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ءارقفلا كنب

 ةركف بحاص١٩٨٣ ماع يف سنوي دمحم روسيفوربلا هسسأ كنب وه
 داصتقالا تايلك يف سردت هتيرظن تحبصأ يذلا و ريغصلا يلاملا ليومتلا

 لاومألا سوؤر ريفوتب موقي ملاعلا يف كنب لوأ ربتعي يذلا ملاعلا لوح
 تانامض يأ بلط نود نم رغصلا ةيهانتم ضورق ةروص يف طقف ءارقفلل
 نمؤت يتلا لخدلل ةردملا ةصاخلا مهعيراشم سيسأتب اوموقي ىتح ،ةيلام

ةميرك ةايح مهل



كنبلا سيسأت ةركف

 سردی أدب و اكیرمأ يف سرُدی ناك ام دعب شیدالغنب ىلا سنوی دمحم داع-
 هدلب دعاسی نأ حمطی ناك و تاعماجلا ىدحا يف

ةیئاذغلا داوملا نم ةلیئض تایمك دوجو مدعل ةعاجم تثدح١٩٧٤ ماع يف-
 ةدعاسم وھو ھفدھ قیقحتل يعماجلا مرحلا بناجب ةصرف نع ثحبی ناك-

دحاو موی ولو ءارقفلا
 و ةقزمم بایث يدترت ةأرما ىأر و ةعماجلل ةرواجملا ةیرقلا ىلا بھذ-

 ىلا رطضت يھف مویلاب نیتنِس طقف حبرت و اھلزنم مامأ نارزیخ يسارك عنصت
ً ابیرقتً اتنس فلكی نارزیخلا ءارش ھنا قیرط نع ءارشلل لاومألا ضارتقا

 نارزیخلا يسارك عیمج عیبب موقت نأ طرشبً اتنس٢٥ رجاتلا اھضرقیف
هددحی وھ يذلا رعسلاب

 دجو و نیضرتقملا ءامسأب ةمئاق دعی نأب ھتبلط دحأ نم سنوی دمحم بلط-
 ءالؤھ ھضرتقا يذلا يلكلا لاملا رادقم وً اصخش٤٢ نیضرتقملا ددع

!ً ارالود٢٧ صاخشألا
 ءارقفلا معدی كنب ءاشنا ةركف ھیلع حرط و ةعماجلا ریدمل سنوی دمحم بھذ-

دادسلل تانامض يأ مھیدل سیل سان ضرقن فیك :ضفر نكل و
 موقأ انأف ءارقفلا  اوددسی مل نأب مھیلع حرتقا و كونبلا عاطق ىلا بھذ-

ىرخأ و ىرخأ ةیرق يف عسوت و ، اوددس و ةركفلا تحجن و ، مھنع دیدستلاب
 لواحأ هرم لك و كونبلا هذھل نوھرم انا نوكأ اذامل" هركف ھلابب تتأ نأ ىلا-

"؟ضرقلا ةدایزب مھعانقا

ءارقفلا كنب ءاشنا ىلع ةقفاوملا تردصأ١٩٨٣ ماع يف و١٩٧٦ يف تأدب ةركفلا



كنبلا فادهأ

١

٥

٣٤

٢
عمتجملل يحصلا عضولا نيسحتديفتسملل نكسملا ةلاح نيسحت

 ىتحءارقفلل ةيلاملا تامدخلا ليهستءارقفلل نيضرقملا لالغتسا ىلع ءاضقلا
 معد يف اومهاسيل نيجتنم نوحبصي

مهتاعمتجم وحن سانلا بيغرت و ميلعتلا رشن
 جورخلل ىلوألا ةليسولا هنأب مهعانقا

رقفلا ةرئاد نم



تازاجنالا زربأ

ضورقلا نم ديفتسم نييالم٨.٣٤ نم رثكا

ءارقفلا اهكلمي كنبلا مهسأ نم ٪٩٠

ةريغصلا عيراشملا ىلع ضورقلا رايلم $١.٢

ةايحلا ىلع نيمأت و يحص نيمأت ماظن ءاشنا

شيدالغنب ىرق نم ٪٩٧ براقي ام يطغت كنبلا لامعا

ةيسارد ةحنم فلا١٤٠ براقي ام

لمع ىلع اولصح لوستم فلا١١٢ نم رثكا

لزنم فلا٦٨٧ نم رثكا ءانب مت

 جراخ ءاضعألا لماك عضو يف حجنً اعرف٦٤ براقي ام
رقفلا ةرئاد

ءاسن نيضرتقملا نم ٪٩٧

ملاعلا يف ىلعألا يهو ضورقلا دادس ةبسن ٪٩٨

شيدالغنب يف لمعيً اعرف٢٥٦٥ نم رثكا



ضورقلا لمع ةيلآ

بولطملا غلبملا لباقم ضرقلا نم ھفدھ ددحی و ریقف نوكی نأ بجی ضرتقی نم-
ةیموكح ریغ ةمظنم فارشإب و وضع٢٠-١٠ نم تاعومجم ىلا ءارقفلا میظنت متی مث-
ةلئاعلا سفن نم اونوكی ال نأ طرشب تاعومجم ىلع نوتأی نأ صاخشألل ةیقبسأءاطعاب كنبلا موقی-
رالود ةئام نم لقا ىلاً ارالود٣٠ نیب ضرقلا ةمیق حوارتت-
ةمدخ موسرب و ةیعوبسأ تاعفد لكش ىلع ضرقلا دیدست متی-
 ىلع دامتعالل ةیودیلا فرحلا و لخدلا ةیمنت جمارب ىلع نیدیفتسملا میلعتل ةیبیردت جمارب ضرقلا جمانرب بحاصی-
سفنلا
مایأ ةعبس ىلا ةثالث نم ضرقلا میلست ىلا ةدملا قرغتست-
 ٪١٠ ةبسنب ةیرادإ فیراصم اھیلع ةفاضإ ةیعوبسأ طاسقأ ىلع ضرقلا دادس ةعومجملا يف وضعلا ىلع مالتسالا دنع-
ضرقلا ةمیق نم



ءارقفلا كنبب ضورقلا عاونأ رهشأ

ناكسإلا ضورق لثم ةیلئاعلا ضورقلا  ةطشنألا معدل ةیمسوملا ضورقلا
ةیعارزلا ةیرامثتسإلا ضورقلا



ءارقفلا كنب يف ضورقلا دئاوف

لخدلل ةردملا عیراشملل ٪١٠

دعبام ٪٥ىلا ٪٣ و ةساردلل ٪٠
ةساردلا

نكاسملا ءانبل ٪٨

نیحداكلل ٪٠



رغصألا ليومتلارغصلا يهانتملا ضرقلا

 لكشب عفدي نأ طرشب ضرق ءاطعإ وه
 رالودفصن ضرتفنل طيسب غلبمب رمتسم
٥٠ ضرقلا ةميق تناك اذاف ،عوبسأ لكب

ضرقلا ددس نيتنس لالخفً ارالود

 نعً ادج ةريغصلا تاعورشملا ليومت وه
 رغصلا ةيهانتم ضورق ميدقت قيرط
نم نكمتت ال يتلا ةريقفلا تالئاعلل
 عاطقلا نم ضورقلا هذه ىلع لوصحلا

يفرصملا



ءارقفلا كنب ةيديلقتلا كونبلا قرفلا

ءارقفلا ءاينغألا ةبطقتسملا ةئفلا

ءاسنلا لاجرلا ةفدهتسملا ةئفلا

 ةيلاملا تامدخلا رفوي
ءارقفلل

حابرألا فدهلا

ةيفيرلا ىرقلا ةلودلا طسو ةهجولا

 الو تانامض نوبلطي ال
نيماحم دجوي

ةيكنبلا تانامضلا نوبلطي بلطلا



ةيمالسإ ةقيرطب ءارقفلا كنب

ةحبارملا

٣

كوكصلا

٦

ةاكزلا

٢

فقولا

٥

نسحلا ضرقلا

١

ةراجإلا

٤



نسحلا ضرقلا

 يف ببس نوكت نأ و هللا نم برقتلا وه هنم فدهلا و ءارقفلل ةيريخلا تايعمجلا و كونبلا ضعب هفرصت ةدئاف نودب ضرق
سانلا برك جرُف

"ةمايقلا موي برك نم ةبرك اهب هنع هللا جرُف ةبرك ملسم نع جرُف نم " ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق

نیمراغلا ةلافك قودنص  ةلافك قودنص
نیمراغلا

ةلافكلا نھرلا

:وھ لحلاف مخضتلا ةلكشمً اضیأ و دادسلا نع نوزجعیً انایحأ و نسحلا ضرقلا میدقت ءانثأ كنبلا ىلع رطاخملا فیفختل



:نملاومألا رداصم نوكت و نسحلا ضرقلا قيرط نع ءارقفلا كنب روطن نأ نكمملا نم

 كوكصلا
 ةیفقولا
ةیریخلا

تایفقولا ةاكزلا  ةدعاسم
لود تاقدصلا تاعربتلا  لیومت

ةلودلا



ةاكزلا

رقفلا ةبراحم يف هيلعاف يمالسإلا كنبلا تاودأ رثكأ يهو مالسإلا زئاكر نم ةزيكر

 نود ةاكزلا لاومأ ىلع دامتعالاب ءارقفلا كنب موقی ىتح ءاینغألا ةاكز لاومأ عمج
ةیوبر دئاوف

ءارقفلل ةریغصلا تاعورشملا لیومت يف ةاكزلا لاومأ رامثتسا

ةاكزلا ةسسؤم قیرط نع لیومتلا



ةحبارملا

:ثيحب ءارقفلا كنبب اهقيبطت نكمم

 ةعلسلا ءارش مت لاح يف كنبلا دعوي و كنبلا ىلا بهذي و ةعلسلا ريقفلا راتخي-١
ءارشلاب مكدعوا
يقيقح لماك ضبق اهكلمي و ةعلسلا يرتشي كنبلا-٢
طاسقأ ليمعلل ةعلسلا عيبي كنبلا-٣
طاسقأ كنبلل عفدي ريقفلا-٤



ةراجإلا

:ثيحب ءارقفلا كنبب كيلمتلاب ةيهتنملا ةراجإلا قيبطت نكمم

ةعلسلا ءارشب كنبلا موقي-١
ريقفلل اهرجؤي مث-٢
 نودب-قوسلا يف هرعس وا-ضفخنم نوكي دق رعسب اهكلتمي ريقفلا دقعلا ةياهن يف-٣
كنبلا همدقي يذلا ضرعلا بسح لباقم



:ثيحب ءارقفلا كنبب عيبلا مث ةراجإلا قيبطت نكمم

ريقفلل ةعلسلا ءارشب كنبلا موقي-١
رجأتسم حبصأ ريقفلا و ريقفلل ةعلسلا رجأي كنبلا-٢
طاسقأ كنبلا ىلا عفدي ريقفلا-٣
كنبلا نم ةعلسلا يرتشي ريقفلا نكمم دقعلا ةياهن يف-٤



فقولا

 فوقوملل اهتعفنم و فقاولل اهباوث رمثتسي يتلا ةيراجلا ةيعوطتلا تاقدصلا نم ربتعي
مهيلع

 ةقدص :ثالث نم الا هلمع عطقنا مدآ نبا تام تام اذا" لاق ملسو هيلعو هللا ىلص يبنلا نا هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
"هل وعدي حلاص دلو وأ ،هبعفنتي ملع وأ ،ةيراج

 ةیفقو قیدانص ءاشنا لالخ نم فقولا قیبطت نكمم
 حرطت مث ،نیعم ضرغل قودنص لكل نوكیو
 ،ةطیسب ةیمسا ةمیقب ماعلا باتتكالل ةیفقو كوكص

 فقولا يف ةكراشملا دیری ملسم لك يرتشی ثیحب
 عمجملا لاملا مدختسی و ھتردق بسحب كوكصلا نم

يف رامثتسالا دئاع فرصی و رقفلا جالع يف
ءارقفلل يرھش لخد ةروص

 قافنإلل دئاعلا صصخی نأب فقولا قیبطت نكمم
 يفقو قودنص ءاشنا و ءارقفلا میلعت و جالع ىلع

 و مھجالعل تایفشتسملا و نكاسملا و دجاسملا ءانبل
فرصلا عیراشم ءاشنإ و ةیقنلا هایملا ریفوت

يحصلا



:ةميرك ةايح هل نمؤت و ريقفلا ةايح ذقنت يتلا لئادبلا نم

 ةیاعرل يفقو قودنص
ءارقفلا

نسحلا ضرقلا كوكص ةیریخ كوكص ةیفقولا كوكص

 نم كلذ متی قودنص وھ
 ةیفقو كوكص حرط لالخ
 دحأ يف اھتلیصح رمثتست

 لثمةفلتخملا رامثتسالا ھجوأ
 تاعورشملا يف ةمھاسملا
 ءارش وا ءارقفلل ةریغصلا
اھریجأت و ةیعارز يضارأ

 يأ نم ردصت كوكص يھ
 اھتلیصح مدختست ثیحب ةھج
 ریخلا هوجو ىلع قافنالا يف

نكلو يدام دئاعب دوعت الو
 رجألاب ھلماح ىلع دوعت

میظعلا

 ةئیھ اھردصت كوكص يھ
فقاولا ةبغر ىلع فاقوألا
 يف اھتلیصح مدختست ثیحب

 ریخلا هوجو ىلع قافنالا
يدام دئاعب دوعت الو ءارقفلل

 لیومتل مدختست كوكص يھ
 ىتح ةیریخلا عیراشملا

ریقفلا اھنم دیفتسی



عامتسالا نسح ىلعً اركش


