
 

 

 

 

 

 

 2015ايتكضٜض األربٞ َٔ أفضٌٜ إىل رٜغُرب 

بٛال١ٜ بغهض٠  اجملًػ ايٛطين املٓعكز " يف رٚص٠

 "2015 رٜغُرب 19/20/22أٜاّ 

اذتُز هلل  صب ايعاملني ٚأفطٌ ايصال٠ ٚأمت ايتغًِٝ  ع٢ً عٝزْا ستُز  بٔ عبز اهلل  ايٓيب ايهضِٜ ٚع٢ً 

. آي٘ ٚأصشاب٘ ايطٝبٝني 

: ٚبعز

 ((بزأ تكضٜضْا األربٞ ٖشا بآٜات بٝٓات َٔ ايشنض  اذتهِٝ بعز أعٛس باهلل َٔ ايؾٝطإ ايضدِٝ 

ٚاعتصُٛا حببٌ اهلل مجٝعا ٚال تفضقٛا ٚاسنضٚا ْع١ُ اهلل عًٝهِ إس نٓتِ أعزا٤ فأيف بني قًٛبهِ 

. صزم اهلل ايععِٝ( ("فأصبشتِ بٓعُت٘ إخٛاْا

ـ َٔ  املؤنز أٜٗا األخ٠ٛ املٓاضًٕٛ إٕ تكضٜضْا األربٞ ٖشا حيٌُ بني طٝات٘  ًَدصا ملا قاّ ب٘ اإلخ٠ٛ 

 تاصٜذ اْعكار 2015َاصؼ 21املٓاضًٕٛ ٚنشا  أعطا٤ األَا١ْ ايٛط١ٝٓ خالٍ تغع١ أؽٗض َٓش تاصٜذ 

املؤمتض ايجايح  يًٓكاب١ ٚاْتداب ايغٝز األَني ايعاّ ايٛطين عبز ايهضِٜ بٛدٓاح  ٚاختٝاصٙ  ملهتب األَا١ْ 

    ، نُا ْضصز َٔ خالي٘ 2015 أفض16ٌٜايٛط١ٝٓ يف  رٚص٠ اجملًػ ايٛطين ايغارع١ ٚايعؾضٜٔ ّٜٛ

املؾانٌ ٚايصعٛبات اييت ٚادٗت  عًُٓا نأعطا٤ هلشا ادتٗاط قبٌ إٔ خنتتُ٘ مبذُٛع١ َٔ ايتٛصٝات، 

: ٚتأعٝغا  ملا عبل عٓتطضم  إىل ثالث١ دٛاْب 

 ُٞٝادتاْب ايتٓع :

 داْب ايعالق١ َع اإلراص٠ :

 ادتاْب ايتطاَين 

 
 



/   ادتاْب ايتٓعِٝ: أٚال

َٔ احملكل أْٓا  نُهتب أصبشٓا يف  َغأي١ أعاع١ٝ  ١َُٗٚ ٖٚٞ احملافع١ ع٢ً إعار٠ اهلٝه١ً يف 

رٚصاتٗا ايعار١ٜ  سغب ايكإْٛ األعاعٞ يًٓكاب١ ،يهٔ ٖشا ايٓذاح ٜبك٢ ْٛعا َا َٓكٛص بايٓعض  إىل 

عزر ادتُاعات  املهتب  ط١ًٝ ايغ١ٓ  ٚنشيو  ادتُاعات  سطٛص رٚصات اجملايػ ايٛال١ٝ٥  سٝح ادتُعٓا   

نُهتب عبع َضات ٖٚشا صقِ  َتٛعط  َع َا ميًٝ٘ ايكإْٛ األعاعٞ ٚبايٓعض  يألسزاخ اييت َضت خالٍ 

ٖشٙ ايغ١ٓ ،ٖشا ايضقِ  دٝز َٔ سٝح ايعزر  يهٓ٘  ٜبك٢ ٖظٜال يف َتابع١   ْؾاطات املهاتب ايٛال١ٝ٥  

ٚرٚصات اجملايػ ٚادتُعٝات ايعا١َ االْتداب١ٝ يًٛالٜات سٝح مل ٜتِ عكز  أٟ مجع١ٝ عا١َ   اْتداب١ٝ  

ٖشٙ ايفرت٠  باعتجٓا٤ ادتُعٝتني  ايعاَتني  االْتدابٝتني  الْتداب األَني ايعاّ ايٛال٥ٞ  يٛال١ٜ ٖٚضإ  ّٜٛ 

  ٚنشيو  اْعكار 2015 َْٛرب09:ٚنشا  األَني ايعاّ ايٛال٥ٞ يٛال١ٜ إيٝظٟ ّٜٛ 2015رٜغُرب 12ايغبت 

َٔ تعزار ايٛالٜات املٓصب١ بؾهٌ صمسٞ ٚايبايؼ  %30رٚصات يًُذايػ ايٛال١ٝ٥ بٓغب١  ال تفٛم 

َهتب ٚطين  صغِ إصضاص اإلخ٠ٛ  أعطا٤ املهتب ايٛطين داٖزٜٔ  ع٢ً إٔ جتض٣  ٖشٙ 48عزرٖا

االدتُاعات  ارتاص١ باجملايػ ايٛال١ٝ٥  يف أٜاّ  عط١ً ْٗا١ٜ األعبٛع ٖٚشا يًغُاح ألنرب عزر َٔ 

. املٓاضًني ذتطٛص  ٖشٙ االدتُاعات 

ٚي٦ٔ نإ  أٜٗا اإلخ٠ٛ قز عذًٓا ْٛعا َٔ ايٓذاح ،فإْ٘ أٜطا   عذًٓا ْٛعا َٔ ايفؾٌ  يف تهٜٛٔ 

ايًذإ ايٛط١ٝٓ املٓبجك١ عٔ ايكإْٛ األعاعٞ ٚايٓعاّ ايزاخًٞ يًُؤمتض  ٚاملٓصب١ يف رٚص٠ آخض زتًػ 

ٚطين  ٖٚشا  َضدع٘ يك١ً جتضبتٓا مجٝعا ،نُا  عذًٓا  بعض ايرتانُات ٚاألنٝز  أْ٘ َع ايعٌُ  ادتار  

ٚاملتٛاصٌ عٓشكل األسغٔ   ٚاألفطٌ  يف املغتكبٌ  حبٍٛ اهلل ٚايزيٌٝ ع٢ً سيو  االْطباع اإلجيابٞ ايشٟ 

عرب عٓ٘  دٌ املٓاضًني يًتٛادز اإلعالَٞ ايكٟٛ  يًٓكاب١ عٛا٤ ع٢ً ايكٓٛات املض١ٝ٥  ٚاملغُٛع١  أٚ ع٢ً 

صعٝز  ايصشاف١  املهتٛب١  أٚ  ع٢ً َٛاقع ايتٛاصٌ  االدتُاعٞ  املدتًف١ ملتابع١ نٌ ايتطٛصات ٚايتعًٝل 

عًٝٗا ٚإبزا٤  َٛقف ايٓكاب١  إطا٤ٖا يف ايٛقت ٚاملهإ املٓاعبني  ٚبطضٜك١ ْطاي١ٝ َتُضع١ ٚاسرتاف١ٝ 

دعًت ايٓكاب١ تتصزص  املؾٗز  اإلعالَٞ  ايٛطين نِ َٔ َض٠ يف تتبع  عز٠ ًَفات ْٛقؿ  أغًبٗا يف 

 46 عطٛ َٔ أعطا٤ اجملًػ ميجًٕٛ 173ٚصؽات  خاص١ خالٍ  ادتاَع١ ايصٝف١ٝ مبؾاصن١ أنجض َٔ 

. أٚت  املٓصضّ 23-22-21 ببين سٛا٤  ٚال١ٜ ايؾًف  أٜا27ّٚال١ٜ  ايٛطين يف ايزٚص٠

: داْب ايعالق١ َع اإلراص٠/    ثاْٝا

عٓتطضم يف ٖشا ادتاْب  إىل اذتزٜح عٔ  إضضاب ايتهتٌ ايٓكابٞ َٚؾاصن١  ْكابتٓا  فٝ٘ بٌ قٝارتٗا هلشا ايتهتٌ 

ٚبًٛص٠  فهض٠ ايتطأَ  ايٓكابٞ ألٍٚ َض٠ يف تاصٜذ اذتضن١ ايٓكاب١ٝ  يف ادتظا٥ض  َٚا عضف٘ ايكطاع  بعز إَطا٤ 

 أثٓا٤ يهٔ يًظٚاٍ اال٥ًني ف١٦ تضق١ٝ  ختص2015 د١ًٜٝٛ  يف004 احملطض املؾرتى  َع ايٛطاص٠  بز٤ا بصزٚص  ايتع١ًُٝ

 يٝتِ........ٚاالعالى ايضتب َٔ ايعزٜز ٚأقصت ٖشٙ ايتع١ًُٝ صٝاغ١ يف أخطأت َض٠ أخض٣ ايٛطاص٠ إٔ ظٗض ايتطبٝل

  .ايتُٗٝؿ ٚاإلقصا٤ مت فٝٗا  ْفػ يهٔ عبتُرب22 يف ايصارص11٠ صقِ بتع١ًُٝ اعتزصانٗا بعزٖا

 135 مبذُٛع  ايعاّ ٖشا خالٍ أعتاس ايف45 تضق١ٝ ختص003صقِ دزٜز٠ َؾرتن١ بتع١ًُٝ ايٛطاص٠ عًٝٓا يتدضز

 بعز ادتُاع َهتب األَا١ْ ايٛط١ٝٓ َع َع َزٜض املغتدزَني 2017دٛإ 2إيف أعتاس يػا١ٜ اْتٗا٤ ايع١ًُٝ بتاصٜذ 

يتشزٜز  ْكا٥ص ايتعًُٝات ايغابك١  َٚطايبتٓا  بتغ١ٜٛ  ٚضع١ٝ  مجٝع اآلًٜني يًظٚاٍ  ناف١  قبٌ اْتٗا٤ ايفرت٠ 

 تعزٍ تع١ًُٝ املؾرتن١ ايتعًُٝات ع١ٓ ٚباَتٝاط ع١ٓ 2015 ع١ٓ ناْت ٖٓا االْتكاي١ٝ  رٕٚ قٝز اٚ ؽضط  ، يٓكٍٛ



 يف َاعضف َٝجام ْكابتٓا بإَطا٤ إقٓاع َاصؼ ؽٗض َٓش ايٛطاص٠ ستاٚي١ ٚال ْٓغٞ يف األخري  .....أخض٣ تع١ًُٝ ٚتتُِ

 بعض ع٢ً ايتشفغ  بغبب ايبزا١ٜ َٓش طضف األعٓتٝٛ  َٔ بايضفض قٛبٌ يهٔ امل١ٓٗ أخالقٝات َٝجام ايبزا١ٜ

 ئ أنجض أٚ طضفني بني عكز ٖٛ املٝجام ألٕ" َٝجاقا "تغُٝت٘ سٝح قًٓا ٚقتٗا اْ٘ ال ميهٔ  ٚايؾهٌ  املٛار،

. ٚصٝاغت٘ ٚضع٘ يف األطضاف مجٝع أعُٗت إسا إال ايتطبٝل إىل عبًٝ٘ جيز ٚئ ٚاملصزاق١ٝ ايؾضع١ٝ ٜهتغب

 ال املٝجام إٔ نُا عاّ، طابع سات ،"ٚٚادبات سكٛم "قا١ْْٝٛ ْصٛص ؽهٌ يف دا٤ ألْ٘" قإْٛ "فٗٛ ٚبايتايٞ،

  .تطٛع١ٝ طبٝع١ سٚ أخالقٞ ايتظاّ ٖٛ ؽ٤ٞ نٌ قبٌ ألْ٘" ايكاْْٛٞ اإليظاّ "صف١ ٜهتغٞ

 ايػُٛض اعرتاٖا قز ٚبايتايٞ عباصاتٗا يف أصٝال عُال اعتربْاٖا اييت ،"ايزٜباد١ "ع٢ً عًكٓا ٚقتٗا أٜطا  نُا

 حتزٜزا تتطُٔ مل ،"سضف١ٝ تضمج١ "أْٗا بزت ست٢ ايغًػ يف ْغد١ املٝجام املعضٚض عًٝٓا ٚقتٗا  غري ٚاالْتكاٍ

 ايٛادب املصطًشات حتزٜز عزّ َالسع١ متت قز َؤنزٜٔ أْ٘ يًُذتُع، ايفهض١ٜ األخالق١ٝ ايكِٝ ملصزص رقٝكا

يٝتِ يف األخري ٚيف ْٗا١ٜ ؽٗض ْٛفُرب إعار٠ صٝاغ١ املٝجام َٔ دزٜز ٚاعتبزاٍ تغُٝت٘ َٔ َٝجام .....ضبطٗا

أخالقٝات امل١ٓٗ ايٞ َٝجام اخالقٝات املٓع١َٛ ايرتب١ٜٛ ٚ سشف نٌ املصطًشات ايصار١َ املٛدٛر٠ عابكا ٚاعرتاف 

ايٛطاص٠ إ ٖشا املٝجام ٖٛ زتضر ٚثٝك١ تٓعِ ايعٌُ ٚايعالق١ راخٌ املزصع١ ٚالميهٔ إٔ ختًف ايكٛاْني املٓع١ُ 

 .......يًشٝا٠ املزصع١ٝ َٔ سكٛم ٚٚادبات ادتُاع١ ايرتب١ٜٛ  

نُا تبك٢ ايعزٜز َٔ املًفات اييت  تضاٚح َهاْٗا ٚمل تًل أ١ٜ اعتذاب١ َٔ طضف ايٛطاص٠ صغِ اْٗا ًَفات َٛصٚث١ عٔ 

ايٛطصا٤ ايغابكني َجٌ ًَف طب ايعٌُ َٓح ادتٓٛب ايغهٔ االَضاض امل١ٝٓٗ ٚاملٓاصب املهٝف١ قط١ٝ االَتشاْات 

 ....... ايضمس١ٝ ٚتٛاصٜذ بضزتتٗا ايٛتا٥ض ٚاملٛاقٝت  املزصع١ٝ

 نُا الْٓغٞ أٜطا عذظ ايٛطاص٠ يف عز ايؾعٛص املٛدٛر تضبٜٛا ٚإراصٜا بغبب ع٤ٛ ايتدطٝط ٚايتٓغٝل يف تٓعِٝ 

املغابكات ارتاصد١ٝ ٚاالَتشاْات امل١ٝٓٗ ٚغٝاب إعرتاجت١ٝ ٚاضش١ يف ضبط املع١ًَٛ بني َزٜض١ٜ املغتدزَني 

.  َٚزٜض١ٜ ايتدطٝط يف ٚطاص٠ ايرتب١ٝ َٔ د١ٗ َٚزٜضٜات ايرتب١ٝ َٔ د١ٗ أخض٣

ٚيف ْفػ ادتاْب متت َؾاصن١  ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يعُاٍ ايرتب١ٝ  نُؾاصى يف زتُٛع١ َٔ ايًذإ اييت ْصبتٗا ٚطاص٠ 

ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ  َع ايٓكابات  أُٖٗا دت١ٓ تعزٌٜ ايكإْٛ ارتاص ٚ دت١ٓ ستاصب١ ايعٓف يف ايٛعط املزصعٞ  ٚدت١ٓ  

ستاصب١ ايزصٚؼ ارتصٛص١ٝ  ٚايكطا٤ عًٝٗا ٚاألخري٠ دت١ٓ ايبٝزاغٛدٝا ٚايتفهري يف نٝف١ٝ  إصالح اَتشإ ؽٗار٠ 

ايبهايٛصٜا  تٓفٝشا يٓتا٥ر  ايٓز٠ٚ ايٛط١ٝٓ اييت ؽاصنٓا فٝٗا بزع٠ٛ َٔ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ  حتت إؽضاف ايٛطٜض األٍٚ  سٍٛ 

. تكِٝٝ املزصع١ ادتظا٥ض١ٜ خالٍ د١ًٜٝٛ ايفاصط

: ادتاْب ايتطاَين   / ثايجا

 نُا تعًُٕٛ  أٜٗا  اإلخ٠ٛ املٓاضًٕٛ إٕ ايتطأَ  نك١ُٝ إْغا١ْٝ ٖٛ َٔ خصا٥ص رٜٓٓا اذتٓٝف  َٚكَٛات ؽعبٓا   

ايععِٝ يشا  نٓا سضصٓا ع٢ً تفعٌٝ  ٚتٓعِٝ ع١ًُٝ ايتطأَ  قزص املغتطاع  بتٓعِٝ اذت١ًُ ايغارع١ يًتربع بايزّ  

ٚمما  تأعفٓا ي٘ صغِ ايرتسٝب بهٌ ايعٌُ ايتطاَين ايشٟ َٝظ َغريتٓا ايٓطاي١ٝ عذًٓا  األْا١ْٝ اييت طاملا ٜعرب . 



عٓٗا  ايبعض، فايعٌُ ايٓكابٞ أٜٗا اإلخ٠ٛ  عٌُ مجاعٞ  ٚتطاَين ال زتاٍ فٝ٘ يألْا١ْٝ  ٚٚدٛرٖا  حيظ يف ايٓفػ 

ٜٚطعف ايعظمي١ ٖٚشا  َا ال جيب ايتغاَح  َع٘  ٚألٕ  يف تكضٜضْا ٖشا ال ْؾري  يًٛالٜات اييت بارصت  بتٓعِٝ اذت١ًُ 

ايٛط١ٝٓ  يًتربع بايزّ يصاحل  املغتؾفٝات، ألٕ نٌ َاقاَٛا ب٘ نإ باعِ مجٝع املٓاضًني رٕٚ اعتجٓا٤ 

ٚمبؾاصنتِٗ ايفع١ًٝ  ٚاهلل ْغأٍ إٔ ٜتكبٌ َِٓٗ  ٜٚجبت أدضِٖ مجٝعٝا  

 ٚختاَا  ألٕ َهتب  األَا١ْ ٚط١ٝٓ  أٜٗا اإلخ٠ٛ املٓاضًٕٛ  ٜٛصهِ  باملظٜز َٔ االيتظاّ ٚايعطا٤ ٚايتشًٞ  باملغؤٚي١ٝ  

ٚاالسرتاّ  ٖٚٞ صفات اييت  متٝظ  ايعٌُ ايٓكابٞ  ٚسيو ٜهٕٛ حبطٛص االدتُاعات  ٚتطبٝل ايكضاصات  ٚأرا٤ املٗاّ  

ايٓطاي١ٝ  ٚايٛادبات املار١ٜ  بهٌ ْهضإ يًشات  ٚاْعزاّ األْا١ْٝ ٚاالْتٗاط١ٜ  ايطٝك١  نُا ٜٛصٞ املهتب ايٛطين 

: ع٢ً املغت٣ٛ ايتٓعُٝٞ  مباًٜٞ

 ًٞتفعٌٝ ْصٛص ايكإْٛ األعاعٞ ٚايٓعاّ   ايزاخ. 

  تهٜٛٔ  ايًذإ ايٛط١ٝٓ. 

  ِٗاالٖتُاّ  مبغاي١ تهٜٛٔ  ٚتأطري املٓاضًني  ْكابٝا  ست٢ ٜهْٛٛا ٚاعني متاَا بٛدباتِٗ ٚسكٛق 

 :أَا  ع٢ً املغت٣ٛ  ايعالق١ َع اإلراص٠  فــــإٕ  املهتب ايٛطين َٔ خالٍ جتاصب٘ ايٛاعع١ ٜٛصٞ بطضٚص٠ 

  إعزار ًَفات  املتفاٚض بؾأْٗا إعزارا عًُٝا ٚرقٝكا ٜكٟٛ َٔ َٛقعٓا ايتفاٚضٞ نُا جيب ع٢ً ادتُٝع 

ايتعإٚ  فُٝا بٝٓٓا  ٚإٔ ْعٌُ داٖزٜٔ  ع٢ً  أال ٜصٝب أسز َٓا أٟ َهضٚٙ ٖٚشا َٔ قِٝ اإلْغا١ْٝ  ٚرٜٓٓا اذتٓٝف  

َجٌ املؤَٓني يف تٛارِٖ ٚتضامحِٗ ٚتعاطفِٗ  نُجٌ ادتغز ايٛاسز اسا  )فعٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ قاٍ 

 "اؽته٢ َٓ٘ عطٛ تزاع٢ ي٘ عا٥ض ادتغز  بايغٗض ٚاذت٢ُ

ٚقٌ )ٚنُا بزأْا تكضٜضْا  ٖشا بآٜات بٝٓات َٔ ايشنض  اذتهِٝ  خنتُ٘ بشيو بعز أعٛسباهلل َٔ ايؾٝطإ ايضدِٝ

ٚايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ هلل تعاىل ٚبضنات٘  (اعًُٛافغري٣ اهلل عًُهِ  ٚصعٛي٘  ٚاملؤَٕٓٛ

عاؽت ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ يعُاٍ ايرتب١ٝ سض٠ ٚاسز٠َٛسز٠  

 

 

 


