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 تسى اهلل انرحًٍ انرحُى
 يعانٍ انسُذ / يحًذ انغازٌ 

 وزَر انعًم وانتشغُم وانضًاٌ االجتًاعٍ
 تانجًهىرَح انجسائرَح انذًَقراطُح انشعثُح 

 انخثراء األجالءانسادج 
 انثهذاٌ انعرتُح ج يًثهىانسُذاخ وانساد

 انكراوانحضىرانخثراءو انسُذاخ وانسادج
 انسالو عهُكى ورحًح اهلل وتركاته ،،

فييٟ بٌايب٠ييد أٚ  أْ ألييزل لييٓ بٌقييىز ٚبٌلمييي٠ز ٌّمييدٌٟ بٌظيي١يي ِسّييي بٌ ييدسٞ ٚس٠ييز بٌمّييً    
بٌي٠ّمزبؼ١د بٌقما١د ِٚظدلي٠ٗ فيٟ بٌيٛسبر    ٚبٌلق ١ً ٚبٌعّدْ بالخلّدلٟ بدٌدّٙٛر٠د بٌدشبئز٠د 

ّٛٚز  لٍٝ زظٓ بٌلمدْٚ بٌّّٛل ِٚيٓ الي ي ِمد١ٌيٗ     ِدت بٌٕددذ أللّدي ٘ذب بٌٕقيدغ بٌٙيدَ    تٛف١ز ِم
بٌقيىز ٚبٌلمييي٠ز  ٌييٝ بٌسىِٛييد بٌدشبئز٠ييد لٍييٝ  لّٙييد بٌّلٛببييً ٌٍمّييً بٌمزبييٟ بٌّقييلزن ٚبٛخييٗ  

ّّدي فٟ بٌٛؼٓ بٌمزبٟالدص ِٕفّد بٌمًّ بٌمزب١د ٚتسم١ك أ٘يبفٙد بٌٕا١  ٍد ٌصدٌر لعد٠د بٌمًّ ٚبٌم
 ٚبٌقىز ِٛبٛي  ٌٝ أؼزبف بإلٔلدج بٌث ثد   ،

ألّدي ٘ذٖ  ٌٍّقدرود فٟب بىُ خ١ّمًد لٍٝ أرض بٌدشبئز أرض بٌىزَ أرّزوّد ٠ظمئٟ أْ 
ّْ بٌدشبئز بٌقم١مد بٌٕيٚ   ٙ  دغ١ّٕبٍي تأو١يب لٍٝ أ ٔدسي  فيٟ    ز١ي  الز بلديدرل بٌلقي ١ً    دٚتشبقيادب
ٌٚمييً ٘ييذٖ بٌلدزبييد ٚتدييدرل لزب١ييد فييٟ لقييز٠د ٚبزييي   بصييفد ٍِسٛـييدِميييالت بٌاؽدٌييد  تخف١يي 
  ِٓ بٌّف١ي بٌلمزف ل١ٍٙد ٚتم١ّّٙد ٌ طلفد   ِٕٙدأالزٞ 
ٌّْي١ٔد بٌا١دٔدت بٌسي٠ثد بٌّلٛفز   ّْ  بٌّٕؽمد بٌمزب١د تاميٝ تسيلفؿ بيألٍٝ ِمييالت      تق١ز  ٌٝ أ

ٚخيٛ   ، ج زي٠ثٟ بٌلخّزٚٚبٛخٗ الدص بؽدٌد بٌقادل بٌاؽدٌد بدٌّمدرٔد ِك بدلٟ بٌّٕدؼك فٟ بٌمدٌُ 
% زد١ٌيًد أٞ ٚخيٛ    71 ٌٍاؽدٌيد  تددٚس بٌّميي بٌمدَلي ١ٍِْٛ لدًِ لدؼً لٓ بٌمًّ ٚ 71زٛبٌٟ 

 ١ٍِْٛ لدؼً لٓ بٌمًّ  02ِد ٠ش٠ي لٓ 
ً بٌقادل بٌمزبٟ الّض بٌظىدْ ٚربك بٌمٜٛ بٌمدٍِد ٌىٓ ِقى ت بٌلق ١ً تش ب  بمٛبد ٠ّّثٚ

ٚتمم١يييًب بيي١ٓ ٘ييذٖ بٌفبييد الرتادؼٙييد بّٕفِٛييد بٌلمٍيي١ُ ٚبٌلييير٠ب ِٚظييل٠ٛدت بألخييٛر ٚبٌمماييدت     
بالخلّدل١د ٚغ١ز ذٌيه  ذ ٠صيً زديُ بٌّلمؽٍي١ٓ ِيٓ فبيد بٌقيادل  ٌيٝ زيٛبٌٟ ٔصي   خّيدٌٟ            

ْ ِميييالت بٌاؽدٌييد بيي١ٓ بإلٔييدن ألٍييٝ ِٕٙييد بيي١ٓ بٌييذوٛر ز١يي  تدييدٚس  بٌمييدؼ١ٍٓ لييٓ بٌمّييً ٚأ
 %  02بٌّميي بٌمدَ ٌٍاؽدٌد بدٌٕظاد ٌٍقادل 

   ظ ٛؼدت ٔذوز ِٕٙد ِد ٠ٍٟ :لّي ٚبدٌٕفز  ٌٝ أطٛبق بٌمًّ بٌمزب١د ٔدي أّٔٙد تمدٟٔ
 برتفدق ِميالت بٌّٕٛ بٌظىدٟٔ ٚتشب٠ي زدُ بٌيبال١ٍٓ بٌدي  ٌظٛق بٌمًّ ط٠ًٕٛد   -
د   زدييُ بٌييي٠ْٛ ٚاليييِدتٙد ٚتٕف١ييذ بييزبِح  بيي ذ بللصييد ٞ ٚ لييد   ب١ٌٙىٍييد ٌيييلُ بللصييد   س٠يي -

  بٌظٛق ٚالفط بٌي٠ٓ بٌمدَ 
 تادؼئ بٌّٕٛ بالللصد ٞ ٚتزبخك بالطلثّدربت   -
 بٌمدٌّٟظم  ِظلٜٛ بإلٔلدخ١د ِٚسيٚ ٠د بٌميربت بٌلٕدفظ١د ٌٍّٕلددت بٌمزب١د لٍٝ بٌّظلٜٛ  -

  
ك بٌفدييٛ  بيي١ٓ  ١ؼئ أٚ غ١ييدل بإلبيي زدت بٌٙد فييد  ٌييٝ تعيي١  ظييم  بٌلخؽيي١ػ بٌلزبييٛٞ ٚتاييد  -

 ِخزخدت بٌلم١ٍُ ٚبٌلير٠ب بٌلمٕٟ ٚبٌّٕٟٙ ٚبزل١دخدت طٛق بٌمًّ  
تزبخك ٍِسٛؾ فٟ ززو١د تٕمً بأل٠يٞ بٌمدٍِد بٌمزب١د ب١ٓ بٌاٍيبْ بٌمزب١د ٚبٌلٟ طدّ٘  ٌممٛ   -

بدإلظيدفد  ٌيٝ بٌٙديز  بٌمدئيي      ِٓ بٌشِٓ فٟ تخف١  ألادء بإللدٌد ٚبٌاؽدٌد فٟ بٍيبْ بإلرطدي 
ِٓ أٚرٚبد ٔل١دد تٛطمدت بالتسد  بألٚرٚبٟ ٌصدٌر لّدٌد ِيٓ أٚرٚبيد بٌقيزل١د بٛخيٗ اليدص      

 لٍٝ زظدل بٌمّدٌد بٌمزب١د بٌّٙدخز   
 انسُذاخ وانسادج ...  

ّّ ِّْ  بٌذٞ ٠ّّثً بٌثزٚ  بٌسم١م١د ٌٍاٍيبْ بٌمزب١يد  بال٘لّدَ بمعد٠د بٌقادل بٌمزبٟ د ال شه ف١ٗ أ
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بإييدء ِدلّمييدت بٌ ييي بٌظيي١ٍّد بٌّمدفييد  ِييٓ بٌّقييدوً   ب٘لّدِٕييد٘ييٛ بّثدبييد بٌيالٌييد ٚبٌلما١ييزلٓ ِيييٜ 
ِيُ بٌّلسيي  ٚخ١ّيك    ألٚبٌّخدؼز ٚبالٔسزبفدت ٚبٌظٍٛو١دت ٚبٌمٍيً بالخلّدل١يد ٚ ْ  لي ْ بألٌف١يد ٌ    

ّْ أّوي  د ٚبٌي١ٌٚد بٌلٟ تٕدٌٚ  لعيد٠د بٌقيادل  ١بٌٍّلم١دت بٌمزب ليٛ    ْٛ ِصيير ٍي بٌقيادل ٠ّثّ  يت لٍيٝ أ
ٓ بٌقييادل ظييٌٚيي١ض لابييًد لٍييٝ بٌّدلّمييدت فييٟ زدٌييد بالطييلفد   ِييٓ بٌدٛبٔييب ٚبٌصييفدت ب١ٌّّييش  ٌ     

ٚت١ّٕيد  بٌّظيلّز  ٚبإلبيبل١يد بٌىدِٕيد في١ُٙ ٚذٌيه ِيٓ الي ي بٌلأ١٘يً ٚبٌليير٠ب         ٚبٌؽدلدت بالبلىدر٠د 
 ٘ ّد فيٟ تسم١يك   بٌّٙدربت ٚبٌميربت لٍٝ بٌلى١  ِك أٞ خي٠ي بىفدء  ٚفدل١ٍد ٚس٠د   فزبُٙ ٌٍّظيد

 أ٘يبف بٌل١ّٕد بٌّظليبِد  
 

زت بٌقمٛل بٌمزب١د لِّٛيًد ِيٓ ز١ي  س٠يد   بٌيٛلٟ ٚبرتفيدق ِظيلٜٛ بٌلمٍي١ُ الي ي          ٌمي ت ١ّ
ٓ بٌممٛ  بألال١ز  ٚأْ بٌقز٠سد بٌىا١ز  ِٓ بٌقادل لي ٔدٌ  ليرًب ِٓ بٌلم١ٍُ أوثز  بألخ١يدي بٌظيدبمد    ِي

 ٌيٝ   لد تٌىُٕٙ ٔدٌٛب فزبًد ألً فٟ بٌمًّ ٚبٌسزِدْ ِٓ بٌّقدرود بٌظ١دط١د ٟٚ٘ ِٓ بٌيٚبفك بٌلٟ 
 بي زدت خذر٠يد لايً فيٛبت بألٚبْ      ٠ديب  خيزبء  ِيٓ ٘يذب بٌّٕؽٍيك    ٚزيٚن ت ١١زبت فٟ بٌّٕؽمد 

بٌش١ِٕييد بٌيل١مييد  بٌلسيي٠دت بٌمصييا١د الي ي ٘ييذٖ بٌفليز     ِييٓبٌّٕؽمييد بٌمزب١يد تٛبخييٗ خٍّيد    بياس  أف
ٚبٌلٟ وقف  لٕٙد بٌلؽٛربت بٌلٟ ٠م١قٙد خشء وا١ز ِيٓ بٌيٛؼٓ بٌمزبيٟ ، ٚبٌليٟ أبياس  تظيّٝ       

 بدٌزب١ك بٌمزبٟ  
 انسادج انحضىر ..

ّٛربت بٌم١ٍّييد ٚبٌلىٌٕٛٛخ١ييد ٚبٌلم١ٕييد ٚبٔفلييدذ بالللصييد    فييٟ ظييٛء بٌّل ١ّييزبت بٌي١ٌٚييد ٚبٌلؽيي
ّْ بٌّٛبر  بٌاقز٠د أباس  تّّثً ثدٌ  بٌّيٛبر   ٚتشب٠ي شّي  بٌّٕدفظد تزّطخ ٚثا  بللمد  ب ٌادزث١ٓ بأ
 بالطلزبت١د١د فٟ بٌمدٌُ بمي بٌ ذبء ٚبٌؽدلد 

ٚبدت  بٌّيٛبر  بٌاقيز٠د تّّثيً بٌّييالً بألطدطيٟ ٌ ٔخيزبغ بفدل١ٍيد فيٟ بالللصيد  بٌّصيزفٟ           
ٛ   بٌذٞ ٠مَٛ لٍيٝ بولظيدل بٌّميدرف ٚبالبلىيدربت ٚبالبييبلدت ٚبٌلدي٠يي       ـ١فٙيد  بيٛت١ز  ِلظيدرلد ٚت

ٚس٠يد   بٌميير  بٌلٕدفظي١د ٌٍمؽدليدت بإلٔلدخ١يد       بٌلٛـ١  بألِثً فٟ ِظدربت بإلٔلدج ٚأشىدي بٌٕقيدغ 
ًّ بٌّزتاد بألٌٚٝ ٌم١دص بٌلمّيَ ب١ٓ بٌقمٛل ٚبٌاٍيبْ فٟ بٌمدٌُ   ٟٚ٘ لٛبًِ أباس  تسل

ُّ تأّويت زدخد خ١ّك بٌاٍيبْ  ٌٝ  لد   تأ١ً٘ ِٕفِٛد ت١ّٕيد بٌّيٛبر  بٌاقيز٠د     ٌعيّدْ  ِٚٓ ث
ّْ بٌلٛخٙدت بٌدي٠ي  ٌم١دص بٌّٕٛ ٌُ تمي تملصيز فميػ    بطلّزبر٠د بالطلددبد ٌّلؽٍّادت بٌمصز ز١  أ

 لٍٝ رأص بٌّدي بٌّد ٞ ٚبٌؽا١مٟ بً ٚبٕظاد وا١ز  لٍٝ رأص بٌّدي بٌاقزٞ 
بذٌ  خٙٛ  وا١ز  ال ي بٌظٕٛبت بٌّدظ١د إل٠دد  فزص لًّ خي٠ي  فٟ بٌّٕؽمد بٌمزب١د ٌمي 

ُّ فيزص   ٍّْاٙد بيزبِح ِف١يي  غ١يز أ   غبٌمي٠ي ِٓ بٌازبِح بٌّٛخٙد ٌلق ١ً بٌقادل ٟٚ٘ فٟ أتٕف١ذ  ٚت
بٌمًّ بٌّظلسيثد ٌُ تىٓ بدٌمير بٌىدفٟ الطل١مدل بٌيبال١ٍٓ بٌدي  ٌظٛق بٌمًّ طي٠ٕٛد ٚأغٍيب فيزص    

ّ ُ ز١  ال ٚخٛ  ٌسّد٠د بخلّدل١د أٚ غ١ز بٌّّٕففٟ بٌمؽدق  تبٌمًّ ٚخي  ظيدفد  خلّيدلٟ  دْ بٌعي
ًّ  بٌّلي١ّٔد ٚف بٌمًّـز  ٌٝ فيٟ تعيدفز بٌدٙيٛ  ٚتمش٠يش بٌلميدْٚ بٌمزبيٟ فيٟ ِديدالت          ٠ٚامٝ بٌسي

ّْ بٌد١ّيك  ْٚ بطيلثٕدء ٚبٔمىدطيدتٙد بٌظيٍا١د ليي       بٌّظأٌد تّّض بٌلق ١ً ِٚىدفسد بٌفمز ٚبٌاؽدٌد ذٌه أ
ٓ بٌمزبٟ ً تٙي٠يًب ٌألِٓ ٚبالطلمزبر ٚبٌظٍُ بالخلّدلٟ فٟ بٌٛؼد ٌلقّى١تلخؽٝ زيٚ  بٌاٍيبْ بٌمزب

  
 انسُذاخ وانسادج ..  

 بٌل١ّٕييدلٍييٝ لعييد٠د  بٌاؽدٌييدز  ٌييٝ ِخييدؼز تٕاٙيي  ِٕفّييد بٌمّييً بٌمزب١ييد فييٟ ٚليي  ِاّىيي ٌمييي
تعيي١ّٓ الؽؽلٙييد بٌظي٠ٕٛد ٚبزبِدٙييد ٚأٔقييؽلٙد ِقيدر٠ك تلمٍييك بدٌلقيي ١ً   ٔسيٛ   ٘ييدلزويشت خٙٛ  ف،

ِىدفسد بٌفمز ٚت١ّٕد بٌلقي ١ً ٚتيٛف١ز ز١يد   ٔظيد١ٔد وز٠ّيد ٌٍقيمٛل       ٚت١ّٕد بٌّٛبر  بٌاقز٠د بٙيف 
  بٌمزب١د 
 

ِييٓ رفيك بٌمعييد٠د بٌّلمٍميد بدٌلقيي ١ً ٚبٌاؽدٌيد  ٌييٝ ألٍييٝ    ِٕفّيد بٌمّييً بٌمزب١يد    تّىٕيي ٚليي  
ِصييير التخييدذ بٌمييزبر لٍييٝ بٌّظييلٛٞ بٌمزبييٟ ٚزصييٍ  لٍييٝ لييزبر بٌمّييد بالللصييد ٠د ٚبٌل٠ّٕٛييد      
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ِٓ بٌاؽدٌد ٚبٌظيلد   ( ٌٍازٔدِح بٌمزبٟ ٌيلُ بٌلق ١ً ٚبٌسّي 0222بٌى٠ٛ  ي ٚبالخلّدل١د بألٌٚٝ ) 
ٚبٛخٗ الدص بٌّقزٚق بٌز٠يد ٞ بٌّّٛخيٗ أطدطيد ٌلأ١٘يً ٚ ليُ بٌّايد ر٠ٓ ِيٓ        ِقدر٠ك بٌّٕاثمد لٕٗ 

 بٌقادل بٌمزبٟ  
ِٓ لايً ِدّٛليد ِيٓ بٌخايزبء       بٌّمّيي ِٓ بٌّسدٚر ٚأٚربق بٌمًّ تلٕدٚي ٔيٚتٕد ٘ذٖ بٌمي٠ٚ

بٌمزل بٌّلخصص١ٓ ٌيربطلٙد ِٕٚدلقلٙد ٌٍٛبٛي  ٌٝ بمط بإلخدبدت بٌلٟ ٔسيٓ فيٟ أشيي بٌسدخيد     
بٌصييي ١ز   بٌّٕقييي تبٌمزبيييٟ م ِٚيييد  ٚر  ١ٌٙييد ِثيييً و١ييي  ٘يييٛ زييدي بٌل١ّٕيييد بٌاقيييز٠د فيييٟ لدٌّٕييد    

رشد  ٚبٌلٛخ١ٗ بٌّٕٟٙ ً  ِٓ بٌمؽدق بٌخدص ٚبالٚبٌّلٛطؽد فٟ تخف١  أسِد بٌاؽدٌد م ِٚد  ٚر ُو
  ً بالللصد  بٌسي٠  ِصير أًِ ٌٍقادل م ِٓ ٘ذٖ بٌّقىٍدم ًٚ٘ ٠ّّث فٟ بٌسّي

 

 سُذاتٍ وسادتٍ
ٌٕيييٚتىُ وييً بٌلٛف١ييك ٌىّٛ بٌىييز٠ُ ٚأتّٕييٝر شييىزٞ ٚتمييي٠زٞ ٌسىِٛييد بٌدشبئييز ٚشييماٙد أوييّز
ت١ّٕيد رٚذ بٌّايد ر    بٌخزٚج بلٛب١دت ٚبللزبزدت ل١ٍّد لدبٍد ٌٍلٕف١ذ تظدلي ٚتظُٙ فيٟ  ٚبٌٕددذ ٚ

 فٟ شادبٕد بٌمزبٟ ٚ  ِدخٗ فٟ طٛق بٌمًّ  
 وانسالو عهُكى ورحًح اهلل وتركاته  <<>>

 

 أحًذ يحًذ نقًاٌ

 انًذَر انعاو نًُظًح انعًم انعرتُح

 

 رتاب

 / هذي طـ / عثذ انًُعى


