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  ٍٝذؤّشش ػٍٝ لغاع اٌثٕاء" حضب اهلل"اٌؼمٛتاخ اٌّا١ٌّح األ١ِشو١ّح ػ ٌٓ 

 ُِؼراد ػٍٝ اٌصّٛد حّرٝ فٟ أصؼة اٌظشٚف اٌجغُ ا ٌّصشفٟ فٟ ٌثٕاْ 

  اٌمغاع اٌؼاَ ال ٠ٍؼة أٞ دٚس ػٍٝ صؼ١ذ لغاع اٌثٕاء

 "ِٕٞاعة جذًا ٌّٓ ٠شغة فٟ اٌششاء" اٌّغٛق اٌؼماس 

  

ّّاي "-١ٌثأْٛ د٠ثا٠د"  :س٠را اٌج

 

ّٟ ػٍٝ تٟ ّٔا ٠غرّرغ اٌىٛٔغشط األ١ِشوٟ تؼغٍرٗ اٌغ٠ّٕٛح فٟ شٙشٞ ذّٛص ٚآب، ٠ٕىّة اٌمغاع اٌّصشفٟ اٌٍّثٕأ

ُّٕاعثح ٌٍّّف اٌؼمٛتاخ اٌّا١ٌّح األ١ِشو١ّح اٌرٟ ذغاي  تؼذ اٌحذ٠س " حضب اٌٍّٗ"اٌؼًّ تغ١ح إ٠جاد اٌحٍٛي ٚاٌّخاسض اٌ

ّْ ػ١ٍّّح اٌرشش٠غ عرحصً فٟ أٚائً اٌخش٠ف اي ُِمثً، فٟ اٌٛلد اٌزٞ ٠رحّضش ف١ٗ حاوُ ِصشف ٌثٕاْ ػٓ أ

، "١ٌثأْٛ د٠ثا٠د"ٚتؼذ ذٛاذش ِؼٍِٛاخ خاّصح ٌـ . اٌذورٛس س٠اض عالِح ٌض٠اسج ٚاشٕغٓ ٌّراتؼح ٘زا اٌّٛضٛع

ّْ اٌمغاع اٌؼماسٞ لذ ٠ٙرّض تذٚسٖ ٔر١جح ٘زٖ اٌؼمٛتاخ ٠ٚشٙذ ا١ٙٔاسًا الفرًا، أجشٜ اٌّٛلغ حذ٠صًا ِغ اٌخثٟ س فٟ ذف١ذ أ

ّٛساخ اٌرٟ لذ ٠شٙذ٘ا اٌمغاػ١ٓ اٌّصشفٟ ٚاٌؼماسٞ  ُّٕٙذط ػثذاٌٍّٗ حا٠ه، ٌٍٛلٛف أوصش ػٍٝ اٌرغ لغاع اٌثٕاء اٌ

ُّٕرظش ًُِٕا ِغ اٌرحّشن األ١ِشوٟ اٌ  .ذضا

 

ًٍ ػٍٝ لغاع اٌثٕاء، ألّٔٙا ذأذٟ " حضب اهلل"ال ٔرّٛلغ أْ ذؤّشش أ٠ّح ػمٛتاخ ِا١ٌّح أ١ِشو١ّح ػٍٝ "حا٠ه أّوذ إّٔٔا  تشى

ّْ حشوح اٌث١غ  خاّص ػٍٝ أفشاٍد فٟ اٌحضب أٚ ِؤعّغاخ ِحّذدج تاٌزاخ، ٚ٘زا ال ٠ؤّشش ػٍٝ أعؼاس اٌؼماساخ أل

ِٕٙا فٟ اٌّرٓ، وغشٚاْ، % 90، حّذدخ تٕغثح 2017ٌغا٠ح شٙش حض٠شاْ ِٓ ػاَ  2014تاإلجّاي ِٕز ػاَ 

 ."دج ِٓ اٌّغٛق اٌزٞ ٠رٛاجذ ف١ٗ حضب اهللػا١ٌٗ، تؼثذا، ٚت١شٚخ، ٚغ١ش٘ا ٟٚ٘ ِٕاعك غ١ش خاضؼح ٌٍحضب ٚتؼٟ



 

 ّْ ُِؼراد ػٍٝ اٌصّٛد حّرٝ فٟ أصؼة اٌظشٚف األ١ِّٕح ٚاٌغ١اع١ّح، "ٚأشاس إٌٝ أ ّٟ فٟ ٌثٕاْ،  اٌجغُ اٌّصشف

ّّاَ األِاْ اٌزٞ ٠رّّصً تاٌّصشف اٌّشوضٞ ٚاٌحاوُ اٌذورٛس س٠اض عالِح، ِٚٓ غ١ش اٌّرّٛلغ أْ ٠رأّشش  تفضً ص

ّّٛص، أٚ ػٕذ اٌمغاع تأ٠ّح ع لٛتاخ، ٘ٛ اٌزٞ اعرّّش فٟ أخغش األصِاخ، ٚاألحذاز، ٚاٌظشٚف عٛاء فٟ حشب ذ

ّٟ ٚاٌرّذ٠ذ ٌٍّجٍظ  اغر١اي اٌشئ١ظ اٌش١ٙذ سف١ك اٌحش٠شٞ، ٚاٌفشاؽ فٟ عّذج اٌشئاعح، ٚوزٌه فٟ اٌشًٍ اٌحىِٛ

ّٟ ّْ اٌمغاع اٌّصشفٟ ٚاٌّاٌٟ ِؼّش. ا١ٌٕات  ."ض ألٞ خّضحأغاللًا ِٓ ٘زٖ اٌٛلائغ ال أػرمذ أ

 

ُّغرثؼذ أْ ٠شٙذ اٌمغاع اٌؼماسٞ ا١ٙٔاسًا فٟ األعؼاس، وّا حصً فٟ دتٟ ٚغ١ش٘ا ِٓ : "ٚأضاف حا٠ه ِٓ اٌ

ّْ اٌذٌٚح أٚ اٌمغاع اٌؼاَ ٠رذّخً فٟ لغاع اٌثٕاء، األِش اٌزٞ ال ٠ٕغثك ػٍٝ  اٌذٚي ٚاٌّغثة تغ١ظ، ففٟ دتٟ، ٔشٜ أ

ٌزٌه، أشثد اٌمغاع اٌخاّص لذسذٗ ػٍٝ . ػٍٝ صؼ١ذ لغاع اٌثٕاء ٌثٕاْ، ح١س اٌمغاع اٌؼاَ ال ٠ٍؼة أٞ دٍٚس

ِّح ٚاٌفشاؽ اٌشئاعٟ ًّ ا١ٙٔاس اٌّؤعّغاخ اٌؼا ًّ اٌّشاوً، ِا ٠ضاي اٌمغاع . اٌرّاعه، فٟ ظ ٚػٍٝ اٌّشغُ ِٓ و

ػٍٝ  اٌخاّص ٘ٛ اٌّؤذّٓ ػٍٝ صّٛد لغاع اٌثٕاء، ِا ٠حٛي دْٚ أْ ذؤّشش أ٠ّح خّضح ع١اع١ّح أٚ ػمٛتاخ أ١ِشو١ّح

 ."اٌمغاع

 

 ّْ ال ا١ٙٔاس فٟ أعؼاس اٌؼماساخ ػٍٝ صؼ١ذ ٌثٕاْ، فٟ اٌّذٜ إٌّظٛس ػٍٝ "ٚفٟ ع١اٍق ِّرصً، عّأْ اٌحا٠ه تأ

ًّ، ٚرٌه تفضً لذسج اٌمغاع اٌخاّص ػٍٝ اِرصاص األصِاخ ٚاٌرى١ّف ِغ ذمٍّثاخ اٌّغٛق ّْ ٕ٘ان . األل ػًٍّا أ

ٞ ت١ذ اإلداسج، ٚاٌّؤّعغاخ اٌشع١ّّح ٚاٌحىِٛح ٚاٌٛصاساخ أِٛسًا وص١شج ذؤّدٞ إٌٝ إٔؼاػ ٘زا اٌمغاع ٖٚ

ًّ اٌفغاد اٌّغرششٞ فٟ اإلداساخ، ٔغرثؼذ أٞ دػُ ِٓ اٌحىِٛح ٌٍمغاع اٌخاّص تغ١ح ذّاعه . اٌّخرّصح ٌٚىٓ فٟ ظ

 ."لغاع اٌثٕاء

 

ّْ حشوح اٌثٕاء تذأخ ذرذّٔٝ ِٕز ػاَ "ٚشّذد ػٍٝ أّٔٗ  ّْ 2015، ٚتٍغد رسٚذٙا عٕح 2014ال شّه أ ، ٌٚىٓ تّا أ

ٔضٌد  2015، ٌىٓ ال شّه أّٔٗ فٟ %40تؼذِا صادخ اٌحشوح حٛاٌٟ  2016اٌّغٛق ٌُ ٠رأّشش، ػاد إٌشاط ػاَ 

ًٍ وث١ش ُِرّاعىًا، ٚال ٔشٜ أٞ ِؤّشش إلِىا١ّٔح حصٛي ٔشاٍط غ١ش . حشوح اٌثٕاء تشى ِّا ا٢ْ فاٌّغٛق ِا ٠ضاي  أ

ًّ ذشّدٞ اٌمذسج  اٌششائ١ّح ٌزٚٞ اٌغثمح اٌٛعغٝ ٚاٌّحذٚدج ٌٚؼذَ ٚفشج اٌّغ١ٌٛح ِٓ اػر١ادٞ فٟ حشوح اٌث١غ فٟ ظ

ُّماتً، ٠َُرّٛلغ أْ ذثمٝ األعؼاس ػٍٝ حاٌٙا، ِا ٠جؼً ِٓ . اٌخاسض ِٕاعة جذًا ٌّٓ " اٌّغٛق اٌؼماسٞ"ٌىٓ فٟ اٌ

 ."2012ػاَ  ٠شغة فٟ اإللذاَ ػٍٝ ػ١ٍّّح اٌششاء، إر ٌُ ٔشٙذ ِصً ٘زا اٌرحّغٓ فٟ األعؼاس ٌصاٌح اٌّشاسٞ ِٕز

 

ّٞ ذٕغ١ٍك ت١ٓ اإلداسج ٚاٌذٌٚح ٚاٌم١ّ١ّٓ ػٍٝ لغاع اٌثٕاء، خصٛصًا ت١ٓ "ٚخرُ حا٠ه تاإلشاسج إٌٝ إّٔٔا  ال ٔالحظ أ

ّْ اإلداسج ذٍّه أسلاًِا ٚداذا ِؼٍِٛاخ ػٓ لغاع  اٌجّؼ١ّاخ ٚإٌماتاخ ٚاٌّصاسف اٌّؼ١ّٕح، ِٚٓ اٌّؤعف أ٠ضًا، أ

ٔشش٘ا، ٚال ذذع أحذًا ٠ٕشش٘ا، ِا ٠صّؼة األِش ػٍٝ اٌخثشاء االلرصاد١٠ّٓ  اٌثٕاء، ِٚغ رٌه فٟٙ ال ذؼّذ إٌٝ

ٌٕاح١ح إػغاء ٔظشج الرصاد٠ّح ػ١ٍّّح صح١حح ػٓ لغاع اٌثٕاء، فّا ِٓ أسلاَ فٟ ٠ذ٠ُٙ ٚ٘زٖ ِشىٍح وث١شج، ٠جة 

ًّ ٌّغاػذج لغاع اٌثٕاء دع١ٓ، اٌذٚائش ٌزا ٠جة جّغ واّفح اٌّؼٍِٛاخ عٛاء اٌّٛجٛدج ِغ ٔماتح اٌّٙٓ. أْ ذح

اٌؼماس٠ح، ٚصاسج اٌؼذي، إٌماتاخ اٌّخرّصح، ششوح اٌىٙشتاء أٚ ِؤعّغح ا١ٌّاٖ، تغ١ح ٚضؼٙا فٟ عٍّح ٚاحذج، 

ُّغرصّش فٟ إٔشاء اٌثٕاء إٌّاعة، تاٌّىاْ  ٌٍحصٛي ػٍٝ ذح١ًٍ ٠شذثظ تمغاع اٌثٕاء، ِٓ شأٔٗ أْ ٠ُغاػذ اٌ

ُّٕاعة، ٚفك اٌّغاحاخ إٌّاعثح، ٚتّٛاصفاخ ٚ  ."أعؼاس ِمثٌٛح ِٓ اٌّغٛقاٌ

 

ّّاي   ١ٌثأْٛ د٠ثا٠د | س٠را اٌج
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