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 نضق هللا العظُم

 

 

الؿُض عاِـ  جلـ ا اب الكعب، 

الؿاصة الل اب، 

 

، هلذ  ِلىم في  جلـ ا اب الكعب،  وا  علضي قغؾ 2016   ث 26ً م 

اللاء زُاب ا ام  جلؿىم امل كغ، للخهٌ  على زلت الؿُضاث  الؿاصة ا اب 

 .الكعب لخى  ت ال خضة ال َلُت

ي حكيلذ بعض  باصعة ؾُاصة عاِـ الجم  عٍت ثخى  ت ال خضة ال َلُت، اٌ

اط  املهاصكت على الباجي كاًض الؿبس ي،  َُف  اؾع التي ظمعذ  زُلت كَغ

 .ًن ن الل ى الؿُاؾُت  الكغواء الاظخماعي
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 هلذ حع ضث   ا ىم في زُاب  لذ الشلت  االلتزام  خُبُم  سخلف  دا ع 

اط م اللي اعخمضتها الخى  ت في عمل ا  لظ . زُلت كَغ ت الٍُغ   وااذ زاَع

 .البضاًت

 الُ م بعض  كل  ن ؾلت، اجخذ الخى  ت، في ىا الًغؾ الؼ ني اللهحر، في 

اط   خلا . إلاًـاء   لؿم هبحر  ن حع ضاتها في  َاع جلـُظ  دا ع اجـاق كَغ

 .  انلح  في اــ الخ ظ 

 

 الؿُض الغاِـ، الؿاصة الل اب، 

 اخض  ن  ىم املدا ع اللي  اقخؼللا عليها في اَاع جُبُم الخع ضاث 

ت ب  الخجاعة امل اٍػ  . ىظي ى   د ع  ياؿدت الـؿاص  التهٍغ

 هُما ٌعغؿ  الخ انؿت اليل، اياؿت الى الخغب على الاعىاب،  الصاا 

 . جس ى في اــ ال كذ خغب  زغى، هي الخغب على الـؿاص

  الؿاصة الخى  ت  ظلؿت الُ م ، هي ؿغنت  زغى لخعمُم الخ اع  ح  

ا اب الكعب خٌ  ىظا امل ي ع الخاعق، اللي علض  ج زحر   م على 

 . ؿخلبل  الصاا

ولمت خغب الُ م هُف الٌ  اللي  خلا في خغب  ـخ خت على الـؿاص، 

ت على كٌ  علماء البالػت  ل هي ؿعال   اىِل  جغص اؾخعاعة  جاٍػ

 .خغب خلُلُت
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في الخلُلت  ا ًسخلـ ف ازلح  الُ م في اا  الـؿاص اؾدكغى في  الصاا 

 ىظا   ف وا   خلا ال ل و، ىظا . في الؿل اث  زحرة بكيل هبحر

غ الض لُت، جل ل  امللاالث الصخـُت،  الاىم  ن ىظا ول   جل ل  الخلاٍع

 .ًل ل و الخ انؿت  ن ول الـئاث  في ول الج اث

 

  خؿن  نف لًغ عة الخغب ىظي ى   ا كال ا العال ت عبض الغخمن 

اادكاع الـؿاص ًضؿع بعا ت الكعب  لى   ا ي الـلغ : " ا ن زلض   

 العخؼ عن ج  ح   لخًُاث العِل ،  بضاًت لكغر ً صي الى انهُاع 

 " .الض لت

 الـؿاص، في ج نـ،  نبذ الُ م زُغ، يهضص الض لت، يهضص الض لت  ما 

ًمشل   ن زُغ على البلاء الضًملغاَي،  لىن  ًًا ملا ٌعغؿ و اللاؽ 

ل إلاعىاب ب  جمٍ   لىن  ًًا . اليل  ن اعجباٍ  زُم  ح  الـؿاص  التهٍغ

سـٌ  يهضص الض لت على زاَغ ًمـ  ن صعاام اكخهاصاا ال َني ٍ 

 في النهاًت، اطا  ا .   نؿبت هبحرة  ن ظاط ُت  الصاا لالؾدشماعاث

زظًلاف الاظغاءاث الالػ ت في ال كذ امللاؾب، ؿاا  الخُغ ىظا  مىن 

 .ًغ ي  الكعب الخ نس ي  لى   ا ي الـلغ اللي ًديي عليها ا ن زلض   

  لىن   ف ىظا الؿبب ال خُض،

،  في عضًض امللاؾباث  زغى، 2016   ث 26جخظهغ ، هلذ في زُاب 

 كلذ اا  اىم جدضي ا ا لا ى  ع صة الشلت  ح  امل اَن  الض لت،

   ح  املجخمع  الض لت، 
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 لالؾف ؿاا  اادكاع الـؿاص ،  الاخؿاؽ العام  العخؼ في   اظ خ ، 

في الؿل اث الؿا لت، وا  علض  ص ع هبحر في يغب الشلت ىظي في 

 . العمم،  زال آزاع عمُلت  ضًلا نعالج  ؿيها

  ول  ا كملا  ُ ، وا  في اَاع الاظا ت على ؾ اٌ هُـاف جغظع الشلت ؟

الشلت  ا جغظع الا  ا ًغظع امل اَن ًدـ اا  الض لت  نبدذ عاصلت، 

ًلؼم الض لت ...الظلم   ط   سغاب العمغا ... العضٌ  ؾاؽ العمغا 

ت  اف امل اَن ًدـ  لـؿ  ٌعِل . جى   عاصلت  اف جلجم جى   كٍ 

 . خغ في  الص ، علض  زلت ؿيها،  هغا خ  ؿيها  دـ ظت

علض  اخؿاؽ اا    ف اللاؽ ...  يعف الشلت ظاي  ن  ا  امل اَن

اليل ؾ اؾُت   ام اللاا  ،  الااُباع الؿااض ى  اا  زمت ؿئاث  ن 

امل اَلح  ًخُبم عليهم اللاا    هغا ت،  بيل خؼم، في  بؿِ  زُاء 

ن ًغجىب  في ظغاام هبحرة في خم  اللي ًل     يها، في خح  زمت ااؽ  زٍغ

خمخع   ل ع  ن الخهاات،  الض لت، في خم الاكخهاص، في خم البالص، ٍ 

دـ اع اخ م اك ى  نها  .  ل ًخجغؤ ا على الض لت، ٍ 

 ال خهاات الي وا ،:  ىظا عالف قعاعاا الُ م في  ياؿدت الـؿاص، ى  

  اللي  زُ  في خم املجم عت ال َلُت ًلؼم ًخداؾب،  ًا وااذ الـئت 

 اللي   ًنخمُل ا، 

  ًا وااذ الج ت اللي ًنخمُل ا، 
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 ا زمت ختى خض ؿ ق اللاا  ،  ا زمت .  ًا وا  الل   الؿُاس ي  خاع 

 . ختى خض ؿ ق الض لت

 

 

 الؿُضاث  الؿاصة الل اب،

بنى على ظملت  ن اللُم،  الشلت هي  خضة  ن  ىم اللُم 
ُم
الضًملغاَُت ج

بنى عليها ص لت اللاا   
ُم
بنى عليها ، اللي ج

ُم
 اخلا  لخلعح  . الاؾاؾُت اللي ج

 زُ ة . اا  ع صة الشلت   اف جى   اٌ  اخااج  خغبلا يض الـؿاص

ت  الىغا ت  . اياؿُت في  ؿاع جدلُم اىضاؾ ز عة الخٍغ

 

ىظي . ًلؼم اللاا   ًخُبم على اللاؽ اليل  ن ػحر جمُحز  ال ااخلااُت

دلا للجم  عٍت الشااُت  .عؤٍدلا للضًملغاَُت الخ نؿُت، ىظي ع ٍؤ

على طهغ الااخلااُت، اليلمت ىظي ؾمعلاىا  غقت في الـترة  زحرة،  كام 

ض  البعٌ  اتهام ؾُاؾدلا في  ياؿدت الـؿاص  يها،  هي ولمت  اَل  ٍع

بها  اَل، الا   ػلب اللي  ٌؿخعمل  ؿيها، عن ؾ ء اُت، ًل   ا  ُ  في 

 . الخلُلت  ن  ظل الضؿاع  الدؿتر على الـاؾضًن

اللاؽ ىظ  ا، ؿيهم قى   في يغؾ صكاام كلُلت بعض الاًلاؿاث   لى 

لاث ًدىُ  على الااخلااُت، كبل ختى  ا ٌعغؿ   زغظ   لاالث  جضٍ 
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كاامت املعلُح   االًلاؿاث  الخدبعاث،  ا عُت الكبهاث املخعللت  يهم، 

غ خايغ  ظاىؼ لالؾخعماٌ  ؿبلا  . ه ا  الخبًر

  اللاؽ اللي ًدؿاال   دؿن اُت، ادب اُمنهم اا  خغبلا  ا واادل   ا 

ىِل  اف جى   ااخلااُت  اا  اظغاءاث  ياؿدت الـؿاص  اػالذ 

مت .  خ انلت لت املضى،  باف ا انل ىا  لــ العٍؼ  خغبلا ىظي ٍَ 

 . الانغاع،   ا ااف  اف ادؿصُ  اي شخو جشبذ علُ  قبهت الـؿاص

،  غة  زغى عن ؾ ء اُت ا  عضم صعاًت، اا  الخغب  البعٌ  ًًا، ًلٌ 

على الـؿاص، هي جهـُت خؿا اث  ع زه م ؾُاؾُح ،  اظا دلا ىلا 

بؿُُت  بضيهُت،  ن  كخاف امل غبح   ال  زه م ؾُاؾُح ؟  ن  كخاف 

اللاؽ اللي اظغ ذ في خم الاكخهاص ال َني  ال  زه م ؾُاؾُح ؟ 

 ن  كخاف اللاؽ اللي ه اذ زغ اث  ن النهب  الـؿاص  ال  زه م 

ؾُاؾُح ؟  ن  كخاف اللاؽ اللي  اىِل كاصعة  اف جشبذ  هاصع 

 زغ اتها  ال  زه م ؾُاؾُح  ؟

  النؿبت لُلا، اللاؽ ىاطم الىم ؾُاؾُح ، 

  الىم زه م،

اللاؽ ىظ  ا حجؼاا علضىم ؾلع   غبت  مئاث املالًح   ن الضًلاعاث، 

حجؼاا علضىم  ئاث املالًح   ن الضًلاعاث  العملت الهعبت، اللاؽ 

بي،  جبٌُِ  ىظ  ا علضىم ظغاام صً ااُت،  ظغاام نغؾ،  تهغب يٍغ

 .   اٌ
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 ىظ  ا ااؽ  ظغ   في خم البالص، في خم املجم عت ال َلُت،  اخعا ل ا 

 عاىم على ىظا الاؾاؽ ال ػحر،  اللي ًداٌ  ًخسبى  عاء ػُاء ؾُاس ي 

على زاَغ .  اف ٌؼُي على ؿؿاص ، ًلؼم ٌعغؾ، اا  ىظا لن ًمغ

الضًملغاَُت اللي جلبل  اللاؽ ىظ  ا هؿُاؾُح ،  حعُيهم خهاات 

على  ؾاؽ ىظا هي في الخلُلت صًملغاَُت جىخب نهاًتها  إًضىا،  اخلا 

.. هدى  ت  ااخ  ا هل اب الكعب الص يء ىظا  ا اغيا ف  ُ  لبالصاا

لؼ لا نعمل   ع بعًلا على خماًت صًملغاَُدلا اللاقئت  ل   ٍ . 

 خلا في الخغب ىظي، جدمللا  ؿ  لُاجلا،  زظًلا اظغاءاث اؾخصلااُت 

 الالا . اؾدلاصا لله م اؾخصلااُت الا  كّضعاا اا  ىظًيا  هلخت ج نـ

 لخلعح  اا   في الخغب يض الـؿاص، هُما في الخغب يض الاعىاب، 

 .ال يع الاؾخصلابي ٌؿخضعي اظغاءاث اؾخصلااُت

  لىن في اــ ال كذ هلا خٍغهح   لظ اللخظت   لى على اخترام 

ع الجاعي بها العمل،  ول  ا كملا  ُ  وا  في  َاع  الل ااح   الدكاَع

  اخلا ااُلللا في  خالت ول امللـاث  لى اللًاء  اف ًلٌ  . اللاا   

 . ولمخ  الـهل ؿيها

 الؿُضاث  الؿاصة الل اب، 

نؿمع اخُااا، اا  ىظي خملت يض عظاٌ  عماٌ،  الا اللاؽ اللي 

الخغب يض الـؿاص هي يض . علضىا ؿل ؽ، ىظا ػاصة  اى ف صخُذ

  اى ف ول شخو علض  زغ ة  علاىا ؿاؾض، .  الـاؾضًن ص   ػحرىم

 ااا ؾبم لي اني كلذ العللُاث ًلؼم جدبضٌ، ًلؼم اسغظ   ن الكعب ٍت 
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غىم ه عضاء لباقي  اللاامت على قُُلت  صخاب امل ؾؿاث،  جهٍ 

 صخاب امل ؾؿاث . الىالم ىظا ػالِ    ف صخُذ.  ى ااث املجخمع

لُح ، ااؽ ٌؿدشمغ  في  الصىم،  في  ػلبُت الؿاخلت ى  ا ااؽ َ 

سلل  في الثر ة،   ن  كؼل  ٍ  خدمل   ساَغ الاؾدشماع، َ  ساَغ  ٍ   ٍ

 اظب الض لت انها حعُيهم الاعتراؾ اللي ٌؿخدل و،  اللاؽ ال َلُح  

 اظلم ىم،  اظلم   الصاا هُف ادُ ىم في . ىاطم ج نـ في خاظت ليهم

في خح  ى  ا اهثر ااؽ جًغع   ن . اــ الؿلت،  ع  كلُت ؿاؾضة

ت  اؾخـداٌ الـؿاص ب  الخجاعة امل اٍػ  .قبياث التهٍغ

 

صخُذ، الاًلاؿاث  الاظغاءاث  زحرة، زظاث نضى هبحر في الغ ي 

العام،  لىن  داعبت الـؿاص  جـىًُ امللظ  اث  خاع   ا ًلجمل 

ًلؼم انالخاث في ...ًلؼم اظغاءاث ازغى . ًى   ؿلِ  االظغاءاث ىظي

 ىظا عالف ااا ا هض على اا   اااف  هضص . العمم  في عضًض املؿخ ٍاث

اللُام   دملت يض الـؿاص، الا  الخمالث  ُبُعتها جى    دض صة في 

الاظغاءاث  في الؼ ن،  اااف في  جغص خملت يغؿُت  عا غة، ادن 

 هضص جلـُظ ؾُاؾت ص لت،  ن  ظل  يع خض نهابي لآلؿت ىظي، 

 الؿُاؾت ىظي هي كبل ول ش يء عؤٍت  انالخاث في العمم  علضىا 

 . عضًض  ن الابعاص
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 ق غ  زحرة التز لا  ما ظاء  ن حع ضاث في  زُلت اجـاق 11 اخلا في الـ 

اط ؿُما ًخعلم  مياؿدت الـؿاص  اللي جخلخو اؾاؾا في  عبع  كَغ

 :  دا ع 

ت مللا  ت الـؿاص -1 ُّ ل  . يع زُت َ 

اع اللاا ني  إلاؾغاع في ؾّن الل ااح   إلاظغاءاث  -2  ج ؿحر الَا

ت لم ُّ  .كا  ت الـؿاص  ؿلا للمعاًحر الّض ل

  الكـاؿُت الانالح الاصاعي  الغكملت -3

ؿغى  خترام اللاا    ن كبل الجمُع  يما  املؿا اة  ُنهم  -4

 .  ا  

 

 

ؿُما ًخعلم  الخُت ال َلُت ملياؿدت الـؿاص، ؾاىمذ الخى  ت 

في اعضاص ا الؾتراجُجُت ال َلُت، اللي جم نُاػتها  مؿاىمت 

ال ُئت ال َلُت ملياؿدت الـؿاص،  ىلا ادب نكىغ الؿُض عاِـ 

اع  ال ُئت   عًاءىا على املج  ص اللي كا    ُ  في ىظا الَا

 ال ُئاث املؿخللت  املجخمع املضني، اللي كا    مج  ص هبحر في 

 . نُاػت الاؾتراجُجُت

  غة  زغى ادب ا هض على التزام الخى  ت بهظو الاؾتراجُجُت ، 

اللي  كعذ عليها  اؾم الخى  ت الخ نؿُت،  اللي ااُللذ 

هُما كغعاا . ال ػاعاث في ج كُع اجـاكُاث كُاعُت  سه ن ا

  لُ   صًلاع  ياؿُت 3الترؿُع في  حزااُت ىُئت  ياؿدت الـؿاص  ـ 

 .2017في ؾلت 
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ع في  اط  سه م الدؿَغ هما التز لا  ما ظاء في  زُلت اجـاق كَغ

عاث الا  ؿترة الااخلاٌ الضًملغاَي، عغؿذ . ؾن الل ااح   الدكَغ

عي في املجاٌ ىظا، اؾخؼلخ   لظ  ت  ا ع  ن الـغاغ الدكَغ

 زالؿا . الـؿاص  املاؿُاث  اف جمضص  ن  جاٌ اللـ ط  خاع ا

لـترة  ا كبل الش عة اؾخؼل ا َبُعت اللظام الضًملغاَي،  اف 

 .ًىبر ا نكاَ م الاظغا ي

 

 ااا في عضًض املغاث  هضث اا  في ص لت اللاا  ، ختى  ياؿدت  عتى 

ع  التراجِب الجاعي بها العمل،   املجغ ح  ًلؼم جهحر في اَاع الدكاَع

ىظا عالف   ل ٍت   ل ٍاث  النؿبت لُلا وااذ ؾض الـغاغ 

عي ىظا  .الدكَغ

 

 ؿالخغب على الـؿاص، جدخاط هيل الخغ ب اا  ا ؿغ ل ا الاؾلخت 

ت لىؿب  عاعن الخغب ىظي،  هي  عاعن  اف جى    الًغ ٍع

لت املضى  ٍ ت َ   .ياٍع

عُت  اللاا اُت في     ىم  ؾلخت ىظي هي الترؾاات الدكَغ

اع ىظا خلللا جلضم هبحر  لظ .   اظ ت الظاىغة ىظي  اخلا في الَا

ع ك ااح  ىا ت في  ج لُلا للمؿ  لُت  إعضاص  عغى  عبع  كاَع

 : الًغؾ الؼ ني اللهحر ،  هي 

 

  عن الـؿاص  خماًت املبلؼح غاللاا   املخعلم  اإل ال -

 كاا   ال ُئت الضؾخ عٍت للخ همت الغقُضة   ياؿدت الـؿاص -

 جللُذ اللاا   املدضر لللُب اللًابي املالي -

ذ  املياؾب  املهالر  الخهضي لالزغاء ػحر  -  كاا   الخهٍغ

 .املكغ ع
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 عن غ جمذ املهاصكت على  اللاا   املخعلم  اإل ال2016ؿـي صٌؿمبر 

  الجزاىت الكـاؿُت  باصئ هَغـالـؿاص  خماًت املبلؼح  اللي يهضؾ  لى ث

 العام اللُاعح  في   ياؿدخ  الـؿاص   لع الغقُضة  الخ همت  املؿاءلت

 .  الخام

 

هُما حعغؿ  اليل، عضًضة هي الخاالث، اللي ؿيها ااؽ، جدغه    اعؼ 

ني،  كا    اال الغ عن قبهاث ؿؿاص في الؿا م،  للا  اع اخ م،   َ

 . دل  الخلت  تهضًضاث

ؿيهم قى    ال ى   دل جدبع، ؿيهم قى    ؿاع  املنهي ج كف  للى 

ل  هُما ًل ل ا ال يع ىظا زلم  لار  الث اللاؽ ؿُ  . ع خ  في الـٍغ

جساؾ على ع اخ ا،  حك ؾ الـؿاص  الغق ة  نهب املاٌ العام 

 . حؿىذ، الص يء اللي  صى الى جـص ي الـؿاص

ىظا عالف،  هاصكت  جلؿىم امل كغ على  كغ ع اللاا   ىظا، وا  

لخظت ىا ت، اظغا ملا ً ؿغ   ن خماًت للمبلؼح ، اللي  ضزٌ  اللاا   

خحز اللـاط  نبد  ًلجم  ًل   ا   اظبهم امل اَني  ال َني،  ن ػحر  ا 

ًساؿ   ن انهم ًى ا ا عغيت لالاخلام  الخلىُل،  اخلا  خ هضًن اا  في 

ع  اف نك ؾ اللخااج الاًجا ُت لللاا   ىظا على  عى   كذ ؾَغ

 .ال اكع
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 غ اظغا للخيا ل  الترا ِ امل ظ ص  ح  اللاا    ؾاس ي املخعلم  اإل ال

عن الـؿاص  خماًت املبلؼح    كغ ع اللاا    ؾاس ي املخعلم بهُئت 

الخ همت الغقُضة   ياؿدت الـؿاص املعغ ى على  هاصكت  جلؿىم 

ع في  ظغاءاث املهاصكت علُ  الص يء اللي  اف   امل كغ ؿإالا ؾعُلا للدؿَغ

لا  ن  عؾاء ال ُئت  قغ ع ا في  ماعؾت   ا  ا   ً زغ  ًجا ُا على 
ّ
ًمى

 .اؾخىماٌ  لاء امللظ  ت امل ؾؿاجُت لضعم الكـاؿُت   ياؿدت الـؿاص

 في  ا ًسو  كغ ع كاا   ال ُئت الضؾخ عٍت الظي عغيخ  الخى  ت 

،  اللي ناصق علُ   جلؿىم امل كغ ً م 2017علُىم في ق غ  اعؽ 

 هلذ خٍغو، شخهُا، على   لذ ال ُئت ول الهالخُاث   ـ، ؿاني 

ت  اف جل م بها  ا  لجاعت،  جى   ؿعال الظعاع الل ي للض لت  الًغ ٍع

في الخغب على الـؿاص،   ف  جغص عكم ظضًض ًًاؾ  لى اللاامت 

لت  خاع ال ُئاث في  الصاا  . الٍُ 

الخلص ي في قبهاث   ن  ىم الهالخُاث اللي جم  لد ا لل ُئت، نالخُت 

ال ُئت جخع ض  جللااُا    ًلو اللاا   نغاخت على اا   ، خُضالـؿاص

  الخلص ي عن خاالث الـؿاص، ، زغ جبلُؽ

جدـظُت  الخنؿُم اٌظغاءاث الاجخسظ   ن نالخُاث ال ُئت ػاصة، انها  

 ع ا  كؿم  ياؿدت الـؿاص  ىظا اياؿت الى جمخُع  ع الؿلِ املعلُت ،

 .  اللًاء هالخُاث الًا ُت العضلُت جدذ عكا تفي اَاع ىظا اللاا   



13 
 

ظمع املعل  اث   صلت نالخُت لغاِـ ال ُئت   عًائها هُما اعُُلا 

   عماٌ الخـخِل  حجؼ ال زاام  املعضاث  اللُام.  الك اصاث

  الاؾدلجاص   ع ا  الل ة العا ت  امللل الث 

ا ال ُئت  ن خم 
ّ
الع   في اــ اللاا    ىل

ّ
غاؾالَا    لؼ لا ول َ 

 يل املعل  اث  املعُُاث  عضم  جابهتها  الؿغ املنهي    البليي ىا  ّض ب

.    الجبابي

   خلا زالٌ  لاككت  كغ ع اللاا   اعخمضاا اــ الخمص ي جـاعللا 

اًجا ُا  ع ول امللترخاث اللي  ن ق نها انها حعؼػ اجاعت ال ُئت  جسليها 

 .جل م  الض ع  خاع ا هُما ًلؼم

 

عي   في  جاٌ جضعُم الض ع اللًابي في  اع الدكَغ  البدض في اــ الَا

  في املدكعبت  املالُت الاكخهاصًت الجغاام في  الخىم  الخدلُم  الخدبع

، جم جلضًم    الاؾخئلافي الا خضابي  الُ عٍن  طلً بها املغجبُت الجغاام

 ، 2016اللاا    املدضر لللُب اللًابي املالي في صٌؿمبر 

  كغ ع اللاا   ىظا، ظاء على زاَغ املماعؾت  زبدذ اا  الدجم 

الىبحر  ن اللًاًا املعغ يت على  اظاع اللُب، ًدخاط الى جـغغ 

 اوانل  مىن انهم ًلظغ ا في امللـاث املخعللت . كًاج  للملـاث ىظي

 الجغاام املالُت  ى  ا في اــ ال كذ  اػال   خع ضًن  امللـاث اللي 

 . وااذ جدذ  اظاعىم كبل الالخداق  اللُب

  ادن  هضص اؾخىماٌ اعضاص الله م الخُبُلُت في  ًام اللاص ت
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عي،  ًًا،    ن  ظل ث ؼ في اــ املجاٌ الدكَغ  الكـاؿُت  بض ي عٍؼ

   خابعت العم  ُت الؿُاؾاث  يع في العم م  كاعهت  املؿاءلت  صعم

املعل  ت،   لى اللـاط في الخ انؿت ول خّم  يما   جلُُم ا  جلـُظىا

خغنلا في خى  ت ال خضة ال َلُت على اؾخىماٌ  ظغاءاث صزٌ  

اللاا    ؾاس ي املخعلم  الخم في اللـاط  لى املعل  ت خحز الخلـُظ  ن 

خم  زالٌ الخ هُض على يغ عة جلُض ظمُع ال ُاول العم  ُت   خيا  ، ٍ 

خالُا العمل على اؾخىماٌ  ؿاع  عؾاء ىُئت اللـاط  لى املعل  ت 

زانت بعض ااخساب  عًائها،  لظ  ًام،  ن كبل الجلؿت العا ت 

 .ملجلؿىم امل كغ

خالُا على  نضاع  سخلف الله م الخُبُلُت لللاا   هما نعمل 

 خضار   ا ت  لىتر اُت   خضة لخلبل  ُالب اللـاط   عالجتها  

  العمل على جللُذ  سخلف الله م اللاا اُت   خابعتها  الغص عليها

املخعاعيت  ع الخم في اللـاط  لى املعل  ت   يع  غاا ج  خيا ل 

ن  ع ا  في املجاٌ  يا ل  لاَم الجم  عٍت  . لخىٍ 

 

الجزاىت  الخُاص  املؿاءلت في  باصئ صعم الكـاؿُت  جغؾُش  بؼغى 

 ؿلض ج لذ الخى  ت  عضاص  كغ ع اللاا   املخعلم اللُاع العام

ذ  املياؾب  بمياؿدت إلازغاء ػحر املكغ ع  جًاعب املهالر   الخهٍغ

خًمن  كغ ع اللاا   املظه ع .  اللُاع العام جدضًض كاامت ٍ 
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ذ  املياؾب    خاالث جًاعب  شخام الخايعح  ل اظب الخهٍغ

 .املهالر  آلُاث الخهضي لإلزغاء ػحر املكغ ع 

ذ  املياؾب ول شخو خُض  لؼم املكغ ع  زايع ل اظب الخهٍغ

ذ  املهالر ج انل  ظضًض ول زالر ؾل اث في ن عة  خلضًم جهٍغ

ذ   باقغج  ل ظااف  امل ظبت    ا   ااتهاءعلض هظلً   ظبت للخهٍغ

ذ  ش  ً  ا  ن 60  ال ًخجا ػ في  ظلوا ،  طلً ألي ؾبب للخهٍغ جاٍع

ش  ذ امل امااتهاءاالًاء  ضة الشالر ؾل اث     ن جاٍع  . امل ظبت للخهٍغ

 زّ ٌ  كغ ع اللاا   لل ُئت   مت الخلص ي  الخدلم في صخت 

ذ  املياؾب  املهالر  .الخهاٍع

   مت   ياؿدت الـؿاصقغ ع الى ىُئت الخ همت الغقُضة الم  كض  ؾلض

ذ    الخدلم  نها جللى الخهاٍع

ذ  املياؾب  املهالر ىظا  كض او  كغ ع اللاا   على  اعخباع الخهٍغ

ا للمباقغة لبعٌ  نلاؾ اظغا ألىمُت   ا  م  .قَغ

ذ بالا    هما   ؿلا هنالر    عن ججضًضالمواؾب  الم خلاع عن الخهٍغ

 ًترجب علُ  اًلاؾ نغؾ املغجب    امللذ ألخيام  كغ ع اللاا   

مت إلازغاء ػحر املكغ ع،  اخلا نعخبر  خلُلت اا     ا  سه م ظٍغ

عُت، لبالصاا، ز عة خلُلت، الخلهُو على  اصعاظ ا في الترؾاات الدكَغ

مت الازغاء ػحر املكغ ع  اف ٌؿمذ للمجم عت ال َلُت، انها ج ظ   ظٍغ

ؾ اٌ  ن  ًن لً ىظا؟ لللاؽ اللي ه اذ زغ اث  ج  لت املهضعة،  

خُض  كغ املكغ ع عل بت  السجن  ضة زمـ .  بُغق ػحر كاا اُت
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 ػحر املكغ عت، ليل كُمت املياؾبؾل اث  بسُُت  الُت  غجبُت ب

اصة ىا ت في الظ ت  شخو زايع ألخيام ىظا اللاا   جدهل على ٍػ

املالُت ؾ اء لـااضة اـؿ     لـااضة  ن جغبُ     نلت جى   ػحر 

عجؼ عن ازباث  كغ عُت  هضعو  .  خلاؾبت  ع   اعصو َ 

 اى ف  علٌ  في  الصاا الُ م،  ؿ  لح  في الض لت، ًىّ ا ا بعض 

جدمل م للمؿ  لُت زغ اث هبحرة،  اجدلاؾبل اَالكا  ع الضزل 

..  خاع م،   ا علضاا ختى آلُت  اف الض لت جداؾبهم ع الازغاء ىظا

 اى ف  علٌ  شخو الاظغ  خاع   ا ًخجا ػف الالف صًلاع، جللاو 

ًملً علاعاث  مالًح  الضًلاعاث، في خح  ى  ال علض  ال  عزت،  ال نكاٍ 

 .اكخهاصي ًبرع  هضع الثر ة اللي ه نها

 املهاصكت على ىظا املكغ ع  اف ًى    ا يا  الض لت انها ج كف 

املماعؾاث ىظي،  اللي  اف ًغجىبها في املؿخلبل،  اف جل ل   ن  ًن 

 لً ىظا؟

  كغ ع اللاا   اؾخىمل  غاخل  عضاصو  لظ  ضة  جمذ  خالخ   لى 

 ؾِخم عغي  على . املجلـ  على لللًاء في  َاع الاؾدكاعة ال ظ بُت

 هاصكت  جلـ ا اب الكعب خاٌ الخ نل  غ ي للمجلـ  على 

 .  ؾ ؾ اُلب اؾخعجاٌ اللظغ ؿُ . لللًاء

عي املخعلم  الكـاؿُت   ياؿدت  اع الدكَغ  خغنا  نها على جـعُل إلَا

الـؿاص ج لذ خى  ت ال خضة ال َلُت، جُبُلا ألخيام املغؾ م عضص 

 املخعلم  دلظُم الجمعُاث 2011 ؾبخمبر 24 امل عر في 2011 لؿلت 88
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الث  ظلبُت صع ة واؿت الجمعُاث املى ات  هـت  في زه م الخمٍ 

الث  ظلبُت التي جدهلذ عليها  كاا اُت  لى  عالم الاصاعة  جمُع الخمٍ 

 ع طهغ  هضعىا  كُمتها    ي ع ا   عالم العم م  يل طلً  إخضى 

هما جمذ  ُالبت ول .  ؾاال الاعالم املىخ بت في  ظل  كهاو ق غ

غ ؾل ي ٌكمل  ل العم  ي  إعضاص جلٍغ ظمعُت اؾخـاصث  ن الخمٍ 

ل ا  اـلاتها ًلضم  ظ با  لى صااغة املداؾباث  .ظغصا  ـهال ملهاصع جمٍ 

 

 

 الؿُضاث  الؿاصة الل اب،

عُت، اللي  اصعث  يها خى  ت ال خضة ال َلُت،  ىظو الترؾاات الدكَغ

 نبدذ الُ م  ىؿب لبالصاا،  زُ ة   مت في جغهحز اللظام 

الضًملغاَي،  جضعُم  لاء الض لت العاصلت،   بامللاؾبت ىظي ادب 

اخ ظ   الكىغ ملجلـ ا اب الكعب،  الى الؿاصة الل اب اللي ناصك  

 .في ؿترة  ظحزة على ىظو الله م

 

 الؿُض الغاِـ، الؿاصة الل اب،

  هثر  ن الاصاعة الخ نؿُت  ا  ؾُاؾت الض لت في  داعبت الـؿاص جدخاط

غ  صائها   يـاء الـاعلُت  اللجاعت  انها جل م ن  ي  كذ  ض ى،   خٍُ 
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  املج  ص ال َني  ن  ظل جىَغـالالػ ت على  غا ج ا  العمل على صعم

.  الكـاؿُت  الجزاىت   ياؿدت الـؿاص

عخبر   العلانغ  ؾاؾُت للبرا ج   ىم نالح إلاصاعة العم  ُت  خضَ 

الب ا ت الغاِؿُت لللُام  إنالخاث  قمل على  إلانالخُت للخى  ت 

  ،  الاظخماعُتالاكخهاصًتػغاع إلانالخاث 

ع في  اع، جّم العمل على جلـُظ ظملت  ن البرا ج  املكاَع في ىظا إلَا

ـ املباصئ املخعللت  جاٌ إلانالح إلاصاعي ال اصؿت  لى  الكـاؿُت بجىَغ

:   زّو  الظهغ  نها  ياؿدت الـؿاص، 

ت     كغ ع جبؿُِ إلاظغاءاث إلاصاٍع

  كغ ع إلاصاعة الالىتر اُت 

 

ت  مت ملماعؾت  النؿبت ملكغ ع جبؿُِ ا اظغاءاث الاصاٍع
ّ
امللظ

ت ًّ  اظغاء 2000 يهضؾ  لى اللُام  مغاظعت ؿاا    نكُت الاكخهــــاص

ـ الكـاؿُت في  ؾضاء   صاعي،الص يء اللي  اف ٌؿاىم في جىَغ

ت لإلصاعة ت  الخللُو  ن الؿلُت الخلضًٍغ   .الخض اث إلاصاٍع

 

   ا  كغ ع الاصاعة الالىتر ني ؿ   آلُت  ن  ىّم آلالُاث التي ؾلعخمضىا 

ت   ج لُت املؿاعاث إلاصاٍع
ّ
يمن  غا ج خ همت إلاصاعة   لا  ت الـؿاص  اعخباع   

 صعم الخعا ل الال اصي  ع ال ُاول العم  ُت ً صًا   ه عة آلُت  لى يما  
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ا في اللـاط  لى املعل  ت  الخعّغؾ  خم ول شخو ؾ اء وا  َبُعُا     علٍ 

ت التي ًخعح  اجباع ا للخهٌ  على الخض اث هما ًمىل  . على الاظغاءاث الاصاٍع

 خابعت  ُالب  على الخِ  يل قـاؿُت   غاكبت آصاء إلاصاعة   ؿاالتها علض 

 ول ىظا  ن ق ا     ًدّض  ن  ساَغ الغق ة  املدا اة  املدؿ بُت . الاكخًاء

 . ػحرىا  ن  ظاىغ الـؿاص

غ       كض جّم في  َاع  غاا ج إلاصاعة إلالىتر اُت  الخى  ت املـخ خت جٍُ 

هما ؾِخّم جلـُظ . عضًض امللظ  اث إلالىتر اُت الغا ُت  لى صعم ىظا املؿاع

ع الجضًضة امللضعظت يمن اــ امللهج الانالحي  كض . عضًض البرا ج  املكاَع

ع يمن اؾتراجُجُت الخى  ت الظهُت    هظلً في 2020جمذ  غ جت ىظو املكاَع

 .  َاع  غاا ج قغاهت الخى  ت املـخ خت

 Smart Gov" حعخبر زُت العمل لإلصاعة إلالىتر اُت  الخى  ت املـخ خت 

م التي ؾِخّم الغظ ع ءالتي جّم الااتها" 2020 ت الٍُغ   ن  عضاصىا   زغا زاَع

ع  ن ق نها  اليها  ن كبل  سخلف ال ُاول العم  ُت لخلـُظ  غا ج   كاَع

 عُاء  ظ  ظضًض لإلصاعة الخ نؿُت  ن زالٌ اؾخعماٌ الخىل ل ظُاث الخضًشت 

ل جدضًض  اظمت املعل  اث للّض لت  ج ظُـ ا في زض ت امل اَن 
ّ
  ى   ا ًمش

ـ الكـاؿُت   لا  ت الـؿاص  ع يما   قعاع  الصاا على   َاعا  غظعُا لخىَغ

 .املؿخ ى الض لي  ن زالٌ  ا ًخّم جدلُل  في املجاٌ  ن  ماعؾاث خؿلت

 ؾخعغؾ الؿل اث الشالر اللاص ت اللت ا عُت على  ؿخ ى الخض اث التي 

غ إلاصاعة إلالىتر اُت  اعؾاء الخى  ت املـخ خت  ن  غىا في  َاع جٍُ  ؾِخّم جٍُ 
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ع التي ظاءث بها اؾتراجُجُت إلاصاعة إلالىتر اُت  الخى  ت  زالٌ جلـُظ املكاَع

 " Smart Gov 2020"املـخ خت 

 

 ص لت في   قغ  لظمت 168  على 76 هُما حعغؿ  ؿاا  جغجِب ج نـ الُ م ى  

الكـاؿُت الض لُت،  اخلا عؾملا الاـؿلا ىضؾ اا   الصاا جى   في يغؾ 

الخمؿت الؿل اث اللاص ت  ن  ح  الضٌ  التي جدل في الشلض  ٌ   ن الترجِب 

 .ىظا

     

 الؿُضاث  الؿاصة الل اب،

اط،   اخضة  ن  ىم الللاٍ اللي ظاث في  د ع  ياؿدت الـؿاص  ن اجـاق كَغ

 ىظا . ؿغى  خترام اللاا    ن كبل الجمُع  يما  املؿا اة  ُنهم   ا  هي  

 . ااُلللا ؿُ   لظ  ًام الا لى لدؿلملا مل ا لا

ااُالكا  ن .   خللا عضًض امللـاث  لى اللًاء،   لى ىُئاث الغكا ت املسخلـت

اًماالا  اا   ا زماف صًملغاَُت،  ا زماف جلمُت،  ا زماف اؾخلغاع،  ن ػحر 

 . ااـاط اللاا   على الجمُع  ن ػحر جمُحز

 زظًلا اظغاءاث، ؾمدذ  خـىًُ قبياث اظغا ُت وا لت، البعٌ زظا حجم 

 هُما حعغؿ  . اعال ي هبحر،اظغا الا  الاؾماء املعلُت  عغ ؿت،  البعٌ آلازغ ال

. الـاؾضًن  يانهم في الخبـ:  اا  لظ  ًام الا لى   عللذ على  ؿ لت  بضاُت 

ت في الاججاو ىظا،  الُ م كاعضة جخظاؿغ ول الج  ص في   زظًلا اظغاءاث الًغ ٍع
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ؿغى  خترام اللاا    ن :   ؾؿاث الض لت  اف ا نل  لل ضؾ  ٌ   خاعلا 

، الا  ىظا ى  الغهحزة   لى للض لت كبل الجمُع  يما  املؿا اة  ُنهم   ا  

 العاصلت

ت  في اــ ىظا الخ ظ ،   ب  الخجاعة امل اٍػ في اُاق  ياؿدت الـؿاص  التهٍغ

لت 2016 اصعث عااؾت الخى  ت  لظ ق غ ؾبخمبر  ُّ ت  ً ُّ ن لجلت   ل   لى جىٍ 

ل ظا الؼغى  إقغاؾ  باقغ  ن عاِـ الخى  ت ، ج لذ جدضًض   اهن البًابع 

ت ؿخّم اللُام  مضاىماث ل ظو املساػ  في اُاق  ٍّ امل ّغبت بعضًض  الًاث الجم  ع

 . اؾعتخمالث 

ب خُض  بخ انل  اخت بعضًض قبياث التهٍغ لذ ىظو الخمالث  ن إلَا
ّ
  ى

ب    دار  الخدّغٍاث جّمذ  ضاىمت عضًض املساػ    خباٍ عّضة عملُاث تهٍغ

  ن حجؼ 2017  لى ػاًت نهاًت ق غ ظ ا  2016  لظ ق غ ؾبخمبر ، ىلذ

ت كّضعث كُمت املذج ػ ؿيها  ُّ ت  نغؿ ُّ  ًابع  سخلـت   ّغبت  عؿع كًاًا صً اا

.   لُ   صًلاع  لف د الي 

ب،  نضعث في خل م   ن زالٌ ىظو  عماٌ جّم جدضًض عضص  ن عؤ ؽ التهٍغ

ت،   ت  ال يع كُض إلاكا ت الجبًر ،   بالؽ حجؼث لضيهم  ًابعكغاعاث  صاٍع

  لُ   صًلاعا  كّض ذ في ق نهم  لى خّض آلا  700خ الي   لُمت  العملت الهعبت 

ت  لى املداهم كّضعث ب .   لُ   صًلاعا 2700ـ  خ الي َلباث  صاعٍّ

 العمل ىظا  اػاٌ  خ انل،  ؿغق العمل  ا ػالذ حكخؼل على جـىًُ 

 جم عت  ن قبياث الـؿاص املسخهت في الجغاام الاكخهاصًت  املالُت 
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املدكعبت،  اخلا  خ هضًن اا  في الـترة اللاص ت  اف حك ض  ض عىا اجاخاث 

 .ىا ت في املجاٌ ىظا

 اياؿت الى ول  ا ؾبم ؿاا  الخى  ت  هضص اعضاص انالخاث تهضؾ الى 

عُت  الترجِبت في  جاٌ الهـلاث العم  ُت  الُلب  جدؿح  الله م الدكَغ

اع امللظم ليها ض  ن الكـاؿُت  اللجاعت على الَا  . العم  ي بهضؾ ايـاء  ٍؼ

ايـت الى انالخاث في عضًض الاؾالن،  امللظ  اث الجمغهُت  الخض صًت، 

ت، ختى جى   ول امللظ  اث حعمل في اَاع  ت  الجٍ  ت  البدٍغ  املعا غ البًر

ؼلم الباب   ام ول املماعؾاث املخعاعيت  ع الخ همت  ًًمن الكـاؿُت َ 

 .الغقُضة   ياؿدت الـؿاص

 الؿُضاث  الؿاصة الل اب، 

 ا جل م  ُ  الؿلُت الخلـُظًت  ن اظغاءاث في اَاع  ياؿدت الـؿاص،  ا 

ًلؼ ل ًنؿِلا اا   ل  اث الااخهاع في الخغب ىظي  عهحزتها   لى هي الؿلُت 

اللًااُت، اللي  خلا  ن  هثر اللاؽ خغم على    ًى   العمل  خاع ا في  َاع 

الاؾخلاللُت التي ًلو عليها الضؾخ ع،  اللي اخلا ا  ل   يها هضًملغاَُح  في 

اع ىظا ادب اظهغ  اللغاعاث اللي زظًلاىا  زالٌ  ق غ . اظام ظم  عي  في الَا

ت   : الـاَع

 كاى 60 ااخضاب للًاة على ؾنخح  لللًاء العضلي،  ااخضاب 500واللُام ب

ت،  ااخضاب   .  كاى لضى  دىمت املداؾباث20لضى املىدمت الاصاٍع
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اصة  د الي    املاات في  حزااُت الخلمُت  النؿبت ل ػاعة 20هما ؾبم االا كغعاا ٍػ

  طلً لخدؿح  البنُت الخدخُت للمداهم ػيغ ؾ عمل 2017العضٌ لؿلت  

 . اللًاة

  ح  هخبت   َاع  صاعي  عملت كبل 1000هما كغعاا اؾخىماٌ ااخضاب خ الي 

   املاات  ن  جم ع  ع ا ، 20   ا ًمشل  ياؿت خ الي 2017نهاًت 

ت في الج اث12هما جم الكغ ع  لظ اق غ في جغهحز   . صااغة للمدىمت الاصاٍع

هما ؾدك ض الـترة اللاص ت علض  جلـ  ػاعي لللظغ في خؼ ت  ن الاظغاءاث 

 .لخدؿح  يغ ؾ عمل اللًاة، ادن  هضص الاعضاص لُ   لظ  ضة

  

 الؿُضاث  الؿاصة الل اب، 

ىظو  ال ذ زُخلا مللا  ت الـؿاص، جل م كبل ول ش يء على جُبُم اللاا   

عُت  ؼ الترؾاات الدكَغ على الجمُع  يما   ؿا اتهم   ا  ،  جمغ اًًا عبر حعٍؼ

 اف جى   علا آلُاث ؿعالت للخ قي يض الـؿاص  الغق ة  املدؿ بُت،  باف  ا 

 جى نل زمت سؼغاث ًمىن ا  حؿخـُض  نها  لظ  ت الـؿاص، 

ت  اف  اياؿت  لى انالح الاصاعة في اــ الخمص ي،  ج ؿحر ول الكغ ٍ الًغ ٍع

الؿلُت اللًااُت جماعؽ نالخُاتها في يغ ؾ َُبت،  في اَاع الاؾخلاللُت 

 . املًم ات  الضؾخ ع 
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 الخغب يض الـؿاص  اىِل خملت  الا  عغهت يغؿُت، الخغب على الـؿاص 

ت،  اف جغظع الشلت  ح  امل اَن  الض لت،  ح  املجخمع  الض لت،  ؾُاؾت يغ ٍع

 .  ح  اللازبح   الُبلت الؿُاؾُت

ااخهاعاا في الخغب ىظي،  غجبِ  ُ   ؿخلبل  لاجلا    الصاا، ًلؼم  ع بعًلا 

الض لت العاصلت هي الض لت الل ٍت، الض لت العاصلت هي اللي . ابنُ  الض لت العاصلت

 . ج ؿغ الخلمُت  الخلضم  الاػصىاع

 الصاا علضىا جدضًاث هبحرة ج اظ  ا،  ال يع الاكخهاصي عػم الخدؿن في 

لؼم ظ  ص الخ انؿت اليل جخ خض،  نؿبت اللم  في الشالسي  ٌ   اػاٌ نعُب، ٍ 

 . ااكـ  لخ نـ،  اف ًلجر الااخلاٌ الضًملغاَي،  اف حؿخلغ  الصاا

   خلا هُف كبللا جدمل املؿ  لُت، نعخبر  اللي اخلا ظل ص في زض ت  الصاا،  ا 

 ول  ا ال     ُ  ػاًخ  الاؾاؾُت . علضااف ختى ػاًت ػحر زض تها  يل ازالم

 . في زض ت  ىضاؾ  اضخت. هي اللُام  امل ام  خاعلا على  خؿن  ظ 

   خلا يمحراا  غجاح، 

يمحراا  غجاح،  لىن ىظا  ا ٌعلِل اللي اخلا في ؿترة عيا عن اللــ، على 

زاَغ  ن   كع املؿ  لُت نعغؿ  حجم الخدضًاث،  ختى هُف ادىُ  على 

اجاخاث في بعٌ املجاالث، نعخبر  انها اجاخاث نؿبُت،  لاعات  اللي ٌؿدلا  

ؿُ  الخ انؿت،  اخلا  اػللا ؾل انل العمل  اف ا اظ   الخدضًاث ىظي، 

جدضي . جدضي الاعىاب، جدضي الخلمُت، جدضي اعؾاء امل ؾؿاث الضؾخ عٍت

جدؿح  ال يع الاكخهاصي، جدضي   اظ ت البُالت، جدضي جدؿح  امللضعة 

الللاٍ ىظي اليل اقخؼللا   اػللا نكخؼل عليها،  عػم الخلضم امل م . الكغااُت
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في عضص هبحر  نها  ـًل ظ  ص  جطخُاث الخ انؿت كبل ول ش يء، عػم ىظا، 

نعخبر  اا   اػاٌ الىشحر اللي ًلؼم ًخعمل  اخلا عاػ ح  على جلـُظ    ؿم زُت 

 .  عمل  اضخت، ىضؿ ا ال خُض عؼة   لاعت ج نـ

 

ال ضؾ  خاعلا ى  ج خُض الخ انؿت  ن ول الـئاث    ن ول الج اث، في  ألخُاء 

الكعبُت في الج اث الضازلُت، عماٌ  ؿالخح     ظـح    صخاب   ؾؿاث، 

. عظاٌ  نؿاء، ج خُضىم خٌ  خلم  كترن، ج نـ صًلغاَُت   ؼصىغة  عاصلت

ج نـ ججمعلا اليل  ػلبُت   عاعيت،  ن ول الخؿاؾُاث الؿُاؾُت، اسخلـ ا 

 .على هُـاف اسض   ج نـ،  لىن  ا اسخلـ ف في خبلا لخ نـ

  اا في زُاب  لذ الشلت ؾبم لي اني كلذ، اللي اخلا نعغؿ  اا  الاظغاءاث 

 الؿُاؾاث اللي  اف ال     يها،  اف جللى عؿٌ  ن ل بُاث الـؿاص، اللي 

 غاهؼ الل ى  خاع ا  اف جخًغب، اللي اـ طىا   هالخا  اف ًخًغب ،  لىن 

: ىظا  ا ز ؿلاف،   ا ى ف  اف ًس ؿلا،  هُما كاٌ ؾُاصة عاِـ الجم  عٍت 

 .اللي ًساؾ ٌكض صاعىم

  لظا ًلؼم جى ا   خ هضًن، اا  ال خمالث الدك ٍ ،  ال التهضًض،  ال الًؼِ 

 اىم  اف ًسلُ اا اتراظع  على املؿاع ىظا، الا  ا ام  هلخت ج نـ  ا 

علضااف خؿا اث زانت، خاع عبذ  زؿاعة، علضاا خاظت  خضة هي اللُام 

 . ال اظب
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، في الخغب يض الـؿاص،  ا زماف خُاص، في   ىظا عالف في الخخام ادب الٌ 

 ازماف  لُلت .. ًا ا ا  ع الض لت، ًا   ا  ع الـؿاص... الخغب يض الـؿاص

 . ؾُى

 . ااا  خ هض اا  ول ال َلُح  ازخاع  ج نـ،  ازخاع  انهم ًاكـ  لخ نـ

 .جدُا ج نـ

 


