
 

 فٙ تُائُا انصمافٙ ٔاألكاقًٕٚٛقٔن األٌرال انعايؼٙ فٙ لنك ٔانؽعان٘ اٌرهٓاو انرهاز اإلٌاليٙ

 ػٕايم اوقْان انؽعانج انؼهتٛح ٔاإلٌاليٛح ٔكٛفٛح انُٕٓض تٓا فٙ ٔالؼُا انًؼاصه:           ظًٍ انًؽٕن انصاَٙ

 :  أْكاف انثؽس

 .ظمٔن انؽعانج اإلٌاليٛح ٔأٌثاب ظٕٓنْاتـٛاٌ  -1

 .ػٕايم أوقْان انؽعانج اإلٌاليٛح ٔأٌثاب ذفٕلٓا ٔنلٛٓا -2

كٛف َُٓط تؽعانذُا يٍ ظكٚك، ٔقٔن األٌرال انعايؼٙ فٙ َشه انٕػٙ انؽعان٘ ٔاػاقج  -3

 .اتُاءَا انٗ أؼعآَا
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ػهفد األيح انؼهتٛح ترانٚفٓاانؽعان٘ انؼظًٛانم٘ َشؤ فٙ ظم اإلٌالو، ْما انكٍٚ انم٘ اَرشم اإلٍَاَٛح يٍ انظهًاخ انٗ 

 .انُٕن، ؼٛس لكن نٓا أٌ ذكٌٕ لاػكج االَطالق َؽٕ انؽعانج اإلٍَاَٛح انرٙ شًهد انؼانى أظًغ

أٌ انماػكج انؽعانٚح كاٌ نٓا أٌاي يرٍٛ فٙ ْمِ األيح ٔاًَا  (اًَا تؼصد ألذًى يكانو األـالق ): ٚثٍٛ ؼكٚس انهٌٕل ص

ْما انعاَة انؽعان٘، ٔانًٛٓا اٌرُك  (أقتُٙ نتٙ فؤؼٍٍ ذؤقٚثٙ ):ظاء انهٌٕل ص نٛهفؼٓا، كًاٚئكك انهٌٕل ص فٙ لٕنّ

 .انصؽاتح ٔانٍهف انصانػ فٙ يك انؽعانج اإلٍَاَٛح ـانض انعىٚهج

ٔانًالؼع أٌ انهٌٕل ص كاٌ قائى انرمكٛه لٕال ٔفؼال  نٓما انعاَة ٔيا لكه يآشه ػُرهج ٔؼاذى انطائٙ اال قنٛم ػهٗ لنك، 

 .ٔانؼكً ػُكيا ذُثؤ أليٛه انشؼهاء ايهإ انمًٛ تؽًم نٕاء انشؼهاء انٗ انُان ألٌثاب َؼهفٓا ظًًٛؼا

 

ٔفٙ انٕالغ كاٌ  ؼٍٍ انفهك ْٕ انٍالغ األٔل نهكػٕج تم ٔاألكصه فاػهٛح يٍ ٌالغ انمٕج ، ٔذؼك أَكٌٔٛا ٔيانٛىٚا يٍ أكثه 

قٌٔ ٌالغ ذؤشًها تؤـالق انًٍهًٍٛ، ٔلك ايرك ْما انرؤشٛه نٛشًم أصماع انؼانى ؼرٗ ٔصم انٗ انكٔالإلٌاليٛح قـهد اإلٌالو

 .انصٍٛ ػهٗ أٚك٘ انرعان انًٍهًٍٛ انمٍٚ َشهٔا شمافح األياَح فٙ انرعانج ٔكإَا ـٛه يصال نٓا

أيح ػهٚمح ٔيثكئٛح ذرًٛى تاألصانح ٔانؼهالح فٙ ظًٛغ - ٔالشك- ٔػُكيا ذؼرًك أيح ْمِ األًٌ فٙ َشه ػمٛكذٓا فبَٓا

ظٕاَثٓا، ٔنؼم اإلنز انؽعان٘ انهائغ ٔانفهٚك انم٘ ذهكرّ ٚئكك لنك، فالٌثٛم اال أٌ َمف تبظالل ٔاؼرهاو أيايّ ٔأٌ َؼٙ 

انٗ انز األظكاق انم٘ أقْش انؼانى أَٓبنشُا انعًٛم انهائغ انم٘ ٚعة أٌ َؽافع ػهّٛ َُٔشهِ يٍ ظكٚك نُُثّ أظٛانُا انٕٛٓ

ٔياٚىال، فٓٙ ذعٍك يكٖ نلٙ انؼمهٛح انؼهتٛح اإلٌاليٛح ٔقلرٓا ٔػهًٛرٓا نغى أَٓا ظٓهخ فٙ ػصٕن ذًٛىخ تًؽكٔقٚرٓا 

انرمُٛح، ُْٔا ذثهو ظٕاَة ػمكٚح أـهٖ اذصفد تٓا ذهك انؽعانج اال ْٔٙ انكلح ٔاإلذماٌ فُؽٍ أيح اإلذماٌ انم٘ أكك ػهٛح 

انكراب ٔأككذّ انٍُح، نٓما الذىال ذهك اٜشان شاـصح ٔلائًح تشًٕؾ ألَٓا تُٛد تبـالص ًْٔح ٔػىًٚح ٔيٍئٔنٛح ٌاًْد 

فٙ تُاء انؽعانج انؽكٚصح الًٌٛا انغهتٛح انرٙ اػرًكخ ػهٗ انفكه انؼهتٙ فٙ ظًٛغ يعاالذٓا ٔكاَد انًفطٕغاخ انؼهتٛح 

 أٌ َُثّ أتُاءَا انمٍٚ اٍَهفٕا ػٍ ذانٚفٓى انٗ كم لنك يٍ – يصمفٍٛ ٔأكاقًٍٚٛ –ٔاإلٌاليٛح ٌُكْا فٙ لنك، ٔؼه٘ تُا 



ـالل انًُاْط ٔانًؽاظهاخ ٔانًؼانض ٔانًئذًهاخ ٔأٌ الٚمرصه لنك ػهٗ لٍى انرانٚؿ ٔاًَا كم انرفصاصاخ انرٙ ًٚكٍ أٌ 

ذٍرغم إلؼٛاء ؼعانذُا، ٔنًٛ لنك فؽٍة فبؼٛاء انرانٚؿ ٔانؽعانج ٔفاء إلظكاقَا انؼظًاء ٔاٌرمكانًْا ػًم ٚئظه ػهّٛ 

 . انًهء

 

نمك لكن هللا  نهًٍهًٍٛ أٌ ُٚطهمٕا انٗ انؼانى نثُا ء أكثه ؼعانذٍٛ اٍَاَٛرٍٛ ػهفرًٓا انثشهٚح ، نرعٍك انعاَة انًاق٘ 

نفكهْى، اَطهمد األٔنٗ يٍ تغكاق ػاصًح انؼثاٌٍٛٛ ؼٛس انؼصه انمْثٙ نهؼهى ٔانؽعانج، ٔانصاَٛح يٍ تالق انًغهب انرٙ كاَد 

 لهٌٔ أ٘ 8ذُافً انًشهق انؼهتٙ فٙ انؼهى ٔانؼهًاء تم نرفٕلٓا فٙ لنك، ٔانًؼهٔف أٌ انؽعانج األَكنٍٛح انرٙ اٌرًهخ 

أكصه يٍ َصف انرانٚؿ اإلٌاليٙ كاَد لثهح غالب انؼهى فٙ أٔنتا، ٔنٌانح يهك أَكهرها انٗ ػثك انهؼًٍ انُاصه قنٛم ػهٗ 

لنك، ٔتًُٛٓا كاَد يصه يٕئم انؽعاناخ انرٙ الذىال ػصٛح فٙ ػمهٛرٓا انفمج أياو ذمُٛاخ انؼانى انغهتٙ ٔانم٘ ٔلف ػاظًىا 

ػٍ ٌثه أغٕانْا ْٔٙ الذىال ػصٛح ػهٗ أػكائٓا كًا كاَد ػثه انرانٚؿ يٍرُكج انٗ ذهك انعمٔن اإلْهايٛح انؼهٚمح انرٙ 

 .أشًهخ أغصآَا ٔالذىال ػمهٛاخ فمج الَعك نٓا يصٛال ً

 

نكم ياٌثك ظاءخ ْمِ انكناٌح انًرٕاظؼح نرٍاْى يغ يؽثٙ ؼعانذُا انعًٛهح فٙ يئذًهكى انًٕله انم٘ أنظٕ نّ كم 

 .انرٕفٛك، أنظٕ أٌ ٚؽظٗ تمثٕنكى

 أػرمن ػٍ انرؤـٛه ٕٚيٍٛ نظهف صؽٙ غانة

 يغ انرمكٚه

 أؼالو انىْأ٘. ق


