
ٚصاسح اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌجحش اٌعٍّٟ

جبِعخ ثغذاد

و١ٍخ اٌمبْٔٛ



نمذ عشف انمشٌ انعششٍٚ ذطٕسا يزْال فٙ يعال االذصال ٔ شكهد انشثكح انًعهٕياذٛح 

انذٔنٛح﴿االَرشَد﴾ اععٕتح انمشٌ انرٗ ايرذخ عثش كايم اَحاء انًعًٕسج ٔ ستطد تٍٛ 

.شعٕتٓا ، فاصثحد ٔسٛهح انرعايم انٕٛيٙ تٍٛ افــــشاد يخرهف انطثماخ ٔ انًعرًعاخ 

ٔ اياو اخرالف انزُْٛاخ ٔ انًسرٕٚاخ انعهًٛح نًسرعًهٙ شثــــــكح االَرشَد ظٓشخ 

يًـــاسساخ غٛـــش يششٔعح ، فاصثحد ْزِ انشثكح اداج اسذكاتٓا أ يحال نٓا حسة 

انحانح ، يًا ادٖ انٗ ظٕٓس طائفح ظذٚذج يٍ انعشائى انعاتشج نهحذٔد ،يخرهفح عٍ تالٙ 

انعشائى انرمهٛذٚح ، ٔلذ سًٛد تانعشائى انًعهٕياذٛح أ االنكرشَٔٛح أ ظشائى االَرشَد  

.ٔذذخم ْزِ انعشائى فٙ َطاق دساساخ انمإٌَ انعُائٙ 



ظشائى االَرشَٛد :- ذشٛش إنٗ أ٘ ظشًٚح ذرضًٍ انحاسٕب أٔ انشثكاخ انحاسٕتٛح. 

ٔ ًٚكٍ ذعشٚف . لذ ٚسرخذو انحاسٕب فٙ اسذكاب انعشًٚح ٔ لذ ٚكٌٕ ْٕ انٓذف

انعشًٚح اإلنكرشَٔٛح عهٗ أَٓا أ٘ يخانفح ذشذكة ضذ أفشاد أٔ ظًاعاخ تذافع 

ظشيٙ ٔ َٛح اإلساءج نسًعح انضحٛح أٔ نعسذْا أٔ عمهٛرٓا، سٕاًء كاٌ رنك 

تطشٚمح يثاششج أٔ غٛش يثاششج، ٔ أٌ ٚرى رنك تاسرخذاو 

ٔسائم االذصاالخ انحذٚصح يصم اإلَرشَد )غشف انذسدشح أٔ انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ أٔ  

.انًعًٕعاخ

ذشٓذ انرمُٛح ٔانركُٕنٕظٛا ذطٕساخ كصٛشج ٔاسرحذاز أليٕس ظذٚذج ،ْزا االيش ُٚزس 

ترطٕس ادٔاخ ٔسثم انعشًٚح االنكرشَٔٛح تشكم اكصش ذعمٛذا أ اشذ ضشسا يٍ لثم 

االيش انز٘ ٚهزو انذٔل نرطٕٚش انٛاخ يكافحح ْزِ انعشائى ٔاسرحذاز خطٕط دفاع 

.ٔسٍ فٕاٍَٛ ٔذٕعٛح انُاس تًسرحذشاخ ْزِ انعشائى ٔذشعٛعٓى نالتال عُٓا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA


أَــٕاع ظشائــى اإلَرــشَد
ظشائى اإلَرشَد نٛسد يحصٕسج فٙ شكم يعٍٛ تم ظٓشخ ظشائى نٓا 

..  صٕس أخشٖ يرعذدج ذخرهف تاخرالف انٓذف انًثاشش فٙ انعشًٚح 

:ٔأْى األْذاف انًمصٕدج فٙ ذهك انعشائى ْٙ كانرانٙ 

ْٔٙ أكصش ظشائى اإلَرشَد اَرشاسا : صُاعح َٔشش انفٛشٔساخ : أٔال 

.ٔذأشٛشا

ذرًصم فٙ انذخٕل غٛش انًصشغ تّ إنٗ أظٓزج أٔ : االخرشالاخ : شاَٛا 

أٔ يحأالخ )إٌ ُظم عًهٛاخ االخرشالاخ . شثكاخ حاسة آنٙ

ذرى يٍ خالل تشايط يرٕافشج عهٗ اإلَرشَد ًٚكٍ نًٍ نّ ( االخرشالاخ

،  خثشاخ ذمُٛح يرٕاضعح أٌ ٚسرخذيٓا نشٍ ْعًاذّ عهٗ أظٓزج 

.ُْٔا ذكًٍ انخطٕسج



كصش يؤخشًا اسذكاب يصم ْزِ انعًهٛاخ ، حٛس ٚمٕو : ذعطٛم األظٓزج : شانصا 

يشذكثْٕا ترعطٛم أظٓزج أٔ شثكاخ عٍ ذأدٚح عًهٓا تذٌٔ أٌ ذرى عًهٛح 

ٔذرى عًهٛح انرعطٛم تئسسال عذد ْائم يٍ انشسائم . اخرشاق فعهٛح نرهك األظٓزج

تطشق فُٛح يعُٛح إنٗ األظٓزج أٔ انشثكاخ انًشاد ذعطٛهٓا األيش انز٘ ٚعٛمٓا 

.عٍ ذأدٚح عًهٓا

ذرًصم ْزِ انعشًٚح فٙ اسرخذاو ْٕٚح شخصٛح أخشٖ : اَرحال انشخصٛح : ساتعًا 

أ٘ )تطشٚمح غٛش ششعٛح ، ٔذٓذف إيا نغشض االسرفادج يٍ يكاَح ذهك انٕٓٚح 

.أٔ إلخفاء ْٕٚح شخصٛح انًعشو نرسٓٛم اسذكاتّ ظشائى أخشٖ( ْٕٚح انضحٛح



ذرى ظشائى انًالحمح عهٗ شثكح اإلَرشَد : انًضاٚمح ٔانًالحمح : خايسًا 
غانثًا تاسرخذاو انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ أٔ ٔسائم انحٕاساخ اَٜٛح انًخرهفح عهٗ 

ذرفك ظشائى . ٔذشًم انًالحمح سسائم ذٓذٚذ ٔذخٕٚف ٔيضاٚمح . انشثكح
انًالحمح عهٗ شثكح اإلَرشَد يع يصٛالذٓا خاسض انشثكح فٙ األْذاف ٔانرٙ 

. ذرًصم فٙ انشغثح فٙ انرحكى فٙ انضحٛح 

ٚمٕو انًعشو تُشش يعهٕياخ لذ ذكٌٕ  : انرشٓٛش ٔذشّٕٚ انسًعح : سادسأ 
سشٚح أٔ يضههح أٔ يغهٕطح عٍ ضحٛرّ، ٔانز٘ لذ ٚكٌٕ فشدًا أٔ يعرًعا 
أٔ يؤسسح ذعاسٚح ذرعذد انٕسائم انًسرخذيح فٙ ْزا انُٕع يٍ انعشائى، 

نكٍ فٙ يمذيح لائًح ْزِ انٕسائم إَشاء يٕلع عهٗ انشثكح ٚحٕ٘ 
انًعهٕياخ انًطهٕب َششْا أٔ إسسال ْزِ انًعهٕياخ عثش انمٕائى انثشٚذٚح 

.إنٗ أعذاد كثٛشج يٍ انًسرخذيٍٛ



 اٌحبست االٌٝ ٘ٛ اداح اسرىبة جشائُ اإلٔزشٔذ :انخاصٛح األٔنٗ 

٠ىْٛ اٌحبست االٌٝ ٘ٛ االداء –ٚفحٜٛ ٘زٖ اٌخبط١خ اْ وبفخ جشائُ اإلٔزشٔذ 
جش٠ّخ اٚ ٚطفٙب ثجش٠ّخ اإلٔزشٔذ دْٚ اسزخذاَ  ٘زٖ السرىبثٙب ، فال ٠ّىٓ رس١ّخ

ا٠ب   اٌحبست االٌٝ الٔٗ ٘ٛ ٚس١ٍخ اٌذخٛي عٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ ٚثبٌزبٌٟ رٕف١ز اٌجش٠ّخ
.وبْ ٔٛعٙب

 اٌجشائُ رشرىت عجش شجىخ اإلٔزشٔذ: انخاصٛح انصاَٛح

٘ٝ حٍمخ اٌٛطً ث١ٓ وبفخ اال٘ذاف اٌّحزٍّخ ٌزٍه اٌجشائُ وبٌجٕٛن    رعذ شجىخ اإلٔزشٔذ
ٚاٌششوبد اٌظٕبع١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اال٘ذاف اٌزٝ ِب رىْٛ غبٌجب اٌضح١خ ٌزٍه اٌجشائُ 

ٚ٘ٛ ِب دعب ِعظُ رٍه اال٘ذاف اٌٝ اٌٍجٛء اٌٝ ٔظُ االِٓ اإلٌىزش١ٔٚخ فٝ ِحبٌٚخ 
ِٕٙب ٌزحّٝ ٔفسٙب ِٓ رٍه اٌجشائُ اٚ عٍٝ االلً ٌزحذ ِٓ خسبئش٘ب عٕذ ٚلٛعٙب 

.ضح١خ ٌزٍه اٌجشائُ



ِشرىت اٌجش٠ّخ ٘ٛ شخض رٚ خجشح فبئمخ فٝ ِجبي اٌحبست االٌٝ :انخاصٛح انصانصح

ال ثذ ٚاْ ٠ىْٛ   السزخذاَ اٌحبست االٌٝ السرىبة جش٠ّخ عٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ 
ِسزخذَ ٘زا اٌحبست االٌٝ عٍٝ دسا٠خ فبئمخ ٚرٚ خجشح وج١شح فٝ ِجبي اسزخذاِٗ 

ٚاٌزٝ رّىٕٗ ِٓ رٕف١ز جش٠ّزٗ ٚاٌعًّ عٍٝ عذَ اوزشبفٙب، ٌٚزٌه ٔجذ اْ ِعظُ ِٓ 
اٌششعخ رجحش   ٠شرىجْٛ رٍه اٌجشائُ ُ٘ ِٓ اٌخجشاء فٝ ِجبي اٌحبست االٌٝ ٚاْ

.اٚي ِب رجحش عٓ خجشاء اٌىّج١ٛرش عٕذ اسرىبة اٌجشائُ

اٌجش٠ّخ ال حذٚد جغشاف١خ ٌٙب: انخاصٛح انشاتعح

ف١ّىٓ اٌزحذس ف١ّب  أٌغذ اٜ حذٚد جغشاف١خ ف١ّب ث١ٓ اٌذٚي ٚثعضٙب،  شجىخ اإلٔزشٔذ
ث١ٓ اشخبص ١ٌس فٝ ثٍذاْ ِخزٍفخ ٚأّب فٝ لبساد ِخزٍفخ فحست فٝ ٔفس اٌٛلذ 

CHATINGِٓ خالي اٌذسدشخ  عٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ ٚع١ٍخ فبْ اٜ جشائُ رشرىت  .
فبٔٙب رزخغٝ حذٚد اٌذٌٚخ اٌزٝ اسرىجذ ف١ٙب ٌززعذٜ اصبس٘ب وبفخ   عجش شجىخ اإلٔزشٔذ
 اٌعبٌُ اٌجٍذاْ عٍٝ ِسزٜٛ



أيصهح عٍ ظشائى االَرشَٛد

 23ـبٌجبٌغ ِٓ اٌعّش ” سٚثشد ِٛس٠س“َ، رّىٓ 1988فٟ رشش٠ٓ اٌضبٟٔ عبَ 

عجش اإلٔزشٔذ، فٟ أٚي اٌٙجّبد ( دٚدح ِٛسط)عبِبـ ِٓ إعالق ف١شٚط 

آالف حبسٛة،  6اٌىج١شح ٚاٌخغ١شح عٍٟ ث١ئخ اٌشجىخ، ِّب أدٜ إٌٝ إطبثخ 

ٔظبَ ٌٍعذ٠ذ ِٓ اٌّؤسسبد ٚاٌذٚائش اٌحى١ِٛخ،  ٠60000شرجظ ِعٙب حٛاٌٟ 

ٚلذ لذسد اٌخسبئش إلعبدح رظ١ٍح األٔظّخ ٚرشغ١ً اٌّٛالع اٌّظبثخ ثحٛاٌٟ 

ِبئخ ١ٍِْٛ دٚالس،إضبفخ إٌٝ اٌخسبئش غ١ش اٌّجبششح إٌبجّخ عٓ رعغً ٘زٖ  

أعٛاَ، ٚرغش٠ّٗ عششح آالف  3األٔظّخ، ٚلذ حىُ عٍٝ ِٛسط ثبٌسجٓ ٌّذح 

.دٚالس



حًزج تٍ دّناض ٘بوش جضائشٞ، ِظٕف ضّٓ أخغش ٘بوشص فٟ اٌعبٌُ ، 

ثًٕىب ِخزًٍفب عٍٝ  217ح١ش الزحُ ِٛالع اٌحسبثبد اٌّظشف١خ فٟ أوضش ِٓ 

ِسزٜٛ اٌعبٌُ ٚاٌحظٛي عٍٝ أسثعخ ١ٍِبس دٚالس، وّب لبَ حّضح ثبٌٙجَٛ 

ِٛلع فشٔسٟ ٚاٌزسجت فٟ غٍمٙب، ٚرسجت فٟ خسبساد  8000عٍٝ أوضش ِٓ 

ِب١ٌخ فبدحخ ٌٍعذ٠ذ ِٓ اٌششوبد اٌّب١ٌخ ح١ش وبْ ٠مَٛ ثزح٠ًٛ جضء ِٓ ٘زٖ  

األِٛاي إٌٝ فٍسغ١ٓ ٚعذد ِٓ اٌذٚي اٌفم١شح.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86


فمذ رّىٕذ ِجّٛعخ ِٓ اخزشاق ِٛالع اٌج١ذ األث١ض، : لض١خ اٌجح١ُ اٌعبٌّٟ

ٚاٌج١ش، ٚٚصاسح اٌذاخ١ٍخ األِش٠ى١خ، ٚلذ أد٠ٓ اص١ٕٓ ِٓ ٘زٖ اٌّجّٛعخ، 

ٚلذ ظٙش ِٓ اٌزحم١مبد أْ ٘زٖ اٌّجّٛعبد رٙذف إٌٝ ِجشد االخزشاق اوضش  

ِٓ اٌزذ١ِش اٚ اٌزمبط اٌّعٍِٛبد اٌحسبسخ، ٚلذ أِضٝ اٌّحممْٛ ِئبد 

اٌسبعبد فٟ ِالحمخ ِٚزبثعخ ٘زٖ اٌّجّٛعخ عجش اٌشجىخ ٚرزجع آصبس  

.أٔشغزٙب، ٚلذ وٍف اٌزحم١ك ِجبٌغ عبئٍخ



ٚشىشأ جض٠ال 

رفضٍٛا فٟ اٞ اسزفسبساد 


