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ِـــمذِخ
َؼزرب اٌؼًّ االخزّبػٍ اٌزـىػٍ ِٓ ؤُ٘ اٌىعبئً ادلغزخذِخ ٌٍّشبسوخ يف
إٌهىع مبىبٔخ اجملزّؼبد يف ػظشٔب احلبيل  ,وَىزغت اٌؼًّ االخزّبػٍ ؤمهُخ
ِزضاَذح َىِبً ثؼذ َىَ  ,فهٕبن لبػذح ِغٍُ هبب ِفبد٘ب ؤْ احلىىِبد  ,عىاء يف
اٌجٍذاْ ادلزمذِخ ؤ و إٌبُِخ  ,مل رؼذ لبدسح ػًٍ عذ اززُبخبد ؤفشاد٘ب ورلزّؼبهتب ,
فّغ رؼمذ اٌظشوف احلُبرُخ اصدادد االززُبخبد االخزّبػُخ وؤطجسذ يف رغُّش
ِغزّش ,وٌزٌه وبْ ال ثذ ِٓ وخىد خهخ ؤخشي ِىاصَخ ٌٍدهبد احلىىُِخ
رمىَ مبًء اجملبي اٌؼبَ ورىًّّ اٌذوس اٌزٌ رمىَ ثٗ اجلهبد احلىىٍِ ح يف رٍجُخ
" .ويف
االززُبخبد االخزّبػُخ  ,وَـٍك ػًٍ ٘زٖ اجلهخ " ادلٕظّبد األٍُ٘خ
ؤزُبْ وثًنح َؼزرب دوس ادلٕظّبد األٍُ٘خ دوساً عجبلبً يف ِؼبجلخ ثؼغ اٌمؼبَب
االخزّبػُخ وااللزظبدَخ واٌثمبفُخ وٌُظ رىٍُُّبً  ,وؤطجر َؼغ خــبً وثشاِح
رّٕىَخ حتززٌ هبب احلىىِبد ..
قاِذ اخلذِبد اٌزـىػُخ ثٍؼت دوس وجًن يف هنؼخ اٌىثًن ِٓ احلؼبساد و
ال خبًٌُب ِٓ اٌشثر و اٌؼبئذ وّب و ؤهنب ال دتثً
اجملزّؼبد ػرب اٌؼظىس .ثظفزهب ػّ ً
ِهٕخَ .مىَ هبب األفشاد ٌظبحل اجلًناْ و األً٘ و اجملزّغ وىً وّب رإخز ؤشىبال
ِزؼذدح اثزذاء ِٓ األػشاف اٌزمٍُذَخ ًٌِغبػذح اٌزارُخ ،إىل اٌزدبوة االخزّبػٍ
يف ؤولبد اٌشذح و رلهىداد اإلغبثخ ،إىل زً إٌضاػبد و ختفُف آثبس اٌفمش .
َشزًّ ادلفهىَ ػًٍ اجملهىداد اٌزـىػُخ احملٍُخ و اٌمىُِخ ،و ؤَؼب اٌرباِح ثٕبئُخ ؤو
ؿىػىْ دوساً
ِزؼذدح اجلىأت (اٌؼبدلُخ) اٌيت رؼرب إىل خبسج احلذود .ولذ ٌؼت ادلذ
٘بِبً وّبً و وُفبً يف سػبَخ و رـىَش اٌذوي اٌظٕبػُخ ِٕهب و إٌبُِخ ِٓ خالي
اٌرباِح اٌمىُِخ ..

ٌُظ ِٓ شه يف ؤْ األفشاد داخً اجملزّغ ُ٘ ؤوثش إٌبط إدساوب دلب َظٍر
جملزّؼهُ وِب ال َظٍر ،ألهنُ األػٍُ حببخبرٗ ولذسارٗ وإِىبٔبرٗ اٌيت دتثً
ثبٌؼشوسح زبجاهتُ ولذساهتُ وإِىبٔبهتُ ،وّب ؤهنُ ميثٍىْ ؿبلخ وثشوح ثششَخ
٘بئٍخ ٌى ؤزغٓ اعزغالذلب ورىخُههب ورىػُزهب ورضوَذ٘ب ثبإلِىبٔبد اٌالصِخ
الٔزمً اجملزّغ ِٓ زبي إىل زبي ،وِٓ وػغ إىل وػغ ؤفؼً ،وجتذس اإلشبسح
إىل ؤْ ٘ؤالء األفشاد ذلُ ؤػّبذلُ ادلٕىؿخ هبُ داخً رلزّؼبهتُ ثُذ ؤهنُ ػًٍ اٌشغُ
ِٓ رٌه ال َضاي ٌذَهُ اٌىثًن اٌزٌ ميىٕهُ رمذميٗ جملزّؼهُ ِٓ خالي اٌؼًّ
اٌزـىػٍ ،اٌزٌ ثبد ٍَؼت دوسا فبػال يف رمذَ اجملزّغ ورُّٕزٗ ،وال َمً ؤمهُخ
ػٓ اٌذوس اٌشمسٍ احلىىٍِ.

رؼشَف اٌؼًّ اٌزيىػٍ
إْ رؼشَف اٌؼًّ اٌيىػٍ ميىٓ أْ َمىَ ػًٍ ِٕهغٌن أؽذمهب ىجُؼخ اٌؼًّ

اٌيىػٍ وأ٘ذافٗ واِخش ٘ى ِفهىَ ادلٕظّبد اٌيىػُخ يف ػاللزهب ثبٌىُبٔبد

اجملزّؼُخ ادلخزٍفخ ،وٍ٘
 اٌذوٌخ

 اٌميبع اخلبؿ
 اٌؼبئٍخ .

اٌؼًّ اٌزيىػٍ- :
٘ى ػًّ غًن سحبً ،ال َمذَ ٔظًن أعش ِؼٍىَ ،و٘ى ػًّ غًن وظُفٍِ/هين،

َمىَ ثٗ األفشاد ِٓ أعً ِغبػذح ورُّٕخ ِغزىي ِؼُؾخ اِخشَٓ ِٓ ،عًناهنُ
أو اجملزّؼبد اٌجؾشَخ ثقفخ ِيٍمخ.

وٕ٘بن اٌىضًن ِٓ األؽىبي و ادلّبسعبد اٌيت َٕنىٌ ربزهب اٌؼًّ اٌزيىػٍ،

ِٓ ِؾبسوبد رمٍُذَخ  ،إىل ِغبػذح اِخشَٓ يف أولبد اٌؾذح وػٕذ ولىع
اٌىىاسس اٌيجُؼُخ واالعزّبػُخ دوْ أْ َيٍت رٌه وإمنب ميبسط وشد فؼً

ىجُؼٍ دوْ رىلغ ٔظًن ِبدٌ ٌزٌه اٌؼًّ ،ثً إٌظًن ٘ى عؼبدح وسمٍ ػٕذ

سفغ ادلؼبٔبح ػٓ وبً٘ ادلقبثٌن ومل مشً ادلٕىىثٌن ودسء اجلىع واألِشاك ػٓ

اٌفمشاء واحملزبعٌن.

اٌىامؼ ِٓ اٌزؼشَف إْ اٌزيىع ػًّ غًن سحبٍ إْ اٌؼًّ اٌزيىػً دائّب

َىىْ ثذوْ ِمبثً َىىْ ريىع ِٓ ادلزيىع أؽُبٔب َىىْ ٕ٘بن ِمبثً
ٌٍّزيىع ٌىٓ َىىْ اٌؾٍء اٌجغُو ..

ػًّ غًن وظُفٍ  :اْ ادلزيىع ال رىىْ ٌٗ ؽمىق ِضً ادلىظفىْ ِٓ سارت

ؽهشٌ ,وِؼبػ ,وإعبصاد ثشارت وثذوْ سارت  ,الْ ػٍّٗ دائّب َىىْ يف
ِؤعغبد أٍُ٘خ غًن ؽىىُِخ أو خبفخ فباالٍُ٘خ َىىْ ذلب سبىًَ خبسعٍ أو
سبىًَ داخٍٍ

ِقبدس سبىًَ اجلّؼُبد األٍُ٘خ
اٌزّىًَ اٌذاخٍٍ َ :ىىْ اٌزّىًَ اٌذاخٍٍ ِٓ احلىىِخ ٌىٓ اٌزّىًَ دائّب

َىىْ ِٓ اإلفشاد.

اٌزّىًَ اخلبسعٍ َ :ىىْ ِٓ عهبد خبسعُخ ِضً األُِ ادلزؾذح ٌٍزُّٕخ

USA , UNDP,

وغًن٘ب ِٓ ادلؤعغبد األعٕجُخ

َمىَ ثٗ اإلفشاد  :رىعذ ػاللخ ثٌن اإلفشاد واٌؼًّ اٌزيىػً فٕغبػ اإلفشاد

واخنشاىهُ يف اٌؼًّ اٌزيىػً َؼىن جنبػ ٌٍؼًّ اٌزيىػً إْ مل َىٓ أؽخبؿ

ال َٕغؼ اٌؼًّ اٌزيىػٍ

َمىَ ثٗ ِٓ أعً ِغبػذح ورُّٕخ ِغزىي ِؼُؾخ اِخشَٓ َمىَ ادلزيىع خبذِخ
ورُّٕخ ِغزىي ِؼُؾخ اِخشٌْ .

فّؾبسوزٗ يف خذِٗ اجملزّغ وِغبػذح اِخشَٓ رشرفغ ِغزىي ادلؼُؾخ وَقجؼ

يف اجملزّغ اصد٘بس ورمذَ ٔزُغخ ٌمُبَ ادلزيىع ثؼٍّٗ

اِخشَٓ  ُ٘ :أٍ٘ٗ وعًنأٗ ورلزّؼٗ وأً٘ دَٕٗ فذَٕٕب اإلعالَ غشط فُٕب

خذِٗ األً٘ واجلًناْ فمبي رؼبىل

" وِٓ ريىع خًناً فهى خًن ٌٗ"

" ويف أِىاذلُ ؽك ِؼٍىَ ٌٍغبئً واحملشوَ"

ثُئخ اٌزيىع :
اٌجُئخ احملُيخ "اٌذاخٍُخ" :

اٌزيىع يف خذِٗ واصد٘بس اٌىىٓ وِغبػذح عًناْ واألً٘ وىف عجًُ دَٓ
وسفغ ساَخ ال اٌٗ إال اهلل ووً ِٕب َغبُ٘ يف ربشَه ػغٍخ اٌزمذَ واٌؼًّ

اٌزيىػٍ ٌعبُ٘ يف رمذمي ٘زٖ اٌؼغٍخ إىل إْ رقً إىل إٌغبػ
وثش األِبْ ..
اٌجُئخ اخلبسعُخ :

اٌزيىع يف عجًُ اإلعالَ وأٍ٘ٗ يف رلبي اٌذػىح واجلهبد فهٕبن ادلئبد واِالف

ِٓ ادلزيىػٌن يف عجًُ اٌذػىح ٌٍذَٓ اهلل عً عالٌٗ وىف عجًُ سفغ وٍّٗ ال

اٌٗ إال اهلل فبعزؾهذ ِٕهُ اٌىضًن وثمً ِٕهُ اٌىضًن فؾشوخ اٌزيىع يف

ِبصاٌذ ..

 رؼبسف ادلزخققىْ يف رلبي اخلذِخ االعزّبػُخ ػًٍ
رؼشَف اٌزيىع :

أٔٗ "اجملهىد اٌمبئُ ػًٍ ِهبسح أو خربح ِؼُٕخ ،واٌزٌ َجزي ػٓ سغجخ

واخزُبس ،ثغشك أداء واعت اعزّبػٍ ودوْ رىلغ عضاء ِبيل ثبٌنشوسح".
اٌؼًّ اٌزيىػً رلهىد لبئُ ػًٍ ِهبسح أو خربح ِؼٌنح وً ِٕب َزيىع يف رلبٌٗ

فّٕب اٌذوزىس وِٕب ادلهٕذط وِٕب ادلذسط  ,وىف اجلبٔت األخش فُٕب ادلشَل

حببعخ إىل ػالط وال ميٍه ِبي وفً ٌٍؼالط ٕ٘ب َبرً دوس اٌيُت ادلزيىع يف
ػالط ٘زا ادلشَل ثذوْ ِمبثً أو ثأعؼبس سِضَخ وفُٕب ِٓ َشَذ إْ َزؼٍُ

َٕب ِٓ ال َؼشف اٌمشاءح وال اٌىزبثخ فهٕب َأيت
ِهبساد اعزخذاَ احلبعىة وف

دوس ادلهٕذط احلبعىة وادلذسط ؽىت َغبػذوا وً يف رلبي زبققٗ فأٔذ

رلزّؼبرٓ ؽىت
ا
وإٔب وً ِٕب يف رلبٌٗ ٔغبػذ ؽىت ثبٌمًٍُ ِٓ ولززب يف خذِٗ

رقجؼ أوضش رمذَ .

واٌزٌ َجزي ػٓ سغجخ واخزُبس اٌزيىع َىىْ سغجخ داخٍُخ ِٕب ,لً ٌٓفغه

دلبرا ال اخذَ أٍٍ٘ وأفؾبيب وعًناين وأً٘ دَين واؽقً ػًٍ اٌضىاة ِٓ

سة اٌؼبدلٌن ٔ :غّغ عىاة ِٓ اؽذ أخىٕٔب ال َىعذ ػٕذٌ ولذ ٔ ِٓ ..بط
وضش احلّذ هلل ػٕذٌ ولذ وضًن أسَذ إْ أرزيىع

اعأٌٗ عؤاال ً٘ اٌؼجبدح رأخز ِٕه اٌىلذ اٌىضًن " ٌٍزٌ ال َىعذ ػٕٗ

اٌىلذ ؟

إٔب ِزأوذ ِٓ عىاثه أٔه عىف رمىي" ال"  ,ؽىت ٌى أخزد اٌىلذ اٌىضًن

فٍهب اٌضىاة اٌؼظُُ ِٓ سة اٌؼشػ اٌىشمي  ,فأٔذ يف خذِٗ وِغبػذٖ أخىن
يف ػجبدح أرجخً ػًٍ ٔفغه ِٓ ٘زٖ اٌؼجبدح إْ ربقً ػًٍ ٘زا اٌضىاة

اٌؼظُُ  ,فأٔذ اٌُىَ رغبػذ أخىن وغذا َغبػذ َ ..غًن اهلل األؽىاي فبٌذُٔب

َىَ ٌه وَىَ ػٍُه فبػًّ واعزؼذ ٌٍُىَ اٌزٌ ػٍُه ؽىت ذبذ ِٓ َغبػذن

!!

ثغشك أداء واعت اعزّبػٍ  ِٓ :ؽك اهلل ػًَٕب اٌؼجبدح وِٓ ؽك وىٓ ػٍُٕب
إْ رزيىع يف خذِزٗ وِٓ ؽك أً٘ٔب وعًنأْب اٌىلىف ِؼهُ يف األولبد

اٌقؼجخ وىف وً األولبد.

دوْ رىلغ عضاء ِبيل ثبٌنشوسح  :فبٌؼًّ اٌزيىػً دائّب َىىْ ثذوْ ِمبثً
َىىْ دائّب هلل رؼبىل وٌىٓ يف ثؼل اإلػّبي َىىْ ٕ٘بن ِمبثً و ٌى ثبٌؾئ

اٌجغُو فزؾقً ػًٍ ِجبٌغ سِضَخ ٌٍزؾغُغ واالعزّشاسَخ يف اٌزيىع ..

ِٓ ٘ى ادلزيىع ؟؟
رؼشَف ادلزيىع

”ادلزيىع ٘ى اٌؾخـ اٌزٌ َزّزغ دبهبسح وخربح ِؼٌنح َغزخذِهب ألداء

واعت اعزّبػٍ

ىىاػُخ واخزُبس وثذوْ ِمبثً ِٓ اي ٔىع ".

ادلزيىع ٘ى اٌؾخـ  :افِٓ اٌنشوسٌ وعىد ادلىاسد اٌجؾشَخ يف رغزَخ

ادلؤعغبد اٌزيىػُخ ثبخلرباد وادلهبساد فىً ِٕب ٌذَٗ اخلربح وادلهبسح وػٍُٕب

اعزخذاِهب يف أداء اٌىاعت االعزّبػٍ ..

اٌىاعت االعزّبػٍ  ِٓ :ؽمه رلزّؼه ػٍُه ثأداء واعجه االعزّبػٍ وً
ِٕب ٌذَٗ واعت ؽك ػٍُٗ رأدَزٗ..

ىىاػُخ  :أداء اٌىاعت ىىاػُخ فبٌىاعت دَٓ ػٍُٕب فُغت ػٍُٕب عذ اٌذَٓ
ىىاػُخ ثذوْ ِمبثً

ثذوْ ِمبثً ِٓ اي ٔىع  :فبٌؼًّ اٌزيىػً واعت ػٍُٕب أداءٖ فبٌىاعت

َىىْ ثذوْ ِمبثً

ؽمىق وواعجبد ادلزيىع :

أوال  /ؽمىق ادلزيىع :

ِٓ ؽمه وّزيىع إْ :

 .1رؾؼش إْ عهىدن رغبُ٘ فؼٍُب يف ربمُك أ٘ذاف ادلؤعغخ.

 .2رزٍمً اٌزىعُٗ واٌزذسَت واإلؽشاف اٌنشوسٌَن الجنبص ِهّزه ؟
 .3رزؼٍُ وُفُخ ربغٓ ِهبسره يف اٌؼًّ اٌزٌ رمىَ ثٗ
 .4رزؼبًِ ثبؽزشاَ .

 .5رزىلغ إال َنُغ ولذ ثظثت عىء اٌزخيُو يف ادلؤعغخ

 .6رغأي األعئٍخ ورمذَ االلزشاؽبد خبقىؿ اٌؼًّ اٌزٌ رمىَ ثٗ .
 .7ربظً ثبٌضمخ واالئزّبْ ػًٍ ادلؼٍىِبد اٌغشَخ اٌنشوسَخ ٌٍمُبَ ثؼٍّه .
 .8رٕبي اٌزمذَش ػًٍ اٌؼًّ اٌزٌ لّذ ثٗ .

 .9رؼيً إصجبد أو رمُُ خيً ٌؼٍّه اٌزٌ لّذ ثٗ إرا ىٍت ِٕه رٌه .
صبُٔب  /واعجبد ادلزيىع :
 ادلؾبسوخ يف األٔؾيخ واٌفؼبالد اٌزيىػُخ
 اٌؼًّ يف فشَك واؽذ
 اؽزشاَ اِخشَٓ

 رٕفُز أواِش ادلغئىٌٌن

 اٌؼًّ ثىً عذَخ ؤؾبه

أمهُخ اٌزيىع -:

رىّٓ األمهُخ اٌىربي ٌٍؼًّ اٌزيىػٍ يف أٔٗ َؼًّ ػًٍ ِؾبسوخ ادلىاىٌٕن يف

َٓ اجلهىد احلىىُِخ واألٍُ٘خ اٌؼبٍِخ ػًٍ رمذَ
لنبَب رلزّؼهُ ،وّب أٔٗ َشثو ة
اجملزّغ ،وّب أٔٗ ِٓ خالي ٘زا اٌؼًّ ميىٓ اٌزأصًن اإلجيبيب يف ٌؾجبة،

ورؼٍُّهُ ىشَمخ ٌٍؾُبح لبئّخ ػًٍ ربًّ ادلغئىٌُخ االعزّبػُخ ،وَؤدٌ اٌؼًّ
اٌزيىػٍ ػًٍ اٌزمًٍُ ِٓ أخيبس اٌؼًٍ االعزّبػُخ واٌغٍىن ادلٕؾشف داخً

اجملزُع ،ػٓ ىشَك أغّبط األفشاد يف اٌمُبَ ثأػّبي ِٓ ؽأهنب أْ رؾؼشُ٘ ثأهنُ
ِشغىة فُهُ ،وَنبف إىل رٌه أْ ٘زٖ ادلؾبسوخ اٌزيىػُخ عزؤدٌ إىل رُّٕخ
لذسح اجملزّغ ػًٍ ِغبػذح ٔفغٗ ،ػٓ ىشَك اجلهىد اٌزارُخ اٌيت ميبسعهب

ادلزيىػىْ.

أ٘ذاف اٌزيىع :
رٕمغُ أ٘ذاف اٌزيىع إىل لظٌِن ػبِخ وخبفخ :
األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍزيىع :

رمًٍُ وزبفُف ادلؾىالد اٌيت رىاعٗ اجملزّغ .
اٌزيىع َىزًّ ثٗ اٌؼغض ػٓ ادلهٌُٕن .

رُّٕخ سوػ ادلؾبسوخ يف اجملزّغ وِىاعهخ اٌغٍجُخ والِجبالح .
اإلعشاع يف اٌزُّٕخ ورؼىَل اٌزخٍف .

أْ أغّبط ِىاىين اجملزّغ ِٓ ادلزيىػٌن يف األػّبي اٌزيىػُخ َمىدُ٘
إىل اٌزفبُ٘ ،واالرفبق ؽىي أ٘ذاف رلزّؼُخ ِشغىثخ ،و٘زا َمًٍ ِٓ
فشؿ اؽزشاوهُ يف أٔؾيخ أخشي لذ رىىْ ِهذدح ٌزمذَ ادلزغّغ

وسببعىٗ.

األ٘ذاف اخلبفخ ٌٍزيىع :
إؽجبع ادلزيىع الؽغبعخ ثبٌٕغبػ يف اٌمُبَ ثؼًّ َمذسٖ اِخشَٓ .
احلقىي ػًٍ ِىبٔٗ أفنً يف اجملزّغ .
رىىَٓ فذالبد وػاللبد .

احلبعخ إىل االٔزّبء وإهنُ عضء ِٓ وً َؼيُهُ األِبْ واٌىعذاْ
اجلّبػٍ .

ربمُك اٌزاد .

 أْ ادلزيىػٌن عُؼىمىْ إٌمـ يف اٌمىي اٌؼبٍِخ اٌيت رؼبين ِٕهب اٌىضًن
ِٓ ٘زٖ اذلُئبد .

أهنُ عُجزٌىْ عهىدّا ٌزؼشَف اجملزّغ احملٍٍ هبُئبهتُ اٌزيىػُخ  ،فُغزّش
رأَُذٖ ذلب أدثُب وِبدَب واعزّبػُب؛ ألْ ٘زٖ اذلُئبد ال رغزيُغ اٌؼُؼ

دبؼضي ػٓ أفشاد اجملزّغ اٌزٌ رؼًّ فُٗ.

وعبئً اٌؼًّ اٌزيىػٍ
ِٓ احلمبئك اٌضبثزخ أْ اجملزّغ ثىً عىأجٗ االعزّبػُخ وااللزقبدَخ واٌغُبعُخ
واٌضمبفُخ ولُّٗ األخاللُخ واٌشوؽُخ ني ال َزغضأ إال يف اٌزغشَذ اٌؼٍٍّ.

و٘زٖ احلمُمخ رٕجغ ورمىَ ػًٍ ؽمُمخ أعبعُٗ ٍ٘ أْ اإلٔغبْ ثىففٗ اخلٍُخ

احلُخ ٌٍّغزّغ وً ال َزغضأ .وٌزٌه فبْ اٌؼًّ اٌيىػٍ جيت أْ ال َٕؾقش

يف عىأت زلذودح ٌٍّغزّغ واإلٔغبْ ،ثً جيت أْ َزغغ ٌُؾًّ وً اجملزّغ

ووً اإلٔغبْ وؽمىلٗ األعبعُخ يف احلُبح واٌغالَ واحلشَخ وٌُؾًّ ؽمىلٗ

االعزّبػُخ ِٓ ِأوً وِؾشة وِغىٓ وٍِجظ وفؾخ ورؼٍُُ وؽمىق

الزقبدَخ أمههب احلك يف اٌؼًّ واألعش واٌشاؽخ واٌؼيالد ،وٌُؾًّ وزٌه
احلمىق اٌغُبعُخ وادلذُٔخ وبفخ دبب فُهب احلك يف ادلغبواح أِبَ اٌمبٔىْ وؽك

اٌزُّٕخ.

إْ اٌغًِ اٌزيىػً هبزٖ األ٘ذاف اٌىاعؼخ َزؼذي ادلفهىَ اٌزمٍُذٌ اخلًنٌ،
فال َٕؾقش يف ِغبػذح ودػُ اجملّىػبد اخلبفخ ادلغزنؼفخ ِضً ادلؼىلٌن

واألَزبَ واألساًِ وادلؾشدَٓ وىف زلبسثخ اٌفمش فمو .و٘ى ِب جيت ػٍُٕب حبضٗ

ؤمبؽٗ يف رلزّؼٕب اٌؼشيب ،واالعزفبدح يف رٌه ِٓ اٌزمُٕخ احلذَضخ يف رلبالد

األػالَ (اٌفنبئُبد) و ؽجىبد االرقبالد وغًن٘ب ِٓ وعبئً األػالَ ؽىت
ٔؾىً ِفهىَ ِىؽذ ٌٍزيىع َؼىظ وعهخ إٌظش اٌؼشثُخ وَربص خقىفُخ

رلزّؼبرٕب وػمبئذٔب وػبدارٕب اٌغّؾخ ،وَىىْ ٌٕب ادلشعغ ٌٍؼًّ ِٓ خالٌٗ.

ػٕذ٘ب فمؤ ،غزيُغ أْ ٔؤصش و ٔزأصش إجيبثُبً ،ثذالً ػٓ أْ ٔىىْ يف ومغ ادلزأصش

عٍجُبً ،أو ادلزٍمٍ فمو.

 جيت أْ رىظف وعبئً اٌؼًّ اٌزيىػٍ اِرُخ ثقفخ ِزىبٍِخ ٌزّىٌن
اجملّىػبد ادلغزهذفخ يف ادلٕبؽو االلزقبدَخ و اٌغُبعُخ واالعزّبػُخ
واٌضمبفُخ ،ثً وادلؼٕىَخ أَنبً.

 سبىٌن رمذمي اخلذِبد ٌزٍجُخ اإلؽزُبعبد األعبعُخ ِٓ خبسط اجملزّؼبد
احملٍُخ ادلؼُٕخ وّب يف ؽبٌخ اإلغبصخ وإٌضوػ ِضالً.

 سبٍُه وعبئً اإلٔزبط ٌزذخً اجملّىػبد ادلغزهذفخ يف دوسح االلزقبد

اٌمىٍِ وٌززّىٓ ِٓ ؽشاء اخلذِبد ؽغت آٌُبد اٌغىق ،ؽىت رنّٓ

اعزذاِخ اٌؼًّ اٌزيىعٌ ادلٕظُ.

 . اٌجٕبء ادلؤعغٍ جببٔجُٗ:

 ثٕبء اٌمذساد اٌجؾشَخ ادلهُٕخ واٌفُٕخ وىف إداسح األػّبي وإداسح اٌؼًّ
اٌزيىػٍ وادلؾبسوخ اٌغُبعُخ (رىضُف اٌزذسَت).

 ثٕبء رٕظُّبد اجملّىػبد ادلغزهذفخ ٌزخشط ِٓ دائشح اٌىفبَخ

وٌززؾذس ثٕفغهب ػٓ والؼهب واؽزُبعبهتب وِيبٌجهب ػرب ِؤعغبهتب

ادلغزمٍخ .

 رىعُٗ اٌجؾش اٌؼٍٍّ خلذِخ أ٘ذاف اٌؼًّ اٌزيىػً واجملّىػبد
ادلغزهذفخ ثقىسح ػٍُّخ.

 ادلٕبفشح واٌزقذٌ ٌٍزأصًن ػًٍ ِزخزٌ اٌمشاس يف اٌذوٌخ وِٕظّبد
اجملزّغ ادلذين واٌميبع اخلبؿ ٌزجىن لشاساد ورؾشَؼبد ٌزّىٌن
اجملّىػبد ادلغزهذفخ وٌٍذفبع ػٓ ؽمىلهب اٌظَبعُخ وادلذُٔخ

وااللزقبدَخ واالعزّبػُخ واٌضمبفُخ.

أؽىبي اٌؼًّ اٌزيىػٍ :

 -1اٌؼًّ اٌزيىػٍ اٌفشدٌ  :و٘ى ػًّ ؤو عٍىن اخزّبػٍ ميبسعٗ اٌفشد ِٓ
رٍمبء ٔفغٗ وثشغجخ ِٕٗ وإسادح وال َجغٍ ِٕٗ ؤٌ ِشدود ِبدٌ ،وَمىَ ػًٍ
اػزجبساد ؤخاللُخ ؤو اخزّبػُخ ؤو إٔغبُٔخ ؤو دَُٕخ  .يف رلبي زلى األُِخ ِ -ثالً -
لذ َمىَ فشد ثزؼٍُُ رلّىػخ ِٓ األفشاد اٌمشاءح واٌىزبثخ ممٓ َؼشفهُ ،ؤو َزربع
ثبدلبي جلّؼُخ رؼىن ثزؼٍُُ األٌُِن.
 -2اٌؼًّ اٌزيىػٍ ادلؤعغٍ  :و٘ى ؤوثش رمذِبً ِٓ اٌؼًّ اٌزـىػٍ اٌفشدٌ
وؤوثش رٕظُّبً وؤوعغ رإثًناً يف اجملزّغ ،يف اٌىؿٓ ا ٌؼشيب رىخذ ِؤعغبد ِزؼذدح
ومجؼُبد ؤٍُ٘خ رغبُ٘ يف ؤػّبي رـىػُخ وجًنح خلذِخ اجملزّغ.
ويف اجملزّغ ِؤعغبد وثًنح حيزً فُهب اٌؼًّ اٌزـىػٍ ؤمهُخ وجًنح
ورغهُ(مجؼُبد وِؤعغبد ؤٍُ٘خ وزىىُِخ ) يف رـىَش اجملزّغ إر إْ اٌؼًّ
ادلؤعغٍ َغهُ يف مجغ اجلهىد واٌـبلبد االخزّبػُخ ادلجؼثشح ،فمذ ال َغزـُغ
اٌفشد ؤْ َمذَ ػّالً زلذداً يف عُبق ػٍُّبد زلى األُِخ ،وٌىٕٗ َزربع ثبدلبي؛
فزغزـُغ ادلؤعغبد االخزّبػُخ ادلخزٍفخ ؤْ جتؼً ِٓ اجلهىد ادلجؼثشح ِزأصسح راد
ؤثش وجًن وفؼبي إرا ِب اخزّؼذ ومت اٌزٕغُك ثُٕهب.

اجلّؼُبد
ؤٕٔب وثًناً ِب ٕٔغً ؤو ال َـشق ثبة رفىًنٔب ؤْ ادلزـىػٌن اٌزَٓ َٕزّىْ إىل
ِؤعغبرٕب ميىٕهُ إجنبص ؤٔشـخ وثًنح ؿىػبً يف إؿبس ثشاِح ِٕظّخ .ؤْ فىشح ؤْ
َىىْ ٌذي ِؤعغبرٕب ؤفشاد ورلّىػبد ِزـىػخ َؼىن ؤٕٔب ٌذَٕب ثشوح ثششَخ ،و
جيت ػٍُٕب ؤْ ٔؼشف ؤْ ٘زٖ اٌثشوح جيت ؤْ رمذس يف ادلىاصٔخ مببي ؤٌ ؤْ { اٌثشوح
اٌجششَخ ٌٍّؤعغخ = لذس ِؼٌن ِٓ ادلبي }
ؤٕٔب ػٕذِب ٔزمذَ ثإزذ ادلششوػبد إىل اٌىثًن ِٓ ادلؤعغبد ادلبحنخ َىىْ خضء
وجًن ِٓ ِىاصٔبد ٘زٖ اٌؼشوع دلٕفزَٓ األٔشـخ ثبدلششوع فٍى ٔظشٔب إىل ؤٌ
ِىاصٔخ ِششوع عٕدذ اٌجٕذ اخلبص ثبٌؼبٌٍِن ٘ى ؤوثش اٌجٕىد رىٍفخ ػًٍ ادلّىي
ممب جيؼً ادلّىي ػٕذ اٌزفبوع ثشإْ ٘زا ادلششوع َغؼً ٌٍزمًٍُ ِٓ اٌؼبٌٍِن
ثبدلششوع ؤو خفغ األخىس ثٕغت وجًن  .وعىف َؤدي ٘زاْ اٌفؼالْ إىل ػًّ
رإثًن عٍيب يف رٕفُز ادلششوع  ،فؼٍُّخ األخىس ادلٕخفؼخ ؤِش يف غبَخ اٌظؼىثخ
ٌشخض َؼزّذ ثشىً ؤعبعٍ ػًٍ ٘زا األخش وال َىخذ ٌذَخ ِظذس دخً آخش
َظؼت ػٍُٕب ؤْ ٔـبٌجٗ ثإْ َجزي عبػبد ػًّ ميىٓ ؤْ رىىْ غًن زلذدح يف
ثؼغ األزُبْ .
رغؼً ادلؤعغبد األٍُ٘خ إىل اٌزـىَش يف ٔىػُخ رمذمي اخلذِبد اٌيت رمذِهب إىل
اجملزّغ ؤي وبٔذ طىس٘ب و رىد ؤْ رىىْ خىدح اخلذِبد ادلمذِخ ختزٍف ػٓ
اجلىدح اٌيت اٌيت رمذَ ِٓ خالي احلىىِخ يف ادلششوػبد اخلذُِخ ادلخزٍفخ .و ٘زا
ِب َظؼت حتمُمٗ ِغ ادلشرجبد ادلزذُٔخ .فىُف ٔـبٌت اٌؼبٌٍِن يف اجلّؼُبد
األٍُ٘خ ثإْ َمذِىا خىدح ػًّ رغبوي خىدح اٌؼًّ يف اٌششوبد اخلبطخ ػًٍ

األٍٍ٘ اٌىت ال هتذف ٌٍشثر
ح
اٌشغُ ِٓ ؤْ ٘زا ٘ى ِب َٕزظشٖ اجملزّغ ِٓ ادلؤعغبد
.
و ٌؼٍٗ ال َىخذ ؿشَمخ ؤخشي حلً ٘زٖ ادلؼبدٌخ اٌظؼجخ إال ػٓ ؿشَك اعزخذاَ
ادلزـىػٌن .فئْ رٌه عىف َإرً ٌٕب ثبٌٕزبج اٌزٌ ٔشخىٖ وَٕزظشٖ اجملزّغ .وّب ؤْ
اٌفشد اٌزٌ َإرً ٌٍؼًّ ِٓ خالي اٌشوذ اٌزـىػُخ ػٓ زت و الزٕبع وإميبْ ثإمهُخ
اخلذِخ اٌيت َكدِهب ٌٍّدزّغ عىف َغزفُذ ٘ى ؤَؼبً ِٓ اٌؼًّ وّزـىع ِٓ
ٔىازٍ ِزؼذدح .وً ٘زا جيؼٍٕب ٕٔزظش ِٕٗ خىدح ػًّ رغبوي اٌىثًن ثششؽ ؤْ
رزُ ػٍُّخ رذسَجٗ و إدِبخٗ يف ادلٕظّخ ثشىً خُذ .
اجملزّغ
َ غبُ٘ اٌزيىع ثؾىً وجًن يف عشػخ اٌزُّٕخ دلب ٌٗ ِٓ عذوي الزقبدَخ
واعزّبػُخ وجًنح .

َ ؤدٌ اٌزيىع إىل اٌزمبسة ثٌن وً فئبد اجملزّغ وسببعىهب ورُّٕخ
اٌشواثو ثُٕهب .

ِ غبػذح غًن اٌمبدسَٓ يف اجملزّغ .

 اٌزؼشف ػٍٍ اٌفغىاد ادلىعىدح يف اجملزّغ .

اٌؼًّ اٌزيىػٍ يف اإلعالَ واٌزشاس
إْ اٌمُُ االعزّبػُخ وخبفخ اٌذَُٕخ ادلزغزسح وادلزؼّمخ يف اجملزُع اٌؼشيب

واإلعالٍِ عبػذد يف رؼُّك سوػ اٌؼًّ اٌزيىػٍ فُٗ ثبإلمبفخ إىل اٌزشاس

اٌؾؼيب ادلٕمىي ِٓ خالي األدة اٌمققٍ و اٌؾؼش واٌغٕبء واألِضبي ،واٌزٌ
َؾُذ هبزٖ اٌشوػ فزظً ِزمذح يف اجملزّغ ؽىت ثؼذ صواي اٌظشوف ادلبدَخ اٌيت

لبَ ػٍُهب رٌه اٌزشاس اٌؾؼيب.

وؽشٌ ثٕب أْ ٔؾًن يف اٌجذاَخ إىل أْ اإلعالَ وسعبٌزٗ اخلبسبخ ِٕز ِب َشثى
ػًٍ أسثؼخ ػؾش لشٔب ِٓ اٌضِبْ أوذ ػًٍ أمهُخ اٌؼًّ اٌزيىػٍ ،وؽش

ػًٍ ِغبػذح اإلٔغبْ ألخُٗ اإلٔغبْ ،وٕ٘بن اٌؼذَذ ِٓ اَِبد اٌمشآُٔخ
لىي
اٌيت رؤوذ ٘زا ادلؼىن اٌشالٍَ ،مىي اهلل رؼبىل" :ورؼبؤىا ػًٍ اٌرب واٌذ

وال رؼبؤىا ػًٍ اإلمث واٌؼذواْ" وَمىي أَنّب يف عىسح ادلبػىْ" :فىًَ

ٌٍّقٌٍن اٌزَٓ ُ٘ ػٓ فالهتُ عب٘ىْ اٌزَٓ َشاءوْ وميٕؼىْ ادلبػىْ".

وّب دػب إىل اعزجبق اخلًناد َمىي رؼبىل" :واعزجمىا اخلًناد" [عىسح

اٌجمشح].148 :

وجببٔت دػىح اإلعالَ ٌٍزؼبوْ وِغبػذح ادلغٍُ ألخُٗ ادلغٍُ فئٔٗ َذػى

إىل اجلّغ ثٌن اجلضاء اٌذُٔىٌ واألخشوٌَ ،مىي رؼبىل" :وَاِثزَغِ فَُِّب آرَبنَ اهللُ

غَٓ اهللُ إٌَِ ُِهَ َوالَ
غِٓ وََّب َأؽِ َ
ه َِٓ اٌذَُُِّٔب وََأؽِ ِ
اٌذَّاسَ ا َِخِ َشحَ َوالَ رَٕظَ َٔقَُِج َ

َرجِغِ اٌْفَغَبدَ فٍِ األَسِكِ إَِّْ اهللَ الَ َُؾِتُّ اٌْ ُّفْغِذََِٓ" وعبء يف األصش "اػًّ
ٌذُٔبن وأٔه رؼُؼ أثذّا واػًّ ِخشره وأٔه سبىد غذّا".

وفُّب ٍٍَ ثؼل اَِبد اٌىشميخ واألؽبدَش اٌؾشَفخ اٌيت رىمؼ احلش ػًٍ
اٌؼًّ اٌزيىػٍ واٌزٌ ٘ى دبضبثخ فذلخ يف اإلعالَ.

دفغ إٌُهّب ىجُؼخ اإلٔغبْ
واإلعالَ هبزٖ اٌقىسح َؤوذ ػًٍ أِشَٓ ىجُؼٌُن د
ووعىدٖ اخلبؿ:

 أْ َؼُؼ يف احلُبح ٌُؾفظ ٌٕفغٗ اٌجمبء .

 أْ َؾبسن غًنٖ يف إٌؾبىبد ادلخزٍفخ احملممخ ٌقبحل اجلّبػخ
واجملزّغ .

ولذ أوذ اإلعالَ ػًٍ مشوسح ادلالءِخ ثُٕهّب ٌقبحل اجملزّغ وأفشادٖ أٔفغهُ.

ولذ ظهش عٍُب ؽشؿ اإلعالَ ػًٍ رؾغٍع اٌؼًّ اٌزيىػٍ ثقفخ ػبِخ يف

فىشح اٌزىبفً االعزّبػٍ اٌزٌ َمقذ ثٗ أْ َىىْ آؽبد اٌؾؼت يف وفبٌخ

مجبػزهُ ،وأْ رىىْ وً اٌمىي اإلٔغبُٔخ يف اجملزّغ ِزاللُخ يف احملبفظخ ػًٍ

اِؽبد وِقبحلهُ؛ وِٓ مث رببفظ ػًٍ دفغ األمشاس ػٓ اجملزّغ ،وإلبِزٗ ػًٍ
أعظ عٍُّخ.
ِٓ اٌمشآْ اٌىشمي
 " ورؼبؤىا ػًٍ اٌرب واٌزمىي "
 " وِٓ ريىع خًناً فهى خًن ٌٗ"
 " وآرً ادلبي ػًٍ ؽجٗ روٌ اٌمشىب واٌُزبًِ وادلغبوٌن واثٓ اٌغجًُ"
 " ويف أِىاذلُ ؽك ِؼٍىَ ٌٍغبئً واحملشوَ"

ِٓ األؽبدَش اٌؾشَفخ
· " إْ هلل ػجبداً اخزقهُ ٌمنبء ؽىائظ إٌبط ،ؽججهُ ٌٍخًن وؽجت اخلًن
إٌُهُ ،أوٌئه إٌبعىْ ِٓ ػزاة َىَ اٌمُبِخ"

· "ألْ رغذو ِغ أخُه فزمنٍ ٌٗ ؽبعزٗ خًن ِٓ أْ رقٍٍ يف ِغغذٌ ٘زا
ِبئخ سوؼخ"

· " ِٓ وبْ ٌٗ فنً ظهش فٍُؼذ ثٗ ػًٍ ِٓ ال ظهش ٌٗ"
· " خًن إٌبط أٔفؼهُ ٌٍٕبط" واحلذَش َؾًن إىل ٔفغ إٌبط أمجؼٌن وٌُظ
ٔفع ادلغٌٍّن فمو.

· " ادلبي ِبي اهلل وإٌبط ػُبي اهلل وأؽجهُ إىل اهلل أٔفؼهُ ٌؼُبٌٗ"
· " رجغّه يف وعٗ أخُه فذلخ" و٘زا َذي ػًٍ أْ اٌزقذق ادلؼٕىٌ ٌٗ
ِىبٔخ وزٌه

يف اإلعالَ ولذ َىىْ اٌجؼل اؽذ ؽبعخ ٌٗ ِٓ اٌزقذق ادلبدٌ
· " ِبصاي عربًَ َىفين ػًٍ اجلبس ؽىت ظٕٕذ أٗ عُىسصٗ"

· ولذ ازبزد اٌقذلخ يف اإلعالَ واٌذوٌخ اإلعالُِخ فىسح ِؤعغُخ يف ؽىً
األولبف يف فىس٘ب ادلخزٍفخ ِٓ خالي ادلغبعذ  ،اخلالوٌ اٌمشآُٔخ و اٌىلف

االعزضّبسٌ ٌذػُ ادلغبعذ ودوس اٌؼٍُ ،وّب ٘ى احلبي يف دواوَٓ اٌضوبح يف

اٌؼذَذ ِٓ اٌذوي اإلعالُِخ.

ِؼىلبد اٌزيىع:

رزجبَٓ ادلؼىلبد اٌيت رمف ؽغش ػضشح أِبَ لُبَ اٌؼًّ اٌزيىػٍ دبهبِٗ ػًٍ ِب

َشاَ ،ولذ لغّذ ٘زٖ ادلؼىلبد إىل فئزٌن رزيٍت ِٓ لجً ادلهزٌّن وادلخزقٌن
يف اٌؼًّ اٌزيىػٍ اٌؼًّ ػًٍ اٌمنبء ػٍُهب ،أو احلذ ِٕهّب..

اٌفئخ األوىل خبفخ ثبدلزيىػٌن -:
 رؼبسك ولذ إٌؾبه داخً ادلؤعغخ ِغ ولذ ادلزيىع .
 خىف ثؼل ادلزيىػٌن ِٓ االٌزضاَ وربًّ ادلغئىٌُخ .
 مؼف اٌذخً االلزقبدٌ ٌذَهُ؛ األِش اٌزٌ جيؼٍهُ َٕقشفىْ ػٓ
أػّبي اٌزيىع .
اٌفئخ اٌضبُٔخ خبفخ ثبذلُئبد اٌزيىػُخ :
 ػذَ اٌزغبٔظ ثٌن اٌفشَك اٌؼبًِ يف ادلؤعغخ وثٌن ادلزيىػٌن .
 أْ َىىْ ٕ٘بن ػذَ رىمُؼ ٌذوس ادلزيىع واخزقبفبرٗ ِٓ لجً
ادلؤعغخ اٌزيىػُخ اٌيت َؼًّ هبب .
 ارجبع ادلؤعغخ اٌزيىػُخ ٌٕىع ِٓ اجلضاءاد ادلجبٌغ فُهب داخً ادلؤعغخ
مذ ادلزيىػٌن ِٓ دوْ داع.
 لٍخ اجلهىد ادلجزوٌخ ٌزٕؾُو احلشوخ اٌزيىػُخ واٌذػىح إٌُهب ِٓ عبٔت
ادلؤعغبد ٔفغهب.
 غُبة اذلُئبد اٌالصِخ ٌزذسَت ادلزيىػٌن ،وغُبة اٌزؾغُغ ػًٍ
اٌزيىع يف اجملزّغ .

اخلالفخ -:
إْ اٌؼًّ اٌزيىػٍ أو ِب َغًّ ؽذَضبً يف أدثُبد اٌزُّٕخ "سأط ادلبي

االعزّبػٍ" ٘ى صشوح ػبِخ وٌُغذ ؽىشاً ألؽذ٘ .ى رٍه اٌشواثو اٌيت رمىَ
ػًٍ اٌمُُ االعزّبػُخ احلُّذح ِضً اٌضمخ واٌقذق واٌزؼبوْ واٌزشاؽُ

واٌزىبفً ،وّب إٔٗ اٌشواثو اٌيت جيذ ادلىاىٕىْ فُهب أٔفغهُ وأفشاد ورلّىػبد
وَغؼىْ فُهب ٌزؾمُك رواهتُ وِقبحلهُ ادلشرجيخ دبقبحل اجملّىػبد اٌيت

َؼُؾىْ فُهب وهبب .إْ اٌزؾذٌ َىّٓ يف رىظُف سأط ادلبي االعزّبػٍ يف

صىسح ػٍُّخ ،صىسح وفبءح رمُٕخ/عٍىوُخ واٌيت ثذوهنب ال ميىٓ رٕفُز اٌغُبعبد

اٌيت رمىَ ػًٍ اٌجؾش اٌؼٍٍّ وادلؾبسَغ اٌيت زبذَ ِقبحل ػبِخ اٌؾؼت .وٌؼً
يف ٘زٖ اٌزىفُبد ِب ًَٕن اٌيشَك إىل رٌه:
ثؼل ادلمزشؽبد ٌزيىَش اٌؼًّ اٌزيىػٍ:

 -1ؤمهُخ رٕشئخ األثٕبء رٕشئخ اخزّبػٍ ح عٍُّخ ورٌه ِٓ خالي لُبَ وعبئؾ
اٌزٕشئخ ادلخزٍفخ وبألعشح وادلذسعخ واإلػالَ ثذوس ِٕغك وِزىبًِ اجلىأت يف
غشط لُُ اٌزؼسُخ واإلَثبس وسوذ اٌؼًّ اجلّبػٍ يف ٔفىط إٌبشئخ ِٕز ِشازً
اٌـفىٌخ ادلجىشح.
 -2ؤْ رؼُ اٌرباِح اٌذساعُخ ٌٍّؤعغبد اٌزؼٍُُّخ ادلخزٍفخ ثؼغ ادلمشس اد
اٌذساعُخ اٌيت رشوض ػًٍ ِفبُُ٘ اٌؼًّ االخزّبػٍ اٌزـىػٍ وؤمهُزٗ ودوسٖ
اٌزّٕىٌ وَمزشْ رٌه ثجؼغ اٌرباِح اٌزـجُمُخ؛ ممب َثجذ ٘زٖ اٌمُّخ يف ٔفىط
اٌشجبة ِثً محالد رٕظُف زلُؾ ادلذسعخ ؤو اٌؼٕبَخ ثإشدبس ادلذسعخ ؤو خذِخ
اٌجُئخ.

 -3دػُ ادلؤعغبد واذلُئبد اٌيت رؼًّ يف رلبي اٌؼًّ اٌزـىػٍ ِبدَبً وِؼٕىًَب مبب
ميىٕهب ِٓ رإدَخ سعبٌزهب وصَبدح خذِبهتب.
 -4إلبِخ دوساد رذسَجُخ ٌٍؼبٌٍِن يف ٘زٖ اذلُئبد وادلؤعغبد اٌزـىػُخ ممب
َؤدٌ إىل إوغبهبُ اخلرباد وادلهبساد ادلٕبعجخ ،وَغبػذ ػًٍ صَبدح وفبءهتُ يف
٘زا إٌىع ِٓ اٌؼًّ ،ووزٌه االعزفادح ِٓ جتبسة اِخشَٓ يف ٘زا اجملبي.
 -5اٌزشوُض يف األٔشـخ اٌزـىػُخ ػًٍ اٌرباِح وادلششوػبد اٌيت رشرجؾ ثئشجبع
االززُبخبد األعبعُخ ٌٍّىاؿٌٕن؛ األِش اٌزٌ َغبُ٘ يف صَبدح اإللجبي ػًٍ
ادلشبسوخ يف ٘زٖ اٌرباِح.
ِ -6ـبٌجخ وعبئً اإلػالَ ادلخزٍفخ ثذوس ؤوثش رإثًناً يف رؼشَف ؤفشاد اجملزّغ
مببُ٘خ اٌؼًّ اٌزـىػٍ وِذي زبخخ اجملزّغ إٌُٗ ورجظًنُ٘ ثإمهُزٗ ودوسٖ يف ػٍُّخ
اٌزُّٕخ ،ووزٌه إثشاص دوس اٌؼبٌٍِن يف ٘زا اجملبي ثـشَمخ رىغجهُ االززشاَ اٌزايت
واززشاَ اِخشَٓ.
 -7رذػُُ خهىد اٌجبزثٌن إلخشاء ادلضَذ ِٓ اٌذساعبد واٌجسىس اٌؼٍُّخ زىي
اٌؼًّ االخزّبػٍ اٌزـىػٍ؛ ممب َغهُ يف حتغٌن والغ اٌؼًّ االخزّبػٍ ثشىً
ػبَ ،واٌؼًّ اٌزـىػٍ ثشىً خبص.
 -8اعزخذاَ اٌؼًّ اٌزـىػٍ يف ادلؼبجلخ إٌفغُخ واٌظسُخ واٌغٍىوُخ ٌجؼغ
ادلزؼبؿٌن ٌٍّخذساد وادلذٌِٕن ؤو اٌؼبؿٌٍن ؤو ادلٕسشفٌن اخزّبػُبً.
 -9اعزخذاَ اٌزىٕىٌىجَب احلذَثخ ٌزٕغُك اٌؼًّ اٌزـىػٍ ثٌن اجلهبد احلىىُِخ
واألٍُ٘خ ٌزمذمي اخلذِبد االخزّبػُخ وإػـبء ثُبٔبد دلُمخ ػٓ زدُ واجتب٘بد
وزبخبد اٌؼًّ اٌزـىػٍ األُ٘ ٌٍّدزّغ.
* إْ ٌٍؼًّ االخزّبػٍ اٌزـىػٍ فىائذ مجخ رؼىد ػًٍ اٌفشد ادلزـىع ٔفغٗ وػًٍ
اجملزّغ ثإوٍّٗ ،ورؤدٌ إىل اعزغالي ؤِثً ٌـبلبد األفشاد وخبطخ اٌشجبة يف
رلبالد غُٕخ وِثّشح دلظٍسخ اٌزُّٕخ االخزّبػُخ
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اٌّىزىة  /إٌششاد واألثحبس واٌىزت -:
ح
اٌّشاجغ

 دور الؼمل الخطوػي في خهميج المجخمغ ِ,شوز اٌزُّز ٌٍّٕظّبد غُش اٌحىىُِخ ٔ,ششٖ
سلُ ","10إصذاس سٕخ ..2002
http://www. ngoce.org
 مشروع ورشبح ػمل حول مشبركج الشتبة الفمسطيهي في المخيمبح الفمسطيهيج في
الؼمل االجخمبػي الخطوػي ,الهيئج الفمسطيهيج لحمبيج حلوق الالجئين  ,وسش ػًّ ,
http://www.pcrp.org/indexaa.html
 اٌـذػىح إًٌ رٕـُّـخ ورـفـؼُـً اٌزـطـىع واٌؼطـبء ,مؤسسج المركز الوطهي لمسبهدث
المهظمبح األهميج لمسكبن والخهميج

اٌّشاجغ االٌىزشؤُخ :
 خالد أبو بكر  ,التطوع طريق المجتمع لمستقبل أفضل ,إسالَ أوْ الَٓ ,
http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
 العمل التطوعى ,شبكة صيد الفوائد www.saaid.net,

مالحظ ـ ـ ـ ـ ــة هام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
سامذنٍ َا آخً واصفخ عه األخطاء
إْ وبْ َىجذ ػٕه َب آخً اي اسزفسبساد أو وجىد أخطبء ٌغىَخ أو ػٍُّخ أو أخطبء ِىزىثخ
اٌشجبء إسسبي هزٖ األخطبء واالسزفسبساد ػًٍ اٌجشَذ االٌىزشؤٍ حزً َزُ رؼذٍَهب فٍ إٌسخخ
اٌمبدِخ إْ شبء هللا واٌشد إْ شبء هللا ػًٍ هزٖ االسزفسبساد ثأرْ هللا رؼبًٌ ..
tech3rab@gmail.google.com

ؤسخى ممٓ لشاء ٘زا اٌىزبة واعزفبد ِٕٗ إْ َذػى يل
ثبٌزىفُك وإٌدبذ وزغٓ اخلبدتخ واْ َذػى اهلل إْ َشمحين
ثشمحزه اٌيت وعؼذ وً شئ واْ َؼفش يل وثجبسن يل يف
مسؼٍ وثظشٌ وفؤادٌ وَظفر ػٓ ؤخـإئً ورٔىيب
واْ َذػى اهلل يل اٌفشدوط األػًٍ

"ؤٌِن َب سة اٌؼبدلٌن"
مت حبّذ هلل

