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 بوزكش الخائهُي 5441ألف حاج.. وإرشاد  437خلُفت: الوذٌَت اسخقبلج 
 حىداع الفىج األخُز هي حداج لبٌاى بالىرود والحلىي« أدالء الوذٌَت الوٌىرة»

 

 06/10/2015ايجالثا٤  املد١ٜٓ املٓٛز٠ –عبدايسسِٝ اؿدادٟ 

ٚدعت املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ آخس 

أفٛاز اؿذاز ايًبٓاْٝني، ايرٜٔ أدٚا َٓاضو 

اؿر ٖرا ايعاّ ٚشازٚا املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًؿال٠ يف 

يٓبٟٛ ايػسٜف ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل املطذد ا

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٢ً ؾاسبٝ٘ زقٛإ اهلل 

عًُٝٗا، ٚنإ يف ٚداعِٗ عكٛ فًظ اإلداز٠ 

املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ نُاٍ بٔ 

أمحد خًٝف١، َٚدٜس ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ 

تسنٞ بٔ فٝؿٌ ايٝاع، سٝح زغٛ ايٛزٚد 

ٚسًٜٛات املد١ٜٓ يًشذاز ايهساّ ِٖٚ ٜػادزٕٚ َكاز ضهِٓٗ عا٥دٜٔ إىل بالدِٖ بعد أدا٤ ايفسٜك١ بهٌ ٜطس ٚقدَٛا َٝاٙ شَصّ 

ٚأعسب خًٝف١ عٔ أًَ٘ يف إٔ تهٕٛ اـدَات اييت قدَتٗا املؤضط١ يكٝٛف ايسمحٔ ع٢ً املطت٣ٛ املأٍَٛ َٚٛانب١ ملا تكّٛ ب٘  .ٚضٗٛي١

بتٛدٝ٘ َٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ٚقاٍ: إٕ عدد اؿذاز ايكادَني يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ نٌ ايكطاعات األخس٣ َٔ دٗٛد ـد١َ اؿذٝر 

ساًدا ٚؾًٛا عٔ طسٜل َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص  984أيفا ٚ 557ساًدا َِٓٗ  413أيفا ٚ 734املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ بًؼ 

اًدا مبشط١ ايرب ٚقد قاَت ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص اـدَات س 12070عٔ طسٜل قط١ اهلذس٠ فُٝا مت اضتكباٍ  164359ايدٚيٞ ٚ

ايتابع١ يألدال٤ َٚهاتب اـد١َ املٝدا١ْٝ بتهجٝف َٗاَٗا ْٚػس مجٝع طٛاقُٗا َٔ قٝادٜني َٚسغدٜٔ َٚٓطكني باملٝدإ يتٓفر خطتٗا 

ًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ ٚاقعني ْؿب ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚلاح ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ ع

ٚأقاف خًٝف١ إٔ قطاع اـدَات اإلْطا١ْٝ باملؤضط١ تابع ساالت  .أعِٝٓٗ غسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف ظٌ تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠

تٛفاِٖ اهلل يف ٚأْٗت إدسا٤ات ١٦َ ساز ممٔ   .اؿذاز املَٓٛني مبطتػفٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقدّ هلِ نٌ اـدَات اييت استادٖٛا

شٜاز٠ يًدٚز ايطه١ٝٓ يًتأند َٔ  1942ساًدا مبسانص اؿذاز ايتا٥ٗني، ٚبني إٔ قطاع ايطٛازئ ْفر  1775املد١ٜٓ نُا مت إزغاد 

ضالَتٗا ٚتكٝدٖا باغرتاطات إضهإ اؿذاز، ٚأغاز إىل إٔ عدد عكٛد اإلضهإ املدخ١ً بٓعاّ ايعكد اإليهرتْٚٞ ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ 

 1436بكٛي٘ مُد اهلل ع٢ً تٛفٝك٘ يٓذاح خط١ َٛضو سر ٖرا ايعاّ « املد١ٜٓ«عكًدا. ٚاختتِ نُاٍ خًٝف١ سدٜج٘ يـ 11394بًؼ املؤضط١ 

نُا خطط هلا َٔ قبٌ ٚشاز٠ اؿر َٚجًُٓا ايدعِ ايال قدٚد َٔ ٚال٠ األَس يهٌ َا َٔ غأْ٘ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ سسف املؤضط١ 

ا ٚفل األْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚؼت إغساف فسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚمبتابع١ غدؿ١ٝ َٔ ؾاسب األ١ًٖٝ يألدال٤ ع٢ً أدا٤ َٗاَٗ

َا ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ ٖٚامٔ ْٓفر اـط١ األخري٠ يًُٛضِ ايجاْٞ 

 .أيف ساز خالٍ املٛضِ ايجاْٞ 550دنتٛز بٓدز سذاز، سٝح ٜتٛقع اضتكباٍ بعد اؿر بتٛدٝ٘ َٔ َعايٞ ٚشٜس اؿر اي
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 هذَز ػام الدىاساث َخفقذ الؼول بصاالث الحح فٍ هطار األهُز هحوذ بي ػبذالؼشَش الذولٍ

 

 عّ ٚا 2015أنتٛبس  05ٖـ املٛافل  1436ذٚ اؿذ١  21املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

دايعصٜص ايٝش٢ٝ ايّٝٛ ، ظٛي١ تفكد١ٜ ملطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ قاّ َدٜس عاّ اؾٛاشات ايًٛا٤ ضًُٝإ بٔ عب

املٓٛز٠ ، ٜسافك٘ قا٥د قٛات اؾٛاشات يًشر ايًٛا٤ قٝف اهلل بٔ ضطاّ اؿٜٛفٞ ، يإلغساف املباغس ع٢ً ضري ايعٌُ بؿاالت اؿر 

ٚنإ يف اضتكباي٘ َدٜس دٛاشات َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعُٝد ضعٛد  .َّٚتابع١ تٓفٝر خط١ َػادز٠ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿسا

  .بٔ عبدايعصٜص ايطعٝد ٚقا٥د قٛات اؾٛاشات بؿاالت اؿر مبطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايعُٝد ٚيٝد ضًُٝإ ايعكًٝٞ

  دز٠ يًٛقٛف ع٢ً ضري أعُاٍ اؾٛاشات بتًو املٓافرٚتأتٞ اؾٛي١ قُٔ دٛالت َدٜس عاّ اؾٛاشات ع٢ً املٓافر ايدٚي١ٝ خالٍ َسس١ً املػا

 ٚأٚقح ايًٛا٤ ايٝش٢ٝ عكب اؾٛي١ إٔ ايهٛادز ايبػس١ٜ املدزب١ ٚاملؤ١ًٖ باألدٗص٠ ايتك١ٝٓ املتطٛز٠ اييت مت دعُٗا ؾٛاشات َطاز األَري

از املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف يتكدِٜ أفكٌ اـدَات قُد بٔ عبدايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يتطٌٗٝ إدسا٤ات َػادز٠ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚ

  .هلِ ، ساثا مجٝع َٓطٛبٞ املطاز ببرٍ املصٜد َٔ اؾٗد ـد١َ املػادزٜٔ َٔ اؿذاز ٚاؿسف ع٢ً ايدق١ يف تٓفٝر اإلدسا٤ات

املتبع١ يف إْٗا٤ اإلدسا٤ات املتعًك١  ٚيف ٚقت ضابل تفكد ايًٛا٤ ايٝش٢ٝ َكس إداز٠ ايٛافدٜٔ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يالطالع ع٢ً ضري ايعٌُ ٚاآلي١ٝ

مبدايفٞ ْعاّ اإلقا١َ ٚايتأند َٔ اضتهُاٍ مجٝع اإلدسا٤ات ٚايٛثا٥ل املطًٛب١ سطب َا تٓـ عًٝ٘ األْع١ُ ٚايتعًُٝات ، سٝح ٚد٘ 

  .بكسٚز٠ تهجٝف اؾٗٛد إلْٗا٤ املعاَالت ناف١
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 ؼزبُت السؼىدَت لحداج بُج هللا الحزام ال هثُل لهارئُس بؼثت الحح الٌُدُزَت: الخذهاث الخٍ حقذهها الوولكت ال

 

 عّ ٚا 2015انتٛبس  05ٖـ املٛافل  1436ذٚ اؿذ١  21دد٠ 

أعسب أَري ٚال١ٜ ناْٛ يف ْٝذريٜا ٚز٥ٝظ بعج١ اؿر ايٓٝذري١ٜ قُد ضٓٛضٞ عٔ بايؼ تكدٜس سه١َٛ بالدٙ يًذٗٛد ايهبري٠ اييت تبرهلا 

ز بٝت اهلل اؿساّ ٚٚؾفٗا بأْٗا دٗٛد ال َجٌٝ هلا، َٖٓٛا بايطسٜك١ اؿه١ُٝ اييت عاؾت بٗا املًُه١ يف ضبٌٝ ضال١َ ٚزاس١ سذا

دا٤ ذيو خالٍ اضتكباٍ َدٜس عاّ ٚشاز٠ اـازد١ٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ ٚاملٓدٚب ايدا٥ِ يد٣ .سه١َٛ املًُه١ سادث١ ايتدافع يف ٢َٓ

ٚقد قدّ ايطفري قُد طٝب،  .َٓع١ُ ايتعإٚ اإلضالَٞ ايطفري قُد أمحد طٝب يطُٛٙ ٚايٛفد املسافل ي٘ مبكس ايٛشاز٠ ظد٠ ايطبت

سافل ي٘ ع٢ً َا أبدٚٙ َٔ َػاعس أخ١ٜٛ ؾادق١ تعرب عٔ تالسِ األ١َ َٔ داْب٘، ايػهس ألَري ٚال١ٜ ناْٛ يف ْٝذريٜا ٚايٛفد امل

 .اإلضال١َٝ، َؤندًا إٔ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٖٞ غسف ععِٝ خـ اهلل بٗا املًُه١
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 هزغالًٍ: ًداذ خطت الحح فٍ الخفىَح إلكخزوًُاً لوٌافذ الوغادرة
 ساػاث 3لن َحذد إلغاء ألٌ رحلت وهخىسط الخأخُز 

 

 60/06/5602الثالثاء  ةجد –سعود العيد 

 

ْٞ لاح خط١ اؿر يف ايتفٜٛر إيهرتًْٚٝا ملٓافر أند ٚنٌٝ ايٛشاز٠ املطاعد َٚدٜس عاّ فسع ٚشاز٠ اؿر مبشافع١ دد٠ عبد اهلل َسغال

ٚقاٍ: قاَت ٚشاز٠ اؿر بدٚز قٛزٟ ٚأضاضٞ يف َػادز٠ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚشٚاز َطذد زضٛي٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ املػادز٠

ٛبٞ قهِ تطًل عًٝ٘ املطاز إىل بالدِٖ; عٔ طسٜل تفٜٛر ٖؤال٤ اؿذاز إىل َٓافر املػادز٠ اؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ ٚفل بسْاَر ساض

اإليهرتْٚٞ ملػادز٠ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ايرٟ ٜكُٔ مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل تفٜٛر اؿذاز ٚفل دداٍٚ ايطريإ أٚ دداٍٚ ايعبازات 

دقٝل ايٓاق١ً يًشذاز; ملٓع أٟ تهدع ودخ يف ٖرٙ املٓافر بايتعإٚ َع اؾٗات ذات ايعالق١، ٜٚتُجٌ ٖرا ايربْاَر يف زؾد آيٞ 

ؿسن١ َػادز٠ اؿذاز بٓا٤ً ع٢ً دداٍٚ ايسسالت َٓر َػادز٠ اؿاز ضهٓ٘ ٚست٢ ٚؾٛي٘ إىل املٓفر َٚػادزت٘ إىل بالدٙ، تػازى يف 

ٚيفت إٔ ايٛشاز٠ ٚاؾٗات املدتؿ١ يف املًُه١ بريت دٗٛدًا َكاعف١ َٚهجف١  .ذيو فسم املتابع١ املٝدا١ْٝ َٚسانص َساقب١ ايتفٜٛر

 .سسالت بٓا٤ً ع٢ً ايسؤ١ٜ ايػسع١ٝ يدخٍٛ غٗس ذٟ اؿذ١، ٚزغبات املطافسٜٔ املتعذًني إىل بالدِٖ ٚغري املتعذًنيإلعاد٠ ددٚي١ اي

ٖـ، اْطٝاب١ٝ َٓكطع١ ايٓعري يف َػادز٠ اؿذاز بٓا٤ً ع٢ً ايتطبٝل ايدقٝل هلرا ايربْاَر; سٝح 1436ٚأقاف: غٗد َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ساز ٚهلل اؿُد، ٚمما ضاِٖ نريو يف ٖرٙ االْطٝاب١ٝ ٖٛ ايتصاّ « 450,000»َا ٜصٜد ع٢ً « ٖـ21/12/1436»غادز ست٢ ْٗا١ٜ ّٜٛ 

َععِ غسنات ايطريإ ٚعبازات ْكٌ اؿذاز مبٛاعٝد ٚؾٍٛ ٚضا٥ط ايٓكٌ، ٚمل تطذٌ أٟ َالسع١ َكًك١ أٚ ك١ً بساس١ اؿذاز; 

ّ; 2015ضبتُرب  26غٗدت األٜاّ األٚىل ملػادز٠ اؿذاز ابتدا٤ َٔ سٝح ضافس َععِ اؿذاز يف َٛاعٝدِٖ احملدد٠ ٚهلل اؿُد. ٚأزدف: 

سسن١ َػادز٠ نجٝف١ بطبب دخٍٛ غٗس ذٟ ايكعد٠ ناَاًل، َٚا ْتر عٔ ذيو َٔ إعاد٠ ددٚي١ ايسسالت يتتفل ٚايسؤٜا ايػسع١ٝ يدخٍٛ 

ملسس١ً، ٚهلل اؿُد، بٝطس ٚضٗٛي١; سٝح غٗس ذٟ اؿذ١، ٚقد اضتطاعت ايٛشاز٠ بايتٓطٝل َع اؾٗات ذات ايعالق١ يف ػاٚش ٖرٙ ا

ضبتُرب سسن١ َػادز٠ نجٝف١ َٔ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ; إذ ػاٚش عدد  28ٚ 27غٗدت األٜاّ األٚىل يًُػادز٠، ٚخؿٛؾًا َٜٛٞ 

ؼ َعدٍ ايتأخري يف ٚقاٍ: ْتر عٔ ذيو تأخس َػادز٠ بعض ايسسالت; سٝح بً .أيف ساز يف ايّٝٛ« 65»اؿذاز املػادزٜٔ َا ٜصٜد ع٢ً 

ٍٍ َٔ قبٌ  املتٛضط ثالخ ضاعات فكط، ٚمل ودخ إيػا٤ ألٟ زس١ً َٔ زسالت اؿذاز ٚهلل اؿُد، ٖٚرا ايتأخري َسّدٙ يٝظ إلخال

اؾٗات ايعا١ًَ يف خد١َ اؿذاز، ٚإمنا يهجاف١ أعداد املػادزٜٔ ايساغبني يف ايعٛد٠ إىل بالدِٖ عكب أدا٤ ايفسٜك١ َباغس٠، ٚمل 

خطٛط ْاع، ٚخطٛط بُٝإ، »ايٛشاز٠ أٟ َعاْا٠ نبري٠ يًشذاز بطبب ٖرا ايتأخري، إال يف ثالخ َٔ غسنات ايطريإ ٖٞ:  تسؾد

فكط، اييت تأخست َػادز٠ بعض سذادِٗ ٚمت ؼًِٜٛٗ إىل ايفٓادم سفاظًا ع٢ً زاس١ اؿذاز َٚػادزتِٗ يف ايّٝٛ « ٚاـطٛط اإلثٝٛب١ٝ

٘ مل متٓع َػادز٠ سذاز هلرٙ ايػسنات َٔ املدٜٓتني املكدضتني َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ سإ ايتايٞ، َٚع ذيو فإٕ املط٦ُٔ أْ

َٛعد ضفسِٖ ٚمل ٜػادزٚا بطبب نجاف١ دداٍٚ زسالتِٗ، َٚا ْتر عٔ إعاد٠ اؾدٚي١، ٚتػٗد سسن١ ايٓكٌ يعُّٛ غسنات ايطريإ 

 .ضتُسازٖا يٓٗا١ٜ فرت٠ َػادز٠ اؿذازيف ٖرٙ األٜاّ اْطٝاب١ٝ عاي١ٝ ٚهلل اؿُد، ْٚطأٍ اهلل ا
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 هسؤولىى بوىرَخاًُا وًُدُزَا: خذهاث الحح حخطىر كل ػام
 

 06/10/2015ايجالثا٤  َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 

أند عدد َٔ املطؤٚيني ٚقاد٠ ايعٌُ اإلضالَٞ يف ْٝذريٜا َٚٛزٜتاْٝا إٔ اؾٗٛد، اييت تكّٛ بٗا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو 

دٜس املدًؿني ٚاملٓؿفني يف ايعامل ايعسبٞ ٚاإلضالَٞ، الفتني إىل إٔ خدَات اؿر تػٗد تطًٛزا ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٖٞ قٌ تك

ًَا يف نٌ عاّ ٚاملًُه١ تبرٍ ايػايٞ ٚايٓفٝظ َٔ أدٌ تطٜٛس َٓع١َٛ اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ  .ٚتكد

ٖٚٛ قكا٤ ٚقدز، ضا٥ًني اهلل إٔ ٜسسِ ايػٗدا٤ ٜٚػفٞ  ٚقايٛا: إٕ سادخ ايتدافع ايرٟ غٗدت٘ ٢َٓ ال ٜكًٌ أبًدا َٔ اؾٗٛد املبرٚي١

دا٤ ذيو خالٍ اضتكباٍ األَني ايعاّ يسابط١ ايعامل اإلضالَٞ ايدنتٛز عبداهلل بٔ  .املسقٞ ٜٚسدِٖ إىل أًِٖٝٗ ضاملني غامنني

ٜس ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚايتعًِٝ ٚنإ ايرتنٞ قد ايتك٢ مبكس األَا١ْ ايعا١َ يًسابط١ ٚش .عبداحملطٔ ايرتنٞ هلِ أَظ مبكس ايسابط١

األؾًٞ ظُٗٛز١ٜ َٛزٜتاْٝا أمحد ٚيد أٌٖ داٚد، ٚقد أعسب ايٛشٜس عٔ غهسٙ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ع٢ً اؾٗٛد اييت 

 .تبرهلا يف خد١َ سذاز بٝت اهلل.. ْٚاقؼ ايطسفإ أٚد٘ ايتعإٚ يعكد ايٓدٚات ٚاملؤمتسات اييت ؽدّ ايككاٜا اإلضال١َٝ

ا اضتكبٌ ايرتنٞ مبكس األَا١ْ ايعا١َ قُد ْاؾس آدّ األَني ايعاّ ملؤضط١ ايػٝذ قُد زابع يًتعإٚ اإلضالَٞ ايعاملٞ مبد١ٜٓ نُ

ناْٛ يف ْٝذريٜا.. ٚقد دس٣ خالٍ ايًكا٤ عح أٚد٘ ايتعإٚ ملا فٝ٘ خري اإلضالّ ٚاملطًُني، الضُٝا يف اجملاالت ايدع١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ 

ا اضتعسض اؾاْبإ آخس املطتذدات ع٢ً ايطاستني اإلضال١َٝ ٚاإلفسٜك١ٝ.. ْٚٛٙ آدّ بايدعِ غري احملدٚد، ايرٟ تكدَ٘ ٚايجكاف١ٝ.. نُ

سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ملطًُٞ ايعامل، ٚخـ بايرنس َطًُٞ ْٝذريٜا، َػًٝدا يف ايٛقت ْفط٘ بايعٌُ اإلضالَٞ ايدعٟٛ 

نريو ايتك٢ األَني ايعاّ يًسابط١، دٜدٟ ٚيد  .ًُٛ ايعامل َٔ قبٌ ايسابط١، ٚاهل٦ٝات ايتابع١ هلاٚايتعًُٝٞ ٚايجكايف، ايرٟ وع٢ ب٘ َط

قُد اإلَاّ َدٜس َعٗد داز ايٓعِٝ يتعًِٝ ايكسإٓ ايهسِٜ ظُٗٛز١ٜ َٛزٜتاْٝا.. ٚأبد٣ اإلَاّ خالٍ ايًكا٤ زغب١ املعٗد بايتعإٚ َع 

 .فاٍ تعًِٝ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚتفطريٙ ايسابط١ ٚاهل٦ٝات اإلضال١َٝ ايتابع١ هلا يف
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 بوخخلف لغاث الؼالن« الحح الذكٍ».. هىسن 5151ػام 
 «السُلفٍ»ػزفج الحداج بأهاكي الشؼائز والوىاقغ األقل سحاها بداًب 

 

 06/10/2015ايجالثا٤  ايكاٖس٠ –أمحد ايًٝجٞ 

ًَا يف تطٌٗٝ أدا٤ فسٜك١ اؿر يف املٛضِ اؿايٞ.. ٚتٓٛعت ٖرٙ ايتطبٝكات بني  يعبت اهلٛاتف ايرن١ٝ ٚايتطبٝكات املًشك١ بٗا دًٚزا ٖا

ًَا، بُٝٓا قدّ ايبعض اآلخس َعًَٛات سٍٛ طسٜك١ أدا٤  تعسٜف اؿذاز بأَانٔ ايػعا٥س، ٚأخس٣ تعًُِٗ بأفكٌ األَانٔ ٚأقًٗا شسا

 .اليتكاط ايؿٛز ايترناز١ٜ ظاْب املػاعس املكدض١« ايطًٝفٞ«ض اؿذاز التباع أسدخ ؾٝشات ايتؿٜٛسايػعا٥س، ٚذٖب بع

يف سٌ َػه١ً قٝاع اؿذاز يف املػاعس، ٚذيو َٔ خالٍ خط٠ٛ بطٝط١ تتًدـ يف « دٛدٌ َابظ»ٚضاِٖ تطبٝل خسا٥ط دٛدٌ أٚ 

اـاؾ١ٝ ملعسف١ أَانٔ كُٝاتِٗ، ٚنريو اؿاٍ يف ايتٓكٌ سفغ َهإ ٚدٛدِٖ ع٢ً دٛدٌ َابظ ٚأثٓا٤ عٛدتِٗ ٜكَٕٛٛ بتػػٌٝ 

ٜٚبدٚ إٔ اؿاد١ أّ االخرتاع سًكا، سٝح طٛز اؿذاز َٔ أدا٥ِٗ ع٢ً ايتطبٝل َٔ خالٍ  .بني املطذد اؿساّ ثِ إىل عسف١ ٚاملصديف١ ٢َٓٚ

ػعس َا تعسٜف َٔ خًف٘ َٔ أؾدقا٥٘ َع األؾدقا٤، ٚبريو ٜطتطٝع اؿاز، ايرٟ لح يف ايٛؾٍٛ إىل َ« َػازن١ املٛقع»َٝص٠ 

، ايرٟ أطًكت٘ ايًذ١ٓ اإلعال١َٝ يًتٛع١ٝ اإلضال١َٝ، «ٚضا٥ط املٓاضو»ٚقدّ تطبٝل  زفكا٤ اؿذاز .مبهإ ٚدٛدٙ يتطٌٗٝ امل١ُٗ عًِٝٗ

ع٢ً أدٗص٠  «قدد املػاعس املكدض١»نُا أطًكت َؤضط١ ايربٜد ايطعٛدٟ تطبٝل  .َٛاد تٛع١ٜٛ عٔ نٌ َػعس َٔ املػاعس املكدض١

اهلٛاتف ايرن١ٝ، ايرٟ ٜػهٌ بٛاب١ خسا٥ط زق١ُٝ ملٓاطل املػاعس املكدض١، يف سني أطًل األَري خايد ايفٝؿٌ، أَري َٓطك١ َه١ 

آالف َٛقع  5تطٌٗٝ املٓاضو ٚوتٟٛ ع٢ً »، ايرٟ ٜعٌُ ع٢ً «اؿر ايرنٞ»أٚ  «smart hajj» املهس١َ، ايتطبٝل ايرنٞ يًشر

يػات كتًف١، ٚاييت ؽدّ اؿاز ٚايصا٥س، َجٌ املٛقع اؾػسايف ؿدٚد  6ٜٚٛفس ايعدٜد َٔ اـدَات املها١ْٝ بـ َٝداْٞ داخٌ املًُه١،

نُا أطًكت ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ تطبٝكا َطٛزا ع٢ً األدٗص٠ ايرن١ٝ وٌُ عٓٛإ   .اؿسّ، ٚايطسم، ٚخدَات ايفٓادم ٚاملطاعِ ٚغريٖا

ٜطاعد اؿذاز ع٢ً إزضاٍ بالغاتِٗ عٓد َػاٖد٠ َا ٜجري ايػو أٚ ميظ أَٔ اؿذاز عرب  ، ٚذنست ايٛشاز٠ إٔ ايتطبٝل«عني اؿاز»

تطبٝل « أب ضتٛز«ٚ« دٛدٌ بالٟ»َٔ داْبٗا أطًكت َتادس ايتطبٝكات  .بالغات ْؿ١ٝ أٚ ؾٛز أٚ َكاطع فٝدٜٛ َؿٛز٠ بهاَريا اؾٛاٍ

ايعُس٠ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، َٔ خالٍ تٓعِٝ أَٛز اؿذٝر ٚاملعتُسٜٔ ٜتٝح يًُطًُني سٍٛ ايعامل أدا٤ اؿر ٚ« ْايف سر»ددٜد وٌُ اضِ 

املتٛفس ملطتددَٞ أْدزٜٚد ٚآٟ  «Navi Hajj -ْايف سر»ٜٚتٝح تطبٝل  .بػهٌ دٝد، إذ ٜعد ايتطبٝل مبجاب١ ديٌٝ إزغادٟ غاٌَ َٚبطط

ألعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ َعتُد َٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ  أٚ إع بٝاْات عٔ األعُاٍ، باإلقاف١ إىل َٛاقعٗا اؾػساف١ٝ، نُا ٜتُٝص بتٛفري ديٌٝ

فُٝهٔ اؿاز َٔ ايٛؾٍٛ يًُعًَٛات اييت « زٚسا١ْٝ اؿر»أَا تطبٝل   .اإلضال١َٝ، َع عسض املٛاقع اؾػساف١ٝ يًُػاعس ٚاملٛاقٝت

، ٖٛ األٍٚ َٔ ْٛع٘ بايًػات «سر َربٚز»ٜٚعد تطبٝل   .تتعًل ظُٝع َٓاضو اؿر ع٢ً دٛاي٘ اـاف بدٕٚ اؿاد١ إىل اتؿاي٘ باإلْرتْت

َكاًيا عٔ ْفظ املٛقٛع، ٦َٚات األض١ً٦  21نتب عٔ َٓاضو اؿر ٚايعُس٠، إقاف١ إىل  3اإللًٝص١ٜ ٚاألزد١ٜ ٚاهلٓد١ٜ، ٖٚٛ ٜكِ 

ًُا ٚفٛزْٜا، دٕٚ ايًذ٤ٛ إىل االتؿاٍ بػبه١ اإلْرتْت ٍٛز  .ٚاألدٛب١ عٔ تًو املٓاضو، ٖٚٛ تطبٝل َتاح ملايه٘ دا٥ َسنص »نُا ط

« طٛاف»، تطبٝكا ددٜدا ؼت اضِ «املًو عبدايعصٜص يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ»، ايتابع ملد١ٜٓ «االبتهاز ايتكين يٓعِ املعًَٛات اؾػساف١ٝ

ٚٚا٣ فا٣ ٚبًٛتٛخ ملتابع١  GPS كؿـ يعد أغٛاط ايطٛاف سٍٛ ايهعب١ عٓد أدا٤ َٓاضو اؿر ٚايعُس٠، َٔ خالٍ االضتعا١ْ بتكٓٝات

 ” Hajjnet ” نُا أطًكت غسن١ .سٍٛ ايهعب١، ع٢ً إٔ ٜكّٛ بتٓبٝ٘ املطتددّ فٛز االْتٗا٤ َٔ األغٛاط ايطبع١ طٛاف ايطا٥فني

اييت تصٚد اؿاز بهٌ خط٠ٛ َٔ خطٛات « ايتٛدٝ٘»ٜػسح نٝف١ٝ أدا٤ َٓاضو فسٜك١ اؿر ٚايعُس٠، وٌُ َٝص٠ « ضالّ»تطبًٝكا امس٘ 
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ٚمحٌ أنجس َٔ ْؿف ًَٕٝٛ غدـ َٔ غت٢ أزدا٤ ايعامل   .ين ٚؾٛز َفؿ١ً عٓٗاأدا٤ فسٜك١ اؿر ٚايعُس٠، ٚذيو فل كطط شَ

% 11%، بُٝٓا دا٤ت َؿس يف املسنص ايجاْٞ بٓطب١ 30ايتطبٝل ٚسًت املًُه١ يف املسنص األٍٚ َٔ سٝح عدد َسات ايتشٌُٝ بٓطب١ 

بًدا يف ايعامل.. ٚقاَت ق٠ٛ إداز٠  59كات ضفس يف تطبٝ 10%.. ٚؾٓفت غسن١ آبٌ ايتطبٝل نٛاسد َٔ بني أنرب 10ٚايعسام ثايجا بٓطب١ 

ٚتٓعِٝ املػا٠ باألَٔ ايعاّ بإطالم تطبٝل ددٜد يًٗٛاتف ايرن١ٝ يسَٞ اؾُسات ٜٛقح يًشاز، ٜٚطٌٗ عًٝ٘ األَس عرب تعسٜف٘ بأنجس 

ًَا ٜٚػسح ايتطبٝل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ إلداز٠ املػا٠ يف َػعس ٢َٓ يًشذاز، ٚاػاٖات  ايطري يف ايػٛازع ايطٛي١ٝ ٚايعسق١ٝ األَانٔ اشدسا

 .باػاٙ اؾُسات
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 ًائب وسَز الشؤوى الذٌَُت الخزكٍ َشُذ بالخذهاث الوقذهت للحداج
 

 06/10/2015ايجالثا٤  َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

ٛد أغاد ْا٥ب ٚشٜس ايػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ يف اؾُٗٛز١ٜ ايرتن١ٝ ايدنتٛزأنسّ نًؼ بايتطٗٝالت ٚاـدَات ٚاإلَهاْٝات ايهبري٠ ٚاؾٗ

ـد١َ ٚزاس١ قٝٛف  -سفع٘ اهلل-اييت ضدستٗا املًُه١ بكٝاد٠ ٚتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

ايسمحٔ مما ٜطس هلِ أدا٤ فسٜك١ اؿر بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚزاس١ ٚاط٦ُٓإ. دا٤ ذيو خالٍ شٜازت٘ ملهتب ايصَاش١َ املٛسد مبه١ 

ظ فًظ اإلداز٠ ٚاملتشدخ ايسمسٞ أَري عبٝد عكٛز سطٔ أبٛايفسز عكٛفًظ اإلداز٠ َٚطؤٍٚ املهس١َ، سٝح ايتك٢ بٓا٥ب ز٥ٝ

ْٚٛٙ ايدنتٛز نًؼ باملػسٚعات اؾباز٠ ٚاإللاشات ايعُالق١ يف َه١ ٚاملد١ٜٓ ٚاملػاعس املكدض١ ٚاييت  .ايعالقات ايعا١َ باملهتب

 ٜٚطس،هلل اؿساّ َٓاضو اؿر بطٗٛي١ ضاُٖت يف أدا٤ سذاز بٝت 
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 حداج َوٌُىى: الوولكت قذهج لٌا كافت الخسهُالث ألداء الفزَضت
 خالُت خذة: هىاقفها فٍ رػاَت ضُىف الزحوي حخداوس كل الظزوف

 

زفع عدد َٔ اؿذاز ايُٝٓٝني ايػهس ـادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص يتكدِٜ املًُه١ ناف١ ايتطٗٝالت هلِ 

س١َ، خالٍ األٜاّ املاق١ٝ، ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ َٓاضو اؿر، سٝح قدّ َععُِٗ َٔ َٓفر ايٛدٜع١ اؿدٚدٟ، ٚؾٛاًل إىل َه١ امله

 .ٚاملػاعس املكدض١. نُا غٍدد عدد َٔ أبٓا٤ اؾاي١ٝ اي١ُٝٓٝ ظد٠ ع٢ً إٔ زعا١ٜ املًُه١ يكٝٛف ايسمحٔ ثابت١ تتذاٚش نٌ ايعسٚف

ًَا ايػهس يهاف١ « املد١ٜٓ«ٚقاٍ اؿاز أمحد قاضِ يـ ًٍٗت عًِٝٗ ايهجري، َكدِّ إٕ ايتطٗٝالت املكٍد١َ َٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ض

 .ع٢ً َا قدَت٘ هلِ َٔ تطٗٝالت يف ظٌ ايعسٚف ايؿعب١ اييت تعٝػٗا ايُٝٔ، ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ايفسٜك١ اؾٗات بايدٚي١

قا٥اًل: مٔ يف ايُٝٔ نٍٓا ناف َٔ ٖرٙ ايط١ٓ، ٚأال ْطتطٝع اـسٚز ألدا٤ « إب»ٚايتكط طسف اؿدٜح اؿاز طازم قُد سطٔ َٔ 

 -بعد فكٌ اهلل تعاىل-١ َٔ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ فسٜك١ اؿر، يعسٚف اؿسب، ٚيهٔ ايتطٗٝالت املكدَ

ٍَا طاٖس قُد سطني  .ضاعدتٓا نجرًيا، ٍٜٚطست أَٛزْا يف اـسٚز َٔ ايُٝٔ بطالّ، ٚأدا٤ املٓاضو فٍٛد٘ ايػهس « قافع١ إب»أ

اؿٛثٝني، إاّل أْٓا اضتطعٓا ايٛؾٍٛ  زغِ بطؼ»يكٝاد٠ املًُه١ ع٢ً َا قٍدَت٘ َٔ تكشٝات ٚأعُاٍ عع١ُٝ يًػعب ايُٝين، ٚأقاف: 

، ٚأٚقح إٔ بطاق١ ايصا٥س اييت أؾدزتٗا املًُه١ َؤخًسا يتؿشٝح أٚقاع ايُٝٓٝني َّهٓتِٗ «إىل َه١ املهس١َ ؿر بٝت اهلل اؿساّ

دٚد اي١ُٝٓٝ، عاْٝٓا ايهجري َٔ اؿٛثٝني يف خسٚدٓا َٔ اؿ»ٚقاٍ اؿاز طاٖس ضًُٝإ:  .َٔ ايعٝؼ يف أزض املًُه١ بأَٔ ٚأَإ

ٚزفع عبدايطُٝع ضامل ايػهس  .«سادًصا سٍت٢ ٚؾًٓا إىل َعرب ايٛدٜع١، ٚقدَت يٓا املًُه١ ناف١ ايتطٗٝالت 30َٚسزْا بأنجس َٔ 

عٓدَا دخًٓا إىل اؿدٚد ايطعٛد١ٜ »هلل تعاىل، ثِ يًًُو ضًُإ ع٢ً َا قٍدَ٘ َٔ تطٗٝالت يف إدسا٤ات ايدخٍٛ يًًُُه١، ٚقاٍ: 

ٚأٚقح إبساِٖٝ ايباغٞ إٔ  .، ٚغازن٘ ْفظ ايكٍٛ زٜإ ضال١َ«خري اضتكباٍ، ٚاضتدسدٛا يٓا بطاق١ شا٥س يف أقٌ َٔ دقٝكتنياضتكبًْٛا 

املًُه١ دعُت ايػسع١ٝ، ٚضاعدت اآلالف َٔ ايػعب ايُٝين يف إٔ ٜدخًٛا املًُه١ قسَني، ٚضعدا٤ بأدا٤ ايسنٔ اـاَظ. فُٝا 

ًُا  .هلا َٛاقف نجري٠ ػاٙ املطًُني، ٚؾاسب١ أٜاُد بٝكا٤ َع غعٛب املٓطك١ ٚقت احملٔ ٚاألشَات قاٍ أبٛ إضسا٤: إٕ املًُه١ دا٥

نُا أند عدٌد َٔ أبٓا٤ اؾاي١ٝ اي١ُٝٓٝ  .ٚبٍٝٔ ؾاحل ضعٝد أْ٘ غعس باألَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ فٛز ٚؾٛي٘ املًُه١ اييت ٜعتربٖا ٚطٓ٘ ايجاْٞ

بت١، تتذاٚش نٌ ايعسٚف يف إطاز زضايتٗا ايطا١َٝ، اييت ؼًُٗا ـد١َ املطًُني ظد٠ إٔ َٛاقف املًُه١ يف زعا١ٜ قٝٛف ايسمحٔ ثا

ٍٖٛني ظٗٛد سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص  املطتُس٠  -سفع٘ اهلل-يف كتًف أقطاز ايعامل، َٓ

١ٍُ قٝٛف  يتكدِٜ نٌ َا َٔ غأْ٘ تٝطري ضبٌ اؿر، ٚإلاح َٛامس٘، ٚضط تكافس ٚتعإٚ نٌ اؾٗات ذات ايؿ١ً يتطٌٗٝ َٗ

ٚقاٍ ز٥ٝظ اجملًظ األع٢ً يًذايٝات اي١ُٝٓٝ سٍٛ ايعامل ز٥ٝظ داي١ٝ دد٠  .ايسمحٔ، ِٖٚ ٜؤٍدٕٚ َٓاضهِٗ يف زاس١ ٚطُأ١ْٓٝ ٚاضتكساز

يٝظ أدٍ ع٢ً ذيو قؿاز٣ دٗدٖا إللاح َٛضِ اؿر، ٚ -َٚا شايت تبرٍ-َٗد٣ سامت ايٓٗازٟ: إٕ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بريت 

َٔ املػسٚعات املّٓفر٠ يف املطذد اؿساّ، ٚاملػاعس املكدض١، ٚاؿسّ ايٓبٟٛ ايػسٜف، ال تٓتعس َٔ ٚزا٥ٗا ايػهس َٔ أسد، ٚإٍُْا 

خ ٚأغاز إىل إٔ َا سد .تتكٍسب إىل املٛىل دًّت قدزت٘ بتًو األعُاٍ ايؿاؿ١; يٝؤٍدٟ املطًُٕٛ َٓاضهِٗ يف ظٌ ٖرٙ اؾٗٛد املبرٚي١

يًُٛاطٓني ايُٝٓٝني َٔ ؾعٛب١ يف أدا٤ َٓاضو اؿر هلرا ايعاّ ٖٛ بطبب أٚقاع اؿسب، ٚاالعتدا٤ات ايػامش١ َٔ َقبٌ ايعدٚ اؿٛثٞ، 

ٚقٛات ايس٥ٝظ ايُٝين املدًٛع، إىل داْب أٍْٗا تػّهٌ عا٥ًكا أَاّ سذاز ايُٝٔ عٔ اؿر، ٚتعٝل أَٔ ايُٝٔ ع٢ً مجٝع األؾعد٠، داعًٝا 

ٚأفاد املكِٝ قُد غٝح ايؿالسٞ إٔ املًُه١ قاَت بعٌُ  .كل يًبالد األَٔ ٚاالضتكساز، ٚاؿٝا٠ ايطعٝد٠ يًُٛاطٓني ايُٝٓٝنياهلل إٔ و

دؤٚب يف إْٗا٤ َعاَالت دخٍٛ اؿذاز ايُٝٓٝني، ٚتٝطري عبٛزِٖ، ٚتكدِٜ املطاعدات ايالش١َ هلِ، ٚإزغادِٖ، ٚايعٌُ ع٢ً زاستِٗ، 
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ٚأبسش املكِٝ  .ؿعٛبات يتكدِٜ اـدَات، سسًؾا ع٢ً إْٗا٤ نٌ اإلدسا٤ات يدخٍٛ ايُٝٓٝني بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ٚفتح املٓافر، ٚتريٌٝ اي

عٛاض ايطاملٞ اؾٗٛد املًُٛض١ املبرٚي١ َٔ املًُه١ يتُهني ايكادَني َٔ ايُٝٔ ألدا٤ َٓاضو اؿر هلرا ايعاّ، ٚتكدِٜ مجٝع 

ٚقٍدّ  .ٚاطالعِٗ ع٢ً ايطسم ايٛقا١ٝ٥ أثٓا٤ أدا٤ َٓاضو اؿر ع٢ً َداز ايطاع١ ايتطٗٝالت ٚاـدَات ايؿش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ،

ع٢ً َا تكٍدَ٘ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َٓر  -سفع٘ اهلل-غهسٙ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

د أدا٥ِٗ َٓاضو سذِٗ، سٝح وًُٕٛ َعِٗ ايؿٛز٠ ٚؾٛهلِ إىل األزاقٞ املكدض١، ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بًداِْٗ ضاملني غامنني، بع

ٍُا قدَت٘ ٚتكدَ٘ َٔ خدَات د١ًًٝ يكٝٛف ايسمحٔ ٚؼٍدخ بدٚزٙ املكِٝ قُد عبدزب٘ عٔ َٓع١َٛ  .اؾ١ًُٝ عٔ املًُه١، ٚع

سٖإ ٚاقح َع أبٓا٤ ايػعب ايُٝين ب -سفع٘ اهلل-اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ قا٥اًل: إٕ ٚقف١ خادّ اؿسَني ايػسٜفني 

٠ٍٛ اإلضال١َٝ، َٚا وًُ٘ َٔ إْطا١ْٝ غري َطتػسب١، عاؽ نسَٗا ايػعب ايُٝين ٚأغاد يف ٖرا ايؿدد باؾٗٛد  .ٚؾادم ع٢ً األخ

، ايهبري٠، اييت تبرهلا املًُه١ إلْٗا٤ األش١َ اييت ميس بٗا ايُٝٔ دٍسا٤ أعُاٍ ايتدسٜب، اييت تكّٛ بٗا ًَٝػٝات اؿٛثٞ، ٚاملدًٛع ؾاحل

ٌٍ تطٌٗٝ أَٛز اؿذاز ايُٝٓٝني ألدا٤ فسٜك١ اؿر خري ديٌٝ ع٢ً َا تكّٛ ب٘ املًُه١ ػاٙ ايػعب ايُٝينَكًٝف  .ا: يع

ٍٛٙ بإٔ اؿاز ايُٝين هد نٌ تسسٝب ٚسفا٠ٚ َٓر ٚؾٛي٘ املٓافر اؿدٚد١ٜ، ٚتطٌٗٝ إدسا٤ات دخٛي٘، ٚتكدِٜ مجٝع املطاعدات َٔ  ْٚ

ٚأفاد املكِٝ إمساعٌٝ َٓؿٛز أبهس إٔ ايتطٗٝالت املكد١َ  .نٌ اإلدسا٤ات املتعًّك١ باؿر إعاغ١ ٚزعا١ٜ ؾش١ٝ َٚٛاؾالت، ٚإْٗا٤

ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ بػهٌ عاّ، ٚاؿذاز ايُٝٓٝني بػهٌ خاف َٛقع إعذاب ٚتكدٜس، سٝح ًٜك٢ اؿذاز َٓر ٚؾٛهلِ 

َا وح عًٝ٘ ايدِّٜٔ اإلضالَٞ، ٚاييت تطِٗ يف َصٜد َٔ املًُه١، ٚست٢ َػادزتِٗ ايتعاٌَ ايساقٞ، ٚايرتسٝب، ٚتكدِٜ اـدَات ٚفل 

ٚقاٍ: إٕ ٖرا ايدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘ املًُه١ يٝظ مبطتػسب ع٢ً بالد اؿسَني ايػسٜفني اييت  .ايساس١ ٚاالط٦ُٓإ يٛفٛد قٝٛف ايسمحٔ

ازن١ يًُطذد اؿساّ، َٚٓػأ٠ اؾُسات، تبرٍ ايػايٞ ٚايٓفٝظ; سسًؾا ع٢ً زاس١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚيف َكد١َ ذيو ايتٛضع١ املب

ٚأغاد طًعت عبدٙ باإللاشات ايعُالق١، اييت غٝدتٗا سه١َٛ  .ٚمجٝع اـدَات ايؿش١ٝ ٚاأل١َٝٓ، اييت تتأيل فٝٗا كتًف ايكطاعات

املطؤٚيني َٓر خادّ اؿسَني ايػسٜفني يف َٓع١َٛ زعا١ٜ قٝٛف ايسمحٔ، ٚتكدِٜ اـدَات هلِ إىل داْب االضتكباٍ ٚاالٖتُاّ َٔ 

ًٓا َا هدٙ ٖؤال٤ اؿذاز َٔ سفا٠ٚ االضتكباٍ ٚسطٔ ايتعاٌَ ٍُ ٚقاٍ: إٕ ٖرٙ املبادئ،  .ٚؾٍٛ اؿذاز ايُٝٓٝني إىل أزاقٞ املًُه١، َج

حملب١ اييت تطري عًٝٗا املًُه١ يٝطت مبطتػسب١، فٗٞ يدٜٗا االٖتُاّ ايهاٌَ بأبٓا٤ املطًُني يف مجٝع أقطاز األزض، ٚتكابٌ اؿذاز با

ٍُٛا  ٚايٛد، ٚتكدّ هلِ مجٝع ايتطٗٝالت ٚاـدَات باجملإ، َٓر ٚؾٛهلِ إىل ٖرا ايبًد ايطٝب، ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بًداِْٗ، بعد إٔ ٜت

ع٢ً  -سفع٘ اهلل-ٚقٍدّ املكِٝ قُد َطعٛد غهسٙ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص  .فسٜك١ اؿر

يًُٝٓٝني َٔ خالٍ َد دطس املطاعدات اإلغاث١ٝ، ٚؽًؿِٝٗ َٔ ٚطأ٠ املًٝػٝات املتٍُسد٠، َعرًبا عٔ  -يت تكدََ٘ٚاشا-َا قٍدَت٘ 

ضعادت٘ مبا غاٖدٙ َٔ تٝطري ٚتطٌٗٝ يعبٛز اؿذاز ايُٝٓٝني إىل داخٌ املًُه١ ألدا٤ فسٜك١ اؿر، ٚتكدِٜ املطاعدات ايالش١َ هلِ، 

 .ٚايعٌُ ع٢ً زاستِٗ
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 حافلت ًقلج حداخا ػلً أسطحها 511هزور هكت َحدش 

 

 املهس١َ َه١ - ايعبديٞ فٛاش

 

تٛعدت إداز٠ َسٚز ايعاؾ١ُ املكدض١ قا٥دٟ سافالت ايسناب بأْٛاعٗا، عذص َسنباتِٗ، ٚإسايتِٗ هل١٦ٝ اؾصا٤ات املسٚز١ٜ، يًتشكٝل 

ٚأند َدٜس َسٚز ايعاؾ١ُ املكدض١ ايعكٝد  .َعِٗ ٚتطبٝل أقؿ٢ ايعكٛبات عكِٗ، ساٍ قبطِٗ وًُٕٛ زنابا بأضطح سافالتِٗ

إٔ ؾعٛد ايسناب إىل أضطح اؿافالت فٝ٘ ايهجري َٔ اـطٛز٠ ع٢ً ضالَتِٗ، خاؾ١ أثٓا٤ ضري اؿاف١ً يف « َه١«طًعت َٓؿٛزٟ يـ

اييت تػهٌ خطسا  ٚأبإ املٓؿٛزٟ إٔ إدازت٘ تتابع َجٌ ٖرٙ املدايفات، .املٓعطفات ٚاألَانٔ املستفع١، مما قد ٜعسض سٝاتِٗ يًدطس

سكٝكٝا ع٢ً ضال١َ َطتددَٞ ايطسم، ٚتتعاٌَ ع٢ً ايفٛز ساٍ َالسعتٗا، َٔ خالٍ دٚزٜاتٗا املٓتػس٠ باملٝادٜٔ ٚايػٛازع ايعا١َ، ٚذيو 

بإٜكاف ؾاسب املسنب١ ٚإْصاٍ ايسناب َٔ ع٢ً ضطشٗا، َٚٔ ثِ سذص املسنب١، ٚعسض ضا٥كٗا ع٢ً احملككني ب١٦ٝٗ اؾصا٤ات 

ساف١ً،  200يتشدٜد عكٛب١ ايػسا١َ املاي١ٝ املٓاضب١ عك٘، َػريا، إىل إٔ إدازت٘ اضتطاعت خالٍ َٛضِ اؿر، سذص مٛ املسٚز١ٜ، 

نإ ضا٥كٖٛا اؽرٚا َٔ أضطشٗا َهاْا إلزناب اؿذاز، دٕٚ َساعا٠ يًُداطس اييت قد ٜتعسض هلا ايسناب، ساٍ ٚقٛع سادخ 

ت، بعد إٔ أْٗت ١٦ٖٝ املدايفات املسٚز١ٜ ؼكٝكاتٗا َع ضا٥كٝٗا، َػريا إىل أْ٘ َا شاٍ ٚأقاف بأْ٘ مت تػسِٜ َايهٞ اؿافال .َسٚزٟ

َُالنٗا ٚأٖاب املٓؿٛزٟ عُّٛ ضا٥كٞ َسنبات األدس٠ بكسٚز٠ اتباعِٗ  .ٖٓاى سافالت زٖٔ اؿذص إىل سني اْتٗا٤ ايتشكٝكات َع 

ندا إٔ إداز٠ املسٚز ضبل إٔ ْٖٛت َٔ خالٍ محالتٗا اإلعال١َٝ أْع١ُ ٚتعًُٝات املسٚز، يطالَتِٗ ٚسفاظا ع٢ً أزٚاح زنابِٗ، َؤ

ٚنإ عدد َٔ أبٓا٤ َه١ املهس١َ اضتاؤٚا َٔ عدّ تكٝد بعض  .ْٚػساتٗا ايتٛع١ٜٛ بعدّ ايسنٛب فٛم أضطح ايباؾات ٚايطٝازات

التِٗ، َطايبني دٗات االختؿاف ضا٥كٞ اؿافالت بأْع١ُ ايطال١َ املسٚز١ٜ ٚدػع بعكِٗ بإزنابِٗ يًشذاز ٚاملعتُسٜٔ بأضطح ساف

 .بايتدخٌ ملعاؾ١ ٖرٙ ايعاٖس٠ سفاظا ع٢ً أزٚاح ايسناب

  



 

 
 

13 

 

 ال لخحىَل الحح إلً شؼاراث سُاسُت

 

أند فًظ ايػٛز٣ أَظ، اضتٗذاْ٘ ٚزفك٘ يتًو األؾٛات ايٓػاش اييت عُٝت بؿا٥سٖا ٚاَتألت ْفٛضٗا غال ٚسكدا ع٢ً املًُه١، 

فػاست بٛدٗٗا عٔ نٌ اإللاشات ايكد١ُ يف اؿسَني ايػسٜفني ٚايٓذاسات املتتاي١ٝ هلرا املٛضِ ٚاملٛاضِ ايطابك١، ٚنٌ َا قدَت٘ 

ايسمحٔ، ألدا٤ ٖرا ايسنٔ ايععِٝ، ٚاْؿسفت داٖد٠ يًعٌُ ع٢ً ؼٌٜٛ َٛضِ اؿر إىل َٛضِ يًػعازات  ٖرٙ ايدٚي١ املبازن١ يكٝٛف

ٚاملصاٜدات ايطٝاض١ٝ اييت ؽدؽ قدض١ٝ ٖرٙ ايػعري٠ ايعع١ُٝ، اييت ضدس اهلل هلا َٔ نسِٜ فكً٘ قٝاد٠ زغٝد٠ ؼهِ نتاب اهلل 

املعتكدات اـاط١٦ ٚاالضتػالٍ ايطٝاضٞ يًسنٔ اـاَظ َٔ أزنإ بعٝدا عٔ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ٚض١ٓ زضٛي٘ ايهسِٜ 

ٚزفع اجملًظ يف بٝاْ٘ ايرٟ تالٙ َعايٞ األَني ايعاّ يًُذًظ ايدنتٛز قُد بٔ عبداهلل آٍ عُسٚ، أؾدم عبازات ايتٗاْٞ  .اإلضالّ

اؿر، َػريا إىل إٔ اإلغساف املباغس َٔ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني، ٚمسٛ ٚيٞ ايعٗد، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد، مبٓاضب١ لاح َٛضِ 

ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ع٢ً أعُاٍ اؿر، َا ٖٛ إال ديٌٝ ع٢ً تًو ايسعا١ٜ اـاؾ١ ٚاملُٝص٠ اييت وع٢ بٗا سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ ايكٝاد٠ 

نُا  .سادث١ ايتدافع مبػعس ٢َٓٚعرب فًظ ايػٛز٣ عٔ تعاشٜ٘ اؿاز٠ يف املتٛفني َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف  .ايعًٝا هلرٙ ايبالد

 أعسب اجملًظ عٔ تٗاْٝ٘ يًػعب ايطعٛدٟ ايٓبٌٝ مبٓاضب١ ايّٝٛ ايٛطين، ضا٥ال اهلل تعاىل إٔ ٜعٝدٙ أعٛاَا عدٜد٠ ع٢ً ٖرٙ ايبالد ٚأًٖٗا

 .ِٖٚ ٜسفًٕٛ يف ْعِ اـري ٚايٛسد٠ ٚاألَٔ ٚاالضتكساز
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 ألف حاج 311هغادرة أكثز هي 

 

 دايبال–دد٠ 

 378.659ذاز ايرٜٔ غادزٚا املًُه١ عرب فُع ؾاالت اؿر ٚايعُس٠ مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ ست٢ ّٜٛ أَظ بًؼ عدد اؿ

  .زس١ً د١ٜٛ 163سادا ، ع٢ً َنت  44.517زس١ً د١ٜٛ ، فُٝا بًؼ عدد اؿذاز ايرٜٔ غادزٚا ّٜٛ أَظ األٍٚ  1429سادًا ، تكًِٗ 

الّ مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ تسنٞ بٔ َعًٟٛ ايرٜب إٔ اْتعاّ َػادز٠ ايسسالت ٜتِ ٚفل ٚأٚقح َدٜس ايعالقات ايعا١َ ٚاإلع

ٚأفاد إٔ أنجس اؾٓطٝات   .خطط فدٚي١ ، ٜٚطري باْطٝاب١ٝ نبري٠ يف ايتػػٌٝ ، بتٛادد َهجف َٔ مجٝع اؾٗات املع١ٝٓ يف املطاز

نطتإ ، َتٛقعًا إٔ ٜؿٌ عدد اؿذاز املػادزٜٔ عرب َطاز املًو عبدايعصٜص َػادز٠ ِٖ سذاز تسنٝا ٚاْدْٚٝطٝا َٚؿس ٚاهلٓد ٚبا

  .أيف ساز ٚساد١ 900قسّ سٛايٞ  15ايدٚيٞ ست٢ ْٗا١ٜ ّٜٛ 
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 هدلس الىسراء البحزٌٍَ: الوولكت ًدحج باقخذار فٍ حٌظُن هىسن الحح

 

 َػعٞ ايربٜهإ -املٓا١َ 

ايهبري٠ اييت تبرهلا املًُه١ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ  أغاد فًظ ايٛشزا٤ مبًُه١ ايبشسٜٔ باؾٗٛد    

يف تٓعِٝ غؤٕٚ اؿر ٚمبا تكدَ٘ املًُه١ َٔ إضٗاَات ٚأعُاٍ نبري٠ يتطٜٛس املسافل ٚايب١ٝٓ  -سفع٘ اهلل-عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

دا٤ ذيو  .يًشذٝر ٚقُإ أَِٓٗ ٚضالَتِٗ يف َٛضِ اؿر ايتشت١ٝ يف اؿسَني ايػسٜفني ٚت١٦ٝٗ اإلَهاْٝات ٚاملٛازد يتٛفري ايساس١

خالٍ دًط١ فًظ ايٛشزا٤ ايبشسٜين اييت عكدٖا ؾباح أَظ يف قؿس ايككٝب١ٝ بس٥اض١ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري خًٝف١ بٔ ضًُإ 

ايكا٥د األع٢ً ايٓا٥ب األٍٚ آٍ خًٝف١ ز٥ٝظ اجملًظ ٚعكٛز ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ضًُإ بٔ محد آٍ خًٝف١ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب 

يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤، ٚاييت أند اجملًظ فٝٗا ع٢ً إٔ املًُه١ لشت نايعاد٠ بهٌ اقتداز يف تٓعِٝ َٛضِ اؿر، ٚاؾفًا َٔ 

نُا اضتٓهس فًظ ايٛشزا٤ املصاعِ اييت ساٚيت إخساز بعض اؿٛادخ املؤضف١ اييت ٚقعت يف َٛضِ  .ٜٓهس دٗٛد املًُه١ باؾاسد

 .ٚاييت ال متت بؿ١ً يألَٛز ايتٓع١ُٝٝ َٔ ضٝاقٗا يًٌٓٝ َٔ مسع١ املًُه١ ٚإْهاز دٗٛدٖا اؾباز٠ يف إداز٠ غؤٕٚ اؿر اؿر
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 :أثني علي الدور اإلنساني في الحعامل مع حجاج بيث هللا الحرام.. اللواء الحربي

 الؼولُاث االسخباقُت األهٌُت حؤكذ ػذم حأثز قىاث الطىارئ بخكلُفها فٍ ههوت الحح

 

 َٓاسٞ ايػٝباْٞ –ايسٜاض 

بازى ايًٛا٤ زنٔ خايد بٔ قساز اؿسبٞ قا٥د قٛات ايطٛازئ اـاؾ١ لاح خطط اؿر ٚاييت أٚنًت يًكٛات يف مجٝع املػاعس     

ٚاث٢ٓ ع٢ً ايدٚز االْطاْٞ يف تعاٌَ ايكٛات َع سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚاييت اتكشت ؾُٝع املٛاطٓني  .املكدض١ ٚيف املد١ٜٓ املٓٛز٠

دا٤ ذيو خالٍ إيكا٥٘  .ٚقاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاييت يٝطت بػسٜب ع٢ً زداٍ ايكٛات، فِٗ اغدا٤ ٚقت ايػد٠ ٚيٕٝٓٛ ٚقت ايًني

١، عكٛز ْا٥ب٘ ايًٛا٤ ساَد بٔ زابع ايطٜٛسقٞ، إقاف١ إىل قباط ٚأفساد قٝاد٠ يهًُت٘ يف سفٌ املعاٜد٠ يكٝاد٠ قٛات ايطٛازئ اـاؾ

ٚأث٢ٓ ايًٛا٤ اؿسبٞ يف نًُت٘ ع٢ً  .ايكٛات ٚقا٥د ايػسط١ ايعطهس١ٜ ٚقباطٗا ٚقا٥د ق٠ٛ ايطٛازئ اـاؾ١ مبٓطك١ ايسٜاض ٚقباطٗا

ايعًُٝات االضتباق١ٝ يف ايكبض ع٢ً أعدا٤ االضالّ َٔ اـٛازز عُّٛ ايكباط ٚاالفساد يف مجٝع احملافعات ٚع٢ً اإللاشات األ١َٝٓ يف 

َٚٔ ايف٦ات ايباغ١ٝ اإلدسا١َٝ ٚبٓفظ ايٛقت ايرٟ قاَت ب٘ ايكٛات يف إداز٠ اؿػٛد ٚتٓعِٝ ضري اؿذٝر ٚسفغ االَٔ ٚايٓعاّ يف 

ٝات ايكبض األ١َٝٓ اتؿفت مب١ٝٓٗ عاي١ٝ يف ٚأند إٔ َا قاَت ب٘ ايكٛات يف كتًف املٓاطل بعًُ .املػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠

ٚاقش١ ع٢ً اْتعاّ ضري ايعٌُ ضٛا٤ َٔ ايكٛات املػازن١ يف ١َُٗ اؿر أٚ َٔ ايكٛات  -ٚاؿدٜح يًٛا٤ اؿسبٞ -االدا٤، ٖٛ دالي١

١َُٗ اؿر. ْٚكٌ  اؾُٝع قاّ بدٚزٙ ٚمل تتأثس ايكٛات بايٓكـ يتهًٝفٗا يف -فًً٘ اؿُد ٚايػهس-املٓتػس٠ يف بك١ٝ احملافعات 

قا٥د قٛات ايطٛازئ اـاؾ١ يف نًُت٘ ضالّ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس 

ايداخ١ًٝ ٚت٦ٓٗت٘ ملٓطٛبٞ ايكٛات بعٝد االقش٢ املبازى، نُا ْكٌ تٗاْٞ ٚغهسا ملدٜس االَٔ ايعاّ ايفسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز ع٢ً 

ؾٗٛد املبرٚي١ يف َٛضِ اؿر. يف ختاّ ايه١ًُ دعا اؾُٝع إىل ايتهاتف ٚايعٌُ بٝد ٚاسد٠ ٚعدّ تسى فسؾ٘ ألعدا٤ ايدٜٔ ٚايٛطٔ ا

 .يًٌٓٝ َٔ تساب ٖرا ايبًد ايػسٜف، نُا دعا اهلل إٔ وفغ هلرا ايٛطٔ قٝادت٘
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 نعبّر عن رفضه لألصوات النشاز الحي ال جرى اإلنجازات الضخمة في الحرمي

 الشىري: إشزاف القُادة الوباشز ػلً الحح دلُل ػلً الؼٌاَت بضُىف الزحوي

 

 قُد ايػٝباْٞ -ايسٜاض 

زفع فًظ ايػٛز٣ أمس٢ عبازات ايتٗاْٞ ٚايتربٜهات ـادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد، ٚيؿاسب     

يٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ، ٚيؿاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص ٚ

مبٓاضب١ ذنس٣ ايّٝٛ  -سفعِٗ اهلل-قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايدفاع 

دًطت٘ ايعاد١ٜ ايجايج١ ٚاـُطني اييت عكدٖا أَظ بس٥اض١  ايٛطين اـاَظ ٚايجُاْني يًًُُه١. دا٤ ذيو يف بٝإ اضتٌٗ ب٘ اجملًظ

ز٥ٝظ فًظ ايػٛز٣ ايػٝذ د. عبداهلل بٔ قُد بٔ إبساِٖٝ آٍ ايػٝذ. ٚأعسب اجملًظ يف بٝاْ٘ ايرٟ تالٙ األَني ايعاّ يًُذًظ د. 

اىل إٔ ٜعٝدٙ أعٛاًَا عدٜد٠ ع٢ً ٖرٙ ايبالد قُد بٔ عبداهلل آٍ عُسٚ عٔ تٗاْٝ٘ يًػعب ايطعٛدٟ ايٓبٌٝ بٗرٙ املٓاضب١، ضا٥اًل اهلل تع

ٚأًٖٗا ِٖٚ ٜسفًٕٛ يف ْعِ اـري ٚايٛسد٠ ٚاألَٔ ٚاالضتكساز. ٚقاٍ اجملًظ إٕ "ٖرٙ املٓاضب١ ايػاي١ٝ ع٢ً اؾُٝع تتذدد فٝٗا ذنس٣ 

ِٝ ٚٚقفٛا إىل داْب٘ ٚزداي٘ املدًؿني ايرٜٔ بازنٛا َػسٚع٘ ايٛسدٟٚ ايعع -غفس اهلل ي٘-بطٛالت املؤضظ املًو عبدايعصٜص 

بايٓفظ ٚايٓفٝظ يتٛسٝد أزنإ ٖرٙ ايبالد، ٚتٛايت اإللاشات ٚايٓٗك١ ايػا١ًَ بفكٌ َٔ اهلل ثِ بطري أبٓا٥٘ املًٛى َٔ بعدٙ ع٢ً 

١ٜ َا إلداز٠ اؿهِ يف ٖرٙ ايبالد املبازن١". ٚأند اجملًظ إٔ "املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد -طٝب اهلل ثساٙ-ايٓٗر ايرٟ أزضاٙ املؤضظ 

ناْت يتٛاؾٌ َطريتٗا ايت١ُٜٛٓ املتطازع١ ٚؼافغ ع٢ً ٚسدتٗا يف ظٌ َا تتعسض ي٘ َٓر ْػأتٗا َٔ محالت َٚؤاَسات; يٛال زعا١ٜ 

اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ثِ ؼهِٝ قٝاد٠ ٖرٙ ايبالد يهتاب اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘ ايهسِٜ; ٚإميإ ايػعب بٛسد٠ املؿري ٚمسٛ اهلدف". ٚددد 

مبٛاؾ١ً ايكٝاّ بٛادبات٘ اييت سددٖا ْعاَ٘، ٚبدعِ َطري٠ ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ، مبا وكل تطًعات خادّ اؿسَني اجملًظ ايتصاَ٘ 

ايػسٜفني، ًٜٚيب ساد١ املٛاطٓني يف َصٜد َٔ ايعٝؼ ايهسِٜ ٚاالشدٖاز ٚاألَٔ ٚاألَإ. ٚمبٓاضب١ اْتٗا٤ َٛضِ اؿر هلرا ايعاّ زفع 

يتٗاْٞ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني، ٚمسٛ ٚيٞ ايعٗد، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد، َػريًا إىل إٔ َا فًظ ايػٛز٣ يف بٝاْ٘ أؾدم عبازات ا

ؼكل خالٍ َٛضِ اؿر هلرا ايعاّ َٔ لاح دا٤ بفكٌ َٔ اهلل ثِ بفكٌ اؾٗٛد ايهبري٠ اييت بريتٗا أدٗص٠ ايدٚي١ األ١َٝٓ ٚايعطهس١ٜ 

املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اييت غسفٗا اهلل ٚخؿٗا غد١َ اؿسَني ايػسٜفني  ٚاملد١ْٝ املع١ٝٓ غد١َ قٝٛف ايسمحٔ. ٚأند اجملًظ إٔ

ٌِ عٓاٜتٗا ٚزعاٜتٗا يعُاز٠ ٚتٛضع١ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف  ٚقٝٛف ايسمحٔ َٔ اؿذاز ٚايصٚاز ٚاملعتُسٜٔ، تٛيٞ ُد

بٝت اهلل اؿساّ يٝؤدٚا َٓاضهِٗ يف ٜطس ٚضٗٛي١ ٚزاس١  ٚتطٜٛس املػاعس املكدض١، ٚتٛفري أضباب ايساس١ ٚاألَٔ ٚاألَإ ؿذاز

ٚاط٦ُٓإ، َػريًا إىل إٔ اإلغساف املباغس َٔ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني، ٚمسٛ ٚيٞ 

بٗا سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ ايكٝاد٠ ايعًٝا  ٚيٞ ايعٗد ع٢ً أعُاٍ اؿر، َا ٖٛ إال ديٌٝ ع٢ً تًو ايسعا١ٜ اـاؾ١ ٚاملُٝص٠ اييت وع٢

 -سفعِٗ اهلل-هلرٙ ايبالد. ٚعرب فًظ ايػٛز٣ عٔ تعاشٜ٘ اؿاز٠ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني ٚيطُٛ ٚيٞ ايعٗد ٚيطُٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

إٔ ٜتػُد املتٛفني بٛاضع زمحت٘،  يف املتٛفني َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف سادث١ ايتدافع مبػعس ٢َٓ. ٚضأٍ اجملًظ اهلل ايعًٞ ايكدٜس

 ٚإٔ ٜتكبًِٗ عٓدٙ يف ايػٗدا٤، ٚإٔ ًِٜٗ ذِٜٚٗ االستطاب ٚايؿرب ٚايطًٛإ، ٚإٔ ٜععِ هلِ األدس ٚاملجٛب١; َؤندًا إٔ ٖرا املؿاب اؾًٌ

ػسٜفني ٚاملػاعس املكدض١ قبٌ ايرٟ آملٓا مجٝعًا ال ٜكًٌ َٔ اؾٗٛد ايعع١ُٝ اييت بريت ٚاإللاشات املػٗٛد٠ اييت ؼككت يف اؿسَني اي

نُا عرب اجملًظ عٔ  .-زعاٙ اهلل-ٚأثٓا٤ َٛضِ اؿر بكٝاد٠ ٚإغساف خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

 اضتٗذاْ٘ ٚزفك٘ يتًو األؾٛات ايٓػاش اييت عُٝت بؿا٥سٖا ٚاَتألت ْفٛضٗا غاًل ٚسكدًا ع٢ً املًُه١، فػاست بٛدٗٗا عٔ نٌ

اإللاشات ايكد١ُ يف اؿسَني ايػسٜفني ٚايٓذاسات املتتاي١ٝ هلرا املٛضِ ٚاملٛاضِ ايطابك١، ٚنٌ َا قدَت٘ ٖرٙ ايدٚي١ املبازن١ 
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يكٝٛف ايسمحٔ، ألدا٤ ٖرا ايسنٔ ايععِٝ، ٚاْؿسفت داٖد٠ يًعٌُ ع٢ً ؼٌٜٛ َٛضِ اؿر إىل َٛضِ يًػعازات ٚاملصاٜدات ايطٝاض١ٝ 

ُِ نتاب اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘ ايهسِٜ  اييت ؽدؽ قدض١ٝ ٖرٙ ايػعري٠ ايعع١ُٝ، اييت ضدس اهلل هلا َٔ نسِٜ فكً٘ قٝاد٠ً زغٝد٠ً ُتَشهِّ

بعٝدًا عٔ املعتكدات اـاط١٦ ٚاالضتػالٍ ايطٝاضٞ يًسنٔ اـاَظ َٔ أزنإ اإلضالّ. ٚضأٍ اجملًظ يف  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-

اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚمسٛ ٚيٞ ايعٗد، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد،  ختاّ بٝاْ٘ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ وفغ خادّ

 .ٚإٔ ٜدِٜ ع٢ً ٖرٙ ايبالد ٚغعبٗا ْعِ األَٔ ٚاالضتكساز ٚايسخا٤، إْ٘ ٚيٞ ذيو ٚايكادز عًٝ٘

  



 

 
 

19 

 

 اللىاء الُحًُ َخفقذ صاالث الحح فٍ هطار الوذٌَت الوٌىرة

 

ٕ بٔ عبدايعصٜص ايٝش٢ٝ أَظ ظٛي١ تفكد١ٜ يف َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ قاّ َدٜس عاّ اؾٛاشات ايًٛا٤ ضًُٝا

املٓٛز٠، ٜسافك٘ قا٥د قٛات اؾٛاشات يًشر ايًٛا٤ قٝف اهلل بٔ ضطاّ اؿٜٛفٞ، يإلغساف املباغس ع٢ً ضري ايعٌُ بؿاالت اؿر َٚتابع١ 

ٚنإ يف اضتكباي٘ َدٜس دٛاشات َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعُٝد ضعٛد بٔ  .ساّتٓفٝر خط١ َػادز٠ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿ

 .عبدايعصٜص ايطعٝد ٚقا٥د قٛات اؾٛاشات بؿاالت اؿر مبطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايعُٝد ٚيٝد ضًُٝإ ايعكًٝٞ

 .ادز٠ يًٛقٛف ع٢ً ضري أعُاٍ اؾٛاشات بتًو املٓافرٚتأتٞ اؾٛي١ قُٔ دٛالت َدٜس عاّ اؾٛاشات ع٢ً املٓافر ايدٚي١ٝ خالٍ َسس١ً املػ

 ٚأٚقح ايًٛا٤ ايٝش٢ٝ عكب اؾٛي١ إٔ ايهٛادز ايبػس١ٜ املدزب١ ٚاملؤ١ًٖ باألدٗص٠ ايتك١ٝٓ املتطٛز٠ اييت مت دعُٗا ؾٛاشات َطاز األَري

از املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف يتكدِٜ أفكٌ اـدَات قُد بٔ عبدايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يتطٌٗٝ إدسا٤ات َػادز٠ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚ

 .هلِ، ساثا مجٝع َٓطٛبٞ املطاز ببرٍ َصٜد َٔ اؾٗد ـد١َ املػادزٜٔ َٔ اؿذاز ٚاؿسف ع٢ً ايدق١ يف تٓفٝر اإلدسا٤ات

تبع١ يف إْٗا٤ اإلدسا٤ات املتعًك١ ٚيف ٚقت ضابل تفكد ايًٛا٤ ايٝش٢ٝ َكس إداز٠ ايٛافدٜٔ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يالطالع ع٢ً ضري ايعٌُ ٚاآلي١ٝ امل

مبدايفٞ ْعاّ اإلقا١َ ٚايتأند َٔ اضتهُاٍ مجٝع اإلدسا٤ات ٚايٛثا٥ل املطًٛب١ سطب َا تٓـ عًٝ٘ األْع١ُ ٚايتعًُٝات، سٝح ٍٚد٘ 

 .بكسٚز٠ تهجٝف اؾٗٛد إلْٗا٤ املعاَالت ناف١
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