؿاء          اىؿٍٞالد.. ٗاىؿٍالء

أضؾمعـمسوممعر..مصؿقـومصقفمطؾماٌؾػوت..مطـرلػومعذلاطؿموبعضفومععؼدمظؽــومحووظـومعـماظؾقظيماألو..م 
مصفلمعلموظقيمالبدمأنمغؿصدىمشلوموضدمؾـوماظزعالءمأعوغيمعقاجفؿفو:

     جقرماظصقػقنيمإحدىماظؼضوؼوماٌؾقي،موضدمأسؾؿمأنمضضقيماألوضوعماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموعؾػمأ
ماألوضوعمأطدلمخطرم مػذه موأطدتمأنمادؿؿرار معـماٌلؽقظني، مأزالمععمطؾمعـمأظؿؼقؿفؿ موعو ررحؿفو
مردوظيموتلؿفدفماظقسلمواٌلوػؿيممتشؽقؾماظرأيماظعوممواظدصوعمسـمورـمؼؿعرضم ؼقاجفمعفـيمشلو

‣ؾىماظؼضقيموضدرمخطقرتفو،موتؼررمتشؽقؾمىـيممٌكوررمداخؾقيموخورجقي..موتػفؿماٌفـدسمإبراػقؿ
مؼـفلمػذهم مإمتصقر ماالغؿفوء معفؿؿفو ماظؿكطقjمتؽقن مووزارة موا:ؾسماألسؾكمظؾصقوصي ماظـؼوبي عـ
األزعيموؼعوجلمػذاماًؾؾماٌزعـ..موضؾؾمأنمتؾدأمتغرلتمحؽقعيم‣ؾىموأتًمحؽقعيمجدؼدةموبدأتم

تصولمبوظدطؿقرمأذرفماظعربلمإلسودةمإحقوءمػذهماظؾفـيم․ورؾيماٌفـدسمذرؼػمإزلوسقؾموسوودتماال
وبدءمسؿؾفو،مومتماالتػوقمسؾكمذظؽمبعدمسرضمبقونمايؽقعيمسؾكماظدلٌون،مطؿومخورؾًمعلؽقظنيمطؾورام
ماظدوظيم†طقرةمػذهماظؼضقيموتؾؼقًمعـماظرئوديمرزلقومعومؼػقدمأنماظرئقسموجفمبدراديموسرضمرؤؼيم

معؿؽوعؾيمبشلغفو.
أنمأزؼدممتػوصقؾموسؼؾوتمتزؼدمعـمتعؼقداتمػذاماٌؾػمخاللماظػذلةماٌوضقي،موأبرزػومدقءمموالمأرؼد

مضخم مإ ماظدوظي ماضطرت ماظيت ماظؼقعقي مخوصي ماٌمدلوت مقع متقاجف ماظيت ماالضؿصودؼي األوضوع
عـصرماٌالؼنيمإلغؼوذػومواإلبؼوءمسؾقفومصوعدة..مظؽـمطونمرأؼلماظذيمضؾؿفمإنمادؿؿرارمإػؿولمأوضوعماظ

اظؾشريمبلشؾىمػذهماٌمدلوتمػقماألخطرمسؾقفو،موأنمبداؼيمخروجفومعـمػذاماظـػؼمػؿماظؾشرموالمميؽـم
بليمحولمضؾقلمسدممتطؾقؼمايدماألدغكماٌعؿقلمبفمماظدوظيمعـذمدـقاتمسؾكماظعوعؾنيممػذهم

ماٌمدلوت.
    مسدةمإل‧ودماٌوضقفماظشفقرمرقالمبذظًماظيتماجملووالتمطؾمورشؿماإلدؽونموػلماظـوغقيماظؼضقي

مطوغًماظيتماظعؼؾيمأنمإالموخوصيمسوعيمذرطوتمبنيمعومأطؿقبرم6مماظصقػقنيمإدؽونمعشروعمظؾـوءمبدائؾ
معدةمودؼدمػلماظقزراءمرئقسموماالدؽونموزؼرمععمتذظقؾفومو‥وولماٌوضقيماظشفقرمرقالمتقاجفـو

معـموذادمأوال،ماظؿفدؼدمػذاماظشرطوتمقعماذذلرًمواظيتماالغؿفوءمسؾكمأوذؽًماظيتماظؿكصقص
محقوزةمخاللمعرةمعـمأطـرمظؾـؼوبيماظؿكصقصمػذامبؿفدؼدمضؾؾمعـمضوعًماالدؽونموزارةمانماٌشؽؾي
موبعد2007مسوممعـذمظالرضماظـؼوبي ماظؼؾقؾيماالؼوممخاللماظقزراءمرئقسماظلقدمابؾغينمحـقـفمجفقدم،
ماظعؿؾمبدءمعـمغؿؿؽـمحيتمرزلقومبذظؽماًوصفماالجراءاتموا‡وذماظؿفدؼدمسؾكمعقاصؼؿيماٌوضقي
م.اهللمبنذنماٌؼؾؾيماظػذلةمخاللمبوٌشروع
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  اظؼضقيماظـوظـيموػلمعشروعماظؼوغقنماظذيمؼذلجؿمعقادماظددؿقرمإمتشرؼعمؼؾيبمرؿقحوتماظصقػقنيم
ذيمبدأممبـوءمغظوممإسالعلمجدؼد..مواظذيمأخذمعـوموضؿومرقؼالموجفدامعضـقومالدؿؽؿولماٌشروعماظ

خاللماظدورةماٌوضقيمواظذيمطـومغؿقضعمأنمؼصدرمصقرماالغؿفوءمعـفمخاللمذفرمأشلطسماٌوضل..موبعدم
أنمطونماىؿقعمؼلؿعفؾـومبدأغوم‥ـمغلؿعفؾماىؿقع،مونددم․ورؾيمايؽقعيمواظرئوديمأطـرمعـمعرةم

مثؿمجوءماظدلٌونمخوصيمأنمعدةمرؤدوءم•وظسماإلداراتمضدماغؿفًممبداؼيمؼـوؼرمعـماظعومماى وري،
مرئقسم ماظؿؼقـو مثؿ مععفؿ، مظؾؿـلقؼ مظف مغقابو ماظشعىموأصؾققا مثؼي مغوظقا ماظصقػقنيماظذؼـ مزعالءغو واظؿؼقـو
•ؾسماظشعىماظدطؿقرمسؾلمسؾداظعولماظذيمأطدمأنمػذاماٌشروعمظـم رجمعـماظدلٌونمإالمبوظؿقاصؼم

اظيتمبذظًموسؾكمتػرؼغماٌشروعمعـمعضؿقغفممععماظصقػقني،موسـدعومبدأغومغشعرمبوالظؿػوفمسؾكماىفقد
بؾموعقادماظددؿقرمأؼضوموسؼدغوماجؿؿوسومىؿقعماألررافماظيتمذورطًممصقوشيمػذاماٌشروعموأطدتم

مؼقمم مظؾفـي ماظعدلمدسقة موزؼر مووجف مظؽؾم‣ووالتماالظؿػوف. مورصضفو مبف ماٌوضلمأطدمم9متلؽفو صدلاؼر
صيموأنمعشروعماظؼوغقنماٌقحدمػقماألدوسمماٌـوضشيمحقظف،مخالشلومسؾكماظؿزاممايؽقعيم‟رؼيماظصقو

موأغفمظـم رجمأيمعشروعمعـمايؽقعيمإالممبقاصؼيماظصقػقنيمواإلسالعقني..موػذامعومغؿؿـكماالظؿزاممبف.
  عوزالمعؾػمسالضوتماظعؿؾمعـماألعقرماظيتمهؿوجمعزؼدامعـماىفدماظـؼوبلمواىفدماظؿشرؼعل،مخوصيم

مإالمسؾكمحلوبماظزعالءمسؾكمعلؿقىماظص ماالضؿصودؼي قػمايزبقيمواًوصيماظيتمالمودمحالمٌشوطؾفو
مدقاءمبوًصؿمعـماظراتىمأومسدمماالغؿظومممصرصفمأومبؿؾوعمودوئؾمسدةمإلغفوءمسالضوتم اظعوعؾنيمبفو
اظعؿؾ،موػقمعومجعؾـومغدخؾممعوراثقنمعـماٌقاجفوتمأحقوغوموعـماٌػووضوتممأحقونمأخرىموم
مأسضوءم معـ م•وظسماإلدارة مورؤدوء ماظؿقرؼر مرؤدوء ماظزعالء معـ مسدد مضد ماظؿلدؼؾقي ماإلجراءات ا‡وذ
مظؿقؿؾم مظؾصقوصي مإما:ؾسماألسؾك متقجفـو مطؿو ماظزعالء.. معلموظنيمسـم�وؼي مبوسؿؾورػؿ اظـؼوبي،
ماظضؿوغ مأخذ مبعد مبوظذلخقصمإال ماظؿفدؼد ماظصقػمورصضماظذلخقصمأو مبعضمػذه مووه وتمعلموظقؿف

ماظؽػقؾيم‟ؿوؼيمحؼققماظعوعؾنيممػذهماظصقػمواظؿـلقؼممذظؽمععماظـؼوبي.
  وسطػومسؾكماظؼضقيماظلوبؼيمحووظـومأؼضوما‡وذم•ؿقسيمعـماإلجراءاتمظؿـظقؿمدققماظعؿؾماظصقػلم

مضقاسدم مظؾعضقؼيمواٌمػالتموإضرار موبدأتمعراجعي عـماظػقضكمواغعؽوسمذظؽمسؾكماظؼقدمماظـؼوبي،
ظؾؼقدمسؾكمرأدفومسؼدماظعؿؾماٌقحد،موأصؾقًماظـؼوبيمررصومثوظـومصقفموعـعمضؾقلمأؼيمادؿؼوالتمأوممجدؼدة

صصؾمعـماظصقػمأومتغقرلمأيمذروطمماظعؼدمإالمأعومماظـؼوبيمططرف.مطؿومضررغومسدممضقدمعـمميوردقنم
قـوتمبـػسمتورؼخمسؿالمإدارؼومماظصقػمإذامهقظقامٌؿورديماٌفـيمإالمعـمخاللمسؼقدمجدؼدةموتلع

سؼدماظعؿؾ..موأظزعـوماٌمدلوتماظصقػقيمبنخطورماظـؼوبيمبلزلوءماٌؿدربنيمبفومواالظؿزاممبؿعققـفؿمإذامعرم
سؾقفؿمسومموسدممضقدمأيمعـماٌؿؼدعنيمظؾؼقدمبوظـؼوبيمإالمعـمخاللمػذهماظؼوئؿي.مطؿومحووظـوماظؿدخؾم

مأسضوءما:ؾسماألسؾكمماالغعؽوسماظلؾيبمسؾكماٌفـيمواظؼقدمعـمصقضكماظؿ مواظؿؼقـو ،Õعؾقؿماٌػؿق
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 األػؿاء          اىؿٍٞالد.. ٗاىؿٍالء

أضؾمعـمسوممعر..مصؿقـومصقفمطؾماٌؾػوت..مطـرلػومعذلاطؿموبعضفومععؼدمظؽــومحووظـومعـماظؾقظيماألو..م 
مصفلمعلموظقيمالبدمأنمغؿصدىمشلوموضدمؾـوماظزعالءمأعوغيمعقاجفؿفو:

     جقرماظصقػقنيمإحدىماظؼضوؼوماٌؾقي،موضدمأسؾؿمأنمضضقيماألوضوعماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموعؾػمأ
ماألوضوعمأطدلمخطرم مػذه موأطدتمأنمادؿؿرار معـماٌلؽقظني، مأزالمععمطؾمعـمأظؿؼقؿفؿ موعو ررحؿفو
مردوظيموتلؿفدفماظقسلمواٌلوػؿيممتشؽقؾماظرأيماظعوممواظدصوعمسـمورـمؼؿعرضم ؼقاجفمعفـيمشلو

‣ؾىماظؼضقيموضدرمخطقرتفو،موتؼررمتشؽقؾمىـيممٌكوررمداخؾقيموخورجقي..موتػفؿماٌفـدسمإبراػقؿ
مؼـفلمػذهم مإمتصقر ماالغؿفوء معفؿؿفو ماظؿكطقjمتؽقن مووزارة موا:ؾسماألسؾكمظؾصقوصي ماظـؼوبي عـ
األزعيموؼعوجلمػذاماًؾؾماٌزعـ..موضؾؾمأنمتؾدأمتغرلتمحؽقعيم‣ؾىموأتًمحؽقعيمجدؼدةموبدأتم

تصولمبوظدطؿقرمأذرفماظعربلمإلسودةمإحقوءمػذهماظؾفـيم․ورؾيماٌفـدسمذرؼػمإزلوسقؾموسوودتماال
وبدءمسؿؾفو،مومتماالتػوقمسؾكمذظؽمبعدمسرضمبقونمايؽقعيمسؾكماظدلٌون،مطؿومخورؾًمعلؽقظنيمطؾورام
ماظدوظيم†طقرةمػذهماظؼضقيموتؾؼقًمعـماظرئوديمرزلقومعومؼػقدمأنماظرئقسموجفمبدراديموسرضمرؤؼيم

معؿؽوعؾيمبشلغفو.
أنمأزؼدممتػوصقؾموسؼؾوتمتزؼدمعـمتعؼقداتمػذاماٌؾػمخاللماظػذلةماٌوضقي،موأبرزػومدقءمموالمأرؼد

مضخم مإ ماظدوظي ماضطرت ماظيت ماظؼقعقي مخوصي ماٌمدلوت مقع متقاجف ماظيت ماالضؿصودؼي األوضوع
عـصرماٌالؼنيمإلغؼوذػومواإلبؼوءمسؾقفومصوعدة..مظؽـمطونمرأؼلماظذيمضؾؿفمإنمادؿؿرارمإػؿولمأوضوعماظ

اظؾشريمبلشؾىمػذهماٌمدلوتمػقماألخطرمسؾقفو،موأنمبداؼيمخروجفومعـمػذاماظـػؼمػؿماظؾشرموالمميؽـم
بليمحولمضؾقلمسدممتطؾقؼمايدماألدغكماٌعؿقلمبفمماظدوظيمعـذمدـقاتمسؾكماظعوعؾنيممػذهم

ماٌمدلوت.
    مسدةمإل‧ودماٌوضقفماظشفقرمرقالمبذظًماظيتماجملووالتمطؾمورشؿماإلدؽونموػلماظـوغقيماظؼضقي

مطوغًماظيتماظعؼؾيمأنمإالموخوصيمسوعيمذرطوتمبنيمعومأطؿقبرم6مماظصقػقنيمإدؽونمعشروعمظؾـوءمبدائؾ
معدةمودؼدمػلماظقزراءمرئقسموماالدؽونموزؼرمععمتذظقؾفومو‥وولماٌوضقيماظشفقرمرقالمتقاجفـو

معـموذادمأوال،ماظؿفدؼدمػذاماظشرطوتمقعماذذلرًمواظيتماالغؿفوءمسؾكمأوذؽًماظيتماظؿكصقص
محقوزةمخاللمعرةمعـمأطـرمظؾـؼوبيماظؿكصقصمػذامبؿفدؼدمضؾؾمعـمضوعًماالدؽونموزارةمانماٌشؽؾي
موبعد2007مسوممعـذمظالرضماظـؼوبي ماظؼؾقؾيماالؼوممخاللماظقزراءمرئقسماظلقدمابؾغينمحـقـفمجفقدم،
ماظعؿؾمبدءمعـمغؿؿؽـمحيتمرزلقومبذظؽماًوصفماالجراءاتموا‡وذماظؿفدؼدمسؾكمعقاصؼؿيماٌوضقي
م.اهللمبنذنماٌؼؾؾيماظػذلةمخاللمبوٌشروع
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تصقرماألعرمأغفمعقضػمضدماظؽقونماظـؼوبلمػـوكموضدماظزعالء،مأطدتمصقفومتؼدؼريمواسؿزازيمظؽؾماظزعالءم
ػـوكمواظؿلطقدمسؾكمأنمػذاماظؼرارمظقسمعقجفومظإلضاللمعـمذلنمأحدمأوماٌلوسمبوظؽقونماظـؼوبلمػـوكم

مضصدمعـفمايػوزمسؾكمطراعؿفؿموسؾكمتؽرؼسمعضؿقنماحذلامماظؼوغقن.بؾم
   وظؼدماعؿدماػؿؿوعـومظؽؾمعومميسماظزعالءمأومؼـولمعـمطراعؿفؿموسـدعومتؼدممظـومسددمعـماظزعالءماظذؼـم

موتعرضفؿم ماظؿعوضد مظشروط ماٌـظؿي ماظشرطي ماظؿزام مسدم معـ مصقفو مواذؿؽقا مايٍ معـودؽ مألداء ذػؾقا
مذؽ مأصقوبمظؾؿؿوسى، ماظزعالء معـ موسدد ماظعوم ماظلؽرترل موسضقؼي ماظـؼقى مبرئودي مىـي ماظػقر مسؾك ؾـو

اظشؽقىموزعالءمعـم‣رريماظلقوحي،مواغؿفًماظؾفـيمإمطؿوبيمتؼرؼرمبوٌكوظػوتموأردؾًمبفمإموزؼرم
مجـقف.مزعقالمضدرهمثالثيمآالفم24اظلقوحيماظذيمأحولماظشؽقىمظؾؿػؿقش،مممومأجدلماظشرطيمظدصعمتعقؼضمظـ

ماظيتمرمبوم ماظؿػوصقؾ ممعؽوت ماظدخقل مدون مأعوعؽؿ مأضعفو محووظًمأن ماألدودقي مبعضماظـؼوط ػذه
مودونمبعضمعال‣فومماظؿؼرؼرماٌػصؾ.

    مم..موأخرلامأخؿؿؿمبؼقلمذقكـومغؼقىماظـؼؾوءمطوعؾمزػرلي:م"عومضوعمحؼموراءهمعطوظىمأوم‣ورب..م
ما مبوظعقد مععو ماحؿػوظـو مؼؽقن مأن مموأرجق مظؾـؼوبي مجدؼدةمم31ٌودل ماىوريمصػقي ماظشفر عورسمعـ

م.غػؿقفومععو،مظؿؾدأمصقفومبشوئرمحؾقلمظؼضوؼومعفؿيمحقلمأوضوعماظصقوصيمواظصقػقني
م

مغؼقىماظصقػقنيم
 حيٞٚ قالل
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ماظـقعمعـماظؿعؾقؿمبقضعفمايوظلمواالضؿصورم ماالجؿؿوعمإسودةماظـظرممػذا ظؾفوععوتموتؼررمسؼىمػذا
معمضؿومسؾكمسدممضؾقلمعـمؼؿؼدعقنمظدراديماإلسالممإالمعـمخر‧لماظـوغقؼيماظعوعي.

ماٌمدل موطوصي مواجملوصظني ماظقزراء مقع مخورؾـو معـمطؿو مواظؿقذؼر ماظـؼوبقني مشرل ماسؿؿود مبعدم وت
ماظؿعوعؾمععمبعضماظؽقوغوتماٌقازؼي.

   حووظـومأؼضومعقاجفيمتؾعوتموتداسقوتمعشؽؾيمادؿؿرارمإشالقمبعضماظصقػمايزبقيمعـؾمتعرضمسددم
عيمطؾرلمعـماظزعالءمظؾؾطوظي،مإضوصيمإمإشالقماٌؾػوتماظؿلعقـقي،موتـووظًمػذهماظؼضقيمععمرئقسمايؽق

مبؿشؽقؾمىـيمظؾقٌموإغفوءمم71واظؿؼقًموزؼرةماظؿضوعـماظيتمأصدرتمم موزارؼو دؾؿؿدلماٌوضلمضرارا
معـم مأطـر موسؼدت مبوظػعؾ مسؿؾفو ماظؾفـي موبدأت ماظصقػ. مبوظعوعؾنيمبفذه ماًوصي ماظؿلعقـقي اٌشؽالت

عـمرئقسمايؽقعيماجؿؿوعمحضرتفومقعومإلسطوءمدصعيموإحلوسمبلػؿقيماألعر.مطؿومتوبعًمععفومبؿقجقفم
‟ٌمسدةمبدائؾمإل‧ودمصرصمسؿؾمظؾزعالءماٌؿعطؾني،موبدأمػذاماألعرمؼلخذمبداؼيمررؼؼفمظؾقؾمبنذنم

ماهلل.
   وأخذمعؾػمايرؼوتماػؿؿوعومطؾرلاموظعؾممتػوصقؾمتؼرؼرماظؾفـيمعومؼزؼدموؼػقضموظؽــوم‥رصمم

ـومأطـرمعـمعرةماىفوتماٌعـقيمحقلمطـرلمػذهماظظروفمأنمتـولمػذهماظؼضقيماالػؿؿومماظالئؼ،موخورؾ
عـماظؿػوصقؾموعـفوماظداخؾقيمواظـقوبيماظعوعيمواظلقدمرئقسماىؿفقرؼيماظذيمتؼدعـومظلقودتفمبؼوئؿيماظزعالءم
اجملؾقدنيمظشؿقشلؿمبوظعػق.مومػذاماٌؾػمأودمصؼطمأنمأذرلمإمأغـومملممنقزمصقفمبنيماظصقػلمسضقم

م موبنيمبعضماظزعالء مأنمغؼوبيماظـؼوبي معـو مإميوغو مبعد.. مضقدػؿ موملمؼؿؿ اٌؿدربنيمممـمميوردقنماٌفـي
ايرؼوتمالمميؽـمأنممتقزمخوصيمأغـومغدركمأنمحرؼيماظصقوصيمػلمإحدىمايرؼوتماظعوعيموظقلًمػلم

محرؼيماظصقػقنيموحدػؿ.
   ماظزعال مصقف مدسقغو معـماجؿؿوعمسوم مأطـر مصعؼدغو مايقار متؼوظقد مأنمغعقد محووظـو ماظؿقرؼرموظؼد مرؤدوء ء

وبعضماظؽؿوبموطؾورماظصقػقنيممػذهماٌـودؾيمظؾؿشوورمحقلما‡وذمبعضماإلجراءاتمدصوسومسـماٌفـيم
مأومسـماظقرـ.

  وإسؿوالمظـصقصمضوغقنماظـؼوبيمأخذغوممبؾدأم"االظؿزاعوتماٌؿؾودظي"مبنيماظـؼوبيمواٌمدلوتماظيتمضؿـوم
ماٌذلاطؿيم #مظصوحلمصـدوقماٌعوذوت،موبدأتماظـؼوبيم1ظؾـؼوبيمعـمغلؾيماظـمبكورؾؿفومظلدادمعدؼقغقوتفو

عؾققغومملمؼؿؿمهصقؾفومعـذمأطـرمعـممثوغلمم11بوظػعؾمهصقؾموتلقؼيمػذهماٌدؼقغقوتماظيتمبؾغًم‥قم
مدـقات،موذظؽمحؿكمتلؿطقعماظـؼوبيماظقصوءمبوظؿزاعوتفوماٌؿزاؼدةمووهماظزعالء.

                   ماغؿفًما مبوذوموظؼد مطقرغقشمدوبو مظـوديماظصقػقنيممبـطؼي ماشلـددقي معـماظردقم ظـؼوبي
مبوإلدؽـدرؼيموا‡وذماإلجراءاتماظؿـػقذؼيمظؾدءمأسؿولماظؾـوءمضرؼؾومبنذنماهلل.
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مأعرمجوئزةماظ محوولماظؾعضما:ؾسمإحوظي موسـدعو ماظػرسقيمظؾؿقؼقؼ، ماظـؼوبي ؿؿقزماظصقػلماظيتمغظؿؿفو

تصقرماألعرمأغفمعقضػمضدماظؽقونماظـؼوبلمػـوكموضدماظزعالء،مأطدتمصقفومتؼدؼريمواسؿزازيمظؽؾماظزعالءم
ػـوكمواظؿلطقدمسؾكمأنمػذاماظؼرارمظقسمعقجفومظإلضاللمعـمذلنمأحدمأوماٌلوسمبوظؽقونماظـؼوبلمػـوكم

مضصدمعـفمايػوزمسؾكمطراعؿفؿموسؾكمتؽرؼسمعضؿقنماحذلامماظؼوغقن.بؾم
   وظؼدماعؿدماػؿؿوعـومظؽؾمعومميسماظزعالءمأومؼـولمعـمطراعؿفؿموسـدعومتؼدممظـومسددمعـماظزعالءماظذؼـم

موتعرضفؿم ماظؿعوضد مظشروط ماٌـظؿي ماظشرطي ماظؿزام مسدم معـ مصقفو مواذؿؽقا مايٍ معـودؽ مألداء ذػؾقا
مذؽ مأصقوبمظؾؿؿوسى، ماظزعالء معـ موسدد ماظعوم ماظلؽرترل موسضقؼي ماظـؼقى مبرئودي مىـي ماظػقر مسؾك ؾـو

اظشؽقىموزعالءمعـم‣رريماظلقوحي،مواغؿفًماظؾفـيمإمطؿوبيمتؼرؼرمبوٌكوظػوتموأردؾًمبفمإموزؼرم
مجـقف.مزعقالمضدرهمثالثيمآالفم24اظلقوحيماظذيمأحولماظشؽقىمظؾؿػؿقش،مممومأجدلماظشرطيمظدصعمتعقؼضمظـ

ماظيتمرمبوم ماظؿػوصقؾ ممعؽوت ماظدخقل مدون مأعوعؽؿ مأضعفو محووظًمأن ماألدودقي مبعضماظـؼوط ػذه
مودونمبعضمعال‣فومماظؿؼرؼرماٌػصؾ.

    مم..موأخرلامأخؿؿؿمبؼقلمذقكـومغؼقىماظـؼؾوءمطوعؾمزػرلي:م"عومضوعمحؼموراءهمعطوظىمأوم‣ورب..م
ما مبوظعقد مععو ماحؿػوظـو مؼؽقن مأن مموأرجق مظؾـؼوبي مجدؼدةمم31ٌودل ماىوريمصػقي ماظشفر عورسمعـ

م.غػؿقفومععو،مظؿؾدأمصقفومبشوئرمحؾقلمظؼضوؼومعفؿيمحقلمأوضوعماظصقوصيمواظصقػقني
م

مغؼقىماظصقػقنيم
 حيٞٚ قالل
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ماظـقعمعـماظؿعؾقؿمبقضعفمايوظلمواالضؿصورم ماالجؿؿوعمإسودةماظـظرممػذا ظؾفوععوتموتؼررمسؼىمػذا
معمضؿومسؾكمسدممضؾقلمعـمؼؿؼدعقنمظدراديماإلسالممإالمعـمخر‧لماظـوغقؼيماظعوعي.

ماٌمدل موطوصي مواجملوصظني ماظقزراء مقع مخورؾـو معـمطؿو مواظؿقذؼر ماظـؼوبقني مشرل ماسؿؿود مبعدم وت
ماظؿعوعؾمععمبعضماظؽقوغوتماٌقازؼي.

   حووظـومأؼضومعقاجفيمتؾعوتموتداسقوتمعشؽؾيمادؿؿرارمإشالقمبعضماظصقػمايزبقيمعـؾمتعرضمسددم
عيمطؾرلمعـماظزعالءمظؾؾطوظي،مإضوصيمإمإشالقماٌؾػوتماظؿلعقـقي،موتـووظًمػذهماظؼضقيمععمرئقسمايؽق

مبؿشؽقؾمىـيمظؾقٌموإغفوءمم71واظؿؼقًموزؼرةماظؿضوعـماظيتمأصدرتمم موزارؼو دؾؿؿدلماٌوضلمضرارا
معـم مأطـر موسؼدت مبوظػعؾ مسؿؾفو ماظؾفـي موبدأت ماظصقػ. مبوظعوعؾنيمبفذه ماًوصي ماظؿلعقـقي اٌشؽالت

عـمرئقسمايؽقعيماجؿؿوعمحضرتفومقعومإلسطوءمدصعيموإحلوسمبلػؿقيماألعر.مطؿومتوبعًمععفومبؿقجقفم
‟ٌمسدةمبدائؾمإل‧ودمصرصمسؿؾمظؾزعالءماٌؿعطؾني،موبدأمػذاماألعرمؼلخذمبداؼيمررؼؼفمظؾقؾمبنذنم

ماهلل.
   وأخذمعؾػمايرؼوتماػؿؿوعومطؾرلاموظعؾممتػوصقؾمتؼرؼرماظؾفـيمعومؼزؼدموؼػقضموظؽــوم‥رصمم

ـومأطـرمعـمعرةماىفوتماٌعـقيمحقلمطـرلمػذهماظظروفمأنمتـولمػذهماظؼضقيماالػؿؿومماظالئؼ،موخورؾ
عـماظؿػوصقؾموعـفوماظداخؾقيمواظـقوبيماظعوعيمواظلقدمرئقسماىؿفقرؼيماظذيمتؼدعـومظلقودتفمبؼوئؿيماظزعالءم
اجملؾقدنيمظشؿقشلؿمبوظعػق.مومػذاماٌؾػمأودمصؼطمأنمأذرلمإمأغـومملممنقزمصقفمبنيماظصقػلمسضقم

م موبنيمبعضماظزعالء مأنمغؼوبيماظـؼوبي معـو مإميوغو مبعد.. مضقدػؿ موملمؼؿؿ اٌؿدربنيمممـمميوردقنماٌفـي
ايرؼوتمالمميؽـمأنممتقزمخوصيمأغـومغدركمأنمحرؼيماظصقوصيمػلمإحدىمايرؼوتماظعوعيموظقلًمػلم

محرؼيماظصقػقنيموحدػؿ.
   ماظزعال مصقف مدسقغو معـماجؿؿوعمسوم مأطـر مصعؼدغو مايقار متؼوظقد مأنمغعقد محووظـو ماظؿقرؼرموظؼد مرؤدوء ء

وبعضماظؽؿوبموطؾورماظصقػقنيممػذهماٌـودؾيمظؾؿشوورمحقلما‡وذمبعضماإلجراءاتمدصوسومسـماٌفـيم
مأومسـماظقرـ.

  وإسؿوالمظـصقصمضوغقنماظـؼوبيمأخذغوممبؾدأم"االظؿزاعوتماٌؿؾودظي"مبنيماظـؼوبيمواٌمدلوتماظيتمضؿـوم
ماٌذلاطؿيم #مظصوحلمصـدوقماٌعوذوت،موبدأتماظـؼوبيم1ظؾـؼوبيمعـمغلؾيماظـمبكورؾؿفومظلدادمعدؼقغقوتفو

عؾققغومملمؼؿؿمهصقؾفومعـذمأطـرمعـممثوغلمم11بوظػعؾمهصقؾموتلقؼيمػذهماٌدؼقغقوتماظيتمبؾغًم‥قم
مدـقات،موذظؽمحؿكمتلؿطقعماظـؼوبيماظقصوءمبوظؿزاعوتفوماٌؿزاؼدةمووهماظزعالء.

                   ماغؿفًما مبوذوموظؼد مطقرغقشمدوبو مظـوديماظصقػقنيممبـطؼي ماشلـددقي معـماظردقم ظـؼوبي
مبوإلدؽـدرؼيموا‡وذماإلجراءاتماظؿـػقذؼيمظؾدءمأسؿولماظؾـوءمضرؼؾومبنذنماهلل.



 

 رْقٞخ اجلعاٗه
 ․ممتم متـؼقيمجداولماظـؼوبي، موععفد226ورؾيمسددم%صكمارور مطؾقي سؾكمعلؿقىمموسوظقما$

مظؾؿقؼؼمعـمصقيماٌمػؾماظعومظعددم% متمضقدػؿم„داولمموق$مصقػ5252اىؿفقرؼي،
$مصقػقنيم10%مسضقؼيمشطى$،مموضوعًماظـؼوبيمب2015وحؿكمدؾؿؿدلم2007اظـؼوبيمعـذ%ؼـوؼر

م.عمػؾفؿمممـمثؾًمضقوعفؿمبؿزوؼرم

ثؾًمضوعًماظـؼوبيموبعدماظعر÷مسؾكما:ؾسمبشطىمطؾمعـمموسؾكمصعقدمتطؾقؼمضوغقنماظـؼوبي،
اظزعالءماظذؼـمذطىم،موطذظؽمم$مصقػقني9وسددػؿم%مترطفماظعؿؾمبوظصقوصيمواظؿقوضفمبعؿؾمآخر

مدـقات ماًؿس موووزت مٌدة ماظلـقى ماظـؼوبي ماذذلاك مؼلددوا م„دولم48وسددػؿ%ممل $
ـم„دولمهًماظؿؿرؼـموملمؼؿؼدعقام$م„دولماٌـؿلؾني،موطذامذطىماٌؼقدؼ47اٌشؿغؾني،مو%

م،مومتمػذامبعدما‡وذم17ظؾـؼؾما$مجدولماٌشؿغؾنيمبعدماغؿفوءماٌدةماٌؼررةمشلؿموسددػؿم%
م.1970ظلـيمم76رضؿمطوصيماالجراءاتماظـؼوبقيموصؼمضوغقنماظـؼوبيم

واظزعالءمم$معـماظزعقالت34وتػعقالمظؼوغقنماظـؼوبيموعقـوقماظشرفماظصقػك،مأحولم•ؾسماظـؼوبيم%
مإمىـيماظؿقؼقؼماظـؼوبقيماظؿكمتؾوذرماظؿقؼقؼمععفؿ.
 ًٚٝ٘ اىًسف

 %مغظؿًمىـيمايرؼوتمبوظـؼوبيموضػيماحؿفوجقيمقؼقغق10مبـودؾيماالحؿػولمبققمماظصقػك$
مظؾصقػقنيم ماىؿوسك ماظطرد مسؾك ماحؿفوجًو ماظصقػقني ماظزعالء معـ ماٌؽوت مصقفو ذورك

ما مزروف مصكوػشوذي مؼعؿؾ ماظؿك مإمظؿشغقؾ مبوإلضوصي ماظصقػققن محؾسمزؾفو 
اظصقػقني.وتؾؼًماظـؼوبيمبرضقيمعـماظلقدمجقؿمبقعؾقيمرئقسماالهودماظدومظؾصقػقنيم
أسربمصقفومسـمتضوعـفماظؽوعؾمععماظصقػقنيماٌصرؼنيمصكموضػؿفؿماالحؿفوجقيممبـودؾيم

م ماٌصرؼي..طؿو معـم:مطؾتؾؼًماظـؼوبيمبرضقوتمتضوعـمعـماظعقدماظلـقىميرؼيماظصقوصي
م-اٌغربقيمظؾصقوصيماظقرـقيماظـؼوبيمرئقسم–ماظؿقغلقنيمظؾصقػقنيماظقرـقيماظـؼوبيمرئقس
مسوممأعني-اظقؿـقنيماظصقػقنيمغؼقىم-ماىزائرؼنيمظؾعؿولماظعومماالهودمسوممأعني
ماظعوممواالعنيم-اٌقرؼؿوغقنيماظصقػقنيمغؼقى-اظصقعوظقنيمظؾصقػقنيماظقرـكماالهود
مظؾعؿولماظقرـكماالهود-االؼلؾـدؼيماظصقػقنيماهود-اٌقرؼؿوغقنيماظصقػقنيمظرابطي
مرئقس-ظؾصقػقنيماظلقؼدىماالهود-بـققؼقركماظقرـكماظؽؿوبماهودم-ذقؾكمصك

م-بػرغلومظؾصقػقنيماظقرـكماالهود-ظؾصقػقنيماظرودكماالهودمبوظـؿلو،ماظعؿولم•ؾس
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 قْخ .. ّقبثخ 57
 مظـؼوبيماظ ماظعوممضؾؾمأؼوممضؾقؾيمعـماحؿػولمؼلتكماجؿؿوعماىؿعقيماظعؿقعقي صقػقنيمػذا

م% موعرور ماٌودل مبعقدػو م75اظـؼوبي مصك مإغشوئفو مسؾك مدـي م$31 موتؿضؿـم1941عورس ،
االحؿػوظقيمسؼدماٌممترماظعومماًوعسمظؾصقػقنيمهًمسـقانم"‥قمبقؽيمتشرؼعقيمجدؼدةم

مسـم معـماظؽؿىماظقثوئؼقي مسؾكمإسدادم•ؿقسي مسالوة ماٌصرؼي"، تورؼخماظـؼوبيمظؾصقوصي
 وأػؿماٌعوركماٌفـقيمواظقرـقيمواظلقودقيماظؿكمخوضؿفومعـذمإغشوئفو.

 خوضًماظـؼوبيمصكماظعومماٌوضكمععرطيمذرديمصكمدوحوتماظؼضوءماالدارىمظالصرارمسؾكم
،موإجراءماالغؿكوبوتمصكمعقسدػومسؼىماظطعـم1970$مظلـي76تطؾقؼمضوغقنماظـؼوبيمرضؿم%
اظصقػقنيمظقضػماجراءماالغؿكوبوت،مورصضًماظـؼوبيمعشروعمماظذىمتؼدممبفمأحدماظزعالء

مصرؼحم مبشؽؾ م‡وظػ ماظؿك ماٌقاد معـ مبوظعدؼد محػؾ ماظذى ماإلرػوب معؽوصقي ضوغقن
معشروعم71اٌودة% مجوء ماظؿك ماىدؼدة مظؾؼققد ماٌطؾؼ مرصضفو موأطدت ماظددؿقر، معـ $

ماظؿكم ماظؼققد معـمجدؼد موؼعقد موحرؼؿفو، مسؾكماظصقوصي مظقضعفو غوضؾًماىؿوسيماظؼوغقن
 اظصقػقيمإلظغوئفومسدلمسؼقدمرقؼؾي.

 م مألولمعرة ماظصقػقنيماٌصرؼنيمظؿـظقؿمدورةما.. ماظدومظؾصقػقنيمغؼوبي ماالهود خؿور
متلع مصقفو موذورك ماألودط، مواظشرق ماظعربك ماظعومل مصك ماٌفـقي ماظلالعي معدربك ميتدرؼى

مواظلقدان مودقرؼو مواظقؿـ مواظعراق موعقرؼؿوغقو معصر معـ ماٌدربممعدربني مصقفو وحوضر
محقلم ماظدو ماٌممتر مصك ماظـؼوبي موذورطً ماىـلقي"، مبقػـ"برؼطوغك مدؼػقد اظعوٌك
ماظدوم ماالهود مغظؿف مواظذى ماىؿوسقي" مواٌػووضوت ماظـؼوبك ماظؿـظقؿ مصك "ايؼ

مصكماٌممترم2015ؼقغقق5إمم2ظؾصقػقنيمصكمتقغسمخاللماظػذلةمعـم% موعـؾماظـؼوبي $
داودمسضقم•ؾسماظـؼوبي،مطؿومذورطًمصكمميؽرترلمسومماظـؼوبي،موأدوعولمسؾداظرحقؿمد

عممترماهودماظصقػقنيماظعربماظذىمسؼدمبوظعوصؿيماظلقداغقيم"اًررقم"موعـؾماظـؼوبيم
  قكمضالشمغؼقىماظصقػقني،مو‣ؿقدمطوعؾماظلؽرترلماظعومماٌلوسدمظؾـؼوبي.
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 رْقٞخ اجلعاٗه
 ․ممتم متـؼقيمجداولماظـؼوبي، موععفد226ورؾيمسددم%صكمارور مطؾقي سؾكمعلؿقىمموسوظقما$

مظؾؿقؼؼمعـمصقيماٌمػؾماظعومظعددم% متمضقدػؿم„داولمموق$مصقػ5252اىؿفقرؼي،
$مصقػقنيم10%مسضقؼيمشطى$،مموضوعًماظـؼوبيمب2015وحؿكمدؾؿؿدلم2007اظـؼوبيمعـذ%ؼـوؼر

م.عمػؾفؿمممـمثؾًمضقوعفؿمبؿزوؼرم

ثؾًمضوعًماظـؼوبيموبعدماظعر÷مسؾكما:ؾسمبشطىمطؾمعـمموسؾكمصعقدمتطؾقؼمضوغقنماظـؼوبي،
اظزعالءماظذؼـمذطىم،موطذظؽمم$مصقػقني9وسددػؿم%مترطفماظعؿؾمبوظصقوصيمواظؿقوضفمبعؿؾمآخر

مدـقات ماًؿس موووزت مٌدة ماظلـقى ماظـؼوبي ماذذلاك مؼلددوا م„دولم48وسددػؿ%ممل $
ـم„دولمهًماظؿؿرؼـموملمؼؿؼدعقام$م„دولماٌـؿلؾني،موطذامذطىماٌؼقدؼ47اٌشؿغؾني،مو%

م،مومتمػذامبعدما‡وذم17ظؾـؼؾما$مجدولماٌشؿغؾنيمبعدماغؿفوءماٌدةماٌؼررةمشلؿموسددػؿم%
م.1970ظلـيمم76رضؿمطوصيماالجراءاتماظـؼوبقيموصؼمضوغقنماظـؼوبيم

واظزعالءمم$معـماظزعقالت34وتػعقالمظؼوغقنماظـؼوبيموعقـوقماظشرفماظصقػك،مأحولم•ؾسماظـؼوبيم%
مإمىـيماظؿقؼقؼماظـؼوبقيماظؿكمتؾوذرماظؿقؼقؼمععفؿ.
 ًٚٝ٘ اىًسف

 %مغظؿًمىـيمايرؼوتمبوظـؼوبيموضػيماحؿفوجقيمقؼقغق10مبـودؾيماالحؿػولمبققمماظصقػك$
مظؾصقػقنيم ماىؿوسك ماظطرد مسؾك ماحؿفوجًو ماظصقػقني ماظزعالء معـ ماٌؽوت مصقفو ذورك

ما مزروف مصكوػشوذي مؼعؿؾ ماظؿك مإمظؿشغقؾ مبوإلضوصي ماظصقػققن محؾسمزؾفو 
اظصقػقني.وتؾؼًماظـؼوبيمبرضقيمعـماظلقدمجقؿمبقعؾقيمرئقسماالهودماظدومظؾصقػقنيم
أسربمصقفومسـمتضوعـفماظؽوعؾمععماظصقػقنيماٌصرؼنيمصكموضػؿفؿماالحؿفوجقيممبـودؾيم

م ماٌصرؼي..طؿو معـم:مطؾتؾؼًماظـؼوبيمبرضقوتمتضوعـمعـماظعقدماظلـقىميرؼيماظصقوصي
م-اٌغربقيمظؾصقوصيماظقرـقيماظـؼوبيمرئقسم–ماظؿقغلقنيمظؾصقػقنيماظقرـقيماظـؼوبيمرئقس
مسوممأعني-اظقؿـقنيماظصقػقنيمغؼقىم-ماىزائرؼنيمظؾعؿولماظعومماالهودمسوممأعني
ماظعوممواالعنيم-اٌقرؼؿوغقنيماظصقػقنيمغؼقى-اظصقعوظقنيمظؾصقػقنيماظقرـكماالهود
مظؾعؿولماظقرـكماالهود-االؼلؾـدؼيماظصقػقنيماهود-اٌقرؼؿوغقنيماظصقػقنيمظرابطي
مرئقس-ظؾصقػقنيماظلقؼدىماالهود-بـققؼقركماظقرـكماظؽؿوبماهودم-ذقؾكمصك

م-بػرغلومظؾصقػقنيماظقرـكماالهود-ظؾصقػقنيماظرودكماالهودمبوظـؿلو،ماظعؿولم•ؾس
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معـماظصقػقنيمسـمأجقرػؿمم6ادؿؿوراتم متـوزلمسدد مطؾرلمعـماٌمدلوتمأو مسدد
عؼوبؾماظلؿوحمبوظؿقوضفؿممغؼوبيماظصقػقنيمظؾقصقلمسؾكماظؾدل،موؼػوضؿمذظؽمتراجعم

ماظؿ معـ ممبقـوقماظؽـرل ماالظؿزام موطذظؽمسدم مبوٌمدلوت، ماظزعوظي موسالضوت ماظـؼوبقي ؼوظقد
ممبقاصؼيم ماظـؼوبي مدخقل مترػـ ماظيت ماظظوعؾي ماظؼقد مضقاسد مسـ مصضال ماظصقػل، اظشرف

 أصقوبماألسؿول.

ممشوظؾقيمم ماظعؿؾ مأزعوتم‡صمسالضوت ميؾ، ماظـؼوبي متدخؾً ماٌوضل ماظعوم صكالل
قعو،مووصؾًماٌشؽالتمإمعمدلوتمزؾًممنقذجوماٌمدلوتماظصقػقيمإنمملمؼؽـم

․ؿؾػوممسالضوتماظعؿؾمظػذلةمرقؼؾي،موسؾكمرأدفوماٌمدلوتماظؼقعقي..محؿكمأنمسددم
مبلؾىمسالضوتماظعؿؾماضذلبمعـم مخاللماظلـقاتماٌوضقي معـماظزعالء ماٌرصقسي اظؼضوؼو

مبومتؿفووزماظرضؿمغػلفمضضقيم†الفمتزاؼدمأسدادماظعورؾنيمعـمأسضوءماظـؼوبيمواظيتمرم300
خوصيممزؾمتعؼدمأزعيماظزعالءمماظصقػمايزبقي،مأومبلؾىمدخقلمعمدلوتمجدؼدةم

مسؾكمخطماإلشالقمعـؾماظؿقرؼر.م
مظشفقرمم ماعؿدتممبعضماٌمدلوت موذوضي، معػووضوتمرقؼؾي ماظؿلقؼوت وخوضًمىـي

م مووصؾًمإمصدور مطؾرل مبشؽؾ مواظيتمتصوسدت ماظػصؾ مضرارات مبلؾى، ضراراتمدقاء
معـم مطؾرل مسدد مإػدار مبلؾى مأو م، ماظؽؾرلة ماٌمدلوت م محؿك ماىؿوسل بوظػصؾ
موهؽؿمرؤدوءم•وظسماإلداراتممعصوئرم اٌمدلوتميؼققماظصقػقنيمواظؿالسىمبفو
اظزعالءم..موصقالمظعددمطؾرلمعـماألزعوتماظؿوصفيمواظيتمهقظًمظؿقؼقؼوتمداخؾقيم،مبلؾىم

جؿؿوسلم،محؿكمأنمأسضوءماظـؼوبيمطونم ضرونمهؼقؼوتمسؾكمودوئؾماظؿقاصؾماالمؿوبياظؽ
مظعدةمذفقرم.ممتبشؽؾمأدؾقسلمبنحدىماٌمدلوتماظؼقعقيمبلؾؾفوموظػذلةماعؿد

مأ ماالغضؾوطمظعالضوتماظعؿؾم ؿوجمظؿدخالتموترىماظـؼوبي موإسودة نمحؾمعشوطؾماظزعالء
ظؾقؽيماظعؿؾم‟قٌممتشرؼعقيمحؼقؼقيموأنمتؽقنماظـؼوبيمررصومموضعماظؿشرؼعوتماٌـظؿي

تراسلماظؿقازنمماظعالضوتمسدلموؼيمحؼققماظطرفماظضعقػممسالضيماظعؿؾ،موطذظؽم
ماظعؿؾمداخؾماٌمدلوتممبوم متـظقؿمبقؽي مواالسالمماٌقحدموإسودة مضوغقنماظصقوصي إضرار
ؼؿضؿـفمذظؽمعـمتغقرلمضوغقنماظـؼوبيمايوظلمواظلعلمالسودةماظروحمظدورماىؿعقيماظعؿقعقيم

ماظؼقوداتمظ موخوصي ماٌكوظػني مسؾك ماظصقػل ماظشرق معقـوق موتػعقؾ ماظصقػقني ـؼوبي
م.اظصقػقي

 
 
 

 

ماظصقػقنيمعقيم-بؽقرؼومػقنياظصقمعقيم-اظالتقـقيمبلعرؼؽوماظصقػقنيماهودمرئقس
 بروعو.

 احلؽٝبد
 م ماؼلتك موالؼزال ماظعوم مػذا ماظعؿقعقي ماىؿعقي مؼؿعرضقنمجؿؿوع معصر م اظصقػققن

مغؼؾمال ماظصقػقنيمعـ معـع معلؿفدصي مرئقلل مبشؽؾ ماظلؾطوت مبفو متؼقم معروسي، غؿفوطوت
اغؿفوكمحؼماظقضوئعمعـماألرضمظؾفؿفقر،مبقـؿومدخؾمسؾكمخطماالسؿداءمسؾكماظصقػقنيمو

اٌصرؼنيممايصقلمسؾكماٌعؾقعوتم•ؿقسوتمعـماٌقارـنيموصؾقلماالرػوب...م
ؿعددةمدقاءمجفوتمحؽقعقيمأوموػؽذامدصعماظصقػققنممثـمغؼؾفؿمظؾقؼقؼيمعـمأررافمع

ماالرػوبقيعقارـ مواىؿوسوت ماٌعورضني مبعض مأو مسودؼني  .ني

ؿفوطوت،مجعؾًماظعؿؾماظصقػلم،موعومجرىمصقفمعـماغم2015عوممايرؼوتمظمتؼرؼروؼشؿؾم
معصرمعغوعرةمخطرة،مضدمتـؿفلمبصوحؾفومماظلفـ،مودطمحوظيمعـماغعدامماظشػوصقي،م
مسؾكمادؿـلوخمأدوظقىم ماظداخؾقي$، موزارة م%خوصي ماظدوظي معـمبعضمأجفزة معلؿؿر وإصرار
اظؼؿعم،موسقدةممموردوتمتؽؿقؿماألصقاهموادؿفدافماظصقػقني،موػقمعومؼدصعممثـفومظقسم

مسؾكماظ مظؾقصقل ماظصقوصي مسؾك مؼعؿؿد ماظذي مأؼضو، ماىؿفقر موظؽـ مصؼط صقػققن
اٌعؾقعوتماٌقثؼي،ماظيتمملمتضعماظدوظيمحؿكماآلنمضقاغنيمظؿـظقؿمتداوشلوموؼضوسػمعـم
أثرمذظؽمتردوغيمضقاغنيممتموراثؿفومعـمسصقرماظؼؿعموعؾماظصقػلمطؿـمؼلرلمودطمحؼؾم

 .فينأظغومم قلمبقـفموبنيمممورديمواجؾفماٌ

 اىزك٘ٝبد
م مضقعقي م% مم–تعوغلمسالضوتماظعؿؾممبكؿؾػماٌمدلوتماظصقػقي معـمم–وحزبقي م$ وخوصي

أزعوتمعؿػوضؿيموذظؽمبلؾىمخضقسفومظؼوغقنمسؿؾمؼـقوزمالصقوبماالسؿولمسؾكمحلوبم
مبؾموتؿ مورشؿمذظؽمالمتؾؿزممبفماشؾىماٌمدلوتماظصقػقي، متؿفووزماظعوعؾني، مطؿو فووزه،

ماظؼوغقغني مضوغقنمغؼوبيممنؼـظؿومؼـرؼـماظؾذماالخأؼضو اظعالضوتمداخؾماٌمدلوتموػؿو
مصضالمسـماالزعوتماالضؿصودؼيممياظصقػقنيموضوغقنمتـظقؿماظصقوص م.. ماٌكؿؾػي بؿعدؼالتف

ماظيتم ممبعضمؼاظطوحـي ماٌقروثي ماألوضوع ممزؾ ماٌمدلوت، معـ مسدد ؿعرضمشلو
ماٌمدلوتما مغشلة مظطؾقعي مغؿقفي مأو مرؤدوءماٌمدلوتماظؼقعقي، موهؽؿ موايزبقي، ًوصي

مأوم مإذسون مسؼقد متقضقع مواظيتموصؾًميد ماظصقػمماظصقػقني معالك مأو االحزاب
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جؿؿوسلم،محؿكمأنمأسضوءماظـؼوبيمطونم ضرونمهؼقؼوتمسؾكمودوئؾماظؿقاصؾماالمؿوبياظؽ
مظعدةمذفقرم.ممتبشؽؾمأدؾقسلمبنحدىماٌمدلوتماظؼقعقيمبلؾؾفوموظػذلةماعؿد

مأ ماالغضؾوطمظعالضوتماظعؿؾم ؿوجمظؿدخالتموترىماظـؼوبي موإسودة نمحؾمعشوطؾماظزعالء
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ماظعؿؾمداخؾماٌمدلوتممبوم متـظقؿمبقؽي مواالسالمماٌقحدموإسودة مضوغقنماظصقوصي إضرار
ؼؿضؿـفمذظؽمعـمتغقرلمضوغقنماظـؼوبيمايوظلمواظلعلمالسودةماظروحمظدورماىؿعقيماظعؿقعقيم

ماظؼقوداتمظ موخوصي ماٌكوظػني مسؾك ماظصقػل ماظشرق معقـوق موتػعقؾ ماظصقػقني ـؼوبي
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 ٍهؽٗع اىؼالج
م موم* مأدرػؿ ماظصقػقنيمو مسؾكماظؿؽوصؾمبنيماظزعالء ماظعالجمعـماٌشروسوتماظيتمتؼقم عشروع

وماظعؿؾمسؾكمدراديموتـػقذماألصؽورممؼؿقماٌشروعماظؼقوممبدورمصعولمومحققيممسالجماظزعالء
م-واٌؼذلحوتماىدؼدةماظيتمتعقدمبوظػوئدةمسؾكماٌشذلطنيموعـمأػؿماالنوزاتم:

ايػوزمسؾكمعوممتماظؿقصؾمإظقفمخاللماٌرحؾيماٌـؼضقيمعـمسؿرماٌشروعمعـمانوزاتم..م  .1
ددمعقزسنيمجغراصقومسؾكمدؾقؾماٌـولمإضوصيمسددماطدلمعـماٌلؿشػقوتمواٌعوعؾمواألرؾوءماى

مبوجملوصظوتماظيتمؼؿقاجدمبفوماظصقػققنمومأدرػؿم.
ادؿؿرارمتشغقؾماظعقودةماظطؾقيمبوظـؼوبيمظؾؽشػمسؾكمايوالتماٌرضقيمعـماظزعالءمسؾكمعدارم  .2

مأؼومماألدؾقعمعوسداماًؿقسموماىؿعيم.
قيمإجراءماظؽشػماظطيبممتؽـماٌشروعمعـمتدبرلمعقاردمعوظقيمعـمخورجمعقزاغقيماظـؼوبيمظؿغط  .3

مإجراءم ماٌشروع متق مطؿو مدالعي محلـك مد/ موػق ماٌؿكصصني ماظؽؾد مأدؿوذة ماحد ظدى
ومتم․ورؾيماظشرطوتماٌصـعيمظؾعؼورم (C)  اظػققصوتمطوعؾيمظؾزعالءماظذؼـمؼعوغقنمعـمصرلوس

مسؾكمىـيمعؿكصصيمظؿقدؼدمأصضؾم اىدؼدماظلقصوظدىمظؾقصقلمسؾكمسروضمأدعورممتمسرضفو
#مسـماظلعراظرزللم40ٍمودعرمظؾعؼورم،مومتمتقصرلماظدواءمعـماحديماظشرطوتمبلعرمؼؼؾمبـلؾيمعـؿ

ظفم،مومتمسالجمقعماظزعالءماظذؼـمتؼدعقامظؾؿشروعموممتمإجراءمتػووضمعرحؾلمظؿكػقضماألدعورم
أطـرمعـمعرةم.موػـوكمطؿقوتمعقجقدةمعـمسؼورم"دقصوظدى"بوالضوصيماظلمسؼورم"داطالغزا"مواظذيم

جدؼدمعـم طلمغؿوئٍمعرتػعيمظؾشػوءمدونماثورمجوغؾقيموظدؼـومسددمعـماظعؾقاتمتؽػلمظعالجمسددمؼع
ماظزعالء.

م  .4 موسددػو ماظعلؽرؼي ماٌلؿشػقوت مطوصي معع ماظؿعوضد ماهلل مبػضؾ معلؿقىمم29مت مسؾك علؿشػك
مؼقصرماًدعيمظؾزعالءمماظؼوػرةموماألضوظقؿموػكمتؿؿقزمبؿؼدؼؿماًدعوتما ظطؾقيماىؿفقرؼيمممو

ماىقدةم.
مسـماأل  .5 ماظؽشػماٌؾؽر معـمإدخولمخدعي م•ؿقسي مرؾقىماظـؼوبي مبؿقدؼد عراضماًطرلة

ماظػققصوتماٌطؾقبيمٌـمؼرشىمعـماظزعالءم.
حػوزماٌشروعمسؾكمتقصرلمضوسدةمبقوغوتمتؿقحمظؾزعقؾمأوماظزعقؾيمحرؼيماالخؿقورمبنيماظؾدائؾم  .6

موماٌلؿشػقوتموععوعؾماظؿقوظقؾموعراطزماألذعيم.اٌكؿؾػيمدقاءمصقؿومؼؿعؾؼمبوألرؾوءمأ
مظقشؿؾمععظؿم  .7 م; ؼعؿؾماٌشروعمسؾكمتقدقعماظـطوقماىغرامظؾففوتماظطؾقيماٌؿعوضدمععفو

مؼؿقحمظؽؾمعشذلكمتؾؼكماًدعيماظعالجقيمظـػلفمأومألدرتفمداخؾم‣وصظؿفمعـم اجملوصظوتم،مبو

 
 
 

 

 قنْعؼٝخثؽٗر٘م٘ه ٍغ ٍنزجخ اإل
معشروعمايػوزمسؾكمتراثم ادؿعوغًماظؾفـيم اظـؼوصقيم†دلاتمعؽؿؾيماالدؽـدرؼيمودذـًمععفو

م مدورؼوت م•ؿقسي مورضؿـي مصفردي مو ممترعقؿ ماظؾدء مومت م، ماظـؼوبي اظصقػمودورؼوتمعؽؿؾي
ماظـؼوبيم مظؿقاطى ماظـؼوبي، ممبؽؿؾي ماجملػقزي ماظ�اثقي مواظؽؿى مواٌؿ�صصي ماظعوعي ا:الت
مسؾكمدورم موتمطد ماظػؽريمواٌفينمواظـؼو، متراثفو موهػظمظألجقولماظؼودعي تطقراتماظعصر

م مسؾك مواالغػؿوح مغؼقىماظؿعوون مضالش م قك موضع مطؿو مماظقرـ، ماظـؼوصقي ماٌمدلوت طوصي
مواظ مماإلدؽـدرؼيمعؽؿؾيمعدؼرماظدؼـمدراجمازلوسقؾصقػقني متعوون معؽؿؾيمبنيمبروتقطقل

م.اظصقػقنيموغؼوبيماإلدؽـدرؼي
 ئظاّخ اجلؽائٌ اإلقؽائٞيٞخ

 ًغؼوبيماظصقػقنيماىرائؿماإلدرائقؾقيماٌلؿؿرةممحؼماظشعىماظػؾلطقين،مواظيتممأداغ
ظؾؽقونماظصفققغل،موآخرػومجرمييمميترتؽؾفومضقاتماالحؿاللموسصوبوتماٌلؿقرـني،ماظؿوبع

حرقماظطػؾماظرضقعماظشفقدم"سؾلماظدوابشي"مسؼىمحرقماٌلؿقرـنيمعـزظنيممضرؼيم
مأعسماظلؾًمعـمضؿؾمضقاتماالحؿاللم متالػو موعو ماىؿعي، مصفر مجـقبم"غوبؾس" "دوعو"

 .االدرائقؾلمظؾشفقدم"ظقٌماًوظدي"،مودطمصؿًمو‡وذلمسربلمودوظل

مظؾصؿًماظدوظلمواظعربلمشرلمٌؼورماظـؼوبيودسًم موأسؾـًمادؿـؽورػو عيماظؽقونماظصفققغل..
ععماجملؿؾممجرائؿفماٌلؿؿرةممحؼماظشعىماظػؾلطقينماألسزلممااٌدلرمبوسؿؾورهمتقارم

مضقاتماالحؿاللموسصوبوتم ماظيتمتـؿفؽفو مواٌلقققي ماإلدالعقي ومحؼماٌؼددوتماظدؼـقي
 .اٌلؿقرـني

مسؾكمأنمموذددت مواإلدالعقيماظـؼوبي مواظشعقبماظعربقي اغشغولماظشعىماٌصريمبصػيمخوصي
مؼـل موظـ ماظػؾلطقـقي، ماظؼضقي مؼـلفؿ ممل ماظداخؾقي مبالدػؿ مبؼضوؼو مسوعي ماظؽقونمقبصػي مأن فؿ

 .اظصفققغلمػقمسدوػؿماألول

مبشورطيمظػقػمعـماظؼقىماظلقودقيممكذعؾمكأعلقيمصـقيموظؼوءمدقوداظـؼوصقيمغظؿًماظؾفـيمو
مإرالقمعؾودرةمظؾؿـؼقػماظؿور لمواظشعؾقيمإح قوءمظذطرىماالغؿػوضيماظػؾلطقـقيماألومتالػو

م.واظلقودلمحقلماظؼضقيماظػؾلطقـقيم
م
10م



 

 ٍهؽٗع اىؼالج
م موم* مأدرػؿ ماظصقػقنيمو مسؾكماظؿؽوصؾمبنيماظزعالء ماظعالجمعـماٌشروسوتماظيتمتؼقم عشروع

وماظعؿؾمسؾكمدراديموتـػقذماألصؽورممؼؿقماٌشروعماظؼقوممبدورمصعولمومحققيممسالجماظزعالء
م-واٌؼذلحوتماىدؼدةماظيتمتعقدمبوظػوئدةمسؾكماٌشذلطنيموعـمأػؿماالنوزاتم:

ايػوزمسؾكمعوممتماظؿقصؾمإظقفمخاللماٌرحؾيماٌـؼضقيمعـمسؿرماٌشروعمعـمانوزاتم..م  .1
ددمعقزسنيمجغراصقومسؾكمدؾقؾماٌـولمإضوصيمسددماطدلمعـماٌلؿشػقوتمواٌعوعؾمواألرؾوءماى

مبوجملوصظوتماظيتمؼؿقاجدمبفوماظصقػققنمومأدرػؿم.
ادؿؿرارمتشغقؾماظعقودةماظطؾقيمبوظـؼوبيمظؾؽشػمسؾكمايوالتماٌرضقيمعـماظزعالءمسؾكمعدارم  .2

مأؼومماألدؾقعمعوسداماًؿقسموماىؿعيم.
قيمإجراءماظؽشػماظطيبممتؽـماٌشروعمعـمتدبرلمعقاردمعوظقيمعـمخورجمعقزاغقيماظـؼوبيمظؿغط  .3

مإجراءم ماٌشروع متق مطؿو مدالعي محلـك مد/ موػق ماٌؿكصصني ماظؽؾد مأدؿوذة ماحد ظدى
ومتم․ورؾيماظشرطوتماٌصـعيمظؾعؼورم (C)  اظػققصوتمطوعؾيمظؾزعالءماظذؼـمؼعوغقنمعـمصرلوس

مسؾكمىـيمعؿكصصيمظؿقدؼدمأصضؾم اىدؼدماظلقصوظدىمظؾقصقلمسؾكمسروضمأدعورممتمسرضفو
#مسـماظلعراظرزللم40ٍمودعرمظؾعؼورم،مومتمتقصرلماظدواءمعـماحديماظشرطوتمبلعرمؼؼؾمبـلؾيمعـؿ

ظفم،مومتمسالجمقعماظزعالءماظذؼـمتؼدعقامظؾؿشروعموممتمإجراءمتػووضمعرحؾلمظؿكػقضماألدعورم
أطـرمعـمعرةم.موػـوكمطؿقوتمعقجقدةمعـمسؼورم"دقصوظدى"بوالضوصيماظلمسؼورم"داطالغزا"مواظذيم

جدؼدمعـم طلمغؿوئٍمعرتػعيمظؾشػوءمدونماثورمجوغؾقيموظدؼـومسددمعـماظعؾقاتمتؽػلمظعالجمسددمؼع
ماظزعالء.

م  .4 موسددػو ماظعلؽرؼي ماٌلؿشػقوت مطوصي معع ماظؿعوضد ماهلل مبػضؾ معلؿقىمم29مت مسؾك علؿشػك
مؼقصرماًدعيمظؾزعالءمماظؼوػرةموماألضوظقؿموػكمتؿؿقزمبؿؼدؼؿماًدعوتما ظطؾقيماىؿفقرؼيمممو

ماىقدةم.
مسـماأل  .5 ماظؽشػماٌؾؽر معـمإدخولمخدعي م•ؿقسي مرؾقىماظـؼوبي مبؿقدؼد عراضماًطرلة

ماظػققصوتماٌطؾقبيمٌـمؼرشىمعـماظزعالءم.
حػوزماٌشروعمسؾكمتقصرلمضوسدةمبقوغوتمتؿقحمظؾزعقؾمأوماظزعقؾيمحرؼيماالخؿقورمبنيماظؾدائؾم  .6

موماٌلؿشػقوتموععوعؾماظؿقوظقؾموعراطزماألذعيم.اٌكؿؾػيمدقاءمصقؿومؼؿعؾؼمبوألرؾوءمأ
مظقشؿؾمععظؿم  .7 م; ؼعؿؾماٌشروعمسؾكمتقدقعماظـطوقماىغرامظؾففوتماظطؾقيماٌؿعوضدمععفو

مؼؿقحمظؽؾمعشذلكمتؾؼكماًدعيماظعالجقيمظـػلفمأومألدرتفمداخؾم‣وصظؿفمعـم اجملوصظوتم،مبو
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ؾوبمأعوممأيمجفوتمجدؼدةمظؾؿعوضدمحلىمرشؾيمدونمتؽؾدمعشؼيماالغؿؼولمإماظؼوػرةم.موصؿحماظ
ماظزعالءمماألضوظقؿم

حرصماٌشروعمسؾكماخؿقورم…ؾيمعـماألرؾوءماٌشفقدمشلؿمبوظؽػوءةم،مطؿومحرصمسؾكمتـقعم  .8
ماٌمدلوتماظعالجقيماٌشورطيمصقفم.

 م مصدلاؼر معـ ماظػذلة مخالل ماٌعوذوت مىـي مم2015سؼدت مدؼلؿدل مم2015وحؿك $مم%8
مرؾؾومبوإلحوظيمإ$مجدولماٌعوذوتم،مطؿومواصؼًمسؾكم60واصؼـــــــًمسؾكم%اجؿؿوسوتمو

م مم68صرفماٌعوشمألدرةم% مزعقــــالمتقصقامخاللمتؾؽماظػذلةمعـفؿم% $مزعقالم„دولمم$27
 $مزعقالم„دولماٌعوذوتم.م41اٌشؿغؾنيم،م%م
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ماظزعالءمماألضوظقؿم

حرصماٌشروعمسؾكماخؿقورم…ؾيمعـماألرؾوءماٌشفقدمشلؿمبوظؽػوءةم،مطؿومحرصمسؾكمتـقعم  .8
ماٌمدلوتماظعالجقيماٌشورطيمصقفم.

 م مصدلاؼر معـ ماظػذلة مخالل ماٌعوذوت مىـي مم2015سؼدت مدؼلؿدل مم2015وحؿك $مم%8
مرؾؾومبوإلحوظيمإ$مجدولماٌعوذوتم،مطؿومواصؼًمسؾكم60واصؼـــــــًمسؾكم%اجؿؿوسوتمو
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م
 )ٍؼؽمخ نؽقخ فٚ قبزبد اىقُبء( 

م% مو مبوبماظذلذقحمٌـصىمغؼقىماظصقػقني، مصؿح مسـ ما:ؾسمخوضًم6سؼىماالسالن مأسضوء معـ $
م76ضؿماظـؼوبيمععرطيمذرديمصكمدوحوتماظؼضوءماالدارىمظالصرارمسؾكمتطؾقؼمضوغقنمغؼوبيماظصقػقنيمر

م.1970ظلـيم
ق$ماعومم‣ؽؿيماظؼضوءماالدارىم69$م%ظلـي30955اظزعقؾمأذرفمأغقرمأدماظدسقىمرضؿم%مسؼىمأضوعي%م

م مؼقم مبؿقدؼد ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس مضرار متـػقذ مبقضػ مصقف مروظى مم6رعـًو الجراءمم2015عورس
ماالغؿكوبوتم.

مبؼؾقلماظدسقىمذؽاًل1/3/2015وضضًم‣ؿؽيماظؼضوءماالدارىمصكم وبقضػمتـػقذماظؼرارمواظطعقنمم،
ماالسالنمسـمصؿحمبوبماظذلذقحمٌـصىمغؼقىماظصقػقنيم مؼذلتىمسؾكمذظؽمعـماثورماػؿفو صقفمععمعو

موطوعؾمأسضوءم•ؾسماظـؼوبيموأضرتمبؿـػقذمايؽؿممبلقدةموبدونماسالن.
ما ماالغؿكوبقي ماظعؿؾقي ماجراءات موضػ ماالغؿكوبوت مسؾك ماٌشرصي ماظؾفـي مضررت مايؽؿ حذلاعوموسؼى

الحؽومماظؼضوءموخوضًماظـؼوبيمععرطيمذرديمصكمدوحوتماظؼضوءماالدارىمعـمأجؾموضػمواظغوءمحؽؿم
م1970ظلـيمم76‣ؽؿيماظؼضوءماالدارىموإجراءماالغؿكوبوتمصكمعقسدػوموصؼًومظؼوغقنماظـؼوبيمرضؿم

مبوظطعـمرضؿم% م%ظلـيم35153وتؼدعًماظـؼوبي موه$61 ماظعؾقو ماالدارؼي مأعومماجملؽؿي ماظشؼمق$ مظـظر دد
م مإمم2015عورسمم3اٌلؿعفؾمجؾلي مصقصماظطعقنماظؿكمضضًمبؼؾقلماظطعـمواحوظؿف مدائرة أعوم

م م„ؾلي ماٌقضقع م4دائرة مغؼقىم2015عورس محضقر موصك مدوسوت مسدة مادؿؿرت معراصعوت موسؼى ،
مماظصقػقني مرذقان مضضًممضقوء ماظعؿقعقي ماىؿعقي مأسضوء معـ مطؾرل موسدد ماظـؼوبي م•ؾس وأسضوء
ؿيماالدارؼيماظعؾقومبؼؾقلماظطعـمذؽاًلموبنظغوءمايؽؿماٌطعقنمصقفمتلدقلًومسؾكمانمصققحمضوغقنماجملؽ

أنمتؿؿماغؿكوبوتماظؿفدؼدماظـصػكمسؾكمغصػمسددماالسضوءموذظؽمسؿاًلمم1970ظلـيمم76اظـؼوبيمرضؿم
م$معـمضوغقنماظـؼوبي.43بـصماٌودةم%
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م2015عورسمم6ضررتماظؾفـيماٌشرصيمسؾكماالغؿكوبوتمسؼدماىؿعقيماظعؿقعقيمصكمعقسدػوم

 ٍبؼـ 2االّؼقبظ األٗه 
مسؼدػوم ماٌؼرر مظؾـؼوبي ماظعودؼي ماظعؿقعقي مسؾكماالغؿكوبوتمتلجقؾماغعؼودماىؿعقي ماٌشرصي ضررتماظؾفـي

م مٌم2015عورسمم6اىؿعي موػق مالغعؼودػو ماظالزم ماظؼوغقغك ماظـصوب ماطؿؿول مأدؾقسنيمظعدم #م50دة
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م
م

 
 
 

 

 (5107ٍبؼـ 2) ظػ٘ح اجلَؼٞخ اىؼٍَ٘ٞخ اىؼبظٝخ
ماظعوديم مظالجؿؿوع ماٌشؿغؾني، مجدول م ماٌؼقدؼـ مظؾزعالء ماظدسقة ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس وجف

م$،مإسؿـوًظومظـصم2015عورسم6ظؾفؿعقيماظعؿقعقــيمظؾـؼوبي،مصكممتومماظلوسيماظعوذرةمعـمصؾــوحم%اىؿعيم
مم$،موتضؿـمجدولماألسؿولمعومؼؾل:1970ظلـيمم76$معـمضوغــقنمغؼوبيماظصقػقنيم%35،م34،م33اٌقادم%م

مم$.4102اظؿصدؼؼمسؾكم‣ضرماىؿعقيماظعؿقعقيماٌـعؼدةمم%عورسممم-1
ماظؿصدؼؼمسؾكمتؼرؼرم•ؾسماظـؼوبيمسـماظلـيماٌـؿفقي.م-2
عشروعماٌقزاغقيماظؿؼدؼرؼيمظلـيمم،موإضرارم4102/21/13اسؿؿودمايلوبماًؿوعلمظؾلـيماٌـؿفقيممم-3

مم.2015
مومحوظيمم-4 معـمأسضوءما:ؾس، مواظؿفدؼدماظـصػكمظلؿي ماالغؿكوبوتمسؾكمعـصىماظـؼقى، إجراء

مسؾكمعـصىماظـؼقىمورىماالغؿكوبوتمصكمغػسم مصرزمااإلسودة مواٌؿؿدمحؿكمغفوؼي جؿؿوعماىؿعقي،
ضذلاعمعـماظلوسيمعقي،مسؾكمأنمتؾدأمسؿؾقيماالضذلاعمصكماظققمماظؿومالجؿؿوعماىؿقعمصـودؼؼماال

م$معلوء′.7$مسصر′امحؿكماظلوسيم%3%
ماظداخؾقيماظالئقيمعـ$م2%ماٌودةمسؾكماٌؼذلحماظؿعدؼؾمبندخولماظـؼوبيم•ؾسمتقصقيمسؾكماٌقاصؼيم-5

 : ؼؾكمطؿوم،1970مظلـي$م76%مظؼوغقن

متؿؿـؾمواظيتماالغؿكوبقي،مظؾعؿؾقيمايوظقيماإلجراءاتمماظـؼوبيم•ؾسمٌلفوماظؿكماظصعقبيمضقءم    
ماظالزمماظؼوغقغلماظـصوبممتوممبعدماالضذلاعمسؿؾقيمإجراءمثؿمايوضرؼـمأصقاتمتلفقؾمسؿؾقيمإجراءم
مظؿؽقنمظؾـؼوبيماظداخؾقيماظالئقيمعـماظـوغقيماظػؼرةمغصمتعدؼؾمؼؼذلحما:ؾسمصننماىؿعقي،ماغعؼودمظصقي
 : اظؿوظلماظـققمسؾل

ماىؿعقيمأسؿولمماالذذلاكمحؼمشلؿماظذؼـماألسضوءمبلزلوءمدفًؾوماظـؼوبيم•ؾسمؼعد$م:م"2%ماٌودةمغص
مصػقوتمعـمصػقيمطؾم‡ؿؿمأنمسؾكماظـؼوبي،مدارمدخقلمسـدمزلفامأعوممعـفؿمطؾموؼقضعماظعؿقعقي،
مظغرلمايضقرم‧قزموالمسؾقفو،ماظعوممواظلؽرترلمماظرئقسمتقضقعمععماالجؿؿوعمبدءمضؾؾماظـؼوبيم†ومتماظلفؾ
 .األسضوءمأوظؽؽ

ماظـؼوبيم•ؾسمصعؾكماظؼوغقن،معـ$م53%ماٌودةمظـصمرؾؼوماظدسقةموإسودةماظـصوبماطؿؿولمسدممحوظيمو
مذاتممواظؿصقؼًمبويضقرمصقفمبوظؿلفقؾماظـؼوبيمسضقمؼؼقمماغؿكوبقيمىـيمبؽؾمخوصمدفؾمإسداد
 . "األصقاتمصرزمسؿؾقيمتؾدأماالضذلاعمؾقيسؿمغؿفوءاوماظؼوغقغلماظـصوبمطؿؿولامإسالنموسـدماظقضً،

معومؼلؿفدمعـمأسؿول.م-6
م
14م



 

م
 )ٍؼؽمخ نؽقخ فٚ قبزبد اىقُبء( 

م% مو مبوبماظذلذقحمٌـصىمغؼقىماظصقػقني، مصؿح مسـ ما:ؾسمخوضًم6سؼىماالسالن مأسضوء معـ $
م76ضؿماظـؼوبيمععرطيمذرديمصكمدوحوتماظؼضوءماالدارىمظالصرارمسؾكمتطؾقؼمضوغقنمغؼوبيماظصقػقنيمر

م.1970ظلـيم
ق$ماعومم‣ؽؿيماظؼضوءماالدارىم69$م%ظلـي30955اظزعقؾمأذرفمأغقرمأدماظدسقىمرضؿم%مسؼىمأضوعي%م

م مؼقم مبؿقدؼد ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس مضرار متـػقذ مبقضػ مصقف مروظى مم6رعـًو الجراءمم2015عورس
ماالغؿكوبوتم.

مبؼؾقلماظدسقىمذؽاًل1/3/2015وضضًم‣ؿؽيماظؼضوءماالدارىمصكم وبقضػمتـػقذماظؼرارمواظطعقنمم،
ماالسالنمسـمصؿحمبوبماظذلذقحمٌـصىمغؼقىماظصقػقنيم مؼذلتىمسؾكمذظؽمعـماثورماػؿفو صقفمععمعو

موطوعؾمأسضوءم•ؾسماظـؼوبيموأضرتمبؿـػقذمايؽؿممبلقدةموبدونماسالن.
ما ماالغؿكوبقي ماظعؿؾقي ماجراءات موضػ ماالغؿكوبوت مسؾك ماٌشرصي ماظؾفـي مضررت مايؽؿ حذلاعوموسؼى

الحؽومماظؼضوءموخوضًماظـؼوبيمععرطيمذرديمصكمدوحوتماظؼضوءماالدارىمعـمأجؾموضػمواظغوءمحؽؿم
م1970ظلـيمم76‣ؽؿيماظؼضوءماالدارىموإجراءماالغؿكوبوتمصكمعقسدػوموصؼًومظؼوغقنماظـؼوبيمرضؿم

مبوظطعـمرضؿم% م%ظلـيم35153وتؼدعًماظـؼوبي موه$61 ماظعؾقو ماالدارؼي مأعومماجملؽؿي ماظشؼمق$ مظـظر دد
م مإمم2015عورسمم3اٌلؿعفؾمجؾلي مصقصماظطعقنماظؿكمضضًمبؼؾقلماظطعـمواحوظؿف مدائرة أعوم

م م„ؾلي ماٌقضقع م4دائرة مغؼقىم2015عورس محضقر موصك مدوسوت مسدة مادؿؿرت معراصعوت موسؼى ،
مماظصقػقني مرذقان مضضًممضقوء ماظعؿقعقي ماىؿعقي مأسضوء معـ مطؾرل موسدد ماظـؼوبي م•ؾس وأسضوء
ؿيماالدارؼيماظعؾقومبؼؾقلماظطعـمذؽاًلموبنظغوءمايؽؿماٌطعقنمصقفمتلدقلًومسؾكمانمصققحمضوغقنماجملؽ

أنمتؿؿماغؿكوبوتماظؿفدؼدماظـصػكمسؾكمغصػمسددماالسضوءموذظؽمسؿاًلمم1970ظلـيمم76اظـؼوبيمرضؿم
م$معـمضوغقنماظـؼوبي.43بـصماٌودةم%

مبن ماظعؾقو ماالدارؼي ماظؿور كمظؾؿقؽؿي ماالدارىموسؼىمايؽؿ ماظؼضوء معـم‣ؽؿي ماظصودر مايؽؿ ظغوء
م2015عورسمم6ضررتماظؾفـيماٌشرصيمسؾكماالغؿكوبوتمسؼدماىؿعقيماظعؿقعقيمصكمعقسدػوم

 ٍبؼـ 2االّؼقبظ األٗه 
مسؼدػوم ماٌؼرر مظؾـؼوبي ماظعودؼي ماظعؿقعقي مسؾكماالغؿكوبوتمتلجقؾماغعؼودماىؿعقي ماٌشرصي ضررتماظؾفـي

م مٌم2015عورسمم6اىؿعي موػق مالغعؼودػو ماظالزم ماظؼوغقغك ماظـصوب ماطؿؿول مأدؾقسنيمظعدم #م50دة
مبـػسمجدولماألسؿولم.م2014عـماألسضوءماٌشؿغؾنيماٌلددؼـمظالذذلاكماظلـقىمظعومم1+
م
م
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 ر٘يٞبد جلْخ االّزطبثبد

دممجؿؿعًماظؾفـيماٌشرصيمسؾكماالغؿكوبوتمععماٌرذقنيموعـدوبقفؿمومتماالتػوقمسؾكمأغفمصكمحوظيمسا
مأخرى،مدوسيمثؿمدوسيماظؿلفقؾمعدمؼؿؿمزفرًا،مسشرةمطؿؿولماظـصوبماظؼوغقغكمظصقيماالغعؼودمصكماظـوغقيا

مجدولمٌـوضشيمماألرضك،مبوظدورماظـؼوبيممبلرحماظعؿقعقيماىؿعقيماغعؼودمؼؾدأمثؿماظظفر،مبعدماظـوغقيمحؿك
موصؼًوماىؿعقيماغعؼودمضؾؾمتؾؼوػوموتعؼذلحمسرضمعـماظـؼوبيم•ؾسمؼراهموعوممعلؾؼو،مسـفماٌعؾـماألسؿول
 . اظـؼوبيمظؼوغقن

مؼؿؿمحقٌماظعؿقعقي،ماىؿعقيمعـوضشوتماغؿفوءمصقرماالغؿكوبقيماظعؿؾقيموتؾدأ ماظؾفونمصكماظؿصقؼًم
 .دوسوت$م5%مسـمالتؼؾمٌدةماظـؼوبي،ممبؾـكماٌقزسيماالغؿكوبقي

ماًوصيمبوظصـودؼؼمبدء′اماظرابع،مبوظدورمىاظؽدلمبوظؼوسيماألصقاتمصرزمؼؾدأماظؿصقؼً،معـماالغؿفوءموصقر
 .اظـؿقفيمإسالنمثؿمما:ؾس،مأسضوءمعؼوسدمصـودؼؼمصرزماظصقػقني،ثؿمغؼقىممبـصى

مماألصقاتمأسؾكمسؾكمايوصؾنيماٌرذقنيمبنيماظـؼقىمعـصىمسؾكماالغؿكوبوتمإسودةمحوظيمو
مايوظي،مػذهموصك.ماإلسودةمجقظيممًاظؿصقؼممتوممحيتمعـعؼدةماظعؿقعقيماىؿعقيماألو،تعؿدلماىقظي
م21ماظلؾً%ماظؿوظلماظققممصكمدؿؽقنماإلسودة،مإغؿكوبوتمصننمواظؿـظقؿقي،ماإلدارؼيمظؾففقدموتـظقؿًو
م. غػلفماظققممعلوءمعـماظلوبعيمصكموتـؿفكمسصر′ا،ماظـوظـيماظلوسيمممضذلاعاالمسؿؾقيمتؾدأمأنمسؾكم،$عورس

 اىؼبظٝخ  قؽاؼاد ٗر٘يٞبد اجلَؼٞخ اىؼٍَ٘ٞخ
 5107ٍبؼـ  51اجلَؼخ 

مؼقمم ماظـؼوبي ممبؼر مسؾلمتشؽقؾفو ماظيتمواصؼًماىؿعقي ماظعؿقعقي مضراراتماىؿعقي مصقوشي اجؿؿعًمىـي
م موتقصقوتم2015عورسمم20اىؿعي مضرارات موادؿعرضً مسصرًا موضررتممماظرابعي ماظعؿقعقي اىؿعقي
م-م:اآلتل
 4102معورسماظؿصدؼؼمسؾكم‣ضرماىؿعقيماظعؿقعقيماٌـعؼدةم .1

 2015إظلمصدلاؼرمم2014اظؿصدؼؼمسؾلمتؼرؼرم•ؾسماظـؼوبيمخاللماظػذلةمعـمعورسم .2

م .3 م ماٌـؿفقي مظؾلـي ماًؿوعل مايلوب م31اسؿؿود ماٌقزاغقم2014دؼلؿدل معشروع ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميوإضرار
موايلوبمععمحم2015اظؿؼدؼرؼيمظلـيم مظؾؼوغقنمغؿقفيمسدمموصقلماظؿؼرؼر ؼماظزعالءمماالسذلاضموصؼًو
 اًؿوعلمبرؼدؼو.

 $معـماظالئقيماظداخؾقيمينيمإجراءمعزؼدمعـماظدرادي.2تلجقؾماظؾًممتعدؼؾمعودةم% .4

ماٌفينم .5 ماظؿطؾقع محظر مبشلن ماظلوبؼي ماظعؿقعقي ماىؿعقوت مضرارات مقع مسؾك ماىؿعقي تمطد
بؽوصيماذؽوظيمععماظؽقونماظصفققغلمواسؿؾورماظدخقلمإظلمأيمعـطؼيمتؼعمهًمدؾطيممواظـؼوبلمواظشكصلم
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االحؿاللماظصفققغلمأوماظؿـلقؼمععمدؾطوتماظعدومبليمذؽؾمؼـدرجمهًمايظرموإحوظيمطؾمعـمؼـؿفؽم
 ػذهماظؼراراتمظؾؿقودؾيماظؿلدؼؾقي

نمخاللماظلـقاتماألخرلةمتدؼـماىؿعقيماظعؿقعقيماىرائؿمواالغؿفوطوتماظيتمتعرضمشلوماظصقػقق .6
موتؽؾقػم م.. ماظلؾطوتمبوإلصراجمسـماظصقػقنيماجملؿفزؼـمسؾكمذعؿمضضوؼو ماظعؿقعقي وتطوظىماىؿعقي
ا:ؾسمبوظؿقر„ماظلرؼعميلؿماظؼضوؼوماظعوظؼيمومعؼدعؿفومضضوؼومعؼؿؾمأطـرمعـمسشرةمصقػقنيمبقـفؿم

رالقماظػقريمبلراحماظزعالءماظصقػقنيمعومملمأربعيمعـمأسضوءماظـؼوبي،مطؿومتطوظىماىؿعقيماظعؿقعقيمبوإل
 تـؾًمضدػؿمجرائؿمجـوئقيم.

وغؼوبيماظصقػقنيمطوغًمرقالمتور فوماظطقؼؾمودؿظؾمأبدامضؾعيماظدصوعمسـمحرؼيماظدصوعمسـماظرأيم
موتؽؾقػم مماظدصوعمسـمأسضوئفو ماظـؼوبي مظدور مصوحىمرأيمتػعقاًل مسـمأيمصقػلمأو واظؿعؾرلمعداصعي

عقيم•ؾسماظـؼوبيمبوظدسقةمٌممترمسوممأومعقيمسؿقعقيمرورئيمدصوسًومسـمايرؼوتمويلؿماىؿعقيماظعؿق
مضضوؼوماظصقػقنيماظشفداءمواجملؾقدنيم.

ماظلوبؼيموا(وصيمبSظزامماظـؼقىموأسضوءما:ؾسم .7 تمطدماىؿعقيماظعؿقعقيمسؾكماحذلاممضراراتفو
 غؾفموضًماغؿكوبفمغؼقؾومأومسضقامبعدممضؾقلمتقظلمأيمسؿؾمإداريمأومصقػلممأسؾكمممومطونمؼش

مواٌؿعؾؼيم .8 مظؾددؿقر ماٌؽؿؾي ماظؿشرؼعوت مانوز مبلرسي ماظـؼوبي م•ؾس ماظعؿقعقي ماىؿعقي تدسق
بوظصقوصيمواإلسالمموتطؾىمعـمدؾطيماظؿشرؼعمماظدوظيمسدممإصدارمأيمضوغقنمؼؿعؾؼمبوٌفـيمإالممبقاصؼيم

 دمعـمايرؼوتماظعوعي.اظـؼوبيممبومؼؾلمرؿقحوتما:ؿؿعمواظصقػقنيممعزؼ

م-ثوغقوم:اظؿقصقوتم:
ممطوصيم-1 مظألجقر معقحدة مالئقي مإضرار مسؾك ماظعؿؾ مبلرسي م•ؾسماظـؼوبي ماظعؿقعقي تؽؾػماىؿعقي

اٌمدلوتماظصقػقيممبصرمواظيتمؼؿؿمضؾقلماظعضقؼيمعـفومبوظـؼوبي،ممبومؼضؿـمحقوةمطرمييمظؾصقػل،مسؾكم
قدماظيتمتعذلفمبفوماظـؼوبيمسـمايدماألدغكمظألجقرماظذيمأضرتفمأالمؼؼؾمايدماألدغكماٌؼؾقلمبفمماظعؼ

ماظدوظيماٌصرؼي.
ماظػصؾم-2 مظظوػرة مظؾؿصدي ماظالزعي ماظؼوغقغقي ماظؿدابرل مبو‡وذ م•ؾسماظـؼوبي ماظعؿقعقي ماىؿعقي تقصل

موسدمم ماظػصؾ معـ مظؾقد ماظـؼوبقي ماإلجراءات موتػعقؾ ماظـؼوبي، مأسضوء مواظؿلعقينمظؾصقػقنيمعـ اظؿعلػل
موتـظقؿم ماٌقجقدةممضوغقنماظـؼوبي ماظضؿوغوتماظؼوغقغقي ماظشلنمتؿفووز مبليمضراراتممػذا االسؿداد
اظصقوصيموظقائقفوماظداخؾقيموتدسؿماىؿعقيماظعؿقعقيماإلجراءماظذيما‡ذهما:ؾسمبدسقةماظؿلعقـوتم

يمعـماظـؼوبيمظقضػمزوػرةماالجؿؿوسقيمظعدمماالسؿدادمبوالدؿؼوالتماظيتمتؼدممشلومعومملمتؽـمععؿؿدةموعقضع
ماظػصؾماظؿلعقينم

وتقصلماىؿعقيماظعؿقعقيم•ؾسماظـؼوبيمبلنمؼؿؼدممإظلماىفوتماٌـقطمبفوماظذلخقصمإلصدارمصقػم
م-بوظشروطماظؿوظقي:ممبوالظؿزا
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 ر٘يٞبد جلْخ االّزطبثبد

دممجؿؿعًماظؾفـيماٌشرصيمسؾكماالغؿكوبوتمععماٌرذقنيموعـدوبقفؿمومتماالتػوقمسؾكمأغفمصكمحوظيمسا
مأخرى،مدوسيمثؿمدوسيماظؿلفقؾمعدمؼؿؿمزفرًا،مسشرةمطؿؿولماظـصوبماظؼوغقغكمظصقيماالغعؼودمصكماظـوغقيا

مجدولمٌـوضشيمماألرضك،مبوظدورماظـؼوبيممبلرحماظعؿقعقيماىؿعقيماغعؼودمؼؾدأمثؿماظظفر،مبعدماظـوغقيمحؿك
موصؼًوماىؿعقيماغعؼودمضؾؾمتؾؼوػوموتعؼذلحمسرضمعـماظـؼوبيم•ؾسمؼراهموعوممعلؾؼو،مسـفماٌعؾـماألسؿول
 . اظـؼوبيمظؼوغقن

مؼؿؿمحقٌماظعؿقعقي،ماىؿعقيمعـوضشوتماغؿفوءمصقرماالغؿكوبقيماظعؿؾقيموتؾدأ ماظؾفونمصكماظؿصقؼًم
 .دوسوت$م5%مسـمالتؼؾمٌدةماظـؼوبي،ممبؾـكماٌقزسيماالغؿكوبقي

ماًوصيمبوظصـودؼؼمبدء′اماظرابع،مبوظدورمىاظؽدلمبوظؼوسيماألصقاتمصرزمؼؾدأماظؿصقؼً،معـماالغؿفوءموصقر
 .اظـؿقفيمإسالنمثؿمما:ؾس،مأسضوءمعؼوسدمصـودؼؼمصرزماظصقػقني،ثؿمغؼقىممبـصى

مماألصقاتمأسؾكمسؾكمايوصؾنيماٌرذقنيمبنيماظـؼقىمعـصىمسؾكماالغؿكوبوتمإسودةمحوظيمو
مايوظي،مػذهموصك.ماإلسودةمجقظيممًاظؿصقؼممتوممحيتمعـعؼدةماظعؿقعقيماىؿعقيماألو،تعؿدلماىقظي
م21ماظلؾً%ماظؿوظلماظققممصكمدؿؽقنماإلسودة،مإغؿكوبوتمصننمواظؿـظقؿقي،ماإلدارؼيمظؾففقدموتـظقؿًو
م. غػلفماظققممعلوءمعـماظلوبعيمصكموتـؿفكمسصر′ا،ماظـوظـيماظلوسيمممضذلاعاالمسؿؾقيمتؾدأمأنمسؾكم،$عورس

 اىؼبظٝخ  قؽاؼاد ٗر٘يٞبد اجلَؼٞخ اىؼٍَ٘ٞخ
 5107ٍبؼـ  51اجلَؼخ 

مؼقمم ماظـؼوبي ممبؼر مسؾلمتشؽقؾفو ماظيتمواصؼًماىؿعقي ماظعؿقعقي مضراراتماىؿعقي مصقوشي اجؿؿعًمىـي
م موتقصقوتم2015عورسمم20اىؿعي مضرارات موادؿعرضً مسصرًا موضررتممماظرابعي ماظعؿقعقي اىؿعقي
م-م:اآلتل
 4102معورسماظؿصدؼؼمسؾكم‣ضرماىؿعقيماظعؿقعقيماٌـعؼدةم .1

 2015إظلمصدلاؼرمم2014اظؿصدؼؼمسؾلمتؼرؼرم•ؾسماظـؼوبيمخاللماظػذلةمعـمعورسم .2

م .3 م ماٌـؿفقي مظؾلـي ماًؿوعل مايلوب م31اسؿؿود ماٌقزاغقم2014دؼلؿدل معشروع ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميوإضرار
موايلوبمععمحم2015اظؿؼدؼرؼيمظلـيم مظؾؼوغقنمغؿقفيمسدمموصقلماظؿؼرؼر ؼماظزعالءمماالسذلاضموصؼًو
 اًؿوعلمبرؼدؼو.

 $معـماظالئقيماظداخؾقيمينيمإجراءمعزؼدمعـماظدرادي.2تلجقؾماظؾًممتعدؼؾمعودةم% .4

ماٌفينم .5 ماظؿطؾقع محظر مبشلن ماظلوبؼي ماظعؿقعقي ماىؿعقوت مضرارات مقع مسؾك ماىؿعقي تمطد
بؽوصيماذؽوظيمععماظؽقونماظصفققغلمواسؿؾورماظدخقلمإظلمأيمعـطؼيمتؼعمهًمدؾطيممواظـؼوبلمواظشكصلم



 

م
 يْبظٝق ؾخبخٞخ ألٗه ٍؽح فٚ اّزطبثبد اىْقبثخ

بؿـقصرلممضولمرئقسماظؾفـيماٌشرصيمسؾكماغؿكوبوتمغؼوبيماظصـقػقني،مـولمسؾـداظرحقؿ،مإنماظؾفــيمضوعـًمممممم
صـــودؼؼماالغؿكوبــوتماظزجوجقــيممقــعماظؾفــون،مطؿــوممتمتقدــقعماظلــرادقماٌؼــوممأعــومماظـؼوبــيمحؿــكممم

 .أعـقيمعشددةمظؿلعنيماالغؿكوبوتمؼلؿقسىمقعماظـوخؾني،مصقؿومضوعًمأجفزةماألعـمبو‡وذمإجراءات

وءماىؿعقـيماظعؿقعقـيممموأضوفمسؾداظرحقؿمأنماظؿلفقؾمدقؾدأمماظلوسيماظعوذرةمصـؾوحو،موؼؾؾـغمسـددمأسضـمممم
غوخؾــوممىــونماظـؼوبــيماظعوعــيمم7588اٌلــددؼـمظالذــذلاطوت،مواظــذؼـم ــؼمشلــؿماظؿلــفقؾمواالغؿكــوبمم

ىــــي،مصقؿـــومؼؾؾـــغمســـددماظصـــقػقنيماٌلـــددؼـمظالذـــذلاكمماظـؼوبـــيماظػرسقـــيممم22بوظؼـــوػرةموســـددػوم
غوخؾــومماظـؼوبــيماظعوعــيمم360،مبقـؿــومؼؾؾــغمســددماظصــقػقنيمشــرلماٌلــددؼـمظالذــذلاكمم141بوإلدــؽـدرؼيم

 .بوظؼوػرةموواحدمصؼطمماإلدؽـدرؼي

وأذورمرئقسماظؾفـيمإمأغفمألولمعرةمدؿفرىماالغؿكوبـوتممصــودؼؼمزجوجقـيمذـػوصيم„ؿقـعماظؾفـون،ممممممم
وهًمإذرافمضضوئلمطوعؾمعـمضضـوةم•ؾـسماظدوظـي،مو‟ضـقرمعــدوبنيمســمطـؾماٌرذـقني،مطؿـوممتمممممممممم

 .ريمبوظـؼوبيمبعدمماظؿدخؾمماظعؿؾقيماالغؿكوبقيمبرعؿفواظؿـؾقفمسؾكماشلقؽؾماإلدا

وأوضـــحمأغـــفم ـــؼمظؾصـــقػقنيمشـــرلماٌلـــددؼـمظالذـــذلاك،مدـــدادماالذـــذلاطوتمشـــدا،مواٌشـــورطيمممم
،موأغـفممم53،موسؾكمسضقؼيم•ؾسماظـؼوبيم6االغؿكوبوت،معـقػومبلنمسددماٌرذقنيمسؾكمعـصىماظـؼقىم

#معـمأسضـوءماىؿعقـيماٌلـددؼـمظالذـذلاك،ممممم25اظـوغقيمزفرام‟ضقرمحولماطؿؿولماىؿعقيماظعؿقعقيمضؾؾم
دؿؾدأماىؿعقيماظعؿقعقيمسؾـكمعلـرحماظـؼوبـيمبوظـدورماألرضـل،ممعـوضشـيماٌقزاغقـيموايلـوبماًؿـوعل،مممممممممم
وتؼرؼرم•ؾسماظـؼوبيمواضذلاحوتمبعضماألسضوء،موطذامعؼذلحـوتم•ؾـسماظـؼوبـي،مثـؿمتؾـدأمبعـدػومعؾوذـرةمممممممم

 .دوسوتمطوعؾيم5اظيتمتلؿؿرمسؿؾقيماظؿصقؼًم

#معــماألصـقات،متـؿؿمإسـودةممممم05ومحوظيمسدممحصقلمأحدماٌرذقنيمسؾكمعـصىماظـؼقـىمسؾـكمغلـؾيمممم
االغؿكوبــوتمسؾــكمعـصــىماظـؼقــىمبــنيماٌرذــقنيمايوصــؾنيمسؾــكمأسؾــكماألصــقاتمماىقظــيماألو،مم

 .وتعؿدلماىؿعقيماظعؿقعقيمعـعؼدةمحؿكممتومماظؿصقؼًممجقظيماإلسودة

وصكمػذهمايوظي،موتـظقؿومظؾففقدماإلدارؼيمواظؿـظقؿقي،مصننماغؿكوبوتماإلسودة،مدؿؽقنمصكماظققمماظؿوظلم
موتـؿفكمماظلوبعيمعـمعلوءمم21اظلؾًم ماظـوظـيمسصرا، مسؿؾقيماالضذلاعمماظلوسي مسؾكمأنمتؾدأ عورس،

 اظققممغػلف

 
 
 

 
 
 

 

 -موجقدمالئقيمإدارؼي
 -موجقدمالئقيمعفـقي
 -ماالظؿزاممبوظعؼقدماظيتمؼعذلفمبفوم
 -مأجقرماظصقػقنيمإؼداعمعؾؾغمتلعقينمؼؽػلمبلدادم

$مؼقعًوم15تؽؾػماىؿعقيماظعؿقعقيمأسضوءم•ؾسماظـؼوبيمبنسالنمتؼرؼرمغشوطمظؽؾمعـفؿمخاللمصذلةم%-3
وإبالشفمسؾكمطوصيماظزعالءموتدؼـماىؿعقيمتؼصرلم•ؾسماظـؼوبيمموؼيمحؼققماظصقػقنيمخاللم

 اظدورةماٌوضقيم.

اًوصيمبنظزاممطؾماٌمدلوتماظصقػقيممبدممتؽؾقػم•ؾسماظـؼوبيمبؿػعقؾمضرارماىؿعقيماظعؿقعقي -4
مرئقسمأوم اظعؿؾمٌـمؼرشىمعـماظصقػقنيمبعدمدـماظلؿنيمبراتىمعـودىمدونمذرطمعقاصؼي

مغفوأسض معؽوصلة موصرف ماظـؼوبي م•ؾس مطوصيموء معـ ماظـؼوبي مأسضوء ماظصقػقني مظؽؾ ماًدعي ؼي
 اظصقػماٌصرؼي.

مظظوػرة-5 مودرؼعي مجودة ممبقاجفي مواسؿؾورمممتؽؾقػم•ؾسماظـؼوبي ماظعؿؾ معـ ماظؿعلػل اظػصؾ
 .ذؽولماظرسوؼيمظؾؿػصقظنيمااظػصؾماظؿعلػلمخطمارمععمتقصرلمطوصيم

تقصلماىؿعقيماظعؿقعقيمبؿػعقؾمضقاغنيماظـؼوبيمبنظزامماٌمدلوتماظصقػقيمبؿؼدؼؿممأزلوءماٌؿدربنيم-6
 ضقدػؿممجداولماظـؼوبي.مإظلماظـؼوبي،مواظعؿؾمسؾكمتعققـفؿممصذلةمزعـقيم‣ددة،محيتمؼؿلـكمفوصق

تقصلماىؿعقيماظعؿقعقيم•ؾسماظـؼوبيمبوظدخقلمططرفمرئقللممعػووضوتمإصدارمضوغقنماظعؿؾم-7
 اىدؼد،ممبوم وصظمسؾكمحؼققماظصقػقنيممضوغقنماظـؼوبي.

ت�ؿـماىؿعقيماظعؿقعقيماخؿقورما:ؾسما)وظلمألحدمأسضوءماظـؼوبيماظؼداعك،مإلدارةمعـوضشوتم -8
يماظعؿقعقي،موتقصلمبلنمؼؿؿماسؿؿودمػذاماإلجراءمماىؿعقوتماظؼودعي،ممبومؼضؿـمحؼماىؿعق

 األسضوءمم‣ودؾيمأسلؾمظؾؿفؾسموأسضوئف.

مم-9 تؽؾقػم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيمبنضرارمعؾدأمإسوغيماظؿعطؾمظؽؾماظصقػقنيماظذؼـمؼؿعرضقنمظؾػصؾمم
 اظؿعلػلممضوغقنما:ؾسماإلسؾلمظûسالممظؾـؼوبي.

مادؿقؼو-10 مذروط ممبقاجفي مععممقتؽؾقػم•ؾسماظـؼوبي مؼؿقاصؼ ممبو ماظـؼوبي مالسضوء اٌعوشماظؽوعؾ
مم.اٌؿغرلاتماٌودؼيمواالجؿؿوسقيماىدؼدةم

م
م
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م
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بؿـقصرلممضولمرئقسماظؾفـيماٌشرصيمسؾكماغؿكوبوتمغؼوبيماظصـقػقني،مـولمسؾـداظرحقؿ،مإنماظؾفــيمضوعـًمممممم
صـــودؼؼماالغؿكوبــوتماظزجوجقــيممقــعماظؾفــون،مطؿــوممتمتقدــقعماظلــرادقماٌؼــوممأعــومماظـؼوبــيمحؿــكممم

 .أعـقيمعشددةمظؿلعنيماالغؿكوبوتمؼلؿقسىمقعماظـوخؾني،مصقؿومضوعًمأجفزةماألعـمبو‡وذمإجراءات

وءماىؿعقـيماظعؿقعقـيممموأضوفمسؾداظرحقؿمأنماظؿلفقؾمدقؾدأمماظلوسيماظعوذرةمصـؾوحو،موؼؾؾـغمسـددمأسضـمممم
غوخؾــوممىــونماظـؼوبــيماظعوعــيمم7588اٌلــددؼـمظالذــذلاطوت،مواظــذؼـم ــؼمشلــؿماظؿلــفقؾمواالغؿكــوبمم

ىــــي،مصقؿـــومؼؾؾـــغمســـددماظصـــقػقنيماٌلـــددؼـمظالذـــذلاكمماظـؼوبـــيماظػرسقـــيممم22بوظؼـــوػرةموســـددػوم
غوخؾــومماظـؼوبــيماظعوعــيمم360،مبقـؿــومؼؾؾــغمســددماظصــقػقنيمشــرلماٌلــددؼـمظالذــذلاكمم141بوإلدــؽـدرؼيم

 .بوظؼوػرةموواحدمصؼطمماإلدؽـدرؼي

وأذورمرئقسماظؾفـيمإمأغفمألولمعرةمدؿفرىماالغؿكوبـوتممصــودؼؼمزجوجقـيمذـػوصيم„ؿقـعماظؾفـون،ممممممم
وهًمإذرافمضضوئلمطوعؾمعـمضضـوةم•ؾـسماظدوظـي،مو‟ضـقرمعــدوبنيمســمطـؾماٌرذـقني،مطؿـوممتمممممممممم

 .ريمبوظـؼوبيمبعدمماظؿدخؾمماظعؿؾقيماالغؿكوبقيمبرعؿفواظؿـؾقفمسؾكماشلقؽؾماإلدا

وأوضـــحمأغـــفم ـــؼمظؾصـــقػقنيمشـــرلماٌلـــددؼـمظالذـــذلاك،مدـــدادماالذـــذلاطوتمشـــدا،مواٌشـــورطيمممم
،موأغـفممم53،موسؾكمسضقؼيم•ؾسماظـؼوبيم6االغؿكوبوت،معـقػومبلنمسددماٌرذقنيمسؾكمعـصىماظـؼقىم

#معـمأسضـوءماىؿعقـيماٌلـددؼـمظالذـذلاك،ممممم25اظـوغقيمزفرام‟ضقرمحولماطؿؿولماىؿعقيماظعؿقعقيمضؾؾم
دؿؾدأماىؿعقيماظعؿقعقيمسؾـكمعلـرحماظـؼوبـيمبوظـدورماألرضـل،ممعـوضشـيماٌقزاغقـيموايلـوبماًؿـوعل،مممممممممم
وتؼرؼرم•ؾسماظـؼوبيمواضذلاحوتمبعضماألسضوء،موطذامعؼذلحـوتم•ؾـسماظـؼوبـي،مثـؿمتؾـدأمبعـدػومعؾوذـرةمممممممم

 .دوسوتمطوعؾيم5اظيتمتلؿؿرمسؿؾقيماظؿصقؼًم

#معــماألصـقات،متـؿؿمإسـودةممممم05ومحوظيمسدممحصقلمأحدماٌرذقنيمسؾكمعـصىماظـؼقـىمسؾـكمغلـؾيمممم
االغؿكوبــوتمسؾــكمعـصــىماظـؼقــىمبــنيماٌرذــقنيمايوصــؾنيمسؾــكمأسؾــكماألصــقاتمماىقظــيماألو،مم

 .وتعؿدلماىؿعقيماظعؿقعقيمعـعؼدةمحؿكممتومماظؿصقؼًممجقظيماإلسودة

وصكمػذهمايوظي،موتـظقؿومظؾففقدماإلدارؼيمواظؿـظقؿقي،مصننماغؿكوبوتماإلسودة،مدؿؽقنمصكماظققمماظؿوظلم
موتـؿفكمماظلوبعيمعـمعلوءمم21اظلؾًم ماظـوظـيمسصرا، مسؿؾقيماالضذلاعمماظلوسي مسؾكمأنمتؾدأ عورس،

 اظققممغػلف
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 ( اإلخزَبع األٗه) 
ماألدؿوذمبرئوديم،2015عورس26ماٌقاصؼماًؿقسمعلوءماألولماجؿؿوسفماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمسؼد
ماظؾؾشلمخوظدماظزعقؾمايضقرمسدممسـمواسؿذرمقعماظزعالءموحضقرم،ماظصقػقنيمغؼقىمضالشم قل
 ..داظؾالمخورجمظلػره

ماظذؼـمعـفؿماظشؾوبموخوصيماىددمظألسضوءماظؿفـؽيمضالشم قلماظـؼقىموجفماالجؿؿوعمبداؼيم
مدورةمتؽقنمأنمومتينم،ماٌؼؾؾيماٌرحؾيممعطؾقبيمحققؼيما:ؾسموؼؽلؾقنمجدؼدامدعًومؼضكقن
 . اظـؼوبلمظؾعؿؾموإضوصيمعقصؼي

موإماظؼودعي،ماظػذلةمما:ؾسمععمػؿءطوسمؼقاصؾقنماظذؼـماظؼداعكمظؾزعالءماظشؽرماظـؼقىمطؿوموجف
مضدعقهمعومسؾكماالغؿكوبوتممؼقصؼقامملماظذؼـمواظزعالءماظلوبؼماظـؼقىمرذقانمضقوءماألدؿوذماظزعقؾ
 .. اظلوبؼيماظػذلةمخالل

ماظعؿقعقيماىؿعقيمأسضوءمزـمحلـمسـدماىددما:ؾسمأسضوءموقعمؼؽقنمأنمؼؿؿينماغفمضالشموأطد
مخدعيمػدصفؿمؼؽقنموأنماٌمدلل،مبوظطوبعمسؿؾفؿمؼؿلؿموأنموسقيمبطرؼؼيمسؿؾفؿمؼؾدءواموانمبفؿ

ماظصقػقنيمقعمترضلماظيتمبوظصقرةماظعؿؾمظقكرجماىفقدمتؿضوصرموأنمتػرضيمبالماظعؿقعقيماىؿعقي
مواظعؿؾمظؾزعالءماًدعوتمتؼدؼؿمػقمعومبؼدرماٌـوصىمظقسما:ؾسمػدفمأنماىؿقعمؼعرفمأنمو‧ى
 .اٌؿزاؼدةمٌشوطؾامحؾمسؾك

مسؾكماظؿـوصسمؼؽقنموان..مماظؿقاصؼمعـمضدرمبلطدلمواظؾفونماٌؽؿىمػقؽيمتشؽقؾمؼؿؿمأنماظـؼقىمومتين
مخوصيماىؿقعمإمؼصؾمأنم‧ىماظؽؾرلماٌعينموػذا..ماٌـوصىمسؾكموظقسماظعوعيماٌصؾقيمهؼقؼ
مرابطمػقم‧ؿعـوماظذيمأنمؿقعاىمؼعرفمأنماالجؿؿوعمػذامعـماشلدفمطونموظذظؽماظعؿقعقي،ماىؿعقي
 .اٌغؾؼيماظغرفمخورجموعقضقسلمإغلوغل

معـمسددما‡ذمايوظقيماظدورةمصكمخالشلومعـماظعؿؾمدقؿؿماظيتماظؾفونمأزلوءما:ؾسمحددمأنموبعد
 :عـفوماظؼرارات

معـمضدرمأطدلمظؿقؼقؼمواظؾفونماٌؽؿىمػقؽيمتشؽقؾمحقلما:ؾسمأسضوءمبنيماٌشووراتمادؿؿرار  -  
 ا:ؾسمأسضوءمقعمبنيمؿقاصؼاظ

مواظـؼوبقنيماظـؼؾوءمودسقةمعورس31مؼقمماظصقػقنيمغؼوبيمإلغشوءمواظلؾعنيماظرابعمبوظعقدماالحؿػول    -
ماظقظل،موممدوحمسورف،موجاللمادم‣ؿدمعؽرمماألدوتذةموعـفؿماٌـودؾي،مػذهميضقرماظلوبؼني
مرذقانموضقوء مذؾوغيمو‣ؿدماظرحقؿمسؾدمولماظزعالءمؿتضماالحؿػوظقيمإلسدادمىـيمتشؽقؾمومت.
 . ‣ؿدماظلعقدمأبقمومطوعؾمو‣ؿقد

مأبرؼؾم4ماظلؾًمعـماسؿؾورًاموذظؽماظعوممػذامؼشذلطقامملمظؾذؼـماظعالجمعشروعمماالذذلاكمبوبمصؿح   - 
 .واحدمأدؾقعموٌدة
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 ( اإلخزَبع األٗه) 
ماألدؿوذمبرئوديم،2015عورس26ماٌقاصؼماًؿقسمعلوءماألولماجؿؿوسفماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمسؼد
ماظؾؾشلمخوظدماظزعقؾمايضقرمسدممسـمواسؿذرمقعماظزعالءموحضقرم،ماظصقػقنيمغؼقىمضالشم قل
 ..داظؾالمخورجمظلػره

ماظذؼـمعـفؿماظشؾوبموخوصيماىددمظألسضوءماظؿفـؽيمضالشم قلماظـؼقىموجفماالجؿؿوعمبداؼيم
مدورةمتؽقنمأنمومتينم،ماٌؼؾؾيماٌرحؾيممعطؾقبيمحققؼيما:ؾسموؼؽلؾقنمجدؼدامدعًومؼضكقن
 . اظـؼوبلمظؾعؿؾموإضوصيمعقصؼي

موإماظؼودعي،ماظػذلةمما:ؾسمععمػؿءطوسمؼقاصؾقنماظذؼـماظؼداعكمظؾزعالءماظشؽرماظـؼقىمطؿوموجف
مضدعقهمعومسؾكماالغؿكوبوتممؼقصؼقامملماظذؼـمواظزعالءماظلوبؼماظـؼقىمرذقانمضقوءماألدؿوذماظزعقؾ
 .. اظلوبؼيماظػذلةمخالل

ماظعؿقعقيماىؿعقيمأسضوءمزـمحلـمسـدماىددما:ؾسمأسضوءموقعمؼؽقنمأنمؼؿؿينماغفمضالشموأطد
مخدعيمػدصفؿمؼؽقنموأنماٌمدلل،مبوظطوبعمسؿؾفؿمؼؿلؿموأنموسقيمبطرؼؼيمسؿؾفؿمؼؾدءواموانمبفؿ

ماظصقػقنيمقعمترضلماظيتمبوظصقرةماظعؿؾمظقكرجماىفقدمتؿضوصرموأنمتػرضيمبالماظعؿقعقيماىؿعقي
مواظعؿؾمظؾزعالءماًدعوتمتؼدؼؿمػقمعومبؼدرماٌـوصىمظقسما:ؾسمػدفمأنماىؿقعمؼعرفمأنمو‧ى
 .اٌؿزاؼدةمٌشوطؾامحؾمسؾك

مسؾكماظؿـوصسمؼؽقنموان..مماظؿقاصؼمعـمضدرمبلطدلمواظؾفونماٌؽؿىمػقؽيمتشؽقؾمؼؿؿمأنماظـؼقىمومتين
مخوصيماىؿقعمإمؼصؾمأنم‧ىماظؽؾرلماٌعينموػذا..ماٌـوصىمسؾكموظقسماظعوعيماٌصؾقيمهؼقؼ
مرابطمػقم‧ؿعـوماظذيمأنمؿقعاىمؼعرفمأنماالجؿؿوعمػذامعـماشلدفمطونموظذظؽماظعؿقعقي،ماىؿعقي
 .اٌغؾؼيماظغرفمخورجموعقضقسلمإغلوغل

معـمسددما‡ذمايوظقيماظدورةمصكمخالشلومعـماظعؿؾمدقؿؿماظيتماظؾفونمأزلوءما:ؾسمحددمأنموبعد
 :عـفوماظؼرارات

معـمضدرمأطدلمظؿقؼقؼمواظؾفونماٌؽؿىمػقؽيمتشؽقؾمحقلما:ؾسمأسضوءمبنيماٌشووراتمادؿؿرار  -  
 ا:ؾسمأسضوءمقعمبنيمؿقاصؼاظ

مواظـؼوبقنيماظـؼؾوءمودسقةمعورس31مؼقمماظصقػقنيمغؼوبيمإلغشوءمواظلؾعنيماظرابعمبوظعقدماالحؿػول    -
ماظقظل،موممدوحمسورف،موجاللمادم‣ؿدمعؽرمماألدوتذةموعـفؿماٌـودؾي،مػذهميضقرماظلوبؼني
مرذقانموضقوء مذؾوغيمو‣ؿدماظرحقؿمسؾدمولماظزعالءمؿتضماالحؿػوظقيمإلسدادمىـيمتشؽقؾمومت.
 . ‣ؿدماظلعقدمأبقمومطوعؾمو‣ؿقد

مأبرؼؾم4ماظلؾًمعـماسؿؾورًاموذظؽماظعوممػذامؼشذلطقامملمظؾذؼـماظعالجمعشروعمماالذذلاكمبوبمصؿح   - 
 .واحدمأدؾقعموٌدة
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موماظؿقرؼرمرؤدوءموماٌـؿكؾنيماظعؿقعقيمواىؿعقوتماظصقػمإداراتم•وظسموأسضوءمورؤدوءماظلوبؼني
مرابطيمأسضوءمعـماٌفـيموذققخم،ماالخرلةماالغؿكوبوتمماظـؼوبيم•ؾسمظعضقؼيماٌرذقنيماظزعالء
 .اظعؿقعقيماىؿعقيمأسضوءماظزعالءموماظزعقالتموماظرواد

 رهنٞو ٕٞئخ ٍنزت ٗجلبُ ّقبثخ اىًسفٞني ثبىز٘افق يف أخ٘اء ٗظٝخ
م ماالثـني مؼقم ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس مضالش،مم6/4/2015سؼد ماظـؼقىم قل مبرئودي ماظـوغل اجؿؿوسف

موولم معرلي، موخوظد مصؽري، موحـون مثوبً، موسالء م‣ؿقد، موطورم مزطرؼو، محومت ماألدوتذة وحضره
سؾداظرحقؿ،موخوظدماظؾؾشل،موأدوعيمداود،مو‣ؿدمذؾوغف،موإبراػقؿمأبقطقؾف،موأبقاظلعقدم‣ؿد،مو‣ؿقدم

مطوعؾم.
مؾكمتشؽقؾمػقؽيماٌؽؿىمواظؾفونمسؾكماظـققماظؿوظل:ومتمخاللماالجؿؿوعماظؿقاصؼمس

مأوال:ممػقؽيماٌؽؿى
م%موطقؾماظـؼوبيمورئقسمىـيماظؼقدم$ممممممماألدؿوذ/ممخوظدمعرليممممممممممممممممممممممممممممم
ماألدؿوذ/مخوظدماظؾؾشكمممممممممممممممممممممممممممممم%وطقؾماظـؼوبيمظؾقرؼوتمواظؿلقؼوت$ممممم
م%اظلؽرترلماظعومم$ممممممممولمسؾدماظرحقؿمممممممممممممماألدؿوذ/ممممم
ماألدؿوذ/م‣ؿدمذؾوغيمممممممممممممممممممممممممممممممم%أعنيماظصـدوق،مورئقسمىـيمتـؿقيماٌقارد$مممم

مثوغقو:متشؽقؾماظؾفونمطؿومؼؾكم:
م%رئقسمىـيماظشؽقنماظعربقيمواًورجقي$ممماألدؿوذ/محومتمزطرؼوممممممممممممممم
م%رئقسمىـيماٌعوذوت،مورئقسمػقؽيماظؿلدؼىم$مممماألدؿوذ/مسالءمثوبًممممممممممممممم
ماألدؿوذ/مطورمم‣ؿقدمممممممممم%رئقسمىـيتماظؿشرؼعوت،مواظؿكطقطمواٌؿوبعي،موسضقمىـيماظؿلقؼوت$ممممم
م%مرئقسمىـيماظـشوطم،موسضقمىـيماظؼقد$ممماالدؿوذ/مإبراػقؿمأبقطقؾفممممممم
مرئقسمىـيماظرسوؼيماإلجؿؿوسقيم%اظعالجموايٍمواظعؿرة$م%ممؿوذ/مأدوعفمداودممممممممممماألدممممم
م%رئقسمىـيمتطقؼرماٌفـيمواظؿدرؼى،مودؽرترلمسوممعلوسد$ماألدؿوذ/محـونمصؽريمممممممممممممممم
مأبقاظلعقدم‣ؿدممممم موأعنيماظماألدؿوذ/م صـدوقم%رئقسمىـيماإلدؽونمواٌشروسوت،موسضقمىـيماظؼقد،

ماٌلوسدم$
مواظؿلقؼوت،ممممم مواٌؿوبعي، ماظؿكطقط مىـيت ماظـؼوصقي،وسضق ماظؾفـي م%رئقس م م م مطوعؾ م‣ؿقد ماألدؿوذ/

مواظلؽرترلماظعومماٌلوسد$
مممـؾكم•ؾسماظـؼوبيمصكمصـدوقماظؿؽوصؾ:مممم
مرئقلومظؾصـدوقممممماألدؿوذ/م قكمضالشمممممممممممممممممممممممم
مرؼومممممممممممممممممممممممممـؾم•ؾسماظـؼوبيمماظصـدوقاألدؿوذم/محومتمزطممممم
ماألدؿوذم/مأدوعفمداودمممممممممممممممممممممممممـؾم•ؾسماظـؼوبيمماظصـدوقممممم

 
 
 

 

ماظػؽوتمطؾمسضقؼيمصقيمدإلسؿؿومواظرؼوضيماظشؾوبموزؼرماظعزؼزمسؾدمخوظدماٌفـدسمإماظشؽرمتقجقف    -
 .اظصقػقنيمعـماٌلؿــوة

ماٌلؿشورمعـمضدػؿوماٌرصقسيماظؼضقيممإبراػقؿموتفوغلمدرحونم•ديماظزعقؾنيمععماظؿضوعـ    
 .سـفؿوماظدصوعمػقؽيمماظـؼوبيموعشورطي.مماظلوبؼماظعدلموزؼرمايؿقدمسؾدمسودل

ماظشفقدةمأدرةمبزؼورةمضالشم قلماظـؼقىمبرئوديماظعؿقعقيمواىؿعقيما:ؾسمعـموصدمضقومم-    
 .الدؿشفودػوماألولماظذطريممبـودؾيماظؼودمماألحدمؼقمماٌـقصقيممبقوصظيمبؼرؼؿفوماذرفمعقودةماظصقػقي

م.اٌصرؼيماظصقوصيمذفداءمأرواحمسؾلمحدادًامدضقؼيمواظـؼقىما:ؾسمأسضوءموضػماالجؿؿوعمغفوؼيمو
ح ٝؿٗؼ اىًسفٞني ّقٞت  

ّ
   انؽف ٍٞبظح اىهٖٞعح أقؽ

مألدرةماظصقػقنيمغؼوبيم،درع$2015عورس29ماألحد%مؼقمم،مضالشم قكم،ماظصقػقنيمغؼقىمأػدى
م،متغطقؿفومأثـوءماظرأسمصكمغورىمبطؾؼمُأدؿشفدتماظؿكمبوظددؿقرماظصقػقيم،مأذرفمعقودةماظشفقدة
مصكموذظؽم،ماٌفـيمخدعيمأجؾمعـموتضققوتفومظدورػوم،تؼدؼراماٌوضلماظعوم"مسلسمسني"مألحداث
 األو.ماظلـقؼيمذطراػومإحقوء

ماظزؼورةمخاللمذظؽمجوء ماىؿعقيمأسضوءمعـموسددم،ماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمعـموصدمبفومضومماظؿكم
ممبقوصظيماظؾوجقرمٌرطزماظؿوبعي"مإدطـفو"مبؼرؼيمرأدفومعلؼطمصكمعقودةماظشفقدةمُأدرةمعـزلمإماظعؿقعقي،
 . اٌـقصقي

مىقؾممتـؿؿكموأنم،مصقػقيمتؽقنمأنمصكمحؼفومإغؿزسًمعقودةمأنم،مظصقػقنيامغؼقىم،مضالشم قكموأطد
مأبـوءمعـموعصوبمذفقدمطؾموحؼموحؼفومالتـلكمعقودةمأنمسؾكمعشدد′ام،ماظصقػقنيمذؾوبمعـمجلقر
 رضؾؿـومصكماٌفـي

مموتؼدمضدعً،متور فومرقالماظصقوصيمأنمإممبـزشلو،معقودةموواظدةمبقاظد،مظؼوئفمخاللمضالشموأذور
ممضوئالماٌفـي،مأبـوءمعـماظشفداءمسشرات مظؽكمبوظؿقؼقؼوتماإلدراعمصكمجفدمطؾمودـؾذلمابـؿـو،معقودة:
 0ضؾؾؽؿمؼطؿؽـ
مٌقودةمجراصقيتمبردؿمماظصقوصي،معفـيمسـمظؾدصوعمضقػمأبقمايلقـكمىـيمضوعًماآلخرماىوغىموسؾك
  .اظصقػقنيمغؼوبيمارجدمسؾكموضعفمدؾؼماظذىماىراصقؿكمعـؾمعـزشلو،مجدارمسؾكموضعفممت

م .بوظريمشلومواظدسوءماظػوهي،موضراءةم،ماظعوئؾيممبؼوبرماذرفمعقودةمضدلمبزؼورةمزؼورتفماظقصدموإخؿؿؿ
 ئّهبئٖب ػيٚ ػبٍب   57 ٍؽٗؼ مبْبقجخ اىْقبثخ اززفبىٞخ

مسؾكمسوعًوم74معرورممبـودؾيماحؿػواًلم2015معورسم31ماظـالثوءمعلوءمعـماظلوبعيمصكماظصقػقنيمغؼوبيمأضوعً
ماظصقػقنيمغؼقىمووجفم،$م2015معورسم31م–م1941معورس31%ماظـؼوبيمإغشوء ماظدسقةما:ؾسمأسضوءموم
مرذقانمضقوءم،ماظقظلمممدوحم،مسورفمجاللم،مادم‣ؿدمعؽرم%مظؾـؼؾوء ماظـؼوبيم•وظسموأسضوء$
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موماظؿقرؼرمرؤدوءموماٌـؿكؾنيماظعؿقعقيمواىؿعقوتماظصقػمإداراتم•وظسموأسضوءمورؤدوءماظلوبؼني
مرابطيمأسضوءمعـماٌفـيموذققخم،ماالخرلةماالغؿكوبوتمماظـؼوبيم•ؾسمظعضقؼيماٌرذقنيماظزعالء
 .اظعؿقعقيماىؿعقيمأسضوءماظزعالءموماظزعقالتموماظرواد

 رهنٞو ٕٞئخ ٍنزت ٗجلبُ ّقبثخ اىًسفٞني ثبىز٘افق يف أخ٘اء ٗظٝخ
م ماالثـني مؼقم ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس مضالش،مم6/4/2015سؼد ماظـؼقىم قل مبرئودي ماظـوغل اجؿؿوسف

موولم معرلي، موخوظد مصؽري، موحـون مثوبً، موسالء م‣ؿقد، موطورم مزطرؼو، محومت ماألدوتذة وحضره
سؾداظرحقؿ،موخوظدماظؾؾشل،موأدوعيمداود،مو‣ؿدمذؾوغف،موإبراػقؿمأبقطقؾف،موأبقاظلعقدم‣ؿد،مو‣ؿقدم

مطوعؾم.
مؾكمتشؽقؾمػقؽيماٌؽؿىمواظؾفونمسؾكماظـققماظؿوظل:ومتمخاللماالجؿؿوعماظؿقاصؼمس

مأوال:ممػقؽيماٌؽؿى
م%موطقؾماظـؼوبيمورئقسمىـيماظؼقدم$ممممممماألدؿوذ/ممخوظدمعرليممممممممممممممممممممممممممممم
ماألدؿوذ/مخوظدماظؾؾشكمممممممممممممممممممممممممممممم%وطقؾماظـؼوبيمظؾقرؼوتمواظؿلقؼوت$ممممم
م%اظلؽرترلماظعومم$ممممممممولمسؾدماظرحقؿمممممممممممممماألدؿوذ/ممممم
ماألدؿوذ/م‣ؿدمذؾوغيمممممممممممممممممممممممممممممممم%أعنيماظصـدوق،مورئقسمىـيمتـؿقيماٌقارد$مممم

مثوغقو:متشؽقؾماظؾفونمطؿومؼؾكم:
م%رئقسمىـيماظشؽقنماظعربقيمواًورجقي$ممماألدؿوذ/محومتمزطرؼوممممممممممممممم
م%رئقسمىـيماٌعوذوت،مورئقسمػقؽيماظؿلدؼىم$مممماألدؿوذ/مسالءمثوبًممممممممممممممم
ماألدؿوذ/مطورمم‣ؿقدمممممممممم%رئقسمىـيتماظؿشرؼعوت،مواظؿكطقطمواٌؿوبعي،موسضقمىـيماظؿلقؼوت$ممممم
م%مرئقسمىـيماظـشوطم،موسضقمىـيماظؼقد$ممماالدؿوذ/مإبراػقؿمأبقطقؾفممممممم
مرئقسمىـيماظرسوؼيماإلجؿؿوسقيم%اظعالجموايٍمواظعؿرة$م%ممؿوذ/مأدوعفمداودممممممممممماألدممممم
م%رئقسمىـيمتطقؼرماٌفـيمواظؿدرؼى،مودؽرترلمسوممعلوسد$ماألدؿوذ/محـونمصؽريمممممممممممممممم
مأبقاظلعقدم‣ؿدممممم موأعنيماظماألدؿوذ/م صـدوقم%رئقسمىـيماإلدؽونمواٌشروسوت،موسضقمىـيماظؼقد،

ماٌلوسدم$
مواظؿلقؼوت،ممممم مواٌؿوبعي، ماظؿكطقط مىـيت ماظـؼوصقي،وسضق ماظؾفـي م%رئقس م م م مطوعؾ م‣ؿقد ماألدؿوذ/

مواظلؽرترلماظعومماٌلوسد$
مممـؾكم•ؾسماظـؼوبيمصكمصـدوقماظؿؽوصؾ:مممم
مرئقلومظؾصـدوقممممماألدؿوذ/م قكمضالشمممممممممممممممممممممممم
مرؼومممممممممممممممممممممممممـؾم•ؾسماظـؼوبيمماظصـدوقاألدؿوذم/محومتمزطممممم
ماألدؿوذم/مأدوعفمداودمممممممممممممممممممممممممـؾم•ؾسماظـؼوبيمماظصـدوقممممم
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ماتػؼما ماجملؾقدنيمصكمطؿو ماظلفقنمظؿفؿقعمطؾماظزعالء مٌصؾقي مبطؾىمآخر يوضرونمسؾكماظؿؼدم
عؽونمواحدمحؿكمؼلفؾمعؿوبعيمأوضوسفؿموتؼدؼؿماظرسوؼيماٌعقشقيمواظصققيمشلؿمعـمجوغىماظـؼوبيم.مطؿوم

مدقؿؿمتؼدؼؿمرؾىمثوظٌمظؾؿصؾقيمظؿقلنيمأوضوعمقعماظزعالءمواظقضقفمسؾكمأدؾوبمذؽقاػؿم
ؿؿعقنمسؼدمظؼوءمععماظؾقاءم•ديمسؾدماظغػورموزؼرماظداخؾقي،م†صقصمذؽووىموردتمطؿوم‟ٌما:

ماظذؼـم‧رىم ماظزعالء مأدر مظـ ماظدوظي مأعـ مرئقسمحرسمغقوبي م مشوٍ م‣ؿد متعرضماظعؼقد محقل ظؾـؼوبي
ماظؿقؼقؼمععفؿمبوظـقوبيمواحؿفوزمبعضفؿمظػذلاتمدونموجفمحؼ.

م ماظداخؾقي مبطؾؾنيمظقزؼر متؼدعًماظـؼوبي مظؾزعقؾمطؿو مجراحي مإجراء معـمأجؾ ماظلفقن ورئقسمعصؾقي
مظؾؽشػمسؾقفمعـمجوغىمرؾقىماظلفـمبؾقؿونمررهمطؿوممتمتؼدؼؿمرؾىمآخرم ػوغلمصالحماظدؼـموصؼو
ماظـؼقىم معـمضؾؾماظلقد مورؾىماظؿصرؼحمبزؼورتفؿ ماظعؼربمصقرا، ظـؼؾماظزعقؾمحلـماظؼؾوغلمعـمدفـ

مكماظطؾقعي.وأسضوءم•ؾسماظـؼوبيمظالرالعمسؾكمأوضوسفؿمسؾ
ماظزعالءم محؼقق مظضؿون ماالجراءات مقع مدؿؿكذ ماظـؼوبي مأن ماظؾؼوء مخالل ماظصقػقني مغؼقى وأطد
اجملؾقدنيموهلنيمأوضوسفؿمواظؿصديمظالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلوم،موأطدمضالشمإنماظـؼوبيمدؿؽقنم

مسـ متؿقاغك موظـ مجوغؾفؿ معـ مذؽووى مأي مسؾك مظؾقضقف ماظزعالء مأدر معع مدائؿ متقاصؾ ادؿعودةممسؾك
مععفؿم ماظؿعوعؾ محقل مخطي مووضع ماظزعالء معؾػوت مظدرادي مايرؼوت مظؾفـي مصرصي معـح مروظؾو حؼقضفؿ

مواالدؿعوغيمبػرؼؼمضوغقغلمععوونمظؾشؽقنماظؼوغقغقيمبوظـؼوبيمظؾؿدخؾممضضوؼوػؿ.
ماظعوعنيم مخالل ماظـؼوبي مظدور مادؿؽؿوال ماظزعالء مدسؿ مدؿقاصؾ مايرؼوت مىـي مإن ماظؾؾشل، مخوظد وضول

مواظؾـوءمسؾكماًطقاتماظلوبؼي،مبـوءما ماظزعالء، ٌوضقني،مواغفم‧ريمحوظقوموضعمخطيمظؾؿعوعؾمععمضضوؼو
سؾكمعؾػمطوعؾممتمإسدادهمعـماظشؽقنماظؼوغقغقيمبوظـؼوبي،مالصؿومإمانمغؼوبيماظصقػقنيمدؿؿعوعؾم‟زمم

مععماظشؽووىماظقاردةمشلومحقلماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلوماظزعالء.مم
 كبثقخ اىزف٘  اىًسفٜ ٗاجل٘ائؿ اخلبيخر ثبة اىزقعً دلفز

مظؾؿػققماٌفين، م قلمضالشمغؼقىماظصقػقنيممتشفقعًو م/ ماألدؿوذ ماظصقػقنيمبرئودي م•ؾسمغؼوبي ضرر
م مسـمسوم ماظصقػقي مأصضؾماألسؿول ماظصقػلمالخؿقور ماظؿػقق معلوبؼي متؽرؼؿمم2014تـظقؿ ،سؾلمأنمؼؿؿ

ماٌؿػقضنيممحػؾمطؾرلمبوظـؼوبي.
،وؼؿؿمتلؾقؿمم2015عوؼقمم11،وحؿكماالثـنيمم2015ابرؼؾمم20وتؼررمصؿحمبوبماظؿؼدممظؾؿلوبؼيمعـماالثـنيمم

ماألسؿولماًوصيمبوظزعالءماٌؿؼدعنيممبؼرماظـؼوبيمم.
مأصرعممعلوبؼيماىقائزماًوصيمم01صرسًوممعلوبؼيماظؿػققماظصقػلم،وم11وتشؿؾماٌلوبؼيم

مصقػلعلوبؼيماظؿػققماظم-أواًلم:م
متشؿؾماٌلوبؼيماظػروعماآلتقيم:

 
 
 

 

ماألدؿوذم/محومتمزطرؼومممممممممممممممممممممممممسضقمىـيماظطؾوسيمممم
متشؽقؾمىـيماظؼقدماإلدؿؽـوصقيم:مممم
مواألدؿوذ/محومتمزطرؼممممم
ماألدؿوذ/م‣ؿدمذؾوغفمممم
مظؾؿودةم%مممم مضوغقنماظـؼوبيمرضؿم%م80تشؽقؾمػقؽيماظؿقؼقؼموصؼو $معـم36،مواٌودةم%1970$مظلـيمم76$معـم

مبشلنمتـظقؿماظصقوصيمم:م1996$مظلـيم96ضوغقنمرضؿم%
ماألدؿوذ/مخوظدمعرليممممممممممممممممممممممممممممم%وطقؾماظـؼوبي$ممرئقلًومممم
مولمسؾدماظرحقؿممممممممممممممم%اظلؽرترلماظعوم$مسضقًاماألدؿوذم/مممم
مظؾؿودةم%مممم مضوغقنماظـؼوبيمرضؿم%م81تشؽقؾمػقؽيماظؿلدؼىموصؼو معـم مظلـيمم$76 مواٌودةم$1970% $معـم37،

مبشلنمتـظقؿماظصقوصيمم:م1996$مظلـيم96ضوغقنمرضؿم%
مرئقلًومماألدؿوذ/مسالءمثوبًمممممممممممممممممممممممممممممم
ماألدؿوذم/محـونمصؽرىممممممممممممممممممممممممسضقًامممم
ماألدؿوذم/م‣ؿقدمطوعؾممممممممممممممممممممممسضقًاممممم

أطدم•ؾسماظـؼوبيمأنمتشؽقؾمػقؽيماٌؽؿىمواظؾفونممتمبؿقاصؼمطوعؾمبنيماظـؼقىموطؾماألسضوءمدونم
وقعماألسضوءمحرصفؿماظؽوعؾمخالصوتمأومصراسوتمت‰ذطر،موودطمأجقاءمودؼيموا‧وبقيم..موأطدماظـؼقىم

مأطدم مطؿو ماظصقػقي، مرؿقحوتموعطوظىموحؼققماىؿوسي مظؿقؼقؼ ماظروحماال‧وبقي مػذه سؾكمادؿؿرار
مسؾكماظعؿؾماىؿوسكمواٌمدلك،م مواظؿلطقد ماظروحمصكمطؾماظؼضوؼو مػذه مادؿؿرار اظـؼقىمسؾكمضرورة

مواٌلؽقظقيماظؿضوعـقيمبنيمقعمأسضوءما:ؾس.
 ؼئٞف جلْخ احلؽٝبد ٗأػُبء ثبجمليف ٝيزقُ٘ شلثيني ألقؽ اىؿٍالء احملج٘قنيّقٞت اىًسفٞني ٗ

اظؿؼكم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيموخوظدماظؾؾشلموطقؾماظـؼوبيمورئقسمىـيمايرؼوتمواظزعقالنم‣ؿقدم
مبؿـؾنيمسـمأدرماظصقػقنيماجملؾقدنيمم$،9/4/2015%بؿورؼخمسضقيما:ؾسم‣ؿدطوعؾموأبقاظلعقدم
ؾقفؿمسؾكمذعيمضضوؼو،مظؾقضقفمسؾكمأوضوعماظزعالءموأػؿمعطوظؾفؿمو‟ٌمدؾؾمتدخؾماظـؼوبيمواٌؼؾقضمس

معـم ماظعدؼد معـ ماجملؾقدني ماظزعالء مممـؾق ماذؿؽك ماظؾؼوء موخالل م. مأوضوسفؿ موهلني مضضوؼوػؿ
ماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلومخاللموجقدػؿمبويؾس.
ماظؿؼدممبطؾىمظؾـوئىمواتػؼما:ؿؿعقنمسؾكما�وذمسددمعـماالجراءاتمظ ؿقلنيمأوضوعماظزعالءمأوشلو

مظـؼؾم معصؾقيماظلفقن، موعدؼر مسؾدماظغػور، ماظؾقاءم•ديم ماظداخؾقي مووزؼر اظعومماٌلؿشورمػشوممبرطوت،
اظزعالءماظصقػقنيماجملؾقدنيمبلفـماظعؼربمإمدفـم"عزرسيمرره"موذظؽمبعدمورودمذؽووىمحقلم

مدقءمأوضوسفؿمبــم"اظعؼرب".
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ماتػؼما ماجملؾقدنيمصكمطؿو ماظلفقنمظؿفؿقعمطؾماظزعالء مٌصؾقي مبطؾىمآخر يوضرونمسؾكماظؿؼدم
عؽونمواحدمحؿكمؼلفؾمعؿوبعيمأوضوسفؿموتؼدؼؿماظرسوؼيماٌعقشقيمواظصققيمشلؿمعـمجوغىماظـؼوبيم.مطؿوم

مدقؿؿمتؼدؼؿمرؾىمثوظٌمظؾؿصؾقيمظؿقلنيمأوضوعمقعماظزعالءمواظقضقفمسؾكمأدؾوبمذؽقاػؿم
ؿؿعقنمسؼدمظؼوءمععماظؾقاءم•ديمسؾدماظغػورموزؼرماظداخؾقي،م†صقصمذؽووىموردتمطؿوم‟ٌما:

ماظذؼـم‧رىم ماظزعالء مأدر مظـ ماظدوظي مأعـ مرئقسمحرسمغقوبي م مشوٍ م‣ؿد متعرضماظعؼقد محقل ظؾـؼوبي
ماظؿقؼقؼمععفؿمبوظـقوبيمواحؿفوزمبعضفؿمظػذلاتمدونموجفمحؼ.

م ماظداخؾقي مبطؾؾنيمظقزؼر متؼدعًماظـؼوبي مظؾزعقؾمطؿو مجراحي مإجراء معـمأجؾ ماظلفقن ورئقسمعصؾقي
مظؾؽشػمسؾقفمعـمجوغىمرؾقىماظلفـمبؾقؿونمررهمطؿوممتمتؼدؼؿمرؾىمآخرم ػوغلمصالحماظدؼـموصؼو
ماظـؼقىم معـمضؾؾماظلقد مورؾىماظؿصرؼحمبزؼورتفؿ ماظعؼربمصقرا، ظـؼؾماظزعقؾمحلـماظؼؾوغلمعـمدفـ

مكماظطؾقعي.وأسضوءم•ؾسماظـؼوبيمظالرالعمسؾكمأوضوسفؿمسؾ
ماظزعالءم محؼقق مظضؿون ماالجراءات مقع مدؿؿكذ ماظـؼوبي مأن ماظؾؼوء مخالل ماظصقػقني مغؼقى وأطد
اجملؾقدنيموهلنيمأوضوسفؿمواظؿصديمظالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلوم،موأطدمضالشمإنماظـؼوبيمدؿؽقنم

مسـ متؿقاغك موظـ مجوغؾفؿ معـ مذؽووى مأي مسؾك مظؾقضقف ماظزعالء مأدر معع مدائؿ متقاصؾ ادؿعودةممسؾك
مععفؿم ماظؿعوعؾ محقل مخطي مووضع ماظزعالء معؾػوت مظدرادي مايرؼوت مظؾفـي مصرصي معـح مروظؾو حؼقضفؿ

مواالدؿعوغيمبػرؼؼمضوغقغلمععوونمظؾشؽقنماظؼوغقغقيمبوظـؼوبيمظؾؿدخؾممضضوؼوػؿ.
ماظعوعنيم مخالل ماظـؼوبي مظدور مادؿؽؿوال ماظزعالء مدسؿ مدؿقاصؾ مايرؼوت مىـي مإن ماظؾؾشل، مخوظد وضول

مواظؾـوءمسؾكماًطقاتماظلوبؼي،مبـوءما ماظزعالء، ٌوضقني،مواغفم‧ريمحوظقوموضعمخطيمظؾؿعوعؾمععمضضوؼو
سؾكمعؾػمطوعؾممتمإسدادهمعـماظشؽقنماظؼوغقغقيمبوظـؼوبي،مالصؿومإمانمغؼوبيماظصقػقنيمدؿؿعوعؾم‟زمم

مععماظشؽووىماظقاردةمشلومحقلماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلوماظزعالء.مم
 كبثقخ اىزف٘  اىًسفٜ ٗاجل٘ائؿ اخلبيخر ثبة اىزقعً دلفز

مظؾؿػققماٌفين، م قلمضالشمغؼقىماظصقػقنيممتشفقعًو م/ ماألدؿوذ ماظصقػقنيمبرئودي م•ؾسمغؼوبي ضرر
م مسـمسوم ماظصقػقي مأصضؾماألسؿول ماظصقػلمالخؿقور ماظؿػقق معلوبؼي متؽرؼؿمم2014تـظقؿ ،سؾلمأنمؼؿؿ

ماٌؿػقضنيممحػؾمطؾرلمبوظـؼوبي.
،وؼؿؿمتلؾقؿمم2015عوؼقمم11،وحؿكماالثـنيمم2015ابرؼؾمم20وتؼررمصؿحمبوبماظؿؼدممظؾؿلوبؼيمعـماالثـنيمم

ماألسؿولماًوصيمبوظزعالءماٌؿؼدعنيممبؼرماظـؼوبيمم.
مأصرعممعلوبؼيماىقائزماًوصيمم01صرسًوممعلوبؼيماظؿػققماظصقػلم،وم11وتشؿؾماٌلوبؼيم

مصقػلعلوبؼيماظؿػققماظم-أواًلم:م
متشؿؾماٌلوبؼيماظػروعماآلتقيم:
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ماألدؿوذم/محومتمزطرؼومممممممممممممممممممممممممسضقمىـيماظطؾوسيمممم
متشؽقؾمىـيماظؼقدماإلدؿؽـوصقيم:مممم
مواألدؿوذ/محومتمزطرؼممممم
ماألدؿوذ/م‣ؿدمذؾوغفمممم
مظؾؿودةم%مممم مضوغقنماظـؼوبيمرضؿم%م80تشؽقؾمػقؽيماظؿقؼقؼموصؼو $معـم36،مواٌودةم%1970$مظلـيمم76$معـم

مبشلنمتـظقؿماظصقوصيمم:م1996$مظلـيم96ضوغقنمرضؿم%
ماألدؿوذ/مخوظدمعرليممممممممممممممممممممممممممممم%وطقؾماظـؼوبي$ممرئقلًومممم
مولمسؾدماظرحقؿممممممممممممممم%اظلؽرترلماظعوم$مسضقًاماألدؿوذم/مممم
مظؾؿودةم%مممم مضوغقنماظـؼوبيمرضؿم%م81تشؽقؾمػقؽيماظؿلدؼىموصؼو معـم مظلـيمم$76 مواٌودةم$1970% $معـم37،

مبشلنمتـظقؿماظصقوصيمم:م1996$مظلـيم96ضوغقنمرضؿم%
مرئقلًومماألدؿوذ/مسالءمثوبًمممممممممممممممممممممممممممممم
ماألدؿوذم/محـونمصؽرىممممممممممممممممممممممممسضقًامممم
ماألدؿوذم/م‣ؿقدمطوعؾممممممممممممممممممممممسضقًاممممم

أطدم•ؾسماظـؼوبيمأنمتشؽقؾمػقؽيماٌؽؿىمواظؾفونممتمبؿقاصؼمطوعؾمبنيماظـؼقىموطؾماألسضوءمدونم
وقعماألسضوءمحرصفؿماظؽوعؾمخالصوتمأومصراسوتمت‰ذطر،موودطمأجقاءمودؼيموا‧وبقيم..موأطدماظـؼقىم

مأطدم مطؿو ماظصقػقي، مرؿقحوتموعطوظىموحؼققماىؿوسي مظؿقؼقؼ ماظروحماال‧وبقي مػذه سؾكمادؿؿرار
مسؾكماظعؿؾماىؿوسكمواٌمدلك،م مواظؿلطقد ماظروحمصكمطؾماظؼضوؼو مػذه مادؿؿرار اظـؼقىمسؾكمضرورة

مواٌلؽقظقيماظؿضوعـقيمبنيمقعمأسضوءما:ؾس.
 ؼئٞف جلْخ احلؽٝبد ٗأػُبء ثبجمليف ٝيزقُ٘ شلثيني ألقؽ اىؿٍالء احملج٘قنيّقٞت اىًسفٞني ٗ

اظؿؼكم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيموخوظدماظؾؾشلموطقؾماظـؼوبيمورئقسمىـيمايرؼوتمواظزعقالنم‣ؿقدم
مبؿـؾنيمسـمأدرماظصقػقنيماجملؾقدنيمم$،9/4/2015%بؿورؼخمسضقيما:ؾسم‣ؿدطوعؾموأبقاظلعقدم
ؾقفؿمسؾكمذعيمضضوؼو،مظؾقضقفمسؾكمأوضوعماظزعالءموأػؿمعطوظؾفؿمو‟ٌمدؾؾمتدخؾماظـؼوبيمواٌؼؾقضمس

معـم ماظعدؼد معـ ماجملؾقدني ماظزعالء مممـؾق ماذؿؽك ماظؾؼوء موخالل م. مأوضوسفؿ موهلني مضضوؼوػؿ
ماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلومخاللموجقدػؿمبويؾس.
ماظؿؼدممبطؾىمظؾـوئىمواتػؼما:ؿؿعقنمسؾكما�وذمسددمعـماالجراءاتمظ ؿقلنيمأوضوعماظزعالءمأوشلو

مظـؼؾم معصؾقيماظلفقن، موعدؼر مسؾدماظغػور، ماظؾقاءم•ديم ماظداخؾقي مووزؼر اظعومماٌلؿشورمػشوممبرطوت،
اظزعالءماظصقػقنيماجملؾقدنيمبلفـماظعؼربمإمدفـم"عزرسيمرره"موذظؽمبعدمورودمذؽووىمحقلم

مدقءمأوضوسفؿمبــم"اظعؼرب".



 

مع-2 مىـيمؼشذلطمأنمؼؽقنماٌؿؼدم مأو ممبفؾسماظـؼوبي م′ مؼؽقنمسضقا موأال ماظلـقيم.. مظالذذلاك م′ لددا
مظؼوغقنماظـؼوبيمخاللماظلـقاتماظـالثماظلوبؼيم م′ اظؿقؽقؿم..موأالمؼؽقنمضدموضعًمسؾقفمسؼقبيمتلدؼؾقيمرؾؼو

مسؾكمتؼدعفمظؾؿلوبؼيم.
مؼـوؼ-3 مبنيمأول ماظػذلة مغشرتمخالل مضد مظؾؿؿلوبؼ ماٌؼدعي ماٌودة متؽقن مأن مؼشذلط م2014ر وحؿكمم

مآخرمػذهمم2014دؼلؿدلم مبؿغطقيمعقضقعمواحدمؼعؿدمبؿورؼخمغشر موصكمحوظيماٌقادماٌؿؿوبعيماًوصي ..
ماٌقادم.

الم‧قزمظؾؿؿلوبؼمأنمؼؿؼدممإمأطـرمعـمصرسنيمعـمصروعماٌلوبؼيماظقاحدةم..موالم‧قزماظؿؼدممبـػسم-4
ماظعؿؾمألطـرمعـمصرعم.

ماألسؿولماٌؼ-5 متؽقن مأومؼشذلطمأن مايزبقي مأو ماظؼقعقي مغشرتممإحدىماظصقػماٌصرؼي مضد دعي
موؼصدرػوم ماظيتم1ؾؽفو ماظصقػماألجـؾقي مأو مبذلخقصمعـما:ؾسماألسؾكمظؾصقوصي ماظصودرة اًوصي

معصرؼقنموورىمرؾوسؿفوممعصرمأومبـؿفوموطوظيمأغؾوءماظشرقماألودطم.
..موأالمتـطقيمسؾكمأظػوزمأومععونمتؿـوضضممؼشذلطمأنمتؾؿزمماٌودةماٌؼدعيممبقـوقماظشرفماظصقػل-6

مععمعومؼـصمسؾقفماٌقـوقم.
مجـقفوم′مم40ؼلقىماٌؿؼدممظؾػرعمأوماىوئزةمادؿؿورةماذذلاكمعـمدؽرتورؼيماظـؼوبيممبوظدورماالولمعؼوبؾم-7
ػمأسؿولم..موتؼدمممعؾم4المؼزؼدمسددماألسؿولماظيتمؼشذلكمبفوماٌؿلوبؼمماظػرعمأوماىوئزةمسؾكم-8

مصقرمعـمطؾمسؿؾمعؽؿقبيمبوظؽؿؾققترموالمهؿؾمادؿماجملررمأومجرؼدتفم.م4بفمأصؾموم
معـمأسدادماظصقػموؼؼدمماٌؿلوبؼقنم-9 م′ ؼرصؼماٌؿؼدعقنمظؾؿلوبؼممصرعماإلخراجماظصقػلمغلكو

موؼؼدعقنموععفؿماظصقػققنم مععمأصقلماظصقر معـماظصقػماظيتمغشرتماظصقر م′ مغلكو مصرعماظؿصقؼر
مؾوءماظشرقماألودطمذفودةمعـمرئقسماظؿقرؼرمأومعـمؼـقبمسـفمتػقدمبلنماألسؿولمعـمإغؿوجفؿم.بقطوظيمأغ

معؼوسمم–م10 موسددمثالثمصقر مسـماظعؿؾماٌؼدمممغصػمصػقي موغؾذة مذاتقي ؼرصؼماظصقػلمدرلة
م$موصقرةمعـمبطوضيماظرضؿماظؼقعلم.6*%4

 ٙ خبئؿح خعٝعح ثبقٌ اىؽازو زلَع ػٞكٜ اىهؽقبٗ
مظؾ ماٌفـقي،تشفقعًو ماظؼدرات ممتطقؼر ماظصقػقنيم،وظؾؿلوػؿي معـ ماظشوبي ‡صقصمجوئزةمممتؿقاػى

مبوظلقوديم ماًوصي مواظؿقؾقالت ماظؿقؼقؼوت مسـ ماظشرضووى، مسقلل م‣ؿد ماألدؿوذ/ مبندؿ مخوصي دـقؼي
اًورجقيمتشؿؾممصروسفومسرضمأحدثماظؽؿىماظصودرةمسـمدورماظـشرماظعوٌقيمأوماٌذليم،ظؿشفقعم

ماظدرادوتماالرال مصقفو متدرج مأن معـمعRظػوتمم�ؿؾػما:والتمو1ؽـ مخورجقًو مؼصدر مسؾكمعو ع
مةزئوىامليم مسؾلمأنمتؽقنمضقؿي مواظعالضوتماظدوظقي ماًورجقي ماظصودرةمم•ولماظلقودي األجـؾقي

مآالفمجـقفمتؿقؿؾفومأدرةماظراحؾ،موأنمتؿؿؿعماٌودةماٌؿـوصليمبوظعؿؼمواظقضقحمواظؿقؾقؾم.
 

 
 
 

 

*ماظؿغطقيماإلخؾورؼيماجملؾقيم*ماظؿغطقيماًورجقيمم*مايقارم*ماظؿقؼقؼم*ماظصقوصيماالضؿصودؼيمم*ماظصقوصيم
ماظـؼوصقيم*ماظصقوصيماظػـقيم*ماظصقوصيماظرؼوضقيم*ماإلخراجماظصقػلم*ماظؿصقؼرم*ماظؽورؼؽوترل

مضقؿيماىقائزم:
مالفمجـقفم.آم10اظػوئزماألولممممم
ملغوـظامزئوػظامليمآالفمجـقفم.مممم
مآالفمجـقفم.10سدامصرعماظؽورؼؽوترلمصؿؿـحمجوئزةمواحدةمضدرػومممم

معلوبؼيماىقائزماًوصيم-ثوغقًوم:
متشؿؾماٌلوبؼيماىقائزماآلتقيم:

مجوئزةماظشفقدمظؾؿغطقيماٌقداغقيمظألحداثماًطرلةم.مممم
مؾؼماظصقػلم.جوئزةمإحلونمسؾدماظؼدوسمماظلمممم
مجوئزةمادمرجىمماظؽؿوبيماظلوخرةم.مممم
مجوئزةمصدليمشـقؿمماظؼصيماظصقػقيماإلغلوغقيم.مممم
مجوئزةمدعقدمدـؾؾمماٌؼولماالضؿصوديم.مممم
مجوئزةمعصطػكمذرديمماٌؼولماظلقودلم.مممم
مجوئزةمعـرلمطـعونمظإلبداعماظػينم%ماظردؿم$م.مممم
مجوئزةمصقوصيماظؾقؽيم.مممم
مجوئزةمصقوصيماٌرأةم.مممم
مجوئزةم•ديمعفـومماظعؿقدماظصقػلم.مممم
موفؿؿقضومليممممم ماظعوٌقي ماظـشر جوئزةم‣ؿدمسقللماظشرضوويمظؿقؾقؾمسرضماظؽؿىماظصودرةمسـمدور

مآالفمجـقف
مضقؿيماىقائزم:

مآالفمجـقفم.م5 صؾماظػوئزممطؾمجوئزةمسؾكممممم
مآالفمجـقفم.م4آالفمجـقفموميـحماظػوئزماظـوغلمم6ديمعفـومميـحماظػوئزماألولممجوئزةم•مممم
مآالفمجـقفم.م4آالفمجـقفموميـحماظػوئزماظـوغلمم6ميـحماظػوئزماألولممجوئزةماظؾقؽيم·مممم

ماظشروطماظعوعــــي
مؼشذلطمأنمؼؽقنماٌؿؼدممسضقامعؼقدام′م„دولماٌشؿغؾنيمأومجدولمهًماظؿؿرؼـ-1
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مع-2 مىـيمؼشذلطمأنمؼؽقنماٌؿؼدم مأو ممبفؾسماظـؼوبي م′ مؼؽقنمسضقا موأال ماظلـقيم.. مظالذذلاك م′ لددا
مظؼوغقنماظـؼوبيمخاللماظلـقاتماظـالثماظلوبؼيم م′ اظؿقؽقؿم..موأالمؼؽقنمضدموضعًمسؾقفمسؼقبيمتلدؼؾقيمرؾؼو

مسؾكمتؼدعفمظؾؿلوبؼيم.
مؼـوؼ-3 مبنيمأول ماظػذلة مغشرتمخالل مضد مظؾؿؿلوبؼ ماٌؼدعي ماٌودة متؽقن مأن مؼشذلط م2014ر وحؿكمم

مآخرمػذهمم2014دؼلؿدلم مبؿغطقيمعقضقعمواحدمؼعؿدمبؿورؼخمغشر موصكمحوظيماٌقادماٌؿؿوبعيماًوصي ..
ماٌقادم.

الم‧قزمظؾؿؿلوبؼمأنمؼؿؼدممإمأطـرمعـمصرسنيمعـمصروعماٌلوبؼيماظقاحدةم..موالم‧قزماظؿؼدممبـػسم-4
ماظعؿؾمألطـرمعـمصرعم.

ماألسؿولماٌؼ-5 متؽقن مأومؼشذلطمأن مايزبقي مأو ماظؼقعقي مغشرتممإحدىماظصقػماٌصرؼي مضد دعي
موؼصدرػوم ماظيتم1ؾؽفو ماظصقػماألجـؾقي مأو مبذلخقصمعـما:ؾسماألسؾكمظؾصقوصي ماظصودرة اًوصي

معصرؼقنموورىمرؾوسؿفوممعصرمأومبـؿفوموطوظيمأغؾوءماظشرقماألودطم.
..موأالمتـطقيمسؾكمأظػوزمأومععونمتؿـوضضممؼشذلطمأنمتؾؿزمماٌودةماٌؼدعيممبقـوقماظشرفماظصقػل-6

مععمعومؼـصمسؾقفماٌقـوقم.
مجـقفوم′مم40ؼلقىماٌؿؼدممظؾػرعمأوماىوئزةمادؿؿورةماذذلاكمعـمدؽرتورؼيماظـؼوبيممبوظدورماالولمعؼوبؾم-7
ػمأسؿولم..موتؼدمممعؾم4المؼزؼدمسددماألسؿولماظيتمؼشذلكمبفوماٌؿلوبؼمماظػرعمأوماىوئزةمسؾكم-8

مصقرمعـمطؾمسؿؾمعؽؿقبيمبوظؽؿؾققترموالمهؿؾمادؿماجملررمأومجرؼدتفم.م4بفمأصؾموم
معـمأسدادماظصقػموؼؼدمماٌؿلوبؼقنم-9 م′ ؼرصؼماٌؿؼدعقنمظؾؿلوبؼممصرعماإلخراجماظصقػلمغلكو

موؼؼدعقنموععفؿماظصقػققنم مععمأصقلماظصقر معـماظصقػماظيتمغشرتماظصقر م′ مغلكو مصرعماظؿصقؼر
مؾوءماظشرقماألودطمذفودةمعـمرئقسماظؿقرؼرمأومعـمؼـقبمسـفمتػقدمبلنماألسؿولمعـمإغؿوجفؿم.بقطوظيمأغ

معؼوسمم–م10 موسددمثالثمصقر مسـماظعؿؾماٌؼدمممغصػمصػقي موغؾذة مذاتقي ؼرصؼماظصقػلمدرلة
م$موصقرةمعـمبطوضيماظرضؿماظؼقعلم.6*%4

 ٙ خبئؿح خعٝعح ثبقٌ اىؽازو زلَع ػٞكٜ اىهؽقبٗ
مظؾ ماٌفـقي،تشفقعًو ماظؼدرات ممتطقؼر ماظصقػقنيم،وظؾؿلوػؿي معـ ماظشوبي ‡صقصمجوئزةمممتؿقاػى

مبوظلقوديم ماًوصي مواظؿقؾقالت ماظؿقؼقؼوت مسـ ماظشرضووى، مسقلل م‣ؿد ماألدؿوذ/ مبندؿ مخوصي دـقؼي
اًورجقيمتشؿؾممصروسفومسرضمأحدثماظؽؿىماظصودرةمسـمدورماظـشرماظعوٌقيمأوماٌذليم،ظؿشفقعم

ماظدرادوتماالرال مصقفو متدرج مأن معـمعRظػوتمم�ؿؾػما:والتمو1ؽـ مخورجقًو مؼصدر مسؾكمعو ع
مةزئوىامليم مسؾلمأنمتؽقنمضقؿي مواظعالضوتماظدوظقي ماًورجقي ماظصودرةمم•ولماظلقودي األجـؾقي

مآالفمجـقفمتؿقؿؾفومأدرةماظراحؾ،موأنمتؿؿؿعماٌودةماٌؿـوصليمبوظعؿؼمواظقضقحمواظؿقؾقؾم.
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مسـم ماظدصوع مصك مودورػو مظؾقرؼوت، مطؼؾعي ماظصقػقني مغؼوبي مبدور ماميوغو مسوم، مبشؽؾ خوصموايرؼوت
مايرؼوتماظعوعي.

مواصؼما:ؾسمسؾكمإخؿقورمىـيمادؿشورؼيمعـمطؾورماظؼوغقغقنيموايؼقضقنيمظدسؿماظـؼوبيمصكمعؾػم طؿو
مايرؼوت.

وصكمػذاماظلقوقمأطدماظـؼقىم قكمضالش،مأغفمخورىموزؼرماظداخؾقيمبؿفؿقعماظزعالءماجملؾقدنيمصكم
عؽونمواحد،محؿكمتؿؿؽـماظـؼوبيمعـماظؿقاصؾمععفؿموزؼورتفؿ.موطذامتؼدؼؿماظرسوؼيماظصققيمظؾزعقؾمػوغكم

مصالحماظدؼـ.
ماظؿزاعوتف مظلداد ماظصقػقي ماٌمدلوت مخطوبوتمىؿقع ما:ؾسماردول معـموضرر ماظـؼوبي مووه ماٌوظقي و

محصقؾيماالسالغوت،مو�ورؾيما:ؾسماألسؾكمظؾصقوصيمظلرسيمإسودةماظـEرمصكمغلؾيماالسالغوت.
موطؾػما:ؾسمىـيماظؼقدمبدراديمطوصيماألعقرماٌؿعؾؼيمبوظؼقدمبوظـؼوبي،موتؼدؼؿمتؼرؼرمسوجؾمسـفو.

ءمحؿكمؼؿؿمععوعؾيماظزعالءماظصقػقنيموضررما:ؾسم�ورؾيم�ؾسماظشفداءمواٌصوبنيم0فؾسماظقزرا
ؼـوؼر$موحؿكماüن،مععوعؾيماظشفداءمصكمطوصيمايؼقق.مطؿومواصؼما:ؾسم25اظذؼـمادؿشفدوامعـذمثقرةم%

مسؾكمهؿؾمغػؼوتماظعؿرةمظقاظدماظشفقدمايلقـكمأبقضقػ،موواظدةماظشفقدةمعقودةمأذرف.
موا مواظعالج، م%اظ�ؼوصقي، ماظؾفون مسؿؾ مخطي ما:ؾس مواًورجقي،موادؿعر÷ ماظعربقي مواظشمون الدؽون،

مواظـشوط،موتطقؼرماٌفـيمواظؿدرؼى$مماٌرحؾيماٌؼؾؾي.
مضررممًاو‟Yما:ؾسمسدد ماظؿلقؼوتمطؿو مإظلمىـي مإحوظؿفو موضرر مصقػ، مبعدة ماظزعالء معشؽالت عـ

ؼضوئقيما:ؾسم�ورؾيمرئقسم�ؾسمإدارةمعمدليمدارماظؿقرؼرمظؾطؾعمواظـشرمظلرسيمتـػقذماألحؽومماظ
ماظـفوئقيماظصودرةم‟ؼمبعضماظزعالءماحذلاعومظؾؼوغقنموعراسوةميؼققماظزعالء.

 ػيٚ ثٞبُ ٗؾاؼح اىعاضيٞخ ز٘ه ٍيف يسٞفخ ادلًؽٛ اىًٞ٘ " ثق٘ة يف اىجعىخ ادلريٛ" رؽظّقبثخ اىًسفٞني 
محقلمم$20/4/2015%بؿورؼخمأصدرتمغؼوبيماظصقػقنيمبقوغو ماظداخؾقي مسؾكمبقونموزارة عؾػمصققػيمرد′ا

اٌصريماظققممسـمبعضممموردوتماظقزارةموطذظؽمضرارماظـقوبيماظعوعيم†روجماظزعالءمبؽػوظيممضضوؼوم
اظـشرماًوصيمبوغؿفوطوتماظقزارةمأؼضومواظيتمطونمآخرػومضرارمإخالءماظلؾقؾماًوصمبرئقسمهرؼرمجرؼدةم

ماظددؿقرم.
ةماظداخؾقيموتضققوتمرجوشلوممحػظماألعـ،موأطدتماظـؼوبيمأغفوموػكمتؼدرماظدورماظذيممتوردفموزار

مترػقىم م‣ووالت مترصضمطؾ مصنغفو ماظداخؾقي، ماىؾفي مضرب ماظيتمهوول ماإلرػوب معقجوت وعقاجفي
ماظـشر..م اظزعالءمدقاءماظقاردةممبقونماظقزارةمأومموووزماظـقوبيماظعوعيمٌقادماظؼوغقنماٌؿعؾؼيمبؼضوؼو

مواير ماظؿعؾرل محرؼي مضؿون مأن موعقاجفيموتمطد ماظداخؾقي، ماىؾفي مظؿؿودؽ مضؿوغي مخرل مػق مسوعي ؼوت
ماالرػوب.

 
 
 

 

مْٝبقم ضّٓ ػَئ ٗأّهٓخ جلبّٔ اىْقبثخ رليف
برئوديماظـؼقىم قكمضالش،مم15/4/2015سؼدم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيماجؿؿوسومعلوءماألربعوءماٌقاصؼم

وادؿعر÷ما:ؾسمخDيماظعؿؾمصكماٌرحؾيماٌؼؾؾيموغشو◊ماظؾفونماٌكؿؾػي..موأطدماظـؼقىمسؾكموحدةم
قيمظؾفؿعقيماظعؿقعقي،موهدؼدمأوظقؼوتمسؿؾما:ؾسماظعؿؾماىؿوسكمبشؽؾمعمدلكمظؿؼدؼؿمرؤؼيموس

موخوصيمعؾػوتماظؿشرؼعوتمواألجقرموايرؼوتمواالدؽونمواظصقػماٌؿقضػي.
غوضgما:ؾسماٌشوطؾماٌؿعؾؼيم0دؼـيماظلودسمعـمأطؿقبرموضررمتشؽقؾمىـيمعـماظزعالءمخوظدمعرلى،م

رمذوعؾمسـماٌشروعموتؼدميفمظؾؿفؾسمصكمو‣ؿدمذؾوغي،موسالءمثوبً،موابقماظلعقدم‣ؿدمالسدادمتؼرؼ
مأدرعموضً.

طؿومغوضgما:ؾسمعؾػماظؿشرؼعوتماظصقػقيمواالسالعقيموضررمإردولمخDو«مإ�مرئقسماظؾفـيماظقرـقيم
ظؾؿشرؼعوتماظصقػقيمواالسالعقيمالدؿؽـوفمسؿؾماظؾفـيمعرةمأخرىمظلرسيماالغؿفوءمعـمعشروسوتماظؼقاغنيم

ماٌؽؿؾيمظؾددؿقرم.
ألجقرمأطدماظـؼقىم قكمضالشمأغفومععرطيمعفؿيمتلؿؾزممأنم…قضفومقعوموصكمػذاماظلقوقموصكمضضقيما

ماٌؾػم مبرئوديماظـؼقىموسضقؼيماظلؽرترلماظعومموأعنيماظصـدوقمظدراديمػذا ضررما:ؾسمتشؽقؾمىـي
ماالضؿصودؼ ماألوضوع مأن مبوسؿؾور ماٌؾػ مػذا مصك ماظػعؾك مظؾؿقر„ مإ�ما:ؾسم9فقدا متؼرؼر يموتؼدؼؿ

مظؾصقػقنيمالهؿؿؾماظؿلجقؾم.
ماظؼوغقغكمواٌفـكم ماظـؼوبي ماظؿكمتلعكمالضؿـو’مجزءمعـمدور ماظؽقوغوتماٌقازؼي و‟Yما:ؾسمضضقي
موضررم مبوٌفـي، مسالضي مأى ماألدوسموظقسمشلو مصك مسؿوظقي ماظؿـظقؿوت متؾؽ مأن مخوصي مظؾؼوغقن بوٌكوظػي

ظؼقىماظعوعؾيم‟ؾمطؾماىؿعقوتماٌؿعؾؼما:ؾسمإردولمخDو«مإ�موزؼرÍماظؿضوعـماالجؿؿوسكموما
ماٌقازؼيم ماظؽقوغوت مضد ماظعوم مظؾـوئى مبالغ مبؿؼدؼؿ مظؾـؼوبي ماظؼوغقغقي ماالدارة موتؽؾقػ مبوظصقوصي سؿؾفو
مغؼوبيم ماسؿؿود مبعد مإال م"صقػك" مبصػي مرزلقي م‣ررات مادؿكراج مظعدم ماظداخؾقي موزارة و․ورؾي

ماٌعـق ماىفوت مورؾىما:ؾسمعـمقع ماظؽقوغوتماظصقػقني، متؾؽ معع ماظؿعوعؾ مسدم ماظدوظي مصك ي
ماٌقازؼي.

موضررم ماظشعى، مجرؼدة موضضقي موا(وصي، مايزبقي، مبوظصقػ ماٌؿعDؾني ماظزعالء معؾػ ما:ؾس gوغوض
تشؽقؾمىـيمتضؿماظزعالءمولمسؾداظرحقؿ،موخوظدماظؾؾشك،مو‣ؿدمذؾوغي،موحومتمزطرؼو،موطورمم‣ؿقد،م

مديمػذاماٌؾػ،موتؼدؼؿمتؼرؼرمسوجؾمسـفومظؾؿفؾس.وأدوعفمداود،مو‣ؿقدمطوعؾ،مظدرا
مصكماٌرحؾيم معػصالمسـمغشو◊ماظؾفـي متؼرؼرا مرئقسماظؾفـي وغوضgما:ؾسمعؾػمايرؼوتمحقYمضدم

$مىونمغقسقيمتعؿؾم5اٌؼؾؾيموصكمعؼدعؿفومضضقيماظزعالءماجملؾقدنيمسؾكمذعيمضضوؼو،موأسؾـمسـمتشؽقؾم%
ؾفـيمدؿقاصؾمعلرلتفومصكماظؿصدىمظؼضوؼومحرؼيماظصقوصيمبشؽؾمعـمخالشلومىـيمايرؼوتمعقضقومأنماظ
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مسـم ماظدصوع مصك مودورػو مظؾقرؼوت، مطؼؾعي ماظصقػقني مغؼوبي مبدور ماميوغو مسوم، مبشؽؾ خوصموايرؼوت
مايرؼوتماظعوعي.

مواصؼما:ؾسمسؾكمإخؿقورمىـيمادؿشورؼيمعـمطؾورماظؼوغقغقنيموايؼقضقنيمظدسؿماظـؼوبيمصكمعؾػم طؿو
مايرؼوت.

وصكمػذاماظلقوقمأطدماظـؼقىم قكمضالش،مأغفمخورىموزؼرماظداخؾقيمبؿفؿقعماظزعالءماجملؾقدنيمصكم
عؽونمواحد،محؿكمتؿؿؽـماظـؼوبيمعـماظؿقاصؾمععفؿموزؼورتفؿ.موطذامتؼدؼؿماظرسوؼيماظصققيمظؾزعقؾمػوغكم

مصالحماظدؼـ.
ماظؿزاعوتف مظلداد ماظصقػقي ماٌمدلوت مخطوبوتمىؿقع ما:ؾسماردول معـموضرر ماظـؼوبي مووه ماٌوظقي و

محصقؾيماالسالغوت،مو�ورؾيما:ؾسماألسؾكمظؾصقوصيمظلرسيمإسودةماظـEرمصكمغلؾيماالسالغوت.
موطؾػما:ؾسمىـيماظؼقدمبدراديمطوصيماألعقرماٌؿعؾؼيمبوظؼقدمبوظـؼوبي،موتؼدؼؿمتؼرؼرمسوجؾمسـفو.

ءمحؿكمؼؿؿمععوعؾيماظزعالءماظصقػقنيموضررما:ؾسم�ورؾيم�ؾسماظشفداءمواٌصوبنيم0فؾسماظقزرا
ؼـوؼر$موحؿكماüن،مععوعؾيماظشفداءمصكمطوصيمايؼقق.مطؿومواصؼما:ؾسم25اظذؼـمادؿشفدوامعـذمثقرةم%

مسؾكمهؿؾمغػؼوتماظعؿرةمظقاظدماظشفقدمايلقـكمأبقضقػ،موواظدةماظشفقدةمعقودةمأذرف.
موا مواظعالج، م%اظ�ؼوصقي، ماظؾفون مسؿؾ مخطي ما:ؾس مواًورجقي،موادؿعر÷ ماظعربقي مواظشمون الدؽون،

مواظـشوط،موتطقؼرماٌفـيمواظؿدرؼى$مماٌرحؾيماٌؼؾؾي.
مضررممًاو‟Yما:ؾسمسدد ماظؿلقؼوتمطؿو مإظلمىـي مإحوظؿفو موضرر مصقػ، مبعدة ماظزعالء معشؽالت عـ

ؼضوئقيما:ؾسم�ورؾيمرئقسم�ؾسمإدارةمعمدليمدارماظؿقرؼرمظؾطؾعمواظـشرمظلرسيمتـػقذماألحؽومماظ
ماظـفوئقيماظصودرةم‟ؼمبعضماظزعالءماحذلاعومظؾؼوغقنموعراسوةميؼققماظزعالء.

 ػيٚ ثٞبُ ٗؾاؼح اىعاضيٞخ ز٘ه ٍيف يسٞفخ ادلًؽٛ اىًٞ٘ " ثق٘ة يف اىجعىخ ادلريٛ" رؽظّقبثخ اىًسفٞني 
محقلمم$20/4/2015%بؿورؼخمأصدرتمغؼوبيماظصقػقنيمبقوغو ماظداخؾقي مسؾكمبقونموزارة عؾػمصققػيمرد′ا

اٌصريماظققممسـمبعضممموردوتماظقزارةموطذظؽمضرارماظـقوبيماظعوعيم†روجماظزعالءمبؽػوظيممضضوؼوم
اظـشرماًوصيمبوغؿفوطوتماظقزارةمأؼضومواظيتمطونمآخرػومضرارمإخالءماظلؾقؾماًوصمبرئقسمهرؼرمجرؼدةم

ماظددؿقرم.
ةماظداخؾقيموتضققوتمرجوشلوممحػظماألعـ،موأطدتماظـؼوبيمأغفوموػكمتؼدرماظدورماظذيممتوردفموزار

مترػقىم م‣ووالت مترصضمطؾ مصنغفو ماظداخؾقي، ماىؾفي مضرب ماظيتمهوول ماإلرػوب معقجوت وعقاجفي
ماظـشر..م اظزعالءمدقاءماظقاردةممبقونماظقزارةمأومموووزماظـقوبيماظعوعيمٌقادماظؼوغقنماٌؿعؾؼيمبؼضوؼو

مواير ماظؿعؾرل محرؼي مضؿون مأن موعقاجفيموتمطد ماظداخؾقي، ماىؾفي مظؿؿودؽ مضؿوغي مخرل مػق مسوعي ؼوت
ماالرػوب.
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مْٝبقم ضّٓ ػَئ ٗأّهٓخ جلبّٔ اىْقبثخ رليف
برئوديماظـؼقىم قكمضالش،مم15/4/2015سؼدم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيماجؿؿوسومعلوءماألربعوءماٌقاصؼم

وادؿعر÷ما:ؾسمخDيماظعؿؾمصكماٌرحؾيماٌؼؾؾيموغشو◊ماظؾفونماٌكؿؾػي..موأطدماظـؼقىمسؾكموحدةم
قيمظؾفؿعقيماظعؿقعقي،موهدؼدمأوظقؼوتمسؿؾما:ؾسماظعؿؾماىؿوسكمبشؽؾمعمدلكمظؿؼدؼؿمرؤؼيموس

موخوصيمعؾػوتماظؿشرؼعوتمواألجقرموايرؼوتمواالدؽونمواظصقػماٌؿقضػي.
غوضgما:ؾسماٌشوطؾماٌؿعؾؼيم0دؼـيماظلودسمعـمأطؿقبرموضررمتشؽقؾمىـيمعـماظزعالءمخوظدمعرلى،م

رمذوعؾمسـماٌشروعموتؼدميفمظؾؿفؾسمصكمو‣ؿدمذؾوغي،موسالءمثوبً،موابقماظلعقدم‣ؿدمالسدادمتؼرؼ
مأدرعموضً.

طؿومغوضgما:ؾسمعؾػماظؿشرؼعوتماظصقػقيمواالسالعقيموضررمإردولمخDو«مإ�مرئقسماظؾفـيماظقرـقيم
ظؾؿشرؼعوتماظصقػقيمواالسالعقيمالدؿؽـوفمسؿؾماظؾفـيمعرةمأخرىمظلرسيماالغؿفوءمعـمعشروسوتماظؼقاغنيم

ماٌؽؿؾيمظؾددؿقرم.
ألجقرمأطدماظـؼقىم قكمضالشمأغفومععرطيمعفؿيمتلؿؾزممأنم…قضفومقعوموصكمػذاماظلقوقموصكمضضقيما

ماٌؾػم مبرئوديماظـؼقىموسضقؼيماظلؽرترلماظعومموأعنيماظصـدوقمظدراديمػذا ضررما:ؾسمتشؽقؾمىـي
ماالضؿصودؼ ماألوضوع مأن مبوسؿؾور ماٌؾػ مػذا مصك ماظػعؾك مظؾؿقر„ مإ�ما:ؾسم9فقدا متؼرؼر يموتؼدؼؿ

مظؾصقػقنيمالهؿؿؾماظؿلجقؾم.
ماظؼوغقغكمواٌفـكم ماظـؼوبي ماظؿكمتلعكمالضؿـو’مجزءمعـمدور ماظؽقوغوتماٌقازؼي و‟Yما:ؾسمضضقي
موضررم مبوٌفـي، مسالضي مأى ماألدوسموظقسمشلو مصك مسؿوظقي ماظؿـظقؿوت متؾؽ مأن مخوصي مظؾؼوغقن بوٌكوظػي

ظؼقىماظعوعؾيم‟ؾمطؾماىؿعقوتماٌؿعؾؼما:ؾسمإردولمخDو«مإ�موزؼرÍماظؿضوعـماالجؿؿوسكموما
ماٌقازؼيم ماظؽقوغوت مضد ماظعوم مظؾـوئى مبالغ مبؿؼدؼؿ مظؾـؼوبي ماظؼوغقغقي ماالدارة موتؽؾقػ مبوظصقوصي سؿؾفو
مغؼوبيم ماسؿؿود مبعد مإال م"صقػك" مبصػي مرزلقي م‣ررات مادؿكراج مظعدم ماظداخؾقي موزارة و․ورؾي

ماٌعـق ماىفوت مورؾىما:ؾسمعـمقع ماظؽقوغوتماظصقػقني، متؾؽ معع ماظؿعوعؾ مسدم ماظدوظي مصك ي
ماٌقازؼي.

موضررم ماظشعى، مجرؼدة موضضقي موا(وصي، مايزبقي، مبوظصقػ ماٌؿعDؾني ماظزعالء معؾػ ما:ؾس gوغوض
تشؽقؾمىـيمتضؿماظزعالءمولمسؾداظرحقؿ،موخوظدماظؾؾشك،مو‣ؿدمذؾوغي،موحومتمزطرؼو،موطورمم‣ؿقد،م

مديمػذاماٌؾػ،موتؼدؼؿمتؼرؼرمسوجؾمسـفومظؾؿفؾس.وأدوعفمداود،مو‣ؿقدمطوعؾ،مظدرا
مصكماٌرحؾيم معػصالمسـمغشو◊ماظؾفـي متؼرؼرا مرئقسماظؾفـي وغوضgما:ؾسمعؾػمايرؼوتمحقYمضدم

$مىونمغقسقيمتعؿؾم5اٌؼؾؾيموصكمعؼدعؿفومضضقيماظزعالءماجملؾقدنيمسؾكمذعيمضضوؼو،موأسؾـمسـمتشؽقؾم%
ؾفـيمدؿقاصؾمعلرلتفومصكماظؿصدىمظؼضوؼومحرؼيماظصقوصيمبشؽؾمعـمخالشلومىـيمايرؼوتمعقضقومأنماظ



 

معـمأذفرماجملؾؾنيماالضؿصودؼنيمأصقوبماظرؤىمشرلماٌـقوزة،موخوضمبؼؾؿفمأذفرم ؼعدم"غصور"مواحد′ا
مأطـرمعـم• معؼوالتفموهؾقالتفمصكمطـرلمعـماٌعوركماظصقػقيموترأسمهرؼر ؾيموصققػيمعؿكصصيموغشر

ماظصقػماٌصرؼيمواظعربقي.
ماضقؿايػؾماظذىممحضر معـماظشكصقوتماظعوعيمم مو…ؾي ماظؽوتىماظراحؾموتالعقذه مأدرة م، ماظـؼوبي مبؼر

م.بإلضوصيمإم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيموولمسؾدماظرحقؿماظلؽرترلماظعومممواالضؿصودؼي
 رهبؼك يف ادلإدتؽ اىعٗيل ىيسق يف اىزْظٌٞ اىْقبثٜ ثزّ٘ف  "اىًسفٞني"
ؿـظقؿماظـؼوبلمواٌػووضوتماىؿوسقيم"م،ماظغؼوبيماظصقػقنيمماٌممترماظدوظلمحقلم"ايؼمممذورطً

معـم ماظػذلة ماظدوظلمظؾصقػقنيممتقغسم،خالل ماالهود ممم5إظلمم2واظذيمؼـظؿف معـؾمعصر ؼقغقق
م مسؾداظرحقؿ مول مماٌممتر مذورك م، م•ؾسماظـؼوبي مسضق مداود ماظصقػقنيموأدوعي مغؼوبي أعنيمسوم

ماٌممترمغؼؾوءماظصقػقنيممبكؿؾػماظدولماظعربقي،موجقؿمبقعؾقيمرئقسماالهودماظدوظلمظؾصقػقني.
سؾدماظرحقؿمطؾؿيمعصرمماصؿؿوحماٌممترم،مطؿومهدثمأدوعيمداودمسـمعقضػماظـؼوبيماٌصرؼيمعـممأظؼك

موسقياٌػووضوتماىؿ
وصرحمولمسؾدماظرحقؿمأنماٌممترمغوضشماظعدؼدمعـماجملوورماٌفؿيمعـفومخططماظـؼوبوتمظؾؿػووضوتم
مسؾكم مؼـؾغل ماظيت ماىفوت معـوضشي مإظل مبوإلضوصي م، مماالسالم ماىؿوسقي موسرضماالتػوضقي م، اىؿوسقي

ظيم،ممبوممذظؽماظؿقصقػماظـؼوبوتماظؿػووضمععفومغقوبيمسـماظصقػقنيماظعوعؾنيمماظؼطوعماٌؿؾقكمظؾدو
ماظقزقػلمودؾؿماظرواتىم.

ماظشؾؽوتماالخؾورؼيماظعربقيم،موحؼفؿمممنياظعوعؾمنيغوضشماٌممترماظؿقدؼوتماظيتمتقاجفماظصقػقو
م.سؿؾماضؾقؿقيمظؾؿػووضوتماىؿوسقيماظـؼوبيمصضالمسـمعـوضشيمتلدقسم•ؿقسيمإاالغضؿومم

 ّ ٗئزُبؼ اىؿٍٞو ئثؽإٌٞ ػبؼف قؽاؼ اىْبئت اىؼبً ثُج اىْقبثخ ركزْنؽ
ماظصقػقنيمأطدت م%بؿورؼخممغؼوبي ماظصودر مبضؾطموإحضورمم$18/5/2015صكمبقوغفو ماظـوئىماظعوم أنمضرار

مظـصقصماٌودتنيم م․وظػو مجوء ماظؾقون مصققػي مسورفمرئقسمهرؼر مإبراػقؿ مضوغقنمم69وم68اظزعقؾ عـ
موماظـشرتـظقؿماظصقوصيمحقلمضقابطماظؿقؼقؼمععماظصقػقنيممضضوؼ

يمخوصيمإنمغقتمطدماظـؼوبيمأنماظؿقركماظلرؼعمظؾـوئىماظعوممماظؼضقيمجوءم․وظػومظؽؾماظؼقاسدماظؼوغقطؿوم
اظؼوغقنمميـعمايؾسماالحؿقورلممضضوؼوماظـشرمصضالمسـمأغفممؼشذلطمإخطورماظـؼوبيمحقلمادؿدسوءمأيم

ٌماضؿصرمهركماظـقوبيمسؾكماردولمصقػلمظؾؿقؼقؼمضؾؾماالدؿدسوءمبقضًمطوفموػقمعومخوظػفماظؼرارمحق
مواالحضورم ماظضؾط مضرار مبنصدار مدورسً مصقؿو مسورف مابراػقؿ ماظزعقؾ مسضقؼي محقل مادؿعالم خطوب

مبوٌكوظػيمظؾؼوغقنم.

 
 
 

 

وترىماظـؼوبيمأنمبقونماظداخؾقيمظؾؿعؾقؼمسؾكمعؾػماٌصريماظققمم"مثؼقبمماظؾدظيماٌرلي"م،مالمميؽـم
وصػفمإالمبلغفم‣ووظيمعـماىفوتماظؿـػقذؼيمظؾؿضققؼمسؾكمحرؼيماظصقوصي..مصؾدالمعـمأنمتلؿكدمماظقزارةم

ظردماٌؽػقلمشلومضوغقغوموػقماالجراءماظذيمؼدسؿماحذلاممحرؼيماظؿعؾرلمصنغفومادؿـدتمإمبالغمدوبؼمحؼما
ضدعؿفمضدماظصققػيمواجملررمم‣ووظيمظال وءمبلنم"اٌقضقعمطقدي"موأغفمجوءمسؾكمخؾػقيمخالفمععم

وظػيميؼماظؼوريءمأحدماظصقػقنيمرشؿمضرارماظقزارةممبـعماىرؼدةمعـمتغطقيمأخؾورػومواظذىمجوءمبوٌك
مماٌعرصيموعقادماظددؿقرماظيتمجوءتمعـؿصرةميرؼيماظصقوصيمواظؿعؾرل.

مبوبم مػق مواظصقػقني، ماظصقوصي مبالشوتمضد ممتؼدؼؿ ماىفوتماظؿـػقذؼي متقدع مأن ماظـؼوبي متمطد طؿو
ماظؿقؼقؼمماظقضوئعماٌـشقر م مبوظقزارة مطونماألجدر موأغف مالبدمعـمشؾؼف، مايرؼي ةممجدؼدمٌصودرة

مطقدقؾيم مذظؽ موادؿكدام ماظزعالء ممبؼوضوة ماظؿلرع معـ مبدال ماظعوم مظؾرأي مإجوبوت موتؼدؼؿ اىرؼدتني
مإلدؽوتماظصقػقني.

مايؾسم ماظيتممتـع مسؾكمغصقصماظؼوغقن مظؾؿغقل ماظؿقؼقؼ مدؾطوت ماووه مرصضف ماظـؼوبي مبقون مأطد طؿو
وظقيممبعضماظؼضوؼومعمخراموآخرػوماالحؿقورلممضضوؼوماظـشرمبوصدارمضراراتمبنخالءماظلؾقؾمبؽػوظيمع

مضضقيمرئقسمهرؼرمصققػيم"اظددؿقر"مأعس.
ماظؼوغقنمم متؿؿلؽمبوظضؿوغوتماظيتمطػؾفو مضوغقغقي ممبذطرة ماظـوئىماظعوم م․ورؾي م•ؾسماظـؼوبي وضرر
ماظـشرمواظيتمجوءتمظدسؿمايرؼوتماظعوعيموضؿونمحرؼيماظؿعؾرلمظؾؿقارـنيمطوصيموظقسماظصقػقنيم ضضوؼو

مصؼط.
 فزر ثبة اىرتنٞر جلبئؿح اىّٞ٘كن٘ 

ممأسؾـً م $ممٌـمتؿقاصرمصقفممKalingaغؼوبيماظصقػقنيمسـمصؿحمبوبماظذلذقحمىوئزةماظققغلؽقم%مطوظقـفو
اظشروطماٌطؾقبيموبذلذقحمعـمجفيمسؾؿقفمتعؿؾمصكم•ولمغشرموتؾلقطماظعؾقممواظؾققثمواظؿؽـقظقجقوم

مكمطوصيماالصعدةماظقرـقيمواالضؾقؿقيمواظدوظقيم..ظؾعوعيمواثراءماظذلاثماظـؼومظألعؿمسؾ
 صؾماظػوئزمسؾكمجوئزةمعوظقيمضقؿؿفومسشرونماظػمدوالرماعرؼؽلموذفودةموعقداظقيمصضقيمبودؿم"ماظققغلؽقم
ماظعؾقمم موزارة معـ ماعرؼؽل مدوالر ماالف ملي مضدرػو ماخري معوظقي مجوئزة مجوغى ما م" اغقشؿني

م.زؼورةماشلـدمٌدةمتذلاوحمعـمادؾقسنيماماربعفمادوبقعمواظؿؽـقظقجقومبوشلـدمودسقةماظػوئزمظ
 رأثني اىنبرت اىنجري ػجع اهلل ًّبؼ فٚ ّقبثخ اىًسفٞني

ماالثـنيم%أضوعًم ماظصقػقنيمعلوء مواجملؾؾم2015عوؼق11غؼوبي ماظؽؾرل مظؿلبنيماظؽوتىماظصقػك محػال ،$
تؼدؼر′امٌؽوغؿفماظصقػقيماٌؿؿقزة،ماالضؿصودىماٌعروفمسؾداهللمغصور،معدؼرمهرؼرمجرؼدةم"اىؿفقرؼي"م

م$مسوعًومصكمايقوةماالضؿصودؼيمواظصقػقيمصكمعصرمواظعوملماظعربك.40وتلثرلهماظؾورزمسؾكمعدىمأطـرمعـم%
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معـمأذفرماجملؾؾنيماالضؿصودؼنيمأصقوبماظرؤىمشرلماٌـقوزة،موخوضمبؼؾؿفمأذفرم ؼعدم"غصور"مواحد′ا
مأطـرمعـم• معؼوالتفموهؾقالتفمصكمطـرلمعـماٌعوركماظصقػقيموترأسمهرؼر ؾيموصققػيمعؿكصصيموغشر

ماظصقػماٌصرؼيمواظعربقي.
ماضقؿايػؾماظذىممحضر معـماظشكصقوتماظعوعيمم مو…ؾي ماظؽوتىماظراحؾموتالعقذه مأدرة م، ماظـؼوبي مبؼر

م.بإلضوصيمإم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيموولمسؾدماظرحقؿماظلؽرترلماظعومممواالضؿصودؼي
 رهبؼك يف ادلإدتؽ اىعٗيل ىيسق يف اىزْظٌٞ اىْقبثٜ ثزّ٘ف  "اىًسفٞني"
ؿـظقؿماظـؼوبلمواٌػووضوتماىؿوسقيم"م،ماظغؼوبيماظصقػقنيمماٌممترماظدوظلمحقلم"ايؼمممذورطً

معـم ماظػذلة ماظدوظلمظؾصقػقنيممتقغسم،خالل ماالهود ممم5إظلمم2واظذيمؼـظؿف معـؾمعصر ؼقغقق
م مسؾداظرحقؿ مول مماٌممتر مذورك م، م•ؾسماظـؼوبي مسضق مداود ماظصقػقنيموأدوعي مغؼوبي أعنيمسوم

ماٌممترمغؼؾوءماظصقػقنيممبكؿؾػماظدولماظعربقي،موجقؿمبقعؾقيمرئقسماالهودماظدوظلمظؾصقػقني.
سؾدماظرحقؿمطؾؿيمعصرمماصؿؿوحماٌممترم،مطؿومهدثمأدوعيمداودمسـمعقضػماظـؼوبيماٌصرؼيمعـممأظؼك

موسقياٌػووضوتماىؿ
وصرحمولمسؾدماظرحقؿمأنماٌممترمغوضشماظعدؼدمعـماجملوورماٌفؿيمعـفومخططماظـؼوبوتمظؾؿػووضوتم
مسؾكم مؼـؾغل ماظيت ماىفوت معـوضشي مإظل مبوإلضوصي م، مماالسالم ماىؿوسقي موسرضماالتػوضقي م، اىؿوسقي

ظيم،ممبوممذظؽماظؿقصقػماظـؼوبوتماظؿػووضمععفومغقوبيمسـماظصقػقنيماظعوعؾنيمماظؼطوعماٌؿؾقكمظؾدو
ماظقزقػلمودؾؿماظرواتىم.

ماظشؾؽوتماالخؾورؼيماظعربقيم،موحؼفؿمممنياظعوعؾمنيغوضشماٌممترماظؿقدؼوتماظيتمتقاجفماظصقػقو
م.سؿؾماضؾقؿقيمظؾؿػووضوتماىؿوسقيماظـؼوبيمصضالمسـمعـوضشيمتلدقسم•ؿقسيمإاالغضؿومم

 ّ ٗئزُبؼ اىؿٍٞو ئثؽإٌٞ ػبؼف قؽاؼ اىْبئت اىؼبً ثُج اىْقبثخ ركزْنؽ
ماظصقػقنيمأطدت م%بؿورؼخممغؼوبي ماظصودر مبضؾطموإحضورمم$18/5/2015صكمبقوغفو ماظـوئىماظعوم أنمضرار

مظـصقصماٌودتنيم م․وظػو مجوء ماظؾقون مصققػي مسورفمرئقسمهرؼر مإبراػقؿ مضوغقنمم69وم68اظزعقؾ عـ
موماظـشرتـظقؿماظصقوصيمحقلمضقابطماظؿقؼقؼمععماظصقػقنيممضضوؼ

يمخوصيمإنمغقتمطدماظـؼوبيمأنماظؿقركماظلرؼعمظؾـوئىماظعوممماظؼضقيمجوءم․وظػومظؽؾماظؼقاسدماظؼوغقطؿوم
اظؼوغقنمميـعمايؾسماالحؿقورلممضضوؼوماظـشرمصضالمسـمأغفممؼشذلطمإخطورماظـؼوبيمحقلمادؿدسوءمأيم

ٌماضؿصرمهركماظـقوبيمسؾكماردولمصقػلمظؾؿقؼقؼمضؾؾماالدؿدسوءمبقضًمطوفموػقمعومخوظػفماظؼرارمحق
مواالحضورم ماظضؾط مضرار مبنصدار مدورسً مصقؿو مسورف مابراػقؿ ماظزعقؾ مسضقؼي محقل مادؿعالم خطوب

مبوٌكوظػيمظؾؼوغقنم.
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 اجمليف ٝقؽ ق٘اػع خعٝعح ىيقٞع
ضقاسدمجدؼدةمظؾؼقدمسؾكمرأدفومإضرارمسؼدمسؿؾمعقحدم‟قٌمؼؿؿمعـعمضؾقلممأضرم•ؾسمغؼوبيماظصقػقني

ماظصقػمب ما:ؾسم�ورؾي مضرر مطؿو م، مصقف مررصًو متؽقنماظـؼوبي مصصؾمال مادؿؼوالتمأو مإخطورمأؼف ضرورة
مإالمعـمخاللماظؼقائؿم اظـؼوبيمبلزلوءماٌؿدربنيمووضعمدؼػمزعينمظؿعققـفؿمسؾكمإالمؼؿؿماظؼقدمبوظـؼوبي

ماٌؼدعيمظؾـؼوبيم.
م،اظذؼـمهقظقامٌؿورديمعفـيماظصقوصيمإالم طؿومواصؼما:ؾسمسؾكمسدممضقدمعـم1وردقنمسؿاًلمإدارؼو

متور مبـػس موتلعقـوت مجدؼدة مسؿؾ مسؼقد مخالل ما:ؾسم�ورؾيمعـ موضرر م، ما'دؼد ماظعؿؾ مسؼد aؼ
عؾققنمجـقفم..موأطدما:ؾسمم11اٌمدلوتماظصقػقيمبلرسيمددادمعدؼقغقوتفومظدىماظـؼوبيماظيتمبؾغًم

ماظيتم ماإلجراءات مطوصي مؼؿكذ مدقف مبوظـؼوبي ماظزعالء محؼقق مظضؿون ماٌؿؾودظي ماالظؿزاعوت ممإرور إغف
مفومتعؾقؼماظؼقدمينيمددادماٌدؼقغقيم.هوصظمسؾكمحؼققماظزعالءمواظـؼوبيموعـ

 ىجسث أؾٍخ ئغال  رأٍْٞبد ثؼٍ اىًسف احلؿثٞخ ارًبالد ث٘ؾٝؽ اىزُبٍِ االخزَبػّٜقٞت اىًسفٞني جيؽٙ 
ماظؿضوعـم مبقزؼر مغؼقىماظصقػقنيماتصوالت موأجرى مماظصقػمايزبقي ماظزعالء غوضgما:ؾسمأزعي

مبعضماظصق متلعقـوت مإشالق مأزعي مظؾقٌ مبعضماالجؿؿوسل محؼقق مسؾك مذظؽمدؾؾقًو موتلثرل ػمايزبقي
مطؾرلمعـم مأدىمظؿعطؾمسدد مضد ماغؿظوعفو مسدم مأو متقضػمبعضماظصقػمسـماظصدور مأن مخوصي اظزعالء
مععوذوتفؿموضدممتماالتػوقمسؾكمسؼدم مدـماظؿؼوسدمعـمتلقؼي مممـمبؾغقا مأخر موسدمممتؽـمسدد اظزعالء

ؾكمظؾصقوصيمو قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيمإل‧ودماتػوقمبنيماظقزؼرةموجاللمسورفمرئقسما:ؾسماألس
متلقؼيمشلذاماٌؾػم.

اظصقػماٌؿعطؾيمو‟ٌمميطؿومخورىماظـؼقىممػذاماظصددما:ؾسماألسؾكمظؾصقوصيم‟فؿمعشؽؾ
موسؼدماجؿؿوعمآخرمظؾقٌم ماظغرض.. دؾؾمإ‧ودمحؾقلمشلو..موضرورةمسؼدماجؿؿوعمعشذلكم صصمشلذا

م.عـماألزعوتماظيتمتقاجففومحوظقًومعالءممػذهماظصقػمظؾكروجمعشوطؾماظصقػماًوصيمورؤؼيماظز
  "ًٍؽ ىيكٞبزخ"ٍغ نؽمخ  رؼبُٗثؽٗر٘م٘ه ٝ٘قغ ّقٞت اىًسفٞني 

ماظـؼوبيمألسضوئفوموضعمغؼقىماظصقػقنيمبروتقطقلمتعوضدمععمذرطيمعصرم وصكمإرورماًدعوتماظيتمتؼدعفو
مايٍ مم•والت متـوصلقي مبلدعور مخدعوت مظؿؼدؼؿ ماظداخؾقيممظؾلقوحي مواظرحالت مواالغؿؼوالت واظعؿرة

مواًورجقيموحفزماظلػرمواظػـودقماظعوئؿيمواظـوبؿي.
  زق٘  اىؿٍالء أػُبء ّبظٙ "اىؿٍبىل" ٚػيرإمع اجمليف ٕٞئخ ٍنزت 

م% ماظصقػقني مغؼوبي معؽؿى مػقؽي ماجؿؿوع ماظزعالءم16/5/2015ادؿعرض مألزعي ماألخرلة ماظؿطقرات ،$
مزعوظؽ"م..موأطدتماشلقؽيمسؾلماظـؼوطماآلتقيم:اظصقػقنيمععمرئقسمغوديم"اظ

مظؾؿصوحل،ممممم معؾودراتمجودة ممأيموضًمراصضنيمألؼي مؼؽقغو ماظرؼوضقنيممل ماظـؼود مورابطي ماظـؼوبي أن
مهوصظمسؾلمطراعيموحؼققماظزعالءم.

 
 
 

 

غؼوبيماظصقػقنيمبلؾطيماظـقوبيماظعوعيماالظؿزاممبوظؼقاسدماظؼوغقغقيمحقٌمأنموووزػومعـمضؾؾماشلقؽيمموأػوبً
ماظؼوغمواٌػذلضمصقف ماغػوذ مخوصي مؼردؾمإذوراتمدؾؾقيمحقلمرؾقعيمهرطوتماظـقوبي نماظؼضقيمأقنمرمبو

متؿعؾؼمبلسضوءمماظـقوبي.م
مموأسؾـً ماظصقػقني ماظظروفمأغؼوبي معقاجفي مأن متمطد مظؽـفو مايوظقي ماألوضوع محلودقي متدرك مإذ غفو

يمظؾرأيماظعوممعـماالدؿــوئقيمالبدمأنمؼؿؿمعـمخاللمتػعقؾمضقاسدماظؼوغقنموظقسموووزػوموإسالنمايؼقؼ
مخاللمحؼماظردمبدالمعـماظؿقركماظذيمؼردؾمإذوراتمخورؽيمظؾؿقارـنيم.

ماظدوظيم معـف متعوغل ماظذي ماإلرػوب ممعقاجفي ماظدوظي معمدلوت مطوصي معع موضقصفو مسؾك ماظـؼوبي م وتشدد
.موػقماٌصرؼيموتعقدمتعوزؼفوممضقوؼوماظعداظيمعـماظؼضوةمودوئؼفؿمعـمضقوؼومحودثماظعرؼشماإلرػوبلم.
م.مماٌقضػماظـوبًممبقوغوتماظـؼوبيمخاللمطؾماألحداثماظيتمذفدػوماظقرـموعـفوماظقاضعيماألخرلة

 ٍبىٞخ فٚ قُبٝب اىْهؽ ثنفبىخ اىًسفٞني قؽاؼاد ئضالء قجٞورؽفٍ  اىْقبثخ
اتمظؾـوئىماظعوممبشلنممتؽرارمإصدارماظـقوبيماظعوعيمضرارم$21/5/2015بؿورؼخم%م•ؾسماظـؼوبيمعذطرةمضدم

إخالءمدؾقؾمبؽػوظيممحؼماظزعالءماظصقػقنيمبوٌكوظػيمظؾؼوغقنمواظذيمميـعممايؾسماالحؿقورلمم
ماظؼوغقغقيماظيتما�ذتم‟ؼماظزعقؾمإبراػقؿمسورفم ماظـشرمومأسؾـما:ؾسمرصضفمظûجراءاتم�رلم ضضوؼو

اظـؼوبيممواضعفمرئقسمهرؼرمجرؼدةماظؾقونموصدورمضراراتمبضؾطموإحضورمواظؿقؼقؼمععفمدونمإخطورم
متشؽؾماغؿفوطًومظؾؼوغقنمواسؿداءمسؾكمحرؼيماظرأيمواظؿعؾرلم.

مسؾكمذعيم متؼدمما:ؾسمبطؾىمظؾـوئىماظعوممبSخالءمدؾقؾماظزعقؾمؼقدػمذعؾونما;ؾق”محوظقًو طؿو
مضضقيمتغطقيمألحداثمضلؿماظرعؾمواٌؿفؿمبوظؿكطقطمإلدؼوطمحؽؿماإلخقان.

مسؾ محرصف ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس مواإلسالعقيمأطد ماظصقػقي ماظؿشرؼعوت مإسداد معـ ماالغؿفوء مدرسي ك
ماظؾفـيماظقرـقيم اىدؼدةمموذظؽمبعدماغؿفوءماظؾفـيماٌصغرةمعـمإسدادمعلقدةماٌشروسوتماظيتمدؿؾدأ

مظؾؿشرؼعوتمٌـوضشؿفومإلضرارػومبشؽؾمغفوئلممتفقدًامظؿؼدميفومإظلمرئقسماىؿفقرؼيموايؽقعي.
اظؿشرؼعوتمبوظصقرةماٌرضقيمظؾفؿوسيماظصقػقيمواإلسالعقيممبومؼعؽسمعومموأطدما:ؾسمحرصفمسؾكمصدور

مجوءممعقادماظددؿقر.
 اجمليف ٝؽفٍ فًو اىؿٍالء اىًسفٞني رؼكفٞب

م¨وأطدما:ؾسمأنمرئقسم•ؾسماإلدارةم ماظػصؾمماٌمدلوتماظصقػقي غوضشما:ؾسمضضقيمتؽرار
وؼيماظزعالءمأسضوءماظـؼوبيموػؿوماٌـقطمبفؿوموضػماظعضقمبوظـؼوبيمورئقسماظؿقرؼرمػؿوماٌلؽقالنمسـم

مظؾؿودةم مإغػوذا موضررمم17أؼيمإجراءاتمظؾػصؾماظؿعلػلم‟ؼماظزعالء م.. عـمضوغقنمتـظقؿمدؾطيماظصقوصي
مبوظػصؾم معؿعؾؼي معشوطؾ مأؼف محؾ مبلرسي ماظؿقرؼر مورƒدوء ماإلدارات م•وظس مرƒدوء م�ورؾي ا:ؾس

ماإلجراءاتماظؼوغقغقيمحػوزًومسؾكمعصوحلماظزعالءمووصؼومظؾؼوغقنم.اظؿعلػلموإالمدقضطرما:ؾسمال�وذم
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 اجمليف ٝقؽ ق٘اػع خعٝعح ىيقٞع
ضقاسدمجدؼدةمظؾؼقدمسؾكمرأدفومإضرارمسؼدمسؿؾمعقحدم‟قٌمؼؿؿمعـعمضؾقلممأضرم•ؾسمغؼوبيماظصقػقني

ماظصقػمب ما:ؾسم�ورؾي مضرر مطؿو م، مصقف مررصًو متؽقنماظـؼوبي مصصؾمال مادؿؼوالتمأو مإخطورمأؼف ضرورة
مإالمعـمخاللماظؼقائؿم اظـؼوبيمبلزلوءماٌؿدربنيمووضعمدؼػمزعينمظؿعققـفؿمسؾكمإالمؼؿؿماظؼقدمبوظـؼوبي

ماٌؼدعيمظؾـؼوبيم.
م،اظذؼـمهقظقامٌؿورديمعفـيماظصقوصيمإالم طؿومواصؼما:ؾسمسؾكمسدممضقدمعـم1وردقنمسؿاًلمإدارؼو

متور مبـػس موتلعقـوت مجدؼدة مسؿؾ مسؼقد مخالل ما:ؾسم�ورؾيمعـ موضرر م، ما'دؼد ماظعؿؾ مسؼد aؼ
عؾققنمجـقفم..موأطدما:ؾسمم11اٌمدلوتماظصقػقيمبلرسيمددادمعدؼقغقوتفومظدىماظـؼوبيماظيتمبؾغًم

ماظيتم ماإلجراءات مطوصي مؼؿكذ مدقف مبوظـؼوبي ماظزعالء محؼقق مظضؿون ماٌؿؾودظي ماالظؿزاعوت ممإرور إغف
مفومتعؾقؼماظؼقدمينيمددادماٌدؼقغقيم.هوصظمسؾكمحؼققماظزعالءمواظـؼوبيموعـ

 ىجسث أؾٍخ ئغال  رأٍْٞبد ثؼٍ اىًسف احلؿثٞخ ارًبالد ث٘ؾٝؽ اىزُبٍِ االخزَبػّٜقٞت اىًسفٞني جيؽٙ 
ماظؿضوعـم مبقزؼر مغؼقىماظصقػقنيماتصوالت موأجرى مماظصقػمايزبقي ماظزعالء غوضgما:ؾسمأزعي

مبعضماظصق متلعقـوت مإشالق مأزعي مظؾقٌ مبعضماالجؿؿوسل محؼقق مسؾك مذظؽمدؾؾقًو موتلثرل ػمايزبقي
مطؾرلمعـم مأدىمظؿعطؾمسدد مضد ماغؿظوعفو مسدم مأو متقضػمبعضماظصقػمسـماظصدور مأن مخوصي اظزعالء
مععوذوتفؿموضدممتماالتػوقمسؾكمسؼدم مدـماظؿؼوسدمعـمتلقؼي مممـمبؾغقا مأخر موسدمممتؽـمسدد اظزعالء

ؾكمظؾصقوصيمو قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيمإل‧ودماتػوقمبنيماظقزؼرةموجاللمسورفمرئقسما:ؾسماألس
متلقؼيمشلذاماٌؾػم.

اظصقػماٌؿعطؾيمو‟ٌمميطؿومخورىماظـؼقىممػذاماظصددما:ؾسماألسؾكمظؾصقوصيم‟فؿمعشؽؾ
موسؼدماجؿؿوعمآخرمظؾقٌم ماظغرض.. دؾؾمإ‧ودمحؾقلمشلو..موضرورةمسؼدماجؿؿوعمعشذلكم صصمشلذا

م.عـماألزعوتماظيتمتقاجففومحوظقًومعالءممػذهماظصقػمظؾكروجمعشوطؾماظصقػماًوصيمورؤؼيماظز
  "ًٍؽ ىيكٞبزخ"ٍغ نؽمخ  رؼبُٗثؽٗر٘م٘ه ٝ٘قغ ّقٞت اىًسفٞني 

ماظـؼوبيمألسضوئفوموضعمغؼقىماظصقػقنيمبروتقطقلمتعوضدمععمذرطيمعصرم وصكمإرورماًدعوتماظيتمتؼدعفو
مايٍ مم•والت متـوصلقي مبلدعور مخدعوت مظؿؼدؼؿ ماظداخؾقيممظؾلقوحي مواظرحالت مواالغؿؼوالت واظعؿرة

مواًورجقيموحفزماظلػرمواظػـودقماظعوئؿيمواظـوبؿي.
  زق٘  اىؿٍالء أػُبء ّبظٙ "اىؿٍبىل" ٚػيرإمع اجمليف ٕٞئخ ٍنزت 

م% ماظصقػقني مغؼوبي معؽؿى مػقؽي ماجؿؿوع ماظزعالءم16/5/2015ادؿعرض مألزعي ماألخرلة ماظؿطقرات ،$
مزعوظؽ"م..موأطدتماشلقؽيمسؾلماظـؼوطماآلتقيم:اظصقػقنيمععمرئقسمغوديم"اظ

مظؾؿصوحل،ممممم معؾودراتمجودة ممأيموضًمراصضنيمألؼي مؼؽقغو ماظرؼوضقنيممل ماظـؼود مورابطي ماظـؼوبي أن
مهوصظمسؾلمطراعيموحؼققماظزعالءم.
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غؼوبيماظصقػقنيمبلؾطيماظـقوبيماظعوعيماالظؿزاممبوظؼقاسدماظؼوغقغقيمحقٌمأنموووزػومعـمضؾؾماشلقؽيمموأػوبً
ماظؼوغمواٌػذلضمصقف ماغػوذ مخوصي مؼردؾمإذوراتمدؾؾقيمحقلمرؾقعيمهرطوتماظـقوبي نماظؼضقيمأقنمرمبو

متؿعؾؼمبلسضوءمماظـقوبي.م
مموأسؾـً ماظصقػقني ماظظروفمأغؼوبي معقاجفي مأن متمطد مظؽـفو مايوظقي ماألوضوع محلودقي متدرك مإذ غفو

يمظؾرأيماظعوممعـماالدؿــوئقيمالبدمأنمؼؿؿمعـمخاللمتػعقؾمضقاسدماظؼوغقنموظقسموووزػوموإسالنمايؼقؼ
مخاللمحؼماظردمبدالمعـماظؿقركماظذيمؼردؾمإذوراتمخورؽيمظؾؿقارـنيم.

ماظدوظيم معـف متعوغل ماظذي ماإلرػوب ممعقاجفي ماظدوظي معمدلوت مطوصي معع موضقصفو مسؾك ماظـؼوبي م وتشدد
.موػقماٌصرؼيموتعقدمتعوزؼفوممضقوؼوماظعداظيمعـماظؼضوةمودوئؼفؿمعـمضقوؼومحودثماظعرؼشماإلرػوبلم.
م.مماٌقضػماظـوبًممبقوغوتماظـؼوبيمخاللمطؾماألحداثماظيتمذفدػوماظقرـموعـفوماظقاضعيماألخرلة

 ٍبىٞخ فٚ قُبٝب اىْهؽ ثنفبىخ اىًسفٞني قؽاؼاد ئضالء قجٞورؽفٍ  اىْقبثخ
اتمظؾـوئىماظعوممبشلنممتؽرارمإصدارماظـقوبيماظعوعيمضرارم$21/5/2015بؿورؼخم%م•ؾسماظـؼوبيمعذطرةمضدم

إخالءمدؾقؾمبؽػوظيممحؼماظزعالءماظصقػقنيمبوٌكوظػيمظؾؼوغقنمواظذيمميـعممايؾسماالحؿقورلمم
ماظؼوغقغقيماظيتما�ذتم‟ؼماظزعقؾمإبراػقؿمسورفم ماظـشرمومأسؾـما:ؾسمرصضفمظûجراءاتم�رلم ضضوؼو

اظـؼوبيممواضعفمرئقسمهرؼرمجرؼدةماظؾقونموصدورمضراراتمبضؾطموإحضورمواظؿقؼقؼمععفمدونمإخطورم
متشؽؾماغؿفوطًومظؾؼوغقنمواسؿداءمسؾكمحرؼيماظرأيمواظؿعؾرلم.

مسؾكمذعيم متؼدمما:ؾسمبطؾىمظؾـوئىماظعوممبSخالءمدؾقؾماظزعقؾمؼقدػمذعؾونما;ؾق”محوظقًو طؿو
مضضقيمتغطقيمألحداثمضلؿماظرعؾمواٌؿفؿمبوظؿكطقطمإلدؼوطمحؽؿماإلخقان.

مسؾ محرصف ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس مواإلسالعقيمأطد ماظصقػقي ماظؿشرؼعوت مإسداد معـ ماالغؿفوء مدرسي ك
ماظؾفـيماظقرـقيم اىدؼدةمموذظؽمبعدماغؿفوءماظؾفـيماٌصغرةمعـمإسدادمعلقدةماٌشروسوتماظيتمدؿؾدأ

مظؾؿشرؼعوتمٌـوضشؿفومإلضرارػومبشؽؾمغفوئلممتفقدًامظؿؼدميفومإظلمرئقسماىؿفقرؼيموايؽقعي.
اظؿشرؼعوتمبوظصقرةماٌرضقيمظؾفؿوسيماظصقػقيمواإلسالعقيممبومؼعؽسمعومموأطدما:ؾسمحرصفمسؾكمصدور

مجوءممعقادماظددؿقر.
 اجمليف ٝؽفٍ فًو اىؿٍالء اىًسفٞني رؼكفٞب

م¨وأطدما:ؾسمأنمرئقسم•ؾسماإلدارةم ماظػصؾمماٌمدلوتماظصقػقي غوضشما:ؾسمضضقيمتؽرار
وؼيماظزعالءمأسضوءماظـؼوبيموػؿوماٌـقطمبفؿوموضػماظعضقمبوظـؼوبيمورئقسماظؿقرؼرمػؿوماٌلؽقالنمسـم

مظؾؿودةم مإغػوذا موضررمم17أؼيمإجراءاتمظؾػصؾماظؿعلػلم‟ؼماظزعالء م.. عـمضوغقنمتـظقؿمدؾطيماظصقوصي
مبوظػصؾم معؿعؾؼي معشوطؾ مأؼف محؾ مبلرسي ماظؿقرؼر مورƒدوء ماإلدارات م•وظس مرƒدوء م�ورؾي ا:ؾس

ماإلجراءاتماظؼوغقغقيمحػوزًومسؾكمعصوحلماظزعالءمووصؼومظؾؼوغقنم.اظؿعلػلموإالمدقضطرما:ؾسمال�وذم



 

ماٌقحدماظؼوغقنمعقادمسؾكماظؿصقؼًمعـمظالغؿفوءمأسضوئفومبؽوعؾمأؼوممخاللمواإلسالعقيماظصقػقي
 .إصدارهمإلجراءاتممتفقدامسؾقفماظؿعدؼالتمإدخولمبعدمواإلسالممظؾصقوصي
مسوممأعنيمسقلكمصالحمبرئوديماظصقوشيمظؾفـيمشؽراظمتقجقفمسؾكماالجؿؿوسوتمماظزعالءماتػؼموضد

مواإلسالمماظصقوصيمضقاغنيمظؿققؼؾماظضكؿماىفدمسؾكماظؾفـيمأسضوءموطؾمظؾصقوصي،ماألسؾكما:ؾس
 وتعدؼؾفمسؾقفمظؾؿـوضشيمضوبؾمواحدمضوغقنمإ.

مؿؼاللادمتضؿـمضوغقغقيمعقادمإماظددؿقرمعقادمهقؼؾماىدؼدةماظؼقاغنيمعشروسوتمعلقداتموتضؿـً
مطؿومواإلسالعقني،ماظصقػقنيموحؼققمحرؼوتموتضؿـمظؾدوظيماٌؿؾقطيمواظصقػماإلسالممودوئؾموحقود
متؾغكمطؿوماظـشرمضضوؼوممايؾسماىدؼدةماظؼقاغنيموتؾغك..معلموظيمايرؼيم‧عؾممبومواجؾوتفؿمهدد
مععمبوإلخطورمظألصرادماظصقػمإصدارمتؿقحمطؿومضضوئك،م‟ؽؿموظقماظصقػمإشالقمأومعصودرةمجقاز
مبلؾىمأومسؿؾفمممورديمأثـوءماإلسالعكمأوماظصقػلمسؾكماالسؿداءمورممطؿو..مظؾؿللظيماظؼوغقغكماظؿـظقؿ
ماظقرـمسـمبوظدصوعمؼؿعؾؼمصقؿومإالمخورؽيممبعؾقعوتماظصقػلمإعدادمأوماٌعؾقعوتمحفىموورم.مسؿؾف
 .اظؾالدمووؼي
مسـدموتـصمالشقو،مواسؿؾورهمإسالعكمأومصقػلمىألماظؿعلػكماظػصؾمبطالنماىدؼدةماظؼقاغنيموتضؿـ
ماظـؼوبيموطقؾمبرئوديمىـيمتشؽقؾمؼؿؿماظؿلقؼيمصشؾًموإذامظؾؿلقؼيمأوالمظؾـؼوبيماظؾفقءمضرورةمسؾكماًالف
معؾزعومحؽؿومضرارػوموؼؽقنماظـزاع،مظؿلقؼيماظدوظيممبفؾسموسضقمظإلسالمماألسؾكمبو:ؾسمسضقموسضقؼي
 .والشقيمبورؾيمتعدمأخرىمإجراءاتموأيمقوادؿؽـوصمسؾقفمؼطعـمظؾطرصني
معـصىمأىمؼؿقمأالمسؾكمدـي،م65مظؾؿعوشماظصقػلمإحوظيمدـمأنمسؾكماظؼقاغنيمعلقدةمتـصمطؿو

 دـي،م65محؿكمصعومموسوعماٌدمجقازمععمدـيم60مواإلدارؼنيموظؾعؿول$.مم60%اظـمدـمبعدمضقودى

ماظعؿقعقيمواىؿعقوتماظؼقعقيماظصقػقيمتاٌمدلومإداراتم•وظسمماألشؾؾقيمعـحماٌلقدةموتؿضؿـ
ماىؿعقيمتضؿم‟قٌمسضوء،ألامسددممبقـفؿماٌلوواةمععمواظعؿولمواإلدارؼنيماظصقػقنيمعـمظؾؿـؿكؾني
معـؿكؾنيم9وماظصغرلةمبوٌمدلوتمععقـنيم4ومعـؿكؾنيم6ماإلدارةمو•ؾسمععقـوم12ومعـؿكؾوم15ماظعؿقعقي

 .اظؽؾرلةمبوٌمدلوتمععقـنيم7و
مبنغشوءمظؾصقوصيماظقرـقيماشلقؽيمتؼقممأنمواإلسالممظؾصقوصيماٌقحدماظؼوغقنمعشروعمعلقدةمؿـتؿضمطؿو

مصرفموضؿونمظؾؿعوش،مإحوظؿفؿمبعدماظؼقعقيمبوٌمدلوتمواظعؿولمواإلدارؼنيماظصقػقنيمظعالجمصـدوق
متاٌمدلومسؾكماٌدؼقغقوتممبقجؾفومتؾغكمعودةمتضؿـًمطؿوماٌعوش،مبعدمطوعؾيماٌوظقيمحؼقضفؿ
 .اظؼقعقيماظصقػقي
معـماظعؿقعقيمظؾفؿعقوتموادعيموصالحقوتماٌمدليمإدارةم:ؾسمحؼقؼقيمصالحقوتمعـحمتؿضؿـمطؿو
ماىلقؿماإلخاللمسـدماإلدارةم•ؾسمعـماظـؼيمدقىمماظعؿقعقيماىؿعقيمأسضوءمثؾـكمحؼمبقـفو

 
 
 

 

اظصددماظـؼوبيموووبًمععماىفقدماظيتمؼؾذشلوموزؼرماظشؾوبمواظرؼوضيمجملووظيمحؾماألزعي،موصكمػذاممممم
ؼؾؿؼلمشدام%األحد$ماظزعقالنمطورمم�ؿقدمو�ؿدمذؾوغيمأسضوءما:ؾس،مواٌؽؾػنيمعـم�ؾسماظـؼوبي،م

مععماظقزؼرماٌفـدسمخوظدمسؾداظعزؼز،مٌـوضشيمادؿؽؿولماىفقدممػذاماظصدد.
مسددمعـماظزمممم ماظؽوعؾموإداغؿفمظالسؿداءاتماظؾدغقيمواظؾػظقيماظيتمتعرضمشلو عالءمؼمطدما:ؾسمرصضف

سؾلمبوبماظـوديمأومسدلماظػضوئقوتم..موؼمطدمتضوعـفمععماظزعالءمصكماجملوضرماظيتمضوعقامبؿقرؼرػومدصوسوم
سـمحؼقضفؿم..مطؿومؼمطدما:ؾسمانمرابطيماظـؼودماظرؼوضقنيمبرئوديماظزعقؾم�ؿدمذؾوغيمتعؿؾمهًم

تفوعوتمظشكصف،مسورؼيممتوع′ومعـمعظؾيماظـؼوبيموصؼومظؾقائحمواظؼقاغنيم..موترصضمعومتعرضمظفماظزعقؾمعـما
ماظصقي.
وؼمطدما:ؾسمسؾلمضراراتفماظلوبؼيممػذاماظشلنموأغفمدقؿكذماالجراءاتماٌـودؾيمضدمأيمزعقؾممممم

م وظػمػذهماظؼرارات،مطؿومؼمطدمأغفمدقؿؿما‡وذمطوصيماالجراءاتميؿوؼيمحؼققموعصوحلماظزعالءم.
 اىهؼت ادلًؽٛ ٍٗإقكخ اىقُبء ّقبثخ اىًسفٞني رْؼٜ نٖعاء اىؼعاىخ  ٗرؼؿٛ

موأطدتغؼوبيماظصقػقنيمذفداءماظعداظيمعـماظؼضوةماظذؼـمادؿفدصفؿماإلرػوبماألدقدممدقـوءم،ممغعً
موضقصفومععماظؼضوءماٌصريموطوصيمعمدلوتماظدوظيممعقاجفيماألخطورماظيتمتؿعرضمشلو.

مادؿشفمتوغدد ماظغودرةماظيتمغؿٍمسـفو آخرؼـممم3ضضوةمودوئؼموإصوبيمم3ودماظـؼوبيمبوظعؿؾقيماإلرػوبقي
مسؾكمأتقبقسمؼؼؾمضضوةموعقزػنيممبقؽؿيمسلولم مبقًماٌؼدسم$، مأغصور م% مإرػوبقق ػفقممعلؾحمذـف

ممضضقيتم مايؽؿ مدوسوتمعـ موذظؽمبعد مععموس»دقـوء، ماظؿكوبر مواديم»و« مدفـ اشلروبمعـ
م«.اظـطرون

مضدماإلرػوبماألدقدم،وتشرل متعقدمظألذػونمحودثيمموتمطدماظـؼوبيمسؾكموضقصفو ماألخرلة إمأنمايودثي
ماشؿقولماٌلؿشورماًوزغدارمعمطدةمأنمػذهمايقادثمالمميؽـمأنمتـولمعـماظؼضوءماٌصريم.

موتمطدم موغوديمضضوةمعصرممذفداءماظقرـمواظعداظي. ماظشعىماٌصريموعمدليماظؼضوء، وتعزيماظـؼوبي
ضقÈما:ؿؿع،موسدلمتػعقؾمدوظيماظعدلموايرؼي،ممسؾكمضرورةمعقاجفيماإلرػوبم،معـمخاللمتضوصرمطؾ
ماظيتمحوولماإلرػوبققنمادؿفداصفومماظعؿؾقيماألخرلة.

  اجلعٝعح ٗاإلػالً اىًسبفخ ق٘اّني
ما:ؾسمرئقسمسورفمجاللماألدؿوذمبرئوديمظؾصقوصيماألسؾكما:ؾسمعـماٌشذلطيماظؾفـيماغؿفً
ماظصقػقيمظؾؿشرؼعوتماظقرـقيماظؾفـيمأسضوءمصقػقنيواظمضالشم قكماظـؼقىمبرئوديماظصقػقنيموغؼوبي

مأدؾقعمخاللمعؽـػيماجؿؿوسوتم3مبعدماىدؼدة،ماظصقػقيماظؿشرؼعوتمعلقدةمإسدادمعـمواإلسالعقي
مواحد موزعالءماظؿلدقسمهًماإلسالعقنيموغؼوبيمعودؾرلومعـماإلسالعقنيماظزعالءمعـمىـيماغؿفًمطؿو..

ماظؿشرؼعوتمإلسدادماظقرـقيماظؾفـيموؿؿعمأنماٌـؿظرموعـ.مسالماإلمضقاغنيمعلقدةمإسدادمعـمإسالعقني
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ماٌقحدماظؼوغقنمعقادمسؾكماظؿصقؼًمعـمظالغؿفوءمأسضوئفومبؽوعؾمأؼوممخاللمواإلسالعقيماظصقػقي
 .إصدارهمإلجراءاتممتفقدامسؾقفماظؿعدؼالتمإدخولمبعدمواإلسالممظؾصقوصي
مسوممأعنيمسقلكمصالحمبرئوديماظصقوشيمظؾفـيمشؽراظمتقجقفمسؾكماالجؿؿوسوتمماظزعالءماتػؼموضد

مواإلسالمماظصقوصيمضقاغنيمظؿققؼؾماظضكؿماىفدمسؾكماظؾفـيمأسضوءموطؾمظؾصقوصي،ماألسؾكما:ؾس
 وتعدؼؾفمسؾقفمظؾؿـوضشيمضوبؾمواحدمضوغقنمإ.

مؿؼاللادمتضؿـمضوغقغقيمعقادمإماظددؿقرمعقادمهقؼؾماىدؼدةماظؼقاغنيمعشروسوتمعلقداتموتضؿـً
مطؿومواإلسالعقني،ماظصقػقنيموحؼققمحرؼوتموتضؿـمظؾدوظيماٌؿؾقطيمواظصقػماإلسالممودوئؾموحقود
متؾغكمطؿوماظـشرمضضوؼوممايؾسماىدؼدةماظؼقاغنيموتؾغك..معلموظيمايرؼيم‧عؾممبومواجؾوتفؿمهدد
مععمبوإلخطورمظألصرادماظصقػمإصدارمتؿقحمطؿومضضوئك،م‟ؽؿموظقماظصقػمإشالقمأومعصودرةمجقاز
مبلؾىمأومسؿؾفمممورديمأثـوءماإلسالعكمأوماظصقػلمسؾكماالسؿداءمورممطؿو..مظؾؿللظيماظؼوغقغكماظؿـظقؿ
ماظقرـمسـمبوظدصوعمؼؿعؾؼمصقؿومإالمخورؽيممبعؾقعوتماظصقػلمإعدادمأوماٌعؾقعوتمحفىموورم.مسؿؾف
 .اظؾالدمووؼي
مسـدموتـصمالشقو،مواسؿؾورهمإسالعكمأومصقػلمىألماظؿعلػكماظػصؾمبطالنماىدؼدةماظؼقاغنيموتضؿـ
ماظـؼوبيموطقؾمبرئوديمىـيمتشؽقؾمؼؿؿماظؿلقؼيمصشؾًموإذامظؾؿلقؼيمأوالمظؾـؼوبيماظؾفقءمضرورةمسؾكماًالف
معؾزعومحؽؿومضرارػوموؼؽقنماظـزاع،مظؿلقؼيماظدوظيممبفؾسموسضقمظإلسالمماألسؾكمبو:ؾسمسضقموسضقؼي
 .والشقيمبورؾيمتعدمأخرىمإجراءاتموأيمقوادؿؽـوصمسؾقفمؼطعـمظؾطرصني
معـصىمأىمؼؿقمأالمسؾكمدـي،م65مظؾؿعوشماظصقػلمإحوظيمدـمأنمسؾكماظؼقاغنيمعلقدةمتـصمطؿو

 دـي،م65محؿكمصعومموسوعماٌدمجقازمععمدـيم60مواإلدارؼنيموظؾعؿول$.مم60%اظـمدـمبعدمضقودى

ماظعؿقعقيمواىؿعقوتماظؼقعقيماظصقػقيمتاٌمدلومإداراتم•وظسمماألشؾؾقيمعـحماٌلقدةموتؿضؿـ
ماىؿعقيمتضؿم‟قٌمسضوء،ألامسددممبقـفؿماٌلوواةمععمواظعؿولمواإلدارؼنيماظصقػقنيمعـمظؾؿـؿكؾني
معـؿكؾنيم9وماظصغرلةمبوٌمدلوتمععقـنيم4ومعـؿكؾنيم6ماإلدارةمو•ؾسمععقـوم12ومعـؿكؾوم15ماظعؿقعقي

 .اظؽؾرلةمبوٌمدلوتمععقـنيم7و
مبنغشوءمظؾصقوصيماظقرـقيماشلقؽيمتؼقممأنمواإلسالممظؾصقوصيماٌقحدماظؼوغقنمعشروعمعلقدةمؿـتؿضمطؿو

مصرفموضؿونمظؾؿعوش،مإحوظؿفؿمبعدماظؼقعقيمبوٌمدلوتمواظعؿولمواإلدارؼنيماظصقػقنيمظعالجمصـدوق
متاٌمدلومسؾكماٌدؼقغقوتممبقجؾفومتؾغكمعودةمتضؿـًمطؿوماٌعوش،مبعدمطوعؾيماٌوظقيمحؼقضفؿ
 .اظؼقعقيماظصقػقي
معـماظعؿقعقيمظؾفؿعقوتموادعيموصالحقوتماٌمدليمإدارةم:ؾسمحؼقؼقيمصالحقوتمعـحمتؿضؿـمطؿو
ماىلقؿماإلخاللمسـدماإلدارةم•ؾسمعـماظـؼيمدقىمماظعؿقعقيماىؿعقيمأسضوءمثؾـكمحؼمبقـفو
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اظصددماظـؼوبيموووبًمععماىفقدماظيتمؼؾذشلوموزؼرماظشؾوبمواظرؼوضيمجملووظيمحؾماألزعي،موصكمػذاممممم
ؼؾؿؼلمشدام%األحد$ماظزعقالنمطورمم�ؿقدمو�ؿدمذؾوغيمأسضوءما:ؾس،مواٌؽؾػنيمعـم�ؾسماظـؼوبي،م

مععماظقزؼرماٌفـدسمخوظدمسؾداظعزؼز،مٌـوضشيمادؿؽؿولماىفقدممػذاماظصدد.
مسددمعـماظزمممم ماظؽوعؾموإداغؿفمظالسؿداءاتماظؾدغقيمواظؾػظقيماظيتمتعرضمشلو عالءمؼمطدما:ؾسمرصضف

سؾلمبوبماظـوديمأومسدلماظػضوئقوتم..موؼمطدمتضوعـفمععماظزعالءمصكماجملوضرماظيتمضوعقامبؿقرؼرػومدصوسوم
سـمحؼقضفؿم..مطؿومؼمطدما:ؾسمانمرابطيماظـؼودماظرؼوضقنيمبرئوديماظزعقؾم�ؿدمذؾوغيمتعؿؾمهًم

تفوعوتمظشكصف،مسورؼيممتوع′ومعـمعظؾيماظـؼوبيموصؼومظؾقائحمواظؼقاغنيم..موترصضمعومتعرضمظفماظزعقؾمعـما
ماظصقي.
وؼمطدما:ؾسمسؾلمضراراتفماظلوبؼيممػذاماظشلنموأغفمدقؿكذماالجراءاتماٌـودؾيمضدمأيمزعقؾممممم

م وظػمػذهماظؼرارات،مطؿومؼمطدمأغفمدقؿؿما‡وذمطوصيماالجراءاتميؿوؼيمحؼققموعصوحلماظزعالءم.
 اىهؼت ادلًؽٛ ٍٗإقكخ اىقُبء ّقبثخ اىًسفٞني رْؼٜ نٖعاء اىؼعاىخ  ٗرؼؿٛ

موأطدتغؼوبيماظصقػقنيمذفداءماظعداظيمعـماظؼضوةماظذؼـمادؿفدصفؿماإلرػوبماألدقدممدقـوءم،ممغعً
موضقصفومععماظؼضوءماٌصريموطوصيمعمدلوتماظدوظيممعقاجفيماألخطورماظيتمتؿعرضمشلو.

مادؿشفمتوغدد ماظغودرةماظيتمغؿٍمسـفو آخرؼـممم3ضضوةمودوئؼموإصوبيمم3ودماظـؼوبيمبوظعؿؾقيماإلرػوبقي
مسؾكمأتقبقسمؼؼؾمضضوةموعقزػنيممبقؽؿيمسلولم مبقًماٌؼدسم$، مأغصور م% مإرػوبقق ػفقممعلؾحمذـف

ممضضقيتم مايؽؿ مدوسوتمعـ موذظؽمبعد مععموس»دقـوء، ماظؿكوبر مواديم»و« مدفـ اشلروبمعـ
م«.اظـطرون

مضدماإلرػوبماألدقدم،وتشرل متعقدمظألذػونمحودثيمموتمطدماظـؼوبيمسؾكموضقصفو ماألخرلة إمأنمايودثي
ماشؿقولماٌلؿشورماًوزغدارمعمطدةمأنمػذهمايقادثمالمميؽـمأنمتـولمعـماظؼضوءماٌصريم.

موتمطدم موغوديمضضوةمعصرممذفداءماظقرـمواظعداظي. ماظشعىماٌصريموعمدليماظؼضوء، وتعزيماظـؼوبي
ضقÈما:ؿؿع،موسدلمتػعقؾمدوظيماظعدلموايرؼي،ممسؾكمضرورةمعقاجفيماإلرػوبم،معـمخاللمتضوصرمطؾ
ماظيتمحوولماإلرػوبققنمادؿفداصفومماظعؿؾقيماألخرلة.

  اجلعٝعح ٗاإلػالً اىًسبفخ ق٘اّني
ما:ؾسمرئقسمسورفمجاللماألدؿوذمبرئوديمظؾصقوصيماألسؾكما:ؾسمعـماٌشذلطيماظؾفـيماغؿفً
ماظصقػقيمظؾؿشرؼعوتماظقرـقيماظؾفـيمأسضوءمصقػقنيواظمضالشم قكماظـؼقىمبرئوديماظصقػقنيموغؼوبي

مأدؾقعمخاللمعؽـػيماجؿؿوسوتم3مبعدماىدؼدة،ماظصقػقيماظؿشرؼعوتمعلقدةمإسدادمعـمواإلسالعقي
مواحد موزعالءماظؿلدقسمهًماإلسالعقنيموغؼوبيمعودؾرلومعـماإلسالعقنيماظزعالءمعـمىـيماغؿفًمطؿو..

ماظؿشرؼعوتمإلسدادماظقرـقيماظؾفـيموؿؿعمأنماٌـؿظرموعـ.مسالماإلمضقاغنيمعلقدةمإسدادمعـمإسالعقني



 

م․ؿؾػمبنيماظػرصمتؽوصممدونمهقلمأوماٌعؾقعوت،متدصؼمحرؼيمتعققمضققدمأيمصرضمؼ‰قظرم–م9معودة
مواٌعرصي،ماإلسالممماٌقارـمحؼمتعطقؾمذلغفومعـمؼؽقنمأوماٌعؾقعوتمسؾكمايصقلمماظصقػ
 .اظعؾقوموعصويفماظقرـمسـموعواظدصماظؼقعلماألعـممبؼؿضقوتمإخاللمدونمطؾفموذظؽ
ماىؾلوتموطذظؽماٌممترات،محضقرممايؼماظصقػلمسؿؾفمتلدؼيمدؾقؾممظؾصقػلم–م11معودة

 .اظعوعيمواالجؿؿوسوت
ماٌقزػمإلػوغيماٌؼررةمبوظعؼقبوتمؼعوضىمسؿؾفمبلؾىمسؾقفمتعدىمأومصقػقًّومأػونمعـمطؾم–م12معودة

 .األحقالم‟لىماظعؼقبوتمضوغقنمعـ$م731/1%،$631%م،$331%ماٌقادممسؾقفماظؿعديمأوماظعؿقعل
معـمووووزمعلؽقظفمشرلممموردوتماسؿدلهمعومحقلمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزؼرمعـمعذطرهمتؾؼًمضدماظـؼوبيموطوغً
مانمصقفوشرلماٌدضؼماظؼوغقغلماظرأيمألبداءماٌذطرةماظـؼوبيم•ؾسمأحولموضد.ماظصقػقنيماظزعالءمبعض

مععماظؿعوعؾمظؾقزارةمميؽـموطونمواظؼذفماظلىمعرتؾفمامتصؾم․وظػوتماؼفمامتشرلمالماظعوعيماٌالحظي
مبدالمبوظرسوؼيماالوظلموػقماظؼوغقنمارورممعؽػقلمحؼموػقمواظؿصققحماظردمحؼمبودؿكداممغشرهممتمعو
مواٌـعماظؿضققؼمعـ

ا ّٝ٘ٞ٘ ٍِ اىؼبنؽ قٞظو:  اىًسفٞني ّقبثخ رليف
 
ا ػٞع

 
 سبفخاىً حلؽٝخ ٗؼٍؿ

مظقؽقنم1995مسوممظؾصقػقنيماظعؿقعقيماىؿعقيماخؿورتفموػقماظققمماظذيمؼقغقق،معـماظعوذرمذطرىمؼعد
مطؾفوماألعيمسؾقفموأرؾؼًم95مظلـيم93ماظؼوغقنمضدماظصقػققنموصقفماغؿػضماظصقوصي،ميرؼيمدـقؼ′ومسقد′ا
مإرادةماغؿصرتمحؿكمسوممعـمألطـرماعؿدتمعقاجفيمم،"اظػلودمووؼيماظصقوصيمحرؼيماشؿقولمضوغقن"

مأومؼلطرمبدأمضدماظؼوغقنمػذامبنصدارهموطونمعداه،مواالدؿؾدادماظػلودمعـمبؾغمغظوممضدمايرؼيمأغصور
 .غفوؼؿفمصػقوت
مغؼوبيمو•ؾسمسؿقعقيمعقيمبنيمواظقحدةماظؿضوعـمموعؾفؿ′ومعفؿ′وممنقذج′وماٌقاجفيمػذهمضدعًمظؼد
ماظذيماظؿقضقًمػذامماالغؿصورمػذامدالظيمسـدمظؾقضقفماظققممأحقجـوموعو..ممسوممورأيمدقودقيموضقى
متشرؼعقيمعـظقعيمإماظددؿقرمعقادموتريمواإلسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتمعـماالغؿفوءمإمصقفمغلعك
معؾػمإماالسؿؾورموؼعقدمايرؼوت،معؾػمإماالحذلاممؼعقدمعـوخموإمجدؼد،مإسالعلمغظوممبـوءمتعقد
 .بطوظيمأومتعلػلمصصؾمدونم‣ذلعي،مسؿؾموسالضوتمسودظيموأجقرمطرمييمحقوةمماظصقػقنيمحؼ
معـماالغؿفوءمعؼدعؿفوممسدؼدة،مأخرىمهدؼوتمأعوممو‥ـمؼقغققمعـماظعوذرمروحمإمأحقجـوموعو

موأصؾحمسوعوم45معـذمبفماٌعؿقلمايوظلماظـؼوبيمضوغقنموتعدؼؾماٌعؾقعوتمتداولمضوغقنمعشروعمإسداد
 .اٌفـيمعلؿقىمسؾكمجرتماظيتمواظؿطقراتماظعؿؾمظلققم‥قمأيمؾكسمعالئؿمشرل
ميرؼيماظداسؿيماظؼقىمطؾموإماظصقػقي،ماىؿوسيمإماظؿفـؽيم†وظصماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمضدم
ماظؿعؾرل محرؼيمسـمدصوسوماٌصريماظشعىمدطرػومطدلىمععوركمتورؼخمضؿـمتلتلماظيتماظذطرىمبفذه.
 .اظصقوصي

 
 
 

 

مظؾصققػيماظؿقرؼرؼيمياظلقودمسؾكمبوٌقاصؼيمحؼقؼقيمصالحقوتماظؿقرؼرم•وظسمعـحموأؼضوممبفوعف،
 .عمدليمبؽؾمو‣ددةمواضقيمظؾقائحموصؼومدؿؿؿماظيتمواٌؽوصكتماظذلضقوتممبوظرأىمواٌشورطي

ماظصقػقنيمواألسضوءمعمدليمبؽؾماظصقػقنيمطؾورمعـمعفـقيمىونمتشؽقؾماٌلقدةمتؿضؿـمطؿو
مذػوصيموضقاسدمذروطمعوضمعع..ماظؿقرؼرمرؤدوءمظذلذقحماظعؿقعقيمواىؿعقيماإلدارةممبفوظسماٌـؿكؾني
 .اٌفـقيماظؽػوءةمأدوسمسؾكماظؿقرؼرمورؤدوءماإلدارةم•وظسمرؤدوءمالخؿقورموواضقي
مواألداءماظؿؿقؼؾمعصودرموعراضؾيماإلسالمموودوئؾمظؾصقػماظذاتقيماجملودؾيماىدؼدماظؼوغقنموؼضؿـ
ماظؽوعؾيماظشػوصقيموضؿون..مخطلمىألماظػقرىمواظؿصققحمبفؿومخؾؾمأيمسؾكماظػقرؼيمواجملودؾيماٌفـك
 .اٌكؿؾػيماإلسالممودوئؾموعؾؽقيماظؿؿقؼؾممبصودرمؼؿعؾؼمصقؿو

 َع اىًسفٞني  ادلكئ٘ىخ غري رعِٝ ادلَبؼقبد اىًسفٞني ّقبثخ
مواظيتم،مواظؿعؾقؿماظذلبقيموزارةمسؾكماظؼوئؿنيمضؾؾمعـماٌلؽقظيمشرلماٌؿوردوتماظصقػقنيمغؼوبيمأداغً
مإمبوإلضوصيم،$5102/6/8%ماالثـنيمؼقمماظقزارةمأعـمضؾؾمعـمقػقنياظصمسؾكماظؿعديم‣ووظيمممتـؾً
 .اظقزارةمدخقلمعـماظصقػقنيمعـعمسؾكمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزؼرمإصرار

مسؿؾفمأداءممايؼمطوعؾمظفمجرؼدتف،معـموععؿؿدمظؾؿفـي،مممورسم‣ررمأيمأنمسؾكماظـؼوبيموذددت
 .اظصقػل
متؾؽمعـماٌقثؼيماًطوبوتماسؿؿودمعـفومورؾؾًماظقزارةمععموتقاصؾًمدؾؼمأغفوماظـؼوبيمأطدتمطؿو

متؼورؼرمغشرػؿمخؾػقيمسؾكماظقزارة،ماظصقػقنيمعـمسددمدخقلممبـعماظققممصقجؽـومأغـومإالماظصقػ،
 .اظعوعيماظـوغقؼيماعؿقوغوتمتلرؼىمحقلمصقػقي
مظؾؿضققؼم‣ووالتمأؼيمٌـعماظددؿقرمطػؾفوماظيتماظؼوغقغقيماإلجراءاتمطوصيمدؿؿكذمأغفوماظـؼوبيموأطدت
 اظزعالءمسؾك

ماظزعالءمسؾكماالسؿداءموضوئعمتؽرارمسدممتضؿـماظيتماالجراءاتمطوصيما‡وذمسؾكماظعؿؾمبوظقزؼرموأػوبً
مرضؿماظصقوصيمتـظقؿمضوغقنمعـ$م12م،11$م9م،8%ماٌقادمظـصقصموصؼومسؿؾفؿ،معزاوظيمعـموعـعفؿماظصقػقني

 .1996مظلـيم96
معـمظؾؼوغقنمرؾًؼومغشرػوماٌؾوحمواألخؾورمواإلحصوءاتماٌعؾقعوتمؾكسمايصقلمحؼمظؾصقػلم–م8معودة

مسؾقفمؼؿقصَّؾمعومغشرمحؼمظؾصقػلمؼؽقنمطؿومسوعي،مأومحؽقعقيمجفيماٌصودرمػذهمطوغًمدقاءمعصودرػو،
 .عـفو
مسوعي،مػقؽيمأومعصؾقيمأوموزارةمطؾمماظصقػلمظالتصولمعؽؿىمأومإدارةماٌكؿصيماىفيمعـمبؼرارموتـشل
 .اظلوبؼيمبوظػؼرةمذطرمعومسؾكمايصقلمقؾظؿلف
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م․ؿؾػمبنيماظػرصمتؽوصممدونمهقلمأوماٌعؾقعوت،متدصؼمحرؼيمتعققمضققدمأيمصرضمؼ‰قظرم–م9معودة
مواٌعرصي،ماإلسالممماٌقارـمحؼمتعطقؾمذلغفومعـمؼؽقنمأوماٌعؾقعوتمسؾكمايصقلمماظصقػ
 .اظعؾقوموعصويفماظقرـمسـموعواظدصماظؼقعلماألعـممبؼؿضقوتمإخاللمدونمطؾفموذظؽ
ماىؾلوتموطذظؽماٌممترات،محضقرممايؼماظصقػلمسؿؾفمتلدؼيمدؾقؾممظؾصقػلم–م11معودة

 .اظعوعيمواالجؿؿوسوت
ماٌقزػمإلػوغيماٌؼررةمبوظعؼقبوتمؼعوضىمسؿؾفمبلؾىمسؾقفمتعدىمأومصقػقًّومأػونمعـمطؾم–م12معودة

 .األحقالم‟لىماظعؼقبوتمضوغقنمعـ$م731/1%،$631%م،$331%ماٌقادممسؾقفماظؿعديمأوماظعؿقعل
معـمووووزمعلؽقظفمشرلممموردوتماسؿدلهمعومحقلمواظؿعؾقؿماظذلبقيموزؼرمعـمعذطرهمتؾؼًمضدماظـؼوبيموطوغً
مانمصقفوشرلماٌدضؼماظؼوغقغلماظرأيمألبداءماٌذطرةماظـؼوبيم•ؾسمأحولموضد.ماظصقػقنيماظزعالءمبعض

مععماظؿعوعؾمظؾقزارةمميؽـموطونمواظؼذفماظلىمعرتؾفمامتصؾم․وظػوتماؼفمامتشرلمالماظعوعيماٌالحظي
مبدالمبوظرسوؼيماالوظلموػقماظؼوغقنمارورممعؽػقلمحؼموػقمواظؿصققحماظردمحؼمبودؿكداممغشرهممتمعو
مواٌـعماظؿضققؼمعـ

ا ّٝ٘ٞ٘ ٍِ اىؼبنؽ قٞظو:  اىًسفٞني ّقبثخ رليف
 
ا ػٞع

 
 سبفخاىً حلؽٝخ ٗؼٍؿ

مظقؽقنم1995مسوممظؾصقػقنيماظعؿقعقيماىؿعقيماخؿورتفموػقماظققمماظذيمؼقغقق،معـماظعوذرمذطرىمؼعد
مطؾفوماألعيمسؾقفموأرؾؼًم95مظلـيم93ماظؼوغقنمضدماظصقػققنموصقفماغؿػضماظصقوصي،ميرؼيمدـقؼ′ومسقد′ا
مإرادةماغؿصرتمحؿكمسوممعـمألطـرماعؿدتمعقاجفيمم،"اظػلودمووؼيماظصقوصيمحرؼيماشؿقولمضوغقن"

مأومؼلطرمبدأمضدماظؼوغقنمػذامبنصدارهموطونمعداه،مواالدؿؾدادماظػلودمعـمبؾغمغظوممضدمايرؼيمأغصور
 .غفوؼؿفمصػقوت
مغؼوبيمو•ؾسمسؿقعقيمعقيمبنيمواظقحدةماظؿضوعـمموعؾفؿ′ومعفؿ′وممنقذج′وماٌقاجفيمػذهمضدعًمظؼد
ماظذيماظؿقضقًمػذامماالغؿصورمػذامدالظيمسـدمظؾقضقفماظققممأحقجـوموعو..ممسوممورأيمدقودقيموضقى
متشرؼعقيمعـظقعيمإماظددؿقرمعقادموتريمواإلسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتمعـماالغؿفوءمإمصقفمغلعك
معؾػمإماالسؿؾورموؼعقدمايرؼوت،معؾػمإماالحذلاممؼعقدمعـوخموإمجدؼد،مإسالعلمغظوممبـوءمتعقد
 .بطوظيمأومتعلػلمصصؾمدونم‣ذلعي،مسؿؾموسالضوتمسودظيموأجقرمطرمييمحقوةمماظصقػقنيمحؼ
معـماالغؿفوءمعؼدعؿفوممسدؼدة،مأخرىمهدؼوتمأعوممو‥ـمؼقغققمعـماظعوذرمروحمإمأحقجـوموعو

موأصؾحمسوعوم45معـذمبفماٌعؿقلمايوظلماظـؼوبيمضوغقنموتعدؼؾماٌعؾقعوتمتداولمضوغقنمعشروعمإسداد
 .اٌفـيمعلؿقىمسؾكمجرتماظيتمواظؿطقراتماظعؿؾمظلققم‥قمأيمؾكسمعالئؿمشرل
ميرؼيماظداسؿيماظؼقىمطؾموإماظصقػقي،ماىؿوسيمإماظؿفـؽيم†وظصماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمضدم
ماظؿعؾرل محرؼيمسـمدصوسوماٌصريماظشعىمدطرػومطدلىمععوركمتورؼخمضؿـمتلتلماظيتماظذطرىمبفذه.
 .اظصقوصي
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ماظؿضوعـقيماظردوئؾمعـماظعدؼدمتؾؼكمأغفماظصقػقنيمغؼوبيمسوممدؽرترلماظرحقؿمسؾدمولمضولمجوغؾفمعـ
ماظعومماألعني%مدقـؿودذلؼًمعقشقؾماظلقدمعـمردوظيمبقـفوموعـموسربقي،موأعرؼؽقيمأوربقيمغؼوبوتمسدةمعـ
 :ؼؾكمطؿومغصفومجوء$ماظدلؼطوغقنيماظصقػقنيمظـؼوبي
 اظصقػقنيمغؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمممول:ممسزؼزي

مأنمأودموأؼرظـدا،ماٌؿقدةماٌؿؾؽيمأ‥وءمقعمماظصقػقنيمغؼوبيمأسضوءمعـمأظػم30مسـمبوظـقوبيم
ماظػصؾمسؾكماحؿفوجومإضرابمشدمؼقممبؿكصقصماًوصيماظدسقةمسؾكماٌصرؼنيماظصقػقنيمغؼوبيمأػـه

 .اإلسالمم•ولمماظعوعؾنيمدفـموادؿؿرارمظؾصقػقني،ماىؿوسل
مؼدسؿممأنممبؽونماألػؿقيمصؿـم-مقعومعـومعصرمماظصقوصيمحرؼيممسؾكماظؿضققؼمؼووعيوعم‣وربيم‧ى

مضقوعفؿمبلؾىماظلؾطوتمعـمواظلفـمواظذلػقىماظطردمسوغقاماظذؼـماظصقػقنيمقعماظدوظلما:ؿؿع
 .بعؿؾفؿ
ماظعوملمأ‥وءمقعمإمصقتؽؿموصقلمظضؿونمبقدعـومعومطؾمدـػعؾمأغـومغؾؾغؽؿمأنمغقد مؽؿصضؾمعـ.
م.إضرابفؿممشدامععفؿمغؿضوعـمإغـوماظـؼوبيماسضوءمأبؾغقا مبف،ماظؼقوممميؽــومذلءمأيمػـوكمطونمإذا.
 .مبذظؽمابالشـومغؿؿـك

 $اظدلؼطوغقنيماظصقػقنيمظـؼوبيماظعومماألعني%مدقـؿودذلؼًمعقشقؾ
 ادلًؽٝني اىًسفٞني ٍغ اىعٗىٞخ اىًسفٞني ّقبثبد سلزيف ٍِرز٘اىل  اىزُبٍِ ثؽقٞبد

مععماظدوظقيماظصقػقنيمغؼوبوتم․ؿؾػمعـماظؿضوعـمبرضقوت$م10/6/2015ماالربعوء%مؼقمماظًتق  متضوعـ′و
ماظلـقىماظعقدممبـودؾيماظزعالءمعـماٌؽوتمصقفومذوركماظؿكماالحؿفوجقيموضػؿفؿمصكماٌصرؼنيماظصقػقني
ماظصقػققن،مؾفوزممؼعؿؾماظؿكماظؿشغقؾمػشوذيمسؾكمواسذلاضو"ماظصقػكمؼقم"اٌصرؼيماظصقوصيميرؼي
مسؿؾفؿ،متلدؼيمأثـوءمشلومؼؿعرضقنماظؿكمواٌكوررماٌطؾقسي،ماظصقوصيمضطوعمصكماظؿعلػكمواظػصؾ

 .اظـشرمضضوؼومصكمو‣وطؿؿفؿ
 :عـمطؾمعـمتضوعـمبرضقوتماظققممتؾؼكمأغفماظصقػقني،مغؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح

مسوممأعنيم-اٌغربقيمظؾصقوصيماظقرـقيماظـؼوبيمقسرئم–ماظؿقغلقنيمظؾصقػقنيماظقرـقيماظـؼوبيمرئقس%
مظؾصقػقنيماظقرـكماالهودمسوممأعني-اظقؿـقنيماظصقػقنيمغؼقىم-ماىزائرؼنيمظؾعؿولماظعومماالهود

ماهود-اٌقرؼؿوغقنيماظصقػقنيمظرابطيماظعوممواالعنيم-اٌقرؼؿوغقنيماظصقػقنيمغؼقى-اظصقعوظقني
ماالهود-بـققؼقركماظقرـكماظؽؿوبماهودم-ذقؾكمصكمظؾعؿولمـكاظقرماالهود-االؼلؾـدؼيماظصقػقني
ماظقرـكماالهود-ظؾصقػقنيماظرودكماالهودمبوظـؿلو،ماظعؿولم•ؾسمرئقس-ظؾصقػقنيماظلقؼدى
معقيم-بؽقرؼوماظصقػقنيمعقيم-اظالتقـقيمبلعرؼؽوماظصقػقنيماهودمرئقسم-بػرغلومظؾصقػقني
 ،$بروعوماظصقػقني

 
 
 

 

  االززدبخٞخ ٗقفزٌٖ فٚ ادلًؽٝني سفٞنياىً ٍغ ظٗىل رُبٍِ

مجقؿماظلقدمعـمردوظيم،9/6/2015ماظـالثوءمؼقمماظصقػقنيمغؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولمتؾؼك
مصكماٌصرؼنيماظصقػقنيمععماظؽوعؾمتضوعـفمسـمصقفومأسربمظؾصقػقنيماظدوماالهودمرئقسمبقعؾقي
ماىورىمؼقغقي10%ماالربعوءماٌؼررةماالحؿفوجقيموضػؿفؿ ماظصقوصيميرؼيماظلـقىماظعقدممبـودؾيم–$
مواظػصؾماظصقػققن،مزؾفومصكمؼعؿؾماظؿكماظؿشغقؾمزروفمػشوذيمسؾكمإسذلاضو$مماظصقػلمؼقم%م-اٌصرؼي
مصكمو‣وطؿؿفؿمسؿؾفؿ،متلدؼيمأثـوءمشلومؼؿعرضقنماظؿكمواٌكوررماٌطؾقسي،ماظصقوصيمضطوعمصكماظؿعلػك
 .ماظـشرمضضوؼو
مبقعؾقيمجقؿمأنمظؾصقػقنيماظدومبوالهودماألودطمواظشرقماظعربكماظعوملمعـلؼمزسرورمعـرلموأسؾـ
ماظدوماالهودمأسضوءماظـؼوبوتمقعمإمبردوظيماظققممبعٌمضدمظؾصقػقني،ماظدوماالهودمرئقس

ماظصقػقنيمغؼوبيمسوممدؽرترلماظرحقؿمسؾدمولمإمتضوعـقيمردوئؾمبوردولمصقفومروظؾفؿمظؾصقػقني
 .االحؿفوجقيموضػؿفؿميمبـودؾ
مأسضوءماظـؼوبوتمإماظـالثوءماظققممردوظؿفممظؾصقػقنيماظدوظلماالهودمرئقسمبقعؾقيمجقؿموضول
مظؾصقػقنيماظدوظلماالهودمماألسضوءماظـؼوبقيمظؾؼقوداتماجؿؿوعمخاللمإغف"ممظؾصقػقنيماظدوظلماالهود
مبنوعمضرارما‡وذممتمصقف،مأغوموذورطًمغستقمماٌوضلماًؿقسمؼقممسؼدمواظذيماظعربقي،ماظدولمعـ

مدقكقضفمواظذيماٌصرؼني،ماظصقػقنيمغؼوبيمظفمدسًماظذيماظقرينماالحؿفوجمؼدسؿماٌشورطيماظـؼوبوت
ماىؿوسلماظطردمسؾكماحؿفوجومذظؽموؼلتل.مؼقغقق/محزؼرانم10ماألربعوءمشدامؼقمماٌصرؼقنماظصقػققن
 اظصقػقنيمحؾسمإ.مبوإلضوصيماظصقػقنيمزؾفوممؾؼعؿماظيتماظؿشغقؾمزروفموػشوذيمظؾصقػقني،
ماظصقػقنيمغؼوبيمسوممدؽرترلماظرحقؿ،مسؾدمولمإمتضوعـمردوظيمإردولماالهودمأسضوءمبقعؾقيموغوذد
معـماظصقػقنيماظزعالءمطوصيمأنماٌصرؼنيمظؾصقػقنيمصقفومؼعدلونماألظؽذلوغلمبرؼدهمسـقانمسؾكماٌصرؼي
ممحؼفؿمسـماظدصوعمموإصرارػؿمسزميؿفؿمظؿؼقؼيموؼلوغدوغفؿمؿ،ؼدسؿقغفماظعوملمأ‥وءمقع

 .واإلحؿفوجماإلضراب
ممضوئالمبوالضرابماًوصماظعؾقوماإلدارؼيمحؽؿمإمردوظؿفممبقعؾقيموأذور مسـمزلعؿؿماغؽؿمبدمال"
مأنمصقفمجوءمواظذيمعصرمماظعؾقوماإلدارؼيماجملؽؿيماٌوضلمعوؼقمممأصدرتفماظذيماظػظقعمايؽؿ

ماإلدالعقيماظشرؼعيموعؼوصدماإلدالعلماظػؼفم وظػماالضراب" موروسيمجرمييماالضراب"مأنمواسؿدلتم،"
مواجؾيماظعؿؾمماظرؤدوء م.. مموأضوف". مقعموؼـوضضماٌصريمظؾددؿقرماغؿفوكمػقماظؼرارمػذا"

 .عصرمسؾقفوموضعًمواظيتماظعؿؾمبؼقاغنيماٌؿعؾؼيماظدوظقيماٌعوػدات
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ماظؿضوعـقيماظردوئؾمعـماظعدؼدمتؾؼكمأغفماظصقػقنيمغؼوبيمسوممدؽرترلماظرحقؿمسؾدمولمضولمجوغؾفمعـ
ماظعومماألعني%مدقـؿودذلؼًمعقشقؾماظلقدمعـمردوظيمبقـفوموعـموسربقي،موأعرؼؽقيمأوربقيمغؼوبوتمسدةمعـ
 :ؼؾكمطؿومغصفومجوء$ماظدلؼطوغقنيماظصقػقنيمظـؼوبي
 اظصقػقنيمغؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمممول:ممسزؼزي

مأنمأودموأؼرظـدا،ماٌؿقدةماٌؿؾؽيمأ‥وءمقعمماظصقػقنيمغؼوبيمأسضوءمعـمأظػم30مسـمبوظـقوبيم
ماظػصؾمسؾكماحؿفوجومإضرابمشدمؼقممبؿكصقصماًوصيماظدسقةمسؾكماٌصرؼنيماظصقػقنيمغؼوبيمأػـه

 .اإلسالمم•ولمماظعوعؾنيمدفـموادؿؿرارمظؾصقػقني،ماىؿوسل
مؼدسؿممأنممبؽونماألػؿقيمصؿـم-مقعومعـومعصرمماظصقوصيمحرؼيممسؾكماظؿضققؼمؼووعيوعم‣وربيم‧ى

مضقوعفؿمبلؾىماظلؾطوتمعـمواظلفـمواظذلػقىماظطردمسوغقاماظذؼـماظصقػقنيمقعماظدوظلما:ؿؿع
 .بعؿؾفؿ
ماظعوملمأ‥وءمقعمإمصقتؽؿموصقلمظضؿونمبقدعـومعومطؾمدـػعؾمأغـومغؾؾغؽؿمأنمغقد مؽؿصضؾمعـ.
م.إضرابفؿممشدامععفؿمغؿضوعـمإغـوماظـؼوبيماسضوءمأبؾغقا مبف،ماظؼقوممميؽــومذلءمأيمػـوكمطونمإذا.
 .مبذظؽمابالشـومغؿؿـك

 $اظدلؼطوغقنيماظصقػقنيمظـؼوبيماظعومماألعني%مدقـؿودذلؼًمعقشقؾ
 ادلًؽٝني اىًسفٞني ٍغ اىعٗىٞخ اىًسفٞني ّقبثبد سلزيف ٍِرز٘اىل  اىزُبٍِ ثؽقٞبد

مععماظدوظقيماظصقػقنيمغؼوبوتم․ؿؾػمعـماظؿضوعـمبرضقوت$م10/6/2015ماالربعوء%مؼقمماظًتق  متضوعـ′و
ماظلـقىماظعقدممبـودؾيماظزعالءمعـماٌؽوتمصقفومذوركماظؿكماالحؿفوجقيموضػؿفؿمصكماٌصرؼنيماظصقػقني
ماظصقػققن،مؾفوزممؼعؿؾماظؿكماظؿشغقؾمػشوذيمسؾكمواسذلاضو"ماظصقػكمؼقم"اٌصرؼيماظصقوصيميرؼي
مسؿؾفؿ،متلدؼيمأثـوءمشلومؼؿعرضقنماظؿكمواٌكوررماٌطؾقسي،ماظصقوصيمضطوعمصكماظؿعلػكمواظػصؾ

 .اظـشرمضضوؼومصكمو‣وطؿؿفؿ
 :عـمطؾمعـمتضوعـمبرضقوتماظققممتؾؼكمأغفماظصقػقني،مغؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح

مسوممأعنيم-اٌغربقيمظؾصقوصيماظقرـقيماظـؼوبيمقسرئم–ماظؿقغلقنيمظؾصقػقنيماظقرـقيماظـؼوبيمرئقس%
مظؾصقػقنيماظقرـكماالهودمسوممأعني-اظقؿـقنيماظصقػقنيمغؼقىم-ماىزائرؼنيمظؾعؿولماظعومماالهود

ماهود-اٌقرؼؿوغقنيماظصقػقنيمظرابطيماظعوممواالعنيم-اٌقرؼؿوغقنيماظصقػقنيمغؼقى-اظصقعوظقني
ماالهود-بـققؼقركماظقرـكماظؽؿوبماهودم-ذقؾكمصكمظؾعؿولمـكاظقرماالهود-االؼلؾـدؼيماظصقػقني
ماظقرـكماالهود-ظؾصقػقنيماظرودكماالهودمبوظـؿلو،ماظعؿولم•ؾسمرئقس-ظؾصقػقنيماظلقؼدى
معقيم-بؽقرؼوماظصقػقنيمعقيم-اظالتقـقيمبلعرؼؽوماظصقػقنيماهودمرئقسم-بػرغلومظؾصقػقني
 ،$بروعوماظصقػقني
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مأعومماظؾوبموإشالقماظصقوصي،مسؾكمواحدةمغظرمووجفيمواحدمصقتمصرضم وولمعـمػـوكمبلنمؼشلممبو
 .مممواظددؿقرماظؼوغقنموهماظذيماآلراءمتـقع

مإػدارمسدلماظصقوصي،محرؼيمسؾكمايؿؾيممططرفماظدخقلمبعدمماظعوعيمظـقوبيوروظVما:ؿؿعقنمام
.مماظـشرمضضوؼوممعطوريمتفؿمتقجقفمماظؿقدعمسدلمأوماظـشرمضضوؼومماظؼوغقنمطػؾفوماظيتماظضؿوغوت
ماظـؼوبيمإخطورمضؾؾماظزعالءمبعضمواحضورمبضؾطمضراراتمصدورمحدمإماألخرلةماظػذلةمموصؾًمواظيت
مععمبوظؿقؼقؼماظـؼوبيمإخطورمبضرورةمتؿعؾؼمواظيتماظؼوغقغقي،ماظـصقصمإػدارموتؽرارمععفؿ،مقؼقؼبوظؿ

مرشؿمبؽػوظيماظـشرمضضوؼومماظلؾقؾمإخالءمضراراتمإمووصقالمطوصقي،ممبدةماظؿقؼقؼمعقسدمضؾؾماظزعالء
مظـصمإسؿوالم،اظصقػمبقادطيمتؼعماظيتماىرائؿممأوماظـشرمضضوؼومماالحؿقورلمايؾسمجقازمسدم
مايؾسم‧قزمال"ممإغفمسؾكمتـصمواظيتماظصقوصيمتـظقؿمبشلنم1996مظلـيم96مرضؿماظؼوغقنمعـم41ماٌودة

مظقؾغلمجوءمايوظلماظؾالدمددؿقرمأنمسـمصضالم،"اظصقػمبقادطيمتؼعماظؿكماىرائؿمصكماالحؿقورك
مخصقصومبفو،ماٌعؿقلمواظؼقاسدماظؼقاغنيمظؽؾم․وظػوماظؽػوظيمضرارمصقفمؼعدممموماظـشر،مضضوؼوممايؾس
ماخطورػومبضرورةماظـقوبيمأظزممواظذيماظؼوغقنمبـصماظؼضوؼومػذهمماظضوعـمػلماظصقػقنيمغؼوبيموان
 .ماظؿقؼقؼمضؾؾ
ماغؿقولمتفؿمتقجقفمعـماألخرلةماظػذلةمخاللماظـقوبيمسؾقفمدأبًمعومأنمإماظـظرما:ؿؿعقنمظػًمطؿو
مصػيمعـؿقؾمتشغقؾ"متفؿيمتقجقفمأوماظصقػ،ممؿدربنيواٌماٌفـيممموردلمظؾعضمصقػلمصػي

ماٌفـي،معزاوظيمترخقصمعـحمماظقحقدماالخؿصوصمصوحؾيمظؾـؼوبيماظعقدةمدونماظؿقرؼرمظرؤدوء"مصقػل
ماٌلؿؼرةمظؾؿؿوردوتم․وظًػومؼعدمذظؽمأنماماالجؿؿوعموأذور.مواظـؼوبيماظصقوصيمظؼوغقنماغؿفوكمػق

موؼيمحصـمودقظؾماٌصريماظؼضوءمطونمحقٌمواظـشر،ماظصقوصيمبؼضوؼومؼؿعؾؼمصقؿوماظعوعيمظؾـقوبي
 .مماظصقوصيمحرؼيمعؼدعؿفوموصكمايرؼوت
مدصوسومبؾمبوظدوظي،ماظؼوئؿيماظلؾطوتمعـمأيمعقاجفيممتلتلمالمػذهموضػؿفؿمأنمسؾكما:ؿؿعقنموذدد
مماظؿقدعمأنمعـمونو ذرماٌعؾقعوت،متداولمموا:ؿؿعماٌقارـنيموحؼموحرؼؿفوماظصقوصيمسـ

مشلذهمإػدارمػقماٌطوريماالتفوعوتممواظؿقدعماظدوظيمأجفزةمخاللمعـمضوغقغقوماظصقػقنيمعالحؼي
مواظصقػقنيمظؾصقوصيمعقادهمعـماظعدؼدمماظددؿقرمطػؾفوماظيتماظضؿوغوتمعـموغقؾمايؼقق، موؼمطد.

موأنمصقف،مظؾقرؼوتميووؼمطؽؾمظؾؿفؿؿعمضؿوغيمػلماظصقوصيمحرؼيمضؿونمأنمسؾكما:ؿؿعقن
ماٌظوملمتذلاطؿمسـدعوما:ؿؿع،مإالممثـفمؼدصعمظـماظرضوبلمدورػومادؿفدافمأومظصقوصيمتؽؿقؿم‣ووالت
 .موتصققققفومشلومظؾؿصديماظؼرارمألصقوبمعظوٌفؿمؼـؼؾمعـمشلومؼؿعرضقنمعـم‧دمأنمدون
مؼلتلمظـماظدوظي،مدلوتعممؼلؿفدفماظذيماإلرػوبموعقاجفيماىدؼدةمعصرمبـوءمأنما:ؿؿعقنموأطد
موظؽـمبفو،مواظعوعؾنيماظصقوصيمبودؿفدافمأومواظؿعؾرل،ماظرأيمألصقوبماظؼضوئقيماٌالحؼيمظلقودوتمبوظعقدة

 
 
 

 

مععماظؽوعؾماظؿضوعـمسؾكمقعفومسدلتماظـؼوبيمتؾؼؿفوماظؿكماظردوئؾمأنمظرحقؿامسؾدمولموأذور
 .اظؼضوؼومطوصيمصكماٌشروسيوعلوغدتفؿمعطوظؾفؿمصكماٌصرؼنيماظصقػقني

م9/6/2015%اظـالثوءمبعٌمضدمظؾصقػقني،ماظدوماالهودمرئقسمبقعؾقيمجقؿمطون مقعمإمبردوظي$
ماظرحقؿمسؾدمولمإمتضوعـقيمردوئؾمبوردولمصقفومروظؾفؿمػقنيظؾصقماظدوماالهودمأسضوءماظـؼوبوت
 االحؿفوجقي.موضػؿفؿممبـودؾيماظصقػقنيمغؼوبيمسوممدؽرترل

 ىيزًعٙ ىيٖدَخ اىهؽقخ ػيٚ زؽٝخ اىًسبفخ  ، اىًسف حتؽٝؽ ٝيزقٚ ثؽؤقبء ْقبثخاى رليف
ماظـؼوبيممبؼرم،$2015مؼقغقق14ماالثـني%ماجؿؿوسومضالش،م قكماظـؼقىمبرئوديماظصقػقني،مغؼوبيم•ؾسمسؼد
 .اظصقػممهرؼرمرؤدوءماظزعالءمعع
محؽقعقيمجفوتمدخقلمصكموؾًمواظؿكماظصقوصي،محرؼيمضدماٌلؿؿرةماشلفؿيمرصضما:ؿؿعقنموأطد
مموايؼماظرأيم‟رؼيمتؿعؾؼمضضوؼومماظصقػقنيمضدماظؾالشوتمتؼدؼؿممرئقللمططرفمورزلقي
ماألخرلماظؿضققؼمعـمواضحمعقضػمبنسالنماىؿفقرؼيمرئقسماظلقدمعقنا:ؿؿموروظىماٌعؾقعوت،متداول
ماظـؼوبيمو•ؾسماظرئقسماظلقدمبنيمسوجؾماجؿؿوعموسؼدمواظددؿقر،مظؾؼوغقنمبوٌكوظػيماظصقوصيمحرؼيمسؾك
موحؼماظرئقلقيماظعوعيمايرؼوتمإحدىمواإلسالمماظصقوصيمحرؼيمأنمخصقصًو.ماظلؾطوتمبنيمايؽؿمبقصػف
 .ىعصرمعقارـمظؽؾ

مايؾسمجقازمظعدممطػوظيمأيمدصعمبعدمماظعوعيماظـقوبيمصكمظؾؿقؼقؼمؼؿعرضمزعقؾمأيما:ؿؿعقنموروظى
مأوال،ماظـؼوبيمإخطورمبعدمإالماظعوعيماظـقوبيمأعوممزعقؾمأيمعـقلمسدمموطذظؽماظـشر،مضضوؼومصكماالحؿقورك
 .اظؼوغقنمطػؾفوماظؿكماظضؿوغوتموػكماظـؼوبي،م•ؾسمأسضوءمأحدم‟ضقرمإالمهؼقؼمأىمحضقرموسدم
ماظزعالءمقعمسؾكمعشدداماظصقػكماظشرفمعقـوقمبؿطؾقؼماظؽوعؾمإظؿزاعفمسؾكماظـؼوبيم•ؾسموأطد
 .عقضقسوتمأومأخؾورمأيمغشرمسـدماظصقػكماظشرفممبقـوقماالظؿزاممبضرورة
مأنمطؿومزعي،األمظؿفووزماظدوظيمودؾطوتماظعوعيماظـقوبيمععمعػؿقحومالؼزالمايقارمبوبمأنما:ؿؿعقنموأطد
ماظصقوصيمضوغقنمعشروعمإسدادمعـمأؼوممخاللمدؿـؿفكماىدؼدةماظؿشرؼعوتمإلسدادماظقرـقيماظؾفـي
موحرؼوتمضؿوغوتمعـمبوظددؿقرمعوجوءمطؾمؼذلجؿماظذىماىدؼد، متدصؼمحرؼيمبضؿونمروظؾقامطؿو.
 .ايؼمشلذاماٌـظؿماظؼوغقنمإصدارمودرسيمسقائؼ،مدونماٌعؾقعوتمسؾكماظصقػقنيموحصقلماٌعؾقعوت

موزارةمرأدفوموسؾكمماظدوظيمعمدلوتمضؾؾمعـماظصقػقنيمضدماظؾالشوتمتؼدؼؿمتؽرارمأنما:ؿؿعقنموأطدم
ماٌمدلوتمػذهمووػؾمزؾممخصقص′وموحرؼؿفومظؾصقوصيمادؿفداًصومػـوكمأنمؼؽشػماظداخؾقي،
مخاللمعـمعقثؼمأشؾؾفوموضوئعمماظؾالشوتمهرؼؽمإمواٌؾودرةمواظؿصققح،مظؾردماظؼوغقغقيمظؾضؿوغوت
ماظؾالشوت،مهرؼؽمضؾؾمحؿكمواظؿصققحماظردمحؼمبـشرمصقفوماظصقػمبودرتمأخؾورممأومرزلقي،متؼورؼر
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مأعومماظؾوبموإشالقماظصقوصي،مسؾكمواحدةمغظرمووجفيمواحدمصقتمصرضم وولمعـمػـوكمبلنمؼشلممبو
 .مممواظددؿقرماظؼوغقنموهماظذيماآلراءمتـقع

مإػدارمسدلماظصقوصي،محرؼيمسؾكمايؿؾيممططرفماظدخقلمبعدمماظعوعيمظـقوبيوروظVما:ؿؿعقنمام
.مماظـشرمضضوؼوممعطوريمتفؿمتقجقفمماظؿقدعمسدلمأوماظـشرمضضوؼومماظؼوغقنمطػؾفوماظيتماظضؿوغوت
ماظـؼوبيمإخطورمضؾؾماظزعالءمبعضمواحضورمبضؾطمضراراتمصدورمحدمإماألخرلةماظػذلةمموصؾًمواظيت
مععمبوظؿقؼقؼماظـؼوبيمإخطورمبضرورةمتؿعؾؼمواظيتماظؼوغقغقي،ماظـصقصمإػدارموتؽرارمععفؿ،مقؼقؼبوظؿ

مرشؿمبؽػوظيماظـشرمضضوؼومماظلؾقؾمإخالءمضراراتمإمووصقالمطوصقي،ممبدةماظؿقؼقؼمعقسدمضؾؾماظزعالء
مظـصمإسؿوالم،اظصقػمبقادطيمتؼعماظيتماىرائؿممأوماظـشرمضضوؼومماالحؿقورلمايؾسمجقازمسدم
مايؾسم‧قزمال"ممإغفمسؾكمتـصمواظيتماظصقوصيمتـظقؿمبشلنم1996مظلـيم96مرضؿماظؼوغقنمعـم41ماٌودة

مظقؾغلمجوءمايوظلماظؾالدمددؿقرمأنمسـمصضالم،"اظصقػمبقادطيمتؼعماظؿكماىرائؿمصكماالحؿقورك
مخصقصومبفو،ماٌعؿقلمواظؼقاسدماظؼقاغنيمظؽؾم․وظػوماظؽػوظيمضرارمصقفمؼعدممموماظـشر،مضضوؼوممايؾس
ماخطورػومبضرورةماظـقوبيمأظزممواظذيماظؼوغقنمبـصماظؼضوؼومػذهمماظضوعـمػلماظصقػقنيمغؼوبيموان
 .ماظؿقؼقؼمضؾؾ
ماغؿقولمتفؿمتقجقفمعـماألخرلةماظػذلةمخاللماظـقوبيمسؾقفمدأبًمعومأنمإماظـظرما:ؿؿعقنمظػًمطؿو
مصػيمعـؿقؾمتشغقؾ"متفؿيمتقجقفمأوماظصقػ،ممؿدربنيواٌماٌفـيممموردلمظؾعضمصقػلمصػي

ماٌفـي،معزاوظيمترخقصمعـحمماظقحقدماالخؿصوصمصوحؾيمظؾـؼوبيماظعقدةمدونماظؿقرؼرمظرؤدوء"مصقػل
ماٌلؿؼرةمظؾؿؿوردوتم․وظًػومؼعدمذظؽمأنماماالجؿؿوعموأذور.مواظـؼوبيماظصقوصيمظؼوغقنماغؿفوكمػق

موؼيمحصـمودقظؾماٌصريماظؼضوءمطونمحقٌمواظـشر،ماظصقوصيمبؼضوؼومؼؿعؾؼمصقؿوماظعوعيمظؾـقوبي
 .مماظصقوصيمحرؼيمعؼدعؿفوموصكمايرؼوت
مدصوسومبؾمبوظدوظي،ماظؼوئؿيماظلؾطوتمعـمأيمعقاجفيممتلتلمالمػذهموضػؿفؿمأنمسؾكما:ؿؿعقنموذدد
مماظؿقدعمأنمعـمونو ذرماٌعؾقعوت،متداولمموا:ؿؿعماٌقارـنيموحؼموحرؼؿفوماظصقوصيمسـ

مشلذهمإػدارمػقماٌطوريماالتفوعوتممواظؿقدعماظدوظيمأجفزةمخاللمعـمضوغقغقوماظصقػقنيمعالحؼي
مواظصقػقنيمظؾصقوصيمعقادهمعـماظعدؼدمماظددؿقرمطػؾفوماظيتماظضؿوغوتمعـموغقؾمايؼقق، موؼمطد.

موأنمصقف،مظؾقرؼوتميووؼمطؽؾمظؾؿفؿؿعمضؿوغيمػلماظصقوصيمحرؼيمضؿونمأنمسؾكما:ؿؿعقن
ماٌظوملمتذلاطؿمسـدعوما:ؿؿع،مإالممثـفمؼدصعمظـماظرضوبلمدورػومادؿفدافمأومظصقوصيمتؽؿقؿم‣ووالت
 .موتصققققفومشلومظؾؿصديماظؼرارمألصقوبمعظوٌفؿمؼـؼؾمعـمشلومؼؿعرضقنمعـم‧دمأنمدون
مؼلتلمظـماظدوظي،مدلوتعممؼلؿفدفماظذيماإلرػوبموعقاجفيماىدؼدةمعصرمبـوءمأنما:ؿؿعقنموأطد
موظؽـمبفو،مواظعوعؾنيماظصقوصيمبودؿفدافمأومواظؿعؾرل،ماظرأيمألصقوبماظؼضوئقيماٌالحؼيمظلقودوتمبوظعقدة
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مضقاتمبؼقوممظـؼوبياماظزعقؾمأدرةمعـمذؽقىمتؾؼًمأغفوم$،20/6/2015بالشفو%بؿورؼخممصكماظـؼوبيموأطدت
مصفرماظؼؾققبقيممبقوصظيمرقخممبدؼيماظؽوئـم–معـزظفمعـمسؾقفمبوظؼؾضماظداخؾقيمبقزارةماظقرـكماألعـ
 .ععؾقممشرلمٌؽونمواضؿقودهم،م2015مؼقغقفم17ماٌقاصؼماالربعوء
مإمياٌقجفماظؿفؿمبشلنماآلنمحؿكمردمتؿؾؼمملماغفوماالماظداخؾقيمبقزارةمبوالتصولماظـؼوبيمضوعًموضد

مظلـيم76مرضؿماظؼوغقنمعـم69ماٌودةمو وظػمضلرؼًومإخؿػوءًامؼعدماظذىماألعرماحؿفوزهمعؽونمأوماظزعقؾ
معـم54مواٌودةماىـوئقي،ماإلجراءاتمضوغقنمعـم36ماٌودةموطذظؽماظصقػقني،مغؼوبيمبنغشوءم1970
 .ماظددؿقر
مجواالصراماظزعقؾمعؽونمٌعرصيماظعومماظـوئىمتدخؾماظـؼوبيموروظؾً ماظؿفؿمععرصيموطذظؽمسـف،ماظػقريم
 .ععفماظـؼوبيمحضقرمؼؿلـكمحؿكماظعوعفماظـقوبيمسؾكمسرضفموعقعودم،ماظقفماٌـلقبف
موظـماظصقػقني،مضدماظؿصعقدمؾيمسؾكمتصؿًمظـماظـؼوبيمأنماظعوم،ماظلؽرترلماظرحقؿمسؾدمولموصرح
مايؼقؼي،مععرصيمصكماظشعىمؼوحماظصقوصي،محرؼيمسؾكماظشرديماشلفؿوتمأعومماألؼدىمعؽؿقصيمتؼػ

ماظصقوصيموحرؼيماظصقػقنيماظزعالءمسـمظؾدصوعماظؼوغقغقيماالجراءاتمطوصيمودؿؿكذ
 ثبىْقبثخ احلؽثٜ اإلّزبج نؽمبد %( مبؼؽٌ ٍْزدبد57ضًٌ )

مةرشسمليمٌدةماظـؼوبيممبؼرموأدرػؿماظصقػقنيمظؾزعالءمايربلماإلغؿوجمذرطوتمعـؿفوتمععرضمأضقؿ
ممؼقعًو.

 ..اىؼبً اىْبئت ئغزٞبه رعِٝ.. ٞنياىًسف

ماظعومماظـوئىمبرطوتمػشومماٌلؿشورمادؿفدصًماظيتماظؾشعيماإلرػوبقيماىرمييماظصقػقنيمغؼوبيمأداغً
مظـماىؾونمايودثمأنماظـؼوبيمو•ؾسماظصقػقني،مغؼقىمضـالشم قكموأطدمؼقغقي،29ماالثـنيمؼقممصؾوح
مسزمييمعـمؼـولمظـمطؿوماظعداظي،موتطؾقؼماظؼوغقنمصرضمسؾكمياظعوعمواظـقوبيماظؼضوءمرجولمسزمييمعـمؼـول
 .جذورهمعـماإلرػوبماجؿـوثمسؾكمواظشرريماىقشمرجول
مماظؼضوءمرجولمععمواحدمخـدقممؼؼػقنماٌصري،مواظشعىماظصقػقيماىؿوسيمأنماظـؼوبي،موأطدت
م.اٌصرؼيمظدوظيامأرطونمأػؿمأحدمشلدمم‣ووظيممؼلؿفدصفؿ،ماظذيماظغوذؿماإلرػوبمعقاجفي
ممواحدامصػومظؾقضقفمقعومؼدصعـوماإلرػوبمؼدمسؾكماظعداظيموةمادؿفدافمأنمسؾكماظـؼوبيموذددت
مموأعوغفومعصرمأعـمؼلؿفدصقنمعـموجف مسوممغوئىمظؿطولماعؿدتماظيتماًلقليماإلرػوبقنيمؼدموان..
ماٌلرلةمعقاصؾيمسـمرػؾـوتمظـمعصرمتورؼخممعرةمألولمحؼقضفمسـمواٌداصعما:ؿؿعموممـؾماظشعى
م03ومؼـوؼرم52مثقرتلمماٌالؼنيمأجؾفمعـمخرجماظذيموايرؼيماظعدلم•ؿؿعمضقاسدمبـوءمأجؾمعـ
م.ؼقغقق
م
 

 
 
 

 

مسؾكماظؿغقلمو‣ووالتماظػلودمعؼدعؿفوموماإلرػوب،مػذامٌلؾؾوتمؼؿصدىمايرؼيمعـمعـوخمبنذوسي
 .اإلسالممحرؼيمرأدفوموسؾكمايرؼوت
ماظدسقةمتصدرمأنمسؾكماٌقضػ،متطقراتمٌؿوبعيمعػؿقح′وماجؿؿوسفؿماسؿؾورمؾكسما:ؿؿعقنموإتػؼ

 .عػؿقحيمتصعقدؼيمخطقاتمعـماظظروفمعومتؾقفمال‡وذموضً،مأىمصكماظـؼوبيم•ؾسمعـمظالجؿؿوع
 اىًسف احلؿثٞخ
مبؿورؼخمماسؿؿدم•ؾس مصكماجؿؿوسف ماظؿكماظؿؿرؼـمهًماظؼقدمىـيمغؿقفيمؼعؿؿد$16/6/2015%اظـؼوبي

ماظؿقرؼرمرؤدوءمقعمخورىمأغفما:ؾسموأطد..ممظؾؿلقؼوتماظؼودعيمو صصماىؾلي..ممعمخرًامعؼدتاغ
مماظؼودعيماىؾليمعقسدمضؾؾماظزعالءمذؽووىمسؾكمظؾردماالداراتم•وظسمورؤدوء مأنما:ؾسموأوضح..

مصكمسؾقفوماٌـصقصماالجراءاتما:ؾسمؼؿكذمأنمضؾؾماألخرلةماًطقةمتعدمإردوشلوممتماظؿكماًطوبوت
 .مزعالئفؿمحؼققمبنػدارماٌؿفؿنيماظزعالءم‟ؼماظصقػقنيمغؼوبيمضوغقن
ماٌشروسفماظطرقمطؾمسدلمحؼقضفمسـماظدصوعمصكمزعقؾمأىمحؼمسؾكماظـؼوبيم•ؾسموأطد موذدد.

 .ماٌؿؽـيماظطرقمبؽؾمسـفؿمواظدصوعماظزعالءمطؾميؿوؼيمعظؾيمدؿظؾماظـؼوبيمأنمسؾكما:ؾس
مإمإبؿزاز،مواضعيمعـمصوحؾفوموعوماظـؼقىمعؽؿىماضؿقوممواضعيمارتؽؾقاماظذؼـمظزعالءامإحوظيما:ؾسموضرر
..ماظصقػكماظشرفموعقـوقماظـؼوبيمضوغقنمٌكوظػؿفؿماظؼوغقنمصكمسؾقفوماٌـصقصماظـؼوبقيماظؿقؼقؼمىـي
معؽؿىمماضؿقومأزعيمإغفوءمعؼوبؾماظؼقعقيمبوظصقػموحدػؿمإيوضفؿمرؾؾقاماظزعالءمأنمإما:ؾسموأذور
 .ماظـؼقى
ماٌؿعطؾي،مواًوصيمايزبقيمبوظصقػماظزعالءمقعمعشوطؾميؾمجفقدهمادؿؿرارمسؾكما:ؾسموأطد
ماٌلؿشورموتؽؾقػماٌؿقضػيماظؿلعقـوتمعشوطؾموحؾم،ماظزعالءمٌشوطؾماٌؿؽـيمايؾقلمطؾموإ‧ود
 .مالءاظزعموجفمصكمأشؾؼقػوماظذؼـماظصقػمأصقوبممبؼوضوةمعذطرةمبنسدادماظؼوغقغل
 .معشوطؾفؿمحؾمٌلوسكمادؿؽؿواًلماظصقػقيمواخؿصوصوتفؿماظزعالءم‟والتمواصقيمعذطرةموإسداد
معقـوقممبكوظػيمالتفوعفؿمصقػقنيمزعالءمضدموعقارـنيمعلؽقظنيمعـمذؽووىم6مإحوظيما:ؾسموضرر
 ماظؼوغقنم․وظػيم‟ؼفمؼـؾًمعـمٌعوضؾيماظؿقؼقؼمىـيمإ..مبفؿمواظؿشفرلماظصقػلماظشرف

ما:ؿؿعمحؼققموؼيمسؾكماظـؼوبيمحرصمعمطدًاماظـؼوبيمإماظشؽووىمأصقوبمىقءما:ؾسمومثـ
مماظـؼوبيمسؾقفمهرصماظذيماظدورموػقماظصقػلماظشرفمعقـوقم‡وظػموووزاتمأؼيمعـمواٌقارـني

 .موايرؼوتمايؼققميؿوؼيمدورػومإرور
 بء اىؿٍٞو زلَع يبثؽ اىجٓبٗٙ ثالؽ ىيْبئت اىؼبً ىيزسقٞق فٚ قٞبً اىعاضيٞخ ثبضف

مصكماظؿقؼقؼمصقفمروظىمبرطوت،مػشومماٌلؿشورماظعوممظؾـوئىمبؾالغم،ماظصقػقنيمغؼقىمضالشم قكممتؼدم
 .اظققممأخؾورم„رؼدةماظصقػلم،ماظؾطووىمصوبرم‣ؿدماظزعقؾماخؿػوء
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مضقاتمبؼقوممظـؼوبياماظزعقؾمأدرةمعـمذؽقىمتؾؼًمأغفوم$،20/6/2015بالشفو%بؿورؼخممصكماظـؼوبيموأطدت
مصفرماظؼؾققبقيممبقوصظيمرقخممبدؼيماظؽوئـم–معـزظفمعـمسؾقفمبوظؼؾضماظداخؾقيمبقزارةماظقرـكماألعـ
 .ععؾقممشرلمٌؽونمواضؿقودهم،م2015مؼقغقفم17ماٌقاصؼماالربعوء
مإمياٌقجفماظؿفؿمبشلنماآلنمحؿكمردمتؿؾؼمملماغفوماالماظداخؾقيمبقزارةمبوالتصولماظـؼوبيمضوعًموضد

مظلـيم76مرضؿماظؼوغقنمعـم69ماٌودةمو وظػمضلرؼًومإخؿػوءًامؼعدماظذىماألعرماحؿفوزهمعؽونمأوماظزعقؾ
معـم54مواٌودةماىـوئقي،ماإلجراءاتمضوغقنمعـم36ماٌودةموطذظؽماظصقػقني،مغؼوبيمبنغشوءم1970
 .ماظددؿقر
مجواالصراماظزعقؾمعؽونمٌعرصيماظعومماظـوئىمتدخؾماظـؼوبيموروظؾً ماظؿفؿمععرصيموطذظؽمسـف،ماظػقريم
 .ععفماظـؼوبيمحضقرمؼؿلـكمحؿكماظعوعفماظـقوبيمسؾكمسرضفموعقعودم،ماظقفماٌـلقبف
موظـماظصقػقني،مضدماظؿصعقدمؾيمسؾكمتصؿًمظـماظـؼوبيمأنماظعوم،ماظلؽرترلماظرحقؿمسؾدمولموصرح
مايؼقؼي،مععرصيمصكماظشعىمؼوحماظصقوصي،محرؼيمسؾكماظشرديماشلفؿوتمأعومماألؼدىمعؽؿقصيمتؼػ

ماظصقوصيموحرؼيماظصقػقنيماظزعالءمسـمظؾدصوعماظؼوغقغقيماالجراءاتمطوصيمودؿؿكذ
 ثبىْقبثخ احلؽثٜ اإلّزبج نؽمبد %( مبؼؽٌ ٍْزدبد57ضًٌ )

مةرشسمليمٌدةماظـؼوبيممبؼرموأدرػؿماظصقػقنيمظؾزعالءمايربلماإلغؿوجمذرطوتمعـؿفوتمععرضمأضقؿ
ممؼقعًو.

 ..اىؼبً اىْبئت ئغزٞبه رعِٝ.. ٞنياىًسف

ماظعومماظـوئىمبرطوتمػشومماٌلؿشورمادؿفدصًماظيتماظؾشعيماإلرػوبقيماىرمييماظصقػقنيمغؼوبيمأداغً
مظـماىؾونمايودثمأنماظـؼوبيمو•ؾسماظصقػقني،مغؼقىمضـالشم قكموأطدمؼقغقي،29ماالثـنيمؼقممصؾوح
مسزمييمعـمؼـولمظـمطؿوماظعداظي،موتطؾقؼماظؼوغقنمصرضمسؾكمياظعوعمواظـقوبيماظؼضوءمرجولمسزمييمعـمؼـول
 .جذورهمعـماإلرػوبماجؿـوثمسؾكمواظشرريماىقشمرجول
مماظؼضوءمرجولمععمواحدمخـدقممؼؼػقنماٌصري،مواظشعىماظصقػقيماىؿوسيمأنماظـؼوبي،موأطدت
م.اٌصرؼيمظدوظيامأرطونمأػؿمأحدمشلدمم‣ووظيممؼلؿفدصفؿ،ماظذيماظغوذؿماإلرػوبمعقاجفي
ممواحدامصػومظؾقضقفمقعومؼدصعـوماإلرػوبمؼدمسؾكماظعداظيموةمادؿفدافمأنمسؾكماظـؼوبيموذددت
مموأعوغفومعصرمأعـمؼلؿفدصقنمعـموجف مسوممغوئىمظؿطولماعؿدتماظيتماًلقليماإلرػوبقنيمؼدموان..
ماٌلرلةمعقاصؾيمسـمرػؾـوتمظـمعصرمتورؼخممعرةمألولمحؼقضفمسـمواٌداصعما:ؿؿعموممـؾماظشعى
م03ومؼـوؼرم52مثقرتلمماٌالؼنيمأجؾفمعـمخرجماظذيموايرؼيماظعدلم•ؿؿعمضقاسدمبـوءمأجؾمعـ
م.ؼقغقق
م
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مسؾكماظؿغقلمو‣ووالتماظػلودمعؼدعؿفوموماإلرػوب،مػذامٌلؾؾوتمؼؿصدىمايرؼيمعـمعـوخمبنذوسي
 .اإلسالممحرؼيمرأدفوموسؾكمايرؼوت
ماظدسقةمتصدرمأنمسؾكماٌقضػ،متطقراتمٌؿوبعيمعػؿقح′وماجؿؿوسفؿماسؿؾورمؾكسما:ؿؿعقنموإتػؼ

 .عػؿقحيمتصعقدؼيمخطقاتمعـماظظروفمعومتؾقفمال‡وذموضً،مأىمصكماظـؼوبيم•ؾسمعـمظالجؿؿوع
 اىًسف احلؿثٞخ
مبؿورؼخمماسؿؿدم•ؾس مصكماجؿؿوسف ماظؿكماظؿؿرؼـمهًماظؼقدمىـيمغؿقفيمؼعؿؿد$16/6/2015%اظـؼوبي

ماظؿقرؼرمرؤدوءمقعمخورىمأغفما:ؾسموأطد..ممظؾؿلقؼوتماظؼودعيمو صصماىؾلي..ممعمخرًامعؼدتاغ
مماظؼودعيماىؾليمعقسدمضؾؾماظزعالءمذؽووىمسؾكمظؾردماالداراتم•وظسمورؤدوء مأنما:ؾسموأوضح..

مصكمسؾقفوماٌـصقصماالجراءاتما:ؾسمؼؿكذمأنمضؾؾماألخرلةماًطقةمتعدمإردوشلوممتماظؿكماًطوبوت
 .مزعالئفؿمحؼققمبنػدارماٌؿفؿنيماظزعالءم‟ؼماظصقػقنيمغؼوبيمضوغقن
ماٌشروسفماظطرقمطؾمسدلمحؼقضفمسـماظدصوعمصكمزعقؾمأىمحؼمسؾكماظـؼوبيم•ؾسموأطد موذدد.

 .ماٌؿؽـيماظطرقمبؽؾمسـفؿمواظدصوعماظزعالءمطؾميؿوؼيمعظؾيمدؿظؾماظـؼوبيمأنمسؾكما:ؾس
مإمإبؿزاز،مواضعيمعـمصوحؾفوموعوماظـؼقىمعؽؿىماضؿقوممواضعيمارتؽؾقاماظذؼـمظزعالءامإحوظيما:ؾسموضرر
..ماظصقػكماظشرفموعقـوقماظـؼوبيمضوغقنمٌكوظػؿفؿماظؼوغقنمصكمسؾقفوماٌـصقصماظـؼوبقيماظؿقؼقؼمىـي
معؽؿىمماضؿقومأزعيمإغفوءمعؼوبؾماظؼقعقيمبوظصقػموحدػؿمإيوضفؿمرؾؾقاماظزعالءمأنمإما:ؾسموأذور
 .ماظـؼقى
ماٌؿعطؾي،مواًوصيمايزبقيمبوظصقػماظزعالءمقعمعشوطؾميؾمجفقدهمادؿؿرارمسؾكما:ؾسموأطد
ماٌلؿشورموتؽؾقػماٌؿقضػيماظؿلعقـوتمعشوطؾموحؾم،ماظزعالءمٌشوطؾماٌؿؽـيمايؾقلمطؾموإ‧ود
 .مالءاظزعموجفمصكمأشؾؼقػوماظذؼـماظصقػمأصقوبممبؼوضوةمعذطرةمبنسدادماظؼوغقغل
 .معشوطؾفؿمحؾمٌلوسكمادؿؽؿواًلماظصقػقيمواخؿصوصوتفؿماظزعالءم‟والتمواصقيمعذطرةموإسداد
معقـوقممبكوظػيمالتفوعفؿمصقػقنيمزعالءمضدموعقارـنيمعلؽقظنيمعـمذؽووىم6مإحوظيما:ؾسموضرر
 ماظؼوغقنم․وظػيم‟ؼفمؼـؾًمعـمٌعوضؾيماظؿقؼقؼمىـيمإ..مبفؿمواظؿشفرلماظصقػلماظشرف

ما:ؿؿعمحؼققموؼيمسؾكماظـؼوبيمحرصمعمطدًاماظـؼوبيمإماظشؽووىمأصقوبمىقءما:ؾسمومثـ
مماظـؼوبيمسؾقفمهرصماظذيماظدورموػقماظصقػلماظشرفمعقـوقم‡وظػموووزاتمأؼيمعـمواٌقارـني

 .موايرؼوتمايؼققميؿوؼيمدورػومإرور
 بء اىؿٍٞو زلَع يبثؽ اىجٓبٗٙ ثالؽ ىيْبئت اىؼبً ىيزسقٞق فٚ قٞبً اىعاضيٞخ ثبضف

مصكماظؿقؼقؼمصقفمروظىمبرطوت،مػشومماٌلؿشورماظعوممظؾـوئىمبؾالغم،ماظصقػقنيمغؼقىمضالشم قكممتؼدم
 .اظققممأخؾورم„رؼدةماظصقػلم،ماظؾطووىمصوبرم‣ؿدماظزعقؾماخؿػوء



 

اٌلموظنيمماظدوظي،موطؾمعـمؼفؿفمأعرمػذاماظقرـ،مإمأنمموتقجفمغؼوبيماظصقػقنيمغظر.(37،م33،م29
جقد′ا،موػلماٌودةماظيتمتـصمسؾكم”م$معـمعشروعمضوغقنم"عؽوصقيماإلرػوب33ؼعقدوامضراءةمغصماٌودةم%

"ؼ‰عوضىمبويؾسماظذيمالمتؼؾمعدتفمسـمدـؿني،مطؾمعـمتعؿدمغشرمأخؾورمأومبقوغوتمشرلمحؼقؼقيمسـمأيم
 وظػماظؾقوغوتماظرزلقيماظصودرةمسـماىفوتماٌعـقي،موذظؽمدونمإخاللمبوظعؼقبوتمسؿؾقوتمإرػوبقيممبوم

م‡وظػماظـصم ماًطرلة ماٌودة مإمأنمػذه ماظـظر موتؾػًماظـؼوبي ماظشلن". ممػذا ماٌؼررة اظؿلدؼؾقي
اظددؿقري،موتعقدمعـمجدؼدمسؼقبيمايؾس،مبؾموتصودرمحؼماظصقػلممايصقلمسؾكماٌعؾقعوتمعـم

اٌكؿؾػيموهصرػوممجفيمواحدة،ماألعراظذيمؼ‰ؿـؾمارتداد′امواضق′ومسؾكمحرؼيماظرأيمواظـشرممعصودرػو
مبؾمأغفوم مظؾددؿقر، مبوٌكوظػي ماظـشر مايؾسممضضوؼو مبنسودة ماٌذطقرة محقٌمملمتؽؿػماٌودة اظؿعؾرل،

ظؾوبمٌصودرةمحرؼيمجعؾًمعـماظلؾطيماظؿـػقذؼيمرضقؾ′ومسؾكماظصقوصيموحرؼؿفو،موععقور′امظؾقؼقؼي،موصؿقًما
 .اظصقوصي،موإػدارمطوصيماظضؿوغوتماظيتمطػؾفوماظؼوغقنمظؾصقػل

متؽقنم    مإمأن ماظيتمتلعك ماجملووالت مطؾ مأعوم ماظؾوب مظقغؾؼ مجوء ماظؼوغقن مػذا مأن ماظـؼوبي وتمطد
اظصقوصيمععدلةمسـما:ؿؿlمبؽؾمرقائػف،موؼػؿحماظؾوبمأعوممسقدةماظرضوبيمسؾكماظصقوصيمواإلسالممسدلم

صقصمضوغقغقيمتضربمحرؼيماظصقوصيممعؼؿؾ،موػقمعوزفرمماظعدؼدمعـمعقادمذظؽماظؼوغقن،محقٌمغ
م27،م26حػؾًماٌقادم% مبوظعدؼدمعـماظعؾوراتماٌطوريماظيتمتؿعدىماشلدفماظرئقللمظؾؼوغقنم37،م29، $

ؾـقؾمعـفو،موػقمعقاجفيماإلرػوب،مإمعصودرةمحرؼيماظصقوصي،موصؿحماظؾوبموادع′ومسدلمتػلرلاتمعطوريمظ
 .$معـماظددؿقر70وعصودرتفومعـمخاللماظلؾطيماظؿـػقذؼي،مبوٌكوظػيمظـصماٌودةم%

مصنغفوم    مسؾكماإلرػوب، ممحربفو موعمدلوتفو ماٌصرؼي مظؾدوظي متعؾـمسـمعلوغدتفو ماظصقػقنيمإذ وغؼوبي
وصيمواإلسالم،متمطدمأنم‣وربيماإلرػوبمالمتؽقنممبصودرةمايرؼوتماظعوعي،موماظؼؾىمعـفومحرؼيماظصق

 .بؾمبنرالقمايرؼوتماظعوعيموإدخولما:ؿؿlمطشرؼؽمرئقللممعقاجفيم�وسوتماظؿطرفمواظعـػ

مأعومم‣ووالتم    مواحد′ا مظؾقضقفمصًػو موطؾماٌداصعنيمسـمايرؼوت، ماظصقػقي ماىؿوسي ماظـؼوبي وتدسق
موتشددماظـؼوبيمسؾكمأنماظطرؼ ؼمجملوربيماإلرػوبمظـمتؼقؼضمحرؼيماظصقوصيمبدسقىم‣وربيماإلرػوب.

ؼؽقنمبنػدارماظددؿقرموإضرارمغصقصمضوغقغقيمشرلمددؿقرؼي،مظؽـمبؿػعقؾمغصقصماظددؿقر،مخصقص′ومم
 .•ولمايؼققموايرؼوت

م%األثـنيم     مشد′ا مإماجؿؿوعمرورئ، ماظدسقة م•ؾسماظـؼوبي مم6وضرر مظؾقضقفمسؾكمدؾؾم2015ؼقظقق ،$
،موعـفومدسقةمرؤدوءماظؿقرؼر،موأسضوءم”ضوغقنم"عؽوصقيماإلرػوباظؿصديمظؾؿقادماٌؿعؾؼيمبوظصقوصيمم

مظـؼوبيم ماظعؿقعقي مواىؿعقي ماظؼقعقي، ماظصقػقي ماٌمدلوت م ماظعؿقعقي مواىؿعقوت ماإلدارات •وظس
م.اظصقػقني،مٌقاجفيم‣ووالتماظـقؾمعـماظصقوصيموحرؼؿفو

م
 

 
 
 

 

  اىؼبً اىْبئت رْؼٜ ْقبثخاى
مجراءمبرطوتمػشومماٌلؿشورماظعومماظـوئىم-اظقرـمذفقد–مواألدكمايزنمبؾوظغماظصقػقنيمغؼوبيمغعً
ممخلقليمإرػوبقيمسؿؾقي مماٌصريموظؾشعىماظؼضوئقيموظألدرةمٌصرمتعوزؼفوم†وظصماظـؼوبيمًؼدعوت..
ماالرػوبموجفمموضضوئفوماٌصرؼيماظدوظيمعمدلوتم„وغىموضقصفومسؾكماظـؼوبيماطدتو..مماىؾؾمعصوبف
 .ماٌصرؼنيمسزمييمعـمظؾـقؾماالرػوبقنيمو‣ووالتماألدقد
مؼدمسؾكماًوزغدارماٌلؿشورمادؿفدافمسؿؾقيمونظالذػمؼعقدماىؾؾمايودثمأنمإماظـؼوبيموذددت
ماالرػوب،معقاجفيممعصرمضضوةم„وغىموضقصفومسؾكموتمطدماظعرؼشمضضوةموادؿفدافماالخقانموسي
 مممخودؽوماإلرػوبمؼلؼطمبقـؿومؼـؿصرماظذيمػقماظعدلمانمإ.متشرلماظؿورؼخمحقادثموان

مسزمييمعـمؼـولمظـماىؾونمايودثموأنم،مظؾشعياماإلرػوبقيمظؾفرمييمإداغؿفوماظصقػقنيمغؼوبيموأطدت
ماىقشمرجولمسزمييمعـمؼـولمظـمطؿوماظعداظي،موتطؾقؼماظؼوغقنمصرضمسؾكماظعوعيمواظـقوبيماظؼضوءمرجول
 .جذورهمعـماإلرػوبماجؿـوثمسؾكمواظشرري
مءاظؼضومرجولمععمواحدمخـدقممؼؼػقنماٌصري،مواظشعىماظصقػقيماىؿوسيمأنماظـؼوبي،مطؿومأطدت

 .اٌصرؼيماظدوظيمأرطونمأػؿمأحدمشلدمم‣ووظيممؼلؿفدصفؿ،ماظذيماظغوذؿماإلرػوبمعقاجفيم
ممواحدامصػومظؾقضقفمقعومؼدصعـوماإلرػوبمؼدمسؾكماظعداظيموةمادؿفدافمأنمسؾكماظـؼوبيموذددت
مموأعوغفومعصرمأعـمؼلؿفدصقنمعـموجف مسومموئىغمظؿطولماعؿدتماظيتماًلقليماإلرػوبقنيمؼدموان..
ماٌلرلةمعقاصؾيمسـمترػؾـومظـمعصرمتورؼخممعرةمألولمحؼقضفمسـمواٌداصعما:ؿؿعموممـؾماظشعى
مؼـوؼرم52مثقرتلمماٌالؼنيمأجؾفمعـمخرجماظذيموايرؼيماظعدلم•ؿؿعمضقاسدمبـوءمأجؾمعـ
م.ؼقغقق30و
 ْقبثخ رإمع سلبىفخ ٍهؽٗع قبُّ٘ "ٍنبفسخ اإلؼٕبة" ىيعقز٘ؼ اى

ماظصقػقنيغمأطدت     مبؿورؼخ%مؼوبي ماظصودر ماظيتمم$5/7/2015صكمبقوغفو ماٌطؾؼمظؾؼققدماىدؼدة رصضفو
مظـصقصم مواضقي مم․وظػي موحرؼؿفو، ماظصقوصي مسؾك مظقضعفو ماإلرػوب" م"عؽوصقي مضوغقن معشروع جوء
اظددؿقرماٌصريمايوظل.محقٌمجوءمعشروعماظؼوغقن،ماظذيمأسؾـًمسـفمايؽقعيمعـذمؼقعني،مظقعقدمعـم

دماظؼققدماظيتمغوضؾًماىؿوسيماظصقػقيمإلظغوئفومسدلمسؼقدمعـمتور فو،مومتمتؿقؼٍمػذاماظـضولممجدؼ
 .2014غصقصمددؿقرم

ماظيتم‡وظػمموذددت    معـماٌقاد مبوظعدؼد محػؾ ماإلرػوب" م"عؽوصقي مضوغقن معشروع مسؾكمأن اظـؼوبي
سؼــقبيمدــوظؾيمظؾقرؼيمصكمم$معـماظددؿقر،موعومغصًمسؾقفمعـم"حظرمتقضقعمأي71بشؽؾمصرؼحماٌودةم%

اىــرائؿماظيتمت‰رتؽىمبطرؼؼماظـشــرمأوماظعالغقي،مأعوماىرائؿماٌؿعؾؼيمبوظؿقرؼضمسؾكماظعـػمأومبوظؿؿققزم
،م72،م62بنيماٌقارـنيمأومبوظطعـممأسراضماألصراد،مصققددمسؼقبوتفوماظؼوغقن"،مخصقص′وممعقادهم%
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اٌلموظنيمماظدوظي،موطؾمعـمؼفؿفمأعرمػذاماظقرـ،مإمأنمموتقجفمغؼوبيماظصقػقنيمغظر.(37،م33،م29
جقد′ا،موػلماٌودةماظيتمتـصمسؾكم”م$معـمعشروعمضوغقنم"عؽوصقيماإلرػوب33ؼعقدوامضراءةمغصماٌودةم%

"ؼ‰عوضىمبويؾسماظذيمالمتؼؾمعدتفمسـمدـؿني،مطؾمعـمتعؿدمغشرمأخؾورمأومبقوغوتمشرلمحؼقؼقيمسـمأيم
 وظػماظؾقوغوتماظرزلقيماظصودرةمسـماىفوتماٌعـقي،موذظؽمدونمإخاللمبوظعؼقبوتمسؿؾقوتمإرػوبقيممبوم

م‡وظػماظـصم ماًطرلة ماٌودة مإمأنمػذه ماظـظر موتؾػًماظـؼوبي ماظشلن". ممػذا ماٌؼررة اظؿلدؼؾقي
اظددؿقري،موتعقدمعـمجدؼدمسؼقبيمايؾس،مبؾموتصودرمحؼماظصقػلممايصقلمسؾكماٌعؾقعوتمعـم

اٌكؿؾػيموهصرػوممجفيمواحدة،ماألعراظذيمؼ‰ؿـؾمارتداد′امواضق′ومسؾكمحرؼيماظرأيمواظـشرممعصودرػو
مبؾمأغفوم مظؾددؿقر، مبوٌكوظػي ماظـشر مايؾسممضضوؼو مبنسودة ماٌذطقرة محقٌمملمتؽؿػماٌودة اظؿعؾرل،

ظؾوبمٌصودرةمحرؼيمجعؾًمعـماظلؾطيماظؿـػقذؼيمرضقؾ′ومسؾكماظصقوصيموحرؼؿفو،موععقور′امظؾقؼقؼي،موصؿقًما
 .اظصقوصي،موإػدارمطوصيماظضؿوغوتماظيتمطػؾفوماظؼوغقنمظؾصقػل

متؽقنم    مإمأن ماظيتمتلعك ماجملووالت مطؾ مأعوم ماظؾوب مظقغؾؼ مجوء ماظؼوغقن مػذا مأن ماظـؼوبي وتمطد
اظصقوصيمععدلةمسـما:ؿؿlمبؽؾمرقائػف،موؼػؿحماظؾوبمأعوممسقدةماظرضوبيمسؾكماظصقوصيمواإلسالممسدلم

صقصمضوغقغقيمتضربمحرؼيماظصقوصيممعؼؿؾ،موػقمعوزفرمماظعدؼدمعـمعقادمذظؽماظؼوغقن،محقٌمغ
م27،م26حػؾًماٌقادم% مبوظعدؼدمعـماظعؾوراتماٌطوريماظيتمتؿعدىماشلدفماظرئقللمظؾؼوغقنم37،م29، $

ؾـقؾمعـفو،موػقمعقاجفيماإلرػوب،مإمعصودرةمحرؼيماظصقوصي،موصؿحماظؾوبموادع′ومسدلمتػلرلاتمعطوريمظ
 .$معـماظددؿقر70وعصودرتفومعـمخاللماظلؾطيماظؿـػقذؼي،مبوٌكوظػيمظـصماٌودةم%

مصنغفوم    مسؾكماإلرػوب، ممحربفو موعمدلوتفو ماٌصرؼي مظؾدوظي متعؾـمسـمعلوغدتفو ماظصقػقنيمإذ وغؼوبي
وصيمواإلسالم،متمطدمأنم‣وربيماإلرػوبمالمتؽقنممبصودرةمايرؼوتماظعوعي،موماظؼؾىمعـفومحرؼيماظصق

 .بؾمبنرالقمايرؼوتماظعوعيموإدخولما:ؿؿlمطشرؼؽمرئقللممعقاجفيم�وسوتماظؿطرفمواظعـػ

مأعومم‣ووالتم    مواحد′ا مظؾقضقفمصًػو موطؾماٌداصعنيمسـمايرؼوت، ماظصقػقي ماىؿوسي ماظـؼوبي وتدسق
موتشددماظـؼوبيمسؾكمأنماظطرؼ ؼمجملوربيماإلرػوبمظـمتؼقؼضمحرؼيماظصقوصيمبدسقىم‣وربيماإلرػوب.

ؼؽقنمبنػدارماظددؿقرموإضرارمغصقصمضوغقغقيمشرلمددؿقرؼي،مظؽـمبؿػعقؾمغصقصماظددؿقر،مخصقص′ومم
 .•ولمايؼققموايرؼوت

م%األثـنيم     مشد′ا مإماجؿؿوعمرورئ، ماظدسقة م•ؾسماظـؼوبي مم6وضرر مظؾقضقفمسؾكمدؾؾم2015ؼقظقق ،$
،موعـفومدسقةمرؤدوءماظؿقرؼر،موأسضوءم”ضوغقنم"عؽوصقيماإلرػوباظؿصديمظؾؿقادماٌؿعؾؼيمبوظصقوصيمم

مظـؼوبيم ماظعؿقعقي مواىؿعقي ماظؼقعقي، ماظصقػقي ماٌمدلوت م ماظعؿقعقي مواىؿعقوت ماإلدارات •وظس
م.اظصقػقني،مٌقاجفيم‣ووالتماظـقؾمعـماظصقوصيموحرؼؿفو
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  اىؼبً اىْبئت رْؼٜ ْقبثخاى
مجراءمبرطوتمػشومماٌلؿشورماظعومماظـوئىم-اظقرـمذفقد–مواألدكمايزنمبؾوظغماظصقػقنيمغؼوبيمغعً
ممخلقليمإرػوبقيمسؿؾقي مماٌصريموظؾشعىماظؼضوئقيموظألدرةمٌصرمتعوزؼفوم†وظصماظـؼوبيمًؼدعوت..
ماالرػوبموجفمموضضوئفوماٌصرؼيماظدوظيمعمدلوتم„وغىموضقصفومسؾكماظـؼوبيماطدتو..مماىؾؾمعصوبف
 .ماٌصرؼنيمسزمييمعـمظؾـقؾماالرػوبقنيمو‣ووالتماألدقد
مؼدمسؾكماًوزغدارماٌلؿشورمادؿفدافمسؿؾقيمونظالذػمؼعقدماىؾؾمايودثمأنمإماظـؼوبيموذددت
ماالرػوب،معقاجفيممعصرمضضوةم„وغىموضقصفومسؾكموتمطدماظعرؼشمضضوةموادؿفدافماالخقانموسي
 مممخودؽوماإلرػوبمؼلؼطمبقـؿومؼـؿصرماظذيمػقماظعدلمانمإ.متشرلماظؿورؼخمحقادثموان

مسزمييمعـمؼـولمظـماىؾونمايودثموأنم،مظؾشعياماإلرػوبقيمظؾفرمييمإداغؿفوماظصقػقنيمغؼوبيموأطدت
ماىقشمرجولمسزمييمعـمؼـولمظـمطؿوماظعداظي،موتطؾقؼماظؼوغقنمصرضمسؾكماظعوعيمواظـقوبيماظؼضوءمرجول
 .جذورهمعـماإلرػوبماجؿـوثمسؾكمواظشرري
مءاظؼضومرجولمععمواحدمخـدقممؼؼػقنماٌصري،مواظشعىماظصقػقيماىؿوسيمأنماظـؼوبي،مطؿومأطدت

 .اٌصرؼيماظدوظيمأرطونمأػؿمأحدمشلدمم‣ووظيممؼلؿفدصفؿ،ماظذيماظغوذؿماإلرػوبمعقاجفيم
ممواحدامصػومظؾقضقفمقعومؼدصعـوماإلرػوبمؼدمسؾكماظعداظيموةمادؿفدافمأنمسؾكماظـؼوبيموذددت
مموأعوغفومعصرمأعـمؼلؿفدصقنمعـموجف مسومموئىغمظؿطولماعؿدتماظيتماًلقليماإلرػوبقنيمؼدموان..
ماٌلرلةمعقاصؾيمسـمترػؾـومظـمعصرمتورؼخممعرةمألولمحؼقضفمسـمواٌداصعما:ؿؿعموممـؾماظشعى
مؼـوؼرم52مثقرتلمماٌالؼنيمأجؾفمعـمخرجماظذيموايرؼيماظعدلم•ؿؿعمضقاسدمبـوءمأجؾمعـ
م.ؼقغقق30و
 ْقبثخ رإمع سلبىفخ ٍهؽٗع قبُّ٘ "ٍنبفسخ اإلؼٕبة" ىيعقز٘ؼ اى

ماظصقػقنيغمأطدت     مبؿورؼخ%مؼوبي ماظصودر ماظيتمم$5/7/2015صكمبقوغفو ماٌطؾؼمظؾؼققدماىدؼدة رصضفو
مظـصقصم مواضقي مم․وظػي موحرؼؿفو، ماظصقوصي مسؾك مظقضعفو ماإلرػوب" م"عؽوصقي مضوغقن معشروع جوء
اظددؿقرماٌصريمايوظل.محقٌمجوءمعشروعماظؼوغقن،ماظذيمأسؾـًمسـفمايؽقعيمعـذمؼقعني،مظقعقدمعـم

دماظؼققدماظيتمغوضؾًماىؿوسيماظصقػقيمإلظغوئفومسدلمسؼقدمعـمتور فو،مومتمتؿقؼٍمػذاماظـضولممجدؼ
 .2014غصقصمددؿقرم

ماظيتم‡وظػمموذددت    معـماٌقاد مبوظعدؼد محػؾ ماإلرػوب" م"عؽوصقي مضوغقن معشروع مسؾكمأن اظـؼوبي
سؼــقبيمدــوظؾيمظؾقرؼيمصكمم$معـماظددؿقر،موعومغصًمسؾقفمعـم"حظرمتقضقعمأي71بشؽؾمصرؼحماٌودةم%

اىــرائؿماظيتمت‰رتؽىمبطرؼؼماظـشــرمأوماظعالغقي،مأعوماىرائؿماٌؿعؾؼيمبوظؿقرؼضمسؾكماظعـػمأومبوظؿؿققزم
،م72،م62بنيماٌقارـنيمأومبوظطعـممأسراضماألصراد،مصققددمسؼقبوتفوماظؼوغقن"،مخصقص′وممعقادهم%



 

مظؿدارسمطؾمأذؽولمعقاجفيماألزعيماظراػـي،مطؿومضررمدسقةم وضررم•ؾسماظـؼوبيماسؿؾورماجؿؿوسفمعػؿقحًو
عـمزفرمرؤدوءمهرؼرماظصقػماظؼقعقيموايزبقيواًوصيمظالجؿؿوعمععم•ؾسماظـؼوبي،مصكماظـوغقيمسشرةم

مأوائؾمم9/7/2015اًؿقسماٌؼؾؾم% مطذظؽمدقدسقما:ؾسمإماجؿؿوعمعقدعم¬خر، م. ماظـؼوبي $0ؼر
ماظلوبؼني،م م•وظسماظـؼوبي ماظصقػقنيموأسضوء مغؼؾوء مو ضره م صصمظـػسماظغرض، ماٌؼؾؾ، األدؾقع

 .قػقنيوأسضوءم•وظسماإلدارةمواىؿعقوتماظعؿقعقيمصكماٌمدلوتماظصقػقي،موطؾورماظؽؿوبمواظص

ماظؿقاصؾمععماظـؼوبوتماٌفـقيماألخرىمواألحزابماظلقودقيموعـظؿوتما:ؿؿعم مضررم•ؾسماظـؼوبي طؿو
مصكمعشروعم ماظصقوصي ماظؿكمتؼقدمحرؼي ماٌقاد معـمأجؾماالتػوقمسؾكمعقضػمعقحدمٌقاجفي اٌدغك،

م% ماٌقاد موػك ماإلرػوب، معؽوصقي م26ضوغقن م27، م29، م33، م37، متؾؽ مدسقة مؼؿؿ مأن مسؾك اظـؼوبوتم$.
م.واألحزابمواٌـظؿوتمإماجؿؿوعمالحؼمصكمعؼرمغؼوبيماظصقػقني

 مجبه ػجع اىؽزٌٞ: قبُّ٘ االؼٕبة ٝنجو زؽٝخ اىًسبفخ
ضولماظؽوتىماظصقػكمولمسؾدماظرحقؿ،ماظلؽرترلماظعوممظـؼوبـيماظصـقػقني،مإنمضـوغقنماإلرػـوبماىدؼـدمممممم

ؼيماظرأىمواظـشرماظؿعـؾرل،موؼؿضـؿـمغصقصـومخطـرلةمممممؼؽؾؾمحرؼيماظصقػقني،موؼ‰ؿـؾمارتداد′امواضق′ومسؾكمحر
اظذىموضػمضدماىؿوسيماظصقػقيمإبونمسفدمعؾورك.موأطدماظلؽرترلمم95ظلـيمم93المتؼؾمخطقرةمسـمضوغقنم

ــيماظصــقػقني،مصــكممم ػوعــومصــكمعؽوصقــيمممأنماىؿوســيماظصــقػقيمظعؾــًمدوراًممتصــر وتمصــقػقيماظعــوممظـؼوب
صيمعـذماظؿلعقـقوتمإماآلنمسؾـكماظـرشؿمعــماظؿفدؼـداتماظؿـكمممممماإلرػوبمواظؿصدىمظؾعـوصرماٌؿطرصيموخو

طوغًمتؾقؼماظعدؼدمعـماظـزعالءمصـكماظقضـًماظـذؼـمطـوغقامؼؼقعـقنمبـقاجؾفؿمجـؾـومإمجــىمعـعمضـقاتمممممممممممم
عـقادمتعؿـؾمضـدممممم5األعـ،معشرلامإمأنماظـؼوبيمعـعموجـقدمضـوغقنمٌؽوصقـيماإلرػـوبموظؽــمدونموجـقدمممممممم

عشـروعماظؼـوغقنمايـو.موأوضـحمأنمغؼوبـيماظصـقػقنيمالممتـوغعمصـكمممممممممحرؼيماظصقوصيمطؿـومػـقمايـولمصـكممممم
وجــقدمضــوغقنمٌؽوصقــيماإلرػــوب،معشــرل′امإمأنمــقعماظصــقػقنيمتــدسؿماظؼــقاتماٌلــؾقيمواظشــرريممممم
اٌصــرؼيمصــكمعقاجفــيماإلرػــوب،معمطــدامأنمدــؾىماســذلاضماظـؼوبــيمسؾــكمضــوغقنمعؽوصقــيماإلرػــوب،مػــقممم

م.مقوصيعقادمضدمحرؼيماظصم5احؿقاؤهمسؾكم
 ْقبثخ رْؼٜ نٖعاء اى٘اخت اى

مأرواحفؿممغعً ماظذؼـمضدعقا ممدقـوء، ماظقاجىمعـمرجولماىقشمواظشرري ماظصقػقنيمذفداء غؼوبي
صداء′مظقرـفؿموذعؾفؿ،موػؿمؼؼوتؾقنمسدو′امشودر′امالمدؼـمظف،مؼضربمضربوتفماإلرػوبقيم†ليمعـؼطعيماظـظرل.م

داءممعصوبفؿماىؾؾ،مصنغفومتعزيماظشعىماٌصريمطؾفمموغؼوبيماظصقػقنيمإذمتعزيمأدرموأػوظلماظشف
مطؾفم ماظشعى مؼعودي مشوذؿ مإرػوب مضققي مراحقا ماظذؼـ ماٌكؾصني، موجـقده مذؾوبف مخرلة معـ طقطؾي

 .و وصؿماظقرـمعـمأضصوهمإمأضصوه

شددممكماظعؾورات،مظؾفرائؿماإلرػوبقيماىدؼدةممدقـوء،مصنغفومتلواظـؼوبيمإذموددمإداغؿفو،مبلذدموأض
اظقضًمذاتفمسؾكمضرورةمأنمتؿقؾكماظصقوصيمواإلسالممطؾفمبروحماٌلموظقيماظقرـقي،موترتػعمإمعلؿقىم
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م%االثـنيم مزفر مبعد مرورئًو، ماظصقػقنيماجؿؿوسو مغؼقىماظصقػقنيم6/7/2015سؼدم•ؾسمغؼوبي مبرئودي ،$
 قكمضالش،مظؿدارسماظؿفدؼدماظذىمؼقاجفمحرؼيماظصقوصيمواإلسالم،ممضقءمعومتضؿـفمعشروعمضوغقنم

اظصقوصيمواإلسالممعؽوصقيماإلرػوب،معـمعقادمخط�ةمتـولمعـمحoما:ؿؿعمصكمععرصيمايؼوئo،موحرؼيم
 .مادؿؼوءماٌعؾقعوتمعـمعصودرػوماٌكؿؾػي

مودسؿم مصكمعلوغدة متور فو مرقال ماٌصرؼي ماظصقوصي ماظذيمظعؾؿف مسؾكماظدور مؼمطد مإذ و•ؾسماظـؼوبي
ماٌلؾقيم مخؾػمضقاتـو مواحد′ ا مصػًو مودوئؾماإلسالم مودوئر موضقفماظصقوصي م‧دد مصنغف عمدلوتماظدوظي،

 .وتممإرػوبقيمشودرةمتلؿفدفمترابماظقرـمووحدتفاظؾودؾيممعقاجفيمػفؿ

وؼقض`ما:ؾسمصكمػذاماظصدد،مأغفمظقسمصكم•ولماالس�ا÷مسؾكمدـمتشرؼعمسصرىمؼلؿطقعم•وبفيم
مظؽـم•ؾسماظـؼوبيماظذيمؾؿفماىؿوسيماظصقػقيم اٌقجيماىدؼدةمعـماإلرػوبمبؽؾمحلؿموحزم،

ؼيموادؿؼاللماظصقوصي،مؼمطدمأغفمدقؼػمبؽؾمحلؿمذرفمعلؽقظقيموأعوغيماظدصوعمسـمعصويفوموصقنمحر
معـم معؿعوضؾي ماظؿكمغوضؾًمأجقول متؾؽمايرؼي متـولمعـ معددقدي مأىمعقاد مصكمعقاجفي م′، مأؼضو وحزم
ماظذيمأظغكمايؾسمصكم مظؾؾالد مايوظل ماظددؿقر ماظذيمتقجف ماظـضول موػق مغقؾفو، مأجؾ اظصقػقنيمعـ

 . اظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبوظـشر

معشروعماظؼوغقنماىدؼد،مممظػًم•ؾسماظـؼوبيو ماظؿكموضعمصقفو ماظصر ي ماظددؿقرؼي مإماٌكوظػي اظـظر
$معـماظددؿقر،مموطذظؽم77بعدممأخذمرأىماظـؼوبيمصكماٌقادماظؿكم‡صماظصقوصي،موصًؼومظـصماٌودةم%

․وظػيماٌشروعماٌطروحمظـصقصمضوغقنمتـظقؿماظصقوصيمايوظلماظذيمؼقجىمسؾكماٌشرعمرؾىمرأىم
 . األسؾكمظؾصقوصيما:ؾس

•ؾسماظـؼوبيمعـمأنمعشروعمضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبماظذىمغصمصكمتعرؼػفمظؾعؿؾماإلرػوبلمموادؿغرب
مإسؿدىموسطؾم مصننماٌشرعمصكماظقضًمغػلف مإرػوبقًو، مؼعدمسؿاًل سؾكمأنمتعطقؾمأىمعـمعقادماظددؿقر

موذظؽمصكماٌودةم% مسؾكم$معـماٌشروعماظؿكمتشؽؾمب33أحؽومماظددؿقرمصراحي، مصورخًو ماسؿداء′ا ذاتفو
 . اظددؿقرموتعطؾمأحؽوعف،ممبومؼلؿقجىمعلوءظيمعـموضعفومبوسؿؾورهمارتؽىمسؿاًلمإرػوبقًو

وصكمػذاماظلقوق،مرحىم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيمبوظؾقونماظصودرمسـماظؾفـيماظقرـقيمظؾؿشرؼعوتماظصقػقيم
سؾكمظؾصقوصي،موغؼوبيماإلسالعقنيمهًمواإلسالعقي،مواظؿكمتضؿمممـؾنيمسـمغؼوبيماظصقػقنيموا:ؾسماأل

ماظدوظيم متؾػزؼقن موممـؾكماالسالعقنيمعـ مواظـشر، مواظطؾوسي مظؾعوعؾنيمبوظصقوصي ماظعوعي مواظـؼوبي اظؿلدقس،
اظرزللمواظؼـقاتماًوصي،موأدوتذةماظؼوغقنمواإلسالم،موػقماظؾقونماظذيمأطدتمصقفماظؾفـيمسؾكمأنمحرؼيم

مص مػكمأضقىمدالح مواإلسالم ماظؿكمتلؿفدفمتؼقؼضماظدوظيماظصقوصي ماٌكططوتماإلرػوبقي كمعقاجفي
 .اٌصرؼيموتروؼعماٌقارـني
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مظؿدارسمطؾمأذؽولمعقاجفيماألزعيماظراػـي،مطؿومضررمدسقةم وضررم•ؾسماظـؼوبيماسؿؾورماجؿؿوسفمعػؿقحًو
عـمزفرمرؤدوءمهرؼرماظصقػماظؼقعقيموايزبقيواًوصيمظالجؿؿوعمععم•ؾسماظـؼوبي،مصكماظـوغقيمسشرةم

مأوائؾمم9/7/2015اًؿقسماٌؼؾؾم% مطذظؽمدقدسقما:ؾسمإماجؿؿوعمعقدعم¬خر، م. ماظـؼوبي $0ؼر
ماظلوبؼني،م م•وظسماظـؼوبي ماظصقػقنيموأسضوء مغؼؾوء مو ضره م صصمظـػسماظغرض، ماٌؼؾؾ، األدؾقع

 .قػقنيوأسضوءم•وظسماإلدارةمواىؿعقوتماظعؿقعقيمصكماٌمدلوتماظصقػقي،موطؾورماظؽؿوبمواظص

ماظؿقاصؾمععماظـؼوبوتماٌفـقيماألخرىمواألحزابماظلقودقيموعـظؿوتما:ؿؿعم مضررم•ؾسماظـؼوبي طؿو
مصكمعشروعم ماظصقوصي ماظؿكمتؼقدمحرؼي ماٌقاد معـمأجؾماالتػوقمسؾكمعقضػمعقحدمٌقاجفي اٌدغك،

م% ماٌقاد موػك ماإلرػوب، معؽوصقي م26ضوغقن م27، م29، م33، م37، متؾؽ مدسقة مؼؿؿ مأن مسؾك اظـؼوبوتم$.
م.واألحزابمواٌـظؿوتمإماجؿؿوعمالحؼمصكمعؼرمغؼوبيماظصقػقني

 مجبه ػجع اىؽزٌٞ: قبُّ٘ االؼٕبة ٝنجو زؽٝخ اىًسبفخ
ضولماظؽوتىماظصقػكمولمسؾدماظرحقؿ،ماظلؽرترلماظعوممظـؼوبـيماظصـقػقني،مإنمضـوغقنماإلرػـوبماىدؼـدمممممم

ؼيماظرأىمواظـشرماظؿعـؾرل،موؼؿضـؿـمغصقصـومخطـرلةمممممؼؽؾؾمحرؼيماظصقػقني،موؼ‰ؿـؾمارتداد′امواضق′ومسؾكمحر
اظذىموضػمضدماىؿوسيماظصقػقيمإبونمسفدمعؾورك.موأطدماظلؽرترلمم95ظلـيمم93المتؼؾمخطقرةمسـمضوغقنم

ــيماظصــقػقني،مصــكممم ػوعــومصــكمعؽوصقــيمممأنماىؿوســيماظصــقػقيمظعؾــًمدوراًممتصــر وتمصــقػقيماظعــوممظـؼوب
صيمعـذماظؿلعقـقوتمإماآلنمسؾـكماظـرشؿمعــماظؿفدؼـداتماظؿـكمممممماإلرػوبمواظؿصدىمظؾعـوصرماٌؿطرصيموخو

طوغًمتؾقؼماظعدؼدمعـماظـزعالءمصـكماظقضـًماظـذؼـمطـوغقامؼؼقعـقنمبـقاجؾفؿمجـؾـومإمجــىمعـعمضـقاتمممممممممممم
عـقادمتعؿـؾمضـدممممم5األعـ،معشرلامإمأنماظـؼوبيمعـعموجـقدمضـوغقنمٌؽوصقـيماإلرػـوبموظؽــمدونموجـقدمممممممم

عشـروعماظؼـوغقنمايـو.موأوضـحمأنمغؼوبـيماظصـقػقنيمالممتـوغعمصـكمممممممممحرؼيماظصقوصيمطؿـومػـقمايـولمصـكممممم
وجــقدمضــوغقنمٌؽوصقــيماإلرػــوب،معشــرل′امإمأنمــقعماظصــقػقنيمتــدسؿماظؼــقاتماٌلــؾقيمواظشــرريممممم
اٌصــرؼيمصــكمعقاجفــيماإلرػــوب،معمطــدامأنمدــؾىماســذلاضماظـؼوبــيمسؾــكمضــوغقنمعؽوصقــيماإلرػــوب،مػــقممم

م.مقوصيعقادمضدمحرؼيماظصم5احؿقاؤهمسؾكم
 ْقبثخ رْؼٜ نٖعاء اى٘اخت اى

مأرواحفؿممغعً ماظذؼـمضدعقا ممدقـوء، ماظقاجىمعـمرجولماىقشمواظشرري ماظصقػقنيمذفداء غؼوبي
صداء′مظقرـفؿموذعؾفؿ،موػؿمؼؼوتؾقنمسدو′امشودر′امالمدؼـمظف،مؼضربمضربوتفماإلرػوبقيم†ليمعـؼطعيماظـظرل.م

داءممعصوبفؿماىؾؾ،مصنغفومتعزيماظشعىماٌصريمطؾفمموغؼوبيماظصقػقنيمإذمتعزيمأدرموأػوظلماظشف
مطؾفم ماظشعى مؼعودي مشوذؿ مإرػوب مضققي مراحقا ماظذؼـ ماٌكؾصني، موجـقده مذؾوبف مخرلة معـ طقطؾي

 .و وصؿماظقرـمعـمأضصوهمإمأضصوه

شددممكماظعؾورات،مظؾفرائؿماإلرػوبقيماىدؼدةممدقـوء،مصنغفومتلواظـؼوبيمإذموددمإداغؿفو،مبلذدموأض
اظقضًمذاتفمسؾكمضرورةمأنمتؿقؾكماظصقوصيمواإلسالممطؾفمبروحماٌلموظقيماظقرـقي،موترتػعمإمعلؿقىم
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م%االثـنيم مزفر مبعد مرورئًو، ماظصقػقنيماجؿؿوسو مغؼقىماظصقػقنيم6/7/2015سؼدم•ؾسمغؼوبي مبرئودي ،$
 قكمضالش،مظؿدارسماظؿفدؼدماظذىمؼقاجفمحرؼيماظصقوصيمواإلسالم،ممضقءمعومتضؿـفمعشروعمضوغقنم

اظصقوصيمواإلسالممعؽوصقيماإلرػوب،معـمعقادمخط�ةمتـولمعـمحoما:ؿؿعمصكمععرصيمايؼوئo،موحرؼيم
 .مادؿؼوءماٌعؾقعوتمعـمعصودرػوماٌكؿؾػي

مودسؿم مصكمعلوغدة متور فو مرقال ماٌصرؼي ماظصقوصي ماظذيمظعؾؿف مسؾكماظدور مؼمطد مإذ و•ؾسماظـؼوبي
ماٌلؾقيم مخؾػمضقاتـو مواحد′ ا مصػًو مودوئؾماإلسالم مودوئر موضقفماظصقوصي م‧دد مصنغف عمدلوتماظدوظي،

 .وتممإرػوبقيمشودرةمتلؿفدفمترابماظقرـمووحدتفاظؾودؾيممعقاجفيمػفؿ

وؼقض`ما:ؾسمصكمػذاماظصدد،مأغفمظقسمصكم•ولماالس�ا÷مسؾكمدـمتشرؼعمسصرىمؼلؿطقعم•وبفيم
مظؽـم•ؾسماظـؼوبيماظذيمؾؿفماىؿوسيماظصقػقيم اٌقجيماىدؼدةمعـماإلرػوبمبؽؾمحلؿموحزم،

ؼيموادؿؼاللماظصقوصي،مؼمطدمأغفمدقؼػمبؽؾمحلؿمذرفمعلؽقظقيموأعوغيماظدصوعمسـمعصويفوموصقنمحر
معـم معؿعوضؾي ماظؿكمغوضؾًمأجقول متؾؽمايرؼي متـولمعـ معددقدي مأىمعقاد مصكمعقاجفي م′، مأؼضو وحزم
ماظذيمأظغكمايؾسمصكم مظؾؾالد مايوظل ماظددؿقر ماظذيمتقجف ماظـضول موػق مغقؾفو، مأجؾ اظصقػقنيمعـ

 . اظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبوظـشر

معشروعماظؼوغقنماىدؼد،مممظػًم•ؾسماظـؼوبيو ماظؿكموضعمصقفو ماظصر ي ماظددؿقرؼي مإماٌكوظػي اظـظر
$معـماظددؿقر،مموطذظؽم77بعدممأخذمرأىماظـؼوبيمصكماٌقادماظؿكم‡صماظصقوصي،موصًؼومظـصماٌودةم%

․وظػيماٌشروعماٌطروحمظـصقصمضوغقنمتـظقؿماظصقوصيمايوظلماظذيمؼقجىمسؾكماٌشرعمرؾىمرأىم
 . األسؾكمظؾصقوصيما:ؾس

•ؾسماظـؼوبيمعـمأنمعشروعمضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبماظذىمغصمصكمتعرؼػفمظؾعؿؾماإلرػوبلمموادؿغرب
مإسؿدىموسطؾم مصننماٌشرعمصكماظقضًمغػلف مإرػوبقًو، مؼعدمسؿاًل سؾكمأنمتعطقؾمأىمعـمعقادماظددؿقر

موذظؽمصكماٌودةم% مسؾكم$معـماٌشروعماظؿكمتشؽؾمب33أحؽومماظددؿقرمصراحي، مصورخًو ماسؿداء′ا ذاتفو
 . اظددؿقرموتعطؾمأحؽوعف،ممبومؼلؿقجىمعلوءظيمعـموضعفومبوسؿؾورهمارتؽىمسؿاًلمإرػوبقًو

وصكمػذاماظلقوق،مرحىم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيمبوظؾقونماظصودرمسـماظؾفـيماظقرـقيمظؾؿشرؼعوتماظصقػقيم
سؾكمظؾصقوصي،موغؼوبيماإلسالعقنيمهًمواإلسالعقي،مواظؿكمتضؿمممـؾنيمسـمغؼوبيماظصقػقنيموا:ؾسماأل

ماظدوظيم متؾػزؼقن موممـؾكماالسالعقنيمعـ مواظـشر، مواظطؾوسي مظؾعوعؾنيمبوظصقوصي ماظعوعي مواظـؼوبي اظؿلدقس،
اظرزللمواظؼـقاتماًوصي،موأدوتذةماظؼوغقنمواإلسالم،موػقماظؾقونماظذيمأطدتمصقفماظؾفـيمسؾكمأنمحرؼيم

مص مػكمأضقىمدالح مواإلسالم ماظؿكمتلؿفدفمتؼقؼضماظدوظيماظصقوصي ماٌكططوتماإلرػوبقي كمعقاجفي
 .اٌصرؼيموتروؼعماٌقارـني



 

$مم33ودسًماظؾفـيممبقوغفومإمتعدؼؾمتؾؽماٌقادماٌؽؾؾيمظؾصقػموودوئؾماإلسالمموإظغوءماٌودةم%
مسؿدؼيم مجرميي مػق مظؾؾقوغوتماظرزلقي مبوٌكوظػي ماظـشر ماإلرػوبماظيتمتػذلضمأن عشروعمضوغقنمعؽوصقي

 دةمدـؿنيمسؾكماألضؾ.ؼلؿقؼمعرتؽؾفومسؼقبيمايؾسمٌ

وأطدتماظؾفـيممخؿوممبقوغفومعلوغدةماظصقػقنيمواإلسالعقنيماظؽوعؾيمظرجولماىقشمواظشرريممععرطيم
 اظقرـمظدحرماإلرػوبموصقنمأعـماظؾالدمواٌقارـني.

دلْبقهخ أؾٍخ ٍ٘اظ اىًسبفخ يف قبُّ٘  ٍغ ؼؤقبء حتؽٝؽ اىًسفْقبثخ اىاخزَبع ٍهرتك جمليف 
 بة اجلعٝعٍنبفسخ اإلؼٕ

ماًؿقس معلوء ماظـؼقىم قلمضالشماجؿؿوسو ماظصقػقنيمبرئودي حيتمم$10/7/2015%سؼدم•ؾسمغؼوبي
ععمرؤدوءمهرؼرماظصقػماظؼقعقيموايزبقيمواًوصيموسددمعـمطؾورمماظؿومدوسيمعؾؽرةمعـمصؾوحماظققم

 .اظؽؿوبمٌـوضشيمأزعيمعقادماظصقوصيممضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبماىدؼد

ما مضوغقنموضد مالصدار ماظصقػقنيماٌمؼد معقضػمغؼوبي معلوغدة ماظؽؿوبمسؾك موطؾور ماظؿقرؼر مرؤدوء ع
مغؼوبيم معقضػ معع ماتػوضفؿ مأطدوا م..طؿو ماالرػوب مٌقاجفي ماظؼوغقغقي ماظقدوئؾ موطؾ ماالرػوب عؽوصقي

مسؾكم4عـماظؼوغقنموتعدؼؾمم33اظصقػقنيماٌطوظىمبوظغوءماٌودةم معقادمأخرىمبوظؼوغقنمغظرامًروجفو
عـمم71اظددؿقرماٌصريماظذيمواصؼًمسؾقيماظغوظؾقيماظؽودقيمعـماظشعىماٌصريم..حقٌمغصًماٌودةم

اظيتمتفددم‟ؾسماظصقػقنيمم33اظددؿقرمسؾكمأظغوءمايؾسممضضوؼوماظـشرمواظؿعؾرلم،مخوصيمانماٌودةم
ما مظؾعضمودوئؾماالسالم مواالسالعقي ماظصقػقي ماظلوحي مإخالء مأعوم ماظؾوبمعػؿقحو ماٌغرضيمدؿذلك ألجـؾقي

 . ظؿـػردمبوظرأيماظعومموتؾٌمعومترؼدمعـمردوئؾمضدمعصوحلماظقرـمواظشعى

وأطدماالجؿؿوعمسؾكمضرورةمعراجعيمايؽقعيمظؽؾماٌالحظوتماٌردؾيماظقفومعـم•ؾسماظؼضوءماألسؾكم
واطدموا:ؾسماظؼقعلميؼققماألغلونمواظـؼوبوتماٌفـقيمواالحزابماظلقودقيمحقلمعشروعماظؼوغقنم..

االجؿؿوعمسؾكمأنماالجقاءماظقدؼيمواال‧وبقيماظيتمدودتماجؿؿوعمرئقسمايؽقعيمواظقزراءمععم•ؾسم
ماظصقػقنيم موان مٌطوظىماظـؼوبي مبالدؿفوبي مترؿفو مؼؿؿ موأن متلؿؿر م‧ىمأن ماظؿقرؼر مورؤدوء اظـؼوبي

عقاجفيماإلرػوبممحرؼصقنمسؾكمادؿؿرارمػذهماالجقاءموادؿؿرارمادائفؿمظقاجؾفؿماظصقػلمواظقرينم
 . وعلوغدةمضقاتفؿماٌلؾقيممحربماظقرـمضدماالرػوب

ماٌفينموصؼوم مأيمخروجمسؾكماالداء ممعقاجفي مبدورػو ماظـؼوبي مضقوم مسؾكمادؿؿرار واتػؼمايوضرون
ماظيتمتعدةم مواالسالم مظؾصقوصي ماٌقحد ماظؼوغقن ماصدار مدرسي مإمأن ماظشرفماظصقػلمواذوروا ٌقـوق

 . ظؾؿشرؼعوتمدقضؿـماظضؾطماظذاتلاظؾفـيماظقرـقيم

عـماظددؿقرماظيتمتقجىمادؿطالعمرأيماظـؼوبيممأيمعقادمم77وأطدما:ؿؿعقنمسؾكماظؿؿلؽمبوٌودةم
ضوغقغقيم‡صماظصقوصيم.وسؾكمضرورةماظـصممضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبمسؾكماغفمضوغقنمادؿــوئلمظػذلةم

 
 
 

 

اٌصؾقيماظعوعيمواظؿقدؼوتماىلومماظيتمميرمبفوماظقرـ.ذظؽمأنماظـؼوبيمالحظًمأنماظؿلوبؼمبنيمودوئؾم
مسؾكمعؿوبعيمايدثما ماٌقاضعماإلظؽذلوغقي، مخصقص′و متؿفوػؾماإلسالمماٌكؿؾػي، مجعؾفو ىؾؾممدقـوء،

أبلطمضقاسدماٌقضقسقيمواٌفـقيمماظؿغطقي،موغشرمبقوغوتمظؿـظقؿمإرػوبلموتصقؼرػومسؾكمأغفومػلماظيتم
مصضًؾوم مأعقرمتؼدممخدعيمإسالعقيم•وغقيمظؾؿـظقؿوتماإلرػوبقي، مطؾفو تؼدممحؼقؼيمعوم دثمسؾكماألرض،

 .وتلعدمبفومتؾؽماظؿـظقؿوتمسـمخؾؼمحوظيمعـماظذلوؼعمواظؾؾؾؾيمتلعلمإظقفو

وماظقضًمغػلف،مصننماظـؼوبيمهذرمعـماالنرارمخؾػمبعضماألصقاتماظشوذةماظيتمتـوديمبوالغؼضوضم
محدثمعـم معو ماظغضىماظشعيبمعـمػقل محوظي معلؿغؾي مواظؿضققؼمسؾقف، مسؿقع′و، مواإلسالم سؾكماظصقوصي

مغػل ماإلسالم مودوئؾ متـووظؿف مظؾعضمعو موعقزػي مإرػوبقي، مثؾًمسدممجرائؿ مأغؾوء معـ مظألدػماظشدؼد، فو،
 .صقؿفومأومدضؿفو

مايربمسؾكم مظؽؾمضضوؼو مطونمعـوصر′ا مروٌو ماظقرينمواٌلمول، ماير، مسؾكمأنماإلسالم ماظـؼوبي وت‰شدد
اإلرػوب،مدقظؾمدائؿ′ومػقماظدسوعيماظؼقؼيمواظرطقزةماألدودقيماظيتمتلؿـدمإظقفومعمدلوتماظدوظيماٌصرؼيم

ؿالسفمعـمجذوره.موتعقدماظـؼوبيماظؿلطقدمسؾكمأنمأطدلمخدعيمؼؼدعفومخصقمماظقرـممضربماإلرػوبمواض
ظإلرػوب،مػقمتلقؼؼمصؽرةمذرؼرةمسـمضرورةماظؿضققؼمسؾكماإلسالم،موػلمصؽرةمأثؾؿًمخدلاتماظؿورؼخم

 .صلودػو،موتلطدمدوع′ومخؾٌمشرضمعـمؼؿؾـقػومأومؼروجقنمشلو

ركزْنؽ اىزُٞٞق ػيٚ زؽٝخ اىًسبفخ فٚ ٍهؽٗع  ٞخاىْْ٘ٞخ ىيزهؽٝؼبد اىًسفٞخ ٗاإلػالٍ اىيدْخ
 قبُّ٘ االؼٕبة اجلعٝع

مصمجؽً ماغفو مواالسالعقي ماظصقػقي مظؾؿشرؼعوت ماظقرـقي ماظؾفـي معـوضشيممأطدت معـ ماالغؿفوء مبصدد وػل
اظؼقاغنيماًوصيمبؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالم،مبوإلسالنمسـمبعضمعقادممعشروعمضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبم

ماظـشرمواظؾٌمبوٌكوظػيمظـصقصماظددؿقرمتؽؾؾمحرؼيما ظصقوصيمواإلسالم،موتعقدمسؼقبيمايؾسممضضوؼو
م% ماٌودة ماظصقػقنيم71اٌصريمو†وصي متفددممبالحؼي موسؾوراتمعطوري معـمخاللمغصقصمصر ي ،$

معـمتشرؼعوتمدولماظعوملم ماظـشر مظؾقرؼوتممضضوؼو ماظعؼقبوتماظلوظؾي مموضًمُأظغقًمصقف واإلسالعقني،
 ؿكمحدؼـيماظعفدمعـفومبوظدميقضرارقي.ح

ماألحد معلوء مشلو ممبقون ماظؾفـي ماظذؼـمم$2015ؼقظققم5م%وضوظً ماٌصري مواإلسالم ماظصقوصي مأبـوء أن
تصدرواماظصػقفممأحؾؽماظظروفمضدماإلرػوبمووسوتماظظالممدونمخقفمعـمتفدؼداتمبؿصػقيمأوم

ػوبقيماظيتمتلؿفدفمتؼقؼضماظدوظيماٌصرؼيماشؿقولم،مأحرصمعـمأيمجفيمسؾكمعؽوصقيماٌكططوتماإلر
ماظشعىمم مػلمأضقىمدالحمميؿؾؽف مواإلسالم ماظصقوصي محرؼي مأن مؼمطدون موأغفؿ ماٌقارـني، وتروؼع
عقاجفيماإلرػوب،موأنمتؼققدػومػلمعؽوصلةم•وغقيمظدسوةماظؼؿؾمواظذلوؼعمواظؿكرؼىمودػؽماظدعوءمحقٌم

 سالمماٌصرؼيمواظؾفقءمظقدوئؾماإلسالمماألخرىم.ؼػؿحماظؾوبمإماغصرافماىؿفقرمسـمودوئؾماإل
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$مم33ودسًماظؾفـيممبقوغفومإمتعدؼؾمتؾؽماٌقادماٌؽؾؾيمظؾصقػموودوئؾماإلسالمموإظغوءماٌودةم%
مسؿدؼيم مجرميي مػق مظؾؾقوغوتماظرزلقي مبوٌكوظػي ماظـشر ماإلرػوبماظيتمتػذلضمأن عشروعمضوغقنمعؽوصقي

 دةمدـؿنيمسؾكماألضؾ.ؼلؿقؼمعرتؽؾفومسؼقبيمايؾسمٌ

وأطدتماظؾفـيممخؿوممبقوغفومعلوغدةماظصقػقنيمواإلسالعقنيماظؽوعؾيمظرجولماىقشمواظشرريممععرطيم
 اظقرـمظدحرماإلرػوبموصقنمأعـماظؾالدمواٌقارـني.

دلْبقهخ أؾٍخ ٍ٘اظ اىًسبفخ يف قبُّ٘  ٍغ ؼؤقبء حتؽٝؽ اىًسفْقبثخ اىاخزَبع ٍهرتك جمليف 
 بة اجلعٝعٍنبفسخ اإلؼٕ

ماًؿقس معلوء ماظـؼقىم قلمضالشماجؿؿوسو ماظصقػقنيمبرئودي حيتمم$10/7/2015%سؼدم•ؾسمغؼوبي
ععمرؤدوءمهرؼرماظصقػماظؼقعقيموايزبقيمواًوصيموسددمعـمطؾورمماظؿومدوسيمعؾؽرةمعـمصؾوحماظققم

 .اظؽؿوبمٌـوضشيمأزعيمعقادماظصقوصيممضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبماىدؼد

ما مضوغقنموضد مالصدار ماظصقػقنيماٌمؼد معقضػمغؼوبي معلوغدة ماظؽؿوبمسؾك موطؾور ماظؿقرؼر مرؤدوء ع
مغؼوبيم معقضػ معع ماتػوضفؿ مأطدوا م..طؿو ماالرػوب مٌقاجفي ماظؼوغقغقي ماظقدوئؾ موطؾ ماالرػوب عؽوصقي

مسؾكم4عـماظؼوغقنموتعدؼؾمم33اظصقػقنيماٌطوظىمبوظغوءماٌودةم معقادمأخرىمبوظؼوغقنمغظرامًروجفو
عـمم71اظددؿقرماٌصريماظذيمواصؼًمسؾقيماظغوظؾقيماظؽودقيمعـماظشعىماٌصريم..حقٌمغصًماٌودةم

اظيتمتفددم‟ؾسماظصقػقنيمم33اظددؿقرمسؾكمأظغوءمايؾسممضضوؼوماظـشرمواظؿعؾرلم،مخوصيمانماٌودةم
ما مظؾعضمودوئؾماالسالم مواالسالعقي ماظصقػقي ماظلوحي مإخالء مأعوم ماظؾوبمعػؿقحو ماٌغرضيمدؿذلك ألجـؾقي

 . ظؿـػردمبوظرأيماظعومموتؾٌمعومترؼدمعـمردوئؾمضدمعصوحلماظقرـمواظشعى

وأطدماالجؿؿوعمسؾكمضرورةمعراجعيمايؽقعيمظؽؾماٌالحظوتماٌردؾيماظقفومعـم•ؾسماظؼضوءماألسؾكم
واطدموا:ؾسماظؼقعلميؼققماألغلونمواظـؼوبوتماٌفـقيمواالحزابماظلقودقيمحقلمعشروعماظؼوغقنم..

االجؿؿوعمسؾكمأنماالجقاءماظقدؼيمواال‧وبقيماظيتمدودتماجؿؿوعمرئقسمايؽقعيمواظقزراءمععم•ؾسم
ماظصقػقنيم موان مٌطوظىماظـؼوبي مبالدؿفوبي مترؿفو مؼؿؿ موأن متلؿؿر م‧ىمأن ماظؿقرؼر مورؤدوء اظـؼوبي

عقاجفيماإلرػوبممحرؼصقنمسؾكمادؿؿرارمػذهماالجقاءموادؿؿرارمادائفؿمظقاجؾفؿماظصقػلمواظقرينم
 . وعلوغدةمضقاتفؿماٌلؾقيممحربماظقرـمضدماالرػوب

ماٌفينموصؼوم مأيمخروجمسؾكماالداء ممعقاجفي مبدورػو ماظـؼوبي مضقوم مسؾكمادؿؿرار واتػؼمايوضرون
ماظيتمتعدةم مواالسالم مظؾصقوصي ماٌقحد ماظؼوغقن ماصدار مدرسي مإمأن ماظشرفماظصقػلمواذوروا ٌقـوق

 . ظؾؿشرؼعوتمدقضؿـماظضؾطماظذاتلاظؾفـيماظقرـقيم

عـماظددؿقرماظيتمتقجىمادؿطالعمرأيماظـؼوبيممأيمعقادمم77وأطدما:ؿؿعقنمسؾكماظؿؿلؽمبوٌودةم
ضوغقغقيم‡صماظصقوصيم.وسؾكمضرورةماظـصممضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبمسؾكماغفمضوغقنمادؿــوئلمظػذلةم

53

 
 
 

 

اٌصؾقيماظعوعيمواظؿقدؼوتماىلومماظيتمميرمبفوماظقرـ.ذظؽمأنماظـؼوبيمالحظًمأنماظؿلوبؼمبنيمودوئؾم
مسؾكمعؿوبعيمايدثما ماٌقاضعماإلظؽذلوغقي، مخصقص′و متؿفوػؾماإلسالمماٌكؿؾػي، مجعؾفو ىؾؾممدقـوء،

أبلطمضقاسدماٌقضقسقيمواٌفـقيمماظؿغطقي،موغشرمبقوغوتمظؿـظقؿمإرػوبلموتصقؼرػومسؾكمأغفومػلماظيتم
مصضًؾوم مأعقرمتؼدممخدعيمإسالعقيم•وغقيمظؾؿـظقؿوتماإلرػوبقي، مطؾفو تؼدممحؼقؼيمعوم دثمسؾكماألرض،

 .وتلعدمبفومتؾؽماظؿـظقؿوتمسـمخؾؼمحوظيمعـماظذلوؼعمواظؾؾؾؾيمتلعلمإظقفو

وماظقضًمغػلف،مصننماظـؼوبيمهذرمعـماالنرارمخؾػمبعضماألصقاتماظشوذةماظيتمتـوديمبوالغؼضوضم
محدثمعـم معو ماظغضىماظشعيبمعـمػقل محوظي معلؿغؾي مواظؿضققؼمسؾقف، مسؿقع′و، مواإلسالم سؾكماظصقوصي

مغػل ماإلسالم مودوئؾ متـووظؿف مظؾعضمعو موعقزػي مإرػوبقي، مثؾًمسدممجرائؿ مأغؾوء معـ مظألدػماظشدؼد، فو،
 .صقؿفومأومدضؿفو

مايربمسؾكم مظؽؾمضضوؼو مطونمعـوصر′ا مروٌو ماظقرينمواٌلمول، ماير، مسؾكمأنماإلسالم ماظـؼوبي وت‰شدد
اإلرػوب،مدقظؾمدائؿ′ومػقماظدسوعيماظؼقؼيمواظرطقزةماألدودقيماظيتمتلؿـدمإظقفومعمدلوتماظدوظيماٌصرؼيم

ؿالسفمعـمجذوره.موتعقدماظـؼوبيماظؿلطقدمسؾكمأنمأطدلمخدعيمؼؼدعفومخصقمماظقرـممضربماإلرػوبمواض
ظإلرػوب،مػقمتلقؼؼمصؽرةمذرؼرةمسـمضرورةماظؿضققؼمسؾكماإلسالم،موػلمصؽرةمأثؾؿًمخدلاتماظؿورؼخم

 .صلودػو،موتلطدمدوع′ومخؾٌمشرضمعـمؼؿؾـقػومأومؼروجقنمشلو

ركزْنؽ اىزُٞٞق ػيٚ زؽٝخ اىًسبفخ فٚ ٍهؽٗع  ٞخاىْْ٘ٞخ ىيزهؽٝؼبد اىًسفٞخ ٗاإلػالٍ اىيدْخ
 قبُّ٘ االؼٕبة اجلعٝع

مصمجؽً ماغفو مواالسالعقي ماظصقػقي مظؾؿشرؼعوت ماظقرـقي ماظؾفـي معـوضشيممأطدت معـ ماالغؿفوء مبصدد وػل
اظؼقاغنيماًوصيمبؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالم،مبوإلسالنمسـمبعضمعقادممعشروعمضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبم

ماظـشرمواظؾٌمبوٌكوظػيمظـصقصماظددؿقرمتؽؾؾمحرؼيما ظصقوصيمواإلسالم،موتعقدمسؼقبيمايؾسممضضوؼو
م% ماٌودة ماظصقػقنيم71اٌصريمو†وصي متفددممبالحؼي موسؾوراتمعطوري معـمخاللمغصقصمصر ي ،$

معـمتشرؼعوتمدولماظعوملم ماظـشر مظؾقرؼوتممضضوؼو ماظعؼقبوتماظلوظؾي مموضًمُأظغقًمصقف واإلسالعقني،
 ؿكمحدؼـيماظعفدمعـفومبوظدميقضرارقي.ح

ماألحد معلوء مشلو ممبقون ماظؾفـي ماظذؼـمم$2015ؼقظققم5م%وضوظً ماٌصري مواإلسالم ماظصقوصي مأبـوء أن
تصدرواماظصػقفممأحؾؽماظظروفمضدماإلرػوبمووسوتماظظالممدونمخقفمعـمتفدؼداتمبؿصػقيمأوم

ػوبقيماظيتمتلؿفدفمتؼقؼضماظدوظيماٌصرؼيماشؿقولم،مأحرصمعـمأيمجفيمسؾكمعؽوصقيماٌكططوتماإلر
ماظشعىمم مػلمأضقىمدالحمميؿؾؽف مواإلسالم ماظصقوصي محرؼي مأن مؼمطدون موأغفؿ ماٌقارـني، وتروؼع
عقاجفيماإلرػوب،موأنمتؼققدػومػلمعؽوصلةم•وغقيمظدسوةماظؼؿؾمواظذلوؼعمواظؿكرؼىمودػؽماظدعوءمحقٌم

 سالمماٌصرؼيمواظؾفقءمظقدوئؾماإلسالمماألخرىم.ؼػؿحماظؾوبمإماغصرافماىؿفقرمسـمودوئؾماإل



 

مخوصمموروظؾً مغظوم مصؾلطنيمبنغشوء مبونمطلمعقنمبؿػعقؾمرؾىمدوظي ماٌؿقدة مظألعؿ ماظعوم اظلؽرترل
 .ظؾقؿوؼيماظدوظقيمظؾشعىماظػؾلطقينممأراضلمدوظيمصؾلطنيماجملؿؾي

غقغقيماظدوظقيمظرصعمعؾػمجرمييمحرقمطؿومتطوظىمبوظؾدءممماإلجراءاتماظقاجؾيماالتؾوعمععماظػرقماظؼو
 .سوئؾيم"دوابشي"،مووضعفومأعومماجملؽؿيماىـوئقيماظدوظقي

موردعماإلرػوبماظذيممتوردفمموأطدت مٌقاجفي ماظػؾلطقـقي ماظشعؾقي مظؾؿؼووعي ماظصقػقنيمعـوصرتفو غؼوبي
موتـوذدماظـؼوبيماظش عىماظػؾلطقينمسصوبوتماٌلؿقرـنيم‟ؿوؼيمايؽقعيماالدرائقؾقيموجقشماالحؿالل.

مسدلم ماالغؼلوم موإغفوء ماظػؾلطقـقي ماظقرـقي ماظقحدة مهؼقؼ م مبوإلدراع ماغؿؿوءاتفؿ ممبكؿؾػ وضقوداتف
ماظؿصعقدم مادؿؿرار مسـ ماظـووي ماًطرلة ماظؿقدؼوت مٌقاجفي مصؾلطقـقي، مورـقي موحدة محؽقعي تشؽقؾ

 .اإلرػوبلماإلدرائقؾلمضدمأبـوءماظشعىماظػؾلطقين

ماظشعقموروظؾً  مىرائؿماظـؼوبي ماظؿصدي م ماظػؾلطقين، مظؾشعى مدسؿفو موإسالن مبوظؿقحد ماظعربقي ب
االحؿاللماإلدرائقؾل،موإغفوءماالدؿقطونمووضػم․ططوتماظؿفقؼدمواظضغطمعـمأجؾماظؿقركمظدسؿمغضولم

 .اظشعىماظػؾلطقينممدؾقؾماًالصمعـماجملؿؾموإضوعيمدوظؿفماٌلؿؼؾيموسوصؿؿفوماظؼدسماظشرؼػ

  "ىقؽٌ "ادلًؽف ادلزسعؼفغ احلع األقًٚ 

„فقدماظزعقؾمصوحلمرجىمسضقماىؿعقيماظعؿقؼيمظؾـؼوبي،مواصؼماٌصرفماٌؿقدمسؾكمرصعمايدماألضصكم
أظػمجـقف$مم77وايزبقيمواًوصي،مظقصؾمإم%مظؾؼرضماٌؿـقحمظؾزعالءماظصقػقنيمصكماظصقػماظؼقعقي

ظؿكم صؾمسؾقفوماظؾـؽمتشؿؾمبقظقصيم$مدـقات،موبدونمضوعـمذكصك،مسؾؿومبلنماظػوئدةما8تلددمسؾكم%
 .تلعنيمسؾكمايقوةمظؾؿلؿػقدمعـماظؼرضم‟قٌمؼلؼطماظلدادمسـماظقرثيمصكمحوظيماظقصوةمالضدرماهلل

 قؽاءح رفًٞيٞخ يف ٍالٍر ٍهؽٗع اىزهؽٝؼبد اىًسفٞخ 

دؿقرماظؿشرؼعوتماظصقػقيماىدؼدةم..موعدىماظؿزاعفومبـصقصماظدمضوغقنادؿعرضم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيم
موتـظقؿماظصقوصيم ماظصقوصي مؼؿعؾؼممبقادمحرؼي موطذظؽمعو ماظـشر، مايؾسممضضوؼو واظيتمتؼضلمبوظغوء

 .اظؼقعقيمموإغشوءما:وظسماىدؼدةماظؿكمغhمسؾقفوماظددؿقر

ماظؼوغقنماٌقحدمظؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالممجوءتم وأطدم•ؾسماظـؼوبيمانماظـلكيماألخرلةمعـمعشروعم
ماىؿو معطوظى مأنمظؿؾيب مإ ما:ؾس موأذور م.. مظؾـؼوبي ماٌؿعوضؾي ماظعؿقعقي مواىؿعقوت ماظصقػقي سي

مؼعؼدم موظؾؿقارـنيمطوصي، ممعممترمصقػلمظؾفؿوسيماظصقػقي مظؾؿشروعمدقؿؿمإسالغفو اٌلقدةماألخرلة
مسؾكمايؽقعيم م•ؿؿعلمضؾؾمسرضماظؼوغقن موصؿحمحقار محقشلو مرأؼفؿ مإلبداء ماٌؼؾؾ، خاللماألدؾقع

 .ضرارهٌـوضشؿفموإ

وممإرورمحرصم•ؾسماظـؼوبيمسؾكمتعؾرلماظؼوغقنمسـم�قعماظصقػقني،مضررما:ؾسمسؼدمظؼوءاتمصكم
اظصقػمخاللماظػذلةماظؼودعيمظعرضمتػوصقؾماٌشروعمسؾكماىؿوسيماظصقػقيموتؾؼلماضذلاحوتفومواالجوبيم

 .سـماظؿلوؤالتمحقظف

 
 
 

 

ؿقرم..طؿومروظؾقامبلرسيمإصدارمضوغقنمحرؼيمتداولم‣ددةمخوصيماغفمؼلؿـدمإمعودةمإغؿؼوظقيمماظدد
 . اٌعؾقعوت

م.ضرونمسؾكمادؿؿرارماالجؿؿوعممحوظيماغعؼودمعلؿؿرمحيتماغؿفوءماألزعيوواتػؼماي
 ٗؾٝؽ اىعاضيٞخ ٝأٍؽ ثبىزسقٞق يف ٗاقؼخ اقزسبً نقخ يسفٜ ثعاؼ اىكالً
مضررمأخطرتموزارةماظداخؾقيم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيمأنماظؾقاءم• ماظداخؾقي موزؼر ديمسؾداظغػور

إحوظيمواضعيماضؿقوممضوبطمذرريمعـمضلؿمدارماظلالممذؼيماظصقػلمأدمصورسمدونمعدلرمأومدؾىموم
 سدمموجقدهمإ.مإدارةماظؿػؿقشمظؾؿقؼقؼمماظقضوئعماظيتمتضؿـؿفومعذطرةماظـؼقىمظؾقزؼر

محقلمتػ ماظداخؾقي مإموزؼر مورصضماظؼلؿمهرؼرمطونمغؼقىماظصقػقنيمضدمبعٌممبذطرة وصقؾماظقاضعي
مواظعؾٌم مبوبماظشؼي ممتمطلر مأغف مخوصي مجرىمععف مبوإلبالغمسؿو مضقوعف ممحوظي مظؾزعقؾموتفدؼده ‣ضر

أظػمجـقف،ممموماضطرهمظؾفقءمإمغقوبيمدارماظلالمماىزئقيماظيتمحررتمظفمم18مبقؿقؼوتفومواخؿػوءمعؾؾغم
 .‣ضرامبوظقضوئع

 اىنٞبُ اىًّٖٜٞ٘  ٍقبْؼخ
غؼوبيماظصقػقنيماىرائؿماإلدرائقؾقيماٌلؿؿرةممحؼماظشعىماظػؾلطقين،مواظيتمترتؽؾفومضقاتممغًأدا

ماظرضقعم ماظطػؾ محرق مجرميي موآخرػو ماظصفققغل، مظؾؽقون ماظؿوبعني ماٌلؿقرـني، موسصوبوت االحؿالل
ؿعي،ماظشفقدم"سؾلماظدوابشي"مسؼىمحرقماٌلؿقرـنيمعـزظنيممضرؼيم"دوعو"مجـقبم"غوبؾس"مصفرماى

مصؿًم مودط ماًوظدي"، م"ظقٌ مظؾشفقد ماالدرائقؾل ماالحؿالل مضقات مضؿؾ معـ ماظلؾً مأعس متالػو وعو
 .و‡وذلمسربلمودوظل

مظؾصؿًماظدوظلمواظعربلمشرلم موأسؾـًمادؿـؽورػو ماظؽقونماظصفققغل.. ماظصقػقنيمٌؼورعي ودسًمغؼوبي
عىماظػؾلطقينماألسزلمومحؼمععماجملؿؾممجرائؿفماٌلؿؿرةممحؼماظشمااٌدلرمبوسؿؾورهمتقارم

 .اٌؼددوتماظدؼـقيماإلدالعقيمواٌلقققيماظيتمتـؿفؽفومضقاتماالحؿاللموسصوبوتماٌلؿقرـني

مبصػيمسوعيمموذددت مواظشعقبماظعربقيمواإلدالعقي اظـؼوبيمسؾكمأنماغشغولماظشعىماٌصريمبصػيمخوصي
مؼـ موظـ ماظػؾلطقـقي، ماظؼضقي مؼـلفؿ ممل ماظداخؾقي مبالدػؿ مسدوػؿمبؼضوؼو مػق ماظصفققغل ماظؽقون مأن لفؿ

 .األول

مأعوممموأطدت  مٌطوظىماظشعىماظػؾلطقينماٌؿؿـؾيممررحمعشروعمضرار غؼوبيماظصقػقنيمسؾكمدسؿفو
ماظشعىماظػؾلطقين،م مأبـوء مضد موإرػوبما:ؿقسوتماالدؿقطوغقي مجرائؿ محقل ماظدوظل، •ؾسماألعـ

مصؾ مدوظي ممأراضل معؾػماظـشوروتماالدؿقطوغقي ماظؼدسماظشرضقيموؾ مرأدفو موسؾك لطنيماجملؿؾي،
 .اجملؿؾي
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مخوصمموروظؾً مغظوم مصؾلطنيمبنغشوء مبونمطلمعقنمبؿػعقؾمرؾىمدوظي ماٌؿقدة مظألعؿ ماظعوم اظلؽرترل
 .ظؾقؿوؼيماظدوظقيمظؾشعىماظػؾلطقينممأراضلمدوظيمصؾلطنيماجملؿؾي

غقغقيماظدوظقيمظرصعمعؾػمجرمييمحرقمطؿومتطوظىمبوظؾدءممماإلجراءاتماظقاجؾيماالتؾوعمععماظػرقماظؼو
 .سوئؾيم"دوابشي"،مووضعفومأعومماجملؽؿيماىـوئقيماظدوظقي

موردعماإلرػوبماظذيممتوردفمموأطدت مٌقاجفي ماظػؾلطقـقي ماظشعؾقي مظؾؿؼووعي ماظصقػقنيمعـوصرتفو غؼوبي
موتـوذدماظـؼوبيماظش عىماظػؾلطقينمسصوبوتماٌلؿقرـنيم‟ؿوؼيمايؽقعيماالدرائقؾقيموجقشماالحؿالل.

مسدلم ماالغؼلوم موإغفوء ماظػؾلطقـقي ماظقرـقي ماظقحدة مهؼقؼ م مبوإلدراع ماغؿؿوءاتفؿ ممبكؿؾػ وضقوداتف
ماظؿصعقدم مادؿؿرار مسـ ماظـووي ماًطرلة ماظؿقدؼوت مٌقاجفي مصؾلطقـقي، مورـقي موحدة محؽقعي تشؽقؾ

 .اإلرػوبلماإلدرائقؾلمضدمأبـوءماظشعىماظػؾلطقين

ماظشعقموروظؾً  مىرائؿماظـؼوبي ماظؿصدي م ماظػؾلطقين، مظؾشعى مدسؿفو موإسالن مبوظؿقحد ماظعربقي ب
االحؿاللماإلدرائقؾل،موإغفوءماالدؿقطونمووضػم․ططوتماظؿفقؼدمواظضغطمعـمأجؾماظؿقركمظدسؿمغضولم

 .اظشعىماظػؾلطقينممدؾقؾماًالصمعـماجملؿؾموإضوعيمدوظؿفماٌلؿؼؾيموسوصؿؿفوماظؼدسماظشرؼػ

  "ىقؽٌ "ادلًؽف ادلزسعؼفغ احلع األقًٚ 

„فقدماظزعقؾمصوحلمرجىمسضقماىؿعقيماظعؿقؼيمظؾـؼوبي،مواصؼماٌصرفماٌؿقدمسؾكمرصعمايدماألضصكم
أظػمجـقف$مم77وايزبقيمواًوصي،مظقصؾمإم%مظؾؼرضماٌؿـقحمظؾزعالءماظصقػقنيمصكماظصقػماظؼقعقي

ظؿكم صؾمسؾقفوماظؾـؽمتشؿؾمبقظقصيم$مدـقات،موبدونمضوعـمذكصك،مسؾؿومبلنماظػوئدةما8تلددمسؾكم%
 .تلعنيمسؾكمايقوةمظؾؿلؿػقدمعـماظؼرضم‟قٌمؼلؼطماظلدادمسـماظقرثيمصكمحوظيماظقصوةمالضدرماهلل

 قؽاءح رفًٞيٞخ يف ٍالٍر ٍهؽٗع اىزهؽٝؼبد اىًسفٞخ 

دؿقرماظؿشرؼعوتماظصقػقيماىدؼدةم..موعدىماظؿزاعفومبـصقصماظدمضوغقنادؿعرضم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيم
موتـظقؿماظصقوصيم ماظصقوصي مؼؿعؾؼممبقادمحرؼي موطذظؽمعو ماظـشر، مايؾسممضضوؼو واظيتمتؼضلمبوظغوء

 .اظؼقعقيمموإغشوءما:وظسماىدؼدةماظؿكمغhمسؾقفوماظددؿقر

ماظؼوغقنماٌقحدمظؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالممجوءتم وأطدم•ؾسماظـؼوبيمانماظـلكيماألخرلةمعـمعشروعم
ماىؿو معطوظى مأنمظؿؾيب مإ ما:ؾس موأذور م.. مظؾـؼوبي ماٌؿعوضؾي ماظعؿقعقي مواىؿعقوت ماظصقػقي سي

مؼعؼدم موظؾؿقارـنيمطوصي، ممعممترمصقػلمظؾفؿوسيماظصقػقي مظؾؿشروعمدقؿؿمإسالغفو اٌلقدةماألخرلة
مسؾكمايؽقعيم م•ؿؿعلمضؾؾمسرضماظؼوغقن موصؿحمحقار محقشلو مرأؼفؿ مإلبداء ماٌؼؾؾ، خاللماألدؾقع

 .ضرارهٌـوضشؿفموإ

وممإرورمحرصم•ؾسماظـؼوبيمسؾكمتعؾرلماظؼوغقنمسـم�قعماظصقػقني،مضررما:ؾسمسؼدمظؼوءاتمصكم
اظصقػمخاللماظػذلةماظؼودعيمظعرضمتػوصقؾماٌشروعمسؾكماىؿوسيماظصقػقيموتؾؼلماضذلاحوتفومواالجوبيم

 .سـماظؿلوؤالتمحقظف
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ؿقرم..طؿومروظؾقامبلرسيمإصدارمضوغقنمحرؼيمتداولم‣ددةمخوصيماغفمؼلؿـدمإمعودةمإغؿؼوظقيمماظدد
 . اٌعؾقعوت

م.ضرونمسؾكمادؿؿرارماالجؿؿوعممحوظيماغعؼودمعلؿؿرمحيتماغؿفوءماألزعيوواتػؼماي
 ٗؾٝؽ اىعاضيٞخ ٝأٍؽ ثبىزسقٞق يف ٗاقؼخ اقزسبً نقخ يسفٜ ثعاؼ اىكالً
مضررمأخطرتموزارةماظداخؾقيم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيمأنماظؾقاءم• ماظداخؾقي موزؼر ديمسؾداظغػور

إحوظيمواضعيماضؿقوممضوبطمذرريمعـمضلؿمدارماظلالممذؼيماظصقػلمأدمصورسمدونمعدلرمأومدؾىموم
 سدمموجقدهمإ.مإدارةماظؿػؿقشمظؾؿقؼقؼمماظقضوئعماظيتمتضؿـؿفومعذطرةماظـؼقىمظؾقزؼر

محقلمتػ ماظداخؾقي مإموزؼر مورصضماظؼلؿمهرؼرمطونمغؼقىماظصقػقنيمضدمبعٌممبذطرة وصقؾماظقاضعي
مواظعؾٌم مبوبماظشؼي ممتمطلر مأغف مخوصي مجرىمععف مبوإلبالغمسؿو مضقوعف ممحوظي مظؾزعقؾموتفدؼده ‣ضر

أظػمجـقف،ممموماضطرهمظؾفقءمإمغقوبيمدارماظلالمماىزئقيماظيتمحررتمظفمم18مبقؿقؼوتفومواخؿػوءمعؾؾغم
 .‣ضرامبوظقضوئع

 اىنٞبُ اىًّٖٜٞ٘  ٍقبْؼخ
غؼوبيماظصقػقنيماىرائؿماإلدرائقؾقيماٌلؿؿرةممحؼماظشعىماظػؾلطقين،مواظيتمترتؽؾفومضقاتممغًأدا

ماظرضقعم ماظطػؾ محرق مجرميي موآخرػو ماظصفققغل، مظؾؽقون ماظؿوبعني ماٌلؿقرـني، موسصوبوت االحؿالل
ؿعي،ماظشفقدم"سؾلماظدوابشي"مسؼىمحرقماٌلؿقرـنيمعـزظنيممضرؼيم"دوعو"مجـقبم"غوبؾس"مصفرماى

مصؿًم مودط ماًوظدي"، م"ظقٌ مظؾشفقد ماالدرائقؾل ماالحؿالل مضقات مضؿؾ معـ ماظلؾً مأعس متالػو وعو
 .و‡وذلمسربلمودوظل

مظؾصؿًماظدوظلمواظعربلمشرلم موأسؾـًمادؿـؽورػو ماظؽقونماظصفققغل.. ماظصقػقنيمٌؼورعي ودسًمغؼوبي
عىماظػؾلطقينماألسزلمومحؼمععماجملؿؾممجرائؿفماٌلؿؿرةممحؼماظشمااٌدلرمبوسؿؾورهمتقارم

 .اٌؼددوتماظدؼـقيماإلدالعقيمواٌلقققيماظيتمتـؿفؽفومضقاتماالحؿاللموسصوبوتماٌلؿقرـني

مبصػيمسوعيمموذددت مواظشعقبماظعربقيمواإلدالعقي اظـؼوبيمسؾكمأنماغشغولماظشعىماٌصريمبصػيمخوصي
مؼـ موظـ ماظػؾلطقـقي، ماظؼضقي مؼـلفؿ ممل ماظداخؾقي مبالدػؿ مسدوػؿمبؼضوؼو مػق ماظصفققغل ماظؽقون مأن لفؿ

 .األول

مأعوممموأطدت  مٌطوظىماظشعىماظػؾلطقينماٌؿؿـؾيممررحمعشروعمضرار غؼوبيماظصقػقنيمسؾكمدسؿفو
ماظشعىماظػؾلطقين،م مأبـوء مضد موإرػوبما:ؿقسوتماالدؿقطوغقي مجرائؿ محقل ماظدوظل، •ؾسماألعـ

مصؾ مدوظي ممأراضل معؾػماظـشوروتماالدؿقطوغقي ماظؼدسماظشرضقيموؾ مرأدفو موسؾك لطنيماجملؿؾي،
 .اجملؿؾي



 

م محؿكمدـ مإظغوءم65اظؼقعقي مسؾك مغصماٌشروع مطؿو مسؾكمم.. مسؼقد معـذ ماٌذلاطؿي مايؽقعقي اظدؼقن
 .اٌمدلوت

محرؼؿفؿم موضؿون مظعؿؾفؿ ممموردؿفؿ ماظصقػقنيمواالسالعقنيمأثـوء مسؾك ماالسؿداء مورؼؿ وؼـصماظؼوغقن
ماظؼقاغنيموعقاثقؼم م وظػ مٌـ مواضقي متلدؼؾقي مسؼقبوت مأؼضو مؼضؿـ مطؿو معفوعفؿ، مأداء مأثـوء اظؽوعؾي

 .اظشرف

ا:ؾسماألسؾلمظؿـظقؿماالسالم،موا�ق�يماظقرـقيمظؾصقوصي،موا�ق�يماظقرـقيمموؼـصماظؼوغقنمسؾكمتشؽقؾ
ادؿؼاللما:ؾسموا�ق�ؿنيموضقوعفؿممبل�قظقؿفؿماظؼوغقغقيمواظددؿقرؼيمطوعؾيم،مو1ـحممـظالسالم،ممبومؼضؿ

مأومصققػيم مإذاسقي مأو متؾقػزؼقغقي حوظيمماظؼوغقنما:ؾسماالسؾلمظؿـظقؿماالسالممحؼمععوضؾيمأيمضـوة
․وظػيمذروطماظذلخقصماوماالصدارموسدمماالظؿزاممبوظؼقاغنيموعقاثقؼماظشرف،موذظؽمظضؿونماجملودؾيم
ماًوصيم مواالسالعقي ماظصقػقي ماٌمدلوت مطؾ ممتقؼؾ معصودر معراضؾي مسؾك ماظؼوغقن مؼـص مطؿو اظذاتقي،

 . يممتقؼؾمعشؾقهواظؼقعقيموايزبقيمظضؿونماظشػوصقيمممتقؼؾمودوئؾماالسالممععمسؼقبوتمرادسيمأل

 أوالم:معشروعمضوغقنمعـعمايؾسممضضوؼوماظـشر

إضوصيمإمعشروعماظؼوغقنماٌقحدمػـوكمعشروعمآخرماغؿفًمعـفماظؾفـيمأؼضوموؼؿضؿـمثالثمعقادمحقلم
إظغوءماظعؼقبوتوظلوظؾيمظؾقرؼيمصكماىرائؿماظؿكمترتؽىمبطرؼؼماظـشرمأوماظعالغقيماظقاردةمصكمضوغقنماظعؼقبوتم

أومصكمأيمضوغقنمآخرمواإلطؿػوءمبعؼقبيماظغراعي.مأعوماىرائؿماٌؿعؾؼيمبوظؿقرؼضمسؾكمم1937ظلـيمم58رضؿم
 .اظعـػمأومبوظؿؿقزمبنيماٌقارـنيمأومبوظطعـمصكمأسراضماألصرادم،مصؿؽقنماظعؼقبيمرؾؼومٌقادماظؼوغقن

م مبنظغوء ماظؼوغقن مؼؼضل مواظؿعؾرلم11طؿو ماظـشر م‡صمحرؼي معطوري مغصقصو مهؿقي مماظؼقاغنيمعودة
مواظعقىمواإلخاللم ماظؼوغقنماٌصريم،وػلمجرائؿماالػوغي مبفو مؼـػرد متؿـوولمجرائؿمؼؽود مطؿو اٌكؿؾػي
ماظؿشرؼعم مبفو ماظؾغضمواظيتمؼـػرد ماو مبف مواالزدراء ماظـظوم مطراػقي موجرائؿ م مواظؿضؾقؾ مواإلصشوء بوٌؼوم

 اٌصري

بنيماٌقارـنيمأومبوظطعـمصكمأسراضماألصرادممطؿومؼؼضلماظؼوغقنمبؿعدؼؾماٌودتنيماًوصؿنيمبوظؿؿقز 
 . بوظؼوغقنم..مظؿصؾحماظعؼقبيمايؾسمأوماظغراعيمبدالمعـماىؿعمبقـفؿومععمتغؾقظمسؼقبيماظغراعي

 ثوغقوم:معقادموأبقابمعشروعمتـظقؿماظصقوصيمواإلسالم

 اظؾوبماألول:مسـمحرؼيماظصقوصيمواإلسالمموواجؾوتماظصقػقنيم **

عقادمسـماظؿزامماظدوظيمبضؿونمحرؼيماظصقوصيمواإلسالمموحظرمم3اظصقوصي،موؼؿضؿـماظػصؾماألول:محرؼيم
 .صرضمرضوبيمأومعصودرةمأومإشالقمأوموضػماظصقػ

م موؼؿضؿـ ماظصقػقني، مسـمحؼقق ماظـوغل: ممم13اظػصؾ ماظصقػقنيموحؼفؿ مسؾكمادؿؼالل متمطد عودة
ودرمععؾقعوتف،مواظؿزاممطؾمصققػيمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتموغشرػوموسدممإجؾورماظصقػلمسؾكمإصشوءمعص

بقضعمدقوديمهرؼرؼيموسدممإجؾورماظصقػلمسؾكماظؼقوممبلسؿولمتؿـوضضمععمػذهماظلقودي،مواظـصمسؾكم

 
 
 

 

م.عرصؼمضراءةمتػصقؾقيممعالعحمعشروعماظؼوغقنماىدؼد
مؼؼوربماظعوممعـمخاللمىـيمضؿًم‥قم   ماٌشروعمسؾكمعدىمعو سضقامميـؾقنمم45جرتمعـوضشيمػذا

ماظعوعؾنيم موغؼوبي ماًو’ مواإلسالم م0ودؾرلو مواإلسالعقني مظؾصقوصي ماألسؾك موا:ؾس ماظصقػقني غؼوبي
م موبعضمأدوتذةماإلسالممورجولمضوغقن، وادؿعوغًمبوظطؾوسيمواظصقوصيموخدلاتمغؼوبقيم%صقػقيموإسالعقي$

مسؼدتم مطؿو مخوصيممسؾقمماإلدارةمواظؼوغقن، مبؾعضماًدلاتمعـمخورجفوممجؾلوتمغقسقي، اظؾفـي
موتؾؼًم مواًوصي موايزبقي معـمجؾلوتماالدؿؿوعمماظصقػماظؼقعقي ماظعدؼد مسؿؾفو ممبداؼي اظؾفـي

متوبعًمأشؾىماظؽ مطؿو معـماٌالحظوتمسؾكماٌلقداتماألوماظيتمخرجًمسـفو، ؿوبوتماظيتماظعدؼد
 .تـووظًمعقضقعمسؿؾماظؾفـيموادؿػودتمبؽـرلمعـماٌالحظوتماىودة

م متؿضؿـ ماألخرل مظؾؿشروع ماظـفوئقي موواجؾوتمم7واٌلقدة مواإلسالم ماظصقوصي محرؼي مسـ ماألول أبقاب..
ماإلسالمم مودوئؾ مإغشوء مسـ مواظـوظٌ موعؾؽقؿفو، ماظصقػ مإصدار مسـ مواظـوغل مواإلسالعقني، اظصقػقني

اظرابعمسـماٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقي،مواًوعسمسـمودوئؾماإلسالمماظعوعي،مواظلودسمسـموعؾؽقؿفو،مو
ماظقرـقيم مواشلقؽي مظؾصقوصي ماظقرـقي مواشلقؽي ماإلسالم مظؿـظقؿ ماألسؾك م%ا:ؾس ماظصقوصي متـظقؿ •وظس

 .ظإلسالم$،مواظؾوبماظلوبعمؼؿضؿـمسددامعـماٌقادماالغؿؼوظقي

ؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالممتريمأعقـيمظؾؿقادماظددؿقرؼيماظيتمتضؿـموؼؿضؿـمعشروعماظؼوغقنماىدؼدمظ
حرؼيمادؿؼاللماظصقوصيمواإلسالم،مواٌلؽقظقيماظقرـقي،مواجملودؾيماظذاتقي،محقٌمؼؿضؿـماظغوءماظعؼقبوتم
مؼؿضؿـمضؿونمادؿؼاللماٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقيم اظلوظؾيمظؾقرؼيممطؾمجرائؿماظـشرمواظعالغقيمطؿو

ظؾدوظيموتعؾرلػومسـما:ؿؿعمبلطؿؾtموظقسمسـمأيمحؽقعيمأومأيمحزب،موألولمعرةمدؿؽقنمماٌؿؾقطي
مععماٌلوواةممسددماٌؼوسدم األشؾؾقيمم•وظسماالداراتمواىؿعقوتماظعؿقعقيمظألسضوءاٌـؿكؾني،
مؼؿض مطؿو معـمدورتنيمعؿؿوظقؿنيم، مألطـر متعقنيمأيمسضق موسدم ؿـمبنيماظصقػقنيمواإلدارؼنيمواظعؿول،

ضقاسدمذػوصيموععوؼرلمواضقيمماخؿقورموتعقنيمرؤدوءم•وظسماالدارةمورؤدوءماظؿقرؼر،مسؾكمأنمتؽقنم
عدةماظؿعقنيمثالثمدـقاتمال‧قزمودؼدػومإالمٌرةمواحدةمصؼط،موضؿونماظرسوؼيماظصققيمواالجؿؿوسقي،م

ماظؼوغ موؼؿضؿـ ماظعوعؾنيمبوٌمدلوت، مىؿقع ماًدعي مغفوؼي معؽوصلة مسؾل مطذظؽمهدؼداموايصقل قن
مأوم مصققػي مإلصدار ماالخطور موذروط مإذاسقي مأو متؾقػزؼقغقي مترخقصمضـوة مسؾك مظشروطمايصقل واضقو
•ؾي،موألولمعرةمؼؿؿمتـظقؿمسؿؾماٌقاضعماالظؽذلوغقيمظضؿونمأنمؼؿؿمسؿؾفومعـمخاللمذرطوتم‡ضعم

م ظؾؿلوءظيمواجملودؾي
يمخالفمبنيمأيمعمدليمصقػقيمواظصقػلمطؿومؼـصماظؼوغقنمسؾكمحظرمصصؾماظصقػقني،مومحوظيمأ

اظعوعؾمبفوم‧ىماظؾفقءمإماظـؼوبيمظؿلقؼيماظـزاعمواصدارمضرارمعؾزممىؿقعماألررافموؼعدمأيمصصؾمأوم
مظؾصقػقنيمماظصقػم مؼـصمسؾكماٌد مطؿو م. مبورال ماظؼوغقن مشلذا مأيمصقػلمبوٌكوظػي مضد اجراء
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م محؿكمدـ مإظغوءم65اظؼقعقي مسؾك مغصماٌشروع مطؿو مسؾكمم.. مسؼقد معـذ ماٌذلاطؿي مايؽقعقي اظدؼقن
 .اٌمدلوت

محرؼؿفؿم موضؿون مظعؿؾفؿ ممموردؿفؿ ماظصقػقنيمواالسالعقنيمأثـوء مسؾك ماالسؿداء مورؼؿ وؼـصماظؼوغقن
ماظؼقاغنيموعقاثقؼم م وظػ مٌـ مواضقي متلدؼؾقي مسؼقبوت مأؼضو مؼضؿـ مطؿو معفوعفؿ، مأداء مأثـوء اظؽوعؾي

 .اظشرف

ا:ؾسماألسؾلمظؿـظقؿماالسالم،موا�ق�يماظقرـقيمظؾصقوصي،موا�ق�يماظقرـقيمموؼـصماظؼوغقنمسؾكمتشؽقؾ
ادؿؼاللما:ؾسموا�ق�ؿنيموضقوعفؿممبل�قظقؿفؿماظؼوغقغقيمواظددؿقرؼيمطوعؾيم،مو1ـحممـظالسالم،ممبومؼضؿ

مأومصققػيم مإذاسقي مأو متؾقػزؼقغقي حوظيمماظؼوغقنما:ؾسماالسؾلمظؿـظقؿماالسالممحؼمععوضؾيمأيمضـوة
․وظػيمذروطماظذلخقصماوماالصدارموسدمماالظؿزاممبوظؼقاغنيموعقاثقؼماظشرف،موذظؽمظضؿونماجملودؾيم
ماًوصيم مواالسالعقي ماظصقػقي ماٌمدلوت مطؾ ممتقؼؾ معصودر معراضؾي مسؾك ماظؼوغقن مؼـص مطؿو اظذاتقي،

 . يممتقؼؾمعشؾقهواظؼقعقيموايزبقيمظضؿونماظشػوصقيمممتقؼؾمودوئؾماالسالممععمسؼقبوتمرادسيمأل

 أوالم:معشروعمضوغقنمعـعمايؾسممضضوؼوماظـشر

إضوصيمإمعشروعماظؼوغقنماٌقحدمػـوكمعشروعمآخرماغؿفًمعـفماظؾفـيمأؼضوموؼؿضؿـمثالثمعقادمحقلم
إظغوءماظعؼقبوتوظلوظؾيمظؾقرؼيمصكماىرائؿماظؿكمترتؽىمبطرؼؼماظـشرمأوماظعالغقيماظقاردةمصكمضوغقنماظعؼقبوتم

أومصكمأيمضوغقنمآخرمواإلطؿػوءمبعؼقبيماظغراعي.مأعوماىرائؿماٌؿعؾؼيمبوظؿقرؼضمسؾكمم1937ظلـيمم58رضؿم
 .اظعـػمأومبوظؿؿقزمبنيماٌقارـنيمأومبوظطعـمصكمأسراضماألصرادم،مصؿؽقنماظعؼقبيمرؾؼومٌقادماظؼوغقن

م مبنظغوء ماظؼوغقن مؼؼضل مواظؿعؾرلم11طؿو ماظـشر م‡صمحرؼي معطوري مغصقصو مهؿقي مماظؼقاغنيمعودة
مواظعقىمواإلخاللم ماظؼوغقنماٌصريم،وػلمجرائؿماالػوغي مبفو مؼـػرد متؿـوولمجرائؿمؼؽود مطؿو اٌكؿؾػي
ماظؿشرؼعم مبفو ماظؾغضمواظيتمؼـػرد ماو مبف مواالزدراء ماظـظوم مطراػقي موجرائؿ م مواظؿضؾقؾ مواإلصشوء بوٌؼوم

 اٌصري

بنيماٌقارـنيمأومبوظطعـمصكمأسراضماألصرادممطؿومؼؼضلماظؼوغقنمبؿعدؼؾماٌودتنيماًوصؿنيمبوظؿؿقز 
 . بوظؼوغقنم..مظؿصؾحماظعؼقبيمايؾسمأوماظغراعيمبدالمعـماىؿعمبقـفؿومععمتغؾقظمسؼقبيماظغراعي

 ثوغقوم:معقادموأبقابمعشروعمتـظقؿماظصقوصيمواإلسالم

 اظؾوبماألول:مسـمحرؼيماظصقوصيمواإلسالمموواجؾوتماظصقػقنيم **

عقادمسـماظؿزامماظدوظيمبضؿونمحرؼيماظصقوصيمواإلسالمموحظرمم3اظصقوصي،موؼؿضؿـماظػصؾماألول:محرؼيم
 .صرضمرضوبيمأومعصودرةمأومإشالقمأوموضػماظصقػ

م موؼؿضؿـ ماظصقػقني، مسـمحؼقق ماظـوغل: ممم13اظػصؾ ماظصقػقنيموحؼفؿ مسؾكمادؿؼالل متمطد عودة
ودرمععؾقعوتف،مواظؿزاممطؾمصققػيمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتموغشرػوموسدممإجؾورماظصقػلمسؾكمإصشوءمعص

بقضعمدقوديمهرؼرؼيموسدممإجؾورماظصقػلمسؾكماظؼقوممبلسؿولمتؿـوضضمععمػذهماظلقودي،مواظـصمسؾكم
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م.عرصؼمضراءةمتػصقؾقيممعالعحمعشروعماظؼوغقنماىدؼد
مؼؼوربماظعوممعـمخاللمىـيمضؿًم‥قم   ماٌشروعمسؾكمعدىمعو سضقامميـؾقنمم45جرتمعـوضشيمػذا

ماظعوعؾنيم موغؼوبي ماًو’ مواإلسالم م0ودؾرلو مواإلسالعقني مظؾصقوصي ماألسؾك موا:ؾس ماظصقػقني غؼوبي
م موبعضمأدوتذةماإلسالممورجولمضوغقن، وادؿعوغًمبوظطؾوسيمواظصقوصيموخدلاتمغؼوبقيم%صقػقيموإسالعقي$

مسؼدتم مطؿو مخوصيممسؾقمماإلدارةمواظؼوغقن، مبؾعضماًدلاتمعـمخورجفوممجؾلوتمغقسقي، اظؾفـي
موتؾؼًم مواًوصي موايزبقي معـمجؾلوتماالدؿؿوعمماظصقػماظؼقعقي ماظعدؼد مسؿؾفو ممبداؼي اظؾفـي

متوبعًمأشؾىماظؽ مطؿو معـماٌالحظوتمسؾكماٌلقداتماألوماظيتمخرجًمسـفو، ؿوبوتماظيتماظعدؼد
 .تـووظًمعقضقعمسؿؾماظؾفـيموادؿػودتمبؽـرلمعـماٌالحظوتماىودة

م متؿضؿـ ماألخرل مظؾؿشروع ماظـفوئقي موواجؾوتمم7واٌلقدة مواإلسالم ماظصقوصي محرؼي مسـ ماألول أبقاب..
ماإلسالمم مودوئؾ مإغشوء مسـ مواظـوظٌ موعؾؽقؿفو، ماظصقػ مإصدار مسـ مواظـوغل مواإلسالعقني، اظصقػقني

اظرابعمسـماٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقي،مواًوعسمسـمودوئؾماإلسالمماظعوعي،مواظلودسمسـموعؾؽقؿفو،مو
ماظقرـقيم مواشلقؽي مظؾصقوصي ماظقرـقي مواشلقؽي ماإلسالم مظؿـظقؿ ماألسؾك م%ا:ؾس ماظصقوصي متـظقؿ •وظس

 .ظإلسالم$،مواظؾوبماظلوبعمؼؿضؿـمسددامعـماٌقادماالغؿؼوظقي

ؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالممتريمأعقـيمظؾؿقادماظددؿقرؼيماظيتمتضؿـموؼؿضؿـمعشروعماظؼوغقنماىدؼدمظ
حرؼيمادؿؼاللماظصقوصيمواإلسالم،مواٌلؽقظقيماظقرـقي،مواجملودؾيماظذاتقي،محقٌمؼؿضؿـماظغوءماظعؼقبوتم
مؼؿضؿـمضؿونمادؿؼاللماٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقيم اظلوظؾيمظؾقرؼيممطؾمجرائؿماظـشرمواظعالغقيمطؿو

ظؾدوظيموتعؾرلػومسـما:ؿؿعمبلطؿؾtموظقسمسـمأيمحؽقعيمأومأيمحزب،موألولمعرةمدؿؽقنمماٌؿؾقطي
مععماٌلوواةممسددماٌؼوسدم األشؾؾقيمم•وظسماالداراتمواىؿعقوتماظعؿقعقيمظألسضوءاٌـؿكؾني،
مؼؿض مطؿو معـمدورتنيمعؿؿوظقؿنيم، مألطـر متعقنيمأيمسضق موسدم ؿـمبنيماظصقػقنيمواإلدارؼنيمواظعؿول،

ضقاسدمذػوصيموععوؼرلمواضقيمماخؿقورموتعقنيمرؤدوءم•وظسماالدارةمورؤدوءماظؿقرؼر،مسؾكمأنمتؽقنم
عدةماظؿعقنيمثالثمدـقاتمال‧قزمودؼدػومإالمٌرةمواحدةمصؼط،موضؿونماظرسوؼيماظصققيمواالجؿؿوسقي،م

ماظؼوغ موؼؿضؿـ ماظعوعؾنيمبوٌمدلوت، مىؿقع ماًدعي مغفوؼي معؽوصلة مسؾل مطذظؽمهدؼداموايصقل قن
مأوم مصققػي مإلصدار ماالخطور موذروط مإذاسقي مأو متؾقػزؼقغقي مترخقصمضـوة مسؾك مظشروطمايصقل واضقو
•ؾي،موألولمعرةمؼؿؿمتـظقؿمسؿؾماٌقاضعماالظؽذلوغقيمظضؿونمأنمؼؿؿمسؿؾفومعـمخاللمذرطوتم‡ضعم

م ظؾؿلوءظيمواجملودؾي
يمخالفمبنيمأيمعمدليمصقػقيمواظصقػلمطؿومؼـصماظؼوغقنمسؾكمحظرمصصؾماظصقػقني،مومحوظيمأ

اظعوعؾمبفوم‧ىماظؾفقءمإماظـؼوبيمظؿلقؼيماظـزاعمواصدارمضرارمعؾزممىؿقعماألررافموؼعدمأيمصصؾمأوم
مظؾصقػقنيمماظصقػم مؼـصمسؾكماٌد مطؿو م. مبورال ماظؼوغقن مشلذا مأيمصقػلمبوٌكوظػي مضد اجراء



 

 اظؾوبماظـوظٌ:مسـمإغشوءمودوئؾماإلسالمموعؾؽقؿفو **

 عودةم13اظػصؾماألول:مسـمإغشوءمودوئؾماإلسالمموؼؿضؿـم

 عقادم3اظػصؾماظـوغل:مسـمعؾؽقيمودوئؾماإلسالمموؼؿضؿـم

 صقػقيماظؼقعقياظؾوبماظرابع:مسـماٌمدلوتماظ **

اظػصؾماألول:مسـماٌؾؽقيموؼمطدمأنماظصقػماظؼقعقيمعلؿؼؾيمسـماظلؾطيماظؿـػقذؼيموسـمقعماألحزابم
وعـدلمظؾققارماظقرينمايرمسـمطؾماآلراءمواالووػوتماظلقودقيمواظػؽرؼيمواٌصوحلماالجؿؿوسقي،موأغفمالم

طؿومغصماٌشروعمسؾكماٌدمظؾصقػقنيم‧قزمغؼؾماظصقػلمعـمعمدلؿفمإمعمدليمأخرىمإالممبقاصؼؿف،م
حؿكماًوعليمواظلؿنيموظؾفقؽيمإصدارمضرارمبعدممماٌدمظؾصقػلماظذيمملمؼؼضمسشرؼـمسوعومسؾكماألضؾم
مخدعيماٌمدليمعـفوماظلـقاتماًؿسماألخرلةمعؿصؾي،مأومصدرتمضدهمسؼقبوتمتلدؼؾقيمعـماظـؼوبي،م

معؽ معرتىمو صؾمعـمؼؿؿماٌدمظفمسؾكمطوصيمحؼقضفموعـفو متعودلماظػورقمبنيمإوظلمآخر وصلةمذفرؼي
مؼظؾمعؿؿؿعوممبقزةماظعالجم مطؿو مبـلؾيماظعالوةماظدورؼي، حصؾمسؾقفموضقؿيماٌعوش،مسؾكمأنمتزدادمدـقؼو
مأيمعـصىم مأو ماظؿقرؼر مرئودي مأو م•ؾسماإلدارة ماظلؿنيمرئودي مبعد مؼؿقمأحد موال مبوٌمدلي اٌؼررة

زمماشلقؽيماظقرـقيمبنغشوءمصـدوقمظعالجماظصقػقنيمواإلدارؼنيمواظعؿولمضقوديممإدارةماظؿقرؼر،مطؿومتؾ
مغصماٌشروعمسؾكمأنماألشؾؾقيمعـمأسضوءم•ؾسماإلدارةمواىؿعقوتماظعؿقعقيم مطؿو بعدمدـماظؿؼوسد.
ظؾؿـؿكؾني،موعددماغؿكوبفؿمعػؿقحيموظؾؿعقـنيمعرتونمعؿؿوظقؿونموبدلمحضقرماىؾلوتمهددهماشلقؽيموالم

مصرفمأ مأنمتصدرم‧قز ماظعؿقعقي موضؿـماخؿصوصوتماىؿعقي يمبدالتمأخرىمسـمسضقؼيما:ؾس.
مإخالشلؿم ممحوظي م•ؾسماإلدارة مأو مبعزلمرئقسم•ؾسماإلدارة معلؾؾي متقصقي مثؾٌمأسضوئفو مبقاصؼي
مللاخمىؾلعمرارضمرادصإوموفؿشضوـٌميقـرقظاميؽقفؾظمعصرتوم،ؿفتوؾجاقبمؿقلىاليمسشرمؼقعو،موطذظؽم

اظعؿقعقيمأنمتطؾىمعـماشلقؽيمتشؽقؾمىـيمتؼصلمحؼوئؼمظدراديمأيمعقضقعمؼؿعؾؼممبصوحلمظؾفؿعقيم
 .اٌمدليمأومررؼؼيمإدارتفو

م موعـفو ماشلقؽي، متعقـف ماظذي مرئقسم•ؾسماإلدارة مالخؿقور مذرورو ماظؼوغقن معشروع مخدلةمم20وؼضع دـي
مظؿطقؼرما موإدارؼو مأومعلوػؿومواظؿػرغماظؽوعؾمظؾؿـصىموأنمؼؼدممبرغو•وماضؿصودؼو ظعؿؾموأالمؼؽقنمعوظؽو

مدفؾمووريموأالمؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفممضضقيم․ؾيم موأالمؼؽقنمظدؼف مصقػقي مودقؾي مأؼي معؾؽقي
دـقاتمالمم3بوظشرفموأالمؼؽقنمسؿؾممجؾىماإلسالغوتمإذامطونمصقػقو،موعدةمرئقسم•ؾسماإلدارةم

عمبنيمعـصيبمرئقسم•ؾسماإلدارةمورئقسم‧قزمودؼدػومإالمٌرةمواحدةمصؼط،مطؿومأغفمالم‧قزماىؿ
 .اظؿقرؼرمومحوظيماظضرورةماظيتمتؼضلمبغرلمذظؽمتصدرماشلقؽيمضرارامعلؾؾو

طؿوموضعماٌشروعمذرورومأخرىمٌـمؼؿقمرئوديماظؿقرؼرموغصمسؾكمتشؽقؾمىـيمادؿشورؼيممطؾم
مط مهرؼر مظرئودي مثالثي مظذلذقح ماشلقؽي معـ موأسضوء مخدلاتمصقػقي متضؿ مظؾشروطمعمدلي موصؼو ؾمإصدار،

 .اٌـصقصمسؾقفومماظؼوغقنمظؿكؿورماشلقؽيمعـفؿمواحدا

 
 
 

 

اظؿزامماٌمدلوتمبوظؿعوونمععماظـؼوبيممإغشوءمومتقؼؾمصـدوقمضدماظؾطوظيمواظعفز،موطذظؽمسدممجقازم
ؾمظؿؼقممبوظؿقصقؼمبنيماظطرصنيمصنذامصشؾمخاللمأربعيمصصؾماظصقػلمإالمبعدمإخطورماظـؼوبيممبدلراتماظػص

أذفرمهقؾماظـزاعمإمػقؽيمخوصيمبرئوديموطقؾماظـؼوبيموسضقم�ؿورهما:ؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم
مأعومم مادؿؽـوصقو مسؾقف ماظطعـ م‧قز مأذفر، مأربعي مظؾطرصنيمخالل معؾزم مضرار مإلصدار م•ؾسماظدوظي وسضق

جراءمصصؾمبوٌكوظػيمشلذهماٌودةمبورالموالمؼعؿدمبليمأثرمظف،موالم‧قزموضػماجملوطؿماٌكؿصيموؼعدمأيمإ
 .راتىماظصقػلمأومعؾقؼوتفمخاللمصذلتلماظؿقصقؼموتلقؼيماظـزاع

م موؼؿضؿـ ماظصقػقني، مواجؾوت موؼؿـوول ماظـوظٌ: ماٌفـيمم15اظػصؾ مبكداب ماظصقػل ماظؿزام متمطد عودة
امممبقـوقماظشرفماظصقػلموسدممتعرضفمظؾققوةماًوصيموتؼوظقدػوموسدمماغؿفوكمحؼققماٌقارـمواالظؿز

ظؾؿقارـنيمواالظؿزامم‟ؼماظردمواظؿصققحموحظرمضؾقلماظصقػلمتدلسوتمأومإسوغوتمأومعزاؼومخوصيمبلؾىم
مالم‧قزم مطؿو مأومعرادالممجفيمحؽقعقي، مأومشرلمعؾوذرةمبلؾىمسؿؾفمعـدوبو مأيمإسوغيمعؾوذرة سؿؾفمأو

 ظػيمذظؽمؼمديمإ.ماظؿلدؼىمواظغراعيظؾصقػلمجؾىماإلسالغوتمو․و

م موؼؿضؿـ مبوظؿلدؼى، مخوص ماظرابع: مبؿلدؼىمم8اظػصؾ موحدػو ماظـؼوبي ماخؿصوص مسؾك موؼمطد عقاد
اظصقػقني..مطؿومؼؿضؿـمعودةمجدؼدةمتؾزمماظـؼوبيمبؿشؽقؾمىـيمظؾشؽووىماٌفـقيمبرئوديماظلؽرترلماظعومم

مبوٌفـيمواثـنيمعـمأدوتذةماإلسالممواثـنيمعـموسضقؼيماثـنيمعـمأضدمماٌؼقدؼـممجدولماٌشؿغؾني
 .أدوتذةماظؼوغقنموؼصدرمضرارمبؿشؽقؾفوممأولمطؾمدورةمغؼوبقي

اظػصؾماًوعس:مخوصمبضؿوغوتماظؿقؼقؼمواجملوطؿيمماىرائؿماظيتمتؼعمبقادطيماظصقػ،موؼؿضؿـم
وتؽقنمأحؽوعفومضوبؾيمعقادمتشرلمإمأنم‣وطؿماىـوؼوتموحدػومػلماٌكؿصيممبقوطؿيماظصقػقنيمم7

ظؾطعـمبوالدؿؽـوفمأعوممدائرةماىـوؼوتماظصقػقي،موإغشوءمػقؽيمهؼقؼمأومأطـرمبدوائرم‣وطؿماالدؿؽـوفم
اٌكؿصيمتؿؽقنمعـمثالثيمعـمعلؿشوريمطؾم‣ؽؿيمو‡ؿصمبوظؿقؼقؼمماىرائؿماظيتمتؼعمبقادطيم

متـصمػذهماٌقادمسؾكمسدممجقازمايؾسماالحؿقورلمأ مطؿو متؼدؼرمطػوظيمماىرائؿماظيتماظصقػ، و
تؼعمبقادطيماظصقػ،مطؿومالم‧قزمأنمؼؿكذمعـماظقثوئؼمواٌعؾقعوتمواألوراقماظيتم قزػوماظصقػلم
دظقؾماتفوممضدهممأيمهؼقؼمجـوئلمإالمإذامثؾًمأنمحقوزتفمشلومطوغًمألدؾوبمشرلمعفـقي،مطؿومالم‧قزم

اىرائؿماظيتمتؼعمبقادطيماظصقػمإالمبقادطيمتػؿقشمعلؽـماظصقػلمأوماإلسالعلمبلؾىمجرمييمعـم
 .رئقسمغقوبيمسؾكماألضؾ

 اظؾوبماظـوغل:محقلمإصدارماظصقػموعؾؽقؿفو **

 عودةم12اظػصؾماألول:مسـماٌطوبعموتداولموإصدارماظصقػموؼؿضؿـم

م ماظصقػموؼؿضؿـ معؾؽقي مسـ ماظـوغل: ماظقاحدمم3اظػصؾ ماظػرد معؾؽقي مجقاز مإمسدم ماظيتمتشرل عقاد
 .اظؼصرمأوماٌلوػؿيممعؾؽقيمأطـرمعـمصققػيمأومودقؾيمإسالعقيمٌـعماالحؿؽورموأوالده
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 اظؾوبماظـوظٌ:مسـمإغشوءمودوئؾماإلسالمموعؾؽقؿفو **

 عودةم13اظػصؾماألول:مسـمإغشوءمودوئؾماإلسالمموؼؿضؿـم

 عقادم3اظػصؾماظـوغل:مسـمعؾؽقيمودوئؾماإلسالمموؼؿضؿـم

 صقػقيماظؼقعقياظؾوبماظرابع:مسـماٌمدلوتماظ **

اظػصؾماألول:مسـماٌؾؽقيموؼمطدمأنماظصقػماظؼقعقيمعلؿؼؾيمسـماظلؾطيماظؿـػقذؼيموسـمقعماألحزابم
وعـدلمظؾققارماظقرينمايرمسـمطؾماآلراءمواالووػوتماظلقودقيمواظػؽرؼيمواٌصوحلماالجؿؿوسقي،موأغفمالم

طؿومغصماٌشروعمسؾكماٌدمظؾصقػقنيم‧قزمغؼؾماظصقػلمعـمعمدلؿفمإمعمدليمأخرىمإالممبقاصؼؿف،م
حؿكماًوعليمواظلؿنيموظؾفقؽيمإصدارمضرارمبعدممماٌدمظؾصقػلماظذيمملمؼؼضمسشرؼـمسوعومسؾكماألضؾم
مخدعيماٌمدليمعـفوماظلـقاتماًؿسماألخرلةمعؿصؾي،مأومصدرتمضدهمسؼقبوتمتلدؼؾقيمعـماظـؼوبي،م

معؽ معرتىمو صؾمعـمؼؿؿماٌدمظفمسؾكمطوصيمحؼقضفموعـفو متعودلماظػورقمبنيمإوظلمآخر وصلةمذفرؼي
مؼظؾمعؿؿؿعوممبقزةماظعالجم مطؿو مبـلؾيماظعالوةماظدورؼي، حصؾمسؾقفموضقؿيماٌعوش،مسؾكمأنمتزدادمدـقؼو
مأيمعـصىم مأو ماظؿقرؼر مرئودي مأو م•ؾسماإلدارة ماظلؿنيمرئودي مبعد مؼؿقمأحد موال مبوٌمدلي اٌؼررة

زمماشلقؽيماظقرـقيمبنغشوءمصـدوقمظعالجماظصقػقنيمواإلدارؼنيمواظعؿولمضقوديممإدارةماظؿقرؼر،مطؿومتؾ
مغصماٌشروعمسؾكمأنماألشؾؾقيمعـمأسضوءم•ؾسماإلدارةمواىؿعقوتماظعؿقعقيم مطؿو بعدمدـماظؿؼوسد.
ظؾؿـؿكؾني،موعددماغؿكوبفؿمعػؿقحيموظؾؿعقـنيمعرتونمعؿؿوظقؿونموبدلمحضقرماىؾلوتمهددهماشلقؽيموالم

مصرفمأ مأنمتصدرم‧قز ماظعؿقعقي موضؿـماخؿصوصوتماىؿعقي يمبدالتمأخرىمسـمسضقؼيما:ؾس.
مإخالشلؿم ممحوظي م•ؾسماإلدارة مأو مبعزلمرئقسم•ؾسماإلدارة معلؾؾي متقصقي مثؾٌمأسضوئفو مبقاصؼي
مللاخمىؾلعمرارضمرادصإوموفؿشضوـٌميقـرقظاميؽقفؾظمعصرتوم،ؿفتوؾجاقبمؿقلىاليمسشرمؼقعو،موطذظؽم

اظعؿقعقيمأنمتطؾىمعـماشلقؽيمتشؽقؾمىـيمتؼصلمحؼوئؼمظدراديمأيمعقضقعمؼؿعؾؼممبصوحلمظؾفؿعقيم
 .اٌمدليمأومررؼؼيمإدارتفو

م موعـفو ماشلقؽي، متعقـف ماظذي مرئقسم•ؾسماإلدارة مالخؿقور مذرورو ماظؼوغقن معشروع مخدلةمم20وؼضع دـي
مظؿطقؼرما موإدارؼو مأومعلوػؿومواظؿػرغماظؽوعؾمظؾؿـصىموأنمؼؼدممبرغو•وماضؿصودؼو ظعؿؾموأالمؼؽقنمعوظؽو

مدفؾمووريموأالمؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفممضضقيم․ؾيم موأالمؼؽقنمظدؼف مصقػقي مودقؾي مأؼي معؾؽقي
دـقاتمالمم3بوظشرفموأالمؼؽقنمسؿؾممجؾىماإلسالغوتمإذامطونمصقػقو،موعدةمرئقسم•ؾسماإلدارةم

عمبنيمعـصيبمرئقسم•ؾسماإلدارةمورئقسم‧قزمودؼدػومإالمٌرةمواحدةمصؼط،مطؿومأغفمالم‧قزماىؿ
 .اظؿقرؼرمومحوظيماظضرورةماظيتمتؼضلمبغرلمذظؽمتصدرماشلقؽيمضرارامعلؾؾو

طؿوموضعماٌشروعمذرورومأخرىمٌـمؼؿقمرئوديماظؿقرؼرموغصمسؾكمتشؽقؾمىـيمادؿشورؼيممطؾم
مط مهرؼر مظرئودي مثالثي مظذلذقح ماشلقؽي معـ موأسضوء مخدلاتمصقػقي متضؿ مظؾشروطمعمدلي موصؼو ؾمإصدار،

 .اٌـصقصمسؾقفومماظؼوغقنمظؿكؿورماشلقؽيمعـفؿمواحدا
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اظؿزامماٌمدلوتمبوظؿعوونمععماظـؼوبيممإغشوءمومتقؼؾمصـدوقمضدماظؾطوظيمواظعفز،موطذظؽمسدممجقازم
ؾمظؿؼقممبوظؿقصقؼمبنيماظطرصنيمصنذامصشؾمخاللمأربعيمصصؾماظصقػلمإالمبعدمإخطورماظـؼوبيممبدلراتماظػص

أذفرمهقؾماظـزاعمإمػقؽيمخوصيمبرئوديموطقؾماظـؼوبيموسضقم�ؿورهما:ؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمم
مأعومم مادؿؽـوصقو مسؾقف ماظطعـ م‧قز مأذفر، مأربعي مظؾطرصنيمخالل معؾزم مضرار مإلصدار م•ؾسماظدوظي وسضق

جراءمصصؾمبوٌكوظػيمشلذهماٌودةمبورالموالمؼعؿدمبليمأثرمظف،موالم‧قزموضػماجملوطؿماٌكؿصيموؼعدمأيمإ
 .راتىماظصقػلمأومعؾقؼوتفمخاللمصذلتلماظؿقصقؼموتلقؼيماظـزاع

م موؼؿضؿـ ماظصقػقني، مواجؾوت موؼؿـوول ماظـوظٌ: ماٌفـيمم15اظػصؾ مبكداب ماظصقػل ماظؿزام متمطد عودة
امممبقـوقماظشرفماظصقػلموسدممتعرضفمظؾققوةماًوصيموتؼوظقدػوموسدمماغؿفوكمحؼققماٌقارـمواالظؿز

ظؾؿقارـنيمواالظؿزامم‟ؼماظردمواظؿصققحموحظرمضؾقلماظصقػلمتدلسوتمأومإسوغوتمأومعزاؼومخوصيمبلؾىم
مالم‧قزم مطؿو مأومعرادالممجفيمحؽقعقي، مأومشرلمعؾوذرةمبلؾىمسؿؾفمعـدوبو مأيمإسوغيمعؾوذرة سؿؾفمأو

 ظػيمذظؽمؼمديمإ.ماظؿلدؼىمواظغراعيظؾصقػلمجؾىماإلسالغوتمو․و

م موؼؿضؿـ مبوظؿلدؼى، مخوص ماظرابع: مبؿلدؼىمم8اظػصؾ موحدػو ماظـؼوبي ماخؿصوص مسؾك موؼمطد عقاد
اظصقػقني..مطؿومؼؿضؿـمعودةمجدؼدةمتؾزمماظـؼوبيمبؿشؽقؾمىـيمظؾشؽووىماٌفـقيمبرئوديماظلؽرترلماظعومم

مبوٌفـيمواثـنيمعـمأدوتذةماإلسالممواثـنيمعـموسضقؼيماثـنيمعـمأضدمماٌؼقدؼـممجدولماٌشؿغؾني
 .أدوتذةماظؼوغقنموؼصدرمضرارمبؿشؽقؾفوممأولمطؾمدورةمغؼوبقي

اظػصؾماًوعس:مخوصمبضؿوغوتماظؿقؼقؼمواجملوطؿيمماىرائؿماظيتمتؼعمبقادطيماظصقػ،موؼؿضؿـم
وتؽقنمأحؽوعفومضوبؾيمعقادمتشرلمإمأنم‣وطؿماىـوؼوتموحدػومػلماٌكؿصيممبقوطؿيماظصقػقنيمم7

ظؾطعـمبوالدؿؽـوفمأعوممدائرةماىـوؼوتماظصقػقي،موإغشوءمػقؽيمهؼقؼمأومأطـرمبدوائرم‣وطؿماالدؿؽـوفم
اٌكؿصيمتؿؽقنمعـمثالثيمعـمعلؿشوريمطؾم‣ؽؿيمو‡ؿصمبوظؿقؼقؼمماىرائؿماظيتمتؼعمبقادطيم

متـصمػذهماٌقادمسؾكمسدممجقازمايؾسماالحؿقورلمأ مطؿو متؼدؼرمطػوظيمماىرائؿماظيتماظصقػ، و
تؼعمبقادطيماظصقػ،مطؿومالم‧قزمأنمؼؿكذمعـماظقثوئؼمواٌعؾقعوتمواألوراقماظيتم قزػوماظصقػلم
دظقؾماتفوممضدهممأيمهؼقؼمجـوئلمإالمإذامثؾًمأنمحقوزتفمشلومطوغًمألدؾوبمشرلمعفـقي،مطؿومالم‧قزم

اىرائؿماظيتمتؼعمبقادطيماظصقػمإالمبقادطيمتػؿقشمعلؽـماظصقػلمأوماإلسالعلمبلؾىمجرمييمعـم
 .رئقسمغقوبيمسؾكماألضؾ

 اظؾوبماظـوغل:محقلمإصدارماظصقػموعؾؽقؿفو **

 عودةم12اظػصؾماألول:مسـماٌطوبعموتداولموإصدارماظصقػموؼؿضؿـم

م ماظصقػموؼؿضؿـ معؾؽقي مسـ ماظـوغل: ماظقاحدمم3اظػصؾ ماظػرد معؾؽقي مجقاز مإمسدم ماظيتمتشرل عقاد
 .اظؼصرمأوماٌلوػؿيممعؾؽقيمأطـرمعـمصققػيمأومودقؾيمإسالعقيمٌـعماالحؿؽورموأوالده



 

اظصقػقيماظؼقعقيماٌؿؾقطيمظؾدوظيموتطقؼرػوموتـؿقيمأصقشلوموضؿونمهدؼـفوموادؿؼالشلوموحقودػومواظؿزاعفوم
سضقامم13اظشكصقيماالسؿؾورؼي،موتؿشؽؾماشلقؽيمعـممبلداءمعفينموإداريمواضؿصوديمرذقد،موؼؽقنمظؾفقؽي

شرلمضوبؾنيمظؾعزلمرقالمعدةمسضقؼؿفؿموػلمثالثمدـقاتمالم‧قزمودؼدػومإالمٌرةمواحدةموأنمؼؿػرغم
مواثـنيم ؿورػؿوم مرئقسماىؿفقرؼي، ماثـنيم ؿورػؿو معـ ماشلقؽي موتؿشؽؾ ماظعضقؼي، مٌفوم ماشلقؽي سضق

عـماظصقػقنيمعـمذويماًدلةمم4كصقوتمعفؿؿيمبشمونماظصقوصيمو•ؾسماظـقابمعـمشرلمأسضوئفمعـمذ
مشلؿم ماٌشفقد ماٌكؿؾػي ماظعوعؾنيمبوٌمدلوتماظصقػقي مواثـنيمعـ ماٌكؿؾػي، ممـؾنيمظؾصقػماظؼقعقي
مم مواآلخر معؿكصصمماظصقوصي ماىوععوتمأحدػؿو مواثـنيمعـمأدوتذة ماإلدارؼي، مواًدلة بوظؽػوءة

 .ٌـظؿوتما:ؿؿlماٌدغلماٌفؿؿيمبشمونماظصقوصيماالضؿصودمأوماٌوظقي،مممـؾ

معفوعفوم  مأداء معـ مميؽـفو ممبو ماشلقؽي ممبعووغي ماظدوظي مودؾطوت مأجفزة مطؾ ماظؿزام مسؾك وؼـصماٌشروع
مظؾدوظي،م ماٌؿؾقطي ماظؼقعقي ماظصقػقي ماٌمدلوت موحقود مادؿؼالل مؼضؿـ مومبو ماخؿصوصوتفو وعؾوذرة

 .قعوتمتؿصؾمبفذهماالخؿصوصوتوتزوؼدػوممبومتطؾؾفمعـمبقوغوتمأومععؾ

م مسؾك ماٌشروع مواضذلاحمم18وؼـص ماظؼقاغني معشروسوت مطوصي م ماظرأي مإبداء موعـفو مظؾفقؽي اخؿصوصو
عشروسوتماظؼقاغنيمصقؿومؼؿعؾؼممبفولمسؿؾفو،مودسؿماٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقيموطػوظيمادؿؼالشلوموإغشوءم

داءمدورػوموعقاجفيماٌـوصليمواألزعوت،مواظرضوبيمصـدوقمتـؿقيمودسؿموتطقؼرماٌمدلوتممبومميؽـفومعـمأ
واإلذرافمسؾكماألداءماالضؿصوديمواإلداريمظؾؿمدلوتموطػوظيماإلدارةماظرذقدةموتـؿقيموتطقؼرماظؽقادرم
اظؾشرؼيمودسؿمسؿؾقوتماظؿقدؼٌ.موعلوءظيماظؼقوداتماظؿقرؼرؼيمواإلدارؼيممحوظيمثؾقتمخؾؾمأومتعـرمم

مظؾكطيماٌعؿ ؿدة،مواإلذرافمسؾكمإغشوءمأغظؿيموععوؼرلموظقائحمداخؾقيمعوظقيموإدارؼيمظؿؼققؿماألداءمرؾؼو
موطذظؽمضقابطماظؿدرؼىمواظؿعقنيمواظذلضلموضؿونمحدمعـودىم األداءموضؾطمآظقوتماظـقابمواظعؼوب،
مظؾعوعؾنيم ماًدعي مغفوؼي معؽوصلة مبؿؿقؼؾ ماشلقؽي متؾؿزم مطؿو مبوٌمدلوت. مواظعوعؾني ماظصقػقني ألجقر

مظؽؾمدـيمبوٌمدلو مؼؼؾمسـمذفر مال ممبو ماظقصوة مأو ماظؿؼوسد مظؾؿعوشمأو ماإلحوظي مسـد ماظؼقعقي تماظصقػقي
 .خدعي

وؼؾزمماظؼوغقنماشلقؽيمبوظدسقةمإمإجراءاتماغؿكوبوتم•وظسماإلدارةمواىؿعقيماظعؿقعقيمماٌقاسقدم
موإضرارماظؿشؽقالتماىدؼدةمطوعؾيمخاللمذفرمعـمإجراءم مغصماٌؼررةمواإلذرافمسؾقفو مطؿو االغؿكوبوت.

ماشلقؽيم متعػك مطؿو ماٌمدلوت، مسؾك مسؼقد معـذ ماٌذلاطؿي مايؽقعقي ماظدؼقن مإظغوء مسؾك اٌشروع
واٌمدلوتماظصقػقيمعـماظردقمماىؿرطقيموأيمردقممأومضرائىمأخرىمسؾكمعومتلؿقردهمعـمعلؿؾزعوتم
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ماظققعقيموم15وعـمػذهماظشروطم مظؾصققػي مواظؿػرغماظؽوعؾمم10دـيمخدعي ماظشفرؼي مأو دـقاتمظألدؾقسقي
ٌفوممعـصؾف،موأنمؼؼدممرؤؼيمظؿطقؼرماظعؿؾماظصقػلمبوىرؼدةموأالمؼؽقنمضدمسؿؾممجؾىماإلسالغوتم

رمضدهمحؽؿممضضقيم․ؾيمبوظشرفموالمؼؾوذرمسؿالمحزبقوموأالمؼؽقنمظدؼفمدفؾمووريمأومعوظؽومأومأومصد
 .علوػؿوممعؾؽقيمصققػي،موأالمؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفمبعؼقبيمتلدؼؾقيمعـماظـؼوبي

وؼؾزمماٌشروعماٌمدلوتمبؿشؽقؾم•ؾسمظؾؿقرؼرمبرئوديمرئقسماظؿقرؼرماظذيمؼعؿدلماٌلمولماالولمسـم
ماظؿقرؼرؼيموالم�قزم:ؾسممإدارة م¬ظقوتماظؿـػقذمظؾلقودي موؼضعمععم•ؾسماظؿقرؼر مبوظصققػي، اظؿقرؼر

موؼمخذمرأيم•ؾسماظؿقرؼرممترضقوتماجملررؼـماظيتمؼؼذلحفوم اإلدارةماظؿدخؾممذمونماظؿقرؼر،
ما معقـوق متطؾقؼ مبضؿون معؾؿزعو موؼؽقنم•ؾسماظؿقرؼر م‣ددة، معفـقي مععوؼرل موصؼ ظشرفمرئقسماظؿقرؼر

 .اظصقػلمواظؿقزقػماظػوسؾمظؾؽقادرماظؾشرؼي

مؼؿـوولماظػصؾماألولما:ؾسماألسؾكم مواإلسالم ماظصقوصي وماظؾوبماظلود”ماًو’ممبفوظسمتـظؿ
مـعمؾؽشؼومللاؼؿدلااوميؼروؾؿسلااميقصكشظوبمعؿؿؿؼمفغأمكؾسمعورشٌامصـؼميذظامملاسلإامؿقظـؿظليم

مس معدة مرقل مضوبؾنيمظؾعزل مشرل مسضقا مواحدة،مسشر مٌدة مظؾؿفدؼد مضوبؾي مدـقات مأربع موعدتفو ضقؼؿفؿ
وؼؿػرغمأسضو¡ما:ؾسمتػرشومتوعومٌفومماظعضقؼيÆموؼؿؿمتشؽقؾما:ؾسمبؼرارمعـمرئقسماىؿفقرؼيمسؾكم
اظـققماظؿوظل:ماثـونم ؿورػؿومرئقسماىؿفقرؼيمواثـونم ؿورػؿوم•ؾسماظـقابمعـمشرلمأسضوئفموثالثيم

ةم ؿورػؿم•ؾسماظـؼوبيمعـمشرلمأسضوئف،موثالثيمعـماإلسالعقنيمذويماًدلةمعـماظصقػقنيمذويماًدل
ماظؼقعلم موممـؾماىفوز موعلؿشورمعـم•ؾسماظدوظي،  ؿورػؿم•ؾسمغؼوبيماإلسالعقنيمعـمشرلمأسضوئف،

 .ظؿـظقؿماالتصوالتموأدؿوذمصقوصيموأدؿوذمإسالمموممـؾمظؾرأيماظعوم

خؿصوصوتفموعـفومىونماظذلاخقصموتؾؼلماإلخطوراتمواظشؽووىموؼشؽؾما:ؾسمىوغومدائؿيمٌؿورديما
مواظعالضوتم مواظؿطقر، مواظؾققث ماٌلؿقى، متؼققؿ مواإلدارؼي، ماظؼوغقغقي ماظشمون ماىؿفقر، محؼقق ووؼي
ماٌطؾقسيم موؼفدفما:ؾسمإ�متـظقؿمذمونماإلسالمماٌلؿقعمواٌرئلموتـظقؿماظصقوصي Æاًورجقي

رؼيماظصقوصيمواإلسالمماٌؼررةمبوظددؿقرممإرورماٌـوصليمايرة،موؼؿضؿـمواظرضؿقيموشرلػو،مووؼيمح
اخؿصوصوم1وردفوما:ؾسÆموؼضعما:ؾسمتؼرؼرامدـقؼومسـمحوظيماظصقوصيمواإلسالم،م�ؿومم16اٌشروعم

ممأيمعـما:والتماٌؿعؾؼيم محدوثممموردوتماحؿؽورؼي ماظيتمؼذلتىمسؾكموووزػو مايدود ؼضع
مع موؼؿكذ ما:ؾسمأومبؿكصصف مأسضو¡ ممبـ` مضرارا ماظعدل موزؼر مؼصدر م�ؿو ،pمذظ معقاجفي معـ م1ؽـف و

اظعوعؾنيماظذؼـم�ددػؿما:ؾسمصػيمعلعقريماظضؾjماظؼضوئلمبوظـلؾيمظؾؿكوظػوتمواىرائؿماظيتمتؼعم
 .بوٌكوظػيمألحؽوممػذاماظؼوغقن

ماٌعـق موػل مظؾصقوصي ماظقرـقي ماشلقؽي ماظؾوب مػذا معـ ماظـوغل ماظػصؾ ماظصقػقيموؼؿضؿـ مبوٌمدلوت ي
اظؼقعقيموؼـصماٌشروعمأنماشلقؽيمتؿؿؿعمبوالدؿؼاللموتؼقمممبؿورديمحؼققماٌؾؽقيمواإلدارةمظؾؿمدلوتم
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اظصقػقيماظؼقعقيماٌؿؾقطيمظؾدوظيموتطقؼرػوموتـؿقيمأصقشلوموضؿونمهدؼـفوموادؿؼالشلوموحقودػومواظؿزاعفوم
سضقامم13اظشكصقيماالسؿؾورؼي،موتؿشؽؾماشلقؽيمعـممبلداءمعفينموإداريمواضؿصوديمرذقد،موؼؽقنمظؾفقؽي

شرلمضوبؾنيمظؾعزلمرقالمعدةمسضقؼؿفؿموػلمثالثمدـقاتمالم‧قزمودؼدػومإالمٌرةمواحدةموأنمؼؿػرغم
مواثـنيم ؿورػؿوم مرئقسماىؿفقرؼي، ماثـنيم ؿورػؿو معـ ماشلقؽي موتؿشؽؾ ماظعضقؼي، مٌفوم ماشلقؽي سضق

عـماظصقػقنيمعـمذويماًدلةمم4كصقوتمعفؿؿيمبشمونماظصقوصيمو•ؾسماظـقابمعـمشرلمأسضوئفمعـمذ
مشلؿم ماٌشفقد ماٌكؿؾػي ماظعوعؾنيمبوٌمدلوتماظصقػقي مواثـنيمعـ ماٌكؿؾػي، ممـؾنيمظؾصقػماظؼقعقي
مم مواآلخر معؿكصصمماظصقوصي ماىوععوتمأحدػؿو مواثـنيمعـمأدوتذة ماإلدارؼي، مواًدلة بوظؽػوءة

 .ٌـظؿوتما:ؿؿlماٌدغلماٌفؿؿيمبشمونماظصقوصيماالضؿصودمأوماٌوظقي،مممـؾ

معفوعفوم  مأداء معـ مميؽـفو ممبو ماشلقؽي ممبعووغي ماظدوظي مودؾطوت مأجفزة مطؾ ماظؿزام مسؾك وؼـصماٌشروع
مظؾدوظي،م ماٌؿؾقطي ماظؼقعقي ماظصقػقي ماٌمدلوت موحقود مادؿؼالل مؼضؿـ مومبو ماخؿصوصوتفو وعؾوذرة

 .قعوتمتؿصؾمبفذهماالخؿصوصوتوتزوؼدػوممبومتطؾؾفمعـمبقوغوتمأومععؾ

م مسؾك ماٌشروع مواضذلاحمم18وؼـص ماظؼقاغني معشروسوت مطوصي م ماظرأي مإبداء موعـفو مظؾفقؽي اخؿصوصو
عشروسوتماظؼقاغنيمصقؿومؼؿعؾؼممبفولمسؿؾفو،مودسؿماٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقيموطػوظيمادؿؼالشلوموإغشوءم

داءمدورػوموعقاجفيماٌـوصليمواألزعوت،مواظرضوبيمصـدوقمتـؿقيمودسؿموتطقؼرماٌمدلوتممبومميؽـفومعـمأ
واإلذرافمسؾكماألداءماالضؿصوديمواإلداريمظؾؿمدلوتموطػوظيماإلدارةماظرذقدةموتـؿقيموتطقؼرماظؽقادرم
اظؾشرؼيمودسؿمسؿؾقوتماظؿقدؼٌ.موعلوءظيماظؼقوداتماظؿقرؼرؼيمواإلدارؼيممحوظيمثؾقتمخؾؾمأومتعـرمم

مظؾكطيماٌعؿ ؿدة،مواإلذرافمسؾكمإغشوءمأغظؿيموععوؼرلموظقائحمداخؾقيمعوظقيموإدارؼيمظؿؼققؿماألداءمرؾؼو
موطذظؽمضقابطماظؿدرؼىمواظؿعقنيمواظذلضلموضؿونمحدمعـودىم األداءموضؾطمآظقوتماظـقابمواظعؼوب،
مظؾعوعؾنيم ماًدعي مغفوؼي معؽوصلة مبؿؿقؼؾ ماشلقؽي متؾؿزم مطؿو مبوٌمدلوت. مواظعوعؾني ماظصقػقني ألجقر

مظؽؾمدـيمبوٌمدلو مؼؼؾمسـمذفر مال ممبو ماظقصوة مأو ماظؿؼوسد مظؾؿعوشمأو ماإلحوظي مسـد ماظؼقعقي تماظصقػقي
 .خدعي

وؼؾزمماظؼوغقنماشلقؽيمبوظدسقةمإمإجراءاتماغؿكوبوتم•وظسماإلدارةمواىؿعقيماظعؿقعقيمماٌقاسقدم
موإضرارماظؿشؽقالتماىدؼدةمطوعؾيمخاللمذفرمعـمإجراءم مغصماٌؼررةمواإلذرافمسؾقفو مطؿو االغؿكوبوت.

ماشلقؽيم متعػك مطؿو ماٌمدلوت، مسؾك مسؼقد معـذ ماٌذلاطؿي مايؽقعقي ماظدؼقن مإظغوء مسؾك اٌشروع
واٌمدلوتماظصقػقيمعـماظردقمماىؿرطقيموأيمردقممأومضرائىمأخرىمسؾكمعومتلؿقردهمعـمعلؿؾزعوتم

م.إغؿوج
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ماظققعقيموم15وعـمػذهماظشروطم مظؾصققػي مواظؿػرغماظؽوعؾمم10دـيمخدعي ماظشفرؼي مأو دـقاتمظألدؾقسقي
ٌفوممعـصؾف،موأنمؼؼدممرؤؼيمظؿطقؼرماظعؿؾماظصقػلمبوىرؼدةموأالمؼؽقنمضدمسؿؾممجؾىماإلسالغوتم

رمضدهمحؽؿممضضقيم․ؾيمبوظشرفموالمؼؾوذرمسؿالمحزبقوموأالمؼؽقنمظدؼفمدفؾمووريمأومعوظؽومأومأومصد
 .علوػؿوممعؾؽقيمصققػي،موأالمؼؽقنمضدمحؽؿمسؾقفمبعؼقبيمتلدؼؾقيمعـماظـؼوبي

وؼؾزمماٌشروعماٌمدلوتمبؿشؽقؾم•ؾسمظؾؿقرؼرمبرئوديمرئقسماظؿقرؼرماظذيمؼعؿدلماٌلمولماالولمسـم
ماظؿقرؼرؼيموالم�قزم:ؾسممإدارة م¬ظقوتماظؿـػقذمظؾلقودي موؼضعمععم•ؾسماظؿقرؼر مبوظصققػي، اظؿقرؼر

موؼمخذمرأيم•ؾسماظؿقرؼرممترضقوتماجملررؼـماظيتمؼؼذلحفوم اإلدارةماظؿدخؾممذمونماظؿقرؼر،
ما معقـوق متطؾقؼ مبضؿون معؾؿزعو موؼؽقنم•ؾسماظؿقرؼر م‣ددة، معفـقي مععوؼرل موصؼ ظشرفمرئقسماظؿقرؼر

 .اظصقػلمواظؿقزقػماظػوسؾمظؾؽقادرماظؾشرؼي

مؼؿـوولماظػصؾماألولما:ؾسماألسؾكم مواإلسالم ماظصقوصي وماظؾوبماظلود”ماًو’ممبفوظسمتـظؿ
مـعمؾؽشؼومللاؼؿدلااوميؼروؾؿسلااميقصكشظوبمعؿؿؿؼمفغأمكؾسمعورشٌامصـؼميذظامملاسلإامؿقظـؿظليم

مس معدة مرقل مضوبؾنيمظؾعزل مشرل مسضقا مواحدة،مسشر مٌدة مظؾؿفدؼد مضوبؾي مدـقات مأربع موعدتفو ضقؼؿفؿ
وؼؿػرغمأسضو¡ما:ؾسمتػرشومتوعومٌفومماظعضقؼيÆموؼؿؿمتشؽقؾما:ؾسمبؼرارمعـمرئقسماىؿفقرؼيمسؾكم
اظـققماظؿوظل:ماثـونم ؿورػؿومرئقسماىؿفقرؼيمواثـونم ؿورػؿوم•ؾسماظـقابمعـمشرلمأسضوئفموثالثيم

ةم ؿورػؿم•ؾسماظـؼوبيمعـمشرلمأسضوئف،موثالثيمعـماإلسالعقنيمذويماًدلةمعـماظصقػقنيمذويماًدل
ماظؼقعلم موممـؾماىفوز موعلؿشورمعـم•ؾسماظدوظي،  ؿورػؿم•ؾسمغؼوبيماإلسالعقنيمعـمشرلمأسضوئف،

 .ظؿـظقؿماالتصوالتموأدؿوذمصقوصيموأدؿوذمإسالمموممـؾمظؾرأيماظعوم

خؿصوصوتفموعـفومىونماظذلاخقصموتؾؼلماإلخطوراتمواظشؽووىموؼشؽؾما:ؾسمىوغومدائؿيمٌؿورديما
مواظعالضوتم مواظؿطقر، مواظؾققث ماٌلؿقى، متؼققؿ مواإلدارؼي، ماظؼوغقغقي ماظشمون ماىؿفقر، محؼقق ووؼي
ماٌطؾقسيم موؼفدفما:ؾسمإ�متـظقؿمذمونماإلسالمماٌلؿقعمواٌرئلموتـظقؿماظصقوصي Æاًورجقي

رؼيماظصقوصيمواإلسالمماٌؼررةمبوظددؿقرممإرورماٌـوصليمايرة،موؼؿضؿـمواظرضؿقيموشرلػو،مووؼيمح
اخؿصوصوم1وردفوما:ؾسÆموؼضعما:ؾسمتؼرؼرامدـقؼومسـمحوظيماظصقوصيمواإلسالم،م�ؿومم16اٌشروعم

ممأيمعـما:والتماٌؿعؾؼيم محدوثممموردوتماحؿؽورؼي ماظيتمؼذلتىمسؾكموووزػو مايدود ؼضع
مع موؼؿكذ ما:ؾسمأومبؿكصصف مأسضو¡ ممبـ` مضرارا ماظعدل موزؼر مؼصدر م�ؿو ،pمذظ معقاجفي معـ م1ؽـف و

اظعوعؾنيماظذؼـم�ددػؿما:ؾسمصػيمعلعقريماظضؾjماظؼضوئلمبوظـلؾيمظؾؿكوظػوتمواىرائؿماظيتمتؼعم
 .بوٌكوظػيمألحؽوممػذاماظؼوغقن

ماٌعـق موػل مظؾصقوصي ماظقرـقي ماشلقؽي ماظؾوب مػذا معـ ماظـوغل ماظػصؾ ماظصقػقيموؼؿضؿـ مبوٌمدلوت ي
اظؼقعقيموؼـصماٌشروعمأنماشلقؽيمتؿؿؿعمبوالدؿؼاللموتؼقمممبؿورديمحؼققماٌؾؽقيمواإلدارةمظؾؿمدلوتم



 

مغوئ ىمرئقسما:ؾسموضررم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيمإحوظيماظشؽقىماٌؼدعيمعـماألدؿوذمسؾداظغػورمذؽر
اظؼقعلميؼققماإلغلونمضدماظزعقؾيمأعولمسـؿونموذظؽمبلؾىمعؼوشلوممجرؼدةماظقرـمظؾفـيماظؿقؼقؼم
مضررما:ؾسمإحوظيماظشؽقىماٌؼدعيمعـمبعضماظزعالءمضدمسددمعـماظؿغطقوتماظصقػقيم مطؿو اظـؼوبقي..

 اظؿقؼقؼ،مواظؿكموضعًمصكمدقـوءم،إ.مىـيم2015ؼقظققمم1ألحداثمؼقمماألربعوءم

ماضؿقوممعؽؿىماظـؼقىموعوم  مبؾػًمغظرماظزعالءماجملوظنيمظؾؿقؼقؼممواضعي ماالطؿػوء ضررما:ؾسمأؼضو
 .صوحؾفومعـمسؿؾقيمابؿزازمععمادؿؿرارماظؿقؼقؼمععماظزعقؾم‣لـمػوذؿمماظشؽووىماٌؼدعيمضده

ػمايزبقيماٌؿقضػي،ممتمومإرورمدعلما:ؾسميؾمأزعيمعؾػماظؿلعقـوتماالجؿؿوسقيمظؾزعالءمماظصق
سؼدماجؿؿوعمععماالدؿوذم‣ؿدمابراػقؿمطؾرلمعػؿشلمادارةماظؿػؿقشممبؽؿىموزؼرماظؿضوعـماالجؿؿوسلم
مهدؼدم مخالل معـ ماالزعي محؾ مسؾك ماالتػوق ممت محقٌ ماألحرار م„رؼدة ماظصقػقني مسـ مممـؾني ضؿ

ممتما ماظؿلعقـوتمواٌعوذوتمطؿو ماعوم محؼماظؿقضقع ماىرؼدةماظشكصماظذيمدقؽقنمظف التػوقمسؾكمضقوم
مؼضؿـماٌلوػؿيممحؾمطـرلمعـم ممبو بؿقرؼرمخطوبم ددمصقفماٌقضػماظـفوئلمظؾعوعؾنيمبوىرؼدة،

 .عشوطؾماظزعالءماٌؼقدؼـمسؾكمضقةماىرؼدة

طؿومادؿعرضمغؼقىماظصقػقنيمخاللماالجؿؿوعمبعضماٌشوطؾماظؿلعقـقيماًوصيمبؾعضماظصقػمايزبقيم 
   .فوءماٌشوطؾماٌؿعؾؼيمبوٌؾػوتماظؿلعقـقيماًوصيمبفواالخرىممتفقدامالغ

 ٍإدتؽ يسفٚ ىيدْخ اىْْ٘ٞخ ىيزهؽٝؼبد الْال  ٍهؽٗع قبُّ٘ رْظٌٞ اىًسبفخ ٗاالػالً

ممسؼدت ماظقاحدة مممتوم معقدعو، مصقػقًو معممترًا مواإلسالعقي ماظصقػقي مظؾؿشرؼعوت ماظقرـقي ؼقمماظؾفـي
م% ماظصم$2015أشلطس16األحد مغؼوبي ماظصقوصيممبؼر مظؿـظقؿ ماٌقحد ماظؼوغقن معشروع مإلرالق قػقنيم،

م مضؿًم‥ق معؿكصصي مىـي موصقوشؿف مإسداده معـ ماغؿفً مواظذي ماظصقػقنيمم50واإلسالم، معـ سضقًا
ممبودؾرلوم ماإلسالعقني مو مظؾصقوصي ماألسؾك ما:ؾس مو ماظصقػقني مغؼوبي م1ـؾقن مواًدلاء، واإلسالعقني

مموهدثظطؾوسيمواظـشرمومخدلاتمغؼوبقيموأدوتذةمإسالممومضوغقن،مواالسالمماًوصمومغؼوبيماظعوعؾنيمبو
مدؾعيم ماٌقحد ماظؼوغقن معشروع مؼؿضؿـ ماإلسالعقنيم. ماظصقػقنيمو معـ ماظؾفـي مأسضوء معـ اٌممترسدد
موادؿؼاللم محرؼي ماظيتمتضؿـ ماظددؿقرؼي مظؾؿقاد مأعقـي متري مؼؼدم مو معوئيتمعودة، م‥ق متضؿ أبقاب،

موا م، ماإلسالم مو مإظغوءماظصقوصي ماٌشروع مؼؿضؿـ مطؿو م. ماظذاتل مواظؿـظقؿ مواجملودؾي ماظقرـقي ٌلؽقظقي
 .اظعؼقبوتماظلوظؾيمظؾقرؼيممجرائؿماظـشرموماظعالغقيم،موصؼومٌومأضرهماظددؿقرمايوظل

  "ٍهؽٗع اىؼالج ٝزيقٚ ْيجبد أقؽ اىًسفٞني ادلًبثني ثفريٗـ "قٚ
األعراضماٌزعـيموصرلوسم"مدلم"،موبعدماالغؿفوءمعـممإرورمدعلماظـؼوبيمظعالجماظصقػقنيموأدرػؿمعـم

مع ماظالزعي ماىرسوت مطوصي متقصرل مظؾزعالء، م"دقصوظدي" مسؼور ماظصقػقنيمرؾىمـ ماظزعالء ماظعالج، عشروع
تؼدؼؿمبقوغوتموصقرةمعـمعؾػماٌصوبنيمبوظػرلوسمعـمأدرػؿموتلؾقؿفومإلدارةماٌشروعمععمصقرةمعـم

 
 
 

 

   خ رأٍْٞبد اىًسف احلؿثٞخْقبثخ رْبقم اىزهؽٝؼبد اىًسفٞخ ٗاالّزٖبمبد َع اىًسفٞني ٗأؾٍاى

مبرئوديماظـؼقىم قكمضالشمٌـوضشيمسددم$2015مأشلطسم9األحدم%اجؿؿعم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيم  ،م
معـمعشروعم ماالخرلة موادؿعراضماظـلكي م، معؾػماظؿشرؼعوتماظصقػقي موسؾكمرأدفو ماظصقػقي، عـماظؼضوؼو

 .اظؼوغقنماٌقحدمظؿـظقؿماظصقوصيمواالسالم

اجؿؿوسفمقعماظصقػقنيمألنمؼؽقغقامررصومصوسالممعـوضشيماظؿشرؼعوتماظصقػقيممودسوما:ؾسمخالل
مم- مخوصو مبقوغو ما:ؾسمبشلغفو مغصقصمم–واظيتماصدر ماٌالحظوتمحقل موررح ماألراء وذظؽمبنبداء

 . عشروعماظؼوغقنمظؾكروجمبؼوغقنمؼعدلمسـمقعماظصقػقني

طوتماظيتمؼؿعرضمشلوماظصقػققنمخاللممموردؿفؿمطؿومأسربم•ؾسماظـؼوبيمسـمضؾؼفمإزاءمتصوسدماالغؿفو
ظؾؿفـيموتؽرارمزوػرةماظؼؾضمسؾكمسددمطؾرلمعـماظزعالءماظـؼوبقني،موشرلماظـؼوبقنيمخاللماظػذلةماألخرلةم
وإحوظؿفؿمظؾـقوبيمبؿفؿمالمسالضيمشلومممبؿوردؿفؿمظؾؿفـي،مواظيتمطونمآخرػوماظؼؾضمسؾكمثالثيمعـماظزعالءمم

ظؽمعـم-ماظؼؾضمسؾقفؿمأعوممعشرحيمزؼـفؿ..موصكمػذاماظصددمروظىما:ؾسمصققػيماٌصرؼقنموطذ
اىفوتماٌكؿصيمبضرورةمتقصرلماٌـوخماٌـودىمألداءماظعؿؾماظصقػك،مواظؿقؼقؼمماالسؿداءاتماظيتم
تعرضمشلوماظزعالءمم..مطؿومروظىما:ؾسمطوصيماظصقػمبؿػعقؾماالتػوقماظلوبؼمواٌؾزممشلومبنخطورماظـؼوبيم

مبفومبؽ ماظرزلقي ماىفوت مالخطور موذظؽ ماٌقداغقي مبوظؿغطقوت ماٌؽؾػني ماظصقػقني مأزلوء متضؿ شقف
 .ظؿلفقؾمعفؿؿفؿمووؼؿفؿممأثـوءمتلدؼيمواجؾفؿماٌفـك

ماظزعالءماجملؾقدنيمبلؾىمتردÍماألوضوعممأعوطـم معـمأدر مغوضشما:ؾسماظشؽووىماٌؼدعي طؿو
م مخوصيمدفـماظعؼربموعـعماظزؼورة موروظىماالحؿفوز واظعالجمسـمبعضماظزعالءممأعوطـماالحؿفوز..

ا:ؾسماىفوتماٌكؿصيمبؿقلنيمأوضوسفؿموتقصرلماظعالجمظؾقوالتماظيتمتلؿؾزممذظؽمععمتقصرلماظرسوؼيم
م�ددما:ؾسمرؾؾف مو م.. ماجملؿفزؼـ ماظزعالء مظؽوصي معراتمظقزارةم-اظطؾقي مسدة مبف اظذىمدؾؼموتؼدم

ماظصم-اظداخؾقي ماظزعالء ماظدسؿمبؿفؿقع موتقصرل معؿوبعؿفؿ مظلفقظي مواحد معؽون م ماجملؾقدني قػقني
     .اظؼوغقغلمواظصقلمشلؿ،معمطدامأنمسدد′امعـفؿم ؿوجمظرسوؼيمخوصيمبلؾىمتدػقرمأوضوسفؿماظصققي

غوضشم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيم․وظػيمسددمعـماظصقػمظؾؼقاسدماظـؼوبقيموذروطماصدارماظصقػموخوصيم
م متـظم54اٌودة مضوغقن مبعضمعـ مأزلوء موضع ماألخرلة ماظػذلة مظؾؿفؾسمخالل متالحظ مإذ ماظصقوصي، قؿ

اظزعالءمعـمشرلماٌؼقدؼـم„داولماٌشؿغؾنيمأومعـمشرلماظـؼوبقنيمأومسؾكمتروؼلوتماظصقػمأومطؿشرصنيم
سؾكماألضلوممأوماظصػقوتماظداخؾقي.مواظـؼوبيمإذمتمطدمحرصفومسؾكمتـػقذماظؼوغقنموضؿونمحؼققماظزعالء،م

مت مشرلمصنغفو ماظزعالء مأزلوء مغشر مبـصقصماظؼوغقنموسدم ماالظؿزام مبضرورة فقىمبوظؼوئؿنيمسؾكماظصقػم،
مطؿشرصنيمسؾلم مأو مواظداخؾقي ماظـؼوبقنيمسؾكماظذلوؼلوتماًورجقي مشرل اٌؼقدؼـم„دولماٌشؿغؾنيمأو

 .اظصػقوت
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مغوئ ىمرئقسما:ؾسموضررم•ؾسمغؼوبيماظصقػقنيمإحوظيماظشؽقىماٌؼدعيمعـماألدؿوذمسؾداظغػورمذؽر
اظؼقعلميؼققماإلغلونمضدماظزعقؾيمأعولمسـؿونموذظؽمبلؾىمعؼوشلوممجرؼدةماظقرـمظؾفـيماظؿقؼقؼم
مضررما:ؾسمإحوظيماظشؽقىماٌؼدعيمعـمبعضماظزعالءمضدمسددمعـماظؿغطقوتماظصقػقيم مطؿو اظـؼوبقي..

 اظؿقؼقؼ،مواظؿكموضعًمصكمدقـوءم،إ.مىـيم2015ؼقظققمم1ألحداثمؼقمماألربعوءم

ماضؿقوممعؽؿىماظـؼقىموعوم  مبؾػًمغظرماظزعالءماجملوظنيمظؾؿقؼقؼممواضعي ماالطؿػوء ضررما:ؾسمأؼضو
 .صوحؾفومعـمسؿؾقيمابؿزازمععمادؿؿرارماظؿقؼقؼمععماظزعقؾم‣لـمػوذؿمماظشؽووىماٌؼدعيمضده

ػمايزبقيماٌؿقضػي،ممتمومإرورمدعلما:ؾسميؾمأزعيمعؾػماظؿلعقـوتماالجؿؿوسقيمظؾزعالءمماظصق
سؼدماجؿؿوعمععماالدؿوذم‣ؿدمابراػقؿمطؾرلمعػؿشلمادارةماظؿػؿقشممبؽؿىموزؼرماظؿضوعـماالجؿؿوسلم
مهدؼدم مخالل معـ ماالزعي محؾ مسؾك ماالتػوق ممت محقٌ ماألحرار م„رؼدة ماظصقػقني مسـ مممـؾني ضؿ

ممتما ماظؿلعقـوتمواٌعوذوتمطؿو ماعوم محؼماظؿقضقع ماىرؼدةماظشكصماظذيمدقؽقنمظف التػوقمسؾكمضقوم
مؼضؿـماٌلوػؿيممحؾمطـرلمعـم ممبو بؿقرؼرمخطوبم ددمصقفماٌقضػماظـفوئلمظؾعوعؾنيمبوىرؼدة،

 .عشوطؾماظزعالءماٌؼقدؼـمسؾكمضقةماىرؼدة

طؿومادؿعرضمغؼقىماظصقػقنيمخاللماالجؿؿوعمبعضماٌشوطؾماظؿلعقـقيماًوصيمبؾعضماظصقػمايزبقيم 
   .فوءماٌشوطؾماٌؿعؾؼيمبوٌؾػوتماظؿلعقـقيماًوصيمبفواالخرىممتفقدامالغ

 ٍإدتؽ يسفٚ ىيدْخ اىْْ٘ٞخ ىيزهؽٝؼبد الْال  ٍهؽٗع قبُّ٘ رْظٌٞ اىًسبفخ ٗاالػالً

ممسؼدت ماظقاحدة مممتوم معقدعو، مصقػقًو معممترًا مواإلسالعقي ماظصقػقي مظؾؿشرؼعوت ماظقرـقي ؼقمماظؾفـي
م% ماظصم$2015أشلطس16األحد مغؼوبي ماظصقوصيممبؼر مظؿـظقؿ ماٌقحد ماظؼوغقن معشروع مإلرالق قػقنيم،

م مضؿًم‥ق معؿكصصي مىـي موصقوشؿف مإسداده معـ ماغؿفً مواظذي ماظصقػقنيمم50واإلسالم، معـ سضقًا
ممبودؾرلوم ماإلسالعقني مو مظؾصقوصي ماألسؾك ما:ؾس مو ماظصقػقني مغؼوبي م1ـؾقن مواًدلاء، واإلسالعقني

مموهدثظطؾوسيمواظـشرمومخدلاتمغؼوبقيموأدوتذةمإسالممومضوغقن،مواالسالمماًوصمومغؼوبيماظعوعؾنيمبو
مدؾعيم ماٌقحد ماظؼوغقن معشروع مؼؿضؿـ ماإلسالعقنيم. ماظصقػقنيمو معـ ماظؾفـي مأسضوء معـ اٌممترسدد
موادؿؼاللم محرؼي ماظيتمتضؿـ ماظددؿقرؼي مظؾؿقاد مأعقـي متري مؼؼدم مو معوئيتمعودة، م‥ق متضؿ أبقاب،

موا م، ماإلسالم مو مإظغوءماظصقوصي ماٌشروع مؼؿضؿـ مطؿو م. ماظذاتل مواظؿـظقؿ مواجملودؾي ماظقرـقي ٌلؽقظقي
 .اظعؼقبوتماظلوظؾيمظؾقرؼيممجرائؿماظـشرموماظعالغقيم،موصؼومٌومأضرهماظددؿقرمايوظل

  "ٍهؽٗع اىؼالج ٝزيقٚ ْيجبد أقؽ اىًسفٞني ادلًبثني ثفريٗـ "قٚ
األعراضماٌزعـيموصرلوسم"مدلم"،موبعدماالغؿفوءمعـممإرورمدعلماظـؼوبيمظعالجماظصقػقنيموأدرػؿمعـم

مع ماظالزعي ماىرسوت مطوصي متقصرل مظؾزعالء، م"دقصوظدي" مسؼور ماظصقػقنيمرؾىمـ ماظزعالء ماظعالج، عشروع
تؼدؼؿمبقوغوتموصقرةمعـمعؾػماٌصوبنيمبوظػرلوسمعـمأدرػؿموتلؾقؿفومإلدارةماٌشروعمععمصقرةمعـم
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موأىم مرئقلق′ومموؼيمحرؼيماظصقوصيموسالضوتماظعؿؾمداخؾماظصقػ، مررًصو متؼوظقدػوم‧عؾفو مو ضوغقغفو
ماإلرور مخورجمػذا مؼؿؿما‡وذه مصكمعقاجفيمععمعـمؼؿكذوغف،مموضًممضرار ؼضعماظـؼوبيمبشؽؾمعؾوذر

 .‥ـمقع′ومأحرصمسؾكموؼيمعصوحلمقعماألرراف

اظـؼوبيمسؾكمأنمداصعفومظؾؿقركمظقسمصؼطمعصوحلماظزعالء،موظؽـمأؼض′ومحرصفوماظؿوممسؾكمبؼوءمعـدلمموذددت
قػلمموبنيماظؼراء،موعقاضػمعشفقدةمظؾدصوعمسـمايرؼوت،موجرؼدةمبوتمشلومازلفومووزغفومماظقدطماظص

ماظدصوعمسـمحؼققماٌقارـنيمايوٌنيمبقرـمخولمعـماظظؾؿ،موسـمحؼماظشعىمطؾفمماالدؿـورةم
واٌعرصي.موعـمثؿمصننماظـؼوبيمظـمتؼؾؾمبلنمؼؽقنماٌداصعنيمسـمايؼققموايرؼوتماظعوعيمػؿمأولمعـم

 .ؼدصعقنممثـمطؾؿؿفؿ

ـمسـمإجراءماتصوالتمعؽـػيمععمإدارةماىرؼدة،مإلضـوسفومبوظؿكؾلمسـمضرارػوموبـوءمسؾقف،مصننماظـؼوبيمتعؾ
مسؾكمحرؼيماظؽؾؿيموعصوحلماظزعالء،موطذظؽمعـعًوميروبمطالعقيم األخرلمبقضػماإلصدارماظقرضل،محػوزًو

 .ضدمؼدصعممثـفومقعماألررافمموضًم ؿوجقنمقع′ومإماظؿؽوتػمعـمأجؾموؼيمعصويفؿ

تشددمسؾكمأنمرصضماإلشالقموحرؼيماالصدارمػقمعقضػمثوبًمظـمتؿقاغكمصكماظدصوعمسـف،ممواظـؼوبيمإذ
ظؽـفومأؼضًومظـمتؼؾؾمبلنمتؽقنمحرؼيماالصدارمبوبمخؾػكمظؾؿالسىممبصوحلماظزعالءمخوصيمصكمزؾمعومؼؿؿم
ماظـؼوبيما:ؾسماألسؾكمظؾصقو موتدسق مظؾداؼيمإصدارمجدؼد، ماالشالقمػقمعؼدعي صيمتلرؼؾفمسـمأنمضرار

 . ظالضطالعمبدورهمصكمػذاماالرور

م%االثـني مؼقم مصؾوح مضوم، ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس معـ موصد مجرؼدةم24/8/2015وطون معؼر مبزؼورة ،$
مواجؿؿعمبوظزعالءمصقػقلماىرؼدة،موأسربمسـمعلوغدتفماظؽوعؾيمشلؿممحرصفؿمسؾكمبؼوءم”اظؿقرؼر“ ،

م.جرؼدتفؿ
 ٌ ق٘ظاء ثأمسبء ادلالك أػعاء زؽٝخ اىًسبفخ" اىًسفٞني " رؽفٍ ئغال  اىزسؽٝؽ ٗرؼع ق٘ائ

مؼقم مسؼد ماظذى ماظطورئ ماجؿؿوسف مصك ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس ماظؽوعؾمم$30/8/2015%أطد رصضف
ظإلجراءاتماظؿكما‡ذػومأطؿؾمضرروممعوظؽمجرؼدةماظؿقرؼرمواظؿكمتلؿفدفمإشالضفوموتشرؼدماظصقػقنيم

ماظذÍما‡ذ ماالجراء موأسؾـما:ؾسمأن موصردىمجوءماظعوعؾنيمبفو.. معػوجه مبشؽؾ معوظؽماظصققػف ه
بوٌكوظػيمظؾؼوغقنموغصقصماظددؿقرمواظؿكممتـعمبلىمذؽؾمإشالقمأومعصودرةماظصقػموأنماظؾفقءمام
إجراءماظؿصػقفمطؾوبمخؾػكمظإلشالقم ؿوجمإمإجراءاتمضوغقغقيمرقؼؾيمتؽقنماظـؼوبيمررصًومصقفوموػقمعوم

 . خوظػفمعوظؽماظصققػي

يمأغفمدقؿصدىمبؽؾمضقةمألىم‣ووظيمظؾؿالسىم‟رؼيماإلصدارموهقؼؾفومظؾوبمخؾػكموأطدم•ؾسماظـؼوب
ظالضرارممبصوحلماظزعالءموأغفمضررم�ورؾيما:ؾسماألسؾكمظؾصقوصيمبصػؿفماٌل�قلمسـماإلصدارمبو‡وذم
م‟ؼققم مظؾؿالسى ماإلصدار مادؿكدام مسؿؾقف مظقضػ مضوغقغًو مبفو ماٌـقرف مظؾصالحقوت مرؾؼًو مواضقي وضػف

 
 
 

 

ماظؼقعلمظؾؿصوبموصقرة ماظرضؿ مغػؼيممبطوضي مسؾل ماظعالج مأو مبوظؿلعنيماظصقل مدقاء ماظؿلفقؾ مبقون عـ
 . اظدوظيمظؾؿلوسدةمماإلدراعمبويصقلمسؾلماظعالجماظالزم

عـمجوغىمآخرمومإرورمتعوونموزارةماظصقيمععمعشروعماظعالجمؼؿؿمتؼدؼؿماٌلوسدةممسالجمايوالتم
ما ماظؿعقؼضقي مواظؼؾىماٌػؿقحمواألجفزة معـؾماألورام مريبماٌزعـي متؼدؼؿمتؼرؼر مسؾلمأنمؼؿؿ م، ظضرورؼي

م. بويوظيموصقرةمعـمبطوضيماظرضؿماظؼقعلمظؾؿرؼض
 ثالؽ ىيْبئت اىؼبً ثبّزسبه "ف٘ظح" يفخ يسفٜ

طؾػم قكمضالشمغؼقىماظصقػقني،ماٌلؿشورماظؼوغقغكمظؾـؼوبيممبؿوبعيماظؾالغماظذيمتؼدممبفمإماظـوئىم
 ضدماٌدسقم‣ؿدمصقدةمالغؿقوظفمصػيمصقػل.م،8/4/2015$مبؿورؼخم6938اظعوم،مهًمرضؿم%

متؼدمم مدوبؼو، ماظققم" م"أخؾور معمدلي مرئقسمهرؼر موغوئى مبوٌعوش ماظصقػل مدومل مصؿقل ماظزعقؾ طون
موؼطؾؼمسؾكمغػلفمادؿم مؼدسكم‣ؿدم‣ؿدمأبقمروؼليمصقدة، مأنمذكصو مأطدمصقفو مبذطرةمإماظـؼوبي

مضدمضومممبؾءمذقارعم"زصؿك" مترذقحمغػلفممذفرةمػقم"‣ؿدمصقدة"، مععؾـو مبوظالصؿوت، ماظغربقي مبقوصظي
متمطدمعوم موأرصؼماظزعقؾم•ؿقسيمعـماظصقر مظؾؿقارـنيمسؾكمأغفمصقػل، موضدممغػلف ظؾدلٌونماٌؼؾؾ،

 جوءممبذطرتف.

ومبراجعيمدفالتماظـؼوبيمتلطدمأغفمشرلمعؼقدمبليمعـمجداوشلو،ماألعرماظذيمؼعدماغؿقولمصػيموصؼماٌودةم
وبي،مواظؿكمتـصمسؾكم"الم‧قزمأليمصردمأنمؼعؿؾمماظصقوصيمعومملمؼؽـمازلفمعؼقدامعـمضوغقنماظـؼم65

موؼعوضىمبويؾسمعدةمالم مبعدمحصقظفمسؾكمعقاصؼيمعـماالهودماالذذلاطلماظعربل"، مجدولماظـؼوبي م
م متؿفووز مال موبغراعي مسؾكمدـي مطؾمم300تزؼد موؼعوضىمبـػسماظعؼقبي مبلحديمػوتنيماظعؼقبؿني، مأو جـقف

 "معـمضوغقنماظـؼوبي.511صمشرلمعؼقدمممجداولماظـؼوبيمؼـؿقؾمظؼىماظصقػل،مرؾؼومظؾؿودةم"ذك

مععمإخطورم ماظصقػقي ماظصػي معـمادؿكدام موعـعمصقدة مضوغقغو ماظالزم مبو‡وذ وروظىماظؾالغماظـوئىماظعوم
ماظؾفـيماظعؾقومظالغؿكوبوتمبورتؽوبفمشلذهماىرميي.

 يني جلؽٝعح "اىزسؽٝؽ" ىزدبٗؾ أؾٍزٖب احلبىٞخْقبثخ رإمع ٍكبّعرٖب ٗظػَٖب اىنبٍاى

،مظؿفووزم”اظؿقرؼر“غؼوبيماظصقػقنيمسؾكمعلوغدتفومودسؿفوماظؽوعؾنيمععمصقػقلموإدارةمجرؼدةممأطدت   
مأحدمأػؿمعـوبرماظصقوصيم مبوسؿؾورػو مأومعلؾؾوتفو، مطوغًمدواصعفو مأؼ′و ماىرؼدة، األزعيمايوظقيماظيتممترمبفو

معص م مواٌلموظي مظؾزعالءمايرة مواظقحقد ماٌشروع ماٌطؾى معع متضوعـفو ماظـؼوبي متمطد مطؿو محوظق′و. ر
مغؿوئففم مظـمتؼؾؾمبلىمحؾمآخرمؼؽقنمعـم موأغفو موػقمادؿؿرارمصدورمجرؼدتفؿ، اظعوعؾنيمماظصققػي،

 .إشالقمػذاماٌـدلماشلومموإػدارمعصوحلماظعوعؾنيمبف

شالق،معفؿومطونماظطرفماظذيمؼؼػموراءه،مصنغفومواغطالًضومعـمعقضػماظـؼوبيماظـوبًمبرصضماٌصودرةمواإل
مأنم مسؾك ماظـؼوبي موتشدد ماظقرضل. ماإلصدار مبؿعطقؾ مضرارػو مإمعراجعي م"اظؿقرؼر" مجرؼدة مإدارة تدسق
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موأىم مرئقلق′ومموؼيمحرؼيماظصقوصيموسالضوتماظعؿؾمداخؾماظصقػ، مررًصو متؼوظقدػوم‧عؾفو مو ضوغقغفو
ماإلرور مخورجمػذا مؼؿؿما‡وذه مصكمعقاجفيمععمعـمؼؿكذوغف،مموضًممضرار ؼضعماظـؼوبيمبشؽؾمعؾوذر

 .‥ـمقع′ومأحرصمسؾكموؼيمعصوحلمقعماألرراف

اظـؼوبيمسؾكمأنمداصعفومظؾؿقركمظقسمصؼطمعصوحلماظزعالء،موظؽـمأؼض′ومحرصفوماظؿوممسؾكمبؼوءمعـدلمموذددت
قػلمموبنيماظؼراء،موعقاضػمعشفقدةمظؾدصوعمسـمايرؼوت،موجرؼدةمبوتمشلومازلفومووزغفومماظقدطماظص

ماظدصوعمسـمحؼققماٌقارـنيمايوٌنيمبقرـمخولمعـماظظؾؿ،موسـمحؼماظشعىمطؾفمماالدؿـورةم
واٌعرصي.موعـمثؿمصننماظـؼوبيمظـمتؼؾؾمبلنمؼؽقنماٌداصعنيمسـمايؼققموايرؼوتماظعوعيمػؿمأولمعـم

 .ؼدصعقنممثـمطؾؿؿفؿ

ـمسـمإجراءماتصوالتمعؽـػيمععمإدارةماىرؼدة،مإلضـوسفومبوظؿكؾلمسـمضرارػوموبـوءمسؾقف،مصننماظـؼوبيمتعؾ
مسؾكمحرؼيماظؽؾؿيموعصوحلماظزعالء،موطذظؽمعـعًوميروبمطالعقيم األخرلمبقضػماإلصدارماظقرضل،محػوزًو

 .ضدمؼدصعممثـفومقعماألررافمموضًم ؿوجقنمقع′ومإماظؿؽوتػمعـمأجؾموؼيمعصويفؿ

تشددمسؾكمأنمرصضماإلشالقموحرؼيماالصدارمػقمعقضػمثوبًمظـمتؿقاغكمصكماظدصوعمسـف،ممواظـؼوبيمإذ
ظؽـفومأؼضًومظـمتؼؾؾمبلنمتؽقنمحرؼيماالصدارمبوبمخؾػكمظؾؿالسىممبصوحلماظزعالءمخوصيمصكمزؾمعومؼؿؿم
ماظـؼوبيما:ؾسماألسؾكمظؾصقو موتدسق مظؾداؼيمإصدارمجدؼد، ماالشالقمػقمعؼدعي صيمتلرؼؾفمسـمأنمضرار

 . ظالضطالعمبدورهمصكمػذاماالرور

م%االثـني مؼقم مصؾوح مضوم، ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس معـ موصد مجرؼدةم24/8/2015وطون معؼر مبزؼورة ،$
مواجؿؿعمبوظزعالءمصقػقلماىرؼدة،موأسربمسـمعلوغدتفماظؽوعؾيمشلؿممحرصفؿمسؾكمبؼوءم”اظؿقرؼر“ ،

م.جرؼدتفؿ
 ٌ ق٘ظاء ثأمسبء ادلالك أػعاء زؽٝخ اىًسبفخ" اىًسفٞني " رؽفٍ ئغال  اىزسؽٝؽ ٗرؼع ق٘ائ

مؼقم مسؼد ماظذى ماظطورئ ماجؿؿوسف مصك ماظصقػقني مغؼوبي م•ؾس ماظؽوعؾمم$30/8/2015%أطد رصضف
ظإلجراءاتماظؿكما‡ذػومأطؿؾمضرروممعوظؽمجرؼدةماظؿقرؼرمواظؿكمتلؿفدفمإشالضفوموتشرؼدماظصقػقنيم

ماظذÍما‡ذ ماالجراء موأسؾـما:ؾسمأن موصردىمجوءماظعوعؾنيمبفو.. معػوجه مبشؽؾ معوظؽماظصققػف ه
بوٌكوظػيمظؾؼوغقنموغصقصماظددؿقرمواظؿكممتـعمبلىمذؽؾمإشالقمأومعصودرةماظصقػموأنماظؾفقءمام
إجراءماظؿصػقفمطؾوبمخؾػكمظإلشالقم ؿوجمإمإجراءاتمضوغقغقيمرقؼؾيمتؽقنماظـؼوبيمررصًومصقفوموػقمعوم

 . خوظػفمعوظؽماظصققػي

يمأغفمدقؿصدىمبؽؾمضقةمألىم‣ووظيمظؾؿالسىم‟رؼيماإلصدارموهقؼؾفومظؾوبمخؾػكموأطدم•ؾسماظـؼوب
ظالضرارممبصوحلماظزعالءموأغفمضررم�ورؾيما:ؾسماألسؾكمظؾصقوصيمبصػؿفماٌل�قلمسـماإلصدارمبو‡وذم
م‟ؼققم مظؾؿالسى ماإلصدار مادؿكدام مسؿؾقف مظقضػ مضوغقغًو مبفو ماٌـقرف مظؾصالحقوت مرؾؼًو مواضقي وضػف
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 ثـ"اىزسؽٝؽ"قٞبً اىْقبثخ ث٘اخجٖب فٚ اىعفبع ػِ زق٘  اىؿٍالءرليف اىْقبثخ رإمع ػيٚ  ٕٞئخ ٍنزت
ماألخرلم ماجؿؿوسف مصك ماظـؼوبي م•ؾس مسـ ماظصودر مبوظؾقون ماظصقػقنيممتلؽفو مغؼوبي معؽؿى مػقؽي أطدت

ـماالجؿؿوعمأنماظـؼوبيمعمدليمسرؼؼفموأطدلمعـمأنماًوصمبلزعيمإشالقمصققػيماظؿقرؼرم.موذطرمبقونمس
تـفرمإمععوركمطالعقفموأنماظؿصر وتماظصودرةمسـماٌوظؽماظرئقللمظصققػيماظؿقرؼرمعؾقؽيمبوٌكوظػوتم
وععؾقعوتمطوذبيمواظذيمهدثمصقفومطػوسؾمخرلموظقسمعوظؽمظصققػفمؼعؿؾمبفومصقػققنموأصقوبمردوظفم

 . شلؿمدورموشلؿمحؼقق

يماٌؽؿىمضقومماظـؼوبيمبقاجؾفومصكماظدصوعمسـمحؼققماظزعالءمبؽوصفماظلؾؾماظؼوغقغقيمواظـؼوبقيموأطدتمػقؽ
محؼقض مبوسؿؾورػو موظقلًمعـمواٌشروسف معـقميثوبؿف موضررتم․ورؾيما:ؾسمميأو مسؾكمأحدم. ؼؿصدقمبفو

صوحلماألسؾكمظؾصقوصيمظعدممعـقفمترخقصمألؼفمصققػفمجدؼدةمٌالكمتعؿدوامإشالقمصقػمواضرواممب
ؼدصعممثـفومضقوؼومعـموضًمإمآخرم.مطؿوممياظعوعؾنيمصقفوموأنمحرؼيماالصدارمالمميؽـمأنمتؿققلمامظعؾ

ػقؽيماالدؿـؿورمظؾؿلطدمعـما‡وذمآؼفمإجراءاتمظؿصػقفماظشرطيماظؿكمتصدرماظصققػيمأومأ‡وذمميتؼررم․ورؾ
 . إجراءاتمإلسالنمإصالسمصوحىماظشرطي

عؿوبعيم•ؾسماظـؼوبيمظألزعيمواظؿـلقؼمععماظزعالءماصقوبماٌشؽؾيمبوىرؼدةموأطدماظؾقونمسؾكمادؿؿرارم
مصكم مذورطقا ماظذؼـ ماىرؼدة مأدؿؿرار معؼدعؿفو موصك محؼقضفؿ مواظؿؿلؽمبؽوصي موعلوغدتفؿ ممتققز ودون
تلدقلفوم.مطؿومؼعؾـما:ؾسمصكماجؿؿوسفماٌؼؾؾمضوئؿيمدقداءمبل�وءمطؾماظؾذؼـمضوعقامبSسداممصقػم

ممب مسؾكمحلوبماٌصؾقيمواإلضرار مواضؿصودؼي معؽودىمدقودقي مظؿقؼقؼ موادؿغالشلو صوحلماظعوعؾنيمصقفو
مذاتم مٌفـف ماالسؿؾور موإسودة مبردعمػمالء مؼؾقٌما:ؾسمطؾماظقدوئؾماألخرÈماظؽػقؾف مطؿو م.. اظعوعي

  . ردوظي

 يف زُ٘ؼ "ػجع اىؽزٌٞ" ٗ"نجبّخ" ٗ"مبٍو" يسفٞ٘ اىزسؽٝؽ ٝعضيُ٘ يف اػزًبً ٍفز٘ذ 
ممسؾـأ مؼقم ماظؿقرؼر مجرؼدة م%صقػقق ماألولمعـمدؾؿؿدل معؼرمم$2015اظـالثوء معػؿقحمداخؾ ماسؿصوم بدء

م م ماظؽوئـ معوظؽمم42اىرؼدة مضرروم، مأطؿؾ مضرار مسؾك ماحؿفوج′و ماٌفـددني، م‟ل مدقرؼو ذورع
مدؽرترلمسومم•ؾسمغؼوبيماظصقػقني،م ماظزعقؾمولمسؾدماظرحقؿ، موذظؽممحضقر مإشالضفو، اىرؼدة،

عقؾم‣ؿدمذؾوغيمسضقم•ؾسماظـؼوبي،مواظزعقؾم‣ؿقدمطوعؾمسضقم•ؾسماظـؼوبي،موسددمعـماظزعالءمواظز
اظصقػقني،مأسضوءماىؿعقيماظعؿقعقيمظؾـؼوبي،ماظذؼـمأبدوامقعومتضوعـفؿماظؽوعؾممععماٌطوظىماظعودظيم

 .واٌشروسيمظصقػقلماظؿقرؼر

مطوعالموبوت′أو مأغفؿمؼرصضقنمرصض′و ماظؿقرؼر، مأطؿؾمطدمصقػقق موؼ‰ؾزعقنمعوظؽفو، ماظؿقرؼر، مإشالقمجرؼدة و،
  .ضرروم،مبودؿؿرارػوممصقغؿفوماظقرضقي

م مجرؼدةمأطؿو مأزعي م موأدودل، مأصقؾ مططرف ماظصقػقني، مبـؼوبي ماظؽوعؾ، ممتلؽفؿ ماظصقػققن طد
محقٌمصقضماظزعال مغؼوبقني، مشرل مغؼوبقنيمأو مطوغقا مدقاء ماظعوعؾنيمصقفو، ماظزعالء موحؼققمطوصي ءماظؿقرؼر،

 
 
 

 

مسؾكمإشالقماظ مإصراره مصكمحوظف معـحمأىمتراخقصمجدؼده ماٌمدلوتموسدم صقػقنيمواظعوعؾنيمبفذه
 . اظصققػي

وذددم•ؾسماظـؼوبيمسؾكماظؿزاعفماظؽوعؾمبويػوزمسؾكمحؼققماظزعالءموسؾكممتلؽفمبقسدمعوظؽماظصققػفم
ؾؾمبلىمحؾمآخرمخاللماالجؿؿوعماظذىمعفمبـؼقىماظصقػقنيمبودؿؿرارماإلصدارماٌطؾقعموأغفمظـمؼؼ

مغوضؾًمعـمأجؾفماىؿوسيم مصؿو معصوحلماظعوعؾنيمبف، ماٌـدلماٌفؿموإػدار ؼؽقنمعـمغؿوئففمإشالقمػذا
اظصقػقيمظعؼقدمرقؼؾيمصكمعقاجفيم‣ووالتماظـقؾمعـمحرؼيماظصقوصي،مالمميؽـمأنمتؼؾؾمأنمؼؿؿمبطرقم

مدؿكقضفو موػكمععرطي م.. مأصقوبمرؤوسماألعقالمورجولماألسؿول مسدل ماظقدوئؾممخؾػقف مبؽوصي اظـؼوبي
 . اظؼوغقغقيمواظـؼوبقيماٌشروسيموصكمأىم•ولم قضفمعـمؼرتؽؾفو

مضرارم معوظؽمظؾؼورئمواظشعىموأن مأغفو مبؾ موورؼًو ماظصقػمظقلًمعشروسًو مسؾكمأن وأطدم•ؾسماظـؼوبي
معفؿي مسؾكموربف مايػوز ماظؿالسىم‟ؼقبماظعوعؾنيموأن معـم وول مبقد مؼؽقن مأن مميؽـ مال مإشالضفو
م"م مإسداد موأنما:ؾسمبصدد ماظرأىمواظؿعؾرلم.. مطؾماٌداصعنيمسـمحرؼي مػكمعفؿي ماظؿقرؼر طصققػي
مؼؿالسىم معوظؽمصققػي مأو مأسؿول مرجؾ مأى متضؿ ماٌالك معـ ماظصقوصي محرؼي مألسداء م" مدقداء ضوئؿي

اظؿعوونمبوإلصداراتمٌـعمأىمتعوعؾمععفؿ،موإظزامماظصقػقنيممبـمصقفؿماظشوشؾنيمظؾؿقاضعماظؼقودؼيمبعدمم
مخوصيم معصوحل مهؼقؼ مصك ماظؾقزغس" م" مادؿكدام مظػضح مظؾؿفؿؿع ماظؼوئؿي موإسالن مذؽؾ، مبلى ععفؿ
ماإلجراءاتم موإ‡وذ م.. مدقودل مغػقذ مهؼقؼ ماٌصوحلمأو مشلذه مظؾقصقل مواإلسالم ماظصقوصي، وادؿكدام

 .اظرادسيمععمأىمصقػكم وظػمػذاماظؼرار

معـمأسضوءما:ؾ متؽؾقػمىـي مخوظدماظؾؾشلموولمسؾدماظرحقؿموضررم•ؾسماظـؼوبي ماظزعالء سمتضؿ
مبعدمم موعطوظؾؿفؿ مبوىرؼدة ماظصقػقني ماظزعالء معع ماٌؾػ مػذا مٌؿوبعي مذؾوغي مو‣ؿد مطوعؾ و‣ؿقد

 . اظؿصرفمعـػردؼـمودونمتـلقؼمععماظـؼوبي

رضمطؿومضررما:ؾسمتؽؾقػمػقؽيماٌؽؿىمبلنمتEؾمصكمحوظيمإغعؼودموعلؿؿرمٌؿوبعيمتطقراتماألزعيم،وس
ماظؼودممواٌكصصمٌؿوبعيم مسؾكمأنمؼؿؿمسرضفمسؾكماجؿؿوعمػقؽيماٌؽؿىماظـالثوء مؼلؿفدمصقفو طؾمعو

 . تطقراتماٌقضػ

مؼـودىم موسدمبفمبودؿؿرارمرؾوسيماىرؼدةممبو وروظىما:ؾسمأطؿؾمضرروممصوحىماىرؼدةمبؿـػقذمعو
واظعوعؾنيموا‡وذمضرارمإ‧وبكممهؼقؼماظؿقازنماٌطؾقبمالدؿؿرارماظعؿؾموايػوزمسؾكمحؼققماظصقػقني

 . بفذاماظصددمخاللماالدؾقعماىورى

طؿومضررما:ؾسمإسودةماظـEرمصكمطؾمإجراءاتماظؼقدموبـقدماظؿعوضدماظؿكمؼؿؿمإبراعفومبنيمجفوتماظعؿؾم
واظصقػقنيموضؿوغوتمسالضوتماظعؿؾممبومالؼفددمحؼققماظزعالءمخوصيمصكماظصقػمواٌمدلوتماًوصيم

  . رلةمعشوطؾفومخاللماظػذلةماألخرلةاظؿكمتؿزاؼدموت
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 ثـ"اىزسؽٝؽ"قٞبً اىْقبثخ ث٘اخجٖب فٚ اىعفبع ػِ زق٘  اىؿٍالءرليف اىْقبثخ رإمع ػيٚ  ٕٞئخ ٍنزت
ماألخرلم ماجؿؿوسف مصك ماظـؼوبي م•ؾس مسـ ماظصودر مبوظؾقون ماظصقػقنيممتلؽفو مغؼوبي معؽؿى مػقؽي أطدت

ـماالجؿؿوعمأنماظـؼوبيمعمدليمسرؼؼفموأطدلمعـمأنماًوصمبلزعيمإشالقمصققػيماظؿقرؼرم.موذطرمبقونمس
تـفرمإمععوركمطالعقفموأنماظؿصر وتماظصودرةمسـماٌوظؽماظرئقللمظصققػيماظؿقرؼرمعؾقؽيمبوٌكوظػوتم
وععؾقعوتمطوذبيمواظذيمهدثمصقفومطػوسؾمخرلموظقسمعوظؽمظصققػفمؼعؿؾمبفومصقػققنموأصقوبمردوظفم

 . شلؿمدورموشلؿمحؼقق

يماٌؽؿىمضقومماظـؼوبيمبقاجؾفومصكماظدصوعمسـمحؼققماظزعالءمبؽوصفماظلؾؾماظؼوغقغقيمواظـؼوبقيموأطدتمػقؽ
محؼقض مبوسؿؾورػو موظقلًمعـمواٌشروسف معـقميثوبؿف موضررتم․ورؾيما:ؾسمميأو مسؾكمأحدم. ؼؿصدقمبفو

صوحلماألسؾكمظؾصقوصيمظعدممعـقفمترخقصمألؼفمصققػفمجدؼدةمٌالكمتعؿدوامإشالقمصقػمواضرواممب
ؼدصعممثـفومضقوؼومعـموضًمإمآخرم.مطؿوممياظعوعؾنيمصقفوموأنمحرؼيماالصدارمالمميؽـمأنمتؿققلمامظعؾ

ػقؽيماالدؿـؿورمظؾؿلطدمعـما‡وذمآؼفمإجراءاتمظؿصػقفماظشرطيماظؿكمتصدرماظصققػيمأومأ‡وذمميتؼررم․ورؾ
 . إجراءاتمإلسالنمإصالسمصوحىماظشرطي

عؿوبعيم•ؾسماظـؼوبيمظألزعيمواظؿـلقؼمععماظزعالءماصقوبماٌشؽؾيمبوىرؼدةموأطدماظؾقونمسؾكمادؿؿرارم
مصكم مذورطقا ماظذؼـ ماىرؼدة مأدؿؿرار معؼدعؿفو موصك محؼقضفؿ مواظؿؿلؽمبؽوصي موعلوغدتفؿ ممتققز ودون
تلدقلفوم.مطؿومؼعؾـما:ؾسمصكماجؿؿوسفماٌؼؾؾمضوئؿيمدقداءمبل�وءمطؾماظؾذؼـمضوعقامبSسداممصقػم

ممب مسؾكمحلوبماٌصؾقيمواإلضرار مواضؿصودؼي معؽودىمدقودقي مظؿقؼقؼ موادؿغالشلو صوحلماظعوعؾنيمصقفو
مذاتم مٌفـف ماالسؿؾور موإسودة مبردعمػمالء مؼؾقٌما:ؾسمطؾماظقدوئؾماألخرÈماظؽػقؾف مطؿو م.. اظعوعي

  . ردوظي

 يف زُ٘ؼ "ػجع اىؽزٌٞ" ٗ"نجبّخ" ٗ"مبٍو" يسفٞ٘ اىزسؽٝؽ ٝعضيُ٘ يف اػزًبً ٍفز٘ذ 
ممسؾـأ مؼقم ماظؿقرؼر مجرؼدة م%صقػقق ماألولمعـمدؾؿؿدل معؼرمم$2015اظـالثوء معػؿقحمداخؾ ماسؿصوم بدء

م م ماظؽوئـ معوظؽمم42اىرؼدة مضرروم، مأطؿؾ مضرار مسؾك ماحؿفوج′و ماٌفـددني، م‟ل مدقرؼو ذورع
مدؽرترلمسومم•ؾسمغؼوبيماظصقػقني،م ماظزعقؾمولمسؾدماظرحقؿ، موذظؽممحضقر مإشالضفو، اىرؼدة،

عقؾم‣ؿدمذؾوغيمسضقم•ؾسماظـؼوبي،مواظزعقؾم‣ؿقدمطوعؾمسضقم•ؾسماظـؼوبي،موسددمعـماظزعالءمواظز
اظصقػقني،مأسضوءماىؿعقيماظعؿقعقيمظؾـؼوبي،ماظذؼـمأبدوامقعومتضوعـفؿماظؽوعؾممععماٌطوظىماظعودظيم

 .واٌشروسيمظصقػقلماظؿقرؼر

مطوعالموبوت′أو مأغفؿمؼرصضقنمرصض′و ماظؿقرؼر، مأطؿؾمطدمصقػقق موؼ‰ؾزعقنمعوظؽفو، ماظؿقرؼر، مإشالقمجرؼدة و،
  .ضرروم،مبودؿؿرارػوممصقغؿفوماظقرضقي

م مجرؼدةمأطؿو مأزعي م موأدودل، مأصقؾ مططرف ماظصقػقني، مبـؼوبي ماظؽوعؾ، ممتلؽفؿ ماظصقػققن طد
محقٌمصقضماظزعال مغؼوبقني، مشرل مغؼوبقنيمأو مطوغقا مدقاء ماظعوعؾنيمصقفو، ماظزعالء موحؼققمطوصي ءماظؿقرؼر،

67



 

مواظعصػم‟رؼيم محؼققماظزعالء مإػدار مظـمتؼؾؾمبلىمتلقؼوتمؼؽقنمعـمذلغفو مسؾكمأغفو ماظـؼوبي وتشدد
نمحؼماٌالكمصكماظؿصرفمصكماظصقوصيم..وأنماظدورماظطؾقعكمظؾـؼوبيمػقماظدصوعمسـمحؼققمأسضوئفوموأ

ذرطوتفؿمبلؾىماألوضوعماالضؿصودؼيمالمميؽـمأنمؼلتكمسؾكمحلوبمحؼققماظعوعؾنيمصضاًلمسـمأنمػذهم
م.ماإلجراءاتمتـظؿفوماظؼقاغنيمايوظقيمواظؿكمتؾزممأنمتؽقنماظـؼوبيمررصومرئقلقومصقفو

 جلْخ ٍهرتمخ ٍِ اىْقبثخ ٗيسفٞٚ " اىزسؽٝؽ " إلظاؼح أؾٍخ اجلؽٝعح

،م•ؾسمغؼوبيماظصقػقني،مبرئوديم قكمضالش،مععماظزعالءمصكمجرؼدةم$7/9/2015االثـنيم%ؿؿعمؼقمماج
ماظرئقلكماظلقدمأطؿؾمضرروم،مبقضػم "اظؿقرؼر"مظؿدارسماألزعيماظؿكمأثورػومضرارمإدارةماىرؼدةموعوظؽفو

صعقدؼيمصكمعقاجفيمإصدارماظـلكيماظقرضقيمعـماىرؼدة،موأسؼؾفوما‡وذماإلدارةمسدةمإجراءاتمإدارؼيمت
 اظصقػقنيماظعوعؾنيمصكماىرؼدة،متـؿمسـمتقجفمواضحمظؿلرؼحماظزعالءموإػدارمحؼقضفؿم.

مصكما‡وذمقعماإلجراءاتماظؼوغقغقيم مايوضرؼـمظالجؿؿوعمسؾكمتػقؼضماظـؼوبي وأتػؼمقعماظزعالء
مظؼو موػقماخؿصوصماظـؼوبيماألصقؾموصؼًو مواظؿػووضمغقوبيمسـفؿممواظـؼوبقيمواٌفـقيماٌؿعؾؼيم‟ؼقضفؿ، غقغفو،

ععمإدارةمجرؼدةم"ماظؿقرؼر"مصكمقعماألعقرمذاتماظصؾيمبندارةماألزعيماظؿكمخؾػفومضرارماإلدارةمبنؼؼوفم
 اإلصدارماظقرضكم.

وأطدم•ؾسماظـؼوبيمواظزعالءمصكم"ماظؿقرؼر"مسؾكمادؿؿرارمإصدارماىرؼدة،مطؿـدلمعلؿؼؾمععدلمسـمخطم
ماظـؼوب مدسؿ معع مأصقؾ، مادؿؿرارمورـك مسؾك مظؾقػوز ماظزعالء مؼؿكذػو ماظؿك ماظؼوغقغقي ماإلجراءات مظؽؾ ي

جرؼدتفؿ،موصقنمحؼقضفؿماٌودؼيمواٌعـقؼي،موعومؼروغفمعـمخطقاتمتصعقدؼيمصكمضقءمتطقراتماألزعي.م
ماٌوظقيم م‟ؼقضفؿ ماحؿػوزفؿ معع ماىرؼدة، مصك ماظعوعؾني ماظزعالء مقع مبؼوء مضرورة مسؾك مذددوا طؿو

م مطوصي، مععمواٌفـقي ماظؼوغقغقي، ماظؿلعقـقي محؼقضفؿ موضؿون معـفؿ ماٌعقـني مشرل مأوضوع متؼـني وضرورة
رصض"ىونماالخؿؾور"ماظؿكموضعؿفوماإلدارةمطشرطمإلدؿؿرارمزعالءمؼعؿؾقنمصكماىرؼدةمعـذمدـقاتمسدةم

 وأثؾؿقامجدارتفؿماٌفـقي،موبقـفؿمسددمطؾرلمعـمأسضوءمغؼوبيماظصقػقنيم.

موا:ؿ م•ؾسماظـؼوبي ماألحودؼيمودسو مظقضػمقعماإلجراءاتماإلدارؼي م"اظؿقرؼر" مجرؼدة ؿعقنمإدارة
اظؿكمهقلمدونم2ورديماظزعالءمظعؿؾفؿمعـمداخؾمعؼرماىرؼدةم.مطؿومدسوما:ؿؿعقنمإدارةماىرؼدةم
ظلرسيمهدؼدماٌلمولماظؼوغقغلماظذيمدقؿػووضمععماظـؼوبيمصكمععوىيماألزعيمواظؿداسقوتماظـويمسـفو،م

 .ؿؾقيماظؿػووضمبشؽؾمسوجؾظؾدءمس
واتػؼما:ؿؿعقنمسؾكمتشؽقؾمىـيمعش�طيمعـمأسضوءمصكم•ؾسماظـؼوبيمو2�ؾنيمسـماظزعالءمصقػقلم

 جرؼدةم"اظؿقرؼر"،مإلدارةمطؾمعومؼؿعؾؼمبوألزعيمواإلجراءاتماٌؿكذةمبشلغفوم.

إلرالسفؿمسؾكمتطقراتمموتؼررمسؼدماجؿؿوسوتمدورؼيمصكمعؼرماظـؼوبيمىؿقعماظزعالءمصكمجرؼدةم"اظؿقرؼر"
ماٌشؽؾي،موغؿوئٍماظؿػووضمععمإدارةماىرؼدة.

 

 
 
 

 

اظصقػققن،ماظـؼوبيمماغؿزاعمحؼقضفؿ،مواظدصوعمسـمطوصيمعطوظؾفؿ،متلطقد′اممسؾكمدورماظـؼوبيمموؼيم
  .اظصقػقني،مواظدصوعمسـمعفـيماظصقوصي،موحؼماظصقػقنيممممورديمسؿؾفؿ

ػؿماظصقػقنيمماىؿعقيماظعؿقعقيمظؾـؼوبيموخورجفو،موطوصيماٌداصعنيمسـمءصقػققماظؿقرؼرمزعالمودسو
  .حرؼيماظصقوصي،مظؾؿضوعـمععفؿ،مودسؿمعقضػفؿموعطوظؾفؿماٌشروسيمواظعودظي

مسوذًمحرؼيماظصقوصي.مسوشمطػوحماظصقػقني
 اىْقبثخ رزَكل حبق٘  اىًسفٞني جبؽٝعح اىزسؽٝؽ ٗرؽفٍ زلبٗالد ركؽحيٌٖ

مؼقم ماظصقػقنيمصكماجؿؿوسفو معؽؿىمغؼوبي م$،6/9/2015%مأطدتمػقؽي مجرؼدمٌـوضشيم ةمتداسقوتمأزعي
اظؿقرؼرمسؾكممتلؽماظـؼوبيمبدورػومصكماظدصوعمسـمحؼققماظصقػقنيموحرؼيماظصقوصيمواظؿصدىمظعؿؾقوتم

مبوب مخؾػمواظؿالسىم‟رؼيمماإلصدارموا‡وذػو إلػدارمحؼققماظصقػقنيمواظعوعؾنيمبوٌمدلوتماظصقػقيمقو
ماًوصمم•ولماظصقوصيمواإلسالممالمؼعين إػدارمحؼققمموذددتمػقؽيماٌؽؿىمسؾكمأنماالدؿـؿور

ماٌالكم مصقفو مإذسونمؼؿقؽؿ مظعالضي مترطفؿ مأو مسـماظدصوعمسـمحؼققماظزعالء ماظـؼوبي مشؾمؼد اظعوعؾنيمأو
 وؼلؿغؾقغفومظؾـقؾمعـمايؼققماالجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيمظؾعوعؾني.

وضررتمػقؽيمعؽؿىماظـؼوبيم․ورؾيمأطؿؾمضررومماٌوظؽماظرئقلكمظؾفرؼدةمحقلماظشؽووىماظؿكموصؾًم
مالدؿؽؿولماظؿػووضمحقلمعصرلمظؾـؼ مواظػصؾماظؿعلػكممتفقدا مبوظؿشرؼد متفدؼدػؿ مبشلن معـماظزعالء وبي

 اىرؼدةمواظزعالءمومتلؽفؿمبودؿؿرارمإصدارماىرؼدةمخوصيمأنماظشرطيمملمؼؿؿمتصػقؿفوم.

قلمودسًماظـؼوبيماظزعالءماظصقػقنيمبوىرؼدةممالجؿؿوعمسوجؾمصكماظـوغقيمعـمزفرمشدماالثـنيمظالتػوقمح
مسـم متلقؼوتمبعقدا ماتػوضقوتمأو مأؼي موسدممإجراء مظؾؿعوعؾمععمػذهماألزعي، خطيمسؿؾم‣ددةموواضقي

 اظـؼوبيم.

وأطدتماظـؼوبيمسؾكمرصضفومطؾمصقغماظؿقوؼؾماظؿكمتلؿفدفماظؿلرؼحماىؿوسكمظؾصقػقني،موذددتمأغفوم
إلصدارماالدؾقسكماٌمضًمالمميؽـمأنمتؽقنمررصًومصكمأىمتالسىم‟ؼققماظزعالءموحرؼيماإلصدارمبزسؿما
 "بلسدادم‣دودة"مطؿومجوءمصكماظؾقونماظصودرمسـماٌوظؽماظرئقلكمظؾصققػيم.

عـمجوغؾفمدسومغؼقىماظصقػقنيما:ؾfماألسؾكمظؾصقوصيمالجؿؿوعمرور∆موسوجؾمظؾقYمتداسقوتمػذهم
م مسـ ماٌلؽقل ماألسؾك fموا:ؾ ماظصقػك موؼي مسـ ماٌلؽقظي ماظـؼوبي مبني مواظؿـلقؼ إصدارماألزعي

موعـم محرؼؿفو معـ ماظصقوصي ممثـفو متدصع مضد ماغػفوراتم‣ؿؿؾي مظؿفـىمأؼي اظصقػمواظؿعوعؾممبلؽقظقي
 أوضوعماظعوعؾنيمصكماٌفـيم.

عـموزؼرماالدؿـؿورموموزؼرةماظؼقىماظعوعؾيموػقؽيماالدؿـؿورمظؾقضقفمسؾكمحؼقؼيمعوممطؿومخورؾًماظـؼوبيمطال
مإجراء مصك ماٌوظؽمبوظؾدء مضؾؾ معـ مإسالغف ماىؿوسكممت مظؾؿلرؼح مطذرؼعي موا‡وذػو ماظشرطي اتمتصػقي

 ظؾزعالءموحؼقؼيماإلجراءاتماظؿكممتما‡وذػومصكمػذاماإلرور.
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مواظعصػم‟رؼيم محؼققماظزعالء مإػدار مظـمتؼؾؾمبلىمتلقؼوتمؼؽقنمعـمذلغفو مسؾكمأغفو ماظـؼوبي وتشدد
نمحؼماٌالكمصكماظؿصرفمصكماظصقوصيم..وأنماظدورماظطؾقعكمظؾـؼوبيمػقماظدصوعمسـمحؼققمأسضوئفوموأ

ذرطوتفؿمبلؾىماألوضوعماالضؿصودؼيمالمميؽـمأنمؼلتكمسؾكمحلوبمحؼققماظعوعؾنيمصضاًلمسـمأنمػذهم
م.ماإلجراءاتمتـظؿفوماظؼقاغنيمايوظقيمواظؿكمتؾزممأنمتؽقنماظـؼوبيمررصومرئقلقومصقفو

 جلْخ ٍهرتمخ ٍِ اىْقبثخ ٗيسفٞٚ " اىزسؽٝؽ " إلظاؼح أؾٍخ اجلؽٝعح

،م•ؾسمغؼوبيماظصقػقني،مبرئوديم قكمضالش،مععماظزعالءمصكمجرؼدةم$7/9/2015االثـنيم%ؿؿعمؼقمماج
ماظرئقلكماظلقدمأطؿؾمضرروم،مبقضػم "اظؿقرؼر"مظؿدارسماألزعيماظؿكمأثورػومضرارمإدارةماىرؼدةموعوظؽفو

صعقدؼيمصكمعقاجفيمإصدارماظـلكيماظقرضقيمعـماىرؼدة،موأسؼؾفوما‡وذماإلدارةمسدةمإجراءاتمإدارؼيمت
 اظصقػقنيماظعوعؾنيمصكماىرؼدة،متـؿمسـمتقجفمواضحمظؿلرؼحماظزعالءموإػدارمحؼقضفؿم.

مصكما‡وذمقعماإلجراءاتماظؼوغقغقيم مايوضرؼـمظالجؿؿوعمسؾكمتػقؼضماظـؼوبي وأتػؼمقعماظزعالء
مظؼو موػقماخؿصوصماظـؼوبيماألصقؾموصؼًو مواظؿػووضمغقوبيمسـفؿممواظـؼوبقيمواٌفـقيماٌؿعؾؼيم‟ؼقضفؿ، غقغفو،

ععمإدارةمجرؼدةم"ماظؿقرؼر"مصكمقعماألعقرمذاتماظصؾيمبندارةماألزعيماظؿكمخؾػفومضرارماإلدارةمبنؼؼوفم
 اإلصدارماظقرضكم.

وأطدم•ؾسماظـؼوبيمواظزعالءمصكم"ماظؿقرؼر"مسؾكمادؿؿرارمإصدارماىرؼدة،مطؿـدلمعلؿؼؾمععدلمسـمخطم
ماظـؼوب مدسؿ معع مأصقؾ، مادؿؿرارمورـك مسؾك مظؾقػوز ماظزعالء مؼؿكذػو ماظؿك ماظؼوغقغقي ماإلجراءات مظؽؾ ي

جرؼدتفؿ،موصقنمحؼقضفؿماٌودؼيمواٌعـقؼي،موعومؼروغفمعـمخطقاتمتصعقدؼيمصكمضقءمتطقراتماألزعي.م
ماٌوظقيم م‟ؼقضفؿ ماحؿػوزفؿ معع ماىرؼدة، مصك ماظعوعؾني ماظزعالء مقع مبؼوء مضرورة مسؾك مذددوا طؿو

م مطوصي، مععمواٌفـقي ماظؼوغقغقي، ماظؿلعقـقي محؼقضفؿ موضؿون معـفؿ ماٌعقـني مشرل مأوضوع متؼـني وضرورة
رصض"ىونماالخؿؾور"ماظؿكموضعؿفوماإلدارةمطشرطمإلدؿؿرارمزعالءمؼعؿؾقنمصكماىرؼدةمعـذمدـقاتمسدةم

 وأثؾؿقامجدارتفؿماٌفـقي،موبقـفؿمسددمطؾرلمعـمأسضوءمغؼوبيماظصقػقنيم.

موا:ؿ م•ؾسماظـؼوبي ماألحودؼيمودسو مظقضػمقعماإلجراءاتماإلدارؼي م"اظؿقرؼر" مجرؼدة ؿعقنمإدارة
اظؿكمهقلمدونم2ورديماظزعالءمظعؿؾفؿمعـمداخؾمعؼرماىرؼدةم.مطؿومدسوما:ؿؿعقنمإدارةماىرؼدةم
ظلرسيمهدؼدماٌلمولماظؼوغقغلماظذيمدقؿػووضمععماظـؼوبيمصكمععوىيماألزعيمواظؿداسقوتماظـويمسـفو،م

 .ؿؾقيماظؿػووضمبشؽؾمسوجؾظؾدءمس
واتػؼما:ؿؿعقنمسؾكمتشؽقؾمىـيمعش�طيمعـمأسضوءمصكم•ؾسماظـؼوبيمو2�ؾنيمسـماظزعالءمصقػقلم

 جرؼدةم"اظؿقرؼر"،مإلدارةمطؾمعومؼؿعؾؼمبوألزعيمواإلجراءاتماٌؿكذةمبشلغفوم.

إلرالسفؿمسؾكمتطقراتمموتؼررمسؼدماجؿؿوسوتمدورؼيمصكمعؼرماظـؼوبيمىؿقعماظزعالءمصكمجرؼدةم"اظؿقرؼر"
ماٌشؽؾي،موغؿوئٍماظؿػووضمععمإدارةماىرؼدة.
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اظصقػققن،ماظـؼوبيمماغؿزاعمحؼقضفؿ،مواظدصوعمسـمطوصيمعطوظؾفؿ،متلطقد′اممسؾكمدورماظـؼوبيمموؼيم
  .اظصقػقني،مواظدصوعمسـمعفـيماظصقوصي،موحؼماظصقػقنيممممورديمسؿؾفؿ

ػؿماظصقػقنيمماىؿعقيماظعؿقعقيمظؾـؼوبيموخورجفو،موطوصيماٌداصعنيمسـمءصقػققماظؿقرؼرمزعالمودسو
  .حرؼيماظصقوصي،مظؾؿضوعـمععفؿ،مودسؿمعقضػفؿموعطوظؾفؿماٌشروسيمواظعودظي

مسوذًمحرؼيماظصقوصي.مسوشمطػوحماظصقػقني
 اىْقبثخ رزَكل حبق٘  اىًسفٞني جبؽٝعح اىزسؽٝؽ ٗرؽفٍ زلبٗالد ركؽحيٌٖ

مؼقم ماظصقػقنيمصكماجؿؿوسفو معؽؿىمغؼوبي م$،6/9/2015%مأطدتمػقؽي مجرؼدمٌـوضشيم ةمتداسقوتمأزعي
اظؿقرؼرمسؾكممتلؽماظـؼوبيمبدورػومصكماظدصوعمسـمحؼققماظصقػقنيموحرؼيماظصقوصيمواظؿصدىمظعؿؾقوتم

مبوب مخؾػمواظؿالسىم‟رؼيمماإلصدارموا‡وذػو إلػدارمحؼققماظصقػقنيمواظعوعؾنيمبوٌمدلوتماظصقػقيمقو
ماًوصمم•ولماظصقوصيمواإلسالممالمؼعين إػدارمحؼققمموذددتمػقؽيماٌؽؿىمسؾكمأنماالدؿـؿور

ماٌالكم مصقفو مإذسونمؼؿقؽؿ مظعالضي مترطفؿ مأو مسـماظدصوعمسـمحؼققماظزعالء ماظـؼوبي مشؾمؼد اظعوعؾنيمأو
 وؼلؿغؾقغفومظؾـقؾمعـمايؼققماالجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيمظؾعوعؾني.

وضررتمػقؽيمعؽؿىماظـؼوبيم․ورؾيمأطؿؾمضررومماٌوظؽماظرئقلكمظؾفرؼدةمحقلماظشؽووىماظؿكموصؾًم
مالدؿؽؿولماظؿػووضمحقلمعصرلمظؾـؼ مواظػصؾماظؿعلػكممتفقدا مبوظؿشرؼد متفدؼدػؿ مبشلن معـماظزعالء وبي

 اىرؼدةمواظزعالءمومتلؽفؿمبودؿؿرارمإصدارماىرؼدةمخوصيمأنماظشرطيمملمؼؿؿمتصػقؿفوم.

قلمودسًماظـؼوبيماظزعالءماظصقػقنيمبوىرؼدةممالجؿؿوعمسوجؾمصكماظـوغقيمعـمزفرمشدماالثـنيمظالتػوقمح
مسـم متلقؼوتمبعقدا ماتػوضقوتمأو مأؼي موسدممإجراء مظؾؿعوعؾمععمػذهماألزعي، خطيمسؿؾم‣ددةموواضقي

 اظـؼوبيم.

وأطدتماظـؼوبيمسؾكمرصضفومطؾمصقغماظؿقوؼؾماظؿكمتلؿفدفماظؿلرؼحماىؿوسكمظؾصقػقني،موذددتمأغفوم
إلصدارماالدؾقسكماٌمضًمالمميؽـمأنمتؽقنمررصًومصكمأىمتالسىم‟ؼققماظزعالءموحرؼيماإلصدارمبزسؿما
 "بلسدادم‣دودة"مطؿومجوءمصكماظؾقونماظصودرمسـماٌوظؽماظرئقلكمظؾصققػيم.

عـمجوغؾفمدسومغؼقىماظصقػقنيما:ؾfماألسؾكمظؾصقوصيمالجؿؿوعمرور∆موسوجؾمظؾقYمتداسقوتمػذهم
م مسـ ماٌلؽقل ماألسؾك fموا:ؾ ماظصقػك موؼي مسـ ماٌلؽقظي ماظـؼوبي مبني مواظؿـلقؼ إصدارماألزعي

موعـم محرؼؿفو معـ ماظصقوصي ممثـفو متدصع مضد ماغػفوراتم‣ؿؿؾي مظؿفـىمأؼي اظصقػمواظؿعوعؾممبلؽقظقي
 أوضوعماظعوعؾنيمصكماٌفـيم.

عـموزؼرماالدؿـؿورموموزؼرةماظؼقىماظعوعؾيموػقؽيماالدؿـؿورمظؾقضقفمسؾكمحؼقؼيمعوممطؿومخورؾًماظـؼوبيمطال
مإجراء مصك ماٌوظؽمبوظؾدء مضؾؾ معـ مإسالغف ماىؿوسكممت مظؾؿلرؼح مطذرؼعي موا‡وذػو ماظشرطي اتمتصػقي

 ظؾزعالءموحؼقؼيماإلجراءاتماظؿكممتما‡وذػومصكمػذاماإلرور.



 

مصرفم#معـمأدودلماظراتم10بقاضعم مواًوصي موايزبقي ىم.وغوذدما:ؾسم�قعماٌمدلوتماظؼقعقي
 ػذهماظعالوةمصقرموضعموزارةماٌوظقيمضقاسدمصرصفو.

وغوضشم•ؾسماظـؼوبيمأزعيمجرؼدةم"اظؿقرؼر"مواىفقدماظـوجقيماظؿكمبذ�وما:ؾسمحػو�ومسؾكمحؼققم
مظؾؿفؾسماالس ماجؿؿوعمرورىء مواظؿكمأمثرتمسـمسؼد مبوىرؼدة، ماالزعي،ماظزعالء مٌـوضشي ؾكمظؾصقوصي

ماإلصدارم ماظؿعورضمبنيمحرؼي مبعدم ماًوصي ماظضقابطمايوطؿي مظقضع معشذلطي مسـمتشؽقؾمىـي وأدػر
وحؼققماظزعالءممطوصيماٌمدلوتماظصقػقيم..موضررما:ؾسمعقاصؾيماظؿػووضمععمإدارةماىرؼدةميؾم

 غفومواظيتممتماالتػوقمسؾقفومععماظزعالءمبوىرؼدةم.أزعيماظزعالءماظعوعؾنيمبفوممإرورماظؼقاسدماظيتممتمإسال

معـم مضقدمأيمأسضوءمجدد مواظؿكمتضؿـًمسدم ماظؼقد، ماظؿعدؼالتمسؾكمالئقي مغوضشم•ؾسماظـؼوبي طؿو
مصقؿوم صمغلؾيماإلسالغوتمواظدعغيم ماظؼوغقن، ماٌوظقيماظيتمؼـصمسؾقفو مإالمبعدمددادماظؿزاعوتفو اظصقػ،

عوت.مودقكورىما:ؾسم�قعماٌمدلوتماظصقػقيمال�وذماًطقاتماظصقػقيموشرلمذظؽمعـماالظؿزا
مبلزلوءم ماظـؼوبي مبنخطور ماظصقػ مإظزام ماظؿعدؼالت متضؿـً مطؿو ماظـؼوبي.. معع ماٌدؼقغقوت مػذه ظؿلقؼي
اٌؿدربنيمظدؼفومطؾمدؿيمأذفرم..مسؾكمأنمؼؼؿصرماظؼقدم„دولمهًماظؿؿرؼـمبوظـؼوبيمسؾكمتؾؽماألزلوء.م

ممسؾكماٌؿدربمتؾؿزمماٌمدلوتماظصقػقيمبؿعققـف.مطؿومضررما:ؾسمإسؿؿودمسؼدمسؿؾمومحوظيمعرورمسو
 عقحدممتفقدامإلضرارهمواسؿؿودهمظدىماظصقػ،مسؾكمأنمتؽقنماظـؼوبيمررصومثوظـومصقفم.

أشلطسماٌوضكم،طؿوم23وضررما:ؾسماسؿؿودمغؿقفيمىـيمضقدماٌشؿغؾنيماألخرلةمواظؿكمسؼدتمبؿورؼaم
ضقدمادؿــوئقيمصكمذفرمأطؿقبرماظؼودممظؾؿقررؼـمهًماظؿؿرؼـمواٌمجؾنيمعـمىـيماظؼقدمضررمسؼدمىـيم

 األخرلةماظؿكمسؼدتمصكمغفوؼيمعوؼقماٌوضك.

معـماظزعالءم ماظشؽووىماٌؼدعي ما:ؾسمإحوظي مظدىماظصقػمضرر ماظؿلقؼوتماٌعؾؼي وسؾكمصعقدمضضقي
مسؾدماٌـعؿمدعقدمرئقسم•ؾ معلؾؿماظصقػقنيمضدمطؾمعـماظدطؿقر ماٌصريماظققممو‣ؿقد سمإدراة

ماظقصدم ماظشروقمو•دىمدرحونمرئقسمهرؼر مجرؼدة ماظدؼـمحلنيمرئقسمهرؼر موسؿود رئقسماظؿقرؼر
وأدماظـفورمرئقسم•ؾسمإدارةماألػرام،موجالءمجوبماهللمرئقسم•ؾسمإدارةمعمدليمدارماظؿقرؼر،م

 اظـؼوبقي.مودوعكمحوعدمرئقسمهرؼرمجرؼدة"اٌلوء"مإمىـيماظؿقؼقؼ

م© ما:ؾسمإحوظي مضرر مذؽووىمعؼدعيمعـمعقارـنيموعلؽقظنيمضدمزعالءمصقػقنيمحقلمبعضم10طؿو $
 اظؿغطقوتماظصقػقيمإمىـيماظؿقؼقؼماظـؼوبقيمٌكوظػؿفؿمضوغقنماظـؼوبيموعقـوقماظشرفماظصقػك.

موعشوطؾ موضضوؼو ماألخرلة ماظػذلة مخالل ماظصقػقني مسؾك ماالسؿداءات مضضقي ما:ؾس اظزعالءمموغوضش
 اجملؾقدنيمواجملؿفزؼـمسؾكمذعيمضضوؼوم.

وغددم•ؾسماظـؼوبيمبقاضعيماسؿداءمأصرادمايراديماًوصيمبؿلعنيمدؼقانم‣وصظيماظلقؼسمسؾكماظزعقؾم
موروظىم م.. ماجملوصظي معـمطشقفماظصقػقنيماٌؿوبعنيمألخؾور مورصعمازلف حلوممصوحلمعرادؾماألخؾور

اظلرويمبؿؼدؼؿماسؿذارمصقريمسـماظقاضعيموصؿحمهؼقؼمسوجؾمما:ؾسم‣وصkماظلقؼسماظؾقاءماظعربل

 
 
 

 

 جتعٝع قؽٌٗ ثْل "ّبيؽ" االخزَبػٚ

مواصؼمبـؽمغوع„فقدماظزعقؾم‣ؿدمخراجيمسضقماىؿعقيماظعؿق صرماالجؿؿوسكمسؾكمودؼدمقيمظؾـؼوبي،
مغؼوبيماظؿعوونمبروتقطقل م،معع مغؼدؼي ممتقؼالت مٌـح مماظصقػقني، معـ مدقورات مظؾزعالءموذراء اظؾـؽ،

ماظصقػقني،موصؼومظؾضقابطماآلتقي:
 ؼؿؿمعـحماظؿؿقؼالتمبوظضؿونماظشكصك.ممم

متؼقمماظـؼوبيمبؿققؼؾمبدلماظؿؽـقظقجقومبوظؽوعؾمظلدادمضقؿيماظؼلطماظشفرى.ممم
ؼؾؾغمايدماألضصكمٌـحماظؿؿقؼؾماظـؼدىمعؾؾغم%دؾعقنمأظػمجـقف$،ممبدةممتقؼؾمعـمدـيمحؿكمدًممممم

 #$.7دـقىم%مدـقات،مبعوئد

ماظؿؿقؼؾمعـمدـيممممم موعدة مودؾعقنمأظػمجـقف$، معؾؾغم%مثوغقي ؼؾؾغمايدماألضصكمٌـحممتقؼؾماظلقورة
 #$.7.25حؿكمدؾعمدـقات،مبعوئدمدـقىم%

وسؾكمعـمؼرشىمعـماظزعالءماالدؿػودةمعـماظدلوتقطقل،مإحضورممنقذجمايصقلمسؾكماظؿؿقؼؾمعـمبـؽم
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميماظؼرضمواظؼلط،مواسؿؿودهمعـماظـؼوبي.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممغوصرم"اظػرعماظرئقلك"مظؿقدؼدمضقؿ

  زفو رأثني ىينبرت اىًسفٜ اىؽازو ضبىع اىكؽخبّٜ

حػؾمتلبنيمظؾؽوتىماظصقػلماظؽؾرلماظراحؾمخوظدماظلرجوغلم،ماظؾفـيماظـؼوصقيمبـؼوبيماظصقػقنيممأضوعً
ماظذطريماظلـقؼيمظرحقؾفم،مبعدمعلرلةمعشرصيمعـماظعطوءماًوظصمظؾؿفـيموعـماظؿػوغكمصكماظدصوعمسـم
حرؼيماظصقوصيمواإلسالمم.محضرمايػؾمادرةماظزعقؾماظراحؾموظػقػمعـمزعالئفموأصدضوئفموطؾورماظؽؿوبم

نيمواٌـؼػنيموأسضوءمعـماالئؿالفماظقرينميرؼيماالسالمموأسضوءمعـمعـؿظؿوتمواظصقػقنيمواإلسالعق
 ا:ؿؿعماٌدغلم.

،مممتومماظلوسيماظلودديمعلوءمبوظؼوسيماظؽدلىمبوظدورماظرابعمم2015دؾؿؿدلمم16ايػؾمؼقمماألربعوءممأضقؿ
 مبؾـكمغؼوبيماظصقػقنيم.م

 رؼعٝو الئسخ اىقٞعرليف اىْقبثخ ْٝبقم 
ممغوضشم•ؾس مصكماجؿؿوسف ماظصقػقني، مؼقمغؼوبي مبرئوديم قكمضالشم،تعدؼؾم15/9/2015"اظـالثوء" ،

موأزعوتماظصقػمايزبقي..م ماالجؿؿوسقي ماظعالوة مرأدفو موسؾك ماظعوعؾنيمبوظصقػ، موعشوطؾ ماظؼقد الئقي
مآخرم موادؿعرض ماظصقػقني، مسؾك ماالسؿداءات موذؽووى مواجملؿفزؼـ، ماجملؾقدني ماظزعالء وأوضوع

 سؾكمصعقدمإصدارماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصيمواإلسالمم.ماٌلؿفدات

مماظعالوةم ماظصقػقي ماظعوعؾنيمماٌمدلوت مأحؼقي مسؾك م•ؾسماظـؼوبي مأطد ماإلجؿؿوع ومعلؿفؾ
االجؿؿوسقيم،ماظيتمضررمرئقسماىؿفقرؼيمصرصفومظؾعوعؾنيمبوظدوظيمممـمملمؼشؿؾفؿمضوغقنماًدعيماٌدغقيم
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مصرفم#معـمأدودلماظراتم10بقاضعم مواًوصي موايزبقي ىم.وغوذدما:ؾسم�قعماٌمدلوتماظؼقعقي
 ػذهماظعالوةمصقرموضعموزارةماٌوظقيمضقاسدمصرصفو.

وغوضشم•ؾسماظـؼوبيمأزعيمجرؼدةم"اظؿقرؼر"مواىفقدماظـوجقيماظؿكمبذ�وما:ؾسمحػو�ومسؾكمحؼققم
مظؾؿفؾسماالس ماجؿؿوعمرورىء مواظؿكمأمثرتمسـمسؼد مبوىرؼدة، ماالزعي،ماظزعالء مٌـوضشي ؾكمظؾصقوصي

ماإلصدارم ماظؿعورضمبنيمحرؼي مبعدم ماًوصي ماظضقابطمايوطؿي مظقضع معشذلطي مسـمتشؽقؾمىـي وأدػر
وحؼققماظزعالءممطوصيماٌمدلوتماظصقػقيم..موضررما:ؾسمعقاصؾيماظؿػووضمععمإدارةماىرؼدةميؾم

 غفومواظيتممتماالتػوقمسؾقفومععماظزعالءمبوىرؼدةم.أزعيماظزعالءماظعوعؾنيمبفوممإرورماظؼقاسدماظيتممتمإسال

معـم مضقدمأيمأسضوءمجدد مواظؿكمتضؿـًمسدم ماظؼقد، ماظؿعدؼالتمسؾكمالئقي مغوضشم•ؾسماظـؼوبي طؿو
مصقؿوم صمغلؾيماإلسالغوتمواظدعغيم ماظؼوغقن، ماٌوظقيماظيتمؼـصمسؾقفو مإالمبعدمددادماظؿزاعوتفو اظصقػ،

عوت.مودقكورىما:ؾسم�قعماٌمدلوتماظصقػقيمال�وذماًطقاتماظصقػقيموشرلمذظؽمعـماالظؿزا
مبلزلوءم ماظـؼوبي مبنخطور ماظصقػ مإظزام ماظؿعدؼالت متضؿـً مطؿو ماظـؼوبي.. معع ماٌدؼقغقوت مػذه ظؿلقؼي
اٌؿدربنيمظدؼفومطؾمدؿيمأذفرم..مسؾكمأنمؼؼؿصرماظؼقدم„دولمهًماظؿؿرؼـمبوظـؼوبيمسؾكمتؾؽماألزلوء.م

ممسؾكماٌؿدربمتؾؿزمماٌمدلوتماظصقػقيمبؿعققـف.مطؿومضررما:ؾسمإسؿؿودمسؼدمسؿؾمومحوظيمعرورمسو
 عقحدممتفقدامإلضرارهمواسؿؿودهمظدىماظصقػ،مسؾكمأنمتؽقنماظـؼوبيمررصومثوظـومصقفم.

أشلطسماٌوضكم،طؿوم23وضررما:ؾسماسؿؿودمغؿقفيمىـيمضقدماٌشؿغؾنيماألخرلةمواظؿكمسؼدتمبؿورؼaم
ضقدمادؿــوئقيمصكمذفرمأطؿقبرماظؼودممظؾؿقررؼـمهًماظؿؿرؼـمواٌمجؾنيمعـمىـيماظؼقدمضررمسؼدمىـيم

 األخرلةماظؿكمسؼدتمصكمغفوؼيمعوؼقماٌوضك.

معـماظزعالءم ماظشؽووىماٌؼدعي ما:ؾسمإحوظي مظدىماظصقػمضرر ماظؿلقؼوتماٌعؾؼي وسؾكمصعقدمضضقي
مسؾدماٌـعؿمدعقدمرئقسم•ؾ معلؾؿماظصقػقنيمضدمطؾمعـماظدطؿقر ماٌصريماظققممو‣ؿقد سمإدراة

ماظقصدم ماظشروقمو•دىمدرحونمرئقسمهرؼر مجرؼدة ماظدؼـمحلنيمرئقسمهرؼر موسؿود رئقسماظؿقرؼر
وأدماظـفورمرئقسم•ؾسمإدارةماألػرام،موجالءمجوبماهللمرئقسم•ؾسمإدارةمعمدليمدارماظؿقرؼر،م

 اظـؼوبقي.مودوعكمحوعدمرئقسمهرؼرمجرؼدة"اٌلوء"مإمىـيماظؿقؼقؼ

م© ما:ؾسمإحوظي مضرر مذؽووىمعؼدعيمعـمعقارـنيموعلؽقظنيمضدمزعالءمصقػقنيمحقلمبعضم10طؿو $
 اظؿغطقوتماظصقػقيمإمىـيماظؿقؼقؼماظـؼوبقيمٌكوظػؿفؿمضوغقنماظـؼوبيموعقـوقماظشرفماظصقػك.

موعشوطؾ موضضوؼو ماألخرلة ماظػذلة مخالل ماظصقػقني مسؾك ماالسؿداءات مضضقي ما:ؾس اظزعالءمموغوضش
 اجملؾقدنيمواجملؿفزؼـمسؾكمذعيمضضوؼوم.

وغددم•ؾسماظـؼوبيمبقاضعيماسؿداءمأصرادمايراديماًوصيمبؿلعنيمدؼقانم‣وصظيماظلقؼسمسؾكماظزعقؾم
موروظىم م.. ماجملوصظي معـمطشقفماظصقػقنيماٌؿوبعنيمألخؾور مورصعمازلف حلوممصوحلمعرادؾماألخؾور

اظلرويمبؿؼدؼؿماسؿذارمصقريمسـماظقاضعيموصؿحمهؼقؼمسوجؾمما:ؾسم‣وصkماظلقؼسماظؾقاءماظعربل
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 جتعٝع قؽٌٗ ثْل "ّبيؽ" االخزَبػٚ

مواصؼمبـؽمغوع„فقدماظزعقؾم‣ؿدمخراجيمسضقماىؿعقيماظعؿق صرماالجؿؿوسكمسؾكمودؼدمقيمظؾـؼوبي،
مغؼوبيماظؿعوونمبروتقطقل م،معع مغؼدؼي ممتقؼالت مٌـح مماظصقػقني، معـ مدقورات مظؾزعالءموذراء اظؾـؽ،

ماظصقػقني،موصؼومظؾضقابطماآلتقي:
 ؼؿؿمعـحماظؿؿقؼالتمبوظضؿونماظشكصك.ممم

متؼقمماظـؼوبيمبؿققؼؾمبدلماظؿؽـقظقجقومبوظؽوعؾمظلدادمضقؿيماظؼلطماظشفرى.ممم
ؼؾؾغمايدماألضصكمٌـحماظؿؿقؼؾماظـؼدىمعؾؾغم%دؾعقنمأظػمجـقف$،ممبدةممتقؼؾمعـمدـيمحؿكمدًممممم

 #$.7دـقىم%مدـقات،مبعوئد

ماظؿؿقؼؾمعـمدـيممممم موعدة مودؾعقنمأظػمجـقف$، معؾؾغم%مثوغقي ؼؾؾغمايدماألضصكمٌـحممتقؼؾماظلقورة
 #$.7.25حؿكمدؾعمدـقات،مبعوئدمدـقىم%

وسؾكمعـمؼرشىمعـماظزعالءماالدؿػودةمعـماظدلوتقطقل،مإحضورممنقذجمايصقلمسؾكماظؿؿقؼؾمعـمبـؽم
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميماظؼرضمواظؼلط،مواسؿؿودهمعـماظـؼوبي.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممغوصرم"اظػرعماظرئقلك"مظؿقدؼدمضقؿ

  زفو رأثني ىينبرت اىًسفٜ اىؽازو ضبىع اىكؽخبّٜ

حػؾمتلبنيمظؾؽوتىماظصقػلماظؽؾرلماظراحؾمخوظدماظلرجوغلم،ماظؾفـيماظـؼوصقيمبـؼوبيماظصقػقنيممأضوعً
ماظذطريماظلـقؼيمظرحقؾفم،مبعدمعلرلةمعشرصيمعـماظعطوءماًوظصمظؾؿفـيموعـماظؿػوغكمصكماظدصوعمسـم
حرؼيماظصقوصيمواإلسالمم.محضرمايػؾمادرةماظزعقؾماظراحؾموظػقػمعـمزعالئفموأصدضوئفموطؾورماظؽؿوبم

نيمواٌـؼػنيموأسضوءمعـماالئؿالفماظقرينميرؼيماالسالمموأسضوءمعـمعـؿظؿوتمواظصقػقنيمواإلسالعق
 ا:ؿؿعماٌدغلم.

،مممتومماظلوسيماظلودديمعلوءمبوظؼوسيماظؽدلىمبوظدورماظرابعمم2015دؾؿؿدلمم16ايػؾمؼقمماألربعوءممأضقؿ
 مبؾـكمغؼوبيماظصقػقنيم.م

 رؼعٝو الئسخ اىقٞعرليف اىْقبثخ ْٝبقم 
ممغوضشم•ؾس مصكماجؿؿوسف ماظصقػقني، مؼقمغؼوبي مبرئوديم قكمضالشم،تعدؼؾم15/9/2015"اظـالثوء" ،

موأزعوتماظصقػمايزبقي..م ماالجؿؿوسقي ماظعالوة مرأدفو موسؾك ماظعوعؾنيمبوظصقػ، موعشوطؾ ماظؼقد الئقي
مآخرم موادؿعرض ماظصقػقني، مسؾك ماالسؿداءات موذؽووى مواجملؿفزؼـ، ماجملؾقدني ماظزعالء وأوضوع

 سؾكمصعقدمإصدارماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصيمواإلسالمم.ماٌلؿفدات

مماظعالوةم ماظصقػقي ماظعوعؾنيمماٌمدلوت مأحؼقي مسؾك م•ؾسماظـؼوبي مأطد ماإلجؿؿوع ومعلؿفؾ
االجؿؿوسقيم،ماظيتمضررمرئقسماىؿفقرؼيمصرصفومظؾعوعؾنيمبوظدوظيمممـمملمؼشؿؾفؿمضوغقنماًدعيماٌدغقيم



 
 
 

 

مطؾم معع ما:ؾسماظؿضوعـ مضرر مطؿو مظؾصقػقنيم.. ماجملوصEي مأعـ ماظيتموجففو ماإلدوءة موحقل حقشلو
مسدمم ممحوظي ماٌـودؾي ماظؿصعقد مدؾؾ مودرادي مسؾكمحؼف مظؾقصقل ماظزعقؾ ماظيتمؼؿكذػو االجراءات

 اسؿذارماجملوصظم.

مبقاضع ما:ؾس ماخؿطوصفموغدد ممت مواظذي مبوظشروق ماظصقػل مرضقان مػقـؿ ماظزعقؾ مسؾك ماالسؿداء ي
ممطؾم مععف ماظؿضوعـ مضرر مطؿو م.. ماشلرم مبشورع مجوغىمضقاتماألعـ مدوسوتمعـ مسشر مٌدة واحؿفوزه
اإلجراءاتماظؼوغقغقيمظؾقصقلمسؾكمحؼفموبالشفمظؾـوئىماظعوممحقلمواضعيماالسؿداءمسؾقفم.موطؾػما:ؾسم

قغكمظؾـؼوبيممبؿوبعيماظشؽقىماٌؼدعفمظقزارةماظداخؾقيمواظـوئىماظعوممحقلمواضعيماالسؿداءماٌلؿشورماظؼوغ
 سؾكماظزعقؾمسؿرمسؾدماٌؼصقدموعـعماظدواءمسـفم.

محقلم مواجملؿفزؼـ ماجملؾقدني ماظزعالء مأدر معـ مظؾـؼوبي موردت ماظيت ماظشؽووى ما:ؾس gوغوض
مأوضوسفؿماظصقق موتدػقر ماغػرادؼو،ماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلو موحؾسمبعضفؿ مسـفؿ، موعـعماظزؼورة ي،

وحرعوغفؿمعـماظذلؼضموعـعمدخقلماٌلطقالتمواألدوؼيمشلؿ..موجددما:ؾسمعطوظؾؿفمظؾداخؾقيمواظـقوبيم
مظؾقضقفمسؾكمأوضوسفؿمخوصيممدفـماظعؼربمواظذيم ماظزعالء مبزؼورة مظؾلؿوحمظقصدمعـماظـؼوبي اظعوعي

 رارماالغؿفوطوتميؼققماظزعالءمصقفم.وردتمظؾـؼوبيمسدةمذؽووىمتمطدمادؿؿ

وروظىما:ؾسموزارةماظداخؾقيمبؿقلنيماألوضوعماظصققيمظؾزعالءماجملؾقدنيمودرسيماظؿدخؾمإلغؼو–م
موضعفماظصقلموحوجؿفمإلجراءمجراحيم اظزعقؾمػوغلمصالحمبعدمورودمذؽقىمعـمأدرتفمحقلمتدػقر

قصرلماظرسوؼيماظصققيماظالزعيمظؾزعقؾم‣لـمسوجؾيممسقـقفمإلغؼو–همعـماظعؿكم،مطؿومروظىما:ؾسمبؿ
ماظؼرحم موتـوثر مايؾسماالغػرادي مغؿقفي ماظصقل موضعف مبؿدػقر مأدرتف، معـ مذؽقى موصقل مبعد راضل
مظؾزعالءم ماظصققي ماألوضوع متدػقر معل�قظقي ماظقزارة ما:ؾس مو�ؾ م. موضدعقف م�فره مسؾك اىؾدؼي

اظرسوؼيماظالزعيمشلؿ.موجددما:ؾسمعطوظؾؿفمواٌكوررماظيتمؼؿعرضقنمشلوممحولمسدمماظؿدخؾمظؿقصرلم
 ظؾداخؾقيمبؿفؿقعماظزعالءماظصقػقنيممدفـمواحدمظلفقظيماظقضقفمسؾكمأوضوسفؿم.

مغوذدما:ؾسمرئقسماىؿفقرؼيمم وسؾكمصعقدماظؿشرؼعوتماظصقػقيموعشوطؾماظصقػمايزبقيماٌعؾؼيم..
ماظذ مواإلسالم، معشروعماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصي مإصدار معـذمسدةمبلرسي ماًؿلني، يماغؿفًمعـفمىـي

موأسربم م.. محقظف ماٌـوضشوتماظيتمدارتمعمخرا ماظيتمأضوصؿفو مبعدمأخذمطؾماٌؼذلحوتماىودة أدوبقع
ا:ؾسمسـمثؼؿفممتقاصؾماىفقدمععمايؽقعيماىدؼدةمبرئوديماٌفـدسمذرؼػمإ�وسقؾ،مظؿـػقذم

،محقلمبعضماٌؾػوتماٌؿعؾؼيمبدسؿمصـدوقمعوممتماالتػوقمسؾقفمععمحؽقعيماٌفـدسمإبراػقؿم‣ؾى
اٌعوذوتمواظعالج،مواألغشطيموإ‧ودمحؾقلمٌشوطؾماألجقر،موإشالقمبعضماظصقػمايزبقي،مواظؿلعقـوتم

موتعطؾمسددمطؾرلمعـماظزعالء.
م
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  اىعٗؼح اىزعؼٝجٞخ ىيكالٍخ ادلْٖٞخ

يمظـ"عدربكماظلالعيماٌفـقي"مغظؿماالهودماظدومظؾصقػقنيمبوظؿعوونمععمغؼوبيماظصقػقنيمدورةمتدرؼؾق
 ذوركمصقفومتلعمعدربنيمعـمعصرموعقرؼؿوغقومواظعراقمواظقؿـمودقرؼومواظلقدان.

مبدأ مأنماظدورة ماظـؼوبي ماالثـنيم%متوصرحمولمسؾداظرحقؿمدؽرترلمسوم موتلؿؿرم2015دؾؿؿدل28ؼقم $
م% م"دؼػ2015أطؿقبر12حؿك ماظعوٌك ماٌدرب مصقفو ماظصقػقنيموحوضر مغؼوبي ممبؼر م"برؼطوغكم$ مبقػـ" قد

مظؿدرؼىم مبفؿ ماالدؿعوغي مؼؿؿ ماظؽػوءة معـ مسول معلؿقى مسؾك معدربني م‡رؼٍ مإ موتفدف اىـلقي"،
 اظصقػقنيمسؾكماظلالعيماٌفـقيمصكم․ؿؾػماظؾؾدانماظعربقيمواظشرقماألودط.

ضالشممحػؾمادؿؼؾولمظؾضققفمعلوءمؼقمماالصؿؿوح،مذوركمصقفم قلمًضوعأوأضوفمسؾداظرحقؿ:مأنماظـؼوبي،م
موعـرلم ماظصقػقنيماظعرب"، ماهود م"أعنيمسوم موحومتمزطرؼو موأسضوءم•ؾسماظـؼوبي، "غؼقىماظصقػقني"،
زسرورم"اٌـلؼماالضؾقؿكمظالهودماظدومظؾصقػقنيمصكماظشرقماالودطمواظدولماظعربقي"،مومدؼػقدمبقػـم

مواٌ م ماظعربقي، ماظصقػقي ماظـؼوبوت م․ؿؾػ معـ مواٌشورطني ماظعوٌك"، ماالهود،م"اٌدرب معـ ـظؿني
 واظعدؼدمعـماظزعالءماظصقػقني،مواظشكصقوتماٌعـقيممبفولماظلالعيماٌفـقي.

ذوركممصكماظدورةمتلعمعدربنيمػؿ:مسؿرومغؾقؾ،موذرلؼـمسؾداظعظقؿم،موغفكمٌؾقممعـم%عصر$،مومأدم
موسؾقدمسؾدماظرحقؿماًؾقػيمعـ%اظلقدان$،مو زةمايؾقفلمعـمبداهموسؾداظؼودرمععزومعـم%عقرؼؿوغقو$،

 %اظعراق$،موسؾداهللماٌؽلقرمعـ%دقرؼو$،مودوعقيمسؾدماظرـمدقػمعـم%اظقؿـ$.

وطونماالهودماظدومظؾصقػقنيماخؿورمعصرمظؿؽقنمعؼرماضوعيماظدورةماظؿؽؿقؾقيمظدلغوعٍمتدرؼىمعدربلم
م" مبـ ماألو ماظدورة مسؼدت مأن مبعد ماألودط، مواظشرق ماظعربل ماظعومل م ماٌفـقي اظدارماظلالعي

 .2011اظؾقضوء"سوم
 ّٞ٘ٝ٘ؼك يف ٗاإلػالٍٞني اىًسفٞني ػيٚ اإلػزعاء ئظاّخ

مسؾكمواظؾػظلماظؾدغلماظؿعديمىرائؿماظؽوعؾيمإداغؿفومضالشم قكماظـؼقىمبرئوديماظصقػقنيمغؼوبيمأطدت
مغققؼقركممبدؼـيماٌصرؼنيمواإلسالعقنيماظصقػقني متاجؿؿوسومتغطقيممبعؿؾفؿمؼؼقعقنمطوغقامواظذؼـم
 ماعرؼؽومإ.ماىؿفقرؼيمرئقسموزؼورةماٌؿقدةماألعؿ

ماًورجقيموزارةمعـماٌؼدمماظؾالغمماظؿقؼقؼمبلرسيماالعرؼؽقيماظلؾطوتماظـؼوبيموروظؾً ماٌصرؼيم
مواحذلامممبؽقوظنيماظؽقؾمسدممسؾكمتلطقدًاماظعداظي،مإظلموتؼدميفؿماإلسؿداءاتمعرتؽيبمععمواظؿقؼقؼ
مأومتفدؼدمبدونمطوعؾيم‟رؼيمسؿؾفؿمممورديممواالسالعقنيماظصقػقنيمحؼومواإلسالمماظصقوصيمحرؼي
 ارػوب

ماٌشروسي،ماظدميؼرارقيماظقدوئؾمقعمسدلمؼؽقنمأنم‧ىماٌعورضيماألراءمإبداءمأنماظـؼوبيموأطدت
مطوصيماظصقػقنيمغؼوبيموغوذدتم،ماظؾذؼؽيماالظػوزمأوماظؾدغلماالسؿداءمبوظؿلطقدمبقـفومعـمظقسمواظيت
ماألدوظقىمتؾؽمعـؾمبنداغفمواظؿعؾرلمواإلسالمماظصقوصيم‟رؼيماٌعـقيمواظدوظقيماإلضؾقؿقيمـظؿوتاٌ
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مطؾم معع ما:ؾسماظؿضوعـ مضرر مطؿو مظؾصقػقنيم.. ماجملوصEي مأعـ ماظيتموجففو ماإلدوءة موحقل حقشلو
مسدمم ممحوظي ماٌـودؾي ماظؿصعقد مدؾؾ مودرادي مسؾكمحؼف مظؾقصقل ماظزعقؾ ماظيتمؼؿكذػو االجراءات

 اسؿذارماجملوصظم.

مبقاضع ما:ؾس ماخؿطوصفموغدد ممت مواظذي مبوظشروق ماظصقػل مرضقان مػقـؿ ماظزعقؾ مسؾك ماالسؿداء ي
ممطؾم مععف ماظؿضوعـ مضرر مطؿو م.. ماشلرم مبشورع مجوغىمضقاتماألعـ مدوسوتمعـ مسشر مٌدة واحؿفوزه
اإلجراءاتماظؼوغقغقيمظؾقصقلمسؾكمحؼفموبالشفمظؾـوئىماظعوممحقلمواضعيماالسؿداءمسؾقفم.موطؾػما:ؾسم

قغكمظؾـؼوبيممبؿوبعيماظشؽقىماٌؼدعفمظقزارةماظداخؾقيمواظـوئىماظعوممحقلمواضعيماالسؿداءماٌلؿشورماظؼوغ
 سؾكماظزعقؾمسؿرمسؾدماٌؼصقدموعـعماظدواءمسـفم.

محقلم مواجملؿفزؼـ ماجملؾقدني ماظزعالء مأدر معـ مظؾـؼوبي موردت ماظيت ماظشؽووى ما:ؾس gوغوض
مأوضوسفؿماظصقق موتدػقر ماغػرادؼو،ماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلو موحؾسمبعضفؿ مسـفؿ، موعـعماظزؼورة ي،

وحرعوغفؿمعـماظذلؼضموعـعمدخقلماٌلطقالتمواألدوؼيمشلؿ..موجددما:ؾسمعطوظؾؿفمظؾداخؾقيمواظـقوبيم
مظؾقضقفمسؾكمأوضوسفؿمخوصيممدفـماظعؼربمواظذيم ماظزعالء مبزؼورة مظؾلؿوحمظقصدمعـماظـؼوبي اظعوعي

 رارماالغؿفوطوتميؼققماظزعالءمصقفم.وردتمظؾـؼوبيمسدةمذؽووىمتمطدمادؿؿ

وروظىما:ؾسموزارةماظداخؾقيمبؿقلنيماألوضوعماظصققيمظؾزعالءماجملؾقدنيمودرسيماظؿدخؾمإلغؼو–م
موضعفماظصقلموحوجؿفمإلجراءمجراحيم اظزعقؾمػوغلمصالحمبعدمورودمذؽقىمعـمأدرتفمحقلمتدػقر

قصرلماظرسوؼيماظصققيماظالزعيمظؾزعقؾم‣لـمسوجؾيممسقـقفمإلغؼو–همعـماظعؿكم،مطؿومروظىما:ؾسمبؿ
ماظؼرحم موتـوثر مايؾسماالغػرادي مغؿقفي ماظصقل موضعف مبؿدػقر مأدرتف، معـ مذؽقى موصقل مبعد راضل
مظؾزعالءم ماظصققي ماألوضوع متدػقر معل�قظقي ماظقزارة ما:ؾس مو�ؾ م. موضدعقف م�فره مسؾك اىؾدؼي

اظرسوؼيماظالزعيمشلؿ.موجددما:ؾسمعطوظؾؿفمواٌكوررماظيتمؼؿعرضقنمشلوممحولمسدمماظؿدخؾمظؿقصرلم
 ظؾداخؾقيمبؿفؿقعماظزعالءماظصقػقنيممدفـمواحدمظلفقظيماظقضقفمسؾكمأوضوسفؿم.

مغوذدما:ؾسمرئقسماىؿفقرؼيمم وسؾكمصعقدماظؿشرؼعوتماظصقػقيموعشوطؾماظصقػمايزبقيماٌعؾؼيم..
ماظذ مواإلسالم، معشروعماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصي مإصدار معـذمسدةمبلرسي ماًؿلني، يماغؿفًمعـفمىـي

موأسربم م.. محقظف ماٌـوضشوتماظيتمدارتمعمخرا ماظيتمأضوصؿفو مبعدمأخذمطؾماٌؼذلحوتماىودة أدوبقع
ا:ؾسمسـمثؼؿفممتقاصؾماىفقدمععمايؽقعيماىدؼدةمبرئوديماٌفـدسمذرؼػمإ�وسقؾ،مظؿـػقذم

،محقلمبعضماٌؾػوتماٌؿعؾؼيمبدسؿمصـدوقمعوممتماالتػوقمسؾقفمععمحؽقعيماٌفـدسمإبراػقؿم‣ؾى
اٌعوذوتمواظعالج،مواألغشطيموإ‧ودمحؾقلمٌشوطؾماألجقر،موإشالقمبعضماظصقػمايزبقي،مواظؿلعقـوتم

موتعطؾمسددمطؾرلمعـماظزعالء.
م



 

محرؼيماسؿؾوراتمبنيماظؿقصقؼمؼضؿـمسوجؾمعقضػمبن‡وذمظؾصقوصيماألسؾلما:ؾسماظـؼوبيمروظؾًمطؿو
ماآلوغيمصكمتؽررتمأنمبعدمخوصيماظصقػقي،ماٌمدلوتمػذهمماظعوعؾنيموحؼققماظصقػمإصدار
 .ًوصيمصقػمسدةمماظزعالءمحؼققممبوغؿفوكمتؿعؾؼمأزعيمعـمأطـرمماألخرلة
ماظققمماٌصرى"مهرؼرمرئوديمظؿقظلمترذققفؿماجملؿؿؾماظزعالءمقعماظؾقونموحذر مبؿقظلماظؼؾقل"
مبوظصققػي،ماظعوعؾنيمظزعالءػؿمأصقؾيمحؼققمحلوبمسؾلماٌـصى،مػذامتؾعوت مأيممأواٌشورطيم
مطؾمضدماظؿلدؼؾقيماإلجراءاتما‡وذممؼؿفوونمظـمأغفماظـؼوبيم•ؾسموأطد.ممضدػؿمتؿكذمتعلػقيمضرارات
مطؿو.ماظصقػلماظشرفمعقـوقمو وظػماظزعالءموحؼققممبصوحلماالضرارمماظـؼوبيمماسضوءمعـمؼشوركمعـ

 .واٌصوحلمايؼققمػذهم‟ؿوؼيماظؽػقؾيمواظـؼوبقيماظؼوغقغقيماإلجراءاتمطؾمدقؿكذ
 ٗاقؼخ خبئؿح اىزف٘  اىًسفٚ ئزبىخ ّقٞت ٗرليف اىْقبثخ اىفؽػٞخ ثبالقنْعؼٝخ ىيزسقٞق فٚ 

ماظصقػقني،مغؼقىمضالشم قلمبرئوديم$،10/10/2015إجؿؿوسفم%بؿورؼخممصكماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمضرر
مىـيمإمبوالدؽـدرؼي،ماظػرسقيماظـؼوبيم•ؾسمبفومضومماظؿكماظصقػلماظؿػققم„وئزةمعوؼلؿكمواضعيمإحوظي

مظؼوغقنمبوٌكوظػيمإجراءاتفومقعممتًمواظؿكمبي،اظـؼومضوغقنمصكمسؾقفوماٌـصقصماظـؼوبقيماظؿقؼقؼ
معلؽقظقؿفمتـؾًمعـمطؾمو‣ودؾيممتقؼؾفو،معصودرمععرصيموسدمماظعوعي،ماظـؼوبيم•ؾسمعقاصؼيمودونماظـؼوبي،
مدونمتـػقذؼيمضراراتمأومإجراءاتمأيما‡وذمبعدمماظػرسقيماظـؼوبيما:ؾسموأظزمماٌكوظػوت،مػذهمسـ

مظؾؿودةمـػقذاتماظعوعيمظؾـؼوبيماظعقدة م%49 مإجراءاتمإ‡وذمدقؿؿمأغفما:ؾسم،وذددماظـؼوبيمضوغقنمعـ$
 .اظصددمػذامماظؼوغقنمبـصقصماظػرسقيماظـؼوبيماظؿزاممسدممحوظيممرادسي

ماجمليف ٝٓبىت ثكؽػخ اّٖبء اىزفبٌٗ ٍغ ئظاؼح خؽٝعح اىزسؽٝؽ 
ماظـؼوبيم•ؾسمعـمأسضوءمعـمؾياٌشؽماٌشذلطيماظؾفـيموروظى"ماظؿقرؼر"مجرؼدةمأزعيما:ؾسمغوضش
ماألدؾقعمغفوؼيمضؾؾمظؾطرصنيمعؾزعيماتػوضقيموتقضقعماظؿػووض،مإغفوءمبلرسيماىرؼدةمإدارةمسـموممـؾ
م.بوىرؼدةماظعوعؾنيمقعمحؼققمضؿونمسؾكما:ؾسمذددمطؿو..ممايوظل
 ماىقٞع ٝقؽ اىزؼعٝالد اجلعٝعح ػيٚ الئسخ اىْقبثخ رليف
موػلمبوظـؼوبيمعـفوماظؼقدمضؾقلمسـدمتلعنيمبلدادماىدؼدةماىدؼدةماظؿزامماظصقػتضؿـًماظؿعدؼالتممممم
مظؾصققػيمجـقفمأظػم100م،وماالدؾقسقيمظؾصققػيمجـقفمأظػ200وماظققعقي،مظؾصققػيمجـقفمأظػ400

 .ماظشفرؼي
مةظػذلمصققػيمأيمعـماظؼقدموضػماظـؼوبيمو:ؾسماظصقػ،معـمظؾؼؾقلماجملددةمبوألسدادماالظؿزاممممم

 مواظؿقرؼرؼيماٌوظقيماألوضوعمبلؾىمأوماظصدورمظدورؼيماٌـودؾيمظألسدادموووزػومثؾقتمسـدم‣ددة
مػذهمسؾكمبوظـؼوبيماظؼقدموؼؼؿصرمأذفرم6مطؾمبفوماٌؿدربنيمبلزلوءماظـؼوبيمبوخطورماظصقػمتؾؿزممممم

 .بؿعققـفماظصقػقيماٌمدليمتؾؿزمماىداولمبفذهمادؿمأيمإدراجمسؾكمسوممعرورمحوظيموم،ماألزلوء

 
 
 

 

مععنيمدقودلمصصقؾمأغصورمجوغىمعـمتؽررتمواظيتم،مواإلسالعقنيماظصقػقنيمسؾكماإلسؿداءمماشلؿفقي
 .األوروبقيماظدولمعـموسددماألعرؼؽقيماٌؿقدةماظقالؼوتم

 "اىًٞ٘ ادلًؽٛ" خؽٝعح يف اىؼَو ىؼالقبد اىكيجٞخ اىزٓ٘ؼاد ٍِ ٖبقيق ػِ رؼؽة "اىًسفٞني"

ماٌصري"مصققػيمداخؾموريماظيتماظلؾؾقيماظؿطقراتمإزاءماظؾوظغمضؾؼفومسـماظصقػقنيمغؼوبيمأسربً
ماظققم ماىرؼدةمإدارةمأزلؿفمعومبلؾىمعلؾؿ،م‣ؿقدماظزعقؾمهرؼرػومرئقسمادؿؼوظيمإموأدت"
مواالضرارماظزعالءمعـمطؾرلمسددمسـماالدؿغـوءمإمتطؾقؼفومحولمدؿمديم،"ظؾفقؽؾيمجدؼدةمإجراءات"

مبوٌكوظػيماإلدارةمجوغىمعـماظؿقرؼرمذؽقنممواظؿدخؾماظؼوغقن،مشلؿمؼؽػؾفوماظيتماٌلؿؼرةم‟ؼقضفؿ
 .واظؿؼوظقدماألسرافمظؽؾ
مصكم%مبقونموأطد ماظصودر مظؾلقدماىرؼدةمعوظؽلمتؽؾقػمأنم$،4/10/2015اظـؼوبي ممبفؿيمضودؿ،مػشوم/
ماٌلؿؼرةمايؼققمحلوبمسؾكمتلتلمضراراتمأيما‡وذممؼدهمإرالقمأبدامؼعينمالماشلقؽؾيمإسودة
مبفذهمعلوسمأيموأنماظعؿؾ،مسالضيممررصوماظـؼوبيم‧عؾماظذيماظؼوغقنماغؿفوكمصقفومؼؿؿمأومظؾزعالء،
ماإلجراءمػذاممبدلراتماظـؼوبيمطوراخمؼلؾؼفمأنمالبدماظصقوصيمتـظقؿمضوغقنمعـ$م17%مظؾؿودةمرؾؼًوماظعالضي
 .مأواًلماظؿقصقؼمبدورمتؼقممحؿك

مسؾدماظدطؿقرمإماظصقػقنيمغؼقىماظلقدمأردؾفماظذيماًطوبمإماظصدد،مػذامصكماظـؼوبيموأذورت
مإدارةمضقوممإظلمأدتماظيتماٌدلراتمحقلم،"اظققمماٌصرى"معمدليمإدارةم•ؾسمرئقسمدعقدماٌـعؿ
ماٌـػردةمبورادتفوماظؿعوضدمإغفوءممايؼماإلدارةمؼعطلمتعفدمسؾلماظؿقضقعمػقنياظصقممبطوظؾيماىرؼدة
ماظؿػرغمبشرطماالظؿزاممسدممحوظيممضوغقغقيمأومعوظقيمعطوظؾوتمبليماٌمدليمسؾكماظزعالءمرجقعمودون
مؼعػلماظؿعفدمغصمأنمخوصيماظؿقضقً،مػذامماإلجراءمػذامدواسلمسـماًطوبموتلوءلمظؾعؿؾ،
مطؿومحؼقضف،مطوصيمعـماظصقػلمو‧ردمايوالت،مػذهمعـؾمماٌؿؾعيماظؼوغقغقيماإلجراءاتمعـماٌمدلي
مبوظزعالء،ماًوصيماظعؿؾمسؼقدمأنماظـؼقىمخطوبموأطد.ماظصقوصيمتـظقؿمضوغقنمعـ$م17%ماٌودةمغصمؼغػؾ

مأنمطوباًموأسربمخالف،مأيمماٌعؿؿدةماظقحقدةماٌرجعقيمػلماظـؼوبيمظديمعـفومغلكيمواٌقجقد
 .‧ريمعومبشلنمواظشؽقكماشلقاجسمعـمطـرلماظـؼوبيمظديماثورمطؿوماظؼؾؼمعـمعقجيمأذوعماألضرارمػذا

ماظؿوممرصضفومعمطدةماىوغىمأحودؼيمإجراءاتمأيموضػمضرورة"ماظققمماٌصري"مإدارةماظـؼوبيموروظؾً
ماظؼوغقنمواحذلامموصقياظشػمظؼقاسدمتػؿؼدماظزعالءمضدماٌمدليمتؿكذػومتعلػقيممموردوتمعـم‧ريمٌو

معـماظعشراتمصصؾمإظلمأدتمسوممعـمأضؾمعـذمأزعيمدؾؼؿفوماألخرلةماإلجراءاتموأنمخوصي..مواظددؿقر
مسؾكماىرؼدة،موإدارةماظـؼوبيمبنيماظعالضيمسؾكماظلؾؾقيمبظالشلومتؾؼلمعوزاظًماظيتماٌشؽؾيموػلماظزعالء
متؾؽمالغفوءمبقادرمالحًمأنمبعدماظعالضيمهػذمإلصالحمإدؿعدادمأمتمسؾكمطوغًماظـؼوبيمأنمعـماظرشؿ
 .األزعي
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محرؼيماسؿؾوراتمبنيماظؿقصقؼمؼضؿـمسوجؾمعقضػمبن‡وذمظؾصقوصيماألسؾلما:ؾسماظـؼوبيمروظؾًمطؿو
ماآلوغيمصكمتؽررتمأنمبعدمخوصيماظصقػقي،ماٌمدلوتمػذهمماظعوعؾنيموحؼققماظصقػمإصدار
 .ًوصيمصقػمسدةمماظزعالءمحؼققممبوغؿفوكمتؿعؾؼمأزعيمعـمأطـرمماألخرلة
ماظققمماٌصرى"مهرؼرمرئوديمظؿقظلمترذققفؿماجملؿؿؾماظزعالءمقعماظؾقونموحذر مبؿقظلماظؼؾقل"
مبوظصققػي،ماظعوعؾنيمظزعالءػؿمأصقؾيمحؼققمحلوبمسؾلماٌـصى،مػذامتؾعوت مأيممأواٌشورطيم
مطؾمضدماظؿلدؼؾقيماإلجراءاتما‡وذممؼؿفوونمظـمأغفماظـؼوبيم•ؾسموأطد.ممضدػؿمتؿكذمتعلػقيمضرارات
مطؿو.ماظصقػلماظشرفمعقـوقمو وظػماظزعالءموحؼققممبصوحلماالضرارمماظـؼوبيمماسضوءمعـمؼشوركمعـ

 .واٌصوحلمايؼققمػذهم‟ؿوؼيماظؽػقؾيمواظـؼوبقيماظؼوغقغقيماإلجراءاتمطؾمدقؿكذ
 ٗاقؼخ خبئؿح اىزف٘  اىًسفٚ ئزبىخ ّقٞت ٗرليف اىْقبثخ اىفؽػٞخ ثبالقنْعؼٝخ ىيزسقٞق فٚ 

ماظصقػقني،مغؼقىمضالشم قلمبرئوديم$،10/10/2015إجؿؿوسفم%بؿورؼخممصكماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمضرر
مىـيمإمبوالدؽـدرؼي،ماظػرسقيماظـؼوبيم•ؾسمبفومضومماظؿكماظصقػلماظؿػققم„وئزةمعوؼلؿكمواضعيمإحوظي

مظؼوغقنمبوٌكوظػيمإجراءاتفومقعممتًمواظؿكمبي،اظـؼومضوغقنمصكمسؾقفوماٌـصقصماظـؼوبقيماظؿقؼقؼ
معلؽقظقؿفمتـؾًمعـمطؾمو‣ودؾيممتقؼؾفو،معصودرمععرصيموسدمماظعوعي،ماظـؼوبيم•ؾسمعقاصؼيمودونماظـؼوبي،
مدونمتـػقذؼيمضراراتمأومإجراءاتمأيما‡وذمبعدمماظػرسقيماظـؼوبيما:ؾسموأظزمماٌكوظػوت،مػذهمسـ

مظؾؿودةمـػقذاتماظعوعيمظؾـؼوبيماظعقدة م%49 مإجراءاتمإ‡وذمدقؿؿمأغفما:ؾسم،وذددماظـؼوبيمضوغقنمعـ$
 .اظصددمػذامماظؼوغقنمبـصقصماظػرسقيماظـؼوبيماظؿزاممسدممحوظيممرادسي

ماجمليف ٝٓبىت ثكؽػخ اّٖبء اىزفبٌٗ ٍغ ئظاؼح خؽٝعح اىزسؽٝؽ 
ماظـؼوبيم•ؾسمعـمأسضوءمعـمؾياٌشؽماٌشذلطيماظؾفـيموروظى"ماظؿقرؼر"مجرؼدةمأزعيما:ؾسمغوضش
ماألدؾقعمغفوؼيمضؾؾمظؾطرصنيمعؾزعيماتػوضقيموتقضقعماظؿػووض،مإغفوءمبلرسيماىرؼدةمإدارةمسـموممـؾ
م.بوىرؼدةماظعوعؾنيمقعمحؼققمضؿونمسؾكما:ؾسمذددمطؿو..ممايوظل
 ماىقٞع ٝقؽ اىزؼعٝالد اجلعٝعح ػيٚ الئسخ اىْقبثخ رليف
موػلمبوظـؼوبيمعـفوماظؼقدمضؾقلمسـدمتلعنيمبلدادماىدؼدةماىدؼدةماظؿزامماظصقػتضؿـًماظؿعدؼالتممممم
مظؾصققػيمجـقفمأظػم100م،وماالدؾقسقيمظؾصققػيمجـقفمأظػ200وماظققعقي،مظؾصققػيمجـقفمأظػ400

 .ماظشفرؼي
مةظػذلمصققػيمأيمعـماظؼقدموضػماظـؼوبيمو:ؾسماظصقػ،معـمظؾؼؾقلماجملددةمبوألسدادماالظؿزاممممم

 مواظؿقرؼرؼيماٌوظقيماألوضوعمبلؾىمأوماظصدورمظدورؼيماٌـودؾيمظألسدادموووزػومثؾقتمسـدم‣ددة
مػذهمسؾكمبوظـؼوبيماظؼقدموؼؼؿصرمأذفرم6مطؾمبفوماٌؿدربنيمبلزلوءماظـؼوبيمبوخطورماظصقػمتؾؿزممممم

 .بؿعققـفماظصقػقيماٌمدليمتؾؿزمماىداولمبفذهمادؿمأيمإدراجمسؾكمسوممعرورمحوظيموم،ماألزلوء
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مععنيمدقودلمصصقؾمأغصورمجوغىمعـمتؽررتمواظيتم،مواإلسالعقنيماظصقػقنيمسؾكماإلسؿداءمماشلؿفقي
 .األوروبقيماظدولمعـموسددماألعرؼؽقيماٌؿقدةماظقالؼوتم

 "اىًٞ٘ ادلًؽٛ" خؽٝعح يف اىؼَو ىؼالقبد اىكيجٞخ اىزٓ٘ؼاد ٍِ ٖبقيق ػِ رؼؽة "اىًسفٞني"

ماٌصري"مصققػيمداخؾموريماظيتماظلؾؾقيماظؿطقراتمإزاءماظؾوظغمضؾؼفومسـماظصقػقنيمغؼوبيمأسربً
ماظققم ماىرؼدةمإدارةمأزلؿفمعومبلؾىمعلؾؿ،م‣ؿقدماظزعقؾمهرؼرػومرئقسمادؿؼوظيمإموأدت"
مواالضرارماظزعالءمعـمطؾرلمسددمسـماالدؿغـوءمإمتطؾقؼفومحولمدؿمديم،"ظؾفقؽؾيمجدؼدةمإجراءات"

مبوٌكوظػيماإلدارةمجوغىمعـماظؿقرؼرمذؽقنممواظؿدخؾماظؼوغقن،مشلؿمؼؽػؾفوماظيتماٌلؿؼرةم‟ؼقضفؿ
 .واظؿؼوظقدماألسرافمظؽؾ
مصكم%مبقونموأطد ماظصودر مظؾلقدماىرؼدةمعوظؽلمتؽؾقػمأنم$،4/10/2015اظـؼوبي ممبفؿيمضودؿ،مػشوم/
ماٌلؿؼرةمايؼققمحلوبمسؾكمتلتلمضراراتمأيما‡وذممؼدهمإرالقمأبدامؼعينمالماشلقؽؾيمإسودة
مبفذهمعلوسمأيموأنماظعؿؾ،مسالضيممررصوماظـؼوبيم‧عؾماظذيماظؼوغقنماغؿفوكمصقفومؼؿؿمأومظؾزعالء،
ماإلجراءمػذاممبدلراتماظـؼوبيمطوراخمؼلؾؼفمأنمالبدماظصقوصيمتـظقؿمضوغقنمعـ$م17%مظؾؿودةمرؾؼًوماظعالضي
 .مأواًلماظؿقصقؼمبدورمتؼقممحؿك

مسؾدماظدطؿقرمإماظصقػقنيمغؼقىماظلقدمأردؾفماظذيماًطوبمإماظصدد،مػذامصكماظـؼوبيموأذورت
مإدارةمضقوممإظلمأدتماظيتماٌدلراتمحقلم،"اظققمماٌصرى"معمدليمإدارةم•ؾسمرئقسمدعقدماٌـعؿ
ماٌـػردةمبورادتفوماظؿعوضدمإغفوءممايؼماإلدارةمؼعطلمتعفدمسؾلماظؿقضقعمػقنياظصقممبطوظؾيماىرؼدة
ماظؿػرغمبشرطماالظؿزاممسدممحوظيممضوغقغقيمأومعوظقيمعطوظؾوتمبليماٌمدليمسؾكماظزعالءمرجقعمودون
مؼعػلماظؿعفدمغصمأنمخوصيماظؿقضقً،مػذامماإلجراءمػذامدواسلمسـماًطوبموتلوءلمظؾعؿؾ،
مطؿومحؼقضف،مطوصيمعـماظصقػلمو‧ردمايوالت،مػذهمعـؾمماٌؿؾعيماظؼوغقغقيماإلجراءاتمعـماٌمدلي
مبوظزعالء،ماًوصيماظعؿؾمسؼقدمأنماظـؼقىمخطوبموأطد.ماظصقوصيمتـظقؿمضوغقنمعـ$م17%ماٌودةمغصمؼغػؾ

مأنمطوباًموأسربمخالف،مأيمماٌعؿؿدةماظقحقدةماٌرجعقيمػلماظـؼوبيمظديمعـفومغلكيمواٌقجقد
 .‧ريمعومبشلنمواظشؽقكماشلقاجسمعـمطـرلماظـؼوبيمظديماثورمطؿوماظؼؾؼمعـمعقجيمأذوعماألضرارمػذا

ماظؿوممرصضفومعمطدةماىوغىمأحودؼيمإجراءاتمأيموضػمضرورة"ماظققمماٌصري"مإدارةماظـؼوبيموروظؾً
ماظؼوغقنمواحذلامموصقياظشػمظؼقاسدمتػؿؼدماظزعالءمضدماٌمدليمتؿكذػومتعلػقيممموردوتمعـم‧ريمٌو

معـماظعشراتمصصؾمإظلمأدتمسوممعـمأضؾمعـذمأزعيمدؾؼؿفوماألخرلةماإلجراءاتموأنمخوصي..مواظددؿقر
مسؾكماىرؼدة،موإدارةماظـؼوبيمبنيماظعالضيمسؾكماظلؾؾقيمبظالشلومتؾؼلمعوزاظًماظيتماٌشؽؾيموػلماظزعالء
متؾؽمالغفوءمبقادرمالحًمأنمبعدماظعالضيمهػذمإلصالحمإدؿعدادمأمتمسؾكمطوغًماظـؼوبيمأنمعـماظرشؿ
 .األزعي



 

ماظؿدرؼىمصذلةمرقالمبذظًماظؿكمواىفقدمظؾدورةمادؿضوصؿفومسؾكماظـؼوبيماماظشؽرماٌشورطقنمووجف
 .اظـؼوبيممبؼر

 اىربدلبّٞخ االّزطبثبد دلزبثؼخ  اىًسفٞني ثْقبثخ ػَيٞبد غؽفخ

مجرتمواظؿكم،2015مظعومماظدلٌوغقيماالغؿكوبوتمٌؿوبعيمسؿؾقوتمشرصيمتشؽقؾماظصقػقنيمغؼوبيمضررتممم
ماظزعالءمذؽووىمؼكظؿؾم،$2015مأطؿقبرم19م،18%مواالثـنيماألحد،مؼقعلماظؾالدمداخؾمعـفوماألوماىقظي
متغطقيمخاللمسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومعضوؼؼوتمأوماغؿفوطوتمأيمسـماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماٌؿوبعني
 .االغؿكوبوت
ماظـؼوبيممبفؾسمأسضوءمسؾقفومؼشرفماظعؿؾقوتمشرصيمأنماظـؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح
ماظؿكماظعؼؾوتمتذظقؾمسؾكمظؾعؿؾماٌلؽقظنيمععمواظؿقاصؾماالغؿكوبوت،مصذلةمرقالماظؾالشوتمتؾؼكمؼؿقظقن
 .سؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماظزعالء،متقاجف
ماظعؿؾقيمأثـوءماظصقػقنيماظزعالءمعفؿيمتلفقؾماالغؿكوبوت،مسـماٌلؽقظنيمطوصيماظعومماظلؽرترلموغوذد

مدؾطيمتـظقؿموماظصقػقنيمغؼوبيموضوغقغكماٌصرى،مظؾددؿقرمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماالغؿكوبقي
مأومسؾقفؿمؼعؿدىمذكصمأيمضدماظعوعيمظؾـقوبيمبالشوتمبؿؼدؼؿماظصقػقنيماظزعالءمغوذدمطؿوماظصقوصي،
 .اظصقوصيمتـظقؿمبشلنم1996مظلـيم96مرضؿمضوغقنممعـ$م12%مظؾؿودةمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمميـعفؿ

 ٌٖػَي أظاء ٍِ مبْؼٌٖ اىؿٍالء ٍِ ننبٗٙ رزيقٚ اىًسفٞني ّقبثخ ػَيٞبد غؽفخ

ماظزعالءمعـماظشؽووىمبعضم2015مأطؿقبرم18ماألحدمؼقممصؾوحماظصقػقني،مبـؼوبيماظعؿؾقوتمشرصيمتؾؼً
موسدممسؿؾفؿمأداءمعـممبـعفؿماألومعرحؾؿفومصكماظدلٌوغقيماالغؿكوبوتمبؿغطقيماٌؽؾػنيماظصقػقني
ممغؿكوبوتظالماظعؾقوماظؾفـيمعـمتصورؼحمسؾكمحصقشلؿمرشؿماظؾفونمداخؾمبوظؿصقؼرمشلؿماظلؿوح محقٌ..
مأدقانم‣وصظيمصكماظزعالءمبعضمعـمذؽقىماظـؼوبيمتؾؼً $م90%ماظؾفـيمصكمسؿؾفؿمأداءمعـممبـعفؿم
ماظعطورمعصطػكماظشفقدمعدرديمىـيمدخقلمعـماظزعالءمعـعموطذاماالبؿدائقي،"محلوغنيمرجى"ممبدردي
 .اٌـقوم‣وصظيمعغوشيممبدؼـي
مظالغؿكوبوتماظعؾقوماظؾفـيمصكمبوٌلؽقظنيماالتصولممتماغفماظـؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح
 .االغؿكوبوتمتغطقيمصكمسؿؾفؿمأداءمعـماظزعالءمظؿؿؽني
موتؾؼكماظدلٌوغقي،ماالغؿكوبوتمٌؿوبعيماظـؼوبيممبؼرمسؿؾقوتمشرصيمذؽؾًماظـؼوبيمأنمسؾداظرحقؿموأضوف
مسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومعضوؼؼوتمأوماغؿفوطوتمأيمسـماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماٌؿوبعنيماظزعالءمذؽووى
 .االغؿكوبوتمتغطقيمخالل
مإماالغؿكوبقي،مواظؾفونماظداخؾقيموزارةمماٌلموظنيمقعماظصقػقنيمغؼوبيمغوذدتمجفؿفو،معـ

 .بفماٌؽؾػنيمسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومشلؿماظؿعرضموسدمماظزعالء،معفؿيمتلفقؾ
 اىغٞٓبّٚ مجبه رْؼٚ اىًسفٞني ّقبثخ

 
 
 

 

مماٌرجعقيموحدهمػقمؼؽقنموأنمصقفمررصوماظـؼوبيمتؽقنمأنمسؾكماٌقحدماظعؿؾمبعؼدماظصقػماظؿزاممممم
 .اظدوظيممبفماٌعؿقلمظألجقرماألدغلمايدماظعؼدمػذامؼؿضؿـموأنمواىرؼدة،ماظصقػلمبنيمخالفمأي

مسؿؾفؿموزروفمبووضوسفؿمتؿعؾؼ"مؾقعاألد"م„رؼدةماظزعالءمبعضمعـماٌؼدعيماظشؽووىما:ؾسموغوضش
مرئقسمبؽريمو‣ؿقدماظؿقرؼرمرئقسمبؽريمعصطػلماظزعقؾنيمضدمواٌودؼيماألدبقيمحؼقضفؿموإػدار
 .مبوظـؼوبيماظعؿؾموسالضوتماظؿلقؼوتمىـيمإظلماظشؽوويمتؾؽمإحوظيما:ؾسموضررماظؿـػقذي،ماظؿقرؼر
مسؿودماظزعقؾنيمضد"ماظققمماظعومل"م„رؼدةماظزعالءمعـمسددمعـماٌؼدعيماظشؽوويما:ؾسمغوضشمطؿو
ما:ؾسم․ورؾيمععم،مضدػؿوماظؿلدؼؾقيماإلجراءاتمإ‡وذما:ؾسموضررمذطري،مونالءمأدؼىماظدؼـ
 ".اظققمماظعومل"مٌمدليماظؼوغقغلماٌقضػمٌراجعيمظؾصقوصيماألسؾك

 اىًسفٞني  ثْقبثخ ادلْٖٞخ اىكالٍخ ٍعؼثٚ ظٗؼح ضزبً

ماظدوماالهودمغظؿفوماظؿكم12/10/2015اٌفـقيمؼقممماظلالعيمعدربكمتدرؼىمةدورمصعوظقوتماخؿؿؿً
معصرمعـمعدربني$م8%مصقفومذوركمأدؾقسنيمٌدةمادؿؿرتمواظؿكماظصقػقني،مغؼوبيمععمبوظؿعوونمظؾصقػقني
 اىـلقيماظدلؼطوغك"مبقػـمدؼػقد"ماظعوٌكماٌدربمصقفوماظؿدرؼىموتق.موعقرؼؿوغقو،مواظلقدانمواظقؿـ
ماظدوماالهودمعـمععؿؿدةمذفوداتماظصقػقنيمظؾزعالءماظـؼوبيمدؽرترلسوممسؾداظرحقؿمولمودؾؿ

مسؿروموػؿماٌفـقي،ماظلالعيمعدربكمتدرؼىمدورةمبوجؿقوزػؿماٌصرؼني،ماظصقػقنيموغؼوبيمظؾصقػقني
مسؾدموسؾقدم،$عقرؼؿوغقو%مععزوموسؾداظؼودرمبداهمأدموم،$عصر%مٌؾقمموغفكمسؾداظعظقؿ،موذرلؼـمغؾقؾ،
 $.اظقؿـ%مدقػمسؾداظرـمودوعقيم،$اظعراق%مايؾقفلموزةم،$اظلقدان%ماًؾقػيماظرحقؿ

ماظدورةمبوضوعيمظؾصقػقنيماظدوماالهودمدسقةمتؾؼكمأغفماظدورةمخؿوممحػؾمصك:مسؾداظرحقؿمولموضول
مواظؾؾدانمعصرمانمامعشرلامصقرا،مادؿضوصؿفومسؾكمواصؼماظـؼوبيم•ؾسموأنمذدؼد،مبذلحوبمعصرمصك

م8%ماالنمبفومأصؾحماظعربقي مظؿدرؼىمبفؿماالدؿعوغيمميؽـماظؽػوءةمعـمسولمعلؿقىمسؾكمجددمعدربني$
 .األودطمواظشرقماظعربقيماظؾؾدانم․ؿؾػمصكماٌفـقيماظلالعيمسؾكماظصقػقني
مأطؿقبرم12ماالثـني%اظققممزفرمتؾؼكمأغفمسؾداظرحقؿموضول ماظدوموداالهمعـلؼمزسرورمعـرلمعـمبرضقي$

ماىفقدمسؾكماظصقػقنيمظـؼوبيمواظؿؼدؼرماظشؽرمصقفوموجفماظعربك،مواظقرـماالودطماظشرقمصكمظؾصقػقني
 .صقفوماٌشورطنيموعلوسدةماظدورةمتـظقؿمصكمبذظًماظؿك
متعزؼزمررؼؼمسؾكمعفؿيمخطقةمؼعؿدلماظققممػذامأنمبرضقؿفمصكمأطدمزسرورمعـرلمانمإماظرحقؿمسؾدموأذور
ماىدؼدةماًدلاتمػذهمودؿؿؽـماظعربقي،مواظؾؾدانمعصرممواالسالعقنيمظؾصقػقنيمـقياٌفماظلالعي
مضطوعمماظعوعؾنيموقعمأسضوئفوموؼيممىفقدػومغقسقيمإضوصيمتؼدؼؿمعـماظصقػقنيمغؼوبوت
 .واإلسالمماظصقوصي
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ماظؿدرؼىمصذلةمرقالمبذظًماظؿكمواىفقدمظؾدورةمادؿضوصؿفومسؾكماظـؼوبيماماظشؽرماٌشورطقنمووجف
 .اظـؼوبيممبؼر

 اىربدلبّٞخ االّزطبثبد دلزبثؼخ  اىًسفٞني ثْقبثخ ػَيٞبد غؽفخ

مجرتمواظؿكم،2015مظعومماظدلٌوغقيماالغؿكوبوتمٌؿوبعيمسؿؾقوتمشرصيمتشؽقؾماظصقػقنيمغؼوبيمضررتممم
ماظزعالءمذؽووىمؼكظؿؾم،$2015مأطؿقبرم19م،18%مواالثـنيماألحد،مؼقعلماظؾالدمداخؾمعـفوماألوماىقظي
متغطقيمخاللمسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومعضوؼؼوتمأوماغؿفوطوتمأيمسـماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماٌؿوبعني
 .االغؿكوبوت
ماظـؼوبيممبفؾسمأسضوءمسؾقفومؼشرفماظعؿؾقوتمشرصيمأنماظـؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح
ماظؿكماظعؼؾوتمتذظقؾمسؾكمظؾعؿؾماٌلؽقظنيمععمواظؿقاصؾماالغؿكوبوت،مصذلةمرقالماظؾالشوتمتؾؼكمؼؿقظقن
 .سؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماظزعالء،متقاجف
ماظعؿؾقيمأثـوءماظصقػقنيماظزعالءمعفؿيمتلفقؾماالغؿكوبوت،مسـماٌلؽقظنيمطوصيماظعومماظلؽرترلموغوذد

مدؾطيمتـظقؿموماظصقػقنيمغؼوبيموضوغقغكماٌصرى،مظؾددؿقرمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماالغؿكوبقي
مأومسؾقفؿمؼعؿدىمذكصمأيمضدماظعوعيمظؾـقوبيمبالشوتمبؿؼدؼؿماظصقػقنيماظزعالءمغوذدمطؿوماظصقوصي،
 .اظصقوصيمتـظقؿمبشلنم1996مظلـيم96مرضؿمضوغقنممعـ$م12%مظؾؿودةمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمميـعفؿ

 ٌٖػَي أظاء ٍِ مبْؼٌٖ اىؿٍالء ٍِ ننبٗٙ رزيقٚ اىًسفٞني ّقبثخ ػَيٞبد غؽفخ

ماظزعالءمعـماظشؽووىمبعضم2015مأطؿقبرم18ماألحدمؼقممصؾوحماظصقػقني،مبـؼوبيماظعؿؾقوتمشرصيمتؾؼً
موسدممسؿؾفؿمأداءمعـممبـعفؿماألومعرحؾؿفومصكماظدلٌوغقيماالغؿكوبوتمبؿغطقيماٌؽؾػنيماظصقػقني
ممغؿكوبوتظالماظعؾقوماظؾفـيمعـمتصورؼحمسؾكمحصقشلؿمرشؿماظؾفونمداخؾمبوظؿصقؼرمشلؿماظلؿوح محقٌ..
مأدقانم‣وصظيمصكماظزعالءمبعضمعـمذؽقىماظـؼوبيمتؾؼً $م90%ماظؾفـيمصكمسؿؾفؿمأداءمعـممبـعفؿم
ماظعطورمعصطػكماظشفقدمعدرديمىـيمدخقلمعـماظزعالءمعـعموطذاماالبؿدائقي،"محلوغنيمرجى"ممبدردي
 .اٌـقوم‣وصظيمعغوشيممبدؼـي
مظالغؿكوبوتماظعؾقوماظؾفـيمصكمبوٌلؽقظنيماالتصولممتماغفماظـؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح
 .االغؿكوبوتمتغطقيمصكمسؿؾفؿمأداءمعـماظزعالءمظؿؿؽني
موتؾؼكماظدلٌوغقي،ماالغؿكوبوتمٌؿوبعيماظـؼوبيممبؼرمسؿؾقوتمشرصيمذؽؾًماظـؼوبيمأنمسؾداظرحقؿموأضوف
مسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومعضوؼؼوتمأوماغؿفوطوتمأيمسـماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماٌؿوبعنيماظزعالءمذؽووى
 .االغؿكوبوتمتغطقيمخالل
مإماالغؿكوبقي،مواظؾفونماظداخؾقيموزارةمماٌلموظنيمقعماظصقػقنيمغؼوبيمغوذدتمجفؿفو،معـ

 .بفماٌؽؾػنيمسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومشلؿماظؿعرضموسدمماظزعالء،معفؿيمتلفقؾ
 اىغٞٓبّٚ مجبه رْؼٚ اىًسفٞني ّقبثخ
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مماٌرجعقيموحدهمػقمؼؽقنموأنمصقفمررصوماظـؼوبيمتؽقنمأنمسؾكماٌقحدماظعؿؾمبعؼدماظصقػماظؿزاممممم
 .اظدوظيممبفماٌعؿقلمظألجقرماألدغلمايدماظعؼدمػذامؼؿضؿـموأنمواىرؼدة،ماظصقػلمبنيمخالفمأي

مسؿؾفؿموزروفمبووضوسفؿمتؿعؾؼ"مؾقعاألد"م„رؼدةماظزعالءمبعضمعـماٌؼدعيماظشؽووىما:ؾسموغوضش
مرئقسمبؽريمو‣ؿقدماظؿقرؼرمرئقسمبؽريمعصطػلماظزعقؾنيمضدمواٌودؼيماألدبقيمحؼقضفؿموإػدار
 .مبوظـؼوبيماظعؿؾموسالضوتماظؿلقؼوتمىـيمإظلماظشؽوويمتؾؽمإحوظيما:ؾسموضررماظؿـػقذي،ماظؿقرؼر
مسؿودماظزعقؾنيمضد"ماظققمماظعومل"م„رؼدةماظزعالءمعـمسددمعـماٌؼدعيماظشؽوويما:ؾسمغوضشمطؿو
ما:ؾسم․ورؾيمععم،مضدػؿوماظؿلدؼؾقيماإلجراءاتمإ‡وذما:ؾسموضررمذطري،مونالءمأدؼىماظدؼـ
 ".اظققمماظعومل"مٌمدليماظؼوغقغلماٌقضػمٌراجعيمظؾصقوصيماألسؾك

 اىًسفٞني  ثْقبثخ ادلْٖٞخ اىكالٍخ ٍعؼثٚ ظٗؼح ضزبً

ماظدوماالهودمغظؿفوماظؿكم12/10/2015اٌفـقيمؼقممماظلالعيمعدربكمتدرؼىمةدورمصعوظقوتماخؿؿؿً
معصرمعـمعدربني$م8%مصقفومذوركمأدؾقسنيمٌدةمادؿؿرتمواظؿكماظصقػقني،مغؼوبيمععمبوظؿعوونمظؾصقػقني
 اىـلقيماظدلؼطوغك"مبقػـمدؼػقد"ماظعوٌكماٌدربمصقفوماظؿدرؼىموتق.موعقرؼؿوغقو،مواظلقدانمواظقؿـ
ماظدوماالهودمعـمععؿؿدةمذفوداتماظصقػقنيمظؾزعالءماظـؼوبيمدؽرترلسوممسؾداظرحقؿمولمودؾؿ

مسؿروموػؿماٌفـقي،ماظلالعيمعدربكمتدرؼىمدورةمبوجؿقوزػؿماٌصرؼني،ماظصقػقنيموغؼوبيمظؾصقػقني
مسؾدموسؾقدم،$عقرؼؿوغقو%مععزوموسؾداظؼودرمبداهمأدموم،$عصر%مٌؾقمموغفكمسؾداظعظقؿ،موذرلؼـمغؾقؾ،
 $.اظقؿـ%مدقػمسؾداظرـمودوعقيم،$اظعراق%مايؾقفلموزةم،$اظلقدان%ماًؾقػيماظرحقؿ

ماظدورةمبوضوعيمظؾصقػقنيماظدوماالهودمدسقةمتؾؼكمأغفماظدورةمخؿوممحػؾمصك:مسؾداظرحقؿمولموضول
مواظؾؾدانمعصرمانمامعشرلامصقرا،مادؿضوصؿفومسؾكمواصؼماظـؼوبيم•ؾسموأنمذدؼد،مبذلحوبمعصرمصك

م8%ماالنمبفومأصؾحماظعربقي مظؿدرؼىمبفؿماالدؿعوغيمميؽـماظؽػوءةمعـمسولمعلؿقىمسؾكمجددمعدربني$
 .األودطمواظشرقماظعربقيماظؾؾدانم․ؿؾػمصكماٌفـقيماظلالعيمسؾكماظصقػقني
مأطؿقبرم12ماالثـني%اظققممزفرمتؾؼكمأغفمسؾداظرحقؿموضول ماظدوموداالهمعـلؼمزسرورمعـرلمعـمبرضقي$

ماىفقدمسؾكماظصقػقنيمظـؼوبيمواظؿؼدؼرماظشؽرمصقفوموجفماظعربك،مواظقرـماالودطماظشرقمصكمظؾصقػقني
 .صقفوماٌشورطنيموعلوسدةماظدورةمتـظقؿمصكمبذظًماظؿك
متعزؼزمررؼؼمسؾكمعفؿيمخطقةمؼعؿدلماظققممػذامأنمبرضقؿفمصكمأطدمزسرورمعـرلمانمإماظرحقؿمسؾدموأذور
ماىدؼدةماًدلاتمػذهمودؿؿؽـماظعربقي،مواظؾؾدانمعصرممواالسالعقنيمظؾصقػقنيمـقياٌفماظلالعي
مضطوعمماظعوعؾنيموقعمأسضوئفوموؼيممىفقدػومغقسقيمإضوصيمتؼدؼؿمعـماظصقػقنيمغؼوبوت
 .واإلسالمماظصقوصي



 

مسدممأنموأطدتماٌعؾقعوتمتداولمؼيحرمضوغقنمإصدارمبلرسيمتقصقوتفومماظؿقؽقؿمىـيمروظؾًمطؿو
 .اٌفينمواألداءماظصقػلماظعؿؾمسؾكمدؾؾقومؼمثرموجقده

مطؾورمألحدمدـقؼوماظـؼوبيممتـقفومطوغًماظيتماظؿؼدؼرؼيماىوئزةمسقدةمضرورةمسؾكماالتػوقممتمطؿوم
 .ػقؽؾمحلـنيم‣ؿدماظؽؾرلماظصقػلمظؾؽوتىمعرهمألولماظـؼوبيمعـقؿفوماظيتموماظصقػقني

  قكؽٝب اىكٞع اىعِٝ زكبً ٗ خؼفؽ ٕهبً اىؿٍٞيني ثاضفبء األٍِ زٌٖٝ ثالؽ

مصقفمتؿفؿمصودقمغؾقؾماٌلؿشورماظعوممظؾـوئىمبؾالغ$م2015-10-24%اظلؾًمؼقمماظصقػقنيمغؼوبيمتؼدعًم
ماألربعوءمؼقعلمسؾقفؿوماظؼؾضمبعدمضلرؼوماظلقدماظدؼـموحلوممجعػرمػشومماظزعقؾنيمبنخػوءماألعـمضقات

ماظـؼوبيمإخطورمأوماظزعقؾنيمسـماظػقريماإلصراجمبضرورةمبالشفومماظـؼوبيموروظؾً..مموضقنياٌمواًؿقس
ماظـؼوبيمحضقرمؼؿلـكمحؿكماظعوعفماظـقوبيمسؾكمسرضفؿوموعقعودماظقفؿو،ماٌـلقبفمواظؿفؿماحؿفوزػؿوممبؽون
مععفؿو مبوضؿقوممضوعًموماظزعقؾنيمسؾكماظؼؾضمأظؼًماألعـمضقاتمأنمإمبالشفومماظـؼوبيمواذورت.

معـم69ماٌودةمو وظػمشلؿو،مضلرؼًومإخػوءًامؼعدماظذىماألعرم،مععؾقممشرلمٌؽونماضؿقودػؿومومتمعـزظقفؿو،
ماىـوئقي،ماإلجراءاتمضوغقنمعـم36ماٌودةموطذظؽمماظصقػقني،مغؼوبيمبوغشوءم1970مظلـيم76مرضؿماظؼوغقن
 .ماظددؿقرمعـم54مواٌودة

 اىًٞ٘ ادلًؽٛ يف اىؿٍالء ٞخقُ ز٘ه اىًسفٞني ّقبثخ ثٞبُ

مسؾكموذددتم،«اظققمماٌصري»مجرؼدةمماظزعالءموعصوحلمحؼققمسؾكمحرصفوماظصقػقنيمغؼوبيمأطدت
مطؿو..مزعقؾمأيمضدمتؿكذمأنمميؽـمتعلػقيمإجراءاتمأيمورصضفومحؼقضفؿمسـمبوظدصوعماظؽوعؾماظؿزاعفو
ماظيتماٌـودؾيماظعؿؾموبقؽيماظؿعوضدؼيماظعالضيمادؿؼرارمسؾكمبوظعؿؾماالظؿزاممظضرورةماٌمدليماظـؼوبيمدسً
 .عفؿؿفمأداءمظفموتلفؾمحؼقضفمطوصيمظؾصقػلمتؽػؾ
مبؼوغقنماظؽوعؾماظؿزاعفومعـماظـؼوبيمععماظؿػووضمعـمجقظيمبعدماٌمدليمسـفمأسؾـًمعوماظـؼوبيموتـؿـ
ماٌشوطؾمغفوءالمدسقتفومتـؿـمطؿومعـفؿمأيم‟ؼمصصؾمضراراتما‡وذموسدمماظزعالءمحؼققموضؿونماظعؿؾ
ماظعوظؼنيماظزعالءمعشوطؾميؾممتفقداماٌمدليمعـمصصؾفؿممتماظذؼـماظزعالءمحؼققم‡صمواظيتماظعوظؼي
ماظـؼوبيمجداولمماٌمدليمعـمجددمزعالءمضقدمبقضػماظلوبؼماظؼرارمعـوضشيموإسودة معـمإرورم..
مبنرورمظؾكروجمجفقدػومدؿقاصؾمأغفومياظـؼوبموتمطد.مواٌمدليماظـؼوبيمبنيماٌؿؾودظيمواالظؿزاعوتمايؼقق
 اظققممبوٌصريماظزعالءمقعمحؼققمؼضؿـمسوم

 :عوؼؾلمسؾكماظـؼوبيموأطدت
ماٌعؿؿدةماظعؼقدمحلىمواٌمدلي،ماظصقػقنيمبنيماظؿعوضدمبؾـقدماظؽوعؾمظالظؿزامماٌمدليمدسقةم-1

ماظعؿؾمظؼوغقنمتـػقذامليبوٌمدمظؾعؿؾماظؽوعؾموضؿفؿمظؿكصقصماظصقػقنيمودسقةماظصقػقني،مغؼوبيمظدى
مصذلةمخاللمطالعقيمأومجوغؾقيمععوركمأيمظقضػماظطرصنيماظـؼوبيمتدسقمطؿوماٌمدلي،مععماٌقضعيمواظعؼقد
مإذعولمهوولماشلقؼيم•فقظيمأررافمدخقلمععمخوصيماظزعالء،ممبصوحلماإلضرارمذلغفومعـماظؿػووض

 
 
 

 

ماظعوٌكماألدؼىموماظؽؾرلماظصقػلماظؽوتىم،ماظـؼوبيم•ؾسموأسضوءمضالشم قكماظصقػقنيمغؼقىمغعك
م70%اظـــمؼـوػزمسؿرمسـم،$م18/10/2015األحدم%مؼقممصؾوحماٌـقيمواصؿفماظذيم،ماظغقطوغكمول مسوعًو،$
مغؾقاًلمصوردًومعـفوماألطدلماىوغىمضضلمرقؼؾيمسطوءمرحؾيمبعد ماظرائعمبلدؾقبفم ماىالظي،مصوحؾيمالطبمم
مصـقيمأسؿولمامهقظًماظؿكموعمظػوتف،مطؿوبوتفمعـماظعدؼدمماٌصرؼني،مأحقالمسـمظؾؿعؾرلمضؾؿفمودكر
مزعالئفم‣ؾيمأطلؾؿفمرائعي،مإغلوغقيمبصػوتماظراحؾماظػؼقدممتؿعمطؿوماٌشوػدؼـ،موجدانمصكمأثرت

 .وتالعذتف
مضضكمواظيتماظـؼوصقيماظصقوصيمخوصيماظصقوصي،مرعقزمأػؿمعـمواحدامدقؾؼكماظغقطوغلمأنماظـؼوبيموأطدتم

مصققػيموأدسماظققممأخؾورممبمدليماظصقػلماظعؿؾمموتدرجموتطقؼرػو،مخدعؿفوممسؿرهمعشقار
 .واٌػؽرؼـمواظشعراءماظؽؿوبمعـماظعدؼدمخالشلومعـموضدمم،«األدبمأخؾور»
مومبوماٌلؿـرل،مبػؽرهمواظصقوصيمدباألمتورؼخممعضقؽيمسالعيمدقظؾماظغقطوغلمأنماظـؼوبيمأطدتمطؿوم

ماظؼصرلةمواظؼصيماٌؼولم•ولمإثراءممطؾرلمبدورمدوػؿمطؿومعؿؿقزة،مأسؿولمعـماظعربقيمظؾؿؽؿؾيمضدعف
 .صرؼدمأدبلمبندؾقبمواظرواؼي،
مأسؿوظفمغـلكمأنمميؽـموالموأعؿف،مورـفمظؼضوؼوموا‥وزمواألدب،ماظصقوصيمبنيماظؽؾرلماظػؼقدمعمظؼد

 .اظقرـقيموعقاضػفماٌؿؿقزة،
م•ؾيمهرؼرمرئقليماىـديمعوجدةماظزعقؾيموزوجؿفماظؽؾرلماظراحؾمألدرةمسزائفومخوظصماظـؼوبيموضدعًم

 .ماألدؾؼماظدؼـمسالء
م،مو‣ؾقفموتالعقذهمأصدضوئفمودوئرم،موذوؼفمأدرتفموأشلؿم،مجـوتفمصلقحموأدؽـفماظؽؾرل،ماظػؼقدماهللمرحؿ
مواظلؾقان.ماظصدل

 5107 ىؼبً اىًسفٜ اىزف٘  ٍكبثقخ ٝؼزَع ّزٞدخ رليف اىْقبثخ

ماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسماسؿؿد ماظصقػلماظؿػققمعلوبؼيمغؿقفيماظصقػقني،مغؼقىمضالشم قلمبرئوديم
م،$20/10/2015ماظـالثوء%بوٌلوبؼيماظؿقؽقؿمىـيمأسضوءمععماجؿؿوسفمبعدم،$2015%مظعومماًوصيمواىقائز
 .اٌفـقيماٌالحظوتمعـمظعدؼدامسلؾماظذىمتؼرؼرػؿمخالظفموضدعقا
مأوصً مسؿؾقيمارتؾوطموماظصقػلماظعؿؾمصـقنمطوصفممتدرؼؾقيمدوراتمسؼدمبضرورةماظؿقؽقؿمىـيم
مبلضلومماالػؿؿومموماظعربقيماظؾغيمعلؿقىمسؾكموايػوزمعؿكصصي،مومغقسقيمبدوراتماظعؿؾمماظذلضل
ماألصرعمهدؼدمظؿعقدماٌلوبؼيمالئقيمعقادميعراجعموم،ماٌلوبؼيمماٌشورطيمعلؿقىموتقدقعم،ماٌراجعي
مظؿصػقيماظصقػقنيمعـمىـيمضقومموم،ماظصقػلماظعؿؾممايوظقيماظؿطقراتمععمؼؿؿوذلممبوماٌشورطي
 .مصرعمطؾمماظالئقفمهددهمٌومرؾؼومتصـقػفومومظؾؿلوبؼيماٌؿؼدعيماألسؿول
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ماظؿدرؼىمصذلةمرقالمبذظًماظؿكمواىفقدمظؾدورةمادؿضوصؿفومسؾكماظـؼوبيماماظشؽرماٌشورطقنمووجف
 .اظـؼوبيممبؼر

 اىربدلبّٞخ االّزطبثبد دلزبثؼخ  اىًسفٞني ثْقبثخ ػَيٞبد غؽفخ

مجرتمواظؿكم،2015مظعومماظدلٌوغقيماالغؿكوبوتمٌؿوبعيمسؿؾقوتمشرصيمتشؽقؾماظصقػقنيمغؼوبيمضررتممم
ماظزعالءمذؽووىمؼكظؿؾم،$2015مأطؿقبرم19م،18%مواالثـنيماألحد،مؼقعلماظؾالدمداخؾمعـفوماألوماىقظي
متغطقيمخاللمسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومعضوؼؼوتمأوماغؿفوطوتمأيمسـماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماٌؿوبعني
 .االغؿكوبوت
ماظـؼوبيممبفؾسمأسضوءمسؾقفومؼشرفماظعؿؾقوتمشرصيمأنماظـؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح
ماظؿكماظعؼؾوتمتذظقؾمسؾكمظؾعؿؾماٌلؽقظنيمععمواظؿقاصؾماالغؿكوبوت،مصذلةمرقالماظؾالشوتمتؾؼكمؼؿقظقن
 .سؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماظزعالء،متقاجف
ماظعؿؾقيمأثـوءماظصقػقنيماظزعالءمعفؿيمتلفقؾماالغؿكوبوت،مسـماٌلؽقظنيمطوصيماظعومماظلؽرترلموغوذد

مدؾطيمتـظقؿموماظصقػقنيمغؼوبيموضوغقغكماٌصرى،مظؾددؿقرمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماالغؿكوبقي
مأومسؾقفؿمؼعؿدىمذكصمأيمضدماظعوعيمظؾـقوبيمبالشوتمبؿؼدؼؿماظصقػقنيماظزعالءمغوذدمطؿوماظصقوصي،
 .اظصقوصيمتـظقؿمبشلنم1996مظلـيم96مرضؿمضوغقنممعـ$م12%مظؾؿودةمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمميـعفؿ

 ٌٖػَي أظاء ٍِ مبْؼٌٖ اىؿٍالء ٍِ ننبٗٙ رزيقٚ اىًسفٞني ّقبثخ ػَيٞبد غؽفخ

ماظزعالءمعـماظشؽووىمبعضم2015مأطؿقبرم18ماألحدمؼقممصؾوحماظصقػقني،مبـؼوبيماظعؿؾقوتمشرصيمتؾؼً
موسدممسؿؾفؿمأداءمعـممبـعفؿماألومعرحؾؿفومصكماظدلٌوغقيماالغؿكوبوتمبؿغطقيماٌؽؾػنيماظصقػقني
ممغؿكوبوتظالماظعؾقوماظؾفـيمعـمتصورؼحمسؾكمحصقشلؿمرشؿماظؾفونمداخؾمبوظؿصقؼرمشلؿماظلؿوح محقٌ..
مأدقانم‣وصظيمصكماظزعالءمبعضمعـمذؽقىماظـؼوبيمتؾؼً $م90%ماظؾفـيمصكمسؿؾفؿمأداءمعـممبـعفؿم
ماظعطورمعصطػكماظشفقدمعدرديمىـيمدخقلمعـماظزعالءمعـعموطذاماالبؿدائقي،"محلوغنيمرجى"ممبدردي
 .اٌـقوم‣وصظيمعغوشيممبدؼـي
مظالغؿكوبوتماظعؾقوماظؾفـيمصكمبوٌلؽقظنيماالتصولممتماغفماظـؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح
 .االغؿكوبوتمتغطقيمصكمسؿؾفؿمأداءمعـماظزعالءمظؿؿؽني
موتؾؼكماظدلٌوغقي،ماالغؿكوبوتمٌؿوبعيماظـؼوبيممبؼرمسؿؾقوتمشرصيمذؽؾًماظـؼوبيمأنمسؾداظرحقؿموأضوف
مسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومعضوؼؼوتمأوماغؿفوطوتمأيمسـماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماٌؿوبعنيماظزعالءمذؽووى
 .االغؿكوبوتمتغطقيمخالل
مإماالغؿكوبقي،مواظؾفونماظداخؾقيموزارةمماٌلموظنيمقعماظصقػقنيمغؼوبيمغوذدتمجفؿفو،معـ

 .بفماٌؽؾػنيمسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومشلؿماظؿعرضموسدمماظزعالء،معفؿيمتلفقؾ
 اىغٞٓبّٚ مجبه رْؼٚ اىًسفٞني ّقبثخ



 

مسدممأنموأطدتماٌعؾقعوتمتداولمؼيحرمضوغقنمإصدارمبلرسيمتقصقوتفومماظؿقؽقؿمىـيمروظؾًمطؿو
 .اٌفينمواألداءماظصقػلماظعؿؾمسؾكمدؾؾقومؼمثرموجقده

مطؾورمألحدمدـقؼوماظـؼوبيممتـقفومطوغًماظيتماظؿؼدؼرؼيماىوئزةمسقدةمضرورةمسؾكماالتػوقممتمطؿوم
 .ػقؽؾمحلـنيم‣ؿدماظؽؾرلماظصقػلمظؾؽوتىمعرهمألولماظـؼوبيمعـقؿفوماظيتموماظصقػقني

  قكؽٝب اىكٞع اىعِٝ زكبً ٗ خؼفؽ ٕهبً اىؿٍٞيني ثاضفبء األٍِ زٌٖٝ ثالؽ

مصقفمتؿفؿمصودقمغؾقؾماٌلؿشورماظعوممظؾـوئىمبؾالغ$م2015-10-24%اظلؾًمؼقمماظصقػقنيمغؼوبيمتؼدعًم
ماألربعوءمؼقعلمسؾقفؿوماظؼؾضمبعدمضلرؼوماظلقدماظدؼـموحلوممجعػرمػشومماظزعقؾنيمبنخػوءماألعـمضقات

ماظـؼوبيمإخطورمأوماظزعقؾنيمسـماظػقريماإلصراجمبضرورةمبالشفومماظـؼوبيموروظؾً..مموضقنياٌمواًؿقس
ماظـؼوبيمحضقرمؼؿلـكمحؿكماظعوعفماظـقوبيمسؾكمسرضفؿوموعقعودماظقفؿو،ماٌـلقبفمواظؿفؿماحؿفوزػؿوممبؽون
مععفؿو مبوضؿقوممضوعًموماظزعقؾنيمسؾكماظؼؾضمأظؼًماألعـمضقاتمأنمإمبالشفومماظـؼوبيمواذورت.

معـم69ماٌودةمو وظػمشلؿو،مضلرؼًومإخػوءًامؼعدماظذىماألعرم،مععؾقممشرلمٌؽونماضؿقودػؿومومتمعـزظقفؿو،
ماىـوئقي،ماإلجراءاتمضوغقنمعـم36ماٌودةموطذظؽمماظصقػقني،مغؼوبيمبوغشوءم1970مظلـيم76مرضؿماظؼوغقن
 .ماظددؿقرمعـم54مواٌودة

 اىًٞ٘ ادلًؽٛ يف اىؿٍالء ٞخقُ ز٘ه اىًسفٞني ّقبثخ ثٞبُ

مسؾكموذددتم،«اظققمماٌصري»مجرؼدةمماظزعالءموعصوحلمحؼققمسؾكمحرصفوماظصقػقنيمغؼوبيمأطدت
مطؿو..مزعقؾمأيمضدمتؿكذمأنمميؽـمتعلػقيمإجراءاتمأيمورصضفومحؼقضفؿمسـمبوظدصوعماظؽوعؾماظؿزاعفو
ماظيتماٌـودؾيماظعؿؾموبقؽيماظؿعوضدؼيماظعالضيمادؿؼرارمسؾكمبوظعؿؾماالظؿزاممظضرورةماٌمدليماظـؼوبيمدسً
 .عفؿؿفمأداءمظفموتلفؾمحؼقضفمطوصيمظؾصقػلمتؽػؾ
مبؼوغقنماظؽوعؾماظؿزاعفومعـماظـؼوبيمععماظؿػووضمعـمجقظيمبعدماٌمدليمسـفمأسؾـًمعوماظـؼوبيموتـؿـ
ماٌشوطؾمغفوءالمدسقتفومتـؿـمطؿومعـفؿمأيم‟ؼمصصؾمضراراتما‡وذموسدمماظزعالءمحؼققموضؿونماظعؿؾ
ماظعوظؼنيماظزعالءمعشوطؾميؾممتفقداماٌمدليمعـمصصؾفؿممتماظذؼـماظزعالءمحؼققم‡صمواظيتماظعوظؼي
ماظـؼوبيمجداولمماٌمدليمعـمجددمزعالءمضقدمبقضػماظلوبؼماظؼرارمعـوضشيموإسودة معـمإرورم..
مبنرورمظؾكروجمجفقدػومدؿقاصؾمأغفومياظـؼوبموتمطد.مواٌمدليماظـؼوبيمبنيماٌؿؾودظيمواالظؿزاعوتمايؼقق
 اظققممبوٌصريماظزعالءمقعمحؼققمؼضؿـمسوم

 :عوؼؾلمسؾكماظـؼوبيموأطدت
ماٌعؿؿدةماظعؼقدمحلىمواٌمدلي،ماظصقػقنيمبنيماظؿعوضدمبؾـقدماظؽوعؾمظالظؿزامماٌمدليمدسقةم-1

ماظعؿؾمظؼوغقنمتـػقذامليبوٌمدمظؾعؿؾماظؽوعؾموضؿفؿمظؿكصقصماظصقػقنيمودسقةماظصقػقني،مغؼوبيمظدى
مصذلةمخاللمطالعقيمأومجوغؾقيمععوركمأيمظقضػماظطرصنيماظـؼوبيمتدسقمطؿوماٌمدلي،مععماٌقضعيمواظعؼقد
مإذعولمهوولماشلقؼيم•فقظيمأررافمدخقلمععمخوصيماظزعالء،ممبصوحلماإلضرارمذلغفومعـماظؿػووض
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ماظعوٌكماألدؼىموماظؽؾرلماظصقػلماظؽوتىم،ماظـؼوبيم•ؾسموأسضوءمضالشم قكماظصقػقنيمغؼقىمغعك
م70%اظـــمؼـوػزمسؿرمسـم،$م18/10/2015األحدم%مؼقممصؾوحماٌـقيمواصؿفماظذيم،ماظغقطوغكمول مسوعًو،$
مغؾقاًلمصوردًومعـفوماألطدلماىوغىمضضلمرقؼؾيمسطوءمرحؾيمبعد ماظرائعمبلدؾقبفم ماىالظي،مصوحؾيمالطبمم
مصـقيمأسؿولمامهقظًماظؿكموعمظػوتف،مطؿوبوتفمعـماظعدؼدمماٌصرؼني،مأحقالمسـمظؾؿعؾرلمضؾؿفمودكر
مزعالئفم‣ؾيمأطلؾؿفمرائعي،مإغلوغقيمبصػوتماظراحؾماظػؼقدممتؿعمطؿوماٌشوػدؼـ،موجدانمصكمأثرت

 .وتالعذتف
مضضكمواظيتماظـؼوصقيماظصقوصيمخوصيماظصقوصي،مرعقزمأػؿمعـمواحدامدقؾؼكماظغقطوغلمأنماظـؼوبيموأطدتم

مصققػيموأدسماظققممأخؾورممبمدليماظصقػلماظعؿؾمموتدرجموتطقؼرػو،مخدعؿفوممسؿرهمعشقار
 .واٌػؽرؼـمواظشعراءماظؽؿوبمعـماظعدؼدمخالشلومعـموضدمم،«األدبمأخؾور»
مومبوماٌلؿـرل،مبػؽرهمواظصقوصيمدباألمتورؼخممعضقؽيمسالعيمدقظؾماظغقطوغلمأنماظـؼوبيمأطدتمطؿوم

ماظؼصرلةمواظؼصيماٌؼولم•ولمإثراءممطؾرلمبدورمدوػؿمطؿومعؿؿقزة،مأسؿولمعـماظعربقيمظؾؿؽؿؾيمضدعف
 .صرؼدمأدبلمبندؾقبمواظرواؼي،
مأسؿوظفمغـلكمأنمميؽـموالموأعؿف،مورـفمظؼضوؼوموا‥وزمواألدب،ماظصقوصيمبنيماظؽؾرلماظػؼقدمعمظؼد

 .اظقرـقيموعقاضػفماٌؿؿقزة،
م•ؾيمهرؼرمرئقليماىـديمعوجدةماظزعقؾيموزوجؿفماظؽؾرلماظراحؾمألدرةمسزائفومخوظصماظـؼوبيموضدعًم

 .ماألدؾؼماظدؼـمسالء
م،مو‣ؾقفموتالعقذهمأصدضوئفمودوئرم،موذوؼفمأدرتفموأشلؿم،مجـوتفمصلقحموأدؽـفماظؽؾرل،ماظػؼقدماهللمرحؿ
مواظلؾقان.ماظصدل

 5107 ىؼبً اىًسفٜ اىزف٘  ٍكبثقخ ٝؼزَع ّزٞدخ رليف اىْقبثخ

ماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسماسؿؿد ماظصقػلماظؿػققمعلوبؼيمغؿقفيماظصقػقني،مغؼقىمضالشم قلمبرئوديم
م،$20/10/2015ماظـالثوء%بوٌلوبؼيماظؿقؽقؿمىـيمأسضوءمععماجؿؿوسفمبعدم،$2015%مظعومماًوصيمواىقائز
 .اٌفـقيماٌالحظوتمعـمظعدؼدامسلؾماظذىمتؼرؼرػؿمخالظفموضدعقا
مأوصً مسؿؾقيمارتؾوطموماظصقػلماظعؿؾمصـقنمطوصفممتدرؼؾقيمدوراتمسؼدمبضرورةماظؿقؽقؿمىـيم
مبلضلومماالػؿؿومموماظعربقيماظؾغيمعلؿقىمسؾكموايػوزمعؿكصصي،مومغقسقيمبدوراتماظعؿؾمماظذلضل
ماألصرعمهدؼدمظؿعقدماٌلوبؼيمالئقيمعقادميعراجعموم،ماٌلوبؼيمماٌشورطيمعلؿقىموتقدقعم،ماٌراجعي
مظؿصػقيماظصقػقنيمعـمىـيمضقومموم،ماظصقػلماظعؿؾممايوظقيماظؿطقراتمععمؼؿؿوذلممبوماٌشورطي
 .مصرعمطؾمماظالئقفمهددهمٌومرؾؼومتصـقػفومومظؾؿلوبؼيماٌؿؼدعيماألسؿول
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مواٌلؿقعماٌرئلماإلسالممصـوسيمشرصيمضرارمععمتضوعـفوم$2/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمأسؾـً
 .اظغرصيمأسضوءماظؼـقاتمعـمأيمماظزعوظؽمغوديمرئقسمادؿضوصيم‟ظر

مغشرموعـعماظزعوظؽ،مغوديمرئقسمصقفومؼشوركمأومؼـظؿفومعممتراتمأيمٌؼورعيمأسضوءػوماظـؼوبيمودسً
 .بفمؼدظلمتصرؼحمأيمأومصقرتفمأومازلف

 ضـقاتم•ؿقسيمتؿكذػومإجراءاتمأليموتضوعـفوماظزعالءم‟ؼموووزمأليمرصضفومسؾكماظـؼوبيموأطدت

CBC اظزعوظؽمرئقسمضدماظغرصيمأسضوءمعـمضـقاتمأيمأو . 

متصر وتمصفرتفوماظيتماألزعيمخاللماظصقػقنيمغؼوبيمععمتضوعـفومأسؾـًمضدماإلسالممصـوسيمشرصيموطوغً
مععماتلوضوماظـؼوبيمضرارموؼلتل.مماظرؼوضقنيماظـؼودمورابطيمبوظـؼوبيمأسضوءمسؾكموتففؿفماظـوديمظرئقسمدوبؼي
م‡ؾؾؿفموعومواظصقػقنيماالسالعقنيمسؾكمظؾففقمماظزعوظؽمرئقسمسقدةمععمخوصيمواظـوبؿيماظلوبؼيمقاضػفوع

 .الئؼيمشرلمأظػوزمعـمظؼوءاتف

مظفمتقجقففمؼؿؿمعـمرؾقعيمأومورؾقعؿف،مضقتفمماذؿطمعفؿوماظؾـوءماظـؼدمأنمسؾكماظصقػقنيمغؼوبيموذددت
مووضػماإلسالعل،ماألداءمظضؾطماظطرؼؼمأنمسؾكماظـؼوبيمتمطدو..مموايرؼيماظعداظيمدوظيمظؾـوءماظلؾقؾمػق

مظؾؿقارـني،ماظشكصقيمايقوةممواًقضماظلؾوبميؿالتمواظؿصديماإلسالعقي،ماظلوحيمسؾكماالغػالت
متؼػمواظيتماإلسالعل،ما:ولمتـظؿماظيتماظؿشرؼعوتمإصدارمسدلمإالمؼؽقنمظـماًوصي،متلفقالتفؿموغشر
مواإلسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتمظقضعماظقرـقيماظؾفـيماغؿفوءمرشؿمإصدارػومؾتعطقموراءم•فقظيمجفوت
 .ذفقرمثالثيمعـمأطـرمعـذمعـفو

مطوغًمعفؿوماظؾـوءماظـؼدمتؿقؿؾمدؾطيمسدلمإالمؼلتلمظـمعلؽقلمإلسالمماظطرؼؼمإنمسؾكماظـؼوبيموأطدت
ماظصقوصيمسؿؾمتـظؿماظيتمقاغنيواظؼماظؼقاسدمووضعماظعوعي،مايرؼوتموإرالقماظعومما:ولموهرؼرمضقتف،

متـظقؿمضقاغنيموإصدارمعـوضشيمظلرسيموايؽقعيماظرئقسمتدسقماظصقػقنيمغؼوبيمصننموظذظؽمواإلسالم
مؼلتلمواظيتماالسالعقنيمغؼوبيمتلدقسمضوغقنمسؾكماٌقاصؼيمظلرسيمايؽقعيمتدسقمطؿو.مواإلسالمماظصقوصي
 . اإلسالعلمؼؾايممظؾعوعؾنيمذرفمعقـوقمصقوشيمعفوعفومرأسمسؾك

متضؾطفوموضقاغنيمعلؽقظقيمبدونمحرؼيموال..ممحرؼيمبالمإسالممالمأغفمعـماظـوبًمعقضػفومسؾكماظـؼوبيموأطدت
م. االسالعلما:ولموتضؾط

 ادلٓج٘ػخ اجلؽٝعح ئيعاؼ ٗقؽػخ اىزك٘ٝخ مبؼبٝري ىالىزؿاً اىزسؽٝؽ ئظاؼح رعػ٘ "اىًسفٞني"

ممتماظيتماظؿلقؼيممبعوؼرلمظالظؿزامماظؿقرؼرمجرؼدةمدارةإم$3/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمدسً
مزؾممخوصيمانوزػومودرسيماظـؼوبي،مماظؿػووضموصدمععممتًماظيتماظؾؼوءاتمخاللمسؾقفوماالتػوق
 .اىرؼدةمداخؾمأررافمجوغىمعـماٌلؿؿرةماٌؿورؾي

 
 
 

 

ماظطرصنيمبنيمايؽؿمػقماظعؿؾمضوغقنمأنمؼوبياظـموتمطد.ماظزعالءممبصوحلمؼضرممبومحؾفو،موتعطقؾماألزعي
م‣ووظيمأيمأومتعلػقيمإجراءاتمأؼيمعقاجفيمماظزعالءمىؿقعمدسؿفومدؿقاصؾموأغفوماًالف،محوظيم

 .حؼقضفؿمعـمظالغؿؼوص
معـمتعذلضفومعومعقاجفيمم«اظققمماٌصري»مٌمدليمدسؿفومسؾكماظؽوعؾمحرصفومسـماظـؼوبيمأسربًم-2

ماظـؼوبيمتمطدمطؿوموايرؼوت،مايؼققمسـمظؾدصوعمحرمطؿـدلمدورػومادؿؿرارمؾكسموحرصفومسؼؾوت،
مواظؿكماظغرل،مظدىمسقائدػوموهصقؾماظؽوعؾيمحؼقضفومسؾكمظؾقصقلمخطقاتفومطؾممظؾؿمدليمعلوغدتفو
ماٌصريمإدارةمسـفمطشػًمٌومرؾؼوم-مايوظقي،ماٌوظقيماألزعيمأدؾوبمأحدمددادػومسـماالعؿـوعمطون
م-ؿػووضاظمخالل ميؼققمتفدؼد′اممتـؾموبوتًمعمدليمعـمأطـرممتؽررتماظيتماظظوػرةموػلم

 .وعصويفؿماظصقػقني
معلؿقؼوتفومسؾكماظصقػقيماٌمدلوتمحصقلمررقمظؾقٌمعؾودرةمظؿؾينمادؿعدادػوماظـؼوبيموأطدت
متلطقدًاملتلؼمهرطفومأنماظـؼوبيموترىمواإلسالغل،ماظصقػلماظلققمالحؿؽورماىورؼيماجملووالتموعقاجفي
معـمسدد′امتقاجفمبوتًماظؿكماظصقوصيموصـوسيماظصقػقنيموحؼققماٌفـيموؼيمماألصقؾمظدورػو
 .واالضؿصودؼيماٌفـقيماظؿقدؼوتمأصعى

مغػلفماظقضًممميـعفومالمػذامظؽـماظصقػقني،محؼققموؼيمػقماألدودلمدورػومأنماظـؼوبيموأوضقً
ماظلقق،مزروفمودطماالدؿؿرارمسؾكموضدرتفوماظصقػقيماٌمدلوتمادؿؼرارمسؾكمظؾقػوزماظعؿؾمعـ

مبوحؿؽوراتمخـؼفوم‣ووالتمأوماظظفقرممعال‣فومبدأتماظيتماالحؿؽوراتمعـماظصقوصيمصـوسيمووؼي
 تؾعوتفوماظصقػققنمؼؿقؿؾمطورثيمإ.متمديمضدموإسالغقيمعوظقي

مأومضدػؿمظؾؿعلػموظي‣ومأيمعـمأبـوئفومظؽؾموحصـمبقًمدؿظؾمإغفوماظصقػقنيمغؼوبيموأسؾـً
ممواظؼراءما:ؿؿعمحؼمسؾكمو وصظماظصـوسيم ؿلمدرعمأؼض′ومدؿؾؼكمطؿومحؼقضفؿ،معـماالغؿؼوص
موحؼققماظصقوصيمحرؼيموضؿونماظعؿؾ،مصرصمعـماٌزؼدمخؾؼمسؾكمضودرموعؿـقعمعـػؿحمإسالعلمودط

 .اٌعرصيمماظؼورئموحؼماظصقػقني،
  ًٍٓفٚ زلَ٘ظ اىؿٍٞو فبءثاض اىعاضيٞخ ٌٖٝز اىؼبً ىيْبئت ثالؽ

مسـمبوٌلؽقظقيماظداخؾقيموزارةمتؿفؿماظعوممظؾـوئىمبؾالغم$25/10/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمتؼدعً
مسصرمظـدنمإمدػرهمأثـوءموذظؽمضلرؼو،ماظـفورم„رؼدةماظصقػلمدعدمعصطػكم‣ؿقدماظزعقؾمإخػوء
 .ماطؿقبرم23ماىؿعي
مدػره،مخاللمععفماتصولمسؼىماىؿعيمسصرمإخؿػوئفمحقلماظزعقؾ،مزوجيمعـمذؽقىماظـؼوبيموتؾؼً
م.مإخػوئفمعؽونمسـمبوظؽشػموروظؾًماظشكصقيمدالعؿفمسـماٌلؽقظقيمايؽقعقيماىفوتمصقفمؾً
م
 80
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مواٌلؿقعماٌرئلماإلسالممصـوسيمشرصيمضرارمععمتضوعـفوم$2/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمأسؾـً
 .اظغرصيمأسضوءماظؼـقاتمعـمأيمماظزعوظؽمغوديمرئقسمادؿضوصيم‟ظر

مغشرموعـعماظزعوظؽ،مغوديمرئقسمصقفومؼشوركمأومؼـظؿفومعممتراتمأيمٌؼورعيمأسضوءػوماظـؼوبيمودسً
 .بفمؼدظلمتصرؼحمأيمأومصقرتفمأومازلف

 ضـقاتم•ؿقسيمتؿكذػومإجراءاتمأليموتضوعـفوماظزعالءم‟ؼموووزمأليمرصضفومسؾكماظـؼوبيموأطدت

CBC اظزعوظؽمرئقسمضدماظغرصيمأسضوءمعـمضـقاتمأيمأو . 

متصر وتمصفرتفوماظيتماألزعيمخاللماظصقػقنيمغؼوبيمععمتضوعـفومأسؾـًمضدماإلسالممصـوسيمشرصيموطوغً
مععماتلوضوماظـؼوبيمضرارموؼلتل.مماظرؼوضقنيماظـؼودمورابطيمبوظـؼوبيمأسضوءمسؾكموتففؿفماظـوديمظرئقسمدوبؼي
م‡ؾؾؿفموعومواظصقػقنيماالسالعقنيمسؾكمظؾففقمماظزعوظؽمرئقسمسقدةمععمخوصيمواظـوبؿيماظلوبؼيمقاضػفوع

 .الئؼيمشرلمأظػوزمعـمظؼوءاتف

مظفمتقجقففمؼؿؿمعـمرؾقعيمأومورؾقعؿف،مضقتفمماذؿطمعفؿوماظؾـوءماظـؼدمأنمسؾكماظصقػقنيمغؼوبيموذددت
مووضػماإلسالعل،ماألداءمظضؾطماظطرؼؼمأنمسؾكماظـؼوبيمتمطدو..مموايرؼيماظعداظيمدوظيمظؾـوءماظلؾقؾمػق

مظؾؿقارـني،ماظشكصقيمايقوةممواًقضماظلؾوبميؿالتمواظؿصديماإلسالعقي،ماظلوحيمسؾكماالغػالت
متؼػمواظيتماإلسالعل،ما:ولمتـظؿماظيتماظؿشرؼعوتمإصدارمسدلمإالمؼؽقنمظـماًوصي،متلفقالتفؿموغشر
مواإلسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتمظقضعماظقرـقيماظؾفـيماغؿفوءمرشؿمإصدارػومؾتعطقموراءم•فقظيمجفوت
 .ذفقرمثالثيمعـمأطـرمعـذمعـفو

مطوغًمعفؿوماظؾـوءماظـؼدمتؿقؿؾمدؾطيمسدلمإالمؼلتلمظـمعلؽقلمإلسالمماظطرؼؼمإنمسؾكماظـؼوبيموأطدت
ماظصقوصيمسؿؾمتـظؿماظيتمقاغنيواظؼماظؼقاسدمووضعماظعوعي،مايرؼوتموإرالقماظعومما:ولموهرؼرمضقتف،

متـظقؿمضقاغنيموإصدارمعـوضشيمظلرسيموايؽقعيماظرئقسمتدسقماظصقػقنيمغؼوبيمصننموظذظؽمواإلسالم
مؼلتلمواظيتماالسالعقنيمغؼوبيمتلدقسمضوغقنمسؾكماٌقاصؼيمظلرسيمايؽقعيمتدسقمطؿو.مواإلسالمماظصقوصي
 . اإلسالعلمؼؾايممظؾعوعؾنيمذرفمعقـوقمصقوشيمعفوعفومرأسمسؾك

متضؾطفوموضقاغنيمعلؽقظقيمبدونمحرؼيموال..ممحرؼيمبالمإسالممالمأغفمعـماظـوبًمعقضػفومسؾكماظـؼوبيموأطدت
م. االسالعلما:ولموتضؾط

 ادلٓج٘ػخ اجلؽٝعح ئيعاؼ ٗقؽػخ اىزك٘ٝخ مبؼبٝري ىالىزؿاً اىزسؽٝؽ ئظاؼح رعػ٘ "اىًسفٞني"

ممتماظيتماظؿلقؼيممبعوؼرلمظالظؿزامماظؿقرؼرمجرؼدةمدارةإم$3/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمدسً
مزؾممخوصيمانوزػومودرسيماظـؼوبي،مماظؿػووضموصدمععممتًماظيتماظؾؼوءاتمخاللمسؾقفوماالتػوق
 .اىرؼدةمداخؾمأررافمجوغىمعـماٌلؿؿرةماٌؿورؾي
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ماظدوظيمشلومتؿعرضماظيتماألخطورمععماٌقاجفيمررؼؼمأولمأنمسؾكمذددتماظـؼوبيمصننماإلرورمػذامو
مايضقرموإسودةماىوغؾقيماٌعوركمسؾكماظعوعيماٌصؾقيموإسالءماإلسالعلمظؾؿشفدماظؿؿودؽمإسودةماٌصرؼي
معـمبدالمتؽؾؾفماظيتماظؼققدمعـمهرؼرهمسدلمبـو،مياجملدضماألخطورمعقاجفيمماظقرينماإلسالممظدور
مأنماظرئقسمإلسؿؾورماألعر،موصؾمحؿكما:ؿؿعمتقاجفماظيتماألزعوتماىؿقعم ؿؾفومٌـصيمهقؼؾف
 .واالسالعقنيماظصقػقنيم‟ؼماالغؿفوطوتمتؿقاصؾمصقؿو..مظؾشعىمدقشؽقهموأغفمبؽورثي،مميرماإلسالم

متمطدمصنغفومواظصقػقنيماإلسالعقنيمعـمضطوعمؼرتؽؾفوماظيتمفووزاتظؾؿمرصضفومتعؾـمإذماظصقػقنيموغؼوبي
مدوظيمظؾـوءماظلؾقؾمػقمظفمتقجقففمؼؿؿمعـمرؾقعيمأومورؾقعؿف،مضقتفمماذؿطمعفؿوماظؾـوءماظـؼدمأنمسؾك
ماظلوحيمسؾكماالغػالتمووضػماإلسالعل،ماألداءمظضؾطماظطرؼؼمأنمسؾكماظـؼوبيموتمطد..موايرؼيماظعداظي
متلفقالتفؿموغشرمظؾؿقارـني،ماظشكصقيمايقوةممواًقضماظلؾوبميؿالتمواظؿصديم،اإلسالعقي
م•فقظيمجفوتمتؼػمواظيتماإلسالعل،ما:ولمتـظؿماظيتماظؿشرؼعوتمإصدارمسدلمإالمؼؽقنمظـماًوصي،
معـمأطـرمعـذمعـفومواإلسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتمظقضعماظقرـقيماظؾفـيماغؿفوءمرشؿمإصدارػومتعطقؾموراء
 .ذفقرمثالثي

ماظؿشرؼعوتمعـمظالغؿفوءمواإلسالعقيماظصقػقي،ماىؿوسيمبذظؿفوماظيتماٌضـقيماىفقدمإماظـؼوبيموأذورت
مبوظؼقاغنيمظؾكروجماظػعؾقيماإلجراءاتمبدأتماظذيماظقضًمومسوم،معـمأطـرمعدىمسؾكماظصقػقي
ماظددؿقر،مععمؼؿعورضمأغفمعـفوماػقيوم‟فٍمبوٌشروعماظذلبصمبدأمصؼدمظؾـقر،ماإلسالعلمظؾعؿؾماٌـظؿي

ماىؿوسيمسؾكمصننماٌؾؿؾليماألجقاءمػذهمزؾمومحقظف،م․ؿؾػيمواالسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمأنمأو
ماإلسالم،محرؼيمظضؿونمظألعومم†طقةمتؼقممأنماظصقػقنيمغؼوبيمعـفوماظؼؾىمومواإلسالعقي،ماظصقػقي
مععمظؾؿعوعؾمذوعؾيمخطيموضعمأجؾمعـمصقفماظػوسؾيمعـوصراظمطؾموعماالسالعلمظؾؿشفدماالسؿؾورموإسودة
 .بفومؼذلبصقنمعـمضدمععرطؿفومماٌصرؼيماظدوظيموعلوغدةموتعؼقداتف،مجقاغؾفمبؽؾمايوظلماٌقضػ

موحرؼيمواإلسالم،ماظصقوصيمتـظقؿمضقاغنيموإصدارمعـوضشيمظلرسيموايؽقعيماظرئقسماظـؼوبيمدسًمطؿو
مرأسمسؾكمؼلتلمواظيتماالسالعقني،مغؼوبيمتلدقسمضوغقنمإصدارمأػؿقيمكسؾمتشددمطؿو.ماٌعؾقعوتمتداول
مسؾكمجدؼدمعـماإلسالعلماٌشفدمضؾطمؼعقدماإلسالعلمايؼؾممظؾعوعؾنيمذرفمعقـوقمصقوشيمعفوعفو
 .واٌلؽقظقيمايرؼيمضقاسد

مبنرالقمإالمؼؽقنمظـماٌصرؼيمواظدوظيماٌصريماإلسالممظفمؼؿعرضماظذيماٌلزقمعـماًروجمبداؼيمإن
موعلؽقلمحرمإسالممأجؾمعـمٌفوعفو،موتصدؼفومواالسالعقيماظصقػقيماىؿوسيموتؽوتػماظعوعي،مايرؼوت
متفقىماظـؼوبيمصننموظذظؽموايرؼوت،مايؼققمسـماظدصوعمممبفوعفمواظؼقومماألخطورمعقاجفيمسؾكمضودر
ماظقرـمضضوؼومسـمدصوسومسوممإرورمسؾكمظالتػوقمععومؼؿفؿعقامأنماٌفينمبوظشلنماٌفؿؿنيم„ؿقع

   .حؼقضفؿمظؾفؿقعموؼضؿـمضضوؼوهمسـمؼداصعموعلؽقلمحرمإسالممموحؼفموحرؼؿفمواٌقارـ

 
 
 

 

ماظزعالءم‟ؼققمواظؿالسىمفسؾقماالتػوقممتمعومسؾكماالظؿػوفماىرؼدةمإدارةم‣ووالتمإنماظـؼوبيموأطدت
موػقماظزعالء،مععمإجراؤػوممتماظيتمظؾؿلقؼوتماٌـضؾطيمشرلماٌعوؼرلمسؾكمتصؿًمظـمواغفومضؾقشلو،مؼؿؿمظـ
موسقدةماظزعالءمحؼققمسؾكمحػوزومسؾقفماالتػوقممتمعوموادؿؽؿولمصقرا،متصقققفمضرورةمؼؼؿضلمعو

ماظذيماظدورمسؾكموايػوزماظصقػقيماظلققممعلوحؿفومبوحؿاللمشلومتلؿحمأجقاءممظؾصدورماىرؼدة
 . صدورػومصذلةمخاللمتمدؼفمطوغً

موووزمزؾممخوصي،ماظصققػيمإصدارمظعقدةمصقرامظؾؿدخؾمظؾصقوصيماألسؾكما:ؾسماظـؼوبيمودسً
 . وا:ؾسماظـؼوبيمععماظرزلقيماٌكورؾوتممظؾصدورمحددتفماظذيمظؾؿقسدمإدارتفو

محؼققمإلػدارمبوبومؼؽقنمأنمميؽـمالمعلؿؼؾمطؿـدلماظؿقرؼرمبؼوءمسؾكمحرصفومأنمسؾكماظـؼوبيموذددت
ماظؿلقؼيمماٌعؾؼيماألعقرمطؾميلؿماىرؼدةمإدارةماظـؼوبيموتدسق..مصقفوماٌؿورؾيمأومظؿعطقؾفوموالماظزعالء
مايؼققمأصقوبمبنيماظؿػرضيمأومواحد،مصقػلمحؼمإػدارموإنمسؾقف،ماالتػوقممتمعومسؾكمبـوءماظؼوئؿي
ممعؼؾقالمؼؽقنمظـمؿلووؼياٌ ممتمعومظؿـػقذمظؾلعلماألدؾقسقيماىرؼدةمهرؼرمإدارةماظـؼوبيمتدسقمطؿو..

 . سـفمظالدؿغـوءماظدصعمأوماظزعالءمعـمأيمحؼققمإػدارممررصومعـفؿمأيمؼؽقنموأالمععفؿمسؾقفؿماالتػوق

ماظزعالء،محؼققمإضرارممحلـيمغقاؼومعـمأبداهممبومظالظؿزامماىرؼدة،معوظؽمضرروممأطؿؾماظـؼوبيمودسً
معلؽقظقؿفمظؿقؿؾمتدسقهمطؿوماظعوعؾني،محؼققموعراسوة ماألعقرموحلؿماظـؼوبيمععماالتػوقمالدؿؽؿولم
   .سؾقفماالتػوقممتمعومتعطقؾم‣ووالتمأعومماألبقابموإشالقماٌعؾؼي

ماٌؼؾؾماالدؾقعماوائؾمروريءمإجؿؿوعمظعؼدماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمبوظـؼوبيماظؿػووضمىـيمودسً
م.‟ؾفوماىرؼدةماظؿزاممسدممحوظيممبرعؿفوماظؿقرؼرمصقػلمضضقيمٌـوضشي

  اىًسفٞخ احلؽٝبد ػِ ىيعفبع الخزَبع ٗاإلػالٍٞني اىنزبة ٗمجبؼ اىزسؽٝؽ ؼؤقبء رعػ٘ اىًسفٞني..

ماظصودرممماظصقػقنيمغؼوبيمأطدت ماظؼودرةمػلماٌلؽقظيمايرةماظصقوصيمأنم،م5102/11/9مبقوغفو
مظفمتؿعرضمصقؿوماٌصرؼيماظدوظيمععمتضوعـفوماظـؼوبيموأسؾـًمواٌقارـني،ماظقرـمضضوؼومسـماظدصوعمسؾك
مبويرؼوتمواٌفؿؿنيماظؽؿوبموطؾورماظؿقرؼرمرؤدوءماظـؼوبيمودسًمعـفو،ماظـقؾمتلؿفدفمػفؿيمعـ

ماظشرديمظؾففؿيمصدياظؿمطقػقيمٌـوضشيماظؼودم،ماألربعوءماظـؼوبيممبؼرمسوجؾمالجؿؿوعمواالسالعقي،ماظصقػقي
ماظضربوتمزؾممواٌلؽقظقيمايرؼيمضقاسدمسؾكماٌفـيمأوضوعموعـوضشيماٌصرؼي،ماظدوظيمشلومتؿعرضماظيت
موعروراماالسالم،مسؿؾمماظؿدخؾم‣ووظيمأومايرؼوت،مسؾكماٌػروضيماظؼققدمعـمبدء′امشلومتؿعرضماظيت

   .واالرتؾوكماظػقضكمؼعوغلماظذيماٌلزومماظداخؾلماإلسالعلمبوٌشفد

مأزعوتمعـماظقرـمظفمؼؿعرضمعومتقاجفمأنمميؽـمالموعؼقدة،موعلزوعيمحرةمشرلمصقوصيمأنماظـؼوبيموأسؾـً
مسدلمعصرمسؾكمايصورمإحؽوممتلؿفدفمشربقيم․ططوتمًدعيمخػقومدوراماظغربلماإلسالممصقفومؼؾعى

 .وتداسقوتفوماظرودقيمظطوئرةامدؼقطمأزعيمخؾػقيمسؾكمظؾؿصعقدماٌرذحماألعرموػقمعفـقي،مشرلممموردوت
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ماظدوظيمشلومتؿعرضماظيتماألخطورمععماٌقاجفيمررؼؼمأولمأنمسؾكمذددتماظـؼوبيمصننماإلرورمػذامو
مايضقرموإسودةماىوغؾقيماٌعوركمسؾكماظعوعيماٌصؾقيموإسالءماإلسالعلمظؾؿشفدماظؿؿودؽمإسودةماٌصرؼي
معـمبدالمتؽؾؾفماظيتماظؼققدمعـمهرؼرهمسدلمبـو،مياجملدضماألخطورمعقاجفيمماظقرينماإلسالممظدور
مأنماظرئقسمإلسؿؾورماألعر،موصؾمحؿكما:ؿؿعمتقاجفماظيتماألزعوتماىؿقعم ؿؾفومٌـصيمهقؼؾف
 .واالسالعقنيماظصقػقنيم‟ؼماالغؿفوطوتمتؿقاصؾمصقؿو..مظؾشعىمدقشؽقهموأغفمبؽورثي،مميرماإلسالم

متمطدمصنغفومواظصقػقنيماإلسالعقنيمعـمضطوعمؼرتؽؾفوماظيتمفووزاتظؾؿمرصضفومتعؾـمإذماظصقػقنيموغؼوبي
مدوظيمظؾـوءماظلؾقؾمػقمظفمتقجقففمؼؿؿمعـمرؾقعيمأومورؾقعؿف،مضقتفمماذؿطمعفؿوماظؾـوءماظـؼدمأنمسؾك
ماظلوحيمسؾكماالغػالتمووضػماإلسالعل،ماألداءمظضؾطماظطرؼؼمأنمسؾكماظـؼوبيموتمطد..موايرؼيماظعداظي
متلفقالتفؿموغشرمظؾؿقارـني،ماظشكصقيمايقوةممواًقضماظلؾوبميؿالتمواظؿصديم،اإلسالعقي
م•فقظيمجفوتمتؼػمواظيتماإلسالعل،ما:ولمتـظؿماظيتماظؿشرؼعوتمإصدارمسدلمإالمؼؽقنمظـماًوصي،
معـمأطـرمعـذمعـفومواإلسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتمظقضعماظقرـقيماظؾفـيماغؿفوءمرشؿمإصدارػومتعطقؾموراء
 .ذفقرمثالثي

ماظؿشرؼعوتمعـمظالغؿفوءمواإلسالعقيماظصقػقي،ماىؿوسيمبذظؿفوماظيتماٌضـقيماىفقدمإماظـؼوبيموأذورت
مبوظؼقاغنيمظؾكروجماظػعؾقيماإلجراءاتمبدأتماظذيماظقضًمومسوم،معـمأطـرمعدىمسؾكماظصقػقي
ماظددؿقر،مععمؼؿعورضمأغفمعـفوماػقيوم‟فٍمبوٌشروعماظذلبصمبدأمصؼدمظؾـقر،ماإلسالعلمظؾعؿؾماٌـظؿي

ماىؿوسيمسؾكمصننماٌؾؿؾليماألجقاءمػذهمزؾمومحقظف،م․ؿؾػيمواالسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمأنمأو
ماإلسالم،محرؼيمظضؿونمظألعومم†طقةمتؼقممأنماظصقػقنيمغؼوبيمعـفوماظؼؾىمومواإلسالعقي،ماظصقػقي
مععمظؾؿعوعؾمذوعؾيمخطيموضعمأجؾمعـمصقفماظػوسؾيمعـوصراظمطؾموعماالسالعلمظؾؿشفدماالسؿؾورموإسودة
 .بفومؼذلبصقنمعـمضدمععرطؿفومماٌصرؼيماظدوظيموعلوغدةموتعؼقداتف،مجقاغؾفمبؽؾمايوظلماٌقضػ

موحرؼيمواإلسالم،ماظصقوصيمتـظقؿمضقاغنيموإصدارمعـوضشيمظلرسيموايؽقعيماظرئقسماظـؼوبيمدسًمطؿو
مرأسمسؾكمؼلتلمواظيتماالسالعقني،مغؼوبيمتلدقسمضوغقنمإصدارمأػؿقيمكسؾمتشددمطؿو.ماٌعؾقعوتمتداول
مسؾكمجدؼدمعـماإلسالعلماٌشفدمضؾطمؼعقدماإلسالعلمايؼؾممظؾعوعؾنيمذرفمعقـوقمصقوشيمعفوعفو
 .واٌلؽقظقيمايرؼيمضقاسد

مبنرالقمإالمؼؽقنمظـماٌصرؼيمواظدوظيماٌصريماإلسالممظفمؼؿعرضماظذيماٌلزقمعـماًروجمبداؼيمإن
موعلؽقلمحرمإسالممأجؾمعـمٌفوعفو،موتصدؼفومواالسالعقيماظصقػقيماىؿوسيموتؽوتػماظعوعي،مايرؼوت
متفقىماظـؼوبيمصننموظذظؽموايرؼوت،مايؼققمسـماظدصوعمممبفوعفمواظؼقومماألخطورمعقاجفيمسؾكمضودر
ماظقرـمضضوؼومسـمدصوسومسوممإرورمسؾكمظالتػوقمععومؼؿفؿعقامأنماٌفينمبوظشلنماٌفؿؿنيم„ؿقع

   .حؼقضفؿمظؾفؿقعموؼضؿـمضضوؼوهمسـمؼداصعموعلؽقلمحرمإسالممموحؼفموحرؼؿفمواٌقارـ
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ماظزعالءم‟ؼققمواظؿالسىمفسؾقماالتػوقممتمعومسؾكماالظؿػوفماىرؼدةمإدارةم‣ووالتمإنماظـؼوبيموأطدت
موػقماظزعالء،مععمإجراؤػوممتماظيتمظؾؿلقؼوتماٌـضؾطيمشرلماٌعوؼرلمسؾكمتصؿًمظـمواغفومضؾقشلو،مؼؿؿمظـ
موسقدةماظزعالءمحؼققمسؾكمحػوزومسؾقفماالتػوقممتمعوموادؿؽؿولمصقرا،متصقققفمضرورةمؼؼؿضلمعو

ماظذيماظدورمسؾكموايػوزماظصقػقيماظلققممعلوحؿفومبوحؿاللمشلومتلؿحمأجقاءممظؾصدورماىرؼدة
 . صدورػومصذلةمخاللمتمدؼفمطوغً

موووزمزؾممخوصي،ماظصققػيمإصدارمظعقدةمصقرامظؾؿدخؾمظؾصقوصيماألسؾكما:ؾسماظـؼوبيمودسً
 . وا:ؾسماظـؼوبيمععماظرزلقيماٌكورؾوتممظؾصدورمحددتفماظذيمظؾؿقسدمإدارتفو

محؼققمإلػدارمبوبومؼؽقنمأنمميؽـمالمعلؿؼؾمطؿـدلماظؿقرؼرمبؼوءمسؾكمحرصفومأنمسؾكماظـؼوبيموذددت
ماظؿلقؼيمماٌعؾؼيماألعقرمطؾميلؿماىرؼدةمإدارةماظـؼوبيموتدسق..مصقفوماٌؿورؾيمأومظؿعطقؾفوموالماظزعالء
مايؼققمأصقوبمبنيماظؿػرضيمأومواحد،مصقػلمحؼمإػدارموإنمسؾقف،ماالتػوقممتمعومسؾكمبـوءماظؼوئؿي
ممعؼؾقالمؼؽقنمظـمؿلووؼياٌ ممتمعومظؿـػقذمظؾلعلماألدؾقسقيماىرؼدةمهرؼرمإدارةماظـؼوبيمتدسقمطؿو..

 . سـفمظالدؿغـوءماظدصعمأوماظزعالءمعـمأيمحؼققمإػدارممررصومعـفؿمأيمؼؽقنموأالمععفؿمسؾقفؿماالتػوق

ماظزعالء،محؼققمإضرارممحلـيمغقاؼومعـمأبداهممبومظالظؿزامماىرؼدة،معوظؽمضرروممأطؿؾماظـؼوبيمودسً
معلؽقظقؿفمظؿقؿؾمتدسقهمطؿوماظعوعؾني،محؼققموعراسوة ماألعقرموحلؿماظـؼوبيمععماالتػوقمالدؿؽؿولم
   .سؾقفماالتػوقممتمعومتعطقؾم‣ووالتمأعومماألبقابموإشالقماٌعؾؼي

ماٌؼؾؾماالدؾقعماوائؾمروريءمإجؿؿوعمظعؼدماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمبوظـؼوبيماظؿػووضمىـيمودسً
م.‟ؾفوماىرؼدةماظؿزاممسدممحوظيممبرعؿفوماظؿقرؼرمصقػلمضضقيمٌـوضشي

  اىًسفٞخ احلؽٝبد ػِ ىيعفبع الخزَبع ٗاإلػالٍٞني اىنزبة ٗمجبؼ اىزسؽٝؽ ؼؤقبء رعػ٘ اىًسفٞني..

ماظصودرممماظصقػقنيمغؼوبيمأطدت ماظؼودرةمػلماٌلؽقظيمايرةماظصقوصيمأنم،م5102/11/9مبقوغفو
مظفمتؿعرضمصقؿوماٌصرؼيماظدوظيمععمتضوعـفوماظـؼوبيموأسؾـًمواٌقارـني،ماظقرـمضضوؼومسـماظدصوعمسؾك
مبويرؼوتمواٌفؿؿنيماظؽؿوبموطؾورماظؿقرؼرمرؤدوءماظـؼوبيمودسًمعـفو،ماظـقؾمتلؿفدفمػفؿيمعـ

ماظشرديمظؾففؿيمصدياظؿمطقػقيمٌـوضشيماظؼودم،ماألربعوءماظـؼوبيممبؼرمسوجؾمالجؿؿوعمواالسالعقي،ماظصقػقي
ماظضربوتمزؾممواٌلؽقظقيمايرؼيمضقاسدمسؾكماٌفـيمأوضوعموعـوضشيماٌصرؼي،ماظدوظيمشلومتؿعرضماظيت
موعروراماالسالم،مسؿؾمماظؿدخؾم‣ووظيمأومايرؼوت،مسؾكماٌػروضيماظؼققدمعـمبدء′امشلومتؿعرضماظيت

   .واالرتؾوكماظػقضكمؼعوغلماظذيماٌلزومماظداخؾلماإلسالعلمبوٌشفد

مأزعوتمعـماظقرـمظفمؼؿعرضمعومتقاجفمأنمميؽـمالموعؼقدة،موعلزوعيمحرةمشرلمصقوصيمأنماظـؼوبيموأسؾـً
مسدلمعصرمسؾكمايصورمإحؽوممتلؿفدفمشربقيم․ططوتمًدعيمخػقومدوراماظغربلماإلسالممصقفومؼؾعى

 .وتداسقوتفوماظرودقيمظطوئرةامدؼقطمأزعيمخؾػقيمسؾكمظؾؿصعقدماٌرذحماألعرموػقمعفـقي،مشرلممموردوت



 

 ػِ األٗه اىعفبع ضّ َٕب احلؽ ٗاإلػالً اىًسبفخ ٝإمعُٗ أُ ٗاالػالٍُٞ٘ اىزسؽٝؽ ٗؼؤقبء اىًسفُٞ٘
 . "زق ٗاحلؽٝخ.. ٗاخت ادلكئ٘ىٞخ" ثأُ اىنبٍو االظؼاك ٍِ آّالقب ٗادل٘اْْني اىِْ٘ قُبٝب

مغؼوبيممبؼرم$،11/11/2015%مءاألربعومؼقمماجؿؿعقاماظذؼـمواالسالعققنماظؿقرؼرمورؤدوءماظصقػققنمأطد
ماآلنماٌصرؼيمبوظدوظيمهقطماظؿكماٌكوررميفؿمادؿشعورػؿماظـؼوبيم•ؾسمعـمبدسقةماظصقػقني
مسـماألولماظدصوعمخطمػؿومايرمواإلسالمماظصقوصيمأنموأطدوام،مودقودقوماضؿصودؼومحصورػوموتلؿفدف
  "حؼموايرؼي..مواجىمٌلؽقظقيا"مبلنماظؽوعؾماالدراكمعـماغطالضومواٌقارـنيماظقرـمضضوؼو

ماظؿكمواٌكوررماالزعوتمعقاجفيمصكماظدوظيمععمواحدامصػومؼؼػقنمأغفؿمواالسالعققنماظصقػققنموأطد
 "خوئػنيموضػيموظقلً..مأحرارموضػي"مػكموضػؿفؿموأنمبفومهقط

معـمرـاظقمظفمؼؿعرضمعومتقاجفمانمالميؽـمواٌؼقدةمواٌلزوعيمايرةمشرلماظصقوصيمأنمسؾكموأطدوا
مصكمواٌفـكماظقرـكماالسالممظدورمايضقرمإسودةمؼؿطؾىمممومخػقومدوراماظغربكماالسالممصقفومؼؾعىمازعوت
مٌـصيمهقؼؾفمعـمبدالمتؽؾؾفماظؿكماظؼققدمعـمهرؼرهمسدلمبـوماجملدضيماًورجقيماالخطورمعقاجفي
 .ا:ؿؿعمتقاجفماظؿكماألزعوتماىؿقعمؼ‰قؿؾفو

محرماسالممدونمؼؽقنمظـماٌصرؼيماظدوظيمسـماظدصوعمأنمإماظصقػقنيميغؼوبمصكما:ؿؿعقنموأذور
ماظصقوصيميرؼيماٌـظؿيمواظؼقاغنيمظؾددؿقرماٌؽؿؾيماظصقػقيماظؿشرؼعوتماصدارمخاللمعـموذظؽ
معـمبوالدوسمؼلؿػقدونماٌصرؼيمبوظدوظيمؼذلبصقنمعـمانمخوصيم،ماٌعؾقعوتمتداولموحرؼيمواالسالم
مػـوكمؼؽقنمظـماغفما:ؿؿعقنموؼمطد..واالسالمماظصقوصيمحرؼيممتسمرارقيدميؼمشرلمأوضوعموجقد
ماظعوعيمظؾقرؼوتماٌؽؾؾيماظؼقاغنيمتردوغيمعـماظعومما:ولمهرؼرمدونماظصقوصيمصكموادؿؼاللمحرؼي
ماالسالعقنيمعـمضطوعمؼرتؽؾفوماظؿكمظؾؿفووزاتمرصضفؿمؼمطدونمطؿوماالدؿعؿورمظعصرمبعضفومؼعقدمواظؿك

مبوٌعوؼرلمواالظؿزاممبقـفؿمصقؿوممواظذلاذؼماظؿقرؼضمظقضػماالسالممصكماظعوعؾنيمطؾموؼدسقنمواظصقػقني
مواالسالمماظصقوصيمضدمجفيمأيمعـماظؿقرؼضمعـمغقعمألىمرصضفؿمأؼضوموؼمطدونمواالخالضقي،ماٌفـقي
مـعماالسالمم:ولمحوطؿيمضقاسدموضعمسدلمبؾمعضودةموووزاتمسدلماالسالممأخطوءمظقضػمصالدؾقؾ
 .ظذظؽماٌـظؿيماظؿشرؼعوتماضرارمخالل

مظـماظؿفووزاتمشلذهمظؾؿصدىماألعـؾماظطرؼؼمانمؼرونمواالسالعقنيماظصقػقنيمصونماالرورمػذاموصك
 : أػؿفومواضقيماجراءاتمسدلماالمؼؽقن

مأوال موتقاصؼًمواالسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمأسدتفوماظؿكمواالسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتماصدارمدرسي:
مصفق..اٌعؾقعوتمتداولمحرؼيمضوغقنموطذظؽمذفرؼـمضؾؾمايؽقعيمععمحقشلوماظؿػووضمعـمواغؿفًموحقشل
ماٌمدلوتمدققاجفماظذىماظؼوغقغكماٌلزقمععمخوصيماالسالعقيماظلوحيمسؾكماالغػالتمظقضػماظطرؼؼ
 .اٌؼؾؾمؼـوؼرمبداؼيماظؼوغقغقيماالداراتم•وظسمرؤدوءمعدةماغؿفوءمععماظؼقعقيماظصقػقي

 
 
 

 

متضؾطفوموضقاغنيمعلؽقظقيمبدونمحرؼيموال..محرؼيمبالمإسالممالمأغفمعـماظـوبًمعقضػفومسؾكماظـؼوبيموذددت 
 . االسالعلما:ولموتضؾط

  ػيٖٞب ادلزفق اىزك٘ٝخ ثادتبً اىزسؽٝؽ ئظاؼح رْػؼ اىًسفٞني
مامتوممماظؿقرؼرمجرؼدةمإدارةممتوردفوماظيتماٌؿورؾيم$،8/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمأداغً
ماالتػوقممتماظيتماظؿلقؼيممبعوؼرلمإخاللمأيمتؼؾؾمظـمإغفوماظـؼوبيموتمطدمسؾقفوماالتػوقممتماظيتماظؿلقؼي
مقعمحؼققمبضؿونماظؿزاعفومتمطدمطؿوماظـؼوبي،مماظؿػووضموصدمععممتًماظيتماظؾؼوءاتمخاللمسؾقفو
مرصضفومتعؾـمطؿوماظزعالء،م‟ؼققمظؾؿالسىماىرؼدةمإدارةمجملووالتمضقةمبؽؾمدؿؿصدىمواغفوماظزعالء
مأيم‟ؼققماٌلوسمتؼؾؾمظـمأغفومسؾكموتشددمبوىرؼدةماظعوعؾنيماظزعالءمعـمأيمظػصؾماظؾعضمٌلوسل
 .حؼقضفمعـمحؼمسـماظؿـوزلمسؾكمإجؾورهمأوماظزعالءمعـ

م‣ووالتمأيمووضػماجملوصظوت،معرادؾلمععماٌقضعيمبوظعؼقدمظالظؿزامماىرؼدةمإدارةماظـؼوبيمدسًمطؿو
ماظـؼوبقنيماظزعالءمأوضوعمتؼـنيمادؿؽؿولمضرورمسؾكماظـؼوبيموتمطد..ماٌقضعيماظعؼقدمظؿغقرلمسؾقفؿمظؾضغط
 .  اىرؼدةمظدىماظعوعؾني

مطؾمصكماظطعوم،مسـمإضرابوماظققممبدأماظذيم‣ؿقد،مطورمماظزعقؾمععمظؽوعؾامتضوعـفوماظـؼوبيمأسؾـًمطؿو
مإدارةماظـؼوبيموهؿؾم،مبوىرؼدةماظزعالءموحؼققمحؼقضفمسؾكمظؾقصقلمؼؿكذػوماظيتماالجراءات
ماظزعالءمعـمسددمبدخقلماظـؼوبيموتـددماظزعقؾ،مشلومؼؿعرضم․وررمأيمسـماظؽوعؾيماٌلؽقظقيماىرؼدة
ممعـفوماظـقؾمأومزعالئفؿمحؼققمعـماالغؿؼوصمت‣ووالممططرف م•ؾسمضررمصؼدماإلرورمػذامو..
ماظزعالءمعـماظقاردةماظشؽووىمسؾكمبـوءمخؾقؾمأدوعيماظزعقؾم‟ؼماظؿلدؼؾقيماإلجراءاتما‡وذماظـؼوبي

 . بوىرؼدة

مععمسؾقفومووضعماظيتماظؿلقؼيمإلنوزمبوظؿدخؾمعـصقرموإبراػقؿماشلقاريمأغقرماظزعقؾنيما:ؾسموروظى
 .اظصقػلماظشرفمعقـوقمععمؼؿػؼممبوماظؼوغقغقيماالجراءاتما‡وذمدقؿؿموإالماظزعالءمحؼققموعلوغدةماظـؼوبي

مأضصوهمعقسدممسؾقفماالتػوقممتمعومإنوزمظلرسيمضرروممأطؿؾموعوظؽفوماىرؼدةمإدارةماظـؼوبيم•ؾسمودسو
موتمطدماىرؼدة،موإدارةماظـؼوبيمبنيماألوضوعمظؿػوضؿموعـعوماظزعالءمعصوحلمسؾكمحرصوماظؼودمماألربعوء
مانمودونمماٌؿؾودظيماظـقيمحلـمعـمأجقاءممسؾقفماالتػوقممتمعومادؿؽؿولمسؾكمحرؼصيماغفومسؾكماظـؼوبي
مسـمممـؾنيمأغػلفؿمؼؼدعقنمعـمؼضعمأنمعؼؾقالمؼؽقنممصؾـمجدؼدةمتصعقدؼيمإجراءاتمأيمال‡وذمتضطر
 . ظدؼفؿمظعوعؾنيامحؼققمؼـؿفؽقنمعـمعقضعمماظشعى

ممتفقدامإجراءاتمعـمبدأهمعومالدؿؽؿولمصقرامظؾؿدخؾمظؾصقوصيماألسؾكمظؾؿفؾسمدسقتفوماظـؼوبيموجددت
ممططرفمواظدخقلمسـفوماالسالنممتموأنمدؾؼماظيتماالجراءاتما‡وذمأوم،ماظصققػيمإصدارمظعقدة
 . االصدارمحرؼيوماظصقػقنيمحؼققمبنيماظػصؾمبعدمموتعفداتفماظصقػقني،محؼققمسـماظدصوع
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 ػِ األٗه اىعفبع ضّ َٕب احلؽ ٗاإلػالً اىًسبفخ ٝإمعُٗ أُ ٗاالػالٍُٞ٘ اىزسؽٝؽ ٗؼؤقبء اىًسفُٞ٘
 . "زق ٗاحلؽٝخ.. ٗاخت ادلكئ٘ىٞخ" ثأُ اىنبٍو االظؼاك ٍِ آّالقب ٗادل٘اْْني اىِْ٘ قُبٝب

مغؼوبيممبؼرم$،11/11/2015%مءاألربعومؼقمماجؿؿعقاماظذؼـمواالسالعققنماظؿقرؼرمورؤدوءماظصقػققنمأطد
ماآلنماٌصرؼيمبوظدوظيمهقطماظؿكماٌكوررميفؿمادؿشعورػؿماظـؼوبيم•ؾسمعـمبدسقةماظصقػقني
مسـماألولماظدصوعمخطمػؿومايرمواإلسالمماظصقوصيمأنموأطدوام،مودقودقوماضؿصودؼومحصورػوموتلؿفدف
  "حؼموايرؼي..مواجىمٌلؽقظقيا"مبلنماظؽوعؾماالدراكمعـماغطالضومواٌقارـنيماظقرـمضضوؼو

ماظؿكمواٌكوررماالزعوتمعقاجفيمصكماظدوظيمععمواحدامصػومؼؼػقنمأغفؿمواالسالعققنماظصقػققنموأطد
 "خوئػنيموضػيموظقلً..مأحرارموضػي"مػكموضػؿفؿموأنمبفومهقط

معـمرـاظقمظفمؼؿعرضمعومتقاجفمانمالميؽـمواٌؼقدةمواٌلزوعيمايرةمشرلماظصقوصيمأنمسؾكموأطدوا
مصكمواٌفـكماظقرـكماالسالممظدورمايضقرمإسودةمؼؿطؾىمممومخػقومدوراماظغربكماالسالممصقفومؼؾعىمازعوت
مٌـصيمهقؼؾفمعـمبدالمتؽؾؾفماظؿكماظؼققدمعـمهرؼرهمسدلمبـوماجملدضيماًورجقيماالخطورمعقاجفي
 .ا:ؿؿعمتقاجفماظؿكماألزعوتماىؿقعمؼ‰قؿؾفو

محرماسالممدونمؼؽقنمظـماٌصرؼيماظدوظيمسـماظدصوعمأنمإماظصقػقنيميغؼوبمصكما:ؿؿعقنموأذور
ماظصقوصيميرؼيماٌـظؿيمواظؼقاغنيمظؾددؿقرماٌؽؿؾيماظصقػقيماظؿشرؼعوتماصدارمخاللمعـموذظؽ
معـمبوالدوسمؼلؿػقدونماٌصرؼيمبوظدوظيمؼذلبصقنمعـمانمخوصيم،ماٌعؾقعوتمتداولموحرؼيمواالسالم
مػـوكمؼؽقنمظـماغفما:ؿؿعقنموؼمطد..واالسالمماظصقوصيمحرؼيممتسمرارقيدميؼمشرلمأوضوعموجقد
ماظعوعيمظؾقرؼوتماٌؽؾؾيماظؼقاغنيمتردوغيمعـماظعومما:ولمهرؼرمدونماظصقوصيمصكموادؿؼاللمحرؼي
ماالسالعقنيمعـمضطوعمؼرتؽؾفوماظؿكمظؾؿفووزاتمرصضفؿمؼمطدونمطؿوماالدؿعؿورمظعصرمبعضفومؼعقدمواظؿك

مبوٌعوؼرلمواالظؿزاممبقـفؿمصقؿوممواظذلاذؼماظؿقرؼضمظقضػماالسالممصكماظعوعؾنيمطؾموؼدسقنمواظصقػقني
مواالسالمماظصقوصيمضدمجفيمأيمعـماظؿقرؼضمعـمغقعمألىمرصضفؿمأؼضوموؼمطدونمواالخالضقي،ماٌفـقي
مـعماالسالمم:ولمحوطؿيمضقاسدموضعمسدلمبؾمعضودةموووزاتمسدلماالسالممأخطوءمظقضػمصالدؾقؾ
 .ظذظؽماٌـظؿيماظؿشرؼعوتماضرارمخالل

مظـماظؿفووزاتمشلذهمظؾؿصدىماألعـؾماظطرؼؼمانمؼرونمواالسالعقنيماظصقػقنيمصونماالرورمػذاموصك
 : أػؿفومواضقيماجراءاتمسدلماالمؼؽقن

مأوال موتقاصؼًمواالسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمأسدتفوماظؿكمواالسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتماصدارمدرسي:
مصفق..اٌعؾقعوتمتداولمحرؼيمضوغقنموطذظؽمذفرؼـمضؾؾمايؽقعيمععمحقشلوماظؿػووضمعـمواغؿفًموحقشل
ماٌمدلوتمدققاجفماظذىماظؼوغقغكماٌلزقمععمخوصيماالسالعقيماظلوحيمسؾكماالغػالتمظقضػماظطرؼؼ
 .اٌؼؾؾمؼـوؼرمبداؼيماظؼوغقغقيماالداراتم•وظسمرؤدوءمعدةماغؿفوءمععماظؼقعقيماظصقػقي
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متضؾطفوموضقاغنيمعلؽقظقيمبدونمحرؼيموال..محرؼيمبالمإسالممالمأغفمعـماظـوبًمعقضػفومسؾكماظـؼوبيموذددت 
 . االسالعلما:ولموتضؾط

  ػيٖٞب ادلزفق اىزك٘ٝخ ثادتبً اىزسؽٝؽ ئظاؼح رْػؼ اىًسفٞني
مامتوممماظؿقرؼرمجرؼدةمإدارةممتوردفوماظيتماٌؿورؾيم$،8/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمأداغً
ماالتػوقممتماظيتماظؿلقؼيممبعوؼرلمإخاللمأيمتؼؾؾمظـمإغفوماظـؼوبيموتمطدمسؾقفوماالتػوقممتماظيتماظؿلقؼي
مقعمحؼققمبضؿونماظؿزاعفومتمطدمطؿوماظـؼوبي،مماظؿػووضموصدمععممتًماظيتماظؾؼوءاتمخاللمسؾقفو
مرصضفومتعؾـمطؿوماظزعالء،م‟ؼققمظؾؿالسىماىرؼدةمإدارةمجملووالتمضقةمبؽؾمدؿؿصدىمواغفوماظزعالء
مأيم‟ؼققماٌلوسمتؼؾؾمظـمأغفومسؾكموتشددمبوىرؼدةماظعوعؾنيماظزعالءمعـمأيمظػصؾماظؾعضمٌلوسل
 .حؼقضفمعـمحؼمسـماظؿـوزلمسؾكمإجؾورهمأوماظزعالءمعـ

م‣ووالتمأيمووضػماجملوصظوت،معرادؾلمععماٌقضعيمبوظعؼقدمظالظؿزامماىرؼدةمإدارةماظـؼوبيمدسًمطؿو
ماظـؼوبقنيماظزعالءمأوضوعمتؼـنيمادؿؽؿولمضرورمسؾكماظـؼوبيموتمطد..ماٌقضعيماظعؼقدمظؿغقرلمسؾقفؿمظؾضغط
 .  اىرؼدةمظدىماظعوعؾني

مطؾمصكماظطعوم،مسـمإضرابوماظققممبدأماظذيم‣ؿقد،مطورمماظزعقؾمععمظؽوعؾامتضوعـفوماظـؼوبيمأسؾـًمطؿو
مإدارةماظـؼوبيموهؿؾم،مبوىرؼدةماظزعالءموحؼققمحؼقضفمسؾكمظؾقصقلمؼؿكذػوماظيتماالجراءات
ماظزعالءمعـمسددمبدخقلماظـؼوبيموتـددماظزعقؾ،مشلومؼؿعرضم․وررمأيمسـماظؽوعؾيماٌلؽقظقيماىرؼدة
ممعـفوماظـقؾمأومزعالئفؿمحؼققمعـماالغؿؼوصمت‣ووالممططرف م•ؾسمضررمصؼدماإلرورمػذامو..
ماظزعالءمعـماظقاردةماظشؽووىمسؾكمبـوءمخؾقؾمأدوعيماظزعقؾم‟ؼماظؿلدؼؾقيماإلجراءاتما‡وذماظـؼوبي

 . بوىرؼدة

مععمسؾقفومووضعماظيتماظؿلقؼيمإلنوزمبوظؿدخؾمعـصقرموإبراػقؿماشلقاريمأغقرماظزعقؾنيما:ؾسموروظى
 .اظصقػلماظشرفمعقـوقمععمؼؿػؼممبوماظؼوغقغقيماالجراءاتما‡وذمدقؿؿموإالماظزعالءمحؼققموعلوغدةماظـؼوبي

مأضصوهمعقسدممسؾقفماالتػوقممتمعومإنوزمظلرسيمضرروممأطؿؾموعوظؽفوماىرؼدةمإدارةماظـؼوبيم•ؾسمودسو
موتمطدماىرؼدة،موإدارةماظـؼوبيمبنيماألوضوعمظؿػوضؿموعـعوماظزعالءمعصوحلمسؾكمحرصوماظؼودمماألربعوء
مانمودونمماٌؿؾودظيماظـقيمحلـمعـمأجقاءممسؾقفماالتػوقممتمعومادؿؽؿولمسؾكمحرؼصيماغفومسؾكماظـؼوبي
مسـمممـؾنيمأغػلفؿمؼؼدعقنمعـمؼضعمأنمعؼؾقالمؼؽقنممصؾـمجدؼدةمتصعقدؼيمإجراءاتمأيمال‡وذمتضطر
 . ظدؼفؿمظعوعؾنيامحؼققمؼـؿفؽقنمعـمعقضعمماظشعى

ممتفقدامإجراءاتمعـمبدأهمعومالدؿؽؿولمصقرامظؾؿدخؾمظؾصقوصيماألسؾكمظؾؿفؾسمدسقتفوماظـؼوبيموجددت
ممططرفمواظدخقلمسـفوماالسالنممتموأنمدؾؼماظيتماالجراءاتما‡وذمأوم،ماظصققػيمإصدارمظعقدة
 . االصدارمحرؼيوماظصقػقنيمحؼققمبنيماظػصؾمبعدمموتعفداتفماظصقػقني،محؼققمسـماظدصوع



 

ماإلرػوبقي معقاجفيمبداؼيمإنم،وتمطدماظدؼينماًطوبمتطقؼرمسؾكماظعؿؾمضرورةمإماظـؼوبيموتدسق..
ماظيتمٌظوملامبذلدقخمالمعلؾؾوتفمطؾمسؾكمواظؼضوءمتـؿففماظيتماألصؽورممبقاجفيمإالمتلتلمظـماإلرػوب
 . اغؿفؿف

ماظعوملمدولمقعموتدسقمعؽونمطؾمماظضقوؼومادرمتعزيمصنغفومظإلرػوبماظؽوعؾيمإداغؿفومتمطدمإذمواظـؼوبي
مواجؿـوثماظعداظيمأدسموتردقخمواإلغلوغقيمايرؼيمعؾودئمتػعقؾمخاللمعـمعقاجفؿفممجودةمظقضػيماير
  . واجملؾلماإلضؾقؿلماٌلؿقؼنيمسؾكمأومدوظلاظماٌلؿقىمسؾكمدقاءمومتققزموضؿعمجفؾمعـمعلؾؾوتف

 ٍجبؼك ػجعاىقبظؼ اىؿٍٞو دلْؿه أٍْٞخ ق٘ح اقزسبً ٗاقؼخ ز٘ه ىيعاضيٞخ ٗنن٘ٙ اىؼبً ىيْبئت ثالؽ
مظؾؿقؼقؼماظداخؾقيمظقزارةموذؽقىماظعوممظؾـوئىمبؾالغم$،17/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمتؼدعً
متلؾىمممومأػؾفموتروؼعممبوظعرؼشمعؾوركماظؼودرمسؾدماظصقػلمزعقؾاظمعـزلمظـمأعـقيمضقةماضؿقوممواضعيم
موروظؾً..ماًوصيمأوراضفموصؼدانمسصيبمبوغفقورمابـؿفمإصوبيم مبلرسيمواظداخؾقيماظعومماظـوئىماظـؼوبيم

 . اظصقػقنيمسؾكمواسؿداءمظؾقرؼوتمواضقوماغؿفوطومميـؾمذظؽموأنمخوصيمماظقاضعيمماظؿقؼقؼ

صؾوحممظؾـؼوبيمذؽقىمأردؾمضدماألدؾقعم„رؼدةماظصقػلمعؾوركمؼودراظمسؾدماظزعقؾموطون
مبؾٌموضوعًمماظعرؼشممبدؼـيماظؽوئـمعـزمداػؿًماظشرريمعـمضقة"ممإنمصقفومضولم$،17/11/2015ؼقم%
 عـز"مسـمشقوبكمأثـوءموذظؽماظـقوبيمعـمإذنمدونمػؿفلمبشؽؾموإرػوبفومأدرتكمصكماظرسى

ماألوراقمبعضمصؼدانممتلؾىممموموأوراضفمعـزظفمصؿشًماألعـقيماظؼقةمإنمذؽقاهمماظؼودرمسؾدموأوضح
 اٌداػؿيمسؼىماٌفؿي

مبذظؽمؼؾوظقامملمأغفؿمإالماظصقػقنيمبـؼوبيمسضقماغفمابؾغؿفؿممأدرتفمأنمرشؿممتمذظؽمطؾمإنماظزعقؾمواضوف
  قػمبشؽؾمةطؾرلمضقاتمودخقلمٌـزظفماٌداػؿيمبلؾىمسصؾكمبوغفقورمأصقؾًمابـؿف"مأنمإ․"معشرلا"

م.اظصقػقنيمبـؼوبيمسضقمبوسؿؾورهمحؼفمحػظم‥قماظالزمما‡وذمبـماظصقػقنيمغؼقىمعؾوركموروظى
 اىربدلبّٞخ ادلؽزيخ اىثبّٞخ ىالّزطبثبد دلزبثؼخ اىًسفٞني ثْقبثخ ػَيٞبد غؽفخ

مورىمظؿكوام،2015مظعومماظدلٌوغقيماالغؿكوبوتمٌؿوبعيمسؿؾقوتمشرصيمتشؽقؾماظصقػقنيمغؼوبيمضررت   
ماظزعالءمذؽووىموتؾؼكم،$اىورىمغقصؿدل23م،22%ممواالثـنيماألحد،مؼقعلماظؾالدمداخؾمعـفوماظـوغقيماىقظي
متغطقيمخاللمسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومعضوؼؼوتمأوماغؿفوطوتمأيمسـماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماٌؿوبعني
 .االغؿكوبوت

ماظـؼوبيممبفؾسمأسضوءمسؾقفومؼشرفمعؿؾقوتاظمشرصيمأنماظـؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح
ماظؿكماظعؼؾوتمتذظقؾمسؾكمظؾعؿؾماٌلؽقظنيمععمواظؿقاصؾماالغؿكوبوت،مصذلةمرقالماظؾالشوتمتؾؼكمؼؿقظقن
 .سؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماظزعالء،متقاجف

ماظعؿؾقيمأثـوءماظصقػقنيماظزعالءمعفؿيمتلفقؾماالغؿكوبوت،مسـماٌلؽقظنيمطوصيماظعومماظلؽرترلموغوذد
مدؾطيمتـظقؿموماظصقػقنيمغؼوبيموضوغقغكماٌصرى،مظؾددؿقرمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماالغؿكوبقي

 
 
 

 

ماالسالعكماظشرفمعقـوقمصقوشيمعفوعفومرأسمسؾكمؼلتكمواظؿكماالسالعقنيمغؼوبيمتلدقسمضوغقنماصدار:مقوثوغ
 . اظؾػظكمواظؿدغكمواالبؿزازمواظؿفدؼدماظؿقرؼضمرقصونمظقضػمظؾػضوئقوتمعفـكمدؾقكمعدوغيمووضع

ممثوظـو ماظطرؼؼمبوسؿؾورػومالماالسمودوئؾمسدلمواظـؼوصقيماظلقودقيمواظؿعددؼفماالسالعكماظؿـقعمسؾكمايػوز:
 . اظؿقدؼوتمعقاجفيمسؾكمضودرمحرماسالممًؾؼماظقحقد

ممرابعو مهًماالسالعقنيموغؼوبيمظؾصقوصيماالسؾكما:ؾسمؼضؿمسوجؾمالجؿؿوعماظصقػقنيمغؼوبيمتدسق:
مادذلاتقفقيموضعمٌـوضشيماالدؿعالعوتموػقؽيماالسالممصـوسيموشرصيمواظؿؾقػزؼقنماالذاسيمواهودماظؿلدقس

 ظؾكورجماٌصرؼيماظدوظيمصقتموغؼؾماٌقارـمػؿقممسـماظؿعؾرلمسؾكمضودرةمالعقياس

مصكماظػورضيماظؾقظيمػذهمصكمبدورػومظؾؼقومماظصقػقنيمغؼوبيممبؼرمالجؿؿوعماٌفـقيماظـؼوبوتمدسقة′ممخوعلو
 . اظقرـمتورؼخ

متؼدممصالمغػلفومسـمؾرلظؾؿعماٌعورضيماالصقاتماعومماظعومما:ولموصؿحماظعوعيمايرؼوتمارالق:ممدوددًو
 . اغؿؼودمحرؼيمبدونمحؼقؼل

م:مدوبعو مرأدفوموسؾكماظدوظيمتقاجفيماظؿكماٌشوطؾموعـوضشيمظعرضماٌصرىمواالسالمماظصقوصيمدسقة′
 . واٌزاؼداتماظلقودلمواظشفورماالثورةمسـوصرمصكماظغرقمدون..مماألراءمتـقعمارورمصكمواالػؿولماظػلود

محرؼيموالمحرؼيمبالماسالممالمأغفمعـماظـوبًمواالسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمعقضػمسؾكما:ؿؿعقنموؼشدد
م. االسالعلما:ولموتضؾطمتضؾطفوموضقاغنيمعلؽقظقيمبدون
  بؼٝفجث اجلجبّخ رعِٝ ػَيٞبد اإلؼٕبة اىًسفٞني ّقبثخ

ماظيتملفواًلقماىؾوغيماإلرػوبقفمظؾعؿؾقيمإداغؿفومسـم$،14/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمأسربً
ممبققعنيمدؾؼؿفوماظيتموماألبرؼوءمسشراتمضققؿفوموراحماىؿعفمعلوءمبورؼسماظػرغلقفماظعوصؿفممجرت
 . ظؾـونم„ـقبماىـقبقفماظضوحقفمماخريمارػوبقفمسؿؾقف

ماظعزاءمخوظصماظـؼوبيموضدعً ماظعربلمواظشعىماظػرغللمواظشعىمواظؾؾـوغقفماظػرغلقفماظؼقودتنيمعـمظؽؾم
 . اظضقوؼومأدرومماظؾؾـوغل

م‣ووالتموطذظؽماظلقرؼيماظلوحيمسؾلمتطقراتمعـم‧ريموعوماظعؿؾقوتمػذهمأنماظـؼوبفموأطدت
مسربلمبؾدمعـماطـرمم دثمعوموأؼضومعصرمسؾلمظؾضغطمدقـوءمصققماظرودقفماظطوئرةمحودثمادؿغالل
مايذرمعـوموؼؿطؾىمعمخرامودوقمضدممسؾلمتػوصقؾفم‧ريمطؾرلم․ططمإموجؾلمواضحمبشؽؾمؼشرل

ماظقرـقفماٌصؾقفموتغؾقىماظداخؾقفماىؾفيممتودؽمهؼقؼمذلغفمعـمعومطؾمسؾلمواظعؿؾمواالغؿؾوه
 .اٌدغلما:ؿؿعموعمدلوتمواالحزابماظلقودقفماظؼقيموروضوتمضدراتموارالق

مسؾكموتشددمورـ،موالمدؼـمبالمواحدماألدقدماإلرػوبمأنمتـؾًماإلرػوبقيمايقادثمإنماظـؼوبيموأطدت
مألصعوشلؿمدؿوراماظدؼـقيماظشعوراتمعـمؼؿكذونماظذؼـموبعضمزلحمطدؼـماإلدالممبنيماظؿػرؼؼمؿقيأػ
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ماإلرػوبقي معقاجفيمبداؼيمإنم،وتمطدماظدؼينماًطوبمتطقؼرمسؾكماظعؿؾمضرورةمإماظـؼوبيموتدسق..
ماظيتمٌظوملامبذلدقخمالمعلؾؾوتفمطؾمسؾكمواظؼضوءمتـؿففماظيتماألصؽورممبقاجفيمإالمتلتلمظـماإلرػوب
 . اغؿفؿف

ماظعوملمدولمقعموتدسقمعؽونمطؾمماظضقوؼومادرمتعزيمصنغفومظإلرػوبماظؽوعؾيمإداغؿفومتمطدمإذمواظـؼوبي
مواجؿـوثماظعداظيمأدسموتردقخمواإلغلوغقيمايرؼيمعؾودئمتػعقؾمخاللمعـمعقاجفؿفممجودةمظقضػيماير
  . واجملؾلماإلضؾقؿلماٌلؿقؼنيمسؾكمأومدوظلاظماٌلؿقىمسؾكمدقاءمومتققزموضؿعمجفؾمعـمعلؾؾوتف

 ٍجبؼك ػجعاىقبظؼ اىؿٍٞو دلْؿه أٍْٞخ ق٘ح اقزسبً ٗاقؼخ ز٘ه ىيعاضيٞخ ٗنن٘ٙ اىؼبً ىيْبئت ثالؽ
مظؾؿقؼقؼماظداخؾقيمظقزارةموذؽقىماظعوممظؾـوئىمبؾالغم$،17/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمتؼدعً
متلؾىمممومأػؾفموتروؼعممبوظعرؼشمعؾوركماظؼودرمسؾدماظصقػلمزعقؾاظمعـزلمظـمأعـقيمضقةماضؿقوممواضعيم
موروظؾً..ماًوصيمأوراضفموصؼدانمسصيبمبوغفقورمابـؿفمإصوبيم مبلرسيمواظداخؾقيماظعومماظـوئىماظـؼوبيم

 . اظصقػقنيمسؾكمواسؿداءمظؾقرؼوتمواضقوماغؿفوطومميـؾمذظؽموأنمخوصيمماظقاضعيمماظؿقؼقؼ

صؾوحممظؾـؼوبيمذؽقىمأردؾمضدماألدؾقعم„رؼدةماظصقػلمعؾوركمؼودراظمسؾدماظزعقؾموطون
مبؾٌموضوعًمماظعرؼشممبدؼـيماظؽوئـمعـزمداػؿًماظشرريمعـمضقة"ممإنمصقفومضولم$،17/11/2015ؼقم%
 عـز"مسـمشقوبكمأثـوءموذظؽماظـقوبيمعـمإذنمدونمػؿفلمبشؽؾموإرػوبفومأدرتكمصكماظرسى

ماألوراقمبعضمصؼدانممتلؾىممموموأوراضفمعـزظفمصؿشًماألعـقيماظؼقةمإنمذؽقاهمماظؼودرمسؾدموأوضح
 اٌداػؿيمسؼىماٌفؿي

مبذظؽمؼؾوظقامملمأغفؿمإالماظصقػقنيمبـؼوبيمسضقماغفمابؾغؿفؿممأدرتفمأنمرشؿممتمذظؽمطؾمإنماظزعقؾمواضوف
  قػمبشؽؾمةطؾرلمضقاتمودخقلمٌـزظفماٌداػؿيمبلؾىمسصؾكمبوغفقورمأصقؾًمابـؿف"مأنمإ․"معشرلا"

م.اظصقػقنيمبـؼوبيمسضقمبوسؿؾورهمحؼفمحػظم‥قماظالزمما‡وذمبـماظصقػقنيمغؼقىمعؾوركموروظى
 اىربدلبّٞخ ادلؽزيخ اىثبّٞخ ىالّزطبثبد دلزبثؼخ اىًسفٞني ثْقبثخ ػَيٞبد غؽفخ

مورىمظؿكوام،2015مظعومماظدلٌوغقيماالغؿكوبوتمٌؿوبعيمسؿؾقوتمشرصيمتشؽقؾماظصقػقنيمغؼوبيمضررت   
ماظزعالءمذؽووىموتؾؼكم،$اىورىمغقصؿدل23م،22%ممواالثـنيماألحد،مؼقعلماظؾالدمداخؾمعـفوماظـوغقيماىقظي
متغطقيمخاللمسؿؾفؿمأداءمعـمعـعفؿمأومعضوؼؼوتمأوماغؿفوطوتمأيمسـماالغؿكوبقيمظؾعؿؾقيماٌؿوبعني
 .االغؿكوبوت

ماظـؼوبيممبفؾسمأسضوءمسؾقفومؼشرفمعؿؾقوتاظمشرصيمأنماظـؼوبيمسوممدؽرترلمسؾداظرحقؿمولموصرح
ماظؿكماظعؼؾوتمتذظقؾمسؾكمظؾعؿؾماٌلؽقظنيمععمواظؿقاصؾماالغؿكوبوت،مصذلةمرقالماظؾالشوتمتؾؼكمؼؿقظقن
 .سؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماظزعالء،متقاجف

ماظعؿؾقيمأثـوءماظصقػقنيماظزعالءمعفؿيمتلفقؾماالغؿكوبوت،مسـماٌلؽقظنيمطوصيماظعومماظلؽرترلموغوذد
مدؾطيمتـظقؿموماظصقػقنيمغؼوبيموضوغقغكماٌصرى،مظؾددؿقرمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمومتؽقـفؿماالغؿكوبقي
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ماالسالعكماظشرفمعقـوقمصقوشيمعفوعفومرأسمسؾكمؼلتكمواظؿكماالسالعقنيمغؼوبيمتلدقسمضوغقنماصدار:مقوثوغ
 . اظؾػظكمواظؿدغكمواالبؿزازمواظؿفدؼدماظؿقرؼضمرقصونمظقضػمظؾػضوئقوتمعفـكمدؾقكمعدوغيمووضع

ممثوظـو ماظطرؼؼمبوسؿؾورػومالماالسمودوئؾمسدلمواظـؼوصقيماظلقودقيمواظؿعددؼفماالسالعكماظؿـقعمسؾكمايػوز:
 . اظؿقدؼوتمعقاجفيمسؾكمضودرمحرماسالممًؾؼماظقحقد

ممرابعو مهًماالسالعقنيموغؼوبيمظؾصقوصيماالسؾكما:ؾسمؼضؿمسوجؾمالجؿؿوعماظصقػقنيمغؼوبيمتدسق:
مادذلاتقفقيموضعمٌـوضشيماالدؿعالعوتموػقؽيماالسالممصـوسيموشرصيمواظؿؾقػزؼقنماالذاسيمواهودماظؿلدقس

 ظؾكورجماٌصرؼيماظدوظيمصقتموغؼؾماٌقارـمػؿقممسـماظؿعؾرلمسؾكمضودرةمالعقياس

مصكماظػورضيماظؾقظيمػذهمصكمبدورػومظؾؼقومماظصقػقنيمغؼوبيممبؼرمالجؿؿوعماٌفـقيماظـؼوبوتمدسقة′ممخوعلو
 . اظقرـمتورؼخ

متؼدممصالمغػلفومسـمؾرلظؾؿعماٌعورضيماالصقاتماعومماظعومما:ولموصؿحماظعوعيمايرؼوتمارالق:ممدوددًو
 . اغؿؼودمحرؼيمبدونمحؼقؼل

م:مدوبعو مرأدفوموسؾكماظدوظيمتقاجفيماظؿكماٌشوطؾموعـوضشيمظعرضماٌصرىمواالسالمماظصقوصيمدسقة′
 . واٌزاؼداتماظلقودلمواظشفورماالثورةمسـوصرمصكماظغرقمدون..مماألراءمتـقعمارورمصكمواالػؿولماظػلود

محرؼيموالمحرؼيمبالماسالممالمأغفمعـماظـوبًمواالسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمعقضػمسؾكما:ؿؿعقنموؼشدد
م. االسالعلما:ولموتضؾطمتضؾطفوموضقاغنيمعلؽقظقيمبدون
  بؼٝفجث اجلجبّخ رعِٝ ػَيٞبد اإلؼٕبة اىًسفٞني ّقبثخ

ماظيتملفواًلقماىؾوغيماإلرػوبقفمظؾعؿؾقيمإداغؿفومسـم$،14/11/2015اظصقػقني%بؿورؼخمغؼوبيمأسربً
ممبققعنيمدؾؼؿفوماظيتموماألبرؼوءمسشراتمضققؿفوموراحماىؿعفمعلوءمبورؼسماظػرغلقفماظعوصؿفممجرت
 . ظؾـونم„ـقبماىـقبقفماظضوحقفمماخريمارػوبقفمسؿؾقف

ماظعزاءمخوظصماظـؼوبيموضدعً ماظعربلمواظشعىماظػرغللمواظشعىمواظؾؾـوغقفماظػرغلقفماظؼقودتنيمعـمظؽؾم
 . اظضقوؼومأدرومماظؾؾـوغل

م‣ووالتموطذظؽماظلقرؼيماظلوحيمسؾلمتطقراتمعـم‧ريموعوماظعؿؾقوتمػذهمأنماظـؼوبفموأطدت
مسربلمبؾدمعـماطـرمم دثمعوموأؼضومعصرمسؾلمظؾضغطمدقـوءمصققماظرودقفماظطوئرةمحودثمادؿغالل
مايذرمعـوموؼؿطؾىمعمخرامودوقمضدممسؾلمتػوصقؾفم‧ريمطؾرلم․ططمإموجؾلمواضحمبشؽؾمؼشرل

ماظقرـقفماٌصؾقفموتغؾقىماظداخؾقفماىؾفيممتودؽمهؼقؼمذلغفمعـمعومطؾمسؾلمواظعؿؾمواالغؿؾوه
 .اٌدغلما:ؿؿعموعمدلوتمواالحزابماظلقودقفماظؼقيموروضوتمضدراتموارالق

مسؾكموتشددمورـ،موالمدؼـمبالمواحدماألدقدماإلرػوبمأنمتـؾًماإلرػوبقيمايقادثمإنماظـؼوبيموأطدت
مألصعوشلؿمدؿوراماظدؼـقيماظشعوراتمعـمؼؿكذونماظذؼـموبعضمزلحمطدؼـماإلدالممبنيماظؿػرؼؼمؿقيأػ



 

  فؽّكب يف ادلْبش قَخ ضاله ٗاالػالٍٞني اىًسفٞني ػيٚ االػزعاءاد ظاّخئ
مامغؼوبيمأطدت م%بؿورؼخاظصقػقنيمصكمبقوغفو ماظؿعدىمىرائؿماظؽوعؾيمإداغؿفومسؾكم$،2/12/2015ظصودر
مصكمبعؿؾفؿمؼؼقعقنمطوغقامواظذؼـم،مبؾورؼسماٌصرؼنيمواإلسالعقنيماظصقػقنيمسؾكمواظؾػظكماظؾدغك
مبػرغلوماٌـوخمضؿيماجؿؿوسوتمتغطقي مسدوانمػقماالسؿداءاتمػذهمعـؾمتؽرارمانمسؾكماظـؼوبيموتشدد.
م.ماٌعـقيماىفوتمعـمجودةموضػيمقجىؼلؿماظصقوصيمحرؼيمسؾك

ماظؼؾضممتمعـمو‣وطؿيماظزعالءمبفومتؼدمماظيتماظؾالشوتممبوظؿقؼقؼماظػرغلقيماظلؾطوتماظـؼوبي،موروظؾً
ماشلوربنيماىـوةمضؾطمودرسيمسؾقفؿ،ماالسؿداءمبؿفؿيمسؾقفؿ ماالجراءاتمطوصيمععمتضوعـفومتعؾـمطؿو..
ماظالزعيماإلجراءاتمال‡وذماٌصرؼيماظلؾطوتمتدسقمطؿومسؾقفؿ،ماٌعؿدؼـمضدمؼؿكذوغفوماظيتماظؼوغقغقي
م.علؿؼؾالماالسؿداءاتمػذهمظقضػ
ممدقاءماإلسالعقنيمسؾكمواالسؿداءاتمظؾقرؼوتماغؿفوكمأليمورصضفوماظـوبًمعقضػفومسؾكماظـؼوبيموذددت
مسؿؾفؿمورديمممصكمواإلسالعقنيماظصقػقنيموحؼمواإلسالمماظصقوصيمحرؼيمؼضؿـممبومواًورجماظداخؾ
م.إرػوبمأومتفدؼدمبدونمطوعؾيم‟رؼي
ماٌشروسي،ماظدميؼرارقيماظقدوئؾمقعمسدلمؼؽقنمأنم‧ىماٌعورضيماآلراءمإبداءمأنماظـؼوبي،موأطدت
م.اظؾذؼؽيماألظػوزمأوماظؾدغكماالسؿداءمبوظؿلطقدمبقـفومعـمظقسمواظؿك

مواظؿعؾرلمواإلسالمماظصقوصيم‟رؼيمعـقياٌمواظدوظقيماإلضؾقؿقيماٌـظؿوتمطوصيماظصقػقنيمغؼوبيموغوذدت
مجوغىمعـمتؽررتمواظؿكمواإلسالعقني،ماظصقػقنيمسؾكماالسؿداءمصكماشلؿفقيماألدوظقىمتؾؽمعـؾمبنداغي
ممبومبدء′امعصرمخورجمصعوظقوتمظؿغطقيمؼلوصرونماظذؼـماٌصرؼنيماظصقػقنيمضدمععنيمدقودكمصصقؾمأغصور
ماجؿؿوسوتمخاللمحدثممبوموعرورامصرغلومماٌـوخمضؿيمخاللم،$2015-12-1اظـالثوء%ؼقممجرى
م.األوروبقيماظدولمعـمسددمماٌكؿؾػيماظػعوظقوتمعـمسددمموضؾؾفوماٌؿقدةمظألعؿماظعوعيماىؿعقي
مخاللمواإلسالعقنيمظؾصقػقنيمادؿفدافمأليماظراصضماظـوبًمعقضػفومسؾكماظؿلطقدماظـؼوبيموأسودت
ممبوموعروراماظؾدغقيماالسؿداءاتمعـمبدء′ا،ممثـفو،مؼدصعقنمعؿؽررةمزوػرةمبوتًمواظيتمظعؿؾفؿممموردؿفؿ
مماالغؿؼولممحؼفؿمتؼققدمأوموتقضقػمواحؿفوزمضؾضمعـمظفمؼؿعرضقن مإالمحرةمصقوصيمإمدؾقؾمصال..
م.مظعؿؾفوماٌـودىماٌـوخمبؿقصرل

م أثَ٘ٞف احلكْٜٞ اىؽازو اىؿٍٞو القزهٖبظ اىثبىثخ اىػمؽٙ
موذظؽمأبقضقػمايلقينماظراحؾماظزعقؾمالدؿشفودماظـوظـيماظذطرىمإلحقوءمعلقيأماظصقػقنيمغؼوبيمغظؿً
موذورك2015دؼلؿدلم14ماألثـنيمؼقم ماظشفقدمزعالءمعـموظػقػما:ؾسموأسضوءماظصقػقنيمغؼقىمصقفوم،
م.اظراحؾمظؾزعقؾمصقرمععرضم،موتضؿـًمواظشعراءماظؽؿوبموطؾور

 
 
 

 

مأومسؾقفؿمؼعؿدىمذكصمأيمضدماظعوعيمظؾـقوبيمبالشوتمبؿؼدؼؿماظصقػقنيماظزعالءمغوذدمطؿوماظصقوصي،
 .اظصقوصيمتـظقؿمبشلنم1996مظلـيم96مرضؿمضوغقنمعـ$م12%مظؾؿودةمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمميـعفؿ

 اخزَبع اىيدْخ اىزْكٞقٞخ ىالػالً
ممبؼرم2015-11-26م%مؼقمماجؿؿع ماالذاسيماهودموممـؾلمرؤدوءمعـفوموبدسقةماظصقػقنيمغؼوبيم$

موغؼوبيماظؿلدقسمهًماالسالعقنيموغؼوبيماالسالممصـوسيموشرصيمظالدؿعالعوتماظعوعيمواشلقؽيمواظؿؾقػزؼقن
م$5102/11/11%ممواالسالعقنيماظؿقرؼرمورؤدوءماظصقػقنيماجؿؿوعمؼراراتظمتـػقذاموذظؽ..ماظصقػقني
ماٌصريماظعومماظرأيمورؿقحوتمضضوؼومسـماظؿعؾرلمسؾكمضودرةماسالعقيمادذلاتقفقيمظقضعماظؿـلقؼمبضرورة
مميؽـفؿوممبومواالسالمماظصقوصيمحرؼيموضؿونماٌصرؼيماظدوظيمتقاجيماظيتمواٌكوررماظؿقدؼوتموعقاجفي

متقاصؼماالرورمػذاموم،$خوئػنيموضػيموظقلًمأحرارموضػي%ماظدوظيمععمواحدامصػومقضقفاظمعـ
 : سؾكما:ؿؿعقن

مأوال ماظؿشرؼعوتمبنصدارماالدراعموحؿؿقيمضرورةمسؾكمواإلسالعقيماظصقػقيماىؿوسيماتػوقمسؾكماظؿلطقد:
 .سؾقفومايؽقعيمععماالتؼوقممتمواظيتمواإلسالممظؾصقوصيماٌـظؿي

مػذهمإصدارمظلرسيماظقزراءم•ؾسمورئقسماىؿفقرؼيمرئقسمرأدفوموسؾكماٌعـقفماىفوتمورؾي․:ممثوغقو
مدؼلؿدلمبـفوؼيماظؼقعقيماظصقػقيماٌمدلوتمدققاجيماظذيماظؼوغقغلماٌلذقمٌقاجفيموذظؽماظؿشرؼعوت
مأػقاءمبنيماالسالعلماالغػالتموظقضػماظؿقرؼرمورؤدوءماالداراتم•وظسمرؤدوءمعدةماغؿفوءمععماظؼودم
 اٌلؽقظقوتموهددمايرؼوتمتضؿـمتشرؼعوتمشقوبمماظؼققدموأجقاءماظػقضل

ماظشرفمعقـوقمإصدارمعفوعفومرأسمسؾكمواظيتماالسالعقنيمغؼوبيمتلدقسمضوغقنمإصدارمبلرسيمواٌطوظؾي
 اإلسالعل

مدؾقكمغفعدومووضعمواالسالممبوظصقوصيماظعوعؾنيماظصقػقنيمطؾمسؾكماظصقػلماظشرفمعقـوقمتػعقؾ:مثوظـو
مرأدفؿموسؾكمواالسالعلماظصقػلمايؼؾمماظعوعؾنيمقعمبفوموؼؾؿزممسؾقفوموؼؿقاصؼمصقفومؼشوركمعفين
ما:ؿؿعموحؼماظشكصقيموايرؼوتمواالسالمماظصقوصيمحرؼيمهػظماالجؿؿوع،مػذامماٌشورطيماىفوت
 . اظدوظيموعؽوغي

ماظؼقعقيماظصقػقيمواٌمدلوتمواظؿؾقػزؼقنماالذاسيمدواهومظالدؿعالعوتماظعوعيماشلقؽيموعلوغدةمدسؿ:ممرابعو
معؽقغوتمطؾمسـمؼعدلمسوعيمخدعيمطنسالمماٌفؿمدورػومأداءمعـمميؽـفوممبوماٌؿؽـيماظقدوئؾمبؽؾ

 . ا:ؿؿع

موعؿوبعيماجؿؿوسفؿ،ممتؼررمعومتـػقذمٌؿوبعيمدائؿمأدؾقسلماغعؼودمحوظيمماغفؿما:ؿؿعقنمؼعؿدل:مخوعلو
ماظلؾًمهددموضدماالسالعقنيمغؼوبيموأغشوءمواإلسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتمإصدارمماالدراعمخطقات
 .واظؿؾقػزؼقنماإلذاسيماهودمعؾينمماظـوغلماالجؿؿوعمظعؼدم$2015مدؼلؿدلم5ماٌقاصؼ%
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  فؽّكب يف ادلْبش قَخ ضاله ٗاالػالٍٞني اىًسفٞني ػيٚ االػزعاءاد ظاّخئ
مامغؼوبيمأطدت م%بؿورؼخاظصقػقنيمصكمبقوغفو ماظؿعدىمىرائؿماظؽوعؾيمإداغؿفومسؾكم$،2/12/2015ظصودر
مصكمبعؿؾفؿمؼؼقعقنمطوغقامواظذؼـم،مبؾورؼسماٌصرؼنيمواإلسالعقنيماظصقػقنيمسؾكمواظؾػظكماظؾدغك
مبػرغلوماٌـوخمضؿيماجؿؿوسوتمتغطقي مسدوانمػقماالسؿداءاتمػذهمعـؾمتؽرارمانمسؾكماظـؼوبيموتشدد.
م.ماٌعـقيماىفوتمعـمجودةموضػيمقجىؼلؿماظصقوصيمحرؼيمسؾك

ماظؼؾضممتمعـمو‣وطؿيماظزعالءمبفومتؼدمماظيتماظؾالشوتممبوظؿقؼقؼماظػرغلقيماظلؾطوتماظـؼوبي،موروظؾً
ماشلوربنيماىـوةمضؾطمودرسيمسؾقفؿ،ماالسؿداءمبؿفؿيمسؾقفؿ ماالجراءاتمطوصيمععمتضوعـفومتعؾـمطؿو..
ماظالزعيماإلجراءاتمال‡وذماٌصرؼيماظلؾطوتمتدسقمطؿومسؾقفؿ،ماٌعؿدؼـمضدمؼؿكذوغفوماظيتماظؼوغقغقي
م.علؿؼؾالماالسؿداءاتمػذهمظقضػ
ممدقاءماإلسالعقنيمسؾكمواالسؿداءاتمظؾقرؼوتماغؿفوكمأليمورصضفوماظـوبًمعقضػفومسؾكماظـؼوبيموذددت
مسؿؾفؿمورديمممصكمواإلسالعقنيماظصقػقنيموحؼمواإلسالمماظصقوصيمحرؼيمؼضؿـممبومواًورجماظداخؾ
م.إرػوبمأومتفدؼدمبدونمطوعؾيم‟رؼي
ماٌشروسي،ماظدميؼرارقيماظقدوئؾمقعمسدلمؼؽقنمأنم‧ىماٌعورضيماآلراءمإبداءمأنماظـؼوبي،موأطدت
م.اظؾذؼؽيماألظػوزمأوماظؾدغكماالسؿداءمبوظؿلطقدمبقـفومعـمظقسمواظؿك

مواظؿعؾرلمواإلسالمماظصقوصيم‟رؼيمعـقياٌمواظدوظقيماإلضؾقؿقيماٌـظؿوتمطوصيماظصقػقنيمغؼوبيموغوذدت
مجوغىمعـمتؽررتمواظؿكمواإلسالعقني،ماظصقػقنيمسؾكماالسؿداءمصكماشلؿفقيماألدوظقىمتؾؽمعـؾمبنداغي
ممبومبدء′امعصرمخورجمصعوظقوتمظؿغطقيمؼلوصرونماظذؼـماٌصرؼنيماظصقػقنيمضدمععنيمدقودكمصصقؾمأغصور
ماجؿؿوسوتمخاللمحدثممبوموعرورامصرغلومماٌـوخمضؿيمخاللم،$2015-12-1اظـالثوء%ؼقممجرى
م.األوروبقيماظدولمعـمسددمماٌكؿؾػيماظػعوظقوتمعـمسددمموضؾؾفوماٌؿقدةمظألعؿماظعوعيماىؿعقي
مخاللمواإلسالعقنيمظؾصقػقنيمادؿفدافمأليماظراصضماظـوبًمعقضػفومسؾكماظؿلطقدماظـؼوبيموأسودت
ممبوموعروراماظؾدغقيماالسؿداءاتمعـمبدء′ا،ممثـفو،مؼدصعقنمعؿؽررةمزوػرةمبوتًمواظيتمظعؿؾفؿممموردؿفؿ
مماالغؿؼولممحؼفؿمتؼققدمأوموتقضقػمواحؿفوزمضؾضمعـمظفمؼؿعرضقن مإالمحرةمصقوصيمإمدؾقؾمصال..
م.مظعؿؾفوماٌـودىماٌـوخمبؿقصرل

م أثَ٘ٞف احلكْٜٞ اىؽازو اىؿٍٞو القزهٖبظ اىثبىثخ اىػمؽٙ
موذظؽمأبقضقػمايلقينماظراحؾماظزعقؾمالدؿشفودماظـوظـيماظذطرىمإلحقوءمعلقيأماظصقػقنيمغؼوبيمغظؿً
موذورك2015دؼلؿدلم14ماألثـنيمؼقم ماظشفقدمزعالءمعـموظػقػما:ؾسموأسضوءماظصقػقنيمغؼقىمصقفوم،
م.اظراحؾمظؾزعقؾمصقرمععرضم،موتضؿـًمواظشعراءماظؽؿوبموطؾور
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مأومسؾقفؿمؼعؿدىمذكصمأيمضدماظعوعيمظؾـقوبيمبالشوتمبؿؼدؼؿماظصقػقنيماظزعالءمغوذدمطؿوماظصقوصي،
 .اظصقوصيمتـظقؿمبشلنم1996مظلـيم96مرضؿمضوغقنمعـ$م12%مظؾؿودةمتـػقذامسؿؾفؿمأداءمعـمميـعفؿ

 اخزَبع اىيدْخ اىزْكٞقٞخ ىالػالً
ممبؼرم2015-11-26م%مؼقمماجؿؿع ماالذاسيماهودموممـؾلمرؤدوءمعـفوموبدسقةماظصقػقنيمغؼوبيم$

موغؼوبيماظؿلدقسمهًماالسالعقنيموغؼوبيماالسالممصـوسيموشرصيمظالدؿعالعوتماظعوعيمواشلقؽيمواظؿؾقػزؼقن
م$5102/11/11%ممواالسالعقنيماظؿقرؼرمورؤدوءماظصقػقنيماجؿؿوعمؼراراتظمتـػقذاموذظؽ..ماظصقػقني
ماٌصريماظعومماظرأيمورؿقحوتمضضوؼومسـماظؿعؾرلمسؾكمضودرةماسالعقيمادذلاتقفقيمظقضعماظؿـلقؼمبضرورة
مميؽـفؿوممبومواالسالمماظصقوصيمحرؼيموضؿونماٌصرؼيماظدوظيمتقاجيماظيتمواٌكوررماظؿقدؼوتموعقاجفي

متقاصؼماالرورمػذاموم،$خوئػنيموضػيموظقلًمأحرارموضػي%ماظدوظيمععمواحدامصػومقضقفاظمعـ
 : سؾكما:ؿؿعقن

مأوال ماظؿشرؼعوتمبنصدارماالدراعموحؿؿقيمضرورةمسؾكمواإلسالعقيماظصقػقيماىؿوسيماتػوقمسؾكماظؿلطقد:
 .سؾقفومايؽقعيمععماالتؼوقممتمواظيتمواإلسالممظؾصقوصيماٌـظؿي

مػذهمإصدارمظلرسيماظقزراءم•ؾسمورئقسماىؿفقرؼيمرئقسمرأدفوموسؾكماٌعـقفماىفوتمورؾي․:ممثوغقو
مدؼلؿدلمبـفوؼيماظؼقعقيماظصقػقيماٌمدلوتمدققاجيماظذيماظؼوغقغلماٌلذقمٌقاجفيموذظؽماظؿشرؼعوت
مأػقاءمبنيماالسالعلماالغػالتموظقضػماظؿقرؼرمورؤدوءماالداراتم•وظسمرؤدوءمعدةماغؿفوءمععماظؼودم
 اٌلؽقظقوتموهددمايرؼوتمتضؿـمتشرؼعوتمشقوبمماظؼققدموأجقاءماظػقضل

ماظشرفمعقـوقمإصدارمعفوعفومرأسمسؾكمواظيتماالسالعقنيمغؼوبيمتلدقسمضوغقنمإصدارمبلرسيمواٌطوظؾي
 اإلسالعل

مدؾقكمغفعدومووضعمواالسالممبوظصقوصيماظعوعؾنيماظصقػقنيمطؾمسؾكماظصقػلماظشرفمعقـوقمتػعقؾ:مثوظـو
مرأدفؿموسؾكمواالسالعلماظصقػلمايؼؾمماظعوعؾنيمقعمبفوموؼؾؿزممسؾقفوموؼؿقاصؼمصقفومؼشوركمعفين
ما:ؿؿعموحؼماظشكصقيموايرؼوتمواالسالمماظصقوصيمحرؼيمهػظماالجؿؿوع،مػذامماٌشورطيماىفوت
 . اظدوظيموعؽوغي

ماظؼقعقيماظصقػقيمواٌمدلوتمواظؿؾقػزؼقنماالذاسيمدواهومظالدؿعالعوتماظعوعيماشلقؽيموعلوغدةمدسؿ:ممرابعو
معؽقغوتمطؾمسـمؼعدلمسوعيمخدعيمطنسالمماٌفؿمدورػومأداءمعـمميؽـفوممبوماٌؿؽـيماظقدوئؾمبؽؾ

 . ا:ؿؿع

موعؿوبعيماجؿؿوسفؿ،ممتؼررمعومتـػقذمٌؿوبعيمدائؿمأدؾقسلماغعؼودمحوظيمماغفؿما:ؿؿعقنمؼعؿدل:مخوعلو
ماظلؾًمهددموضدماالسالعقنيمغؼوبيموأغشوءمواإلسالعقيماظصقػقيماظؿشرؼعوتمإصدارمماالدراعمخطقات
 .واظؿؾقػزؼقنماإلذاسيماهودمعؾينمماظـوغلماالجؿؿوعمظعؼدم$2015مدؼلؿدلم5ماٌقاصؼ%
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ضالش،مم قلماظصقػقنيمغؼقىمبرئوديمدؼلؿدلم19ماظلؾًمؼقمماجؿؿوسًوماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمسؼد
ماظلقـؿوئقيماٌفـمغؼقىمصقدهموعلعدمؼقدػمخوظدماٌكرجمعـماٌؼدعيماظشؽوويما:ؾسموغوضش
مورئقس مودماظعربماظػـوغنيماهودم ممصقػقوم57معـمواطـرم،ماالبداعمجؾفيمسـمممـالماظعدلم‣ؿد. معـ′
مايقوةموحرعفمظؾؿفـيمواغؿفوطفماظصقػلمظشرفامٌقـوقمعقدلمأدماظصقػلم․وظػيمبشلنماظـؼوبيماسضوء
ماظـؼوبيمعمدليمسؾكمتعدؼفموتؽرارمبوٌقارـنيمواظؿشفرلم،ماًوصي
ماظؿقؼقؼمىـيما:ؾسموغوذد..مممعقدلمأدم‟ؼماظؿلدؼؾقيماإلجراءاتمإ‡وذمبوإلوعما:ؾسموضرر
م.ععفماظؿقؼقؼمإجراءاتمإ‡وذمبلرسيماظـؼوبقي
ماٌقاضعمعـمظعددماٌفينماألداءمبشلنماظزعالءمعـمسددمعـماظقاردةمظشؽوويامإحوظيما:ؾسمضررمطؿو

مغؼوبقيمهؼقؼمظؾفـيمزعالئفؿمسؾكمبوظؼقلموتعدؼفؿماظصقػلماظشرفمٌقـوقمصقػقنيمزعالءمو․وظػي
ماظشرفممبقـوقمواالظؿزامماظعوعفماظؼضوؼومووهممبلؽقظقيمبوظؿعوعؾماظصقػقنيماظزعالءما:ؾسموروظى
ما:ؾسموذدد..مممبوظرسوؼيماألوظلمايؼمبوسؿؾورػومظؾؿقارـنيماظشكصقيمايقوةمسؾكمػوزوايماظصقػل
مضرورةمإصدارػومبوتمواظيتماظصقػقيماظؿشرؼعوتمإصدارمسدلماإلمؼؿؿمظـماإلسالعلماآلداءمضؾطمأنمسؾك
مإسطوءومبقـفؿمصقؿومواظذلاذؼمواٌفوتراتماٌالدـوتمبقضػماظزعالءمقعمغظرما:ؾسموؼؾػً..ممعؾقي
م.واٌقارـماظقرـمظؼضوؼومأوظلمأوظقؼي
ممبوماظزعالءمحؼمماظققمماٌصريمإدارةمإ‡ذتفوماظيتمظإلجراءاتمرصضفماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسموأطد
ممؼؿقاغلمظـماغفما:ؾسموؼمطدماىرؼدةمإدارةمععماظـؼوبيمسؼدتفماظذيماألخرلمبوإلتػوقمإخالاًلمميـؾ
محؼقضفؿمظؾزعالءمهػظماظيتمواظؼوغقغقيماظـؼوبقيماإلجراءاتمطوصيمؿكذدقمواغفماظزعالءمحؼققمسـماظدصوع
م.آخرؼـم‟ؼققمواظعصػماظصقػقنيمعـمسددمبػصؾمماٌؿؽررهماىرؼدةم‣ووالتمعقاجفيم

مرئقسماظزالضلموإؼفوبماظققمماٌصريمهرؼرمرئقسمصوحلماظلقدم‣ؿدماظزعقؾنيماظـؼوبيم•ؾسموروظى
م.مبوىرؼدةمزعالئفؿومحؼققمسؾكمظؾقػوزمظقؿفؿوعلؽقمبؿقؿؾماظؿـػقذيماظؿقرؼر
ماظؿـػقذيماظؿقرؼرمرئقسماظشقخمووالءماظددؿقرمهرؼرمرئقسموػؾفمدعقدماظزعقؾنيمإحوظيما:ؾسموضرر

مبوىرؼدة.ماظزعالءمحؼققمسؾلموتعدؼفؿوماظصقػلماظشرفمٌقـوقم․وظػؿفؿومبشلنمظؾؿقؼقؼ
متـػقذاماٌؿدربنيماظزعالءمبلزلوءمطشقفمردولبنمواظصقػماظصقػقيماٌمدلوتمإخطورما:ؾسموضرر
مبوظؽشقفمأزلوءػؿماظقاردةماظزعالءمسؾكماظؼقدمتؼصرمواظيتماظـؼوبيمظالئقي
مبوظلؿوحمظؾداخؾقيمعطوظؾؿفما:ؾسموجددمواجملؿفزؼـماجملؾقدنيماظزعالءمضضقيما:ؾسموغوضش
مسـماظصقلمبوالصراجمعطوظؾؿفمؾسا:مجددمطؿومأحقاشلؿمسؾكمظإلرالعمظؾزعالءماظـؼوبيمعـموصدمبزؼورة
م.اظزعالءمبؼقيمأوضوعموهلنيمسوجؾيمصققيمرسوؼيمإمهؿوجماظيتماٌرضقيمايوالت

 
 
 

 

موزؼرمبدرمزطلمأدماظدطؿقرموماظقزراءم•ؾسمرئقسمإزلوسقؾمذرؼػماظدطؿقرم․ورؾيماظـؼوبيموضررتم
مواظدطؿقرماجملؾقيماظؿـؿقي ماظشفقدمأدؿمبنرالقماظلوبؼماظؼرارمظؿـػقذمدقػوجم‣وصظماٌـعؿمسؾدمأميـم
م.دقػوجممبقوصظيمرؿوممبدؼـيمايرؼيمذورعمسؾكمأبقضقػمايلقين

 ٗاإلػالً اىًسبفخ ق٘اّني ْٝبقم اى٘ؾؼاء رليف
ماظقزراء،م•ؾسممعـوضشيمسـمإزلوسقؾ،مذرؼػماٌفـدسماظقزراء،مرئقسمأسؾـفممبومنياظصقػقمغؼوبيمرحؾً
ماظؼوغقغلماٌلزقمزؾممخوصيمواإلسالم،ماظصقوصيمظؿـظقؿماٌقحدماظؼوغقنمشدا،ماظؼودمماجؿؿوسفمخالل
ماظؿقرؼرمورؤدوءماإلداراتم•وظسمرؤدوءمعدةماغؿفوءمععماظؼقعقيماظصقػقيماٌمدلوتمدققاجفماظذي
م.ايوظلماظشفرموؼيبـف
مأررافمقعمبؿقاصؼماًؿلني،مىـيمضدعؿفماظذيماٌؿؽوعؾمبوٌشروعممتلؽفمسؾكماظـؼوبيم•ؾسموأطد

ما:ولموهرؼرمظضؾطمططرؼؼمايؽقعي،مععمحقظفماظؿػووضمجرىمواظذيمواإلسالعقي،ماظصقػقيماىؿوسي
م.اإلسالعل
ماٌقادمطوصيمإسؿولمسدلمإالمؼلتلمظـمعلواإلسالماظصقػلماظعؿؾمتـظقؿمأنمسؾكماظـؼوبي،م•ؾسموذدد

ممايؾسممبـعمواًوصيم17ماٌودةمعؼدعؿفوموماظددؿقرممواالسالم،مبوظصقوصيماًوصيماظددؿقرؼي
م.اظـشرمضضوؼو
مايرؼيمسؿودػومعؿؽوعؾيمسؿؾقيمػقمواإلسالعلماظصقػلما:ولمتـظقؿمأنمإماظـظرماظـؼوبيم•ؾسموظػً

مظؾقؽقعي،متؼدميفؿوممتماظؾذؼـماٌشروسنيمخاللمعـماإلسالعقيماىؿوسيمسؾقفمؼًاتػمعوموػقمواٌلؽقظقي،
مبنظغوءماًوصماٌشروعموطذظؽماظـالث،مبو:وظسماًوصمواإلسالممظؾصقوصيماٌقحدماٌشروع"مدقاء

م"اظـشرمضضوؼوممظؾقرؼيماظلوظؾيماظعؼقبوت
مبدونمحرؼيموالمحرؼيمبالمإسالممالمأغفمعـماظـوبًمواإلسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمعقضػماظـؼوبيموأطدت
م.اإلسالعكما:ولموتضؾطمتضؾطفوموضقاغنيمعلؽقظقي

ماالقنْعؼٝخ  ٍٗنزجخ اىًسفٞني ّقبثخ ثني رؼبُٗ ثؽر٘م٘ه
مغؼقىمضالشم قلم‟ضقرمدؼلؿدلم19ماظلؾًمزفرم12ماظلوسيمصقػقومعممترًاماظصقػقنيمغؼوبيمسؼدت

ماٌشروسوتمضطوعمعدؼرمسزبمخوظد.ودماإلدؽـدرؼيمؽؿؾيعمعدؼرماظدؼـمدراجمازلوسقؾ.ودماظصقػقني
ماظؾفـيممممـؾيماظصقػقنيموغؼوبيماإلدؽـدرؼيمعؽؿؾيمبنيمتعوونمبروتقطقلمتػوصقؾمسـمظإلسالنمبوٌؽؿؾي
م.اظـؼوصقي
مٌؽؿؾيمدػورةمإلغشوءماظصقػقنيمبـؼوبيماًوظقيماألدوارمأحدمادؿغاللمسـماإلسالنماظدلوتقطقلموؼؿضؿـ

مصرع"ماإلدؽـدرؼي مواظؽؿىماظذلاثقيماظدورؼوتمبذلعقؿماٌؽؿؾيمخدلاءمظؼقومم،بوإلضوصيماظصقػقنيمبـؼوبي"
م.اظـؼوبيمٌؽؿؾيمذوعؾمتطقؼرمإرورمماظؽذلوغقوموأرذػؿفوماظصقػقنيمغؼوبيمعؽؿؾيممتؿؾؽفوماظيتماظؼقؿي
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ضالش،مم قلماظصقػقنيمغؼقىمبرئوديمدؼلؿدلم19ماظلؾًمؼقمماجؿؿوسًوماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمسؼد
ماظلقـؿوئقيماٌفـمغؼقىمصقدهموعلعدمؼقدػمخوظدماٌكرجمعـماٌؼدعيماظشؽوويما:ؾسموغوضش
مورئقس مودماظعربماظػـوغنيماهودم ممصقػقوم57معـمواطـرم،ماالبداعمجؾفيمسـمممـالماظعدلم‣ؿد. معـ′
مايقوةموحرعفمظؾؿفـيمواغؿفوطفماظصقػلمظشرفامٌقـوقمعقدلمأدماظصقػلم․وظػيمبشلنماظـؼوبيماسضوء
ماظـؼوبيمعمدليمسؾكمتعدؼفموتؽرارمبوٌقارـنيمواظؿشفرلم،ماًوصي
ماظؿقؼقؼمىـيما:ؾسموغوذد..مممعقدلمأدم‟ؼماظؿلدؼؾقيماإلجراءاتمإ‡وذمبوإلوعما:ؾسموضرر
م.ععفماظؿقؼقؼمإجراءاتمإ‡وذمبلرسيماظـؼوبقي
ماٌقاضعمعـمظعددماٌفينماألداءمبشلنماظزعالءمعـمسددمعـماظقاردةمظشؽوويامإحوظيما:ؾسمضررمطؿو

مغؼوبقيمهؼقؼمظؾفـيمزعالئفؿمسؾكمبوظؼقلموتعدؼفؿماظصقػلماظشرفمٌقـوقمصقػقنيمزعالءمو․وظػي
ماظشرفممبقـوقمواالظؿزامماظعوعفماظؼضوؼومووهممبلؽقظقيمبوظؿعوعؾماظصقػقنيماظزعالءما:ؾسموروظى
ما:ؾسموذدد..مممبوظرسوؼيماألوظلمايؼمبوسؿؾورػومظؾؿقارـنيماظشكصقيمايقوةمسؾكمػوزوايماظصقػل
مضرورةمإصدارػومبوتمواظيتماظصقػقيماظؿشرؼعوتمإصدارمسدلماإلمؼؿؿمظـماإلسالعلماآلداءمضؾطمأنمسؾك
مإسطوءومبقـفؿمصقؿومواظذلاذؼمواٌفوتراتماٌالدـوتمبقضػماظزعالءمقعمغظرما:ؾسموؼؾػً..ممعؾقي
م.واٌقارـماظقرـمظؼضوؼومأوظلمأوظقؼي
ممبوماظزعالءمحؼمماظققمماٌصريمإدارةمإ‡ذتفوماظيتمظإلجراءاتمرصضفماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسموأطد
ممؼؿقاغلمظـماغفما:ؾسموؼمطدماىرؼدةمإدارةمععماظـؼوبيمسؼدتفماظذيماألخرلمبوإلتػوقمإخالاًلمميـؾ
محؼقضفؿمظؾزعالءمهػظماظيتمواظؼوغقغقيماظـؼوبقيماإلجراءاتمطوصيمؿكذدقمواغفماظزعالءمحؼققمسـماظدصوع
م.آخرؼـم‟ؼققمواظعصػماظصقػقنيمعـمسددمبػصؾمماٌؿؽررهماىرؼدةم‣ووالتمعقاجفيم

مرئقسماظزالضلموإؼفوبماظققمماٌصريمهرؼرمرئقسمصوحلماظلقدم‣ؿدماظزعقؾنيماظـؼوبيم•ؾسموروظى
م.مبوىرؼدةمزعالئفؿومحؼققمسؾكمظؾقػوزمظقؿفؿوعلؽقمبؿقؿؾماظؿـػقذيماظؿقرؼر
ماظؿـػقذيماظؿقرؼرمرئقسماظشقخمووالءماظددؿقرمهرؼرمرئقسموػؾفمدعقدماظزعقؾنيمإحوظيما:ؾسموضرر

مبوىرؼدة.ماظزعالءمحؼققمسؾلموتعدؼفؿوماظصقػلماظشرفمٌقـوقم․وظػؿفؿومبشلنمظؾؿقؼقؼ
متـػقذاماٌؿدربنيماظزعالءمبلزلوءمطشقفمردولبنمواظصقػماظصقػقيماٌمدلوتمإخطورما:ؾسموضرر
مبوظؽشقفمأزلوءػؿماظقاردةماظزعالءمسؾكماظؼقدمتؼصرمواظيتماظـؼوبيمظالئقي
مبوظلؿوحمظؾداخؾقيمعطوظؾؿفما:ؾسموجددمواجملؿفزؼـماجملؾقدنيماظزعالءمضضقيما:ؾسموغوضش
مسـماظصقلمبوالصراجمعطوظؾؿفمؾسا:مجددمطؿومأحقاشلؿمسؾكمظإلرالعمظؾزعالءماظـؼوبيمعـموصدمبزؼورة
م.اظزعالءمبؼقيمأوضوعموهلنيمسوجؾيمصققيمرسوؼيمإمهؿوجماظيتماٌرضقيمايوالت
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موزؼرمبدرمزطلمأدماظدطؿقرموماظقزراءم•ؾسمرئقسمإزلوسقؾمذرؼػماظدطؿقرم․ورؾيماظـؼوبيموضررتم
مواظدطؿقرماجملؾقيماظؿـؿقي ماظشفقدمأدؿمبنرالقماظلوبؼماظؼرارمظؿـػقذمدقػوجم‣وصظماٌـعؿمسؾدمأميـم
م.دقػوجممبقوصظيمرؿوممبدؼـيمايرؼيمذورعمسؾكمأبقضقػمايلقين

 ٗاإلػالً اىًسبفخ ق٘اّني ْٝبقم اى٘ؾؼاء رليف
ماظقزراء،م•ؾسممعـوضشيمسـمإزلوسقؾ،مذرؼػماٌفـدسماظقزراء،مرئقسمأسؾـفممبومنياظصقػقمغؼوبيمرحؾً
ماظؼوغقغلماٌلزقمزؾممخوصيمواإلسالم،ماظصقوصيمظؿـظقؿماٌقحدماظؼوغقنمشدا،ماظؼودمماجؿؿوسفمخالل
ماظؿقرؼرمورؤدوءماإلداراتم•وظسمرؤدوءمعدةماغؿفوءمععماظؼقعقيماظصقػقيماٌمدلوتمدققاجفماظذي
م.ايوظلماظشفرموؼيبـف
مأررافمقعمبؿقاصؼماًؿلني،مىـيمضدعؿفماظذيماٌؿؽوعؾمبوٌشروعممتلؽفمسؾكماظـؼوبيم•ؾسموأطد

ما:ولموهرؼرمظضؾطمططرؼؼمايؽقعي،مععمحقظفماظؿػووضمجرىمواظذيمواإلسالعقي،ماظصقػقيماىؿوسي
م.اإلسالعل
ماٌقادمطوصيمإسؿولمسدلمإالمؼلتلمظـمعلواإلسالماظصقػلماظعؿؾمتـظقؿمأنمسؾكماظـؼوبي،م•ؾسموذدد

ممايؾسممبـعمواًوصيم17ماٌودةمعؼدعؿفوموماظددؿقرممواالسالم،مبوظصقوصيماًوصيماظددؿقرؼي
م.اظـشرمضضوؼو
مايرؼيمسؿودػومعؿؽوعؾيمسؿؾقيمػقمواإلسالعلماظصقػلما:ولمتـظقؿمأنمإماظـظرماظـؼوبيم•ؾسموظػً

مظؾقؽقعي،متؼدميفؿوممتماظؾذؼـماٌشروسنيمخاللمعـماإلسالعقيماىؿوسيمسؾقفمؼًاتػمعوموػقمواٌلؽقظقي،
مبنظغوءماًوصماٌشروعموطذظؽماظـالث،مبو:وظسماًوصمواإلسالممظؾصقوصيماٌقحدماٌشروع"مدقاء

م"اظـشرمضضوؼوممظؾقرؼيماظلوظؾيماظعؼقبوت
مبدونمحرؼيموالمحرؼيمبالمإسالممالمأغفمعـماظـوبًمواإلسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمعقضػماظـؼوبيموأطدت
م.اإلسالعكما:ولموتضؾطمتضؾطفوموضقاغنيمعلؽقظقي

ماالقنْعؼٝخ  ٍٗنزجخ اىًسفٞني ّقبثخ ثني رؼبُٗ ثؽر٘م٘ه
مغؼقىمضالشم قلم‟ضقرمدؼلؿدلم19ماظلؾًمزفرم12ماظلوسيمصقػقومعممترًاماظصقػقنيمغؼوبيمسؼدت

ماٌشروسوتمضطوعمعدؼرمسزبمخوظد.ودماإلدؽـدرؼيمؽؿؾيعمعدؼرماظدؼـمدراجمازلوسقؾ.ودماظصقػقني
ماظؾفـيممممـؾيماظصقػقنيموغؼوبيماإلدؽـدرؼيمعؽؿؾيمبنيمتعوونمبروتقطقلمتػوصقؾمسـمظإلسالنمبوٌؽؿؾي
م.اظـؼوصقي
مٌؽؿؾيمدػورةمإلغشوءماظصقػقنيمبـؼوبيماًوظقيماألدوارمأحدمادؿغاللمسـماإلسالنماظدلوتقطقلموؼؿضؿـ

مصرع"ماإلدؽـدرؼي مواظؽؿىماظذلاثقيماظدورؼوتمبذلعقؿماٌؽؿؾيمخدلاءمظؼقومم،بوإلضوصيماظصقػقنيمبـؼوبي"
م.اظـؼوبيمٌؽؿؾيمذوعؾمتطقؼرمإرورمماظؽذلوغقوموأرذػؿفوماظصقػقنيمغؼوبيمعؽؿؾيممتؿؾؽفوماظيتماظؼقؿي



 

متورؼخم مشلو مصكمعفـي ماحـو موضولمضالش:" موترصضماظؼققد. ماظصقوصي متداصعمسـمحرؼي مذعؾقي أولمعظوػرة
أطؿقبرمضدماغؿفًموالبدمأنمم6اٌؿعؾؼيممبشروعماإلدؽونمصكممسرؼؼموغؼوبيمظدؼفومتراث"،معقضقومأنماٌفؾي

مهوولماآلنم مأنماظـؼوبي موأوضحمضالش، معـماٌشروع. مأخرىمحؿكمتؿؿؽـماظـؼوبي ماظؿكصقصمعرة ؼعود
تـؼقيمجداوشلومعـمطؾمعوميؼمبفومعـمذقائى،معقجفوماظؿفـؽيمظألسضوءماظػوئزؼـمبعضقؼيم•ؾسماظـقاب،م

مأنمسؾقفؿمعفؿيمطدل مأبراءمعمطدا ىموأغفمؼـؼمصكمضدراتفؿمسؾكمطؾمإدارةمقعماٌؾػوتموأنمؼؽقغقا
بوظشعىماظذىماخؿورػؿ.موظػًمضالشمإمأنمسالضوتماظعؿؾموصؾًمظدرجيمعـماظلقءمالمميؽـمضؾقشلو،م

م"ضوئال:"مظدؼـومزعالءمخؾػماظؼضؾونموبعضفؿمؼعوغكمعـماٌرضموبعضفؿمغؿؿـكماإلصراجماظصقكمسـفؿ
 اإلػالً ادلًؽٙ الٝكؽ ػعٗا ٗال زجٞجب   مجبه ػجع اىؽزٌٞ:

ضولمولمسؾـدماظـرحقؿ،مدـؽرترلمسـوممغؼوبـيماظصـقػقني،مإنماظـؼوبـيمخرجـًمعــمسؾـكمدـالٌفومثـقرتني،ممممممممممممم
مواحؿضـًمقعمصؽوتماظشعىماٌصرىمدصوسومسـفؿموسـمحرؼؿفؿم.مم

سـالمماٌصـرىممموأضوفمسؾداظرحقؿمخاللمطؾؿيمظفمصكمحػؾماظؿػققماظصقػك،ممأنماظقضعماظـذىمؼعقشـفماإلمم
حوظقوم"المؼلرمسدواموالمحؾقؾو"،مومشرلمعلؾققمواظلؾىماظرئقلكمػـقمسـدمموجـقدمبقؽـيمتشـرؼعقيمظؾؼضـوءمسؾـكمممممممم

متؾؽماظػقضكماإلسالعقيم.م
وأوضــحمسؾــدماظــرحقؿ،مأنماظـؼوبــيمتعــوغكمعـــمبعــضماألعــقرماًوصــيمبويرؼــوت،موأنمػـــوكمزعــالءمخؾــػممممم

ــيمتؼــقممبــدورػوماظؽوعــؾمصــكمامم ــيمممماظؼضــؾون،مواظـؼوب ــدماظؾؾشــك،مرئــقسمىـ ــدصوعمســـفؿ،معشــقدامبــدورمخوظ ظ
مايرؼوت،مٌومؼؼقممبفمبشلنماجملؾقدني.مم

عورسماظؼودم،معؿؿـقـومأنمؼؽـقنم:ؾـسممممم31وأذورمسؾدماظرحقؿمإمأنماظـؼوبيمدؿقؿػؾمبوظعقدماٌودكمشلوم
م.اظـؼوبيمدورمواضحمظؾدصوعمسـماظزعالءماجملؾقدني

 قٜ ىيْقبثخاالقزؼعاظ ىالززفبه ثبىٞ٘ثٞو ادلب

مماظصـقػقنيممغؼقـىممبرئودـيمم$،5102مدؼلـؿدلمم62اظلـؾً%ممعلـوءمماجؿؿوسـفممماظصقػقني،مغؼوبيم•ؾسمغوضش
م75موعـرورمماٌؼؾؾ،م2016معورسمذفرمؼقاصؼماظذيماٌودل،مبعقدػوماظـؼوبيماحؿػولمتػوصقؾمضــالش،م قل
م.1491معورسم13ممإغشوئفومسؾلمسوعًو
ـممىــيممتشـؽقؾمما:ؾسموضرر مغؼوبـيمموتـورؼخمممبؽوغـيممؼؾقـؼمممبـوممظالحؿػوظقـي،ممطوعـؾممتصـقرممظقضـعممفأسضـوئممعـ

م.مظؾصقػقنيمسربلمغؼوبلمطقونمأضدممتعدماظيتماٌصرؼيماظصقػقني
مبقؽيم‥ق"مسـقانمهًمظفماإلسدادم‧رىمواظذيمظؾصقػقني،ماًوعسماظعومماٌممترمسؼدماالحؿػوظقيموتؿضؿـ
ـمم•ؿقسـيممدإسـداممدـقؿؿممطؿـومم،"اٌصـرؼيممظؾصقوصيمجدؼدةمتشرؼعقي ـمماظقثوئؼقـيمماظؽؿـىممعـ موأػـؿمماظـؼوبـي،ممتـورؼخممسـ
ـم.مإغشـوئفوممعــذممخوضـؿفومماظـيتممواظقرـقـيممواظلقودقيماٌفـقيماٌعورك مؼـقممماالحؿػوظقـيممتػوصـقؾمماظـؼوبـيمم•ؾـسممودـقعؾ
م.ماٌؼؾؾماظلؾً

 
 
 

 

ماًؿقسمؼقممعلوءماظـؼوبيمتؼقؿفمواظذيم2015مظعومماظصقػلماظؿػققمحػؾميضقرماظزعالءما:ؾسمودسو
م.مبوظـؼوبيماظؽؾرلمبوٌلرحمدؼلؿدلم24ماظؼودم

 ٍِ (53ٗ) اىْقبثٞني، أثؽؾ (ٍِ 3ٗ) ادلْٖخ، ؼٗاظ ٍِ (01) اىًسفٜ..رنؽٌٝ اىزف٘  فٚ اززفبىٞخ
 ٗاىعمز٘ؼاح ادلبخكزري ػيٚ احلبييني
مظؿؽرؼؿمطدلىماحؿػوظقيم2015دؼلؿدلم24ماًؿقسمعلوءماًوعليمصكماظصقػقنيمغؼوبيمأضوعً ماظػوئزؼـم
مواٌوجلؿرلماظدطؿقراهمفوداتذمسؾلمايوصؾنيماظزعالءمموتؽرؼؿم،2014مظعومماظصقػلماظؿػققمعلوبؼيمصك

ماظػوئزةم..موماألسؿولماخؿقورممذورطقاماظذؼـماظؿقؽقؿمىونموأسضوءم،ماظـؼوبقنيموضداعكماٌفـي،م،ورواد
م.دروؼشماظؾقرمإميونماظؽؾرلماظػـونماظـؼوبيمعلرحمسؾكمؼؼومماظذىمايػؾم قل
مذوطرمواؼفوبمعفرانموصقزؼيمطقيسمصالحماألدوتذةموػؿماٌفـيمروادمعـم10متؽرؼؿماالحؿػوظقيمتضؿـً
مسؾدموراوؼيمعقدلموصدليمصفؿلماظرـموسؾدمصؾلطنيموودؼعماظؾوزموغعؿمسورفمو‣ؿقدمبؽرلموآعول
م.اظؾوري
مرذقانمضقوءموػؿمواٌفـيماظـؼوبيمخدعيممجفقدػؿمسؾلماظلوبؼنيماظـؼوبقنيمأبرزمعـم3متؽرؼؿممتمطؿو
م.صفؿلموولمسؾداظؼدوسم‣ؿدماظلوبؼنيما:ؾسموسضقيماظلوبؼماظصقػقنيمغؼقى

مدرجيمسؾكمايوصؾنيماظزعالءمعـم12موماظدطؿقراهمدرجيمسؾكمايوصؾنيماظزعالءمعـم11موطذظؽمتؽرؼؿ
م.اٌوجلؿرل
ممتؽرؼؿموأؼضو م مم%29 ممو..ماظصقػلماظؿػققم„قائزماظػوئزؼـماظزعالءمعـ$ م مم%17 ماظػوئزؼـماظزعالءمعـ$

م.اًوصيمبوىقائز
 فخ ٍْٖخ ذلب ربؼٝص ػؽٝقحيٞٚ قــالل: اىًسب

ماظشعىماظذىمرصعم مإنمحرؼيماظصقوصيمإحدىمايرؼوتماظعوعيمشلذا ضولم قكمضالشمغؼقىماظصقػقني،
ؼقغقق،معضقػًو:"اظؽوتىماظصقػكم‣ؿدمحلـنيمػقؽؾمضررمم30ؼـوؼرموداصعمسـفومصكمم25ذعورمايرؼيمصكم

م100دماظؿوبعكمطؾمجوئزةمعـفومإضوصيمجوئزتنيمضؿـمجقائزماظؿػققماظصقػكمبودؿم‣ؿقدمسزعكمو‣ؿ
مأنما:ؾسماظلوبؼمبذلمجفدام أظnمجـقف.موأضوفمضالش،مخاللمطؾؿيمظفمصكمحػؾماظؿػققماظصقػك،
معشرلامإمأنماظقرـمؼلؿقؼمإسالعوم ماظؿشرؼعوتماظصقػقيموؼلؿؽؿؾما:ؾسمايوnصكمعؾماٌفؿي،

م محؾف ماظػقضك مبنسالم مغلؿقف مضالش:"عو موتوبع ماٌلؽقظقي. مضدر مصكمسؾك ماٌؿؿـؾ ماظؿـظقؿ موػق بلقط
مػذام مبؽؾ ممير مظقرـ مميؽـ مال ماظػقضك مسؾك موتؼضك ماٌلؽقظقي متقظد ماظؿك مػك موايرؼي اظؿشرؼعوت
مظـؼوبيماظصقػقنيم مواظؿشرؼعوتمظقلًمعطؾؾو ماٌلؿقىمعـماظغقوب، اظؿقدؼوتمأنمؼؽقنمإسالعفمسؾكمػذا

ؼعقــومو…قضفومععو".مواذورمضالشمإمأنمواإلسالعقني،موظؽـمعطؾؾومظؾشعى،مسـدغومهدؼوتمطؾرلةموربـوم
،مطوغًمػـوكم1909عورسمم31دـيمسؾكمإغشوءػو،معقضقومأنمم75غؼوبيماظصقػقنيمتلؿعدمظالحؿػولممبرورم
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متورؼخم مشلو مصكمعفـي ماحـو موضولمضالش:" موترصضماظؼققد. ماظصقوصي متداصعمسـمحرؼي مذعؾقي أولمعظوػرة
أطؿقبرمضدماغؿفًموالبدمأنمم6اٌؿعؾؼيممبشروعماإلدؽونمصكممسرؼؼموغؼوبيمظدؼفومتراث"،معقضقومأنماٌفؾي

مهوولماآلنم مأنماظـؼوبي موأوضحمضالش، معـماٌشروع. مأخرىمحؿكمتؿؿؽـماظـؼوبي ماظؿكصقصمعرة ؼعود
تـؼقيمجداوشلومعـمطؾمعوميؼمبفومعـمذقائى،معقجفوماظؿفـؽيمظألسضوءماظػوئزؼـمبعضقؼيم•ؾسماظـقاب،م

مأنمسؾقفؿمعفؿيمطدل مأبراءمعمطدا ىموأغفمؼـؼمصكمضدراتفؿمسؾكمطؾمإدارةمقعماٌؾػوتموأنمؼؽقغقا
بوظشعىماظذىماخؿورػؿ.موظػًمضالشمإمأنمسالضوتماظعؿؾموصؾًمظدرجيمعـماظلقءمالمميؽـمضؾقشلو،م

م"ضوئال:"مظدؼـومزعالءمخؾػماظؼضؾونموبعضفؿمؼعوغكمعـماٌرضموبعضفؿمغؿؿـكماإلصراجماظصقكمسـفؿ
 اإلػالً ادلًؽٙ الٝكؽ ػعٗا ٗال زجٞجب   مجبه ػجع اىؽزٌٞ:

ضولمولمسؾـدماظـرحقؿ،مدـؽرترلمسـوممغؼوبـيماظصـقػقني،مإنماظـؼوبـيمخرجـًمعــمسؾـكمدـالٌفومثـقرتني،ممممممممممممم
مواحؿضـًمقعمصؽوتماظشعىماٌصرىمدصوسومسـفؿموسـمحرؼؿفؿم.مم

سـالمماٌصـرىممموأضوفمسؾداظرحقؿمخاللمطؾؿيمظفمصكمحػؾماظؿػققماظصقػك،ممأنماظقضعماظـذىمؼعقشـفماإلمم
حوظقوم"المؼلرمسدواموالمحؾقؾو"،مومشرلمعلؾققمواظلؾىماظرئقلكمػـقمسـدمموجـقدمبقؽـيمتشـرؼعقيمظؾؼضـوءمسؾـكمممممممم

متؾؽماظػقضكماإلسالعقيم.م
وأوضــحمسؾــدماظــرحقؿ،مأنماظـؼوبــيمتعــوغكمعـــمبعــضماألعــقرماًوصــيمبويرؼــوت،موأنمػـــوكمزعــالءمخؾــػممممم

ــيمتؼــقممبــدورػوماظؽوعــؾمصــكمامم ــيمممماظؼضــؾون،مواظـؼوب ــدماظؾؾشــك،مرئــقسمىـ ــدصوعمســـفؿ،معشــقدامبــدورمخوظ ظ
مايرؼوت،مٌومؼؼقممبفمبشلنماجملؾقدني.مم

عورسماظؼودم،معؿؿـقـومأنمؼؽـقنم:ؾـسممممم31وأذورمسؾدماظرحقؿمإمأنماظـؼوبيمدؿقؿػؾمبوظعقدماٌودكمشلوم
م.اظـؼوبيمدورمواضحمظؾدصوعمسـماظزعالءماجملؾقدني

 قٜ ىيْقبثخاالقزؼعاظ ىالززفبه ثبىٞ٘ثٞو ادلب

مماظصـقػقنيممغؼقـىممبرئودـيمم$،5102مدؼلـؿدلمم62اظلـؾً%ممعلـوءمماجؿؿوسـفممماظصقػقني،مغؼوبيم•ؾسمغوضش
م75موعـرورمماٌؼؾؾ،م2016معورسمذفرمؼقاصؼماظذيماٌودل،مبعقدػوماظـؼوبيماحؿػولمتػوصقؾمضــالش،م قل
م.1491معورسم13ممإغشوئفومسؾلمسوعًو
ـممىــيممتشـؽقؾمما:ؾسموضرر مغؼوبـيمموتـورؼخمممبؽوغـيممؼؾقـؼمممبـوممظالحؿػوظقـي،ممطوعـؾممتصـقرممظقضـعممفأسضـوئممعـ

م.مظؾصقػقنيمسربلمغؼوبلمطقونمأضدممتعدماظيتماٌصرؼيماظصقػقني
مبقؽيم‥ق"مسـقانمهًمظفماإلسدادم‧رىمواظذيمظؾصقػقني،ماًوعسماظعومماٌممترمسؼدماالحؿػوظقيموتؿضؿـ
ـمم•ؿقسـيممدإسـداممدـقؿؿممطؿـومم،"اٌصـرؼيممظؾصقوصيمجدؼدةمتشرؼعقي ـمماظقثوئؼقـيمماظؽؿـىممعـ موأػـؿمماظـؼوبـي،ممتـورؼخممسـ
ـم.مإغشـوئفوممعــذممخوضـؿفومماظـيتممواظقرـقـيممواظلقودقيماٌفـقيماٌعورك مؼـقممماالحؿػوظقـيممتػوصـقؾمماظـؼوبـيمم•ؾـسممودـقعؾ
م.ماٌؼؾؾماظلؾً
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ماًؿقسمؼقممعلوءماظـؼوبيمتؼقؿفمواظذيم2015مظعومماظصقػلماظؿػققمحػؾميضقرماظزعالءما:ؾسمودسو
م.مبوظـؼوبيماظؽؾرلمبوٌلرحمدؼلؿدلم24ماظؼودم

 ٍِ (53ٗ) اىْقبثٞني، أثؽؾ (ٍِ 3ٗ) ادلْٖخ، ؼٗاظ ٍِ (01) اىًسفٜ..رنؽٌٝ اىزف٘  فٚ اززفبىٞخ
 ٗاىعمز٘ؼاح ادلبخكزري ػيٚ احلبييني
مظؿؽرؼؿمطدلىماحؿػوظقيم2015دؼلؿدلم24ماًؿقسمعلوءماًوعليمصكماظصقػقنيمغؼوبيمأضوعً ماظػوئزؼـم
مواٌوجلؿرلماظدطؿقراهمفوداتذمسؾلمايوصؾنيماظزعالءمموتؽرؼؿم،2014مظعومماظصقػلماظؿػققمعلوبؼيمصك

ماظػوئزةم..موماألسؿولماخؿقورممذورطقاماظذؼـماظؿقؽقؿمىونموأسضوءم،ماظـؼوبقنيموضداعكماٌفـي،م،ورواد
م.دروؼشماظؾقرمإميونماظؽؾرلماظػـونماظـؼوبيمعلرحمسؾكمؼؼومماظذىمايػؾم قل
مذوطرمواؼفوبمعفرانموصقزؼيمطقيسمصالحماألدوتذةموػؿماٌفـيمروادمعـم10متؽرؼؿماالحؿػوظقيمتضؿـً
مسؾدموراوؼيمعقدلموصدليمصفؿلماظرـموسؾدمصؾلطنيموودؼعماظؾوزموغعؿمسورفمو‣ؿقدمبؽرلموآعول
م.اظؾوري
مرذقانمضقوءموػؿمواٌفـيماظـؼوبيمخدعيممجفقدػؿمسؾلماظلوبؼنيماظـؼوبقنيمأبرزمعـم3متؽرؼؿممتمطؿو
م.صفؿلموولمسؾداظؼدوسم‣ؿدماظلوبؼنيما:ؾسموسضقيماظلوبؼماظصقػقنيمغؼقى

مدرجيمسؾكمايوصؾنيماظزعالءمعـم12موماظدطؿقراهمدرجيمسؾكمايوصؾنيماظزعالءمعـم11موطذظؽمتؽرؼؿ
م.اٌوجلؿرل
ممتؽرؼؿموأؼضو م مم%29 ممو..ماظصقػلماظؿػققم„قائزماظػوئزؼـماظزعالءمعـ$ م مم%17 ماظػوئزؼـماظزعالءمعـ$

م.اًوصيمبوىقائز
 فخ ٍْٖخ ذلب ربؼٝص ػؽٝقحيٞٚ قــالل: اىًسب

ماظشعىماظذىمرصعم مإنمحرؼيماظصقوصيمإحدىمايرؼوتماظعوعيمشلذا ضولم قكمضالشمغؼقىماظصقػقني،
ؼقغقق،معضقػًو:"اظؽوتىماظصقػكم‣ؿدمحلـنيمػقؽؾمضررمم30ؼـوؼرموداصعمسـفومصكمم25ذعورمايرؼيمصكم

م100دماظؿوبعكمطؾمجوئزةمعـفومإضوصيمجوئزتنيمضؿـمجقائزماظؿػققماظصقػكمبودؿم‣ؿقدمسزعكمو‣ؿ
مأنما:ؾسماظلوبؼمبذلمجفدام أظnمجـقف.موأضوفمضالش،مخاللمطؾؿيمظفمصكمحػؾماظؿػققماظصقػك،
معشرلامإمأنماظقرـمؼلؿقؼمإسالعوم ماظؿشرؼعوتماظصقػقيموؼلؿؽؿؾما:ؾسمايوnصكمعؾماٌفؿي،

م محؾف ماظػقضك مبنسالم مغلؿقف مضالش:"عو موتوبع ماٌلؽقظقي. مضدر مصكمسؾك ماٌؿؿـؾ ماظؿـظقؿ موػق بلقط
مػذام مبؽؾ ممير مظقرـ مميؽـ مال ماظػقضك مسؾك موتؼضك ماٌلؽقظقي متقظد ماظؿك مػك موايرؼي اظؿشرؼعوت
مظـؼوبيماظصقػقنيم مواظؿشرؼعوتمظقلًمعطؾؾو ماٌلؿقىمعـماظغقوب، اظؿقدؼوتمأنمؼؽقنمإسالعفمسؾكمػذا

ؼعقــومو…قضفومععو".مواذورمضالشمإمأنمواإلسالعقني،موظؽـمعطؾؾومظؾشعى،مسـدغومهدؼوتمطؾرلةموربـوم
،مطوغًمػـوكم1909عورسمم31دـيمسؾكمإغشوءػو،معقضقومأنمم75غؼوبيماظصقػقنيمتلؿعدمظالحؿػولممبرورم



 

مأنمايؽقعيمروظؾًمغؼوبيماظصقػقنيموا:ؾسماألسؾكمظؾصقوصي،مواىؿوسيماظصقػقي،مبؿؼدؼؿم اظلوبع"،
مؼقج ممل مأغفؿ مإ معشرلا ماظؼوغقن، معشروع مبشلن ماٌؾدأ،معؼذلحوتفو محقٌ معـ مظؾؼوغقن ماغؿؼود مأى فقا
عـماظؼوغقنموتؾوؼـًماٌؼذلحوتمبنيمإظغوءمم33واالغؿؼوداتمطوغًمعقجفيمظـصقصماظصقوصيمخوصيماٌودةم

أومأنمتؽقنمخورجمضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبمععمتعدؼؾفو،مأومتعدلم‟قٌمؼؽقنمػـوكمتدرجمصكمم33اٌودةم
موعـمجوغؾف مأنمماظعؼقبيمضؿـمضوغقنماظعؼقبوتم. ماظصقػقني، مغؼوبي أطدمولمسؾدماظرحقؿمدؽرترلمسوم

ايؽقعيماسذلصًمبوًطلمصكماإلسالنمسـمعشروعماظؼوغقنمضؾؾمأخذمرأىمغؼوبيماظصقػقنيمصقفمرؾؼومظـصم
عـماظددؿقر.موظػًمسؾدماظرحقؿ،مإمأنمإبراػقؿم‣ؾىمأطدمتؼدؼرهمواحذلاعفماظشدؼدمظـؼوبيمم77اٌودةم

قعقي،موأغفمأثـكمسؾكماظدورماٌفؿمظؾصقوصيمصكمعقاجفيماإلرػوبموطوصيماظؼضوؼوماظصقػقنيموعقؿفوماظعؿ
م ماٌودة مبنظغوء موسدت مايؽقعي مإمأن معشرلا متؼضكمم33اظقرـقي، ماظؿك ماإلرػوب، معؽوصقي مضوغقن عـ

معـم ماظصودرة مبقوغوتم‡وظػماظؾقوغوتماظرزلقي مأو مأخؾور مغشر متؼؾمسـمدـؿنيمصكمحوظي مال بويؾسمعدة
ٌعـقيم.موغقهمسؾدماظرحقؿ،مبلنماالجؿؿوعمذوركمصقفمغؼقىماظصقػقنيم قكمضالشموخوظدمعرلىماىفوتما

مسودلم ماظؿقرؼر موعـمرؤدوء مرذقان، وخوظدماظؾؾشكموولمسؾداظرحقؿموغؼقىماظصقػقنيماظلوبؼمضقوء
مرئقسم مو‣ؿدمسؾدماشلودىمسالم، معلؾؿ، مو‣ؿقد موخوظدمصالح، مرزق، موؼودر قدةمو•دىماىالد

مايرؼوتمأنمهرؼ ماظؾؾشكمرئقسمىـي موأطد موحومتمزطرؼو. موصالحمعـؿصر موعصطػكمبؽرى، ماألػرام، ر
مبشلنمغصقصماظصقوصيمصكمعشروعماظؼوغقنمإم•ؾسماظقزراءمسؼىماالغؿفوءم اظـؼوبيمأردؾًمعؼذلحوتفو

ظؾؾشكمعـماالجؿؿوع،ماظذىمسؼدهمرئقسماظقزراءمععمأسضوءم•ؾسماظـؼوبيمورؤدوءمهرؼرماظصقػ.موتوبعما
م ماٌودة مبنظغوء مروظى مرئقسماظقزراء، ماجؿؿوع مداخؾ ماظعوم م"االووه ماظلوبع": معشروعمم33ظـ"اظققم عـ

اظؼوغقنموأغفمالم‧ىمأنمتؽقنماٌودةمصكمضوغقنمخوصممبؽوصقيماإلرػوب".موظػًمخوظدمعرلى،مرئقسم
مرئقسماظ مإمأنمظؼوء ماظلوبع"، ماظصقػقنيمصكمتصرؼحمظـ"اظققم مبـؼوبي ماظؼقد قزراءممبفؾسماظـؼوبيمىـي

م ماٌودة مبشلن معؼذلحوت موضعًمثالثي موايؽقعي مواإل‧وبقي، مبوٌقدة ماظصقػماتلؿ مهرؼر م33ورؤدوء
معـماظؼوغقن،مأومتعدؼؾفومظؿؽقنماظعؼقبيماظغراعيمبدالمعـمايؾس،مأومتعدؼؾفومععم33متـؾًمصكمإظغوءماٌودةم
مغؼؾفومإظلمضوغقنماظعؼقبوت

اىكقب زلَ٘ظ ْٝبٝؽ ث٘اثخ يسفٜ ٗئضفبء ضٓف ٗاقؼخ ز٘ه اىؼبً ئتىيْب ثجالؽ رزقعً اىًسفٞني  

مماظعوممظؾـوئىمبؾالغماظصقػقنيمغؼوبيمتؼدعًم ماظزعقؾموإخػوءمخطػمواضعيمحقلم$2/1/2016%بؿورؼخ
 .دؾقؾفموإخالءماظلؼومعؽونمسـمبوظؽشػمصقفمروظؾً"مؼـوؼرمبقابي"مصكماٌؿدربماظلؼوم‣ؿقد
مبشؽقىمتؼدممضدماإلظؽذلوغقيمؼـوؼرمبقابيمهرؼرمورئقسماظصقػقنيمبيغؼومسضقمبدرمسؿروماظزعقؾموطون
م‣ؿقدمحلينم‣ؿقدمبوظؾقابيماظصقػلماظزعقؾموإخػوءم†طػمواألعـماظداخؾقيمصقفومؼؿفؿمظؾـؼوبي
مرؾقعيمأومعؽوغف،مسـماإلسالنموسدمماٌوضلماًؿقسمصفرمعـذم«اظلؼوم‣ؿقد»موذفرتفمجودم‣ؿد

متعرضفمحقلمذؽقكمهقممطؿوماظؾدغقيمودالعؿفمحقوتفمسؾكمععفم شكمعومػقومإظقفماٌقجفيماالتفوعوت
 ..ظؾؿعذؼى

 
 
 

 

م،مدؼداىماظدلٌونمإماالغضؿوممذرفمغوظقاماظذؼـماظصقػقنيمبوظزعالءماالحؿػولماظـؼوبيم•ؾسمضررمطؿو
مدقؼومماظذيماالحؿػول،مػذاميضقرماٌلؿؼؾنيماظـقابمعـموسددماظدلٌوغقيماظؽؿؾمرؤدوءمدسقةمودقؿؿ
م.اظـؼوبيممبؼرماٌؼؾؾ،مؼـوؼرم3ماألحدمؼقممعلوء
مإماإلغضؿوممعـمؼؿؿؽـقامملماظذؼـماظصقػقنيمظؾزعالءمجدؼدةمعفؾيمإسطوءمسؾكماظـؼوبيم•ؾسموواصؼ
م2ماظلؾًمعـماسؿؾورًاماٌشروعمماالذذلاكمبوبمصؿحمإسودةمتؼررمحقٌم،مػؿوأدرماظصقػقنيمسالجمعشروع
م.2016مؼـوؼرم14ماًؿقسموحؿكمؼـوؼر

 رْقٞخ خعاٗه اىْقبثخ
م% مسدد ممتم․ورؾي ماظـؼوبي، مجداول متـؼقي مارور ماىؿفقرؼي،م226صك معلؿقى مسومسؾك موععفد مطؾقي $

وحؿكمم2007ضقدػؿم„داولماظـؼوبيمعـذ%ؼـوؼر$مصقػكممتم5252ظؾؿقؼؼمعـمصقيماٌمػؾماظعومظعددم%
$مصقػقنيمممـمثؾًمضقوعفؿمبؿزوؼرمعمػؾفؿم،موجورىم10$،مموضوعًماظـؼوبيمبؿفؿقدمسضقؼي%2015دؾؿؿدل

ما‡وذماالجراءاتماظـؼوبقيمواظؼوغقغقيمضدػؿ،موصكماغؿظورموصقلمبوضكمردودماىوععوت.
مضوعًماظـؼوبيموبعدم اظعرضمسؾكما:ؾسمبشطىمطؾمعـمثؾًمترطفموسؾكمصعقدمتطؾقؼمضوغقنماظـؼوبي،

$مصقػقنيم،موطذظؽمذطىماظزعالءماظذؼـمملمؼلددوام7اظعؿؾمبوظصقوصيمواظؿقوضفمبعؿؾمآخرموسددػؿم%
$م„دولم47$م„دولماٌشؿغؾني،مو%48اذذلاكماظـؼوبيماظلـقىمٌدةموووزتماًؿسمدـقاتموسددػؿ%

وملمؼؿؼدعقامظؾـؼؾمامجدولماٌشؿغؾنيمبعدمماٌـؿلؾني،موطذامذطىماٌؼقدؼـم„دولمهًماظؿؿرؼـ
$م،مومتمػذامبعدما‡وذمطوصيماالجراءاتماظـؼوبقيموصؼمضوغقنماظـؼوبيم17اغؿفوءماٌدةماٌؼررةمشلؿموسددػؿم%

م.1970ظلـيمم76رضؿم
 ىقبء ؼئٞف احلنٍ٘خ

مورؤدو ماظصقػقني، معؽؿىمغؼوبي مبفقؽي مرئقسم•ؾسماظقزراء، مهرؼرماظؿؼكماٌفـدسمإبراػقؿم‣ؾى، ء
اظصقػماظؼقعقيمواًوصيموايزبقي،مٌـوضشيمعشروعمضوغقنمعؽوصقيماإلرػوب،م‟ضقرمسددمعـماظقزراء.م
موولم ماظؾؾشك موخوظد معرلى موخوظد ماظصقػقني، مغؼقى مضالش، م قك معـ مطؾ ماالجؿؿوع مصك ذورك

رؼر"اظققممسؾداظرحقؿ،موحومتمزطرؼومعـمأسضوءم•ؾسماظـؼوبي،مواظؽوتىماظصقػكمخوظدمصالح،مرئقسمه
مرزقمرئقسم موؼودر ماظقرـ، مرئقسمهرؼر مو•دىماىالد ماظػفر، مرئقسمهرؼر موسودلمقدة اظلوبع"،
مإماظؽؿوبم‣ؿدمسالمموعصطػكم مإضوصي ماٌصرىماظققم، مرئقسمهرؼر معلؾؿ، مو‣ؿقد ماألخؾور هرؼر

ماظؿـؿق موزؼر مظؾقى، مسودل ماظؾقاء معـ مطؾ ماالجؿؿوع مصك مذورك مطؿو معـؿصر. موصالح ماجملؾقي،مبؽرى، ي
مضقوءم موضول ماظعدل. موزؼر ماظزغد مأد مواٌلؿشور مواظرؼوضي، ماظشؾوب موزؼر مسؾداظعزؼز، واٌفـدسمخوظد
مرئقسم•ؾسم مإبراػقؿم‣ؾى، مإنمظؼوء مواظذىمذوركمصكماالجؿؿوع، مغؼقىماظصقػقنيماظلوبؼ، رذقان،

ماظققمم ماتلؿمبوإل‧وبقيماظقزراء،ممبفؾسمغؼوبيماظصقػقنيمورؤدوءماظؿقرؼرممبؼرم•ؾسماظقزراء، األربعوء،
مظـ"اظققمم م"رذقان" موأضوف مبوظصقوصي. ماٌؿعؾؼي ماٌقاد مخوصي مظؾؼوغقن ماٌقجفي وادؿعرضماالغؿؼودات
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مأنمايؽقعيمروظؾًمغؼوبيماظصقػقنيموا:ؾسماألسؾكمظؾصقوصي،مواىؿوسيماظصقػقي،مبؿؼدؼؿم اظلوبع"،
مؼقج ممل مأغفؿ مإ معشرلا ماظؼوغقن، معشروع مبشلن ماٌؾدأ،معؼذلحوتفو محقٌ معـ مظؾؼوغقن ماغؿؼود مأى فقا
عـماظؼوغقنموتؾوؼـًماٌؼذلحوتمبنيمإظغوءمم33واالغؿؼوداتمطوغًمعقجفيمظـصقصماظصقوصيمخوصيماٌودةم

أومأنمتؽقنمخورجمضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبمععمتعدؼؾفو،مأومتعدلم‟قٌمؼؽقنمػـوكمتدرجمصكمم33اٌودةم
موعـمجوغؾف مأنمماظعؼقبيمضؿـمضوغقنماظعؼقبوتم. ماظصقػقني، مغؼوبي أطدمولمسؾدماظرحقؿمدؽرترلمسوم

ايؽقعيماسذلصًمبوًطلمصكماإلسالنمسـمعشروعماظؼوغقنمضؾؾمأخذمرأىمغؼوبيماظصقػقنيمصقفمرؾؼومظـصم
عـماظددؿقر.موظػًمسؾدماظرحقؿ،مإمأنمإبراػقؿم‣ؾىمأطدمتؼدؼرهمواحذلاعفماظشدؼدمظـؼوبيمم77اٌودةم

قعقي،موأغفمأثـكمسؾكماظدورماٌفؿمظؾصقوصيمصكمعقاجفيماإلرػوبموطوصيماظؼضوؼوماظصقػقنيموعقؿفوماظعؿ
م ماٌودة مبنظغوء موسدت مايؽقعي مإمأن معشرلا متؼضكمم33اظقرـقي، ماظؿك ماإلرػوب، معؽوصقي مضوغقن عـ

معـم ماظصودرة مبقوغوتم‡وظػماظؾقوغوتماظرزلقي مأو مأخؾور مغشر متؼؾمسـمدـؿنيمصكمحوظي مال بويؾسمعدة
ٌعـقيم.موغقهمسؾدماظرحقؿ،مبلنماالجؿؿوعمذوركمصقفمغؼقىماظصقػقنيم قكمضالشموخوظدمعرلىماىفوتما

مسودلم ماظؿقرؼر موعـمرؤدوء مرذقان، وخوظدماظؾؾشكموولمسؾداظرحقؿموغؼقىماظصقػقنيماظلوبؼمضقوء
مرئقسم مو‣ؿدمسؾدماشلودىمسالم، معلؾؿ، مو‣ؿقد موخوظدمصالح، مرزق، موؼودر قدةمو•دىماىالد

مايرؼوتمأنمهرؼ ماظؾؾشكمرئقسمىـي موأطد موحومتمزطرؼو. موصالحمعـؿصر موعصطػكمبؽرى، ماألػرام، ر
مبشلنمغصقصماظصقوصيمصكمعشروعماظؼوغقنمإم•ؾسماظقزراءمسؼىماالغؿفوءم اظـؼوبيمأردؾًمعؼذلحوتفو

ظؾؾشكمعـماالجؿؿوع،ماظذىمسؼدهمرئقسماظقزراءمععمأسضوءم•ؾسماظـؼوبيمورؤدوءمهرؼرماظصقػ.موتوبعما
م ماٌودة مبنظغوء مروظى مرئقسماظقزراء، ماجؿؿوع مداخؾ ماظعوم م"االووه ماظلوبع": معشروعمم33ظـ"اظققم عـ

اظؼوغقنموأغفمالم‧ىمأنمتؽقنماٌودةمصكمضوغقنمخوصممبؽوصقيماإلرػوب".موظػًمخوظدمعرلى،مرئقسم
مرئقسماظ مإمأنمظؼوء ماظلوبع"، ماظصقػقنيمصكمتصرؼحمظـ"اظققم مبـؼوبي ماظؼقد قزراءممبفؾسماظـؼوبيمىـي

م ماٌودة مبشلن معؼذلحوت موضعًمثالثي موايؽقعي مواإل‧وبقي، مبوٌقدة ماظصقػماتلؿ مهرؼر م33ورؤدوء
معـماظؼوغقن،مأومتعدؼؾفومظؿؽقنماظعؼقبيماظغراعيمبدالمعـمايؾس،مأومتعدؼؾفومععم33متـؾًمصكمإظغوءماٌودةم
مغؼؾفومإظلمضوغقنماظعؼقبوت

اىكقب زلَ٘ظ ْٝبٝؽ ث٘اثخ يسفٜ ٗئضفبء ضٓف ٗاقؼخ ز٘ه اىؼبً ئتىيْب ثجالؽ رزقعً اىًسفٞني  

مماظعوممظؾـوئىمبؾالغماظصقػقنيمغؼوبيمتؼدعًم ماظزعقؾموإخػوءمخطػمواضعيمحقلم$2/1/2016%بؿورؼخ
 .دؾقؾفموإخالءماظلؼومعؽونمسـمبوظؽشػمصقفمروظؾً"مؼـوؼرمبقابي"مصكماٌؿدربماظلؼوم‣ؿقد
مبشؽقىمتؼدممضدماإلظؽذلوغقيمؼـوؼرمبقابيمهرؼرمورئقسماظصقػقنيمبيغؼومسضقمبدرمسؿروماظزعقؾموطون
م‣ؿقدمحلينم‣ؿقدمبوظؾقابيماظصقػلماظزعقؾموإخػوءم†طػمواألعـماظداخؾقيمصقفومؼؿفؿمظؾـؼوبي
مرؾقعيمأومعؽوغف،مسـماإلسالنموسدمماٌوضلماًؿقسمصفرمعـذم«اظلؼوم‣ؿقد»موذفرتفمجودم‣ؿد

متعرضفمحقلمذؽقكمهقممطؿوماظؾدغقيمودالعؿفمحقوتفمسؾكمععفم شكمعومػقومإظقفماٌقجفيماالتفوعوت
 ..ظؾؿعذؼى
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 ٗاإلػالً اىًسبفخ ُقبّ٘ ٍغ ٗاىزؼبٍو اىعقز٘ؼ ازرتاً َؽٗؼح ػيٚ رهعظ" اىًسفٞني ّقبثخ"
 ٗاى٘اخجبد ٗاحلق٘  احلؽٝبد ٍ٘اظ جتبٕو ٗػعً.. ٗازعح م٘زعح

ماظصقوصيمظؿـظقؿماٌقحدمظؾؼوغقنماظقزراءم•ؾسمعـوضشيمبؾدءمترحقؾفماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمأطد
معـوضشيمعـماالغؿفوءمدرسيمأػؿقيمسؾكماظـؼوبي،م•ؾسموذدد.اٌؼؾؾماألربعوءمؼقمماجؿؿوسيمصكمواإلسالم،

ماٌقحدماظؼوغقنمإضرارو مايوظقي،ماالغؿؼوظقيماٌرحؾيموووزمودرسيماظصقػقيماٌمدلوتمادؿؼرارمظضؿونم
 .مشلوماظذاتقيماجملودؾيموأدسمماإلسالمموودوئؾماظصقوصيموادؿؼاللمحرؼيمؼضؿـمومبو

مش،ضــالم قكماظصقػقنيمغؼقىمبرئودي$م2016مؼـوؼرم2ماظلؾً%معلوءماجؿؿوسفمصكماظـؼوبي،م•ؾسموأوضح
مو ظكمواإلسالممبوظصقوصيماٌفؿؿيماىفوتمطؾمععماظـؼوبيمأسدتفماظذي"ماٌقحدماظؼوغقن"معشروعمأن

مسؿؾمظؿـظقؿماىدؼدماإلرورمتضعماظيتماظلؾعيماظددؿقرمٌقادمؼلؿفقىم،ماٌفـيمأبـوءمشوظؾقيممبقاصؼي
معـماالغؿفوءمومتمأذفر،ميأربعمعـذماظقزراءم•ؾسمإمتؼدميفممتماظذيماظؼوغقنموػقمواإلسالم،ماظصقوصي
مواإلسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمرأيمسـمععدلًامظقصؾحممصذلة،معـذمحقظفمععفومواظؿقاصؼمايؽقعيمععمعـوضشؿف
 .ععًوموايؽقعي
مؼصدرمأنمضرورةمسؾكماظـؼوبيم•ؾسموأطد مايرؼوتمعقادمالتؿفوػؾمواحدةمطقحدةماظؼوغقنمػذام

مواشلقؽيماإلسالممظؿـظقؿماألسؾلما:ؾسمبؿشؽقؾماٌؿعؾؼيماٌقادمإمبوإلضوصيمواظقاجؾوت،موايؼقق
مايرؼوتمعقادمسؾكمصراحيمؼـصمايوظلمماظددؿقرمأنمخوصيمظإلسالم،ماظقرـقيمواشلقؽيمظؾصقوصيماظقرـقي
ماألسؾلما:ؾسمدقعؿؾماظيتماألدودقيماظؾقؽيمؼقصر"ماٌقحدماظؼوغقن"مأنمطؿوم،مواظقاجؾوتموايؼقق
ماألعرموػقمبدوغفو،مواشلقؽؿنيما:ؾسمسؿؾمؼؾدأمأنماظعؿؾقيماظـوحقيمعـمميؽـموالمإرورػو،ممواشلقؽؿني
 .اظؼضوئقيماظلؾطيمضوغقنمسـماظؼوغقغلماظشؽؾمغوحقيمعـمطـرلًام ؿؾػمالماظذى
مواإلسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمسؾقفمتقاصؼًمعومسؾكماالظؿػوفمتؼؾؾمظـماظصدد،أغفومػذامصكماظـؼوبيموأطدت
مبوالتػوقمسؿؾفومبدأتمضدمطوغً"ماٌقحدماظؼوغقن"معشروعمأسدتماظؿكماظؾفـيمأنمصيخومايؽقعي،معع
موضؿًماظقضً،مذظؽمصكماظقزراءمرئقسمأصدرهمرزلكمظؾقونمووصؼًومسوم،معـمأطـرمضؾؾمايؽقعيمرئقسمعع
ماىفوتمسـموممـؾنيماظصقوصيمضقاغنيممرأؼفومإسالنموددؿقرًامضوغقغًومبفوماٌـقطماىفوتماظؾفـيمتؾؽ

مإماٌوضل،ماظشفر"مظإلسالمماظؿـلقؼقيماشلقؽي"مأردؾؿفماظذيماٌشروعموػقماٌكؿؾػي،مواإلسالعقيمماظصقػقي
مغؼقىماٌذطرةمسؾكمووضعمإصداره،مبلرسيمظؾؿطوظؾيماظقزراءمرئقسمواظلقدماىؿفقرؼيمرئقسماظلقد

ماظؿلدقسمهً%ماإلسالعقنيمغؼوبيمورئقسماظصقػقني مشرصيمورئقسمؾقػزؼقنواظؿماإلذاسيمإهودمورئقس$
 .ظالدؿعالعوتماظعوعيماشلقؽيمورئقسمواٌلؿقعماٌرئلماإلسالممصـوسي
مماإلسالعقني،مغؼوبيمإغشوءمضوغقنمعشروعمسؾكماظقزراءم•ؾسممبقاصؼيماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمورحى
مبيغؼومودوغدتفمإظقفمدسًمروٌومعطؾىموػقمواٌلؿقع،ماٌرئلماإلسالممصكمظؾعوعؾنيمعظؾيمبوسؿؾورػو
م.اٌوضقيماظلـقاتمرقالماظصقػقني

م
 

 
 
 

 

ماظـؼوبيموادؿـدت.ممصقرامدراحفموإرالقماظزعقؾمعؽونمسـمظؾؽشػمبوظؿدخؾماظعومماظـوئىماظـؼوبيموروظؾً
 أنمسؾكماٌصريماظددؿقرمعـ$م:41%ماٌودةموعـ.مماظدوظقيمواالتػوضقوتماظددؿقرؼيماظـصقصمعـمسددمإ

مأومأحدمسؾكماظؼؾضم‧قزمالماظؿؾؾسمحوظيمسداموصقؿوممتسمالمعصقغيموػكمرؾقعلمحؼماظشكصقيمايرؼي“م
مأعـموصقوغيماظؿقؼقؼمضرورةمتلؿؾزعفمبلعرمإالماظؿـؼؾمعـمعـعفمأومضقدمبليمحرؼؿفمتؼققدمأومحؾلفمأومتػؿقشف

 ”اظؼوغقنمألحؽومموصؼوموذظؽماظعوعيماظـقوبيمأوماٌكؿصماظؼوضلمعـماألعرمػذاموؼصدرما:ؿؿع
مشرلػومومظؾؿقارـنيماًوصيمايقوةمحرعيمأوماظشكصقيمايرؼيمسؾكماسؿداءمطؾ“مسؾك$م57%ماٌودةموغصم

موالماىـوئقيماظدسقىمتلؼطمالمجرمييمواظؼوغقنماظددؿقرمؼؽػؾفوماظيتماظعوعيموايرؼوتمايؼققمعـ
 االسؿداءمسؾقفموضعمٌـمسودالمتعقؼضوماظدوظيموتؽػؾمبوظؿؼودم،مسـفوماظـوذؽيماٌدغقي

ماظيتمواظلقودقيماٌدغقيماًوصمظؾقؼققماظدوظلماظعفدمعـم1/م9ماٌودةمغصمإماظـؼوبيمادؿـدتمطؿوم
ماسؿؼوظفمأومأحد،متقضقػم‧قزموالمذكصف،مسؾكماألعونموصكمايرؼيممايؼمصردمظؽؾ“ممأنمسؾكمتـص
 صقفماٌؼررمظإلجراءمورؾؼوماظؼوغقن،مقفوسؾمؼـصمألدؾوبمإالمحرؼؿفمعـ“مأحدمحرعونم‧قزموالمتعلػو،

م‧قزمال“مسؾكمتـصمواظيتماىـوئقيماإلجراءاتمضوغقنمعـم40ماٌودةمسؾكماظـؼوبيمبالغمادؿـدموطذظؽم
ممبومععوعؾؿفموىمطؿومضوغقغًو،مبذظؽماٌكؿصيماظلؾطوتمعـمبلعرمإالمحؾلفمأومإغلونمأيمسؾكماظؼؾض
م”ععـقؼومأومبدغقومؤهإؼذام‧قزموالماإلغلون،مطراعفمسؾقفم ػظ

 احلكجخ ىقُبٝب ٗػ٘ظح ٗاىزؼجري اىفنؽ حلؽٝخ َؽثخ اىجسريٛ زجف:  اىًسفٞني قبثخّ

مجوءموأغفمخوصيم،م‟رليمإدالمماظؾوحٌمحؾسمحؽؿمعـماظؾوظغماغزسوجفومسـماظصقػقنيمغؼوبيمأسربً
ماظـؼوبيموتمطد.مرواظـشماإلبداعمحرؼيمضضوؼوممايؾسممتـعمواظيتماٌصريماظددؿقرمظـصقصمبوٌكوظػي
ماٌصرؼقنماٌـؼػقنمغوضؾماظيتمايلؾي،مظؼضوؼوموسقدةمواظؿعؾرل،ماظػؽرميرؼيمضربيمميـؾمايؽؿمأنمسؾك
مووطالءمواإلجؿفودماظؿػؽرلمحرؼيموسؾكماظعؼؾمسؾكمرضؾوءمأغػلفؿمؼـصؾقنمٌـمواظؿصديمإظغوئفو،مأجؾمعـ
 .ذظؽمشلؿمتؿقحمضوغقغقيمصػيمدونماظرأيمأصقوبمٌالحؼيما:ؿؿعمسـ

ماظصودرمبؿورؼخم% ماالجؿفودمبوبمجدؼدمعـمظقغؾؼمؼلتلمايؽؿم$،مأن2/1/2016وأطدتماظـؼوبيمصكمبقوغفو
ماٌـغؾؼيماظرؤىمعـماظدؼـمظؿكؾقصمدؼـقيمبـقرةماٌؿعددةمواٌطوظؾوتماٌؾدسني،موجفم موتشدد.

مصضالماظدؼين،مًطوبامودؼدمظػؽرةموػدمماظؿـقؼرمجفقدمظؽؾمصػعيمؼعدمايؾسمحؽؿمأنمسؾكماظـؼوبي
مملمواظذؼـمعصر،مماظرأيمأصقوبمادؿفدصًماظيتماألحؽوممعـمرقؼؾيمظلؾلؾيماعؿداد′امميـؾمأغفمسـ

موتمطد.ماألصؽورمػذهمععماالخؿالفمأوماالتػوقمسـماظـظرمبغضمآرائفؿ،مسـماظؿعؾرلمدقىمجرمييمؼرتؽؾقا
مسؾكمواظردماظعوممظؾـؼوشمبطرحفومـوظؽمأصقوبفومدفـمسدلمؼلتلمالمظألصؽورماظؿصديمأنمسؾكماظـؼوبي
 .بوظدلػونمواظدلػونمبويفيمايفي
ماظؿعؾرلمحرؼيمضضوؼوممايؾسمعقادمإظغوءمبلرسيماٌطوظؾوتمععمتضوعـفوماظصقػقنيمغؼوبيموأسؾـً
م.ايوظلماظددؿقرمبـصقصمإظؿزاعًومواإلبداع،
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 ٗاإلػالً اىًسبفخ ُقبّ٘ ٍغ ٗاىزؼبٍو اىعقز٘ؼ ازرتاً َؽٗؼح ػيٚ رهعظ" اىًسفٞني ّقبثخ"
 ٗاى٘اخجبد ٗاحلق٘  احلؽٝبد ٍ٘اظ جتبٕو ٗػعً.. ٗازعح م٘زعح

ماظصقوصيمظؿـظقؿماٌقحدمظؾؼوغقنماظقزراءم•ؾسمعـوضشيمبؾدءمترحقؾفماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمأطد
معـوضشيمعـماالغؿفوءمدرسيمأػؿقيمسؾكماظـؼوبي،م•ؾسموذدد.اٌؼؾؾماألربعوءمؼقمماجؿؿوسيمصكمواإلسالم،

ماٌقحدماظؼوغقنمإضرارو مايوظقي،ماالغؿؼوظقيماٌرحؾيموووزمودرسيماظصقػقيماٌمدلوتمادؿؼرارمظضؿونم
 .مشلوماظذاتقيماجملودؾيموأدسمماإلسالمموودوئؾماظصقوصيموادؿؼاللمحرؼيمؼضؿـمومبو

مش،ضــالم قكماظصقػقنيمغؼقىمبرئودي$م2016مؼـوؼرم2ماظلؾً%معلوءماجؿؿوسفمصكماظـؼوبي،م•ؾسموأوضح
مو ظكمواإلسالممبوظصقوصيماٌفؿؿيماىفوتمطؾمععماظـؼوبيمأسدتفماظذي"ماٌقحدماظؼوغقن"معشروعمأن

مسؿؾمظؿـظقؿماىدؼدماإلرورمتضعماظيتماظلؾعيماظددؿقرمٌقادمؼلؿفقىم،ماٌفـيمأبـوءمشوظؾقيممبقاصؼي
معـماالغؿفوءمومتمأذفر،ميأربعمعـذماظقزراءم•ؾسمإمتؼدميفممتماظذيماظؼوغقنموػقمواإلسالم،ماظصقوصي
مواإلسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمرأيمسـمععدلًامظقصؾحممصذلة،معـذمحقظفمععفومواظؿقاصؼمايؽقعيمععمعـوضشؿف
 .ععًوموايؽقعي
مؼصدرمأنمضرورةمسؾكماظـؼوبيم•ؾسموأطد مايرؼوتمعقادمالتؿفوػؾمواحدةمطقحدةماظؼوغقنمػذام

مواشلقؽيماإلسالممظؿـظقؿماألسؾلما:ؾسمبؿشؽقؾماٌؿعؾؼيماٌقادمإمبوإلضوصيمواظقاجؾوت،موايؼقق
مايرؼوتمعقادمسؾكمصراحيمؼـصمايوظلمماظددؿقرمأنمخوصيمظإلسالم،ماظقرـقيمواشلقؽيمظؾصقوصيماظقرـقي
ماألسؾلما:ؾسمدقعؿؾماظيتماألدودقيماظؾقؽيمؼقصر"ماٌقحدماظؼوغقن"مأنمطؿوم،مواظقاجؾوتموايؼقق
ماألعرموػقمبدوغفو،مواشلقؽؿنيما:ؾسمسؿؾمؼؾدأمأنماظعؿؾقيماظـوحقيمعـمميؽـموالمإرورػو،ممواشلقؽؿني
 .اظؼضوئقيماظلؾطيمضوغقنمسـماظؼوغقغلماظشؽؾمغوحقيمعـمطـرلًام ؿؾػمالماظذى
مواإلسالعقيماظصقػقيماىؿوسيمسؾقفمتقاصؼًمعومسؾكماالظؿػوفمتؼؾؾمظـماظصدد،أغفومػذامصكماظـؼوبيموأطدت
مبوالتػوقمسؿؾفومبدأتمضدمطوغً"ماٌقحدماظؼوغقن"معشروعمأسدتماظؿكماظؾفـيمأنمصيخومايؽقعي،معع
موضؿًماظقضً،مذظؽمصكماظقزراءمرئقسمأصدرهمرزلكمظؾقونمووصؼًومسوم،معـمأطـرمضؾؾمايؽقعيمرئقسمعع
ماىفوتمسـموممـؾنيماظصقوصيمضقاغنيممرأؼفومإسالنموددؿقرًامضوغقغًومبفوماٌـقطماىفوتماظؾفـيمتؾؽ

مإماٌوضل،ماظشفر"مظإلسالمماظؿـلقؼقيماشلقؽي"مأردؾؿفماظذيماٌشروعموػقماٌكؿؾػي،مواإلسالعقيمماظصقػقي
مغؼقىماٌذطرةمسؾكمووضعمإصداره،مبلرسيمظؾؿطوظؾيماظقزراءمرئقسمواظلقدماىؿفقرؼيمرئقسماظلقد

ماظؿلدقسمهً%ماإلسالعقنيمغؼوبيمورئقسماظصقػقني مشرصيمورئقسمؾقػزؼقنواظؿماإلذاسيمإهودمورئقس$
 .ظالدؿعالعوتماظعوعيماشلقؽيمورئقسمواٌلؿقعماٌرئلماإلسالممصـوسي
مماإلسالعقني،مغؼوبيمإغشوءمضوغقنمعشروعمسؾكماظقزراءم•ؾسممبقاصؼيماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسمورحى
مبيغؼومودوغدتفمإظقفمدسًمروٌومعطؾىموػقمواٌلؿقع،ماٌرئلماإلسالممصكمظؾعوعؾنيمعظؾيمبوسؿؾورػو
م.اٌوضقيماظلـقاتمرقالماظصقػقني

م
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ماظـؼوبيموادؿـدت.ممصقرامدراحفموإرالقماظزعقؾمعؽونمسـمظؾؽشػمبوظؿدخؾماظعومماظـوئىماظـؼوبيموروظؾً
 أنمسؾكماٌصريماظددؿقرمعـ$م:41%ماٌودةموعـ.مماظدوظقيمواالتػوضقوتماظددؿقرؼيماظـصقصمعـمسددمإ

مأومأحدمسؾكماظؼؾضم‧قزمالماظؿؾؾسمحوظيمسداموصقؿوممتسمالمعصقغيموػكمرؾقعلمحؼماظشكصقيمايرؼي“م
مأعـموصقوغيماظؿقؼقؼمضرورةمتلؿؾزعفمبلعرمإالماظؿـؼؾمعـمعـعفمأومضقدمبليمحرؼؿفمتؼققدمأومحؾلفمأومتػؿقشف

 ”اظؼوغقنمألحؽومموصؼوموذظؽماظعوعيماظـقوبيمأوماٌكؿصماظؼوضلمعـماألعرمػذاموؼصدرما:ؿؿع
مشرلػومومظؾؿقارـنيماًوصيمايقوةمحرعيمأوماظشكصقيمايرؼيمسؾكماسؿداءمطؾ“مسؾك$م57%ماٌودةموغصم

موالماىـوئقيماظدسقىمتلؼطمالمجرمييمواظؼوغقنماظددؿقرمؼؽػؾفوماظيتماظعوعيموايرؼوتمايؼققمعـ
 االسؿداءمسؾقفموضعمٌـمسودالمتعقؼضوماظدوظيموتؽػؾمبوظؿؼودم،مسـفوماظـوذؽيماٌدغقي

ماظيتمواظلقودقيماٌدغقيماًوصمظؾقؼققماظدوظلماظعفدمعـم1/م9ماٌودةمغصمإماظـؼوبيمادؿـدتمطؿوم
ماسؿؼوظفمأومأحد،متقضقػم‧قزموالمذكصف،مسؾكماألعونموصكمايرؼيممايؼمصردمظؽؾ“ممأنمسؾكمتـص
 صقفماٌؼررمظإلجراءمورؾؼوماظؼوغقن،مقفوسؾمؼـصمألدؾوبمإالمحرؼؿفمعـ“مأحدمحرعونم‧قزموالمتعلػو،

م‧قزمال“مسؾكمتـصمواظيتماىـوئقيماإلجراءاتمضوغقنمعـم40ماٌودةمسؾكماظـؼوبيمبالغمادؿـدموطذظؽم
ممبومععوعؾؿفموىمطؿومضوغقغًو،مبذظؽماٌكؿصيماظلؾطوتمعـمبلعرمإالمحؾلفمأومإغلونمأيمسؾكماظؼؾض
م”ععـقؼومأومبدغقومؤهإؼذام‧قزموالماإلغلون،مطراعفمسؾقفم ػظ

 احلكجخ ىقُبٝب ٗػ٘ظح ٗاىزؼجري اىفنؽ حلؽٝخ َؽثخ اىجسريٛ زجف:  اىًسفٞني قبثخّ

مجوءموأغفمخوصيم،م‟رليمإدالمماظؾوحٌمحؾسمحؽؿمعـماظؾوظغماغزسوجفومسـماظصقػقنيمغؼوبيمأسربً
ماظـؼوبيموتمطد.مرواظـشماإلبداعمحرؼيمضضوؼوممايؾسممتـعمواظيتماٌصريماظددؿقرمظـصقصمبوٌكوظػي
ماٌصرؼقنماٌـؼػقنمغوضؾماظيتمايلؾي،مظؼضوؼوموسقدةمواظؿعؾرل،ماظػؽرميرؼيمضربيمميـؾمايؽؿمأنمسؾك
مووطالءمواإلجؿفودماظؿػؽرلمحرؼيموسؾكماظعؼؾمسؾكمرضؾوءمأغػلفؿمؼـصؾقنمٌـمواظؿصديمإظغوئفو،مأجؾمعـ
 .ذظؽمشلؿمتؿقحمضوغقغقيمصػيمدونماظرأيمأصقوبمٌالحؼيما:ؿؿعمسـ

ماظصودرمبؿورؼخم% ماالجؿفودمبوبمجدؼدمعـمظقغؾؼمؼلتلمايؽؿم$،مأن2/1/2016وأطدتماظـؼوبيمصكمبقوغفو
ماٌـغؾؼيماظرؤىمعـماظدؼـمظؿكؾقصمدؼـقيمبـقرةماٌؿعددةمواٌطوظؾوتماٌؾدسني،موجفم موتشدد.

مصضالماظدؼين،مًطوبامودؼدمظػؽرةموػدمماظؿـقؼرمجفقدمظؽؾمصػعيمؼعدمايؾسمحؽؿمأنمسؾكماظـؼوبي
مملمواظذؼـمعصر،مماظرأيمأصقوبمادؿفدصًماظيتماألحؽوممعـمرقؼؾيمظلؾلؾيماعؿداد′امميـؾمأغفمسـ

موتمطد.ماألصؽورمػذهمععماالخؿالفمأوماالتػوقمسـماظـظرمبغضمآرائفؿ،مسـماظؿعؾرلمدقىمجرمييمؼرتؽؾقا
مسؾكمواظردماظعوممظؾـؼوشمبطرحفومـوظؽمأصقوبفومدفـمسدلمؼلتلمالمظألصؽورماظؿصديمأنمسؾكماظـؼوبي
 .بوظدلػونمواظدلػونمبويفيمايفي
ماظؿعؾرلمحرؼيمضضوؼوممايؾسمعقادمإظغوءمبلرسيماٌطوظؾوتمععمتضوعـفوماظصقػقنيمغؼوبيموأسؾـً
م.ايوظلماظددؿقرمبـصقصمإظؿزاعًومواإلبداع،

 



 

ما‡وذماظقضًمذظؽمماظـؼوبيمأولموطقؾمصفؿلمولمبرئوديم2012مدؼلؿدلم1مؼقمماظـؼوبيم•ؾسموضرر
 .اظقظلمممدوحماظزعقؾمووهماظـؼوبيمضوغقنممسؾقفوماٌـصقصماظؿلدؼؾقيماإلجراءات

ماظـوغقيمظؾؿرةمبوإلدؽـدرؼيماظػرسقيمياظـؼوبمرئقسمصؿقلمػقؼداماظزعقؾيمادؿدسوءماظؿلدؼىمػقؽيمضررتمطؿو
ماظؿقؼقؼمىـيمعـمواجملوظيم6102مظلـيم53مرضؿماظؿلدؼؾقيماظؼضقيممأضقاشلومظلؿوعماٌؼؾؾمصدلاؼرم2مؼقم
ممبلؽقظقؿفومعـفوموإضرارامغػلفومسـماظدصوعممحؼفومسـمتـوزالمؼعؿدلمحضقرػومسدممتؽرارمبلنمإخطورػومومت
 .دسوءاإلمماظقاردةماالتفوعوتمسـ

مظلؿوعمصدلاؼرم2مؼقممبوإلدؽـدرؼيماظػرسقيماظـؼوبيم•ؾسمسضقمسؾلمأدماظزعقؾمادؿدسوءماشلقؽيموضررت
 .اظؼضقيمغػسممأضقاظف
ماظدوظيم•ؾسمرئقسمغوئىماظعؼوظلماظدعرداشم‣ؿدماٌلؿشورموسضقؼيممثوبًمسالءمبرئوديماىؾليمسؼدت
مسضقمطوعؾمو‣ؿقدماظـؼوبيم•ؾسمسضقمؽريصموحـونمظؾصقوصيماألسؾكما:ؾسمسضقمطؿولموطرميي
م.اظـؼوبيم•ؾس

 رأثني اىًسفٜ زلَع ػؿٗؾ
م ماظصقػقني، مغؼوبي مغظؿً مايقادثم„رؼدةممؼقم مبؼلؿ ماظصقػك مسزوز، م‣ؿد متلبنيمظؾراحؾ محػؾ األربعوء،

،ملبنيمبقوصظيمدقػوج.مذوركمصكمحػؾماظؿماىؿفقرؼي،ماظذىمواصؿفماٌـقيمإثرمحودثمأظقؿمأثـوءمسقدتفمعـمبؾدتف
معـم موسدد ماظلوبؼ، مسؾداظؼدوسمسضقم•ؾسماظـؼوبي مو‣ؿد ماظصقػقني، مغؼوبي ماظرحقؿمدؽرترلمسوم ولمسؾد
أسضوءم•ؾسمإدارةمواىؿعقيماظعؿقعقيمبدارماظؿقرؼرموأدرةموأصدضوءماظراحؾ.موضولمولمسؾداظرحقؿم،مدؽرترلم

مإنمطؾماٌ ماظصقػقني، مغؼوبي محوظيمحزنمشرؼؾيمسؾكماظراحؾم‣ؿدمسزوز،مسوم مسؿفو مدلوتمواظصقػماٌصرؼي
عضقػوم"جرؼدةماىؿفقرؼيمظـمتـلكمأبـوئفوماظذؼـمرحؾقامأعـولماظؽوتىماظصقػكم‣لـم‣ؿد،مصالحمدروؼش،م
ؼقدػمسزاظدؼـ،موضدرىمسزب".موأضوفمسؾدماظرحقؿمخاللمطؾؿؿف،مأغفمؼلؼطمؼقعقومسؾكماظطرقمسشراتماألبرؼوءمالم

ؼؽقنمػـوكماػؿؿومممبشؽالتماظطرقموسققبفوماظػـقيمظقضػممأظػمضؿقؾمدـقؼًو،معشددامسؾكمضرورةمأنم٣١ؼؼؾمسـم
موتوبعم معؿوبعو:م"‣ؿدمسزوزمالمأسؿدلهمصؼقدمجرؼدةماىؿفقرؼيمبؾمإغفمصؼقدماظصقوصيماٌصرؼي". غزؼػماألدػؾً،

كمانمغرثكموغـعكمإغلوغومغودرامعومودهمصكمصفؿكمسـؾفم،مرئقسمهرؼرمجرؼدةماىؿفقرؼيمضوئال:"ماٌقضػمصعىمص
حقوتؽم‧ؿعمبنيماالخالقمواٌفـقي،مسزوزمملمؼؽـمظفماىمخصقعيمععماحدموعـمؼعرصفمسـمضربمطونمؼعرفماغفم
 هؿؾماظؽـرلمعـماظصعوبمواألػقال".موأوضحمسـؾيمخاللمطؾؿيمظف،مأنماظراحؾمطونمعـوالمظؾصقػكماظشورر،عضقػو

م".دممػقماظؾلؿيمبؾمطونم‟ؼمػقمبلؿيماىؿفقرؼيمأطؿؾفو"مطـومغعؿدلهمصكمدعقعماظـ
 اززفبىٞخ ّقبثخ اىًسفٞني ثٞ٘ثٞيٖب ادلبقٚ اىؽئٞف اىكٞكٚ ٝ٘افق ػيٚ ؼػبٝخ

واصؼماظرئقسمسؾدماظػؿوحماظلقللمسؾكمرسوؼيماحؿػوظقيمغؼوبيماظصقػقنيمبوظققبقؾماٌودلمسؾكمإغشوءماظـؼوبي،ماظذيمؼقاصؼمؼقمم
ؾؾ.موتؾؼكم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيمردوظيمعـمرئوديماىؿفقرؼيممبقاصؼيماظرئقسمسؾكمرؾىم$معـمذفرمعورسماٌؼ%31

 
 
 

 

 ّ٘اة اىربدلبُ ٌٝرنؽ

موسددػؿماىدؼد،ماظدلٌونمسضقؼيمذرفمغوظقاماظذؼـماظصقػقنيمظؿؽرؼؿمإحؿػواًلماظصقػقنيمغؼوبيمأضوعً
مغؼقىم‟ضقرماظـؼوبي،ممبؼر$م6102ؼـوؼرمم3%مماألحدمعلوءمعـماظلودديمموذظؽموصقػقي،م$مصقػقوً 20‥ق%

 .ماظـؼوبيم•ؾسموأسضوءمالشضم قكماظصقػقني
مخاللمعـماٌصرىماظشعىمدقؿـؾقنماظذؼـماظزعالءمتؽرؼؿماألخرلماجؿؿوسفمصكمضررماظـؼوبيم•ؾسموطون

متـظقؿمضوغقنمعشروعمظؿؾـكماظزعالءمػمالءمععماظؽوعؾماظؿـلقؼما:ؾسمضررمطؿوماظدلٌون،مصكمسضقؼؿفؿ
 .مظؾدلٌونماىدؼدةماظؿشرؼعقيماألجـدةمرأسمؾكسمؼؽقنمأنماٌؼررمعـماظذيماىدؼد،مواإلسالمماظصقوصي
مجود،مسؿود.دمػقؽؾ،مأدوعيمبؽرى،معصطػك:مػؿماظدلٌونممغقابًومأصؾققاماظذؼـماظصقػقنيمأنمؼذطر
مأدوعيماظزؼوتك،مرضقانماظدؼى،مغشقيمحوصظ،محلـكماظشوذ،مععؿزماظؼعقد،مؼقدػمسؾك،ماظرحقؿمسؾد.د

معرتضكمرـطووى،مأدمتؼؾقي،مسؾرلمبدوى،مأدمحفوزى،ماظلقدم،اظؼودرمسؾدمتوعرمررابقي،مأعولمذرذر،
 .طؿولمايؿقدموسؾدمحلني،

 اىربدلبُ ظض٘ه ٍِ اىؿٍالء ٍْغ قؽاؼ ركزْنؽ ْقبثخاى

متغطقيمبفؿماٌـقطمعـمزعقاًلم20معـمؼؼربمعومأزلوءمادؿؾعودمعـماغزسوجفومسـماظصقػقنيمغؼوبيمأسربً
مم ؿؾماظذيماألعرمأعـقي،مبؿعؾقؿوتمجوءماالدؿؾعودمأنمعـمعأذقمعومبعدمخصقصًوماظدلٌون،مأغشطي
ممعوؼدورمتػوصقؾمععرصيمماٌقارـنيمحؼمسؾكماسؿداءموؼشؽؾمخطرلةمدالالتمذظؽمصحمإذامرقوتف

 .اظـقوبكم•ؾلفؿ
م%مودسً مصك ماظصودر مبقوغفو مصك مغقابماظصقػقنيمواظزعالءماظـقابم•ؾسمرئوديم$17/1/2016اظـؼوبي
ماظقضعمتصققحمظلرسيمؼؿدخؾقاموأنماظصقػقنيم‟ؼمتعلػكمإجراءمأيممررصًومالؼؽقغقامأنماظدلٌون
 $.6102مؼـوؼر71ماألحد%مماظققمماظدلٌونمجؾليمماظزعالءمبفمصقجهماظذيماظغرؼى

متلؿفدفمواظؿكماظغرؼؾي،ماجملووالتمػذهموجفممؼؼػقامأنماظصقػقنيمواظزعالءمبوظـقابماظـؼوبيموأػوبً
 واٌقارـنيماظقرـمعصوحلمأجؾمعـماظؿقحدمإ.مقعًومصقفم‥ؿوجموضًمماءاألجقماذؿعول
ماظصقػقنيمحؼمسؾكمصورخمتعٍدموعـمدالالتمعـمميـؾفممبوماظزعالءمادؿؾعودمضرارمأنمسؾكماظـؼوبيموذددت
م•ؾسموالماظشعىمممـؾكمجوغىمعـمؼصدرمأنمميؽـمالمماٌعرصي،مما:ؿؿعموحؼمعفـؿفؿمعزاوظيم

ممظؾقرؼوتمواظؿشرؼعماٌؿوردوتمػذهمعـؾمسؾكماظرضوبيمبفماٌـقطمٌقضراماظـقاب
 نٖؽِٝ دلعح ادلْٖخ ٍؿاٗىخ ٍِ اى٘يل شلعٗذ ٍْغ

م$،6102ؼـوؼرم91ماظـالثوء%مؼقممسؼدتماظيتمجؾلؿفومماظصقػقنيمبـؼوبيماالبؿدائقيماظؿلدؼىمػقؽيمضررت
مظؼرارم․وظػؿفمبشلنمذفرؼـمٌدةماٌفـيمعزاوظيمعـماألدؾؼماظصقػقنيمغؼقىماظقظلمممدوحماظزعقؾمعـع

 .2012مسومماظددؿقرمظقضعماظؿلدقلقيماظؾفـيموحضقرهماظـؼوبيم•ؾس
موبوإلوعماظقظلمممدوحمبرئوديم2102مغقصؿدلم02ممجؾلؿفممضررمضدماظصقػقنيمغؼوبيم•ؾسموطون

مماظصقػقيمؿوسيظؾفماٌشروسيماٌطوظىمووػؾفومبلؾىمظؾددؿقرماظؿلدقلقيماىؿعقيمعـماالغلقوب
 .اظددؿقرمعلقدة
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ما‡وذماظقضًمذظؽمماظـؼوبيمأولموطقؾمصفؿلمولمبرئوديم2012مدؼلؿدلم1مؼقمماظـؼوبيم•ؾسموضرر
 .اظقظلمممدوحماظزعقؾمووهماظـؼوبيمضوغقنممسؾقفوماٌـصقصماظؿلدؼؾقيماإلجراءات

ماظـوغقيمظؾؿرةمبوإلدؽـدرؼيماظػرسقيمياظـؼوبمرئقسمصؿقلمػقؼداماظزعقؾيمادؿدسوءماظؿلدؼىمػقؽيمضررتمطؿو
ماظؿقؼقؼمىـيمعـمواجملوظيم6102مظلـيم53مرضؿماظؿلدؼؾقيماظؼضقيممأضقاشلومظلؿوعماٌؼؾؾمصدلاؼرم2مؼقم
ممبلؽقظقؿفومعـفوموإضرارامغػلفومسـماظدصوعممحؼفومسـمتـوزالمؼعؿدلمحضقرػومسدممتؽرارمبلنمإخطورػومومت
 .دسوءاإلمماظقاردةماالتفوعوتمسـ

مظلؿوعمصدلاؼرم2مؼقممبوإلدؽـدرؼيماظػرسقيماظـؼوبيم•ؾسمسضقمسؾلمأدماظزعقؾمادؿدسوءماشلقؽيموضررت
 .اظؼضقيمغػسممأضقاظف
ماظدوظيم•ؾسمرئقسمغوئىماظعؼوظلماظدعرداشم‣ؿدماٌلؿشورموسضقؼيممثوبًمسالءمبرئوديماىؾليمسؼدت
مسضقمطوعؾمو‣ؿقدماظـؼوبيم•ؾسمسضقمؽريصموحـونمظؾصقوصيماألسؾكما:ؾسمسضقمطؿولموطرميي
م.اظـؼوبيم•ؾس

 رأثني اىًسفٜ زلَع ػؿٗؾ
م ماظصقػقني، مغؼوبي مغظؿً مايقادثم„رؼدةممؼقم مبؼلؿ ماظصقػك مسزوز، م‣ؿد متلبنيمظؾراحؾ محػؾ األربعوء،

،ملبنيمبقوصظيمدقػوج.مذوركمصكمحػؾماظؿماىؿفقرؼي،ماظذىمواصؿفماٌـقيمإثرمحودثمأظقؿمأثـوءمسقدتفمعـمبؾدتف
معـم موسدد ماظلوبؼ، مسؾداظؼدوسمسضقم•ؾسماظـؼوبي مو‣ؿد ماظصقػقني، مغؼوبي ماظرحقؿمدؽرترلمسوم ولمسؾد
أسضوءم•ؾسمإدارةمواىؿعقيماظعؿقعقيمبدارماظؿقرؼرموأدرةموأصدضوءماظراحؾ.موضولمولمسؾداظرحقؿم،مدؽرترلم

مإنمطؾماٌ ماظصقػقني، مغؼوبي محوظيمحزنمشرؼؾيمسؾكماظراحؾم‣ؿدمسزوز،مسوم مسؿفو مدلوتمواظصقػماٌصرؼي
عضقػوم"جرؼدةماىؿفقرؼيمظـمتـلكمأبـوئفوماظذؼـمرحؾقامأعـولماظؽوتىماظصقػكم‣لـم‣ؿد،مصالحمدروؼش،م
ؼقدػمسزاظدؼـ،موضدرىمسزب".موأضوفمسؾدماظرحقؿمخاللمطؾؿؿف،مأغفمؼلؼطمؼقعقومسؾكماظطرقمسشراتماألبرؼوءمالم

ؼؽقنمػـوكماػؿؿومممبشؽالتماظطرقموسققبفوماظػـقيمظقضػممأظػمضؿقؾمدـقؼًو،معشددامسؾكمضرورةمأنم٣١ؼؼؾمسـم
موتوبعم معؿوبعو:م"‣ؿدمسزوزمالمأسؿدلهمصؼقدمجرؼدةماىؿفقرؼيمبؾمإغفمصؼقدماظصقوصيماٌصرؼي". غزؼػماألدػؾً،

كمانمغرثكموغـعكمإغلوغومغودرامعومودهمصكمصفؿكمسـؾفم،مرئقسمهرؼرمجرؼدةماىؿفقرؼيمضوئال:"ماٌقضػمصعىمص
حقوتؽم‧ؿعمبنيماالخالقمواٌفـقي،مسزوزمملمؼؽـمظفماىمخصقعيمععماحدموعـمؼعرصفمسـمضربمطونمؼعرفماغفم
 هؿؾماظؽـرلمعـماظصعوبمواألػقال".موأوضحمسـؾيمخاللمطؾؿيمظف،مأنماظراحؾمطونمعـوالمظؾصقػكماظشورر،عضقػو

م".دممػقماظؾلؿيمبؾمطونم‟ؼمػقمبلؿيماىؿفقرؼيمأطؿؾفو"مطـومغعؿدلهمصكمدعقعماظـ
 اززفبىٞخ ّقبثخ اىًسفٞني ثٞ٘ثٞيٖب ادلبقٚ اىؽئٞف اىكٞكٚ ٝ٘افق ػيٚ ؼػبٝخ

واصؼماظرئقسمسؾدماظػؿوحماظلقللمسؾكمرسوؼيماحؿػوظقيمغؼوبيماظصقػقنيمبوظققبقؾماٌودلمسؾكمإغشوءماظـؼوبي،ماظذيمؼقاصؼمؼقمم
ؾؾ.موتؾؼكم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيمردوظيمعـمرئوديماىؿفقرؼيممبقاصؼيماظرئقسمسؾكمرؾىم$معـمذفرمعورسماٌؼ%31
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اظـؼقىموأسضوءما:ؾسمظرسوؼيماالحؿػوظقي،موجوءمصكماظردوظيمإنمعقاصؼيماظرئقسمتلتكم"دسؿومظدورماظـؼوبيمواظصقوصيمخاللم
متؾؽمايؼؾيمعـمتورؼخماظقرـ".

مظذل مظؾلقدماظرئقسمأنمطوغًماظـؼوبيممإرورمادؿعداداتفو مضدمأطدتممرؾؾفو تقىمصعوظقوتمػذامايدثماظؿور كماظؽؾرل،
ماظؾـوءم موضضوؼو مواٌعرصي مواظقسل مماظؿلثرل مودور مردوظي مذات معفـي مدسؿ مؼمطد مطؾرل، مععـك مشلو م"دقؽقن مظؾؿـودؾي رسوؼؿف

اظـؼوبوتممعصر،موأضدممغؼوبيممػلم"عـمأضدمم1491واظؿـؿقي".موجوءمماظطؾىموأنمغؼوبيماظصقػقنيماظيتمتلدلًمسومم
مواظرأيم ماظػؽر معـمضودة مرعقز مواغؿلىمإظقفو ماظقرـ، موسـمضضوؼو مماظدصوعمسـماٌفـي متورؼخمعشفقد موشلو مسربقي، صقػقي
واظـؼوصيمواظؿـقؼر،موضدعًمذفداءمعـمأبـوئفومسؾكمجؾفوتماظؼؿول،موػؿمؼلطرونمبلضالعفؿمبطقالتماىقشماٌصريمدصوسًومسـم

مسـمأعــوماظؼقعل،مودوغدتمرؿقحوتماظشعىماٌصريمماظؿغقرلمسؾكمعدىمتور ف".ترابمعصرمو
مأنمتعؾـمتػوصقؾمتؾؽماظػعوظقوتمخاللم موعـماٌؼرر مايدث، مظالحؿػولمبفذا ماظذلتقىمظػعوظقوتمسدؼدة وضدمبدأتماظـؼوبي

مممممماألؼومماٌؼؾؾيم.

 ادلؽأح ادلًؽٝخ يف ٍؼبؼك احلؽٝخاىًسفٞني ركزْنؽ االقبءح ىْكبء اىًؼٞع ًٍٗؽ ٗرثَِ ظٗؼ 

غؼوبيماظصقػقنيمعومجوءممعؼطعماظػقدؼقماظذيممتمتداوظفمعمخر′ا،مو ؿؾمإدوءةمظـلوءماظصعقد،موتطوظىماظـؼوبيممادؿـؽرت 
ودوئؾماإلسالمماٌكؿؾػي،مبوالظؿزاممبوظؼقاسدماٌفـقيموغصقصمعقـوقماظشرفماظصقػلموعدوغيماظلؾقكماٌفينمماظؿعوعؾمععم

متما:ؿؿعمقعو.صؽو
مضـوةمدلمبلمدلمسـماٌؼطعماظذيمأثورمشضىماظـلوءماٌصرؼوت،م ماظصقػقنيمإسؿذار مغؼوبي وماظقضًماظذيمتـؿـمصقف

غفم•ؿزأموالمميـؾمرأيماظؼـوةم‟ؼماظـلوءماٌصرؼوت،مصنغفومتفقىمبوظصقػقنيمواالسالعقنيمبوالغؿؾوه،موسدممأوتلطقدػومسؾكم
متفقىمبعدممتؽرارمذظؽمعلؿؼؾاًلمووـىماالنرارموراءمأزعوتمجوغؾ  ماظرئقلقيمظؾؿفؿؿعم..مطؿو مسـمعـوضشيماظؼضوؼو متؾعدغو قي

مأومأيمص موظؾقػو�مسؾكمصقادؿضوصيمعـؾمػذهماظـؿوذجماظيتمتلقهمظؾؿرأة، ؾمبو:ؿؿعماحذلاع′ومٌشوسرمقعماٌقارـني،
ماظلؾؿماظعوممواظؿؿودؽما:ؿؿعل.

ما  مظؾؿرأة ماحذلاعفو ماظصػقفمموتمطدماظـؼوبي ماظيتمطوغًممرؾقعي مم25»مٌصرؼي مؼـوؼر مٌعوركم«ؼقغققم30»و« موخقضفو ،
اظقرـموحرؼؿف،موتذطرمبلنماظؿورؼخماٌصريم ػؾمبـؿوذجمعضقؽيمظؾؿرأةماٌصرؼيماظيتمضربًمأروعماألعـؾيمماظؿضققيم

مورصعيمذلنمبؾدػومم�ؿؾnما:والتماظيتمالمؼؿلعما:ولميصرػو.
يمأنماسؿذارمصوحىماٌؼطعماٌلقهمظـلوءماظصعقدمخطقةممررؼؼمإغفوءماألزعي،موظؽـفومتدسقممذاتماظقضًموترىماظـؼوب 

بـوءماظقرـمسـماظؿصديمظؾؿشوطؾمايؼقؼقي،ماظيتمتقاجفـومقعو،مأاىؿقعمإمإسالءماٌصؾقيماظعوعي،مووـىمطؾمعومؼؾفلم
مسؾكمطوصيمأذؽولماظؿؿققزم‟ؼفوومعؼدعؿفومحؼققماٌرأةماٌصرؼيمواظعؿؾمسؾكماظؼضوءم

م
100م
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 -اىزعضو حلو ٍهنالد اىًسفٞني ادلنيفني ثزغٓٞخ اىربدلبُ:
ءماٌؽؾػنيمعـمصقػفؿمتدخؾًم"ىـيماظؿشرؼعوت"مصقرمبروزمسددمعـماٌشؽالتماظيتماسذلضًماظزعالممم

ماظدلٌون،م ماظزعالءمعـمدخقلمعؼر معـعمسددمعـمػمالء موعـفو مغشوروتموجؾلوتم•ؾسماظـقاب، بؿغطقي
مغؼقىم معع ماظـقاب، مرئقسم•ؾس ماظعول مسؾد مسؾل ماظدطؿقر مسؼده ماظذي ماظؾؼوء م ماظؾفـي وذورطً

ماظلؾًم م%ؼقم م•ؾسماظـؼوبي مم23اظصقػقنيموأسضوء مظؾقٌمدؾؾ ماٌوضل$ متؾؽماٌشؽالت،مؼـوؼر حؾ
ماظدلٌون،م مغشوروت متغطقي م ماظزعالء معـ مسدد مأطدل معشورطي متضؿـ موعقضقسقي مذػوصي مضقاسد ووضع
معشذلطي"م مومتمتشؽقؾم"ىـي مرئقسم•ؾسماظـقاب، مبف متعفد معو موػق معفؿؿفؿ، واظؿقلرلمسؾقفؿممأداء

مإضوصيمإماألعنيماظعومم:ؾ ماظؿشرؼعوت، مظضؿونموضعمضؿًموطقؾلماظـؼوبيمورئقسمىـي م سماظـقاب،
مممممممممممممممممممممماظؼقاسدموايؾقلماظؽػقؾيمبؿلفقؾمعفؿيماظزعالءماظصقػقنيمداخؾماظدلٌون.
ٍهؽٗع قبُّ٘ "رْظٌٞ اىًسبفخ ٗاإلػالً"

$مسضق′امميـؾقن:م50جرتمعـوضشيمػذاماٌشروعمسؾكمعدىمعومؼؼوربماظعوم،معـمخاللمىـيمضؿًم‥قم%
ماظصقػقنيموا:ؾس ماظعوعؾنيممغؼوبي موغؼوبي ماًوص، مواإلسالم مواإلسالعقنيممبودؾرلو األسؾكمظؾصقوصي،

بوظطؾوسيمواظصقوصي،موخدلاتمغؼوبقيم%صقػقيموإسالعقي$موبعضمأدوتذةماإلسالممورجولماظؼوغقن.موادؿعوغًم
مسؼدتم مطؿو مخوصيممسؾقمماإلدارةمواظؼوغقن، مبؾعضماًدلاتمعـمخورجفوممجؾلوتمغقسقي، اظؾفـي

موتؾؼًمماظؾفـي ماظعدؼدمعـمجؾلوتماالدؿؿوعمماظصقػماظؼقعقيموايزبقيمواًوصي، مبداؼيمسؿؾفو
متوبعًمأشؾىماظؽؿوبوتماظيتم اظعدؼدمعـماٌالحظوتمسؾكم"اٌلقداتماألو"ماظيتمخرجًمسـفو،مطؿو

متـووظًمعقضقعمسؿؾماظؾفـيموادؿػودتمبؽـرلمعـماٌالحظوتماىودة.
ألخرلمتؿضؿـمدؾعيمأبقاب،ماألولمسـم"حرؼيماظصقوصيمواإلسالم..موواجؾوتمواٌلقدةماظـفوئقيمظؾؿشروعما

مودوئؾماإلسالمم مواظـوظٌمسـم"إغشوء ماظصقػموعؾؽقؿفو"، مواظـوغلمسـم"إصدار اظصقػقنيمواإلسالعقني"،
وعؾؽقؿفو"،مواظرابعمسـم"اٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقي"،مواًوعسمسـم"ودوئؾماإلسالمماظعوعي"،مواظلودسم

ظسمتـظقؿماظصقوصي:ما:ؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمموا�ق�يماظقرـقيمظؾصقوصيموا�ق�يماظقرـقيمسـم"•و
مظإلسالم"،مواظؾوبماظلوبعمؼؿضؿـمسدد′امعـماٌقادماالغؿؼوظقي.

وؼؿضؿـمعشروعماظؼوغقنماىدؼدمظؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالم،متريمأعقـيمظؾؿقادماظددؿقرؼيماظيتمتضؿـم
يمواإلسالم،مواٌلموظقيماظقرـقي،مواجملودؾيماظذاتقي،محقٌمؼؿضؿـمإظغوءماظعؼقبوتمحرؼيمادؿؼاللماظصقوص

اظلوظؾيمظؾقرؼيممطؾمجرائؿماظـشرمواظعالغقي،مطؿومؼؿضؿـمضؿونمادؿؼاللماٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقيم
اٌؿؾقطيمظؾدوظيموتعؾرلػومسـما:ؿؿعمبQطؿؾفموظقسمسـمأيمحؽقعيمأومأيمحزب،موألولمعرةمدؿؽقنم

ألشؾؾقيمم•وظسماإلداراتمواىؿعقوتماظعؿقعقيمظألسضوءماٌـؿكؾني،مععماٌلوواةممسددماٌؼوسدما
بنيماظصقػقنيمواإلدارؼنيمواظعؿول،موسدممتعقنيمأيمسضقمألطـرمعـمدورتنيمعؿؿوظقؿني.موؼؿضؿـمعشروعم

وظسماإلدارةمورؤدوءم"اظؼوغقنماٌقحد"مأؼض′ومضقاسدمذػوصيموععوؼرلمواضقيمماخؿقورموتعقنيمرؤدوءم•

 
 
 

 

 اىًسفٞخ اىزهؽٝؼبد جلْخ
سؿؾًم"ىـيماظؿشرؼعوت"مرقؾيم‥قمسوممطوعؾ،موعـذمتشؽقؾما:ؾسمايوظلمسؼىماغؿكوبوتماظـؼوبيمممم

معشروعمضوغقنم5102م%عورسم ممإسداد ماٌشورطي موأػؿفو مطونمأوشلو معؾػوتمبوظؿقازي، مسؾكمسدة ،$
ماظصقوص م"تـظقؿ م%ؼقظقق مذفر معـذ مسؾقف متعؿؾ مطوغً ماظذي مواإلسالم"، ماظصقػقنيم2015ي معـ م…ؾي $

واإلسالعقنيموأدوتذةماظؼوغقنمواظصقوصي،مسؿؾقاممإرورمجوععممتماالتػوقمسؾكمتلؿقؿفم"اظؾفـيماظقرـقيم
مظؾؿشرؼعوتماظصقػقيمواإلسالعقي"،موػلماظؾفـيماظيتمسؼدتمسشراتماىؾلوتماظعوعيمواظػرسقيمسؾكمعدار
‥قمسوممطوعؾ،مإلنوزمتشرؼعمعقحدمؼمدسمٌلؿؼؾؾمؼؾقؼمبوإلسالمماٌصريمبعدمثقرتنيمسظقؿؿني،موػقم
اىفدماظذيمأغؿٍمعشروعم"اظؼوغقنماٌقحدمظؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالم"ماٌؽؿؾمظؾددؿقر،مواظذيم‧ريم

عـماىوغؾنيممصقغؿفمماظـؼوشمواظؿؾوحٌمبشلغفمحوظق′ومبنيم"اظؾفـيماظقرـقي"موايؽقعي،ممتفقد′امإلضراره
ماظـفوئقي،مضؾؾماظدصعمبفمإم•ؾسماظـقابمظقكرجمإماظـقر.

ودقفدماظزعالء،ممغفوؼيمػذاماظؿؼرؼرمسـمغشوطموأسؿولم"ىـيماظؿشرؼعوت"مبوظـؼوبيمسـماظعومماٌـؼضل،مممم
وتماظيتم ؼؼفومخالصيمواصقيمسـمعـوضشوتماظؾفـيماظقرـقيمظؾؿشرؼعوتماظصقػقيمواإلسالعقي،موأػؿماٌؽؿلؾ

م.م"عشروعمضوغقنمتـظقؿماظصقوصيمواإلسالم"ماظذيمأنزتفماظؾفـي
 -رنؽٌٝ اىًسفٞني ّ٘اة اىربدلبُ:

ملمؼؼػمجفدم"ىـيماظؿشرؼعوت"مسـدمحدماٌشورطيممإسدادمعشروعم"اظؼوغقنماٌقحد"،مإذمبودرتماظؾفـيمإمممم
$مصقػق′ومعـؿكؾ′وم17ظعضقؼيماظدلٌونماىدؼد،موسددػؿم%دسقةماظزعالءماظصقػقنيماظذؼـممتماغؿكوبفؿمأوماخؿقورػؿم

إضوصيمإماظزعقؾمواألدؼىماظؽؾرلماألدؿوذمؼقدػماظؼعقدماظذيممتماخؿقورهمضؿـماظـقابماٌعقـنيمبؼرارمعـمرئقسم
مغؼقىماظصقػقنيموأسضوءم•ؾسم م‟ضقر ماظزعالء، مظؿؽرؼؿمػمالء ماظـؼوبي محػالممبؼر موأضوعًماظؾفـي اىؿفقرؼي،

مي،متلؾؿقامصقفم"درعماظـؼوبي"متؼدؼر′امإلنوزػؿمماٌعرطيماالغؿكوبقي.اظـؼوب
وماظؽؾؿوتماظيتمأظؼقًممايػؾ،مأسربماظـؼقىموأسضوءما:ؾسمسـمتفـ�ؿفؿموصكرػؿمبوظزعالءمممم

موسدم مطؿو م م م مثؿمظـؼوبؿفؿموعفـؿفؿ. موضقةمدسؿمظقرـفؿموذعؾفؿمأوال، موروظؾقػؿمبلنمؼؽقغقامدـد′ا اظـقاب،
ماظذيمأسدتفماظزع مخؾػمعشروعم"اظؼوغقنماٌقحدمظؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالم" مواحد′ا مصًػو مبلنمؼؼػقا الء

ماىدؼد،مم ماظؿشرؼع مٌلوغدة مغقابماظدلٌون معـ مزعالئفؿ معع مؼؿقاصؾقا موأن مظؾؿشرؼعوت، ماظقرـقي اظؾفـي
م معـ مأجقاء م مواإلسالعقي ماظصقػقي مواٌمدلوت مواإلسالعقني ماظصقػقني مسؿؾ مؼضؿـ ايرؼيماظذي

مواالدؿؼالل،موضؿـمضقابطمعـماالظؿزامماٌفينمواٌلموظقيماظقرـقي.
موأعولمررابقي،منمغقابماظدلٌونمقاظصقػقوممم متؼؾقي مغشقىماظدؼىموسؾرل مػـ: عـمبقـفؿمثالثمزعقالت،

،مؼقدػمل،ماظدطؿقرمسؿودمجود،ماظدطؿقرمسؾداظرحقؿمسؾيعصطػكمبؽرأدوعيمػقؽؾ،مم:ػؿوبوضلماظـقابم
معع مرضقانماظزؼوتلاظشوذظمؿزاظؼعقد، محلـكمحوصظ، ماظلقدمحفوزل، ماظؼودر، مسؾد متوعر مذرذر، مأدوعي ،مي،
م.وسؾدمايؿقدمطؿولمعرتضكمحلني،م،ي،مأدمرـطوويأدمبدو
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 -اىزعضو حلو ٍهنالد اىًسفٞني ادلنيفني ثزغٓٞخ اىربدلبُ:
ءماٌؽؾػنيمعـمصقػفؿمتدخؾًم"ىـيماظؿشرؼعوت"مصقرمبروزمسددمعـماٌشؽالتماظيتماسذلضًماظزعالممم

ماظدلٌون،م ماظزعالءمعـمدخقلمعؼر معـعمسددمعـمػمالء موعـفو مغشوروتموجؾلوتم•ؾسماظـقاب، بؿغطقي
مغؼقىم معع ماظـقاب، مرئقسم•ؾس ماظعول مسؾد مسؾل ماظدطؿقر مسؼده ماظذي ماظؾؼوء م ماظؾفـي وذورطً

ماظلؾًم م%ؼقم م•ؾسماظـؼوبي مم23اظصقػقنيموأسضوء مظؾقٌمدؾؾ ماٌوضل$ متؾؽماٌشؽالت،مؼـوؼر حؾ
ماظدلٌون،م مغشوروت متغطقي م ماظزعالء معـ مسدد مأطدل معشورطي متضؿـ موعقضقسقي مذػوصي مضقاسد ووضع
معشذلطي"م مومتمتشؽقؾم"ىـي مرئقسم•ؾسماظـقاب، مبف متعفد معو موػق معفؿؿفؿ، واظؿقلرلمسؾقفؿممأداء

مإضوصيمإماألعنيماظعومم:ؾ ماظؿشرؼعوت، مظضؿونموضعمضؿًموطقؾلماظـؼوبيمورئقسمىـي م سماظـقاب،
مممممممممممممممممممممماظؼقاسدموايؾقلماظؽػقؾيمبؿلفقؾمعفؿيماظزعالءماظصقػقنيمداخؾماظدلٌون.
ٍهؽٗع قبُّ٘ "رْظٌٞ اىًسبفخ ٗاإلػالً"

$مسضق′امميـؾقن:م50جرتمعـوضشيمػذاماٌشروعمسؾكمعدىمعومؼؼوربماظعوم،معـمخاللمىـيمضؿًم‥قم%
ماظصقػقنيموا:ؾس ماظعوعؾنيممغؼوبي موغؼوبي ماًوص، مواإلسالم مواإلسالعقنيممبودؾرلو األسؾكمظؾصقوصي،

بوظطؾوسيمواظصقوصي،موخدلاتمغؼوبقيم%صقػقيموإسالعقي$موبعضمأدوتذةماإلسالممورجولماظؼوغقن.موادؿعوغًم
مسؼدتم مطؿو مخوصيممسؾقمماإلدارةمواظؼوغقن، مبؾعضماًدلاتمعـمخورجفوممجؾلوتمغقسقي، اظؾفـي

موتؾؼًمماظؾفـي ماظعدؼدمعـمجؾلوتماالدؿؿوعمماظصقػماظؼقعقيموايزبقيمواًوصي، مبداؼيمسؿؾفو
متوبعًمأشؾىماظؽؿوبوتماظيتم اظعدؼدمعـماٌالحظوتمسؾكم"اٌلقداتماألو"ماظيتمخرجًمسـفو،مطؿو

متـووظًمعقضقعمسؿؾماظؾفـيموادؿػودتمبؽـرلمعـماٌالحظوتماىودة.
ألخرلمتؿضؿـمدؾعيمأبقاب،ماألولمسـم"حرؼيماظصقوصيمواإلسالم..موواجؾوتمواٌلقدةماظـفوئقيمظؾؿشروعما

مودوئؾماإلسالمم مواظـوظٌمسـم"إغشوء ماظصقػموعؾؽقؿفو"، مواظـوغلمسـم"إصدار اظصقػقنيمواإلسالعقني"،
وعؾؽقؿفو"،مواظرابعمسـم"اٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقي"،مواًوعسمسـم"ودوئؾماإلسالمماظعوعي"،مواظلودسم

ظسمتـظقؿماظصقوصي:ما:ؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالمموا�ق�يماظقرـقيمظؾصقوصيموا�ق�يماظقرـقيمسـم"•و
مظإلسالم"،مواظؾوبماظلوبعمؼؿضؿـمسدد′امعـماٌقادماالغؿؼوظقي.

وؼؿضؿـمعشروعماظؼوغقنماىدؼدمظؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالم،متريمأعقـيمظؾؿقادماظددؿقرؼيماظيتمتضؿـم
يمواإلسالم،مواٌلموظقيماظقرـقي،مواجملودؾيماظذاتقي،محقٌمؼؿضؿـمإظغوءماظعؼقبوتمحرؼيمادؿؼاللماظصقوص

اظلوظؾيمظؾقرؼيممطؾمجرائؿماظـشرمواظعالغقي،مطؿومؼؿضؿـمضؿونمادؿؼاللماٌمدلوتماظصقػقيماظؼقعقيم
اٌؿؾقطيمظؾدوظيموتعؾرلػومسـما:ؿؿعمبQطؿؾفموظقسمسـمأيمحؽقعيمأومأيمحزب،موألولمعرةمدؿؽقنم

ألشؾؾقيمم•وظسماإلداراتمواىؿعقوتماظعؿقعقيمظألسضوءماٌـؿكؾني،مععماٌلوواةممسددماٌؼوسدما
بنيماظصقػقنيمواإلدارؼنيمواظعؿول،موسدممتعقنيمأيمسضقمألطـرمعـمدورتنيمعؿؿوظقؿني.موؼؿضؿـمعشروعم

وظسماإلدارةمورؤدوءم"اظؼوغقنماٌقحد"مأؼض′ومضقاسدمذػوصيموععوؼرلمواضقيمماخؿقورموتعقنيمرؤدوءم•
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 اىًسفٞخ اىزهؽٝؼبد جلْخ
سؿؾًم"ىـيماظؿشرؼعوت"مرقؾيم‥قمسوممطوعؾ،موعـذمتشؽقؾما:ؾسمايوظلمسؼىماغؿكوبوتماظـؼوبيمممم

معشروعمضوغقنم5102م%عورسم ممإسداد ماٌشورطي موأػؿفو مطونمأوشلو معؾػوتمبوظؿقازي، مسؾكمسدة ،$
ماظصقوص م"تـظقؿ م%ؼقظقق مذفر معـذ مسؾقف متعؿؾ مطوغً ماظذي مواإلسالم"، ماظصقػقنيم2015ي معـ م…ؾي $

واإلسالعقنيموأدوتذةماظؼوغقنمواظصقوصي،مسؿؾقاممإرورمجوععممتماالتػوقمسؾكمتلؿقؿفم"اظؾفـيماظقرـقيم
مظؾؿشرؼعوتماظصقػقيمواإلسالعقي"،موػلماظؾفـيماظيتمسؼدتمسشراتماىؾلوتماظعوعيمواظػرسقيمسؾكمعدار
‥قمسوممطوعؾ،مإلنوزمتشرؼعمعقحدمؼمدسمٌلؿؼؾؾمؼؾقؼمبوإلسالمماٌصريمبعدمثقرتنيمسظقؿؿني،موػقم
اىفدماظذيمأغؿٍمعشروعم"اظؼوغقنماٌقحدمظؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالم"ماٌؽؿؾمظؾددؿقر،مواظذيم‧ريم

عـماىوغؾنيممصقغؿفمماظـؼوشمواظؿؾوحٌمبشلغفمحوظق′ومبنيم"اظؾفـيماظقرـقي"موايؽقعي،ممتفقد′امإلضراره
ماظـفوئقي،مضؾؾماظدصعمبفمإم•ؾسماظـقابمظقكرجمإماظـقر.

ودقفدماظزعالء،ممغفوؼيمػذاماظؿؼرؼرمسـمغشوطموأسؿولم"ىـيماظؿشرؼعوت"مبوظـؼوبيمسـماظعومماٌـؼضل،مممم
وتماظيتم ؼؼفومخالصيمواصقيمسـمعـوضشوتماظؾفـيماظقرـقيمظؾؿشرؼعوتماظصقػقيمواإلسالعقي،موأػؿماٌؽؿلؾ

م.م"عشروعمضوغقنمتـظقؿماظصقوصيمواإلسالم"ماظذيمأنزتفماظؾفـي
 -رنؽٌٝ اىًسفٞني ّ٘اة اىربدلبُ:

ملمؼؼػمجفدم"ىـيماظؿشرؼعوت"مسـدمحدماٌشورطيممإسدادمعشروعم"اظؼوغقنماٌقحد"،مإذمبودرتماظؾفـيمإمممم
$مصقػق′ومعـؿكؾ′وم17ظعضقؼيماظدلٌونماىدؼد،موسددػؿم%دسقةماظزعالءماظصقػقنيماظذؼـممتماغؿكوبفؿمأوماخؿقورػؿم

إضوصيمإماظزعقؾمواألدؼىماظؽؾرلماألدؿوذمؼقدػماظؼعقدماظذيممتماخؿقورهمضؿـماظـقابماٌعقـنيمبؼرارمعـمرئقسم
مغؼقىماظصقػقنيموأسضوءم•ؾسم م‟ضقر ماظزعالء، مظؿؽرؼؿمػمالء ماظـؼوبي محػالممبؼر موأضوعًماظؾفـي اىؿفقرؼي،

مي،متلؾؿقامصقفم"درعماظـؼوبي"متؼدؼر′امإلنوزػؿمماٌعرطيماالغؿكوبقي.اظـؼوب
وماظؽؾؿوتماظيتمأظؼقًممايػؾ،مأسربماظـؼقىموأسضوءما:ؾسمسـمتفـ�ؿفؿموصكرػؿمبوظزعالءمممم

موسدم مطؿو م م م مثؿمظـؼوبؿفؿموعفـؿفؿ. موضقةمدسؿمظقرـفؿموذعؾفؿمأوال، موروظؾقػؿمبلنمؼؽقغقامدـد′ا اظـقاب،
ماظذيمأسدتفماظزع مخؾػمعشروعم"اظؼوغقنماٌقحدمظؿـظقؿماظصقوصيمواإلسالم" مواحد′ا مصًػو مبلنمؼؼػقا الء

ماىدؼد،مم ماظؿشرؼع مٌلوغدة مغقابماظدلٌون معـ مزعالئفؿ معع مؼؿقاصؾقا موأن مظؾؿشرؼعوت، ماظقرـقي اظؾفـي
م معـ مأجقاء م مواإلسالعقي ماظصقػقي مواٌمدلوت مواإلسالعقني ماظصقػقني مسؿؾ مؼضؿـ ايرؼيماظذي

مواالدؿؼالل،موضؿـمضقابطمعـماالظؿزامماٌفينمواٌلموظقيماظقرـقي.
موأعولمررابقي،منمغقابماظدلٌونمقاظصقػقوممم متؼؾقي مغشقىماظدؼىموسؾرل مػـ: عـمبقـفؿمثالثمزعقالت،

،مؼقدػمل،ماظدطؿقرمسؿودمجود،ماظدطؿقرمسؾداظرحقؿمسؾيعصطػكمبؽرأدوعيمػقؽؾ،مم:ػؿوبوضلماظـقابم
معع مرضقانماظزؼوتلاظشوذظمؿزاظؼعقد، محلـكمحوصظ، ماظلقدمحفوزل، ماظؼودر، مسؾد متوعر مذرذر، مأدوعي ،مي،
م.وسؾدمايؿقدمطؿولمعرتضكمحلني،م،ي،مأدمرـطوويأدمبدو



 

 جلْخ اىقٞع

مم2016حؿكمصدلاؼرمم2015سؼدتممىـيماظؼقدمخاللماظػذلةمعـمصدلاؼرم
مىونممكمثوغ
م2015-5م-24بؿورؼخمم-األو:مم
م.ام$مسضق327متمضؾقلمدصعيمجدؼدةمم„دولمهًماظؿؿرؼـمموسددػوم%مم

م2015-8-23بؿورؼخمم-اظـوغقي:م
م.ام$مسضقم226قؼؾمعـمجدولمهًماظؿؿرؼـمإمجدولماٌشؿغؾنيموسددػؿم%ممتمه
م2015-10-13بؿورؼخمم-اظـوظـيم:م

ممام.$مسضق40متمضؾقلمدصعيمجدؼدةمم„دولمهًماظؿؿرؼـمموسددػوم%م
م2016-2-2بؿورؼخم-اظرابعيم:

م.$مسضقام235دولماٌشؿغؾنيموسددػؿم%ممتمهقؼؾمعـمجدولمهًماظؿؿرؼـمإمج
م2015-9-15بؿورؼخمم-يم:اًوعل

ممتمضؾقلمدصعيمجـدؼدةمعـمايوصؾنيمسؾكمأحؽوممادؿؽـوم„دول
ماسضوءم$م%مواحد$مهًماظؿؿرؼـمو%ماثـني$ممعـؿلؾني.3اٌـؿلؾنيم%مم
م2015م-12م-م19م-اظلودديمم:

ممتمضؾقلمدصعيمجـدؼدةمعـمايوصؾنيمسؾكمأحؽوممادؿؽـوم„دول
مؼـ.ممأسضوءم$مهًماظؿؿر 3اٌـؿلؾنيم%مم
م2016م-1م-م2م-اظلوبعيمم:

ممما.$مسضقم11متمضؾقلمدصعيمجـدؼدةمعـمايوصؾنيمسؾكمأحؽومماظؼقدماالدؿؽـوفم„دولمهًماظؿؿرؼـمم%مم

وطقؾمأولماظـؼوبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأسضوءمىـيماظؼقدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  رئقسمىـيماظؼقدمممممممم ث٘ مٞيخأئثؽإٌٞ         
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موضؿونم مصؼط، مواحدة مٌرة مإال مودؼدػو م‧قز ماظؿعقنيمثالثمدـقاتمال معدة متؽقن مسؾكمأن اظؿقرؼر،
مبوٌمدلوت.م ماظعوعؾني مىؿقع ماًدعي مغفوؼي معؽوصلة مسؾل موايصقل مواالجؿؿوسقي، ماظصققي اظرسوؼي

متؾق مضـوة مترخقص مسؾك مايصقل مظشروط مواضقو مهدؼد′ا مطذظؽ ماظؼوغقن مإذاسقي،موؼؿضؿـ مأو ػزؼقغقي
وذروطماإلخطورمإلصدارمصققػيمأوم•ؾي،موألولمعرةمؼؿؿمتـظقؿمسؿؾماٌقاضعماالظؽذلوغقيمظضؿونمأنمؼؿؿم

مسؿؾفومعـمخاللمذرطوتم‡ضعمظؾؿلوءظيمواجملودؾي.
وعـمأػؿمعؽؿلؾوتماظؼوغقنماىدؼد،مأغفمؼـصمسؾكمحظرمصصؾماظصقػقني،مومحوظيمأيمخالفمبنيمأيم

اظصقػلماظعوعؾمبفوم‧ىماظؾفقءمإماظـؼوبيمظؿلقؼيماظـزاعموإصدارمضرارمعؾزممىؿقعمعمدليمصقػقيمو
األرراف،موؼ‰عدمأيمصصؾمأومإجراءمضدمأيمصقػلمبوٌكوظػيمشلذاماظؼوغقنمبورال.مطؿومؼـصمسؾكماٌدم

مظؾصقػقنيمماظصقػماظؼقعقيمحؿكمدـماًوعليمواظلؿني.
مسؾكم ماالسؿداء مؼـصماظؼوغقنمسؾكمورؼؿ موضؿونمطؿو مظعؿؾفؿ، اظصقػقنيمواإلسالعقنيمأثـوءممموردؿفؿ

ماظؼقاغنيم م وظػ مٌـ مواضقي متلدؼؾقي مسؼقبوت مأؼض′و مؼؿضؿـ مطؿو معفوعفؿ، مأداء مأثـوء ماظؽوعؾي حرؼؿفؿ
موعقاثقؼماظشرفماٌفـقي.

موؼـصماظؼوغقنمسؾكمتشؽقؾما:ؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالم،مواشلق�يماظقرـقيمظؾصقوصي،مواشلق�يماظقرـقي
مؼضؿمادؿؼاللما:ؾسمواشلق�ؿنيموضقوعفؿم0لموظقؿفؿماظؼوغقغقيمواظددؿقرؼيمطوعؾي،مو1ـ`م ظûسالم،م0و
متؾقػزؼقغقيمأومإذاسقيمأومصققػيممحوظيم اظؼوغقنما:ؾسماألسؾكمظؿـظقؿماإلسالممحؼمععوضؾيمأيمضـوة

ف،موذظؽمظضؿونماجملودؾيم․وظػيمذروطماظذلخقصمأوماإلصدارموسدمماالظؿزاممبوظؼقاغنيموعقاثقؼماظشر
ماًوصيم مواإلسالعقي ماظصقػقي ماٌمدلوت مطؾ ممتقؼؾ معصودر معراضؾي مسؾك ماظؼوغقن مؼـص مطؿو اظذاتقي،

ممممممممممممممممممممممممممممممممواظؼقعقيموايزبقيمظضؿونماظشػوصقيمممتقؼؾمودوئؾماإلسالممععمسؼقبوتمرادسيمأليممتقؼؾمعشؾقه.
 بٝب اىْهؽٍهؽٗع قبُّ٘ ٍْغ احلجف يف قُ

ماظصقػقيمممم مظؾؿشرؼعوت ماظقرـقي ماظؾفـي معـف ماغؿفً مآخر معشروع مػـوك ماٌقحد"، م"اظؼوغقن معشروع مإ إضوصي
وإحاللماظغراعوتمبدالم واإلسالعقيمأؼض′و،موؼؿضؿـمثالثمعقادمحقلمإظغوءماظعؼقبوتماظلوظؾيمظؾقرؼيممجرائؿماظـشر،

ومعطوريم‡صمهؿقيمغصقص′عـمضوغقنماظعؼقبوتمايوظلمدةمعوم$11%وؼؼضلماظؼوغقنمبنظغوءمعـمسؼقبوتمايؾس.م
م†الفمتعدؼؾمعودتنيمبوظؼوغقنمحقلماظعؼقبوتماًوصيمبويؾس.م،حرؼيماظـشرمواظؿعؾرل

                              
معؼررمىـيماظؿشرؼعوتم

 بؼً زلَ٘ظـم                                                                                                                
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 جلْخ اىقٞع

مم2016حؿكمصدلاؼرمم2015سؼدتممىـيماظؼقدمخاللماظػذلةمعـمصدلاؼرم
مىونممكمثوغ
م2015-5م-24بؿورؼخمم-األو:مم
م.ام$مسضق327متمضؾقلمدصعيمجدؼدةمم„دولمهًماظؿؿرؼـمموسددػوم%مم

م2015-8-23بؿورؼخمم-اظـوغقي:م
م.ام$مسضقم226قؼؾمعـمجدولمهًماظؿؿرؼـمإمجدولماٌشؿغؾنيموسددػؿم%ممتمه
م2015-10-13بؿورؼخمم-اظـوظـيم:م

ممام.$مسضق40متمضؾقلمدصعيمجدؼدةمم„دولمهًماظؿؿرؼـمموسددػوم%م
م2016-2-2بؿورؼخم-اظرابعيم:

م.$مسضقام235دولماٌشؿغؾنيموسددػؿم%ممتمهقؼؾمعـمجدولمهًماظؿؿرؼـمإمج
م2015-9-15بؿورؼخمم-يم:اًوعل

ممتمضؾقلمدصعيمجـدؼدةمعـمايوصؾنيمسؾكمأحؽوممادؿؽـوم„دول
ماسضوءم$م%مواحد$مهًماظؿؿرؼـمو%ماثـني$ممعـؿلؾني.3اٌـؿلؾنيم%مم
م2015م-12م-م19م-اظلودديمم:

ممتمضؾقلمدصعيمجـدؼدةمعـمايوصؾنيمسؾكمأحؽوممادؿؽـوم„دول
مؼـ.ممأسضوءم$مهًماظؿؿر 3اٌـؿلؾنيم%مم
م2016م-1م-م2م-اظلوبعيمم:

ممما.$مسضقم11متمضؾقلمدصعيمجـدؼدةمعـمايوصؾنيمسؾكمأحؽومماظؼقدماالدؿؽـوفم„دولمهًماظؿؿرؼـمم%مم

وطقؾمأولماظـؼوبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأسضوءمىـيماظؼقدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  رئقسمىـيماظؼقدمممممممم ث٘ مٞيخأئثؽإٌٞ         
 ضبىع ٍريٙ                                               أث٘ اىكؼ٘ظ زلَع       
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 جلْخ ادلؼبنبد 
$ماجؿؿوسوتموواصؼـــــــًمم8%مم2015وحؿكمدؼلؿدلمم2015سؼدتمىـيماٌعوذوتمخاللماظػذلةمعـمصدلاؼرم

مزعقــــالمم68حوظيمإ$مجدولماٌعوذوتم،مطؿومواصؼًمسؾكمصرفماٌعوشمألدرةم%م$مرؾؾومبوإلم60سؾكم%م
م$مزعقالم„دولماٌعوذوتم.م41$مزعقالم„دولماٌشؿغؾنيم،م%مم27تقصقامخاللمتؾؽماظػذلةمعـفؿم%م

موصقؿومؼؾلماألزلوءم:مـ
م--أوالماإلحوظيمسؾكماٌعوشم:م
 االدـــــــــــــــــــــــــــــؿ ـــــؿاالدـــــــــ

مبوػرمادمسؾدماهللماظؿفوعلم2مإميونمحلـم‣ؿقدمصقزيم1
مزطكم‣ؿدمزطكم‣ؿدمسفقةم4مسؿرمسؾدماظعزؼزمسقلكماظصعقديم3
مدعودمظطػلمأبقماظؾقؾمادم6مإميونمسؿرمادمذؽريم5
مغوغكمادمنقىمغوذدم8معوجدةمادم‣ؿدمرذديم7
ماظػًم‣ؿدمصالحماظدؼـمادمغقرم10مدمغصرمشراب‣ؿدمحوزممام9
مادمسصؿًمعفديمصودقم12م‣ؿدمدوعلمصرؼدمإزلوسقؾم11
مدعقدةمادمسؾدماظغـكم14م‣ؿدمغؾقؾمابوزفم13
مسقارػم‣ؿقدمدوملم‣ؿقدم16معوجدةمسؾكمسطقيم15
مادم‣ؿدماظلقدماظؾطرؼؼم18مسػوفمسؾدماهللمسؾدماظؾوريم17
محلـم‣ؿدمبدوىم20مودمادسودلم‣ؿدمم19
مدؾقىمسؾدما:قدمدوملم22مسؾدماظقػوبم‣ؿدمصودقمعردك 21
ماظلعقدماظلعقدمإزلوسقؾماظالوغدىم24محلـمادمرأصً 23
مادمعؿقظلمحلـمطشؽقذيم26مسزهمسؾدماظعزؼزمسزعل 25
محلنيمسؾدماٌـعؿمادمشقؿفم28مسؾدماظراضلمعـصقرمطقالغك 27
مثروتم‣ؿدمدعقدماظشعراوىم30مرم‣ؿدمسؾدماظلالمولمسؾدماظـوص 29
مسؾدماشلوديمحوعدمسؾكمسـؿونم32مادم‣ؿدمطوعؾماظعطور 31
مظطػلمأبقماظغقثمسؾكمغوصػم34موجقفمدقدم‣ؿدماد 33
معـكمعصطػكمعصطػكمجوععم36مممدوحم‣ؿدمأعنيم‣ؿد 35
مرذودمطوعؾمادم‣ؿدم38مػدىم‣ؿدمصؿقلماظصوصقرى 37
معـكمإزلوسقؾمحلـماظدػونم40 غكمعصطػكمصودقمعصطػكاعوم39
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مسؾدمايؾقؿمسؾدماىؾقؾمإزلوسقؾم42ماسؿؿودمسؾدماظعزؼزم‣ؿدمسؾدماظعزؼزم41
مصوبرمادمإبراػقؿماظؾطووىم44مصودؼفمصؿقلم‣ؿدمرزقم43
مثرؼومحلـمادمدروؼشم46م‣ؿدمسصومماظدؼـم‣ؿدمسؾدماٌـعؿم45
مظقؾكم‣ؿدمحوصظمإزلوسقؾم48مغلرؼـمإبراػقؿمادمسزبم47
مطػوحمأغقرمعفمزسؾقكم50مغعقؿيم‣ؿدماظلقدمسقضمجؾقؾ 49
م•ديمحلنيمطوعؾمحلنيم52محلنيم‣ؿقدمحلـمسؾدماظقاحدم51
مرذقدمسؾدماظرـمادمم‣ؿدم54مدعدماظدؼـمزةم‣ؿدمدعدم53
متقتلمغؾقؾمصقزيم56مخرلؼيم‣ؿدمسؾدماظؾطقػمذعالنم55
م‣ؿدموجقفم‣ؿدماظزرضوغكم58ماػقؿماٌصري‣ؿدمؼقدػمإبرم57
مصقضقيمشوزيم‣ؿدماٌؿقظلم60م‣ؿدمسؾدماظعولم‣ؿدمسوعرم59
م

محوالتماظقصوة
ماالدــــــــــــــــــــــــــــــــؿممماالدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؿمم
مأغقرم‣ؿدمإبراػقؿم2مسؾدماهللم‣ؿدمسؾدماهللم1
معصطػكم‣ؿدمإزلوسقؾمسؾدماهللم4ماظـؾقؼيمسؾدماًؾرلمسـونصورؿيم 3
مصالحمادم‣ؿدمسؾكمغقؼرةم6مسصوممسؾدماظعزؼزمسؾدماهلل 5
مادمسؾدمايؾقؿمادمسؾدمايؾقؿم8م‣ؿدمادمإزلوسقؾمدقدماد 7
م‣ؿدمسؾدماظرـم‣ؿدمسؾدماظعوركم10م•ديمضطىمسؾوسم‣ؿدمسزب 9
مإبراػقؿمزلرلمسؾكمدقدمادم12مدانمتقصقؼمؼقدػ 11
مسؾدماهللمحلـمإبراػقؿمطقالغكم14مادمسؾدماظعظقؿماىؾقؾك 13
مادمدعدمادمعصطػكمأبقمزؼدم16متقلرلمسؾكمعؿقظلمسؾك 15
مصفدم‣ؿدمادمسقوطم18مولمادمسؾكمسؿرماٌؽووي 17
مرضوم‣ؿقدماظلقدمسؾكمشـقؿكم20مأعنيمرفمعردكممأبقماظـصر 19
مسؾدماظغػورمرذديمأعنيمسطقيم22مديمدردؼرمدؼوبمأبقماظؾقؾ• 21
مولمادماظغقطوغكم24م‣ؿدموجديمسؾدمايؿقدمضـدؼؾ 23
ممممممسؾدما:قدمسؾوسم‣ؿدم�قfممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم26مولمحلـمسؾدماظعولم25
مممرءوفمغظؿكمعقكوئقؾم27
م
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 جلْخ ادلؼبنبد 
$ماجؿؿوسوتموواصؼـــــــًمم8%مم2015وحؿكمدؼلؿدلمم2015سؼدتمىـيماٌعوذوتمخاللماظػذلةمعـمصدلاؼرم

مزعقــــالمم68حوظيمإ$مجدولماٌعوذوتم،مطؿومواصؼًمسؾكمصرفماٌعوشمألدرةم%م$مرؾؾومبوإلم60سؾكم%م
م$مزعقالم„دولماٌعوذوتم.م41$مزعقالم„دولماٌشؿغؾنيم،م%مم27تقصقامخاللمتؾؽماظػذلةمعـفؿم%م

موصقؿومؼؾلماألزلوءم:مـ
م--أوالماإلحوظيمسؾكماٌعوشم:م
 االدـــــــــــــــــــــــــــــؿ ـــــؿاالدـــــــــ

مبوػرمادمسؾدماهللماظؿفوعلم2مإميونمحلـم‣ؿقدمصقزيم1
مزطكم‣ؿدمزطكم‣ؿدمسفقةم4مسؿرمسؾدماظعزؼزمسقلكماظصعقديم3
مدعودمظطػلمأبقماظؾقؾمادم6مإميونمسؿرمادمذؽريم5
مغوغكمادمنقىمغوذدم8معوجدةمادم‣ؿدمرذديم7
ماظػًم‣ؿدمصالحماظدؼـمادمغقرم10مدمغصرمشراب‣ؿدمحوزممام9
مادمسصؿًمعفديمصودقم12م‣ؿدمدوعلمصرؼدمإزلوسقؾم11
مدعقدةمادمسؾدماظغـكم14م‣ؿدمغؾقؾمابوزفم13
مسقارػم‣ؿقدمدوملم‣ؿقدم16معوجدةمسؾكمسطقيم15
مادم‣ؿدماظلقدماظؾطرؼؼم18مسػوفمسؾدماهللمسؾدماظؾوريم17
محلـم‣ؿدمبدوىم20مودمادسودلم‣ؿدمم19
مدؾقىمسؾدما:قدمدوملم22مسؾدماظقػوبم‣ؿدمصودقمعردك 21
ماظلعقدماظلعقدمإزلوسقؾماظالوغدىم24محلـمادمرأصً 23
مادمعؿقظلمحلـمطشؽقذيم26مسزهمسؾدماظعزؼزمسزعل 25
محلنيمسؾدماٌـعؿمادمشقؿفم28مسؾدماظراضلمعـصقرمطقالغك 27
مثروتم‣ؿدمدعقدماظشعراوىم30مرم‣ؿدمسؾدماظلالمولمسؾدماظـوص 29
مسؾدماشلوديمحوعدمسؾكمسـؿونم32مادم‣ؿدمطوعؾماظعطور 31
مظطػلمأبقماظغقثمسؾكمغوصػم34موجقفمدقدم‣ؿدماد 33
معـكمعصطػكمعصطػكمجوععم36مممدوحم‣ؿدمأعنيم‣ؿد 35
مرذودمطوعؾمادم‣ؿدم38مػدىم‣ؿدمصؿقلماظصوصقرى 37
معـكمإزلوسقؾمحلـماظدػونم40 غكمعصطػكمصودقمعصطػكاعوم39



 

 جلْخ احلؽٝبد
م

نيمبلـؾىماغؿفوطفؿـوميؼـققمممموبعـدمدـؼقطمرئقلـمممم3102ؼقغققمم03وم1102ؼـوؼرمم52بعدمثقرتنيمطؾرلتنيمم
زالماظصــقػققنممعصــرمؼؿعرضــقنمظـــممعــواظشــعىماٌصــريموماٌؼدعــيمعـفــومحرؼــيماظصــقوصيمواالســالممم

ؿفوطوتمعروسي،متؼقممبفوماظلؾطوتمبشؽؾمرئقللمعلؿفدصيمعـعماظصـقػقنيمعــمغؼـؾماظقضـوئعمعــماألرضمممممماغ
ظؾفؿفقر،مبقـؿومدخـؾمسؾـكمخـطماالسؿـداءمسؾـكماظصـقػقنيمواغؿفـوكمحـؼماٌصـرؼنيممايصـقلمسؾـكمممممممممممم
ـم ماٌعؾقعوتم•ؿقسوتمعـماٌقارـنيموصؾقلماالرػوب...موػؽذامدصعماظصقػققنممثـمغؼؾفؿمظؾقؼقؼيمعـ

 .مسـودؼنيمأومبعـضماٌعورضـنيمواىؿوسـوتماالرػوبقـيمممممأومعـقارـنيممأررافمعؿعددةمدـقاءمجفـوتمحؽقعقـيممم

ظرصـدمرؾقعـيمممواٌـظؿـوتماظشـرؼؽيمشلـومممموؼلتلمػذاماظؿؼرؼرمطؿقووظيمعـمىـيمايرؼـوتمبـؼوبـيماظصـقػقني،مممم
طوعؾـيمســممممػذهماالغؿفوطوتموودوئؾفو،مواظؼقـقدماٌػروضـيمسؾـكماظعؿـؾماظصـقػلممعصـرم،مووضـعمصـقرةمممممممم

ععوغوةماظصقػقنيم،مأعومماىؿوسيماظصقػقيمواظرأيماظعـوم،محقـٌمتزاؼـدتماالغؿفوطـوتمبشـؽؾمشـرلمعلـؾقق،مممممممم
ممعــماظقضـعماظـذيمطـونمدـوئدًاممسصـرمممممموأصؾحماظعؿؾماظصقػل،معفـيمخطرة،متعقدمبـومظقضـعمأطــرمدـقء′مممم

وؼزؼدمعـمحدةماٌكووفمحقلمإضرارماظؼوغقنماٌقحدمظؾصـقوصيمواالسـالممممملينمعؾوركحاظرئقسماٌكؾقعم
وخروجفمبوظصقغيماظيتمتضؿـمادؿؼاللماظصقوصيمواالسالم،موهوصظمسؾكموجقدمإسالممحـرموعلـؽقلمإغػـوذامممم

عؽوصقيماإلرػـوبمايـوظل،ماظـذيممممظـصقصماظددؿقر،مػقمإضرارمايؽقعيمايوظقيمواظدلٌونماىدؼدمظؼوغقنم
م7ميـؾمردةمحؼقؼقيمسؾكمحرؼيماظصقوصي،مورشؿماغؿػوضمغؼوبيماظصقػقنيمضـدماظؼـوغقنموتؼـدميفومأطــرمعــمممممم
تعدؼالتمسؾقفم‡صمحرؼيماظصقوصيم†الفماٌالحظوتماظعوعيمواظيتمذورطًمىـيمايرؼـوتمعـعماظعدؼـدمممم

يمملمتلخذمبؽؾماظؿعدؼالتماظيتمضـدعؿفوماظـؼوبـيمممعـمعـظؿوتما:ؿؿعماٌدغلممصقوشؿفومإالمأنمايؽقع
والماٌالحظوتماألخرىمبودؿــوءمتعدؼؾم‣دودمالدؿؾدالمسؼقبيمايـؾسمماظؼـوغقنمبغراعـيمعؾـوظغمصقفـومممممم

أظــػمجـقــفممبــومؼػــؿحمأبــقابمخؾػقـيمظلــفـماظصــقػقنيمبــؾموعصــودرةماظصــقػ..موخرجــًمممم500تصـؾمظـــمم
عـــماٌطــوسـماظددــؿقرؼيماظــيتم‡ــصمسؿــؾماظصــقوصيمبــؾمماظـلــكيماألخــرلةمعـــماظؼــوغقنمعؾقؽــيمبوظعدؼــدم

ــؿم.ممممم ــقارئمدائــــــ ــوغقنمرــــــ ــوغقنمإمضــــــ ــقلماظؼــــــ ــدمانمهــــــ ــيمبعــــــ ــوةماظعوعــــــ ــودرمايقــــــ  وتصــــــ

ورشــؿماالغؿفوطــوتماظــيتمرصــدػوماظؿؼرؼــرم‟ــؼماظصــقػقنيمواإلسالعــقنيمخــاللماظػــذلةماألخــرلةمصــننمىـــيمم
تشـرلمظظفـقرمعمذـراتما‧وبقـي،مظؽـفـومشـرلمممممممايرؼوتمواٌـظؿوتماٌشورطيمموضعماظؿؼرؼرمالمؼلعفومإالمانم
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 جلْخ احلؽٝبد
م

نيمبلـؾىماغؿفوطفؿـوميؼـققمممموبعـدمدـؼقطمرئقلـمممم3102ؼقغققمم03وم1102ؼـوؼرمم52بعدمثقرتنيمطؾرلتنيمم
زالماظصــقػققنممعصــرمؼؿعرضــقنمظـــممعــواظشــعىماٌصــريموماٌؼدعــيمعـفــومحرؼــيماظصــقوصيمواالســالممم

ؿفوطوتمعروسي،متؼقممبفوماظلؾطوتمبشؽؾمرئقللمعلؿفدصيمعـعماظصـقػقنيمعــمغؼـؾماظقضـوئعمعــماألرضمممممماغ
ظؾفؿفقر،مبقـؿومدخـؾمسؾـكمخـطماالسؿـداءمسؾـكماظصـقػقنيمواغؿفـوكمحـؼماٌصـرؼنيممايصـقلمسؾـكمممممممممممم
ـم ماٌعؾقعوتم•ؿقسوتمعـماٌقارـنيموصؾقلماالرػوب...موػؽذامدصعماظصقػققنممثـمغؼؾفؿمظؾقؼقؼيمعـ

 .مسـودؼنيمأومبعـضماٌعورضـنيمواىؿوسـوتماالرػوبقـيمممممأومعـقارـنيممأررافمعؿعددةمدـقاءمجفـوتمحؽقعقـيممم

ظرصـدمرؾقعـيمممواٌـظؿـوتماظشـرؼؽيمشلـومممموؼلتلمػذاماظؿؼرؼرمطؿقووظيمعـمىـيمايرؼـوتمبـؼوبـيماظصـقػقني،مممم
طوعؾـيمســممممػذهماالغؿفوطوتموودوئؾفو،مواظؼقـقدماٌػروضـيمسؾـكماظعؿـؾماظصـقػلممعصـرم،مووضـعمصـقرةمممممممم

ععوغوةماظصقػقنيم،مأعومماىؿوسيماظصقػقيمواظرأيماظعـوم،محقـٌمتزاؼـدتماالغؿفوطـوتمبشـؽؾمشـرلمعلـؾقق،مممممممم
ممعــماظقضـعماظـذيمطـونمدـوئدًاممسصـرمممممموأصؾحماظعؿؾماظصقػل،معفـيمخطرة،متعقدمبـومظقضـعمأطــرمدـقء′مممم

وؼزؼدمعـمحدةماٌكووفمحقلمإضرارماظؼوغقنماٌقحدمظؾصـقوصيمواالسـالممممملينمعؾوركحاظرئقسماٌكؾقعم
وخروجفمبوظصقغيماظيتمتضؿـمادؿؼاللماظصقوصيمواالسالم،موهوصظمسؾكموجقدمإسالممحـرموعلـؽقلمإغػـوذامممم

عؽوصقيماإلرػـوبمايـوظل،ماظـذيممممظـصقصماظددؿقر،مػقمإضرارمايؽقعيمايوظقيمواظدلٌونماىدؼدمظؼوغقنم
م7ميـؾمردةمحؼقؼقيمسؾكمحرؼيماظصقوصي،مورشؿماغؿػوضمغؼوبيماظصقػقنيمضـدماظؼـوغقنموتؼـدميفومأطــرمعــمممممم
تعدؼالتمسؾقفم‡صمحرؼيماظصقوصيم†الفماٌالحظوتماظعوعيمواظيتمذورطًمىـيمايرؼـوتمعـعماظعدؼـدمممم

يمملمتلخذمبؽؾماظؿعدؼالتماظيتمضـدعؿفوماظـؼوبـيمممعـمعـظؿوتما:ؿؿعماٌدغلممصقوشؿفومإالمأنمايؽقع
والماٌالحظوتماألخرىمبودؿــوءمتعدؼؾم‣دودمالدؿؾدالمسؼقبيمايـؾسمماظؼـوغقنمبغراعـيمعؾـوظغمصقفـومممممم

أظــػمجـقــفممبــومؼػــؿحمأبــقابمخؾػقـيمظلــفـماظصــقػقنيمبــؾموعصــودرةماظصــقػ..موخرجــًمممم500تصـؾمظـــمم
عـــماٌطــوسـماظددــؿقرؼيماظــيتم‡ــصمسؿــؾماظصــقوصيمبــؾمماظـلــكيماألخــرلةمعـــماظؼــوغقنمعؾقؽــيمبوظعدؼــدم

ــؿم.ممممم ــقارئمدائــــــ ــوغقنمرــــــ ــوغقنمإمضــــــ ــقلماظؼــــــ ــدمانمهــــــ ــيمبعــــــ ــوةماظعوعــــــ ــودرمايقــــــ  وتصــــــ

ورشــؿماالغؿفوطــوتماظــيتمرصــدػوماظؿؼرؼــرم‟ــؼماظصــقػقنيمواإلسالعــقنيمخــاللماظػــذلةماألخــرلةمصــننمىـــيمم
تشـرلمظظفـقرمعمذـراتما‧وبقـي،مظؽـفـومشـرلمممممممايرؼوتمواٌـظؿوتماٌشورطيمموضعماظؿؼرؼرمالمؼلعفومإالمانم
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بوظؼؿؾ،محقYماسؾـًما:ؿقسيمإنم¢ضطعماظؽفربوءمظـقسمبـدؼالÎمســمضطـعماظـرƒو”مواألظلــي¢مرؾؼـومظــhممممممممم
عـماالسالعقنيموجـوءماإلرػـوبماظػؽـريماٌلـؽقتمســفممممممما..مصضالمسـماالسؿداءاتماظيتمروظًمسدد اظؾقون

يؾؼيممصقرةمبالشوتمحلؾيمسودتمظؿظفـرمعــمجدؼـدموتـقديمبـنسالعقنيموعػؽـرؼـمممممممعـماظدوظيمظقؽؿؾما
مظغقوػىماظلفقن.م

ماظؾقوغوتم معـ ماظعدؼد مصدور مورشؿ ماإلرػوب مٌقاجفي مذوعؾي مادذلاتقفقي متؿؾـكمايؽقعي مأن معـ وبدال
رػوبمواظؿقصقوتمعـمضؾؾمغؼوبيماظصقػقنيمواظعدؼدمعـمعمدلوتما:ؿؿعماٌدغلمعـمسدممادؿغاللماإل

مإالمأنمايؽقعيمووػؾًمقعماظؿقصقوتمواخؿورتم مسؾقفو، مظالغؿؼوصمعـمايرؼوتمواالسؿداء طقدقؾي
اظطرؼؼماألعينمصؼطمظؾؿقاجفي،مبؾماخؿورتمسزلمقعماظػؽوتمعـمخاللمغصقصمضوغقغقيمعطعقنمم

مواظؿػؽ محرؼوتماظصقوصي موماظؼؾىمعـفو متلؿفدفماالغؿؼوصمعـمايرؼوتماظعوعي مطؼوغقنمددؿقرؼؿفو رل
زدراءماألدؼونمااإلرػوبم..مأومسدلمووػؾماٌطوظؾوتمبؿعدؼؾمأومإظغوءمغصقصمضوئؿيمعـؾمغصقصمايلؾيمو

م.ممممومت ماىدؼد ماظددؿقر معع  ذقو

إالمأنمتظؾمػـوكمغؼوطمعضقؽيمودطماألحداثماظؿؼرؼرمأغفمرشؿماالغؿفوطوتماظيتممتمرصدػومموترىماظؾفـي
م ماظددؿقر م ماظصقوصي ممبقاد ماىؿوسيمبدأت مرؿقحوت مأشؾى مسـ مطؾرل مبشؽؾ مععدلة مجوءت واظيت

اظصقػقي،مبوإلضوصيمإلصراجمايؽقعيمعمخرامسـمضوغقنمتلدقسمغؼوبيماإلسالعقنيمبعدمدـقاتمعـمايػظم
موؼؾؼكمأنمادؿؽؿولمػذهماٌـظقعيم ماألدراجمواظذيمؼعدمأحدمأدواتماطؿؿولماٌـظقعيماإلسالعقي،

مت مظؾددؿقر متشرؼعوتمعؽؿؾي مغػؼمبقضع معـ ماًروج مبداؼي متؽقن مرمبو ماظصقػقي ماىؿوسي مرشؾي مسـ عدل
ماظلقطرةمسؾكماالسالمموهرؼرهمعـماشلقؿـي..م

طؿومتؾػًماظؾفـيمٌمذرمإ‧وبلمأخرموػقماٌؿؿـؾمماظؿقحدماألخرلمظؾفؿوسؿنيماظصقػقيمواإلسالعقيم
قؽوتمواىفوتماظعوعؾيمحقلماظؼقاغنيمواظذيمزفرممذؽؾمظؼوءاتمواجؿؿوسوتمعـؿظؿيمضؿًمأشؾىماشل

مطونمغؿوجمشلذهماظقحدةمخروجمعدوغيم مطؿو ماإلسالممأسؾـًمتقحدػومحقلمضوغقنماإلسالمماٌقحدم،
مظصدورمعقـوقماظشرفماإلسالعلمبعدمتلدقسمغؼوبيم مومتفقدا اظلؾقكماٌفينمظؾؿصديمظالغػالتماإلسالعل،

موكمايقوةماظشكصقيمألحدماٌكرجني.اإلسالعقنيم.موطونمأولمادؿكداممشلذهماٌدوغيممواضعيماغؿف
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حؽـؿمبؿدلئـيمعصـقرمذـؾؽيمممممزعـقالمبقـفـومممم17ضراراتموأحؽوممبوظدلاءةموإخالءماظلؾقؾم‟ـؼممطوصقيمعـفومصدورم
ــدمممم ــودةمبع ــنيمأــدمــولمزؼ ــقمســـممممم487ؼؼ ــومماظلــفـ،مموطــذظؽماظعػ ــرةمممم2ؼقع ـــمصــقػقلماىزؼ ع

مأولمدرجـيمممغـوجلمعــماظؼضـقيماٌرصقسـيمضـده،مممممتدلئـيماظزعقـؾمأـدممممإخالءمدؾقؾمثوظٌمواإلنؾقزؼيمو
وطـذظؽمإخـالءمدـؾقؾماظـزعالءمأـدمعلـعقدماظقـقمماظلـوبعموأميــمصـؼرممممممممممممزالمؼـؿظرماالدؿؽـوف،عورشؿمأغفم

صققػيماٌصرؼقنم%مرشؿمادؿؿرارمغظرمضضقؿفؿوم$مم..موػلمعمذراتمالمتؽػلمظؾؼقلمبقجـقدماوـوهم․ؿؾـػمممم
ؾماالسـالمممزـؾمادـؿؿرارمحـؾسمسـددمطـؾرلمعــماظـزعالء،مبـؾممممممممممظدىماظدوظيمظؾؿعوعؾمععماظصـقوصيموودـوئمم

م27زعـقالمبقــفؿمممم42وصـؾمسـددػؿمٌـومؼؼـربمعــممممممواظؼؾضمسؾكمزعالءمآخرؼـموإحوظيمسددمطؾرلمظؾؿقوطؿم
†ـالفمسـقدةمأحؽـومممممضضوؼومتؿعؾـؼم‟رؼـيماظـرأيمواظؿعـؾرل،مممممضقدمايؾسممضضوؼومعؿـقسيمجوغىمطؾرلمعـفوم

آخرػومصدورمأحؽومم‟ؾسماظؾوحٌمإدالمماظؾقرليمواظصقػقيمصورؿيمغـوسقتممطونمإزدراءماألدؼونمواظيتم
بؿفؿمإزدراءماألدؼونمبؾمووصؾماألعرميؾسمعقارـمبـػسماظؿفؿيمماٌـقومظؼقوعفمبؿصقؼرمسرضمعلـرحلمم

نمسؾـكمذعـيمممقفوطـوتمؼؿعـرضمشلـوماظـزعالءماجملؾقدـمممممبوظؽـقليم.موطذظؽممزـؾمتصـوسدماظشـؽووىمعــماغؿمممم
تعذؼؾفؿموعـعماظزؼوراتمسـفؿم،موطذظؽمعقاصؾيمأجفـزةماألعــمالدـؿفدافماظصـقػقنيمممممماظؼضوؼوموصؾًميد

اظعــوعؾنيمماٌقــدانمخوصــيماٌصــقرؼـمخــاللمتغطقــيماألحــداث،موػــلماظشــؽووىماظــيتمرصــدتفومذــعؾيممم
اٌصقرؼنيمبـؼوبيماظصقػقنيمومتـؾًمماالسؿداءمسؾكماظزعالءموتؽلرلماظؽوعرلاتمواٌـعمعـماظؿصـقؼرمأومم

ظصقرماظيتممتماظؿؼورفـومظألحـداثم..مطـونمآخرػـومضؾـؾمأؼـومموخـاللمعؾـوراةمعصـرموظقؾقـومسؾـكمادـؿودمممممممممممممعلحما
 . ادـــقانمواظـــيتممتماالسؿـــداءمسؾـــكمعرادـــؾلماظقـــقمماظلـــوبعمواظشـــروقمخالشلؿـــوموتؽلـــرلمطوعرلاتفؿـــومم

دمنيماظعودؼنيمًطماالسؿـداءمسؾـكماظصـقػقنيمواظـيتمزفـرتمماظعدؼـممممممطؿومؼرصدماظؿؼرؼرمدخقلماٌقارـ
معـماظقضوئعمخاللماظػذلةماألخرلةمخوصيمععماظصقػقنيماٌقداغقنيمووصؾًميدمعـعمبعضماظزعالءمعـمم

مممورديمسؿؾفؿمواالسؿداءمسؾقفؿم.

والمؼلعمىـيمايرؼـوتمواٌـظؿـوتماظشـرؼؽيمعــماظؿـدؼـدمبوٌؿوردـوتمواظعؿؾقـوتماإلرػوبقـيمضـدمرجـولممممممممممم
دائرةماىفـؿقيمالدؿفدافمحرؼيماظصقوصيمواالسـالممماىقشمواظشرريمواٌقارـني،مواظيتمجوءتمظؿؽؿؾماظ

وتؼػمسوئؼومأعوممغؼؾموتدصؼماٌعؾقعوتمظؾؿقارـني،موػقمعومزفرمماظؿفدؼداتماظيتمروظـًماظعدؼـدمعــمممم
اظعــوعؾنيمم•ــولماالســالمموطــذظؽممادــؿفدافمابــراجماظؽفربــوءماٌغذؼــيمٌدؼـــيماالغؿــوجماالسالعــلمم

تماالرػوبقيمبعدػومبؿؾينماظؿػفرلمواظذيموصؾميـدماظؿفدؼـدماظقاضـحممممواظؾقونماظصودرمعـمأحدما:ؿقسو
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مت مظؾددؿقر متشرؼعوتمعؽؿؾي مغػؼمبقضع معـ ماًروج مبداؼي متؽقن مرمبو ماظصقػقي ماىؿوسي مرشؾي مسـ عدل
ماظلقطرةمسؾكماالسالمموهرؼرهمعـماشلقؿـي..م

طؿومتؾػًماظؾفـيمٌمذرمإ‧وبلمأخرموػقماٌؿؿـؾمماظؿقحدماألخرلمظؾفؿوسؿنيماظصقػقيمواإلسالعقيم
قؽوتمواىفوتماظعوعؾيمحقلماظؼقاغنيمواظذيمزفرممذؽؾمظؼوءاتمواجؿؿوسوتمعـؿظؿيمضؿًمأشؾىماشل

مطونمغؿوجمشلذهماظقحدةمخروجمعدوغيم مطؿو ماإلسالممأسؾـًمتقحدػومحقلمضوغقنماإلسالمماٌقحدم،
مظصدورمعقـوقماظشرفماإلسالعلمبعدمتلدقسمغؼوبيم مومتفقدا اظلؾقكماٌفينمظؾؿصديمظالغػالتماإلسالعل،

موكمايقوةماظشكصقيمألحدماٌكرجني.اإلسالعقنيم.موطونمأولمادؿكداممشلذهماٌدوغيممواضعيماغؿف

م

م
111

 

بوظؼؿؾ،محقYماسؾـًما:ؿقسيمإنم¢ضطعماظؽفربوءمظـقسمبـدؼالÎمســمضطـعماظـرƒو”مواألظلــي¢مرؾؼـومظــhممممممممم
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يؾؼيممصقرةمبالشوتمحلؾيمسودتمظؿظفـرمعــمجدؼـدموتـقديمبـنسالعقنيموعػؽـرؼـمممممممعـماظدوظيمظقؽؿؾما
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م.ممممومت ماىدؼد ماظددؿقر معع  ذقو
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قؽوتمواىفوتماظعوعؾيمحقلماظؼقاغنيمواظذيمزفرممذؽؾمظؼوءاتمواجؿؿوسوتمعـؿظؿيمضؿًمأشؾىماشل

مطونمغؿوجمشلذهماظقحدةمخروجمعدوغيم مطؿو ماإلسالممأسؾـًمتقحدػومحقلمضوغقنماإلسالمماٌقحدم،
مظصدورمعقـوقماظشرفماإلسالعلمبعدمتلدقسمغؼوبيم مومتفقدا اظلؾقكماٌفينمظؾؿصديمظالغػالتماإلسالعل،

موكمايقوةماظشكصقيمألحدماٌكرجني.اإلسالعقنيم.موطونمأولمادؿكداممشلذهماٌدوغيممواضعيماغؿف
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مظؾرصدمصننماظصقوص مصقؿومورؾؼو مطوغًماألطـرمسرضيمظالغؿفوطوت، يماالظؽذلوغقيم%ذؾؽوتماخؾورؼيموعقاضع$،
جوءتمماٌرتؾيماظـوغقيماظصقػماًوصيم،موحؾًماظؼـقاتماألجـؾقيمماٌرتؾيماظـوظـيمبػورقمطؾرل،مصقؿوم

م.حؾًماظصقػمايؽقعقيمماٌرتؾيماظرابعي
ماظرصد، محلىمصذلة ماىغرامظالغؿفوطوت، ماظؿقزؼع مثؿممأعو م، ماىقزة م‣وصظي متؾؿفو م، ماظؼوػرة صؿصدرتف

م.اإلدؽـدرؼيمماٌرطزماظـوظٌ
$م352أعوماىفوتماظيتماغؿفؽًمحؼققماظصقػقني،مصفلمسؾكماظذلتقى:ماظداخؾقيمواىفوتماألعـقيمبعددم%

م متؿفووز موبـلؾي موجوءتماىفوتمايؽقعقيمم45اغؿفوطو ماظصقػققنم.. #معـماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلو
معـم%وا مأطـر مبـ ماظـوغقي مؼرتدونم041ٌلؽقظنيمماٌرتؾي ماألصرادماٌدغققنمأو مثؿمتالػو ماغؿفوكم، محوظي $

مظـظومم مبؾعضماظؿقوراتماٌعورضي ماغؿفوء′ موصؾًماالغؿفوطوتمظشرطوتماألعـماًوصي مطؿو اظزيماٌدغلم،
ماٌقارـنيمم ماظصقػقنيموحؼ محؼقق ماغؿفؽً ماظيت ماإلرػوبقي مواىؿوسوت مسؾكمايؽؿ، ايصقل

ماٌعؾقعوتمماظعدؼدمعـماظقضوئعمووصؾًميدماظؿفدؼدمبوظؼؿؾم.م
مبالشوتموذؽووىمو․ورؾوتمظؾففوتماظرزلقي

%وصؾمسددماظؾالشوتماظيتمضدعؿفومغؼوبيماظصقػقنيماحؿفوجومسؾكماالغؿفوطوتماظيتمتعرضمشلوماظصقػققنم
م مبوظؿقؼقؼمماغؿفوطوتم63إمم2015خاللمسوم مظؾؿطوظؾي عطوظؾوتمبنخالءم‟ؼماظصقػقنيمأومبالَشو

م..م مظذوؼفؿ مبوظزؼورة ماظلؿوح مأو ماجملؾقدنيموسالجفؿ مهلنيمأوضوع مأو مزعالء مسـ ماإلصراج مأو اظلؾقؾ
م معـ مأطـر موصؾًمظـ ماظداخؾقي مظقزارة ذؽقىم†صقصمم35†الفمسشراتماظشؽووىماظيتممتمتؼدميفو

مأوضوعما ماظزعالءمماظشورعمأو متؼدؼؿماظعالجمشلؿماالغؿفوطوتماظيتمتعرضمشلو جملؾقدنيموهلقـفؿمأو
وطذظؽمغؼؾفؿمألعوطـماحؿفوزمأصضؾمأوموؿقعفؿممعؽونمواحدم†الفمرؾؾوتمزؼورتفؿمواظيتمملمؼؿؿم
االدؿفوبيمأليمعـفو،مصقؿوممتماالدؿفوبيمظؾعضمرؾؾوتماظعالجمبنجراءمطشقصوتمرؾقيمسؾكماظؾعضمأومغؼؾفؿم

منمسددمطزالمحؿكماآلعوظؾؿلؿشػقوتموظؽـم مؼعوغلمعـمأوضوعمصققيمعذلدؼيمم9ؾرلمعـفؿموصؾمظـ زعالءم
ؼلتلمسؾكمرأدفؿماظزعالءمػوغلمصالحموؼقدػمذعؾونمو‣ؿقدمأبقمزؼدمذقطونمو•ديمحلنيموػشومم

مجعػر.م
تـطؾؼممسؿـصضالمسـم․ورؾيماظـؼوبيمظرئوديماىؿفقرؼيمأطـرمعـمعرةمظؾؿطوظؾيمبوظعػقمأوماالصراجماظصقلم

ماظ ماظعػق مذروط موضؿًمسؾقفؿ ماٌوضل مدؼلؿدل مذفر مغفوؼي معع مطون مآخرػو ماظصقل ماإلصراج مأو رئودل
موػلمغػسمم28اظؼوئؿيمأزلوءم م.. مأوضوسفؿماظؼوغقغقي موعؾػوتم‟والتفؿموأوضوسفؿماظصققيموتطقر صقػقو

ماظؼقائؿماظيتممتمإردوشلومٌكؿؾػماىفوتم.
مايرؼوتم مخورؾًمىـي مطؿو مبودؿ ماًوراٌؿفدثماظرزللماظلوبؼ مبشؽؾمرزللموزارة ماٌصرؼي جقي

مسؾكمعطوظؾوتماًورجقيم موذظؽمردا موأوضوعمايرؼوتماظصقػقي ماظصقػقنيماجملؾقدني، حقلمأوضوع

 
 
 

 

 ّزٖبمبد ٗظٗؼ اىيدْخؼيع اال

م ماظصقػقنيمخاللمسوم موحؼقق ماظصقوصي محرؼي مبنيماظلفـموايؾسمم2015تـقسًمأدوظقىماغؿفوك عو
وايؾسماالحؿقورل،مواظؿقضقػ،مواضؿقومماٌـوزلمظؾؼؾض،موتؾػقؼماظؿفؿ،موإصدارمأحؽوممذدؼدةماظؼلقة،م

اٌفـيموتؽلرلماٌعداتمواظؽوعرلات،مععمتعلػمواضحمضدمطؾم‣ووظيمظرصدموطذظؽماٌـعمعـمعزاوظيم
عؿدتماألدوظقىمإماٌـعمعـماظؽؿوبيمأوموضػمااالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلوماظزعالءممعقدانماظعؿؾ،مو

اٌؼوالتموطذظؽماٌطوردةماظؼوغقغقيمواضؿقوممعؼورمصقػمأومعقاضعمإخؾورؼيمصقؿومسودتمأدوظقىمضدمييم
معـمخاللمجفوتمطوغًما مغلخمعـفو مصرم مسددمعـماظصقػمأو معـؾمتعطقؾمرؾوسي مضدموووزتفو ظصقوصي

مايرؼوتمعـمذؽووىمسددمعـمرؤدوءم موثؼؿفمىـي معو معقجقدةممعطوبعماظصقػماظؽدلىموػق رضوبقي
ماظؿقرؼرم.

 احلجف االززٞبْٜ ػق٘ثخ ثعٝيخ
وبممعقاجفيماظصقػقني،موػقمعومطؿومهقلمايؾسماالحؿقورلموسدممهدؼدمعقاسقدمظؾفؾلوتمإمسؼ

ؼقعوممم784زفرمبشؽؾمواضحممضضقيماظصقػقنيمأدمولمزؼودةمواظذيممتمايؽؿمبدلاءتفمبعدم
م مؼؼربمعـ معو مؼزالمرػـمايؾسماالحؿقورلمبعد مواظذيمال مذقطون مو‣ؿقد مسؾكمم900اظلفـ، ؼقم

موطذظؽماظصقػق مسؿؾققنماجملؾقدقاظؼؾضمسؾقف م مشرصي مضضقي محؽؿمنمسؾكمذعي مواظذؼـمصدر وتمرابعي
زاظقامرػـمايؾسمعوعـفؿمبوٌمبد،مورشؿمذظؽمم7‣ؽؿيماظـؼضماٌصرؼيمبؾطالنمايؽؿماظصودرم‟ؼم

مسوع محؾلفؿمايدماألضصكمظؾقؾسماالحؿقورلموػق مصذلة مرشؿموووز ماظؼضقي مملموسؾكمذعي مإغف نمخوصي
مظؾؿعدؼالتماأل خرلةماظصودرةمسؾكمضوغقنمايؾسمؼصدرمأؼيمضراراتمعـماجملؽؿيمبودؿؿرارمحؾلفؿمرؾؼو

االحؿقورلمواظيتموقزمجملؽؿيماظـؼضمأوم‣ؽؿيماٌقضقع،مإصدارمضراراتمبؿفووزمايدماألضصكمم
ماظؼضوؼوماظصودرمصقفومأحؽوممبوٌمبدمأوماإلسدامم.

 مبؼعه اّزٖبمني ٍٝ٘ٞب 5107اّزٖبمب ضاله  585
طؾمؼقمممفوكاغؿم1،2رضمشلوماظصقػققن،ممبعدلمتعمواغؿفوطم782أطـرمعـمم2015ووثؼًماظؾفـيمخاللمسومم

تؼرؼؾو.موػلماالغؿفوطوتماظيتمتقاصؾًمخاللماظعومماىدؼدموبرزتمبشؽؾمواضحممغؽقصماظلؾطوتم
سـموسقدػومبوظعػقمأومإخالءمدؾقؾماظصقػقنيماجملؾقدنيم..موػلماظقسقدماظيتمتؾؼؿفوماظـؼوبيمعـمعصودرم

ؿقبرموغقصؿدلمطلطـرمذفقرماظعومماظيتمذفدتماغؿفوطوتمبلطـرمعـم․ؿؾػي..ممورؾؼومظؾرصدمصؼدمجوءمذفرامأط
اغؿفوطو،مخوصيمواغفؿومذفداماالغؿكوبوتماظدلٌوغقي،مصقؿومتقزسًماالغؿفوطوتمسؾكمبؼقيماظشفقر،مطؿومم229

م  عـمبنيمأطـرمذفقرمخوصيموأغفمذفدمأحداثماظذطرىماظرابعيمظؾـقرةم2015جوءمذفرمؼـوؼرم
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م متؿفووز موبـلؾي موجوءتماىفوتمايؽقعقيمم45اغؿفوطو ماظصقػققنم.. #معـماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلو
معـم%وا مأطـر مبـ ماظـوغقي مؼرتدونم041ٌلؽقظنيمماٌرتؾي ماألصرادماٌدغققنمأو مثؿمتالػو ماغؿفوكم، محوظي $

مظـظومم مبؾعضماظؿقوراتماٌعورضي ماغؿفوء′ موصؾًماالغؿفوطوتمظشرطوتماألعـماًوصي مطؿو اظزيماٌدغلم،
ماٌقارـنيمم ماظصقػقنيموحؼ محؼقق ماغؿفؽً ماظيت ماإلرػوبقي مواىؿوسوت مسؾكمايؽؿ، ايصقل

ماٌعؾقعوتمماظعدؼدمعـماظقضوئعمووصؾًميدماظؿفدؼدمبوظؼؿؾم.م
مبالشوتموذؽووىمو․ورؾوتمظؾففوتماظرزلقي

%وصؾمسددماظؾالشوتماظيتمضدعؿفومغؼوبيماظصقػقنيماحؿفوجومسؾكماالغؿفوطوتماظيتمتعرضمشلوماظصقػققنم
م مبوظؿقؼقؼمماغؿفوطوتم63إمم2015خاللمسوم مظؾؿطوظؾي عطوظؾوتمبنخالءم‟ؼماظصقػقنيمأومبالَشو

م..م مظذوؼفؿ مبوظزؼورة ماظلؿوح مأو ماجملؾقدنيموسالجفؿ مهلنيمأوضوع مأو مزعالء مسـ ماإلصراج مأو اظلؾقؾ
م معـ مأطـر موصؾًمظـ ماظداخؾقي مظقزارة ذؽقىم†صقصمم35†الفمسشراتماظشؽووىماظيتممتمتؼدميفو

مأوضوعما ماظزعالءمماظشورعمأو متؼدؼؿماظعالجمشلؿماالغؿفوطوتماظيتمتعرضمشلو جملؾقدنيموهلقـفؿمأو
وطذظؽمغؼؾفؿمألعوطـماحؿفوزمأصضؾمأوموؿقعفؿممعؽونمواحدم†الفمرؾؾوتمزؼورتفؿمواظيتمملمؼؿؿم
االدؿفوبيمأليمعـفو،مصقؿوممتماالدؿفوبيمظؾعضمرؾؾوتماظعالجمبنجراءمطشقصوتمرؾقيمسؾكماظؾعضمأومغؼؾفؿم

منمسددمطزالمحؿكماآلعوظؾؿلؿشػقوتموظؽـم مؼعوغلمعـمأوضوعمصققيمعذلدؼيمم9ؾرلمعـفؿموصؾمظـ زعالءم
ؼلتلمسؾكمرأدفؿماظزعالءمػوغلمصالحموؼقدػمذعؾونمو‣ؿقدمأبقمزؼدمذقطونمو•ديمحلنيموػشومم

مجعػر.م
تـطؾؼممسؿـصضالمسـم․ورؾيماظـؼوبيمظرئوديماىؿفقرؼيمأطـرمعـمعرةمظؾؿطوظؾيمبوظعػقمأوماالصراجماظصقلم

ماظ ماظعػق مذروط موضؿًمسؾقفؿ ماٌوضل مدؼلؿدل مذفر مغفوؼي معع مطون مآخرػو ماظصقل ماإلصراج مأو رئودل
موػلمغػسمم28اظؼوئؿيمأزلوءم م.. مأوضوسفؿماظؼوغقغقي موعؾػوتم‟والتفؿموأوضوسفؿماظصققيموتطقر صقػقو

ماظؼقائؿماظيتممتمإردوشلومٌكؿؾػماىفوتم.
مايرؼوتم مخورؾًمىـي مطؿو مبودؿ ماًوراٌؿفدثماظرزللماظلوبؼ مبشؽؾمرزللموزارة ماٌصرؼي جقي

مسؾكمعطوظؾوتماًورجقيم موذظؽمردا موأوضوعمايرؼوتماظصقػقي ماظصقػقنيماجملؾقدني، حقلمأوضوع
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 ّزٖبمبد ٗظٗؼ اىيدْخؼيع اال

م ماظصقػقنيمخاللمسوم موحؼقق ماظصقوصي محرؼي مبنيماظلفـموايؾسمم2015تـقسًمأدوظقىماغؿفوك عو
وايؾسماالحؿقورل،مواظؿقضقػ،مواضؿقومماٌـوزلمظؾؼؾض،موتؾػقؼماظؿفؿ،موإصدارمأحؽوممذدؼدةماظؼلقة،م

اٌفـيموتؽلرلماٌعداتمواظؽوعرلات،مععمتعلػمواضحمضدمطؾم‣ووظيمظرصدموطذظؽماٌـعمعـمعزاوظيم
عؿدتماألدوظقىمإماٌـعمعـماظؽؿوبيمأوموضػمااالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلوماظزعالءممعقدانماظعؿؾ،مو

اٌؼوالتموطذظؽماٌطوردةماظؼوغقغقيمواضؿقوممعؼورمصقػمأومعقاضعمإخؾورؼيمصقؿومسودتمأدوظقىمضدمييم
معـمخاللمجفوتمطوغًما مغلخمعـفو مصرم مسددمعـماظصقػمأو معـؾمتعطقؾمرؾوسي مضدموووزتفو ظصقوصي

مايرؼوتمعـمذؽووىمسددمعـمرؤدوءم موثؼؿفمىـي معو معقجقدةممعطوبعماظصقػماظؽدلىموػق رضوبقي
ماظؿقرؼرم.

 احلجف االززٞبْٜ ػق٘ثخ ثعٝيخ
وبممعقاجفيماظصقػقني،موػقمعومطؿومهقلمايؾسماالحؿقورلموسدممهدؼدمعقاسقدمظؾفؾلوتمإمسؼ

ؼقعوممم784زفرمبشؽؾمواضحممضضقيماظصقػقنيمأدمولمزؼودةمواظذيممتمايؽؿمبدلاءتفمبعدم
م مؼؼربمعـ معو مؼزالمرػـمايؾسماالحؿقورلمبعد مواظذيمال مذقطون مو‣ؿقد مسؾكمم900اظلفـ، ؼقم

موطذظؽماظصقػق مسؿؾققنماجملؾقدقاظؼؾضمسؾقف م مشرصي مضضقي محؽؿمنمسؾكمذعي مواظذؼـمصدر وتمرابعي
زاظقامرػـمايؾسمعوعـفؿمبوٌمبد،مورشؿمذظؽمم7‣ؽؿيماظـؼضماٌصرؼيمبؾطالنمايؽؿماظصودرم‟ؼم

مسوع محؾلفؿمايدماألضصكمظؾقؾسماالحؿقورلموػق مصذلة مرشؿموووز ماظؼضقي مملموسؾكمذعي مإغف نمخوصي
مظؾؿعدؼالتماأل خرلةماظصودرةمسؾكمضوغقنمايؾسمؼصدرمأؼيمضراراتمعـماجملؽؿيمبودؿؿرارمحؾلفؿمرؾؼو

االحؿقورلمواظيتموقزمجملؽؿيماظـؼضمأوم‣ؽؿيماٌقضقع،مإصدارمضراراتمبؿفووزمايدماألضصكمم
ماظؼضوؼوماظصودرمصقفومأحؽوممبوٌمبدمأوماإلسدامم.

 مبؼعه اّزٖبمني ٍٝ٘ٞب 5107اّزٖبمب ضاله  585
طؾمؼقمممفوكاغؿم1،2رضمشلوماظصقػققن،ممبعدلمتعمواغؿفوطم782أطـرمعـمم2015ووثؼًماظؾفـيمخاللمسومم

تؼرؼؾو.موػلماالغؿفوطوتماظيتمتقاصؾًمخاللماظعومماىدؼدموبرزتمبشؽؾمواضحممغؽقصماظلؾطوتم
سـموسقدػومبوظعػقمأومإخالءمدؾقؾماظصقػقنيماجملؾقدنيم..موػلماظقسقدماظيتمتؾؼؿفوماظـؼوبيمعـمعصودرم

ؿقبرموغقصؿدلمطلطـرمذفقرماظعومماظيتمذفدتماغؿفوطوتمبلطـرمعـم․ؿؾػي..ممورؾؼومظؾرصدمصؼدمجوءمذفرامأط
اغؿفوطو،مخوصيمواغفؿومذفداماالغؿكوبوتماظدلٌوغقي،مصقؿومتقزسًماالغؿفوطوتمسؾكمبؼقيماظشفقر،مطؿومم229

م  عـمبنيمأطـرمذفقرمخوصيموأغفمذفدمأحداثماظذطرىماظرابعيمظؾـقرةم2015جوءمذفرمؼـوؼرم



 

مظالرتؼوءمطؾوبماٌعرصيممواٌقارـنيماإلسالممحؼققمعـماظـقؾمأومادؿكداعفو،مدقءمأعومموباظؾموإشالق
م ػلماظؼراراتموأػؿ...مصقفمواًؾؾماظؼصقرمأوجفمسـمواظؽشػمبو:ؿؿع

مصكماظـشرم‟ظرمضرارامبرطوت،مػشومماٌلؿشورماظراحؾماظعومماظـوئىمأصدرم2015مؼـوؼرم12مصك -
ماظضوبطماظددقضك،ماظلقدمأميـماظـؼقىمبوخؿطوفماإلرػوبك،ماٌؼدسمبقًمغصورأمتـظقؿمسـوصرمضقوممواضعي
م.رصحممبـػذماٌقاغهمأعـمبؼقات

ماألولمبرطوت،مػشومماٌلؿشورماظلوبؼ،ماظعومماظـوئىمأصدرػو،مصدلاؼرمذفرمصكمغشرمحظرمضرارات 3 -
ماالذذلاطك،ماظشعؾكمػاظؿقوظمحزبمسضقماظصؾوغ،مذقؿوءماظـوذطيمعؼؿؾمواضعيمصكماٌوضلمصدلاؼرم21م
مصقفومذورطًمبوظقرودمعظوػرةمخاللماظشرري،مضؾوطمأحدمأرؾؼفمغوريمبطؾؼمؼـوؼرم42ممأصقؾًماظؿك

م.ؼـوؼرم25مثقرةمذطرىمععمتزاعـومحربمرؾعًممبقدان
مأخرىمأعقرمأيمأوموثوئؼمأومعلؿـداتمأومععؾقعوتمأيمغشرم‟ظرمضرارامصدرمأؼضو،ماٌوضلمصدلاؼرم12مو
م213مصقفوماٌؿفؿماظعوم،ماظـوئىمعؽؿىمسـماظصودرماظؾقونمأوضحمحلؾؿوماٌؼدسمبقًمأغصورميبؼضقمتؿعؾؼ
م.عؿفؿو
ماجملوعلمتعذؼىمضضقيمحقلمععؾقعوتمأىماظـشرم‟ظرمضرار′اماظعومماظـوئىمأصدرم5102مصدلاؼرم62مو
مهؿؾمواظيتماٌطرؼي،مذرريمضلؿمداخؾماظقرـكماألعـمضطوعمضؾوطمؼدمسؾكماٌقتمحؿكمديمطرؼؿ
معؽؿىمعـمتصدرماظيتماظؾقوغوتمسدامصقفو،ماظؿقؼقؼوتماغؿفوءمينيماٌطرؼي،مإداريم2015مظلـيم1550مرضؿ

م .بشلغفوماظعومماظـوئى
مثوظٌمماظشرري،مبلطودميقيماٌـعؼدةماظؼوػرةمجـوؼوتم‣ؽؿيمضررتم5102مأبرؼؾمبداؼيم -

مبؼضقيماإلخقان،متـظقؿمأسضوءمعـمرؼـآخمعؿفؿنيم10ومعردلمم‣ؿدماٌعزولماظرئقسم‣وطؿيمجؾلوت
ماظـشرموحظرمودصوسفؿ،ماٌؿفؿنيمعوسدامصقفو،معومقعمعـماىؾليمإخالءمورؾؾًماىؾلي،مبلرؼيماظؿكوبر،
م .ودقؾيمبليمصقفو

م‣وطؿيمجؾلوتمثوغلمتلجقؾماىقزةمجـوؼوتممبقؽؿيم41ماظدائرةمضررتم5102مأبرؼؾم4مو -
مجـوؼوتم4102مظلـيم77811مرضؿماظؼضقيمم،"عصرمأجـودمتـظقؿ"مبـمقًّوإسالعماٌعروصيمضضقيمماٌؿفؿني
ماظشرسلماظطىمسؾكماٌؿفؿنيمبعرضمأعرتمطؿوماظؼضقي،مماظـشرموحظرمأبرؼؾ،م19مىؾليماىقزة،مضلؿ
م .األحرازمظعرضمصـقًّوماظؼوسيمووفقزمتعذؼى،مآثورمعـمبفؿمعومظؾقون

مغقوبيمعدؼرمتقرطمواضعيمسـمععؾقعوتمأىم‟ظرماضرارماظعومماظـوئىمأصدرم2015معوؼقم4مصك -
ماظعوعيماظـقوبيمتعؾـمملماآلنموحؿكمآثور،موتفرؼىمصلود،مضضقيمأطدلمصكماظشرري،مضؾوطمعـموسددموذؼقؼف،
م .اظعومماظرأىمػزتماظؿكماظؼضقيمتؾؽمصكماظؿقؼقؼوتمعصرل

مسـمأسؾـمبققعني،مطوتبرمػشومماٌلؿشورماظراحؾماظعومماظـوئىماشؿقولمضؾقؾم2015مؼقغققم28مصك -
مودقودقيمسوعيمذكصقوتمبؿقرطماًوصيمسؾقو،مدوظيمأعـمحصرم250مرضؿماظؼضقيمصكماظؿقؼقؼوتمادؿؿرار

 
 
 

 

اٌصرؼيمبوظردمسؾكمسددمعـماظؿؼورؼرماظدوظقيماظصودرةمبشلنمأوضوعماظصقوصي،مواظيتمجوءتمظؿعؽسمجوغؾوم
معـمتراجعمأوضوعمايرؼوتماظصقػقيممعصر$.ممم

 سف رؼٓٞو ْجبػخ اىً
وملمؼؼػماألعرمسـدمػذامايدمحقٌمسودتمزوػرةموضػمرؾوسيماظصقػ،مواظؿدخؾمم‣ؿقاػومبويذفم

داخؾمعطوبعمم-سؾكمحدموصػمرؤدوءمهرؼرماظصقػمم–أوماظؿغقرلمعـمخاللمجفوتمرضوبيمشرلمععؾقعيم
مواظص مععمصقػمصقتماألعي معـمعرة مأطـر ماألخرلة مخاللماظػذلة متؽرر معو موػق ؾوحماٌمدلوتماظؼقعقي

مترددتمأضووؼؾمسـمحدوثمذظؽمععمصقػماظقرـمواظققمماظلوبعم مطؿو واٌصرؼقنمواٌصريماظققمم..
مغلخمإحدىماظصقػمبعدم مصرم مووصؾمإمحد ماظصقػم... مإداراتمػذه متـػقف مأو مملمتمطده معو وػق
مىـيم مأصدرت مو مبعقـفو.. معقضقسوت متغقرل مؼؿؿ محؿك مواحد مؼقم مصققػؿنيم مرؾع موتعطقؾ رؾوسؿفو

وتمبقوغومأسربًمصقفمسـمضؾؼفومعـمزفقرمعمذراتمضقؼيمسؾكمسقدةماظرضوبيمسؾكماظصقػممبومؼفددمايرؼ
مرئقسم معالؼنيماٌصرؼنيموأضلؿ ماظذيمصقتمسؾقف مو وظػمغصقصماظددؿقر ممعصر ماظصقوصي حرؼي
ماغفوم موأطدت م ماظطؾوسي متعطقؾ مزوػرة مسقدة مضقة، مبؽؾ موأداغًماظؾفـي م، مبف ماالظؿزام مسؾك اىؿفقرؼي

ممتسمالح ظًمأنمقعماٌقضقسوتماظيتمضولمرؤدوءمهرؼرماظصقػماٌكؿؾػيمبلغفممتموضػمرؾوسؿفو
سؾقومبوظدوظيموػقمعومؼمذرمظقجقدماووهمظػرضمأدؼػمسؾكمحرؼيماظصقوصيمبعدممتـوولمأذكوصمضقودات

ماظشعىم مونح مرقؼؾي مظػذلة ماظصقػققن مأجؾفو معـ ماظيتمغوضؾ ماظؿعؾرل، محرؼي معلوحوت موتؼققد بعقـفؿ،
اٌصريمماغؿزاسفومسدلمسؼقدمعـماظـضولموثقرتنيمذعؾقؿنيم،مودسًماظؾفـيمظقضػمػذهماظؿفووزاتمم
حؼمحرؼيماظصقوصيمودسقةمقعماظصقػقنيمإماظؿصديمٌـؾمػذهماظظقاػر،مواظعقدةمظعصقرموووزتفوم

ماظصقوصيمواظصقػققنمبـضوشلؿم.
  اىْهؽ قؽاؼاد زظؽ
مسددمظقصؾم6102مسومموبداؼيم5102مسوممخاللماظـشرمحظرماراتضرمإصدارمماظعوعيماظـقوبيمتقدعً
ممضرارام14معـمأطـرمإماظـشرمحظرمضرارات مأصدرتفؿوموضرارانماظعوعيماظـقوبيمأصدرتفومعـفومضرارام12..
مأشؾىمأنمخوصيمظؾؿعؾقعوتمايرمواظؿداولماٌعرصيمما:ؿؿعميؼماغؿفوطومؼشؽؾمعوموػقماجملوطؿ،
مسؿقعقني،معقزػنيمأومطؾورمٌلؽقظنيمبوتفوعوتموتؿعؾؼمسوعي،مضضوؼومػلماظـشرمحظرمقفوصمصدرماظيتماظؼضوؼو
مايؼوئؼمسـمظإلسالنماألررافم․ؿؾػمإماظػرصيموإتوحيمظؾؿعرصي،مأودعمغقاصذمصؿحمععفمؼؼؿضلمعوموػق
مأعوممأوماىؿقعمأعوممبنشالضفومالم‟قزتفؿماظيت م‟ظرماراضرم12ممصدورم2015مسوممموذفد....مبعقـفمرأيم
م ايوظلمصدلاؼرم6ممآخرػؿوم،م2016مسوممضرارانمصدرمصقؿومغشر

ماٌعؾقعوت،متداولمحرؼيمضوغقنمإصدارمبلرسيماٌؿؽررةماٌطوظؾوتمعـماظرشؿـمسؾكماظؼراراتموجوءت
مسؾقفومظؾطعـماظؾوبمؼػؿحممبومايظرمأدؾوبمبنسالنماىفوتمظؿؾزمماظـشرم‟ظرماًوصيماظـصقصموتعدؼؾ
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مظالرتؼوءمطؾوبماٌعرصيممواٌقارـنيماإلسالممحؼققمعـماظـقؾمأومادؿكداعفو،مدقءمأعومموباظؾموإشالق
م ػلماظؼراراتموأػؿ...مصقفمواًؾؾماظؼصقرمأوجفمسـمواظؽشػمبو:ؿؿع

مصكماظـشرم‟ظرمضرارامبرطوت،مػشومماٌلؿشورماظراحؾماظعومماظـوئىمأصدرم2015مؼـوؼرم12مصك -
ماظضوبطماظددقضك،ماظلقدمأميـماظـؼقىمبوخؿطوفماإلرػوبك،ماٌؼدسمبقًمغصورأمتـظقؿمسـوصرمضقوممواضعي
م.رصحممبـػذماٌقاغهمأعـمبؼقات

ماألولمبرطوت،مػشومماٌلؿشورماظلوبؼ،ماظعومماظـوئىمأصدرػو،مصدلاؼرمذفرمصكمغشرمحظرمضرارات 3 -
ماالذذلاطك،ماظشعؾكمػاظؿقوظمحزبمسضقماظصؾوغ،مذقؿوءماظـوذطيمعؼؿؾمواضعيمصكماٌوضلمصدلاؼرم21م
مصقفومذورطًمبوظقرودمعظوػرةمخاللماظشرري،مضؾوطمأحدمأرؾؼفمغوريمبطؾؼمؼـوؼرم42ممأصقؾًماظؿك

م.ؼـوؼرم25مثقرةمذطرىمععمتزاعـومحربمرؾعًممبقدان
مأخرىمأعقرمأيمأوموثوئؼمأومعلؿـداتمأومععؾقعوتمأيمغشرم‟ظرمضرارامصدرمأؼضو،ماٌوضلمصدلاؼرم12مو
م213مصقفوماٌؿفؿماظعوم،ماظـوئىمعؽؿىمسـماظصودرماظؾقونمأوضحمحلؾؿوماٌؼدسمبقًمأغصورميبؼضقمتؿعؾؼ
م.عؿفؿو
ماجملوعلمتعذؼىمضضقيمحقلمععؾقعوتمأىماظـشرم‟ظرمضرار′اماظعومماظـوئىمأصدرم5102مصدلاؼرم62مو
مهؿؾمواظيتماٌطرؼي،مذرريمضلؿمداخؾماظقرـكماألعـمضطوعمضؾوطمؼدمسؾكماٌقتمحؿكمديمطرؼؿ
معؽؿىمعـمتصدرماظيتماظؾقوغوتمسدامصقفو،ماظؿقؼقؼوتماغؿفوءمينيماٌطرؼي،مإداريم2015مظلـيم1550مرضؿ

م .بشلغفوماظعومماظـوئى
مثوظٌمماظشرري،مبلطودميقيماٌـعؼدةماظؼوػرةمجـوؼوتم‣ؽؿيمضررتم5102مأبرؼؾمبداؼيم -

مبؼضقيماإلخقان،متـظقؿمأسضوءمعـمرؼـآخمعؿفؿنيم10ومعردلمم‣ؿدماٌعزولماظرئقسم‣وطؿيمجؾلوت
ماظـشرموحظرمودصوسفؿ،ماٌؿفؿنيمعوسدامصقفو،معومقعمعـماىؾليمإخالءمورؾؾًماىؾلي،مبلرؼيماظؿكوبر،
م .ودقؾيمبليمصقفو

م‣وطؿيمجؾلوتمثوغلمتلجقؾماىقزةمجـوؼوتممبقؽؿيم41ماظدائرةمضررتم5102مأبرؼؾم4مو -
مجـوؼوتم4102مظلـيم77811مرضؿماظؼضقيمم،"عصرمأجـودمتـظقؿ"مبـمقًّوإسالعماٌعروصيمضضقيمماٌؿفؿني
ماظشرسلماظطىمسؾكماٌؿفؿنيمبعرضمأعرتمطؿوماظؼضقي،مماظـشرموحظرمأبرؼؾ،م19مىؾليماىقزة،مضلؿ
م .األحرازمظعرضمصـقًّوماظؼوسيمووفقزمتعذؼى،مآثورمعـمبفؿمعومظؾقون

مغقوبيمعدؼرمتقرطمواضعيمسـمععؾقعوتمأىم‟ظرماضرارماظعومماظـوئىمأصدرم2015معوؼقم4مصك -
ماظعوعيماظـقوبيمتعؾـمملماآلنموحؿكمآثور،موتفرؼىمصلود،مضضقيمأطدلمصكماظشرري،مضؾوطمعـموسددموذؼقؼف،
م .اظعومماظرأىمػزتماظؿكماظؼضقيمتؾؽمصكماظؿقؼقؼوتمعصرل

مسـمأسؾـمبققعني،مطوتبرمػشومماٌلؿشورماظراحؾماظعومماظـوئىماشؿقولمضؾقؾم2015مؼقغققم28مصك -
مودقودقيمسوعيمذكصقوتمبؿقرطماًوصيمسؾقو،مدوظيمأعـمحصرم250مرضؿماظؼضقيمصكماظؿقؼقؼوتمادؿؿرار
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اٌصرؼيمبوظردمسؾكمسددمعـماظؿؼورؼرماظدوظقيماظصودرةمبشلنمأوضوعماظصقوصي،مواظيتمجوءتمظؿعؽسمجوغؾوم
معـمتراجعمأوضوعمايرؼوتماظصقػقيممعصر$.ممم

 سف رؼٓٞو ْجبػخ اىً
وملمؼؼػماألعرمسـدمػذامايدمحقٌمسودتمزوػرةموضػمرؾوسيماظصقػ،مواظؿدخؾمم‣ؿقاػومبويذفم

داخؾمعطوبعمم-سؾكمحدموصػمرؤدوءمهرؼرماظصقػمم–أوماظؿغقرلمعـمخاللمجفوتمرضوبيمشرلمععؾقعيم
مواظص مععمصقػمصقتماألعي معـمعرة مأطـر ماألخرلة مخاللماظػذلة متؽرر معو موػق ؾوحماٌمدلوتماظؼقعقي

مترددتمأضووؼؾمسـمحدوثمذظؽمععمصقػماظقرـمواظققمماظلوبعم مطؿو واٌصرؼقنمواٌصريماظققمم..
مغلخمإحدىماظصقػمبعدم مصرم مووصؾمإمحد ماظصقػم... مإداراتمػذه متـػقف مأو مملمتمطده معو وػق
مىـيم مأصدرت مو مبعقـفو.. معقضقسوت متغقرل مؼؿؿ محؿك مواحد مؼقم مصققػؿنيم مرؾع موتعطقؾ رؾوسؿفو

وتمبقوغومأسربًمصقفمسـمضؾؼفومعـمزفقرمعمذراتمضقؼيمسؾكمسقدةماظرضوبيمسؾكماظصقػممبومؼفددمايرؼ
مرئقسم معالؼنيماٌصرؼنيموأضلؿ ماظذيمصقتمسؾقف مو وظػمغصقصماظددؿقر ممعصر ماظصقوصي حرؼي
ماغفوم موأطدت م ماظطؾوسي متعطقؾ مزوػرة مسقدة مضقة، مبؽؾ موأداغًماظؾفـي م، مبف ماالظؿزام مسؾك اىؿفقرؼي

ممتسمالح ظًمأنمقعماٌقضقسوتماظيتمضولمرؤدوءمهرؼرماظصقػماٌكؿؾػيمبلغفممتموضػمرؾوسؿفو
سؾقومبوظدوظيموػقمعومؼمذرمظقجقدماووهمظػرضمأدؼػمسؾكمحرؼيماظصقوصيمبعدممتـوولمأذكوصمضقودات

ماظشعىم مونح مرقؼؾي مظػذلة ماظصقػققن مأجؾفو معـ ماظيتمغوضؾ ماظؿعؾرل، محرؼي معلوحوت موتؼققد بعقـفؿ،
اٌصريمماغؿزاسفومسدلمسؼقدمعـماظـضولموثقرتنيمذعؾقؿنيم،مودسًماظؾفـيمظقضػمػذهماظؿفووزاتمم
حؼمحرؼيماظصقوصيمودسقةمقعماظصقػقنيمإماظؿصديمٌـؾمػذهماظظقاػر،مواظعقدةمظعصقرموووزتفوم

ماظصقوصيمواظصقػققنمبـضوشلؿم.
  اىْهؽ قؽاؼاد زظؽ
مسددمظقصؾم6102مسومموبداؼيم5102مسوممخاللماظـشرمحظرماراتضرمإصدارمماظعوعيماظـقوبيمتقدعً
ممضرارام14معـمأطـرمإماظـشرمحظرمضرارات مأصدرتفؿوموضرارانماظعوعيماظـقوبيمأصدرتفومعـفومضرارام12..
مأشؾىمأنمخوصيمظؾؿعؾقعوتمايرمواظؿداولماٌعرصيمما:ؿؿعميؼماغؿفوطومؼشؽؾمعوموػقماجملوطؿ،
مسؿقعقني،معقزػنيمأومطؾورمٌلؽقظنيمبوتفوعوتموتؿعؾؼمسوعي،مضضوؼومػلماظـشرمحظرمقفوصمصدرماظيتماظؼضوؼو
مايؼوئؼمسـمظإلسالنماألررافم․ؿؾػمإماظػرصيموإتوحيمظؾؿعرصي،مأودعمغقاصذمصؿحمععفمؼؼؿضلمعوموػق
مأعوممأوماىؿقعمأعوممبنشالضفومالم‟قزتفؿماظيت م‟ظرماراضرم12ممصدورم2015مسوممموذفد....مبعقـفمرأيم
م ايوظلمصدلاؼرم6ممآخرػؿوم،م2016مسوممضرارانمصدرمصقؿومغشر

ماٌعؾقعوت،متداولمحرؼيمضوغقنمإصدارمبلرسيماٌؿؽررةماٌطوظؾوتمعـماظرشؿـمسؾكماظؼراراتموجوءت
مسؾقفومظؾطعـماظؾوبمؼػؿحممبومايظرمأدؾوبمبنسالنماىفوتمظؿؾزمماظـشرم‟ظرماًوصيماظـصقصموتعدؼؾ



 
 
 

 

محظرموضررمؼـوؼر،م25مثقرةمأحداثمبعدماًورجقيماىفوتمبعضمعـممتقؼالتمتؾؼكمصكموغشطوءموإسالعقي
م .اآلنمحؿكمغؿوئففومتعؾـمملماظؿكماظؼضقيمتؾؽمحقلمععؾقعوتمأىمغشر

مأىمغشرم‟ظرمضراراماظعوم،ماظـوئىمبلسؿولماظؼوئؿمسؿران،مسؾلماٌلؿشورمأصدرم2015مؼقظققم2مصك -
مبنصوبؿفمعؿلثرامتقصكماظذىمبرطوت،مػشومماٌلؿشورماظراحؾماظعومماظـوئىمادؿشفودمحودثممععؾقعوت
م .اىدؼدةمعصرممبدؼـيمعرورهمأثـوءمعػككيمبلقورةمعقطؾفمادؿفدافمجراء

مأحدمتقرطمواضعيمصكماظـشرم‟ظرمضراراماظعوم،ماظـوئىمبلسؿولماظؼوئؿمأصدرم5102مقظققؼم72م -
مملماآلنموحؿكماألعقر،مبعضمتلفقؾمعؼوبؾماظلقداتمإحدىمعـمجـلقيمرذقةمبطؾىماٌشفقرؼـ،ماظؼضوة
م.اظؼضقيمتؾؽمصكماظؿقؼقؼوتمعصرلمسـمؼعؾـ

ماظؿكماظؿقؼقؼوتمصكماظـشرم‟ظرمراراضماظعوم،ماظـوئىمبلسؿولماظؼوئؿمأصدرم2015مأشلطسم30مصك -
مورجؾمعؽؿؾف،موعدؼرمػالل،مصالحماظلوبؼماظزراسيموزؼرمتقرطمحقلماظعؾقو،ماظدوظيمأعـمغقوبيمبوذرتفو
م .عـصؾفماظلقلكماظػؿوحمسؾدماظرئقسمتقمعـذماظؾالدمذفدتفومرذقةمضضقيمأطدلمصكمأسؿول،

موصدمضؿؾمحودثمصكماظـشرم‟ظرمضرارامم،اظعوماظـوئىمبلسؿولماظؼوئؿمأصدرم2015مدؾؿؿدلم16مصك -
مفؿعوؿمادؿفدافمسؼىموذظؽمبوظقاحوت،مدػورىمرحؾيمصكمعشورطؿفؿمأثـوءماٌؽلقؽقنيماظلقوح
م.نإرػوبققمأغفؿمعـفؿمزـوماٌلؾقيماظؼقاتمبطوئرات

..ماظػلودمحقلمظؾؿقودؾوتماٌرطزيمتؼورؼرمضضقيمماظـشرم‟ظرماظعومماظـوئىمضرارمصدرمؼـوؼرم12م 
ماغؿكوبوتمتزوؼرمضضقيمماظـشرمحظرمبنظغوءماإلدارؼيمحؽؿمعـمدوسوتمبعدمجوءماظؼرارمأنماٌػورضيموطوغً
مماظـشرم‟ظرمضراراماظعوم،ماظـوئىمصودق،مأدمغؾقؾماٌلؿشورمأصدرمصدلاؼرم6مصك  2012ماظرئودي

 .بوظضؾعيماظـقوؼيماجملطيمإغشوءمعشروعمذلنمماظعوعي،ماظـقوبيمورؼفوماظيتماظؿقؼقؼوت

 ادلعإَبد ٍْٗغ ادلقبالد ٗرؼٓٞو اىرباٍح 
معـعماٌؼوالتموتعطقؾماظدلاعٍموعداػؿيماٌقاضعمواظصقػم ماٌوضلمبؼقةمزوػرة وسودتمخاللماظعوم

محقٌمرصدتماظؾفـيماظعدؼدمعـماظقضوئعمغقجزػومصقؿومؼؾل:م
مأوالم:ماٌداػؿوتم:م
م ماظؾفـي مم4رصدت مسوم مخالل مإخؾورؼي مم2015عداػؿوتمٌقاضع م مم مم4أوشلو حقٌممتمم2015إبرؼؾ

ماظؿوبعمٌرطزماألغدظسمظدرادوتماظؿلوعحموتػؿقشماٌؽونمبدسقىمععرصيماظطرؼؼيم عداػؿيمرادؼقمحرؼؿـو
اظيتمؼؿؿمهرؼرمبفوماألخؾور،مو‣ووظيمععرصيماظؿقورماظذيمؼـؿؿلمظفماظرادؼقموأظؼًمضقاتماألعـماظؼؾضمسؾكم

مؾـقوبيماظيتمأخؾًمدؾقؾفمالحؼو.معدؼرماٌرطزمأدمزلقحم،مواحوظؿفمظ
موسؾكمم02وم مذؾؽيمؼؼنيماإلخؾورؼيمومتماظؼؾضمسؾكمسددمعـمعلؽقظقفو ؼقظققماضؿقؿًمضقاتماألعـم

ماظعومم قلمخؾػماهللماظذيمأخؾ ماظؿقضػماظؿومممكرأدفؿمعدؼرػو ماظشؾؽيمبعدػو موأسؾـًم دؾقؾفمعمخرا،
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م متقجقف مابعد ماظشؾؽي موتعرضمصقػقق مظصقػققفو مععداتفؿممتفوعوت مٌصودرة مظالضؿقوم ماظلوبؼي اظػذلة
مالضؿقوعنيمعـمضؾؾمضقاتماألعـممتم ماظشؾؽي متعرضمعؼر مطؿو م، مواظؼؾضماٌؿؽرر وهطقؿماآلتماظؿصقؼر

مصدلاؼرم موعصودرةمقعماٌعداتمواألجفزةم" ماظؼؾضمسؾكمقعماٌؿقاجدؼـمبوٌؼر م–م2014خالشلؿو
"م.م2015ؼقظققم

عصرماظعربقيمواظذيممتمعداػؿؿفمعرتنيمخاللماظشفقرماألخرلةممأوشلومطوغًموعـمعداػؿيمؼؼنيمإمعقضعم
اإلخؾوريماظؽوئـم”معصرماظعربقي“أطؿقبرمضوعً،مضقةمعـمعؾوحٌماٌصـػوتماظػـقي،ممبداػؿيمعقضعمم7م

موم مايودىمماٌقضع مبداخؾف.وضوعًمبؿػؿقشمأجفزة ماٌقجقدؼـ مقع ماظدضلموإخالء مبـطؼي
مسؾكماٌدؼرماإلداريمظؾؿقضعموإخالءمدؾقؾفمبعدػومبلوسوت.ماٌرتنيممتماظؼؾض

مبرجلم مبؿػفرل مإرػوبقي مضوعًموسوت مإبرؼؾ مذفر م مو مايؽقعقي ماٌداػؿوت معع ماظؿقازي وسؾك
ماظدلاعٍم موتقضػ مبوظؽوعؾ، ماٌدؼـي متلؾىممإزالم معو ماإلسالعل ماالغؿوج ماٌغذؼنيمٌدؼـي اظؽفربوء

معماإلسالمممثـماظؼؿعمايؽقعلموإرػوبماىؿوسوتماٌؿشددة.وتلقؼدماظشوذوتمظؾعضماظقضًمظقدص
مثوغقوم:ماٌـعمعـماظؽؿوبيمووضػماظدلاعٍم

م12اظعدؼدمعـموضوئعماٌـعمعـماظؽؿوبيمووضػماظدلاعٍموصؾمسددػومإظؾكمعومؼؼربمعـمم2015ذفدمسومم
م مبؿورؼخ م مطون مأوشلو م.. مم2واضعي مبلمدلمعصر"م2015ابرؼؾ م"إم مضـوة وضػمبرغوعٍممحقٌمضررتمإدارة

مسؾكمBOSSاظـ" "مظؾؽوتىماظصقػلمإبراػقؿمسقللمبعدمثالثيمأدوبقعمصؼطمعـمبدءمسرضفمسؾكماظشوذي،
مذطرتمم مبؾقون ماظؼـوة موخرجًمإدارة م ماظلعقدؼي ماظعربقي ماٌؿؾؽي معـ ماظدلغوعٍ معقضػمعؼدم خؾػقي

مفموادؿؿرارهمسؾكماظشوذيمداؼيمسرضضرارػومبقضػماظدلغوعٍمأغفمدونماٌلؿقىمعـماظـوحقيماإلغؿوجقي،رشؿمب
وضػمبرغوعٍمادالمماظؾقرليم%ععمإدالم$مسؾكمضـوةماظؼوػرةمواظـوسمبعدمجدلمم5102ابرؼؾمم32وتؾعفمم

محقلم‣ؿقىماظدلغوعٍموتدخؾمعمدليماألزػرمظقضػف.
ماٌلوئك“اشلطسماتفؿمعوجدمسؾكماظصقػكم„رؼدةمم91وم ماألخؾور ماىرؼدةمولم” رئقسمهرؼر

،مسـمطقػقيمعؽوصقيماظػلودماظذىماغؿشرم”زعـماظروؼؾضيموتؽرؼؿماظػودد“ولمظفمجوءمبعـقانمحلني،ممبـعمعؼ
صكمضطوسوتماظدوظيماٌكؿؾػي،مسؾكمحدمتعؾرلهموأضوفمأنمعـعفمعـماظؽؿوبيمجوءمبعدمطؿوبؿفمظلؾلؾيمعؼوالتم

مأحدػومجوءمالغؿؼودمحرطيماظؿغقرلاتماألخرلةماظؿكمحدثًمبقزارةماظداخؾقي.م
مسؼقبيم†صؿمدؾؿؿدل01وم مبوظؿؾقػزؼقن، مظؾشؽقنماظؼوغقغقي ماٌرطزؼي أؼوممعـمأجرمم5مخصؿًماإلدارة

مبلؾىم”اًدلمأاضر“․رجموععدمبرغوعٍم ماألومبوظؿؾقػزؼقنماٌصري، ماظؼـوة ماظذيمؼ‰عرضمسؾكمذوذي ،
م–”مذفداءمضؾوطمعصرؼني“،مبفمإذورةمإم”رودقوماظققم“تؼرؼرمإخؾوريمعـمضـوةم

م72وم معم مأطؿقبر موجرؼدة معقضع ماظؼدسماظعربل»ـع معؿشوبفيم« مادؿؾداد مزاويمرؾوئع مسؿرو عؼول
مسؾكم ماٌؼول ماظلوؼلقي، ماظعؾقم مأدؿوذ مزاوي، مسؿرو ماظدطؿقر موغشر مبلدواتمواحدة.. مدؾطون وخدعي

اٌؼولماألدؾقسلمماظؼدسماظعربل،مطونمؼػذلضمغشرهماظققمم»،موسؾؼمضوئال:م«صقسمبقك»صػقؿفمسؾكم
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محظرموضررمؼـوؼر،م25مثقرةمأحداثمبعدماًورجقيماىفوتمبعضمعـممتقؼالتمتؾؼكمصكموغشطوءموإسالعقي
م .اآلنمحؿكمغؿوئففومتعؾـمملماظؿكماظؼضقيمتؾؽمحقلمععؾقعوتمأىمغشر

مأىمغشرم‟ظرمضراراماظعوم،ماظـوئىمبلسؿولماظؼوئؿمسؿران،مسؾلماٌلؿشورمأصدرم2015مؼقظققم2مصك -
مبنصوبؿفمعؿلثرامتقصكماظذىمبرطوت،مػشومماٌلؿشورماظراحؾماظعومماظـوئىمادؿشفودمحودثممععؾقعوت
م .اىدؼدةمعصرممبدؼـيمعرورهمأثـوءمعػككيمبلقورةمعقطؾفمادؿفدافمجراء

مأحدمتقرطمواضعيمصكماظـشرم‟ظرمضراراماظعوم،ماظـوئىمبلسؿولماظؼوئؿمأصدرم5102مقظققؼم72م -
مملماآلنموحؿكماألعقر،مبعضمتلفقؾمعؼوبؾماظلقداتمإحدىمعـمجـلقيمرذقةمبطؾىماٌشفقرؼـ،ماظؼضوة
م.اظؼضقيمتؾؽمصكماظؿقؼقؼوتمعصرلمسـمؼعؾـ

ماظؿكماظؿقؼقؼوتمصكماظـشرم‟ظرمراراضماظعوم،ماظـوئىمبلسؿولماظؼوئؿمأصدرم2015مأشلطسم30مصك -
مورجؾمعؽؿؾف،موعدؼرمػالل،مصالحماظلوبؼماظزراسيموزؼرمتقرطمحقلماظعؾقو،ماظدوظيمأعـمغقوبيمبوذرتفو
م .عـصؾفماظلقلكماظػؿوحمسؾدماظرئقسمتقمعـذماظؾالدمذفدتفومرذقةمضضقيمأطدلمصكمأسؿول،

موصدمضؿؾمحودثمصكماظـشرم‟ظرمضرارامم،اظعوماظـوئىمبلسؿولماظؼوئؿمأصدرم2015مدؾؿؿدلم16مصك -
مفؿعوؿمادؿفدافمسؼىموذظؽمبوظقاحوت،مدػورىمرحؾيمصكمعشورطؿفؿمأثـوءماٌؽلقؽقنيماظلقوح
م.نإرػوبققمأغفؿمعـفؿمزـوماٌلؾقيماظؼقاتمبطوئرات

..ماظػلودمحقلمظؾؿقودؾوتماٌرطزيمتؼورؼرمضضقيمماظـشرم‟ظرماظعومماظـوئىمضرارمصدرمؼـوؼرم12م 
ماغؿكوبوتمتزوؼرمضضقيمماظـشرمحظرمبنظغوءماإلدارؼيمحؽؿمعـمدوسوتمبعدمجوءماظؼرارمأنماٌػورضيموطوغً
مماظـشرم‟ظرمضراراماظعوم،ماظـوئىمصودق،مأدمغؾقؾماٌلؿشورمأصدرمصدلاؼرم6مصك  2012ماظرئودي

 .بوظضؾعيماظـقوؼيماجملطيمإغشوءمعشروعمذلنمماظعوعي،ماظـقوبيمورؼفوماظيتماظؿقؼقؼوت

 ادلعإَبد ٍْٗغ ادلقبالد ٗرؼٓٞو اىرباٍح 
معـعماٌؼوالتموتعطقؾماظدلاعٍموعداػؿيماٌقاضعمواظصقػم ماٌوضلمبؼقةمزوػرة وسودتمخاللماظعوم

محقٌمرصدتماظؾفـيماظعدؼدمعـماظقضوئعمغقجزػومصقؿومؼؾل:م
مأوالم:ماٌداػؿوتم:م
م ماظؾفـي مم4رصدت مسوم مخالل مإخؾورؼي مم2015عداػؿوتمٌقاضع م مم مم4أوشلو حقٌممتمم2015إبرؼؾ

ماظؿوبعمٌرطزماألغدظسمظدرادوتماظؿلوعحموتػؿقشماٌؽونمبدسقىمععرصيماظطرؼؼيم عداػؿيمرادؼقمحرؼؿـو
اظيتمؼؿؿمهرؼرمبفوماألخؾور،مو‣ووظيمععرصيماظؿقورماظذيمؼـؿؿلمظفماظرادؼقموأظؼًمضقاتماألعـماظؼؾضمسؾكم

مؾـقوبيماظيتمأخؾًمدؾقؾفمالحؼو.معدؼرماٌرطزمأدمزلقحم،مواحوظؿفمظ
موسؾكمم02وم مذؾؽيمؼؼنيماإلخؾورؼيمومتماظؼؾضمسؾكمسددمعـمعلؽقظقفو ؼقظققماضؿقؿًمضقاتماألعـم

ماظعومم قلمخؾػماهللماظذيمأخؾ ماظؿقضػماظؿومممكرأدفؿمعدؼرػو ماظشؾؽيمبعدػو موأسؾـًم دؾقؾفمعمخرا،



 

جوءمظقـرلمم2015اإلسالعلمعـمخاللماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصيمواالسالمماظذيممتماالغؿفوءمعـفمصننمسومم
اظؽـرلمعـماٌكووفمحقلمغقيمايؽقعيمماغػوذمػذاماظددؿقرموذظؽمعـمخاللمإضرارموإسدادم•ؿقسيم

معـماظؿشرؼعوتممتـؾمردةمحؼقؼقيمسؾكمغصقصماظددؿقرمعـفوم:مم
محرؼيمسؾكمحؼقؼقيمردةمميـؾماظذيمايوظل،ماإلرػوبمعؽوصقيمظؼوغقنماىدؼدماظدلٌونومإضرارمايؽقعي
محرؼيم‡صمسؾقفمتعدؼالتم7معـمأطـرموتؼدميفوماظؼوغقنمضدماظصقػقنيمغؼوبيماغؿػوضمورشؿماظصقوصي،
ما:ؿؿعمعـظؿوتمعـماظعدؼدمععمايرؼوتمىـيمذورطًمواظيتماظعوعيماٌالحظوتم†الفماظصقوصي
موعطوظؾؿفومبؿلجقؾمإصدارماظؼوغقنمأوماظـصمسؾكمأغفمضوغقنمادؿــوئلمظػذلةم‣ددةمإالمصقوشؿفومماٌدغل
متعدؼؾمبودؿــوءماألخرىماٌالحظوتموالماظـؼوبيمضدعؿفوماظيتماظؿعدؼالتمبؽؾمتلخذمملمايؽقعيمأن

موأبقابمؼػؿحممبومجـقفمأظػم005مظـمتصؾمصقفومعؾوظغمبغراعيماظؼوغقنممايؾسمسؼقبيمالدؿؾدالم‣دود
 ..ماظصقػموعصودرةمبؾماظصقػقنيمظلفـمخؾػقي

ماظصقوصيمسؿؾم‡صماظيتماظددؿقرؼيماٌطوسـمعـمبوظعدؼدمعؾقؽيماظؼوغقنمعـماألخرلةماظـلكيموخرجً
م.مدائؿمرقارئمضوغقنمإماظؼوغقنمهقلمانمبعدماظعوعيمايقوةموتصودرمبؾ

موضلؿ - مايؽقعي ماظدوظيممبفؾسماظؿشرؼعمعقاصؼي مرئقسمغوئىمردالنم‣ؿقدماٌلؿشورمبرئودي،
مايؾسمسؼقبيموضعمتضؿـًمواظيت،ماظعؼقبوتمضوغقنمأحؽوممبعضمبؿعدؼؾمعشروعمسؾك،ما:ؾس
وجوءماالسذلاضمسؾكماضقوممم.إرػوبقيمىؿوسوتمتوبعيمظشعوراتمؼروجمأومؼـشرموؼرصعمٌـمواظغراعي

مضدمؼـطؾؼمسؾكمغشرماظصقوصيمظص قرمأومذعوراتمبعضمػذهماظـشرمداخؾماظؼوغقنمخوصيمأنمػذا
تفؿموظقمعـمبوبماظـؼدمواشلفقممسؾقفوم..ماذعوراىؿوسوتمداخؾمعقضقسوتمأومصقرمعلرلاتمترصع

ماظشعوراتمغصمحقٌمتضؿـ مػذه معـمؼـشر مسشرةمسـمتؼؾمالموبغراعيمبويؾسماظؿعدؼؾمععوضؾي
موؼلتلمامػوتنيمبنحدىمأومجـقفمأظػمثالثنيمسؾكمتزؼدموالمجـقفمآالف ظـصمسؾكماظعؼقبؿني..

ايؾسمػـوم․وظػومظؾـصقصماظددؿقرؼيماظيتممتـعمايؾسمإالممسؼقبوتمبعقـفومعـفماظؿقرؼضم
 سؾكماظعـػمواًقضممأسراضماألصرادمواظؿؿققزمبنيماٌقارـني.

ماظصقك،مواظصرفماظشربمٌقوهماظؿـظقؿكماىفوزمأسدهماظذىماىدؼدماٌقوهمتـظقؿمضوغقنمأسودمعشروعم
مضضوؼومصكماإلدؽونمايؾسموزارةموأجفزةماظصقكمواظصرفماظشربمٌقوهماظؼوبضيمياظشرطمععمبوظؿعوون

معـمزالمععروضومسؾكمايؽقعيمسدد′امعوحقٌمتضؿـماٌشروعماظذيممم.اظـشرمبوٌكوظػيمظـصقصماظددؿقر
مررؼؼي،مبلىمؼؿقحمأومؼـشرمأومؼذؼعمعـمطؾمععوضؾيمرأدفومسؾكماٌكوظػني،مسؾكمواظغراعيمبوظلفـماظعؼقبوت

مدؿيمسـمتؼؾمالمعدةمبويؾسمأدظي،مدونماظشرب،معقوهمحقلمصقققيمشرلمععؾقعوتمأومبقوغوتمأومخؾور′اأ
 .ماظعؼقبؿنيمػوتنيمبنحدىمأومجـقفمأظػم100مسؾكمتزؼدموالمجـقف،مآالفم10مسـمتؼؾمالموبغراعيمأذفر،

 
 
 

 

اظدصوعمسـمحرؼيماظؿعؾرلمسـماظرأيم»وضولمزاويممحلوبف:م«.موبًموملمتـشرهماىرؼدةمعقسدهماظـ
ماٌعوؼرلم مهؿؿؾ مال ماظعرب مبالد م ماظلؾطون مخدعي موأدوات ماالدؿؾداد مرؾوئع موعقاجفي مؼؿفزأ، ال

والمؼلؿؼقؿمأنمأسورضماظلؾطقؼيماىدؼدةممعصر،مثؿمأصؿًمسؾكمصرضماظرأيم»موتوبع:م«.ماٌزدوجي
م«.حدموتشقؼفمععورضلماظلؾطقؼيمماًؾقٍمواظؿعؿقؿمسؾكمحربماظقؿـماظظوٌياظقا

م مم1وم مسـمبرغو•فو مايـووى، مبوظؿؾقػزؼقنماٌصريمسزة ماؼؼوفماٌذؼعي ماظؼوػرة“غقصؿدلمتم ”مأخؾور
مواظؿقؼقؼمععفومبعدمتقجقففوماغؿؼوداتمظؾلؾطيممررؼؼيمتعوعؾفومععمأزعيماألعطورمبوألدؽـدرؼيمومتماؼؼوف

مغقصؿدلمواالطؿػوءمبؿقجقفماغذارمشلومصؼطم03ضرارماٌـعمم
مغقصؿدلماوضػًمصققػيماٌصرىماظققممغشرمعؼوالتماظؽوتىماظصقػلمولماىؿؾ.مم9وم
دؼلؿدلمعـعًمجرؼدةماظشروقمغشرمعؼوالمظؾدطؿقرمسؿرومزاويمبدسقىمإحؿقائفومسؾكم․وظػوتمم21وم

ميمبقـفموبنيمرئقسمهرؼرماىرؼدةمسؿودماظدؼـمحلني.ضوغقغقيموػقمعومغػوهمزاويممعلوجؾ
دؼلؿدلمرئقليماإلذاسيمهقؾمحؾؼؿنيمعـمبرغوعٍمسالعيمتعفىماظذىمؼؼدعفماظػـونمحلـمحلـكمم02ومم

مسؾكماألدقاقم ماظلقطرة مألغفؿمصؼدوا ماغؿؼودماٌلؽقظنيمصكمايؽقعي مجريمماحداػو ظؾؿقؼقؼمبعدعو
دعور،مأعومايؾؼيماظـوغقيمصؼدماغؿؼدتموزارةماظداخؾقيموتطرضًمإموجقدماظؿكمتشفدمارتػوس′ومذدؼد′امصكماأل
ٌِص‱رى. ماغػالتمأعـكمصكماظشورعما

دؼلؿدلمضررتمإدارةماٌـورؼمايرةمبوشلقؽيماظعوعيمظالدؿـؿورموضػمبرغوعٍماظـوئىمتقصقؼمسؽوذيمم82وم
اظػراسنيماظؿكمميؾؽفو.موغوذدتممأذفرمصكمأىمبراعٍمأخرىمسؾكمضـوةم6سؾكمضـوةماظػراسني،موعـعمزفقرهم

إدارةماٌـورؼمايرةمشرضيمصـوسيماإلسالممٌـعمزفقرمتقصقؼمسؽوذيمصكمأىمبراعٍمأومظؼوءاتمسؾكمأىم
مصضوئقي،موذظؽمسؾكمخؾػقيمحقارمتؾقػزؼقغلمظعؽوذيموجفمصقفمإغؿؼوظداتمضودقيمظؾـظوممواألجفزةماألعـقي

م61وم مم م2016ؼـوؼر مم مغشر ماألػرام ماشلوديمبعـقانمعـعًمجرؼدة عؼولماٌفـدسم قكمحلنيمسؾد
عؼوماظذىماسؿذرم•ؾسمهرؼرم»اظؿؼرؼرم..موطؿىم قكمحلنيمسؾدماشلوديمسؾكمحلوبفمسؾكمصقلؾقكم

ممم16األػراممسـمغشرهمبوطرماظلؾًم مالمأسؿىمسؾكماألصدضوءمصكماألػراممصؼدمدؾؼمأنمغشروا م.. ؼـوؼر
مو%ضو مظؾرئقس$ ماٌوظقي ماظذعي مإضرار موظؽــكم%أؼـ م.. مو%األبؾؽوش$ مأسقج$ مو%اظعقد مصوددؼـ$ مادخؾقػو غقن

مإذمطقػمدؿؿصرفمععماظػقؾؿمغػلف؟!!ع‰ـدػش″معـم%اظقدماظـؼقؾي$،م
ق٘اّني رؼبظٛ احلؽٝبد ٗرؼٞع احلجف ثبدلطبىفخ ىيعقز٘ؼ

طونمضدمذفدمإضرارماظددؿقرماٌصريماىدؼدمواظذيمجوءتمعقادهمظؿؿـؾمم2014ورشؿمأنماظعومماظلوبؼم
ػرةمطؾرلةمسؾكمعلؿقىمايرؼوتماظعوعيموماظؼؾىمعـفومحرؼيماظصقوصي،مواإلسالممعـمخاللمعومؼؼربمر
م..مم7عـم مرقؼؾي مسدلمسؼقد مظـضوشلو موتـؿصر ماظصقػقي مجوءتمظؿؾيبمرؿقحوتماىؿوسي غصقصمددؿقرؼي

ماظ ماظـصقصمظؿشرؼعوتمتعقدمصقوشي مسؾكمهقؼؾمػذه مواالسالعقي ماظصقػقي ـظوممورشؿماجؿؿوعماىؿوسي
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جوءمظقـرلمم2015اإلسالعلمعـمخاللماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصيمواالسالمماظذيممتماالغؿفوءمعـفمصننمسومم
اظؽـرلمعـماٌكووفمحقلمغقيمايؽقعيمماغػوذمػذاماظددؿقرموذظؽمعـمخاللمإضرارموإسدادم•ؿقسيم

معـماظؿشرؼعوتممتـؾمردةمحؼقؼقيمسؾكمغصقصماظددؿقرمعـفوم:مم
محرؼيمسؾكمحؼقؼقيمردةمميـؾماظذيمايوظل،ماإلرػوبمعؽوصقيمظؼوغقنماىدؼدماظدلٌونومإضرارمايؽقعي
محرؼيم‡صمسؾقفمتعدؼالتم7معـمأطـرموتؼدميفوماظؼوغقنمضدماظصقػقنيمغؼوبيماغؿػوضمورشؿماظصقوصي،
ما:ؿؿعمعـظؿوتمعـماظعدؼدمععمايرؼوتمىـيمذورطًمواظيتماظعوعيماٌالحظوتم†الفماظصقوصي
موعطوظؾؿفومبؿلجقؾمإصدارماظؼوغقنمأوماظـصمسؾكمأغفمضوغقنمادؿــوئلمظػذلةم‣ددةمإالمصقوشؿفومماٌدغل
متعدؼؾمبودؿــوءماألخرىماٌالحظوتموالماظـؼوبيمضدعؿفوماظيتماظؿعدؼالتمبؽؾمتلخذمملمايؽقعيمأن

موأبقابمؼػؿحممبومجـقفمأظػم005مظـمتصؾمصقفومعؾوظغمبغراعيماظؼوغقنممايؾسمسؼقبيمالدؿؾدالم‣دود
 ..ماظصقػموعصودرةمبؾماظصقػقنيمظلفـمخؾػقي

ماظصقوصيمسؿؾم‡صماظيتماظددؿقرؼيماٌطوسـمعـمبوظعدؼدمعؾقؽيماظؼوغقنمعـماألخرلةماظـلكيموخرجً
م.مدائؿمرقارئمضوغقنمإماظؼوغقنمهقلمانمبعدماظعوعيمايقوةموتصودرمبؾ

موضلؿ - مايؽقعي ماظدوظيممبفؾسماظؿشرؼعمعقاصؼي مرئقسمغوئىمردالنم‣ؿقدماٌلؿشورمبرئودي،
مايؾسمسؼقبيموضعمتضؿـًمواظيت،ماظعؼقبوتمضوغقنمأحؽوممبعضمبؿعدؼؾمعشروعمسؾك،ما:ؾس
وجوءماالسذلاضمسؾكماضقوممم.إرػوبقيمىؿوسوتمتوبعيمظشعوراتمؼروجمأومؼـشرموؼرصعمٌـمواظغراعي

مضدمؼـطؾؼمسؾكمغشرماظصقوصيمظص قرمأومذعوراتمبعضمػذهماظـشرمداخؾماظؼوغقنمخوصيمأنمػذا
تفؿموظقمعـمبوبماظـؼدمواشلفقممسؾقفوم..ماذعوراىؿوسوتمداخؾمعقضقسوتمأومصقرمعلرلاتمترصع

ماظشعوراتمغصمحقٌمتضؿـ مػذه معـمؼـشر مسشرةمسـمتؼؾمالموبغراعيمبويؾسماظؿعدؼؾمععوضؾي
موؼلتلمامػوتنيمبنحدىمأومجـقفمأظػمثالثنيمسؾكمتزؼدموالمجـقفمآالف ظـصمسؾكماظعؼقبؿني..

ايؾسمػـوم․وظػومظؾـصقصماظددؿقرؼيماظيتممتـعمايؾسمإالممسؼقبوتمبعقـفومعـفماظؿقرؼضم
 سؾكماظعـػمواًقضممأسراضماألصرادمواظؿؿققزمبنيماٌقارـني.

ماظصقك،مواظصرفماظشربمٌقوهماظؿـظقؿكماىفوزمأسدهماظذىماىدؼدماٌقوهمتـظقؿمضوغقنمأسودمعشروعم
مضضوؼومصكماإلدؽونمايؾسموزارةموأجفزةماظصقكمواظصرفماظشربمٌقوهماظؼوبضيمياظشرطمععمبوظؿعوون

معـمزالمععروضومسؾكمايؽقعيمسدد′امعوحقٌمتضؿـماٌشروعماظذيممم.اظـشرمبوٌكوظػيمظـصقصماظددؿقر
مررؼؼي،مبلىمؼؿقحمأومؼـشرمأومؼذؼعمعـمطؾمععوضؾيمرأدفومسؾكماٌكوظػني،مسؾكمواظغراعيمبوظلفـماظعؼقبوت

مدؿيمسـمتؼؾمالمعدةمبويؾسمأدظي،مدونماظشرب،معقوهمحقلمصقققيمشرلمععؾقعوتمأومبقوغوتمأومخؾور′اأ
 .ماظعؼقبؿنيمػوتنيمبنحدىمأومجـقفمأظػم100مسؾكمتزؼدموالمجـقف،مآالفم10مسـمتؼؾمالموبغراعيمأذفر،
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اظدصوعمسـمحرؼيماظؿعؾرلمسـماظرأيم»وضولمزاويممحلوبف:م«.موبًموملمتـشرهماىرؼدةمعقسدهماظـ
ماٌعوؼرلم مهؿؿؾ مال ماظعرب مبالد م ماظلؾطون مخدعي موأدوات ماالدؿؾداد مرؾوئع موعقاجفي مؼؿفزأ، ال

والمؼلؿؼقؿمأنمأسورضماظلؾطقؼيماىدؼدةممعصر،مثؿمأصؿًمسؾكمصرضماظرأيم»موتوبع:م«.ماٌزدوجي
م«.حدموتشقؼفمععورضلماظلؾطقؼيمماًؾقٍمواظؿعؿقؿمسؾكمحربماظقؿـماظظوٌياظقا

م مم1وم مسـمبرغو•فو مايـووى، مبوظؿؾقػزؼقنماٌصريمسزة ماؼؼوفماٌذؼعي ماظؼوػرة“غقصؿدلمتم ”مأخؾور
مواظؿقؼقؼمععفومبعدمتقجقففوماغؿؼوداتمظؾلؾطيممررؼؼيمتعوعؾفومععمأزعيماألعطورمبوألدؽـدرؼيمومتماؼؼوف

مغقصؿدلمواالطؿػوءمبؿقجقفماغذارمشلومصؼطم03ضرارماٌـعمم
مغقصؿدلماوضػًمصققػيماٌصرىماظققممغشرمعؼوالتماظؽوتىماظصقػلمولماىؿؾ.مم9وم
دؼلؿدلمعـعًمجرؼدةماظشروقمغشرمعؼوالمظؾدطؿقرمسؿرومزاويمبدسقىمإحؿقائفومسؾكم․وظػوتمم21وم

ميمبقـفموبنيمرئقسمهرؼرماىرؼدةمسؿودماظدؼـمحلني.ضوغقغقيموػقمعومغػوهمزاويممعلوجؾ
دؼلؿدلمرئقليماإلذاسيمهقؾمحؾؼؿنيمعـمبرغوعٍمسالعيمتعفىماظذىمؼؼدعفماظػـونمحلـمحلـكمم02ومم

مسؾكماألدقاقم ماظلقطرة مألغفؿمصؼدوا ماغؿؼودماٌلؽقظنيمصكمايؽقعي مجريمماحداػو ظؾؿقؼقؼمبعدعو
دعور،مأعومايؾؼيماظـوغقيمصؼدماغؿؼدتموزارةماظداخؾقيموتطرضًمإموجقدماظؿكمتشفدمارتػوس′ومذدؼد′امصكماأل
ٌِص‱رى. ماغػالتمأعـكمصكماظشورعما

دؼلؿدلمضررتمإدارةماٌـورؼمايرةمبوشلقؽيماظعوعيمظالدؿـؿورموضػمبرغوعٍماظـوئىمتقصقؼمسؽوذيمم82وم
اظػراسنيماظؿكمميؾؽفو.موغوذدتممأذفرمصكمأىمبراعٍمأخرىمسؾكمضـوةم6سؾكمضـوةماظػراسني،موعـعمزفقرهم

إدارةماٌـورؼمايرةمشرضيمصـوسيماإلسالممٌـعمزفقرمتقصقؼمسؽوذيمصكمأىمبراعٍمأومظؼوءاتمسؾكمأىم
مصضوئقي،موذظؽمسؾكمخؾػقيمحقارمتؾقػزؼقغلمظعؽوذيموجفمصقفمإغؿؼوظداتمضودقيمظؾـظوممواألجفزةماألعـقي

م61وم مم م2016ؼـوؼر مم مغشر ماألػرام ماشلوديمبعـقانمعـعًمجرؼدة عؼولماٌفـدسم قكمحلنيمسؾد
عؼوماظذىماسؿذرم•ؾسمهرؼرم»اظؿؼرؼرم..موطؿىم قكمحلنيمسؾدماشلوديمسؾكمحلوبفمسؾكمصقلؾقكم

ممم16األػراممسـمغشرهمبوطرماظلؾًم مالمأسؿىمسؾكماألصدضوءمصكماألػراممصؼدمدؾؼمأنمغشروا م.. ؼـوؼر
مو%ضو مظؾرئقس$ ماٌوظقي ماظذعي مإضرار موظؽــكم%أؼـ م.. مو%األبؾؽوش$ مأسقج$ مو%اظعقد مصوددؼـ$ مادخؾقػو غقن

مإذمطقػمدؿؿصرفمععماظػقؾؿمغػلف؟!!ع‰ـدػش″معـم%اظقدماظـؼقؾي$،م
ق٘اّني رؼبظٛ احلؽٝبد ٗرؼٞع احلجف ثبدلطبىفخ ىيعقز٘ؼ

طونمضدمذفدمإضرارماظددؿقرماٌصريماىدؼدمواظذيمجوءتمعقادهمظؿؿـؾمم2014ورشؿمأنماظعومماظلوبؼم
ػرةمطؾرلةمسؾكمعلؿقىمايرؼوتماظعوعيموماظؼؾىمعـفومحرؼيماظصقوصي،مواإلسالممعـمخاللمعومؼؼربمر
م..مم7عـم مرقؼؾي مسدلمسؼقد مظـضوشلو موتـؿصر ماظصقػقي مجوءتمظؿؾيبمرؿقحوتماىؿوسي غصقصمددؿقرؼي

ماظ ماظـصقصمظؿشرؼعوتمتعقدمصقوشي مسؾكمهقؼؾمػذه مواالسالعقي ماظصقػقي ـظوممورشؿماجؿؿوعماىؿوسي



 

عـماظؼؾضمسؾقف،موثالثيمأؼوممعـمضرارمإخالءمدؾقؾفم..مومروىمسؾداظرـمروػرمضصيماظؼؾضمسؾقفموتعذؼؾفم،م
م مسؾد موضول مطوعرلا. مؾ مبؿفؿي م، ماظعوم مضوربً مٌدة محؾلف ممعقضعموودؼد مؼعؿؾ ماظذي اظرـ

عـماعوممعـزظفمحقٌم"متمم5102صدلاؼرمم61عصروايمومبعضماظقطوالتماألخرىمإغفممتماظؼؾضمسؾقفمؼقمم
إخؿطوصفمودقؾفماعومماٌـزلموإػوغؿفماعوممواظدتفموتػزؼعماالرػولموعطوظؾنيمبؿلؾقؿماظؽوعرلاتمواجفزةم

م"اظشغؾمظؽـمأصرادماظعوئؾيمرصضقامانمؼعطقػؿمذقؽو

مظرواؼيمسؾدماظرـمو مظؼلؿمم–رؾؼو خاللمحػؾمتقزؼعمجقائزمذقطونمبـؼوبيماظصقػقنيمصؼدممتماضؿقوده
مذررفماظؾدرذنيمومتمتعذؼيبمػـوكمظققممواحد

ومتمترحقؾفماظلمعؼرمأعـماظدوظيم„ـقبماىقزةم•ردامعـمطؾماٌالبسموععصقبماظعقـني،موتعرضمظؽؾم
مظؽـفمرصضمبشؽؾمدائؿماغقاعماظؿعذؼىمالجؾورهمسؾكمتلؾقؿمصقدؼقػو تموصقرمٌلرلاتمجـقبماىقزة

وأغؽرمأعؿالكمأيمعودةمتـؾًموجقدهممعـؾمػذهماالحداثم..مواضوفمأغفؿمػددوهمبوظلفـمألطـرمعـم
م مإمأغفمادؿؿرممأعـماظدوظي ؼقممبدونمأيمعالبسموتعرضمظؾصعؼمواظلقؾمواظؿعؾقؼمم11عرةمعشرلا
مأصؾقًمؼدهمبؿؿزقمماألربطفموأصقىمطؿػفماظشؿولم†ؾعاًؾػلمسؾلماألبقابممسزماظشؿوءمحيتم

واضوفمسؾدماظرـمألنماظشرريمخوصًمانم دثمظفمدقءمبنيمأؼدؼفؿمرحؾقهمواغؿظروامحؿكمؼذػىم
اثرماظعالعوتمعـمجلدهمثؿممتمسرضفمسؾكماظـقوبيمبؾؾلفمعؿؾفدلموتوبعمطونمبقؿؿمضربـومعـمضؾوطمعؾوحٌم

معؽؿىمعلعقرماظؼلؿمسشونمغعذلفموعؽـؿشمعؿكقؾمانماظـقوبفمؼقصؾماظؼلؿمأعوممرئقسمغقوبيماظؾدرذنيم
مبفوماظؿقارممشلذامايدم"

مدسوءم‣وعقؿفمطشػًمحقٌ..ماحؿفوزهمعؽونمداخؾمذدؼدةمالغؿفوطوتماظلؼوم‣ؿقدماظزعقؾمتعرضمطؿو
مبودؿمإسالعقوماٌعروصيماظؼضقيمذعيمسؾكماحؿفوزه،معؽونمداخؾمواالضطفودمظالسؿداءمتعرضف،مسـمعصطػك

م."ؼـوؼرم25موسي"
معصطػكمدسوءموضوظً متوغقفمظزغزاغفموغؼؾفمزغزاغؿفمعـم‣ؿقدموخدماألعـمجفمصوتماظؾكماألربعمؼقم:
موالؼيمضضقيمصكمعؿفؿنيمععمظزغزاغيمغؼؾقه:م"وتوبعً".مصققمعـمتعؾقؿوتمدىمضوظقاماؼفمصكمدوشلؿم‣ؿقد
مضضكم‣ؿقدمبفدظقامورؾعومتظؾطقهمسوؼزغؽؿمؼقغقق،م30مبؿقعمعـمواحدمظقؽمجوؼؾنيمإحـوموضوظقشلؿمدقـوء
م".اظلفـمضؾوطمعـموذؿقؿيماظدلدمسزمصكماظؾالطمسؾكمغقممظقوم3

م..م محؾلف مظـصػمصذلة ماعؿد مجعػر محقلمايؾسماالغػراديمظؾزعقؾمػشوم مذؽووىممموثؾي ممتمرصد طؿو
تدخؾماظـؼوبيمثؿمم†الفماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلومماظزعالءممدفـماظعؼربمواظيتمتؿقضػمينيمبعد

متعقدمدرلتفوماألو.م

 
 
 

 

ماظعد موزؼر ماٌلؽقظنيمبقـفؿ معـ مسدد مضؾؾ معـ محؽقعقي موتصر وت مبؿلرؼؾوت ماظعوم مواظعداظيماغؿفك ل
االغؿؼوظقيمتؽشػمغقيمايؽقعيماظؿقوؼؾمسؾكمعشروعماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصيمواالسالمماظذيممتماظؿقاصؼم
معـم ماظصقوصي م‟رؼي ماًوصي ماظـصقصماظددؿقرؼي مؼػرغ معـمخاللمعشروع ماظصقػقي ماىؿوسي معع سؾقف

ظـمتؼؾؾمبليم‣ووالتمظالظؿػوفمعضؿقغفوم..موػقمعومأسؾـًماىؿوسيماظصقػقيمرصضفوماظؼورعمظفمععؾـيمأغفوم
 حقلمعشروعماظؼوغقنم

 أَٗبع اىًسفٞني احملج٘قني
ماظزعالءماجملؾقد نموذظؽمعـمخاللماظشؽووىمقرصدتمىـيمايرؼوتمايوظيماٌذلدؼيماظيتمؼعوغلمعـفو

مغؼقىماظصقػقنيمواظؾفـيمإم موطذظؽماظطؾؾوتمواظؾالشوتماظيتمتؼدممبفو ماظزعالء، معـمأدر اظقاردةمشلو
ماغؿفوطوتمؼؿعرضمشلوماى ممزؾموصقلمذؽووىمعـ ماظصقػقنيمخوصي مأوضوع محقل فوتمايؽقعقي

مواظذيمهقلم مايرادي ماظعؼربمذدؼد مدفـ مرأدفو مسؾك ممبعضماظلفقن ماجملؾقدقن اظصقػققن
مطوغًم مؾي موبعد ماٌمدلوتمايؼقضقي مبوظشؽووىمورصدتف مجوء معو مسؾكمحد مظؾؿقؾقدنيمصقف ٌؼدلة

لقومصقفومهلـًماألوضوعمجزئقو..محقٌموردتمذؽووىمعـمزوجوتماظصقػقنيمبؿعرضفؿماظـؼوبيمجزء′امرئق
ظؾعدؼدمعـماالغؿفوطوتموعـعماظزؼورةمواظدواءمظػذلاتمرقؼؾيموصؾًمظعدةمذفقرمسـفؿمحؿكمبوتمحؾؿمبعضم
األدرمػقم•ردمرؤؼؿفؿمرأيماظعنيم،م†الفمتعرضمسددمطؾرلمعـفؿمألزعوتمصققيمذدؼدةمبؾمووصؾماألعرم

وطوغًمأبرزماظشؽووىماظقاردةمظؾـؼوبيمتؿعؾؼم‟والتماظزعالءمم ..عـعمإدخولماٌالبسماظشؿقؼيمظؾزعالءمإ
ػشوممجعػرموأدمدؾقعمو•ديمحلنيمو‣لـمراضلموطذظؽمحلـماظؼؾوغلمواظذيمحصؾًمزوجؿفم
مػذهم مجوغىمعـ ممتمحؾ ماظـؼوبي متدخؾ موبعد م.. مزؼورتف معـ مظؿؿؽـقفو ماإلداري ماظؼضوء معـ سؾكمحؽؿ

مظؽـم مؼعوغقنمعـفمعـمعشوطؾمعواٌشوطؾمظػذلةمعمضؿيم، زاظًمحقوةمبعضماظزعالءمسرضيمظؾكطرمبلؾىمعو
صققيمعـفؿماظزعالءمػشوممجعػرموػوغلمصالحموؼقدػمذعؾونمو•ديمحلني.

  رؼػٝت يف أٍبمِ اإلززدبؾ

ماظعدؼدمعـماظشؽووىمحقلمتعذؼىمصقػقنيمخاللمصذلةمحؾلفؿمطونمعـمبقـفو مرصدماظؿؼرؼر تؼرؼرممطؿو
ا:ؾسماظؼقعلميؼققماإلغلونمبشلنماظزعقؾمأدم�ولمزؼودةمضؾؾمصدورمحؽؿمبراءتفمعـماظؿفؿم
اٌقجفيمإظقفمواؼضومذؽووىمأدرةماظزعقؾمسؿرمسؾدماٌؼصقدمحقلمتعذؼؾفموحؾلفماغػرادؼوموعـعماظزؼورةم

اٌصقرماظصقػلمسـفموإخػوئف،م†الفمضصيماخؿطوفموإخػوءموتعذؼىماظزعقؾمسؾدماظرـمسؾلمروػر،م
مواظذيممتمإرالقمدراحفمعـمضلؿماظؾدرذني،مؼقمم ،مبعدمأطـرمعـمدـيم2017ؼـوؼرمم19مبقضعمعصراوي،م

120

 
 
 

 

ماظعد موزؼر ماٌلؽقظنيمبقـفؿ معـ مسدد مضؾؾ معـ محؽقعقي موتصر وت مبؿلرؼؾوت ماظعوم مواظعداظيماغؿفك ل
االغؿؼوظقيمتؽشػمغقيمايؽقعيماظؿقوؼؾمسؾكمعشروعماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصيمواالسالمماظذيممتماظؿقاصؼم
معـم ماظصقوصي م‟رؼي ماًوصي ماظـصقصماظددؿقرؼي مؼػرغ معـمخاللمعشروع ماظصقػقي ماىؿوسي معع سؾقف

ظـمتؼؾؾمبليم‣ووالتمظالظؿػوفمعضؿقغفوم..موػقمعومأسؾـًماىؿوسيماظصقػقيمرصضفوماظؼورعمظفمععؾـيمأغفوم
 حقلمعشروعماظؼوغقنم

 أَٗبع اىًسفٞني احملج٘قني
ماظزعالءماجملؾقد نموذظؽمعـمخاللماظشؽووىمقرصدتمىـيمايرؼوتمايوظيماٌذلدؼيماظيتمؼعوغلمعـفو

مغؼقىماظصقػقنيمواظؾفـيمإم موطذظؽماظطؾؾوتمواظؾالشوتماظيتمتؼدممبفو ماظزعالء، معـمأدر اظقاردةمشلو
ماغؿفوطوتمؼؿعرضمشلوماى ممزؾموصقلمذؽووىمعـ ماظصقػقنيمخوصي مأوضوع محقل فوتمايؽقعقي

مواظذيمهقلم مايرادي ماظعؼربمذدؼد مدفـ مرأدفو مسؾك ممبعضماظلفقن ماجملؾقدقن اظصقػققن
مطوغًم مؾي موبعد ماٌمدلوتمايؼقضقي مبوظشؽووىمورصدتف مجوء معو مسؾكمحد مظؾؿقؾقدنيمصقف ٌؼدلة

لقومصقفومهلـًماألوضوعمجزئقو..محقٌموردتمذؽووىمعـمزوجوتماظصقػقنيمبؿعرضفؿماظـؼوبيمجزء′امرئق
ظؾعدؼدمعـماالغؿفوطوتموعـعماظزؼورةمواظدواءمظػذلاتمرقؼؾيموصؾًمظعدةمذفقرمسـفؿمحؿكمبوتمحؾؿمبعضم
األدرمػقم•ردمرؤؼؿفؿمرأيماظعنيم،م†الفمتعرضمسددمطؾرلمعـفؿمألزعوتمصققيمذدؼدةمبؾمووصؾماألعرم

وطوغًمأبرزماظشؽووىماظقاردةمظؾـؼوبيمتؿعؾؼم‟والتماظزعالءمم ..عـعمإدخولماٌالبسماظشؿقؼيمظؾزعالءمإ
ػشوممجعػرموأدمدؾقعمو•ديمحلنيمو‣لـمراضلموطذظؽمحلـماظؼؾوغلمواظذيمحصؾًمزوجؿفم
مػذهم مجوغىمعـ ممتمحؾ ماظـؼوبي متدخؾ موبعد م.. مزؼورتف معـ مظؿؿؽـقفو ماإلداري ماظؼضوء معـ سؾكمحؽؿ

مظؽـم مؼعوغقنمعـفمعـمعشوطؾمعواٌشوطؾمظػذلةمعمضؿيم، زاظًمحقوةمبعضماظزعالءمسرضيمظؾكطرمبلؾىمعو
صققيمعـفؿماظزعالءمػشوممجعػرموػوغلمصالحموؼقدػمذعؾونمو•ديمحلني.

  رؼػٝت يف أٍبمِ اإلززدبؾ

ماظعدؼدمعـماظشؽووىمحقلمتعذؼىمصقػقنيمخاللمصذلةمحؾلفؿمطونمعـمبقـفو مرصدماظؿؼرؼر تؼرؼرممطؿو
ا:ؾسماظؼقعلميؼققماإلغلونمبشلنماظزعقؾمأدم�ولمزؼودةمضؾؾمصدورمحؽؿمبراءتفمعـماظؿفؿم
اٌقجفيمإظقفمواؼضومذؽووىمأدرةماظزعقؾمسؿرمسؾدماٌؼصقدمحقلمتعذؼؾفموحؾلفماغػرادؼوموعـعماظزؼورةم

اٌصقرماظصقػلمسـفموإخػوئف،م†الفمضصيماخؿطوفموإخػوءموتعذؼىماظزعقؾمسؾدماظرـمسؾلمروػر،م
مواظذيممتمإرالقمدراحفمعـمضلؿماظؾدرذني،مؼقمم ،مبعدمأطـرمعـمدـيم2017ؼـوؼرمم19مبقضعمعصراوي،م



 

عـماظؼؾضمسؾقف،موثالثيمأؼوممعـمضرارمإخالءمدؾقؾفم..مومروىمسؾداظرـمروػرمضصيماظؼؾضمسؾقفموتعذؼؾفم،م
م مسؾد موضول مطوعرلا. مؾ مبؿفؿي م، ماظعوم مضوربً مٌدة محؾلف ممعقضعموودؼد مؼعؿؾ ماظذي اظرـ

عـماعوممعـزظفمحقٌم"متمم5102صدلاؼرمم61عصروايمومبعضماظقطوالتماألخرىمإغفممتماظؼؾضمسؾقفمؼقمم
إخؿطوصفمودقؾفماعومماٌـزلموإػوغؿفماعوممواظدتفموتػزؼعماالرػولموعطوظؾنيمبؿلؾقؿماظؽوعرلاتمواجفزةم

م"اظشغؾمظؽـمأصرادماظعوئؾيمرصضقامانمؼعطقػؿمذقؽو

مظرواؼيمسؾدماظرـمو مظؼلؿمم–رؾؼو خاللمحػؾمتقزؼعمجقائزمذقطونمبـؼوبيماظصقػقنيمصؼدممتماضؿقوده
مذررفماظؾدرذنيمومتمتعذؼيبمػـوكمظققممواحد

ومتمترحقؾفماظلمعؼرمأعـماظدوظيم„ـقبماىقزةم•ردامعـمطؾماٌالبسموععصقبماظعقـني،موتعرضمظؽؾم
مظؽـفمرصضمبشؽؾمدائؿماغقاعماظؿعذؼىمالجؾورهمسؾكمتلؾقؿمصقدؼقػو تموصقرمٌلرلاتمجـقبماىقزة

وأغؽرمأعؿالكمأيمعودةمتـؾًموجقدهممعـؾمػذهماالحداثم..مواضوفمأغفؿمػددوهمبوظلفـمألطـرمعـم
م مإمأغفمادؿؿرممأعـماظدوظي ؼقممبدونمأيمعالبسموتعرضمظؾصعؼمواظلقؾمواظؿعؾقؼمم11عرةمعشرلا
مأصؾقًمؼدهمبؿؿزقمماألربطفموأصقىمطؿػفماظشؿولم†ؾعاًؾػلمسؾلماألبقابممسزماظشؿوءمحيتم

واضوفمسؾدماظرـمألنماظشرريمخوصًمانم دثمظفمدقءمبنيمأؼدؼفؿمرحؾقهمواغؿظروامحؿكمؼذػىم
اثرماظعالعوتمعـمجلدهمثؿممتمسرضفمسؾكماظـقوبيمبؾؾلفمعؿؾفدلموتوبعمطونمبقؿؿمضربـومعـمضؾوطمعؾوحٌم

معؽؿىمعلعقرماظؼلؿمسشونمغعذلفموعؽـؿشمعؿكقؾمانماظـقوبفمؼقصؾماظؼلؿمأعوممرئقسمغقوبيماظؾدرذنيم
مبفوماظؿقارممشلذامايدم"

مدسوءم‣وعقؿفمطشػًمحقٌ..ماحؿفوزهمعؽونمداخؾمذدؼدةمالغؿفوطوتماظلؼوم‣ؿقدماظزعقؾمتعرضمطؿو
مبودؿمإسالعقوماٌعروصيماظؼضقيمذعيمسؾكماحؿفوزه،معؽونمداخؾمواالضطفودمظالسؿداءمتعرضف،مسـمعصطػك

م."ؼـوؼرم25موسي"
معصطػكمدسوءموضوظً متوغقفمظزغزاغفموغؼؾفمزغزاغؿفمعـم‣ؿقدموخدماألعـمجفمصوتماظؾكماألربعمؼقم:
موالؼيمضضقيمصكمعؿفؿنيمععمظزغزاغيمغؼؾقه:م"وتوبعً".مصققمعـمتعؾقؿوتمدىمضوظقاماؼفمصكمدوشلؿم‣ؿقد
مضضكم‣ؿقدمبفدظقامورؾعومتظؾطقهمسوؼزغؽؿمؼقغقق،م30مبؿقعمعـمواحدمظقؽمجوؼؾنيمإحـوموضوظقشلؿمدقـوء
م".اظلفـمضؾوطمعـموذؿقؿيماظدلدمسزمصكماظؾالطمسؾكمغقممظقوم3

م..م محؾلف مظـصػمصذلة ماعؿد مجعػر محقلمايؾسماالغػراديمظؾزعقؾمػشوم مذؽووىممموثؾي ممتمرصد طؿو
تدخؾماظـؼوبيمثؿمم†الفماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلومماظزعالءممدفـماظعؼربمواظيتمتؿقضػمينيمبعد

متعقدمدرلتفوماألو.م
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مظؿفؿقعم ماظطؾؾوت معـ مبوظعدؼد مغؼقؾفو مخالل ماظصقػقنيمعـ مغؼوبي متؼدعً مصؼد ماظشؽووى مشلذه وغؿقفي
ماظطؾىماظذيممتم مأوضوسفؿموػق اظصقػقنيماجملؾقدنيممدفـمواحدمحؿكمؼلفؾمرسوؼؿفؿموعؿوبعي

مغؼقىماظصقػقنيمايوظلم ق ممسفد معرة معـ مأطـر مرذقانودؼده ماظلوبؼمضقوء  . كمضالشموغؼقؾفو

ماظصقػقنيم مدؾقؾ مإلخالء ماٌكؿؾػي ماظطؾؾوتمىفوتماظدوظي معـ متؼدعًمبوظعدؼد مضد مطوغًماظـؼوبي طؿو
اجملؾقدنيمتـػقذامظقسقدماظرئقسم..مطؿومؾًماظـؼوبيمعلؽقظقيمايوظيماظصققيماٌؿدػقرةمظؾزعالءمذويم

مو ماظداخؾقي مظقزارة ماظصعؾي ماظصققي مػوغلمصالحمايوالت مظعالج مظؾقزارة ماظطؾؾوت معـ تؼدعًمبوظعدؼد
موؼقدػمذعؾون مراضل ماظدؼـممو•ديمحلنيمو‣لـ موحلوم ماظؼؾوغل موحلـ مجعػر موػشوم وذقطون

اظلقدممواسؾـًمادؿعدادػومظؿقؿؾمغػؼوتماظعالج،موسؼىم•ؿقسيمعـماٌطوظؾوتمواظػعوظقوتماالحؿفوجقيم
ؾقدنيموبعدمعطوظؾوتمعـماظـؼقىممتماالدؿفوبيمجزئقومظؾعضمدسًمإظقفوماظـؼوبيموىـيمايرؼوتموأدرماجمل

موا ماظزعالء مسالج معلؽقظقي مواظؾفـي موهؿؾماظـؼوبي مميرؾؾوتماظعالجم.. موتطوظىممضدتدػقر مظف ؼؿعرضقن
م. بوظؿقؼقؼمماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلو

 ٗثؽاءاد ٍٗؼف٘ ػٌْٖ(  -قُبٝب اىًسفٞني )زلج٘قُ٘ ٗزلزدؿُٗ 

معؿض معـمإحصوئقوت مسدد معع مبوظؿعوون مايرؼوت ماظصقػقنيماجملؾقدنيمدصعًمىـي مسدد محقل وربي
ماظصقػقنيم مأزلوء موحصر مععفو مظؾؿعوعؾ مواضقي مضقاسد مظقضع مشلو ماظشرؼؽي ماٌدغل ما:ؿؿع عـEؿوت

تػؼًماظؾفـيماٌشؽؾيمعـمىـيمايرؼوتموعـEؿوتما:ؿؿعماٌدغلمسؾكمأنمؼؿؿمرصدمااجملؾقدنيمو
غؼوبيماظصقػقنيماجملؾقدنيمععمتقضقحمرؾقعيماالتفوعوتماٌقجفيمماظؼضوؼوم..مطؿومضضوؼومقعمأسضوءم

مضضوؼوممموردلمعفـيماظصقوصيمعـمشرلماظـؼوبقنيمعـمخاللم•ؿقسيمعـم اتػؼًمسؾكمانمؼشؿؾماظرصد،
اٌعوؼرلمػلماسذلافمعمدليماظصقػلمبعؿؾفمععفوم%محقٌمانمبعضماظؿؼورؼرماٌؿداوظيمغشرتمأزلوءمظعددم

اٌؿفؿنيممخوغيم"صقػلمحر"متوبعمظؼـقاتمأومعقاضعمرشؿمسدمماسذلافمعمدلوتفؿمبفؿم..مطؿوممتمعـم
مودقؾيمإسالعقيمظقسمموإدارؼموضعمععقورمآخرموػقمرؾقعيمسؿؾماظصقػلمبوسؿؾورمإنمطؾمعـمميورسمسؿال

عـمسؿؾف،ممصقػقو،موإمنوماظصقػلمػقمعـمميورسماٌفـيمطؿوممتماسؿؿودمأرذقػماظصقػلمطقدقؾيمظؾؿقثؼ
حؿكموظقمملمتعذلفمودقؾؿفمبفموطونماٌعقورماألخرلمػقمرؾقعيماالتفوعوتمماظؼضقي،موسالضؿفومبوظـشرمخوصيم

نيمسودؼنيموزؼودةمسددمضضوؼوماظرأيمعـمشرلماتفوعوتماظـشرمٌقارـمزؾمتقدعماظـقوبيماظعوعيمظؿقجقفم
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مو‟ؼفمحؽؿمأوم‣ؾقدماػلمدقاءمصودراظصقػقنيم..مسؾكمأنمؼؿؿمتؼلقؿماظؼضوؼومحلىمرؾقعيموضعماظصق
احؿقورقومأوم․ؾكمدؾقؾفمسؾكمذعيمإحدىماظؼضوؼوم.

صقػقوممم27ادؿؿرارمحؾسمأطـرمعـمم2016ورصدتمىـيمايرؼوتمبـؼوبيماظصقػقنيمحؿكمبداؼيمصدلاؼرم
قاجفيمعـفومتؿعؾؼمبوٌفـيم†الفمصدورمأحؽوممشقوبقيموأوظقيمبويؾسممع20ضضوؼومعؿـقسيمعومؼؼربمعـم

صقػقنيمظؾفـوؼوتمبلؾىممموردؿفؿمظعؿؾفؿمبلؾىمبالشوتمعـموزؼرماظعدلمم8صقػقنيمصقؿوممتمإحوظيمم7
مواظذيم ماظزغد مأد مػقعواٌلؿشور مؼقاصؾ مصازال ماظصقػقنيمواإلسالعقنيممكؼؿف ماظؾالشوتمضد تؼدؼؿ
اجملؾقدنيمأخرىمتؼدممبفوم..موبذظؽمؼصؾمسددماظصقػقنيممتوبالشم8حقٌم‧ريماظؿقؼقؼمحوظقومم

مصقػقو.مم42واٌفددؼـمبويؾسمإم

مرصدتماظؾفـيمصدورمأحؽوممبوظدلاءةمأومضر صقػقومخاللمسوممم17راتمبوظعػقموإخالءماظلؾقؾم‟ؼماطؿو
وذظؽم†الفمعـمتدخؾًماظـؼوبيمظالصراجمسـفؿمسؼىماظؼؾضمسؾقفؿمواحؿفوزػؿمعؾوذرةم..موتمطدمم2015

صقػقو،موػقمم36بؾغمم2015رصدمحؾلفؿم•ؿؿعنيمخاللمسومماظؾفـيمأنمأطدلمسددمظؾصقػقنيماظذؼـممتم
مضراراتماالصراجم‟ؼم ماظصقػقنيمرشؿمصدور ماظلؾطوتمماظؼؾضمسؾكمواحؿفوز مؼشرلمإمادؿؿرار عو

م مسوم معـ ماألول ماظشفر مغفوؼي موعع مظعؿؾفؿ. مؼـؾًممموردؿفؿ ماظذؼـ مضقدمم27ؼؾؼكمم2016آخرؼـ صقػقو
ماظشؽووىمعـمأوضوس مايؾسممزؾمتصوسد تـطؾؼممسؿـفؿمومزؾموسقدمملمتـػذمبوالصراجمواظعػق

زاظًمتراوحمعؽوغفومرشؿمصدورػومعـمجفوتمعوسؾقفؿمذروطماظعػقمواإلصراجماظصقلمواظشررلمظؽـفوموسقدم
مسؾقومبوظدوظي.

 أٗال : اىًسفُٞ٘ احلبييُ٘ ػيٚ اىرباءح أٗ اىؼف٘ اىؽئبقٜ

أثـوءمتغطقيمعظوػراتمرالبمم2013دؼلؿدلمم28مأدمولمزؼودةم%ذؾؽيمؼؼني$مومتماظؼؾضمسؾقفمؼقم 
جوععيماألزػر،موجفًمإظقفماتفوعوتماالغؿؿوءمظؿـظقؿمإرػوبلموتؽدؼرماظلؾؿماظعومموخرقمضوغقنماظؿظوػر.م

إبرؼؾماٌوضلمبدلاءتفم..م%موالمؼزالمم92ؼقعوممايؾسماالحؿقورلمصدرمحؽؿماجملؽؿيمؼقممم487وبعدم
أؼوممطوعؾيمسؾكمحؽؿماظدلاءةموػقمعومؼؽشػمم4بيماظؿؼرؼرمرشؿمعرورمأدمولمزؼودةم‣ؾقدومحؿكمطؿو

سـمرشؾيمماظؿـؽقؾمبفموتعلػمعـمجوغىماظقزارةممحؼفموسدمماحذلاعفومالحؽومماظؼضوءم..موؼطوظىم
 .موضعقاماظؿؼرؼرمبنخالءمدؾقؾمزؼودةمصقرًا

م مرورق مو ماظققم، مأخؾور ماظصقػلم„رؼدة مغوجلمحفوزي، ماظزعقؾنيمأد مرئقسمبراءة محـػل، اظطوػر
مأخؾورماألدبماظؿوبعيمٌمدليمأخؾورماظققم،معـماتفوعفؿومبـشرموطؿوبيمعؼولمجـللمخودشم هرؼرمجرؼدةم
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مظؿفؿقعم ماظطؾؾوت معـ مبوظعدؼد مغؼقؾفو مخالل ماظصقػقنيمعـ مغؼوبي متؼدعً مصؼد ماظشؽووى مشلذه وغؿقفي
ماظطؾىماظذيممتم مأوضوسفؿموػق اظصقػقنيماجملؾقدنيممدفـمواحدمحؿكمؼلفؾمرسوؼؿفؿموعؿوبعي

مغؼقىماظصقػقنيمايوظلم ق ممسفد معرة معـ مأطـر مرذقانودؼده ماظلوبؼمضقوء  . كمضالشموغؼقؾفو

ماظصقػقنيم مدؾقؾ مإلخالء ماٌكؿؾػي ماظطؾؾوتمىفوتماظدوظي معـ متؼدعًمبوظعدؼد مضد مطوغًماظـؼوبي طؿو
اجملؾقدنيمتـػقذامظقسقدماظرئقسم..مطؿومؾًماظـؼوبيمعلؽقظقيمايوظيماظصققيماٌؿدػقرةمظؾزعالءمذويم

مو ماظداخؾقي مظقزارة ماظصعؾي ماظصققي مػوغلمصالحمايوالت مظعالج مظؾقزارة ماظطؾؾوت معـ تؼدعًمبوظعدؼد
موؼقدػمذعؾون مراضل ماظدؼـممو•ديمحلنيمو‣لـ موحلوم ماظؼؾوغل موحلـ مجعػر موػشوم وذقطون

اظلقدممواسؾـًمادؿعدادػومظؿقؿؾمغػؼوتماظعالج،موسؼىم•ؿقسيمعـماٌطوظؾوتمواظػعوظقوتماالحؿفوجقيم
ؾقدنيموبعدمعطوظؾوتمعـماظـؼقىممتماالدؿفوبيمجزئقومظؾعضمدسًمإظقفوماظـؼوبيموىـيمايرؼوتموأدرماجمل

موا ماظزعالء مسالج معلؽقظقي مواظؾفـي موهؿؾماظـؼوبي مميرؾؾوتماظعالجم.. موتطوظىممضدتدػقر مظف ؼؿعرضقن
م. بوظؿقؼقؼمماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلو

 ٗثؽاءاد ٍٗؼف٘ ػٌْٖ(  -قُبٝب اىًسفٞني )زلج٘قُ٘ ٗزلزدؿُٗ 

معؿض معـمإحصوئقوت مسدد معع مبوظؿعوون مايرؼوت ماظصقػقنيماجملؾقدنيمدصعًمىـي مسدد محقل وربي
ماظصقػقنيم مأزلوء موحصر مععفو مظؾؿعوعؾ مواضقي مضقاسد مظقضع مشلو ماظشرؼؽي ماٌدغل ما:ؿؿع عـEؿوت

تػؼًماظؾفـيماٌشؽؾيمعـمىـيمايرؼوتموعـEؿوتما:ؿؿعماٌدغلمسؾكمأنمؼؿؿمرصدمااجملؾقدنيمو
غؼوبيماظصقػقنيماجملؾقدنيمععمتقضقحمرؾقعيماالتفوعوتماٌقجفيمماظؼضوؼوم..مطؿومضضوؼومقعمأسضوءم

مضضوؼوممموردلمعفـيماظصقوصيمعـمشرلماظـؼوبقنيمعـمخاللم•ؿقسيمعـم اتػؼًمسؾكمانمؼشؿؾماظرصد،
اٌعوؼرلمػلماسذلافمعمدليماظصقػلمبعؿؾفمععفوم%محقٌمانمبعضماظؿؼورؼرماٌؿداوظيمغشرتمأزلوءمظعددم

اٌؿفؿنيممخوغيم"صقػلمحر"متوبعمظؼـقاتمأومعقاضعمرشؿمسدمماسذلافمعمدلوتفؿمبفؿم..مطؿوممتمعـم
مودقؾيمإسالعقيمظقسمموإدارؼموضعمععقورمآخرموػقمرؾقعيمسؿؾماظصقػلمبوسؿؾورمإنمطؾمعـمميورسمسؿال

عـمسؿؾف،ممصقػقو،موإمنوماظصقػلمػقمعـمميورسماٌفـيمطؿوممتماسؿؿودمأرذقػماظصقػلمطقدقؾيمظؾؿقثؼ
حؿكموظقمملمتعذلفمودقؾؿفمبفموطونماٌعقورماألخرلمػقمرؾقعيماالتفوعوتمماظؼضقي،موسالضؿفومبوظـشرمخوصيم

نيمسودؼنيموزؼودةمسددمضضوؼوماظرأيمعـمشرلماتفوعوتماظـشرمٌقارـمزؾمتقدعماظـقوبيماظعوعيمظؿقجقفم



 

مإغفم«ايرؼيمظؾفدسون»الفمجـقي.موضوظًمصػقيمآم10إخالءمدؾقؾمروػرمبؽػوظيم متمترحقؾمسؾدم»،موضؿفو
مدؾقؾف معـمإجراءاتمإخالء ماظرـمظؼلؿماظؾدرذنيمظإلغؿفوء مإمأنمسؾدماظرـم«. وأذورتماظصػقي

م م مداخؾمأحدمعؼراتمأعـماظدوظيمبوىقزة،م5102اخؿطػمعـمأعوممعـزظفممصدلاؼر ،مومتمإخػوءهمضلرؼًو
 قمعومخرجمسؾدماظرـمظقمطدهموؼرويموضوئعمتعذؼىمتعرضمشلوم.وتعرضمظؾؿعذؼىموػ

مبؿفؿيمؾم ماظؼؾضمسؾقفموتعذؼؾفم،موودؼدمحؾلفمٌدةمضوربًماظعومم، ومروىمسؾداظرـمروػرمضصي
مطوعرلامخاللمحػؾمتقزؼعمجقائزماٌصقرماظصقػلمذقطونمواظذيمأضقؿمبوظؿعوونمععمىـيمايرؼوتم.م

مبـؼوبيمم-نماٌصرؼقم–سورػمسؾدماٌقمم موػقمسضق متماظؼؾضمسؾقفمعـماٌـقصقيممإبرؼؾماٌوضلم
اظصقػقني..مومتمإخالءمدؾقؾفمبؼرارمعـماجملؽؿيمبعدماحؿفوزهمألطـرمعـمأدؾقسنيموودؼدمحؾلفمعـم

 اظـقوبيم.

‣ؿدمسؾلمحلـم..مضررتم‣ؽؿيماظؿفؿعماًوعس،مإخالءمدؾقؾماظزعقؾم‣ؿدمسؾلمحلـ،مسضقمغؼوبيم
دؼلؿدلماٌوضلم..موذظؽمم14الفمجـقف،مؼقممآم5صقػلم„رؼدةماظـفورمبؽػوظيمعوظقيمضدرػوماظصقػقنيمواظ

مدؼلؿدلماٌوضل،م”محلـ“وطوغًمغقوبيمسلولماىقزة،مضدمضررتمحؾسمم.”سؼىمحلؾفمسومماحؿقورق′و
مألحؽومم مبوٌكوظػي ماإلخقان، مواالغضؿوممىؿوسي مطوذبي مأخؾور ماظؿقؼقؼوتماتفوعوتمبـشر حقٌمغلؾًمظف

 .اظؼوغقنمواظؿقرؼضمسؾكماىقشمواظشرري،مصضًؾومسـمتؾؼلممتقؼالتمأجـؾقي

م ماتفوم معلؿـداتمبشلن ماظعوعي، ماظـقوبي ماظصقػقني، ماظؿققؼالتماظؾـؽقيم”حلـ“ودؾؿًمغؼوبي مأن متمطد ،
،مومتمإرصوقم“عقضقعماالتفوممػلمأعقالمعردؾيمظفمعـمأذؼوئفممظقؾقومواظلعقدؼي،موأغفومظقلًممتقؼالتم

ممم.لؿـداتمبلوراقماظؿقؼقؼتؾؽماٌ ماظؼؾضمسؾكماظصقػلموزوجؿفمعـمعـزشلؿو وأظؼًمضقاتماألعـ،
،ممبـطؼيمأرضماظؾقاءمبوىقزة،مومتمإرالقمدراحمزوجؿف،مبقـؿوممتماحؿفوزهموضررتماظـقوبيمم2014دؼلؿدلم
م.حؾلف

مذعقىم م%م–صؾقلمابراػقؿ موػق معوؼق ممأول ممتماظؼؾضمسؾقف ماالٌوغقي مبـؼوبيمصقػلمبوظقطوظي سضق
م مبعد مدؾقؾف مومتمإخالء مادؿؿرمم7اظصقػقني$ مصؼد مدؾقؾف مإخالء مضرار مورشؿمصدور معـماظؼؾضمسؾقف ذفقر

أدوبقعمظقؿؿمإرالقمدراحفمبعدمتدخالتمودؼيمعـمغؼوبيماظصقػقنيمادؿؿرتمألؼومم..مم3‣ؿفزمألطـرمعـم
م مدؾقؾف، ماظصقػقنيماظذيمروظىمإخالء مايرؼوتمبـؼوبي مبقونمعـمىـي وضولماظؾقونمإنمادؿؿرارموصدور

موإخػوءمضلريمعؿعؿدموػق حؾلفمػقمسقدةمظؼراراتماالسؿؼولماظؿعلػلمعـمضؾؾماظقزارة،
 اٌلؽقظقيمسـمذظؽ.م

م3ممأدماظؼوسقدم..مومأسؾـمذؼقؼفماظصقػلم‣ؿقدماظؼوسقدمانمضقاتماألعـماظؼًماظؼؾضمسؾقفمصفرماظقق
عـمعـزظفمبوظؾقرلة..موطونمأدماظؼوسقدمضدممتماظؼؾضمسؾقفمضؾؾمذفقرمومتمإخالءمدؾقؾفمبعدمم2015عوؼقم

 
 
 

 

معـمضضوؼوم مومواحدة مغصمأدبلمماظصقوصي متؿعؾؼمبـشر ممأولمضضقي م% مبوظؼؿؾك. ظؾققوء.ووصػفؿ
 ايلؾيماظيتمسودتمظؾظفقرمعرةمأخرى$

ضؾؾمأنممؼصدرممحؽؿمعـماجملؽؿيمم4102غقصؿدلمم82ماظؼؾضمسؾقفممأدماٌـشوويماىوزؼً..مومت
 جـحمضؾققب..مظقؿؿمإخالءمدؾقؾفمبعدػومبػذلةمرقؼؾيم4102ظلـيمم50702بدلاءتفمماظؼضقيمرضؿم

مسػقمرئودلم$مطونمم-‣ؿدم‣ؿقدمصوضؾمصفؿلم ‣ؿدمصفؿلم%صقػلمبؼـوةماىزؼرةماالنؾقزؼي$م..م%
حصرماعـماظدوظيماظعؾقوماٌعروصيمإسالعقومبـم"خؾقيماٌورؼقت"مبؿؽقؼـمم2013ـيمظلم535عؿفؿومبوظؼضقيمرضؿم

خالفمحؼقؼؿفومسدلمضـوةماىزؼرةمظؿشقؼفمصقرةممكخؾقيماسالعقيمإرػوبقيمواصطـوعمعشوػدمعصقرةموبـفومسؾ
دؼلؿدلمم92اظؾالدموزلعؿفومأعومماظرأيماظعومماظدوظلماظؼوػرةمغقوبيمآعـماظدوظيماظعؾلمومتمإخالءمدؾقؾفمم

 ععمإسودةماظؿقؼقؼمماظؼضقيمثؿمصدرمضرارمرئودلمبوظعػقمسـفممسػقماظعقدم2013

عؿفؿومبوظؼضقيمرضؿممزؼي$م..م%مسػقمرئودلم$مطونبوػرم‣ؿدمادمغصرمشرابم%صقػلمبؼـوةماىزؼرةماالنؾقم
مم535 مبؿؽقؼم2013ظلـي ماٌورؼقت" م"خؾقي مبـ مإسالعقو ماٌعروصي ماظعؾقو ماظدوظي ماعـ ماسالعقيمحصر ـمخؾقي

إرػوبقيمواصطـوعمعشوػدمعصقرةموبـفومسؾلمخالفمحؼقؼؿفومسدلمضـوةماىزؼرةمظؿشقؼفمصقرةماظؾالدموزلعؿفوم
مدؾقؾفمم ماظعؾلمومتمإخالء مآعـماظدوظي مغقوبي ماظدوظلماظؼوػرة ماظرأيماظعوم ععمم2013دؼلؿدلمم29أعوم

 مسػقماظعقدمإسودةماظؿقؼقؼمماظؼضقي..مثؿمصدرمضرارمرئودلمبوظعػقمسـف

  : ثبّٞب : اىًسفُٞ٘ ادلطيٚ قجٞيٌٖ ػيٚ غٍخ قُبٝب

ؼقعومبؿفؿيماظؿقرؼضمم45متمإخالءمدؾقؾفمبعدمحؾلفماحؿقورقومأطـرمعـمم-اظققمماظلوبعمم-أدمعلعقدمم-1
مبوٌطرؼي م -4 سؾكماظعـػممعظوػراتماإلخقان ماىزؼرة مشردًمصقػلمادذلاظلمبؼـوة ضضقيمم–بقذل

ماٌورؼقتم مبذلحقؾماٌؿفؿنيمم-خؾقي مسؾكمضوغقنممتمإصداره مبـوء مإمبالده موترحقؾف مدؾقؾف متمإخالء
 . األجوغى

ماٌصرؼقنمومتماظؼؾضمسؾقفمم م-2 مصقػلم„رؼدة معصقر متغطقؿفمم2014غقصؿدلمم28اميـمصؼر أثـوء
ماذؿؾوطوتممبـطؼيماٌطرؼيموضدمأخؾلمدؾقؾفمسؾكمذعيماظؿقؼقؼوت

م- م مم بوظؾدرذنيمم2015/مم6/مم29سضقمغؼوبيماظصقػقنيممتماضؿقوممعـزظفمؼقممؼودرمدقدمأدمابقاظعالم
ذفقرموبعدمعؿوبعيمحوظؿفمعـمم3واحؿفوزهممبؽونمشرلمععؾقم.مومتمإخالءمدؾقؾفمبعدمودؼدمحؾلفمألطـرمعـم

اظشؽقنماظؼوغقغقيمظـؼوبيماظصقػقنيموىـيمايرؼوتمبوظـؼوبي

ماظصقػم- ماٌصقر مومتمإرالقمدراحفمعـمضلؿماظزعقؾمسؾدماظرـمسؾلمروػر، م لممبقضعمعصراوي،
،مبعدمأطـرمعـمدـيمعـماظؼؾضمسؾقف،موثالثيمأؼوممعـمضرارمإخالءمدؾقؾفمسؾكم2017ؼـوؼرمم19اظؾدرذني،مؼقمم

جـوؼوتماىقزةمبوظؿفؿعماًوعس،مضررتمضؾؾفو،مم22.موطوغًمدائرةم2015ؼـوؼرمم25خؾػقيمتغطقؿفمتظوػراتم
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مإغفم«ايرؼيمظؾفدسون»الفمجـقي.موضوظًمصػقيمآم10إخالءمدؾقؾمروػرمبؽػوظيم متمترحقؾمسؾدم»،موضؿفو
مدؾقؾف معـمإجراءاتمإخالء ماظرـمظؼلؿماظؾدرذنيمظإلغؿفوء مإمأنمسؾدماظرـم«. وأذورتماظصػقي

م م مداخؾمأحدمعؼراتمأعـماظدوظيمبوىقزة،م5102اخؿطػمعـمأعوممعـزظفممصدلاؼر ،مومتمإخػوءهمضلرؼًو
 قمعومخرجمسؾدماظرـمظقمطدهموؼرويموضوئعمتعذؼىمتعرضمشلوم.وتعرضمظؾؿعذؼىموػ

مبؿفؿيمؾم ماظؼؾضمسؾقفموتعذؼؾفم،موودؼدمحؾلفمٌدةمضوربًماظعومم، ومروىمسؾداظرـمروػرمضصي
مطوعرلامخاللمحػؾمتقزؼعمجقائزماٌصقرماظصقػلمذقطونمواظذيمأضقؿمبوظؿعوونمععمىـيمايرؼوتم.م

مبـؼوبيمم-نماٌصرؼقم–سورػمسؾدماٌقمم موػقمسضق متماظؼؾضمسؾقفمعـماٌـقصقيممإبرؼؾماٌوضلم
اظصقػقني..مومتمإخالءمدؾقؾفمبؼرارمعـماجملؽؿيمبعدماحؿفوزهمألطـرمعـمأدؾقسنيموودؼدمحؾلفمعـم

 اظـقوبيم.

‣ؿدمسؾلمحلـم..مضررتم‣ؽؿيماظؿفؿعماًوعس،مإخالءمدؾقؾماظزعقؾم‣ؿدمسؾلمحلـ،مسضقمغؼوبيم
دؼلؿدلماٌوضلم..موذظؽمم14الفمجـقف،مؼقممآم5صقػلم„رؼدةماظـفورمبؽػوظيمعوظقيمضدرػوماظصقػقنيمواظ

مدؼلؿدلماٌوضل،م”محلـ“وطوغًمغقوبيمسلولماىقزة،مضدمضررتمحؾسمم.”سؼىمحلؾفمسومماحؿقورق′و
مألحؽومم مبوٌكوظػي ماإلخقان، مواالغضؿوممىؿوسي مطوذبي مأخؾور ماظؿقؼقؼوتماتفوعوتمبـشر حقٌمغلؾًمظف

 .اظؼوغقنمواظؿقرؼضمسؾكماىقشمواظشرري،مصضًؾومسـمتؾؼلممتقؼالتمأجـؾقي

م ماتفوم معلؿـداتمبشلن ماظعوعي، ماظـقوبي ماظصقػقني، ماظؿققؼالتماظؾـؽقيم”حلـ“ودؾؿًمغؼوبي مأن متمطد ،
،مومتمإرصوقم“عقضقعماالتفوممػلمأعقالمعردؾيمظفمعـمأذؼوئفممظقؾقومواظلعقدؼي،موأغفومظقلًممتقؼالتم

ممم.لؿـداتمبلوراقماظؿقؼقؼتؾؽماٌ ماظؼؾضمسؾكماظصقػلموزوجؿفمعـمعـزشلؿو وأظؼًمضقاتماألعـ،
،ممبـطؼيمأرضماظؾقاءمبوىقزة،مومتمإرالقمدراحمزوجؿف،مبقـؿوممتماحؿفوزهموضررتماظـقوبيمم2014دؼلؿدلم
م.حؾلف

م3ممأدماظؼوسقدم..مومأسؾـمذؼقؼفماظصقػلم‣ؿقدماظؼوسقدمانمضقاتماألعـماظؼًماظؼؾضمسؾقفمصفرماظقق
عـمعـزظفمبوظؾقرلة..موطونمأدماظؼوسقدمضدممتماظؼؾضمسؾقفمضؾؾمذفقرمومتمإخالءمدؾقؾفمبعدمم2015عوؼقم
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صقػلمبوظقطوظيماالٌوغقيممتماظؼؾضمسؾقفممأولمعوؼقموػقم%سضقمبـؼوبيمم–صؾقلمابراػقؿمذعقىم

7اظصقػقني$مومتمإخالءمدؾقؾفمبعدم

م

ذفقرمعـماظؼؾضمسؾقفمورشؿمصدورمضرارمإخالءمدؾقؾفمصؼدمادؿؿرم

 
 

إرالقمدراحفمبعدمتدخالتمودؼيمعـمغؼوبيماظصقػقنيمادؿؿرتمألؼومم..ممأدوبقعمظقؿؿم3‣ؿفزمألطـرمعـم

وصدورمبقونمعـمىـيمايرؼوتمبـؼوبيماظصقػقنيماظذيمروظىمإخالءمدؾقؾف،موضولماظؾقونمإنمادؿؿرارم

حؾلفمػقمسقدةمظؼراراتماالسؿؼولماظؿعلػلمعـمضؾؾماظقزارة،موإخػوءمضلريمعؿعؿدموػق

اٌلؽقظقيمسـمذظؽ.م

 



 

مازدراءم مجرميي مارتؽوب مبؿفؿي ماىـح، مإم‣ؽؿي مغوسقت مصورؿي مأحوظً مزؼـى ماظلقدة مغقوبي طوغً
مإدال مذرؼعي معـ مواظلكرؼي ماظؿقاصؾماإلدالم معقضع مسؾك مشلو متدوؼـي مخالل معـ م"األضققي"، موػل عقي

ماالجؿؿوسلم"صقسمبقك".
م مشقوبل محؽؿ مسودظل م‣ؿد ماظصقػل مواٌـعؼدةمم3اٌصقر مزؼـى ماظلقدة مجـح م‣ؽؿي معـ دـقات

مبقؽؿيمجـقبماظؼوػرةمبزؼـفؿ،مالتفوعفمبـشرمأخؾورمطوذبيمواالغضؿوممىؿوسيمأدلًمسؾكمخالفماظؼوغقنم
اظصقػقنيماإلظؽذلوغقنيموذظؽمرشؿمتؼدؼؿمغؼوبيماظصقػقنيمأنماظؼؾضمسؾقفممتمخاللمممورديمػلمغؼوبيم

سؿؾفماٌؽؾػمبفمعـماىرؼدةموحضقرمممـؾماظـؼوبيمععف.موطوغًماألجفزةماألعـقيمأظؼًماظؼؾضمسؾقفمعـم
معـمضقوداتماإلخقان.م9أعوممعشرحيمزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم

دـقاتمعـم‣ؽؿيمجـحماظلقدةمزؼـىمواٌـعؼدةممبقؽؿيمجـقبمم3رؼػمأذرفمحؽؿمشقوبلماٌصقرمذ
ماظؼوغقن مخالف مأدلًمسؾك مىؿوسي مواالغضؿوم مطوذبي مأخؾور مبـشر مالتفوعف مبزؼـفؿ، غؼوبيممكػماظؼوػرة

مسؿؾفم ممتمخاللممموردي ماظؼؾضمسؾقف ماظصقػقنيمأن مغؼوبي متؼدؼؿ اظصقػقنيماألظؽذلوغقنيموذظؽمرشؿ
بفمعـماىرؼدةموحضقرمممـؾماظـؼوبيمععف.موطوغًماألجفزةماألعـقيمأظؼًماظؼؾضمسؾقفمعـمأعومماٌؽؾػم

 عـمضقوداتماإلخقانمأعوم.م9عشرحيمزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم

دـقاتمعـم‣ؽؿيمجـحماظلقدةمزؼـىمواٌـعؼدةممبقؽؿيمجـقبماظؼوػرةمم3ديم․ؿورمحؽؿمشقوبلم
مالتف ماظصقػقنيمبزؼـفؿ، مغؼوبي ماظؼوغقغفل مخالف مأدلًمسؾك مىؿوسي مواالغضؿوم مطوذبي مأخؾور مبـشر وعف

األظؽذلوغقنيموذظؽمرشؿمتؼدؼؿمغؼوبيماظصقػقنيمأنماظؼؾضمسؾقفممتمخاللمممورديمسؿؾفماٌؽؾػمبفمعـم
مزؼـفؿ معـمأعوممعشرحي مأظؼًماظؼؾضمسؾقف موطوغًماألجفزةماألعـقي ماىرؼدةموحضقرمممـؾماظـؼوبيمععف.

معـمضقوداتماإلخقانمأعوم.م9أثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم
حؽؿمشقوبلمبويؾسمدـؿنيمععماظشغؾمسؾكم‣ؿدمدعدمخطوبمعلؿشورماظؿقرؼرمصقتماألعيمم -1

م مصقتماألعي مرئقسمهرؼر ماألعي مسؾدمايؾقؿ موتغرؼؿ ماظزغد مأد مدىماٌلؿشور أظػمم20ضضقي
مجـقف،مم

جـقفمم500دـقاتموتغرميفمم10$مصودرمضدهمحؽؿمشقوبلمبويؾسم%مخورجمعصرم–‣ؿدماظؼدودلم -2
م.عـم‣ؽؿيمجـحماظدضكمبؿفؿيمغشرمأخؾورمطوذبي

ولمغصورم%خورجمعصرم$موصودرمضدهمحؽؿمشقوبلمبوٌمبدممشرصيمسؿؾقوتمرابعيم..موأردؾم -3
م2013ذؽقىمظـؼوبيماظصقػقنيممبغودرتفمظؾؾالدمبشؽؾمرؾقعلمعـمعطورماظؼوػرةمخاللمذفرمؼقظققم

  وضؾؾمأحداثمرابعيمبػذلةمرقؼؾي

 
 
 

 

مغؼوبماظصقػقنيممتم متدخالت موبعد مغؼوبي$.. مسضق م% مرذقان مغؼقىماظصقػقنيماظلوبؼمضقوء تدخؾمعـ
 إخالءمدؾقؾفم

ؿيمجـحمضصرماظـقؾماىزئقي،مضررتم‣ؽ”..ماٌصرؼيماألدؾقسقي“وجديمخوظدماٌصقرماظصقػلم„رؼدةم
بعدمذفرمعـمم5102أشلطسمم4بؿورؼخم”موجديمخوظد“م،مإخالءمدؾقؾم5102ظلـيمم0574ماظؼضقيمرضؿم

ماؼوممبعدػو.م6اظؼؾضمسؾقفموحؾلفموٌـفمزؾم‣ؿفزامٌدةم
م مم3طوغًمضقاتماألعـمأظؼًماظؼؾضمسؾكموجديمؼقمماىؿعي مأعومم2015ؼقظقق مبوظؿصقؼر مضقوعف مأثـوء م،

م مهرؼوتماألعـمعلفد ماظققممينيموروود ماظـقؾمسرضماظصقػلمىؾلي مضصر موأجؾًمغقوبي معؽرم، سؿر
م.اظقرين،مووجفًمظفمتفؿيماالغضؿوممىؿوسيمإرػوبقيمأدلًمسؾكمخالفماظؼوغقن

دؾؿؿدلمبعدمذفرؼـمعـمحؾلفماحؿقورقومسؼىمم1اٌصقرماظصقػلم‣ؿدمسودظلمومتمإخالءمدؾقؾفمبؿورؼخم
عـمضقوداتماإلخقانمم9شرحيمزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيماظؼؾضمسؾقفمعـمأعوممع

ماظصقػقنيم مغؼوبي مػل ماظؼوغقن مخالف مسؾك مأدلً مىؿوسي مواالغضؿوم مطوذبي مأخؾور مبـشر ماتفوعف ومت
ماظـؼوبيم مممـؾ موحضقر ماظصقػل مظعؿؾف ممموردؿف مؼـؾً معو ماظصقػقني مغؼوبي متؼدؼؿ مورشؿ اإلظؽذلوغقني.

مدـقاتم3ءماىؿقع،مبعدػومبـالثيمذفقرمبصدورمحؽؿمشقوبلم‟ؾلفمظؾؿقؼقؼوتمصقجل
مبؿورؼخم ماظصقػلمذرؼػمأذرفمحؽؿمشقوبلمومتمإخالءمدؾقؾف دؾؿؿدلمبعدمذفرؼـمعـمحؾلفمم1اٌصقر

مزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم معـمأعوممعشرحي مسؼىماظؼؾضمسؾقف عـمم9احؿقورقو
ـشرمأخؾورمطوذبيمواالغضؿوممىؿوسيمأدلًمسؾكمخالفماظؼوغقنمػلمغؼوبيمضقوداتماإلخقانمومتماتفوعفمب

مؼـؾًممموردؿفمظعؿؾفماظصقػلموحضقرمممـؾم مورشؿمتؼدؼؿمغؼوبيماظصقػقنيمعو اظصقػقنيماإلظؽذلوغقني.
مدـقاتم3اظـؼوبيمظؾؿقؼقؼوتمصقجلءماىؿقع،مبعدػومبـالثيمذفقرمبصدورمحؽؿمشقوبلم‟ؾلفم

دؾؿؿدلمبعدمذفرؼـمعـمحؾلفماحؿقورقومسؼىمم1رمومتمإخالءمدؾقؾفمبؿورؼخماٌصقرماظصقػلمديم․ؿو
عـمضقوداتماإلخقانمم9اظؼؾضمسؾقفمعـمأعوممعشرحيمزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم

ماظصقػقنيم مغؼوبي مػل ماظؼوغقن مخالف مسؾك مأدلً مىؿوسي مواالغضؿوم مطوذبي مأخؾور مبـشر ماتفوعف ومت
مورش ماظـؼوبيماإلظؽذلوغقني. مممـؾ موحضقر ماظصقػل مظعؿؾف ممموردؿف مؼـؾً معو ماظصقػقني مغؼوبي متؼدؼؿ ؿ

 دـقاتم3ظؾؿقؼقؼوتمصقجلءماىؿقع،مبعدػومبـالثيمذفقرمبصدورمحؽؿمشقوبلم‟ؾلفم

 اىًسفُٞ٘ اىًبظؼ َعٌٕ أزنبً زُ٘ؼٝخ ٗغٞبثٞخ ثبحلجف يف قُبٝب رزؼيق ثبىْهؽ 

أظػمجـقف،معـم‣ؽؿيمجـحمم20دـقاتموشراعيمم3ؾسماظصقػقيمصورؿيمغوسقتم..موصودرمضدػومحؽؿمبوي
مظؾؿقؽؿيم ماظؼضقي موإحوظي ماإلدالعل، ماظدؼـ مازدراء مبؿفؿي مزؼـفؿ، م‣وطؿ ممبفؿع ماٌـعؼدة اًؾقػي،

م. اٌكؿصي
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مازدراءم مجرميي مارتؽوب مبؿفؿي ماىـح، مإم‣ؽؿي مغوسقت مصورؿي مأحوظً مزؼـى ماظلقدة مغقوبي طوغً
مإدال مذرؼعي معـ مواظلكرؼي ماظؿقاصؾماإلدالم معقضع مسؾك مشلو متدوؼـي مخالل معـ م"األضققي"، موػل عقي

ماالجؿؿوسلم"صقسمبقك".
م مشقوبل محؽؿ مسودظل م‣ؿد ماظصقػل مواٌـعؼدةمم3اٌصقر مزؼـى ماظلقدة مجـح م‣ؽؿي معـ دـقات

مبقؽؿيمجـقبماظؼوػرةمبزؼـفؿ،مالتفوعفمبـشرمأخؾورمطوذبيمواالغضؿوممىؿوسيمأدلًمسؾكمخالفماظؼوغقنم
اظصقػقنيماإلظؽذلوغقنيموذظؽمرشؿمتؼدؼؿمغؼوبيماظصقػقنيمأنماظؼؾضمسؾقفممتمخاللمممورديمػلمغؼوبيم

سؿؾفماٌؽؾػمبفمعـماىرؼدةموحضقرمممـؾماظـؼوبيمععف.موطوغًماألجفزةماألعـقيمأظؼًماظؼؾضمسؾقفمعـم
معـمضقوداتماإلخقان.م9أعوممعشرحيمزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم

دـقاتمعـم‣ؽؿيمجـحماظلقدةمزؼـىمواٌـعؼدةممبقؽؿيمجـقبمم3رؼػمأذرفمحؽؿمشقوبلماٌصقرمذ
ماظؼوغقن مخالف مأدلًمسؾك مىؿوسي مواالغضؿوم مطوذبي مأخؾور مبـشر مالتفوعف مبزؼـفؿ، غؼوبيممكػماظؼوػرة

مسؿؾفم ممتمخاللممموردي ماظؼؾضمسؾقف ماظصقػقنيمأن مغؼوبي متؼدؼؿ اظصقػقنيماألظؽذلوغقنيموذظؽمرشؿ
بفمعـماىرؼدةموحضقرمممـؾماظـؼوبيمععف.موطوغًماألجفزةماألعـقيمأظؼًماظؼؾضمسؾقفمعـمأعومماٌؽؾػم

 عـمضقوداتماإلخقانمأعوم.م9عشرحيمزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم

دـقاتمعـم‣ؽؿيمجـحماظلقدةمزؼـىمواٌـعؼدةممبقؽؿيمجـقبماظؼوػرةمم3ديم․ؿورمحؽؿمشقوبلم
مالتف ماظصقػقنيمبزؼـفؿ، مغؼوبي ماظؼوغقغفل مخالف مأدلًمسؾك مىؿوسي مواالغضؿوم مطوذبي مأخؾور مبـشر وعف

األظؽذلوغقنيموذظؽمرشؿمتؼدؼؿمغؼوبيماظصقػقنيمأنماظؼؾضمسؾقفممتمخاللمممورديمسؿؾفماٌؽؾػمبفمعـم
مزؼـفؿ معـمأعوممعشرحي مأظؼًماظؼؾضمسؾقف موطوغًماألجفزةماألعـقي ماىرؼدةموحضقرمممـؾماظـؼوبيمععف.

معـمضقوداتماإلخقانمأعوم.م9أثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم
حؽؿمشقوبلمبويؾسمدـؿنيمععماظشغؾمسؾكم‣ؿدمدعدمخطوبمعلؿشورماظؿقرؼرمصقتماألعيمم -1

م مصقتماألعي مرئقسمهرؼر ماألعي مسؾدمايؾقؿ موتغرؼؿ ماظزغد مأد مدىماٌلؿشور أظػمم20ضضقي
مجـقف،مم

جـقفمم500دـقاتموتغرميفمم10$مصودرمضدهمحؽؿمشقوبلمبويؾسم%مخورجمعصرم–‣ؿدماظؼدودلم -2
م.عـم‣ؽؿيمجـحماظدضكمبؿفؿيمغشرمأخؾورمطوذبي

ولمغصورم%خورجمعصرم$موصودرمضدهمحؽؿمشقوبلمبوٌمبدممشرصيمسؿؾقوتمرابعيم..موأردؾم -3
م2013ذؽقىمظـؼوبيماظصقػقنيممبغودرتفمظؾؾالدمبشؽؾمرؾقعلمعـمعطورماظؼوػرةمخاللمذفرمؼقظققم

  وضؾؾمأحداثمرابعيمبػذلةمرقؼؾي
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مغؼوبماظصقػقنيممتم متدخالت موبعد مغؼوبي$.. مسضق م% مرذقان مغؼقىماظصقػقنيماظلوبؼمضقوء تدخؾمعـ
 إخالءمدؾقؾفم

ؿيمجـحمضصرماظـقؾماىزئقي،مضررتم‣ؽ”..ماٌصرؼيماألدؾقسقي“وجديمخوظدماٌصقرماظصقػلم„رؼدةم
بعدمذفرمعـمم5102أشلطسمم4بؿورؼخم”موجديمخوظد“م،مإخالءمدؾقؾم5102ظلـيمم0574ماظؼضقيمرضؿم

ماؼوممبعدػو.م6اظؼؾضمسؾقفموحؾلفموٌـفمزؾم‣ؿفزامٌدةم
م مم3طوغًمضقاتماألعـمأظؼًماظؼؾضمسؾكموجديمؼقمماىؿعي مأعومم2015ؼقظقق مبوظؿصقؼر مضقوعف مأثـوء م،

م مهرؼوتماألعـمعلفد ماظققممينيموروود ماظـقؾمسرضماظصقػلمىؾلي مضصر موأجؾًمغقوبي معؽرم، سؿر
م.اظقرين،مووجفًمظفمتفؿيماالغضؿوممىؿوسيمإرػوبقيمأدلًمسؾكمخالفماظؼوغقن

دؾؿؿدلمبعدمذفرؼـمعـمحؾلفماحؿقورقومسؼىمم1اٌصقرماظصقػلم‣ؿدمسودظلمومتمإخالءمدؾقؾفمبؿورؼخم
عـمضقوداتماإلخقانمم9شرحيمزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيماظؼؾضمسؾقفمعـمأعوممع

ماظصقػقنيم مغؼوبي مػل ماظؼوغقن مخالف مسؾك مأدلً مىؿوسي مواالغضؿوم مطوذبي مأخؾور مبـشر ماتفوعف ومت
ماظـؼوبيم مممـؾ موحضقر ماظصقػل مظعؿؾف ممموردؿف مؼـؾً معو ماظصقػقني مغؼوبي متؼدؼؿ مورشؿ اإلظؽذلوغقني.

مدـقاتم3ءماىؿقع،مبعدػومبـالثيمذفقرمبصدورمحؽؿمشقوبلم‟ؾلفمظؾؿقؼقؼوتمصقجل
مبؿورؼخم ماظصقػلمذرؼػمأذرفمحؽؿمشقوبلمومتمإخالءمدؾقؾف دؾؿؿدلمبعدمذفرؼـمعـمحؾلفمم1اٌصقر

مزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم معـمأعوممعشرحي مسؼىماظؼؾضمسؾقف عـمم9احؿقورقو
ـشرمأخؾورمطوذبيمواالغضؿوممىؿوسيمأدلًمسؾكمخالفماظؼوغقنمػلمغؼوبيمضقوداتماإلخقانمومتماتفوعفمب

مؼـؾًممموردؿفمظعؿؾفماظصقػلموحضقرمممـؾم مورشؿمتؼدؼؿمغؼوبيماظصقػقنيمعو اظصقػقنيماإلظؽذلوغقني.
مدـقاتم3اظـؼوبيمظؾؿقؼقؼوتمصقجلءماىؿقع،مبعدػومبـالثيمذفقرمبصدورمحؽؿمشقوبلم‟ؾلفم

دؾؿؿدلمبعدمذفرؼـمعـمحؾلفماحؿقورقومسؼىمم1رمومتمإخالءمدؾقؾفمبؿورؼخماٌصقرماظصقػلمديم․ؿو
عـمضقوداتماإلخقانمم9اظؼؾضمسؾقفمعـمأعوممعشرحيمزؼـفؿمأثـوءمممورديمسؿؾفممتغطقيمحودثمتصػقيم

ماظصقػقنيم مغؼوبي مػل ماظؼوغقن مخالف مسؾك مأدلً مىؿوسي مواالغضؿوم مطوذبي مأخؾور مبـشر ماتفوعف ومت
مورش ماظـؼوبيماإلظؽذلوغقني. مممـؾ موحضقر ماظصقػل مظعؿؾف ممموردؿف مؼـؾً معو ماظصقػقني مغؼوبي متؼدؼؿ ؿ

 دـقاتم3ظؾؿقؼقؼوتمصقجلءماىؿقع،مبعدػومبـالثيمذفقرمبصدورمحؽؿمشقوبلم‟ؾلفم

 اىًسفُٞ٘ اىًبظؼ َعٌٕ أزنبً زُ٘ؼٝخ ٗغٞبثٞخ ثبحلجف يف قُبٝب رزؼيق ثبىْهؽ 

أظػمجـقف،معـم‣ؽؿيمجـحمم20دـقاتموشراعيمم3ؾسماظصقػقيمصورؿيمغوسقتم..موصودرمضدػومحؽؿمبوي
مظؾؿقؽؿيم ماظؼضقي موإحوظي ماإلدالعل، ماظدؼـ مازدراء مبؿفؿي مزؼـفؿ، م‣وطؿ ممبفؿع ماٌـعؼدة اًؾقػي،

م. اٌكؿصي



 

ــوعم ــويؾسمســـ ــؿمبـــ ــورسمحؽـــ ـــيمومم5102نيممعـــ ــفمإمدـــ ــؿؿم‡ػقػـــ ــؾمانمؼـــ ــفقرمم3ضؾـــ ذـــ
معوؼقماٌوضلم13م

مم2015ؼقغقــــــقممم17‣ؿــــــدمصــــــوبرماظؾطــــــوويم..مصــــــقػلمأخؾــــــورماظقــــــقممم‣ؿفــــــزمعـــــــذمم -2
اؼـــــوممعــــــمم5ومتماظؼـــــؾضمسؾقـــــفمعــــــمعـزظـــــفموزـــــؾم․ؿػقـــــومالؼـــــوممظقصـــــدرمضـــــرارمبعـــــدممم

م   اظـقوبيم‟ؾلفماحؿقورقومسؾكمذعيماظؼضقي
ــعدمم -3 ــطػلمدـــ ــقدمعصـــ ــقممممم‣ؿـــ ـــمؼـــ ــزمعـــ ــورم‣ؿفـــ ــدةماظـفـــ ــقػلم„رؼـــ م23/10/2015صـــ

ــؿمممممم ــقيمرضــ ــيماظؼضــ ــلمذعــ ــفمسؾــ ــدنموممتمحؾلــ ــلمظـــ ــػرهماظــ ــوءمدــ ـــيمم730اثـــ ــرمم2015ظلــ حصــ
ماعـمدوظيموؼؿؿماظؿفدؼدمظف

ــورلممممم  -4 ــزماحؿقـــ ــديم‣ؿفـــ ــيمعـــ ــقسمعمدلـــ ــقػقني،مورئـــ ــيماظصـــ ــقمغؼوبـــ ــرمسضـــ ــوممجعػـــ ػشـــ
م.  5102أطؿقبرمم12حصرماعـمدوظيمعـذم5102ظلـيم027ماظؼضقيمرضؿم

ــومممممممم -5 ــزماحؿقورقــــ ــرؼيم‣ؿفــــ ــقػقنيماٌصــــ ــيماظصــــ ــقمغؼوبــــ ــقدمسضــــ ــدؼـماظلــــ ــومماظــــ حلــــ
م. 2015أطؿقبرمم22حصرماعـمدوظيمعـذمؼقمم2015ظلـيم720اظؼضقيمرضؿم

م3جرؼــــــدةماظقــــــقمماظلــــــوبعمأصــــــدرتم‣ؽؿــــــيماظـــــــؼضمممم-ػــــــوغلمصــــــالحماظــــــدؼـم -6
دؼلــــؿدلماٌوضــــلمحؽؿفـــــومبــــؾطالنمايؽـــــؿمسؾقــــفمبوٌمبــــدممشرصـــــيمسؿؾقــــوتمرابعـــــيممممممم

ووجفــــًمظــــفمتفــــؿم%اذاســــيمأخؾــــورموبقوغــــوتممممممم2013ظلـــــيمم317اىـوؼــــوتمرضــــؿممم‣ؽؿــــي
وإذــــوسوتمطوذبــــيمحـــــقلماألوضــــوعماظداخؾقـــــيمظؾــــؾالدمســــدلمذـــــؾؽيماٌعؾقعــــوتماظدوظقـــــيممممممم
ــؼقطمضؿؾــــكممممممممم ــقحكمبلــ ــقرمطوذبــــيمتــ ــوػدموصــ ــوئقي$.مواظذلوؼــــٍمٌشــ ــقاتماظػضــ ــضماظؼـــ وبعــ
ــوئعوتمطوذممم ــورموذـــ ــوعفؿ،موبـــــٌمأخؾـــ ــراءمصـــــضماسؿصـــ ــيموجرحـــــكمعــــــماٌعؿصـــــؿنيمجـــ بـــ

ــوظؾالدمواظؿقــــرؼضممممممممم ــقلماألوضــــوعمبــ ــورجمحــ ــوممبوظــــداخؾمواًــ ــورةماظــــرأيماظعــ ــقرمإلثــ وصــ
ــوماٌلــــــــؾقيمواظشــــــــرريموادــــــــؿكدامماٌقاضــــــــعممم ــيموضقاتفــــــ ــوتماظدوظــــــ ضــــــــدمعمدلــــــ

م  .غؿؿوءمىؿوسيمإرػوبقيم‣ظقرةاإلظؽذلوغقيمطقدقؾيمظؾؿقاصؾمواال
ــؾسمممممممم -7 ــوعنيممايـــ ــذلةمســـ ــووزمصـــ ــدموـــ ــقنمضـــ ــقيمؼؽـــ ـــؼضمماظؼضـــ ــؿماظـــ ــدورمحؽـــ وبصـــ

محؿقورلماٌؼررةمضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفدؼدمحؾلفاال
ــؾقعمم    ــدمدــ ــوقمسربقــــيمممم-أــ ــدةمآصــ ــومبــــؾطالنمممممم–جرؼــ ـــؼضمحؽؿفــ ــيماظــ ــدرتم‣ؽؿــ أصــ

ايؽـــــؿمسؾقـــــفمبوٌمبـــــدممضضـــــقيمشرصـــــيمسؿؾقـــــوتمرابعـــــي..موسؿـــــؾمدـــــؾقعممعـصـــــىممم

 
 
 

 

 يسفُٞ٘ زلبىُ٘ ىيدْبٝبد ثكجت ٗؾٝؽ اىؼعه 
 ػشوممؼقغسمرئقسمهرؼرمبقابيماألػرامماإلظقؽذلوغقي  -1

 أدمسؾداظعظقؿمسوعرماظصقػلمبؾقابيماألػرامماألظؽذلوغقيممم -2

 ولمدؾطونمرئقسمهرؼرمجرؼدةماٌصرؼقن،م -3

 رؼدةماٌصرؼقنمإميونم قكمإبراػقؿمبدويماظصقػقيممجم -4

 سؾدمايؾقؿمضـدؼؾمرئقسمهرؼرمجرؼدةمصقتماألعي -5

 ‣ؿدمدعدمخطوبماجملررممصقتماألعيم -6

م6وأعرمضوضلماظؿقؼقؼماٌـؿدبمعـمرئقسم‣ؽؿيمادؿؽـوفماظؼوػرة،ماٌلؿشورمصؿقلماظؾققعل،مؼقمم
مارتؽوبمجرائؿمغشرموغشرم2017ؼـوؼرم مبؿفؿي م،إم‣ؽؿيماىـوؼوت، مبنحوظؿفؿمقعو أخؾورمطوذبيمم،

مماظؼضقيم مبف مواظؿشفرل معصر، مضضوة مظـودي مرئودؿف مإبون ماظزغد، مأد ماٌلؿشور ماظعدل، موزؼر ضد
ماٌعروصيمإسالعقومبؼضقيمصلودمبقعمأرضمغوديمضضوةمبقردعقدم.

ملوبؼؿفمرئقسمهرؼرماىؿفقرؼيماظػولمسؾدماظرحقؿمبصم -7
 بوىؿفقرؼيماظصقػلمسؿرانمصػقتم -8

مودىماظؼضوئقيماظلؾطيمإػوغيمبؿفؿيم2012مسوممعـذمتؼدميفممتمبالغمخؾػقيمسؾكمبـوءمإحوظؿفؿوموجوءت
ماظؼضوةمغوديمرئوديمتقظقفمأثـوءماظزغدمأدماٌلؿشورموضذف ماظؼوػرةمادؿؽـوفم‣ؽؿيموحددت.
ممبقؽؿيماٌـعؼدةمجـوؼوتم22ماظدائرةمأعومماظؼضقيمماجملوطؿيمظؾدءماٌؼؾؾمعورسم14مجؾلي
م.اظددقضكمدعقدم‣ؿقدمبرئوديمدقي،بوظعؾوماظؼوػرةمسلول

  ُ ) يبظؼ َعٌٕ أزنبً أٗ زلج٘قُ٘ ػيٚ غٍخ اىقُبٝب(٘أػُبء اىْقبثخ احملج٘ق

ــدؼؾممم  -1 ــدمماظؾــ ــعؾونم‣ؿــ ــػمذــ ــيمممممم–ؼقدــ ـــيموثالثــ ــويؾسمدــ ــوئلمبــ ــؿمغفــ ــدهمحؽــ ــودرمضــ صــ
ذـــــفقرمماظؼضـــــقيماٌعروصـــــيمإسالعقـــــومبؼضـــــقيمضلـــــؿماظرعـــــؾمواظـــــيتممتمهرؼؽفـــــوموضـــــًمم

ــؾؿنيم ــفمممممحؽــــــؿماإلخــــــقانماٌلــــ ــؿفمظعؿؾــــ ــوءممموردــــ ــػمأثـــــ %مومتماظؼــــــؾضمسؾــــــكمؼقدــــ
ــيممم اظصـــــقػلموتغطقؿـــــفمظؾؿظـــــوػراتماٌضـــــودةمىؿوســـــيماالخـــــقانموتقجقـــــفمتفـــــؿم‣ووظـــ
ضؾــــىمغظــــوممايؽــــؿموضؿفــــومواالسؿــــداءمسؾــــكمضــــؾوطماظؼلــــؿمرشــــؿموجــــقدهممعفؿــــيممممممممممم
ــدهممممممم ــدرمضــ ــفقرموؼصــ ــؾمذــ ــقيمضؾــ ــؽماظؼضــ ــؿؿمهرؼــ ــوم،مظقــ ــؾقؾفموضؿفــ ــالءمدــ ــقػقيم$مومتمإخــ صــ
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ــوعم ــويؾسمســـ ــؿمبـــ ــورسمحؽـــ ـــيمومم5102نيممعـــ ــفمإمدـــ ــؿؿم‡ػقػـــ ــؾمانمؼـــ ــفقرمم3ضؾـــ ذـــ
معوؼقماٌوضلم13م

مم2015ؼقغقــــــقممم17‣ؿــــــدمصــــــوبرماظؾطــــــوويم..مصــــــقػلمأخؾــــــورماظقــــــقممم‣ؿفــــــزمعـــــــذمم -2
اؼـــــوممعــــــمم5ومتماظؼـــــؾضمسؾقـــــفمعــــــمعـزظـــــفموزـــــؾم․ؿػقـــــومالؼـــــوممظقصـــــدرمضـــــرارمبعـــــدممم

م   اظـقوبيم‟ؾلفماحؿقورقومسؾكمذعيماظؼضقي
ــعدمم -3 ــطػلمدـــ ــقدمعصـــ ــقممممم‣ؿـــ ـــمؼـــ ــزمعـــ ــورم‣ؿفـــ ــدةماظـفـــ ــقػلم„رؼـــ م23/10/2015صـــ

ــؿمممممم ــقيمرضــ ــيماظؼضــ ــلمذعــ ــفمسؾــ ــدنموممتمحؾلــ ــلمظـــ ــػرهماظــ ــوءمدــ ـــيمم730اثـــ ــرمم2015ظلــ حصــ
ماعـمدوظيموؼؿؿماظؿفدؼدمظف

ــورلممممم  -4 ــزماحؿقـــ ــديم‣ؿفـــ ــيمعـــ ــقسمعمدلـــ ــقػقني،مورئـــ ــيماظصـــ ــقمغؼوبـــ ــرمسضـــ ــوممجعػـــ ػشـــ
م.  5102أطؿقبرمم12حصرماعـمدوظيمعـذم5102ظلـيم027ماظؼضقيمرضؿم

ــومممممممم -5 ــزماحؿقورقــــ ــرؼيم‣ؿفــــ ــقػقنيماٌصــــ ــيماظصــــ ــقمغؼوبــــ ــقدمسضــــ ــدؼـماظلــــ ــومماظــــ حلــــ
م. 2015أطؿقبرمم22حصرماعـمدوظيمعـذمؼقمم2015ظلـيم720اظؼضقيمرضؿم

م3جرؼــــــدةماظقــــــقمماظلــــــوبعمأصــــــدرتم‣ؽؿــــــيماظـــــــؼضمممم-ػــــــوغلمصــــــالحماظــــــدؼـم -6
دؼلــــؿدلماٌوضــــلمحؽؿفـــــومبــــؾطالنمايؽـــــؿمسؾقــــفمبوٌمبــــدممشرصـــــيمسؿؾقــــوتمرابعـــــيممممممم

ووجفــــًمظــــفمتفــــؿم%اذاســــيمأخؾــــورموبقوغــــوتممممممم2013ظلـــــيمم317اىـوؼــــوتمرضــــؿممم‣ؽؿــــي
وإذــــوسوتمطوذبــــيمحـــــقلماألوضــــوعماظداخؾقـــــيمظؾــــؾالدمســــدلمذـــــؾؽيماٌعؾقعــــوتماظدوظقـــــيممممممم
ــؼقطمضؿؾــــكممممممممم ــقحكمبلــ ــقرمطوذبــــيمتــ ــوػدموصــ ــوئقي$.مواظذلوؼــــٍمٌشــ ــقاتماظػضــ ــضماظؼـــ وبعــ
ــوئعوتمطوذممم ــورموذـــ ــوعفؿ،موبـــــٌمأخؾـــ ــراءمصـــــضماسؿصـــ ــيموجرحـــــكمعــــــماٌعؿصـــــؿنيمجـــ بـــ

ــوظؾالدمواظؿقــــرؼضممممممممم ــقلماألوضــــوعمبــ ــورجمحــ ــوممبوظــــداخؾمواًــ ــورةماظــــرأيماظعــ ــقرمإلثــ وصــ
ــوماٌلــــــــؾقيمواظشــــــــرريموادــــــــؿكدامماٌقاضــــــــعممم ــيموضقاتفــــــ ــوتماظدوظــــــ ضــــــــدمعمدلــــــ

م  .غؿؿوءمىؿوسيمإرػوبقيم‣ظقرةاإلظؽذلوغقيمطقدقؾيمظؾؿقاصؾمواال
ــؾسمممممممم -7 ــوعنيممايـــ ــذلةمســـ ــووزمصـــ ــدموـــ ــقنمضـــ ــقيمؼؽـــ ـــؼضمماظؼضـــ ــؿماظـــ ــدورمحؽـــ وبصـــ

محؿقورلماٌؼررةمضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفدؼدمحؾلفاال
ــؾقعمم    ــدمدــ ــوقمسربقــــيمممم-أــ ــدةمآصــ ــومبــــؾطالنمممممم–جرؼــ ـــؼضمحؽؿفــ ــيماظــ ــدرتم‣ؽؿــ أصــ

ايؽـــــؿمسؾقـــــفمبوٌمبـــــدممضضـــــقيمشرصـــــيمسؿؾقـــــوتمرابعـــــي..موسؿـــــؾمدـــــؾقعممعـصـــــىممم
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واظؼـــــــوغقنمواالسؿـــــــداءمسؾـــــــكمايرؼـــــــيماظشكصـــــــقيمظؾؿـــــــقارـموشرلػـــــــومعــــــــمايرؼـــــــوتمم
واظددـــــــؿقرمواظؼـــــــوغقن،مواإلضـــــــرارمبوظقحـــــــدةماظقرـقـــــــيمواظلـــــــالمماالجؿؿـــــــوسل،موإذاســـــــيمم

ــممممم قلماألوضــــــوعماظداخؾقــــــيمظؾــــــؾالدمممأخؾــــــورموبقوغــــــوتموإذــــــوسوتمطوذبــــــيمماًــــــورجمحــــ
ــلغفممممم ــدمبوذــــرمبــــذظؽمغشــــوطمعـــــمذــ ــيمواسؿؾورػــــو،موضــ ــعوفمػقؾــــيماظدوظــ واظــــذيمعـــــمذــــلغفمإضــ
اإلضــــــرارمبوٌصــــــوحلماظؼقعقــــــيمظؾــــــؾالدموذظــــــؽمطقغــــــفمعصــــــرؼ′و،موإذاســــــيمأخؾــــــورموبقوغــــــوتممم

م”.وإذوسوتمماظداخؾمعـمذلغفومتؽدؼرماألعـمواظلؾؿماظعوم

عـــــؿفؿم%بوظؿكـــــوبرمعـــــعمـــــوس$مم–وقمسربقـــــيمجرؼـــــدةمآصـــــم-إبـــــراػقؿمخؾقـــــؾماظـــــدراويم
و‣ؾقسماحؿقورقومسؾكمذعيماظؼضقيمعـذمأطـرمعـمسوعني

ــؾالد،مممممممم ــورجماظــ ــيمخــ ــوتمأجـؾقــ ــوتموجفــ ــعمعـظؿــ ــوبرمعــ ــرائؿماظؿكــ ــوبمجــ ــفمارتؽــ ــيمظــ ــؿفؿماٌقجفــ اظــ
وإصشـــــوءمأدـــــرارماألعــــــماظؼـــــقعل،مواظؿـلـــــقؼمعـــــعمتـظقؿـــــوتمجفودؼـــــيمداخـــــؾمعصـــــرموخورجفـــــو،مم

م.قيمداخؾماألراضلماٌصرؼيبغقيماإلسدادمظعؿؾقوتمإرػوب

ــنيمم- ــدمحلـــــ ــعىمم-•ـــــــديمأـــــ ــدةماظشـــــ ــيمممم–جرؼـــــ ــؿوممىؿوســـــ ــقيماالغضـــــ ــؿفؿممضضـــــ عـــــ
ــكممممممم ــومسؾـــ ــقسماحؿقورقـــ ــػم%م‣ؾـــ ــكماظعــــ ــرؼضمسؾـــ ــرسقيمواظؿقـــ ــؿماظشـــ ــوظػمدســـ ــلمهـــ ــقرةمػـــ ‣ظـــ

م$2014ؼقظققم1ذعيماظؼضقيمعـذم

م6سؾقفممم%وطقؾمىـيماظـؼوصيمواإلسالمممبفؾسماظشعىماظلوبؼ$مومتماظؼؾضم-‣لـمراضلم
ؼقظققمم3مضضقيمضطعمررؼؼمضؾققبمووجفًمظفمتفؿماظؿقرؼضمسؾكماظعـػمصكمعيمم2013دؾؿؿدلم

وحشدمأغصورماإلخقانماٌؿفؿنيمبوالسؿداءمسؾكمضوبطمضقاتماألعـماٌرطزىم"ذرؼػم قك"م
.آخرؼـم4وإصوبؿفمبطؾؼمغورىمو

ؼعموغوئىمرئقسمهرؼرمجرؼدةمسؾدماظرـم‣ؿدمسؾدماظرـممصقػلمبوظشرطيماظؼقعقيمظؾؿقز-15
واحؿفوزهموؼؿؿماظؿفدؼدمظفمم2015/مم11/مم14اٌصرؼقنممممتماضؿقوممعـزظفمبوظؼـوررماًرلؼيمصفرمؼقمم

م. احؿقورقو

 

 
 
 

 

ــيمواظعداظــــــيمماٌؿقــــــدثماإل ــوةماالضصــــــكممم-سالعــــــلميــــــزبمايرؼــــ %عــــــدؼرمعؽؿــــــىمضـــــ
احؿقورقـــــــومحؿـــــــكممووزـــــــؾم‣ؾقدـــــــم3102/40/01ػرة$.ومتماظؼـــــــؾضمسؾقـــــــفممبوظؼـــــــو

ــؿمم ــدورمايؽــ ــربمممممم–صــ ــفـماظعؼــ ــاللمدــ ــوتمخــ ـــماالغؿفوطــ ــدمعــ ـــماظعدؼــ ــؾقعمعــ ــوغلمدــ وؼعــ
ذدؼدمايراديموصؾًمٌـعماظزؼورةمسـف

اظــــــؿفؿماٌقجفــــــيمظــــــفم%اذاســــــيمأخؾــــــورموبقوغــــــوتموإذــــــوسوتمطوذبــــــيمحــــــقلماألوضــــــوعمم -9
ــوتممم ــؾؽيماٌعؾقعــــ ــدلمذــــ ــؾالدمســــ ــيمظؾــــ ــوئقي.ممممماظداخؾقــــ ــقاتماظػضــــ ــضماظؼـــــ ــيموبعــــ اظدوظقــــ

واظذلوؼــــٍمٌشــــوػدموصـــــقرمطوذبــــيمتـــــقحكمبلــــؼقطمضؿؾــــكموجرحـــــكمعـــــماٌعؿصـــــؿنيممممممم
جــــراءمصــــضماسؿصــــوعفؿم،موبــــٌمأخؾــــورموذــــوئعوتمطوذبــــيموصــــقرمإلثــــورةماظــــرأيماظعــــومممممممممممم
بوظـــــداخؾمواًــــــورجمحــــــقلماألوضــــــوعمبــــــوظؾالدمواظؿقــــــرؼضمضــــــدمعمدلــــــوتماظدوظــــــيمم

ــؿكداممم ــؾقيمواظشــــــرريموادــــ ــوماٌلــــ ــؾمموضقاتفــــ ــقؾيمظؾؿقاصــــ ــيمطقدــــ اٌقاضــــــعماإلظؽذلوغقــــ
م.واالغؿؿوءمىؿوسيمإرػوبقيم‣ظقرة

ــووزمممممم-10 ــدموــ ــقنمضــ ــقيمؼؽــ ـــؼضمماظؼضــ ــؿماظــ ــدورمحؽــ ــؾسممموبصــ ــوعنيممايــ ســ
ماالحؿقورلماٌؼررةمضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفدؼدمحؾلف

ــوغلمم  ـــمحلـــــينماظؼؾـــ ــيمم–حلـــ ــدةماظؽراعـــ ــؾطالممم–جرؼـــ ـــؼضمبـــ ــيماظـــ ــًم‣ؽؿـــ نمحؽؿـــ
ــمممممم ــقدهم‣ؾقدــ ــؿموجــ ــيمرشــ ــوتمرابعــ ــيمسؿؾقــ ــوممشرصــ ــدمشقوبقــ ــفمبوٌمبــ ــؿمسؾقــ ــومموايؽــ احؿقورقــ

ــؿممم ــيماظؼضـــــقيم%رضـــ ــقمزسؾـــــؾمسؾـــــكمذعـــ ـــيمم817مدـــــفـمأبـــ ــيمم2015ظلـــ ممحصـــــرمأعــــــمدوظـــ
م.. سؾقو$ماٌعروصيمإسالعقومبوظؿكوبرمععماظدامنورك

وأظؼــــًمضــــقاتمعـــــمضطــــوعماألعـــــماظــــقرينماظؼــــؾضمسؾــــكمضؾــــوغلموػــــقمصــــقػلمؼعؿــــؾمممممممممممم
ــؿمممم„رؼـــــدة ــيمتفـــ ــفماظـقوبـــ ــًمظـــ ــرؼي،مووجفـــ ــيماظـوصـــ ــوبرمم“اظؽراعـــ ــيماظؿكـــ ــذلاكممجرميـــ االذـــ

ــرمممممم ــزمعصــ ــرارممبرطــ ــلنمذظــــؽماإلضــ ـــمذــ ــونمعــ ــي،موطــ ــيمأجـؾقــ ــؾقيمدوظــ ـــمؼعؿؾــــقنمٌصــ ــعمعــ عــ
ــوبمممم ــفمارتؽـــــ ــرضمعــــــ ــوئل ماظغـــــ ــوق مجــــــ ــذلاكمماتػـــــ ــودي،مواالذـــــ ــلمواالضؿصـــــ اظدبؾقعودـــــ

مواالغضــــــؿوممإ،مجرميــــــيم‣ووظــــــيمتغــــــقرلمددــــــؿقرماظدوظــــــيموغظوعفــــــوماىؿفــــــقريمبــــــوظؼقةم
ــومماظددــــؿقرمممممممممم ــؾمأحؽــ ــدسقةمظؿعطقــ ــوماظــ ــوغقنماظغــــرضمعـفــ ــالفماظؼــ ــكمخــ ــًمسؾــ ــيمأدلــ وســ
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واظؼـــــــوغقنمواالسؿـــــــداءمسؾـــــــكمايرؼـــــــيماظشكصـــــــقيمظؾؿـــــــقارـموشرلػـــــــومعــــــــمايرؼـــــــوتمم
واظددـــــــؿقرمواظؼـــــــوغقن،مواإلضـــــــرارمبوظقحـــــــدةماظقرـقـــــــيمواظلـــــــالمماالجؿؿـــــــوسل،موإذاســـــــيمم

ــممممم قلماألوضــــــوعماظداخؾقــــــيمظؾــــــؾالدمممأخؾــــــورموبقوغــــــوتموإذــــــوسوتمطوذبــــــيمماًــــــورجمحــــ
ــلغفممممم ــدمبوذــــرمبــــذظؽمغشــــوطمعـــــمذــ ــيمواسؿؾورػــــو،موضــ ــعوفمػقؾــــيماظدوظــ واظــــذيمعـــــمذــــلغفمإضــ
اإلضــــــرارمبوٌصــــــوحلماظؼقعقــــــيمظؾــــــؾالدموذظــــــؽمطقغــــــفمعصــــــرؼ′و،موإذاســــــيمأخؾــــــورموبقوغــــــوتممم

م”.وإذوسوتمماظداخؾمعـمذلغفومتؽدؼرماألعـمواظلؾؿماظعوم

عـــــؿفؿم%بوظؿكـــــوبرمعـــــعمـــــوس$مم–وقمسربقـــــيمجرؼـــــدةمآصـــــم-إبـــــراػقؿمخؾقـــــؾماظـــــدراويم
و‣ؾقسماحؿقورقومسؾكمذعيماظؼضقيمعـذمأطـرمعـمسوعني

ــؾالد،مممممممم ــورجماظــ ــيمخــ ــوتمأجـؾقــ ــوتموجفــ ــعمعـظؿــ ــوبرمعــ ــرائؿماظؿكــ ــوبمجــ ــفمارتؽــ ــيمظــ ــؿفؿماٌقجفــ اظــ
وإصشـــــوءمأدـــــرارماألعــــــماظؼـــــقعل،مواظؿـلـــــقؼمعـــــعمتـظقؿـــــوتمجفودؼـــــيمداخـــــؾمعصـــــرموخورجفـــــو،مم

م.قيمداخؾماألراضلماٌصرؼيبغقيماإلسدادمظعؿؾقوتمإرػوب

ــنيمم- ــدمحلـــــ ــعىمم-•ـــــــديمأـــــ ــدةماظشـــــ ــيمممم–جرؼـــــ ــؿوممىؿوســـــ ــقيماالغضـــــ ــؿفؿممضضـــــ عـــــ
ــكممممممم ــومسؾـــ ــقسماحؿقورقـــ ــػم%م‣ؾـــ ــكماظعــــ ــرؼضمسؾـــ ــرسقيمواظؿقـــ ــؿماظشـــ ــوظػمدســـ ــلمهـــ ــقرةمػـــ ‣ظـــ

م$2014ؼقظققم1ذعيماظؼضقيمعـذم

م6سؾقفممم%وطقؾمىـيماظـؼوصيمواإلسالمممبفؾسماظشعىماظلوبؼ$مومتماظؼؾضم-‣لـمراضلم
ؼقظققمم3مضضقيمضطعمررؼؼمضؾققبمووجفًمظفمتفؿماظؿقرؼضمسؾكماظعـػمصكمعيمم2013دؾؿؿدلم

وحشدمأغصورماإلخقانماٌؿفؿنيمبوالسؿداءمسؾكمضوبطمضقاتماألعـماٌرطزىم"ذرؼػم قك"م
.آخرؼـم4وإصوبؿفمبطؾؼمغورىمو

ؼعموغوئىمرئقسمهرؼرمجرؼدةمسؾدماظرـم‣ؿدمسؾدماظرـممصقػلمبوظشرطيماظؼقعقيمظؾؿقز-15
واحؿفوزهموؼؿؿماظؿفدؼدمظفمم2015/مم11/مم14اٌصرؼقنممممتماضؿقوممعـزظفمبوظؼـوررماًرلؼيمصفرمؼقمم

م. احؿقورقو
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ؿؿؾؽوتمواذاسيمؿارػوبقيمعلؾقيموعدػومبوالدؾقيمواظذخوئرمواذوسيماظػقضلمو‡رؼىمسؿديمظؾ
بقوغوتمطوذبي

زمصذلةمسوعنيممايؾسماالحؿقورلماٌؼررةموبصدورمحؽؿماظـؼضمماظؼضقيمؼؽقنمضدمووو -5
مضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفدؼدمحؾلف

‣ؿدماظعودظلمعذؼعمبؼـوةما•ودمضضقيمحؽؿًم‣ؽؿيماظـؼضمبؾطالنمايؽؿمسؾقفمبوٌمبدمم -6
ادؿؼؾولمبعدماتفوعفمبنذاسيمأخؾورموبقوغوتمم–"شرصيمسؿؾقوتمرابعي"مومتمإؼداسفمدفـمررهم

ذبيمماًورجمحقلماألوضوعماظداخؾقيمظؾؾالد،مبلنمبـقامسدلمذؾؽيماٌعؾقعوتموإذوسوتمطو
اظدوظقيموبعضماظؼـقاتماظػضوئقيمعؼورعمصقدؼقموصقر′اموأخؾور′امطوذبي،محقوزةمأجفزةماتصوالتم
الدؾؽقيم%مػوتػلمثرؼومومأجفزةمبٌمإردولموادؿؼؾولم$مدونمايصقلمسؾكمتصرؼحمبذظؽمعـم

دقسموادارةمومتقؼؾموسيمارػوبقيملوت”.لوسمبوألعـماظؼقعليمبغرضماٌاىفوتماٌكؿص
ؿؿؾؽوتمواذاسيمبقوغوتمؿعلؾقيموعدػومبوالدؾقيمواظذخوئرمواذوسيماظػقضلمو‡رؼىمسؿديمظؾ

مطوذبي
وبصدورمحؽؿماظـؼضمماظؼضقيمؼؽقنمضدموووزمصذلةمسوعنيممايؾسماالحؿقورلماٌؼررةم -7

مؼدمحؾلفضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفد
ثـوءمتغطقؿفمظقاضعيمأممتماظؼؾضمسؾقفم2015عورسمم21سؾدماظرـمسؾدماظلالمم%عقضعمطرعقز$م -8

ماشلوغقصقؾموم”مصقزيمععوذ“إحراقمغؼطيمذرريمبوإلدؽـدرؼي،ماتفؿؿفماظـقوبيم‟رقمغؼطيمذرريم
محقوزةمعؿػفراتمومضؾىمغظوممايؽؿ

عوؼقم%اظؼضقيمرضؿمم17اىؾليماظؼودعيمم2014ؼـوؼرمم25أدمصمادم%عقضعمطرعقز$معؼؾقضمسؾقفمعـذم  
ؼـوؼرمم52جـوؼوتمعـؿزة$مصقػلممبقضعمطرعقزماألخؾور،متماظؼؾضمسؾقفممم2014ظلـيمم29446
،أثـوءمأداءمسؿؾفماظصقػلممبـطؼيمدقديمبشر،مووجفًمإظقفماتفوعوتماالغؿؿوءمىؿوسيم2014

ؿؿؾؽوتماظعوعيمواًوصيمتفدفمظؿعطقؾماظعؿؾمبلحؽومماظؼوغقن،موضطعماظطرؼؼ،موإتالفماٌ
.وتؽدؼرماظلؾؿماظعوم

ضوعًموزارةماظداخؾقيمبضؾطفمواحضورهم2015أبرؼؾمم11حلنيمسؾدمايؾقؿم%جرؼدةماظددؿقر$م -10
ؼقعًوم15بعدمؾيمحقلماظؿعذؼىمغشرتفومجرؼدتفمومتماظؿقؼقؼمععمرئقسماظؿقرؼرمحقشلومومتمحؾلفم

 
 
 

 

 اىًسفُٞ٘ غري اىْقبثٞني ) يبظؼ َعٌٕ أزنبً أٗ زلج٘قُ٘ ػيٚ غٍخ اىقُبٝب(

م41يممتماظؼؾضمسؾقفمم‣ؿقدمأبقمزؼدم%ذقطون$معرادؾمحرمععموطوظيمدميقتؽسماالنؾقزؼ  
أثـوءماظؿؼورفمصقرًامظػضمرابعيممذورعماظطرلانممبققطمرابعيماظعدوؼي.مومتعرضمم2013أشلطسم

"ذقطون"مبعدماظؼؾضمسؾقفمظؾضربمواالسؿداءمماظصوظيماٌغطوةممإدؿودماظؼوػرةمحقٌممتم
عؿقاصؾيمحؿكمبعدمغؼؾفمادؿؾؼوئفمظؼذلةمعـماظقضً،موبعدػومادؿؿرماالسؿداءمسؾقفمٌدةمثالثيمأؼومم

ظلفـم"أبقمزسؾؾ".موجفًمظؾصقػلمتفؿماظؿظوػرمبدونمترخقص،ماظؼؿؾ،ماظشروعمماظؼؿؾ،م
حقوزةمدالحموعػرضعوتموعقظقتقف،متعطقؾماظعؿؾمبوظددؿقر،موتؽدؼرماظلؾؿماظعوم.مووصؾًمصذلةم

. ؼقعومعؿفووز′امصذلةمايؾسماالحؿقورلم870حؾلفماحؿقورقومحؿكماظققممألطـرمعـم

دو‣لمسؾدماهللمعدؼرمتـػقذيمبشؾؽيمرصدماالخؾورؼيمحؽؿًم‣ؽؿيماظـؼضمبؾطالنمايؽؿم  -2
م713جـوؼوتماظعفقزةمورضؿمم4102ظلـيمم0122سؾقفمبوٌمبدممضضقيم"شرصيمسؿؾقوتمرابعي"مرضؿم

سؼىمصضماسؿصوممرابعيمم4102أشلطسمم41أعـمدوظيمسؾقو..مومتماظؼؾضمسؾقفممم2014ظلـيم
ادؿؼؾولمبعدمم–اطفممشرصيمسؿؾقوتمرابعيموػقم‣ؾقسممدفـمررهمواظـفضيمبؿفؿيماذذل

إداغؿفمبؿفؿمتلدقسموادارةمومتقؼؾموسيمارػوبقيمعلؾقيموعدػومبوالدؾقيمواظذخوئرمواذوسيم
م..ؿؾؽوتمواذاسيمبقوغوتمطوذبيؿاظػقضلمو‡رؼىمسؿديمظؾؿ

االحؿقورلماٌؼررةموبصدورمحؽؿماظـؼضمماظؼضقيمؼؽقنمضدموووزمصذلةمسوعنيممايؾسم -3
مضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفدؼدمحؾلف

سؾدماهللماظػكراغلمسضقمعمدسمم-سؾدماهللماظػكراغلمسؾدماهللمادم‣ؿدمازلوسقؾماظػكراغلم 
م713بشؾؽيمحؽؿًم‣ؽؿيماظـؼضمبؾطالنمايؽؿمسؾقفمبوٌمبدمم"شرصيمسؿؾقوتمرابعي"مرضؿم

سؾقفمبؿفؿمإذاسيممؿادؿؼؾولمبعدمايؽم–اسفممدفـمررهمأعـمدوظيمسؾقومومتمإؼدم2014ظلـيم
أخؾورموبقوغوتموإذوسوتمطوذبيمماًورجمحقلماألوضوعماظداخؾقيمظؾؾالد،مبلنمبـقامسدلمذؾؽيم
اٌعؾقعوتماظدوظقيموبعضماظؼـقاتماظػضوئقيمعؼورعمصقدؼقموصقر′اموأخؾور′امطوذبي،محقوزةمأجفزةم

فزةمبٌمإردولموادؿؼؾولم$مدونمايصقلمسؾكمتصرؼحماتصوالتمالدؾؽقيم%مػوتػلمثرؼومومأج
وتلدقسموادارةمومتقؼؾموسيم”.مبذظؽمعـماىفوتماٌكؿصيمبغرضماٌلوسمبوألعـماظؼقعل
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ؿؿؾؽوتمواذاسيمؿارػوبقيمعلؾقيموعدػومبوالدؾقيمواظذخوئرمواذوسيماظػقضلمو‡رؼىمسؿديمظؾ
بقوغوتمطوذبي

زمصذلةمسوعنيممايؾسماالحؿقورلماٌؼررةموبصدورمحؽؿماظـؼضمماظؼضقيمؼؽقنمضدمووو -5
مضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفدؼدمحؾلف

‣ؿدماظعودظلمعذؼعمبؼـوةما•ودمضضقيمحؽؿًم‣ؽؿيماظـؼضمبؾطالنمايؽؿمسؾقفمبوٌمبدمم -6
ادؿؼؾولمبعدماتفوعفمبنذاسيمأخؾورموبقوغوتمم–"شرصيمسؿؾقوتمرابعي"مومتمإؼداسفمدفـمررهم

ذبيمماًورجمحقلماألوضوعماظداخؾقيمظؾؾالد،مبلنمبـقامسدلمذؾؽيماٌعؾقعوتموإذوسوتمطو
اظدوظقيموبعضماظؼـقاتماظػضوئقيمعؼورعمصقدؼقموصقر′اموأخؾور′امطوذبي،محقوزةمأجفزةماتصوالتم
الدؾؽقيم%مػوتػلمثرؼومومأجفزةمبٌمإردولموادؿؼؾولم$مدونمايصقلمسؾكمتصرؼحمبذظؽمعـم

دقسموادارةمومتقؼؾموسيمارػوبقيملوت”.لوسمبوألعـماظؼقعليمبغرضماٌاىفوتماٌكؿص
ؿؿؾؽوتمواذاسيمبقوغوتمؿعلؾقيموعدػومبوالدؾقيمواظذخوئرمواذوسيماظػقضلمو‡رؼىمسؿديمظؾ

مطوذبي
وبصدورمحؽؿماظـؼضمماظؼضقيمؼؽقنمضدموووزمصذلةمسوعنيممايؾسماالحؿقورلماٌؼررةم -7

مؼدمحؾلفضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفد
ثـوءمتغطقؿفمظقاضعيمأممتماظؼؾضمسؾقفم2015عورسمم21سؾدماظرـمسؾدماظلالمم%عقضعمطرعقز$م -8

ماشلوغقصقؾموم”مصقزيمععوذ“إحراقمغؼطيمذرريمبوإلدؽـدرؼي،ماتفؿؿفماظـقوبيم‟رقمغؼطيمذرريم
محقوزةمعؿػفراتمومضؾىمغظوممايؽؿ

عوؼقم%اظؼضقيمرضؿمم17اىؾليماظؼودعيمم2014ؼـوؼرمم25أدمصمادم%عقضعمطرعقز$معؼؾقضمسؾقفمعـذم  
ؼـوؼرمم52جـوؼوتمعـؿزة$مصقػلممبقضعمطرعقزماألخؾور،متماظؼؾضمسؾقفممم2014ظلـيمم29446
،أثـوءمأداءمسؿؾفماظصقػلممبـطؼيمدقديمبشر،مووجفًمإظقفماتفوعوتماالغؿؿوءمىؿوسيم2014

ؿؿؾؽوتماظعوعيمواًوصيمتفدفمظؿعطقؾماظعؿؾمبلحؽومماظؼوغقن،موضطعماظطرؼؼ،موإتالفماٌ
.وتؽدؼرماظلؾؿماظعوم

ضوعًموزارةماظداخؾقيمبضؾطفمواحضورهم2015أبرؼؾمم11حلنيمسؾدمايؾقؿم%جرؼدةماظددؿقر$م -10
ؼقعًوم15بعدمؾيمحقلماظؿعذؼىمغشرتفومجرؼدتفمومتماظؿقؼقؼمععمرئقسماظؿقرؼرمحقشلومومتمحؾلفم
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 اىًسفُٞ٘ غري اىْقبثٞني ) يبظؼ َعٌٕ أزنبً أٗ زلج٘قُ٘ ػيٚ غٍخ اىقُبٝب(

م41يممتماظؼؾضمسؾقفمم‣ؿقدمأبقمزؼدم%ذقطون$معرادؾمحرمععموطوظيمدميقتؽسماالنؾقزؼ  
أثـوءماظؿؼورفمصقرًامظػضمرابعيممذورعماظطرلانممبققطمرابعيماظعدوؼي.مومتعرضمم2013أشلطسم

"ذقطون"مبعدماظؼؾضمسؾقفمظؾضربمواالسؿداءمماظصوظيماٌغطوةممإدؿودماظؼوػرةمحقٌممتم
عؿقاصؾيمحؿكمبعدمغؼؾفمادؿؾؼوئفمظؼذلةمعـماظقضً،موبعدػومادؿؿرماالسؿداءمسؾقفمٌدةمثالثيمأؼومم

ظلفـم"أبقمزسؾؾ".موجفًمظؾصقػلمتفؿماظؿظوػرمبدونمترخقص،ماظؼؿؾ،ماظشروعمماظؼؿؾ،م
حقوزةمدالحموعػرضعوتموعقظقتقف،متعطقؾماظعؿؾمبوظددؿقر،موتؽدؼرماظلؾؿماظعوم.مووصؾًمصذلةم

. ؼقعومعؿفووز′امصذلةمايؾسماالحؿقورلم870حؾلفماحؿقورقومحؿكماظققممألطـرمعـم

دو‣لمسؾدماهللمعدؼرمتـػقذيمبشؾؽيمرصدماالخؾورؼيمحؽؿًم‣ؽؿيماظـؼضمبؾطالنمايؽؿم  -2
م713جـوؼوتماظعفقزةمورضؿمم4102ظلـيمم0122سؾقفمبوٌمبدممضضقيم"شرصيمسؿؾقوتمرابعي"مرضؿم

سؼىمصضماسؿصوممرابعيمم4102أشلطسمم41أعـمدوظيمسؾقو..مومتماظؼؾضمسؾقفممم2014ظلـيم
ادؿؼؾولمبعدمم–اطفممشرصيمسؿؾقوتمرابعيموػقم‣ؾقسممدفـمررهمواظـفضيمبؿفؿيماذذل

إداغؿفمبؿفؿمتلدقسموادارةمومتقؼؾموسيمارػوبقيمعلؾقيموعدػومبوالدؾقيمواظذخوئرمواذوسيم
م..ؿؾؽوتمواذاسيمبقوغوتمطوذبيؿاظػقضلمو‡رؼىمسؿديمظؾؿ

االحؿقورلماٌؼررةموبصدورمحؽؿماظـؼضمماظؼضقيمؼؽقنمضدموووزمصذلةمسوعنيممايؾسم -3
مضوغقغومدونمصدورمضرارمعـماجملؽؿيمبؿفدؼدمحؾلف

سؾدماهللماظػكراغلمسضقمعمدسمم-سؾدماهللماظػكراغلمسؾدماهللمادم‣ؿدمازلوسقؾماظػكراغلم 
م713بشؾؽيمحؽؿًم‣ؽؿيماظـؼضمبؾطالنمايؽؿمسؾقفمبوٌمبدمم"شرصيمسؿؾقوتمرابعي"مرضؿم

سؾقفمبؿفؿمإذاسيممؿادؿؼؾولمبعدمايؽم–اسفممدفـمررهمأعـمدوظيمسؾقومومتمإؼدم2014ظلـيم
أخؾورموبقوغوتموإذوسوتمطوذبيمماًورجمحقلماألوضوعماظداخؾقيمظؾؾالد،مبلنمبـقامسدلمذؾؽيم
اٌعؾقعوتماظدوظقيموبعضماظؼـقاتماظػضوئقيمعؼورعمصقدؼقموصقر′اموأخؾور′امطوذبي،محقوزةمأجفزةم

فزةمبٌمإردولموادؿؼؾولم$مدونمايصقلمسؾكمتصرؼحماتصوالتمالدؾؽقيم%مػوتػلمثرؼومومأج
وتلدقسموادارةمومتقؼؾموسيم”.مبذظؽمعـماىفوتماٌكؿصيمبغرضماٌلوسمبوألعـماظؼقعل



 

عـمم2016دؼلؿدلماٌوضلمم31أدمبققعلماظصقػلم„رؼدةمدردذيمومتماظؼؾضمسؾقفمم
 عـزظفمبؽػرماظشقخمخاللمزؼورتفمألدرتف

 اىيدْخ  خبّت ٍِ ّهبْبد   

07/7/5107 
مسؿؾم مخطي ماظصقػقنيماٌفؿؿنيمبويرؼوتمإسداد مودسقة مإظقفو مسـمصؿحمبوبماالغضؿوم أسؾـًماظؾفـي
اظؾفـيمصكماٌرحؾيماظؼودعيموادؿـًماظؾفـيمدـيمجدؼدةمعـمخاللمسؿؾمذراطيمععمعـظؿوتما:ؿؿعم

شلومدورمطؾرلممعؿوبعيمماٌدغلموػقمعوممتمععمدًمعـظؿوتم•ؿؿعمعدغلمتفؿؿمبلوضوعماظصقػقنيمطون
وصقػققنمضدمم ضضوؼوماظصقػقنيمورصدماالغؿفوطوتم‟ؼفؿموػلماظشؾؽيماظعربقيمٌعؾقعوتمحؼققماالغلون

ماإلغلون اظؿعذؼى موحؼقق مظؾدميؼرارقي مايؼ مظؾقؼققموايرؼوت وعرطز ماٌصرؼي وعمدليم واٌػقضقي
ميحرؼيماظػؽرمواظؿعؾرلمواٌرطزماٌصريمظدردوتماظلقودوتماظعوع

00/7/5107 

مبصددم موأسؾـًمأغفو مبقونمحقلماألحؽومم‟ؼماظزعالءمصكمضضقيم"شرصيمسؿؾقوتمرابعي" أصدرتماظؾفـي
تشؽقؾمىـيمضوغقغقيمظدراديماوضوعمقعماظزعالءم%مغؼوبقنيموشرلمغؼوبقنيم$ماظذؼـمصدرتم‟ؼفؿمأحؽومم

منيماظؾًماظـفوئكمصكماظؼضقي.صكمضضقيمشرصيمسؿؾقوتمرابعيمودراديماظلؾؾماظؼوغقغقيمإلرالقمدراحفؿمي
07/7/5107 

مبقوغ ماىدؼدموضررتماظؾفـيمتصعقدمؾيماٌطوظؾيماحقلمموأصدرتماظؾفـي ماألولمبعدمتشؽقؾفو جؿؿوسفو
بوإلصراجمسـماظزعالءماجملؾقدنيموهلـمأوضوسفؿ،موغوضشًماألحؽومماظصودرةمصكمضضقيمشرصيمسؿؾقوتم

مدؿؼقممبوظؿصدىمظؽؾماالغؿفوطوت مدؿعؿؾمسؾكمإصدارممرابعيموأغفو مأغفو ماظصقػققنمطؿو اظؿكمؼؿعرضمشلو
مصكماظؿصدىمظؼضوؼوم مدؿقاصؾمعلرلتفو مأغفو موأطدتماظؾفـي مبوالغؿفوطوتماظؿكمؼؿعرضقنمشلو، مدورؼي تؼورؼر
ماجملؾقدنيم ماظزعالء مضضوؼو ماظؾفـي مغوضشً مطؿو مسوم، مبشؽؾ موايرؼوت مخوص مبشؽؾ ماظصقوصي حرؼي

م$مىونمغقسقيمتعؿؾمعـمخالشلوموػك5ـًماظؾفـيمتشؽقؾم%واظشفداءموأوضوعمذوؼفؿم،مطؿومأسؾ
م-1 مواظؿقثقؼ ماظرصد مم-2ىـي م ماظؼوغقغقي ماٌؿوبعي مم-3ىـي مواظؿقاصؾ ماإلسالم ماٌؿوبعيمم-4ىـي ىـي

مواالدؿؿوع
مدورىمألسضوئفومم-5 ماجؿؿوع ماتػؼًمسؾكمسؼد مطؿو مغؼقىماظصقػقني، موادؿشورؼنيمبرسوؼي مخدلاء ىـي

جؿؿوعم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيموم‣ؿدمسؾدماظؼدوسمرئقسمطؾمذفر،موحضرماالاظـالثوءماألولمعـم
ماظـؼوصقي،م مرئقسماظؾفـي مطوعؾ م‣ؿقد ماظـؼوبي، مسوم مدؽرترل ماظرحقؿ مسؾد مول ماظلوبؼ، مايرؼوت ىـي
إضوصيمإمسددمعـمأسضوءماىؿعقيماظعؿقعقي،مواظصقػقنيماظشؾونمشرلماظـؼوبقني،مو•ؿقسيمعـماجملوعنيم

مقضقني.ايؼ

 
 
 

 

ظداخؾقيمبقوغومأعـقومضوظًمصقفمإغفمعؿفؿممسؾكمذعيماظؿقؼقؼممضضوؼومعؿـقسي..موأصدرتموزارةما
م.،3102سدةمدقابؼموحصؾمسؾكمحؽؿمشقوبلمضدهمبوظلفـماٌشددمصودرمم

‣ؿدمسؾلمصالحماجملررمواٌصقرم„رؼدةماظشعىماىدؼدموضضًم‣ؽؿيمعدؼـيمغصرم  
عورسماٌوضلمسؾكمايؽؿمم81دـقاتمععماظـػوذمسؾكمماالدؿؽـوفماٌؼدممبؿورؼخمم3‟ؾلفم

دـقاتمبؿفؿيتماظؿظوػرمبدونمترخقصمواظؿقرؼضمسؾكماظعـػموحقوزةمطوعرلام5لوبؼم‟ؾلفماظ
وزفرممدؾؿؿدلمم2014سؿرمسؾدماٌؼصقدمأغسمعقضعمعصرماظعربقيم..م‣ؾقسمعـذمإبرؼؾم -12

بعدمتؼدميفمظؾـقوبيمبؿفؿيماظؿظوػرمومتمحؾلفماحؿقورقومومتمتدلئؿفمعـفومبعدمذظؽم..مصضاًلمسـمصدورم
ضدهممضضقيمآخريمبوظلفـماٌمبدمبؿفؿمحرقمدقورةمذرري..م..موؼؿؿماآلنمإسودةمحؽؿمشقوبلم

م. ‣وطؿؿفمماظؼضقي

 .

سوممػقمعرادؾمضـوةماىزؼرةموجرؼدةمايرؼيمواظعداظيموضـوةمم28سؾدماظرـمذوػنيم -14
بعدمتقجقفمتفؿمإظقفمتؿعؾؼمبوظؿقرؼضمم4102إبرؼؾمم7بوظلقؼس،ممتمإظؼوءماظؼؾضمسؾقفممم25عصرم

دـقاتم،مم3صدرمضدهمحؽؿمبويؾسمم4102اظعـػ،مومؼقغققمسؾلماظعـػمواإلذذلاكممأسؿولم
دـقاتمم3وضضوؼومجدؼدةمصدرمضدهممأحدػومحؽؿمبوظلفـممىطؿوممتمتقجقفمإظقفمتفؿمآخر

أعومممىبؿفؿماإلرػوبموبٌماالخؾورماظؽوذبي،موعوزالمميـؾمظؾؿقؼقؼممضضقيمآخرمىآخر
م.بلفـمصيماظعؿقعلمكاجملؽؿيماظعلؽرؼيمو‣ؾقد

برشؿمم2014غقصؿدلمم28دمسؾدماظعزؼزماٌـشوويمماىوزؼًمم‣ؾقسمعـذمأدم‣ؿ -15
مجـحمضؾققبم4102ظلـيمم50702صدورمضرارمعـماجملؽؿيمبدلاءتفمماظؼضقيمرضؿم

اثـوءمم2015‣ؿدمسؾدماٌـعؿممصقػكم„رؼدةمهقومعصرمم‣ؾقسمعـذمابرؼؾمسومم -16
م. دـقاتمضؾؾمأدؾقسنيم3تغطقؿفمتظوػراتممبـطؼيمدارماظلالمموصدرمضدهمحؽؿمبويؾسم

بؿفؿيمم2015دؼلؿدلمم31‣ؿقدماظلؼوممصقػلمبؾقابيمؼـوؼرماألظؽذلوغقيمو‣ؿفزمعـذم   -17
مؼـوؼرم25غضؿومميرطيمذؾوبماال
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عـمم2016دؼلؿدلماٌوضلمم31أدمبققعلماظصقػلم„رؼدةمدردذيمومتماظؼؾضمسؾقفمم
 عـزظفمبؽػرماظشقخمخاللمزؼورتفمألدرتف

 اىيدْخ  خبّت ٍِ ّهبْبد   

07/7/5107 
مسؿؾم مخطي ماظصقػقنيماٌفؿؿنيمبويرؼوتمإسداد مودسقة مإظقفو مسـمصؿحمبوبماالغضؿوم أسؾـًماظؾفـي
اظؾفـيمصكماٌرحؾيماظؼودعيموادؿـًماظؾفـيمدـيمجدؼدةمعـمخاللمسؿؾمذراطيمععمعـظؿوتما:ؿؿعم

شلومدورمطؾرلممعؿوبعيمماٌدغلموػقمعوممتمععمدًمعـظؿوتم•ؿؿعمعدغلمتفؿؿمبلوضوعماظصقػقنيمطون
وصقػققنمضدمم ضضوؼوماظصقػقنيمورصدماالغؿفوطوتم‟ؼفؿموػلماظشؾؽيماظعربقيمٌعؾقعوتمحؼققماالغلون

ماإلغلون اظؿعذؼى موحؼقق مظؾدميؼرارقي مايؼ مظؾقؼققموايرؼوت وعرطز ماٌصرؼي وعمدليم واٌػقضقي
ميحرؼيماظػؽرمواظؿعؾرلمواٌرطزماٌصريمظدردوتماظلقودوتماظعوع

00/7/5107 

مبصددم موأسؾـًمأغفو مبقونمحقلماألحؽومم‟ؼماظزعالءمصكمضضقيم"شرصيمسؿؾقوتمرابعي" أصدرتماظؾفـي
تشؽقؾمىـيمضوغقغقيمظدراديماوضوعمقعماظزعالءم%مغؼوبقنيموشرلمغؼوبقنيم$ماظذؼـمصدرتم‟ؼفؿمأحؽومم

منيماظؾًماظـفوئكمصكماظؼضقي.صكمضضقيمشرصيمسؿؾقوتمرابعيمودراديماظلؾؾماظؼوغقغقيمإلرالقمدراحفؿمي
07/7/5107 

مبقوغ ماىدؼدموضررتماظؾفـيمتصعقدمؾيماٌطوظؾيماحقلمموأصدرتماظؾفـي ماألولمبعدمتشؽقؾفو جؿؿوسفو
بوإلصراجمسـماظزعالءماجملؾقدنيموهلـمأوضوسفؿ،موغوضشًماألحؽومماظصودرةمصكمضضقيمشرصيمسؿؾقوتم

مدؿؼقممبوظؿصدىمظؽؾماالغؿفوطوت مدؿعؿؾمسؾكمإصدارممرابعيموأغفو مأغفو ماظصقػققنمطؿو اظؿكمؼؿعرضمشلو
مصكماظؿصدىمظؼضوؼوم مدؿقاصؾمعلرلتفو مأغفو موأطدتماظؾفـي مبوالغؿفوطوتماظؿكمؼؿعرضقنمشلو، مدورؼي تؼورؼر
ماجملؾقدنيم ماظزعالء مضضوؼو ماظؾفـي مغوضشً مطؿو مسوم، مبشؽؾ موايرؼوت مخوص مبشؽؾ ماظصقوصي حرؼي

م$مىونمغقسقيمتعؿؾمعـمخالشلوموػك5ـًماظؾفـيمتشؽقؾم%واظشفداءموأوضوعمذوؼفؿم،مطؿومأسؾ
م-1 مواظؿقثقؼ ماظرصد مم-2ىـي م ماظؼوغقغقي ماٌؿوبعي مم-3ىـي مواظؿقاصؾ ماإلسالم ماٌؿوبعيمم-4ىـي ىـي

مواالدؿؿوع
مدورىمألسضوئفومم-5 ماجؿؿوع ماتػؼًمسؾكمسؼد مطؿو مغؼقىماظصقػقني، موادؿشورؼنيمبرسوؼي مخدلاء ىـي

جؿؿوعم قكمضالشمغؼقىماظصقػقنيموم‣ؿدمسؾدماظؼدوسمرئقسمطؾمذفر،موحضرماالاظـالثوءماألولمعـم
ماظـؼوصقي،م مرئقسماظؾفـي مطوعؾ م‣ؿقد ماظـؼوبي، مسوم مدؽرترل ماظرحقؿ مسؾد مول ماظلوبؼ، مايرؼوت ىـي
إضوصيمإمسددمعـمأسضوءماىؿعقيماظعؿقعقي،مواظصقػقنيماظشؾونمشرلماظـؼوبقني،مو•ؿقسيمعـماجملوعنيم

مقضقني.ايؼ
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قرامو‣ودؾيمعـمؼرتؽؾقغفوموعـم ؿقغفؿمؼؿعرضمشلوماظصقػققنممأثـوءممموردؿفؿمظعؿؾفؿموتطوظىمبقضػفومص
.حؿكماظققم

0/2/5107 

موأسربًمسـمأدػفوم مذفقر، موثالثي محقلمايؽؿم‟ؾسماظزعقؾمؼقدػمذعؾونمسوم مبقوغو أصدرتماظؾفـي
ظؾقؽؿماظصودرم‟ؾسماظزعقؾمؼقدػمذعؾونمسومموثالثيمأذفرمبؿفؿيمادؼوطمحؽؿماإلخقانموذظؽمخاللم

ممظػعوظقوت م محؽؿ مضد ماظرعؾاالحؿفوج مضلؿ م" مبؼضقي مإسالعقو ماٌعروصي مماظؼضقي ماالخقان  "وسي

وأطدتماظؾفـيمإنمايؽؿماألخرلمجوءمظقمطدمأنماالسؿداءاتمبؽؾمأغقاسفومومأذؽوشلومصورتمواضعومؼعوؼشفم
اظصقػققنمبشؽؾمؼقعلمدقاءمأثـوءمأوبلؾىمتلدؼيمسؿؾفؿم.موبوتًمغؿقفيماالسذلاضمأوماٌطوظؾيممبومضررهم

مػلماظؿـؽقؾماظذيمؼصؾمماحقونماظؼوغقنمعـمح موعـمميوردقغفو ماٌفـي صوغوتمظؾقػوزمسؾكمطراعي
توظقومظؾعدؼدمعـموأسؾـًماظؾفـيمأنمايؽؿمسؾكمؼقدػمواظذيمجوءم طـرلةمإمتؾػقؼماالتفوعوتمواظلفـ،

سؿداءمسؾكماظصقػقنيمجوءمظقؽشػمسـمتصوسدماشلفؿيمضدماظصقوصيمخوصيممزؾموضوئعماظؼؾضمواال
داتمعـمغؼوبيماظصقػقنيموعـمعؼرمسؿؾمؼقدػمبلغفمطونمميورسمسؿؾفممتغطقيماألحداثمصدورمذفو

ؼقغققم،مم30صضالمسـمأنماظؿفؿيماٌقجفيمظفمػلمإدؼوطماظـظومماظذيمخرجماٌصرؼقنمقعومإلدؼورفمم
م مإدؼورف، ماظذيممت مواظعداظي محزبمايرؼي مأسضوء مػؿ ماظؿفؿي مسـ مبوإلبالغ مضوم وؾًماظؾفـيم وعـ

مظالصراجماي مدؿقاصؾمجفقدػو موتمطدمأغفو رؼوتموزارةماظداخؾقيمعلموظقيمأيمتدػقرمصقلمؼؿعرضمظف،
مسؿؾمآعـيم مبقؽي مواظعؿؾمسؾكمضؿونموتقصرل ماظرأيم، مضضوؼو ماظصقػقنيمواجملؾقدنيمسؾكمذعي سـمطؾ
مظـمتصؿًمأعومم‣ووالتمصرضمصقتمواحدمسؾكمودوئؾم مأغفو موأطدتماظؾفـي ظؾصقػقنيماٌقداغقني،

ظقوتفوماظؼودعيمظؾؿطوظؾيمبوالصراجمسـمطؾماظصقػقنيماجملؾقدنيموعم،موتدسقماظزعالءمظؾؿشورطيممصالاإلس
ماظ ماحؿفوج مظققم ماالادؿعدادا موحؼقضفؿ محرؼؿفؿ مأجؾ معـ مؼقممصقػقني م مواالجؿؿوسقي ضؿصودؼي

 .ؼقغققم10اظصقػلم

2/3/5107 
ؼقغققمطؿومغوضشًمم10احؿفوجماظصقػقنيممسؼدتمىـيمايرؼوتماجؿؿوسًومٌـوضشيماالجؿؿوعماظؿقضرلمظققم

 تـظقؿمؾيمظؾؿطوظؾيمبوالصراجمسـماظزعالءماٌعؿؼؾنيمواجملؾقدنيمسؾكمذعيمضضوؼوماظرأيم.

01/2/5107 

المظؾقؾس$،مم–المظؾػصؾمم–أجقرمسودظيمم-غظؿًمىـيمايرؼوتم..مؼقمماحؿفوجماظصقػقنيم%موؼيمغؼوبقي
سؿصوممرعزىمصكمعؾـكماضرابماحؿفوجكمسـماظعؿؾم،موفومدسقةمإلعدؼدمعـماظػعوظقوتمبقـوتضؿـماظققمماظ

ماجملؾقدنيم ماظزعالء مسـ مظإلصراج ماظعوم مظؾـوئى مجدؼدة موبالشوت مرؾؾوت متؼدؼؿ متضؿـ مطؿو اظـؼوبي،
ظصقرماٌعؿؼؾنيموتـظقؿماسؿصوممألدرممووهلنيمأوضوسفؿمطؿومسلؾموضػيمسؾكمدؾؿمغؼوبيماظصقػقنيموععرض

مؽمععرضمردؿمألرػولماظصقػقنيماجملؾقدنيم.اظصقػقنيماجملؾقدنيموطذظ

 
 
 

 

3/7/5107 

م م3أضوعًماظؾفـيماحؿػواًلمبوظققمماظعوٌكميرؼيماظصقوصيمبوظؼوسيماظرئقلقيمبوظدورماظرابعمبوظـؼوبيماعؿدتمظـ
مجؾلوتم

ماىؾليماألو:ممتضؿـًمسرضومظؿؼرؼرمىـيمايرؼوت
مضض مأوضوع محقل ماظزعالء ماجملوعنيماٌؿوبعنيمظؼضوؼو معـ مظعدد متضؿـًمذفودات م: ماظـوغقي وؼوماىؾلي

ماظصقػقني
متعؾؼًمبويؼققماال ماظـوظـي: مواالاىؾلي مظؾصقػقنيموأوضوعماظعؿؾمداخؾماٌمدلوتمضؿصودؼي جؿؿوسقي
ماظصقػقيماظؼقعقيموايزبقيمواًوصي.

57/7/5107 

سؼدتماظؾفـيمعممترًامظؾؿضوعـمععماظزعقؾمؼقدػمذعؾونماظصقػكم„رؼدةماظؾدؼؾماجملؾقسمبؿفؿيمضؾىم
 .قػقنيماجملؾقدنيمصكمضضوؼوماظرأىغظوممحؽؿماالخقان،مواظص

57/7/5107 
مبشلنمأحداثماألربعوءماألدقدم مروظؾًمصقفمبؿـػقذمضرارماظؾفـيماألصرؼؼقي م25أصدرتمىـيمايرؼوتمبقوغو

وجرائؿماظؿقرشمبوظصقػقوتمواظـوذطوتماظالئلمخرجـمظرصضماظؿعدؼالتماظددؿقرؼيماظيتمم2005عوؼقم
مصق معؾورك محلين ماٌكؾقع ماظرئقس ماألعـمأضرػو موجقوصؾ موحزبف معؾورك ماٌكؾقع محؽقعي اجفؿفـ
ماظيتم موػلماىرميي مواظؿقرش.. مسشرمعوبوالسؿداء مبعد مإماظققم ماٌصرؼوتمؼدصعـممثـفو زاظًماظـلوء

دـقاتمعـماألحداث،موروظؾًماظؾفـيمماظذطرىماظعوذرةمظالربعوءماألدقدمبضرورةمتؼدؼؿماىـوةمإم
ؽقظنيمسـمذظؽموسؾكمرأدفؿماظرئقسماٌكؾقعمووزؼرمداخؾقؿفموضقوداتماجملوطؿيماىـوئقيمو‣ودؾيماٌل

ايزبماظقرينماٌـقؾ،وضوظًماظؾفـيمبعدمسوعنيمعـمصدورمضرارماظؾفـيماإلصرؼؼقيميؼققماإلغلونمصكم
ماظققمم2013سومم موضعمصكمػذا مسؾكمعو مبنداغيمعصر زاظًماظؼضقيمعومعـماظعودظيمونيزالماىـوةمػوربعو،
ضقوؼومػذاماظققممبدونمتعقؼض،موأطدتماظؾفـيمأنماظعزاءمايؼقؼلمماظزعقؾيمغقالمسؾلمزاظًمعوعغؾؼيمو

مسؾقفوم مورحؾًمضؾؾم‣ودؾيمعـماسؿدوا متعرضًمظف، مٌو مشوظقو ػلمم‣وطؿيمسودظيمواظيتمدصعًممثـو
عرمسؿداءاتمضدماظصقػقوتمواظـوذطوتممػذاماظققمموعـمتلذلوامسؾقفؿموعـمأصدرواماألواٌـمغػذواماال

مظفم متعرضً معو مأن معمطدة م، ماظيتميؼًمبفـ ماألضرار مسـ مبؿعقؼضماظشوطقوت ماظؾفـي مروظؾً بذظؽ،
مطونممبـوبيماظؾداؼيمٌومجرىمم اظزعقالتمذقؿوءمأبقماًرلموسؾرلماظعلؽريموغقالمسؾلموإميونمسقف،

اظـقرةموحؿكممزاظًمحؼققمذفدائفوموعصوبقفومععؾؼيممرضوبمعـمحؽؿقامعصرمعـذعوؼـوؼرمواظيتمم25ثقرةم
ماظققمم،موتمطدمىـيمايرؼوتمبـؼوبيماظصقػقنيمإنمذ زالماظصقػققنمعوطرىماألربعوءماألدقدمتلتلمبقـؿو

ماظيتم ماالغؿفوطوت معلؽقظقي ماألعـقي ماألجفزة ماظؾفـي موهؿؾ م.. مسؿؾفؿ متلدؼي مأثـوء مظالغؿفوطوت ؼؿعرضقن
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قرامو‣ودؾيمعـمؼرتؽؾقغفوموعـم ؿقغفؿمؼؿعرضمشلوماظصقػققنممأثـوءممموردؿفؿمظعؿؾفؿموتطوظىمبقضػفومص
.حؿكماظققم

0/2/5107 

موأسربًمسـمأدػفوم مذفقر، موثالثي محقلمايؽؿم‟ؾسماظزعقؾمؼقدػمذعؾونمسوم مبقوغو أصدرتماظؾفـي
ظؾقؽؿماظصودرم‟ؾسماظزعقؾمؼقدػمذعؾونمسومموثالثيمأذفرمبؿفؿيمادؼوطمحؽؿماإلخقانموذظؽمخاللم

ممظػعوظقوت م محؽؿ مضد ماظرعؾاالحؿفوج مضلؿ م" مبؼضقي مإسالعقو ماٌعروصي مماظؼضقي ماالخقان  "وسي

وأطدتماظؾفـيمإنمايؽؿماألخرلمجوءمظقمطدمأنماالسؿداءاتمبؽؾمأغقاسفومومأذؽوشلومصورتمواضعومؼعوؼشفم
اظصقػققنمبشؽؾمؼقعلمدقاءمأثـوءمأوبلؾىمتلدؼيمسؿؾفؿم.موبوتًمغؿقفيماالسذلاضمأوماٌطوظؾيممبومضررهم

مػلماظؿـؽقؾماظذيمؼصؾمماحقونماظؼوغقنمعـمح موعـمميوردقغفو ماٌفـي صوغوتمظؾقػوزمسؾكمطراعي
توظقومظؾعدؼدمعـموأسؾـًماظؾفـيمأنمايؽؿمسؾكمؼقدػمواظذيمجوءم طـرلةمإمتؾػقؼماالتفوعوتمواظلفـ،

سؿداءمسؾكماظصقػقنيمجوءمظقؽشػمسـمتصوسدماشلفؿيمضدماظصقوصيمخوصيممزؾموضوئعماظؼؾضمواال
داتمعـمغؼوبيماظصقػقنيموعـمعؼرمسؿؾمؼقدػمبلغفمطونمميورسمسؿؾفممتغطقيماألحداثمصدورمذفو

ؼقغققم،مم30صضالمسـمأنماظؿفؿيماٌقجفيمظفمػلمإدؼوطماظـظومماظذيمخرجماٌصرؼقنمقعومإلدؼورفمم
م مإدؼورف، ماظذيممت مواظعداظي محزبمايرؼي مأسضوء مػؿ ماظؿفؿي مسـ مبوإلبالغ مضوم وؾًماظؾفـيم وعـ

مظالصراجماي مدؿقاصؾمجفقدػو موتمطدمأغفو رؼوتموزارةماظداخؾقيمعلموظقيمأيمتدػقرمصقلمؼؿعرضمظف،
مسؿؾمآعـيم مبقؽي مواظعؿؾمسؾكمضؿونموتقصرل ماظرأيم، مضضوؼو ماظصقػقنيمواجملؾقدنيمسؾكمذعي سـمطؾ
مظـمتصؿًمأعومم‣ووالتمصرضمصقتمواحدمسؾكمودوئؾم مأغفو موأطدتماظؾفـي ظؾصقػقنيماٌقداغقني،

ظقوتفوماظؼودعيمظؾؿطوظؾيمبوالصراجمسـمطؾماظصقػقنيماجملؾقدنيموعم،موتدسقماظزعالءمظؾؿشورطيممصالاإلس
ماظ ماحؿفوج مظققم ماالادؿعدادا موحؼقضفؿ محرؼؿفؿ مأجؾ معـ مؼقممصقػقني م مواالجؿؿوسقي ضؿصودؼي

 .ؼقغققم10اظصقػلم

2/3/5107 
ؼقغققمطؿومغوضشًمم10احؿفوجماظصقػقنيممسؼدتمىـيمايرؼوتماجؿؿوسًومٌـوضشيماالجؿؿوعماظؿقضرلمظققم

 تـظقؿمؾيمظؾؿطوظؾيمبوالصراجمسـماظزعالءماٌعؿؼؾنيمواجملؾقدنيمسؾكمذعيمضضوؼوماظرأيم.

01/2/5107 

المظؾقؾس$،مم–المظؾػصؾمم–أجقرمسودظيمم-غظؿًمىـيمايرؼوتم..مؼقمماحؿفوجماظصقػقنيم%موؼيمغؼوبقي
سؿصوممرعزىمصكمعؾـكماضرابماحؿفوجكمسـماظعؿؾم،موفومدسقةمإلعدؼدمعـماظػعوظقوتمبقـوتضؿـماظققمماظ

ماجملؾقدنيم ماظزعالء مسـ مظإلصراج ماظعوم مظؾـوئى مجدؼدة موبالشوت مرؾؾوت متؼدؼؿ متضؿـ مطؿو اظـؼوبي،
ظصقرماٌعؿؼؾنيموتـظقؿماسؿصوممألدرممووهلنيمأوضوسفؿمطؿومسلؾموضػيمسؾكمدؾؿمغؼوبيماظصقػقنيموععرض

مؽمععرضمردؿمألرػولماظصقػقنيماجملؾقدنيم.اظصقػقنيماجملؾقدنيموطذظ
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5/5/5107 

ماظشفرىمٌـوضشيمتصوسدمسؿؾقوتماظؼؾضمسؾكماظصقػقني،موخطيماظؾفـيمظؾعؿؾمدسًماظؾفـيمال جؿؿوسفو
مخاللماٌرحؾيماظؼودعي.

00/5/5107 
مبوظؿعوونمععم"مؾيماإلصراجمسـمذقط مأضوعًماظؾفـي مهًمسـقانم" سؾكمحؾسممؼقمم700ون"معممترًا

صقرم‣ؿقدمذقطون"،موغوضشًمأوضوعماظزعالءماجملؾقدنيمواجملؿفزؼـمواالغؿفوطوتماظؿكمؼؿعرضقنماٌ
مشلو،مطذظؽماٌطوظؾوتمبوإلصراجمسـفؿ.

05/8/5107 

أضوعًماظؾفـيمبوظؿعوونمعع"ؾيماإلصراجمسـمذقطون"معممترًامهًمسـقانم"سوعونمسؾكمحؾسماٌصقرم
محؾسمذ موووز مغوضشماٌممتر موأوضوعماظزعالءم‣ؿقدمذقطون"، مضوغقغو، ماٌؼررة مظؾؿدة قطونماحؿقورقو

ماجملؾقدنيمواجملؿفزؼـموتصوسداظؼؾضمسؾكماظزعالء،مواالغؿفوطوتماظؿكمؼؿعرضقنمشلو.
53/8/5107 

مسؾكم ماظرضوبي مسقدة مسؾك مضقؼي معمذرات مزفقر معـ مضؾؼفو مسـ مأسربًمصقف مبقوغو مايرؼوت أصدرتمىـي
و وظػمغصقصماظددؿقرماظذيمصقتمسؾقفمعالؼنيماٌصرؼنيمماظصقػممبومؼفددمحرؼيماظصقوصيممعصر
مبف ماالظؿزام مسؾك مرئقسماىؿفقرؼي ماظصقػ،م وأضلؿ موضػمرؾوسي مزوػرة مضقة مبؽؾ ماظؾفـي موأداغً ،

مبويذفمأوماظؿغقرلمعـمخاللمجفوتمرضوبيمشرلمععؾقعيم سؾكمحدموصػمرؤدوءمم–واظؿدخؾمم‣ؿقاػو
ظؼقعقيموػقمعومتؽررمخاللماظػذلةماألخرلةمأطـرمعـمعرةمععمداخؾمعطوبعماٌمدلوتمام-هرؼرماظصقػم

مرؾوسؿفوم مبعد ماظصقػ مإحدى مغلخ مصرم مإمحد مووصؾ م.. مواٌصرؼقن مواظصؾوح ماألعي صقػمصقت
أنمقعم وتعطقؾمرؾعمصققػؿنيممؼقممواحدمحؿكمؼؿؿمتغقرلمعقضقسوتمبعقـفو،موأطدتماغفومالحظًم

مبوظدوظيماٌقضقسوتماظيتمضولمرؤدوءمهرؼرماظصقػم اٌكؿؾػيمبلغفممتموضػمرؾوسؿفوممتسمضقوداتمسؾقو
موتؼققدم مأذكوصمبعقـفؿ، متـوول مبعدم ماظصقوصي محرؼي مسؾك مظػرضمأدؼػ ماووه مظقجقد مؼمذر معو وػق
علوحوتمحرؼيماظؿعؾرل،ماظيتمغوضؾمعـمأجؾفوماظصقػققنمظػذلةمرقؼؾيمونحماظشعىماٌصريمماغؿزاسفوم

،مودسًماظؾفـيمظقضػمػذهماظؿفووزاتممحؼمحرؼيماظصقوصيم ؾقؿنيسدلمسؼقدمعـماظـضولموثقرتنيمذع
ماظصقوصيم موووزتفو مظعصقر مواظعقدة ماظظقاػر، مػذه مٌـؾ ماظؿصدي مإ ماظصقػقني مقع ودسقة

  . واظصقػققنمبـضوشلؿ

57/8/5107 
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ماظزع الءمدسًمىـيمايرؼوتمالجؿؿوعمٌـوضشيمخطقاتماظؾفـيمخاللماظػذلةماظؼودعيمظؾؿعوعؾمععمضضوؼو
مغوضشم مطؿو م. ماألضلوم ممدفـماظعؼربمومحفز مخوصي اجملؾقدنيمواالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلو

م.االجؿؿوعمحرؼيماظصقوصيموآثرمضوغقنمعؽوصقيماالرػوبمسؾلمأوضوعماظصقوصيمواظصقػقنيمم
52/8/5107 

ضقءماظؿعدؼالتمماظؿلقؼوتموايرؼوتمبوظـؼوبيميضقرمغدوةم"معلؿؼؾؾمتلقؼيمغزاسوتماظعؿؾممودسًمىـؿ
ماىوغىمعـفؿماالدوتذةموائؾمولم مسدؼدمعـماظزعالءماٌفؿؿنيمبفذا مذوركمصقفو مضقاغنيماظعؿؾم"،

منم.ووػشوممصمادمورورقمطعقىموحلنيمابراػقؿموآخر
 9ٗ 8ضاله نٖؽٛ 

ظقوتماظـؼوبقيموعػاظنماالرػوبموذورطًمماظعدؼدمعـمؾيماحؿفوجموادعيمضدمضوغقإمدسًماظؾفـيم
لماظؼوغقنمطؿومذورطًمبدورمطؾرلممصقوشيمتعدؼالتماظـؼوبيمسؾكمضوغقنمعؽوصقيماإلرػوبمواصدرتمحق

اظؾفـيمبقوغومتقضقققومحقلم․وررماظؼوغقن..مطؿومأصدرتمأؼضومبقوغوممبلوظىماظؼوغقنمبعدمإضرارهموحظرتم
 عـمهقظفمألداةمعـماظـقؾمعـمحرؼيماظصقوصيم.

31/8/5107 
مايرؼوت مىـي مىـي معقالده،ممأضوعً مبعقد مرعزؼًو ماحؿػواًل ماظؾطووي م‣ؿد ماظزعقؾ مأدرة معع بوظؿعوون

حضراالحؿػولمزعالءماظؾطوويمتضوعـومععفمبعدمعرورمعومؼؼربمعـمثالثيمذفقرمسؾلمحؾلفماحؿقورقو،وتضؿـم
موهدثمم موطؾؿوتمحقلمأوضوعماظزعالءماجملؾقدني، م.. طؾؿوتمألدرةماظؾطوويمحقلمضضقؿفموتطقراتفو

بعدموووزهماٌدةماظؼوغقغقيمظؾقؾسممؼوغقغلمظفأسضوءمػقؽيماظدصوعمسـمذقطونمسـماظقضعماظماٌممترم
االحؿقورلمواجملددةمبعوعنيموصؼماظددؿقرماٌصرىم،موسـماظؿعؿقؿمشرلماٌدلرمحقلمعومإذامطوغًماظؼضقيم

ؽـوفمحقلماٌؿفؿمصقفومضدممتًمإحوظؿفومأممالمخوصيمععمتضوربمتصر وتماظـقوبيماظعوعيمو‣ؽؿيماالدؿ
ضرارماإلحوظي،موسدممرشؾيمأيمعـماىفؿنيمبوإلدالءمسـمأؼيمععؾقعوتمعؿعؾؼيممبؽونماظؼضقيمووضعفو.

3  /9/ 5107 

تؼدعًماظؾفـيمبلؾلؾيمعـماظؾالشوتمظؾؿطوظؾيمبوإلصراجمسـماظصقػقنيموهلنيمأوضوسفؿماظصققيمخوصيم
 اٌقجقدؼـممدفـماظعؼربمذدؼدمايراديم.

08/01/5107 
ـيمايرؼوتمواظؾفـيماظـؼوصقيمعممترًامظدسؿماظؼضقيماظػؾلطقـقيمبوظؿعوونمععمايؿؾيماظشعؾقيمظدسؿمغظؿًمى

االغؿػوضي،موايؿؾيماظشعؾقيمٌؼورعيمادرائقؾ
50/01/5107 

ميضقر ممدسًماظؾفـي مغوضشًم عـوضشي مطؿو ماجملؾقدنيمواٌعؿؼؾنيم.. مواظزعالء ماظصقوصي محرؼي أوضوع
ماظصق م ماظزعالء ماظزعالءمأوضوع مأدر موذؽووى م.. ماظصقػل مظؾعؿؾ ماٌـظؿي مواظؼقاغني ماٌكؿؾػي ػ
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5/5/5107 

ماظشفرىمٌـوضشيمتصوسدمسؿؾقوتماظؼؾضمسؾكماظصقػقني،موخطيماظؾفـيمظؾعؿؾمدسًماظؾفـيمال جؿؿوسفو
مخاللماٌرحؾيماظؼودعي.

00/5/5107 
مبوظؿعوونمععم"مؾيماإلصراجمسـمذقط مأضوعًماظؾفـي مهًمسـقانم" سؾكمحؾسممؼقمم700ون"معممترًا

صقرم‣ؿقدمذقطون"،موغوضشًمأوضوعماظزعالءماجملؾقدنيمواجملؿفزؼـمواالغؿفوطوتماظؿكمؼؿعرضقنماٌ
مشلو،مطذظؽماٌطوظؾوتمبوإلصراجمسـفؿ.

05/8/5107 

أضوعًماظؾفـيمبوظؿعوونمعع"ؾيماإلصراجمسـمذقطون"معممترًامهًمسـقانم"سوعونمسؾكمحؾسماٌصقرم
محؾسمذ موووز مغوضشماٌممتر موأوضوعماظزعالءم‣ؿقدمذقطون"، مضوغقغو، ماٌؼررة مظؾؿدة قطونماحؿقورقو

ماجملؾقدنيمواجملؿفزؼـموتصوسداظؼؾضمسؾكماظزعالء،مواالغؿفوطوتماظؿكمؼؿعرضقنمشلو.
53/8/5107 

مسؾكم ماظرضوبي مسقدة مسؾك مضقؼي معمذرات مزفقر معـ مضؾؼفو مسـ مأسربًمصقف مبقوغو مايرؼوت أصدرتمىـي
و وظػمغصقصماظددؿقرماظذيمصقتمسؾقفمعالؼنيماٌصرؼنيمماظصقػممبومؼفددمحرؼيماظصقوصيممعصر
مبف ماالظؿزام مسؾك مرئقسماىؿفقرؼي ماظصقػ،م وأضلؿ موضػمرؾوسي مزوػرة مضقة مبؽؾ ماظؾفـي موأداغً ،

مبويذفمأوماظؿغقرلمعـمخاللمجفوتمرضوبيمشرلمععؾقعيم سؾكمحدموصػمرؤدوءمم–واظؿدخؾمم‣ؿقاػو
ظؼقعقيموػقمعومتؽررمخاللماظػذلةماألخرلةمأطـرمعـمعرةمععمداخؾمعطوبعماٌمدلوتمام-هرؼرماظصقػم

مرؾوسؿفوم مبعد ماظصقػ مإحدى مغلخ مصرم مإمحد مووصؾ م.. مواٌصرؼقن مواظصؾوح ماألعي صقػمصقت
أنمقعم وتعطقؾمرؾعمصققػؿنيممؼقممواحدمحؿكمؼؿؿمتغقرلمعقضقسوتمبعقـفو،موأطدتماغفومالحظًم

مبوظدوظيماٌقضقسوتماظيتمضولمرؤدوءمهرؼرماظصقػم اٌكؿؾػيمبلغفممتموضػمرؾوسؿفوممتسمضقوداتمسؾقو
موتؼققدم مأذكوصمبعقـفؿ، متـوول مبعدم ماظصقوصي محرؼي مسؾك مظػرضمأدؼػ ماووه مظقجقد مؼمذر معو وػق
علوحوتمحرؼيماظؿعؾرل،ماظيتمغوضؾمعـمأجؾفوماظصقػققنمظػذلةمرقؼؾيمونحماظشعىماٌصريمماغؿزاسفوم

،مودسًماظؾفـيمظقضػمػذهماظؿفووزاتممحؼمحرؼيماظصقوصيم ؾقؿنيسدلمسؼقدمعـماظـضولموثقرتنيمذع
ماظصقوصيم موووزتفو مظعصقر مواظعقدة ماظظقاػر، مػذه مٌـؾ ماظؿصدي مإ ماظصقػقني مقع ودسقة

  . واظصقػققنمبـضوشلؿ

57/8/5107 



 

اظؿعوعؾمععمضضوؼوماظـشرموحرؼيماظرأيمواظؿعؾرل،موأطدتماظؾفـيمسؾكمأػؿقيماظؿصديمٌـؾمػذهماالغؿفوطوتم
اظيتمؼؿعرضمشلوماظصقػققنمبعدمأنموصؾمسددماظزعالءماظصقػقنيماجملؾقدنيممضضوؼومعؿـقسيمألطـرمعـم

يممموردؿفؿمظعؿؾفؿماظصقػل،مصنغفومتطوظىمبلرسيماإلصراجمسـمزعقالمبقـفؿمأطـرمعـمغصػفؿمسؾكمخؾػقم32
مروظؾًمبؿقلنيماوضوعماجملؾقدنيمواظذؼـمؼعوغلمطـرلؼـم موإرالقمدراحفؿمطؿو اظزعالءماجملؾقدني،
مؼؿعرضقنمظفمعـماغؿفوطوتمداخؾم‣وبلفؿموصؾًميدمعـعم مبلؾىمعو عـفؿمعـمأوضوعمصققيمعذلدؼي

مرقؼؾ مظػذلات مسـفؿ مواظزؼورة متلؿفدفماظدواء ماظيت ماٌؿوردوت مطوصي مبقضػ ماظؾفـي مروظؾً مطؿو ي،
اٌعورضنيموأصقوبماظرؤىماٌكؿؾػي،مواالسؿداءاتماظيتمؼؿعرضمشلوماظصقػققنمخاللممموردؿفؿمظعؿؾفؿم
اظصقػلمأومبلؾؾف،مووضػمطؾماالجراءاتماظيتمتلؿفدفمحرؼيماظرأيمواظؿعؾرلموتصػقيمايلوبوتماالسالعقيم

صديمظعقدةماالجراءاتماالدؿــوئقيم‟ؼماظصقػقنيمواالسالعقنيمصوظرأيمالمؼردمسؾكمأرضقيمجـوئقيمواظؿ
موظقسم مسـف موغزعماٌصداضقي ماظؽوذبيمػلمتؽذؼىمصوحؾفو ماألخؾور ماألطدلمظـشر مإالمبوظرأيمواظعؼقبي سؾقف

م.حؾلفمأومإحوظؿفمجملوطؿوتمادؿــوئقي
01  /00 / 5107 

ماظـؼو مبـؼوبيماظصقػقنيموؾيمالمجملوطؿماظؿػؿقشمعممترًامسؼدتمىـيمايرؼوتمبوظؿعوونمععماظؾفـي صقي
م ماظـالثوء مؼقم مزفرًا ماظـوغقي مغوجلمم10اظلوسي مأد ماظزعقؾ معع مظؾؿضوعـ مبوظـؼوبي ماظرابع مبوظدور غقصؿدل

 . وطذظؽماظؾوحٌمإدالمماظؾقرليمواظذيمصدرمحؽؿم‟ؾلف

ماألسؿوغو ماالبداعمو‣وطؿي مسؾلمحرؼي ماالخرلة ماشلفؿي معـمعـظقرموضشماٌممتر مواالبداسقي لماظػؽرؼي
مسـمصدورم مصضاًل مغصقصمإبداسقي مبلؾىمغشر ماظصقػقنيمظؾؿقوطؿي ماحوظي مغوضشموضوئع مطؿو اخالضلم..

مأحؽومم‟ؼمآخرؼـمبلؾىمأسؿوشلؿماظػؽرؼيموسقدةمهؽؿماٌمدلوتماظدؼـقيمماظػؽرمواالبداع
غشرمصصؾمعـمرواؼؿفمطؿومؼشوركمموهدثمماٌممترماظزعقؾمادمغوجلمحقلمإحوظؿفمظؾؿقوطؿيمبلؾى

ماظؿػؿقشم مجملوطؿ مال موممـؾلمؾي ماظعوعي ماٌـؼػنيمواظصقػقنيمواظشكصقوت مطؾور معـ مطؾرل مسدد صقف
موخؾصماٌممترمظؾؿطوظؾيمبنظغوءمعودةمإزدراءماألدؼونمعـمضوغقنماظعؼقبوتماٌصري

07/00/5107 
ظرـم‣ؿدموصؾقكمذعقىمواظؿقؼقؼمصكمأصدرتماظؾفـيمبقوغومروظؾًمصقفمبوإلصراجمسـماظزعقؾنيمسؾدما

ماظـقوبيم مرشؿمضرار مذعقىمتعلػقو ماحؿفوز معـوزلماظصقػقنيموغددتمبودؿؿرار موعداػؿي ماظػفر مزوار سقدة
مسؾدم مإن م ماظؾفـي موأطدت مضلرؼًو، مبنخػوئف مواتفوعفو محقوتف معلؽقظقي ماظداخؾقي موؾً مدراحف بنرالق

م مضوئؿي مضؿـ مذعقى موصؾقك ماظرـ مسؾد م‣ؿد ماجملؾقدنيماظرـ ماظصقػقني معـ رقؼؾي
معـم مسؾكمضرورةمم33واجملؿفزؼـمواٌعؿؼؾنيماظذؼـموصؾمسددػؿمامأطـر موذددتماظؾفـي صقػقو،

مواظؼقاغنيماٌؽؿؾيم مواإلسالعقي ماظؿشرؼعوتماظصقػقي تقصرلماٌـوخماٌـودىمظعؿؾماظصقػقنيمسدلمإصدار
مظؾددؿقر،موهرؼرماٌفـيمعـماظؼققدماٌػروضيمسؾقفو.

 
 
 

 

موضررتماظؾفـيم ماظؼودعي.. ماظػذلة مخالل مواغشطؿفو ماظؾفـي مسؿؾ مغوضشماالجؿؿوعمخطي مطؿو اجملؾقدني،
مدؾقؾفؿم موإخالء مأوضوعماظصقػقنيمماظلفقنمورؾؾوتمظعالجفؿ معـماظؾالشوتمحقل تؼدؼؿم•ؿقسي

ممدفـمواحدموسددمعـماظطؾؾوتمظزؼورتفؿممأعوطـماحؿفوزػؿمموطذظؽمرؾؾوتمبؿفؿقعفؿم
5/00/5107 

سؼدتمىـيمايرؼوتمبوظؿـلقؼمععمعمدليماظدصوعمسـماٌظؾقعنيموسددمعـماٌـظؿوتمايؼقضقيمعممترًام
ماظؼلريمحؼقؼ م"االخؿػوء ماظؼلريمجرميميهًمسـقان ماالخؿػوء م" م؟ موػؿ م ماالغلوغقميام موغوضشميضد ..

مضضق ماظصقػقنيمبؾالشنيمخاللماٌممتر مغؼوبي متؼدم مبعد مخوصي ماظؼلريممعصر مواالخػوء ماالخؿػوء ي
م مبوخؿػوء ماٌوضل ماٌكؿػنيمم3األدؾقع ماظصقػقني مأدر مسـ مممـؾني ماٌممتر م موهدث صقػقني،

ظقؿؽؾؿقامسـموربيماخػوئفؿمضلرؼومضؾؾمزفقرػؿمبعدػومبلؼوممماظـقوبوتم،موذوركمماٌممترمصقػققنم
مواظؿـلقؼقفموممـؾ معؾورك مػشوم ماظدصوعمسـماٌظؾقعنيموعرطز محرؼوتماظصقػقنيموعمدلف قنمسـمىـي

مضلرؼوم ماٌكؿػني ماػوظل مورابطف موايرؼوت مظؾقؼقق ماٌصرؼف مواٌػقضقف موايرؼوت مظؾقؼقق اٌصرؼف
مطؿو‡ؾؾم معـماػوظلماٌكؿػنيمتشؽؾمتـقعمعفينمودقودلموزعوغلموعؽوغلموسؿري، ومنوذجمعؿـقسف

م.رمسرضمتلفقؾلمبلقطمسـماالخؿػوءماظؼلريموطقػقيمعقاجفؿفاٌممت
9/00/5107 

أصدرتماظؾفـيمبقوغومسـماشلفؿيماألخرلةمسؾكمحرؼيماظرأيمواظؿعؾرل:مأوضػقاماشلفؿيمسؾكماظصقوصيموحرؼيم
موايرؼوتماإلسالعقيمخاللم ماظصقوصي مسؾكمحرؼي ماظؾوظغمعـمتصوسدماشلفؿي مسـمضؾؼفو مواسربًم اظرأيم،

مواالؼؼوفمسـماظعؿؾماظػذلةماأل خرلةمواظيتممتـؾًممسقدةماظؼؾضمسؾكماظصقػقنيمومموردلماٌفـي،
مضؾؾم مألؼوم مضلرؼو ماظصقػقنيمواالسالعقنيماٌؼؾقضمسؾقفؿ مإخػوء مووصؾًميد ظؾؿكوظػنيمماظرأي،
مأحد مبنحوظي مأخرلا مواغؿفً مجـوئقي، مأرضقي مسؾك ماإلسالعقي مايلوبوت موتصػقي ماظـقوبي مسؾك سرضفؿ

موأذورتماظؾفـيمإمأنمجوغؾوماظصقػ مأحدماظؿقؼقؼوتماظصقػقي، مطؿوبي ماظعلؽرؼيمسؾكمخؾػقي قنيمظؾـقوبي
ماظيتموجففوم ماألخرلة ماالغؿؼودات مسؼى مجوء مواالسالم ماظصقوصي محرؼي مسؾك ماألخرلة ماشلفؿي معـ طؾرلا

مظؾشعى مػوذؽقؽؿ مبعؾورة ما  اظرئقسمظالسالعقنيمواظيتمخؿؿفو مذفدت ماألخرلة ماألدوبقع ظلوحيمصكالل
االسالعقيماظؼؾضمسؾكمثالثيمزعالءموإخػوئفؿمألؼوممػؿماظزعالءمػشوممجعػرموحلومماظلقدمو‣ؿقدمعصطػكم
أسضوءمغؼوبيماظصقػقنيمضؾؾمأنمؼؿؿمسرضفؿمسؾكماظـقوبي،مصقؿوماذؿؽكمذوؼفؿمعـماالػوغوتمواالغؿفوطوتم

م ماحؿفوزػؿمواظيتمالزاظًمعلؿؿرةمحؿكماآلن.. مخاللمصذلة مشلو مسـماظيتمتعرضق ممتمإؼؼوفمإسالعقي طؿو
موعطوظؾؿفوم مبرغو•فو مظؾرئقسم ماغؿؼودػو مبلؾى مظؾؿقؼقؼ موإحوظؿفو مايـووي مسزة ماظزعقؾي مػل اظعؿؾ
ماظعلؽرؼيم مبففًمظؾـقوبي ماظزعقؾمحلوم مبنحوظي مواغؿفكماألعر ماٌلؽقظنيمسـمشرقماالدؽـدرؼي، مبقودؾي

مسؾكمعقضعمعدى مبلؾىمعقضقسوتمغشرػو مطوذبي مأخؾور مغشر مممبؿفؿ معؼؾؼو مؼشؽؾمهقال معو موػق عصر،
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اظؿعوعؾمععمضضوؼوماظـشرموحرؼيماظرأيمواظؿعؾرل،موأطدتماظؾفـيمسؾكمأػؿقيماظؿصديمٌـؾمػذهماالغؿفوطوتم
اظيتمؼؿعرضمشلوماظصقػققنمبعدمأنموصؾمسددماظزعالءماظصقػقنيماجملؾقدنيممضضوؼومعؿـقسيمألطـرمعـم

يممموردؿفؿمظعؿؾفؿماظصقػل،مصنغفومتطوظىمبلرسيماإلصراجمسـمزعقالمبقـفؿمأطـرمعـمغصػفؿمسؾكمخؾػقم32
مروظؾًمبؿقلنيماوضوعماجملؾقدنيمواظذؼـمؼعوغلمطـرلؼـم موإرالقمدراحفؿمطؿو اظزعالءماجملؾقدني،
مؼؿعرضقنمظفمعـماغؿفوطوتمداخؾم‣وبلفؿموصؾًميدمعـعم مبلؾىمعو عـفؿمعـمأوضوعمصققيمعذلدؼي

مرقؼؾ مظػذلات مسـفؿ مواظزؼورة متلؿفدفماظدواء ماظيت ماٌؿوردوت مطوصي مبقضػ ماظؾفـي مروظؾً مطؿو ي،
اٌعورضنيموأصقوبماظرؤىماٌكؿؾػي،مواالسؿداءاتماظيتمؼؿعرضمشلوماظصقػققنمخاللممموردؿفؿمظعؿؾفؿم
اظصقػلمأومبلؾؾف،مووضػمطؾماالجراءاتماظيتمتلؿفدفمحرؼيماظرأيمواظؿعؾرلموتصػقيمايلوبوتماالسالعقيم

صديمظعقدةماالجراءاتماالدؿــوئقيم‟ؼماظصقػقنيمواالسالعقنيمصوظرأيمالمؼردمسؾكمأرضقيمجـوئقيمواظؿ
موظقسم مسـف موغزعماٌصداضقي ماظؽوذبيمػلمتؽذؼىمصوحؾفو ماألخؾور ماألطدلمظـشر مإالمبوظرأيمواظعؼقبي سؾقف

م.حؾلفمأومإحوظؿفمجملوطؿوتمادؿــوئقي
01  /00 / 5107 

ماظـؼو مبـؼوبيماظصقػقنيموؾيمالمجملوطؿماظؿػؿقشمعممترًامسؼدتمىـيمايرؼوتمبوظؿعوونمععماظؾفـي صقي
م ماظـالثوء مؼقم مزفرًا ماظـوغقي مغوجلمم10اظلوسي مأد ماظزعقؾ معع مظؾؿضوعـ مبوظـؼوبي ماظرابع مبوظدور غقصؿدل

 . وطذظؽماظؾوحٌمإدالمماظؾقرليمواظذيمصدرمحؽؿم‟ؾلف

ماألسؿوغو ماالبداعمو‣وطؿي مسؾلمحرؼي ماالخرلة ماشلفؿي معـمعـظقرموضشماٌممتر مواالبداسقي لماظػؽرؼي
مسـمصدورم مصضاًل مغصقصمإبداسقي مبلؾىمغشر ماظصقػقنيمظؾؿقوطؿي ماحوظي مغوضشموضوئع مطؿو اخالضلم..

مأحؽومم‟ؼمآخرؼـمبلؾىمأسؿوشلؿماظػؽرؼيموسقدةمهؽؿماٌمدلوتماظدؼـقيمماظػؽرمواالبداع
غشرمصصؾمعـمرواؼؿفمطؿومؼشوركمموهدثمماٌممترماظزعقؾمادمغوجلمحقلمإحوظؿفمظؾؿقوطؿيمبلؾى

ماظؿػؿقشم مجملوطؿ مال موممـؾلمؾي ماظعوعي ماٌـؼػنيمواظصقػقنيمواظشكصقوت مطؾور معـ مطؾرل مسدد صقف
موخؾصماٌممترمظؾؿطوظؾيمبنظغوءمعودةمإزدراءماألدؼونمعـمضوغقنماظعؼقبوتماٌصري

07/00/5107 
ظرـم‣ؿدموصؾقكمذعقىمواظؿقؼقؼمصكمأصدرتماظؾفـيمبقوغومروظؾًمصقفمبوإلصراجمسـماظزعقؾنيمسؾدما

ماظـقوبيم مرشؿمضرار مذعقىمتعلػقو ماحؿفوز معـوزلماظصقػقنيموغددتمبودؿؿرار موعداػؿي ماظػفر مزوار سقدة
مسؾدم مإن م ماظؾفـي موأطدت مضلرؼًو، مبنخػوئف مواتفوعفو محقوتف معلؽقظقي ماظداخؾقي موؾً مدراحف بنرالق

م مضوئؿي مضؿـ مذعقى موصؾقك ماظرـ مسؾد م‣ؿد ماجملؾقدنيماظرـ ماظصقػقني معـ رقؼؾي
معـم مسؾكمضرورةمم33واجملؿفزؼـمواٌعؿؼؾنيماظذؼـموصؾمسددػؿمامأطـر موذددتماظؾفـي صقػقو،

مواظؼقاغنيماٌؽؿؾيم مواإلسالعقي ماظؿشرؼعوتماظصقػقي تقصرلماٌـوخماٌـودىمظعؿؾماظصقػقنيمسدلمإصدار
مظؾددؿقر،موهرؼرماٌفـيمعـماظؼققدماٌػروضيمسؾقفو.
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09/00/5107 

ماٌرذحمسـم مداود ماظعؾقؿ مسؾد ماالسؿداءاتمسؾكماظزعقؾماظصقػلم‣ؿد مايرؼوتمبؿؽرار غددتمىـي
مخاللم مداود ماظعؾقؿ مسؾد م‣ؿد متعرضماظزعقؾ محقٌ موؼؿف.. ماالعينمسـ مواظؿؼوسس معطقبس دائرة

قؾمأدوعيمرؾؼومظشؽقىماظزعم–اظققعنيماالخرلؼـمظلؾلؾيمعـماالسؿداءاتمعـمضؾؾمبؾطفقيمتوبعنيمظألعـم
م ماٌرطزةمم–داوود مظؾعـوؼي مظـؼؾف متلؾى مممو مذكصقو مذؼقؼف مادؿفدصً ماالسؿداءات مأن مأطد واظذي

مظؾداخؾقي،م مداود ماظعؾقؿ مسؾد موجففو ماتفوعوت مسؼى مذظؽ موجوء ماالغؿكوبل، موعؼره مؾؿف وادؿفدصً
ألعينمموؼؿفموروظؾًماظؾفـيماظداخؾقيمبؿقؿؾمعلؽقظقؿفومموؼيماظزعقؾ،موهؿؾفومغؿقفيماظؿؼصرلما

ظقسمظفمسالضيمبوظصراسوتماالغؿكوبقيموظؽـفمممورديمم-رؾؼومظؾشؽقىماٌؼدعيمظؾـؼوبيممم-خوصيمأنمعومحدثم
أعـقيمعؼصقدةممعقاجفيمزعقؾمصقػك،موضولماظزعقؾمادوعيمداودممذؽقىمظؾـؼوبيمانماشلفقممسؾكم

موأنماظؿعوعؾماألعينمععم‣ ؿدمؼصؾميدماظؿقارمم‣ؿالمغؼوبيم‣ؿدمسؾدماظعؾقؿمداودمواغصورهمعدبر
اظصقػقنيماٌلؽقظقيمسـموؼيمأسضوئفو،موروظؾًماظؾفـيمبوظؿقؼقؼمصقؿوموردمبشؽقىماظزعقؾمادوعيمداودم

 .وهؿؾمجفوتماألعـماٌلؽقظقيمسـماظؿؼصرلمموؼؿف

5/05/5107 

مواٌع ماجملؾقدني ماظزعالء مضضوؼو مصك مواظؿقرك مايرؼوت مأوضوع مٌـوضشي ماظؾفـي موغوضشًمدسً ؿؼؾني،
ماظزعالء،مو‟ـًمتـظقؿمعلرلةمعـماظـؼوبيمظؿؼدؼؿمرؾؾوتم اظؾفـيماإلجراءاتماًوصيمبوظؿعوعؾمععمضضوؼو
ظؾـوئىماظعوممإلخالءمدؾقؾفؿمأوماظعػقماظصقكمسـفؿ،مطؿومغوضشًماظؾفـيمضضوؼوماظزعالءموعوممتماظؿقصؾمإظقف،م

م معـ مظعدد ماظصققي ماألوضوع مبؿدػقر ماًوصي ماظشؽووى ماظؿكمطذظؽ ماالغؿفوطوت مغوضشً مطؿو م، اظزعالء
مؼؿعرضمشلوماظزعالءمخاللمتـؼالتفؿمدقاءمخاللمدػرػؿمأومسقدتفؿمعـماًورج.

5/05/5107 
مظؾؿطوظؾيم موذظؽ معشمجرميي$، ماظصقوصي م.. مو…رجفؿ م%ػـعوىفؿ مؾي مإرالق مايرؼوت أسؾـًمىـي

،مداخؾمأعوطـماالحؿفوزمخوصيمبنرالقمدراحماظصقػقنيماجملؿفزؼـمواجملؾقدني،موهلنيمأوضوسفؿ
مزؾمتصوسدماالغؿفوطوتمضدماظزعالءموعـعماظزؼوراتمسـفؿمظػذلاتمرقؼؾيممتؿدمظشفقرموتدػقرماألوضوعم

مؼفددمحقوتفؿ مواظذيمضؿمسددمطؾرلمعـم اظصققيمظعددمطؾرلمعـفؿمممو موضررتماظؾفـيمخاللمإجؿؿوسفو ،
مأد مصعوظقوت مسؼد مواجملؿفزؼـ ماجملؾقدني موأدر ماظؼوغقغقيماظصقػقني ماظقدوئؾ مطؾ موادؿكدام ؾقسقي

ظؾضjGمعـمأجؾمإرالقمدراحماظزعالء..مواالتػوقمععم•ؾسماظـؼوبيمظؾذلتقىم:ؿقسيمعـماالحؿفوجوتم
اٌؿصوسدةمبقـفومعلرلاتمظؾـوئىماظعوممووضػوتمأعومماظدلٌونمواسؿصوممعػؿقحموعممتراتمداخؾماظـؼوبي،م

ءموتؼدؼؿمبالشوتمظؾـوئىماظعوممحقلمأوضوسفؿممزؾماظؿدػقرمظؽشػماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلوماظزعال
م7اظشدؼدماظذيمؼفددمحقوةمأطـرمعـم زعالءمػؿمػوغلمصالحماظدؼـ،موؼقدػمذعؾون،مو•ديمحلني،مم
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و‣لـمراضل،مو‣ؿدماظؾطووي،موحلـماظؼؾوغل،مو‣ؿقدمأبقمزؼدم%ذقطون$،مرؾؼومظؾشؽووىماظيتمتؾؼؿفوم
 .اظـؼوبيمعـمذوؼفؿ

مظؾصقػقنيموغددتماظؾ مغشر مضضوؼو مسؾكمايرؼوتمواظؿقدعممايؾسمسؾكمخؾػقي مايؿؾي مبؿصوسد فـي
وشرلػؿ،موآخرػومضضوؼومػشوممجعػرمو‣ؿقدماظلقدمو‣ؿقدمعصطػكموحلوممبففً،مواظؾوحٌمإزلوسقؾم
اإلدؽـدراغلمماظقضًماظذيمروظؾًمصقفماىؿوسيماظصقػقيمبنضرارماظؿشرؼعوتماٌؽؿؾيمظؾددؿقرمواظيتم

مواظؾقٌماظعؾؿلممهظر ماظرأيمواظؿعؾرل محرؼي مووؼي مظؾؿفؿؿع مطقؼمأصقؾ ماظؼضوؼو ايؾسممػذه
طؿدخؾمظؾـوءم•ؿؿعماظعدلموايرؼي،موضررتماظؾفـيمأنمؼؽقنماألدؾقعماظؼودممػقمبداؼيمصعوظقوتمؾيم%م

ظؾـوئىمصعوظقوتمأوشلومتؼدؼؿمبالشوتمم3ػـعوىفؿم..مو…رجفؿم..ماظصقوصيمعشمجرميي$موذظؽمعـمخاللم
مطؿوم مبلوضوسفؿماظصققي، موودؼدماظؾالشوتماًوصي اظعوممإلرالقمدراحمقعماظصقػقنيماجملؾقدني،
مبعدمإظغوءم مرؾؾوتمإلرالقمدراحماظزعالءماجملؾقدنيمسؾكمذعيمضضقيمشرصيمسؿؾقوتمرابعي، دقؿؿمتؼدؼؿم

مأشؾؾفؿ موأن مخوصي مظؾؿقوطؿي ماظؼضقي موإسودة م‟ؼفؿ ماظصودرة ماظـؼضمظألحؽوم معدةمم‣ؽؿي وووزوا
ايؾسماالحؿقورلماظؼوغقغقي،موملمتصدرمأحؽوممأخرىم‟ؼفؿ،موضررتماظؾفـيمسؼدمعممترمصقػلمظؿدذنيم
مإلرالقمدراحماظزعالءم مظؾففوتماٌكؿؾػي ماظؽشػمسـماظؾالشوتمواظطؾؾوتماٌؼدعي مؼؿؿمخالظف ايؿؾي،

موادؿعراضمحؽؿم بوتمحصؾًمسؾقفمأدرةمو‡ؾؾماٌممترمذفوداتمظـمؾيمذقطونمحقلمعلورماظؼضقي،
معـماظزؼورة،مودطمتعـًمعـماظداخؾقيموإدارةمدفـماظعؼربممتـػقذهم اظزعقؾمحلـماظؼؾوغلمبؿؿؽقـفو

 .ذفقرمرؾؼومظؾشؽقىماٌؼدعيمظؾـؼوبيمعـمزوجؿفم3وعـعماظزؼورةمسـفمظػذلةموووزتم

سيماًوعليمعلوءمؼقمموتـؿفلمصعوظقوتماألدؾقعمبقضػيمبوٌالبسماظؾقضوءمسؾكمدؾؿمغؼوبيماظصقػقنيماظلو
دؼلؿدلمؼؿؾعفومعممترمبوظؼوسيماظرئقلقيمبوظدورماظرابعمحقلماألوضوعماظصققيمظؾزعالءماجملؾقدنيمم9األربعوءم

واٌكوررماظيتمتفددمحقوتفؿمؼؿكؾؾفمذفوداتمألدرماظزعالءماجملؾقدني،موأطدتماظؾفـيمأغفومدؿؿكذمطوصيم
 .دؿعؾـمسـمصعوظقوتفومعـمخاللمعممتراتفوماظؼودعيمبوظـؼوبياظلؾؾماظؼوغقغقيمظؿصعقدمعطوظىماظزعالء،موأغفوم

9/05/5107 
دسًماظؾفـيمألومصعوظقوتمؾي"ػـعوىفؿمو…رجفؿ...ماظصقوصيمعشمجرميي"محقلماألوضوعماظصققيم
ماجملؾقدنيم ماظزعالء مذفوداتمالدر مو‡ؾؾماٌممتر محقوتفؿ ماظؿكمتفدد ماجملؾقدنيمواٌكورر ظؾزعالء

مايرؼوتمتؼقؿمأومصعوظقوتمؾيم"ػـعوىفؿمواجملؿفزؼـمحقلمأ ماظؼودم.. ماألربعوء وضوسفؿماظصققي.
مو…رجفؿ..ماظصقوصيمعشمجرميي"معممترمسـماألوضوعماظصققيمظؾؿقؾقدنيمووضػيمسؾكمدالملماظـؼوبي

01 /05 /5107 
ميؼققم ماظعوٌل ماظققم محقل ماٌدغل ما:ؿؿع معـظؿوت معـ مسدد معع معشذلطو معممترا ماظؾفـي سؼدت

إلغلونموغوضشماٌممترمأوضوعمحؼققماالغلونممعصرموأوضوعماظصقػقنيممعصرمواالغؿفوطوتماظيتما
 ؼؿعرضقنمشلوموتضؿـومتقثقؼومظظوػرتلماظؿعذؼىمواالخؿػوءماظؼلريمعـمخاللمذفوداتم․ؿؾػيم
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58/05/5107 
آخرماظؿطقراتمدسًمىـيمايرؼوتمالجؿؿوعمٌـوضشيمأوضوعماظزعالءماجملؾقدنيمواجملؿفزؼـ،موغوضشًم

م مسوم مخالل ماظصقػقي مايرؼوت مأوضوع محقل مظؿؼرؼر مواظؿقضرل ماظعؿؾ موخطي مضضوؼوػؿ مطؿوم2015صك ،
غوضشًمهركماظؾفـيمصكمإرورماٌطوظؾوتمبوإلصراجمسـماظزعالءماجملؾقدنيمواجملؿفزؼـموسالجمايوالتم

ماظؿكمهؿوجمظرسوؼيمصققيمصكمإرورمؾي"ػـعوىفؿمو…رجفؿ".
2/0/5102 

رؤدوءمهرؼرمظؾفـوؼوت،مم3بقـفؿمم6اظؾفـيمبقوغومحقلمبالشوتموزؼرماظعدلمضدماظصقػقنيموإحوظيممأصدرت
وأذورتمإمأنمضرارماإلحوظيمؼؿعؾؼمبـالثمضضوؼومصؼطمعـمدؾلؾيمبالشوتمضدعفوماٌلؿشورمأدماظزغدمضدم

م مإ م‣وعقف مسـف مطشػ مٌو مرؾؼو مسددػو موصؾ ماظـؼوم8اظصقػقني موصؾ ماآلن، محؿك معـفومبالشوت بي
م‡صم مبالشوت م†ؿلي متؿعؾؼ ماظـالثيمم11إخطورات ماظؾالشوت مرؾقعي مسـ ماظؽشػ مؼؿؿ ممل مصقؿو صقػقو

مأغفوم مإال مظؾؿقارـني، ماألدودقي مايؼقق مطلحد ماظؿؼوضل، ميؼ ماحذلاعفو مسؾك ماظؾفـي موأطدت اٌؿؾؼقي،
دموػقمعومملمؼؾفلمذددتمسؾكمأنمممورديمػذامايؼمعرػقنمبودؿقػوءماًطقاتماظؼوغقغقي،موعـفومحؼماظر

دقاءموضًمرئودؿفمظـوديماظؼضوةمأوممم-اٌلؽقلماألولمسـمإسؿولماظؼوغقنممعصرم-إظقفماٌلؿشورماظزغدم
معـمضؾؾمعلؽقلمطؾرلم ماظؽـوصي محؼماظؿؼوضلمبفذه مادؿكدام مصضالمسـمأن ماظعدل، مظقزارة خاللمتقظقف

اظصقػقنيمؼعدلمسـمضقؼماظلؾطيممبوظدوظيمبؾموعـموزؼرماظعدلماٌلؽقلمسـمضطوعماظعداظيممعقاجفي
عـماظصقوصي،مصضالمسـماغفمالمميؽـمصصؾفمسـماشلفؿيماظيتمتلؿفدفممحرؼيماظصقوصي،موضقؼماظلؾطيمعـم
ماظصقػقنيم مسدد مأن محؿك مواظصقػقني، ماظصقوصي مضد ماٌؿوردوت معـ ماظؽـرل مسؽلؿف مواظذي اظـؼد،

،موأسربًماظؾفـيمسـمضؾؼفومعـميقسصقػقوممضضوؼومعؿـم23اجملؾقدنيمواجملؿفزؼـممعصرموصؾمإم
ػذهماظؾالشوتمتؿزاعـمععمإسالنمايؽقعيمسـماظؾدءمممعـوضشيماظؿشرؼعوتماٌؽؿؾيمظؾددؿقرمم•ولم
اظصقوصيمواإلسالممواظيتمؼؿعؾؼمجوغىمطؾرلمعـفومبؿـظقؿمضقاسدماٌفـيموحؼماظردموإظغوءماظعؼقبوتماظلوظؾيم

مؼؾؼلمبوظؽ ـرلمعـماظشؽقكمحقلمعصرلمػذهماظؿشرؼعوتمخوصيمأنموزارةمظؾقرؼيمم•ولماظـشرموػقمعو
مأنم موأطدتماظؾفـي ماظؿشرؼعوتموإضرارػو، مػذه معـوضشي ماٌـقطمبفو اظعدلمػلمإحدىماىفوتماظرئقلقي
اظؿضققؼمسؾكمحرؼيماظصقوصيمواظصقػقنيمواظؾالشوتمضدػؿمظقلًمػلماظلؾقؾم:ؿؿعماظعدلموايرؼيم

ؼيمالمؼلتلمسدلمعالحؼيماظصقػقنيموظؽـمعـمخاللممإتوحيماٌعؾقعوتماظذيمغـشدهمقعو،موأنمغشرمايؼق
م. وغشرػوموإرالقمحرؼيماظـؼدمطلحدماظقدوئؾماشلوعي،مٌقاجفيماظؿفووزات
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جؿؿوعمٌـوضشيمأوضوعمايرؼوتماظصقػقيمخوصيممزؾمايؽؿماظغقوبكماظصودرم‟ؼمدسًماظؾفـيممال
م5رؤدوءمهرؼرممبالشوتمعـموزؼرماظعدلم†الفم3الءمبقـفؿمزع6عـماظزعالءماٌصقرؼـموإحوظيممم3

بالشوتمأخرىم،مطؿومغوضشماالجؿؿوعمأوضوعماظزعالءماجملؾقدنيموأوضوعمايرؼوتمواظؿشرؼعوتماظصقػقي.
50 /0 /5102    

م‟ظرماظعومماظـوئىمضرارمصدورمبعدمجدؼدمعـماظـشرمحظرمضراراتمسقدةماظصقػقنيمحرؼوتمىـيماغؿؼدت
ماظـشرمحظرمبنظغوءماإلدارؼيمحؽؿمعـمدوسوتمبعدمجوءمواظذيمظؾؿقودؾوتماٌرطزيمتؼورؼرمضضقيمماظـشر
موجفوتماظعومماظـوئىمظؿقدعمرصضفومسؾكماظؾفـيموذددت..مم2102ماظرئوديماغؿكوبوتمتزوؼرمضضقيم

م.األخرلةماظػذلةمخاللمضرارام41معـمأطـرمظـموصؾًمواظيتمايظرمضراراتمإصدارمماظؿقؼقؼ
ماجملؽؿيمحؽؿمصدورمعـمدوسوتمبعدماىدؼدماظؼرارمبصدرومصقجلءماظعومماظرأيمإنماظؾفـيمضوظًو

مأطدمواظذيم،2102مسومماظرئودقيماغؿكوبوتمتزوؼرمضضقيمماظـشرم‟ظرماظعومماظـوئىمضرارمبنظغوءماإلدارؼي
موطؾمضوظقؾ،واألمبوألطوذؼىممتؿؾهموايؼوئؼماٌعؾقعوتمعـماإلسالممودوئؾمم‡ؾقمعلوحيمطؾمأن»

مإموؼمديماظعوم،ماظقسلمعـمواالغؿؼوصماىفؾمزؼودةمإمؼمديمبويؼوئؼماظصققحماظعؾؿمعـمخصؿ
م.اظؼرارمحقلماظؿلوؤالتمعـماظؽـرلمأثورمعوموػق..مم«اإلسالممودوئؾمعصداضقيمسدم

مداةأمؼؾؼكماظـشرمحظر»مممأنمعـماإلدارؼيمظؾؿقؽؿيماألخرلمايؽؿمتضؿـفمعومأنمسؾكماظؾفـيموأطدت
محؼققمسـماظدصوعمماإل‧وبلمتلثرلػومعـماإلسالممودوئؾمو‧ردماظعوم،ماظشلنمعؿوبعيمسـماظـوسمظصرف
م.اظؼراراتمػذهمعـؾمسؾكمردمخرلمؼعؿدلم«ضضوؼوػؿموتؾينماٌقارـنيموحرؼوت
ماظـشرم‟ظرماًوصيماظـصقصموتعدؼؾماٌعؾقعوت،متداولمحرؼيمضوغقنمإصدارمبلرسيماظؾفـيموروظؾً
مدقءمأعومماظؾوبموإشالقمسؾقفومظؾطعـموادعوماظؾوبمؼػؿحممبومايظرمأدؾوبمبنسالنمىفوتامظؿؾزم

مسـمواظؽشػمبو:ؿؿعمظالرتؼوءمطؾوبماٌعرصيممواٌقارـنيماإلسالممحؼققمعـماظـقؾمأومادؿكداعفو،
م.صقفمواًؾؾماظؼصقرمأوجف

58  /0 /5102 
زدراءماألدؼون..مادـقاتمبؿفؿيمم3غوسقتممحرؼوتماظصقػقنيمتعربمسـماغزسوجفومعـمحؽؿمحؾسمصورؿي

م3صورؿيمغوسقتمأسربًمىـيمايرؼوتمبـؼوبيماظصقػقنيمسـماغزسوجفومعـمحؽؿماظصودرم‟ؾسماظصقػقيم
جدؼدة.موتمطدماظؾفـيمأن،مايؽؿمػقماغؿفوكمواضحمٌقادماظددؿقرماظيتممتـعممفدـقاتممضضقيمحلؾ

م.ايؾسممضضوؼوماظـشرموحرؼيماظؿعؾرل
اظؾفـيمسؾكمأنمايؽؿمميـؾماعؿداد′امظلؾلؾيمرقؼؾيمعـماألحؽومماظيتمادؿفدصًمأصقوبموذددتم

اظرأيممعصر،مواظذؼـمملمؼرتؽؾقامجرمييمدقىماظؿعؾرلمسـمآرائفؿ،مبغضماظـظرمسـماالتػوقمأوماالخؿالفم
م."ععمػذهماألصؽورمأومأصقوبفو
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دؿكداممحؼماظؿؼوضلمصقؿومؼلؿلموىـيمايرؼوتمإذمتمطدمسؾكمضرورةماظعؿؾمسؾكموضعمحدمإلدوءةما
اظلقودقيمواظدؼـقي،مبعدمأنمهقظًمظلقػمعلؾطمسؾلمرضوبماظصقػقنيمواظؽؿوبمواٌؾدسنيممفبؼضوؼومايلؾ

زدراءمابؼوغقنماظعؼقبوتمواٌعروصيممبودةمم98وأصقوبماظرأي،مصنغفومتـضؿمإماٌطوظؾنيمبنظغوءماٌودةم
حؼيمأصقوبماظرأي،موودقؾيمظالسؿداءمسؾلمايؼمماألدؼونمبعدمأنمهقلمادؿكداعفومإلداةممعال

طؿومتطوظىماظؾفـيمبلرسيمإضرارماظؼقاغنيماٌؽؿؾيمظؾددؿقرمم•ولمايرؼوتماظعوعي،م“..محرؼيماإلسؿؼود
ظؿزاعًومبـصقصماظددؿقرمايوظل.مصوظرأيمالمؼردماوإظغوءمعقادمايؾسممضضوؼومحرؼيماظؿعؾرلمواإلبداع،م

مؾسماصقوبفموايفيمالتؼورعمإالمبويفيم.سؾقفمإالمبرأيموظقسمح
0 /5 /5102

حرؼوتماظصقػقنيمتدؼـماظؼؾضمسؾكمردومماظؽورؼؽوترلمإدالممجووؼشموتطوظىمبؿـػقذموسقدماالصراجم
 اظزعالءماجملؾقدنيسـمواظعػقم

ىـيمايرؼوتممغؼوبيماظصقػقنيمواضعيماظؼؾضمسؾكمردومماظؽورؼؽوترلمإدالممجووؼش..موتؿكقفممأداغً
ؾفـيمعـمأنمتؽقنماالتفوعوتماٌقجفيمظـمإدالممػلمدؿورمظؾؿفؿيماالدودقي،موػلمععورضؿفمظؾـظومماظ

موػفقعفمسؾكماظػلودم.
اظؾفـيمسؾكمأنماظؼؾضمسؾكمإدالممػقمادؿؿرارمظلؾلؾيمرقؼؾيمعـماالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضمشلوممتوذدد

مزؾفمٌفـيمخطرة،مؼدصعماظصقػققنمخاللممموردؿفؿمظعؿؾفؿ،موػقماألعرماظذيمهقظًماظصقوصيم
م. بقـؿومتؿفوػؾماظلؾطيمطؾمعطوظؾوتماالصراجمسـفؿ أصقوبفوممثـممموردؿفؿمشلومبويؾسمواالسؿداءمسؾقفؿ

اظؾفـيمأنماظؼؾضمسؾكمإدالممؼلتلممزؾمعـوخمهقلماظصقػققنمصقفمشلدفمظؾؿالحؼوتممأطدت
جملؾقدنيمعـقػيمإماظقسقدماظيتمتؾؼؿفوماظؾفـيمعطوظؾفومبلرسيماالصراجمسـماظزعالءماجددتموم..اظؼضوئقي

زاظًمحؿكمعوماظـؼوبيمبوظعػقمواإلصراجمسؿـمتـطؾؼمسؾقفؿماظشروطماظؼوغقغقيمعـماظزعالءموػلماظقسقدماظيتم
 اآلنمتراوحمعؽوغفومتـؿظرمعـمؼـػذػوم.

 ّهبِ ْ٘اه اىؼبً
ظقزارةماظداخؾقيم†الفمذؽقىمم53بالشوموطذظؽمأطـرمعـمم34ذورطًماظؾفـيممإسدادموتؼدؼؿمأطـرمعـم

اظطؾؾوتمظؾففوتماٌكؿؾػيمحقلمأوضوعماظصقػقنيمواالغؿفوطوتماظيتمؼؿعرضقنمشلوموطذظؽمذؽووىم
اظزعالءماجملؾقدنيمطؿومذورطًممسشراتماظؿقؼقؼوتمععماظزعالءمبوظـقوبيموػقمعوممتمسرضمجوغىمعـفم

 متؼرؼرماظقحدةماظؼوغقغقي

ؼعوتماٌؼقدةمظؾقرؼوتموسؾكمرأدفومضوغقنمعؽوصقيماالرػوبمذورطًماظؾفـيممالتماظؿصديمظؾؿشر
وطذظؽمتعدؼالتمضوغقنماظعؼقبوتماظيتمتعوضىمسؾكمغشرمذعوراتماظؿـظقؿوتماإلرػوبقيمبوٌكوظػيم
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ظؾددؿقر..موطذظؽممإسدادماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصيمواالسالمموإظغوءماظعؼقبوتماظلوظؾيمظؾقرؼوتمم
 •ولماظـشرم

نمىـيمايرؼوتمإذمتعؾـمتضوعـفومععماٌقا�ـنيموعمدلوتما:ؿؿعماٌدغلمموماظـفوؼيمصن -
عقاجفيماىؿوسوتماإلرػوبقيمصنغفومتفقىمبلجفزةماظدوظيمسدمما‡وذمذظؽمطذرؼعيمظؾـقؾمعـم

 . ايرؼوت

غقنماٌقحدمظؾصقوصيمإلسالعقيممععرطؿفومالضرارماظؼووتشددماظؾفـيمسؾكمعلوغدتفومظؾفؿوسيماظصقػقيموا
االسالمموطذظؽماظؿعدؼالتماًوصيممبـعماظعؼقبوتماظلوظؾيمظؾقرؼيمم•ولماظـشرم،مبوسؿؾورػومعـمو

اظؿشرؼعوتماٌؽؿؾيمظؾددؿقرموتدؼـماٌلؾؽمايؽقعلممبقووظيمصرضمتصقرمعـمخاللمعومصدرمعـم
تؾعقؿفممتصر وتموتلرؼؾوتمسدلموزراءمبويؽقعيمم‣ووظيمواضقيمالسودةماشلقؿـيمسؾكماإلسالمموتؽرؼس

مظؾدوظيمواظؿصديمجملووالتماإلسالعقنيمظؿقرؼرهمعـماشلقؿـيمايؽقعقي..
موطقؾماظـؼوبيم
عؼررماظؾفـيمم

 ضبىع اىجيهٜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقؽٝؽ جلْخ اىزك٘ٝبد
وخوصيم$معـمأزعوتمعؿػوضؿيموذظؽمبلؾىمم–وحزبقيمم–تعوغلمسالضوتماظعؿؾممبكؿؾػماٌمدلوتماظصقػقيم%مضقعقيم

مورشؿمذظؽمالمتؾؿزممبفماشؾىماٌمدلوتمخض مظؼوغقنمسؿؾمؼـقوزمالصقوبماالسؿولمسؾكمحلوبماظعوعؾني، قسفو
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ماظؼوغقغنيماآلخرؼـماظؾذؼاظصقػقي،مبؾموت متؿفووزمأؼضو اظعالضوتمداخؾماٌمدلوتموػؿوممنـمؼـظؿوؿفووزه،مطؿو
الزعوتماالضؿصودؼيماظطوحـيماظيتممسـمابؿعدؼالتفماٌكؿؾػيم..مصضالميضوغقنمغؼوبيماظصقػقنيموضوغقنمتـظقؿماظصقوص

ؿعرضمشلومسددمعـماٌمدلوت،ممزؾماألوضوعماٌقروثيممبعضماٌمدلوتماظؼقعقي،مأومغؿقفيمظطؾقعيمغشلةمؼ
اٌمدلوتماًوصيموايزبقي،موهؽؿمرؤدوءماالحزابمأومعالكماظصقػمماظصقػقنيمواظيتموصؾًميدمتقضقعم

مادؿؿوراتم مإذسونمأو معؼوبؾممسدم6سؼقد معـماظصقػقنيمسـمأجقرػؿ متـوزلمسدد مطؾرلمعـماٌمدلوتمأو د
ماظـؼوبقيم ماظؿؼوظقد معـ ماظؽـرل مذظؽمتراجع موؼػوضؿ ماظصقػقنيمظؾقصقلمسؾكماظؾدل، مبوظؿقوضفؿممغؼوبي اظلؿوح

ميماظيتٌوسالضوتماظزعوظيمبوٌمدلوت،موطذظؽمسدمماالظؿزامممبقـوقماظشرفماظصقػل،مصضالمسـمضقاسدماظؼقدماظظو
مأسداد مهرم مطؿو مأصقوبماألسؿول، ممبقاصؼي ماظـؼوبقي،مماترػـمدخقلماظـؼوبي معـماظصقػقنيمعـمايؿوؼي طؾرلة

مبلؾىمتؼودمماظؼوغقنمايوظل،مأومايوجيظرؤؼيمواضقيمظؾؼقدمشوبًمظػذلةمرقؼؾيم.م
مأزعوتم‡صمسالضوتماظعؿؾممشوظؾقيماٌمدلوتماظصق ػقيمإنمملمصكاللماظعومماٌوضلمتدخؾًماظـؼوبيميؾ،

ؼؽـمقعو،مووصؾًماٌشؽالتمإمعمدلوتمزؾًممنقذجوم․ؿؾػوممسالضوتماظعؿؾمظػذلةمرقؼؾي،موسؾكمرأدفوم
ماٌرصقسيمعـماظزعالءمخاللماظلـقاتماٌوضقيمبلؾىمسالضوتماظعؿؾم اٌمدلوتماظؼقعقي..محؿكمأنمسددماظؼضوؼو

اظـؼوبيمواظيتمرمبومتؿفووزماظرضؿمغػلفمخوصيممضضقيم†الفمتزاؼدمأسدادماظعورؾنيمعـمأسضوءمم300اضذلبمعـم
مزؾمتعؼدمأزعيماظزعالءمماظصقػمايزبقي،مأومبلؾىمدخقلمعمدلوتمجدؼدةمسؾكمخطماإلشالقمعـؾماظؿقرؼر.م

وخوضًمىـيماظؿلقؼوتمعػووضوتمرقؼؾيموذوضي،ماعؿدتممبعضماٌمدلوتمظشفقرمدقاءمبلؾى،مضراراتماظػصؾمم
ووصؾًمإمصدورمضراراتمبوظػصؾماىؿوسلمحؿكمماٌمدلوتماظؽؾرلةم،مأومبلؾىمواظيتمتصوسدتمبشؽؾمطؾرلم

م•وظسماإلداراتممعصوئرم مرؤدوء موهؽؿ ماظصقػقنيمواظؿالسىمبفو معـماٌمدلوتميؼقق مطؾرل مسدد إػدار
مسؾكمو مبلؾىماظؽوتؾي م، مواظيتمهقظًمظؿقؼقؼوتمداخؾقي موصقالمظعددمطؾرلمعـماألزعوتماظؿوصفي م.. دوئؾماظزعالء

لوتماظؼقعقيماظؿقاصؾماالجؿؿوسلم،محؿكمأنمأسضوءماظـؼوبيمطونم ضرونمهؼقؼوتمبشؽؾمأدؾقسلمبنحدىماٌمد
مظعدةمذفقرم.معؿدتمابلؾؾفوموظػذلةم

وغؿقفيمشلذهماألوضوعموغؿقفيمظؿعلػمسددمطؾرلمعـماٌمدلوتمأعومم‣ووالتماظؿلقؼي،مصدرتمرمبومظؾؿرةماألوم
رؤدوءم•وظسمإدارةمورؤدوءمهرؼرمظؾفـيماظؿقؼقؼماظـؼوبقيمبلؾىمم01بنحوظيمأطـرمعـممتورؼخماظـؼوبيمضراراتم

مضراراتمبػصؾماظزعالءمأومبلؾىمدقءمسالضوتماظعؿؾمو․وظػؿفؿمٌقـوقماظشرفماظصقػلمماظؿعوعؾمععم صدور
مطونمبقـفؿمسؾكمدؾقؾماٌـولمالمايصرمرؤدوءم•وظسمإداراتماألػراممواٌصريماظققم واىؿفقرؼي،مماظزعالء..

واظعوملماظققم،مصضالمسـمرؤدوءمهرؼرمبعددمعـماٌمدلوتمبقـفوماظقصدمواٌصريماظققممواظشروقمواظؿقرؼرمواظعوملم
ماظققمموطذظؽمبعددمعـمإصداراتماألػراممواألخؾورمواىؿفقرؼي.

م
م
م
م
م

 

ظؾددؿقر..موطذظؽممإسدادماظؼوغقنماٌقحدمظؾصقوصيمواالسالمموإظغوءماظعؼقبوتماظلوظؾيمظؾقرؼوتمم
 •ولماظـشرم

نمىـيمايرؼوتمإذمتعؾـمتضوعـفومععماٌقا�ـنيموعمدلوتما:ؿؿعماٌدغلمموماظـفوؼيمصن -
عقاجفيماىؿوسوتماإلرػوبقيمصنغفومتفقىمبلجفزةماظدوظيمسدمما‡وذمذظؽمطذرؼعيمظؾـقؾمعـم

 . ايرؼوت

غقنماٌقحدمظؾصقوصيمإلسالعقيممععرطؿفومالضرارماظؼووتشددماظؾفـيمسؾكمعلوغدتفومظؾفؿوسيماظصقػقيموا
االسالمموطذظؽماظؿعدؼالتماًوصيممبـعماظعؼقبوتماظلوظؾيمظؾقرؼيمم•ولماظـشرم،مبوسؿؾورػومعـمو

اظؿشرؼعوتماٌؽؿؾيمظؾددؿقرموتدؼـماٌلؾؽمايؽقعلممبقووظيمصرضمتصقرمعـمخاللمعومصدرمعـم
تؾعقؿفممتصر وتموتلرؼؾوتمسدلموزراءمبويؽقعيمم‣ووظيمواضقيمالسودةماشلقؿـيمسؾكماإلسالمموتؽرؼس

مظؾدوظيمواظؿصديمجملووالتماإلسالعقنيمظؿقرؼرهمعـماشلقؿـيمايؽقعقي..
موطقؾماظـؼوبيم
عؼررماظؾفـيمم

 ضبىع اىجيهٜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقؽٝؽ جلْخ اىزك٘ٝبد
وخوصيم$معـمأزعوتمعؿػوضؿيموذظؽمبلؾىمم–وحزبقيمم–تعوغلمسالضوتماظعؿؾممبكؿؾػماٌمدلوتماظصقػقيم%مضقعقيم

مورشؿمذظؽمالمتؾؿزممبفماشؾىماٌمدلوتمخض مظؼوغقنمسؿؾمؼـقوزمالصقوبماالسؿولمسؾكمحلوبماظعوعؾني، قسفو
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ممنوذجمظألزعوت
مأزعيماظصقػمايزبقي:مأوالم

ػمايزبقيماظيتمأشؾؼًمأبقابفومموجفماظزعالءم..موػلمتقاصؾًمظؾعومماًوعسمسؾكماظؿقاظلمأزعيماظصق
األزعيماظيتم‡صمعومؼؼربمعـمعوئيتمزعقؾماغؿؼؾقامظؼوئؿيماٌؿعطؾنيمسـماظعؿؾمبلؾىمأزعوتماألحزابم
ماظطوحـيماظيتمهؿوجم مأوماالوضوعماالضؿصودؼيمظعددمآخرمصضالمسـمأزعيماٌؾؽقي واظـزاسوتماظداخؾقيمبفو

مبوٌمدل متـظقؿ م•ؾسمإلسودة معع مبوظؿعوون ماظؿلقؼوت مطوغًمىـي ماٌوضل ماظعوم موخالل وتمايزبقي،
اظـؼوبيموغؼقىماظصقػقنيمررصومرئقلقومم‣ووظيمأزعيماظزعالء،مواظيتمتشعؾًمأؼضومألزعوتمصرسقيمعـفومأزعيم
ـفوماظؿلعقـوتماٌغؾؼيممسددمطؾرلمعـفوموسؾكمرأدفومصقػمحزبماألحرارم..موسؼدتماظـؼوبيموماظؼؾىمع

مععم مخوضًمعػووضوتميؾماألزعي مطؿو مجؾلوتمععماظزعالءمماظصقػمايزبقي، ماظؿلقؼوتمسدة ىـي
ايؽقعي،مومتمررحماٌشؽؾيمععماضذلاحوتم‟ؾقلمشلومععمرئقسماظقزراءمخاللماجؿؿوعم•ؾسماظـؼوبيم
مغ موتدخؾ ماظؿلعقـوت معشؽؾي معؼدعؿفو م مطون مايؾقل معـ مسدد مسؾك ماالتػوق ممت موبوظػعؾ ؼقىمععف،

ماظؿضوعـماالجؿؿوسلميؾفوم اظصقػقنيمططرفمرئقللممعػووضوتماعؿدتمىؾلوتمععمممـؾلموزارة
مظقؿؿمتلقؼيماالوضوعماظؿلعقـقيمظعددمطؾرلمعـماظزعالء.

طؿومأؼضوممتماالتػوقمسؾكمضقاسدمإلسودةمتقزقػماظزعالءمومعؼدعؿفؿمأصقوبمايوالتماًوصيموالزاظًم
مالدؿؽؿولمايؾمخوصيممزؾمتشعىماٌشؽؾيم.ماٌػووضوتمجورؼيمععمايؽقعي

مأزعيماٌصريماظققمم:م:مثوغقو
ماظيتم موػلماألزعي م، مصصؾمسشراتماظزعالءمماٌصريماظققم ماظـوغلمسؾكماظؿقاظلمتقاصؾًمأزعي ظؾعوم
ماعؿدتمظشفقرمضقبؾًمبؿعـًمعـمجوغىم طوغًمدؾؾومموضػماظؼقدمعـماىرؼدةمبعدمممػووضوتميؾفو

زعقالمعـماظعوعؾنيمبوٌمدليموملمم33ذظؽمصؼدممتؽـًماظـؼوبيمعـمتلقؼيمأوضوعمأطـرمعـمماٌمدلي،مورشؿ
م ماظعومماٌوضلمدقىمأزعي مظؾـًمأنمسؼدتمم6ؼؾؼمععمبداؼي مظؽـمعو زعالءمجرىماظؿقصؾميؾقلمصقفو

اظؼضقيمعرةمأخرى..موسؼدتماظـؼوبيمجؾلوتمعػووضوتميؾمأزعيماظزعالءموووزتماظعشرةمجؾلوتم†الفم
مكورؾوتم.اٌ

وععمعـؿصػماظعومموماظقضًماظcيماضذلبًمأزعيما:ؿقسيماألو�معـماظـفوؼيمبعؼدمتلقؼيمالوضوعمبؼقيم
اظزعالءمبعدماالتػوقمععمرئقسم•ؾسماالدارةم..محؿكمصفرتمإدارةماىرؼدةممأزعيمجدؼدةمبوالسالنمسـم

معـم مأطـر موػلماألزعم22صصؾمسشراتماظزعالءموإحوظي ماظيتمتدخؾًماظـؼوبيموسؼدتمزعقالمظؾؿقؼقؼم.. ي
ماظؿلقؼوتم محضرتماظـؼوبيمممـؾيممىـي مصقؿو مإؼؼوفمإجراءاتماظػصؾ، مععماىرؼدةممتممبقجؾف اتػوضو

ماظؿقؼقؼو معـ مرقؼؾي ممتمخالدؾلؾي مؼقعل، مبشؽؾ مطوعؾ ماعؿدتمالدؾقع ماظداخؾقي مأوضوعمت متلقؼي شلو
ممظؾؿقؼقؼم.اظزعالءماجملوظني

149



 
 
 

 

م ظؿػوفماٌمدليمظالماالغؿفوءمحؿكموصؾًماظـؼوبيمتلرؼؾوتمتػقدممبقووظيمطودتماألزعيمتؼذلبمعـأنموعو
م مضوعًمبػصؾ ماٌمدلي مأن مإال ماظـؼوبي متدخؾ مورشؿ مظؿكقضماظـؼوم4سؾكماالتػوق مجدد مجقظيمزعالء بي

معـماٌػووضوتماغؿفً مورئقسماظؿقرؼرممبلروضيمجدؼدة ماٌمدلي مرئقسم•ؾسمإدارة موإحوظي اجملوطؿ
ماٌمدليمظؾؿقؼقؼمبصػوتفؿمطصقػقني.مبصػؿفموطذظؽمعدؼرمسوم

مأزعيماظؿقرؼرمثوظـوم:
مبنشالضفو،م ماظؿقرؼر مصققػي مإدارة معـ مصودر مبؼرار ماظصقػقي مصقجؽًماىؿوسي مإغذار مدوبؼ مودون صفلة
مبدسقىماالوضوعماالضؿصودؼي..موػلماٌعرطيماظيتمدورسًماظـؼوبيمًقضفوم وتلرؼحماظزعالءماظعوعؾنيمبفو

تشؽقؾمىـيمعػووضوتمضؿًممسضقؼؿفوموطقؾلماظـؼوبيموطذظؽماظلؽرترلماظعوم،معـذماظققمماألول،مومتم
مجؾلوتمواغؿفًم مؼؼربمعـمذفرؼـموسدة ماعؿدتمٌو مجؾلوتمعػووضوتمرقؼؾي وبوظػعؾمخوضًماظؾفـي
بوتػوقمظؿلقؼيمأوضوعماظزعالءمحلىمصؽوتفؿ،مدقاءمبوالدؿؿرارمماظعؿؾمأومتقضقعمسؼقدمععفمأومحصقلم

اظؿلقؼيماٌـودؾيم،مععماتػوقمسؾكمسقدةماىرؼدةماظقرضقيمظؾصدورمبشؽؾمأدؾقسل،موػقمفؿمسؾكمـبعضمع
م ماظذي ماظعددمعواىوغى مصدور مسـ ماإلسالن ممت مصدلاؼر معـ ماألول ماألدؾقع موخالل ماظؿـػقذ مضقد زال

مزاظًماظؿقؼقؼوتماظـؼوبقيمجورؼيمععمعلؽقظنيمبوىرؼدةم.عواظؿفرؼيبممتفقدامظؾصدورمعـمجدؼدم،مصقؿوم
مأزعيمعمدليماظعوملماظققممبعًوم:مرا

وػلمأزعيمعقروثيمعـذمصذلةمرقؼؾيمومتمسؼدماظعدؼدمعـماالتػوضوتمععماظـؼوبيمطونمؼؿؿمتـػقذػومعـمضؾؾم
إدارةماىرؼدةمبشؽؾمجزئلمظؿعقدماالوضوعمظالغػفورمعـمجدؼدم..موػقمعومتؽررمخاللماظعومماٌوضلمظؿؾدأم

ماظؿلقؼوتمواٌكورؾوتمواظ معـ مجدؼدة مسؾكمحؾمجقظي ممتماالتػوقمخالشلو ماىرؼدة مإدارة ؾؼوءاتمعع
معـماظزعالءمبدسقىمإشالقمإصدارػؿم متعـؿًمإدارةماٌمدليمععمجوغىمآخر عشؽؾيمبعضماظزعالءمصقؿو
ظقؿؿمإحوظيمرئقسم•ؾسمإدارةماٌمدليمورئقسمهرؼرماظعوملماظققممظؾؿقرؼرمصقؿوم‡قضماظـؼوبيماٌعرطيم

ماظؼوغقغقيمععمبؼقيماظزعالء.م
مأزعيماظقصدمخوعلًوم:م

خاللماظعومماٌوضلمذفدتمصققػيماظقصدم•ؿقسيمعـماألزعوت،مبدأتممبقووظيمصصؾمسددمعـماظزعالءم
مادؿؿرتم مصقؿو ماظؿـػقذي، مورئقسماظؿقرؼر مرئقسماظؿقرؼر مظؼوءاتمعع مبعد مجوغىمعـف مأوضوع متلقؼي مت

مطؿوممتمعقاجفيم‣ووظيماىرؼدةمظؾؿال سىمبوظعؼدماظدائؿموهقؼؾفمظعؼدمجؾلوتماظؿلقؼوتمبشلنمآخرؼـ،
موععمادؿؿرارم صرديمماظعؼقدماىدؼدةمأومدصعماظزعالءمظؽؿوبيمسؼقدمجدؼدةمبوٌكوظػيمظؾعؼدماظـؼوبل،

ماغؿفوكمحؼققماظزعالءمصدرمضراربنحوظيمرئقللماظؿقرؼرمبوظقصدمظؾفـيمظؿقؼقؼماظـؼوبقيم.
ؾماىرؼدةم†الفماظؿقؼقؼوتماظداخؾقيمطؿومخوضًماظـؼوبيمبعدػوم•ؿقسيمعـماظؿلقؼوتماظػردؼيمداخ

موععمبداؼيم بلؾىمتراجعمسالضوتماظزعوظيمأوماظؽؿوبيمسؾكمودوئؾماظؿقاصؾماالجؿؿوسلم،ممتمحؾمأشؾؾفو..م
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اغػفرتمعـمجدؼدمأزعيماىرؼدةمواظيتمطونمؼؼػموراءػومخالصوتمداخؾقيمداخؾمايزبمحوولمم2016
اخؾلمبوىرؼدةموػقمعومدصعماظزعالءمظعؼدمعقيمجوغىمعـماٌؿصورسنيمسؾكمايزبمهقؼؾفومظصراعمد

مواغؿفًم مظؾؿلقؼوت ماظـؼوبي مغؼقىماظصقػقنيمووطقؾ محضرػو محؼقضفؿ معـ مظؾـقؾ م‣ووالت مبعد سؿقعقي
ماىؿعقيمبعؼداتػوقمععماظزعالءمظؾؿقركمسؾكمادودفم.

مأزعيماظشروق:دوددًوم:م
ععماظزعالءممتػماٌػووضوتمواالتصوالرقالمسوممطوعؾمالمتؿقضػماألزعوتمداخؾمجرؼدةماظشروقموالمتؿقض

وإدارةماىرؼدة،ميؾمعشوطؾماظزعالءم..مدقاءمعـمخاللمعػووضوتمعؾوذرةمأومايضقرماظؿضوعينممطوصيم
ماىرؼدةم ماتػوقمععمإدارة مبعؼد ماو م مطؾرلمعـماظزعالء مهؼقؼوتمععمسدد االحؿفوجوتمصضالمسـمحضقر

مطوغ ماظزعالء مسشرات متلرؼح مبقضػ مهرؼرػو مالزاظًموادارة مذظؽ موعع م، متلر فؿ مسـ ماسؾـً مضد ً
قمضقدماظؿػفرمبلؾىمتلرؼؾوتمحقلماإلسالنمسـمدؾلؾيمجدؼدةمعـماظؼراراتماظغرؼؾيمرواالوضوعمماظش

‟ؼماظزعالءموإسالنمرئقسماظؿقرؼرماالدؿؼوظيمواالطؿػوءمبؿلقرلماالوضوعم..موحؿكماظلوسوتماالخرلةمضؾؾم
ىقظيمعػووضوتمجدؼدةمداخؾماىرؼدةمبعدمانموصؾًمسددمجؾلوتمطؿوبيماظؿؼرؼرمطوغًماظـؼوبيمتلؿعدم

م.موجؾليموهؼقؼم25اٌػووضوتمواظؿقؼقؼوتماظيتمىؿؿمحضقرػومألطـرمعـم
ماظصقػماظؼقعقيم

متزالماٌمدلوتم مذظؽمال مورشؿ ماظؼقعقي مإماظصقوصي موايزبقي ماًوصي ماظصقوصي اعؿدتماالزعوتمعـ
اظقضعمؼـذرمبؿػفرمأزعوتمطؾرلةمداخؾفوم،مزفرتمبقادرػومبشؽؾمطؾرلماظؼقعقيمأطـرػومادؿؼرارام..موأنمطونم

موسددمطؾرلمعـماظشؽووىمخوضًم م، ماظؿقتر داخؾماالػراممواىؿفقرؼيممذؽؾمسالضوتمسؿؾمذدؼدة
ماظؾوض ماىوغى مإحوظي ممت مصقؿو معـفو مجوغىمطؾرل ممتمحؾ ميؾفو معطقظي ماظؿلقؼوتمجقالت ظؾفـيممكىـي

موخالل م.. ماظـؼوبقي معـمماظؿقؼقؼ ماظعدؼد مواىؿفقرؼي مماالػرام مخوصي مبرزتمبقضقح ماٌوضل اظعوم
االزعوتمبلؾىماظؽؿوبيمسؾكمودوئؾماظؿقاصؾماالجؿؿوسلمهقلمجوغىمعـفومإمهؼقؼوتمداخؾقيمداخؾم
اٌمدلوتموصورمحضقرمجؾلوتمظؿقؼقؼمشلذاماظلؾىمأعرامروتقـقومبشؽؾمأدؾقسلموػلمعشؽالتماغؿفًم

ممتمتصعقدمجوغىمعـفومإمىـيماظؿقؼقؼماظـؼوبقيم.ممأشؾؾفومبوظؿلقؼي،مصقؿو
وتعؾؼمجوغىمطؾرلمعـمأزعوتماظصقػماظؼقعقيمبلؾىمصراسوتمضدمييمداخؾفومأومسالضوتمسؿؾمعؿقترةمأوم
ماظعومم مخاللم متراجعًم تالسىمبويؼققماظـوبؿيمظؾزعالءماومخصؿمعـماالجقرمواٌلؿقؼوتماظؿلعقـقيمصقؿو

مزاظًمضقدماظؿقؼقؼم.معوبوٌمدلوتمإمحوالتمصردؼيمماٌوضلمزوػرةماظػصؾماظؿعلػل
ماالوضوعم مبؿػفر مواظيتمتـيبء ماظؼقعقي ماٌمدلوت مداخؾ ماًالصوت مرؾقعي معـ ماظؿلقؼوت مىـي وهذر
مبشؽؾمطؾرلم مواسؿؿودػو داخؾفومخاللماظػذلةماظؼودعيمخوصيممزؾمتصوسدماالزعوتماالضؿصودؼيمداخؾفو

م.فوماٌوظقي،موػقمعوم ؿوجمتدخالمحوزلًوسؾكماالسوغوتمايؽقعقيميؾمأزعوت
مضوغقنماظعؿؾماىدؼدم
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اظؼقىماظعوعؾيممارةدخؾًماظـؼوبيمررصوممعػووضوتمضوغقنماظعؿؾماىدؼدمرشؿمسدممدسقتفومعـمجوغىموز
...موخاللماظعومماٌوضلمسؼدتماظـؼوبيمدؾلؾيمعـماظـداوتمحقلماألوضوعمبوٌمدلوتماظصقػقيموتصوسدم

لػل،مطؿومسؼدتماظؾفـيمدؾلؾيمعـمايؾؼوتماظـؼوذقيمحقلماظؼوغقنماغؿفًمبوًروجمزوػرةماظػصؾماظؿع
بوظعدؼدمعـماظؿقصقوتمحقلماظؼوغقنموطذظؽمتؾينماظـؼوبيمٌشروعمبدؼؾمظؼوغقنماظعؿؾموبوظػعؾمأردؾًم

ماظـؼوبيمعالحظوتفومسؾكماظؼوغقنمععؾـيمرصضماظؼوغقنماٌطروحمعـمضؾؾماظقزارةم.
مغ مصرضًماظـؼوبي مسؾكماٌـوضشوتماظدائرةمحقلمعشروعماظؼوغقنماىدؼدمواظذيموػؽذا زالمضقدمعوػلفو

ماظـقابمخاللمدورتفمايوظقيم.مسنموعـماٌـؿظرمررحفمسؾكم•ؾاٌـوضشيمحؿكماآل
متعدؼالتمسؾكمالئقيماظؼقدموسؼدماظعؿؾم

قؼمسؼدممتماظؿقاصؼمداخؾم•ؾسماظـؼوبيمسؾكمتعدؼالتمجدؼدةمسؾكمضقاسدماظؼقدموطذظؽماظعقدةمظؿطؾ
عـماالجراءاتممياظعؿؾماٌقحدمبصقغيمجدؼدةمتؿصدىمظظوػرةماظػصؾماظؿعلػلم..مطؿوممتما‡وذم•ؿقس

ماظؿضوعـمٌـعماالسذلافمبوظػصؾماظؿعلػلموادؿؿورةم موزارة م․ورؾي ماظزعالءمعـفو دونمم6اظـؼوبقيميؿوؼي
وتمواضقيمعـماظـؼوبيمعـشقرةماظعقدةمظؾـؼوبيم†الفماظعدؼدمعـماإلجراءاتماألخرى،موػقمعومصدرمبفمبقوغ

ممأجزاءمأخرىمبفذاماظؿؼرؼر.
مغدواتمو․ورؾوتموؼقمماحؿفوجلمضدماظػصؾموترديماألجقر

سؼدتماظؾفـيمدؾلؾيمعـماظؾؼوءاتمواظـدواتمحقلماظػصؾماظؿعلػلممتمخالشلومإسالنماحصوئقوتمواضقيم
سقةمظققمماحؿفوجلموإضرابمـًمىـيماظؿلقؼوتماظدعؿؾموزوػرةماظػصؾماظؿعلػلمطؿومتؾحقلماوضوعماظ

ؼقغققماٌوضلماحؿفوجومسؾكمتصوسدمزوػرةماظػصؾماظؿعلػلموتراجعمم10جزئلمداخؾماٌمدلوتمؼقمم
معـم ماجملدودة ماٌشورطي مػق ماظقادعي ماظدسقة ماظالصًمرشؿ مبوٌمدلوتموطون موسالضوتماظعؿؾ األجقر

مورشؿماظذلديمزعقؾمبليمحولمعـماالحقالمرشؿماتلوعمرم300اظصقػقنيمواظيتمملمتؿعدم ماظظوػرة ضعي
اظقاضحممسالضوتماظعؿؾم..مطؿومأردؾًماظؾفـيمسشراتماٌكورؾوتمإماٌمدلوتميؾمعشوطؾمبؼقيم

ماظزعالءم.
وماظـفوؼيمصننمحؾمعشوطؾماظزعالءموإسودةماالغضؾوطمظعالضوتماظعؿؾم ؿوجمظؿدخالتمتشرؼعقيمحؼقؼقيم

ظؿيمظؾقؽيماظعؿؾم‟قٌمتراسلماظؿقازنمماظعالضوتمسدلموأنمتؽقنماظـؼوبيمررصومموضعماظؿشرؼعوتماٌـ
وؼيمحؼققماظطرفماظضعقػممسالضيماظعؿؾ،موطذظؽمإضرارمضوغقنماظصقوصيمواالسالمماٌقحدموإسودةم
مايوظلمواظلعلمالسودةم مذظؽمعـمتغقرلمضوغقنماظـؼوبي مؼؿضؿـف ماظعؿؾمداخؾماٌمدلوتممبو مبقؽي تـظقؿ

اظصقػلمسؾكماٌكوظػنيموخوصيممفيمظـؼوبيماظصقػقنيموتػعقؾمعقـوقماظشراظروحمظدورماىؿعقيماظعؿقعق
ماظؼقوداتماظصقػقي

معؼررماظؾفـيم                    
 ضبىع اىجيهٜ
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 ادلهؽٗػبد  ٗ جلْخ اإلقنبُ

ثؽأمز٘ ٍِ اىكبظـ ٍهؽٗع -
بدائؾمظؾـوءموددادماالضلوطماٌؿؾؼقيمخاللمسوممسؾلمإ‧ودمسدةمم،مواٌشروسوتماإلدؽونمىـيمسؿؾًم

سؾلمأرضماظصقػقنيمبوظلودسمعـمأطؿقبرمبلؾىمإحفومماظزعالءمسـماظلدادم،ععمتعـرمإضوعيماٌشروعمسـم
ممبشوطؾمبررمػذاماظؿعـرمرشؿمأنموزؼرماألوضوفممظؼوءمععفم‟ضقرمدقودةماظـؼقىممررؼؼمػقؽيماألوضوفم،

ماظؼوػرةماىدؼدة.معدؼـيمعشوطؾمحؾمسؾلموععؾؼماألعرمؾحوأصم،ؼوػرةماىدؼدةمبوظماظصقػقنيمعدؼـي
ذؽؾماظـؼقىمىـيمإلدارةماٌشروعمعـمأسضوءم•ؾسماظـؼوبيم،مبلؾىماٌشوطؾماظيتمؼعوغقفوم،اجؿؿعًمم-

ماظؾفـيمعرةمواحدةمصؼطم.
معـمام- مسدد ماإلدؽونمعع مىـي ماٌشروعممبـوءمعقاصؼيمسؾلمظؾقصقلم،ايؽقعقيمظشرطوتتقاصؾمعؼرر

ماظقزاريماظؼرارمرؾؾًم،ظؽـفووأسدتمدراديمجدوىمماظشؿسمذرطيمواصؼًو،ماظقحداتمعـمغلؾيمعؼوبؾ
اٌؾوظغماٌلؿقؼيممتعؿلخرامددادمضؾؾماظعؿراغقيما:ؿؿعوتمػقؽيمرصضؿفماظذيماألعرم،وػقظؾدءماظؾـوءم

 .جـقفمعؾققنم71واظيتمطوغًمتؼدرممحقـفمبـؿؾؾغم
موعؾققغم16ممبؾؾغمإوظلموضدرهمتضدرماظيت،وملخراتاٌؿمدصعماظزعالءىـيماإلدؽونممروظؾً - م900وم

مجـقفمأظػم500مػقمهصقؾفممتمعومطؾماظقزاري،وظؽـماظؼرارمسؾلموايصقلماٌقضػمجـقف،إلغؼوذمأظػ
مبلرسيماظلدادمعراتمسدؼدةمدونمجدوى.ماظزعالءمةـوذد،ومتمعمصؼط،
مؼلؿفىموململدادم،ظسؾلمامماظزعالءميٌم2/8/2015مبؿورؼخمايوجزؼـماظزعالءمععماجؿؿوعممسؼدممتم-

ممؾقتشؽمتموم،ماظزعالء ماإلدؽونماجؿؿوسنيمععماالهودمإل‧ودموم،وجزؼـايماهودىـي مىـي سؼدمعؼرر
م  ،مدونمجدوىم.18/8/2015موم11/8/2015محؾقلمدرؼعيمظؾؿشؽؾيموذظؽمبؿورؼخم

م –  ماإلدؽون مظقزارة ماظؿوبعي ماظؿعووغقوت مػقؽي معع ماإلدؽون مىـي مظغرلماظؾـوءمًرصضمو،ظؽـفتقاصؾً
مراصضي،مضوئؿيمظؾصقػقنيمإدؽونمعقيمػـوكمأنمخوصي،ماىؿعقوت مممعقيمإغشوءموأؼضًو م،جدؼدة
ماالدؿفوبيممعـمبدالم،ظؽـفماظدلادسلمعصطػلمماألدؿوذممؼرأدفوماظيتماىؿعقيمععماظؿقاصؾاظؾفـيممصقووظً
موضػماظؿعووغقوتمػقؽيموععم،ععفم‥وولموزظـو،وعمأسؿوشلومتصػقيو،ماىؿعقيمسؿؾمصلغفل،مجددمأسضوءمظضؿ
 حؿكمؼلؿػقدماظزعالءمعـموجقدماىؿعقيم.ماإلجراءمػذا

م،ماضذلحم- مسؾلم•ؾسماظـؼوبي ماإلدؽون مىـي ماظمماٌؿلخرؼـمادؿؾدالمعؼرر مآخرؼـمبزعالءملداد
م،ارمبذظؽمبو‡وذمضرما:ؾسمًوروظؾم،سؾقفمماٌلؿقؼيماٌؾوظغمؼلؿؽؿؾمملمعـمطؾم،وادؿؾعودمجودؼـ
م.بذظؽمموصر ماضرارمؼؿكذمملا:ؾسممظؽـ
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مودصعمظف،ماظؿوبعيماظشرطيمخاللمعـماٌدؼـيمظؾـوءمواظؿعؿرلماإلدؽونمبـؽتقاصؾًمىـيماإلدؽونمععمم-
مظؽـفؿم،ماظشرطيمقعفـددماظزعالء،واصؼمعـمبوظؿؼلقطماٌؾوظغمسؾلمايصقلمعؼوبؾمواٌؾوغلماألرضممثـ
م،وطوغًمصذلةماظلؿوحماٌؿوحيموضؿفوممسوممصؼط.دـقاتم3م ؿوجماٌشروعمأطدل،ألنمزلوحمصذلةمروظؾقا

مععما - مسؾلماضذلاحمعـمدقودةماظـؼقىمتقاصؾمعؼررمىـيماإلدؽونم مظعرضمزةمممدوحمٌفـدسبـوء′
،مومتماٌدؼـيمعشؽؾيمحؾماغؿظورمعـمبداًلمجوػزةموحداتمسؾلمايصقلماضذلاحوتفمأولمسؾقف،وطونماألعر
ممرصض ماٌفـدس،ظؽـماظـؼوبيمععمبوٌشورطيماظدؼـمبدرمممدوحماٌفـدسمدخقلمسؾقـوموضذلح،صاظػؽرة
ماظيتبوظؿـػقذم،مماظلؿوحمصذلةماغؿفوءممماضذلابممبلؾىمجدؼدمعـماألرضم‡صقصمبنسودةمروظىماظدؼـمبدر

 .ماألرضمظؾـوءماظلوبؼمماظقزراءم•ؾسمحددػو
ماإلدؽونمورئقسماظقزراءممبدم- مخطوبوتمظقزؼر ماظلؿوحم،ماردؾـو مذياظماظؿكصقصمإسودةمعـمبداًلصذلة
مم‣ؾىمإبراػقؿماٌفـدسماظقزراءمرئقسمسؾلمررحـوهمعوم،وػقماألرضمدعرمتؼققؿمإسودةمؽؾػـوقد

بعدمرحقؾماٌفـدسمإبراػقؿم‣ؾىممعـمرئوديماظقزارةمتقضػممظؽـمغؼوبيماظصقػقني،م•ؾسععممؿفعؼوبؾ
مموسقؾمرئقسماظقزراءمايوظلميؾماٌشؽؾي.األعر،مثؿممتماظؿقاصؾمععماٌفـدسمذرؼػمإزل

مسؾلمايصقلمظؾؾـوء،ينيمؿدخؾاظوماٌقضػمإلغؼوذم‣ووظيمماجملؿقدؼيمذرطيتقاصؾًماظؾفـيمععمم-
مملمغصؾمظـؿقفيمظـػسماألدؾوبماظلوبؼيم.مزلوح،ظؽـمصذلة
فؿماٌدصقسيمتؼدعقامبطؾؾوتمدقىمعلؿقؼوتمالزعقم134معددظمو$مجـقف2773552متمددادمعؾؾغموضدره%م-

مزعقالم073عذل،موم36معلوحيمماحوجزمزعقالم714،مبقاضعممماحوجزمزعقالم4701ظؾقفزمماٌدؼـي،موبوضلم
م .اعذلم021معلوحيممزعقالم782عذل،موم001معلوحيم

 ثبإلقنْعؼٝخ اىًسفٞني ّبظٛ ٍهؽٗع -5
موصدمؿشؽقؾ:ؾسمظومتمدسقةما،مصذلةمعـذمبفماًوصماٌكططمردؿمزةمممدوحماٌفـدسمماغفل 

،طؿومروظىماظـؼقىمعـمأعنيماظصـدوقموضعمدراديممتقؼؾماألرضمعقضعمٌعوؼـيمظإلدؽـدرؼيمظؾذػوب
ظؾؿشروعمدقاءمطونممتقؼؾمذاتلم،أوممتقؼؾمسـمررؼؼمذرطوتمتلؿلجرماظـوديمظػذلةم‣ددةمعؼوبؾمتـػقذم

اٌشروع.
حاىهبغؽ ىْقبثخا ثأظٗاؼ اخزَبػٜ  ّٗبظ رعؼٝجٜ ٍؼٖع ئّهبء  ٍهؽٗع ثهأُ -

م مظؾصقػقنيمتدرؼيبمععفدمبنغشوءماٌلوػؿيممراشؾياظماىفوتمبعضمػـوكمأنبـوء′مسؾلمررحماظـؼقىم،
متمتشؽقؾمىـيمضؿًممعؼررمىـيماإلدؽونممٌؿوبعيموتـػقذماألعرم،م،اظشوشرةمماظـؼوبيمبلدوارموغودماجؿؿوسلم

م ف.ماظؾفـيمبشلنماٌشروسنيمحؿكمتورماوعوزالماظعؿؾمعلؿؿر
م
م
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 ٍعْٝخ اىًسفٞني ثبىقبٕؽح اجلعٝعح -
ماٌدؼـيم مأزعي م،يؾ ماإلدؽون مووزارة ماألوضوف ماظصقػقنيمووزارة مغؼوبي معـ مممـؾي مىـي متشؽقؾ مت
اٌؿـؾيممتلعرلماظقحداتماظلؽـقيمبلؾىماًالفماظؼوئؿمسؾلمذظؽ،مسؼىمسددمعـماالجؿؿوسوتمبنيم

دؽونمواظدطؿقرمرفمسؾدماظعؾقؿماٌشرفمسؾلمتـػقذماٌشروعم،ععماظـؼوبيممممـؾيمماظـؼقىموعؼررمىـيماإل
وزؼرماألوضوفمووزؼرماإلدؽونم.

ماىدؼدةميؾمعشؽؾيم ماظؼوػرة معدؼـي ماإلدؽونمبؿدخؾمرئقسمجفوز معـموزؼر ايصقلمسؾلمعقاصؼي
،ومتمتـػقذمذظؽمبوظػعؾمععمتشفرلماظطرق.متاظطرقمواٌكؾػوتمواظؾقابو
وتمععماهودماٌالكم،مواظؿقاصؾمععفؿمبشلنمحؾمعشؽؾيمشرفماألدطحم.سؼدمسددمعـمماالجؿؿوس

 ثهأُ اإلقنبُ اخلبو -
مظؾزعالءم م متماظؿقاصؾمععمسددمعـمذرطوتماإلدؽونماًوصمظؾقصقلمسؾلموحداتمبلدعورم․ػضي

 اظصقػقنيم،وبدأتمععوؼـيماظزعالءمظؾعiمػذهماظقحداتمبوظػعؾم،بعدمضرارما:ؾسمبذظؽ

 ادلقبثؽ  ختًٞى  -2

م.ماظزعالءمسؾلمتقزؼعفومومتمظؾزعالءماظصقػقني،ماىقزةم‣وصظيمعـمعؼدلةم50ممتم‡صقصمم-
مم- مبؿكصقصمسدد ماظؼوػرة مجملوصظي مخطوبًو ماظؾفـي م200وجفً مسؼىمم مبؿقصرلػو موسد عؼدلة،واظذي

 ‡صقصموزارةماإلدؽونمعؼوبرمظؾؿقوصظي.

 ٍهؽٗع ثبى٘ظخ: -5
م2015عـمايوجزؼـمبوٌشروعمخاللمسومممزعقالم226$مجـقفمظعددم1867000ددادمعؾؾغموضدرهم%ممتم- 

موجورمددادمبوضلماٌؾوظغماٌلؿقؼيمظؾزعالءمايوجزؼـ.

معؼررماظؾفـيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
أث٘ اىكؼ٘ظ زلَع
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 جلْخ اىْهبِ 

ممممممممممم2015دؼدمعـماألغشطيماٌؿؿقزةمخاللماظعـومماٌوضـلمممبؿقصقؼمعـماهللمدؾقوغفموتعو،مضوعًماظؾفـيمبوظع
تضؿـًمتـظقؿمرحالتمإمذرمماظشقخمادؿػودمعـفوماظزعقالتمواظزعالءموأدرػؿمم2016بداؼيماظعوممايوظلم

..مطؿومضوعًماظؾفـيمبؿقصرلموحداتمعصـقػقفمظؾـزعالءماظصـقػقنيموأدـرػؿمبوظلـوحؾماظشـؿوظلمادـؿػودمعـفـومممممممممم
ذكصًومميـؾقنمم400عـماظزعقالتمواظزعالءمموطذظؽمعردكمعطروحموادؿػودمعـفوممم72ـؾقنمذكصًومميمم360
معـماظزعقالتمواظزعالء.م80

 

 15/2/2015سضقامعـماسضوءماظـؼوبيمؼقممم50غظؿًماظؾفـيمرحؾيما.معدؼـيماإلزلوسقؾقيمظعددم 

 م2015/م1/3امعـماسضوءماظـؼوبيمؼقممسضقم50غظؿًماظؾفـيمرحؾيما.معدؼـيمبقردعقدمظعددم 

 5/4/2015سضقامعـماسضوءماظـؼوبيمؼقممم50غظؿًماظؾفـيمرحؾيمامعدؼـيماإلزلوسقؾقيمظعددم 

 3/5/2015سضقامعـماسضوءماظـؼوبيمؼقممم50غظؿًماظؾفـيمرحؾيمامعدؼـيمبقردعقدممظعددم 

 7/6/2015اظـؼوبيمؼقمممسضقامعـماسضوءم50غظؿًماظؾفـيمرحؾيمامعدؼـيماالزلوسقؾقيمظعددم 

حقٌممتمتشؽقؾمىـيمعــماظعـوعؾنيمممم2015بدأتماظؾفـيماإلسدادمٌصوؼػماظصقػقنيمعـذمبداؼيمذفرمابرؼؾم
مبوظـؼوبيمٌعوؼـيمبعضماظقحداتماٌصقػقيمبوظلوحؾماظشؿوظلموعردكمعطروحمواظؿػووضمسؾكمأضؾماألدعورم.

عـماظزعقالتمواظزعالءموطذظؽمعردكمم72ذكصًومميـؾقنمم360واٌروةممادؿػودمعـمعصوؼػمبوغقراعوموتقؾوروز
معـماظزعقالتمواظزعالءم.م80ميـؾقنممذكصم400وادؿػودمعـفومعطروحم

م17بوظلـوحؾماظشـؿوظلمخـاللماظػـذلةمعــممممممم76بؼرؼـيمبوغقراعـومبـوظؽقؾقممممميضوعًماظؾفـيمبؿـلجرلموحـداتمعصـقػقممم
أصقاجم..ماظؼرؼيمبفومذـورهممرعؾـلمطـؾرلمبطـقلمطقؾـقمعـذلمتؼرؼؾـًوموموعـوتمممممممممم8دؾؿؿدلمبقاضعمم11ؿكمؼقظققموح

"مشرصيمغقمم•فـزتنيموادـؿؼؾولموعطـؾخمطوعـؾموـومممممممم2ألرػولم..مواظقحداتمسؾورةمسـم"مادؾوحيمظؾؽؾورمو
قـعماألظعـوبممممؼؿـقاصرمبفـومممظقطسموتراسموحدؼؼيمخوصيم..مواظؼرؼـيمبفـومعؾــكماجؿؿـوسلموحدؼؼـيمظألرػـولمممممم

مو‣الت.
معـماظزعقالتمواظزعالء.م32ذكصًومميـؾقنمم160ادؿػودمعـمعصقػم"مبوغقراعوم"م

م
م
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بوظلـوحؾماظشـؿوظلم..ماظؼرؼـيمبفــوممممم61بؼرؼـيماٌـروةمبـوظؽقؾقمممممي"موحـدةمعصـقػقممم3ضوعـًماظؾفــيمبؿـلجرلمسـددم"ممممم
"مشرصـيمغـقممممم2خضـراءم..ماظقحـدةمتؿؽـقنمعــم"ممممموعوتمدؾوحيمظؾؽؾورمواألرػولمودقـؿوموعطوسؿموحدائؼم

موادؿؼؾولمووممظقطسموعطؾخم•فزم.
معـماظزعقالتمواظزعالء.م24ذكصًومميـؾقنمم120ادؿػودمعـمعصقػماٌروةم

  

دؾوحيمبوظلوحؾماظشؿوظلم..ماظؼرؼيمبفوموعوتمم61"مصقالمبؼرؼيماٌروةمبوظؽقؾقمم1ضوعًماظؾفـيمبؿلجرلمسددم"م
"مشرصـيمغـقمموادـؿؼؾولموـوممممممم2ظؾؽؾورمواألرػولمودقـؿوموعطوسؿموحدائؼمخضراءم..ماظقحدةمتؿؽقنمعـم"م

مظقطسموعطؾخم•فزم.
 عـماظزعقالتمواظزعالءم.م8ذكصًومميـؾقنمم40ادؿػودمعـمعصقػماٌروةم

بوظلـوحؾماظشـؿوظلم..ماظؼرؼـيمبفــوممممم59ؾقمبؼرؼـيمتقؾـومروزمبـوظؽقممممي"موحـدةمعصـقػقممم1ضوعـًماظؾفــيمبؿـلجرلمسـددم"مممم
"مم2ذورهمرعؾلمطؾرلمبطقلمطقؾـقمعـذلمتؼرؼؾـًوموموعـوتمدـؾوحيمظؾؽؾـورمواألرػـول..ماظقحـدةمتؿؽـقنمعــم"ممممممممممم

مشرصيمغقمموادؿؼؾولمووممظقطسموعطؾخم•فزم
معـماظزعقالتمواظزعالءم8ذكصًومميـؾقنمم40ادؿػودمعـمعصقػم"متقؾومروزم"م

سؾكممل"موحـداتمبؼرؼـيمدـوغؿومعقغقؽـومعردـكمعطـروحم..ماظقحـداتم•فـزةمبـمممممممممم10فـيمبؿلجرلمسددم"مضوعًماظؾ
موممظقطسموعطؾخم•فزم.2"مشرصيمغقمموادؿؼؾولموم2علؿقىمم..ماظقحدةمتؿؽقنمعـم"م
 عـماظزعقالتمواظزعالءم.م80ذكصمميـؾقنمم400ادؿػودمعـمعصقػمعردكمعطروحم

 
أطؿـقبرممم4دؾؿؿدلموحؿكمم29ضوعًمىـيماظـشوطمبؿـظقؿماٌعلؽرماألولمظشؾوبماظصقػقنيمخاللماظػذلةمعـم

بوٌدؼـيماظشؾوبقيمبشرمماظشقخم..مهًمرسوؼيماٌفـدسمخوظدمسؾدماظعزؼزموزؼرماظشؾوبمواظرؼوضي.موضدمم2015

م.تمواظزعالءعـماظزعقالم150ادؿػودمعـماٌممترمسددم
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عــممم25ضوعًمىـيماظـشوطمبوظؿعوونمععموزارةماظؾقؽيمبؿـظـقؿمزؼـورةمظؾؿقؿقـوتماظطؾقعقـيم„ــقبمدـقـوءمظــمممممممم

م.2015أطؿقبرمم11امم7أبـوءماظصقػقنيماٌؿػقضنيمصكمذفودةماظـوغقؼيماظعوعيمصكماظػذلةمعـم

مًموزارةماظؾقؽيمطوصيمتؽوظقػماظزؼورةمعـماغؿؼوالتموإضوعيموإسوذيموجقالت.وهؿؾ

مسلؾماظدلغوعٍمزؼورةم‣ؿقيمرأسم‣ؿدموحدؼؼيماظلالممواظؾقؽيموعرطزمعؽوصقيماظؿؾقث.
  

رحؾــيمإم‣ؿقــيممواديماىؿــولممبدؼـــيمعردــكمسؾــؿممممغظؿــًمىـــفماظـشــوطمبوظؿـلــقؼمعــعموزارةماظؾقؽــيم

 أربعيمأؼوم،ماإلضوعـيم:مممصـدقم"مالجقغومبقؿشم"م.وظقولمم3ظؾزعالءماظصقػقنيم..مٌدةم

عــماظـزعقالتمواظـزعالءممممم50غظؿًماظؾفـيمرحؾـيمترصقفقـيمإمعدؼــيمذـرمماظشـقخمادـؿػودمعـفـومعـوؼؼربمعــمممممممممم
ذـوعؾيماإلضوعـيممممظقولم4م–أؼوممم5جم"مظؾؿراصؼمٌدةمم1180جم"مظؾصقػلموم"مم1180ةمم"موأدرػؿمبوذذلاكمضدر

مصـــدقم"مجراغــدماوادــقز"مإصطــورموشــداءموسشــوءموعشــروبوتمبقصقــيمعػؿــقحم"مســالوةمسؾــكماالغؿؼــوالتمعـــممم
ماظؼوػرةمإمذرمماظشقخمواظعؽسمبلتقبقلوتمعؽقػيمو•فزةم.

مشوطمبؿقصرلمتذاطرم․ػضيمظؾصقػقنيموأدرػؿمظالعوطـماظؿوظقيم:ضوعًمىـيماظـ
ماظؼرؼيماظػرسقغقي
مجزؼرةماٌعودى
 طرؼزىمووتر

حقـٌممتمتشـؽقؾمىــيمتضـؿمبعـضممممممم2016اإلسـدادمٌصـوؼػمممم2016بدأتماظؾفـيمعـذمعـؿصـػمذـفرمصدلاؼـرمممم
ممقــزةممبردــكمميؿعوضــدمسؾــكموحــداتمعصــقػقاظــزعالءمأسضــوءماظؾفـــيمســالوةمسؾــكمبعــضماظعــوعؾنيمبوظـؼوبــيمظؾ

معطروحمورأسماظدلمواظلوحؾماظشؿوظلمبلدعورمعـودؾيم.

إلضوعيماحؿػولمصينمطؾرلممبؼرماظـؼوبيممبـودـؾيمذـؿماظـلـقؿم..موؼـؿظـرمأنمؼشـوركمصقـفمممممممبدأتماظؾفـيماإلسدادم
مبعضماظـفقمم„فقدمعـماظزعقالتمواظزعالءمأسضوءماظـؼوبيم.
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طؿومبدأتماظؾفـيماإلسدادمظؾؼقوممبرحؾيمترصقفقيممذؿماظـلقؿمإمذرمماظشقخمأوماظعـنيماظلـكـيمأومرأسمممم-م
ددر

  

حقٌممتم․ورؾيمبعضمذرطوتماظلـقوحيممم2016بدأتماظؾفـيماإلسدادمظؾؼقوممبرحؾيمإمترطقوممذفرمؼقظقفم
ظؿـظقؿماظرحؾيمبلدعورمعـودؾي

 نمبوظـؼوبيممقظؿؼرؼرمأتؼدممبقاصرماظشؽرمظؾزعقالتمواظزعالءمأسضوءمىـيماظـشوطموطذظؽماظعوعؾمخؿوممػذامام
  عؼررماظؾفـي            
  ئثؽإٌٞ اث٘ مٞيخ  
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عــممم25ضوعًمىـيماظـشوطمبوظؿعوونمععموزارةماظؾقؽيمبؿـظـقؿمزؼـورةمظؾؿقؿقـوتماظطؾقعقـيم„ــقبمدـقـوءمظــمممممممم

م.2015أطؿقبرمم11امم7أبـوءماظصقػقنيماٌؿػقضنيمصكمذفودةماظـوغقؼيماظعوعيمصكماظػذلةمعـم

مًموزارةماظؾقؽيمطوصيمتؽوظقػماظزؼورةمعـماغؿؼوالتموإضوعيموإسوذيموجقالت.وهؿؾ

مسلؾماظدلغوعٍمزؼورةم‣ؿقيمرأسم‣ؿدموحدؼؼيماظلالممواظؾقؽيموعرطزمعؽوصقيماظؿؾقث.
  

رحؾــيمإم‣ؿقــيممواديماىؿــولممبدؼـــيمعردــكمسؾــؿممممغظؿــًمىـــفماظـشــوطمبوظؿـلــقؼمعــعموزارةماظؾقؽــيم

 أربعيمأؼوم،ماإلضوعـيم:مممصـدقم"مالجقغومبقؿشم"م.وظقولمم3ظؾزعالءماظصقػقنيم..مٌدةم

  

عــماظـزعقالتمواظـزعالءممممم50غظؿًماظؾفـيمرحؾـيمترصقفقـيمإمعدؼــيمذـرمماظشـقخمادـؿػودمعـفـومعـوؼؼربمعــمممممممممم
ذـوعؾيماإلضوعـيممممظقولم4م–أؼوممم5جم"مظؾؿراصؼمٌدةمم1180جم"مظؾصقػلموم"مم1180ةمم"موأدرػؿمبوذذلاكمضدر

مصـــدقم"مجراغــدماوادــقز"مإصطــورموشــداءموسشــوءموعشــروبوتمبقصقــيمعػؿــقحم"مســالوةمسؾــكماالغؿؼــوالتمعـــممم
ماظؼوػرةمإمذرمماظشقخمواظعؽسمبلتقبقلوتمعؽقػيمو•فزةم.

  

مشوطمبؿقصرلمتذاطرم․ػضيمظؾصقػقنيموأدرػؿمظالعوطـماظؿوظقيم:ضوعًمىـيماظـ
ماظؼرؼيماظػرسقغقي
مجزؼرةماٌعودى
 طرؼزىمووتر

 

حقـٌممتمتشـؽقؾمىــيمتضـؿمبعـضممممممم2016اإلسـدادمٌصـوؼػمممم2016بدأتماظؾفـيمعـذمعـؿصـػمذـفرمصدلاؼـرمممم
ممقــزةممبردــكمميؿعوضــدمسؾــكموحــداتمعصــقػقاظــزعالءمأسضــوءماظؾفـــيمســالوةمسؾــكمبعــضماظعــوعؾنيمبوظـؼوبــيمظؾ

معطروحمورأسماظدلمواظلوحؾماظشؿوظلمبلدعورمعـودؾيم.
 

إلضوعيماحؿػولمصينمطؾرلممبؼرماظـؼوبيممبـودـؾيمذـؿماظـلـقؿم..موؼـؿظـرمأنمؼشـوركمصقـفمممممممبدأتماظؾفـيماإلسدادم
مبعضماظـفقمم„فقدمعـماظزعقالتمواظزعالءمأسضوءماظـؼوبيم.

  



 

اجملوعنيمظؿـظقؿمورشمسؿؾمسؾـكمطقػقـيمايؿوؼـيماظؼوغقغقـيماثــوءماظؽؿوبـيماظصـقػقيماوماظؿغطقـوتممممممممم
ماٌقداغقيم.

 ــممممهؼقؼماسؾكمعلؿقىمعــماظؿـدرؼىمبلممعًمىـيمتطقؼرماٌفـيموماظؿدرؼىماد ميضـؾمتؽؾػـيمممؽ
سـمررؼـؼمتقزقـػماًـدلاتماظصـقػقيمظؾـزعالءماسضـوءماىؿعقـيماظعؿقعقـيمصـكماظؼقـوممبوظؿـدرؼىمممممممممممم
واظؿكمطوغًمعـمذوغفوم،معدمجلقرماظؿقاصؾمبنيماىؿوسيماظصقػقيمبوسؿؾورػومادرةموماحدةم،ممرصعم

 زعالءماٌشورطنيمصكماظؿدرؼىمدونمتؽؾػيمتذطرمعـماظـؼوبيماومعـماٌشورطنيم.عفوراتماظ

 اسؿؿدتماظؾفـيمسؾكمتـظقؿمورشمسؿؾمرقؼؾيممتؿـدمالدـوبقعمظضـؿونماالدـؿػودةماظؽوعؾـيمومذظـؽممممممم
 صكما:والتماظؿكمهؿوÃمظؾؿؿوبعيمعـؾماظؿصقؼرموماىراصقؽموماظذليموماظؾغوتمم

 خذتمسؾكمسوتؼفومتـظقؿمورشمعؿكصصـيمصـكماظردـؿموممممظصقػقنيمصلظزعالءمابـوءمااػؿؿًماظؾفـيمبو
ذفقرمعؿقاصؾيم.طؿـومصعؾـًماظؾفــيمتعؾـقؿماظؽؿوبـيممممممم3اظؿصؿقؿم،مسؾكمعدارماالجوزةماظصقػقيمومٌدةم

 سؾكمبرغوعٍماظقوردمظؾؿرحؾيماظعؿرؼيماٌؿقدطيمالبـوءماظصقػقنيم.

 عـــولمممم2014لمســوممماجؿفــدتماظؾفـــيمالحقــوءمبروتقطــقالتمدــوبؼيمطوغــًمضــدموؿــدتمخــالمممممممم
اظدلتقطقلمعـعماظؾفــيماظدوظقـيمظؾصـؾقىماالـرمومبرتقطـقلماظؾغـيماالنؾقزؼـيموماظدلوتقطـقلمعـعممممممممممم

ماٌرطزماظؼقعكمظـؼوصيماظطػؾم

 ضـدعـومغقسـوم․ؿؾػـومومغففــومجدؼـدامماوـوهماظؾفــيم†ـالفماظــؿطماٌعؿــودم،مممممممممم2015ومصـكمسـومممم
ؿؽـقظــقجكم‡صصــومتقاطــىمرؾقعــيماظؿطــقرماظمظقؿؿــدمغشــورـومإمجقاغــىمعفـقــيمومصــقػقيماطـــرممم

برعـوماتػوضوتمععمسددمعـماٌدربنيمظؿـظقؿمورشمسؿؾمعؿكصصـيمحـقلممماظلرؼعماظذىم‥قوهمم،مصل
صقوصيماظػقدؼقمومشرفماالخؾورموماظصقوصيماظؿؾقػزؼقغقيم،مومادؿكداممذؾؽوتماظؿقاصؾماالجؿؿـوسكمم

اسدادماظدلاعٍماظؿؾقػزؼقغقـيم،مخوصـيممممصكماظعؿؾماظصقػكم،مومادؿكدامم.ومغظؿـومدوراتمسـمطقػقي
ومغشــراتمضصــرلةمعؿكصصــيممأتمتؾــٌمبــراعٍومانماٌقاضــعماالظؽذلوغقــيمظؾؿمدلــوتماظصــقػقيمبــدم

 ظزعالءمصقػقنيمؼؼقعقنمبؿؼدميفو،مصكمتػعقؾمظدورمظؾصقوصيماٌرئقيمسدلمودقؾيمشرلمتؾقػزؼقغقيم.

 وحيمعصرمظؿـؿقيما:ؿؿعماجملؾكمضوعًماظؾفـيمبؿقضقعمسددمعـماظدلتقطقالتماوشلومععمعقيمدق
ظؾؿدرؼىمسؾكماظؿغطقيماٌؿقازغيمظؼضوؼوما:ؿؿـعماجملؾـكم¢مغقؼؾـعم/قذجـوم¢م..واؼضـوم-متقضقـعممممممم

 
 
 

 

 رٓ٘ٝؽ ادلْٖخ ٗاىزعؼٝت  خجلْ

مػؿقؿفماظراػـيجقػرماظؿدرؼىمومأ

 ودتفوماماظقراءم؟مالماحـدمعــومؼلـؿطقعموضـػمممممالماحدمعـومؼلؿطقعماؼؼوفمسؼوربماظلوسيمماومحؿكماس
زحػماظؿطقرماوماظقضقفمصكموجففم..مظؽـماٌمطدماغــوممنؾـؽماظقضـقفمصـكمعقاجفـيماىؿـقدم،موممممممم
ا‡وذمضراراتمحوزليمبؿطقؼرمعؾؽوتـوموماعؽوغقوتـو،مدقاءمبؿطقؼرمعوممنؾؽـفماومعلـوسدةماظـزعالءمصـكممممم

يم،معرحؾيمعومبعدماظزحـػماالظؽذلوغـكماظـذىممممذظؽ،مومػذامػقمجقػرماظؿدرؼىمصكماٌرحؾيماظراػـ
شرلمذؽؾماظصقوصيمومادواتفوم،موصورمشزوام،وممرشؿماىدالماظدائرمحـقلمتفدؼـدماظغـزوماالظؽذلوغـكممممم
ظؾصقوصيماظقرضقيماالماغـكمارىماغفمضومم†دعؿفومالغفومصورتمتـوصسمصكماالػؿمومػقمتؼـدؼؿماظؼقؿـيممم

يماالخؾورؼـيمظؾؿقاضـعماالظؽذلوغقـيمٌـومتؿلـؿمبـفمعــمممممممماٌضوصيمسدلماظصـققػيماظقرضقـيم،مومتـركماظلـوحمممم
درسيمصكماالداءموماظـشرم،مومػذامعوماظؼكمسؾـكمسـوتؼمىــيمتطـقؼرماٌفــيمواظؿـدرؼىمـالمطـؾرلاممممممممم
الرتؾورفـوماظقثقــؼمبضــرورةمعقاطؾــيمطــؾمعــومػــقمجدؼـدم،مومتؼــدؼؿمعــومؼػقــدماظــزعالءمظؿؼــدؼؿماظؼقؿــيمممم

عفــوراتماظؽؿوبــيماظصــقػقيم،ماومعـــمخــاللمتؼــدؼؿممماٌضــوصيماظؿــكمهــدثـومسـفــومعـــمخــاللمتـؿقــيم
 تدرؼؾوتمعؿطقرةمتـودىمػذاماظغزوماالظؽذلوغكم.

 العفؿمومازعـوتفؿمصوظصـقػكمممآومالنمعفـيماظصقوصيمػكماالضربمظؾـوسمالغفومتغقصمصكمعشؽالتفؿموم
ومصـكممؼعدماالطـرماحؿقوجومظؾـوءمضدراتـفماظشكصـقيموعفوراتـفماٌفـقـيم،مومطـذظؽمعدارطـفماظؼوغقغقـي،مممممممم

زؾماظؿطقراتماظؿكمررأتمسؾكماظعؿـؾماظصـقػكمدـقاءمعــماظـوحقـيماظؿؼـقـيم"ماظغـزوماظؽذلوغـكموممممممممم
تراجعماسدادماظؿقزؼعمصكماظصقوصيماظقرضقـيم"مطـونمسؾقــوماظؼـوءمغظـرةمصوحصـيمجملؿـقىماظـدوراتممممممممم
اظؿدرؼؾقيماظؿكمغؼدعفومظؾزعالءم،محؿكمتشؿؾم‡صصوتمجدؼـدةمملمتؽــمعقجـقدةمعــمضؾـؾمعــؾممممممم

اٌرئقيم،موماظؿؼورؼرماٌؿقرطيم،مومشرلػومعـماالظقانماظؿكمهؿوجمرصعمعفوراتماظصـقػقنيممماظصقوصي
ظؾعؿؾمبفومسدلماٌقاضعماالظؽذلوغقيمٌمدلوتفؿم،مومػقمعومدوػؿمصكمتقزقػمروضوتماظصقػقنيمصكم

 عمدلوتفؿمبدالمعـماالدؿغـوءمسـفؿمبعدمتقضػماظصققػيماٌطؾقسيمظؾعضماٌمدلوتم.

 ظصقػققنمعـمتقضقػموماحؿفوزمومتػؿـقشمومرمبـوماسؿـداءماثــوءماظؿغطقـوتماٌقداغقـيمممممممعومؼؿعرضمظفما
دصعمىـيمتطقؼرماٌفـيموماظؿدرؼىمالبـراممسـددمعــماالتػوضـوتمعـعما:ؿقسـيماٌؿقـدةمومغؼوبـيممممممممم
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اجملوعنيمظؿـظقؿمورشمسؿؾمسؾـكمطقػقـيمايؿوؼـيماظؼوغقغقـيماثــوءماظؽؿوبـيماظصـقػقيماوماظؿغطقـوتممممممممم
ماٌقداغقيم.

 ــممممهؼقؼماسؾكمعلؿقىمعــماظؿـدرؼىمبلممعًمىـيمتطقؼرماٌفـيموماظؿدرؼىماد ميضـؾمتؽؾػـيمممؽ
سـمررؼـؼمتقزقـػماًـدلاتماظصـقػقيمظؾـزعالءماسضـوءماىؿعقـيماظعؿقعقـيمصـكماظؼقـوممبوظؿـدرؼىمممممممممممم
واظؿكمطوغًمعـمذوغفوم،معدمجلقرماظؿقاصؾمبنيماىؿوسيماظصقػقيمبوسؿؾورػومادرةموماحدةم،ممرصعم

 زعالءماٌشورطنيمصكماظؿدرؼىمدونمتؽؾػيمتذطرمعـماظـؼوبيماومعـماٌشورطنيم.عفوراتماظ

 اسؿؿدتماظؾفـيمسؾكمتـظقؿمورشمسؿؾمرقؼؾيممتؿـدمالدـوبقعمظضـؿونماالدـؿػودةماظؽوعؾـيمومذظـؽممممممم
 صكما:والتماظؿكمهؿوÃمظؾؿؿوبعيمعـؾماظؿصقؼرموماىراصقؽموماظذليموماظؾغوتمم

 خذتمسؾكمسوتؼفومتـظقؿمورشمعؿكصصـيمصـكماظردـؿموممممظصقػقنيمصلظزعالءمابـوءمااػؿؿًماظؾفـيمبو
ذفقرمعؿقاصؾيم.طؿـومصعؾـًماظؾفــيمتعؾـقؿماظؽؿوبـيممممممم3اظؿصؿقؿم،مسؾكمعدارماالجوزةماظصقػقيمومٌدةم

 سؾكمبرغوعٍماظقوردمظؾؿرحؾيماظعؿرؼيماٌؿقدطيمالبـوءماظصقػقنيم.

 عـــولمممم2014لمســوممماجؿفــدتماظؾفـــيمالحقــوءمبروتقطــقالتمدــوبؼيمطوغــًمضــدموؿــدتمخــالمممممممم
اظدلتقطقلمعـعماظؾفــيماظدوظقـيمظؾصـؾقىماالـرمومبرتقطـقلماظؾغـيماالنؾقزؼـيموماظدلوتقطـقلمعـعممممممممممم

ماٌرطزماظؼقعكمظـؼوصيماظطػؾم

 ضـدعـومغقسـوم․ؿؾػـومومغففــومجدؼـدامماوـوهماظؾفــيم†ـالفماظــؿطماٌعؿــودم،مممممممممم2015ومصـكمسـومممم
ؿؽـقظــقجكم‡صصــومتقاطــىمرؾقعــيماظؿطــقرماظمظقؿؿــدمغشــورـومإمجقاغــىمعفـقــيمومصــقػقيماطـــرممم

برعـوماتػوضوتمععمسددمعـماٌدربنيمظؿـظقؿمورشمسؿؾمعؿكصصـيمحـقلممماظلرؼعماظذىم‥قوهمم،مصل
صقوصيماظػقدؼقمومشرفماالخؾورموماظصقوصيماظؿؾقػزؼقغقيم،مومادؿكداممذؾؽوتماظؿقاصؾماالجؿؿـوسكمم

اسدادماظدلاعٍماظؿؾقػزؼقغقـيم،مخوصـيممممصكماظعؿؾماظصقػكم،مومادؿكدامم.ومغظؿـومدوراتمسـمطقػقي
ومغشــراتمضصــرلةمعؿكصصــيممأتمتؾــٌمبــراعٍومانماٌقاضــعماالظؽذلوغقــيمظؾؿمدلــوتماظصــقػقيمبــدم

 ظزعالءمصقػقنيمؼؼقعقنمبؿؼدميفو،مصكمتػعقؾمظدورمظؾصقوصيماٌرئقيمسدلمودقؾيمشرلمتؾقػزؼقغقيم.

 وحيمعصرمظؿـؿقيما:ؿؿعماجملؾكمضوعًماظؾفـيمبؿقضقعمسددمعـماظدلتقطقالتماوشلومععمعقيمدق
ظؾؿدرؼىمسؾكماظؿغطقيماٌؿقازغيمظؼضوؼوما:ؿؿـعماجملؾـكم¢مغقؼؾـعم/قذجـوم¢م..واؼضـوم-متقضقـعممممممم
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 رٓ٘ٝؽ ادلْٖخ ٗاىزعؼٝت  خجلْ

مػؿقؿفماظراػـيجقػرماظؿدرؼىمومأ

 ودتفوماماظقراءم؟مالماحـدمعــومؼلـؿطقعموضـػمممممالماحدمعـومؼلؿطقعماؼؼوفمسؼوربماظلوسيمماومحؿكماس
زحػماظؿطقرماوماظقضقفمصكموجففم..مظؽـماٌمطدماغــوممنؾـؽماظقضـقفمصـكمعقاجفـيماىؿـقدم،موممممممم
ا‡وذمضراراتمحوزليمبؿطقؼرمعؾؽوتـوموماعؽوغقوتـو،مدقاءمبؿطقؼرمعوممنؾؽـفماومعلـوسدةماظـزعالءمصـكممممم

يم،معرحؾيمعومبعدماظزحـػماالظؽذلوغـكماظـذىممممذظؽ،مومػذامػقمجقػرماظؿدرؼىمصكماٌرحؾيماظراػـ
شرلمذؽؾماظصقوصيمومادواتفوم،موصورمشزوام،وممرشؿماىدالماظدائرمحـقلمتفدؼـدماظغـزوماالظؽذلوغـكممممم
ظؾصقوصيماظقرضقيماالماغـكمارىماغفمضومم†دعؿفومالغفومصورتمتـوصسمصكماالػؿمومػقمتؼـدؼؿماظؼقؿـيممم

يماالخؾورؼـيمظؾؿقاضـعماالظؽذلوغقـيمٌـومتؿلـؿمبـفمعــمممممممماٌضوصيمسدلماظصـققػيماظقرضقـيم،مومتـركماظلـوحمممم
درسيمصكماالداءموماظـشرم،مومػذامعوماظؼكمسؾـكمسـوتؼمىــيمتطـقؼرماٌفــيمواظؿـدرؼىمـالمطـؾرلاممممممممم
الرتؾورفـوماظقثقــؼمبضــرورةمعقاطؾــيمطــؾمعــومػــقمجدؼـدم،مومتؼــدؼؿمعــومؼػقــدماظــزعالءمظؿؼــدؼؿماظؼقؿــيمممم

عفــوراتماظؽؿوبــيماظصــقػقيم،ماومعـــمخــاللمتؼــدؼؿممماٌضــوصيماظؿــكمهــدثـومسـفــومعـــمخــاللمتـؿقــيم
 تدرؼؾوتمعؿطقرةمتـودىمػذاماظغزوماالظؽذلوغكم.

 العفؿمومازعـوتفؿمصوظصـقػكمممآومالنمعفـيماظصقوصيمػكماالضربمظؾـوسمالغفومتغقصمصكمعشؽالتفؿموم
ومصـكممؼعدماالطـرماحؿقوجومظؾـوءمضدراتـفماظشكصـقيموعفوراتـفماٌفـقـيم،مومطـذظؽمعدارطـفماظؼوغقغقـي،مممممممم

زؾماظؿطقراتماظؿكمررأتمسؾكماظعؿـؾماظصـقػكمدـقاءمعــماظـوحقـيماظؿؼـقـيم"ماظغـزوماظؽذلوغـكموممممممممم
تراجعماسدادماظؿقزؼعمصكماظصقوصيماظقرضقـيم"مطـونمسؾقــوماظؼـوءمغظـرةمصوحصـيمجملؿـقىماظـدوراتممممممممم
اظؿدرؼؾقيماظؿكمغؼدعفومظؾزعالءم،محؿكمتشؿؾم‡صصوتمجدؼـدةمملمتؽــمعقجـقدةمعــمضؾـؾمعــؾممممممم

اٌرئقيم،موماظؿؼورؼرماٌؿقرطيم،مومشرلػومعـماالظقانماظؿكمهؿوجمرصعمعفوراتماظصـقػقنيممماظصقوصي
ظؾعؿؾمبفومسدلماٌقاضعماالظؽذلوغقيمٌمدلوتفؿم،مومػقمعومدوػؿمصكمتقزقػمروضوتماظصقػقنيمصكم

 عمدلوتفؿمبدالمعـماالدؿغـوءمسـفؿمبعدمتقضػماظصققػيماٌطؾقسيمظؾعضماٌمدلوتم.

 ظصقػققنمعـمتقضقػموماحؿفوزمومتػؿـقشمومرمبـوماسؿـداءماثــوءماظؿغطقـوتماٌقداغقـيمممممممعومؼؿعرضمظفما
دصعمىـيمتطقؼرماٌفـيموماظؿدرؼىمالبـراممسـددمعــماالتػوضـوتمعـعما:ؿقسـيماٌؿقـدةمومغؼوبـيممممممممم



 
 
 

 

برتقطقلمععماٌرطزماالسالعكمظلػورةمصؾلطنيمظؾؿـدرؼىمسؾـكمعفـوراتماظؽؿوبـيماظصـقػقيمومطقػقـيممممممم
 .ععوىيماظؿغطقوتماٌقداغقيمومشرلػومعـمورشماظعؿؾماٌؿكصصيم

متمودؼدمسددمعـماظدلتقطقالتماظلوبؼمتقضقعفومصكمصذلاتمعضًم،مومتغقرلمبعضمبـقدػوم‟قـٌمالمتؼؿصـرمممم
سؾكمغؼوبيماظصقػقنيمبوظؼوػرةمصؼطموظؽـممتؿدمظؿشـؿؾم‣وصظـوتمسدؼـدةمتغطـكماطـدلمسـددمعــماظـزعالءممممممممم

 اظصقػقنيموم‡دعفؿ.

 ؿؿنيمعــماىؿعقـيماظعؿقعقـيمبفـذامممممعومزالمحؾؿماغشوءمععفدمظؾؿدرؼىمبـؼوبيماظصقػقنيمؼراودماٌفـم
اظشلنم،ماذمانماٌعفدمدققؼؼمرػرةمصكماظؿدرؼىمبوظـؼوبيمومطذظؽمدققؼؼمعـقردامعوظقـومجدؼـدام.مممم
صكمػـذاماظصـددموم„فـقدماظـؼقـىم قـكمضـالشممتموضـعمخطـيمجدؼـدةمعؽؿقبـيمومععؾــيمومذاتمممممممممممم

عـوممايـوم،مبعقـداممممصـكماظمذػوصقيماعومما:ؾسم،مالغشوءمععفدماظؿدرؼىموماسؿؿودػومظؾـدءماظؿـػقـذممم
ــيماٌكؿصــيمسؾــكمتصــؿقؿماظردــقممممممســـماىموســقدمظم ــوماظؾفـ ــيم،مومتعؽــػمحوظق الدــؿفالكماوماظدسوؼ

 اشلـددقيمظؾؾدءمصكماالغشوء.م

 ىمءمعــمخـاللمادـؿؿوراتمادـؿطالعماظـرأمممممظؾـزعالممٌومؼؿؿمتؼدميـفمحرصًماظؾفـيمسؾكمسؿؾمتؼققؿم
ؿـػقذماىممصؽرةمجدؼدةمتضقػم′مظــفٍموررؼؼـيممم،صكم‣ووظيمظؾؿراجعيماظذاتقيمومعماٌؼذلحوتمظ

 اظدوراتماظؿدرؼؾقيمومورشماظعؿؾم،ماؼضومحؿكمغلؿطقعمادؿدراكمأؼيمأوجفمضصقرم.

 بعدمػذاماظعرضماٌقجزمظلعكمىـيمتطقؼرماٌفـيموماظؿدرؼىمظؿؼـدؼؿمعـومؼػقـدماظـزعالءمصـكمتـؿقـيممممممم
دوػؿمصكمانوحمغشوطماظؾفـيمسؾكممعفوراتفؿمومضدراتفؿماٌفـقيمالمؼلعـوماالمتؼدؼؿماظشؽرمظؽؾمعـ

ذؼـمضـوعقاممظـدوراتماظؿدرؼؾقـيماوماٌـدربنيماظـمممم،معـماظزعالءماظـذؼـمذـورطقامصـكمامممم2015عدارمسومم
ــيممعؿطقسنيمتؼدؼؿماظقضًموماىفدمًدعيماظصـقػقنيماوماىفـوتماظؿـكمدـعًمظؾؿعـوونمعـعماظؾفمممممم

 غشطيمعقزلقيم.دقاءمطوغًمعـماظدلوتقطقالتمأومأ

م2015ـشوطماظؾفـيمخاللمسومموصقؿومؼؾلمسرضمظ

   

1.  

 نؾقزؼيم:اظؾغيماإل

ماظؾغـيماالنؾقزؼـيمبوظؿعـوونمممدورةمتدرؼؾقيمصكم2015خاللمذفرمعورسمغظؿًماظؾفـيمم
مؼشرفمسؾـكمبرغـوعٍماظؿـدرؼىمممممعدردنيمسؾكمعلؿقىمسوِلمعـماىوععيماألعرؼؽقيععم

ؼلـؿػقدمعـفـومسـددطؾرلمعــمممممؾقزؼـيممغقغقماًؾرلمصكمتـدرؼسماظؾغـيماالنممميرصؼماألدؿوذة
ماظصقػقنيمومأدرػؿم

م2015عورسم
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2.  

 اظؾغيماالنؾقزؼيم:

عـعممماظؾغـيماالنؾقزؼـيمبوظؿعـوونمممدورةمتدرؼؾقـيمصـكممممخـاللمذـفرمابرؼـؾممممغظؿًماظؾفـي
مؼشـرفمسؾـكمبرغـوعٍماظؿـدرؼىممممممعدردنيمسؾـكمعلـؿقىمسـوِلمعــماىوععـيماألعرؼؽقـيمممممم

نمومؼلـؿػقدمعـفـوماظصـقػققمممغـيماالنؾقزؼـيمممغقغقماًـؾرلمصـكمتـدرؼسماظؾمممميرصؼماألدؿوذة
مأدرػؿم.م

م2015ابرؼؾم

3.  

بوظؿعوونمععماظصؾقىماالـرومممغظؿًماظؾفـيمورذيمتدرؼؾقيمحقلماالدعوصوتماالوظقي
شلـذاماظــقعمعــمممماظعؿـؾماظصـقػلمممماحؿقوجوتمماشلاللماالر،اذؿؿؾماظؿدرؼىمسؾك

نيماثـــوءمتلدؼــيممماظلــالعيماظشكصــقيمظؾصــقػقممم•حــقلم:ممماظقرذــيمم،مدارتماالدــعوصوت
االغلـدادماٌػـوجTم:ـرىمممممم-االزعـيماظؼؾؾقـيمممم-وزقػؿفؿم.االدعوصوتماالوظقـيمصـكم:مم

طلـقرمواصـوبوتمممم–اظـزؼـػممم–اىـروحممم–ايـروقممم–اظغـرقممم–اغعوشماظؼؾىمم–اشلقاءم
م–االشؿــوءمواظغقؾقبــيمم–اصــوبوتماظصــدرمواظــؾطـمواظعــنيمم–اظــرأسمواظعؿــقدماظػؼــريم

ماظؾلعوتمواظؾدشوتم.م–ضمظؾقرارةمواظدلودةماظشدؼدةماظؿعرمم–اظؿشـفوتماظؿلؿؿم

م2015ابرؼؾمم5

4.  

ورذيمتدرؼؾقيمحقلماالدعوصوتماالوظقيممواحؿقوجوتفـومصـكماظعؿـؾممممماؼضومغظؿًماظؾفـي
صــقػقومومذظــؽمبوٌشــورطيمعــعماظصــؾقىماالــرموممم21دــوػؿمصقفــومســددماظصــقػلم،م

صـقػقوممم21لـؿػقدمعـفـومممدارتمحـقلمذاتماجملـوورماظلـوبؼيمماظؿـكمؼممممم.اشلاللماالرم
․ؿؾػومصكمطؾمورذي

2015عوؼقمم7

5.  

مألبـوءمهًمعلؿكم%ماحؽكموماردؿم$ممدورةم•وغقيمظؿعؾقؿمصـماظردؿغظؿًماظؾفـيم
بوظؿعوونمععماٌرطزماظؼقعكمظـؼوصيماظطػؾمادؿؿرتمٌدةمذـفرمطوعـؾمصـكممممماظصقػقني

ماالجوزةماظصقػقيم.
م2015عوؼقمم24

6.  

مصــكمجدؼــدموػــقمتــدرؼىماالخؾــورمشــرفمادــرارغظؿــًماظؾفـــيمورذــيمسؿــؾمحــقلمم
 صقػقومم25اظؿؾقػزؼقغقيم.مادؿػودمعـفمماظصقوصي

ماظغـدممضــوةممعؽؿـىممهرؼـرممرئـقسممماظؿـــــقغكممصــــــمادم:مماظزعقـؾماالدـؿوذمممضوممبوظؿـدرؼىم
مبوظؼوػرةماظعربك

م2015عوؼقمم14

7.  

دؼـدمماظػقدؼق.مومػقمتـدرؼىمجممصقوصيمأدودقوتمحقلممسؿؾمورذــــــيماظؾفـيمغظؿً
ضـوممممصرضفماظؿطقرماظؿؽـقظقجكماظذىمسؾكماظصـقػكمعقاطؾؿـفمظقـؿؿؽـمعــمادواتـفم.ممممم

ماظشـرقمموطوظـيماغؾـوءمممهرؼـرممغؾقـؾم،معـدؼرمممأعـرلممبوظؿـــدرؼىماظزعقؾماالدـؿوذماظصـقػكممم
مصـكممتؾقػزؼـقغكممطؿرادـؾمماظعؿـؾممظـفممدـؾؼمموضدماظػقدؼقمصقوصيمضلؿمرئقسموماالودط
 برؼطوغقو

م2015عوؼقمم19
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اظػقــدؼقم..مبوسؿؾورػــومصرســومجدؼــدامعفؿــومصــكماظصــقوصيم ؿــوجماظعدؼــدمعـــممممصــقوصي
مغؾقـؾم،معـدؼرمممأعـرلممدؿوذماظصقػكمضوممبوظؿـــدرؼىماظزعقؾماالماظزعالءماظؿدرؼىمسؾقفم.م

ماظػقدؼقمبوظقطوظي.مصقوصيمضلؿمرئقسموماالودطماظشرقموطوظيماغؾوءمهرؼر

14.  

ماظؿضؾقؾموماٌؼصقدمشرلماظصقػكماًطلمبنيمغظؿًماىـيمورذيمسؿؾمحقلماظػورق
موماظػضـوئقوتممذوذـوتممسؾـكمماالخطـوءممالبـرزممعرئقـيممعؼـورعمممتمصقفومادؿعراضماٌؿعؿد
 .ماظلقدموسؿودمماظقطقؾمنمسوعرضوممبوظؿدرؼىماظزعقال..مماالظؽؿـــروغقيماٌقاضعمسؾك

م2015ؼقغقيمم15

15.  

مالبــوءممماظؿصـؿقؿممومغظؿًماظؾفـيم•ؿقسيمتدرؼؾوتمجدؼدةمومعؿـقسـيمحـقلماظردـؿممم
اظصقػقنيماعؿدتماظقرشمظـالثـيماذـفرمعؿصـؾيمػـكمعـدةماجـوزةمغفوؼـيماظعـوممممممممممماظزعالء

ــوممم ــوءماظصــقػقنيم،مض ــيمالبـ ــيماظؿشــؽقؾقيمماظصــقػقيمبوظؿــدرؼىماظزعقؾ ـــقزىموماظػـوغ مدــ
ًممروزاظققدـػمواظؿـكممممبمدليماظصقػقيمذؽرى ـممبوظعدؼـدممدـوػؿ ماظػـقـيممظقحوتفـوممعـ
م واظدوظقيمواظعربقيماجملؾقيماٌعورضم․ؿؾػمصك

م2015ؼقغقيمم18

16.  

  ووردمعوؼؽرودقصً...ممبرغوعٍمجدؼدةمحقلمتدرؼؾقيمغظؿًماظؾفـيمدورة

  . WORD اظؽؾؿوتماظصقػقنيمحقلمبرغوعٍمععوىيمءاظزعالمالبـوء

مظؿـؿقيمعفوراتمابـوءماظزعالءمسؾكمادؿكداممػذاماظدلغوعٍم
بوظـؼوبيماظؿدرؼىمعدؼرم-مخؾقػيم‣ؿد/مماالدؿوذ:مممممبوظؿدرؼىمؼؼقم

ــطسمم20 اشلــــــ
م2015

17.  

ــوءماظؿعــوونمإرــورم ماٌصــقرؼـمذــعؾيموماظؿــدرؼىموماٌفـــيمتطــقؼرمىـــيمبــنيماظؾَّ
مسؾـكمعـدارمادـؾقسنيم،مســماظؿصـقؼرمممممم–م•وغـوًمم-متمتـظقؿمورذؿكمسؿؾمم،مصقػقنياظ

اظصــقػقنيم،مضــومممظؾؿصــقرؼـمماظؿؼـــكموماظػـــكمبوٌلــؿقىمظالرتؼــوءموذظــؽماظصــقػك
 اظصقػقنيماٌصقرؼـمطؾورمعـمبوظؿدرؼىم…ؾي

 اظؼودرمسؾدماظلقدم-معلعدم‣ؿدمم-مممدؼوبمحلومم-سؿرومغؾقؾم

اظددقضكمخوظدمم-ممعؾورزمسودلم-مضورمعصطػكم-ماظزشؾكمبلوم

ــطسمم23 اشلــــــ
م2015

18.  

م‣وصظيمعطروحم:م
ــيممممممومصــكم‣وصظــيمعطــروحمم ــيمحــقلماالدــعوصوتماالوظق ــيمورذــيمتدرؼؾق غظؿــًماظؾفـ

بوظؿعوونمعـعماظصـؾقىممممظؾزعالءمعـمدؽونمعطروحممواحؿقوجوتفومصكماظعؿؾماظصقػلم،
ؾكماظزعالءمبوجملوصظـيمومماالرموماشلاللماالرموممتمتقزؼعماظؽؿقؾوتماٌؿكصصيمس

ماؼومم3ادؿؿرتماظقرذيمٌدةم

ــطسمم4 اشلـــــــــ
مم2015

19.  
اسؼؾفــومماجملؾــكما:ؿؿــعمتـؿقــيموماظصــقوصي...ممحــقلمسؿــؾمغظؿــًماظؾفـــيمورذــي

صـكمممتؼققؿمالداءماٌؿدربنيمومبـوءمسؾقفمتؼررمادؿؽؿولماظشـؼماظعؿؾـكمعــماظؿـدرؼىممممم
م2015دؾؿؿدلمم2

 
 
 

 

م

8.  

مجدؼـدمموػـقمتـدرؼىممماالخؾورم.ممشرفمورذيمسؿؾمعؿؼدعيمحقلمادرارغظؿًماظؾفـيم
عــماظصـقػقنيم.مومممماظؿؾقػزؼقغقـيماظؿـكمؼعؿـؾمبفـومضطـوعمطـؾرلمممممماظقرضقـيموممماظصقوصيمصك

 شرفماالخؾورمواحدةمعـماػؿماظؿطقراتماظؿكم‧ىمعقاطؾؿفومظؿطقؼرماٌفـي.

ماظغـدممضــوةممعؽؿـىممرؼـرمهمرئـقسممماظؿـــــقغكممصــــــمادم:مماظزعقـؾماالدـؿوذمممضوممبوظؿـدرؼىم
مبوظؼوػرةماظعربك

م2015عوؼقمم17

9.  

ومطقػقـيماسـدادماظؿؼرؼـرماالخؾـورىمممممماٌرئقيمغظؿًماظؾفـيمورذيمسؿؾمحقلماظصقوصي
ٍممسدلماظػقدؼقمًدعيمصقوصيماٌقاضعماالظؽذلوغقيمومطقػقـيمإسـدادمم ماإلخؾـوريمماظدلغـوع

م$تقاصؾ%ماظؿؾقػزؼقغقيماظصقوصيمعرطزمععماظؿؾقػزؼقغلم،مومذظؽمبوظؿعوون
مضوممبوظؿدرؼىماظزعقؾماالدؿوذم/مادوعيمراضكممم

موماالدؿوذةم/معـكمدؾؿونمممممممممممممممممممم

م2015عوؼقمم24

11.  

ماظصقػقيماظؽؿوبيمصكماظشوئعيمغظؿًماظؾفـيمورذيمسؿؾمحقلمماالخطوء
مبـوالػراممماظؿقرؼـرممعـدؼرمماظددـقضكمم‣ؿـدم/ممضوممبوظؿدرؼىماظزعقؾماظصقػكماالدؿوذ

ـممدـقاءمماظصـقػقيمماظؽؿوبيمصكماظشوئعيماالخطوء - اظؿدرؼىماظققعلمتـوولم ماظـوحقـيممعـ
ــيم-ماظعــرضمررؼؼــيمم-ماٌقضــقعمسـوصــرمتشــؿؾماظؿــكمماٌفـقــي، م–ماٌعؾقعــوتمطػوؼ
 . اٌصودر

م2015ؼقغقيمم11

11.  

ورذيمتدرؼؾقيمحقلماالدعوصوتماالوظقيممواحؿقوجوتفومصكماظعؿـؾمممتـظقؿماظؾفـيمطررت
ـماظصقػقنيمومتـػقذامظدلوتقطـقلماظؿعـوونماٌقضـعمعـعمممممبـوءمسؾكمرؾىمعماظصقػلم،م

اظلالعيماظشكصقيمظؾصقػقنيماثـوءمتلدؼـيممم•:مماظصؾقىماالرمومتـووظًماظقرذيمسـوصر
وماالدعوصوتماالدودقيماظؿكم ؿوجفوماظشكصمصكمحقوتفماظققعقيمععمتقزؼعموزقػؿفؿم.

مصوبنيممطؿقؾوتمسـمغشلةماظصؾقىماالرمومطؿوبمذوعؾمطقػقيمادعوفماٌ

م2015ؼقغقفمم7

12.  

مكــــؾسميـــــفؾظامًؾــــصحمدــــفععممارــــػلاامكــــؿقؾضلاامــــسمعـــــحم•وغقــــيمعـــــ
ــقػقنيممم ــيمصـ مزوــلـ ــوػوم‧ؿـ ــيمظؾصقوصيمبؼؿضـ ــؾمورذـ ــقلمسؿـ ــدصقسوت"ممحـ ماٌـ

 " االظؽذلوغقي

ماالظؽذلوغقيماٌدصقسوتم•ولمصكماٌلؿفداتمأحدث اظؿكمتدورمحقل
اظلــغوصقرؼيم/ممماًؾرلةمبوظؿدرؼىماالحؿقولم،مضومموعؽوصقيماٌكوررمإدارةمومسؿؾقوت
مدـــوػقؿــوبمبقظقــــ

م2015ؼقغقفمم1

ــيمغظؿــً  .13 ــيمتطــقؼرمىـ ـــيماظؿــدرؼىموماٌفـ م2015ؼقغقيمم6مأدودــقوتمحــقلمسؿــؾمعؿؼدعــيمورذـــــ
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اظػقــدؼقم..مبوسؿؾورػــومصرســومجدؼــدامعفؿــومصــكماظصــقوصيم ؿــوجماظعدؼــدمعـــممممصــقوصي
مغؾقـؾم،معـدؼرمممأعـرلممدؿوذماظصقػكمضوممبوظؿـــدرؼىماظزعقؾماالماظزعالءماظؿدرؼىمسؾقفم.م

ماظػقدؼقمبوظقطوظي.مصقوصيمضلؿمرئقسموماالودطماظشرقموطوظيماغؾوءمهرؼر

14.  

ماظؿضؾقؾموماٌؼصقدمشرلماظصقػكماًطلمبنيمغظؿًماىـيمورذيمسؿؾمحقلماظػورق
موماظػضـوئقوتممذوذـوتممسؾـكمماالخطـوءممالبـرزممعرئقـيممعؼـورعمممتمصقفومادؿعراضماٌؿعؿد
 .ماظلقدموسؿودمماظقطقؾمنمسوعرضوممبوظؿدرؼىماظزعقال..مماالظؽؿـــروغقيماٌقاضعمسؾك

م2015ؼقغقيمم15

15.  

مالبــوءممماظؿصـؿقؿممومغظؿًماظؾفـيم•ؿقسيمتدرؼؾوتمجدؼدةمومعؿـقسـيمحـقلماظردـؿممم
اظصقػقنيماعؿدتماظقرشمظـالثـيماذـفرمعؿصـؾيمػـكمعـدةماجـوزةمغفوؼـيماظعـوممممممممممماظزعالء

ــوممم ــوءماظصــقػقنيم،مض ــيمالبـ ــيماظؿشــؽقؾقيمماظصــقػقيمبوظؿــدرؼىماظزعقؾ ـــقزىموماظػـوغ مدــ
ًممروزاظققدـػمواظؿـكممممبمدليماظصقػقيمذؽرى ـممبوظعدؼـدممدـوػؿ ماظػـقـيممظقحوتفـوممعـ
م واظدوظقيمواظعربقيماجملؾقيماٌعورضم․ؿؾػمصك

م2015ؼقغقيمم18

16.  

  ووردمعوؼؽرودقصً...ممبرغوعٍمجدؼدةمحقلمتدرؼؾقيمغظؿًماظؾفـيمدورة

  . WORD اظؽؾؿوتماظصقػقنيمحقلمبرغوعٍمععوىيمءاظزعالمالبـوء

مظؿـؿقيمعفوراتمابـوءماظزعالءمسؾكمادؿكداممػذاماظدلغوعٍم
بوظـؼوبيماظؿدرؼىمعدؼرم-مخؾقػيم‣ؿد/مماالدؿوذ:مممممبوظؿدرؼىمؼؼقم

ــطسمم20 اشلــــــ
م2015

17.  

ــوءماظؿعــوونمإرــورم ماٌصــقرؼـمذــعؾيموماظؿــدرؼىموماٌفـــيمتطــقؼرمىـــيمبــنيماظؾَّ
مسؾـكمعـدارمادـؾقسنيم،مســماظؿصـقؼرمممممم–م•وغـوًمم-متمتـظقؿمورذؿكمسؿؾمم،مصقػقنياظ

اظصــقػقنيم،مضــومممظؾؿصــقرؼـمماظؿؼـــكموماظػـــكمبوٌلــؿقىمظالرتؼــوءموذظــؽماظصــقػك
 اظصقػقنيماٌصقرؼـمطؾورمعـمبوظؿدرؼىم…ؾي

 اظؼودرمسؾدماظلقدم-معلعدم‣ؿدمم-مممدؼوبمحلومم-سؿرومغؾقؾم

اظددقضكمخوظدمم-ممعؾورزمسودلم-مضورمعصطػكم-ماظزشؾكمبلوم

ــطسمم23 اشلــــــ
م2015

18.  

م‣وصظيمعطروحم:م
ــيممممممومصــكم‣وصظــيمعطــروحمم ــيمحــقلماالدــعوصوتماالوظق ــيمورذــيمتدرؼؾق غظؿــًماظؾفـ

بوظؿعوونمعـعماظصـؾقىممممظؾزعالءمعـمدؽونمعطروحممواحؿقوجوتفومصكماظعؿؾماظصقػلم،
ؾكماظزعالءمبوجملوصظـيمومماالرموماشلاللماالرموممتمتقزؼعماظؽؿقؾوتماٌؿكصصيمس

ماؼومم3ادؿؿرتماظقرذيمٌدةم

ــطسمم4 اشلـــــــــ
مم2015

19.  
اسؼؾفــومماجملؾــكما:ؿؿــعمتـؿقــيموماظصــقوصي...ممحــقلمسؿــؾمغظؿــًماظؾفـــيمورذــي

صـكمممتؼققؿمالداءماٌؿدربنيمومبـوءمسؾقفمتؼررمادؿؽؿولماظشـؼماظعؿؾـكمعــماظؿـدرؼىممممم
م2015دؾؿؿدلمم2
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ومزعقؾـيمعــم‣وصظـوتمومممممزعقالم30م،محقٌممتًمدسقةمم2015ؾمحؾقلماغؿكوبوتمضؾ
جفم‟رىموم‣وصظوتماظصعقدمظالضوعيمصكماظؼوػرةمٌدةمثالثيماؼـوممومتؾؼـكمتـدرؼىمممم

 ." 2015ماظـقابم•ؾسم-ظالغؿكوبوتماظصقػقيماظؿغطقيمصكمايقــودمحقلم

متغطقـوتممعـممنوذجمرضسمععموحقودؼيموعؿقازغيمسودظيمصقػقيمتغطقيمظؾؿدرؼىمسؾك
 . دوظقيموم‣ؾقيمدوبؼي

25.  

ماظصقػقيماظـصقصمتريماعؿدتمظشفرمطوعؾمحقلمتدرؼؾقيمغظؿًماظؾفـيمدورة
مأػـؿم  - عذلجـؿممخـدلممهرؼـرممطقػقـيم  - اظصـقػقيمماظذليمؼدورماظؿدرؼىمحقلمضقاسد

معصـطؾقوتم- ػقػـيماًمواألخؾـورمماظلقودـقيمماألخؾـورممبـنيمماظصـقوشيممماظػـقـيمماظػـقارقم
 . وإسالعقيمودبؾقعودقيمدقودقي

ماظصـقػقيمماٌؿوردـوتمماصضـؾم - اظصـقػلممظؾؿذلجـؿمماشلوعيماظُؾغقيماظؿدضقؼمضقاغني -
ماظعوٌقيموماجملؾقيماظصقػمصك

اظؽوذػم‣ؿدمواٌذلجؿماظصقػكمضوممبوظؿدرؼىماظزعقؾماالدؿوذماظؽوتى

أطؿـــــــــــــقبرمم11
مم2015

26.  

 اظؾغيماالنؾقزؼيم:

عدردـنيمسؾـكمممماظؾغـيماالنؾقزؼـيمبوظؿعـوونمممـظقؿمدوراتمتدرؼؾقـيمصـكمممتاظؾفـيممطررت
رصؼـفممماألدـؿوذةممؼشـرفمسؾـكمبرغـوعٍماظؿـدرؼىممممممعلؿقىمسوِلمعــماىوععـيماألعرؼؽقـيممم

منمومأدرػؿم.مؼلؿػقدمعـفوماظصقػققغقغقماًؾرلمصكمتدرؼسماظؾغيماالنؾقزؼيم

م2015غقصؿدلمم1

27.  

 مماألغؾوءمظقطوالتمدؾقبقياألمومماظؿقرؼرؼيماظؼقاسد"ممحقلمسؿؾمورذــي
ماألغؾـوءمصــــكممموطـوالتممماظصـقػقيمماظؽؿوبـيممغظؿًماظؾفـيمورذيمسؿـؾمحـقلمصــقنممم

ماًؾـــرؼـــيماظؼصــــي
 األودطماظشرقمإغؾوءمثوبًماظصقػكمبقطوظيماميـ:ممضوممبوظؿدرؼىماألدؿوذ

مسؾـــكماألودـــطماظشـــرقمإغؾـــوءمظقطوظـــيماالدـــؾقبكموماظؿقرؼـــريماظـــدظقؾمتقزؼـــعمومت
مبوظؿدرؼىمورطنياٌش

ــقصؿدلمم18 غــــــــــ
م2015

28.  

ــيمغظؿــً ــيمتطــقؼرمىـ ــدرؼىموماٌفـ ـــيماظؿ مصــقوصيمأدودــقوتمحــقلمسؿــؾمورذـــــ
موطوظيماغؾوءمهرؼرمغؾقؾم،معدؼرمأعرلماظػقدؼقمضوممبوظؿـــدرؼىماظزعقؾماالدؿوذماظصقػكم

ماظػقدؼقمصقوصيمضلؿمرئقسموماالودطماظشرق
مم2015غقصؿدلمم2

29.  

متغطقـيممصـكمماٌقبوؼـؾممومعقـدؼومماظلقذـقولممحقلمادؿكدامغظؿًماظؾفـيمورذيمسؿؾم
 صؾلطنيممدػورةمععماالغؿكوبقيمبوظؿعوونمايؿالت

موطوظـيممماالظؽذلوغقـيمماظصـقوصيممعطـووعمعـدؼرممماٌفـدىممسؾـدم:مضوممبوظؿدرؼىمدطؿـقرمم

ــقصؿدلمم16 غــــــــــ
مم2015

 
 
 

 

مدـقوحيممعقـيممعـعممبوظؿعـوونممظؾؿؿدربنيماٌؿؿقزؼـم،مومذظؽمممعدؼـيمغقؼؾعمسدلمرحؾي
.مدارتم2015اظؿكممتمابراممبروتقطقلمتعوونمععفومسؾكمعدارمسـومممماظؾقؽيموتـؿقيمعصر

ماظعـوممماجملؾكمومعػفـقممما:ؿؿعمتـؿقيم•ولمصكماظصقػقيماظؿغطقوتماظقرذيمحقل
ماظصـقػقيمماظؿغطقـيم اٌـدغكمما:ؿؿـعممدسـؿممصـكمماظصـقوصيممدورموما:ؿؿعقـيمماظؿـؿقي

 دؾؾقوتموما‧وبقوتمؾقــياجملمظؾؿفؿؿعوت

مدور  اجملؾـكمما:ؿؿـعممتـؿقـيمم•ـولممصكمعقداغقيمظؿغطقيمسؿؾقيممنوذج   ععمسرض
ماجملؾقيما:ؿؿعوتمتـؿقيمصكماظعوعؾماٌدغكما:ؿؿعمدسؿمصكماظصقوصي

21.  

ؿدرؼؾقيمحقلماالدعوصوتماالوظقيممواحؿقوجوتفـومماظقرذيماظغظؿًمطررتماظؾفـيمتـظقؿم
رؾؼومظؾدلوتقطقلماٌدلممعـعماظصـؾقىماالـرموماظـذىمؼؼضـكممممممؾماظصقػلم،صكماظعؿ

اظلالعيماظشكصـقيمظؾصـقػقنيماثــوءمتلدؼـيمممممم•حقلم:مممبؿـظقؿمورذيمذفرؼيمظؾصقػقنيم
اظؿـكمؼلـؿكدعفوماظشـكصممممماالدـعوصوتماالوظقـيمموم.ومصكماظؿغطقـوتماٌقداغقـيمموزقػؿفؿم

م.صكمحقوتفماظققعقيماظعودؼي

2015دؾؿؿدلمم6

21.  
ممحــعمميـقغو•مميـذرقظمسممظؾصقوصيماالضؾقؿكماالػراممععفدمظؾفـيمبوظؿعوونوصرتما
 ظؾؿرةماظـوغقيمم" االظؽذلوغقيمادسماٌدصقسوت"ممحقلمسؿؾ

ماطؿقبر

22.  

ؿدرؼؾقيمحقلماالدـعوصوتماالوظقـيممواحؿقوجوتفـومممماظقرذيماظمبؿؽرارمتـظقؿماظؾفـيمضوعً
ٌؿكصصـيمسؾـكماظـزعالءممممععمتقزؼعماظؽؿقؾوتمامسـمذفرماطؿقبرصكماظعؿؾماظصقػلم،م

اظصقػقنيمبوالدؿعوغيم†دلاءماظؿدرؼىماظطؾكمصكماشلاللماالرمومخـدلاءماظؿـدرؼىممم
.صكماظصؾقىماالر

اطؿـــــــــــــقبرمم18
2015

23.  

معـعممبوظؿعـوونمماجملؾـكمما:ؿؿـعممتـؿقـيمموماظصقوصيمحقلماظعؿؾمطررتماظؾفـيمورذي
ماىؿعقــيمحــقلرؾؼــومظؾدلوتقطــقلماٌقضــعمعــعممماظؾقؽــيموتـؿقــيمعصــرمدــقوحيمعقــي
محـقلمعػفـقمممماظؿدرؼىماجملؾكمؼدورما:ؿؿعمتـؿقيم•ولمصكماظصقػقيماظؿغطقوت
ــوم ــيماظع ــيماظؿـؿق ــكماظصــقوصيمدورموما:ؿؿعق ــي اٌــدغكما:ؿؿــعمدســؿمص ماظؿغطق

 دؾؾقوتموما‧وبقوتماجملؾقــيمظؾؿفؿؿعوتماظصقػقي

ماظصـقوصيممدور  اجملؾـكمما:ؿؿـعممتـؿقيم•ولمصكمعقداغقيمظؿغطقيمسؿؾقيممنوذج    
اجملؾقيما:ؿؿعوتمتـؿقيمصكماظعوعؾماٌدغكما:ؿؿعمدسؿمصك

أطؿـــــــــــــقبرمم21
2015

24.  

ماظصقػكماالضوظقؿم:م
م7مظالغؿكوبـوتمماظصقػقيماظؿغطقيمصكمايقودمحقلمتدرؼؾقيمسؿؾمغظؿًماظؾفـيمورذي

ومذظـؽمم"مماؼػس"مماالغؿكوبقيمظؾـظؿمماظدوظقيماٌمدليمععمبوظؿعوونم2015ممأطؿقبرم8مو

ــقبرمم7-8 اطؿـــــــ
2015
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ومزعقؾـيمعــم‣وصظـوتمومممممزعقالم30م،محقٌممتًمدسقةمم2015ؾمحؾقلماغؿكوبوتمضؾ
جفم‟رىموم‣وصظوتماظصعقدمظالضوعيمصكماظؼوػرةمٌدةمثالثيماؼـوممومتؾؼـكمتـدرؼىمممم

 ." 2015ماظـقابم•ؾسم-ظالغؿكوبوتماظصقػقيماظؿغطقيمصكمايقــودمحقلم

متغطقـوتممعـممنوذجمرضسمععموحقودؼيموعؿقازغيمسودظيمصقػقيمتغطقيمظؾؿدرؼىمسؾك
 . دوظقيموم‣ؾقيمدوبؼي

25.  

ماظصقػقيماظـصقصمتريماعؿدتمظشفرمطوعؾمحقلمتدرؼؾقيمغظؿًماظؾفـيمدورة
مأػـؿم  - عذلجـؿممخـدلممهرؼـرممطقػقـيم  - اظصـقػقيمماظذليمؼدورماظؿدرؼىمحقلمضقاسد

معصـطؾقوتم- ػقػـيماًمواألخؾـورمماظلقودـقيمماألخؾـورممبـنيمماظصـقوشيممماظػـقـيمماظػـقارقم
 . وإسالعقيمودبؾقعودقيمدقودقي

ماظصـقػقيمماٌؿوردـوتمماصضـؾم - اظصـقػلممظؾؿذلجـؿمماشلوعيماظُؾغقيماظؿدضقؼمضقاغني -
ماظعوٌقيموماجملؾقيماظصقػمصك

اظؽوذػم‣ؿدمواٌذلجؿماظصقػكمضوممبوظؿدرؼىماظزعقؾماالدؿوذماظؽوتى

أطؿـــــــــــــقبرمم11
مم2015

26.  

 اظؾغيماالنؾقزؼيم:

عدردـنيمسؾـكمممماظؾغـيماالنؾقزؼـيمبوظؿعـوونمممـظقؿمدوراتمتدرؼؾقـيمصـكمممتاظؾفـيممطررت
رصؼـفممماألدـؿوذةممؼشـرفمسؾـكمبرغـوعٍماظؿـدرؼىممممممعلؿقىمسوِلمعــماىوععـيماألعرؼؽقـيممم

منمومأدرػؿم.مؼلؿػقدمعـفوماظصقػققغقغقماًؾرلمصكمتدرؼسماظؾغيماالنؾقزؼيم

م2015غقصؿدلمم1

27.  

 مماألغؾوءمظقطوالتمدؾقبقياألمومماظؿقرؼرؼيماظؼقاسد"ممحقلمسؿؾمورذــي
ماألغؾـوءمصــــكممموطـوالتممماظصـقػقيمماظؽؿوبـيممغظؿًماظؾفـيمورذيمسؿـؾمحـقلمصــقنممم

ماًؾـــرؼـــيماظؼصــــي
 األودطماظشرقمإغؾوءمثوبًماظصقػكمبقطوظيماميـ:ممضوممبوظؿدرؼىماألدؿوذ

مسؾـــكماألودـــطماظشـــرقمإغؾـــوءمظقطوظـــيماالدـــؾقبكموماظؿقرؼـــريماظـــدظقؾمتقزؼـــعمومت
مبوظؿدرؼىمورطنياٌش

ــقصؿدلمم18 غــــــــــ
م2015

28.  

ــيمغظؿــً ــيمتطــقؼرمىـ ــدرؼىموماٌفـ ـــيماظؿ مصــقوصيمأدودــقوتمحــقلمسؿــؾمورذـــــ
موطوظيماغؾوءمهرؼرمغؾقؾم،معدؼرمأعرلماظػقدؼقمضوممبوظؿـــدرؼىماظزعقؾماالدؿوذماظصقػكم

ماظػقدؼقمصقوصيمضلؿمرئقسموماالودطماظشرق
مم2015غقصؿدلمم2

29.  

متغطقـيممصـكمماٌقبوؼـؾممومعقـدؼومماظلقذـقولممحقلمادؿكدامغظؿًماظؾفـيمورذيمسؿؾم
 صؾلطنيممدػورةمععماالغؿكوبقيمبوظؿعوونمايؿالت

موطوظـيممماالظؽذلوغقـيمماظصـقوصيممعطـووعمعـدؼرممماٌفـدىممسؾـدم:مضوممبوظؿدرؼىمدطؿـقرمم

ــقصؿدلمم16 غــــــــــ
مم2015
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ممواصو

31.  

مماٌقـداغلمماظعؿـؾممصـكمماظـػلـقيمماظصـدعوتممغظؿًماظؾفـيمورذيمسؿؾمحـقلمعقاجفـيمم
 صؾلطنيمدػورةمععمواإلسالعقنيمبوظؿعوونممؾصقػقنيظ

مصقدمماجملوضرم„وععيماظؼدسمبػؾلطنيمرؼوض:مماظدطؿقرمضوممبوظؿدرؼى

دؼلـــــــــــؿدلمم14
2015

31.  

متدرؼؾقــيمعــحممتلــعيمظؾققغلـؽقمماٌصــرؼيماظقرـقـيمماظؾفـــيمعـعمموصـرتماظؾفــيمبوظؿعــوونمم
مموذظـؽم"مموبظؾشـؾمماظـؼوصقـيمماشلقؼـيممسؾـكمماالجؿؿـوسلمماظؿقاصؾمأدواتماثر"ممحقل
 " اؼلقلؽق"مماظـؼوصيموماظعؾقممومظؾذلبقيماإلدالعقيماٌـظؿيمععمبوظؿعوون

ــقصؿدلمم15 غــــــــــ
م2015

32.  

غظؿــًماظؾفـــيمورذــيمتدرؼؾقــيمحــقلماالدــعوصوتماالوظقــيممواحؿقوجوتفــومصــكماظعؿــؾمممم
ــؿفؿمممممم•اظصــقػلم،مدارتمحــقلم:ممم ــيموزقػ ــوءمتلدؼ ــقيمظؾصــقػقنيماثـ ــالعيماظشكص اظل

م–االغلـدادماٌػـوجTم:ـرىماشلـقاءممممممم-االزعـيماظؼؾؾقـيمممم-كم:.االدعوصوتماالوظقـيمصـمم
طلــقرمواصــوبوتماظــرأسمم–اظـزؼــػمم–اىــروحمم–ايــروقمم–اظغــرقمم–اغعــوشماظؼؾــىم
اظؿشــفوتممم–االشؿـوءمواظغقؾقبـيمممم–اصوبوتماظصدرمواظؾطـمواظعنيمم–واظعؿقدماظػؼريم

موتم.اظؾلعوتمواظؾدشم–اظؿعرضمظؾقرارةمواظدلودةماظشدؼدةممم–اظؿلؿؿم

م2015دؼلؿدلمم1

33.  

%ممغظؿًماظؾفـيمدورةمتدرؼؾقيماعؿدتمظـقـقمذـفرمحـقلمعفـوراتمبرغـوعٍماىراصقـؽمممممم
 صقتـقذقبم$$مومادودقوتماظعؿؾمبفم.مخوصيمصكمصقوصيماٌقاضعماالظؽذلوغقيم.

ماىؿفقرؼيم„رؼدةماظصقػلم‣ؿقدم‣ؿد/مماالدؿوذمضوممبوظؿدرؼىماظزعقؾ

دؼلـــــــــــؿدلمم10
2015

34.  

ــيمورذــم ــيمحــقلمممسؿــؾميغظؿــًماظؾفـ ــوممعؿؿوظق امتدــؿعاممادكؿــدامؾــلــيماؼ مدظق
ظؾصقػقنيموماظؿدرؼىمسؾكمعفـوراتماظؽؿوبـيماظصـقػقيمومذظـؽممممممماظؿقرؼرؼيماالرذودات
ظؾقـقارم،موممتمتقزؼـعممممماٌصـرىمماظـدمنورطكممبوٌعفـدمماالسالعـكمماظــودىممعـعممبوظؿعوون

مسؾــدمؼودــرماالسالعـكمماًــؾرلماظـدظقؾمسؾــكماٌشـورطنيمصــكماظقرذــيم،مضـوممبوظؿــدرؼىممم
ماظعزؼز.

دؼلـــــــــــؿدلمم26
2015

35.  

 
ماظصقػكماالخراجمغظؿًماظؾفـيمورذيمسؿؾمحقل

مومادودقوتمتصؿقؿماظصػقوتمضؾؾمتـػقذػومومذظؽمسؾكمعدارمؼقعنيم
 ظؾصققػيماٌؽقغيماظطؾوسقيماظعـوصرماذؿؿؾماظؿدرؼىمسؾك 

 ظؾصققػيماالدودكماٌوطقًمسؿؾموطقػقيمعؽقغوت 

 اظصػقوتمإخراجمؼؿؿمطقػ 

ابـراػقؿماجملوضـرم„وععـيمبـفـوموممممممصؿقـكم/مماالدـؿوذماظـدطؿقرممممبوظؿـدرؼىماظزعقـؾمممضوم

دؼلـــــــــؿدلممم14م
م2015
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ماظصقػكمبوٌصرىماظققم

36.  

م‣وصظيماالدؽـدرؼيم:
ماألغؾـوءمصــــكممموطـوالتممماظصـقػقيمماظؽؿوبـيممطررتماظؾفـيمتـظقؿمورذـيمسؿـؾمصــقنممم

ماًؾـــرؼـــيمومذظؽمظصقػققكماالدؽـدرؼيم.ماظؼصــــي
 األودطماظشرقمإغؾوءمثوبًماظصقػكمبقطوظيماميـ:ممبوظؿدرؼىماألدؿوذمضوم

مسؾـــكماألودـــطماظشـــرقمإغؾـــوءمظقطوظـــيماالدـــؾقبكموماظؿقرؼـــريماظـــدظقؾمتقزؼـــعمومت
مبوظؿدرؼىماٌشورطني

م2015دؼلؿدلمم5

37.  

م‣وصظيماالدؽـدرؼيم:
ــيم ــررتماظؾفـ ـــيمتـظــقؿمط ــقوتمحــقلمسؿــؾمورذـــــ ــدؼقمظؾــزعالءمممصــقوصيمأدود اظػق

مهرؼـرممغؾقـؾم،معـدؼرمممأعـرلممضـوممبوظؿــــدرؼىماظزعقـؾماالدـؿوذماظصـقػكمممممممدرؼيم،ـدؽبوال
ــوءم ــيماغؾ ــدماظػقــدؼقمصــقوصيمضلــؿمرئــقسموماالودــطماظشــرقموطوظ ــفمدــؾؼموض ماظعؿــؾمظ
مبرؼطوغقومصكمتؾقػزؼقغكمطؿرادؾ

م2015دؼلؿدلمم6

38.  

م‣وصظيماالدؽـدرؼيم:م
مععمبوظؿعوونماجملؾكمعا:ؿؿمتـؿقيموماظصقوصي...ممحقلمسؿؾمغظؿًماظؾفـيمورذي

وماظؿـكماسؼؾفـوماخؿقـورمطـؾمممممماظؾقؽـيمظصـقػقكماالدـؽـدرؼيممممموتـؿقيمعصرمدقوحيمعقي
ـــمممممم ــكمع ــعمالدــؿؽؿولماظشــؼماظعؿؾ ــدورةمظؾلــػرمامغقؼؾ ــذؼـمذــورطقامبوظ ــزعالءماظ اظ

ماظصقػقيمظؾؿدرؼىمسؾكماظؿغطقوتماظؿدرؼىمومععوؼشيمضCوؼوما:ؿؿعماجملؾكمػـوكم
مما:ولمصكمػذام

ــم12 قصؿدلمغــــــــــ
م2015

م‣وصظيماالدؽـدرؼيم:
ــرارممم ــقلمادـ ــؾمحـ ــيمسؿـ ــيمورذـ ــًماظؾفــ ــرفمغظؿـ ــقػقنيمممشـ ــزعالءماظصـ ــورمظؾـ االخؾـ

 اظؿؾقػزؼقغقيماظصقوصيمصكمجدؼدموػقمتدرؼىمبوالدؽـدرؼيم

ماظغـدممضــوةممعؽؿـىممهرؼـرممرئـقسممماظؿـــــقغكممصــــــمادم:مماظزعقـؾماالدـؿوذمممضوممبوظؿـدرؼىم
مبوظؼوػرةماظعربك

ــقصؿدلمم14 غــــــــــ
2015

وصرتماظؾفـيمسدلماتػوقمبنيماظلـؽرترلماظعـوممـولمسؾـدماظـرحقؿموماالهـودماظـدومممممممم
ـــحممممممم ــدرؼىماٌــدربنيم،مضــؿـماــومتلــعمع ــيمظؿ ـــحممتدرؼؾق ــالثمع ظؾصــقػقنيمث

ظؾصـقػقنيمظؾؿصـرؼنيم،مومتماظؿـدرؼىمسؾـكمعـدارممممممم3ظصقػققكماظـقرـماظعربـكمعـفـومممم
ــيم،ممممم ــرماظـؼوب ــومعؿصــؾيممبؼ ــرمؼقع مــقصمكروــلــيمسش ــقؿـمممم8مفذ ـــمعصــرمواظ ــدربنيمع ع

واظلـقدانموعقرؼؿوغقــو،موتــقماظؿـدرؼىمماٌــدربماظعــوٌلمدؼػقـدمبــقػـماظدلؼطــوغلمممم
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ماىـلقي.
بوظؼرسيماٌؾوذرةمععمتطؾقؼمذروطماالظؿقوقماظؿكمم45عـماظزعالءمبنيمم3وممتماخؿقورم

وضعفوماالهودماظدومظؾصقػقني
معلوبؼوتم:
اظـدورةماظـوظــيمممســمممبوظؿعوونمعـعمذـرطيمدـقؿـزممممدرؼىىـيمتطقؼرماٌفـيمواظؿاسؾـًم

عـمعلوبؼيماظؿؿقزماظصـقػلمم•ـوالتماظعؾـقممواظؿؽـقظقجقـو،ماظـيتمت‰ـظؿفـومذـرطيمممممممم
ــيمم ــو"دــقؿـس"ماظعوٌق ــيماظصــقػقني،ممومتؿؾـوػ ــيممممم-مغؼوب ــراءماظؽؿوب ــدفمتطــقؼرموإث بف

ماظصقػقيممتؾؽما:والت.
اظرسوؼـيماظصـققي،معلـؿؼؾؾماظصــوسي،ممممماٌلوبؼيمتشؿؾمأربعيم•ـوالت،موػـل:معلـؿؼؾؾمممم

علــؿؼؾؾماظطوضــي،موعلــؿؼؾؾماظؾـقــيماظؿقؿقــيمواٌــدن..موتؾؾــغمضقؿــيمجــقائزماٌلــوبؼيمممم
مؿلوبؼي.أظػمجـقفمظؽؾمصؽيمعـماظػؽوتماألربعمظؾم20اظـؼدؼيمػذاماظعومم

 

معـحمخورجقي:
ظعـرب،ممىـيمتطقؼرماٌفـيمواظؿدرؼىمبوظؿعـوونمعـعماالهـودماظعـوممظؾصـقػقنيماممممموصرتم

هــًمســـقانمظؾؿشــورطيعـقــيمتدرؼؾقــيمبوظعوصــؿيماألردغقــيم"سؿــــــون"م
مأطؿقبرماظؼودم.م24اإلسالمماظعربكمصكمعقاجفيماظعـػ،موذظــؽمؼقمم

عــماسضـوءما:ؾـسموممممم3وممتماالخؿقورمسـمررؼؼمضرسيمصكمحضقرمىـيمعشؽؾيمعـمم
عـماٌقزػنيممم2

م
معؼررماظؾفـيممممممممم

 ؽٙزْبُ فن   
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 اىيدْخ اىثقبفٞخ

مدورًا مبفو ماظـؼوصقي متؾعىماظؾفـي ماظقسل موغشر ماظؿـقؼر معفـؿفو ماٌفـقيمممغؼوبي مردوظؿفو ممدسؿ ‣قرؼو
مأغقاعم ماٌقػقبنيممطوصي مورسوؼي ماظقسل مغشر معل�قظقي مسوتؼفو مسؾك ماظؾفـي مأخذت موضد وا:ؿؿعقي،

موأتوحًماظػرصيمظألصقاتماظشوبيمعـمطؿوبم وذعراءموعقدقؼقنيموعفؿؿنيمبوٌشفدماظـؼومماظػـقن،
عصرمأنمؼعؼدواماظـدواتموأنمؼؼدممطؾمصوحىمصقتمرؤؼؿفمظقاضعموعلؿؼؾؾماظـؼوصيممعصر،موضدماػؿؿًم
مدورمم مذطرىمطؾمعـمطونمظف ماظعؿؾماظـؼوموإحقوء مبؿؽرؼؿمرواد ماغعؼودػو مسؾكمعدىمدورة اظؾفـي

ـسمبوظطؾعمأػؿقيمتؽرؼؿمذؾوبماظصقػنيمواظؽؿوبمواٌؾدسنيماظعؿؾماظصقػلمواظػينمواإلبداسل،موملمت
مإميوغومعـفومبدسؿماظطوضوتماظشوبي.

 
موعؼرريماظؾفونمآثرت مواغؿكوبمأسضوئفو ماألخرلةم:ؾسماظـؼوبي ماظدورة مأنممععماغعؼود ماظـؼوصقي اظؾفـي

ٌفـي،مصوغطؾؼًمأولمظؿقؼقؼمآعولماظصقػقنيمواٌفؿقعنيمبو أطـرمتطقرامواغػؿوحوموابؿؽوراممتطرحمعشورؼع
مػوجلوم مظؾؿؾػمذؽؾ ماظـؼوبي متعرضمتراث مأن مخوصي مرضؿقو ماظـؼوبي موتدوؼنيمتراث موأرذػي مظذلعقؿ صؽرة
ظؾصقػقنيمودصعماظؾفـيمظؾؿعوونمععمعؽؿؾيماالدؽـدرؼيمأػؿمعمدليمثؼوصقيممعصرمشلوموربؿفوماظرائدةمم

مصـعمػؿزةماظقصؾمبنيماظذلاثموايوضر.
مم معؽؿؾيما ادؿعوغًماظؾفـي متراث مسؾك مايػوز معشروع مودذـًمععفو ماالدؽـدرؼي معؽؿؾي م†دلات ظـؼوصقي

ماظعوعيم مدورؼوتماظصقػمودورؼوتما:öت م�ؿقسي مورضؿـي مصفردي مو ممترعقؿ ماظؾدء مو- م، اظـؼوبي
واٌؿكصصيمواظؽؿىماظذلاثقيماجملػقزيممبؽؿؾيماظـؼوبي،مظؿقاطىماظـؼوبيمتطقراتماظعصرموهػظمظألجقولم

ماٌمدلوتماظؼود مطوصي مسؾك مواالغػؿوح ماظؿعوون مدور مسؾك موتمطد مواظـؼو، مواٌفين ماظػؽري متراثفو عي
ماظـؼوصقيمماظقرـ.

 
 

مأودعم مبؾمدعًمأنمتؼدممعػفقعو ماظؿؼؾقديماظضقؼ.. معػفقمماظـؼوصيممبعـوه ماظـؼوصقيمملم‡ؿصر إنماظؾفـي
وػقمواضعمأطـرمتعؼقداموتشوبؽوممعؽقغوتفمأطـرمرحوبيمؼعدلمسـمواضعمايقوةمماظؼرنماظقاحدمواظعشرؼـ..

مظؿؿشؽؾمبقضقحم مأخرؼوتفو مواظؿشوبؽمعع موايقار مظؾؿعؾرل معـدلػو معـوحلمايقوة مصقجدتمطوصي اظـؼوصقي،
خقق◊ماٌشفدما:ؿؿعلموايضوريممعصر،موتؿقظدمرؤؼيمواضقيمٌومػقمطوئـموعوػقمعطؾقبمعـمطؾم

ماظـؼوصق ي..صوظلقوديمواظػـمواٌلرحمواظعؾقممواظؽؿوبيمواظطىمواظدؼـمذيمدورممايقوةماظعوعيموايقوة
واظلقـؿومواظردؿمواظؿورؼخمواظؿؽـقظقجقومواألدبمطؾمطونممسؼقدةماظؾفـيموأخذغومعومادؿطعـومعـمتدابرلم
مطلمؼلخذمطؾمصرعمعـمصروعماظعؾؿمواظـؼوصيمحؼفمماظظفقرمواظـؼدمواٌؿوبعيمواظـؼوشمبؼدرماٌلؿطوع.
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م
 5107ٍبٝ٘  01 

ماظصقػكم مزاػر م‣ؿقد ماألدؿوذ/ مظؾزعقؾ ماظرعود" مهً م"طؾؿوت مطؿوب مٌـوضشي مغدوة ماظؾفـي سؼدت
ماظدطؿقر/معصطػكمسؾدماظرازقمغوئىمرئقسمهرؼرمجرؼدةم„رؼدةماظلققماظعر ماظـدوةماألدؿوذ مأدار بقي،

ماظقصد.
 5107ٍبٝ٘  57 

غظؿًماظؾفـيمبوالذذلاكمععمعقيم‣ؾكماظشقخمإعوممأعلقيمصـقيمإلحقوءماظذطرىماظعشرؼـمظرحقؾمصقتم
مواظػـونم‣ؿد مبؾؾع، مسزة ماظػـوغي مذوركمصكماالحؿػوظقي مواظػـونمأدمماظشعىماظشقخمإعوممسقلك، سزت،

مإزلوسقؾ،موصرضيماألوظيمبؾدىمبؼقودةماظشقخمسالءماظدؼـمابراػقؿ.
 5107ٍبٝ٘  57

ماظزعقؾيم موػؿو ماظعوم مشلذا مدبكماظدوظقي ماظػوئزؼـم„وئزة ماظصقػقنيماظزعالء مبـؼوبي ماظـؼوصقي طرعًماظؾفـي
ماظصقػقيم„رؼ معغوزى" م"سزة مواظزعقؾي ماظقرـ، ماظصقػقيم„رؼدة موذظؽمم"عـكمعدطقر" ماظشروق، دة

مإرورمغدوةمٌـوضشيماألسؿولماظصقػقيماظػوئزةمأدارػوماظؽوتىماظصقػكم‣ؿدمسؾدماظؼدوس.
03 ّ٘ٞ٘ٝ 5107 

أضوعًماظؾفـيماحؿػوظقيمإلحقوءماظذطرىماظـوظـيمظرحقؾماظزعقؾمواظؽوتىماظصقػكمسودلماىقجرىم،محضرم
ماءمواظشكصقوتماظعوعيمواظلقودقي.االحؿػوظقيمأدرةماظؽوتىماظراحؾموتالعقذهموسددمعـماظلػر

 5107ٝ٘ىٞ٘  2
محقٌمادؿضوفماظصوظقنماظؽوتىماٌؾدعم ماظؾؼوءماظشفرىمظصوظقنمإحلونمسؾدماظؼدوسم، غظؿًماظؾفـي
م‣ػقزمسؾدماظرـمصكمظؼوءمسـمأػؿماجملطوتمصكمحقوتف،مأدارماظؾؼوءماظـوضدماظػـكمرورقماظشـووى.م

 5107ٝ٘ىٞ٘  31 
ماظـدوةمسؼدتماظؾفـيمغدوةمٌـوض مأدار محـونمأبقماظضقوء ماظصقػقي مظؾؽوتؾي شيمطؿوبم"دعوغمبقؾمجقؿس"

ماظزعقؾماألدؿوذمعصطػلمسؾقد،مغوئىمرئقسمهرؼرمجرؼدةماظقصدم.م
م5107اغكٓف  31

مظؾشوسرماظؽؾرل/مسؾداظلؿورمدؾقؿ،مأدارماظـدوةماظؽوتىماظصقػك/خوظدم‣ؿقد.م سؼدتماظؾفـيمغدوةمذعرؼي
 5107قجزَرب  07

ؾفـيمحػؾمتلبنيمظؾؽوتىماظصقػلماظؽؾرلماظراحؾمخوظدماظلرجوغلم،مماظذطريماظلـقؼيمظرحقؾفمأضوعًماظ
مبعدمعلرلةمعشرصيمعـماظعطوءماًوظصمظؾؿفـيموعـماظؿػوغكمصكماظدصوعمسـمحرؼيماظصقوصيمواإلسالمم.م ،

ماظؽؿوبمواظصقػقنيمواإل مايػؾمادرةماظزعقؾماظراحؾموظػقػمعـمزعالئفموأصدضوئفموطؾور سالعقنيمحضر
مواٌـؼػنيموأسضوءمعـماالئؿالفماظقر�ميرؼيماالسالمموأسضوءمعـمعـؿظؿوتما:ؿؿعماٌدغلم.

 
 
 

 

مسؾكماعؿدادماظدورموملمؼؿقضػمد ورماظؾفـيمماظرسوؼيمصؼطمسؾكمأسضوءماظـؼوبيمواظصقػقني..بؾمحرصـو
مأصرادم معـ مسدد مأطدل ما موبفؿ مبـو موتصؾ ماظردوظي معدى مؼؿلع مطل موذوؼفؿ ماألسضوء مأدر ا
ماÃا:ؿؿع..صوظـؼوصيمسؿؾم�علم�ؿوماتلوŸمو9ددمبنيمأطدلمسددمعـمعؽقغوتفوموػقماùغلونمأصؾم

موعؾدسفوموػدصفوماألخرلم.ماظـؼوصف
 ّعٗاد ٗىقبءاد فنؽٝخ ٍْٗبقهخ مزت ٗأٍكٞبد فْٞخ ٗنؼؽٝخ ٗػؽٌٗ أفالً ركدٞيٞخ ..

  5107ثؽٝو أ 52
سؼدتماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيمطؿوبم"حربماالدؿـزاف"مظؾقاءمدىمذعراوىمأحدمأبطولمحربمأطؿقبرم

مواظؽوتىمأدمذرف، وأدارماظـدوةماظزعقؾماألدؿوذ/مسؾدمما:قدة،مغوضgماظؽؿوبماظؾقاءمرؾعًمعلؾؿ،
ماظعولماظؾوضقرى.

 5107ثؽٝو أ 52 
سؼدتماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيما:ؿقسيماظؼصصقيماظؿكمهؿؾمسـقانم"اظؾوبومعوت"مظؾزعقؾماألدؿوذ/مسودلم
دعدماظصقػكم0فؾيماٌصقر،موغوضgما:ؿقسيماظؼصصقيمد.معصطػكماظضؾع،ود.م�ـوءمأغسماظقجقد،مود.م

موظى،موأدارتماظـدوةماظزعقؾيماألدؿوذة/مػوظفمصفؿكمرئقسماظؼلؿماألدبكم„رؼدةماٌلوء.أدوعيمأبقمر
 5107ثؽٝو أ 52

غظؿًماظؾفـيماظؾؼوءماظشفريمماظصوظقنماظـؼومألدرةماظؽوتىماظراحؾماظؽؾرلمإحلونمسؾدماظؼدوسم،م
مواظؽؿوبمواظػـوغنيمواظذيمأضقؿمهًمسـقانم"دقـؿوماٌلؿؼؾؾ"موضدمذوركمماظؾؼوءمسددمعـماٌكرجني

اظذؼـمميـؾقنماالووػوتمشرلماظؿؼؾقدؼيمظؾلقـؿوم،أدارمايقارماظـوضدماظػينماظؽؾرلمرورقماظشـوويم،وأذرفم
م.م سؾلماظصوظقنماظزعقؾماألدؿوذم‣ؿدمسؾدماظؼدوس

 5107ٍبٝ٘  5 
بلخؾورممسؼدتماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيمطؿوبم"جدلتكماظقرـ"مظؾزعقؾماألدؿوذ/مأذرفماظلقؼلكماظصقػك

ماظققم،مطؿىمعؼدعيماظؽؿوبمطؾمعـماظؽوتىماظلوخرمأدمرجى،مسؿرمروػر،مواظدطؿقرمػـرىمبرجلقن.
 5107ٍبٝ٘  01 

غظؿًماظؾفـيماظؾؼوءماظشفريمماظصوظقنماظـؼومألدرةماظؽوتىماظراحؾماظؽؾرلمإحلونمسؾدماظؼدوسم،م
و"،مذوركمماظؾؼوءماظدطؿقرم‣ؿدمواظذيمأضقؿمهًمسـقانم"عشوطؾمسؾؿوءمعصرموعؼذلحوتم‣ددةميؾف

رؾؾيمغؼقىماظعؾؿقني،مو…ؾيمعـماظعؾؿوءمصكم․ؿؾػماظؿكصصوت،موأذرفمسؾلماظصوظقنماظزعقؾماألدؿوذم
م.م‣ؿدمسؾدماظؼدوس

م
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 5107ٍبٝ٘  01 

ماظصقػكم مزاػر م‣ؿقد ماألدؿوذ/ مظؾزعقؾ ماظرعود" مهً م"طؾؿوت مطؿوب مٌـوضشي مغدوة ماظؾفـي سؼدت
ماظدطؿقر/معصطػكمسؾدماظرازقمغوئىمرئقسمهرؼرمجرؼدةم„رؼدةماظلققماظعر ماظـدوةماألدؿوذ مأدار بقي،

ماظقصد.
 5107ٍبٝ٘  57 

غظؿًماظؾفـيمبوالذذلاكمععمعقيم‣ؾكماظشقخمإعوممأعلقيمصـقيمإلحقوءماظذطرىماظعشرؼـمظرحقؾمصقتم
مواظػـونم‣ؿد مبؾؾع، مسزة ماظػـوغي مذوركمصكماالحؿػوظقي مواظػـونمأدمماظشعىماظشقخمإعوممسقلك، سزت،

مإزلوسقؾ،موصرضيماألوظيمبؾدىمبؼقودةماظشقخمسالءماظدؼـمابراػقؿ.
 5107ٍبٝ٘  57

ماظزعقؾيم موػؿو ماظعوم مشلذا مدبكماظدوظقي ماظػوئزؼـم„وئزة ماظصقػقنيماظزعالء مبـؼوبي ماظـؼوصقي طرعًماظؾفـي
ماظصقػقيم„رؼ معغوزى" م"سزة مواظزعقؾي ماظقرـ، ماظصقػقيم„رؼدة موذظؽمم"عـكمعدطقر" ماظشروق، دة

مإرورمغدوةمٌـوضشيماألسؿولماظصقػقيماظػوئزةمأدارػوماظؽوتىماظصقػكم‣ؿدمسؾدماظؼدوس.
03 ّ٘ٞ٘ٝ 5107 

أضوعًماظؾفـيماحؿػوظقيمإلحقوءماظذطرىماظـوظـيمظرحقؾماظزعقؾمواظؽوتىماظصقػكمسودلماىقجرىم،محضرم
ماءمواظشكصقوتماظعوعيمواظلقودقي.االحؿػوظقيمأدرةماظؽوتىماظراحؾموتالعقذهموسددمعـماظلػر

 5107ٝ٘ىٞ٘  2
محقٌمادؿضوفماظصوظقنماظؽوتىماٌؾدعم ماظؾؼوءماظشفرىمظصوظقنمإحلونمسؾدماظؼدوسم، غظؿًماظؾفـي
م‣ػقزمسؾدماظرـمصكمظؼوءمسـمأػؿماجملطوتمصكمحقوتف،مأدارماظؾؼوءماظـوضدماظػـكمرورقماظشـووى.م

 5107ٝ٘ىٞ٘  31 
ماظـدوةمسؼدتماظؾفـيمغدوةمٌـوض مأدار محـونمأبقماظضقوء ماظصقػقي مظؾؽوتؾي شيمطؿوبم"دعوغمبقؾمجقؿس"

ماظزعقؾماألدؿوذمعصطػلمسؾقد،مغوئىمرئقسمهرؼرمجرؼدةماظقصدم.م
م5107اغكٓف  31

مظؾشوسرماظؽؾرل/مسؾداظلؿورمدؾقؿ،مأدارماظـدوةماظؽوتىماظصقػك/خوظدم‣ؿقد.م سؼدتماظؾفـيمغدوةمذعرؼي
 5107قجزَرب  07

ؾفـيمحػؾمتلبنيمظؾؽوتىماظصقػلماظؽؾرلماظراحؾمخوظدماظلرجوغلم،مماظذطريماظلـقؼيمظرحقؾفمأضوعًماظ
مبعدمعلرلةمعشرصيمعـماظعطوءماًوظصمظؾؿفـيموعـماظؿػوغكمصكماظدصوعمسـمحرؼيماظصقوصيمواإلسالمم.م ،

ماظؽؿوبمواظصقػقنيمواإل مايػؾمادرةماظزعقؾماظراحؾموظػقػمعـمزعالئفموأصدضوئفموطؾور سالعقنيمحضر
مواٌـؼػنيموأسضوءمعـماالئؿالفماظقر�ميرؼيماالسالمموأسضوءمعـمعـؿظؿوتما:ؿؿعماٌدغلم.
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مسؾكماعؿدادماظدورموملمؼؿقضػمد ورماظؾفـيمماظرسوؼيمصؼطمسؾكمأسضوءماظـؼوبيمواظصقػقني..بؾمحرصـو
مأصرادم معـ مسدد مأطدل ما موبفؿ مبـو موتصؾ ماظردوظي معدى مؼؿلع مطل موذوؼفؿ ماألسضوء مأدر ا
ماÃا:ؿؿع..صوظـؼوصيمسؿؾم�علم�ؿوماتلوŸمو9ددمبنيمأطدلمسددمعـمعؽقغوتفوموػقماùغلونمأصؾم

موعؾدسفوموػدصفوماألخرلم.ماظـؼوصف
 ّعٗاد ٗىقبءاد فنؽٝخ ٍْٗبقهخ مزت ٗأٍكٞبد فْٞخ ٗنؼؽٝخ ٗػؽٌٗ أفالً ركدٞيٞخ ..

  5107ثؽٝو أ 52
سؼدتماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيمطؿوبم"حربماالدؿـزاف"مظؾقاءمدىمذعراوىمأحدمأبطولمحربمأطؿقبرم

مواظؽوتىمأدمذرف، وأدارماظـدوةماظزعقؾماألدؿوذ/مسؾدمما:قدة،مغوضgماظؽؿوبماظؾقاءمرؾعًمعلؾؿ،
ماظعولماظؾوضقرى.

 5107ثؽٝو أ 52 
سؼدتماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيما:ؿقسيماظؼصصقيماظؿكمهؿؾمسـقانم"اظؾوبومعوت"مظؾزعقؾماألدؿوذ/مسودلم
دعدماظصقػكم0فؾيماٌصقر،موغوضgما:ؿقسيماظؼصصقيمد.معصطػكماظضؾع،ود.م�ـوءمأغسماظقجقد،مود.م

موظى،موأدارتماظـدوةماظزعقؾيماألدؿوذة/مػوظفمصفؿكمرئقسماظؼلؿماألدبكم„رؼدةماٌلوء.أدوعيمأبقمر
 5107ثؽٝو أ 52

غظؿًماظؾفـيماظؾؼوءماظشفريمماظصوظقنماظـؼومألدرةماظؽوتىماظراحؾماظؽؾرلمإحلونمسؾدماظؼدوسم،م
مواظؽؿوبمواظػـوغنيمواظذيمأضقؿمهًمسـقانم"دقـؿوماٌلؿؼؾؾ"موضدمذوركمماظؾؼوءمسددمعـماٌكرجني

اظذؼـمميـؾقنماالووػوتمشرلماظؿؼؾقدؼيمظؾلقـؿوم،أدارمايقارماظـوضدماظػينماظؽؾرلمرورقماظشـوويم،وأذرفم
م.م سؾلماظصوظقنماظزعقؾماألدؿوذم‣ؿدمسؾدماظؼدوس

 5107ٍبٝ٘  5 
بلخؾورممسؼدتماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيمطؿوبم"جدلتكماظقرـ"مظؾزعقؾماألدؿوذ/مأذرفماظلقؼلكماظصقػك

ماظققم،مطؿىمعؼدعيماظؽؿوبمطؾمعـماظؽوتىماظلوخرمأدمرجى،مسؿرمروػر،مواظدطؿقرمػـرىمبرجلقن.
 5107ٍبٝ٘  01 

غظؿًماظؾفـيماظؾؼوءماظشفريمماظصوظقنماظـؼومألدرةماظؽوتىماظراحؾماظؽؾرلمإحلونمسؾدماظؼدوسم،م
و"،مذوركمماظؾؼوءماظدطؿقرم‣ؿدمواظذيمأضقؿمهًمسـقانم"عشوطؾمسؾؿوءمعصرموعؼذلحوتم‣ددةميؾف

رؾؾيمغؼقىماظعؾؿقني،مو…ؾيمعـماظعؾؿوءمصكم․ؿؾػماظؿكصصوت،موأذرفمسؾلماظصوظقنماظزعقؾماألدؿوذم
م.م‣ؿدمسؾدماظؼدوس

م
م



 

جولماظلقؼس"مظؾؽوتىم‣ؿدمأبقمظقؾيماظصقػلم„رؼدةمصقتماألعيمغظؿًماظؾفـيمسرضمظؽؿوبم"طؾمر
ماظؾودؾيممحربماالدؿـزافم ماٌدؼـي مأبـوء معـمضؾؾمسـمدور واظذيمتضؿـمععؾقعوتمجدؼدةمملمتـشر

مأدارمايقارماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾدماظؼدوس.م1973وععرطيماظؿقرؼرمسومم
 5107ظٝكَرب  7

دؼىماظراحؾم‣ؿدمغوجلمٌـوضشيمآخرمأسؿوظفمهدثمماظـدوةمغظؿًماظؾفـيمغدوةمإلحقوءمظذطرىماأل
مواظدطؿقرم ماظشؽقر مسؾد ماًؿقللمواألدؿوذم‣ؿقد ماد ماظػؿوحمواظدطؿقر مغؾقؾمسؾد طؾمعـماظدطؿقر

معصطػكماظضؾعموأدارماظـدوةماظزعقؾيمدفوممبققعل.
 5107ظٝكَرب  7

ـقيمإلحقوءماظذطرىماظـوغقيمظرحقؾماظشوسرمغظؿًماظؾفـيمبوالذذلاكمععمعقيم‣يبماظشقخمإعوممأعلقيمص
اظؽؾرلمأدمصمادمنؿم،مذوركمماألعلقيماظػـوغيمسزةمبؾؾعمواظػـونمأدمازلوسقؾمواظػـونم‣ؿدمسزتم

مواظػـونمدوعحمبدوي.م
م5107ظٝكَرب  5

ذطرىممبشورطيمظػقػمعـماظؼقىماظلقودقيمواظشعؾقيمإحقوءمظموذعؾقموغظؿًماظؾفـيمأعلقيمصـقيموظؼوءمدقودق
ماالغؿػوضيماظػؾلطقـقيماألومتالػومإرالقمعؾودرةمظؾؿـؼقػماظؿور لمواظلقودلمحقلماظؼضقيماظػؾلطقـقيم

ماظشقعؾلمم “م8اٌطؾقبقنمالم“متضؿـمبرغوعٍماألعلقيمسرضمصقؾؿمتلفقؾلم  ظؾؿكرجماظػؾلطقينمسوعر
موطؾؿيموإظؼوءمذعرمضدعفماظشوسرماظؽؾرلمزؼـماظعوبدؼـمصمادمودؽقؿشمعلرحلمظؾػؾلطق معوضل، ـقيمدوغدرا

مأدارتماألعلقيماظزعقؾيمعـكمسزتمسضقمم ظألدؿوذمسؾدماظؼودرمؼودنيموبعضماظؽؾؿوت ظألحزابماظلقودقي،
ماظؾفـيماظـؼوصقي.

م5107ظٝكَرب  52
غظؿًماظؾفـيمغدوةمخاللماالحؿػولمبوٌقظدماظـؾقىماظشرؼػمهًمسـقانم"األحودؼٌماظـؾقؼيماظشرؼػيم

مواظراصض ماٌؿشددؼـ ماألزػرمبني مسؾؿوء مأحد مضطى مول ماظشقخ مصضقؾي ماظـدوة م مهدث مشلو" ني
ماظشرؼػ،مأدارماظؾؼوءماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾداظؼدوس.

 5102ْٝبٝؽ  2 
مم ماإلدالعل ماًطوب مطؿوب"هقالت محقل مغدوة مظؾـشر ماألػرام معرطز معع مبوظؿعوون ماظؾفـي غظؿً

ما مأدؿوذ ماظرـ مسؾد مدي م/ ماظدطؿقر متلظقػ محؾؿكمأصرؼؼقو" ماظـدوة مصك مهدث م، ماظلقودقي ظعؾقم
و‣ؿدماظشوذمعدؼرمعرطزماألػراممظؾـشرمطؿومأدارماظـدوةمم ذعراوىمومد.مطؿولمحؾقىمود.مأميـمذؾوغف

مد.مػوغكمردالنم‟ضقرم•ؿقسيمعـماإلسالعقنيمواًدلاءماظلقودقني.
م5102ْٝبٝؽ  02 

 
 
 

 

 5107مز٘ثؽ أ 7 
مايفوجماٌصرؼنيماٌػؼقدؼـممأحداثماظؿداصعممبـكم مظعددمعـمأدر مصقػقًو غظؿًماظؾفـيمعممترًا

مـموعطوظىمأدرػؿ.وأدرماظضقوؼوم،موذظؽمإلسالنمآخرمتػوصقؾمسؿؾقيماظؾقٌمسـماٌػؼقدؼ
م5107مز٘ثؽ أ 7 

مسـمرواؼوتماشلاللم مواظصودر مربوطماظؾقرؼـ" مطؿوبم"دـقدرتماظـوظٌم.. مٌـوضشي مغدوة غظؿًماظؾفـي
اظؿور قيمظؾزعقؾم‣ؿدمذؾيبماظصقػلممبمدليمدارماشلاللمحضرماٌـوضشيم…ؾيمعـماظؽؿوبمواٌـؼػنيم

مواظؽوتىماظصقػلمحزؼـمسؿر.م
 5107مز٘ثؽ أ 52

ماظ مغظؿً ماظؿقدؼوت م: ماظػؾلطقـقي م"االغؿػوضي مسـقان مهً مغدوة ماظـؼوصقي وأذؽولمم-واآلصوقم–ؾفـي
اظدسؿ"م،مذوركمماظـدوةماألدؿوذم/مسؾدماظؼودرمؼودنيماٌػؽرمواٌمرخماظػؾلطقينموماألدؿوذمطورمم قكم

موأدارماظـ دوةماظزعقؾماظؽوتىماظصقػلموسؾدماظرـمأبقمدوملمسضقمايؿؾيماظشعؾقيمٌؼورعيمإدرائقؾ،
ماظصقػلمحوزممحلين.

 5107ّ٘فَرب  0
غظؿًماظؾفـيماظـؼوصقيمصوظقنماظؽوتىماظراحؾمإحلونمسؾدماظؼدوسم،مهًمسـقانمدقـؿوماظؼرنمايودىم
مايقارم مأدار ماىدؼد، ماٌقالدى ماظؼرن مصك مبرزوا ماظذؼـ ماظػـوغني معـ م•ؿقسي موادؿضوف واظعشرؼـ،

مسؾكماظصوظقن.اظؽوتىماظصقػكم‣ؿدمسؾدماظؼدوسماٌشرفم
 5107ّ٘فَرب  7

مواٌمرخم محفوب، مدقد ماظؽؾرل ماظشوسر مصقفو محوضر ماظػؾلطقـقي"، م"االغؿػوضي مسـ مغدوة ماظؾفـي سؼدت
ماظػؾلطقـكمسؾدماظؼودرمؼودني.

م5107ّ٘فَرب  01
مغوضشماشلفؿيمسؾلمحرؼيم سؼدتماظؾفـيمبوظؿعوونمععمىـيمايرؼوتمومؾيمالمجملوطؿماظؿػؿقشمعممترًا

‣وطؿيماألسؿولماظػؽرؼيمواإلبداسقيمعـمعـظقرمأخالضلم..مطؿومغوضشموضوئعمإحوظيماظصقػقنيماإلبداعمو
ظؾؿقوطؿيمبلؾىمغشرمغصقصمإبداسقيمصضاًلمسـمصدورمأحؽومم‟ؼمآخرؼـمبلؾىمأسؿوشلؿماظػؽرؼيموسقدةم

ميؽؿماٌمدلوتماظدؼـقيمماظػؽرمواإلبداع.
م
م
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 5107مز٘ثؽ أ 7 
مايفوجماٌصرؼنيماٌػؼقدؼـممأحداثماظؿداصعممبـكم مظعددمعـمأدر مصقػقًو غظؿًماظؾفـيمعممترًا

مـموعطوظىمأدرػؿ.وأدرماظضقوؼوم،موذظؽمإلسالنمآخرمتػوصقؾمسؿؾقيماظؾقٌمسـماٌػؼقدؼ
م5107مز٘ثؽ أ 7 

مسـمرواؼوتماشلاللم مواظصودر مربوطماظؾقرؼـ" مطؿوبم"دـقدرتماظـوظٌم.. مٌـوضشي مغدوة غظؿًماظؾفـي
اظؿور قيمظؾزعقؾم‣ؿدمذؾيبماظصقػلممبمدليمدارماشلاللمحضرماٌـوضشيم…ؾيمعـماظؽؿوبمواٌـؼػنيم

مواظؽوتىماظصقػلمحزؼـمسؿر.م
 5107مز٘ثؽ أ 52

ماظ مغظؿً ماظؿقدؼوت م: ماظػؾلطقـقي م"االغؿػوضي مسـقان مهً مغدوة ماظـؼوصقي وأذؽولمم-واآلصوقم–ؾفـي
اظدسؿ"م،مذوركمماظـدوةماألدؿوذم/مسؾدماظؼودرمؼودنيماٌػؽرمواٌمرخماظػؾلطقينموماألدؿوذمطورمم قكم

موأدارماظـ دوةماظزعقؾماظؽوتىماظصقػلموسؾدماظرـمأبقمدوملمسضقمايؿؾيماظشعؾقيمٌؼورعيمإدرائقؾ،
ماظصقػلمحوزممحلين.

 5107ّ٘فَرب  0
غظؿًماظؾفـيماظـؼوصقيمصوظقنماظؽوتىماظراحؾمإحلونمسؾدماظؼدوسم،مهًمسـقانمدقـؿوماظؼرنمايودىم
مايقارم مأدار ماىدؼد، ماٌقالدى ماظؼرن مصك مبرزوا ماظذؼـ ماظػـوغني معـ م•ؿقسي موادؿضوف واظعشرؼـ،

مسؾكماظصوظقن.اظؽوتىماظصقػكم‣ؿدمسؾدماظؼدوسماٌشرفم
 5107ّ٘فَرب  7

مواٌمرخم محفوب، مدقد ماظؽؾرل ماظشوسر مصقفو محوضر ماظػؾلطقـقي"، م"االغؿػوضي مسـ مغدوة ماظؾفـي سؼدت
ماظػؾلطقـكمسؾدماظؼودرمؼودني.

م5107ّ٘فَرب  01
مغوضشماشلفؿيمسؾلمحرؼيم سؼدتماظؾفـيمبوظؿعوونمععمىـيمايرؼوتمومؾيمالمجملوطؿماظؿػؿقشمعممترًا

‣وطؿيماألسؿولماظػؽرؼيمواإلبداسقيمعـمعـظقرمأخالضلم..مطؿومغوضشموضوئعمإحوظيماظصقػقنيماإلبداعمو
ظؾؿقوطؿيمبلؾىمغشرمغصقصمإبداسقيمصضاًلمسـمصدورمأحؽومم‟ؼمآخرؼـمبلؾىمأسؿوشلؿماظػؽرؼيموسقدةم

ميؽؿماٌمدلوتماظدؼـقيمماظػؽرمواإلبداع.
م
م
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جولماظلقؼس"مظؾؽوتىم‣ؿدمأبقمظقؾيماظصقػلم„رؼدةمصقتماألعيمغظؿًماظؾفـيمسرضمظؽؿوبم"طؾمر
ماظؾودؾيممحربماالدؿـزافم ماٌدؼـي مأبـوء معـمضؾؾمسـمدور واظذيمتضؿـمععؾقعوتمجدؼدةمملمتـشر

مأدارمايقارماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾدماظؼدوس.م1973وععرطيماظؿقرؼرمسومم
 5107ظٝكَرب  7

دؼىماظراحؾم‣ؿدمغوجلمٌـوضشيمآخرمأسؿوظفمهدثمماظـدوةمغظؿًماظؾفـيمغدوةمإلحقوءمظذطرىماأل
مواظدطؿقرم ماظشؽقر مسؾد ماًؿقللمواألدؿوذم‣ؿقد ماد ماظػؿوحمواظدطؿقر مغؾقؾمسؾد طؾمعـماظدطؿقر

معصطػكماظضؾعموأدارماظـدوةماظزعقؾيمدفوممبققعل.
 5107ظٝكَرب  7

ـقيمإلحقوءماظذطرىماظـوغقيمظرحقؾماظشوسرمغظؿًماظؾفـيمبوالذذلاكمععمعقيم‣يبماظشقخمإعوممأعلقيمص
اظؽؾرلمأدمصمادمنؿم،مذوركمماألعلقيماظػـوغيمسزةمبؾؾعمواظػـونمأدمازلوسقؾمواظػـونم‣ؿدمسزتم

مواظػـونمدوعحمبدوي.م
م5107ظٝكَرب  5

ذطرىممبشورطيمظػقػمعـماظؼقىماظلقودقيمواظشعؾقيمإحقوءمظموذعؾقموغظؿًماظؾفـيمأعلقيمصـقيموظؼوءمدقودق
ماالغؿػوضيماظػؾلطقـقيماألومتالػومإرالقمعؾودرةمظؾؿـؼقػماظؿور لمواظلقودلمحقلماظؼضقيماظػؾلطقـقيم

ماظشقعؾلمم “م8اٌطؾقبقنمالم“متضؿـمبرغوعٍماألعلقيمسرضمصقؾؿمتلفقؾلم  ظؾؿكرجماظػؾلطقينمسوعر
موطؾؿيموإظؼوءمذعرمضدعفماظشوسرماظؽؾرلمزؼـماظعوبدؼـمصمادمودؽقؿشمعلرحلمظؾػؾلطق معوضل، ـقيمدوغدرا

مأدارتماألعلقيماظزعقؾيمعـكمسزتمسضقمم ظألدؿوذمسؾدماظؼودرمؼودنيموبعضماظؽؾؿوت ظألحزابماظلقودقي،
ماظؾفـيماظـؼوصقي.

م5107ظٝكَرب  52
غظؿًماظؾفـيمغدوةمخاللماالحؿػولمبوٌقظدماظـؾقىماظشرؼػمهًمسـقانم"األحودؼٌماظـؾقؼيماظشرؼػيم

مواظراصض ماٌؿشددؼـ ماألزػرمبني مسؾؿوء مأحد مضطى مول ماظشقخ مصضقؾي ماظـدوة م مهدث مشلو" ني
ماظشرؼػ،مأدارماظؾؼوءماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾداظؼدوس.

 5102ْٝبٝؽ  2 
مم ماإلدالعل ماًطوب مطؿوب"هقالت محقل مغدوة مظؾـشر ماألػرام معرطز معع مبوظؿعوون ماظؾفـي غظؿً

ما مأدؿوذ ماظرـ مسؾد مدي م/ ماظدطؿقر متلظقػ محؾؿكمأصرؼؼقو" ماظـدوة مصك مهدث م، ماظلقودقي ظعؾقم
و‣ؿدماظشوذمعدؼرمعرطزماألػراممظؾـشرمطؿومأدارماظـدوةمم ذعراوىمومد.مطؿولمحؾقىمود.مأميـمذؾوغف

مد.مػوغكمردالنم‟ضقرم•ؿقسيمعـماإلسالعقنيمواًدلاءماظلقودقني.
م5102ْٝبٝؽ  02 
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 5107مز٘ثؽ أ 7 
مايفوجماٌصرؼنيماٌػؼقدؼـممأحداثماظؿداصعممبـكم مظعددمعـمأدر مصقػقًو غظؿًماظؾفـيمعممترًا

مـموعطوظىمأدرػؿ.وأدرماظضقوؼوم،موذظؽمإلسالنمآخرمتػوصقؾمسؿؾقيماظؾقٌمسـماٌػؼقدؼ
م5107مز٘ثؽ أ 7 

مسـمرواؼوتماشلاللم مواظصودر مربوطماظؾقرؼـ" مطؿوبم"دـقدرتماظـوظٌم.. مٌـوضشي مغدوة غظؿًماظؾفـي
اظؿور قيمظؾزعقؾم‣ؿدمذؾيبماظصقػلممبمدليمدارماشلاللمحضرماٌـوضشيم…ؾيمعـماظؽؿوبمواٌـؼػنيم

مواظؽوتىماظصقػلمحزؼـمسؿر.م
 5107مز٘ثؽ أ 52

ماظ مغظؿً ماظؿقدؼوت م: ماظػؾلطقـقي م"االغؿػوضي مسـقان مهً مغدوة ماظـؼوصقي وأذؽولمم-واآلصوقم–ؾفـي
اظدسؿ"م،مذوركمماظـدوةماألدؿوذم/مسؾدماظؼودرمؼودنيماٌػؽرمواٌمرخماظػؾلطقينموماألدؿوذمطورمم قكم

موأدارماظـ دوةماظزعقؾماظؽوتىماظصقػلموسؾدماظرـمأبقمدوملمسضقمايؿؾيماظشعؾقيمٌؼورعيمإدرائقؾ،
ماظصقػلمحوزممحلين.

 5107ّ٘فَرب  0
غظؿًماظؾفـيماظـؼوصقيمصوظقنماظؽوتىماظراحؾمإحلونمسؾدماظؼدوسم،مهًمسـقانمدقـؿوماظؼرنمايودىم
مايقارم مأدار ماىدؼد، ماٌقالدى ماظؼرن مصك مبرزوا ماظذؼـ ماظػـوغني معـ م•ؿقسي موادؿضوف واظعشرؼـ،

مسؾكماظصوظقن.اظؽوتىماظصقػكم‣ؿدمسؾدماظؼدوسماٌشرفم
 5107ّ٘فَرب  7

مواٌمرخم محفوب، مدقد ماظؽؾرل ماظشوسر مصقفو محوضر ماظػؾلطقـقي"، م"االغؿػوضي مسـ مغدوة ماظؾفـي سؼدت
ماظػؾلطقـكمسؾدماظؼودرمؼودني.

م5107ّ٘فَرب  01
مغوضشماشلفؿيمسؾلمحرؼيم سؼدتماظؾفـيمبوظؿعوونمععمىـيمايرؼوتمومؾيمالمجملوطؿماظؿػؿقشمعممترًا

‣وطؿيماألسؿولماظػؽرؼيمواإلبداسقيمعـمعـظقرمأخالضلم..مطؿومغوضشموضوئعمإحوظيماظصقػقنيماإلبداعمو
ظؾؿقوطؿيمبلؾىمغشرمغصقصمإبداسقيمصضاًلمسـمصدورمأحؽومم‟ؼمآخرؼـمبلؾىمأسؿوشلؿماظػؽرؼيموسقدةم

ميؽؿماٌمدلوتماظدؼـقيمماظػؽرمواإلبداع.
م
م
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 5107مز٘ثؽ أ 7 
مايفوجماٌصرؼنيماٌػؼقدؼـممأحداثماظؿداصعممبـكم مظعددمعـمأدر مصقػقًو غظؿًماظؾفـيمعممترًا

مـموعطوظىمأدرػؿ.وأدرماظضقوؼوم،موذظؽمإلسالنمآخرمتػوصقؾمسؿؾقيماظؾقٌمسـماٌػؼقدؼ
م5107مز٘ثؽ أ 7 

مسـمرواؼوتماشلاللم مواظصودر مربوطماظؾقرؼـ" مطؿوبم"دـقدرتماظـوظٌم.. مٌـوضشي مغدوة غظؿًماظؾفـي
اظؿور قيمظؾزعقؾم‣ؿدمذؾيبماظصقػلممبمدليمدارماشلاللمحضرماٌـوضشيم…ؾيمعـماظؽؿوبمواٌـؼػنيم

مواظؽوتىماظصقػلمحزؼـمسؿر.م
 5107مز٘ثؽ أ 52

ماظ مغظؿً ماظؿقدؼوت م: ماظػؾلطقـقي م"االغؿػوضي مسـقان مهً مغدوة ماظـؼوصقي وأذؽولمم-واآلصوقم–ؾفـي
اظدسؿ"م،مذوركمماظـدوةماألدؿوذم/مسؾدماظؼودرمؼودنيماٌػؽرمواٌمرخماظػؾلطقينموماألدؿوذمطورمم قكم

موأدارماظـ دوةماظزعقؾماظؽوتىماظصقػلموسؾدماظرـمأبقمدوملمسضقمايؿؾيماظشعؾقيمٌؼورعيمإدرائقؾ،
ماظصقػلمحوزممحلين.

 5107ّ٘فَرب  0
غظؿًماظؾفـيماظـؼوصقيمصوظقنماظؽوتىماظراحؾمإحلونمسؾدماظؼدوسم،مهًمسـقانمدقـؿوماظؼرنمايودىم
مايقارم مأدار ماىدؼد، ماٌقالدى ماظؼرن مصك مبرزوا ماظذؼـ ماظػـوغني معـ م•ؿقسي موادؿضوف واظعشرؼـ،

مسؾكماظصوظقن.اظؽوتىماظصقػكم‣ؿدمسؾدماظؼدوسماٌشرفم
 5107ّ٘فَرب  7

مواٌمرخم محفوب، مدقد ماظؽؾرل ماظشوسر مصقفو محوضر ماظػؾلطقـقي"، م"االغؿػوضي مسـ مغدوة ماظؾفـي سؼدت
ماظػؾلطقـكمسؾدماظؼودرمؼودني.

م5107ّ٘فَرب  01
مغوضشماشلفؿيمسؾلمحرؼيم سؼدتماظؾفـيمبوظؿعوونمععمىـيمايرؼوتمومؾيمالمجملوطؿماظؿػؿقشمعممترًا

‣وطؿيماألسؿولماظػؽرؼيمواإلبداسقيمعـمعـظقرمأخالضلم..مطؿومغوضشموضوئعمإحوظيماظصقػقنيماإلبداعمو
ظؾؿقوطؿيمبلؾىمغشرمغصقصمإبداسقيمصضاًلمسـمصدورمأحؽومم‟ؼمآخرؼـمبلؾىمأسؿوشلؿماظػؽرؼيموسقدةم

ميؽؿماٌمدلوتماظدؼـقيمماظػؽرمواإلبداع.
م
م

م5107ّ٘فَرب  31



 

 ٗؼل ٍ٘قٞقٚ
 5107ٝ٘ىٞ٘  2

م م ماظؾفـي م بدأت مسلؾً م" ماٌقدقؼك مورشمتعؾقؿ م" ماظؾقوغق تـظقؿ مظؾصقػقنيموأدرػؿمم-% م$ اظعقد
مزاظًماظؾفـيمتؿؾؼكمرؾؾوتماالظؿقوقمبوظقرشماٌكؿؾػيم.عوو

 ٍهؽٗع ئّقبغ ادلقزْٞبد اىرتاثٞخ يف ٍنزجخ اىْقبثخ ٗأؼنفزٖب ئىنرتّٗٞب 

ماظدورؼوتم مبذلعقؿ ماٌؽؿؾي مخدلاء ممبقجؾف مؼؼقم ماإلدؽـدرؼي معؽؿؾي معع متعوون مبروتقطقل سؼدتماظؾفـي
مذوعؾمٌؽؿؾيم متطقؼر ممإرور ماظؽذلوغقو موأرذػؿفو م ماظـؼوبي معؽؿؾي ماظيتممتؿؾؽفو مواظؽؿىماظؼقؿي اظذلاثقي

مـؼوبي.اظ
بـوءمسؾكماالتػوقماٌدلممبنيمغؼوبفماظصقػقنيموعؽؿؾفماالدؽـدرؼفمسؾكمبدءمعشروعمايػوزمسؾكمتراثمو

،موضدممتم‡صقصم5102معؽؿؾفماظـؼوبيمصؼدممتمبوظػعؾماظعؿؾممػذاماٌشروعممبداؼيمذفرمأشلطس
مظػفرد ماظـؼوبي معؾـك مداخؾ ماظعؿؾ مظػرؼؼ معـودى ممي•ؿقسميورضؿـميعؼر ماظذلاثقيماظدورؼوت واظؽؿى

م.اجملػقزيمبوٌؽؿؾي
تشؿؿؾمسؾكمدورؼوتموطؿىمبقوغؿفوممي"مطرتقغ222ؽـدرؼفمبوظـؼوبيمسددم"االدميمتمتلؾقؿمعـدوبلمعؽؿؾموضدم

م-: سؾكماظـققماظؿوظل
أومميطدصعمو"مطؿوب14ىممتمإردولمسدد"طؿم"703هؿقىمسؾك"ممي"مطرتقغ17سددمطراتنيماظؽؿىم"م-1

ماالدؽـدرؼ ماظصقوصيممعقؿفو""ظذلميٌؽؿؾف م، ماظعراضل ماٌؿقػ مدظقؾ م: ماٌـول مدؾقؾ مسؾك مأػؿفو وعـ
اٌصرؼيموعقضػفومعـماالحؿاللماالنؾقزيم،ماٌدخؾممصـماظؿقرؼرماظصقػلم،متورؼخماظطؾوسيمواظصقوصيم

سددمموؼؿؾؼك،مصفرسماٌكطقروتم،ماٌقدقسيماظؿقؿقرؼفم،مم1081-8971معصرمخاللمايؿؾيماظػرغلقف
م ؿوظقي.طدصعوتمعؿمإلردوشلومأرذػؿفومإظؽذلوغقوبممتم"مطؿو689"
مطراتنيماظم-2 مطر205دورؼوت"سدد مدورؼ3110هؿقىمسؾكمسدد"ماتني" ممتمإردولمسدد"موت" "م53،

مظققدػم،مميطدصعفمأومٌؽؿؾفماالدؽـدرؼميدورؼ مروزا مسؾكمدؾقؾماٌـولم:م•التمصؾوحماًرل، وعـفو
مظعوعك محقاء مم1957،1958زلرل، مصقػ مبنيموأؼضو معو ماٌلوء م، ماىؿفقرؼي م، ماألخؾور م، ماألػرام :

م.ممتًمأرذػؿفومإظؽذلوغقو،ممي"دورؼ3057سدد"م،وؼؿؾؼكم1958،م1957سوعك
مؼؾلمذرحمعػصؾمٌؼؿـقوتماٌؽؿؾيمعـماظدورؼوتماظيتم موترعقؿمظؾؿؼؿـقوتموصقؿو ماظؽذلوغقو دقؿؿمأرذػؿفو

ماظيتمهؿوجمإمترعقؿ.
م-: تـؼلؿماظدورؼوتمإمضلؿني

 ظٗؼٝبد اىًسفٗال: أ
وؼلتلممعؼدعؿفومصقػم:ماظؾالغمواظلقوديمواظزعونمواإلخقانماٌلؾؿنيمواٌصريمواظقصدموعـدلماظشرقم
مصرغلقفم ماالجـؾقف ماظصقػ مدورؼوت معـ مضؾقؾ مشرل مسدد مإ مإضوصي م، موشرلػو ماظؼدميي مواظشعى واظعؾؿ

 
 
 

 

مإ ماظراحؾ ماظؽؾرل ماظؽوتى مذطرى مإلحقوء مغدوة ماظؾفـي مأدرتفمغظؿً معع ماظؼدوسمبوظؿعوون مسؾد حلون
،وهدثمصقفومسددمعـماٌػؽرؼـمسـمتلثرلمإحلونمسؾدماظؼدوسمم•ولماظؼصيمواظػـمواظؽؿوبيماظلقودقيم
ماظرواؼيم ماظؽوتىماظراحؾمسؾلماظػوئزؼـممعلوبؼي مآدرة معـ ماٌؼدعي ماىقائز متقزؼع ماظؾؼوء مسلؾ طؿو

م.مارماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾدماظؼدوسواظؼصيماظؼصرلةماظؿكمهؿؾمازلف،مأدارمايق
 5102ْٝبٝؽ  53

مم ؼـوؼرمومتمسرضمصقؾؿمتلفقؾلمسـمثقرةمؼـوؼر.م52غظؿًماظؾفـيمععرضمصقرممذطريمثقرةم
 5102ْٝبٝؽ  31

غظؿًماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيمطؿوبمبعـقانم"طقاظقسماظلقوديمماظشرقماألودط"متلظقػماظؽوتىماظػرغللم
اٌمرخماظػؾلطقينمسؾدماظؼودرمؼودني،مواظؽوتىماظصقػلمسؾدماظعولماظؾوضقريممألمطروظقم،مغوضشماظـدوة
مواظدطؿقرمديمايـووي.

 5102ْٝبٝؽ  30
مغظؿًماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيمطؿوبمبعـقانم"حنيمؼصؾحماظؿػؽرلمممـقسًو"مظؾزعقؾماظصقػلمادمبففًم.

م5102فرباٝؽ  0 
مؼـوؼرم25صقؾؿموغدوةمسـمعصوبكمثقرةم

مبعدم25يماظػقؾؿماظقثوئؼكماظؼصرلم"خرؼػمسرضًماظؾفـ دـقاتمعـمم5"ماظذىمؼـوضشمأوضوعماٌصوبني،
م ماظشلنم25ثقرة مسددمعـماٌفؿؿنيمبفذا مسـمأوضوعماٌصوبنيم‟ضقر مغدوة موأسؼؾف ،اظػقؾؿمعـم ؼـوؼر،

مإسدادموإخراجماظزعقؾنيم‣ؿدمديموأعؾم•دي،موعقغؿوجمذرلؼـمسالء.
م5102فرباٝؽ  5

دوةمٌـوضشيموسرضمطؿوبمبعـقانم"اآلخرمبنيماظرواؼيمواظشوذي"مظؾزعقؾماظصقػلم‣ؿدمغظؿًماظؾفـيمغ
مرصعً.

 5102فرباٝؽ  2
ماٌلؿفداتمماظلدماألثققبلموماظذيمؼفددمحصيمعصرمعـم غظؿًماظؾفـيمغدوةمهًمسـقانم"مآخر

مذوركمصقفوم•ؿقسيمعـماظشكصقوتماظعوعيمأصقوبماالػؿؿوممبفذاماٌقضقع سؾلمرأدفؿممعقوهماظـقؾ"م،
اظلػرلمابراػقؿمؼلريمواظدطؿقرم‣ؿدمغصرمسالمموزؼرماظريماظلوبؼمواٌفـدسمممدوحمزةمواظدطؿقرم

ماٌغوورىمذقوتفم،ادارماظؾؼوءماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾدماظؼدوس.
 5102فرباٝؽ  01

م85ؾقشفمدـمغظؿًماظؾفـيمغدوةمظؿؽرؼؿمرائدمأدبماألرػولماظؽوتىماظؽؾرل/مؼعؼقبماظشوروغلممبـودؾيمب
مأدارماظـدوةماظزعقؾماظصقػلمأدمسؾدماظـعقؿ. سوعًومعـماإلبداعمم•ولمأدبماألرػولم

 

176

 

جولماظلقؼس"مظؾؽوتىم‣ؿدمأبقمظقؾيماظصقػلم„رؼدةمصقتماألعيمغظؿًماظؾفـيمسرضمظؽؿوبم"طؾمر
ماظؾودؾيممحربماالدؿـزافم ماٌدؼـي مأبـوء معـمضؾؾمسـمدور واظذيمتضؿـمععؾقعوتمجدؼدةمملمتـشر

مأدارمايقارماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾدماظؼدوس.م1973وععرطيماظؿقرؼرمسومم
 5107ظٝكَرب  7

دؼىماظراحؾم‣ؿدمغوجلمٌـوضشيمآخرمأسؿوظفمهدثمماظـدوةمغظؿًماظؾفـيمغدوةمإلحقوءمظذطرىماأل
مواظدطؿقرم ماظشؽقر مسؾد ماًؿقللمواألدؿوذم‣ؿقد ماد ماظػؿوحمواظدطؿقر مغؾقؾمسؾد طؾمعـماظدطؿقر

معصطػكماظضؾعموأدارماظـدوةماظزعقؾيمدفوممبققعل.
 5107ظٝكَرب  7

ـقيمإلحقوءماظذطرىماظـوغقيمظرحقؾماظشوسرمغظؿًماظؾفـيمبوالذذلاكمععمعقيم‣يبماظشقخمإعوممأعلقيمص
اظؽؾرلمأدمصمادمنؿم،مذوركمماألعلقيماظػـوغيمسزةمبؾؾعمواظػـونمأدمازلوسقؾمواظػـونم‣ؿدمسزتم

مواظػـونمدوعحمبدوي.م
م5107ظٝكَرب  5

ذطرىممبشورطيمظػقػمعـماظؼقىماظلقودقيمواظشعؾقيمإحقوءمظموذعؾقموغظؿًماظؾفـيمأعلقيمصـقيموظؼوءمدقودق
ماالغؿػوضيماظػؾلطقـقيماألومتالػومإرالقمعؾودرةمظؾؿـؼقػماظؿور لمواظلقودلمحقلماظؼضقيماظػؾلطقـقيم

ماظشقعؾلمم “م8اٌطؾقبقنمالم“متضؿـمبرغوعٍماألعلقيمسرضمصقؾؿمتلفقؾلم  ظؾؿكرجماظػؾلطقينمسوعر
موطؾؿيموإظؼوءمذعرمضدعفماظشوسرماظؽؾرلمزؼـماظعوبدؼـمصمادمودؽقؿشمعلرحلمظؾػؾلطق معوضل، ـقيمدوغدرا

مأدارتماألعلقيماظزعقؾيمعـكمسزتمسضقمم ظألدؿوذمسؾدماظؼودرمؼودنيموبعضماظؽؾؿوت ظألحزابماظلقودقي،
ماظؾفـيماظـؼوصقي.

م5107ظٝكَرب  52
غظؿًماظؾفـيمغدوةمخاللماالحؿػولمبوٌقظدماظـؾقىماظشرؼػمهًمسـقانم"األحودؼٌماظـؾقؼيماظشرؼػيم

مواظراصض ماٌؿشددؼـ ماألزػرمبني مسؾؿوء مأحد مضطى مول ماظشقخ مصضقؾي ماظـدوة م مهدث مشلو" ني
ماظشرؼػ،مأدارماظؾؼوءماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾداظؼدوس.

 5102ْٝبٝؽ  2 
مم ماإلدالعل ماًطوب مطؿوب"هقالت محقل مغدوة مظؾـشر ماألػرام معرطز معع مبوظؿعوون ماظؾفـي غظؿً

ما مأدؿوذ ماظرـ مسؾد مدي م/ ماظدطؿقر متلظقػ محؾؿكمأصرؼؼقو" ماظـدوة مصك مهدث م، ماظلقودقي ظعؾقم
و‣ؿدماظشوذمعدؼرمعرطزماألػراممظؾـشرمطؿومأدارماظـدوةمم ذعراوىمومد.مطؿولمحؾقىمود.مأميـمذؾوغف

مد.مػوغكمردالنم‟ضقرم•ؿقسيمعـماإلسالعقنيمواًدلاءماظلقودقني.
م5102ْٝبٝؽ  02 



 

 ٗؼل ٍ٘قٞقٚ
 5107ٝ٘ىٞ٘  2

م م ماظؾفـي م بدأت مسلؾً م" ماٌقدقؼك مورشمتعؾقؿ م" ماظؾقوغق تـظقؿ مظؾصقػقنيموأدرػؿمم-% م$ اظعقد
مزاظًماظؾفـيمتؿؾؼكمرؾؾوتماالظؿقوقمبوظقرشماٌكؿؾػيم.عوو

 ٍهؽٗع ئّقبغ ادلقزْٞبد اىرتاثٞخ يف ٍنزجخ اىْقبثخ ٗأؼنفزٖب ئىنرتّٗٞب 

ماظدورؼوتم مبذلعقؿ ماٌؽؿؾي مخدلاء ممبقجؾف مؼؼقم ماإلدؽـدرؼي معؽؿؾي معع متعوون مبروتقطقل سؼدتماظؾفـي
مذوعؾمٌؽؿؾيم متطقؼر ممإرور ماظؽذلوغقو موأرذػؿفو م ماظـؼوبي معؽؿؾي ماظيتممتؿؾؽفو مواظؽؿىماظؼقؿي اظذلاثقي

مـؼوبي.اظ
بـوءمسؾكماالتػوقماٌدلممبنيمغؼوبفماظصقػقنيموعؽؿؾفماالدؽـدرؼفمسؾكمبدءمعشروعمايػوزمسؾكمتراثمو

،موضدممتم‡صقصم5102معؽؿؾفماظـؼوبيمصؼدممتمبوظػعؾماظعؿؾممػذاماٌشروعممبداؼيمذفرمأشلطس
مظػفرد ماظـؼوبي معؾـك مداخؾ ماظعؿؾ مظػرؼؼ معـودى ممي•ؿقسميورضؿـميعؼر ماظذلاثقيماظدورؼوت واظؽؿى

م.اجملػقزيمبوٌؽؿؾي
تشؿؿؾمسؾكمدورؼوتموطؿىمبقوغؿفوممي"مطرتقغ222ؽـدرؼفمبوظـؼوبيمسددم"االدميمتمتلؾقؿمعـدوبلمعؽؿؾموضدم

م-: سؾكماظـققماظؿوظل
أومميطدصعمو"مطؿوب14ىممتمإردولمسدد"طؿم"703هؿقىمسؾك"ممي"مطرتقغ17سددمطراتنيماظؽؿىم"م-1

ماالدؽـدرؼ ماظصقوصيممعقؿفو""ظذلميٌؽؿؾف م، ماظعراضل ماٌؿقػ مدظقؾ م: ماٌـول مدؾقؾ مسؾك مأػؿفو وعـ
اٌصرؼيموعقضػفومعـماالحؿاللماالنؾقزيم،ماٌدخؾممصـماظؿقرؼرماظصقػلم،متورؼخماظطؾوسيمواظصقوصيم

سددمموؼؿؾؼك،مصفرسماٌكطقروتم،ماٌقدقسيماظؿقؿقرؼفم،مم1081-8971معصرمخاللمايؿؾيماظػرغلقف
م ؿوظقي.طدصعوتمعؿمإلردوشلومأرذػؿفومإظؽذلوغقوبممتم"مطؿو689"
مطراتنيماظم-2 مطر205دورؼوت"سدد مدورؼ3110هؿقىمسؾكمسدد"ماتني" ممتمإردولمسدد"موت" "م53،

مظققدػم،مميطدصعفمأومٌؽؿؾفماالدؽـدرؼميدورؼ مروزا مسؾكمدؾقؾماٌـولم:م•التمصؾوحماًرل، وعـفو
مظعوعك محقاء مم1957،1958زلرل، مصقػ مبنيموأؼضو معو ماٌلوء م، ماىؿفقرؼي م، ماألخؾور م، ماألػرام :

م.ممتًمأرذػؿفومإظؽذلوغقو،ممي"دورؼ3057سدد"م،وؼؿؾؼكم1958،م1957سوعك
مؼؾلمذرحمعػصؾمٌؼؿـقوتماٌؽؿؾيمعـماظدورؼوتماظيتم موترعقؿمظؾؿؼؿـقوتموصقؿو ماظؽذلوغقو دقؿؿمأرذػؿفو

ماظيتمهؿوجمإمترعقؿ.
م-: تـؼلؿماظدورؼوتمإمضلؿني

 ظٗؼٝبد اىًسفٗال: أ
وؼلتلممعؼدعؿفومصقػم:ماظؾالغمواظلقوديمواظزعونمواإلخقانماٌلؾؿنيمواٌصريمواظقصدموعـدلماظشرقم
مصرغلقفم ماالجـؾقف ماظصقػ مدورؼوت معـ مضؾقؾ مشرل مسدد مإ مإضوصي م، موشرلػو ماظؼدميي مواظشعى واظعؾؿ
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مإ ماظراحؾ ماظؽؾرل ماظؽوتى مذطرى مإلحقوء مغدوة ماظؾفـي مأدرتفمغظؿً معع ماظؼدوسمبوظؿعوون مسؾد حلون
،وهدثمصقفومسددمعـماٌػؽرؼـمسـمتلثرلمإحلونمسؾدماظؼدوسمم•ولماظؼصيمواظػـمواظؽؿوبيماظلقودقيم
ماظرواؼيم ماظؽوتىماظراحؾمسؾلماظػوئزؼـممعلوبؼي مآدرة معـ ماٌؼدعي ماىقائز متقزؼع ماظؾؼوء مسلؾ طؿو

م.مارماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾدماظؼدوسواظؼصيماظؼصرلةماظؿكمهؿؾمازلف،مأدارمايق
 5102ْٝبٝؽ  53

مم ؼـوؼرمومتمسرضمصقؾؿمتلفقؾلمسـمثقرةمؼـوؼر.م52غظؿًماظؾفـيمععرضمصقرممذطريمثقرةم
 5102ْٝبٝؽ  31

غظؿًماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيمطؿوبمبعـقانم"طقاظقسماظلقوديمماظشرقماألودط"متلظقػماظؽوتىماظػرغللم
اٌمرخماظػؾلطقينمسؾدماظؼودرمؼودني،مواظؽوتىماظصقػلمسؾدماظعولماظؾوضقريممألمطروظقم،مغوضشماظـدوة
مواظدطؿقرمديمايـووي.

 5102ْٝبٝؽ  30
مغظؿًماظؾفـيمغدوةمٌـوضشيمطؿوبمبعـقانم"حنيمؼصؾحماظؿػؽرلمممـقسًو"مظؾزعقؾماظصقػلمادمبففًم.

م5102فرباٝؽ  0 
مؼـوؼرم25صقؾؿموغدوةمسـمعصوبكمثقرةم

مبعدم25يماظػقؾؿماظقثوئؼكماظؼصرلم"خرؼػمسرضًماظؾفـ دـقاتمعـمم5"ماظذىمؼـوضشمأوضوعماٌصوبني،
م ماظشلنم25ثقرة مسددمعـماٌفؿؿنيمبفذا مسـمأوضوعماٌصوبنيم‟ضقر مغدوة موأسؼؾف ،اظػقؾؿمعـم ؼـوؼر،

مإسدادموإخراجماظزعقؾنيم‣ؿدمديموأعؾم•دي،موعقغؿوجمذرلؼـمسالء.
م5102فرباٝؽ  5

دوةمٌـوضشيموسرضمطؿوبمبعـقانم"اآلخرمبنيماظرواؼيمواظشوذي"مظؾزعقؾماظصقػلم‣ؿدمغظؿًماظؾفـيمغ
مرصعً.

 5102فرباٝؽ  2
ماٌلؿفداتمماظلدماألثققبلموماظذيمؼفددمحصيمعصرمعـم غظؿًماظؾفـيمغدوةمهًمسـقانم"مآخر

مذوركمصقفوم•ؿقسيمعـماظشكصقوتماظعوعيمأصقوبماالػؿؿوممبفذاماٌقضقع سؾلمرأدفؿممعقوهماظـقؾ"م،
اظلػرلمابراػقؿمؼلريمواظدطؿقرم‣ؿدمغصرمسالمموزؼرماظريماظلوبؼمواٌفـدسمممدوحمزةمواظدطؿقرم

ماٌغوورىمذقوتفم،ادارماظؾؼوءماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾدماظؼدوس.
 5102فرباٝؽ  01

م85ؾقشفمدـمغظؿًماظؾفـيمغدوةمظؿؽرؼؿمرائدمأدبماألرػولماظؽوتىماظؽؾرل/مؼعؼقبماظشوروغلممبـودؾيمب
مأدارماظـدوةماظزعقؾماظصقػلمأدمسؾدماظـعقؿ. سوعًومعـماإلبداعمم•ولمأدبماألرػولم

 

 

جولماظلقؼس"مظؾؽوتىم‣ؿدمأبقمظقؾيماظصقػلم„رؼدةمصقتماألعيمغظؿًماظؾفـيمسرضمظؽؿوبم"طؾمر
ماظؾودؾيممحربماالدؿـزافم ماٌدؼـي مأبـوء معـمضؾؾمسـمدور واظذيمتضؿـمععؾقعوتمجدؼدةمملمتـشر

مأدارمايقارماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾدماظؼدوس.م1973وععرطيماظؿقرؼرمسومم
 5107ظٝكَرب  7

دؼىماظراحؾم‣ؿدمغوجلمٌـوضشيمآخرمأسؿوظفمهدثمماظـدوةمغظؿًماظؾفـيمغدوةمإلحقوءمظذطرىماأل
مواظدطؿقرم ماظشؽقر مسؾد ماًؿقللمواألدؿوذم‣ؿقد ماد ماظػؿوحمواظدطؿقر مغؾقؾمسؾد طؾمعـماظدطؿقر

معصطػكماظضؾعموأدارماظـدوةماظزعقؾيمدفوممبققعل.
 5107ظٝكَرب  7

ـقيمإلحقوءماظذطرىماظـوغقيمظرحقؾماظشوسرمغظؿًماظؾفـيمبوالذذلاكمععمعقيم‣يبماظشقخمإعوممأعلقيمص
اظؽؾرلمأدمصمادمنؿم،مذوركمماألعلقيماظػـوغيمسزةمبؾؾعمواظػـونمأدمازلوسقؾمواظػـونم‣ؿدمسزتم

مواظػـونمدوعحمبدوي.م
م5107ظٝكَرب  5

ذطرىممبشورطيمظػقػمعـماظؼقىماظلقودقيمواظشعؾقيمإحقوءمظموذعؾقموغظؿًماظؾفـيمأعلقيمصـقيموظؼوءمدقودق
ماالغؿػوضيماظػؾلطقـقيماألومتالػومإرالقمعؾودرةمظؾؿـؼقػماظؿور لمواظلقودلمحقلماظؼضقيماظػؾلطقـقيم

ماظشقعؾلمم “م8اٌطؾقبقنمالم“متضؿـمبرغوعٍماألعلقيمسرضمصقؾؿمتلفقؾلم  ظؾؿكرجماظػؾلطقينمسوعر
موطؾؿيموإظؼوءمذعرمضدعفماظشوسرماظؽؾرلمزؼـماظعوبدؼـمصمادمودؽقؿشمعلرحلمظؾػؾلطق معوضل، ـقيمدوغدرا

مأدارتماألعلقيماظزعقؾيمعـكمسزتمسضقمم ظألدؿوذمسؾدماظؼودرمؼودنيموبعضماظؽؾؿوت ظألحزابماظلقودقي،
ماظؾفـيماظـؼوصقي.

م5107ظٝكَرب  52
غظؿًماظؾفـيمغدوةمخاللماالحؿػولمبوٌقظدماظـؾقىماظشرؼػمهًمسـقانم"األحودؼٌماظـؾقؼيماظشرؼػيم

مواظراصض ماٌؿشددؼـ ماألزػرمبني مسؾؿوء مأحد مضطى مول ماظشقخ مصضقؾي ماظـدوة م مهدث مشلو" ني
ماظشرؼػ،مأدارماظؾؼوءماظؽوتىماظصقػلم‣ؿدمسؾداظؼدوس.

 5102ْٝبٝؽ  2 
مم ماإلدالعل ماًطوب مطؿوب"هقالت محقل مغدوة مظؾـشر ماألػرام معرطز معع مبوظؿعوون ماظؾفـي غظؿً

ما مأدؿوذ ماظرـ مسؾد مدي م/ ماظدطؿقر متلظقػ محؾؿكمأصرؼؼقو" ماظـدوة مصك مهدث م، ماظلقودقي ظعؾقم
و‣ؿدماظشوذمعدؼرمعرطزماألػراممظؾـشرمطؿومأدارماظـدوةمم ذعراوىمومد.مطؿولمحؾقىمود.مأميـمذؾوغف

مد.مػوغكمردالنم‟ضقرم•ؿقسيمعـماإلسالعقنيمواًدلاءماظلقودقني.
م5102ْٝبٝؽ  02 



 

مطورغقفممبقجىماظشعؾقيمظؾػـقنماظػينمواظؾقًمظؾؿلرحماظػينماظؾقًمسروضمسؾك#م50مضدرهمخصؿمسؾك
م.اظـؼوبي

 5102ْٝبٝؽ  31
متماالتػوقمععماظدطؿقرمػقـؿمايوجمرئقسماشلقؽيماظعوعيمظؾؽؿوبمسؾكماظلؿوحمظؾزعالءماظصقػقنيمبوظدخقلم

ماظ ماظؼوػرة مععرض مإ م"بوب مسدل مظؾؽؿوب مغؼوبيمم6دوظل مطورغقف ممبقجى مبوٌقزػني ماًوص "
م.وذظؽمظؿلفقؾمعفؿيماظصقػقنيمخاللمأدائفؿمظعؿؾفؿ.اظصقػقني.

معـماظزعقؾمحلنيمعؿقظلممتمتقصرلمسددمعـماظؿصورؼحماظدائؿيمٌعرضماظؽؿوبمظؿلفقؾم و„فدمعشؽقر
م.دخقلمأدرماظصقػقنيمواظزعالءماظصقػقنيمشرلماظـؼوبقني

 غفوؼيمتؼرؼرغوماظلـقيمتضعماظؾفـيماظـؼوصقيمطؾؿوتماظـفوؼيمظؾـيمٌشروعماظعومماىدؼد،موتلخذمبعنيمم
االسؿؾورمطوصيمدؾؾقوتموعالحظوتماظعومماٌـصرممظقشؽؾمداصعومظعوممغؼوبلمجدؼدمغوجح،متؿقؼؼمبفمآعولم

واٌـوخماظعوممظؾقرؼوتموتطؾعوتمأبـوءماٌفـي،موظؽــومالم‧ىمأنمغغػؾمأنماألجقاءماٌفـقيمظؾصقػقنيم
أثرامطـرلامسؾكمدورماظؾفـيموتػرشفو،وادؿـزصًمعـم•فقداتفومعـمأجؾمدسؿمبعضماظزعالءمحؼقضقومسؾكم
مرحوبيم مأطـر مخؾؼمعـوخ ماظلمهؿؾمعلؽقظقي مقعو مؼدصعـو معو موػق مماظعؿؾماظـؼو، حلوبمدورػو

ما ماولمعلؽقظقيمدؿؿقؿؾفو موػقمأؼضو ماظعومممإرورمردوظؿفومؼؿػرغمصقفمطؾمذيمسؿؾمظعؿؾف، ظؾفـيمػذا
ماظؼوئؿمهؼقؼم ماظذيمأسوقموضعف مظقجليتمٌلرحماظـؼوبي مامهؼقؼمدسؿ ماظؾفـي مودؿؿطؾع بوظـؼوصي،
اظؽـرلمعـماآلعولممسرضموادؿضوصيماظؽـرلمعـماألسؿولماٌلرحقيموايػالتماٌقدقؼقي،موػلمأؼضوم

مرةمردوظيماظؿـقؼرمبـطوقمأودع.دسقةمظؽؾمعـمظفمؼدمورؤؼيمظدسؿمعلرحمغؼوبؿـوموعؾوذ
مسؿؾم ماظذؼـمأثروا موعػؽرؼفو موطؿوبفو مبـؼوبيمصقػقكمعصر ماظعؿقعقي ماظؾفـي مأسضوء ماظـؼوصقي ماظؾفـي وتشؽر
مطـوم مصؾقضقرطؿ ماظؾفون، موطوصي ماظؾفـي مإماٌزؼدممدسؿ موتدسقػؿ موأصؽورػؿ ممبففقداتفؿ اظؾفـي

م.مرمازدػورًا..ودقظؾمحضقرطؿمػقمايؾو‟ضقرطؿمدقؽقنمسؿؾـوماظـؼوبلمأطـرمإمثورًاموأطـ
م

معؼررماظؾفـيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  زلَ٘ظ مبٍو      

 

 

 

 

 
 
 

 

م: مأذفرػو مظقم-وإنؾقزؼي م، مجوزؼً مواالجقؾشون م، مجقؾً مدى م،ماىقرغول معقؾ مواال‧قؾلقون م، ؼؿؿ
معـؾمجرؼدهماظدلػونمظعومم مبوالضوصفمإمدورؼوتمترجعمإماظؼرنماظؿودعمسشر واظدلوجرؼفمدىمعوغشم،

م01890،موجرؼدهماٌمؼدمظعومم1887م-1885سالممظعومماإلمة،موجرؼد1883م-1881
 ظٗؼٝبد اجملالد: ثبّٞب

معؽؿؾ مدورؼوتمٌكؿؾػما:الميغؼوبميتشؿؿؾ ماظؼرنماظصقػقنيمسؾك مخالل تماظيتمصدرتممعصر
اظعشرؼـموبعiما:التماظيتمصدرتمماظؼرنماظؿودعمسشرموؼQتلممعؼدعفمػذهماظدورؼوتم•التمم
مظققدػموصؾوحماًرلموزلرلموأخرمدوسيموعـمأبرزػوم•التم اٌصقرمواشلاللموحقاءمواظؽقاطىموروزا

وتم•ؾسماظشققخمأضدعفومسؾكماإلرالقمحقٌمعفم$موتعدمدورؼاألم-اظـقابم-ا:وظسماظـقوبقيم%ماظشققخ
مايدؼٌمواٌعوصر معـمتورؼخمعصر مؼؼربمعـمدؿنيمسوعو م.ؼقجدمعـمدورؼوتم•ؾسماظشققخمؼغطكمعو

جـؾقفمظعؾمأبرزػوم•ؾفمأبقطوماالؼطوظلم،مو•ؾفمضوصفمإمسددمعـما:التماأل$مػذامبوإل1942م-%1883
م-: تممطوصفمصروعماٌعرصيماظؾشرؼيمسؾكماظـققماظؿوظلا1وÃموعـؾفومعـؾماىرائدمتغطكمدورؼوتما:ال

ماظردوظيم-1 م: معـؾ موثؼوصقف مأدبقف اظؽوتىمم-اظطؾقعيم-األدبم-اظؼصيم-اظؽوتىم-اظـؼوصيم-•الت
م.األدبمواظػـقنم-اظشفرم-اظػؽرماٌعوصرم-اظصؾوحم-االثـنيم-اٌصري

ماظؽقاطىم-2 معـؾم: ماظػـم-•التمصـقف مواظلقـؿواظرأيماظعوم-اظلقـؿوم-دغقو مظؾػـ صقتمم-اظػـقنم-م
م.•ؾفمدقـؿومصقؾؿم-اظػـ
ماٌلؾقيم-3 ماظؼقات م: معـؾ موسلؽرؼف مسؾؿقف ماظعومم-اىـديم-اىقشم-•الت م-االذورهم-االعـ

م.اخؿؾورماظطرلانم-سصرماظطرلانم-اٌدصعقيماٌؾؽقيم-اظصوروخ
م-اٌدبـفماٌـقرةم-اإلدالمغقرمم-عـدلماإلدالمم-ظقاءماإلدالمم-•التمإدالعقفمعـؾم:مدسقهمايؼم-4

م-اٌلؾؿقن ماجملؿدؼيم-اظشؾونماٌلؾؿقنم م‣ؿدم-اظعشرلة ررؼؼمم-األزػرم-اإلدالمم-ذؾوبمدقدغو
م.اشلداؼفماالدالعقفم-اشلداؼفم-اٌلؾؿم-ايؼ
م.بـًماظـقؾم-بـوتماظققمم-اظػؿوهم-اظطوظؾيم-اظػالحيم-•التمغلوئقفمعـؾم:ماٌرأهماىدؼدةم-5
مم-6 معؿكصصي ماٌؾؽل•الت ماظعربقي ماظؾغي م•ؿع م: ماظعؾقمم-عـؾ ماٌصريم-دار م-اظرائدم-اظرادؼق

م.اظدطؿقرم-اظعؿؾ
 ضعٍــبد

 5107ظٝكَرب  8

مطؿىمعـماظقزارةمإصداراتمقعمسؾك#م50مخصؿماظزعالءممبـحماظـؼوبيمرؾىمسؾكماظـؼوصيموزؼرمواصؼ
مواصؼمطؿوماظـؼوبي،مطورغقفممبقجىمتواجملوصظومبوظؼوػرةمظؾقزارةماظؿوبعيماظؾقعمعـوصذم„ؿقعموعطؾقسوت
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مطورغقفممبقجىماظشعؾقيمظؾػـقنماظػينمواظؾقًمظؾؿلرحماظػينماظؾقًمسروضمسؾك#م50مضدرهمخصؿمسؾك
م.اظـؼوبي

 5102ْٝبٝؽ  31
متماالتػوقمععماظدطؿقرمػقـؿمايوجمرئقسماشلقؽيماظعوعيمظؾؽؿوبمسؾكماظلؿوحمظؾزعالءماظصقػقنيمبوظدخقلم

ماظ ماظؼوػرة مععرض مإ م"بوب مسدل مظؾؽؿوب مغؼوبيمم6دوظل مطورغقف ممبقجى مبوٌقزػني ماًوص "
م.وذظؽمظؿلفقؾمعفؿيماظصقػقنيمخاللمأدائفؿمظعؿؾفؿ.اظصقػقني.

معـماظزعقؾمحلنيمعؿقظلممتمتقصرلمسددمعـماظؿصورؼحماظدائؿيمٌعرضماظؽؿوبمظؿلفقؾم و„فدمعشؽقر
م.دخقلمأدرماظصقػقنيمواظزعالءماظصقػقنيمشرلماظـؼوبقني

 غفوؼيمتؼرؼرغوماظلـقيمتضعماظؾفـيماظـؼوصقيمطؾؿوتماظـفوؼيمظؾـيمٌشروعماظعومماىدؼد،موتلخذمبعنيمم
االسؿؾورمطوصيمدؾؾقوتموعالحظوتماظعومماٌـصرممظقشؽؾمداصعومظعوممغؼوبلمجدؼدمغوجح،متؿقؼؼمبفمآعولم

واٌـوخماظعوممظؾقرؼوتموتطؾعوتمأبـوءماٌفـي،موظؽــومالم‧ىمأنمغغػؾمأنماألجقاءماٌفـقيمظؾصقػقنيم
أثرامطـرلامسؾكمدورماظؾفـيموتػرشفو،وادؿـزصًمعـم•فقداتفومعـمأجؾمدسؿمبعضماظزعالءمحؼقضقومسؾكم
مرحوبيم مأطـر مخؾؼمعـوخ ماظلمهؿؾمعلؽقظقي مقعو مؼدصعـو معو موػق مماظعؿؾماظـؼو، حلوبمدورػو

ما ماولمعلؽقظقيمدؿؿقؿؾفو موػقمأؼضو ماظعومممإرورمردوظؿفومؼؿػرغمصقفمطؾمذيمسؿؾمظعؿؾف، ظؾفـيمػذا
ماظؼوئؿمهؼقؼم ماظذيمأسوقموضعف مظقجليتمٌلرحماظـؼوبي مامهؼقؼمدسؿ ماظؾفـي مودؿؿطؾع بوظـؼوصي،
اظؽـرلمعـماآلعولممسرضموادؿضوصيماظؽـرلمعـماألسؿولماٌلرحقيموايػالتماٌقدقؼقي،موػلمأؼضوم

مرةمردوظيماظؿـقؼرمبـطوقمأودع.دسقةمظؽؾمعـمظفمؼدمورؤؼيمظدسؿمعلرحمغؼوبؿـوموعؾوذ
مسؿؾم ماظذؼـمأثروا موعػؽرؼفو موطؿوبفو مبـؼوبيمصقػقكمعصر ماظعؿقعقي ماظؾفـي مأسضوء ماظـؼوصقي ماظؾفـي وتشؽر
مطـوم مصؾقضقرطؿ ماظؾفون، موطوصي ماظؾفـي مإماٌزؼدممدسؿ موتدسقػؿ موأصؽورػؿ ممبففقداتفؿ اظؾفـي

م.مرمازدػورًا..ودقظؾمحضقرطؿمػقمايؾو‟ضقرطؿمدقؽقنمسؿؾـوماظـؼوبلمأطـرمإمثورًاموأطـ
م

معؼررماظؾفـيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  زلَ٘ظ مبٍو      
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م: مأذفرػو مظقم-وإنؾقزؼي م، مجوزؼً مواالجقؾشون م، مجقؾً مدى م،ماىقرغول معقؾ مواال‧قؾلقون م، ؼؿؿ
معـؾمجرؼدهماظدلػونمظعومم مبوالضوصفمإمدورؼوتمترجعمإماظؼرنماظؿودعمسشر واظدلوجرؼفمدىمعوغشم،

م01890،موجرؼدهماٌمؼدمظعومم1887م-1885سالممظعومماإلمة،موجرؼد1883م-1881
 ظٗؼٝبد اجملالد: ثبّٞب

معؽؿؾ مدورؼوتمٌكؿؾػما:الميغؼوبميتشؿؿؾ ماظؼرنماظصقػقنيمسؾك مخالل تماظيتمصدرتممعصر
اظعشرؼـموبعiما:التماظيتمصدرتمماظؼرنماظؿودعمسشرموؼQتلممعؼدعفمػذهماظدورؼوتم•التمم
مظققدػموصؾوحماًرلموزلرلموأخرمدوسيموعـمأبرزػوم•التم اٌصقرمواشلاللموحقاءمواظؽقاطىموروزا

وتم•ؾسماظشققخمأضدعفومسؾكماإلرالقمحقٌمعفم$موتعدمدورؼاألم-اظـقابم-ا:وظسماظـقوبقيم%ماظشققخ
مايدؼٌمواٌعوصر معـمتورؼخمعصر مؼؼربمعـمدؿنيمسوعو م.ؼقجدمعـمدورؼوتم•ؾسماظشققخمؼغطكمعو

جـؾقفمظعؾمأبرزػوم•ؾفمأبقطوماالؼطوظلم،مو•ؾفمضوصفمإمسددمعـما:التماأل$مػذامبوإل1942م-%1883
م-: تممطوصفمصروعماٌعرصيماظؾشرؼيمسؾكماظـققماظؿوظلا1وÃموعـؾفومعـؾماىرائدمتغطكمدورؼوتما:ال

ماظردوظيم-1 م: معـؾ موثؼوصقف مأدبقف اظؽوتىمم-اظطؾقعيم-األدبم-اظؼصيم-اظؽوتىم-اظـؼوصيم-•الت
م.األدبمواظػـقنم-اظشفرم-اظػؽرماٌعوصرم-اظصؾوحم-االثـنيم-اٌصري

ماظؽقاطىم-2 معـؾم: ماظػـم-•التمصـقف مواظلقـؿواظرأيماظعوم-اظلقـؿوم-دغقو مظؾػـ صقتمم-اظػـقنم-م
م.•ؾفمدقـؿومصقؾؿم-اظػـ
ماٌلؾقيم-3 ماظؼقات م: معـؾ موسلؽرؼف مسؾؿقف ماظعومم-اىـديم-اىقشم-•الت م-االذورهم-االعـ

م.اخؿؾورماظطرلانم-سصرماظطرلانم-اٌدصعقيماٌؾؽقيم-اظصوروخ
م-اٌدبـفماٌـقرةم-اإلدالمغقرمم-عـدلماإلدالمم-ظقاءماإلدالمم-•التمإدالعقفمعـؾم:مدسقهمايؼم-4

م-اٌلؾؿقن ماجملؿدؼيم-اظشؾونماٌلؾؿقنم م‣ؿدم-اظعشرلة ررؼؼمم-األزػرم-اإلدالمم-ذؾوبمدقدغو
م.اشلداؼفماالدالعقفم-اشلداؼفم-اٌلؾؿم-ايؼ
م.بـًماظـقؾم-بـوتماظققمم-اظػؿوهم-اظطوظؾيم-اظػالحيم-•التمغلوئقفمعـؾم:ماٌرأهماىدؼدةم-5
مم-6 معؿكصصي ماٌؾؽل•الت ماظعربقي ماظؾغي م•ؿع م: ماظعؾقمم-عـؾ ماٌصريم-دار م-اظرائدم-اظرادؼق

م.اظدطؿقرم-اظعؿؾ
 ضعٍــبد

 5107ظٝكَرب  8

مطؿىمعـماظقزارةمإصداراتمقعمسؾك#م50مخصؿماظزعالءممبـحماظـؼوبيمرؾىمسؾكماظـؼوصيموزؼرمواصؼ
مواصؼمطؿوماظـؼوبي،مطورغقفممبقجىمتواجملوصظومبوظؼوػرةمظؾقزارةماظؿوبعيماظؾقعمعـوصذم„ؿقعموعطؾقسوت



 
 
 

 

 5107ٍكبثقخ اىزف٘  اىًسفٜ ىؼبً 
ماظؿػققممماظصقػقنيمؼوبياسؿؿدم•ؾسمغ معلوبؼي مغؿقفي ماظصقػلبرئوديم قلمضالشمغؼقىماظصقػقني،
بعدماجؿؿوسفمععمأسضوءمىـيماظؿقؽقؿمبوٌلوبؼيمضدعقامخالظفمتؼرؼرػؿم$،م2015ظعومم%مواىقائزماًوصي

ماظذىمسلؾماظعدؼدمعـماٌالحظوتماٌفـقي.
ماظذلضلمسؿؾقيمارتؾوطموماظصقػلماظعؿؾمصـقنمطوصفمميتدرؼؾقمدوراتمسؼدمضرورةأوصًمىـيماظؿقؽقؿمب

م،ماٌراجعيلضلوممبماالػؿؿوممومياظعربقمياظؾغمىعلؿقمكسؾموايػوز،معؿكصصيمومغقسقيمبدوراتماظعؿؾم
ماٌشورطيمصرعاألمهدؼدمظؿعقدماٌلوبؼيمالئقيمعقادمعراجعيموم،ماٌلوبؼيممياٌشورطمىعلؿقمتقدقعو
مسؿولاألمظؿصػقيماظصقػقنيمعـمىـيمضقومموم،ماظصقػلماظعؿؾمميايوظقماظؿطقراتمععمؼؿؿوذلممبو

م.مصرعمطؾممالئقفاظمهددهمٌومرؾؼومتصـقػفومومظؾؿلوبؼيمياٌؿؼدع
مبلرسيمإصدارمضوغقنمحرؼيمتداولماٌعؾقعوتموأطدتمأنمسدمم مروظؾًمىـيماظؿقؽقؿممتقصقوتفو طؿو

موجقدهمؼمثرمدؾؾقومسؾكماظعؿؾماظصقػلمواألداءماٌفين.م
مطؾورمحدألمدـقؼوماظـؼوبيممتـقفومطوغًماظيتمياظؿؼدؼرؼمةاىوئزمسقدةمضرورةمكسؾماالتػوقممتمطؿوم

م.ػقؽؾمحلـنيم‣ؿدماظؽؾرلماظصقػلمظؾؽوتىمعرهمولألمياظـؼوبمعـقؿفوماظيتموماظصقػقني
موأدػرتماظـؿقفيمسؾكمعوؼؾكم:

 ماظصقػلماظؿػققمعلوبؼي:مممأواًل
 :ماظؽورؼؽوترلمجوئزةم-1

م–ماالزاظيمضراراتم–ماظػلودمعؽوصقيم"مردقعوتمسـ"ماٌلوئلماألػرام"م‣ؿدمدقدمطوعؾماداظزعقؾم
 . "ؿاظدس–ماالودطماظشرق

 :ماظـؼوصقيماظصقوصيمجوئزةم-2
 .اىوئزةمحفىاظؿقؽقؿممىـيمضررت

 :مماظصقػلمايقارمجوئزةم-3

ماغػرادمبعـقانم"مدؾلؾيمحقاراتمسـ"ماظقرـ"ممعردلمعدطقرماٌـعؿمسؾدمكعـماظزعقؾيم:ماألوماىوئزة
مظؿفرؼىماظلريماظعوملمتؽشػماظقرـمعرةموألول،مدقـوءمماٌقتمصـوسيمادرارمتؽشػماظقرـمبوظصقر
مماالرػوبموطورأم‡ذلقمواظقرـ،مماظؾقرمسدلمدؾقياألمتفرؼىمسؿؾقوتموأدرار،مشزةماغػوقمسدلماالدؾقي
 ."دقـوءمضؾى

مماظؼؿوعيمعؾؽ"ممحقارمسـ"ماٌلوء"مماهللمسؾدمحلـمذقضلمذرؼػماظزعقؾمبنيمعـوصػي:ماظـوغقيماىوئزة
 ".توغكمراجعيماًـوزؼرمظؾؿلوءمجريءمحقار
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:ممأبومسـمجدمماٌفـيمابـمغعقؿمسزت"ممحقارمسـم"األػرام"مدؾقؿونماظرازقمسؾدمصالحمػوجرؾيمواظزعق
 .م"غظقػيمبشقارعمتـعؿقاماًقاجوتمصـودؼؼمارصعقا

 :مماجملؾقيماظؿغطقيمجوئزةم-4

مسـؿونموسؾدماظؼودرمعؾوركمم:األوماىوئزة عـوصػيمبنيماظزعالءمادم‣ؿدم‣ؿدمحلـمذؾيبموداظقو
مايربمىضرم–مرػوباإلمسـوصرمصـعًمعـوزل"ممعقضقسوتدؾلؾيممسـقطلم"اٌصريماظققم"موسؾلماظش

م"م.ماظؾقؾقيماظصقراءممواىفودؼني"خقاناإل"ـظماظعلؽرؼيماظؿدرؼؾوتمدرارأ–بلقـوءمرػوباإلمكسؾ
ممسؾدماىقادمحلـمغؾقؾموآؼيماٌـعؿمسؾدمدفؾلمسوذقرمصػوءمواظزعقؾؿني سـمعقضقعمم"اظققمماظلوبع"

معصرؼوممرحؾيمضقوعمبالمسقدة"م.م52وةم"علد
عـوصػيمبنيماظزعقؾمغودرمعصطػلم"اىؿفقرؼي"مسـمعؾػم"اظشرؼطمايدوديمعـمداخؾمم:اظـوغقيماىوئزة
مدقـوء"م.

 واظزعقؾمغؾقؾمأبقمذولم"اٌصريماظققم"مسـمعؾػم"صقالتماالدؽـدرؼيمترصعماظراؼيماظؾقضوءمٌوصقوماألبراج"م.

 :مياظػـقماظصقوصيمجوئزةم-5
ماألوماىوئزة مماظلقدمدؼوبمرفم‣ؿدمظزعقؾام: ماظؽقاطى" متالوةمدوظيمهؼقؼ"معقضقعمسـ"•ؾي
م.م"اظـلوئقيماظؼرآن
مااظـوغقيماىوئزة مم‣ؿدم‣ؿقدم‣ؿدماظعؾوسمظزعقؾ: ماظلوبع" مظقماظػكراغكم قل"محقارمسـ"اظققم
 م"ػؼعمعومإمسودلمزيمسؿؾً

 :مماًورجقيماظؿغطقيمجوئزةم-6

مااألوظلماىوئزة ماظققمماٌصري"مصوحلمذؾؾماظرازقمسؾدمصػوءمظزعقؾي: ماظققمماٌصريمعقضقع"مسـ"
 م".ظقؾقومداخؾمعـماظؽراعيمسؿؾقيمترصد

مااظـوغقيماىوئزة ماظقصد"مدؾقؿونم‣ؿدمادم‣ؿدمػقومميظزعقؾ: مادرائقؾقيم‣وورم3م"عقضقعمسـ"
 ."ضصكاألموػدمماظؼدسمظؿفقؼد

 :ماظصقػلماظؿصقؼرمجوئزةم-7
 ممم".اظؿقرؼرمصؿوةم"مصقرةمسـ"ماظلوبعماظققم"م‣ؿدمصرجمراللمحلنيمظزعقؾا:ماألوماىوئزة

ماٌؼدممادؿشفودميظيمرصد"ممصقرةمسـ"ماظددؿقر"معيم‣ؿدم‣ؿقدمدأمظزعقؾا:ماظـوغقيماىوئزة
 .م"ظطػلمادم‣ؿد

 :ماظرؼوضقيماظؿغطقيمجوئزةم-8
 .ماىؾالؼيمماجمللقبقيمذفرةمهؼقؼمسـ"مماظرؼوضلمػراماأل"ممياظؾـفووم‣ؿدمظزعقؾا:ماألوظلمىوئزةا

ماظـوغقيماىوئزة مامعـوصػيم: ماظرؼوضلماألػرام"مصفؿلم‣ؿدماٌـعؿمسؾدمظزعقؾبني معقضقعمسـ"
 .ماظدلتغولمعقؽروبوص
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ماظعـػمعقاجفيمماظددؿقرمؼـفحمػؾ"معقضقعمسـ"ماظققمماٌصري"مماغقرم‣ؿدمرؾعًماعرلةمظزعقؾيوا
 "اٌرأةمضد

 :ماظلقودلماٌؼولمذرديمعصطػلمجوئزةم-4
 .م"اظلؾطيموغػوقماٌـؼػ"معؼولمسـ"ماظقصد"ممسـونمادم‣ؿدمسؾقدمكعصطػمظزعقؾامبنيمعـوصػي

 .م"اظلفقنموراءمعومدؾلؾيم–مخرلاألماظؿـنيمدطقرة"أمعؼولمسـ"ماظشروق"ماظعالمابقم‣ؿقدمزلرلمادمظزعقؾوا

 :ماظلوخرةمياظؽؿوبمرجىمأدمجوئزةم-5
موأوقزمحىأمشونبعـقانم"مسمدوخرمعؼولمسـ"ماظققدػمروز"معدلوكماظلقدمعدلوكم‣ؿدمعوغلأمظزعقؾيا

 ."تلؿؿرمالزمماظـقرة

 :ماالضؿصوديمظؾؿؼولمدـؾؾمدعقدمجوئزةم-6
 .م"غؾدأمأؼـمعـ"معؼولمسـ"ماشلاللمدار"م"اٌصقر"ماظصغرلم‣ؿدماظدؼـمدعدمرورقمظزعقؾا

 :مقؽياظؾمصقوصيمجوئزةم-7
ماالوظلماىوئزة ماالضؿصوديماالػرام"مسؾلماٌعطلمسؾدمصوحلمادمظزعقؾا: ..مماظـقؾ"معقضقعمسـ"
 ".اٌلؿقمماظـفر

ماظـوغقيماىوئزة ماظققدػمروز"ماظعطورمادمطوعؾمذقضلمادمظزعقؾام: مودؽونمسؿول"معقضقعمسـ"
 ."اظلقؾقؽومشؾورمبلؾىمظؾؿقتمععرضقن

 :ماظصقػلمداظعؿقممعفـوم•ديمجوئزةم-8
 ."معووسمعقؽلماسدام"مسؿقدمسـ"مماظقصد"مسـونمادم‣ؿدمسؾقدمعصطػلمظزعقؾام:ماألوظلماىوئزة

مسؿقدمسـمعمدليمأخؾورماظققمم"م"مدوسيمخرآم•ؾي"مبدؼرم‣ؿدمزةمخوظدممظزعقؾ:مااظـوغقيماىوئزة
 م"حقوتـوم..مماظؾؼقي"

 :مماظشفقدمجوئزةم-9

مداسشمدوظيمحدودم‡ذلقماظققمماٌصريم"عقضقعمسـ"ماظققمماٌصري"ملقداظماظػؿوحمسؾدماظلقدماظزعقؾ
 "ودقرؼوماظعراقم

 :ماظصقػلمظؾردؿمطـعونمعـرلمجوئزةم-10
ممسؿورهماظغينمسؾدم‣ؿدمعونأمظزعقؾيا ماٌلوء" مبعدم–ماظؾصريمذؽريم–ماظصػعيم"سؿولأم•ؿؾمسـ"

 ".مواناألمصقات

 :ماظشرضوويمسقللم‣ؿدمجوئزةم-11
مغوأمطؿوبفوم"مظؾلالممغقبؾ"مـبمصوئزةمصغر"مأمعقضقعمسـ"ماظؿقرؼر"ممسؾقيم‣ؿقدمػشومم‣ؿدمظزعقؾا

 .روظؾونمحوربًمػؽذامعالعال
ماٌشرفماظعوممسؾلماٌلوبؼيم

 زلَ٘ظ مبٍو

 
 
 

 

 .مزاعقراموعؾعىماظزعوظؽمهؼقؼمسـ"ماظرؼوضلمػراماأل"مصوحلمعصقؾقلماظقاحدمسؾدمسورػمظزعقؾوا

 :مماظصقػلماظؿقؼقؼمزةجوئم-9

مبوٌلؿـدات"مهؼقؼمسـ"ماظشروق"معردلمعغوزيمايؾقؿمسؾدمسزةمظزعقؾيامبنيمعـوصػيم:األوماىوئزة
مم"شقذيغاٌمدوؼياألمصقضلمظؽشػموػؿلمدواءمسؾؾيمتـؿٍماظشروق

 .م"اظعؿؾقوتمبغرصيمضوتؾيمبؽذلؼومترصدماظقرـ"مهؼقؼمسـ"مماظقرـ"ماظظوػرمسؾدمادماٌـعؿمسؾدمادمظزعقؾوا

معؼوعرة"مهؼقؼمسـ"مماظققمماٌصري"ماظؼزازم‣ؿدماظـيبمسؾدم‣ؿدمظزعقؾامبنيمعـوصػيم:اظـوغقيماىوئزة
 ."اٌقتمعراطىممرػولاألمرواحأم

 ".ضوتالتمغلوء"مهؼقؼمسـ"مماظققدػمروز"م"اًرلمصؾوح"ماظعؾقؿلمابراػقؿمكعصطػمكغفمظزعقؾيوا

 :ماظصقػلماالخراجمجوئزةم-10
مصرلوزمبعـقانم"مطوعؾمسددمسـم"األػرامماظعربل"مسـؿونمايؾقؿمسؾدمدعقدمودوممزعقؾ:ماظواألمىوئزةا

 .م"عـودؾيمبدون

مسـ"ماٌلوء"ممو‣ؿقدم‣ؿدم‣ؿقدمذعؾونماٌـعؿمسؾدمروػرمسـؿونمعصطػلمظؾزعقؾني:مماظـوغقيماىوئزة
 م"وذالتنيمحالؼى..مماىؿولمعـؾٌمماٌلوءم–ماظؽوبقسم–ماٌقتمذؾؽيم–متغرقماظدظؿو"مسؿولأم•ؿؾ

 :ماالضؿصودؼيماظصقوصيمجوئزةم-11
مثروةماظؼؿوعي"معؾػمسـ"مماالضؿصوديمػراماأل"م‣ؿدمسؾلماظلؾوسلم‣ؿدمدأمظزعقؾامواألماىوئزة
 .م"اٌفدرةمعصر

 .ماىوئزةمحفىماظؿقؽقؿمىـيمضررتمم:اظـوغقيماىوئزة

 :ماًوصيماىقائزم–مثوغقًو
 :ماالغلوغقيمظؾؼصيمشـقؿمصدليمجوئزةم-1

 "اظػدامابقم10"معقضقعمسـ"ماظققدػمروز"م"ماًرلمصؾوح"مماظعؾقؿلمابراػقؿمعصطػلمغفلماظزعقؾيمبنيمعـوصػي

ماظققمماٌصري"مصوحلمذؾؾماظرازقمسؾدمصػوءمظزعقؾيوا مواألررافماظعققنماطؾماسمام"معقضقعمسـ"
 .م"اٌصرؼنيماجلودماظلمؼفوجرماالوربل

 :ماظصقػلمظؾلؾؼماظؼدوسمسؾدمحلونإمجوئزةم-2
ماظقراضلماميون"ماًوظؼمسؾدمايػقظمسؾدماميونمظزعقؾيامبنيمعـوصػي م" معقضقعمسـ"ماظلوبعماظققم"

 .ممم"عصرممواظعـصرؼيمواظطوئػقيمظالرػوبماًؾػلماظؾوب..مماالزػرمعـوػٍ"

 .م"اظعوظلماظلدمخؾػم‧ريمعوموضوئع"معقضقعمسـ"مماظققمماٌصري"ممصوحلمذؾؾماظرزاقمسؾدمصػوءمظزعقؾيوا

 :ماٌرأةمصقوصيمجوئزةم-3
ماطؿقبر•ؾيم"مماظعزؼزمسؾدماغقرماظعزؼزمسؾدمدسوءميظزعقؾامبنيمعـوصػيماىوئزة معصرمدؿوت"معقضقعمسـ"
م".االغؿكوبوتمةصرازمدخؾـ
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ماظعـػمعقاجفيمماظددؿقرمؼـفحمػؾ"معقضقعمسـ"ماظققمماٌصري"مماغقرم‣ؿدمرؾعًماعرلةمظزعقؾيوا
 "اٌرأةمضد

 :ماظلقودلماٌؼولمذرديمعصطػلمجوئزةم-4
 .م"اظلؾطيموغػوقماٌـؼػ"معؼولمسـ"ماظقصد"ممسـونمادم‣ؿدمسؾقدمكعصطػمظزعقؾامبنيمعـوصػي

 .م"اظلفقنموراءمعومدؾلؾيم–مخرلاألماظؿـنيمدطقرة"أمعؼولمسـ"ماظشروق"ماظعالمابقم‣ؿقدمزلرلمادمظزعقؾوا

 :ماظلوخرةمياظؽؿوبمرجىمأدمجوئزةم-5
موأوقزمحىأمشونبعـقانم"مسمدوخرمعؼولمسـ"ماظققدػمروز"معدلوكماظلقدمعدلوكم‣ؿدمعوغلأمظزعقؾيا

 ."تلؿؿرمالزمماظـقرة

 :ماالضؿصوديمظؾؿؼولمدـؾؾمدعقدمجوئزةم-6
 .م"غؾدأمأؼـمعـ"معؼولمسـ"ماشلاللمدار"م"اٌصقر"ماظصغرلم‣ؿدماظدؼـمدعدمرورقمظزعقؾا

 :مقؽياظؾمصقوصيمجوئزةم-7
ماالوظلماىوئزة ماالضؿصوديماالػرام"مسؾلماٌعطلمسؾدمصوحلمادمظزعقؾا: ..مماظـقؾ"معقضقعمسـ"
 ".اٌلؿقمماظـفر

ماظـوغقيماىوئزة ماظققدػمروز"ماظعطورمادمطوعؾمذقضلمادمظزعقؾام: مودؽونمسؿول"معقضقعمسـ"
 ."اظلقؾقؽومشؾورمبلؾىمظؾؿقتمععرضقن

 :ماظصقػلمداظعؿقممعفـوم•ديمجوئزةم-8
 ."معووسمعقؽلماسدام"مسؿقدمسـ"مماظقصد"مسـونمادم‣ؿدمسؾقدمعصطػلمظزعقؾام:ماألوظلماىوئزة

مسؿقدمسـمعمدليمأخؾورماظققمم"م"مدوسيمخرآم•ؾي"مبدؼرم‣ؿدمزةمخوظدممظزعقؾ:مااظـوغقيماىوئزة
 م"حقوتـوم..مماظؾؼقي"

 :مماظشفقدمجوئزةم-9

مداسشمدوظيمحدودم‡ذلقماظققمماٌصريم"عقضقعمسـ"ماظققمماٌصري"ملقداظماظػؿوحمسؾدماظلقدماظزعقؾ
 "ودقرؼوماظعراقم

 :ماظصقػلمظؾردؿمطـعونمعـرلمجوئزةم-10
ممسؿورهماظغينمسؾدم‣ؿدمعونأمظزعقؾيا ماٌلوء" مبعدم–ماظؾصريمذؽريم–ماظصػعيم"سؿولأم•ؿؾمسـ"

 ".مواناألمصقات

 :ماظشرضوويمسقللم‣ؿدمجوئزةم-11
مغوأمطؿوبفوم"مظؾلالممغقبؾ"مـبمصوئزةمصغر"مأمعقضقعمسـ"ماظؿقرؼر"ممسؾقيم‣ؿقدمػشومم‣ؿدمظزعقؾا

 .روظؾونمحوربًمػؽذامعالعال
ماٌشرفماظعوممسؾلماٌلوبؼيم

 زلَ٘ظ مبٍو
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 مٞف ّؽفغ اىظيٌ ػِ فيكٓني :
ماظ مواًورجودسًمىـي مإمشؽقنماظعربقي ماؼضو ماالثـنيمقي مؼقم ماضوعؿفو غقصؿدلمهًمسـقانم"مم16غدوة

طقػمغرصlماظظؾؿمسـمذعىمصؾلDنيم"مذور„مصكماظـدوةم�ؾيمعـماظؾور“ؼـمصكما:ؿؿlماٌدغلمصكم
عؼدعؿفؿماظدطؿقرةمظقؾلمدقؼػموخوظدمسؾكمو‣ؿدمسصؿًمدقػماظدوظيمو‣ؿدمسقادمعـمذؾوبماظـقرةم

ما مسـ ماظدصوع مامجوغىمعمدلي مسؾدم، ماظؽوتىماظصقػلم‣ؿد موحقاراتفو ماظـدوة مادار ٌظؾقعنيم..
مقما:ؾfماظؼقعلم)ؼق‚ماالغلونم.اظؼدوسمسض

معؼررماظؾفـيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 زبمت ؾمؽٝب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 جلْخ اىؼالقبد اخلبؼخٞخ
متصقرمسؿ مبعددمعـماألغشطيمذاتماظدالظيمصكمإرور ماظشؽقنماظعربقي ؾماظؾفـيماظذىمؼرطزمحقلمسدةمضوعًمىـي

‣وورمصكمغطوقماظدوائرماجملؾقيمواظعربقيمواظدوظقيم..مطؿوموضعًماظؾفـيمصكماسؿؾورػومأػؿقيمأنمتؽقنمشلومسالضوتم
معلؿؿرةمععماظصقػقنيماظعوعؾنيمبوًورجمتلدقلًومسؾكمأنمغؼوبيماظصقػقنيمػلمعرطزمسؿؾماظؾفـيموغؼطيماغطالضفوم..

ماجمل معـ ماظؾفـي مسؿؾ ماظصقػقيموميؿد ماٌراطز معع ماظؿقاصؾ مخالل معـ مواظعوٌل ماظعربل ماٌلؿقؼني مإ ؾقي
مودػوراتماظدولماظؽدليم..

وظؿقثقؼماظصؾيمبنيماظـؼوبيمواظصقػقنيماظعربمادؿضوصًماظؾفـيماحؿػوظقيماهودماظصقػقنيماظعربمبنرالقمتؼرؼرم
%موػقمؼقممسقدماظصقوصيماظعربقيم$م،موذظؽمم2015عوؼقمم6ؼقمماألربعوءمم2014ايرؼوتماظصقػقيمبوظقرـماظعربلمظعومم

مبؾينمغؼوبيماظصقػقنيموػلماٌرةماالوظلماظؿكمتلؿضقػمصقفوماظـؼوبيمػذاماالحؿػولماٌؿؿقزماظذىمذفدهم…ؾيمعـم
طؾورماظصقػقنيماظعربموغؼؾوءماظصقوصيماظعربقيم..مطؿومتقاصؾًماظؾفـيمععماظصقػقنيماٌكؿصنيمبوظشؽقنماًورجقيم

تلفقؾمعفوعفؿمصكماظؿقاصؾمععماٌلؽقظنيمبوٌؽوتىماالسالعقيماٌصرؼيمبوًورجمواٌلؽقظنيمسـمموسؿؾًمسؾك
بؿقصرلمم2015عممتراتماظؼؿيماالصرؼؼقيمطؿومحدثمصكمعممترماظؼؿيماظذىمادؿضوصؿفمجـقبماصرؼؼقومصكمذفرمؼقغققم

اٌممتراتمؾقعوتماٌفؿيمسـمععؾقعوتمادودقيمسـمحفزماظػـودقموادؿكراجماظؾطوضوتماظصقػقيموشرلػومعـماٌع
موعقضقسوتفوماالدودقيم.

 ازٞبء غمؽٛ اىْنجخ : 
م مسؾكمإسالنمم67وضوعًمىـيماظشؽقنماظعربقيمواًورجقيمبنضوعيمغدوةمخوصيمسـمغؽؾيمصؾلطنيممبـودؾيمعرور سوعًو

مصؾلطنيماظيتماشؿصؾقػ ماألطدلمعـمأراضلمدوظي مسؾكماىزء ماظصفققغقي مإدرائقؾماظعـصرؼي مدوظي ممبلوسدةمضقوم و
األدوتذةمسؾدماظؼودرمؼودنيمم2015عوؼقمم25اظغربمواإلعدلاظقيماظعوٌقيم..موذوركمصكماظـدوةماظؿكمجرتمؼقمماألربعوءم

اظؽوتىمواٌمرخماظػؾلطقينمورؾعًمرعقحماظؽوتىمواجملؾؾماظلقودلمواظدطؿقرم‣ؿدمصراجمابقماظـقرم..موأدارم
مماظـدوةماألدؿوذمواظؽوتىماظصقػلمخوظدمؼقدػم..

 خْبٝخ اىكيٓخ :

مهًمسـقانم:م"مجـوؼيماظلؾطيم"م..م2015أطؿقبرمم17طؿومضوعًماظؾفـيمبؿـظقؿمغدوةمؼقمماظلؾًماٌقاصؼم
ادؿضوصًماظؾفـيماظقصدماإلسالعلماظعراضلماٌشوركمصكمعقغدؼولماإلذاسيمواظؿؾػزؼقن،موهدثمصقفومحقدرم

اظعالضوتمواإلسالممصكمإذاسيماظؾالدماظعراضقيممغوصرمذفوبمسضقماهودماإلذاسوتمواظؿؾػزؼقنماظعربقيموعدؼر
مادارتماظـدوةم ماظؾالد ماذاسي مسوم موعدؼر م" ماظلؾطي مجـوؼي واٌكرجماظعراضلمحقدرم‣ؿدم․رجمصقؾؿم"

م.اظؽوتؾيماظصقػقيمبوألػرامماالدؿوذةماظدطؿقرةمدوعقيمابقماظـصرم
م
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 مٞف ّؽفغ اىظيٌ ػِ فيكٓني :
ماظ مواًورجودسًمىـي مإمشؽقنماظعربقي ماؼضو ماالثـنيمقي مؼقم ماضوعؿفو غقصؿدلمهًمسـقانم"مم16غدوة

طقػمغرصlماظظؾؿمسـمذعىمصؾلDنيم"مذور„مصكماظـدوةم�ؾيمعـماظؾور“ؼـمصكما:ؿؿlماٌدغلمصكم
عؼدعؿفؿماظدطؿقرةمظقؾلمدقؼػموخوظدمسؾكمو‣ؿدمسصؿًمدقػماظدوظيمو‣ؿدمسقادمعـمذؾوبماظـقرةم

ما مسـ ماظدصوع مامجوغىمعمدلي مسؾدم، ماظؽوتىماظصقػلم‣ؿد موحقاراتفو ماظـدوة مادار ٌظؾقعنيم..
مقما:ؾfماظؼقعلم)ؼق‚ماالغلونم.اظؼدوسمسض

معؼررماظؾفـيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 زبمت ؾمؽٝب
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م
م-ثوظـ′و:مم•ولماًدعوتم:

مبعضمممم مسؾك مظؾقصقل محـقٌ م„فد ماظؾفـي مدعً ماًدعوت، موخصكصي ماظراػـ ماظقاضع مزؾ 
معـمتؼدؼؿمسروضماًدعوتم ما:ولم9ؽـًماظؾفـي مومػذا ماظصقػقنيموأدرػؿ، مظؾزعالء اٌكػضي

مذرطيتم معـ مخصقص′و مممقزة، موبلرضوم م م"اظؾوضوت" مبـظوم ماجملؿقل، ماشلوتػ مخطقط مسؾك ․ػضي
مذرطيم معـ ماٌـزظل" م"اإلغذلغً مخدعي مسؾك م․ػضي مسروض مسدة موطذظؽ مو"عقبقـقؾ"، "صقداصقن"

"LINKDSLظيتمأسؾـًمسـفوماظؾفـيممحقـفو،موالمتزالمدورؼيمحؿكماظققم،مومتمصقفوم"،موػلماظعروضما
م#$،مإضوصيمإمتؼدؼؿم"اظراوتر"م•وغ′و.25‡ػقضمدعرمتؼدؼؿماًدعيمبـلؾيمتصؾمإم%

واظؾفـيمإذمتشؽرمطؾمعـمضدممجفد′امإلنوحمسؿؾفو،مدقاءمعـماظزعالءماظصقػقنيمأومعقزػلماظـؼوبيمممم
قؾمسؿؾماظؾفـي،مصنغفومترحىمبؽؾمجفدمأومعؼذلحمؼ‰ضقػمخدعيمجدؼدةمإماظزعالءماظذؼـمؼؼقعقنمبؿلف

مأسضوءماظـؼوبي.

 مبؼً زلَ٘ظ 

 
 
 

 

 اىزطّٓٞ ٗادلزبثؼخجلْخ 
م...ماظزعقالتمواظزعالءماألسزاء

ؿكطقطمواٌؿوبعي"،ماظيتممتمادؿقداثفومبؼرارمعـم•ؾسماظـؼوبي،مسؼىماالغؿكوبوتمترطزمغشوطم"ىـيماظممم
م م%عورس مهًم2015اٌوضقي ماٌـضقؼي ماٌؿكصصي مواظروابط ماظشعى مبعؿؾ مؼؿعؾؼ معو مطؾ معؿوبعي مسؾك ،$

عظؾيماظـؼوبي،موطذظؽمايصقلمسؾكمبعضماًدعوتماٌكػضيمظؾزعالءماظصقػقني،مإضوصيمإمعؿوبعيمأيم
مآخر مممعؾػ مظؾـؼوبي ماظؾقري" م"اظـودي معشروع معؿوبعي معـؾ ماظؾفـي، مإ ماظـؼوبي م•ؾس ؼلـده

ماإلدؽـدرؼي.مممم
م-أوًظو:ماظشعىمواظروابطم:

ماظـؼوبي،مممم م معلفؾي مورابطي مذعؾي مطؾ معقضػ معراجعي ممت مواظروابط، ماظشعى مسؿؾ معؿوبعي م•ول 
ـفومصؼطمػلماظيتممتورسمغشوًرومصعؾق′ومؼلؿػقدم$،موعـمػذاماظعددماظؽؾرلمتؾنيمأنمثالثيمع12وسددػوم‥قم%

موذعؾيم مذؾوغي، م‣ؿد ماظزعقؾ محوظق′و موؼرأدفو ماظرؼوضقني" م"اجملررؼـ مرابطي موػل: مأسضوؤػو، عـف
"اٌصقرؼـماظصقػقني"موؼرأدفوماظزعقؾمأدمذقوتي،موذعؾيم"‣رريماالتصوالت"موترأدفومحوظق′وماظزعقؾيم

مٌقوءمسؾدايؿقد.
ماظرواممم مبوضل م‧ر مأعو ممل موأشؾؾفو مؼذطر، مغشوط مأي ممتورس متؽود مصال ماظـؼوبي، م ماٌلفؾي مواظشعى بط

اغؿكوبوتمداخؾقيمٌؽؿؾفوماظؿـػقذيمعـذمدـقاتمسدة،معـؾمرابطيماجملررؼـماظدلٌوغقنيماظيتمطوغًمآخرم
م% مسوم م مأجرتفو مم2007اغؿكوبوت مواظروابط ماظشعى مىؿقع ماىدؼدة ماظعضقؼي مبوب مصؿح متؼرر مظذا .$

مرابطي،م مأو مذعؾي مطؾ م مايوظقي ماظعضقؼي مطشقف موهدؼٌ معراجعي معع ماظؼودعي، ماألؼوم مخالل اظـؼوبي،
م    يذفمطؾمعـمملمؼعدمظفمسالضيمبؿكصصفوموإضوصيماألسضوءماىدد.

مممممممم-ثوغق′و:معشروعماظـودىماظؾقرىم:
مممم مظؾـؼوبي ماظؾقري" م"اظـودي معشروع مواجفً ماظيت ماظصعقبوت معـ ماظرشؿ مواظذيممسؾك اإلدؽـدرؼي،

موتعطؾم ماظلوحؾقي، مبوجملوصظي ماظـقادي معـطؼي م معؾوذرة ماظؾقر مسؾك مأرض مضطعي ماظدوظي مظف خصصً
متـػقذم م مظؾؾدء ماألرض مسؾك معؾؿقدي مخطقات ما‡وذ مإ ماظؾفـي مدعً مصؼد مسؼقد، مسدة معـذ تـػقذه

مممد ماظدطؿقر ماظعوٌل ماالدؿشوري ماٌفـدس معع ماتصوالت ممتً موبوظػعؾ مظقؿقماٌشروع، مزة وح
إسدادم․ططمسوممظؾؿشروع،مواتػؼمد.مزةمععماظلقدماظـؼقىمسؾكمزؼورةمأرضماظـوديمسؾكمطقرغقشم
اإلدؽـدرؼيمٌعوؼـؿفومسؾكماظطؾقعي،موػقمعوممتمبوظػعؾمعـذمسدةمأذفر،مواغؿفكمعؽؿىم"زةموعشورطقه"م

م ماظلؾؾ مأصضؾ مسـ ماظؾقٌ محوظق′و موجوري ماظـودي، مٌشروع م․طط مإسداد مظقؿققلمعـ مبـوئف، ظؿؿقؼؾ
مبعقدماٌـولمإمواضعمعؾؿقسمسؾكماألرض،ممأضربموضًمممؽـمومبفردم اٌشروعماظذيمزؾمحؾؿ′و

مايصقلمسؾكمسرضمجقدمظؿؿقؼؾمإغشوءماظـودي.
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م
م-ثوظـ′و:مم•ولماًدعوتم:

مبعضمممم مسؾك مظؾقصقل محـقٌ م„فد ماظؾفـي مدعً ماًدعوت، موخصكصي ماظراػـ ماظقاضع مزؾ 
معـمتؼدؼؿمسروضماًدعوتم ما:ولم9ؽـًماظؾفـي مومػذا ماظصقػقنيموأدرػؿ، مظؾزعالء اٌكػضي

مذرطيتم معـ مخصقص′و مممقزة، موبلرضوم م م"اظؾوضوت" مبـظوم ماجملؿقل، ماشلوتػ مخطقط مسؾك ․ػضي
مذرطيم معـ ماٌـزظل" م"اإلغذلغً مخدعي مسؾك م․ػضي مسروض مسدة موطذظؽ مو"عقبقـقؾ"، "صقداصقن"

"LINKDSLظيتمأسؾـًمسـفوماظؾفـيممحقـفو،موالمتزالمدورؼيمحؿكماظققم،مومتمصقفوم"،موػلماظعروضما
م#$،مإضوصيمإمتؼدؼؿم"اظراوتر"م•وغ′و.25‡ػقضمدعرمتؼدؼؿماًدعيمبـلؾيمتصؾمإم%

واظؾفـيمإذمتشؽرمطؾمعـمضدممجفد′امإلنوحمسؿؾفو،مدقاءمعـماظزعالءماظصقػقنيمأومعقزػلماظـؼوبيمممم
قؾمسؿؾماظؾفـي،مصنغفومترحىمبؽؾمجفدمأومعؼذلحمؼ‰ضقػمخدعيمجدؼدةمإماظزعالءماظذؼـمؼؼقعقنمبؿلف

مأسضوءماظـؼوبي.

 مبؼً زلَ٘ظ 
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موضدمرعضونمذفرمخالل االخؿؾورات وأجرؼً 2015مسوممصكماظؽرؼؿمنآاظؼرممبلوبؼيماظؾفـيمضوعًموضد •
مصكمصقفومونحماٌلوبؼيمصكماٌؿلوبؼنيمالخؿؾورماظؽرؼؿ اظؼرأن حوصظكمعـ األسضوء بوظلودةمادؿعوغً
مغصػموػقمصرد$م 25 %ممسددماظـوغكماٌلؿقىمصكمونحمطوعالماظؼرانمعـ أصراد $ 16 %ماألوظعدد اٌلؿقى
ممسددماظـوظٌماٌلؿقىمصكمونح اظؼران مم%53 مءازجأمـعمنأرؼظامؿؼرؽظا مقؼتو يـفؾظامليموػقمصرد$
ميػالتمواإلسدادمايؽقعقيمواٌصوحلماظؾـقكمصكماظصقػقنيماظلودةمأبـوءمبؿدرؼىم2016مسوممخالل
 .أخرى

مياظعظقؿماظـؼوبيمػذهمخرلمعوصقفمإمقعًوماهللمصؼـوو 
 

 عؼررماظؾفـيم                  
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 جلْخ رَْٞخ ادل٘اؼظ
مصوتاٌصرومٌؼوبؾيماظـؼوبيمعقاردمزؼودةمػقمؼشغؾـكمعوموطؾ اظؾفـي تقظقًموسـدعوم2015مبرؼؾإمذفرمعـذ

معـفوماٌقارد ظزؼودة تؿؾعمانم‧ىماظؿكماظؾداؼيمغؼطيمسـ م‟ـًمذظؽمضقءموسؾكمواٌعوذوتماالدودقي
 اظؿو :-ماظـققمسؾكموطوغًم2016مسوممخالل دقؿؿ عوموعـفو 2015مسوممخاللمانورةممتمعو
م248مؼقؿيبماألػراممعمدليمبندارتفومواٌػقضمظؾـؼوبيماٌؿؾقطيماظصقػمبقع أطشوك ا‧ورت هصقؾ •
ماٌدؼقغقيمبوضكمظؿقصقؾمعومغظومماتؾوعمسؾكمبوٌمدليماٌلؽقظنيمععماالتػوقمومتمجـقفمظػأ

ماجملؾقيماظؿـؿقيموزؼرماظلقد مععماظؾؼوءممتمطؿوموجـقفم488مومواظػم362موبؾغًمدـقاتمعـذماٌذلاطؿي
$م10%ممسددمسؾلمصقلايموطذظؽماظـؼوبيمظصوحلمبوجملوصظوتمطشؽم2000مسددماغشوءمسؾكمععفمواالتػوق
  . ضقؼومدخالمدقدرموذظؽ..مماظـؼوبيمظصوحلمإؼرادتفومظؿؽقن ‣وصظيمبؽؾمعضقؽيماسالغقيمظقحوت

م1 اإلسالغوت غلؾيمهصقؾ عـمعلؿقؼوتفومعـمطؾرلامجزءاماظـؼوبيمتلؿعقدمعرةموألول • ماىرائدمعـ#
محؿك 2005 سوممعـذمعذلاطؿيمجـقفمإظػم87مومعالؼنيم3معؾؾغمبوو توخرلمشراعوتمعؿضـي اٌكؿؾػي
مهصقؾفومؼؿؿماجؾيمذقؽوتمواظؾوضكمجـقفمإظػم634مومعؾققنمعؾؾغمعـفومهصقؾيممتموعوم2015مايو اظعوم
مبوضكمهصقؾمصكمجفدىمضصورىمدوبذلماهللمذوءموان 2016مسوممخاللمادؿقؼوضفومتورؼخمصك

 .مجـقفمنيعالؼم6معـمؼؼربمعومبؾغًمواظؿكماظؼودمماظعوممخاللماسالغوت#م1مغلؾيمعـماٌدؼقغقوت

مظؿقصقؾم1996مظلـيم96مرضؿماظصقػقيماظؿؿغيمضوغقنمتػعقؾمسؾكم2016مسوممخاللماظعؿؾمدقؿؿ •
 . اٌكؿؾػيمواىرائدماٌمدلوتماووةماظـؼوبيمعلؿقؼوت

معؾـك داخؾ اٌقجقدةماٌغؾؼيماألدواراظـالثي عـماظؼصقىماالدؿػودة سؾك2016مسوممخالل اظعؿؾ •
 . اظـالثيماألدوارمصكمعػوجكتمػـوكمدؿؽقنم2016مسوممخاللوماظـؼوبي

مععماٌؾدئكماالتػوقمومتماظـؼوبيممبدخؾماٌقجقدماىؿعقيمعؼرمتوجرلمسؾكم2016مسوممخاللماظعؿؾ •
  . ظؾصقػقنيماظؾـؽمعـمػوئؾيماعؿقوزاتمػـوكمودؿؽقنمحوظقوماٌػووضوتمووري  CIB بـؽ

ماظؾقحوتموضعموطذظؽماظـؼوبيمعؼرمدطحمظؿلقؼؼمإسالغقيميوطوظمعـماطـرمععمعػووضوتمطذظؽموري •
مظؾـؼوبيمضقؼومدخالمدقدرمذظؽممنوحـومحوظيمومبوإلدؽـدرؼيماظـؼوبيمبلرضماإلسالغقي موريم•.
ماظصقػقنيمغوديمإلغشوءمدـقاتم01مٌدةمذراطيممععمظؾدخقلمذرطيمعـماطـرمععمحوظقومعػووضوت

  . ادؿـؿوريمبـظوممبوإلدؽـدرؼي

ماظـؼوبيمضوسوتمال‧ورماىقدماظؿلقؼؼمررؼؼ سـماظـؼوبيمعقاردمزؼودة سؾك2016مسوممخالل اظعؿؾ •
م اإل‧ورات عـمضدرماطدلمسؾكمظؾقصقل مظصوحلمطوغًماظيتماظدؼقنمطؾمادؼوط2015مسوممخاللممتم•.
مدؼوطإمسؾلماالتػوقمومتمبوظػعؾمجـقفماظػم50معؾؾغمإدؼوطمومت..ممجـقفماظػم80ممبؾؾغمصقداصقنمذرطي
   ايو .ماظعوممخاللمجـقفماظػم30ماٌدؼقغقيمبوضل
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موضدمرعضونمذفرمخالل االخؿؾورات وأجرؼً 2015مسوممصكماظؽرؼؿمنآاظؼرممبلوبؼيماظؾفـيمضوعًموضد •
مصكمصقفومونحماٌلوبؼيمصكماٌؿلوبؼنيمالخؿؾورماظؽرؼؿ اظؼرأن حوصظكمعـ األسضوء بوظلودةمادؿعوغً
مغصػموػقمصرد$م 25 %ممسددماظـوغكماٌلؿقىمصكمونحمطوعالماظؼرانمعـ أصراد $ 16 %ماألوظعدد اٌلؿقى
ممسددماظـوظٌماٌلؿقىمصكمونح اظؼران مم%53 مءازجأمـعمنأرؼظامؿؼرؽظا مقؼتو يـفؾظامليموػقمصرد$
ميػالتمواإلسدادمايؽقعقيمواٌصوحلماظؾـقكمصكماظصقػقنيماظلودةمأبـوءمبؿدرؼىم2016مسوممخالل
 .أخرى
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 أقؽٌٕ ٗ ٍهؽٗع ػالج اىًسفٞني
مزعقالتم...موماظزعالءاظ

مؼؿقم مو مأدرػؿ مو ماظصقػقني ماظزعالء مبني ماظؿؽوصؾ مسؾك متؼقم ماظيت ماٌشروسوت معـ ماظعالج عشروع
اٌشروعماظؼقوممبدورمصعولمومحققيممسالجماظزعالءموماظعؿؾمسؾكمدراديموتـػقذماألصؽورمواٌؼذلحوتم

م-:ماىدؼدةماظيتمتعقدمبوظػوئدةمسؾكماٌشذلطنيموعـمأػؿماالنوزات
مسؾكم  .1 ماٌشروعمعـمانوزاتم.. معـمسؿر ماٌـؼضقي مخاللماٌرحؾي ممتماظؿقصؾمإظقف ايػوزمسؾكمعو

دؾقؾماٌـولمإضوصيمسددماطدلمعـماٌلؿشػقوتمواٌعوعؾمواألرؾوءماىددمعقزسنيمجغراصقومبوجملوصظوتم
ماظيتمؼؿقاجدمبفوماظصقػققنمومأدرػؿم.

مبوظـؼ  .2 ماظطؾقي متشغقؾماظعقودة مأؼوممادؿؿرار مسؾكمعدار ماظزعالء معـ مظؾؽشػمسؾكمايوالتماٌرضقي وبي
ماألدؾقعمعوسداماًؿقسموماىؿعيم.

متؽـماٌشروعمعـمتدبرلمعقاردمعوظقيمعـمخورجمعقزاغقيماظـؼوبيمظؿغطقيمإجراءماظؽشػماظطيبمظدىم  .3
ماظػققصوتمط مإجراء متقماٌشروع مطؿو محلـكمدالعي مد/ ماٌؿكصصنيموػق ماظؽؾد مأدؿوذة وعؾيماحد

مصرلوس معـ مؼعوغقن ماظذؼـ ماظلقصوظدىم (C)  ظؾزعالء ماىدؼد مظؾعؼور ماٌصـعي ماظشرطوت م․ورؾي ومت
ظؾقصقلمسؾكمسروضمأدعورممتمسرضفومسؾكمىـيمعؿكصصيمظؿقدؼدمأصضؾمعـؿٍمودعرمظؾعؼورم،مومتمتقصرلم

ظزعالءماظذؼـم#مسـماظلعراظرزللمظفم،مومتمسالجمقعما40اظدواءمعـماحديماظشرطوتمبلعرمؼؼؾمبـلؾيم
تؼدعقامظؾؿشروعموممتمإجراءمتػووضمعرحؾلمظؿكػقضماألدعورمأطـرمعـمعرةم.موػـوكمطؿقوتمعقجقدةمعـم
سؼورم"دقصوظدى"بوالضوصيماظلمسؼورم"داطالغزا"مواظذيمؼعطلمغؿوئٍمعرتػعيمظؾشػوءمدونماثورمجوغؾقيموظدؼـوم

مجدؼدمعـماظزعالء. سددمعـماظعؾقاتمتؽػلمظعالجمسددم
علؿشػكمسؾكمعلؿقىماىؿفقرؼيمم29اٌلؿشػقوتماظعلؽرؼيموسددػوممقعضؾماهللماظؿعوضدمععممتمبػ  .4

مممومؼقصرماًدعيمظؾزعالءمماظؼوػرةموماألضوظقؿموػكمتؿؿقزمبؿؼدؼؿماًدعوتماظطؾقيماىقدةم.
إدخولمخدعيماظؽشػماٌؾؽرمسـماإلعراضماًطرلةمبؿقدؼدمرؾقىماظـؼوبيم•ؿقسيمعـماظػققصوتم  .5
مطؾقبيمٌـمؼرشىمعـماظزعالءم.اٌ
حػوزماٌشروعمسؾكمتقصرلمضوسدةمبقوغوتمتؿقحمظؾزعقؾمأوماظزعقؾيمحرؼيماالخؿقورمبنيماظؾدائؾماٌكؿؾػيم  .6

مدقاءمصقؿومؼؿعؾؼمبوألرؾوءمأوماٌلؿشػقوتموععوعؾماظؿقوظقؾموعراطزماألذعيم.
ما  .7 ماظطؾقي مظؾففوت ماىغرا ماظـطوق متقدقع مسؾك ماٌشروع مععظؿمؼعؿؾ مظقشؿؾ م; مععفو ٌؿعوضد

اجملوصظوتم،مبومؼؿقحمظؽؾمعشذلكمتؾؼكماًدعيماظعالجقيمظـػلفمأومألدرتفمداخؾم‣وصظؿفمعـمدونمتؽؾدم
مدمحلىمرشؾيماظزعالءمماألضوظقؿمعشؼيماالغؿؼولمإماظؼوػرةم.موصؿحماظؾوبمأعوممأيمجفوتمجدؼدةمظؾؿعوض
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ماألرؾوء  .8 معـ م…ؾي ماخؿقور مسؾك ماٌشروع متـقعممحرص مسؾك محرص مطؿو م، مبوظؽػوءة مشلؿ اٌشفقد
ماٌمدلوتماظعالجقيماٌشورطيمصقفم.

ماالدؿوذمضقوءمرذقانمغؼقىماظصقػقنيماظلوبؼمسؾلمجفقدهمم  .9 ماتؼدممبوظشؽرماظلماظزعالءم، واخرلا
معلوغدتفم مسؾل ما:ؾfماظلوبؼ مؼقغfمسضق مػشوم مواظزعقؾ موحيتماالن ما)ققي ماٌشروع مػذا دسؿ

م.م طؿوماذؽرماظعوعؾنيمبوٌشروعماظذؼـمتضوصرتمجفقدػؿمععلمحيتممتمهؼقؼمتطقؼرمغقسلظؾؿشروعم.م
مصقؿومؼؾلمبقونمبؼقؿيمعومؼدصعفماظعضقمسـدماظؽشػمظدىماألرؾوءمماظعقوداتماًوصيم.        -
م

 5102قَٞخ اىنهف ثبىؼٞبظاد اخلبيخ جلَٞغ اىزطًًبد ىؼبً 

معلوػؿيماٌشروعمقمعوؼدصعفماظعضماالوماظدرجيماظعؾؿقيم

مجـقفًوم15مجـقفوم′م60مجـقفًوم75ماألدؿوذم/ماالدؿشوريماألولم

مجـقفًوم15مجـقفًوم45مجـقفًوم60مجمم–األدؿوذماٌلوسدم/مادؿشوريمبم

مجـقفًوم15مجـقفًوم35مجـقفًوم50ماٌدرسم/ماخصوئلم/مادؿشوريمثوظٌم

 

 5102قؽٌٕ يف ػبً أقَٞخ االنرتاك ىألػُبء ٗ 

ماظقاظدأوماظقاظدةمماالبـمأوماالبـيمماظزوجيأوماظزوجمماظعضقماألصؾلماألصؾلممدـماظعضق

م135م65م75م65م30اضؾمعـم

م145م70م80م70مدـيم35حؿكمم30صققم

م155م75م85م75مدـيمم40حؿكمم35صققم

م165م80م90م80مدـيم45حؿكمم40صققم

م175م85م95م85مدـيمم50حؿكمم45صققم

م185م100م120م100مدـيم55حؿكمم50صققم
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اله األػ٘اً اجلعٗه اىزبيل َٝ٘ر أػعاظ اىكبظح اىًسفٞني ٗ أقؽٌٕ ادلهرتمني ثبدلهؽٗع ض

 -اىثالثخ األضريح :

محؿكمطؿوبيماظؿؼرؼرم2016محؿكمطؿوبيماظؿؼرؼرم2015م2014ماظلـي

م6161م6058م5556مسددماألسضوء

م13026م12797م11949مسددماألسضوءمعـماألدر

م19187م18855م17505ماومسددماٌشذلطنيمم

 (5102- 5107-5107ادلهرتمُ٘ ٍِ األقؽ ضاله أػ٘اً ) 

ددماٌشذلطنيمعـمسماظلـي

ماإلبوءموماألعفوت

سددماٌشذلطنيمعـم

ماألبـوء

سددماٌشذلطنيمعـم

ماألزواج

م3240م6079م2629م2014

م3439م6589م2769مم2015

م3491م6652م2883محؿكمطؿوبيماظؿؼرؼرم2016

 
 
 

 

م200م110م130م110مدـيم60حؿكمم55صققم

م210م125م150م125مدـيمم60صققم

م175م115م90م90ماٌعوذوت

م175م115م100م-ماألرعؾم

مجمردؿمطورغقفماظقاحدم5جمردقممإدارؼيممومم25ؼضوفمسؾلماالذذلاكماألدرةممردقممإدارؼيم

( نبٍئ ّكجٔ اىؼُ٘ ٗ ا 01111احلع األقًٚ األقبقٜ )   دلهؽٗعخْٖٞب 

#م30ماظعضقمومأدرتف

مج3000

#م60ماظقاظدؼـ

مج6000

ماألصؾلم اظعضق

مععوذوت

#م20

مج2000

مهؿؾم غلؾي

ماٌشروع

#م70

مج7000

مهؿؾم غلؾي

ماٌشروع

#م40

مج4000

هؿؾممغلؾي

ماٌشروع

#م80

مج8000

 ٍغ ٍالزظخ

 %71% ٗ اىْقبثخ 71ٝكزثىن ٍِ غىل اى٘الظاد ٝزسَو اىؼُ٘ 
 خْٖٞب  ( 07111ٜ ) اىزنَٞيٗ مجبىل احلع األقًٚئ

#م30مدرتيمأاظعضقممو

مج4500

#م60ماظقاظدؼـم

مج9000

االصؾكمماظعضق

مععوذوت

#م20

مج3000

مهؿؾم غلؾي

ماٌشروع

#م70

مج10500

هؿؾممغلؾي

ماٌشروع

#م40

مج6000

هؿؾممغلؾي

ماٌشروعم

#م80

مج12000
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اله األػ٘اً اجلعٗه اىزبيل َٝ٘ر أػعاظ اىكبظح اىًسفٞني ٗ أقؽٌٕ ادلهرتمني ثبدلهؽٗع ض

 -اىثالثخ األضريح :

محؿكمطؿوبيماظؿؼرؼرم2016محؿكمطؿوبيماظؿؼرؼرم2015م2014ماظلـي

م6161م6058م5556مسددماألسضوء

م13026م12797م11949مسددماألسضوءمعـماألدر

م19187م18855م17505ماومسددماٌشذلطنيمم

 (5102- 5107-5107ادلهرتمُ٘ ٍِ األقؽ ضاله أػ٘اً ) 

ددماٌشذلطنيمعـمسماظلـي

ماإلبوءموماألعفوت

سددماٌشذلطنيمعـم

ماألبـوء

سددماٌشذلطنيمعـم

ماألزواج

م3240م6079م2629م2014

م3439م6589م2769مم2015

م3491م6652م2883محؿكمطؿوبيماظؿؼرؼرم2016
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م200م110م130م110مدـيم60حؿكمم55صققم

م210م125م150م125مدـيمم60صققم

م175م115م90م90ماٌعوذوت

م175م115م100م-ماألرعؾم

مجمردؿمطورغقفماظقاحدم5جمردقممإدارؼيممومم25ؼضوفمسؾلماالذذلاكماألدرةممردقممإدارؼيم

( نبٍئ ّكجٔ اىؼُ٘ ٗ ا 01111احلع األقًٚ األقبقٜ )   دلهؽٗعخْٖٞب 

#م30ماظعضقمومأدرتف

مج3000

#م60ماظقاظدؼـ

مج6000

ماألصؾلم اظعضق

مععوذوت

#م20

مج2000

مهؿؾم غلؾي

ماٌشروع

#م70

مج7000

مهؿؾم غلؾي

ماٌشروع

#م40

مج4000

هؿؾممغلؾي

ماٌشروع

#م80

مج8000

 ٍغ ٍالزظخ

 %71% ٗ اىْقبثخ 71ٝكزثىن ٍِ غىل اى٘الظاد ٝزسَو اىؼُ٘ 
 خْٖٞب  ( 07111ٜ ) اىزنَٞيٗ مجبىل احلع األقًٚئ

#م30مدرتيمأاظعضقممو

مج4500

#م60ماظقاظدؼـم

مج9000

االصؾكمماظعضق

مععوذوت

#م20

مج3000

مهؿؾم غلؾي

ماٌشروع

#م70

مج10500

هؿؾممغلؾي

ماٌشروع

#م40

مج6000

هؿؾممغلؾي

ماٌشروعم

#م80

مج12000

 

 



 

مخرأخري يٞعىٞخ اىْقبث ػبئع
تؼقمماظـؼوبفمبؿلجرلماظصقدظقفماٌقجقدهمبوٌؾـكمظقمولمسوئدماال‧ورمظصوحلمعشروعم

 مسقامماألخرله‧ورماظصقدظقفمخاللماألإلماظؿوظلماظعالجموؼقضحماىدو

 عائد جأجير صيدنية اننقابه انسنه
2007                      186,884.00  

2008                      196,228.00  

2009                      206,039.67  

2010                      216,341.50  

2011                      227,158.12  

2012                      238,515.50  

2013                      250,441.30  

2014                      262,963.30  

2015                      276,111.50  

  

 
 
 

 

  مَب ٝزُر ٍِ اجلعٗه اىزبيل زدٌ االقزفبظح ٍِ ادلهؽٗع ىيكبظح األػُبء ادلهرتمني
 -(  : 5107،  5107، 5103، 5105، 5100،  5101ػ٘اً ) ٗأقؽٌٕ ضاله أ

كْخ
اى

 

مني
هرت

ء ادل
ػُب

ظ األ
ػع

 

ٞني
ًسف

ؽ اى
 أق

ٍِ
ُبء 

األػ
عظ 

ػ
 

مجبيل
ئ

 

ُبء
األػ

 ٍِ
ٗع 

هؽ
ِ ادل

ٍ ِ
ٞعٝ

كزف
ظ ادل

ػع
 

ُبء
األػ

عظ 
ىل ػ

ِ ئ
ٞعٝ

كزف
خ ادل

كج
ّ

 

قؽ
ِ األ

ٍ ُ
ٞعٗ

كزف
ادل

 

 ِٝ
فٞع

كز
ٔ ادل

كج
ّ

 
قؽ

ظ األ
 ػع

ٍِ
 

عِٝ
زفٞ

دلك
عظ ا

يل ػ
مجب

ئ
 

ّك
عِٝ

زفٞ
دلك

عظ ا
يل ػ

مجب
جخ ئ

 

م#57.8م7803م#57.5م5244م#58.4م2559م13501م9122م4379م2010
م#52.2م7301م#49.6م4760م#57.8م2541م13979م9588م4391م2011
م#58.9م9211م#61.3م6615م#53.6م2646م15717م10786م4931م2012
م#58.35م10432م#66.95م7221م#57.5م3211م17879م12300م5579م2013
م#83.54م14441م#92.31م10852م#65.02م3614م17286م11728م5558 2014
م#64.50م12122م#م77م9852م#37.50م2270م18855م12797م6058م2015

 5107ٙ اىؿٍالء ادلهرتمني ثبدلهؽٗع ضاله ػبً أّزبئح اقزٓالع ؼ

ماظـلؾيماٌلؿقىمم

م#17مممؿوزم1

م#29مجقدمجدام2

م#36مجقدم3

م#15معؼؾقلم4

م#3مدهم5
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مخرأخري يٞعىٞخ اىْقبث ػبئع
تؼقمماظـؼوبفمبؿلجرلماظصقدظقفماٌقجقدهمبوٌؾـكمظقمولمسوئدماال‧ورمظصوحلمعشروعم

 مسقامماألخرله‧ورماظصقدظقفمخاللماألإلماظؿوظلماظعالجموؼقضحماىدو

 عائد جأجير صيدنية اننقابه انسنه
2007                      186,884.00  

2008                      196,228.00  

2009                      206,039.67  

2010                      216,341.50  

2011                      227,158.12  

2012                      238,515.50  

2013                      250,441.30  

2014                      262,963.30  

2015                      276,111.50  
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م
م
م

مٝؽاظاد ًٍٗؽٗفبد ٍهؽٗع اىؼالجئ
جـقفًوممحنيمبؾغًمم4675977.92عؾؾغًوموضدرهمم2015بؾغًماؼراداتمعشروعماظعالجمظعومم

مجـقفًومم56.9284006عؾؾغًوموضدرهم5102عصروصوتمعشروعماظعالجممغػسماظعومم
 .مخرلهسقامماألاٌشروعمخاللماألمعصروصوتؼراداتموإاىدولماظؿوظلمؼقضحم

 اظػوئض اظعفز اٌصروصوت اؼراداتمماظلـفم

2008 2357061 1856909  - 500152 

2009 2383256 1989521  - 393735 

2010 2628862.45 2698189.21 69326.76  - 

2011 2618099.57 3436653.27 818553.7  - 

2012 2715736.63 4525039.84 1809303.21  - 

2013 2883291.68 4320422.26 1437130.58  - 

2014 6967695.56 5661776.59 0 1305918.97 

2015 4675977.92 6004829.65 1328851.73 0 
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 ٝؽاظاد ٗادلًؽٗفبد ) زكبة اىؼالج ( زكبة اإل
 5107-05-30 ٗزىت 5107-0-0ػِ اىفرتٓ ٍِ 

 2014سومم ؼراداتاإل 2015سومم 2014سومم اٌصروصوت 2015سومم

5022269.70 
معصروصوت

 سالجم
 1455558.00 ردقمماذذلاكم 1869390.00 4628000.68

93548.75 
مادواتمطؿوبقفم
 وعطؾقسوت

 0.00 صقائدمودائعموبـقك   70375.00

3154.50 
معصروصوت

 بـؽقفم
1930.52 276111.50 

ما‧ورم
 اظصقدظقف

262963.30 

4304.24 
ماػالطوت

 اصقلمثوبؿفم
1485.00 181350.00 

ماسالغوتم
 طؿقىماظعالج

124398.00 

158000.00 
ماسوغوتمسالجقفم
 بؼرارم•ؾس

17900.00 185995.67 
مردقممادارؼفم

 %عشذلطنيموجفوتمرؾقف$
188246.26 

12392.00 
مبدلماغؿؼوالتم
 عؽوصلت

4750.00 12600.00 
مشراعوتمتلخرل

 اذذلاطوتم
18900.00 

709491.46 
معصروصوت

 دـقاتمدوبؼفم
937335.39 97280.00 

مطورغقفوت
 سالجقفمومطؿقىمسالجم

117630.00 

1669.00 
معصروصوتم
 عؿـقسف

 1500000.00 دسؿموزارهماالسالم 750000.00  

0.00 

معصروصوت
تعدؼؾمبرغوعٍمم

 اظعالج

 0.00 تدلسوت 3250.75  

 3300000.00 دسؿموزارةماٌوظقف 1300000.00      
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م
م
م

مٝؽاظاد ًٍٗؽٗفبد ٍهؽٗع اىؼالجئ
جـقفًوممحنيمبؾغًمم4675977.92عؾؾغًوموضدرهمم2015بؾغًماؼراداتمعشروعماظعالجمظعومم

مجـقفًومم56.9284006عؾؾغًوموضدرهم5102عصروصوتمعشروعماظعالجممغػسماظعومم
 .مخرلهسقامماألاٌشروعمخاللماألمعصروصوتؼراداتموإاىدولماظؿوظلمؼقضحم

 اظػوئض اظعفز اٌصروصوت اؼراداتمماظلـفم

2008 2357061 1856909  - 500152 

2009 2383256 1989521  - 393735 

2010 2628862.45 2698189.21 69326.76  - 

2011 2618099.57 3436653.27 818553.7  - 

2012 2715736.63 4525039.84 1809303.21  - 

2013 2883291.68 4320422.26 1437130.58  - 

2014 6967695.56 5661776.59 0 1305918.97 

2015 4675977.92 6004829.65 1328851.73 0 

     
   

     
     
     
     



 
 
 

 

0.00 
مغوتٍماظػذلهم
 %مصوئضم$

1305918.97 1328851.73 
مغوتٍماظػذلهم
 %سفزم$

  

 6004829.65 6967695.56 وظلماظعوماإل 6004829.65
موظلاإل
 اظعومم

6967695.56 

  
موظلمإ

 االؼراداتم
4675977.92 

    
موظلإ صؿم
 اٌصروصوتم

6004829.65 

  
مسفزمعرحؾم

 2015ظعومم
-1328851.73 

      
    

    

مم
اٌشرفمسؾكماٌشروعم

 أقبٍخ ظاٗٗظ
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 يْعٗ  اىزنبفو
وضـدمذـفدمسـوممممممغؼوبـيماظصـقػقنيممموػـقمعــمأػـؿماٌشـروسوتمممممماظؿودعمسشردخؾمصـدوقماظؿؽوصؾمسوعفم

تطقؼرًامظألداءموادؿؿرارمهدؼٌمضوسدةمبقوغوتماظصـدوقمطؿومرصضمادؿكداممأعقاظفمصكمددماظعفزمم2015
مم-اٌقجقدمبوظـؼوبيمهًمأىمعلؿكموعـمأػؿمأسؿولم•ؾسماإلدارةمعومؼؾكم:

كمقـعماظـزعالءمممرصضما:ؾسم&ووزماظالئقيما(وصيمبؿـظـقؿمصـكماظصــدوقموحـرصمسؾـكمتطؾقؼفـومسؾـممممممم
دونمادؿــوءمألحدمعفؿومطونمحفؿماظضغقطمطؿوممتلؽم•ؾسماإلدارةم‟ـزممبعـدمماظؿــوزلمأوماظؿلـوػؾممممم

مصكمهصقؾمأعقالماظصـدوق.
االشحراكات

ا…ػضمسددماٌؿلخرؼـمسـمددادماالذذلاطوتمبػضؾم․ورؾوتماظصـدوقمظؾزعالءمواالتصوالتماظشكصـقيمم
مسضوءماىؿعقيماظعؿقعقيم.اظؿكمأمثرتمادؿفوبوتمسدؼدةمعـمأ

أدــؿؿرمإغؿظــومماٌمدلــوتمواظصــقػمصــكمتقرؼــدماذــذلاطوتماظصـــدوقماظؿــكمؼــؿؿمهصــقؾفومعـــماظــزعالءممممم
اظصقػقنيموتقرؼدػومإمإدارةماظصـدوقموؼؼقممعقزػقماظصـدوقم„فدمدؤبمصكمعراجعيماظؽشـقفماظؿـكممم

م.مموتعدؼؾفوم.متردمعـماٌمدلوتمذفرؼًوموذظؽمإلطؿشوفماظؿغقرلمصكماظشرائحماظعؿرؼي
مشكهة دار انححرير

دأبًمعمدليمدارماظؿقرؼرمصكمتلخرلمإردـولماظشـقؽوتماٌؿعؾؼـيمبنذـذلاطوتمأسضـوءماظصــدوقماظؿـكمتؼـقمممممممممم
وحرصًومعـمإدارةماظصـدوقمسؾكمعصوحلمأسضـوءهمضـوممممم2015†صؿفومعـمراتؾفؿماظشفرىمعـذمذفرمدؾؿؿدلم

وءمبلىمشراعوتمتـؿٍمســمػـذاماظؿـلخرلمحقـٌمأنممممممبكورؾيماٌمدليمسدةمعراتمحؿكمالؼؿؿمهؿقؾماألسض
ماٌمدليمعؿلخرةمسـمددادمإذذلاطوتماظزعالءمأسضوءماظصـدوقماظؿكمضوعًم†صؿفومعـمرواتؾفؿم.مم

 مؤسسة دار انهالل  

الزاظًمعمدلـيمدارماشلـاللمعدؼقغـيمظؾصــدوقمبؼقؿـيماإلذـذلاطوتماظؿـكمضـدمضوعـًم†صـؿفومعــمعرتؾـوتممممممممممممم
موذظؽمبوظرشؿمعـم․ورؾيماٌمدليمسدةمعرات.م2002ومماظزعالءمأسضوءماظصـدوقمسـمس

انالئحة وفصم عشرات من انزمالءجطبيك

مواىفوزم ماٌوظقي مظؾرضوبي ماظعوعي ماشلقؽي ماألدودكمظؾصـدوقموسؾكمتؼورؼر ماظـظوم مسؾكمالئقي ماإلرالع بعد

مع ماإلذذلاطوتمأطـر ماظصـدوقماٌؿلخرؼـمسـمدداد م6ـماٌرطزىمظؾؿقودؾوتم†صقصمصصؾمأسضوء

ذفقرمضومماظصـدوقمبنصدارمضرارمبػصؾماألسضوءماٌؿلخرؼـمسـمددادمإذذلاطوتماظصـدوقمٌدةمتؿفووزم
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ــيمممممم15/11/2015سصــرمؼــقمم ــيماظعؿقعق ــزعالءمأسضــوءماىؿعق ــيمو‟ضــقرماظ ــيماظعؿقعق ــدأمإجؿؿــوعماىؿعق ب
ظؾصـــدوقمواألدــؿوذم/م قــكمضــالشمغؼقــىماظصــقػقنيمورئــقسماظصـــدوقم،األدــؿوذم/م‣ؿــدمســورفمعــدؼرمم

دؿوذم/مسؿروماظدردؼرمأعنيماظصـدوقم،األدؿوذم/م․ؿـورمذـعقىم،األدـؿوذةم/مذـقؿوءمعصـطػكمممممماظصـدوقم،األ
،األدـؿوذةم/معــروهمايــدادمأسضــوءم•ؾــسمإدارةماظصـــدوقمواألدــؿوذم/مــولمسؾــدماظــرحقؿمدــؽرترلمســومممم

ماظـؼوبيمواالدؿوذ/مإدالممخؾقؾمعـدوبمسـماشلقؽيماظعوعفمظؾرضوبفماٌوظقف.
م-ألسؿولم:وبدأماظـظرمصكمجدولما

م2014أدؿعرضماألدؿوذم/مسؿروماظدردؼرمأعنيماظصـدوقمايلوبوتماًؿوعقيمواٌقزاغقيماظعؿقعقـيمســمسـوممممم
 وضدممتمعقاصؼيماىؿعقيمسؾكمإسؿؿودػو.م2015واٌقازغيماظؿؼدؼرؼيمسـمسومم

 متمإسؿؿودمتعقنيمعراضىمايلوبوتماظذÈمضومما:ؾسمبوظؿعوضدمععف.

ؿؾمبطوضيمتصقؼًمسؾكماظدراديماإلطؿقارؼيمتقزعمععماظؾطوضيماإلغؿكوبقيمرؾؾًماىؿعقيماظعؿقعقيمبع -1
 ظؾؿصقؼًمسؾكماظدراديماإلطؿقارؼيماىدؼدة.

وميلعوًاميسولظامموتممكصملقنمدضقؼيمبدأتمسؿؾقيماإلدالءمبوظؿصقؼًموصؼًومظإلجراءات. -2
ممتمأشالقمبوبماإلدال -3 مغػسماظققم معلوء وملقنمدضقؼي ماظـوعـي ماظلوسي مبوألصقاتمرؾؼًوموصكممتوم ء

مظإلجراءاتمصكمػذاماظشلن.
 -صكمصرزماألصقاتمهًمإذرافمىـيمعؽقغيمعـم:ممتماظؾدء -4

 األدؿوذم/مولمسؾدماظرحقؿممممممممسضقماظؾفـيماظعؾقومظإلغؿكوبوتمودؽرترلمسومماظـؼوبي -5

 األدؿوذم/م‣ؿدمسورفممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرماظصـدوق -6

 دؼرممممممممممممممممممممممممممممأعنيماظصـدوقاألدؿوذم/مسؿروماظدر -7

 األدؿوذةم/مذقؿوءمعصطػكممممممممممممممممسضقم•ؾسمإدارةماظصـدوق -8

 األدؿوذةم/معروهمايدادمممممممممممممممممممسضقم•ؾسمإدارةماظصـدوق -9

م-وضدمادػرتماظـؿوئٍمسـماالتكم:
م$مسضقًامم262إومسددماظزعالءماظصقػقنيماظذؼـمأدظقامبوصقاتفؿم%ممم

م-وضدمأدػرتمغؿقفيمصرزماالصقاتمسؾكماظدراديماإلطؿقارؼيمسـماآلتكم:
م$مصقتًوم42إومسددماالصقاتماظؾورؾيمم%م
م$مصقتًوم220إومسددماألصقاتماظصقققيمم%م

 
 
 

 

مددادمم3 مسـ ماٌؿلخرؼـ ماالسضوء مصصؾ موػك ماألو ماٌرحؾي مبعد موذظؽ مثوغقي مطؿرحؾي دـقات

معـم ًومدـقاتمسؾكمأنمتلؿؽؿؾمإجراءاتمصصؾمبوضكماألسضوءماٌؿلخرؼـمتؾوس5اإلذذلاطوتمٌدةمأطـر

موذظؽمبعدمضقومماظصـدوقمبنردولمخطوبوتمظألسضوءماٌؿلخرؼـمسـمددادمإذذلاطوتماظصـدوقم.
انمهنةشيىخ

ممم ماظؿؽوصؾممسوم معلؿقؼلمصرفمعقزة ماألسضوء مأزلوء ماظصـدوقممبراجعي وضوعًمم2015ضوعًمإدارة
م م′ متؼدؼرا م مأسؿوشلؿ ممبؼور معلؿقؼوتفؿ مسؾك محصقشلؿ مإجراءات موتلفقؾ مبفؿ مظؾعؿؾمبوالتصول ظعطوئفؿ

موضدموصؾمإمدـماظلؿنيم م%60%اظصقػلموعلرلتفؿماٌفـقي موسددماٌلؿقؼنيمظؿعقؼضوتماظقصوه $م$11
معلؿقؼنيم%مسضقام$11واإلغلقوبم% مظعددم82بنومسدد ماظؿؽوصؾقي ماظصـدوقمبصرفماٌقزة مضوم $وضد

$مسضقا%ععوشم،وصوة،اغلقوبم%66$
مممرضوبقيإذودةم

ماشلقؽـيماظعوعـيمظؾرضوبـيماٌوظقـيممممسؾكماٌالحظـوتمواالدؿػلـوراتماظـيتمتضـؿـؿفومتؼـورؼرممممممضومما:ؾسمبوظردم
ــورؼرممممممم ــكماظؿؼ ــدمأردــؾم•ؾــسماإلدارةمردودام′مسؾ ــكمأسؿــولماظصـــدوقموض ــوغقنمسؾ اظــيتمتشــرفم‟ؽــؿماظؼ

مبـومتمعــمسؿـؾمصـكماظصــدوقمخوصـيمإػؿؿـومم•ؾـسماالدارةمبـوظردمسؾـكمممممممممممماشلقؽياٌذطقرةموضدماذودتم
.مردؾمعـفواظؿؼرؼرماٌ

انعمىميةةانجمعي

وصكممتومماظلوسيماظـوغقيمسصرًامبدأاظؿلفقؾميضقرماىؿعقيمم2015غقصؿدلمم15أغفمصكمؼقمماالحدماٌقاصؼم
اظعؿقعقيمظصـدوقمتؽوصؾماظصقػقنيممبؾـكمغؼوبيماظصقػقنيمبوظدورماظرابعمواظؿكممتماإلسالنمسـفومإلسؿؿـودمم

وإسؿؿـودماظدرادـيماإلطؿقارؼـيممممم2015واٌقازغيماظؿؼدؼرؼيمظعـومممم2014اٌقزاغقيماظعؿقعقيمظؾصـدوقمسـمسوم
اظؿكمأسـدػوماًـؾرلماإلطؿـقارىمواظؿـكمتلـؿفدفمزؼـودةماٌقـزةماظؿؽوصؾقـيمألسضـوءماظصــدوقمعؼوبـؾمزؼـودةممممممممممممم

سضــقمإلدــؿؽؿولمعــدةماظعضــقماظــذىمإغؿفــًمسضــقؼؿفمممم1اإلذــذلاطوتماظؿــكمؼــؿؿمدــدادػوموإغؿكــوبمســددمم
عــماألسضـوءماظـذؼـمشلـؿمحـؼممممممم1#+50اظـصوبماظؼوغقغكمظؾفؿعقـيماظعؿقعقـيمممبوظصـدوقموحقٌمملمؼؽؿؿؾم

مسضقممتمتلجقؾماإلجؿؿوعمٌدةمدوسيمرؾؼًومظإلسالنماٌلؾؼمصكمػذاماظشلن.م4250ايضقرموسددػؿ
سضقممموموووزماظعددماظؼوغقغكماظالزممظإلغعؼـودمعــمممم108وصكممتومماظلوسيماظـوظـيمسصرًامطونمسددمايضقرم

10ممممممممممػـصـظاوميــظوـظاميسوـلظامكـصومؾـضأموـؿفؼأمقودــصظامءوـضسأمددـسمـعم#لقنمسضقًاماومماالسضوءموػق
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ــيمممممم15/11/2015سصــرمؼــقمم ــيماظعؿقعق ــزعالءمأسضــوءماىؿعق ــيمو‟ضــقرماظ ــيماظعؿقعق ــدأمإجؿؿــوعماىؿعق ب
ظؾصـــدوقمواألدــؿوذم/م قــكمضــالشمغؼقــىماظصــقػقنيمورئــقسماظصـــدوقم،األدــؿوذم/م‣ؿــدمســورفمعــدؼرمم

دؿوذم/مسؿروماظدردؼرمأعنيماظصـدوقم،األدؿوذم/م․ؿـورمذـعقىم،األدـؿوذةم/مذـقؿوءمعصـطػكمممممماظصـدوقم،األ
،األدـؿوذةم/معــروهمايــدادمأسضــوءم•ؾــسمإدارةماظصـــدوقمواألدــؿوذم/مــولمسؾــدماظــرحقؿمدــؽرترلمســومممم

ماظـؼوبيمواالدؿوذ/مإدالممخؾقؾمعـدوبمسـماشلقؽيماظعوعفمظؾرضوبفماٌوظقف.
م-ألسؿولم:وبدأماظـظرمصكمجدولما

م2014أدؿعرضماألدؿوذم/مسؿروماظدردؼرمأعنيماظصـدوقمايلوبوتماًؿوعقيمواٌقزاغقيماظعؿقعقـيمســمسـوممممم
 وضدممتمعقاصؼيماىؿعقيمسؾكمإسؿؿودػو.م2015واٌقازغيماظؿؼدؼرؼيمسـمسومم

 متمإسؿؿودمتعقنيمعراضىمايلوبوتماظذÈمضومما:ؾسمبوظؿعوضدمععف.

ؿؾمبطوضيمتصقؼًمسؾكماظدراديماإلطؿقارؼيمتقزعمععماظؾطوضيماإلغؿكوبقيمرؾؾًماىؿعقيماظعؿقعقيمبع -1
 ظؾؿصقؼًمسؾكماظدراديماإلطؿقارؼيماىدؼدة.

وميلعوًاميسولظامموتممكصملقنمدضقؼيمبدأتمسؿؾقيماإلدالءمبوظؿصقؼًموصؼًومظإلجراءات. -2
ممتمأشالقمبوبماإلدال -3 مغػسماظققم معلوء وملقنمدضقؼي ماظـوعـي ماظلوسي مبوألصقاتمرؾؼًوموصكممتوم ء

مظإلجراءاتمصكمػذاماظشلن.
 -صكمصرزماألصقاتمهًمإذرافمىـيمعؽقغيمعـم:ممتماظؾدء -4

 األدؿوذم/مولمسؾدماظرحقؿممممممممسضقماظؾفـيماظعؾقومظإلغؿكوبوتمودؽرترلمسومماظـؼوبي -5

 األدؿوذم/م‣ؿدمسورفممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرماظصـدوق -6

 دؼرممممممممممممممممممممممممممممأعنيماظصـدوقاألدؿوذم/مسؿروماظدر -7

 األدؿوذةم/مذقؿوءمعصطػكممممممممممممممممسضقم•ؾسمإدارةماظصـدوق -8

 األدؿوذةم/معروهمايدادمممممممممممممممممممسضقم•ؾسمإدارةماظصـدوق -9

م-وضدمادػرتماظـؿوئٍمسـماالتكم:
م$مسضقًامم262إومسددماظزعالءماظصقػقنيماظذؼـمأدظقامبوصقاتفؿم%ممم

م-وضدمأدػرتمغؿقفيمصرزماالصقاتمسؾكماظدراديماإلطؿقارؼيمسـماآلتكم:
م$مصقتًوم42إومسددماالصقاتماظؾورؾيمم%م
م$مصقتًوم220إومسددماألصقاتماظصقققيمم%م
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 ممصرم%مصرعماألزبؽقي$.متمصؿحمحلوبمجورىمظدىمبـؽمع .2

متمصؿحمحلوبم"ؼقممبققممذػؾكم"مبفقؽيماظدلؼدموذظؽمظقـؿؿمصـرفماظؿعقؼضـوتمعــمعؽؿـىماظدلؼـدممممممم .3

 بوظـؼوبيمتلفقاًلمسؾكمصورصكماظؿعقؼضوتمعـماظصـدوقمعـماظلودهماظزعالءم.

 22/12/2013متمصؿحمحلوبمجورىمبوظؾـؽماألػؾكم%اظػرعماظرئقلك$مصكم .4

 $.SAIB BANKعكمبؾـؽماظشرطيماٌصرصقيماظعربقيماظدوظقي%متمصؿحمحلوبمجورىمبعوئدمؼق .5

ــددم%م .6 ــراءمســ ــيم%مممم15000متمذــ ــدةمصؽــ ــقؼسماىدؼــ ــوةماظلــ ــفودةمضـــ ــومم1000$مذــ ــؿمبنــ $جــ

 .2014/9/14#مصكم12$جؿمبعوئدم%15000000

 .2014/10/21صكم #11.85$مجؿمبعوئدم10000000متمربطمودؼعيممبؾؾغ% .7

$جؿمبنوم1000000%$مذفودةما:ؿقسيم%ب$مصؽيم15متمذراءمسددم% .8

م#م.12.75$جؿمبعوئدم%15000000
األعضـــاءاشحـــراكـات

م$مسضقًا.4529%م2015بؾغمسددماظزعالءماظصقػقنيماٌشذلطنيمبوظصـدوقمحؿكمغفوؼيم -
ماألسـقامماألربعـيممموصقؿومؼؾلمبقونمؼقضحمععدلماظزؼودةمماذذلاطوتماظـزعالءماألسضـوءمخـاللمممم -

 اٌوضقيم.

 

ماظلـي
 

مطنيماىددسددماٌشذل
 

م255م2011
م520م2012
م333م2013
2014 398 
2015 340 

 

 
 
 

 

م
م

مسددماألصقاتمإدؿماظـظوم م
 78مظزؼودةماإلذذلاكموجـقفم150غظوممم1
م60مظزؼودةماإلذذلاكموجـقفم100غظوممم2
م82مشرلمعقاصؼم3

موبذظؽمتؽقنماظـؿقفيماظـفوئقيمرصضماظدراديماإلطؿقارؼيماىدؼدة.
م-وأدػرتمغؿقفيمصرزماألصقاتمبوظـلؾيمإلغؿكوبوتماظصـدوقمسـماآلتك:

م$مصقتًو7إومسددماالصقاتماظؾورؾيمم%
م$مصقتًوم255إومسددماألصقاتماظصقققيمم%م

مسددماألصقاتماإلدؿمم
م28ماظػؿقونمأعنيمأدوعفمأدمأبق 1
م26مأميـمسؾدماٌـعؿمأدمحؾـفم2
م73محلومماظدؼـم‣ؿدمسؾكم‣ؿدم3
م26مزػرانمجاللمأدمدؾقؿم4
م64مسورػمعؽرممشطوسمعقكوئقؾم5
م12مسزماظرجولمسؾدماهللمعلعدماألرروشم6
م26معلعدمظطػكمسؾكمجودمجعػرم7

محلو م/ ماظزعقؾماألدؿوذ مصقز ماظـفوئقي م•ؾسموبذظؽمتؽقنماظـؿقفي مبعضقؼي مسؾكم‣ؿد ماظدؼـم‣ؿد م
م.2014إدارةمصـدوقماظؿؽوصؾمإلدؿؽؿولمسضقؼيم•ؾسمإدارةماظصـدوق

سضقماظؾفـيماظعؾقومظإلغؿكوبوتمودؽرترلمسومماظـؼوبيماظـؿقفيمزعقؾماألدؿوذم/مولمسؾدماظرحقؿموضدمأسؾـماظ
 علوءمعـمغػسماظققم.وصؼلمظؾؿقضحمأسالهمسؾكمقعمايوضرؼـمحقٌمطوغًماظلوسيمايودؼيمسشرم

جنمية مىارد انصندوق

$جؿم15000000$جؿمبنوم%1000000$مذفودةما:ؿقسيم%ب$مص�يم%15ضومماظصـدوقمبشراءمسددم%

م#12.75بعوئدم
نهصندوق انمانية األوراقمحفظة 

 .م6002/01/9متمصؿحمحلوبم"ؼقممبققم"مظدىمبـؽمعصرم%صرعماألزبؽقي$مم .1
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 .م6002/01/9متمصؿحمحلوبم"ؼقممبققم"مظدىمبـؽمعصرم%صرعماألزبؽقي$مم .1



 

مممم2013سوممم
 

 اظؼقؿي اظعدد اظؿعقؼض

 812000 64 دـماظلؿني

م120600م8ماظقصوة

م15211.80م15ماالغلقوب

م947811.80م87ماإلوظل

 

مممم2014سوممم
 

 اظؼقؿي اظعدد اظؿعقؼض

 1270300 95 دـماظلؿني

م251700م15ماظقصوة

م20563.20م15ماالغلقوب

م91989.45 151ماظػصؾ

م1634552.65م276مظلاإلو

 

 2015سومم
 

 اظؼقؿي اظعدد اظؿعقؼض

 904800 60 دـماظلؿني

م210000م11ماظقصوة

م18154.80م11ماالغلقوب

م122248.80 134ماظػصؾ

م1255203.60م216ماإلوظل

 

 
 
 

 

 ضومم•ؾسمإدارةمصـدوقماظؿؽوصؾمبوظؿقلرلمسؾكماظـزعالءمأسضـوءماظصــدوقمظلـدادمضقؿـيماالذـذلاطوتممممممم
عـمبدلماظؿدرؼىممخصؿًواٌلؿقؼيمسؾقفؿمبوظلؿوحمشلؿمبلدادمأضلوطماالذذلاطوتماظشفرؼيمواظؼروضم

مصؾمسؾقفماظزعقؾمعـمعؼرماظـؼوبي.واظؿؽـقظقجقومواظذيم 
 وطذظؽمغػسماظقضعمبوظـلؾيمظؾقوصؾنيمسؾكمضرضمعـمصـدوقماظؿؽوصـؾمميؽــفمخصـؿممضقؿـيماظؼلـطمممممم

.موؼؿ�ــفما:ؾــسمظؾ�صــؿمعـــماظؾــدلمظؿ�ػقــnمماظشــفريمظؾؼــرضمعـــمبــدلماظؿــدرؼىمواظؿؽـقظقجقــو
م.ماظعىءماإلدارىمسؾكماٌقزػنيموطذظؽمسؾكماظزعالءماٌشذلطني

عـىيضــاتانحصــرف

 صـدوقممبعؿؾمحصرمذوعؾمظؾزعالءماٌلؿقؼنيمظصرفماظؿعقؼضمدـقاءمماظضوعًمإدارةمم2015خاللمسومم
اظذؼـمبؾغقامدـماظلؿنيمأومورثيماظزعالءماٌؿقصنيمومتماالتصولمبفؿممظصرفماظؿعقؼضـوتماٌلـؿقؼيمشلـؿمممم

مؿموضقؿؿفـومخـاللمموصؼًومظالئقيمواىدولماظؿـوظلمؼقضـحممسـددماألسضـوءماظـذؼـممتمصـرفماظؿعقؼضـوتمشلـمممممممم
 .2011،2012،2013،2014،2015أسقاممم

م2011سومم

 اظؼقؿي اظعدد اظؿعقؼض

 232900 26 دـماظلؿني

م76200م5ماظقصوة

م7122م7ماالغلقوب

م316222م38ماإلوظل

م2012سومم

 اظؼقؿي اظعدد اظؿعقؼض

 246800 46 دـماظلؿني

م116000م8ماظقصوة

م7128.30م4ماالغلقوب

م369928.30م58ماإلوظل
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2015عاوانصندوقإيرادات

 اظؾقــــــون اٌؾؾغ

 اذذلاطوتماألسضوء 1243237

مردؿماظعضقؼي 24446

مشراعوت 32575

مصقائدماظؼروض 13180.22

مصوئدةمبـؽماظشرطيماٌصرصقيماظعربقيماظقظقيم7.49

مبققممبـؽمعصرمصوئدةمحلوبمؼقم 1148066.31

مصوئدةمايلوبماظذػؾكمػقؽيماظدلؼد 914.93

مسوئدمودؼعيماظشرطيماٌصرصقيماظعربقيماظدوظقيم1185000

مسوئدمذفوداتمضـوةماظلقؼسم%ماظؾـؽماألػؾك$م1800000

ماخرى 250

م5447676.95
%االوليمعالؼنيمأربعؿوئيمدؾعيموأربعقنمأظػًومودؿؿوئيدؿيمودؾعقنم

مشمالشرلم$ضر95جـقفًومو

عدؼرماظصـدوقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممقمممممممممممأعنيماظصـدوممممممممممممممم
       زلَع ػبؼف                                           ػَؽٗ اىعؼظٝؽ                

 
 

                    

 
 
 

 

انقـــروض
ــومممممم ــروضمس ــكمض ــدرػوم%ممم13%مم2011ســددماظصــقػقنيمايوصــؾنيمسؾ ــيمض ــددمم37573سضــقا$مبؿؽؾػ $موس

$مم93425.85سضـــــقًا$مبؿؽؾػــــيمضـــــدرػوم%ممم32%م2012مايوصـــــؾنيمسؾــــكمضـــــروضمســــومممماظصــــقػقنيم
اظصــــقػقنيمايوصــــؾنيمسؾــــكمضــــروضم$وســــددم53000.60ضــــدرػو%مسضــــقًا$مبؿؽؾػــــي20%2013ســــوم
ــوم ــدرػو%مم36%2014سـ ــيمضـ ــقًا$مبؿؽؾػـ ــروضمممم111744.90سضـ ــكمضـ ــؾنيمسؾـ ــقػقنيمايوصـ ــددماظصـ $موسـ
م$مم.113856.50سضقًا$مبؿؽؾػيمضدرػو%35%2015سوم

 2015م2014م2013م2012م2011مــــــــــــــــــــــــــــــونبق

مسضقًا35مسضقًا36مسضقًا20مسضقام32مسضقا13مسددماألسضوء

ماظؼروضماٌؿـقحي
م93425.85مجـقف37573م

مجؿ
ج111744.90مجؿ53000.60

مم
ج113856.50
مم

 

 31122015ححىانصندوقاسحثماراتبهغث

 اظؾقــــون اٌؾؾغ

 عيمبوظشرطيماٌصرصقيماظعربقيماظدوظقيودؼ 10000000

مذفوداتمضـوةماظلقؼسماىدؼدة 15000000
م$SAIB BANKحلوبمسوئدمؼقعكم% 53.36

محلوبمؼقممبققمم%مبـؽمعصرم$ 1928018.02

محلوبمجورىمسؿؾيم‣ؾقيم%مبـؽمعصرم$ 250611.44
محلوبمجورىماظؾـؽماالػؾك 15002161
مقؽيماظدلؼدم$حلوبمؼقممبققمماظذػؾكم%مػ 14003.87

مإوظلمادؿـؿوراتماظصـدوقم42194847.69
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2015عاوانصندوقإيرادات

 اظؾقــــــون اٌؾؾغ

 اذذلاطوتماألسضوء 1243237

مردؿماظعضقؼي 24446

مشراعوت 32575

مصقائدماظؼروض 13180.22

مصوئدةمبـؽماظشرطيماٌصرصقيماظعربقيماظقظقيم7.49

مبققممبـؽمعصرمصوئدةمحلوبمؼقم 1148066.31

مصوئدةمايلوبماظذػؾكمػقؽيماظدلؼد 914.93

مسوئدمودؼعيماظشرطيماٌصرصقيماظعربقيماظدوظقيم1185000

مسوئدمذفوداتمضـوةماظلقؼسم%ماظؾـؽماألػؾك$م1800000

ماخرى 250

م5447676.95
%االوليمعالؼنيمأربعؿوئيمدؾعيموأربعقنمأظػًومودؿؿوئيدؿيمودؾعقنم

مشمالشرلم$ضر95جـقفًومو

عدؼرماظصـدوقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممقمممممممممممأعنيماظصـدوممممممممممممممم
       زلَع ػبؼف                                           ػَؽٗ اىعؼظٝؽ                
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 ً (5107-ٕـ 0737رقؽٝؽ جلْخ احلح ٗاىؼَؽح ػِ ػبً )
مظؾغرضمعـمتشؽقؾمىـيمايٍمواظعؿرةمبوظـؼوبيمضوعًماظـؼوبيمعـمخاللماظؾفـيمبؿـظقؿمرحالتم ادؿؿرار′

ماظعؿرةموايٍمسؾكماظـققماظؿوم:
م%مأٗال ػَؽح ادل٘ىع اىْج٘ٙ اىهؽٝف: مصقفو مصقػقو18اذذلك ممووعراصؼم$ مٌدة موطوغًمصـودقمم10، أؼوم،

مع م"أجقود مصـدق ماٌؽرعي ممبؽي م"حقوةماإلضوعي مصـدق ماٌـقرة مواٌدؼـي منقم، مس معؽورم" ؽف
موبؾغًماظؿؽؾػيم% موػذهماظػـودقمضرؼؾيمعـمايرم، جـقفمظؾــوئك$،م8300اغذلغوذققغول"ماربعمنقممصوخر،

مو%7600و% مظؾـالثك$، موعؽيم7200جـقف ماٌـقرة معزاراتماٌدؼـي موقع م ماالصطور مذوعؾف مظؾربوسك$ جـقف
م%اظؼوػر مواظطرلان ماظلقوحي،ماٌؽرعي، مذرطوت ماحدى معع ماظرحؾي متـػقذ ة/جدة/اٌدؼـي/اظؼوػرة$ومت

وطوغًمتؽؾػيمػذاماظدلغوعٍمعـكػضيمجدامبوظـلؾيمٌـقؾف،موضوعًماظؾفـيمبؿـظقؿماحؿػوظقيمظؾزعالءممتمصقفوم
مذرحمعـودؽماظعؿرةمواظردمسؾكمادؿػلوراتفؿ،موتقزؼعماظؿلذرلاتموػدؼيمرعزؼيمسؾقفؿم.

ممبلوسدة معـممضوعًماظـؼوبي م•وعؾي مصكمايصقلمسؾكمتلذرلاتمسؿرة معـماظصقػقنيموأدرػؿ اظعدؼد
ماظلػورةماظلعقدؼيمبوظؼوػرةمودػرػؿممبعرصؿفؿمأوماالغضؿوممسؾكم•ؿقسيماظـؼوبيم.

 ثبّٞب ؼزيخ احلح :  
ضوعًمىـيمايٍمواظعؿرةمبوالسالنمعؾؽرامسـمضؾقلمرؾؾوتمايٍمصكمذفرمأبرؼؾ،مبـوءمسؾكمرؾىموزارةم

-اظصقػكممبػرده–لعقدىم،مومتمتصـقػماٌؿؼدعنيموصؼماظؼقاسدماٌعؾـمسـفومعلؾؼوم%االراعؾمايٍماظ
ماألم مبصقؾي ماألبم-اظصقػك مبصقؾي مزوجؿفم-اظصقػك معع ممبػردػو-اظصقػك م-اظزوجي-االب-االم

كمماظشؼقؼ،.......اخل$،ثؿمأسقدمصؿحمبوبمتؾؼكماظطؾؾوتمعرةمأخرىمغظرامظرشؾيماظعدؼدمعـماظزعالءمصم-االبـ
ماالغضؿوممظؾعـيمحٍماظـؼوبيمومتمسؿؾمضوئؿيمأدودقيموضوئؿيماحؿقورقي.

$متلذرلةم30غظرامظؼقومماظؾفـيماظقزارؼيماظعؾقومظشمونمايٍممبفؾسماظقزراءمبؿكػقضمحصيماظـؼوبيمظؿصؾحم%
،موتؽرارمغػسماٌقضػماظذىمحدثمصكمحٍماظعوعنيماٌوضقنيمعـمحقٌمضؾيماظؿلذرلاتموتزاؼدمرؾؾوتم

اظراشؾنيمصكماالغضؿوممظؾعـيماظـؼوبي،ممتم․ورؾيماظدطؿقرمأدماظؼطونماظلػرلماظلعقديمبوظؼوػرة،مماظزعالء
†طوبمأسدتفماظؾفـيمومضوممغؼقىماظصقػقنيم قلمضالشمبوظؿقاصؾمععفمتؾقػقغقوممومتًماٌقاصؼيمسؾكم

م%25سدد% مبعدد ممتمزؼودتفو معؾوذرة، متلذرلة مسؾكمتدخؾماظزعقؾمض$10 متلذرلاتمبـوء مرذقانمغؼقىم$ قوء
 اظصقػقنيماظلوبؼ.

خورؾًماظـؼوبيموزؼرماظداخؾقيماطـرمعـمعرةمظؾؼقوممبؿـظقؿمرحؾيمايٍمظؾصقػقنيموضؿًممبؼوبؾيمعلوسدم
ماظقزؼرمظؾشؽقنماالدارؼيمموظؽـمطؽؾمسوم،مطونماظرصضمػقماظردماظقحقدمظؾقزارةم،م

ي،مومتماخؿقورماظشرطيماظؿكمغظؿًمتؾؼًماظؾفـيمسروضممتـظقؿمرحؾيمايٍمعـمسدةمذرطوتمدقوحيم․ؿؾػ
معـم موضربفو ماظػـودق ممبلؿقى ماالػؿؿوم معع ماٌؿؾعي مواٌوظقي ماالدارؼي مواظؼقاسد ماالجراءات موصؼ ظؾـؼوبي
ايرعنيماظشرؼػني$،موخدعوتماٌطقفمصكمعـكموسرصوتموا…ػوضماظؿؽؾػي،مووضعماالخؿقورمسؾكماحدىم

غفومطوغًمأصضؾماظعروضماٌؼدعيمعـمحقٌماالضوعيمػذهماظشرطوتموػكمذرطيم"غوؼؾمصالورز"مظؾلقوحيمأل
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واظلعر،وشلومدوبؼيمتـظقؿمحٍماظعومماٌوضكموذؽرماظزعالءمصكمتـظقؿفو،مومتماخؿقورمعلؿقؼنيمظؾقٍمطؿوم
مؼؾك:م

مبؿؽؾػيم%ثؽّبٍح ئقزًبظٙ موعدتفم29500%: موماظػـودقم%18ج$ مؼقعو، عذلم600$منقممصكمحدودم$3
ماظطرلان متذطرة مذوعؾي مايرم، ماىقؼيممعـ ماًطقط مسؾك %اظؼوػرة/جدة/اٌدؼـي/اظؼوػرة$

م5اظلعقدؼي،موطوغًماالضوعيمصكمعؽيماٌؽرعيمبػـدقم"مبقؿكم "مشمابراػقؿماًؾقؾمذوعؾيماالصطورمم
ماٌرطزؼيم مصكماٌـطؼي ماىدؼد" مصـدقماظشرصي م: ماٌـقره مماٌدؼـف مواالضوعي مؼقعقو، مشذاء ووجؾي

 يمشداءمؼقعقو.اظشؿوظقيمذوعؾيموجؾيممصطورموموجؾ

جـقف$مبدونمتذطرةماظطرلانمواظؿكممتمهدؼدػومبعدمذظؽممبؾؾغمم35000بؿؽؾػيم% ثؽّبٍح قٞبزٚ
موعدتفموجـقف%8800 ماظلعقدؼي. مسؾكماًطقطماىقؼي ماظؼوػرة/جدة/اٌدؼـي/اظؼوػرة، م†طمدرل $
موطوغًماالضوعيمصكمعؽيماٌؽرعيمبػـدقماظصػوم„قارمصـدقماٌرؼدؼون%بوال%14 مؼقعو، صطورمواظعشوءم$

مبقصقفمعػؿقح$،موصكماٌدؼـفماٌـقرهم:مصـدقمذذاماٌدؼـي%بوالصطورمواظعشوءمبقصقفمعػؿقح$.
مووصؼمعودؾؼمصؼدمادؿطوسًماظؾفـيمتؾؾقيممرؾؾوتماظصقػقنيموأضوربفؿمعـم․ؿؾػماظدرجوت.
ؼؿضررونمصقفوممبعدمسقدةماظزعالءموردمظؾـؼوبيمسدةمذؽووىمعـماظزعالءماٌشذلطنيمصكماظدلغوعٍماظلقوحك

مالؼرضكمٌلؿقىم% موأغف متؼدعًمبطؾىممم5عـمصـدقم"اظصػو" م. مععماظـؼوبي مبعؼدماظشرطي مجوء مطؿو نقم$
ظؾؿفؾسمبؿػقؼضماظـؼقىمبؿشؽقؾمىـيمظؾؿقؼقؼمماٌقضقعموذؽؾًماظؾفـيمعـماظزعالءماٌؿضررؼـم

مسؿؾمخطوبماموزؼرماظلقوحيمبوالضوصيماظلماحدماظزعالءماظذؼـمؼؿقظقنمتغطقيمغشوطموزارةماظلقوحيم،مومت
وذؽؾًمىـيمعـماظقزارةمظػقصماظشؽقىموا‡وذماالجراءاتماظالزعيمضدماظشرطيماٌـظؿيمومتمردمعؾؾغم

متقصرلمحفزم 3000 ماظشرطي مظؾدلغوعٍماالضؿصودىمملمتلؿطع موبوظـلؾي ماظلقوحلم مظؽؾمزعقؾمبويٍ جـقف
قػمحدؼٌمظؾذػوبمبفؿمٌطورم"جدة"مععمردمررلانمظؾعقدةمعؾوذرةمعـماٌدؼـي،موضوعًمبؿقصرلمبوصمعؽ

مغلؾيمم موعـماٌعروفمأنماظؾفـيمتؼقمم†صؿم م، صرقماظؿذطرةمشلؿموحلىماتػوقمبنيماظشرطيمومايفوجم
 #$ممعـمعلؿقؼوتماظشرطيمينيمسقدةماظزعالءموضؿونمجقدةماًدعيموتـػقذماظدلغوعٍمرؾؼومظؾؿعوضدم.%10

سؾدماٌـعؿمعدؼرمعشروعمايٍمواظعؿرةمسؾكمتػوغقفمواخالصفموأخرلاماتؼدمم†وظصماظشؽرمظالدؿوذمسصومم
 ماظعؿؾم.

وصكماًؿوممالمغؾؿغمعـمػذاماظعؿؾمإالموجفماهللمتعو،موغلللماهللمأنمؼقلرمأداءمصرؼضيمايٍمواظعؿرةممم
مىؿقعماظزعالءموأدرػؿ.

 
ماٌشرفمسؾلماظؾفـيممممم

 

أقبٍخ ظاٗٗظ         

209



2210

 
 
 

 

 خ اىزسقٞقْجل
 (5107/5102رقؽٝؽ جلْخ اىزسقٞق ثْقبثخ اىًسفٞني ىؼبً )

 ثهأّٖب مت ٍب ػيٞٔ ادلعػٚ ٚادلعػ اىعػ٘ٙ ؼقٌ ً 

 عؿداوظي اظـفور اظلقد اد برػون اد 168/2015  1

2  169/2015 
 سؾد اظلقد ‣ؿد

 اظعؾقؿ

 اظؾقؿقغك حـون

 رجى صوحل ،
 عؿداوظي

 ظؾؿصرفمحفز اظؼودؿ ابق اد عؽرم سورػ 2015/عؽرر 169  3

 ظؾؿصرفمحفز صقدة ‣ؿد سؾداظرؤف حلـ 170/2015  4

 عؿداوظي سوعر سصوم عقشقؾ روعوغك 171/2015  5

 عؿداوظي حلـ سطقي ‣ؿد اظعقضك عوػر اد 172/2015  6

 عؿداوظي اوغلً ذرطي صؿقك اذرف 173/2015  7

 عؿداوظي صؿقك اذرف اوغلً ذرطي 174/2015  8

م176/2015  9
 

 دداو خوظد

 واخرؼـ

معقدك، اد
 اظؽردودك ‣ؿقد

 عؿداوظي

 عؿداوظي ظـفوراظلقدا اد خؾقػف فوسؾداظرؤ 178/2015  10

11  179/2015 
اسضوءماىؿعقيم
 اظعؿقعقي

 عؿداوظي صالح خوظد



211
 

 عؿداوظي ابراػقؿ خؾقؾ ابراػقؿ اظؼؾطقي اىوظقي اسضوء 181/2016  12

 عؿداوظي دؼىأ اظدؼـ سؿود سورف اميون 182/2015  13

 عؿداوظي خؾقؾ ادوعي صقػققماظؿقرؼر 183/2015  14

 عؿداوظي اظؾقؿقغك حـون اظرذقدى صورؿي 184/2015  15

 عؿداوظي اظرذقدى صورؿي اظؾقؿقغك حـون 184/2015  16

 عؿداوظي اهلل جوب جالء سؾقدو عصطػك 185/2015  17

 عؿداوظي سؾلمخضرةمسؾداظعزؼز ذرفأ اظـؼوبي •ؾس 186/2015  18

 عؿداوظي ابوزؼد اد دالمإ ‣ؿقد طورم ‣ؿد 187/2015  19

20  188/2016 
 ذقرى ػؾف

 خرؼـآو
 عؿداوظي علؾؿ ‣ؿقد

 عؿداوظي صوحل سطقف اد صدلى سودل 189/2016  21

 عؿداوظي صوحل ‣ؿد ‣ؿد ‣ؿد اظـؼوبي •ؾس 190/2016  22

23  191/2016 
 دقد تقصقؼ ذرفأ

 خرؼـآو
 عؿداوظي اظصودق سؾد ذعالن

 عؿداوظي ذرؼػ شودة ضـووى حلـ ‣ؿد 192/2016  24
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25  193/2016 
 راضك دأ

 خرؼـآو
 عؿداوظي •دىمدرحون

26  194/2016 
مسؾده صؿقك ػقؼدا
 ذؼعي$اٌ%

 حفز ذعراوىمصورؿي

27  195/2016 
ماهلل جوب ‣ؿد
 خرؼـوآ

 عؿداوظي  حلنيمسؿوداظدؼـ

معؿداوظيمػشوممؼقغسمػشومماٌقوغك   28

معؿداوظيمسوعرمدؾقؿونمبـقـيمسؾدماظرؤوف   29

معؿداوظيمدوملمسؾدماظغـكمد.مجقدةمسؾدماًوظؼ   30

معؿداوظيمسؿودماظدؼـمادؼىمصقػققماظعوملماظققم   31

معؿداوظيمنالءمذطريمصقػققماظعوملماظققم   32

معؿداوظيمدعقدموػؾيمصقػققماظددؿقر   33

معؿداوظيموالءماظشقخمصقػققماظددؿقر   34

 
مرئقسماظؾفـيممممممممممممممماألعنيماظعوممممممممممممممممممممـؾم•ؾسماظدوظيمممممممم            

 

مضبىع ٍريٙ                        ػجعاىؽزٌٞمجبه     ثبقٌ اىٓٞت            /ادلكزهبؼ 
م
م
م
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 ٕٞئخ اىزأظٝت االثزعائٞخ

 (5107/5102رقؽٝؽ ٕٞئخ اىزأظٝت االثزعائٞخ ثْقبثخ اىًسفٞني ػِ ػبً )

ً 
 ؼقٌ

 اىعػ٘ٙ
 ثهأّٖب مت ٍب ػيٞٔ ادلعػٚ ادلعػٚ

 عؿداوظي ايلـ ابق صؽرى اد بؽرى عصطػك ‣ؿد 18/2013 1

 عؿدوظي حػـك ؼقدػ أد سصوم سؾرل 26/2014 2

 عؿدوظي اشلودى سؾد أد سػقػك ازلوء 27/2014م3

  ذفرؼـ وضػاظق ممدوح اظـؼوبي •ؾس 28/2014 4

 ظؾقؽؿ حفز ػـداوى توعر ا:د أبق طؿول أد 30/2015 5

 ظؾقؽؿ حفز خؾقؾ اذرف اظرذقدى ‣ؿد صورؿي 32/2015 6

 ؼقغس عقالد ؼقغس 33/2015 7
 ‣ؿد دعد حلـ

 اظرذقدى
 ؽؿقظؾ حفز

 عؿداوظي اد ‣ؿد دعقد دسؾس ‣ؿد ادوعف 34/2016 8

 اظـؼوبي •ؾس 35/2016 9

ػقؼدامصؿقكمرئقسماظـؼوبيم
ماظػرسقيمبوالدؽـدرؼي

وادمسؾلمسضقم•ؾسمم
ماظـؼوبيماظػرسقي

 عؿداوظي

 عؿداوظي روحك ادقوق اظزشؾك دقد اد ‣ؿد 36/2016 10
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11 37/2016 
 اعني ‣ؿد اٌعؾقد سؾد

 خضر

 سؾداظلؿور اظـؾك سؾد

 سؾداظـؾك
 ظؾقؽؿ حفز

 صرشؾك اظدؼـ ول ـامي 38/2016 12
 سؾداظؽرؼؿ ‣ؿد سالء

 ‣ؿقد
 ظؾقؽؿ حفز

 عؿداوظي روحك ادقوق ابراػقؿ ‣ؿد ايلقـك 39/2016 13

 سؾك ابراػقؿ خوظد 40/2016 14
 اىالد •دى

 خرؼـآو
 عؿداوظي

15 41/2016 
 ؼقدػ خوظد

 خرؼـآو
 عؿداوظف عقدك اد

م•ؾسماظـؼوبي 2015/175 16
أعقؿيم‣ؿدمتقصقؼم

ماػقؿابر
معؿداوظي

          

مػقؽيماظؿلدؼىرئقسممممممممممممممممأسضوءمػقؽيماظؿلدؼىممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسضقمػقؽيماظؿلدؼىممممممم
 سضقم•ؾسماظـؼوبي زْبُ فنؽٙ    زلَع اىعٍؽظال /اظدطؿقراٌلؿشورم

   الء ثبثذـػمممممممممممممممممممممممممم•ؾسماظـؼوبيسضقم زلَ٘ظ مبٍو                   غوئىمرئقسم•ؾسماظدوظي
ممسضقم•ؾسماالسؾلمظؾصقوصيمؽميخ مَبه مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م



 

11 37/2016 
 اعني ‣ؿد اٌعؾقد سؾد

 خضر

 سؾداظلؿور اظـؾك سؾد

 سؾداظـؾك
 ظؾقؽؿ حفز

 صرشؾك اظدؼـ ول ـامي 38/2016 12
 سؾداظؽرؼؿ ‣ؿد سالء

 ‣ؿقد
 ظؾقؽؿ حفز

 عؿداوظي روحك ادقوق ابراػقؿ ‣ؿد ايلقـك 39/2016 13

 سؾك ابراػقؿ خوظد 40/2016 14
 اىالد •دى

 خرؼـآو
 عؿداوظي

15 41/2016 
 ؼقدػ خوظد

 خرؼـآو
 عؿداوظف عقدك اد

م•ؾسماظـؼوبي 2015/175 16
أعقؿيم‣ؿدمتقصقؼم

ماػقؿابر
معؿداوظي

          

مػقؽيماظؿلدؼىرئقسممممممممممممممممأسضوءمػقؽيماظؿلدؼىممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسضقمػقؽيماظؿلدؼىممممممم
 سضقم•ؾسماظـؼوبي زْبُ فنؽٙ    زلَع اىعٍؽظال /اظدطؿقراٌلؿشورم

   الء ثبثذـػمممممممممممممممممممممممممم•ؾسماظـؼوبيسضقم زلَ٘ظ مبٍو                   غوئىمرئقسم•ؾسماظدوظي
ممسضقم•ؾسماالسؾلمظؾصقوصيمؽميخ مَبه مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م


















