
 

  

  

 

 

 

 

  

ػبيبٌ ػهٗ ثٕسح انطؼت  انخبيس ٔانؼطشٍٚ يٍ ُٚبٚش ٔلذ يضٗ رًش ػهُٛب انٕٛو ركشٖ ثٕسح  

انثٕسح انؼظًٛخ رشأح يكبَٓب يب ثٍٛ يئسسخ  انًصش٘ انؼظٛى, ػبيبٌ يضذ ٔيب صانذ ْزِ

فٙ  دكًٓب خالل انؼبو انًبضٙ لجم أٌ رسهًٓب انٗ جًبػبد اساليٛخ ال رشٖ ػسكشٚخ لبيؼخ رٕنذ

انًٕاطُخ ثطكم الشة انٗ  كشسٙ انذكى سٕٖ ٔسٛهخ نزذمٛك ثشايجٓب االٚذٔنٕجٛخ ػهٗ دسبة

  دًٚمشاطٛخ دشح ٔ َضٚٓخ. صفمبد انصبنَٕبد انًغهمخ يُٓب انٗ اَزخبثبد

اسادح انزغٛٛش رؼجش ثٓزِ انجالد  ػبيبٌ ٔيبصال صٕد انذشٚخ ٚٓزف داخم كم فشد ثٕس٘ ٚشٚذ أٌ ٚشٖ

ٔ انزًُٛخ انطبيهخ, ػبيبٌ يضذ ٔيب صال دو انًٕاطٍ  ثٓب َذٕ انذًٚمشاطٛخَذٕ األفضم...رؼجش 

اجزًبػٛخ,  ُْب ٔ ُْبن ػهٙ اسض ْزِ انٕطٍ انُجٛم ٚكزت ػٛص...دشٚخ ...ػذانخ انًصش٘ ُٚضف

ػبيبٌ يضذ ٔيبصانذ انثٕسح يسزًشح.أَّ ٔ ثؼذ يشٔس ػبيٍٛ ػهٗ انثٕسح ال رٕجذ ثؼذ أ٘ 

ػطشاد  ػهٗ رذمٛك أْذاف انثٕسح انزٙ يبد فٙ سجٛم رذمٛمٓبيزكبيهخ رؼًم  سٛبسٛخ  سإٚخ

كبيم ػهٗ انًؼبْذاد ٔانًٕاثٛك  انطٓذاء أٔ رضًٍ رطجٛمب نًجذأ انذمٕق ٔ انذشٚبد انًجُٙ ثطكم

انشإٚخ انسٛبسٛخ انٕاضذخ ٔ فٙ ظم سٛطشح ٔ ادكبو دشكبد  انذٔنٛخ نذمٕق اإلَسبٌ.ٔ يغ غٛبة

االٚذٔنٕجٙ انًُغهك  انذكى فٙ ْزِ انجالد فؤَُب َسزطٛغ انمٕل أٌ انفكشانسٛبسٙ ػهٗ يمبنٛذ  اإلسالو

  انفٕضٗ ٔ لًغ نهذشٚبد. سٕف ٚمٕد ْزِ انجالد َذٕ يضٚذ يٍ انؼُف ٔ



نهذشٚبد انجُسٛخ ٔ انجسذٚخ  اٌ فكش دشكبد اإلسالو انسٛبسٙ ٚذًم فٙ طٛبرّ رٓذٚذاد يجطُخ

ّ ًٚثم يصذسا سئٛسٛب نهؼُف رجبِ انفئبد كًبٌ أَ ثطكم ػبو ٔ نهًثهٛخ انجُسٛخ ثطكم خبظ

 ٔ انُسبء. انًًٓطخ يثم انًثهٍٛٛ

نخطظ رغٛٛش اجزًبػٙ ٔ  فٙ خضى ْزِ انفٕضٗ انسٛبسٛخ ٔ انغٛبة انٕاضخ أل٘ سإٚخ أٔ رُفٛز

ثبنذمٕق انجُسٛخ ٔانجسذٚخ فٙ يصش رسؼٗ  ثمبفٙ ضبيهٍٛ ٔ يغ رٕاصم االَزٓبكبد انًزؼهمخ

 كم انجٓبد ٔ األفشاد انًٓزًٍٛ /اد نخهك يسبدبد نؤلصٕاد انزمذيٛخ يُظًخ ثذاٚخ ثبنزؼبٌٔ يغ

انؼذانخ اجزًبػٛخ, ٔلجٕل  نزؼهٕ ٔرؼًم ثكم جذ نخهك ثمبفخ يجزًؼٛخ أسبسٓب انًسبٔاح فٙ انذمٕق,

دشكخ  انمبئًخ دٕل انًثهٛخ انجُسٛخ ٔانذػٕح نجُبء  نآلخش انًخزهف يٍ خالل انزصذ٘ نالفزشاضبد

أفشاد ْزا  ثذًبٚخ دمٕلٓب ٔ يكزسجبرٓب ٔ رؼًم ٔ رُبضم جُجب انٙ جُت يغ ثمٛخ يثهٛخ فبػهخ رٓزى

انٕطٍ يٍ أجم رذمٛك أْذاف انثٕسح يٍ ػٛص ٔ دشٚخ ٔػذانخ اجزًبػٛخ ٔ يٍ أجم انذًبٚخ ٔ 

 ػبو ٔانذمٕق انجُسٛخ ٔانجسذٚخ ثطكم خبظ. انذفبع ػٍ دمٕق اإلَسبٌ ثطكم

ٔ رذمٛك أْذافٓب...ٔ أٌ  انًجزًغ انًثهٙ انٗ اسزكًبل انثٕسحاَُب انٕٛو فٙ ثذاٚخ َذػٕ كبفخ أفشاد 

األضخبظ ثآخشٍٚ فٙ راد انُظبو ,ٔال َشٚذ أٌ ٚزْت  َؼهٍ يطبنجُب ػبنٛخ ..َذٍ ال َشٚذ رغٛٛش

اٚذٔنٕجٛب  آخش يذَٙ ٚذًم َفس جُٛبرّ انثمبفٛخ ٔااِلجزًبػٛخ انمًؼٛخ سٕاء كبَذ ػسكش٘ ٔٚؤرٙ

يذَٛخ انذٔنخ ٔ دمٕق يٕاطُٛٓب ٔ ٚخهك  ذهى ثجُبء َظبو دًٚمشاطٙ ٚذزشواساليٛخ أو غٛشْب... اَُب َ

فّٛ فشظ ثُبء انذٔنخ انذذٚثخ...رٛبسا ٚئيٍ ثذمٛمخ انزؼذدٚخ  ثمبفخ ٔ رٛبسا ضؼجٛب نهزغٛٛش رزٕفش

ػهٗ أسس طبئفٛخ  انثمبفٛخ ,ٔ االجزًبػٛخ ..ٔ ثمبفخ رؼًم ػهٗ ػذو رجضئخ انمضبٚب انٕطُٛخ انفكشٚخ,

  نٕجٛخ دضثٛخ ضٛمخ.أٔ اٚذٔ
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