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 ضيىف خبدو انحرييٍ يشيذوٌ ثحسٍ انضيبفخ وجىدح انخذيبد

 قبنىا: إٌ حبدثخ يُى قضبء وقذر وانًغرضىٌ يصطبدوٌ في انًبء انعكر

 

ضعادتِٗ بأدا٤ فسٜط١ اؿر ضُٔ بسْاَر خادّ اؿسَني ايػسٜفني يًشر  1436أند عدد َٔ ضٝٛف خادّ اؿسَني ؿر ايعاّ 

إٔ َا سدخ يف ٢َٓ َٔ تدافع « املد١ٜٓ«ٚايعُس٠، ايرٟ ٜطتطٝف فُٛع١ نبري٠ َٔ نٌ دٍٚ ايعامل ايعسبٞ ٚاإلضالَٞ َػرئٜ يـ

يف َٛضِ اؿر ٚزغِ ٖرا فإٕ ايطعٛد١ٜ مل تبدٌ ع٢ً اؿذٝر، ٚٚفست نٌ ضبٌ  حيدخ يف أٟ َهإ ب٘ سػٛد نبري٠ نُا ٖٛ

شٜٔ ايعابدٜٔ قُد َٔ دصز ايكُس ٖرٙ أٍٚ َس٠ ٜتِ اختٝازٟ  –ايساس١ ٚيهٔ ٖٓاى َػسضني ٜصطادٕٚ يف املا٤ ايعهس، ٚقاٍ اؿاز 

ساًدا َٔ دصز ايكُس ٚنإ َٔ  20ساّ ٚمٔ عددْا ضُٔ بسْاَر خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ الضتطاف١ سذاز بٝت اهلل اؿ

غدصا يف ضٝاف١ املًُه١  19املفرتض إٔ حيطس َعٓا َفيت دصز ايكُس ٚيهٔ يف ايًشع١ األخري٠ َسض ٚمل ٜطتطع اؿطٛز ٚأصبشٓا 

د١ٜ يف دصز ايكُس، سٝح ٚعٔ آي١ٝ اختٝاز ضٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني أٚضح شٜٔ ايعابدٜٔ إٔ االختٝاز ٜتِ عٔ طسٜل ايطفاز٠ ايطعٛ

مت االختٝاز ع٢ً بعض ايٛشاز٠ ٚعُدا٤ ٚقطا٠، ٚأًٜطا َٔ ايدعا٠ َٔ قبٌ ٚشاز٠ األٚقاف ٚايػؤٕٚ اإلضال١َٝ يهٞ ْكٛد ٖرا ايٛفد 

٘ اؿكٝك١ إٔ بسْاَر املًو ضًُإ يطٝٛف بٝت اهلل اؿساّ ٚددْا فٝ زاس١ ٖٚد٤ٚ  .ٚإزغادِٖ يف ٖرا ايٓطو ايععِٝ ٚأْا ٚاسد َِٓٗ

نٌ ايساس١، ٚمل ٜٓكصٓا غ٤ٞ ٚهلل اؿُد ست٢ ايعٝاد٠ ايطب١ٝ َسافك١ َعٓا يف ضهٓٓا ضٛا٤ يف َه١ أٚ يف ٢َٓ، ٚنريو يف املد١ٜٓ 

املٓٛز٠، نُا تس٣، ٚدٛد عٝاد٠ ٚعالدات طب١ٝ ٚنادز طيب ٜطٗس ـد١َ ضٝٛف بٝت اهلل اؿساّ ٚشا٥سٟ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚبٗرٙ املٓاضب١ 

ِ سذاز دصز ايكُس بايػهس اؾصٌٜ ملكاّ املًو ضًُإ ع٢ً سطٔ اضتطافت٘ ٚيًكا٥ُني ع٢ً ٖرا ايربْاَر، ٚع٢ً أتكدّ بامسٞ ٚاض

زأضِٗ َعايٞ ٚشٜس ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف يف ايطعٛد١ٜ ايػٝذ صاحل آٍ ايػٝذ، ايرٟ ٜتابع ٖرا ايربْاَر َٓر اْطالقيت ست٢ ْعٛد 

 74ٓا َٓاضهٓا ٚايتكٝٓا ببعض األخ٠ٛ املطًُني َٔ غت٢ بكاع األزض ؼت ضكف ٚاسد ألنجس َٔ إىل بالدْا ضاملني غامنني بعد إٔ أدٜ

  .دٚي١ عسب١ٝ ٚإضال١َٝ مبدتًف ثكافتٗا َٚهاْتٗا االدتُاع١ٝ يف نٌ بًد َٔ بالد ٖؤال٤ اؿذاز

ال أضتػسبٗا ع٢ً ٖرٙ ايبالد ايهسمي١ أَا عٔ َػاٖدتٓا يًددَات اييت ٚفستٗا سه١َٛ ايطعٛد١ٜ يًشذاز اؿكٝك١ أْا  سادخ ايتدافع 

بػعبٗا ٚقٝادتٗا، سٝح ٚفست نٌ ضبٌ ايساس١ يهٌ اؿذٝر ِٖٚ ٜعسفٕٛ َع٢ٓ خد١َ اؿذاز ٚيٛال سادخ ايتدافع، ايرٟ سصٌ يف 

أٍٚ أٜاّ ايعٝد ايرٟ عهس صٛفٓا مجٝعا، ٚمل ْهٔ زاضني عٔ َا سدخ َٔ ٚفٝات ٚإصابات يبعض اؿذاز، ٚيهٔ ٖرا أَس اهلل 

قدز٠ ٚال ٜعين ٖرا ايتدافع إٔ ٖٓاى تكصريا َٔ بعض اؾٗات ايعا١ًَ يف اؿر أبدا ٖرا حيدخ يف أٟ َهإ يف ايعامل بطبب اؿػٛد ٚ

ايهبري٠ يف ٚقت ٚاسد ٚيف بكع١ ٚاسد٠ ٚغاٖد اؾُٝع نٝف تعاًَت سه١َٛ ايطعٛد١ٜ َع اؿادخ يف سٝٓ٘ ٚتفكدْا سذادٓا َٔ دصز 

ُد هلل مل ٜهٔ َِٓٗ أسد َٛدٛدا يف َٛقع اؿادخ، سٝح ناْٛا مجٝعِٗ يف َٛاقع ضهِٓٗ ٜٓتعسٕٚ ايكُس يف َٛاقع ضهِٓٗ ٚاؿ

ٚقاٍ أسد ضٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني  غا٥عات نرٚب١   .َٛعد ذٖابِٗ يسَٞ اؾُسات سطب َا سدد هلِ َٔ قبٌ ايكا٥ُني عًِٝٗ

٥ُا أْا ايٓاع ٜتأثسٕٚ بايػا٥عات املهرٚب١، اييت تصًِٗ ٚخاص١ ممٔ فاضٌ قٓني ز٥ٝظ ؼسٜس ف١ً ايصش٠ٛ يف ايطٓػاٍ مٔ ْعسف دا

ٜطهٕٓٛ ايكس٣ ٚايسٜف ٖٚٓاى أناذٜب زٚدت بعد سدٚخ سادخ َػعس ٢َٓ بطبب ايدافع، ايرٟ سصٌ يف أٍٚ أٜاّ عٝد األضش٢ 

تسٜد إٔ تػازى ايطعٛد١ٜ يف تٓعِٝ املبازى ٚتًو ايػا٥عات زٚدت ضد املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ بعض ايدٍٚ ضعاف ايٓفٛع، ٚاييت 
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اؿر فكاَت تكًٌ َٔ غأْٗا َٚا سدخ يف ٢َٓ بطبب ايتدافع ٚقطا٤ اهلل ٚقدزٙ، ٚحيدخ َجٌ ٖرا نجريا يف َالعب نس٠ ايكدّ بطبب 

جٌ ًَٕٝٛ ساز يف بكع١ قدٚد٠، ٚيف ٚشَٔ قدد، َٔ ايطبٝعٞ إٔ ؼدخ َ 2نجس٠ اؿػٛد، فُا بًو عػٛد ٜصٌ عددِٖ ألنجس َٔ 

دابس َٔ ايفًبني ٖرٙ أٍٚ  –ٚأغاز اؿاز  دخٍٛ اإلضالّ  . ٖرا اؿٛادخ، َٚا تكدَ٘ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يطٝٛف ايسمحٔ ًَُٛع

َس٠ أسر فٝٗا بعد إٔ َٔ اهلل عًٝ٘ باإلضالّ قبٌ مخط١ أغٗس ٚهلل اؿُد، ٚنٓت أمت٢ٓ إٔ أغاٖد ايهعب١ ع٢ً ايطبٝع١ ٚإٔ أشٚز 

٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚقاٍ غاٖدت املػاعس املكدض١ ٚعػت أٜاَا مل أنٔ أسًِ بٗا ٚأمحد اهلل ع٢ً ٖرٙ ايٓع١ُ َطذد زضٍٛ اهلل ص

 .ٚأغهس املًو ضًُإ ع٢ً اضتطافت٘ يٞ يف ٖرا ايربْاَر
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 انًسروع : خذيبد انًًهكخ نهحجبج جعهزهب يحم رقذير انعبنى

 وسهىنخ َجحذ في رهيئخ األجىاء اآليُخ ألداء انًُبسك ثيسر
 

 

 02/10/2015ايسٜاض اؾُع١  -ْاٜف اؿسبٞ 

 

عرب األَني ايعاّ يًُذًظ ايصشٞ ايطعٛدٟ ايدنتٛز ٜعكٛب بٔ ٜٛضف املصزٚع عٔ ععِٝ ايػهس ٚايتكدٜس ـادّ اؿسَني ايػسٜفني 

ع٢ً تطدري اإلَهاْٝات ناف١  -سفعِٗ اهلل-ايعٗد  املًو ضًُإ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد، ٚيطُٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني، ٚيطُٛ ٚيٞ ٚيٞ

يطٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚتكدِٜ أفطٌ اـدَات يف ناف١ اجملاالت، ٚتٛفري ايسعا١ٜ ايطب١ٝ املتُّٝص٠ يف ناف١ املسافل 

ّٛز٠ ٚاملتٛاص١ً اييت تتشكل يف فاٍ  .ٚاـدَات، ٚت١٦ٝٗ األدٛا٤ اآل١َٓ هلِ ألدا٤ َٓاضو سذِٗ بٝطس ٚضٗٛي١ ٚقاٍ إٕ اإللاشات املتط

َػسٚعات اؿر ٚخد١َ ٚزعا١ٜ املكدضات ايػسٜف١ ٚاييت تطاِٖ يف أدا٤ غعا٥س اؿر يف ٜطس ٚأَـإ، دعٌ املًُه١ قٌ تكدٜس َٔ 

ايعالق١ َٔ تٛفري أزق٢ اـدَات ايصش١ٝ اجملتُع ايدٚيٞ، ٚمنٛذًدا حيتر٣ ب٘، َػًٝدا مبا تكّٛ ب٘ ٚشاز٠ ايصش١، ٚمجٝع اؾٗات ذات 

املتكد١َ عرب ناف١ املطتػفٝات، َٚسانص ايسعا١ٜ ايصش١ٝ األٚي١ٝ، َٚسانص املساقب١ ايصش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚاإلضعاف١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ، 

ف ايتدصصات، ٚاملدتربات املتدصص١ يف َه١ املهس١َ، ٚاملػاعس املكدض١، ٚتصٜٚد ٖرٙ املٛاقع بأسدخ ايتذٗٝصات ايطب١ٝ يف كتً

ٚتأَني األد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ ٚايًكاسات ايهاف١ٝ يتػط١ٝ ساد١ ضٝٛف ايسمحٔ َٔ سذاز ٚشٚاز طٛاٍ أٜاّ اؿر، ٚتطدري ناف١ 

إىل َا ٚأغاز ايدنتٛز املصزٚع  .اإلَهاْٝات ايبػس١ٜ باالضتعا١ْ بايطٛاقِ ايطب١ٝ ايعاي١ٝ ايتأٌٖٝ، ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ املدزب١ ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ

ٚزد يف األضاع اإلضرتاتٝذٞ اـاَظ إلضرتاتٝذ١ٝ ايسعا١ٜ ايصش١ٝ يف املًُه١ ٚاييت أعدٖا اجملًظ ايصشٞ ايطعٛدٟ يف ايطٝاض١ 

ايجايج١ عٔ ايدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘ ٚشاز٠ ايصش١ مبػازن١ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ يف َٛاضِ اؿر ٚايعُس٠ يف تٛفري خدَات ايسعا١ٜ 

١ ٚايعالد١ٝ ايهاف١ٝ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚاملعتُسٜٔ، ٚؼدٜد االستٝادات ايالش١َ هلرٙ اـدَات ٚتٛفريٖا َٔ خالٍ ايصش١ٝ ايٛقا٥ٝ

َدٜسٜات ايػؤٕٚ ايصش١ٝ ٚاؾٗات ايصش١ٝ األخس٣، ٚتستٝب اإلْفام ع٢ً ٖرٙ اـدَات مبا ٜتفل َع ايطٝاض١ ايعا١َ يًدٚي١، ٚٚضع 

قا١ٝ٥ ايالش١َ ؿُا١ٜ ايبالد َٔ األٚب١٦ ايٛافد٠ خالٍ َٛاضِ اؿر أٚ ايعُس٠، ٚايتصاّ مجٝع ذٟٚ ايعالق١ ٚتفعٌٝ ايرباَر ٚاالستٝاطات ايٛ

يف ايداخٌ ٚاـازز بتٓفٝرٖا، ٜٚتِ ؼدٜد االستٝادات ايعالد١ٝ يًشذاز ٚاملعتُسٜٔ بهٌ َٔ َه١ املهس١َ، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، 

ا٥ٝات املتٛفس٠ يد٣ ايكطاعات ايصش١ٝ. ٚمّثٔ ايدنتٛز ٜعكٛب املصزٚع اؾٗٛد ايهبري٠ ٚاملػاعس املكدض١ بٓا٤ ع٢ً املعًَٛات ٚاإلسص

ٚاؾ١ًًٝ اييت تبرهلا سه١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ـد١َ ٚزاس١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚاييت تربٖٔ ع٢ً اضتػعاز اؾُٝع يف 

ٙ سذاز بٝت اهلل، داعًٝا اهلل إٔ ميتع اؿذاز مبٛفٛز ايصش١ ٚايعاف١ٝ، ٚإٔ ٖرٙ ايبالد املبازن١ بععِ املطؤٚي١ٝ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ ػا

  .ٜتكبٌ سّذِٗ، ٚإٔ ٜعٛدٚا إىل دٜازِٖ ضاملني غامنني
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 انهحيذاٌ: رعبيخ انًهيك ألعًبل انحج أسهًذ في إَجبحه

 

 02/10/2015ايدَاّ اؾُع١  -املد١ٜٓ 

 

أند َدٜس عاّ فسع ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ باملٓطك١ ايػسق١ٝ ايػٝذ عبداهلل بٔ قُد ايًشٝدإ إٔ زعا١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜفني 

املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ـ سفع٘ اهلل ـ ألعُاٍ اؿر عٔ نجب َٚتابعت٘ ـسعاٙ ايًٗـ ايكسٜب١ ٚايدا١ُ٥ يًذٗٛد املبرٚي١ َٔ 

ٚقاٍ يف تصسٜح  .يف إلاح َٛضِ سر ٖرا ايعاّ -بفطٌ اهلل تعاىل-ِ اـدَات يًشذاز أضُٗت بػهٌ َباغس اؾُٝع يف تكدٜ

صشفٞ أَظ إٕ اؿادخ ايعسضٞ ايرٟ ٚقع يف َػعس ٢َٓ ئ ٜؤثس ع٢ً سكٝك١ َا عاغ٘ نٌ ساز ٚزآٙ نٌ َتابع َٔ عًٛ َطت٣ٛ 

صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب اـدَات ٚتهاًَٗا يساس١ اؿذاز، َبًٝٓا إٔ َتابع١ ٚزعا١ٜ 

ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ـ سفع٘ اهلل ـ ألعُاٍ اؿر ؿع١ بًشع١ ٚتٛدٝ٘ ايعاًَني ٚتٛفري اإلَهاْات 

اٖتُاّ َٓكطع ايٓعري يتٝطري أعُاٍ اؿر ٚمحا١ٜ اؿذاز َٔ هلٛ نإ قٌ ايتكدٜس ٚايجٓا٤ املربٖٔ ع٢ً َا تٛيٝ٘ سه١َٛ املًُه١ َٔ 

 .نٌ َا ٜهدز صفِٖٛ

  



 

 
 

6 

 

 ثبيخريخ: انًًهكخ نى رذخر جهًذا نخذيخ وراحخ حجبج ثيذ هللا

 

 02/10/2015اؾُع١  ايدَاّ  -قُد بٔ عبٝد 

 

باكس١َ إٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ مل أند عُٝد ايطًو ايدبًَٛاضٞ ٚضفري مجٗٛز١ٜ دٝبٛتٞ يد٣ املًُه١، ضٝا٤ ايدٜٔ ضعٝد 

تدخس دًٗدا يف ضبٌٝ ؼكٝل زاس١ ٚاضتكساز سذاز بٝت اهلل، َػرًيا إىل إٔ سادث١ ايتدافع األخري٠ ال تكًٌ َٔ اؾٗٛد ايعع١ُٝ، اييت 

قد تكدّ إىل أخٝ٘ خادّ  ٚأغاز إىل إٔ ز٥ٝظ مجٗٛز١ٜ دٝبٛتٞ إمساعٌٝ عُس د١ًٝ .تكدَٗا املًُه١ ـد١َ بٝت اهلل اؿساّ ٚاؿذاز

اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بايعصا٤ ٚاملٛاضا٠ يف ٖرا اؿادخ األيِٝ، سٝح أند ايس٥ٝظ اؾٝبٛتٞ إٔ املًُه١ ناْت خري َعني 

ًٝا ـادّ اؿسَني ايػسٜفني ٚسهَٛت٘ ايسغٝد٠ ايتٛفٝل  -سفع٘ اهلل  -ٚخادّ يػؤٕٚ اؿر ٚاؿذاز ٚاملػاعس املكدض١، َتُٓ

 .دادٚايط

ٚأغاد عُٝد ايطًو ايدبًَٛاضٞ ظٗٛد ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ايطعٛد١ٜ يف ؼكٝل أَٔ ٚاضتكساز املًُه١، الفتا إىل إٔ ذيو ٜأتٞ دًٓبا إىل دٓب 

ٚأث٢ٓ باكس١َ ع٢ً دٚزاملًُه١ ايهبري يف تعصٜص ايت١ُٝٓ، ٚذيو َٔ خالٍ  .َع ايسعا١ٜ، اييت تكدَٗا املًُه١ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ

١ اؿسَني ايػسٜفني ٚتٛفري نٌ َا ٖٛ ضسٚزٟ يًشذاز، ٚقاٍ: عٓدَا ٜتِ االْتٗا٤ َٔ ايتٛضع١ ايجايج١ يًشسَني، فإْ٘ ضٝتِ تٛضع

خادّ اؿسَني ايػسٜفني ضبام ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚسسٜص ع٢ً تكدِٜ »ٚأضاف:   .اضتٝعاب ثالث١ أضعاف ايسقِ يف املاضٞ

ًُاايسعا١ٜ ايها١ًَ هلِ، ٚزا١ٜ ا إٕ ٖرٙ األعُاٍ ُتبني ايدٚز اإلْطاْٞ يًطعٛد١ٜ، »َٚط٢ بكٛي٘:  .«ملًُه١ زا١ٜ ايتٛسٝد ضتعٌ خفاق١ً دا٥

  .«نُا ُتبني سذِ اإلَهاْات ايطد١ُ املطدس٠ إللاش ٖرٙ امل١ُٗ اإلضال١َٝ ايعع١ُٝ، ٚنريو إللاسٗا
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 ذيبدطالئع انحجبج قجيم يغبدررهى جذح: شكًرا خبدو انحرييٍ عهى انخ

 رطىر وسبئم انُقم يكُزُب يٍ أداء انحج ثيسر وسهىنخ

 
 02/10/2015دد٠ اؾُع١  -ٚاع 

 

بِٗ صاالت َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ يف دد٠، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، غانسٜٔ اهلل  ّٚدع سذاز بٝت اهلل اؿساّ ايرٜٔ أَتألت

ٖـ ست٢ أمتٛا ْطهِٗ 1436تعاىل ع٢ً َا ملطٛٙ َٔ طٝب نسّ ٚسفا٠ٚ ٚتسسٝب َٔ مجٝع ايكطاعات ايطعٛد١ٜ ايعا١ًَ يف سر ٖرا ايعاّ 

ٍٛ َٔ ايطه١ٓٝ ٚايٛقاز ععِٝ اَتٓاِْٗ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚأعسبٛا عٔ  .بفطٌ اهلل تعاىل يف د

ع٢ً َا بريت٘ ايكطاعات ايعا١َ ٚاـاص١ َٔ دٗٛد َط١ٝٓ يتطٌٗٝ أدا٤ َٓاضو اؿر يف املػاعس املكدض١ ٚاملطذد  -سفع٘ اهلل-

ػهس هلل تعاىل ثِ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني ٚزفع اؿاز قُد إضالّ خإ َٔ مجٗٛز١ٜ بانطتإ اإلضال١َٝ أمس٢ آٜات اي .اؿساّ

ايرٟ ٚد٘ ٚتابع نٌ َا ٜكدّ َٔ خدَات يطٝٛف ايسمحٔ بػهٌ عاّ ٚاؿذاز ايبانطتاْٝني ع٢ً ٚد٘ اـصٛص ٚاييت فاقت 

دَتٗا ٚقاٍ خإ: إٕ سذيت ٖرٙ تعد األٚىل، َٚا يفت ْعسٟ ٖٞ َٓع١َٛ ٖرٙ األعُاٍ اؾ١ًًٝ اييت تكّٛ بٗا املًُه١ ٚيف َك .ايٛصف

تٛضع١ املطذد اؿساّ ٚاـدَات اييت تكدَٗا يف املػاعس املكدض١ ٚتطٛز ٚضا٥ٌ ايٓكٌ اييت َهٓت ضٝٛف ايسمحٔ َٔ أدا٤ ْطهِٗ 

ٚبَّٔ اؿاز قُد عبدايػين َٔ دٚي١ ايهٜٛت إٔ ايصٛز٠ اؾ١ًُٝ مله١ املهس١َ  .بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚاْطٝاب١ٝ نا١ًَ يف اؿسن١

ٜػادز أزض املًُه١ َا شايت عايك١ يف ذٖٓ٘ إىل داْب اؾٗٛد اؾباز٠ اييت تكدَٗا املًُه١ قٝاد٠ً ٚسه١ًَٛ ٚاملػاعس املكدض١ ٖٚٛ 

ٚغعًبا يف نٌ َٛضِ سر َٔ خدَات ٚتطٗٝالت يطٝٛف ايسمحٔ يٝبك٢ تطٛز ٖرٙ اـدَات َٔ عاّ إىل عاّ خري ديٌٝ ع٢ً عطا٤ات 

بَّس عٔ ضسٚزٙ مبا ٚددٙ َٓر ٚصٛي٘ ألدا٤ سذ٘ َٔ نسّ ضٝاف١ ٚخدَات ممٝص٠ ٚع .بالد اؿسَني ايػسٜفني اييت تفٛم نٌ املكاٜٝظ

ًَا غهسٙ ٚعسفاْ٘ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني ع٢ً َا بري٘ َٔ دٗٛد  َٚا غاٖدٚٙ َٔ َػسٚعات عُالق١ باؿسَني ايػسٜفني، َكد

إٔ ٜدِٜ ع٢ً ٖرٙ ايبالد أَٓٗا ٚأَاْٗا  نبري٠ َٚا قدَ٘ َٔ خدَات ٚتطٗٝالت ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، داعًٝا املٛىل عص ٚدٌ

ٚمثَّٓت اؿاد١ سط١ٝٓ َٓتصس َٔ مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ َا ملطت٘ َٔ َػسٚعات عُالق١ يف َه١   .ٚاضتكسازٖا يف ظٌ قٝادتٗا ايسغٝد٠

كتًف اؾٗات ط١ًٝ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ اييت ٜطست بدٚزٖا أدا٤ٖا يٓطو اؿر يف ظٌ اـدَات ايعدٜد٠ ٚاملتٓٛع١ اييت قدَتٗا 

فرت٠ أدا٥ٗا يٓطو اؿر، الفت١ إىل أْٗا السعت ٖٚٞ تؤدٟ اؿر يًُس٠ ايجا١ْٝ َا طسأ َٔ تػٝريات نبري٠ ع٢ً اـدَات اييت تكدّ 

ٚأعسبت عٔ ضعادتٗا ايػاَس٠ بأدا٤ اؿر َتًك١ٝ سطٔ املعا١ًَ ٚاألخالم اؿُٝد٠ َٔ غعب املًُه١، ايرٜٔ  .يًشذاز يف مجٝع املٛاقع
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ٜطعٕٛ نُطؤٚيني مبدتًف َٗاَِٗ يهٌ َا فٝ٘ زاس١ اؿذٝر، َكد١َ غهسٖا ـادّ اؿسَني ايػسٜفني ٚسهَٛت٘ ايسغٝد٠ ع٢ً 

ٚقايت اؿاد١ عٓاٜات قُٛد َٔ  .االٖتُاّ ايبايؼ ٚايسعا١ٜ ايهسمي١ اييت ضًٗت ع٢ً اؾُٝع أدا٤ ٖرٙ ايفسٜط١ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١

ؾباز٠ ٚايعع١ُٝ اييت بريتٗا سه١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف كتًف َٛاقع اؿر ٖٞ َٔ أدٌ مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ: إٕ اؾٗٛد ا

 .زعا١ٜ ضٝٛف ايسمحٔ ٚاالٖتُاّ بػؤِْٚٗ َٓر إٔ تطأ أزدًِٗ ٖرٙ األزاضٞ ايطاٖس٠ ٚذيو دٕٚ ايٓعس إىل املسدٚد املادٟ َٔ ٚزا٤ ذيو

ع اؿذاز ٖٚرا يٝظ مبطتػسب ع٢ً سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ٚأضافت بإٔ ٖرٙ اؾٗٛد فاقت ايٛصف ٚدطدت زضا مجٝ

اييت تطع يف َكد١َ أٚيٜٛاتٗا ايتدفٝف ع٢ً اؿذٝر يف أدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ طُأ١ْٓٝ ٜٚطس  -سفع٘ اهلل-ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

 .د١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚقاصدٜٗاٚأَإ سٝح ٜجُٔ اؿذاز املصسٜٕٛ بهٌ فدس ٚاعتصاش َهازّ ٖرٙ ايبالد اييت دٓدت ْفطٗا ـ

أقداَِٗ ٖرٙ األزاضٞ املبازن١ َٔ خالٍ تٝطري  ٚأبسش اؿاز ضٝد ْٛز َٔ مجٗٛز١ٜ تسنٝا اـدَات اؾ١ًًٝ اييت ملطٗا َٓر إٔ ٚطأت

ٚتطٌٗٝ اإلدسا٤ات ناف١ ٚػٗٝص نٌ املسافل اييت ضاعدتِٗ ع٢ً أدا٤ فسا٥طِٗ بهٌ ٜطس ٚطُأ١ْٓٝ ٚذيو بفطٌ َٔ اهلل ثِ بفطٌ 

 -سفع٘ اهلل-اؾٗٛد املبازن١ اييت ضدستٗا املًُه١ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ٚأغاز إىل إٔ سر ٖرا ايعاّ نإ يف غا١ٜ ايٝطس ٚايطٗٛي١ َٔ نٌ ايٓٛاسٞ ٚضط تٓٛع اـدَات املكد١َ ٚايسقٞ يف ايتعاٌَ َع اؿذاز 

َٔ املطؤٚيني ناف١، داعًٝا اهلل عص ٚدٌ إٔ حيفغ بالد اؿسَني َٔ نٌ غس ٚإٔ ٜدِٜ ع٢ً خادّ اؿسَني ايػسٜفني ايصش١ ٚايعاف١ٝ 

ٚقاٍ اؿاز دٗاد َٓري َٔ املًُه١ األزد١ْٝ اهلامش١ٝ: إْٗا ؿعات ضعٝد٠ َٚػاعس تبٗر اـاطس،  .ٌ ذيو يف َٝصإ سطٓات٘ٚإٔ جيع

ٚاإلْطإ ٜصف اْكطا٤ زسًت٘ اإلميا١ْٝ َتٓكًًا بني املػاعس املكدض١ ألدا٤ ايسنٔ اـاَظ َٔ أزنإ اإلضالّ، سٝح املػاعس اؾٝاغ١ 

 -سفع٘ اهلل-ٜطع اإلْطإ عٓدٖا إال إٔ ٜدعٛ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد اييت ؽتًر يف ايصدز ٚال 

ٚأضاف بإٔ َا تكدَ٘  .ايرٟ ٜطس يًُطًُني أدا٤ فسٜط١ اؿر ٚتٛفري َٓع١َٛ اـدَات يف نٌ أما٤ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١

تطتٛعب٘ ايعبازات أٚ تٛفٝ٘ ايهًُات ألْٗا فاقت املكاٜٝظ ٚتعدت ايٛصف ٚيٝظ هلا  املًُه١ يطٝٛف ايسمحٔ يف نٌ عاّ ال ميهٔ إٔ

ًٖا بإٔ َا يفت اْتباٖ٘ أثٓا٤ تأدٜت٘  ٖدف تطع٢ يتشكٝك٘ إال إٔ ٜتُهٔ ضٝٛف ايسمحٔ َٔ أدا٤ فسٜطتِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، َٓٛ

أيف بعد ْٗا١ٜ  900تٛقعات مبػادز٠  .ٚاملػاعس املكدض١ ايفسٜط١ ٖٛ املػسٚعات ٚايتٛضعات ايهرب٣ اؾازٟ تٓفٝرٖا يف َه١ املهس١َ

نػفت إداز٠ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ إٔ إمجايٞ عدد  صاي١ يٓكٌ سذاز َطاز دد٠ 14زس١ً يف ايطاع١ َٔ  13 املٛضِ

زس١ً د١ٜٛ، َػرًيا  502ع٢ً َنت أيف ساز غادزٚا  130اؿذاز املػادزٜٔ عرب صاالت املطاز َٓر بدا١ٜ َسس١ً املػادز٠ ٚست٢ ّٜٛ أَظ 

ٚأفاد َدٜس عاّ َطاز املًو عبدايعصٜص   .إىل إٔ أنجس اؾٓطٝات املػادز٠ ناْت َٔ دٍٚ تسنٝا ٚبانطتإ َٚصس ٚإْدْٚٝطٝا ٚاهلٓد

ز بٝت اهلل اؿساّ د١ٗ تعٌُ يف املطاز ؼت إغساف اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطريإ املدْٞ يتطٌٗٝ َػادز٠ سذا 27ايدٚيٞ عبداؿُٝد أبا ايعسٟ إٔ 

ٚأند اْتعاّ َٛاعٝد  .َٔ خالٍ زابع أنرب صاي١ يًسناب يف ايعامل ٚاييت تصٌ َطاستٗا اإلمجاي١ٝ إىل ْصف ًَٕٝٛ َرت َسبع
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ايسسالت املػادز٠ ٚضط اضتٓفاز ناٌَ يهاف١ اؾٗات ايعا١ًَ يف املطاز ـد١َ اؿذاز ٚيتطٌٗٝ َػادزتِٗ، نُا ٜٛدد غسف١ عًُٝات 

اض١ إداز٠ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ٚعط١ٜٛ ناف١ اؾٗات املع١ٝٓ يف املطاز ملتابع١ َسس١ً َػادز٠ اؿذاز ٚتريٌٝ أٟ َػرتن١ بس٥

صاي١ ضفس  14زس١ً يف ايطاع١ ايٛاسد٠ َٔ خالٍ  13زس١ً مبعدٍ  312عكبات تٛاد٘ اؿسن١ ايتػػ١ًٝٝ، ٚأفاد أْ٘ ٜتِ ًَٜٛٝا تطٝري 

ع١ َٗٝأ٠ بايهاٌَ ملػادز٠ اؿذاز، نُا ٜٛدد صايتإ يسناب ايدزد١ األٚىل ٚصاي١ نبري٠ يهباز َطافس يف ايطا 3500تطتٛعب 

 .ايػدصٝات مجٝعٗا َٗٝأ٠ بايهاٌَ ٖٚٓاى تعإٚ ٚتٓطٝل َػرتى أد٣ إىل تكدِٜ خدَات َتُٝص٠ ٚضسع١ إلاش إلدسا٤ات اؿذاز

 900ايرٜب إٔ ٜصٌ عدد اؿذاز املػادزٜٔ عرب َطاز املًو عبدايعصٜص ٚتٛقع َدٜس ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ باملطاز تسنٞ بٔ َعًٟٛ 

 1.7أيف ساز ٚساد١ بٓٗا١ٜ َٛضِ املػادز٠ يف َٓتصف قسّ املكبٌ يٝتذاٚش إمجايٞ ايكادَني ٚاملػادزٜٔ خالٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ 

ع١ٝٓ يف املطاز ٜكدَٕٛ خدَاتِٗ ؿذاز بٝت اهلل آالف َٛظف َٔ ناف١ اؾٗات امل 10ٚأغاز إىل إٔ ٖٓاى أنجس َٔ  .ًَٕٝٛ ساز ٚساد١

اؿساّ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ إىل داْب ٚدٛد اْطٝاب١ٝ يف تطٌٗٝ َػادز٠ اؿذاز إىل كتًف أقطاز ايعامل، الفًتا إىل إٔ فُع صاالت اؿر 

 اؿساّ ٚتطٌٗٝ إدسا٤ات صاي١ َٗٝأ٠ بػهٌ ناٌَ يتٛدٜع سذاز بٝت اهلل 14ٚايعُس٠ مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ حيتٟٛ ع٢ً 

َٚٔ داْب٘، ْٛٙ َدٜس عاّ اـطٛط اؾ١ٜٛ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ املٗٓدع صاحل بٔ ْاصس اؾاضس بإٔ خد١َ ضٝٛف ايسمحٔ تأتٞ  .ضفسِٖ

 يف َكد١َ األٚيٜٛات اييت ؼسص عًٝٗا اـطٛط ايطعٛد١ٜ َجًٗا يف ذيو َجٌ َؤضطات ايدٚي١ ايعدٜد٠ املع١ٝٓ غد١َ سذاز بٝت اهلل

ٍٕ ألدا٤ ٖرٙ املطؤٚي١ٝ « ايطعٛد١ٜ»اؿساّ، الفًتا إىل إٔ  تفدس بأْٗا إسد٣ َؤضطات ايدٚي١ املع١ٝٓ غد١َ اؿذاز ْٚعٌُ بهٌ تفا

ٚاألَا١ْ ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ، ٚقد مت اعتُاد بعض ايتدابري اييت ضتطِٗ يف تطٌٗٝ إدسا٤ات َػادز٠ اؿذاز ٚؼكٝل أفطٌ َعدالت 

  .٠ فاَٝع اؿذاز بٝطس ٚضٗٛي١االْطٝاب١ٝ يف َػادز
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 أنف حبج 023رحهخ يٍ يطبر انًذيُخ نُقم  4411رأهت 

 اسزعذاداد ًَىرجيخ يٍ يىظفي انخذيبد في صبالد انًغبدرح

 

ٜػٗد َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سسن١ ْػط١ يف ايسسالت ايدٚي١ٝ يٓكٌ سذاز اـازز إىل بًداِْٗ بعد إٔ أدٚا 

َٓاضو اؿر، ٚذيو بد٤ا َٔ ّٜٛ االثٓني املاضٞ، سٝح تٛاتست أفٛاز اؿذٝر يصاالت املػادز٠ ٚتٛدٜع املد١ٜٓ املٓٛز٠ قًُني باؿكا٥ب 

أيف ساز، ٚضط  350زس١ً َٔ املتٛقع إقالعٗا خالٍ ايفرت٠ اؿاي١ٝ ملػادز٠ مٛ  1144ييت تٓكٌ اهلداٜا يرِٜٚٗ، فُٝا تتأٖب ٚاألَتع١ ا

زس١ً  20ٚتػري اإلسصا٥ٝات اي١َٝٛٝ يًسسالت ايدٚي١ٝ اجملدٚي١ ايكاد١َ بـ .اضتعداد ايهْٛرتات َٚٛظفٞ اـدَات يف صاالت املػادز٠

 .% عٔ ايعاّ املاضٞ 35زسالت َكًع١ يٓكٌ اؿذاز بصٜاد٠  7زانبا َٔ بٝٓٗا  2699زس١ً ع٢ً َتٓٗا  19ز٠ بـزناب ٚاملػاد 2308تٓكٌ 

زانبا فُٝا تػري املكاز١ْ ايط١ٜٛٓ يًسسالت ايدٚي١ٝ اجملدٚي١ ست٢ ايعاّ اؿايٞ بإٔ عدد  1032ٜرنس إٔ زسالت ضاعات ايرز٠ٚ تٓكٌ 

زانبا بصٜاد٠  882356تٓكٌ ع٢ً َتٓٗا  6831زانبا ٚعدد ايسسالت املػادز٠ بًػت  1040555زس١ً ع٢ً َتٓٗا  7419ايسسالت ايكاد١َ 

 1964زس١ً تٓكٌ  1504زانبا ٚعدد ايسسالت املػادز٠  477575يعدد  1587% عٔ ايعاّ املاضٞ، بُٝٓا تبًؼ زسالت اؿر ايكاد١َ 9

  .% عٔ ايعاّ املاض13ٞسادا بصٜاد٠ 

************************************************ 

 بصٛز٠ » بٛنظ َٓفصٌ » ايطسسإ: لاح إداز٠ ايكطاع اـاص ملطاز املد١ٜٓ تجبت أُٖٝت٘ تهسازٖا 

******************************* 

تكّٛ  أند ٚا٥ٌ بٔ قُد ايطسسإ، َطاعد ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطريإ املدْٞ يالتصاٍ املؤضطٞ ٚايتطٜٛل، إٔ اؾٗٛد ايهبري٠ اييت

بٗا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٖٞ ٚادب ٜفسض٘ دٜٓٓا اإلضالَٞ اؿٓٝف، ٚأٚضح ايطسسإ إٔ 

اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطريإ املدْٞ ضدست نٌ إَهاْٝاتٗا ٚقطاعاتٗا يف املطازات ـد١َ اؿذاز ضٛا٤ عٓد ٚصٛهلِ عرب ايطا٥سات إىل 

عٓد َػادزتِٗ عرب املٓافر اؾ١ٜٛ، ضٛا٤ يف دد٠ أٚ املد١ْٝ املٓٛز٠، َػريا إىل إٔ ٖرٙ املطازات قاَت بدٚز نبري األزاضٞ ايطعٛد١ٜ أٚ 

 .يف اضتكباٍ ٚتٛدٜع ضٝٛف ايسمحٔ َٔ خالٍ تٛفري ٚػٗٝص َٛاقع ٚنٛادز ـد١َ ٚإْٗا٤ إدسا٤ات ضفس املػادزٜٔ إىل بًداِْٗ

ري٠ اييت شسفت ع٢ً َطازٟ املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ ٚاألَري قُد بٔ عبدايعصٜص َػريا يف ٖرا ايصدد إىل إٔ األعداد ايهب

باملد١ٜٓ املٓٛز٠، ناْت ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يتداخٌ ايتٛازٜذ اهلذسٟ َع َٛاعٝد ايسسالت اؾ١ٜٛ املعتُد٠ ضابكا باملٝالدٟ، ٚيهٔ إدازتٞ 

ٚأند ايطسسإ ع٢ً إٔ لاح َطاز األَري قُد بٔ  .ت قٝاض١ٝاملطازٜٔ لشت يف استٛا٤ االشدساّ ٚايتهدع املتٛقع يف أٚقا

عبدايعصٜص ايدٚيٞ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف اضتكباٍ أعداد نبري٠ َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٖرا ايعاّ، ٚنريو يف َػادز٠ بعطِٗ ٜؤند 

املطازات بهٌ َا ميًو َٔ خربات ٚإَهاْٝات لاح اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ اييت تعتُدٖا اهل١٦ٝ يف إغساى ايكطاع اـاص بتػػٌٝ ٚإداز٠ 

ٚقاٍ ايطسسإ: يكد أثبتت ايتذسب١ األٚىل إلْػا٤ ٚتػػٌٝ ٚإداز٠ َطاز  .متهٔ ٖرٙ املطازات َٔ تكدِٜ أفطٌ اـدَات يًُطافسٜٔ

ٝات اييت ْفرت يف األَري قُد بٔ عبدايعصٜص لاسا نبريا يف إغساى ايكطاع اـاص ٚإدازت٘ يًُطاز، خاص١ ٚإٔ اـربات ٚاإلَهاْ

ٜرنس إٔ َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ  .ٖرا املػسٚع ايعُالم َٓشت ٖرا املطاز متٝصا نبريا يف تٓفٝرٙ ٚإدازت٘ ٚتػػًٝ٘

َٔ قبٌ ايكطاع اـاص ايطعٛدٟ  (BOT)ٜعترب أٍٚ َطاز ضعٛدٟ ٜتِ تٓفٝرٙ بطسٜك١ ايبٓا٤ ٚايتػػٌٝ ٚاإلداز٠ ثِ ْكٌ املًه١ٝ 

  .زن١ َع غسن١ تاف ايرتن١ٝباملػا
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 شجبة انًذيُخ انًُىرح يسزقجهىٌ ضيىف انرحًٍ ثبنهذايب

 

 

 02/10/2015اؾُع١  املد١ٜٓ املٓٛز٠  -ٚاع 

َٚه١ املهس١َ ع٢ً طسٜل اهلذس٠ َٓعس فُٛع١ َٔ غباب  بني املد١ٜٓ املٓٛز٠ 9ٜطتٛقف ايعابسٜٔ ٖرٙ األٜاّ عٓد ْكط١ ضبط ايهًٝٛ 

ٜصعدٕٚ إىل اؿافالت املك١ً ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ايكادَني إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد إٔ أنسَِٗ اهلل تعاىل بأدا٤ ْطو  طٝب١ طٝب١

اؿر، ِٖٚ حيًُٕٛ عبٛات َٔ اهلداٜا اييت ٜٛشعْٛٗا عًِٝٗ ايبط١ُ تعًٛ ٚدِٖٛٗ املطتبػس٠ بكدّٚ ٚفٛد ايسمحٔ إىل َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل 

ايتابع « ٖد١ٜ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًصا٥سٜٔ ٚاؿذاز»ٜٓتطب ٖؤال٤ ايػباب املدتصٕٛ يف خد١َ ايصٚاز إىل َػسٚع ٚ .ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ؾُع١ٝ َطتٛدع املد١ٜٓ املٓٛز٠ اـريٟ ايرٟ ٜكع ع٢ً َدخٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً طسٜل اهلذس٠ املؤدٟ إىل َه١ املهس١َ ٚقافع١ دد٠، 

  .ضاع١ ًَٜٛٝا، الضتالّ ٖد١ٜ اؿذاز 24 َد٣ َٔ ٚإىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف ٖرا املكس ع٢ً سٝح تتٛقف اؿافالت ايٓاق١ً يًشذاز
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 إعالييىٌ نـ انًذيُخ : جهىد انًًهكخ في خذيخ انحجبج ال رخطئهب انعيٍ

ؿر، َؤندٜٔ إٔ أغاد عدد َٔ اإلعالَٝني باـدَات املكد١َ يطٝٛف ايسمحٔ، َجٓني ع٢ً اؾٗٛد اييت بريتٗا املًُه١ خالٍ َٛضِ ا

ٍُ دٗدا َٔ أدٌ تٛفري نٌ ضبٌ ايساس١ ٚاألَإ يًشذٝر َدٜس دا٥س٠ ايدزاضات  ٚٚصف ايدنتٛز ٚصفٞ غطٓاٟٚ .ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ مل تأ

يف اؾاَع١ اهلامش١ٝ األزد١ْٝ اـدَات املكد١َ يًشذاز باملُتاش٠ أدا٤ ٚتطبٝكا ٚتفعٝال األَس ايرٟ ًُٜط٘ نٌ َٔ ٚط٦ت قدَاٙ ع٢ً ٖرٙ 

 فسٜد٠ َٔ ْٛعٗا .ايدٜاز املكدض١ َٓر ٚصٛي٘ َٚسًٚزا بأدا٤ َٓاضه٘ يف املػاعس املكدض١ ٚست٢ َػادز٠ األزاضٞ ايطعٛد١ٜ

فُٝا عد ضًُٝإ شٖسٙ َطاعد املدٜس يٛناي١ األْبا٤ األزد١ْٝ تًو اؾٗٛد بايفسٜد٠ َٔ ْٛعٗا، ٚاصًفا ايسعا١ٜ، اييت تٛيٝٗا املًُه١ 

ٚأث٢ٓ ايدنتٛز َدثس مجٌٝ  .يًشذاز بايساق١ٝ ٚاملتُٝص٠، سٝح اعتادت املًُه١ ع٢ً تكدميٗا ٚبرٍ نٌ اؾٗٛد يساس١ ضٝٛف ايسمحٔ

إٕ االٖتُاّ ايرٟ جيدٙ »١ٝ اآلداب، يف داَع١ اؿطني بٔ طالٍ ع٢ً اـدَات اييت ٚفستٗا املًُه١، قا٥ال: أبٛ نسنٞ، عُٝد نً

 .«اؿسَإ ايػسٜفإ َٚػسٚعات ايتٛضع١ ايعُالق١ خري غاٖد ع٢ً االٖتُاّ، ايرٟ تٛيٝ٘ املًُه١ ٚقٝادتٗا يًُدٜٓتني املكدضتني

ح، َدٜس قٓا٠ عدٕ، إٔ املطؤٚيني يف املًُه١ فتشٛا قًٛبِٗ الضتكباٍ ضٝٛف ٚأند فازع عبدايعصٜص صال قًٛب َفتٛس١ يًذُٝع

ايسمحٔ ٚنسضٛا دٗٛدِٖ ٚٚفسٚا نٌ اإلَهاْٝات يف ضبٌٝ متهني سذاز بٝت اهلل َٔ أدا٤ ايسنٔ اـاَظ َٔ أزنإ اإلضالّ يف 

أع٢ً اؾٗات ايسمس١ٝ ـد١َ ايكادَني ألدا٤ ٚأضاف إٔ اؾٗٛد املبرٚي١ تطذٌ يًتازٜذ، ٚاييت تكدّ عٔ طسٜل  .زاس١ ٜٚطس ٚضٗٛي١

ايػعري٠ َٓر ٚصٛهلِ إىل املًُه١ ٚخالٍ ٚدٛدِٖ يف أزاضٝٗا ٚست٢ َػادزتِٗ ايبالد بعد أدا٥ِٗ ملٓاضو اؿر ابتدا٤ َٔ اضتكباهلِ 

املكدض١ ٚايطٗس ع٢ً ٚإدسا٤ َعاَالت دخٛهلِ إىل َٓافر املًُه١ اؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ ٚايرب١ٜ ٚاإلغساف ع٢ً ؼسنِٗ مٛ األزاضٞ 

زاستِٗ ٚأَِٓٗ ٚتٓعِٝ سسن١ املسٚز ٚاؿفاظ ع٢ً ضال١َ اؿذاز ٚممتًهاتِٗ ٚسفغ ايٓعاّ ٚتٓعِٝ سسن١ ايطري ٚإزغاد ايتا٥ٗني 

ٚيفت إىل تكدِٜ كتًف أْٛاع ايسعا١ٜ ايصش١ٝ هلِ ضُاْا  زعا١ٜ َتها١ًَ .ٚاإلغساف ايهاٌَ ٚايػاٌَ ع٢ً اؿاي١ ايصش١ٝ يًشذٝر

قد أخرت املػاعس املكدض١ ْصٝبٗا األٚفس َٔ االٖتُاّ ٚيف «ع٢ً ايصش١ ايعا١َ يف ٖرا املًتك٢ اإلضالَٞ ايهبري، قا٥ال: يًشفاظ

َكدَتٗا تٛضع١ اؿسَني، ٚايرٟ ٜعد بصدم ٚسل أععِ ٚأنرب ٚأضدِ إلاش، ٚايرٟ مت ٚفل أزق٢ أضايٝب فٕٓٛ ايعُاز٠ اإلضال١َٝ 

فري أسدخ اـدَات َٔ طاق١ نٗسبا١ٝ٥ َٚٛاقف ٚدٚزات َٝاٙ ٚخدَات َٚسافل ضًٗت يًشذاز ٚتطٜٛس ايطاسات احملٝط١ بُٗا ٚتٛ

ٚأملح إىل خد١َ اؿذاز يف عسفات ٚتطٜٛس ٢َٓ، ٚايرٟ ٜعد ٚخالٍ أٜاّ  .«ٚاملعتُسٜٔ أدا٤ َٓاضهِٗ يف ٜطس ٚضٗٛي١ ٚأَٔ ٚأَإ

١ٝٓ قدد٠ ٚأدا٤ ايٓطو يف ٚقت َعًّٛ ٚبدق١ َتٓا١ٖٝ ٚسه١ُ َعدٚد٠ أنرب َٓاطل ايتذُعات ايطها١ْٝ نجاف١ يف ايعامل يف فرت٠ شَ

بايػ١ اضتطاعت املًُه١ بكٝادتٗا اؿه١ُٝ ٚزداهلا األٚفٝا٤ املدًصني إداز٠ ٖرٙ اؿػٛد ايهبري٠ ٚضبط ع١ًُٝ ايطري ٚتستٝب ايتٛاشٕ 

َٔ دٗت٘، عرب فازع  َٓاصس٠ ايُٝٔ  .ضِ اؿريف األعداد املتذ١ٗ مٛ املػاعس ٚتٛدٝ٘ اؿذاز إىل طسٜل ايطال١َ ٚاألَإ ٚإلاح َٛ

عبدايعصٜص عٔ ععِٝ اَتٓاْ٘ يًكٝاد٠ ايسغٝد٠ ع٢ً املٛقف املػسف ٚايععِٝ يف ايٛقٛف إىل داْب ايػسع١ٝ يف ايُٝٔ َٚٓاصس٠ ايػعب 

ٜٔ الٜفكٕٗٛ إال ثكاف١ ايدَاز ايُٝٔ الضرتداد ايدٚي١ َٚؤضطاتٗا املدطٛف١ َٔ قبٌ عصاب١ اؿٛثٝني االْكالب١ٝ َٚٔ عاِْٚٗ ٚضاْدِٖ ٚاير

ضترنس األدٝاٍ اي١ُٝٓٝـ ٚخيًد ايتازٜذ ٖرا املٛقف ايٓبٌٝ غاٖدا ع٢ً سطٔ اؾٛاز »ٚاـساب ٚيػ١ ايػاب ٚاالزتٗإ إىل إٜسإ، قا٥ال: 

اد٠ ايطعٛد١ٜ َٔ داْب٘، قاٍ فازع قُد ضعٝد َطاعد َدٜس تًٝفصٜٕٛ عدٕ إٔ اؾٗٛد املبرٚي١ َٔ قبٌ ايكٝ أغسف ١َُٗ .«ٚاإلخا٤

ػاٙ سذاز بٝت اهلل اؿساّ الؼتاز إىل غٗٛد ٚع٢ً قٝاَِٗ املعٗٛد بأغسف ١َُٗ اختصِٗ اهلل بٗا َٔ بني ضا٥س األَِ ٚضتعٌ غاٖد٠ 

ع٢ً قدزتِٗ ايفا٥ك١ ٚعطا٥ِٗ ايهبري ـد١َ ضٝٛف ايسمحٔ التبتػٞ بريو دصا٤ ٚالغهٛزا غري ايتكسب إىل اهلل، ْاٖٝو عٔ إٔ ذيو 

نٌ تًو األعُاٍ اؾ١ًًٝ ئ تٓط٢ ٚئ ٜػفًٗا اؿذاز ٚضتعٌ تًو ايسعا١ٜ ٖٚرٙ اؾٗٛد َفتاح قًٛب «ٚقاٍ: .ٍ عب ٚتٛاضعنً٘ ٜبر

املالٜني يف أصكاع ايدْٝا، أْٗا َها١ْ ايكًب َٔ اؾطد، ٚضتعٌ املًُه١ ٚقٝادتٗا ٚغعبٗا يف قًٛبٓا سبا ٚغهسا ٚٚفا٤ فشُاٖا اهلل 

 .«ايها٥دٜٔ ٚسكد اؿاقدًَٜٔها ٚسه١َٛ ٚغعبا َٔ نٝد 
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 رزصذر يساراد حجبج آسيب ثجذح« يقجرح أيُب حىاء»

 صُعبٌ: االعزقبد ثأٌ أو انجشر يذفىَخ فيهب غير صحيح

 

 02/10/2015دد٠ اؾُع١  -داٚٚد ايهجريٟ 

 

ٜكبٌ اؿذاز َٔ كتًف اؾٓطٝات ع٢ً شٜاز٠ َكرب٠ أَٓا سٛا٤ ظد٠، ٜٚكٍٛ ضٝٛف ايسمحٔ َٔ آضٝا ايٛضط٢ ٚؼدًٜدا سذاز 

ناشاخطتإ: إٕ اؿدٜح عٔ ٚدٛد ٖرٙ املكرب٠ اييت ٜعتكد أْٗا تطِ زفات أّ ايبػس سٛا٤ عًٝٗا ايطالّ، َٓتػس يف بالدِٖ، يريو ظًٛا 

ٚيٝظ اؿذاز ايهاشاخطتإْٝٛ   .ٕ أْفطُٗب شٜازتٗا ٚإيكا٤ ايطالّ ع٢ً أّ ايبػس بعد إمتاّ َٓاضو اؿرطٛاٍ ايطٓٛات املاض١ٝ ميّٓٛ

ٚسدِٖ َٔ ٜصٚز املكرب٠، سٝح ٜػازنِٗ سذاز دٍٚ أخس٣ نايصني ٚإْدْٚٝطٝا َٚايٝصٜا ٚبٓػالدٜؼ ٚأفػاْطتإ ٚبانطتإ سٝح 

َٔ سذاز اـازز ايرٜٔ حيسصٕٛ ع٢ً عدّ تفٜٛت فسص١ شٜاز٠ املكرب٠ اييت نٌ عاّ أدٓد٠ َصازات ايعدٜد « أَٓا سٛا٤»تتصدز َكرب٠ 

ٜعتكد إٔ أّ ايبػس سٛا٤ تسقد فٝٗا فايسداٍ ٜدخًٕٛ املكرب٠ يًطالّ، أَا ايٓطا٤ فٝبكني عٓد بابٗا ايٛاضع ذٟ ايًٕٛ ايبين ٚؼت ظٌ 

ٍٛ أَإ عبداـايل ٖٚٛ َسغد يف إسد٣ محالت اؿر ٜٚك .غذس٠ فاٚز٠ ٖٚٔ ٜسددٕ دعا٤ شٜاز٠ ايكبٛز فُٝا أعٝٓٗٔ تفٝض بايدَع

ْطُع َٔ آبا٥ٓا ٚأددادْا عٔ َكرب٠ أَٓا سٛا٤ ٚقسأْا عٓٗا يف ايهتب ْٚت٢ُٓ زؤٜتٗا إليكا٤ ايطالّ »ايهاشاخطتا١ْٝ ظٛاز بٛاب١ املكرب٠: 

بطبب زَصٜتٗا ٚداليتٗا ايد١ٜٝٓ سٝح نٓا  ع٢ً أَٓا مجًٝعا سٝح بات َٔ املعتاد ٚضع شٜاز٠ املكرب٠ ضُٔ ددٍٚ أعُايٓا يف دد٠، ٚذيو

يو ْطُع َٔ أقازبٓا ايرٜٔ أدٚا َٓاضو اؿر خالٍ ايطٓني املاض١ٝ بأِْٗ شازٚا ٖرٙ املكرب٠ ايعتٝك١ ٖٚا مٔ ايّٝٛ د٦ٓا يٓػاٖد بأعٝٓٓا ذ

املكرب٠ ًٜٚكٕٛ ايطالّ ع٢ً مجٝع  ، َػرًيا إىل أِْٗ ٜصطشبٕٛ يف شٜازتِٗ ايسداٍ ٚايٓطا٤ ضٛا٤، فايسداٍ ٜدخًٕٛ«ْٚترنس أَٓا سٛا٤

تتصدز املكرب٠ املصازات »أَا ٜاضني أبٛ زغٝد ٖٚٛ َسغد َٔ مح١ً سذاز َايٝصٜني:  .«املٛت٢، أَا ايٓطا٤ فٝطًُٔ ع٢ً املٛت٢ َٔ اـازز

، ٚاؾفايٞ يف ايبًد، ايد١ٜٝٓ يف دد٠ ضُٔ ددٍٚ أعُايٓا، ٜٚأتٞ يف املستب١ ايجا١ْٝ َٔ ْاس١ٝ املصازات َطذدا ايسمح١ يف ايهٛزْٝؼ

َٔ دٗت٘ ْف٢ أضتاذ ايدزاضات اإلضال١َٝ ظاَع١  .«سٝح حيسصٕٛ ع٢ً شٜاز٠ املطذد ٚأدا٤ ايصًٛات يف َطذد ايسمح١ )فاط١ُ( ضابًكا

املًو عبدايعصٜص ظد٠ ٚإَاّ ٚخطٝب داَع ايسادشٞ ايػٝذ عبداهلل صٓعإ إٔ تهٕٛ ٖرٙ املكرب٠ تطِ زفات أّ ايبػس سٛا٤ عًٝٗا 

بعض األغداص ٜسٚدٕٛ هلرا »، َػرًيا إىل إٔ «االعتكاد بإٔ سٛا٤ عًٝٗا ايطالّ َدف١ْٛ يف ٖرٙ املكرب٠ غري صشٝح»طالّ سٝح قاٍ: اي

يهٔ جيٛش شٜاز٠ »، ٚاضتدزى ايػٝذ عبداهلل: «ايصعِ بني أٚي٦و اؿذاز ايرٜٔ يٝظ يدِٜٗ قدز ناٍف َٔ ايعًِ يتُشٝص َا ٜطُعٕٛ

عتكاد بأفط١ًٝ ٚاسد٠ دٕٚ أخس٣ باضتجٓا٤ ايبكٝع اييت ٚزدت األسادٜح ايصشٝش١ ع٢ً فطًٗا، ٚملكرب٠ سٛا٤ املكابس بػهٌ عاّ دٕٚ اال

نُا أند ايصٓعإ أْ٘ ال تٛدد أٟ َص١ٜ ملطذد ايسمح١ عٔ باقٞ املطادد َٚا ٜكاٍ َٔ  .«َا يباقٞ املكابس ايعا١َ َٔ اؿس١َ ٚاملها١ْ

ًَا ب   .ٌ ٖٛ َطذد سدٜحأْ٘ َطذد تازخيٞ عاز َٔ ايصش١ متا

  



 

 
 

14 

 

 أنف سبعخ عًم قذيهب انزذريت انزقُي في خذيخ انحجبج 03انغفيص: 

 

 02/10/2015اؾُع١  دد٠  -ضعد ايكابٛضٞ 

 

خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبد  ٖٓأ قافغ املؤضط١ ايعا١َ يًتدزٜب ايتكين ٚاملٗين ايدنتٛز عًٞ بٔ ْاصس ايػفٝص

ايعصٜص، ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف ٚشٜس ايداخ١ًٝ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا، ٚصاسب ايطُٛ املًهٞ 

ز اـاص ـادّ ، ٚصاسب ايطُٛ املًهٞ األَري خايد ايفٝصٌ املطتػا-حيفعِٗ اهلل-ايعٗد « ٚيٞ ٚيٞ»األَري قُد بٔ ضًُإ 

اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ع٢ً َا سكك٘ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ َٔ لاح دا٤ بتٛفٝل اهلل 

ضبشاْ٘ ٚتعاىل ثِ اؾٗٛد اؾباز٠ اييت قدَتٗا املًُه١ َٚا تكدَ٘ نٌ عاّ ضعًٝا ـد١َ اؿذٝر ٚأدا٤ َٓاضهِٗ بساس١ ٚطُأ١ْٓٝ ْٚٛٙ 

مبٓاضب١ اختتاّ َػازن١ ايتدزٜب ايتكين ٚاملٗين يف اؿر بايجك١ ايهسمي١ اييت ٜٛيٝٗا ٚال٠ األَس يًُؤضط١ َٚٓطٛبٝٗا ٚايدعِ « يػفٝصا»

 غري احملدٚد ايرٟ تتًكاٙ مما الح ٚادباتٗا ػاٙ َا تكدَ٘ َٔ بساَر بايتعإٚ َع ايكطاعات اؿه١َٝٛ ايعا١ًَ يف اؿر، َػرًيا إىل إٔ

اضطًعت بتٓفٝر عدد َٔ املٗاّ يف إطاز خد١َ ضٝٛف ايسمحٔ اييت تدخٌ عاَٗا ايجاْٞ عػس ع٢ً ايتٛايٞ َٔ خالٍ فسم عٌُ  املؤضط١

َٔ ضٛاعد ايٛطٔ املدزب١ اْطًكت يف ٚادبٗا َٓر اـاَظ عػس َٔ ذٟ ايكعد٠ يتٛاصٌ ايعٌُ سطب َا تتطًب٘ طبٝع١ امل١ٓٗ يًعٌُ َع 

ضاع١ عٌُ َٔ خالٍ فرتات عٌُ تٓٛعت »  70844» يعا١ًَ يف اؿر َكد١َ خالٍ َٛضِ اؿر اؿايٞ ايعدٜد َٔ ايٛشازات ٚايكطاعات ا

يف خد١َ سذاز بٝت اهلل َٚٔ خالٍ ؾإ ز٥ٝط١ٝ ٚأخس٣ تٓفٝر١ٜ تعٌُ بايتٓاٚب سٝح تساٚست أٜاّ ايعٌُ خالٍ ايفرت٠ َٔ اـاَظ عػس 

ٛضِ اؿر ايسفع َٔ ٚتري٠ أبٓا٤ املؤضط١ ايعا١َ يًتدزٜب ايتكين ٚاملٗين َٔ ذٟ ايكعد٠ ٚست٢ اـاَظ عػس َٔ ذٟ اؿذ١ ٚيكد غٗد َ

َٓطًك١ بعدد َٔ ايتدصصات اييت تالَظ خد١َ سذاز بٝت اهلل ٚايكا٥ُني ع٢ً خدَتِٗ َٚٔ ذيو ؽصصات ايدعِ ايفين ٚايربف١ 

ازات ٚايبٓصٜٔ ٚايدٜصٍ ٚنٗسبا٤ ايطٝازات ٚايػبهات ٚاإلداز٠ ايعا١َ ٚاإلداز٠ املهتب١ٝ ٚاحملاضب١ ٚايتطٜٛل، َٚٝهاْٝها ايطٝ

( غاب ضعٛدٟ َرتمجني ذيو َٔ 600ٚايتهٝٝف ٚايتربٜد، ٚؽصص اؿالق١، سٝح زصدت املؤضط١ سذِ ايعٌُ ايفين ايرٟ ْفرٙ )

اع١ عٌُ ( ض5760( ضاع١ عٌُ، ٚتٓفٝر )7200خالٍ عدد َٔ مناذز ايعٌُ ايٓادش١ نربْاَر صٝا١ْ آيٝات اهلالٍ األمحسايرٟ ْفر ب٘ )

( ضاع١ ضُٔ بسْاَر ايصٝا١ْ ايطاز١٥ ع٢ً ايطسم املؤد١ٜ 8640ضُٔ بسْاَر تػػٌٝ املتدزبني يف صٝا١ْ آيٝات ايدفاع املدْٞ، ٚتكدِٜ )

( ضاع١ عٌُ ضُٔ بسْاَر 4788يًُٓطك١ املسنص١ٜ باؿسّ املهٞ ملعاؾ١ األعطاٍ ايف١ٝٓ يطٝازات اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ، فُٝا ْفرت )

بايتعإٚ َع فُٛع١ ايبٓو اإلضالَٞ يًت١ُٝٓ، ٚغٗد بسْاَر اؿالق١  «أضاسٞ»دزبني يف َػسٚع املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ تػػٌٝ املت

فسق١ َٔ فسم ايهػاف١  13( ضاع١ عٌُ سالٍ أٜاّ ايتػسٜل . نُا ْفرت 14400اآل١َٓ َػازن١ َا٥يت سالم ضعٛدٟ ْفرٚا )

ًَا َٔ ايعٌُ املتٛاصٌ ْفرٖا ( ضاع١ نػف١ٝ خالٍ ضبع١ ع30056باملؤضط١ ) َٔ اؾٛاي١ ٚايكاد٠ بايتعإٚ َع ايعدٜد َٔ  221ػس ٜٛ

  .ايٛشازات ٚاؾٗات اؿه١َٝٛ األخس٣
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 وزير انشؤوٌ انذيُيخ انجبكسزبَي: انًًهكخ رنهذ كبفخ انصعىثبد أيبو انحجبج

 

 صاحل اؿُٝدٟ -ايسٜاض 

قُد ٜٛضف باملػسٚعات ٚاإللاشات املكا١َ يف َه١ املهس١َ، املد١ٜٓ املٓٛز٠،  أغاد ٚشٜس ايػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ ايبانطتاْٞ ضسداز    

ْٚٛٙ خالٍ يكا٥٘ بٛشٜس   .ٚاملػاعس املكدض١ ٚاؾٗٛد اييت تبرهلا اؾٗات اؿه١َٝٛ يًًُُه١ قكك١ عُال ممٝصا خالٍ َٛضِ اؿر

ؿر اييت ذيًت ناف١ ايصعٛبات يتشكٝل لاح َهاتب غؤٕٚ اؿر د. بٓدز بٔ قُد سذاز أٍٚ َٔ أَظ بايتٓطٝل ٚايتعإٚ َع ٚشاز٠ ا

اؿذاز ٚسذادِٗ يف أدا٤ األعُاٍ بأدٛا٤ زٚسا١ْٝ ٚإميا١ْٝ داعًٝا اهلل إٔ ٜدِٜ ع٢ً ٖرٙ ايبالد أَٓٗا ٚاضتكسازٖا ؼت َع١ً قٝادتٗا 

َتٗا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ؿر ٚقد تٓاٍٚ د. سذاز خالٍ ايًكا٤ اؾٗٛد ٚايتطٗٝالت ٚاـدَات اؾ١ًًٝ اييت قد .ايسغٝد٠

ٍٛ تهطٛٙ ايطه١ٓٝ ٚايٛقاز ٚاألَٔ 1436ٖرا ايعاّ  ٙ مما نإ ي٘ بايؼ األثس يف ايتطٌٗٝ ع٢ً ضٝٛف ايسمحٔ يف أدا٤ ْطهِٗ يف د

 .ٚاألَإ
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 حبفهخ كم سبعخ نُقم انحجبج إنى فُبدق انًذيُخ انًُىرح 433يرشذ و 800

 

 يصاٜدٟخايد ا -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

اضتهٌُ َهتب إزغاد اؿافالت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ تٓفٝر خطت٘ ايتػػ١ًٝٝ يًُٛضِ ايجاْٞ َٔ خالٍ َباغس٠ املسغدٜٔ     

َٗاّ تٛدٝ٘ اؿافالت ايٓاق١ً يطٝٛف ايسمحٔ إىل َكاز ٚسداتِٗ ايطه١ٝٓ خالٍ شٜازتِٗ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد أدا٤ اؿذاز يًفسٜط١ يًعاّ 

َسغد  800بتذٓٝد  9ٚتطُٓت اـط١ اضتٓفاز ناف١ ايك٣ٛ ايعا١ًَ مبهتب قط١ اضتكباٍ اؿذاز اهلذس٠ بايهًٝٛ   .1436ٙازٟ اؾ

ساف١ً يف  100ملسافك١ قٛافٌ اؿذٝر اييت بدأت يف ايتٛافد إىل املد١ٜٓ تباعًا َٔ بدا١ٜ أعُاٍ املٛضِ ايجاْٞ ٚخالٍ ضاعات ايرز٠ٚ مبعدٍ 

ٚأٚضح َسٚإ خاغكذٞ ْا٥ب َدٜس َهتب إزغاد اؿافالت إٔ املهتب أ٢ْٗ ناف١ اإلدسا٤ات اضتعدادًا الضتكباٍ   .ايطاع١ ايٛاسد٠

سذاز بٝت اهلل اؿساّ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد أدا٤ ايٓطو يصٚاز َطذد املصطف٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ضُٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يهاف١ ايك٣ٛ 

١ً بايتعإٚ َع فسع ٚشاز٠ اؿر ٚ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ مبتابع١ صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ايعا١ًَ اييت تعٌُ ٚضط َٓع١َٛ َتهاَ

ٚنػف خاغكذٞ عٔ تػسف َٓطٛبٞ املهتب   .فٝصٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١

االضتكباٍ اييت تطُٓت تٛدب٘ قٛافٌ اؿذاز َٔ املٓفر اؾٟٛ ملطاز األَري ساف١ً يف املٛضِ األٍٚ ضُٔ خط١  17.171باضتكباٍ ٚتٛدٝ٘ 

 .قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باإلضاف١ إىل قط١ اضتكباٍ اؿذاز بايهًٝٛ تطع١
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 اثٍ دريىيش: جهىد انًًهكخ في خذيخ انحجبج رشبهذهب كم عيٍ يجصرح وال يُكرهب إال جبحذ

 

 ٖالٍ اؿازثٞ -ايطا٥ف

ًَا ايتعاشٟ      ّٛٙ ايػٝذ عبد اهلل بٔ دزٜٜٛؼ اؿازثٞ، ظٗٛد سه١َٛ املًُه١ اييت تبرهلا ـد١َ ضٝٛف بٝت اهلل اؿساّ، َكد ْ

ٚاملٛاضا٠ إىل َكاّ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚإىل ٚيٞ عٗدٙ صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف بٔ 

إىل ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد، ٚإىل َطتػاز خادّ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد، ٚ

اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري خايد ايفٝصٌ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد، يف ٚفا٠ اؿذاز 

َػًٝدا باؾٗٛد ايهبري٠ اييت تكّٛ بٗا سه١َٛ املًُه١ يف ضبٌٝ   .ٛط زافع١ اؿسّايرٜٔ قطٛا يف سادث١ تدافع ٢َٓ، ٚقبًٗا سادث١ ضك

زاس١ ٚخد١َ ضٝٛف ايسمحٔ، ٚاييت تػٗد تطٛزًا نبريًا عاًَا بعد عاّ، َؤنًدا إٔ ٚقٛع ٖرٜٔ اؿادثني ال ميهٔ إٔ ٜكًٌ َٔ سذِ 

ٚقاٍ ابٔ دزٜٜٛؼ: "تبرٍ   .زعا١ٜ سذاز بٝت اهلل اؿساّاؾٗٛد ايهبري٠ اييت تبرهلا ناف١ قطاعات ايدٚي١ ايكا١ُ٥ ع٢ً خد١َ ٚ

سه١َٛ املًُه١ دًٗٛدا عع١ُٝ، ٚتكدّ خدَات د١ًًٝ، ٚتطٗٝالت نبري٠، نُا أْػأت َػسٚعات دباز٠، َٚٓذصات عُالق١ 

اؿر َٔ ناف١  ضدستٗا ـد١َ ٚزاس١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، سٝح تكدَٗا املًُه١ بطدا٤ هلؤال٤ ايطٝٛف ايرٜٔ قدَٛا ألدا٤ ْطو

نٞ  – سفعِٗ اهلل –أصكاع املعُٛز٠، بكٝاد٠ ٚتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني، ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

ٚأغاز إىل إٔ دٗٛد املًُه١ يف اؿر تػاٖدٖا نٌ عني َبصس٠، ٚال ٜٓهسٖا   ."ٜؤدٚا َٓاضو سذِٗ بٝطس ٚضٗٛي١ ٚزاس١ ٚاط٦ُٓإ

ػسٚعات ايعُالق١ باتت تتشدخ عٔ ْفطٗا ع٢ً أزض ايٛاقع، ٚاؾٗٛد ايهبري٠ ٚاـدَات اؾ١ًًٝ ضٝدًدٖا ايتازٜذ عرب إىل داسد، فامل

األشَإ، َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اؿصس: َػسٚع تٛضع١ اؿسّ، ٚتٛضع١ صشٔ ايطٛاف، ٚقطاز املػاعس ، ٚدطس اؾُسات، ٚاـٝاّ 

ٚشاد: نُا أْٓا غاٖدْا   .سف عًٝٗا املًٝازات َٔ أدٌ تكدِٜ خد١َ تًٝل عذاز بٝت اهلل اؿساّاملطٛز٠ ٚغريٖا َٔ املػسٚعات اييت ٜص

سسص ايكٝاد٠ اؿه١ُٝ ع٢ً ايٛقٛف بٓفطٗا ع٢ً َا ٜكدّ يًشذاز َٔ خدَات، ٚاإلغساف املباغس ع٢ً اـد١َ املكد١َ يطٝٛف 

ٜعات ٚاألْع١ُ ايهف١ًٝ بريو، بديٌٝ ٚقٛف خادّ اؿسَني ايسمحٔ، يف ظٌ اؿسص ايػدٜد ع٢ً ضال١َ ٚأَٔ اؿذاز، ٚضٔ ايتػس

ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص غدصًٝا ع٢ً ذيو َٚتابع١ َٝدا١ْٝ دقٝك١ يٛيٞ ايعٗد ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا صاسب 

ظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ صاسب ايطُٛ ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف، ٚأَري َٓطك١ َه١ املهس١َ َطتػاز خادّ اؿسَني ز٥ٝ

املًهٞ األَري خايد ايفٝصٌ، ٚمجٝع َطؤٚيٞ اؿر، ٚيهٔ ال زاد يكطا٤ اهلل تعاىل، فٗؤال٤ ايػٗدا٤ زشقِٗ اهلل ايػٗاد٠ يف أطٗس بكاع 

قطا٤ َٔ اهلل األزض، ِٖٚ ٜستدٕٚ يباع اإلسساّ، ًٜبٕٛ يسب ايعاملني، سٝح أنسَِٗ اهلل عص ٚدٌ بػسف املهإ ٚايصَإ، ٖٚرا 

ٚقدز، جيب عًٝٓا اإلميإ ٚايسضا٤ ب٘، داعًٝا هلِ بايسمح١ ٚاملػفس٠، ٚؿه١َٛ املًُه١ بايتٛفٝل ٚايطداد، ٚإٔ ٜدِٜ عًٝٗا ايعص 

 .ٚايسخا٤ ٚاالضتكساز
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