
 افززبد٘خ العذد
 رجْٗدذ الزعلد٘ن اودبو    أىّالووزدذح ردزلبو ّبزثدبو      ٗزذذس الززثْْٗى الْ٘م ّثلغبرِن الوزٌْعخ 

َ  ئال ٗزأرٔ ّا٘فبو   ال اذشهدخ ّاددذح ّدلمدبد      ثزذسي اوٖ ّا٘فٖ لوذخالرَ ّعول٘برَ ّهخزجبرد
العول٘ددخ  ي علددٔالعددبهل٘ي ّالمددب و٘  دا أثدداالررمددب    ّهددي رددزّت الزجْٗددذ   ادددذّ هزذاخلددخ لٌمددبم 

 ألًشدتزِب ر ٘سد٘٘ي  ودْجِ٘ي  اللعول٘بد ّ األسبس٘خ األعوذحُن الٌمبم ّأهذخالد  اأُنالزعل٘و٘خ  
 .الزعل٘و٘خ   ّهسئْل٘خ االًزوب  ّالوْاطٌخ – هي ّدٖ الوسئْل٘خ الززثْٗخ ِببر هخزجبرسهّ

ٖ سهدخ الزعلد٘ن الذبل٘دخ فدٖ الدْطي الع     الززثْٗدْى عدي هخدبرط هٌِج٘دخ أل     فدز  هي ٌُدب     زثد
الزسددو٘خ    ٘خّرٌْعددذ ثدد٘ي الجِددْد الجوع٘ددخ الوإسسدد الزددٖ رْوددلْا ئلِ٘ددب  لوعبلجددبد اّرددذرجذ 

جبهعبد ّثبدض٘ي فدٖ   ّأسبرذحخ لوفكزٗي ًخجْٗثجوع٘بد ّهٌموبد  الوإطزحّالجِْد الوجزوع٘خ 
 أّهفكدزّى  علو٘دخ لدذهِب    ئسدِبهبد ّالجِْد الفزدٗدخ هدي خدال       ن ّالجذش العلوٖهإسسبد العل

 ئلٔدسبسِن ثبلوسئْل٘خ   ّدزوِن علٔ رمذٗن رؤٓ رٌمذ الوجزوع العزثٖ ّرٌملَ ئًز٘جخ  ثبدضْى
ّضع ٗزٌبست ّعومَ الذضبرٕ ّدّرٍ الزسبلٖ الذٕ ظد  ٗدٌِل لفزدزح ربرٗخ٘دخ اهزدذد ألاضدز       

 األصدز ادبى لِدب   ّالعلودٖ     ٍذح جِدذ ثد لدذم خاللِدب للعدبلن خالودخ رجزثزدَ   ّس       هي خوسدخ لدزّى  
ثدٖ الدذٕ   ّّرزمذٗز األالعجبة ّاإلُذا الذّر هْضع الٌِضخ األّرث٘خ   ّظ  الفبع  فٖ رذم٘ك 

ّب٘دزٍ  ْى  ْثْسزبف لب  بهضأ بة الوٌصف٘ي ّالوْضْع٘٘ي سجلَ ثفخز ّاعزشاس اض٘ز هي الكّز
اإلوالدٖ اض٘زّى   ّظِزد علٔ الستخ الززثْٕ العزثٖ الكض٘ز هي الوسو٘بد فٖ ُذا الس٘بق 

م ّادبى ظِْرُدب   9191عبم  ئلٔلزٖ ٗزجع ظِْرُب ازث٘خ العزث٘خ   ّرتْٗز الز هض   ئسززارج٘خ
زجددبّس فددٖ ظِددْرٍ لذمددخ العٌبٗددخ الزددٖ رافمددذ      ٗلكٌددَ لددن  ّرسددو٘خ عزث٘ددخ     ّهجبراددخثوْافمددخ 
ٔ  د  ّثعدذُب ردْار   اإلعدالى  ٖ  الئّوددبرد فدٖ ساّٗدخ اإلُودب      فرفد ألااألدراط ّ ئلد لذمددبد  فد

صْر ّاضدخ فدٖ   لمبرٗز هزبثعخ جو٘عِب رش٘ز ئلٔ بر ّّضع رجل الغفهي عبم ّأعْام لٌ ررزكز
فدٖ ددذّد    الئزْعت سد ٗاو هدي هذزْٗدبد االسدززار٘ج٘خ لدن     ٖ هضبه٘ي االسززار٘ج٘خ   ّاى اض٘زٌرج

 صالصخ علٔ ّجَ الزذذٗذ . أّض٘مخ ّفٖ لتزٗي 
 أسهخ فٖ  ل٘سذ سججبو أًِبل٘سذ هشكلخ الززث٘خ العزث٘خ اوب  خاالسززار٘جّ٘علَ٘ فبى الزؤٓ 

  تذ ا  جْاًت العول٘خ الزعل٘و٘خ ّهزادلِب الوخزلفخبّ    فِٖ دبضزح ًمزٗبوالزعل٘و٘خ األًموخ
ثعدذُب   ّودبرد لدذٌٗب رؤٓ رفصد٘ل٘خ      الوذرسدخ   ّهدب    هب لجّوبر لذٌٗب اسززار٘ج٘بد لوزدلخ 

ّ  ئعددذادلددٌمن  عددذداو ّاسددعبو هددي الددذّراد    أىّالددٔ درجددخ    الررمددب  ثِددن  االوعلودد٘ي   ّرددذرٗجِن 
هي لتز عزثٖ   ّلكٌِدب جو٘عدبو لدن رزجدبّس ثفْا دذُب       أاضزطزٗمِب ّاًعمذد فٖ  أخذد د االلمبّ
فدٖ ب٘دبة     يالزعل٘ن ال ركود  أسهخ أىالمْ   ٗوكيف الزٖ ادزْد اللمب اد ّالذّراد   ُّكذا غزال

الس٘بسدد٘خ ّالمددزار الوسددزم  ّهددي صددن فددبى الٌِددْ  ٗجددذأ  اإلرادحركوددي فددٖ ب٘ددبة  الددزؤٓ لددذر هددب
ٕ  لزار ثدبى الٌمدبم  ثبإل ّالمدزار     إلرادحائلدٔ عدالط فدْرٕ فدٖ هفصد       الزعل٘ودٖ ثذبجدخ   –الززثدْ

للزشخ٘ص ّالزذل٘  ّهي صن رلمٔ   ع٘بدح الزٌو٘خ الزعل٘و٘خ " الجذش الززثْٕ " ئلٔٗذخ   أىّعلَ٘ 
 .الوعبلجخ الٌبجعخ

ثبلزْجَ ثبلجذش ّالزغ٘٘ز رجذأ  اإلوالحفٖ ارجبٍ  األّلٔالختْح  أى ّاألخزٓرلك هسبلخ   
ّالذلمخ  األطفب ّثخبوخ هزدلخ رٗب    رجبٍ التفْلخفٖ ابرَ ٗالززثْٕ   ّالفكز الززثْٕ ًّمز

عدذادٍ ّرأُ٘لدَ   اهدي الزعلد٘ن األسبسدٖ هدي جِدخ   ّارجدبٍ الوعلدن ّالوزثدٖ ّئعدبدح الٌمدز ث           األّلٔ
ّٗدذ     ثدبإلرادح اوزتلت هْضْعٖ لِذا اإلوالح   فبالُزوبم ثبلتفْلخ ٗدذ  علدٔ عبف٘دخ دم٘م٘دخ     

علددٔ جذٗددخ هخلصددخ ثددبلمزار   ّٗددذ  علددٔ رْجددَ عولددٖ ّهٌِجددٖ ًذددْ الوسددزمج  ّخبوددخ ددد٘ي   
 دٍ ّرذرٗجَ   اعذئٗزشاهي هعَ ّٗزافمَ االُزوبم ثبلوعلن ّ

ثذدْس ّدراسدبد رزٌدبّ      بهي ُذٍ المٌبعخ جب  العذد الضبًٖ هي  هجلزٌب   ففَ٘ ٗجدذ المدبر  
ٔ أى رجددذ طزٗمِددب ئلددٔ دا ددزح اإلرادح ّالمددزار     ًزوٌدد  لجددبد  ّالوعبُددذٗي الوذددْرٗي ثبلزذل٘دد    

 .فع ثِب عول٘خ اإلوالح ّالزغ٘٘ز ألوعلٌَ ٌزالززثْٕ لزسزف٘ذ هٌِب الجالد ّر
 ّاهلل هي ّرا  المصذ  


