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عُديب ٚكٌٕ يف شسة انكهٕز اخلالص .. ْرا يب حدس يع خبديخ 
 فهجُٛٛخ جببشاٌ

 نهضسة ٔانزعُٛف فدخهذ انعُبٚخ ادلسكصح .. 
ٍّ
حبٔنذ ٔضع حد

    2018ّ ئذش٣َ 17 - ٛـ1439 ؽؼرحٕ 1 جُػالغحء عرنجُٔقذس: ؾش٣ذز   انجٓكهٙ: حبنخ يؤدلخ
https://sabq.org/pLby5B 

 

جُٝص خحدٓس كِر٤٘٤س ٝمغ قذٍّ ُنشذٜح ٝضؼ٤٘لٜح، ٝرُي ذؾشذٜح ٓحدز جٌُِٞس؛ ٓح ضغرّد ك٢ ض٣ٜٞ٘ٔح ك٢ جُؼ٘ح٣س جُٔشًضز ذؼذ 

مٜح ُ٘ض٣ٍق أُدخِص ئغشٙ ؿشكس جُؼ٤ِٔحش، ك٤ٔح ٣طحذغ كش٣ٌن ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُٞه٤٘س ُكوٞ م جإلٗغحٕ جُكحُس جُط٢ ٝفلٜح ضؼشُّ

 ."جُٔؾشف ػ٠ِ كشع جُؿٔؼ٤س ذـ "جُٔإُٔس

ٝذ٤ّٖ جُٔطكذظ جُشع٢ٔ ُـ "فكس ؾحصجٕ" ٗر٤َ ذٖ ػ٤غ٠ ؿح١ٝ؛ ئٕ جُكحُس جُٔزًٞسز ضشهذ ك٢ ٓغطؾل٠ جُِٔي كٜذ 

غ جُٔشًض١ ذؿحصجٕ ذوغْ جُؼ٘ح٣س جُٔشًضز، ًٝحٗص هذ ضؼّشمص ُِنشخ، ٝهحٓص ذؾشخ ٓحدز جٌُِٞس؛ ٓح عّرد  ُّٔ ُٜح ضؿ

 ّْ ّْ ئ٣وحف جُ٘ض٣ق، ٝهلل جُكٔذ، ٖٝٓ غْ ض عٞجتَ ك٢ جالغ٠٘ ػؾش ٗطؽ ػ٘ٚ ضوشقحٌش ٝٗض٣ٌق أُدخِص ػ٠ِ أغشٙ جُؼ٤ِٔحش، ٝض

 .ض٣ٜٞ٘ٔح ذوغْ جُؼ٘ح٣س جُٔشًضز ٝضكغ٘ص قحُطٜح ذلنَ هللا

ّْ ئذالؽ ٓشًض جُكٔح٣س ٖٓ جإل٣زجء ػرش هغْ جُخذٓس جالؾطٔحػ٤س ٝقنشش جُؾشهس ٝ  .هحٓص ذحإلؾشجءجش جُالصٓسٝضحذغ ض

ٖٓ ؾٜطٚ، ٝفق جُٔؾشف ػ٠ِ كشع جُؿٔؼ٤س جُٞه٤٘س ُكوٞم جإلٗغحٕ ذٔ٘طوس ؾحصجٕ جُذًطٞس أقٔذ ذٖ ٣ك٠٤ جُر٢ٌِٜ؛ 

 - جُكحُس ذحُٔإُٔس، ٓإًذجً أٗٚ ضْ سفذٛح ٝضٞجفِ٘ح ٓغ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ك٢ ٛزج جُقذد، ٝعطكقَ ٛزٙ جُٔظِٞٓس ػ٠ِ قوٜح

 .جُٔؼحُؿس ٖٓ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘سغْ ذؿذ٣س  -ذارٕ هللا 
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 « جُك٤حز» –جُش٣حك 

سكل أ٤ٓش ٓ٘طوس جُش٣حك ك٤قَ ذٖ ذ٘ذس جُغٔحـ ذاهحٓس ضؿٔؼحش جقطؿحؾ٤س ُِؼٔحٍ، ُؼذّ ققُْٜٞ ػ٠ِ ٓغطكوحضْٜ ٖٓ 

هحش جُطؼحهذ٣س ذ٤ٖ جُؾشًس ٝجُؼحَٓ، ٜٝٓ٘ح ققٍٞ جخأخ٤ش ٌٓل٤ُْٜٞ، ٌُ٘ٚ ك٢ جُٞهص رجضٚ سكل سكنحً هحهؼحً جإلخالٍ ذحُؼال

ػ٠ِ أؾشضٚ جُؾٜش٣س، ٓإًذجً إٔ أذٞجخ ئٓحسجش جُٔ٘حهن ٓلطٞقس ُْٜ، ٓؾ٤شجً ئ٠ُ أٗٚ ٖٓ ذذج٣س ػِٔٚ ك٢ جإلٓحسجش جُػالظ 

جُكقٍٞ ػ٠ِ ٝٛٞ ضٌذط جُؼٔحٍ ٝضؿٔؼحضْٜ، ذغرد جُٞػٞد جُط٢ ضقَ أق٤حٗحً ئ٠ُ ع٘س ٖٓ دٕٝ « ؿ٤ش التن»ٝؾذ ٓ٘ظشجً 

ٝهحٍ ػود سػح٣طٚ ِٓطو٠ جالعطوذجّ ٝجُخذٓحش جُؼٔح٤ُس ٝجُخذٓحش جُٔغحٗذز، ٝجُٔؼشك جُٔقحقد ُٚ  .قوٞهْٜ ٖٓ ٌٓل٤ُْٜٞ

ك٢ ٓشًض جُش٣حك جُذ٢ُٝ ُِٔؼحسك ٝجُٔإضٔشجش جُز١ جٗطِوص كؼح٤ُحضٚ ٓغحء أٓظ )جخأقذ(، ٣ٝغطٔش ػ٠ِ ٓذجس غالغس أ٣حّ، 

، ٓؾ٤شجً ئ٠ُ أٗٚ ذحٌٓحْٜٗ ٓشجؾؼس ئٓحسجش جُٔ٘حهن «ُي خأٗٚ ٤ُظ ٛ٘حى قَ ئال ذحُطؿٔغٛإالء جُؼٔحٍ ٣ِؿإٕٝ ئ٠ُ ر»ئٕ 

ئٕ قوٞم جإلٗغحٕ ك٢ جٌُِٔٔس ضكظ٠ »ٖٓ ؾٜطٚ، هحٍ ست٤ظ ٤ٛثس قوٞم جإلٗغحٕ جُذًطٞس ذ٘ذس جُؼ٤رحٕ:  .ُِٔطحُرس ذكوٞهْٜ

ٜٓ٘ؿحً غحذطحً ك٢ ؾ٤ٔغ أٗظٔطٜح ٝضذجذ٤شٛح ذشػح٣س خحفس، ٝجٌُِٔٔس ضكشؿ ػ٠ِ إٔ ضؿؼَ قٔح٣س قوٞم جإلٗغحٕ ٝضؼض٣ضٛح 

جُٔطخزز، ٝٓشضٌضجً ك٢ خططٜح جُط٣ٞٔ٘س جُٔططح٤ُس، ٝضُشؾْ ٛزج جُكشؿ ذر٘حء ئهحس ٗظح٢ٓ ٝٓإعغ٢ ه١ٞ ٣ك٢ٔ ٣ٝؼضص 

ٝأًذ جُؼ٤رحٕ جٕ جُ٘ظحّ جخأعحط ُِكٌْ ٗـ ػ٠ِ إٔ ضك٢ٔ جُذُٝس قوٞم  .«قوٞم جإلٗغحٕ ٖٓ دٕٝ ض٤٤ٔض ذ٤ٖ ٓٞجهٖ ٝٓو٤ْ

ٕ، ٝإٔ قن جُطوحم٢ ٌٓلٍٞ ذحُطغح١ٝ ُِٔٞجه٤ٖ٘ ٝجُٔو٤ٔ٤ٖ، ٝع٘ص جٌُِٔٔس أٗظٔطٜح ٝهٞج٤ٜٗ٘ح جُط٢ ضك٢ٔ ٝضؼضص جإلٗغح

قوٞم جإلٗغحٕ ٓػَ ٗظحّ جُؼَٔ ٝجُؼٔحٍ ُٝٞجتكٚ جُط٘ل٤ز٣س ٝئؾشجء جُطؼذ٣َ ٖٓ جُطؼذ٣الش ػ٤ِٚ ذٔح ٣نٖٔ قوٞم جُؼحَٓ 

ًّ  .٣ٝقد ك٢ ٓقِكطٚ ذ ٖٓ خالٍ أقٌحٓٚ ػ٠ِ قلع ًشجٓس جُؼحَٓ ٝض٤ٜثس ذ٤ثس ػَٔ فك٤س، ٝضحذغ جُؼ٤رحٕ إٔ ٗظحّ جُؼَٔ أ

ٝأٝمف قوٞم ٝٝجؾرحش ًَ هشف ٖٓ أهشجف جُؼالهس جُؼٔح٤ُس ضؿحٙ ج٥خش، ٜٝٓ٘ح جُطؾذ٣ذ ػ٠ِ فحقد جُؼَٔ إٔ ٣ٔط٘غ 

شجّ جُالتن، ٝإٔ ػٖ ضؾـ٤َ جُؼحَٓ عخشز، ٝأال ٣كطؿض دٕٝ ع٘ذ هنحت٢ أؾش جُؼحَٓ أٝ ؾضءجً ٓ٘ٚ، ٝإٔ ٣ؼحَٓ ػٔحُٚ ذحالقط

٣ٔط٘غ ػٖ ًَ هٍٞ أٝ كؼَ ٣ٔظ ًشجٓطْٜ أٝ د٣ْٜ٘، ٝإٔ ٣ؼط٢ جُؼٔحٍ جُٞهص جُالصّ ُٔٔحسعس قوٞهْٜ جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ 

جُ٘ظحّ ٖٓ دٕٝ ض٘ض٣َ ٖٓ جخأؾٞس ُوحء ٛزج جُٞهص، ُٝٚ إٔ ٣٘ظْ ٓٔحسعس ٛزج جُكن ذقٞسز ال ضخَ ذغ٤ش جُؼَٔ، ًٝزُي إٔ 

ًَ ٜٓٔس ضطؼِن ذططر٤ن أقٌحّ ٛزج جُ٘ظحّ، ًٔح أذطَ ٗظحّ جُؼَٔ أ١ ؽشه ٝئذشجء أٝ  ٣غَٜ ُٔٞظل٢ جُؿٜحش جُٔخطقس

إٔ جُوحٕٗٞ أػط٠ ُِؼحَٓ جُكن ك٢ إٔ ٣طشى جُؼَٔ دٕٝ ئؽؼحس فحقد »ٝأمحف:  .ٓقحُكس ٓح ُْ ٣ٌٖ أكنَ ُِؼحَٓ

ٝرُي ك٢ قحالش ػذز ٜٓ٘ح: ئرج جُؼَٔ ٓغ جقطلحظٚ ذكوٞهٚ جُ٘ظح٤ٓس ًِٜح قط٠ ُٝٞ ُْ ٣ٞجكن فحقد جُؼَٔ ػ٠ِ ٛزج جُطشى، 

ٝهغ ٖٓ فحقد جُؼَٔ أٝ ٖٓ أقذ أكشجد أعشضٚ أٝ ٖٓ جُٔذ٣ش جُٔغإٍٝ جػطذجء ٣طغْ ذحُؼ٘ق أٝ عِٞى ٓخَ ك٢ ج٥دجخ ٗكٞ 

ٝأؽحس جُؼ٤رحٕ  .«جُؼحَٓ أٝ أقذ أكشجد أعشضٚ، ٓغ جُطضجّ جُؼحَٓ جُو٤حّ ذٞجؾرحضٚ ضؿحٙ فحقد جُؼَٔ ٝكوحً ُِؼوذ جُٔرشّ ذ٤ٜ٘ٔح

جٌُِٔٔس أفذسش جُطؾش٣ؼحش جُٞه٤٘س جُط٢ ضؼضص ؾٜٞدٛح ٌُٔحككس »ؾش٣ٔس جالضؿحس ك٢ جخأؽخحؿ ٌٝٓحككطٜح، ٝهحٍ ئٕ ئ٠ُ 

ٛزٙ جُؿشجتْ ٝٓ٘غ قذٝغٜح ٜٝٓ٘ح ٗظحّ ٌٓحككس ؾشجتْ جالضؿحس ذحخأؽخحؿ، ٝقذدش ٖٓ خالُٚ جخأكؼحٍ جُٔؿشٓس ٝجُؼوٞذحش 

ضؾ٤ٌَ ُؿ٘س ٝه٤٘س ٌُٔحككس ؾشجتْ جالضؿحس ك٢ جخأؽخحؿ ٝضخطـ ٝأٝمف أٗٚ ضْ  .«ػ٠ِ جُؿ٘حز ٝقوٞم ٝقٔح٣س جُنكح٣ح

ذٔطحذؼس أٝمحع جُنكح٣ح ُنٔحٕ ػذّ ٓؼحٝدز ئ٣زجتْٜ، ٝٝمغ ع٤حعس ضكع ػ٠ِ جُركع جُ٘ؾو ػٖ جُنكح٣ح ٝٝعحتَ 

جُطؼشف ػ٠ِ جُنكح٣ح، ٝضنٖٔ ٗظحّ ٌٓحككس ؾشجتْ جالضؿحس ك٢ جخأؽخحؿ ٝعحتَ قٔح٣س جُنكح٣ح. ٜٝٓ٘ح ئ٣ذجع جُنك٤س 

أقذ جُٔشجًض جُٔطخققس ئرج ًحٕ ك٢ قحؾس ئ٠ُ ٓأٟٝ، ٝضٞك٤ش جُكٔح٣س جخأ٤٘ٓس ُٚ ئرج جعطِضّ جخأٓش رُي، ٝئ٣ذجع جُنك٤س 

أقذ ٓشجًض جُطأ٤َٛ جُطر٤س أٝ جُ٘لغ٤س أٝ جالؾطٔحػ٤س ئرج ضر٤ٖ إٔ قحُٚ جُطر٤س أٝ جُ٘لغ٤س ضغطذػ٢ رُي، ٝٓ٘كٚ جُكن ك٢ 

ح٤ٗٞٗس جُٔطؼِوس ذزُي، ٝػشك جُنك٤س ػ٠ِ هر٤د ٓخطـ ُكحؾطٚ ئ٠ُ جُشػح٣س جإلهحٓس ك٢ جٌُِٔٔس ٝضغ٣ٞس أٝمحػٚ جُو

جُطر٤س أٝ جُ٘لغ٤س، ٝئػالّ جُنك٤س ذكوٞهٚ جُوح٤ٗٞٗس ذِـس ٣لٜٜٔح؛ ُنٔحٕ ٓؾحسًطٚ جإل٣ؿحذ٤س ك٢ ئػطحء ٓؼِٞٓحش ًحِٓس ػٖ 
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أػٞجّ  3حش جالعطوذجّ خالٍ ذ٤ِٕٞ لاير أسذحـ ؽشً 1500 .جُؿش٣ٔس جُٔكطِٔس ضُغْٜ ك٢ جُٞفٍٞ ُِؿ٘حز ٝٓؼحهرطْٜ

ؽشًحش »جعطؼشمص جُؿِغس جخأ٠ُٝ ك٢ ِٓطو٠ ٝٓؼشك جالعطوذجّ ٝجُخذٓحش جُؼٔح٤ُس ٝجُخذٓحش جُٔغحٗذز، ضكص ػ٘ٞجٕ 

، دٝس جُؾشًحش ك٢ ضكٞالش جُوطحع، ٝجخأذؼحد جالهطقحد٣س ُِؾشًحش، ٝجخأذؼحد «جُؾشجًحش – جُلشؿ -جُطؿشذس  -جالعطوذجّ 

ِؾشًحش، ٝٓغطورَ ؽشًحش جالعطوذجّ ٝقؿْ ئعٜحٜٓح ك٢ خذٓحش جُوطحع، ٝكحػ٤ِس جُؾشًحش ك٢ ذشجٓؽ جُط٘ظ٤ٔ٤س جُكوٞه٤س ُ

ئٕ »جُذًطٞس ك٤قَ جُٞػالٕ: « آسًٞ»ٝهحٍ جُشت٤ظ جُط٘ل٤ز١ ُؾشًس جخأؾ٤ش جُٔ٘طذخ ُالعطوذجّ  .2030جُطكٍٞ ٝسؤ٣س 

ئ٠ُ ج٥ٕ ذطـز٣س جُغٞم ذحُؼٔحُس،  2011ش ٖٓ ٓطٞعو ػٔش ؽشًحش جالعطوذجّ ك٢ جٌُِٔٔس ٛٞ غالغس أػٞجّ، ٝهحٓص جُؾشًح

ُٔشجهرس فحسٓس ٖٓ ٝصجسز جُؼَٔ ٝجُط٤ٔ٘س »ذ٤ِٕٞ لاير، ٓإًذجً إٔ جُؾشًحش ضخنغ  1500ٝذِـص ئ٣شجدجش ٛزٙ جُؾشًحش 

ٝٗحهؾص جُؿِغس جُػح٤ٗس، جُط٢ أدجسٛح ٓغطؾحس ٝص٣ش جُػوحكس  .«جالؾطٔحػ٤س ػ٠ِ ٓخطِق جخأفؼذز، ٖٓ مٜٔ٘ح قٔح٣س جخأؾٞس

دٝس جُطو٤٘حش جإلٌُطش٤ٗٝس ك٢ ضط٣ٞش »ٝجإلػالّ ٝجُٔؾشف ػ٠ِ جُرٞجذس ٝجُخذٓحش جإلٌُطش٤ٗٝس ٛح٢ٗ جُـل٢ِ٤، ضكص ػ٘ٞجٕ 

، ضطر٤ن جُؼوٞد جإلٌُطش٤ٗٝس ُأل٣ذ١ جُؼحِٓس ُطو٤ِـ ٓذز جالعطوذجّ ك٢ جٌُِٔٔس، ٝأٝمف جُٔؾحسًٕٞ إٔ «خذٓحش جُوطحع

ٞقذ ُِؼٔحُس جُٔ٘ض٤ُس ك٢ جٌُِٔٔس، ٓح ٣خِن كشفح ٝظ٤ل٤س ُِٔٞجه٤ٖ٘ جُكحؾس ذحضص ِٓكس إل٣ؿحد ضطر٤ن ئٌُطش٢ٗٝ ٓ

ٝجعطؼشمص جُؿِغس جُػحُػس ك٢ جُِٔطو٠ جُط٢ ػوذش ذؼ٘ٞجٕ  .ٝجُٔٞجه٘حش ك٢ جُطخققحش جُطو٤٘س ك٢ ؽشًحش جالعطوذجّ

وحكس جُكوٞه٤س، ٝجُؼالهس ، ؾٜٞد ٌٓحككس جالضؿحس ذحخأؽخحؿ، ٝذ٘حء جُػ«ؾٜٞد جٌُِٔٔس ك٢ دػْ ٝذ٘حء غوحكس جُكوٞم جُؼٔح٤ُس»

 .ذ٤ٖ جُؾشًحش ٝجُٔإعغحش جُكوٞه٤س ٝجُطٞػ٣ٞس
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 أخجبز ذاد عاللخ يٍ انصحف احملهٛخ
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ٚثًٍ يٕلف خبدو احلسيني يٍ انمضٛخ « انشٕزٖ»
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 « جُك٤حز» –جُش٣حك 

ٗٞٙ ٓؿِظ جُؾٞسٟ، ك٢ ذ٤حٕ أفذسٙ أٓظ، ذحٗؼوحد ٓؿِظ ؾحٓؼس جُذٍٝ جُؼشذ٤س ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؤس، ك٢ دٝسضٚ جُؼحد٣س 

كش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي عِٔحٕ ذٖ ػرذجُؼض٣ض ٝٓح فذس ك٢ خطحٜٓح ٖٓ سؤٟ ٤ٗشز ٝق٤ٌٔس ُوحدز ، ذشتحعس خحدّ ج29ُجُـ

ٝأؽحد جُٔؿِظ ذحٌُِٔس جُنحك٤س، جُط٢  .جُذٍٝ جُؼشذ٤س، ضؼرش ػٖ ضطِؼحش جُؾؼٞخ جُؼشذ٤س ك٢ ضٞغ٤ن ػشٟ جُطؼحٕٝ جُؼشذ٢

ح ٓكٞس٣س جُون٤س جُلِغط٤٘٤س قط٠ ققٍٞ جُؾؼد أُوحٛح خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ ك٢ جكططحـ أػٔحٍ جُؤس، جُط٢ أًذ ك٤ٜ

جُلِغط٢٘٤ ػ٠ِ قوٞهٚ جُٔؾشٝػس ٝئهحٓس دُٝطٚ جُٔغطوِس، ٝػحفٔطٜح جُوذط جُؾش٣ق. ًٔح غٖٔ جُٔؿِظ ئهالم خحدّ 

ً ٓ٘ٚ ُٔلّٜٞ إٔ جُوذط ٝؽؼرٜح « هٔس جُوذط»جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي عِٔحٕ ذٖ ػرذ جُؼض٣ض ػ٠ِ جُؤس ٓغ٠ٔ  ضشع٤خح

ٝؾذجٕ هحدز ٝؽؼٞخ جُذٍٝ جُؼشذ٤س ٝجإلعال٤ٓس ػ٠ِ سؿْ ًَ جُظشٝف ٝجُٔطـ٤شجش ٝجُوشجسجش. ٝسأٟ ٓؿِظ  قحمشز ك٢

٤ِٕٓٞ دٝالس ُرشٗحٓؽ دػْ جخأٝهحف  150جُؾٞسٟ إٔ ئػالٕ خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ ضرشع جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ذٔرِؾ 

ٝجإلعال٤ٓس ُِوذط، ًٔح ٣شٟ جُٔؿِظ إٔ ضرشع جٌُِٔٔس ذٔرِؾ  جإلعال٤ٓس ك٢ جُوذط ع٤غْٜ ك٢ جُكلحظ ػ٠ِ ج٣ُٜٞس جُؼشذ٤س

٤ِٕٓٞ دٝالس ًُٞحُس جخأْٓ جُٔطكذز ُـٞظ ٝضؾـ٤َ جُالؾث٤ٖ جُلِغط٤٤٘٤ٖ )أٝٗشٝج( جٓطذجد ُؼطحءجش عخ٤س ضوذٜٓح جٌُِٔٔس  50

ُو٢ٓٞ جُؼشذ٢ ُٔٞجؾٜس ُِؾؼد جُلِغط٢٘٤ جُؾو٤ن جُز١ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ جقطالٍ ٓطغِو. ٝأًذ جُٔؿِظ إٔ ٓرحدسز )ضؼض٣ض جخأٖٓ ج

جُطكذ٣حش جُٔؾطشًس( جُط٢ هشقٜح خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ، ضؼذ جٗطالهس ؾذ٣ذز ك٢ ٓغ٤شز جُؼَٔ جُؼشذ٢ جُٔؾطشى، ٗظشجً 

ئ٠ُ ؽ٤ُٞٔطٜح ُٔخطِق جُونح٣ح جُؼشذ٤س ٝٓح ٣ك٤و ذحُذٍٝ جُؼشذ٤س ٖٓ أخطحس، ٖٓ أُٜٝح جُطذخَ جُغحكش ك٢ ؽإٕٝ جُذٍٝ 

إله٤ٔ٤ِس أٝ ج٤ِ٤ُٔؾ٤حش جإلسٛحذ٤س جُطحذؼس ُْٜ. ٝؽذد جُٔؿِظ ػ٠ِ ٓح ضنٔ٘ٚ ئػالٕ جُظٜشجٕ، جُؼشذ٤س ٖٓ جخأهشجف ج

جُقحدس ك٢ خطحّ أػٔحٍ جُؤس، ٝٓح ػٌغٚ ٖٓ قشؿ ػ٠ِ ٓٞجؾٜس ٓخطِق جُطكذ٣حش جُغ٤حع٤س ٝجالهطقحد٣س ٝجخأ٤٘ٓس 

هٔس »ؾطشى. ٝجػطرش ٓؿِظ جُؾٞسٟ إٔ ٝجُػوحك٤س ٝجُط٣ٞٔ٘س، ُرذء ٓشقِس ؾذ٣ذز ك٢ ٓخطِق ٓؿحالش جُؼَٔ جُؼشذ٢ جُٔ

ً ؾذ٣ذجً ُٔغطورَ جُؾؼٞخ جُؼشذ٤س، ٖٓ خالٍ ضأ٤ًذٛح أ٤ٔٛس جُكلحظ ػ٠ِ جخأٖٓ جُؼشذ٢ ٝضؼض٣ضٙ، « جُوذط ضشعْ ِٓٔكح

 .ذحػطرحس جخأٖٓ أعحعح ٌَُ ذ٘حء ٝجٗطالهح ُط٤ٔ٘س ٓغطذجٓس ٣ؿذ ك٤ٜح ًَ ٓٞجهٖ ػشذ٢ كشفس ُإلعٜحّ ك٢ ذ٘حء دُٝطٚ

 

 

ادلسحهخ ادلمجهخ رشكم َمطخ حتٕل نهًسأح «: انعًم»َبئت ٔشٚس 
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حػ٤س جُذًطٞسز ضٔحمش جُشٓحـ، إٔ جُٔشقِس جُٔورِس عطؾٌَ ٗوطس ضكٍٞ ٜٓٔس ك٢ أًذش ٗحتد ٝص٣ش جُؼَٔ ٝجُط٤ٔ٘س جالؾطٔ

ًٞٗٚ ٣٘حهؼ ٝجقذز ٖٓ أْٛ »ق٤حز جُٔشأز جُغؼٞد٣س، ٝجفلس ٓ٘طذٟ هللا ٣ؼط٤ي خ٤شٛح )#ض٘و٢ِ_ذأٓحٕ( ذحُكذظ جُٔط٤ٔض 

ٝهحُص جُشٓحـ خالٍ سػح٣طٜح ج٤ُّٞ  .«شزجُونح٣ح جُٔؿطٔؼ٤س خالٍ جُٔشقِس جُٔورِس أال ٢ٛٝ هن٤س جُو٤حدز ج٥ٓ٘س ُِٔشأز ٝجخأع

http://www.alhayat.com/Articles/28866419
http://www.alhayat.com/Articles/28857943
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)جإلغ٤ٖ٘(، قلِس جٗطالم جُٔ٘طذٟ جُز١ ض٘ظٔٚ جُٔرحدسز جُٞه٤٘س هللا ٣ؼط٤ي خ٤شٛح ذحُطؼحٕٝ ٓغ جإلدجسز جُؼحٓس ُِٔشٝس ك٢ 

ؿحقحضٜح ٗكٖ ٛ٘ح ج٤ُّٞ ُٔٞجفِس جُطؾؿ٤غ ٝجُطكل٤ض جُٔطٞجفَ ُِٔشأز جُغؼٞد٣س ٖٓ جُو٤حدز، ٝجُٔطحذؼس جُٔغطٔشز ُ٘»جُش٣حك: 

 .«ٝئٗؿحصجضٜح ٗكٞ ٓغطورَ أًػش ئؽشجهحً، ٝجعطخذجّ ئٌٓحٗحضٜح ٝهحهحضٜح ُٔح ٣ؼٞد ػ٤ِٜح ٝػ٠ِ أعشضٜح ٝٝهٜ٘ح ذحُ٘لغ ٝجُلحتذز

ٗإٖٓ ذإٔ ض٘ظ٤ْ ٛزج جُٔ٘طذٟ ٝذٔؾحسًس ػذد ٖٓ أذشص جُٔخطق٤ٖ ذٔؿحٍ جُو٤حدز ج٥ٓ٘س ك٢ جٌُِٔٔس ع٤ؾٌَ »ٝأمحكص: 

ٟ جٌُِٔٔس، ٝكشفس جعطػ٘حت٤س ُِٔشأز ُِٞهٞف ػ٠ِ أذشص ٓططِرحش جُغ٤حهس ج٥ٓ٘س، ٝجُط٢ ٓ٘قس كش٣ذز ٖٓ ٗٞػٜح ػ٠ِ ٓغطٞ

ضنٖٔ عالٓطٜح ٝعالٓس أعشضٜح، ًٔح أٗٚ ٗحكزز ػ٤ِٔس ٝػ٤ِٔس ُِطكحٝس ٓغ ػذد ٖٓ أْٛ جُٔطكذغ٤ٖ ك٢ جٌُِٔٔس ٝدٍٝ جُخ٤ِؽ 

ٞه٤ٖ جُذًطٞس ػرذجُشقٖٔ جُغ٣ِْٞ، ذ٘ؿحقحش ٖٓ ؾٜس أخشٟ، أؽحد ٗحتد ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز ؾٔؼ٤س جخأهلحٍ جُٔؼ .«جُؼشذ٢

ً إٔ ضػرص ؾذجسضٜح ٝقشفٜح ٝجُطضجٜٓح جُطحّ ذحخأٗظٔس ٝجُوٞج٤ٖٗ ذؼذ جُرذء ذط٘ل٤ز جُوشجس جُغح٢ٓ  .جُٔشأز جُغؼٞد٣س، ٓطٞهؼح

جُٔشقِس  ٝأؽحس ئ٠ُ إٔ جُٔ٘طذٟ ٓخطـ ذحُطٞػ٤س ذأعظ ٝهٞجػذ جُغ٤حهس ج٥ٓ٘س، ُٝٔغحػذز جُٔشأز ػ٠ِ ضكو٤ن أٛذجكٜح خالٍ

ً دٝس جُٔشأز جُغؼٞد٣س ج٤ُٔٔض ٝٓغحٛٔحضٜح ٝٗؿحقحضٜح ك٢ ض٤ٔ٘س جُٔؿطٔغ ٝضوذٓٚ  ً إٔ جُٔ٘طذٟ ٣رشص أ٣نح جُٔورِس، ٓر٤٘ح

ٖٓ ؾٜس أخشٟ، جعطؼشك ػنٞ ٓؿِظ ئدجسز جُؿٔؼ٤س جُٔؾشف جُؼحّ ػ٠ِ جُٔرحدسز جُٜٔ٘ذط ػػٔحٕ جُلحسط،  .ٝجصدٛحسٙ

ً ئ٠ُ أٜٗح أغرطص كحػ٤ِطٜح ذط٤ٔض ك٢ ػذد ٖٓ « شٛحهللا ٣ؼط٤ي خ٤»جإلٗؿحصجش جُط٢ قووطٜح  خالٍ خٔظ ع٘ٞجش، الكطح

ً ػ٠ِ جُقؼ٤ذ جُطٞػ١ٞ ك٢ جُٔؿطٔغ، ٓغطؾٜذجً ذاققحءجش سع٤ٔس  عؿِص جُكٞجدظ ك٢ »جُٔ٘حعرحش، ٝضشًص ضأغ٤شجً ػ٤ٔوح

ً ذ٘غرس  2017ػحّ  ك٢ جُٔثس، ٝجٗخلحمحً  13خ ك٢ جُٔثس ضوش٣رحً، سجكوٜح جٗخلحك ك٢ ٗغرس جإلفحذحش ذٔح ٣وحس 14جٗخلحمح

٣ٝؾحسى ك٢ جُٔ٘طذٟ جُز١ ٣٘حهؼ ػ٠ِ ٓذجس ٤ٓٞ٣ٖ هنح٣ح ٓطؼِوس ذحُو٤حدز ج٥ٓ٘س  .«ك٢ جُٔثس 17ك٢ جُٞك٤حش ذ٘غرس ضض٣ذ ػ٠ِ 

 .ُِٔشأز ٝعالٓطٜح ٝعالٓس أعشضٜح ٗخرس ٖٓ جُٔخطق٤ٖ ٝر١ٝ جُؼالهس ٖٓ جٌُِٔٔس، ئمحكس ئ٠ُ ذؼل دٍٝ جُخ٤ِؽ جُؼشذ٢

 

 

ٚزى االظزغُبء عٍ أ٘ يٕظف أٔ حتٕٚهّ إىل انمطبع انصحخ: نٍ 
    2018ّ ئذش٣َ 17 - ٛـ1439 ؽؼرحٕ 1 جُػالغحء جُش٣حكجُٔقذس: ؾش٣ذز   اخلبص إال ثسضبِ

http://www.alriyadh.com/1675455 

 

 دمحم جُك٤ذس  -جُش٣حك

جُٔططِرحش جُطؾش٣ؼ٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُط٢ ضخذّ ضكو٤ن جُطكٍٞ جُٔإعغ٢ ك٢ جُوطحع جُقك٢  هحُص جُقكس أٜٗح أًِٔص ًحكس

جُط٢ ٗلزضٜح جُٞصجسز ٓ٘ز فذٝس جخأٓش جُغح٢ٓ -ٝخقخقس ضوذ٣ْ جُخذٓحش جُقك٤س، ٝرُي مٖٔ ػذد ٖٓ جإلؾشجءجش 

ض جُٔغحس جُوح٢ٗٞٗ ٝجُط٘ظ٢ٔ٤ ٝرُي ذٜذف ضؼض٣ -جٌُش٣ْ ذطأع٤ظ جُؾشًس جُك٤ٌٓٞس جُوحذنس ٝجُؾشًحش جُٔ٘حهو٤س جُخٔظ 

ٗكٞ جُطكٍٞ جُٔإعغ٢، الكطس إٔ جخأٓش جُغح٢ٓ جٌُش٣ْ ضنٖٔ جُٔٞجكوس ػ٠ِ هٞجػذ ػَٔ جُِؿحٕ جإلؽشجك٤س ُِوطحػحش 

 .جُٔغطٜذكس ذحُطخق٤ـ

ٝأذحٗص جُقكس إٔ جُطكٍٞ جُقك٢ ٤ُظ جُخقخقس كوو ٌُٖٝ جُطكٍٞ جُقك٢ ٣ٜذف ئ٠ُ ئػحدز ضأع٤ظ جُ٘ظحّ جُقك٢ 

ّ ٖٓ خالُٚ جُشػح٣س جُقك٤س ُِٔغطل٤ذ٣ٖ ٓ٘ٚ، ٓؾ٤شزً إٔ ضأع٤ظ جُ٘ظحّ جُقك٢ ال ذذ إٔ ٣رذأ ذلْٜ ٛزٙ جُشػح٣س جُط٢ جُز١ ضوذ

ٗش٣ذ إٔ ٗوذٜٓح، ٤ًٝق عطُوذّ؟ ٝٛزج ٓح ٣طنٔ٘ٚ ٓؾشٝع ٗٔٞرؼ جُشػح٣س جُقك٤س جُؿذ٣ذ ٝٛٞ جُٔشؾغ جُطلق٢ِ٤ جُز١ ٣كذد 

ُٔغطل٤ذ٣ٖ. ٝقط٠ ٣طْ ضق٤ْٔ هش٣وس كحػِس ٝٓإغشز ُطوذ٣ْ جُشػح٣س جُقك٤س ٤ًق عطوذّ جُشػح٣س جُقك٤س ُٖٔ ٣كطحؾٜح ٖٓ ج

ٝرُي ٖٓ خالٍ ضِر٤س ٓح ٣ش٣ذٙ جُٔغطل٤ذ ٝجُٔش٣ل ٝذكغد ئقط٤حؾحضٚ ٝأ٣ُٞٝحضٚ. ٝذٔح  .كاٗٚ ٣ؿد جُرذء ٖٓ جُٔغطل٤ذ ٗلغٚ

جُخذٓس ٝأٓحٜٗح ٝع٤وَِ ضٌح٤ُلٜح  ٣٘حعرٚ ٖٓ هش٣وس ٝآ٤ُحش ٝأدٝجش، ٝك٢ جُضٓحٕ ٝجٌُٔحٕ جُٔ٘حعر٤ٖ ُٚ. ٝٛزج ع٤ض٣ذ ؾٞدز

ح ٌَُ ؾٜٞد جُطـ٤٤ش  ًٔ ٣ٝكون جُشمح ػٜ٘ح ٣ٝكّغٖ ضؿشذس جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٜٓ٘ح ذؾٌَ ٤ٔٓض. ُٝزج كال ذذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزج جُٔرذأ ِٜٓ

ح فك٤ًح  ًٓ ئذطذجًء ٖٓ جُر٠٘ جُطك٤س ُِ٘ظحّ. ًٔح إٔ ضؿحَٛ ضق٤ْٔ جُشػح٣س جُقك٤س ذكغد ٓ٘ظٞس جُٔغطل٤ذ هذ ٣خِن ٗظح

 .ح ؿ٤ش ٓغطذجّعطك٤ً 
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ٝأمحكص جُقكس أٗٚ ذ٘حًء ػ٠ِ رُي كإ ؾٞٛش ٓؾشٝع جُطكٍٞ جُقك٢ ٛٞ ذ٘حء ٗظحّ جُقك٢ ٣وّٞ ػ٠ِ ٗٔٞرؼ ؾذ٣ذ 

ُِشػح٣س جُقك٤س، ضُوذّ ٖٓ خالُٚ جُشػح٣س جُقك٤س ٝكن ٓرحدب ٝٓلح٤ْٛ ٜٓٔس ُ٘ؿحـ جُ٘ظحّ جُقك٢. ٝأًذش إٔ جُؾشجًس ٓغ 

ح ٖٓ ٓ ًٔ كحٝس جُطكٍٞ جُقك٢، ذحإلمحكس ئ٠ُ أدٝجش أخشٟ ٜٓٔس ٓػَ جُطكٍٞ جُٔإعغ٢ جُوطحع جُخحؿ ضٔػَ ٓكًٞسج ٜٓ

ٝجُقكس جإلٌُطش٤ٗٝس ٝذ٘حء آ٤ُحش ؾذ٣ذز ُط٣َٞٔ ٝؽشجء جُخذٓس ٝؿ٤شٛح. ٢ٛٝ أدٝجش ٣ش٣ذ ٓؾشٝع جُطكٍٞ جُقك٢ ٖٓ 

 .خالُٜح ض٤ٌٖٔ ٗٔٞرؼ ؾذ٣ذ ُِشػح٣س جُقك٤س ك٢ جٌُِٔٔس

جُطكٍٞ جُٔإعغ٢ ٝجُز١ ٤ٜ٣ة ُططر٤ن جُ٘ٔٞرؼ ػٖ هش٣ن ؽشًحش ق٤ٌٓٞس ٝأٝمكص إٔ أْٛ ٛزٙ جٌُٔٔ٘حش ٛٞ ٓؾشٝع 

ضوذّ جُخذٓس جُقك٤س ذكغد جُٔلّٜٞ جُٔإعغ٢ ٝٝكن ٓلح٤ْٛ ٝٓرحدب جُ٘ٔٞرؼ ٝجُط٢ ٜٓ٘ح ٓلّٜٞ جُشػح٣س جُٔطٌحِٓس ق٤ع 

 .٣ططِد ضطر٤ن ٛزج جُٔلّٜٞ إٔ ضشذو ٓشجكن ضوذ٣ْ جُخذٓس ُطٌٕٞ ضكص ٓظِس ٓٞقذز ٓطشجذطس

جُغ٤حم هحُص جُقكس ئٕ سأط جُٔحٍ جُرؾش١ ٖٓ أْٛ ٌٓٞٗحش جُطكٍٞ جُٔإعغ٢ ُٝزُي كٜٞ ٣ِو٠ ػ٘ح٣س خحفس  ٝك٢ ٗلظ

 .مٖٔ خطو ٝخطٞجش جُٔؾشٝع

ٓر٤٘سً إٔ ٓغأُس ضك٣َٞ جُٔٞظل٤ٖ جُٔؾ٤ُٖٞٔ ذحُطؿٔؼحش جُكح٤ُس ئ٠ُ ٗظحّ جُطؾـ٤َ جُزجض٢ أٝ القوحً ئ٠ُ ٗظحّ ٓٞجسد ذؾش٣س 

جُذسجعس ٓغ جُٔغإ٤ُٖٝ ك٢ د٣ٞجٕ جُخذٓس جُٔذ٤ٗس ٝجُطأ٤ٓ٘حش جالؾطٔحػ٤س ٝ ٓقِكس جُطوحػذ ٝ خحؿ ذحُؾشًحش الضضجٍ ضكص 

 .٤ٛثس جُخرشجء، ٝرُي ُكلع قوٞم جُٔٞظل٤ٖ ُكَ ًَ جإلؽٌحالش جإلؾشجت٤س جُط٢ ضنٖٔ ٗؿحـ ذ٘حء ُٔؾشٝع جُطكٍٞ جُقك٢

ٞصجسز ك٢ ٗؿحـ ٓرحدسجش جُطكٍٞ جُقك٢ ق٤ع ٝأػحدش جُقكس جُطأ٤ًذ ػ٠ِ ئ٣ٔحٜٗح جُؼ٤ٔن ذحُذٝس جُؿٞٛش١ ُٔ٘غٞذ٢ جُ

 .عرن إٔ هٔإٔ ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُقكس جُؿ٤ٔغ ذأٗٚ ُٖ ٣طْ جإلعطـ٘حء ػٖ أ١ ٓٞظق أٝ ضك٣ِٞٚ ئ٠ُ جُوطحع جُخحؿ ئال ذشمحٙ

ٝأؽحسش جُقكس أٗٚ ذٔؾحسًس كشم ػَٔ ٓك٤ِس ٝذخطو ٓطذسؾس كاٗٚ ٣ؿش١ قح٤ًُح ك٢ جُؾشه٤س ٝجُش٣حك ٌٝٓس ٝؾذز 

ُ٘ٔٞرؼ جُشػح٣س جُقك٤س جُؿذ٣ذ، ٝأٗٚ ذلنَ هللا كططر٤ن ٓغحسجش جُشػح٣س جُؿذ٣ذز ذكغد ضق٤ْٔ جُ٘ٔٞرؼ  ضطر٤ن ضؿش٣ر٢

ضكون ٗؿحًقح ػ٠ِ ًَ جخأفؼذز ذذًء ٖٓ ضؿشذس جُٔغطل٤ذ٣ٖ ٝسمحْٛ ػٖ جُٔرحدسجش ٝجُطذخالش أٝ ك٢ ض٤ٌٖٔ كشم جُؼَٔ 

 .ج جُٔؾشٝعٝضأ٤ِْٜٛ أٝ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُو٤حد٤٣ٖ ٝجُٔغإ٤ُٖٝ جُٔؾشك٤ٖ ػٖ ٛز

ٝأذحٗص أٗٚ ك٢ ٗلظ جُٞهص جُز١ ضؼَٔ ك٤ٚ جُٞصجسز ػ٠ِ ئعطٌٔحٍ جُٔططِرحش جُوح٤ٗٞٗس ٝجُطؾش٣ؼ٤س ُِطكٍٞ جُٔإعغ٢ 

 24ئٗؿحصجً ك٢ ئهحس ض٤ٜثس ذ٤ثس جُوطحع جُقك٢ ُِطكٍٞ جُٞه٢٘. ق٤ع أضٔص  32ٝجُخقخقس؛ كوذ ضٌٔ٘ص ٖٓ ضكو٤ن 

ٓ٘ؿضجش ٌٓٔ٘س خالٍ جُشذغ جخأٍٝ ٖٓ  8، ئ٠ُ ؾحٗد  2017ك٢ خالٍ ٓ٘ؿضجً ٌٓٔ٘حً ُِطكٍٞ جُٔإعغ٢ ك٢ جُوطحع جُق

2018. 

ئمحكس ئ٠ُ رُي كوذ أهِوص جُقكس ٓ٘قس ؾٔغ ذ٤حٗحش جُطش٤ٓض ، ئ٠ُ ؾحٗد ئعطٌٔحٍ جُشذو جإلٌُطش٢ٗٝ ُٔغطؾل٤حش جُٞصجسز 

 .ُغالٓس جُٔشم٠ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جإلٗؿحصجشٝجإلهالم جُطؿش٣ر٢ ُِ٘ظحّ جُٔشًض١ ُِٔٞجػ٤ذ ٝئهالم جُٔشًض جُغؼٞد١ 

ٝأًذش جُقكس إٔ ٓؾحس٣غ ٓؾحسًس جُوطحع جُخحؿ ك٢ جُٞصجسز ضٞجفَ ضٞعؼٜح ق٤ع أٜٗص جُقكس جُذسجعس جُٔطٌحِٓس 

ٓؿحالش ُٔؾحسًس جُوطحع جُخحؿ عرن جإلػالٕ ػٖ خططٜح ٢ٛٝ: "جخأؽؼس، جُؼالؼ جُطأ٢ِ٤ٛ، جُؼ٘ح٣س جُٔٔطذز،  9ُطشـ 

ً ُذٟ جُِؿ٘س جإلؽشجك٤س جُؼ٘ح٣س جُٔ٘ض٤ُس،  جُٔخطرشجش، جُق٤ذ٤ُحش، ٝعالعَ جإلٓذجد ٝجُطٞس٣ذ" ٝٛٞ ك٢ جُؼشك قح٤ُح

ُطخق٤ـ جُوطحع ، ًٔح هشقص جُٞصجسز ئ٠ُ ؾحٗد ضِي جُٔؿحالش ٓؾحس٣غ ُطؾـ٤َ ٓشجًض جُشػح٣س جخأ٤ُٝس ٝذؼل ٝقذجش 

 .خطقسجُؼ٘ح٣س جُٔشًضز ٝجُط٢ ضْ ضشع٤س ئدجسضٜح كؼ٤ِحً ػ٠ِ ئقذٟ جُؾشًحش جُٔ

ُٝلطص جُقكس إٔ جُطكٍٞ ك٢ جخأٗظٔس جُقك٤س ٣غطـشم ػحدز ع٘ٞجش ٖٓ جُؼَٔ جُذؤٝخ ُكغحع٤س ٝخطٞسز ٗطحتؿٚ جُط٢ 

ضٔظ فكس جُ٘حط ذؾٌَ ٓرحؽش، ٝإٔ جُؼَٔ فؼد ٝضكٍذ ًر٤ش ٌُٖٝ جُؼَٔ ذطش٣وس جُطذسؼ ج٥ٖٓ ع٤كون أٛذجف ٛزج 

 .ؼد إٔ ضطأغش قط٠ ذحُٔؾحًَ جُؼحذشزجُٔؾشٝع جُْٜٔ ذؼٕٞ هللا ذ٘طحتؽ ٓغطذجٓس ٝأعظ ه٣ٞس ٣ق

ٝأخططٔص جُقكس ٓٞمكس إٔ ٓؾشٝػحضٜح ٝٓرحدسجضٜح ك٢ ٓؿحٍ جُطكٍٞ جُقك٢ ضٜذف ئ٠ُ ضط٣ٞش خذٓحضٜح جُٔوذٓس 

ُِٔٞجه٤ٖ٘ ٝمٔحٕ ققُْٜٞ ػ٠ِ جُخذٓس ذؿٞدز ٝكحػ٤ِس، ذحإلمحكس ئ٠ُ ضكو٤ن أغش ئ٣ؿحذ٢ ػ٠ِ ٓٞظل٢ جُٞصجسز ٖٓ 

ٛزج ٣ططِد ضنحكش جُؿٜٞد ك٢ ئفالـ جُوطحع ذحٌُحَٓ ٝضط٣ٞشٙ، ٝ ػ٠ِ سأط ضِي جُؿٜٞد ٓٔحسع٤ٖ فك٤٤ٖ ٝئدجس٤٣ٖ. ٝ 

 .جُٔؾحسًس جُلحػِس ُٔ٘غٞذ٢ جُٞصجسز
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 جُطحتق -عؼ٤ذ جُضٛشج٢ٗ 

ٖٓ ٝصجسز جُؾإٕٝ جُرِذ٣س ٝجُوش٣ٝس عشػس جُطكو٤ن ٓغ ٓغإ٢ُٝ ئقذٟ جُرِذ٣حش » ٗضجٛس »هِرص ٤ٛثس ٌٓحككس جُلغحد 

 .٘طوس ؾحصجٕ ذؼذ ضؿحٝصْٛ ػ٠ِ سؾحٍ ج٤ُٜثسذٔ

ًُِِّق كش٣ن ٖٓ  -ػ٠ِ ٗغخس ٓ٘ٚ ّٓٞؾٚ ئ٠ُ ٝصجسز جُؾإٕٝ جُرِذ٣س« جُٔذ٣٘س»ٝأؽحسش ج٤ُٜثس ك٢ خطحخ ققِص  ئ٠ُ أٗٚ 

جُٔخطق٤ٖ ُض٣حسز ئقذٟ ذِذ٣حش ٓ٘طوس ؾ٤ضجٕ؛ ُِطكون ك٢ ذالؽ ٝسد ئ٤ُٜح ٝأغ٘حء رُي، ضْ جُكقٍٞ ػ٠ِ ٗغخ ٖٓ جُٞغحتن 

٤حٗحش جُٔطؼِوس ذحُٔٞمٞع ٓكَ جُركع، ٝضْ جالضلحم ٓغ ٓغث٢ُٞ جُرِذ٣س جُٔؼ٤٘س ػ٠ِ إٔ ٣طْ ٓٞجكحز جُلش٣ن ذحُٔطرو٢ ٖٓ ٝجُر

جُٔغط٘ذجش جُٔطِٞذس ك٢ ج٤ُّٞ جُطح٢ُ ُِض٣حسز ػ٘ذ ضؿ٤ٜضٛح، ٝجُو٤حّ ذؿُٞس ٤ٓذج٤ٗس ػ٠ِ جُٔؾشٝػحش ٓكَ جُركع، ذشكوس أقذ 

أػنحء جُلش٣ن جٓط٘غ ٓغإُٝٞ جُرِذ٣س ػٖ ضض٣ٝذ أػنحء جُلش٣ن ذ٘غخ ٖٓ جُٔغط٘ذجش  ٜٓ٘ذع٢ جُرِذ٣س، ئال أٗٚ ػ٘ذ ص٣حسز

جُٔطرو٤س، ٝسكنٞج ئؾشجء جُؿُٞس ج٤ُٔذج٤ٗس، ٝرُي ذطٞؾ٤ٚ ٓرحؽش ٖٓ هِرَ ست٤ظ جُرِذ٣س ٝٓذ٣ش جُٔطحذؼس. ٝػ٘ذ خشٝؼ أػنحء 

ٖٓ ؾ٤ٔغ جالضؿحٛحش ذغ٤حسجش جُرِذ٣س، ٝذؼذ  ، ضر٤ّٖ إٔ ع٤حسز ج٤ُٜثس جُشع٤ٔس ٓكحهس«جُٔٞجهق»جُلش٣ن ئ٠ُ ك٘حء جُٔر٠٘ 

 .ٓكحٝالش ٓطٌشسز جعطٔشش هشجذس جُغحػس، كُطِف جُطش٣ن ُِخشٝؼ

خ ٖٓ  /3 /5ٝجػطرشش ج٤ُٜثس ٛزٙ جُٔٔحسعحش ٖٓ جخأؽ٤حء جُط٢ ضؼ٤ن ػَٔ ج٤ُٜثس ٝٓٔػ٤ِٜح ػٖ أدجء ٜٓحْٜٓ، ٝٓخحُلس جُٔحدز 

ٖٓ ضأد٣س ٜٓحْٜٓ، ٝضض٣ٝذْٛ ذٔح ٣طِرٞٗٚ ٖٓ ٝغحتن ٝأٝسجم ٝٗغخ ٜٓ٘ح، ض٘ظ٤ْ ج٤ُٜثس جُط٢ ض٘ـ ػ٠ِ ض٤ٌٖٔ ٓ٘غٞذ٢ ج٤ُٜثس 

ٝأًذش مشٝسز جُطكو٤ن، ٝجُؼَٔ ػ٠ِ جضخحر ٓح ٣ون٢ ذٚ جُ٘ظحّ ذكن جُٔطظ ذد، ٝئكحدز ذٔح ٣طْ؛ ٤ُطغ٠٘ ُٜح جضخحر ٓح ٣ِضّ. 

 .٤ٖ ذٜحًٔح ًِلص ٓٔػ٤ِٜح ٓؼحٝدز جُؾخٞؿ ٓشز أخشٟ ُِرِذ٣س جُٔؼ٤٘س؛ العطٌٔحٍ جُٜٔٔس جٌُِٔل

 جُرِذ٣س: جالهالع ػ٠ِ جُٔؼحٓالش ال ٣طْ ئال ذؾٌَ ٗظح٢ٓ

أػذش جُرِذ٣س جُٔؼ٤٘س ٓكنًشج ٓلحدٙ قنٞس ؽخق٤ٖ ٣ذػ٤حٕ أٜٗٔح ٣ؼٔالٕ ك٢ ٤ٛثس ٌٓحككس جُلغحد، « ٗضجٛس»سدًّج ػ٠ِ 

ال ٓكنش جعطالّ ٝهحٓح ذأخز ِٓلحش ٝٓؼحٓالش دٕٝ ػِْ جُؾإٕٝ جإلدجس٣س ٝجُٔح٤ُس، ُْٝ ٣وٞٓح ذطغؿ٤َ ٓكنش ص٣حسز ٝ

 .ٓؼٔالش سع٤ٔس

ٝهِرص جُرِذ٣س ٖٓ أ٤ٖٓ ٓ٘طوس ؾحصجٕ جالهالع ٝجُطٞؾ٤ٚ ق٤حٍ ٓخحهرس ٤ٛثس ٌٓحككس جُلغحد، ٝئذالؽ ٓٞظل٤ْٜ ذاػحدز ًحَٓ 

جُِٔلحش جُٔطؼِوس ذحخأٓٞس جُٔح٤ُس جُط٢ ذكٞصضْٜ، ٝإٔ جُرِذ٣س ضخ٢ِ ٓغإ٤ُٝطٜح ػٖ كوذجٕ أٝ ضِق ضِي جُٔؼحٓالش جُٜٔٔس، 

ح ًٔ إٔ جُرِذ٣س ِٓطضٓس ذحخأٗظٔس ٝجُطؼ٤ِٔحش، ٝك٢ قحٍ سؿرس ج٤ُٜثس جالهالع ػ٠ِ جُٔؼحٓالش ًحكس، كإ جُرِذ٣س ال ضٔحٗغ ٖٓ  ػِ

 .ضغ٤ِٜٔح ذؾٌَ ٗظح٢ٓ

ٝك٢ خطحخ آخش خأقذ ٓغإ٢ُٝ جُرِذ٣س جُٔؼ٤٘س أؽحس ك٤ٚ ئ٠ُ أٗٚ قنش ؽخقحٕ ٣ذػ٤حٕ أٜٗٔح ٖٓ ٌٓحككس جُلغحد، ٝهِرح 

رُي ُٜٔح، ٝػ٘ذ هِرْٜ ػ٤ِٔحش أخشٟ هٔص ذاسعحٍ أقذ جُٔٞظل٤ٖ ئ٠ُ ٌٓطد جُٔكلٞظحش جُخحؿ  ػ٤ِٔحش جُق٤حٗس، ٝضْ

ذحُٔح٤ُس، كوحّ جُؾخقحٕ ذحُزٛحخ ٓغ جُٔٞظق ئ٠ُ جٌُٔطد جُٔؿحٝس، ٝهِرح ٖٓ جُٔٞظق جُخشٝؼ ٖٓ جٌُٔطد، ٝهحٓح ذغكد 

٣ٜٕٔٞ ذحُخشٝؼ ػٖ جُِٔق جُز١ ذكٞصضْٜ، ػ٤ِٔس، دٕٝ ػِْ جُٔٞظق، ٝدٕٝ ػِٔ٘ح، ٝػ٘ذ ٓٞجؾٜطْٜ ْٝٛ  62ِٓلحش ُؼذد 

 ضْ ئؿالهٚ ذظشف ٓكٌْ ٖٓ هرِْٜ، ٝسكنٞج جإلكقحـ ػٖ جُؼ٤ِٔحش ٝجُِٔلحش جُط٢ ققِٞج ػ٤ِٜح.
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 ٚشبزكٌٕ انشٕزٖ إلعبدح صٛبغزٓب 77ضحبٚب ادلبدح 
    2018ّ ئذش٣َ 17 - ٛـ1439 ؽؼرحٕ 1 جُػالغحء جُٞهٖجُٔقذس: ؾش٣ذز 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=335264&CategoryID=2 

 

      AM 12:04 17-04-2018جُش٣حك: ذ٘ذس جُطش٢ً 

جُؾٞسٟ جُذًطٞسز ٗٞسز ذ٘ص كشؼ جُٔغحػذ، ػٖ جؾطٔحع ًؾلص ػنٞ ُؿ٘س جُؾإٕٝ جالؾطٔحػ٤س ٝجخأعشز ٝجُؾرحخ ذٔؿِظ 

ؾٜحش سع٤ٔس ٓغ جُِؿ٘س ٢ٛٝ: ٝصجسز جُؼَٔ ٝجُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س، ٝج٤ُٜثس جُؼٔح٤ُس، ٝٓؿِظ جُـشف  3هش٣د ٣ؿٔغ 

ِي ٖٓ ٗظحّ ٝصجسز جُؼَٔ ٝجُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س، هرَ سكؼٜح ُِٔؿِظ ٝئهشجس ض 77جُغؼٞد٣س، ٝرُي ُٔ٘حهؾس ضؼذ٣الش جُٔحدز 

 .جُطؼذ٣الش ذؾٌَ ٜٗحت٢

 قنٞس جُؼحه٤ِٖ

إٔ جُِؿ٘س هِرص ٖٓ ج٤ُٜثس جُؼٔح٤ُس ضشؽ٤ف ػذد ٖٓ جُٔٞجه٤ٖ٘ جُؼحه٤ِٖ « جُٞهٖ»أٝمكص جُٔغحػذ خالٍ قذ٣ػٜح ُـ

ُكنٞس جُِوحء جُٔوشس جخأعرٞع جُوحدّ، ٝئذذجء ٓشت٤حضْٜ ق٤حٍ جُطؼذ٣الش جخأخ٤شز، ٝئمحكس « 77»ٝجُٔطنشس٣ٖ ٖٓ جُٔحدز 

 .ضْٜ ٢ٌُ ضإخز ذؼ٤ٖ جالػطرحس ػ٘ذ جُق٤حؿس جُٜ٘حت٤س ُِٔحدزٓوطشقح

ٝأذحٗص إٔ جُٔؿِظ ٓح صجٍ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ضؼذ٣الش ضِي جُٔحدز ٖٓ ٗظحّ ٝصجسز جُؼَٔ ٝجُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س، ٝإٔ جُطقٞس 

ؿ٤ٔغ ُطوذ٣ٜٔح جُٔرذت٢ ُطؼذ٣َ جُٔحدز ضْ ٝمؼٚ ٖٓ هرَ جُِؿ٘س، ٝعططنف جخأٓٞس ذؾٌَ ؽرٚ ٜٗحت٢ خأخز ٝؾٜحش جُ٘ظش ٖٓ جُ

 .ئ٠ُ جُٔؿِظ

 جُر٤ثس جُؿحرذس

جُط٢ أغ٤ش قُٜٞح جُؼذ٣ذ  77ٝؾٞد أ١ ٓطحُرحش إلُـحء جُٔحدز « جُٞهٖ»٣أض٢ رُي ك٢ ٝهص ٗلص ٓقحدس ذٔؿِظ جُؾٞسٟ ُـ

ٖٓ جُ٘وحؽحش، ٓر٤٘س إٔ عرد ػذّ ئُـحء ٛزٙ جُٔحدز ٛٞ جُشؿرس ك٢ إٔ ضٌٕٞ جُر٤ثس جالعطػٔحس٣س ك٢ جٌُِٔٔس ؾحرذس ٝكوح 

ِٔؼح٤٣ش جُط٘حكغ٤س جُذ٤ُٝس دٕٝ جإلمشجس ذحُطشك٤ٖ خحفس ئرج ضْ جخأخز ك٢ ػ٤ٖ جالػطرحس ٝؾٞد جُؼذ٣ذ ٖٓ جُؾشًحش ُ

 .جُقـ٤شز جُط٢ ال ٣ٌٖٔ ٓطحُرطٜح ذذكغ أًػش ٖٓ جُطؼ٣ٞل

« 214»ًٝؾلص جُٔقحدس إٔ ُؿ٘س جُؾإٕٝ جالؾطٔحػ٤س ٝجخأعشز ٝجُؾرحخ ذٔؿِظ جُؾٞسٟ ضذسط ئمحكس ػ٠ِ جُٔحدز 

، ذؾشه ٝؾٞد 77َ ٖٓ جخطقحؿ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س جُلقَ ك٢ جُخالكحش جُ٘حؽثس ػٖ ٓوذجس جُطؼ٣ٞل جُٔوشس ك٢ جُٔحدز ضؼؿ

قحُس ًحٕ جُطؼ٣ٞل ك٤ٜح ه٤ِال، ذحُٔوحسٗس ذؼذد ع٘ٞجش خذٓس جُؼحَٓ، ئمحكس ئ٠ُ ضؼذ٣َ جعطكوحم جُؼحَٓ جُٔطنشس ٖٓ ئٜٗحء 

٣ٞٓح ٝجُٔؼٍٔٞ ذٚ ك٢ جُ٘ظحّ  15أؽٜش ذذال ٖٓ  5س، ٝذكذ أهق٠ جُؼوذ ٤ٌُٕٞ أؾش ؽٜش ػٖ ًَ ع٘س ٖٓ ع٘ٞجش جُخذٓ

 .جُكح٢ُ

 ٖٓ ٗظحّ جُؼَٔ 77جُٔحدز 

 ٣كن ُِؼحَٓ أخز ضؼ٣ٞل ك٢ قحٍ أ٢ُٜٗ ػوذٙ خأعرحخ ؿ٤ش ٓؾشٝػس    

 ٣ٞٓحً ٝرُي ػٖ ًَ ع٘س ٖٓ ع٘ٞجش خذٓطٚ ٣15غطكن جُؼحَٓ أؾش     

 ٣غطكن جُؼحَٓ أؾش جُٔذز جُٔطرو٤س ٖٓ جُؼوذ    

 أذشص جُٔالقظحش ػ٠ِ جُٔحدز

 .جُطغ٤َٜ ػ٠ِ أفكحخ جخأػٔحٍ ك٢ كقَ جُؼح٤ِٖٓ 01

 .ٝؾٞد جٗك٤حص ُؿٜحش جُؼَٔ ػ٠ِ قغحخ جُؼحَٓ 02

 جػطرحس جُطؼ٣ٞل ؿ٤ش ٓؿٍض ُِؼحَٓ. 03

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=335264&CategoryID=2
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اخلٕف ظجت انزعرت عهٗ انعُف األظس٘ ٔاحلًبٚخ حتزبج 
 نمٕاَني ٔعمٕثبد

    2018ّ ئذش٣َ 17 - ٛـ1439ؼرحٕ ؽ 1 جُٞهٖ جُػالغحءجُٔقذس: ؾش٣ذز 
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=335246&CategoryID=3 

 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=335246&CategoryID=

3 
 

 

 

ادلًهكخ" رفٕش ثعضٕٚخ األيى ادلزحدح نهًعبٔاح ثني اجلُعني "
 ٔمتكني ادلسأح

د دعى حكٕيخ خبدو احلسيني ٔرعصٚص يشبزكزٓب يف شىت 
ّ
 اجملبالدجيع

    2018ّ ئذش٣َ 17 - ٛـ1439ؽؼرحٕ  1 جُٞهٖ جُػالغحءجُٔقذس: ؾش٣ذز 
https://sabq.org/34Yqjt 

 

 جُش٣حك  -خحُذ ػ٢ِ 

، خالٍ 2021ئ٠ُ  2019ُِلطشز ٖٓ  (UN Women) ذؼن٣ٞس جُٔؿِظ جُط٘ل٤ز١ ُألْٓ جُٔطكذز ُِٔشأزكحصش جٌُِٔٔس 

 .جالٗطخحذحش جُط٢ ؾشش ك٢ جُٔؿِظ جالهطقحد١ ٝجالؾطٔحػ٢ ك٢ ٓوش جخأْٓ جُٔطكذز

٢ جُٔؿِظ ٝأػِٖ هرَ رُي جُٞكذ جُغؼٞد١ جُذجتْ ُذٟ جخأْٓ جُٔطكذز ك٢ ٣ٞ٤ٗٞسى، أٗٚ ضْ جٗطخحخ جٌُِٔٔس ًؼنٞ ؾذ٣ذ ك

 .جُط٘ل٤ز١ ٤ُٜثس جخأْٓ جُٔطكذز ُِٔغحٝجز ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ٝض٤ٌٖٔ جُٔشأز

ٝهحٍ جُٞكذ جُذجتْ ػرش قغحذٚ جُشع٢ٔ ػ٠ِ "ض٣ٞطش": "ضططِغ جٌُِٔٔس ُِؼَٔ ؾ٘رحً ئ٠ُ ؾ٘د ٓغ صٓالت٘ح جخأػنحء؛ جذطذجًء ٖٓ 

 ."٣2019٘ح٣ش 

ُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي عِٔحٕ ذٖ ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد ٝعٔٞ ٝأًذ جُر٤حٕ إٔ ٛزج جُلٞص ٣ؿّغذ جٛطٔحّ ٝدػْ قٌٞٓس خحدّ ج

 .ُِٔشأز، ٝضؼض٣ض ٓؾحسًطٜح ك٢ ؽط٠ جُٔؿحالش ٝػ٠ِ جخأفؼذز ًحكس -قلظٜٔح هللا-٢ُٝ ػٜذٙ جخأ٤ٖٓ 

 .ٝضُؼَذ ٤ٛثس جخأْٓ جُٔطكذز ُِٔشأز، ٤ٛثس ٓ٘ظٔس جخأْٓ جُٔطكذز جُٔؼ٤٘س ذحُٔغحٝجز ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ٝض٤ٌٖٔ جُٔشأز

؛ ك٢ خطٞز ضحس٣خ٤س ُِذٍٝ جخأػنحء ك٢ 2010جخأْٓ جُٔطكذز ُِٔشأز، ذٔٞؾد هشجس جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك٢ ٤ُٞ٣ٞ  ٝهذ أٗؾثص

 .جخأْٓ جُٔطكذز؛ ُطٌٕٞ ٤ٛثس ؾحٓؼس ك٢ جخأْٓ جُٔطكذز ُِٔغحٝجز ذ٤ٖ جُؿ٘غ٤ٖ ٝض٤ٌٖٔ جُٔشأز

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=335246&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=335246&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=335246&CategoryID=3
https://sabq.org/34Yqjt
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 دٔائس خبصخ نمضبٚب انفعبد
    2018ّ ئذش٣َ 17 - ٛـ1439 ؽؼرحٕ 1 جُػالغحء جُك٤حزجُٔقذس: ؾش٣ذز 

Ghasmi/28865100-El-http://www.alhayat.com/Opinion/Ali 

 

 عهٙ انمبمسٙ 
ُٔخؿَ ُألخرحس ُذ٣٘ح أصٓس فش٣كس ٓغ ضذجٍٝ جُخرش، ٛزٙ جخأصٓس ٓض٣ؽ ٓح ذ٤ٖ جُؿَٜ ٝجٗؼذجّ جُٔغإ٤ُٝس ٝجُلشجؽ، ضٔش٣شٗح ج

ٝجُٔؼِٞٓحش جُٔنِِس ٝجُشٝجذو جُٔخؿِس ٣ؾشـ ٤ًق إٔ جُطالػد ذؼوُٞ٘ح ال ٣ٌِق ؽ٤ثح ػذج ذنؼس أعطش ٓرٜشز ٝه٤َِ ٖٓ 

جٌُزخ جُٔنحف ذؼ٘ح٣س، ٤ٌُٕٞ فحُكح ُِطٔش٣ش ٖٓ هرَ ٥خش، ال ٣لٌش أقذٗح ُٝٞ ذنغ غٞجٕ، هرَ ف٘حػس جُرحُٞٗحش 

ٛح ٝجُٔكقِس جُخطح٤ٓس ٖٓ ٛزج جُغرحم جُٔ٘ط٢ٜ ئ٠ُ ٓؿطٔغ ٣غؼ٠ ذحإلؽحػس ػ٠ِ ًطلٚ ُٝٞ جُخرش٣س، ك٢ جُلحتذز ٜٓ٘ح ٝٓح ضأغ٤ش

 .ًحٕ ك٤ٜح قطلٚ

ًػ٤ش ٖٓ جُطك٤ِالش ٝجُطٞهؼحش ٝجخأخرحس ٗٔشسٛح ٤ٓٞ٣ح ذٔح ٛٞ أهشخ ُِكٔن ٝأػ٠ِ ٖٓ جخأُْ، ؽٜٞز ًر٤شز ذ٤ٖ أسٝجق٘ح 

٣وغ ذ٤ٖ أ٣ذ٣٘ح ٖٓ جخأًحر٣د جُٔضسٝػس ذؼٔن ُٜٝذف ٓح، ٝال  ُِ٘وَ ٝجُوـ ٝجُ٘ؾش ٝجُطخ٣ٞق ٝذع جُوِن، ال ضذه٤ن ػ٠ِ ٓح

ضـ٤ِد ُِطؿحَٛ ٝسًٖ ٝئٓحضس جُرحهَ ٓرٌشجً، ٝال ٤ٗس ُِقٔص ق٤ٖ ٣ٌٕٞ مشٝسز ٝٓطِرح ك٢ ٝهص ٓالتْ ُ٘غؽ جُكٌح٣حش 

ػ٢، ٤ُٝغأٍ ٝجُخ٤رحش ٝجُٔخحٝف ٝجُغطٞس جُِٔـٔس. ٤ُكغد ًَ ٓ٘ح ئعٜحٓحضٚ ك٢ ٛزج جُنؿ٤ؽ جُؾؼر٢ ٝجُطغط٤ف جُؼحّ ُِٞ

ٗلغٚ: ُٔحرج ًحٕ ٓغٜٔح ك٤ٚ؟ ٝخأؾَ ٖٓ؟ ٓح غٔحس إٔ ٣ٞصع جُٔ٘طؿحش جُشد٣ثس ٣ٝؼِرٜح ك٢ ؿطحء ٖٓ جٌٗغحس؟ ُٔحرج ٗغ٢ء 

جُطؼحه٢ ٓغ جُكشجى جُؼحّ ٝٗؿ٤ذ جُطلحػَ ٓغ جُكشجى جُخحتد؟ سؿرط٘ح ك٢ جُط٣َٜٞ ٝجُغرحم ٗكٞ جُٔؿٍٜٞ ٓشضلؼس، ٌُْٝ إٔ 

أقذْٛ ٣شعَ ٗقٞفح د٤٘٣س ػٖ أخطحس جُلطٖ، ٝإٔ جُٔإٖٓ ُِٔإٖٓ ًحُر٤٘حٕ، ٝجُػرحش ك٢  ضطخ٤ِٞج ض٘حهنح أًرش ٖٓ ٛزج:

جخأصٓحش، ٝػ٠ِ ٛزج جُ٘غن، ٝضؿذٙ ك٢ أٝهحش أخشٟ أٍٝ جُٔؾحس٤ًٖ ك٢ ٓغشق٤حش جإلؽحػحش ٝٓغِغالش جٌُزخ عش٣غ 

 .جُطكن٤ش، ٝذحعطخذجّ أهَ ػذد ٖٓ أفحذغ ج٤ُذ جُٞجقذز

٣قٌِْ، جمكٌٞج ًػ٤شج هرَ إٔ ضطأُٔٞج، ٝضأِٓٞج ٤ًق إٔ جُشؿرس ضؿش١ ك٢ ػوٍٞ ذؼل  ضحذؼٞج ٖٓ قٌُْٞ، دهوٞج ك٢ ٓح

فك٤ف، »جُرغطحء ُِكنٞس ذٔػحذس ٓخرش٣ٖ أٝ قحمش٣ٖ ك٢ جُكذظ، ْٝٛ ػحؾضٕٝ ػٖ جُطلش٣ن ذ٤ٖ جٌُِٔحش جُؾ٤ٜشز 

أؾ٤ؽ ُِلطٖ، ٝال ٣ذٝس ، ٣ط٘حع٠ ٛإالء أْٜٗ ؽشًحء ك٢ ٓح ٣كذظ ٖٓ ضش٣ٝؽ ٌُِزخ ٝض«خطأ، محس، ٗحكغ، ٓإؾؽ، ٓطٔثٖ

ك٢ ذحُْٜ ًْٜٞٗ ًٝالء ذح٤ُ٘حذس ٝذحُـرحء ُٖٔ ٣طرخ ٛزٙ جُغّٔٞ ٝجُخذع ػ٠ِ هرن ذحسد، غوس ٓ٘ٚ ذأٗٚ ٓطٞجكش ك٢ جُغٞم 

جالؾطٔحػ٤س ٖٓ ٜٓٔطٚ جُطٞص٣غ ٝجُط٤ِٔغ ٝجُطرشع جُذجتْ ذؼوِٚ ق٤٘ٔح ُْ ٣ؿذ ؽ٤ثح ٓ٘حعرح ٝالتوح ٣لؼِٚ عٟٞ جُٔن٢ ك٢ كط٘س 

، ضؼِٜٔح جُقـحس ذٞفلٜح ك٘ح ضؾ٤ِ٤ٌح، «جُوـ ٝجُِقن»ٝجالٗـٔحط ك٢ ُؼرس ٓضػؿس س٤ًٌس كحمكس جعٜٔح « ؾحس جٌُطحذس»

 .ٝجعطٞػرٜح جٌُرحس كؼال ضؾ٤ٌ٤ٌح ضكش٣ن٤ح عخ٤لح
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 !إَعبغ اجملبنط انجهدٚخ أٔ إعالٌ يٕرٓب

    2018ّ ئذش٣َ 17 - ٛـ1439 ؽؼرحٕ 1 جُػالغحء جُٔذ٣٘سجُٔقذس: ؾش٣ذز 
madina.com/article/569908-http://www.al 

 

 عجداهلل اجلًٛهٙ
هَحش ضٞجؾٚ  * ّٞ َؼ ُٓ ٜٓ٘ح: ٓكذٝد٣س فالق٤حضٜح، ٝمرحذ٤س ػالهطٜح ذحُؿٜحص جُط٘ل٤ز١ ك٢ جخأٓحٗحش « جُٔؿحُظ جُرِذ٣س»ٛ٘حى 

٣ش جُذٝس٣س ُذسجعطٜح ُٔؼشكس ٌٓحٖٓ جُوقٞس، ٝٝمغ جُكٍِٞ ٝجُرِذ٣حش، جُط٢ ذؼنٜح ٣شكل ضض٣ٝذ جُٔؿحُظ ذحُطوحس

 !ُٔؼحُؿطٜح

ؼَٞهحش جُط٢ ضٜذد  * ُٔ ََٛؾحَؽس ػالهطٜح ذحُٔؿطٔغ، ٝكوذجٜٗح « جُٔؿحُظ جُرِذ٣س»أ٣نحً ٖٓ جُ مؼق جُؿٜحص جإلدجس١ ك٤ٜح، ٝ

ح، ٝػذّ ًلحءز هحتلس ْٜٓ٘، ُِؾشجًحش جُ٘حؾكس ٝجُلحػِس ٓغ ذ٤ٞش جُخرشز ًحُؿحٓؼحش، ٣ُنحف ُزُي ص٣حدز ػذد أػنحتٜ

 !!ٝػذّ ضلشؿْٜ ُِؼَٔ

هَحش خشؾص ذٜح ٝسؽس ػَٔ ٗلزٛح جُٔؿِظ جُرِذ١ ك٢ جخأقغحء جخأعرٞع جُٔحم٢ ذٔؾحسًس خٔغ٤ٖ ؽخق٤س  * ِ ّٞ ؼَـ ُٔ ضِي جُ

 .(ٖٓ ٓخطِق أه٤حف جُٔؿطٔغ جخأقغحت٢، ٝٗوِص ضلحف٤ِٜح )فك٤لس جُٞهٖ

دسز، ٝػ٠ِ ؽلحك٤س ٝٓقذجه٤س ٓ٘حهََؾحضِٜح، ٝضٞف٤حضٜح، جُط٢ أذشصش ذٞمٞـ كؾٌشجً ُــ)ذِذ١ جخأقغحء( ػ٠ِ ضِي جُٔرح *

، ٝجُط٢ أسجٛح ٓغطٔشز ٓ٘ز جٗطالهطٜح، ٝقط٠ ٣ٞٓ٘ح ٛـزج؛ سؿْ ٓح ه٤َ ػٖ «جُٔؿحُظ جُرِذ٣س»جُطكذ٣حش جُط٢ ضؼطشك هش٣ن 

 !ئػحدز جُ٘ظش ك٢ أٗظٔطٜح

الش، ٝجُز١ ٖٓ ػ٘ح٣ٝ٘ٚ جالهطقحد٣س جُرحسصز ٝجُقحدهس )ًلحءز ٝٛ٘ح جُِكـَشجى جُلحػَ جُز١ ضؼ٤ؾٚ ذالدٗح ك٢ ؽط٠ جُٔؿح *

جإلٗلحم، ٝضشؽ٤ذ جُٔقشٝكحش(، ٝمؼق أدجء جُٔؿحُظ جُرِذ٣س جُز١ ٣ِٔغٚ جُٔٞجهٕ٘ٞ، ٣ٝؼِ٘ٚ ذؼل أػنحتٜح أسجٛٔح 

ِٖ ال غحَُع ُٜٔح، أقذٛٔح: ئٗؼحػ ضٌِْ جُٔؿحُظ ُ طَغش١َ ك٢ ؽشج٤٣ٜ٘ح ٣نؼحٕ ٝصجسز جُؾإٕٝ جُرِذ٣س ٝجُوَش٣ّٝس أٓحّ خ٤َحَس٣ْ

جَُك٤حز؛ ٝرُي ذطلؼ٤َ دٝسٛح ٝسعحُطٜح؛ ُطٌٕٞ ٓقحدس ضؾش٣غ ٝٓشجهرس قحصٓس ُألٓحٗحش ٝجُرِذ٣حش؛ ٝٛزج ُٖ ٣طأض٠ّ ئال 

 ً  .ذحعطوال٤ُطٜح ٝضط٣ٞشٛح ٝضٞع٤غ دجتشز فالق٤حضٜح، ٝٝفٍٞ جٌُلحءجش ُشتحعطٜح ٝػن٣ٞطٜح، ٝدػٜٔح ئدجس٣حً ٝٓح٤ُح

ح جُِخ٤َحس جُػح٢ٗ:  ّٓ كاُـحء )جُٔؿحُظ جُرِذ٣س(، ٝئػالٕ ٓٞضٜح، ٝضٞك٤ش ٓح ٣ُقشف ػ٤ِٜح، ٝضٞؾ٤ٜٚ ُٔؾشٝػحش ٝذشجٓؽ * أ

 ضخذّ جُٞهٖ ٝجُٔٞجهٖ؛ كأ١ُّ جُخ٤َحَس٣ْٖ عططر٘حٙ ٝصجسز جُؾإٕٝ جُرِذ٣س ٝجُوَش٣ّٝس؟! ٗكٖ ذحالٗطظحس.!
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