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 ) بياء الػخصٔ٘ الْطئ٘ ( قسأت لم

 

ئٔـب١ٔخ أوض٘ب اٌشغع اٌذ١ٕف, فٙظا ٔج١ٕب )َصٍَّٝ هللاُ دت اٌٛطٓ ٚاٌذفبظ ػ١ٍٗ فطغح 

أََدتُّ أَْعِض  َٚ ( ٠مٛي ِشبطجًب ِىخ اٌّىغِخ لبئالً : "ٚهللاِ ئَِِّٔه ٌََش١ُْغ أَْعِض هللا ,  َُ َؿٍَّ َٚ  ِٗ َػ١ٍَْ

ِْٕه ؛ ِب َسَغْجُذ", ٌّٚب ٘بجغ )صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ِِ الَ أَِّٟٔ أُْسِغْجُذ  ْٛ ٌَ َٚ ؿٍُ( هللا ئٌٝ هللا , 

ئٌٝ اٌّض٠ٕخ ٚارشظ٘ب ٚطًٕب ٌٗ ٚألصذبثٗ اٌىغاَ ٌُ ٠ٕؾ )صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ( ال ٚطٕٗ 

ِؼبٌٟ  أ.ص/ ِذّض بَرِ الفكسٗ كاىت افتتاحٔ٘ ,  "اٌظٞ ٔشأ ف١ٗ ٚال ٚطٕٗ اٌظٞ اؿزمغ ف١ٗ

ِشزبع جّؼخ  ٚػ٠غ األٚلبف عئ١ؾ اٌّجٍؾ األػٍٝ ٌٍشئْٛ اإلؿال١ِخ ػضٛ ِجّغ 

 . اٌصبصع ػٓ ٚػاعح األٚلبف لتاب  بياء الػخصٔ٘ الْطئ٘ ل اٌجذٛس اإلؿال١ِخ

اٌضٌٟٚ اٌزبؿغ ٚاٌؼشغ٠ٓ اٌظٞ ٌٍّإرّغ  األعنال العلنٔ٘ أثس مً آثازاللتاب ُٓعد ٍرا ّ

٘ـ 3221جّبصٜ األٌٚٝ  32 -31ٔظّٗ اٌّجٍؾ األػٍٝ ٌٍشئْٛ اإلؿال١ِخ ثبٌمب٘غح فٟ 

 َ. ٠0131ٕب٠غ  01 -31اٌّٛافم١ٓ 

اٌششص١خ اٌٛط١ٕخ ٠ىشف ف١ٙب ػٓ , مً الكطع اللبري( صفخ٘  340ّاللتاب خسج يف ) 

ػٍٝ اؿزؼضاص ألْ رذزغق ٌز١ٕغ صعٚة اٌٛطٓ , ٚألْ رفزض٠ٗ ثٕفـٙب  رىْٛ اٌزٟ اٌذم١م١خ

 . أشالء ِّؼلخِٚب رٍّه , ٚرؼغف ٌٍٛطٓ دمٗ ٚلضعٖ , ٚرضعن أٔٙب ثال ٚطٓ و
، ٓتياّل فَٔا دْاىب متعددٗ لبياء الػخصٔ٘  ّاللتاب حيتْٖ علٙ أحد عػس مبخجا

ٚاٌظٞ أٚضخ  مً حكْق اإلىطاٌ ّمكاصد األدٓاٌ  حفظ البلداٌ ّاألّطاٌاألّل:  املبخح   الْطئ٘،

اإلٔـبْ ثال ٚطٓ ٠فمض  ػاللخ لٛح اٌٛطٓ ثمٛح اإلٔـبْ ٚاعرجبط طٌه ثبٌجؼض اٌض٠ٕٟ, ٚأْ

 –غِخ اٌٛطٓ , ئّٔب ٠ـزٙضفْٛ وبفخ ِمِٛبد د١برٗ ٚوغاِزٗ , ِٚٓ ٠ؼزضْٚ ػٍٝ د
, وّب ٠إوض إٌز١جخ اٌفبصٍخ  اإلٔـبْ فٟ أؿّٝ دمٛلٗ , ٚص١ُّ وغاِزٗ –ثبٌضعجخ األٌٚٝ 

ـًب ِٓ ِمبصض األص٠بْٟٚ٘ أْ   .دّب٠خ األٚطبْ رّضً ِمصًضا عئ١
فمٗ  ٚاٌظٞ عصض ،زؤٓ٘ إضالمٔ٘  يف عامل متغريبياء الػخصٔ٘ الْطئ٘  ّاملبخح الجاىٕ:

اإلؿالَ ئٌٝ اٌؼبٌُ  , لضَاٌزأؿ١ؾ اٌذك اٌظٞ ش١َّض ثٗ اٌٙضٞ إٌجٛٞ ّٔٛطط ئٔـبْ جض٠ض
ٚ٘ظٖ ا٠ٌٛٙخ ثؼٕبصغ٘ب اٌزأؿ١ـ١خ, ٟ٘ اٌصغح اٌشبِز ٌجٕبء , ص٠ًٕب ِٚض١ٔخً ٚدضبعحً 

ٚثمضع اٌٛػٟ اٌفغصٞ ,  اٌفغص ٚاٌّجزّغ, ِٚصضع اٌمٛح ٚاٌصالثخ فٟ ثٕبء اٌششص١خ
, ٚلضعرٙب ػٍٝ اٌؼطبء ٌٕفـٙب ٌٚىً اٌٛط١ٕخ خ رجغػ لٛح اٌششص١خ ٚاٌجّؼٟ ثم١ّخ ا٠ٌٛٙ

  ػبٌُ رزٕبفؾ ف١ٗ اٌضٚي ٚاألُِ.ٚؿظ  اٌّذ١ط١ٓ ثٙب
جبء ١ٌإوض ِّٙخ األؿغح فٟ فُٙ : دّز األضسٗ يف تعصٓص االىتناء للْطً  بخح الجالحامل 

اٌّٛاطٕخ  رضع٠ت األؿغ ػٍٝ ل١ُ, ٚأْ رغجّخ دم١م١خ ٌذت اٌٛطٓٚأٔٗ  ,االٔزّبءلض١خ 

ِٓ اٌمضب٠ب اٌض١ٕ٠خ ٚاٌٛط١ٕخ , ٠ٚظٙغ طٌه  ٚاٌفُٙ اٌصذ١خ ٌم١ّخ األٚطبْ فٟ اإلؿالَ

اإلدـبْ ئٌٝ ج١ّغ اٌّٛاط١ٕٓ ٚاٌّؼب٘ض٠ٓ ٚوً , ٚ اٌذفبظ ػٍٝ اٌّغافك اٌؼبِخِٓ سالي 

 ٚاٌؼًّ ػٍٝ عل١ٗ. ٚجٛة ئػّبع اٌٛطٓٚوظا , ٌٍٛطٓ ِٓ دصً ػٍٝ رأش١غح صسٛي

اٌزٟ اٌجّبػبد اإلع٘بث١خ رٕبٚي طغ٠مخ سٗ ّدّزٍا يف بياء الػخصٔ٘  املبخح السابع :األض

رٍزمظ أفغاص٘ب غبٌجًب ُٚ٘ صغبع, دزٝ ٠شجٛا ػٍٝ رؼب١ٌّٙب ٠ٚضعثُٛ٘ ػٍٝ أفىبع٘ب 

٠ظٙغ  ٕ٘ب٠ٚٚص١غٚا آٌخ فٟ رغٚؿٙب, ال فىغ ٌُٙ ئال ِب صؿٖٛ ٌُٙ ِٓ أفىبع ٚآعاء,  

 ٌجٕبء ششص١خ ٚط١ٕخ ٌزىْٛ دب١ِخفٟ رٕشئخ أٚالص٘ب رٕشئخ ؿ١ٍّخ  ٌألؿغح ىج١غاٌضٚع اٌ

 .ضض ِٓ ٠ذبٚي ا١ًٌٕ ِٕٗ  ٌٍٛطٓ
امليتذ٘ الكادزٗ علٙ البياء  : التعلٔه ّبياء الػخصٔ٘ الْضطٔ٘ الْطئ٘ املبخح اخلامظ
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ب  فٟاٌزؼ١ٍُ ٚاٌظٞ أثغػ  صٚع ّالتينٔ٘   ًّ صٕبػخ اإلٔـبْ ػم١ضح ٚفىًغا ٚرغث١خ ٚل١

ثشىً جبص فٟ ثٕبء اٌششص١خ اٌٛط١ٕخ اٌزٟ ٌٙب ٚالء لٜٛ  رـُٙ  اٌّضاعؽ, ٚأْ ٚؿًٍٛوب
, ٚثٙظا رٕشأ اٌششص١خ اٌٛط١ٕخ اٌّذصٕخ ضض وً دّالد اٌزطغف ٚاٌفـبص ٍٛطٌٓ

ػٍٝ اٌزـٍخ ثضٛاثذ اٌض٠ٓ,  رؼًّاٌزٟ  ٟ٘ اٌششص١خ اٌٛط١ٕخ, وّب أٚضخ أْ ٚاإلع٘بة
 اع ٚاالثزىبع ٚاإلٔزبط ٚئرمبْ اٌؼًّ ٚاإلٔجبػ,اٌمبصعح ػٍٝ اإلثضٚٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب, 

ِٚٛاجٙخ , اٌجٕبء ٚاٌز١ّٕخ  ٚرـُٙ فٟ ,اٌمبصعح ػٍٝ اؿز١ؼبة وً ِـزجضاد اٌؼصغٚ
 األسطبع ٚاٌّؼٛلبد, ٚوً أشىبي االؿزمطبة ِٓ اٌؼٕبصغ اإلع٘بث١خ ٚاٌىزبئت اإلٌىزغ١ٔٚخ.

جبء ١ٌإوض  أْ املبخح الطادع : دّز املعله الكدّٗ ّأثسِ املباغس يف بياء غخصٔ٘ طالبُ  

, ٌظٌه ٠غوؼ ٘ظا اٌضٚياٌؼبًِ اٌغئ١ؾ فٟ ٔٙضخ ٘ٛ اٌّؼٍُ ٚ, اٌضٚي  اٌزؼ١ٍُ أؿبؽ ٔٙضخ
اٌجذش ػٍٝ صٚع اٌّؼٍُ اٌمضٚح فٟ ثٕبء ششص١خ طالثٗ ِٓ سالي اٌزغو١ؼ ػٍٝ ٔظغ٠بد 

ٚرغؿ١ز اٌم١ُ األسالل١خ اٌّغغٛثخ, ٚئ٠مبظ عٚح االثزىبع ٚاالسزغاع , ػٍُ االجزّبع ٚعؤاٖ
 .ف١ُٙ

الكْات املطلخ٘ املصسٓ٘  املبخح الطابع: املؤضطــات الْطئـ٘ ّدّزٍا يف بياء الػخصٔ٘
ٌطغ٠ك األِضً ٌالؿزفبصح ثّٛاعصٔب اٌجشغ٠خ ٌصبٌخ األ٘ضاف د١ش أوض أْ ا، منْذدًا

ِغ  اجزّبػ١ب ٚصمبف١ب ٚػ١ٍّب ٚصذ١ب ٚأ١ِٕب,  اإلٔـبْ اٌّصغٞئػبصح ثٕبء ٘ٛ اٌم١ِٛخ, 

ر١ٙئخ إٌّبر إٌّبؿت الٔطاللٗ,  ٚطٌه ٚدضٖ ٘ٛ اٌطغ٠ك ٌٍٛصٛي ثّصغ ئٌٝ أ٘ضافٙب 

سغٜ فٟٙ ٠ض رجٕٟ ٚرؼّغ , ٚأ, ٚ٘ظا ِب رؼًّ ػٍىٗ اٌمٛاد اٌّـٍذخ اٌّصغ٠خ, اٌم١ِٛخ

 رذّٟ ٚرذغؽ.
ئؿٙبَ , د١ش رٕبٚي جبٔت  يف بياء الػخصٔ٘ املصسٓ٘  املبخح الجامً:دّز الكاضٕ اإلدازٖ

ئؿٙبَ اٌمبضٟ اإلصاعٞ فٟ رضػ١ُ , ٚ اٌمبضٟ اإلصاعٞ فٟ رجض٠ض أؿب١ٌت اٌشطبة اٌض٠ٕٟ
 ّ٘بثبػزجبعٔصفٙب اٌمضبء اإلصاعٞ ـ ٚطٌه ـ ٚاٌزٟ أِٛضٛع سطجخ اٌجّؼخ اٌّٛدضح 

غ, ٚرصذ١ًذب ٌّـبع أؿبًؿب ٌجٕبء اٌششص١خ اٌّصغ٠خ, ضجطًب ٌٍٕشبط اٌضػٛٞ اٌّـز١ٕ
 .اٌشطبة اٌض٠ٕٟ اٌّمَٛ ٌٍششص١خ اٌٛط١ٕخ

جبء ١ٌإوض  ، يف بياء الػخصٔ٘ الْطئ٘ املبخح التاضع: دّز اجملتنع املدىٕ ّمؤضطاتُ

األفغاص ػٓ ِذبٌٚخ اؿزغالي  جبٔت اٌزؼبْٚ ث١ٓ األفغاص ٚاٌّإؿـبد , ٚضغٚعح اثزؼبص
ِـزٜٛ ِؼ١شخ  بعاٌذىِٛخ, ٚاعرفزشف١ف اٌؼتء ػٓ ٚاٌزؼبْٚ ٌا١ٌٙئبد اٌّض١ٔخ, 

 .ك اٌٙضف إٌّشٛص فٟ ثٕبء اٌششص١خ اٌٛط١ٕخ١رذمٚطٌه ٠ـُٙ فٟ اٌشؼت, 
د١ش أٚضخ أْ    الػخصٔ٘ الْطئ٘ يف بياءدّز مؤضطات اجملتنع املدىٕ املبخح العاغس: 

ئٌٝ رذـ١ٓ األدٛاي رٙضف  اٌّضٟٔ ِٓ سالي أٔشطزٙب إٌّظّخ ِإؿـبد اٌّجزّغ
ثٕبء , ٚ٘ظا ٠ضػُ ٚااللزصبص٠خ, ٚاٌصذ١خ, ٚاٌّىٛٔبد اٌششص١خ ٌإلٔـبْاالجزّبػ١خ 

 ششص١خ اٌفغص اٌٛط١ٕخ, ثبإلضبفخ ئٌٝ ئشجبع دبجبرٗ اٌّزؼضصح.
ّدعه االىتناء الْطين   املبخح احلادٖ عػس: دّز اإلعالو يف تعصٓص ثكاف٘ احلْاز اجملتنعٕ

, اٌّجزّؼٟ, ٚادزغاَ اٌزؼضص٠خ صٚع اإلػالَ فٟ رأص١ً ل١ُ اٌذٛاع ٚاٌزٛاصًٚاٌظٞ أثغػ 

ئثغاػ أ١ّ٘خ اٌزضذ١خ ٚاٌفضاء ِٓ  :ّذلم مً خالل عدٗ أمْز ميَا , ٚرؼؼ٠ؼ االٔزّبء اٌٛطٕٟ

, لضِذ اٌّضً ٚاٌمضٚحرمض٠ُ إٌّبطط اإل٠جبث١خ ٌٍششص١بد اٌٛط١ٕخ اٌزٟ ٚأجً اٌٛطٓ, 
 .٠ٓاٌزأو١ض ػٍٝ أْ االٔزّبء ٌٍٛطٓ ال ٠زؼبعض ثأٞ صٛعح ِغ االٔزّبء ٌٍضٚ

 ,رغؿ١ز اٌٛالء ٚاالٔزّبء اٌٛطٕٟ ٔذٛٚص١مخ ػًّ ٠ؼزجغ اٌىزبة  ّاىطالقا مً ٍرا  

ٚثٕبء اٌـالَ  ,ٌٕشغ اٌفىغ اٌٛؿطٟ اٌّـز١ٕغ ٚعؤ٠خ فىغ٠خٚثٕبء اٌششص١خ اٌٛط١ٕخ, 

 .اٌؼبٌّٟ ٌصبٌخ اإلٔـب١ٔخ جّؼبء
 خالد الطٔد غامن /د 

 مدٓس إدازٗ اإلعالو
 


