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 "اٌجبثب اٌٍئٌئح"
 



ٝ ه أْ لذاعخ اٌجبثب شٕٛدح اٌثبٌث، يّىٓ أْ ٔذػٖٛ "اٌجبثب اٌٍئٌئح"، ألٔٗ ثجغبطخ رّيض ػٓ وً ِٓ دٌٛٗ ثصٛسح خبصخ، ٚرألأل فالش

 !!عّبء ِصش ٚاٌششق األٚعظ ٚاٌّجزّغ اٌؼبٌّٝ، ثصٛسح فشيذح، ٚرٌه ثفضً ػًّ هللا فٝ لذاعزٗ، ٚأِبٔخ لذاعزٗ فٝ جٙبدٖ

  

 :ٚلذ رّيضد ٘زٖ اٌٍئٌئح اٌفشيذح ثجٛأت وثيشح ِثً

  

 ٌئٌئح وزبثيخ -1  

ٗ ٌؼذد ضخُ ِٓ آيبرٗ، فٝ اٌؼٙذيٓ: اٌمذيُ فّٓ ِٕب ال يالدظ دت لذاعخ اٌجبثب ٌٍىزبة اٌّمذط، ٚدساعزٗ اٌّغزفيضخ فيٗ، ٚدفظ

ٚاٌجذيذ. ٚأروش إٔٔٝ أدصيذ ػذد اآليبد اٌزٝ أٚسد٘ب لذاعزٗ فٝ ادذٜ ػظبرٗ فٝ ِجٍخ اٌىشاصح اٌزٝ وبٔذ ػٍٝ ِىزجٝ ٚلزٙب، فٛجذد 

 .آيخ فٝ ِذبضشح ٚادذح 16لذاعزٗ لذ روش 

وّب إٔٔٝ ٌٓ أٔغٝ ديّٕب ثذأٔب دٛاساً ِغ اٌىٕيغخ اٌّشيخيخ اإلٔجيٍيخ أيبَ سئيغٙب اٌغبثك اٌمظ صّٛئيً دجيت، طٍجٛا أْ ٔزذبٚس فٝ 

يزٍٛ ِجّٛػخ وجيشح ِٓ اآليبد، اٌزٝ رثجذ ٘زٖ اٌؼميذح ثشٛا٘ذ٘ب،  -ثغيش اعزؼذاد عبثك  -"ٌضَٚ اٌّؼّٛديخ ٌٍخالص"، فبر ثمذاعزٗ 

صّٛئيً دجيت لبي ٌمذاعخ اٌجبثب: ً٘ رغّخ ٌٕب ثؤْ ٔذػٛن اٌجبثب اإلٔجيٍٝ، فمبي لذاعزٗ: "طجؼبً، أجيٍٝ ٌىٓ ِش ٌذسجخ أْ اٌمظ 

 .ثشٚرغزبٔزٝ"!! ِٚؼشٚف أْ ِبسِشلظ ٔذػٖٛ اٌشعٛي اإلٔجيٍٝ، ٚأْ ػمبئذٔب وٍٙب ِغزمبح ِٓ اإلٔجيً اٌّمذط

  

 ٌئٌئح آثبئيخ -2

  

ٚيزششة ػٍٝ ِذٜ عٕٛاد ِٕز شجبثٗ اٌّجىش، ٚفٝ س٘جٕزٗ ٚرٛدذٖ فٝ اٌّغبسح، ألٛاي اآلثبء فمذاعخ اٌجبثب شٕٛدح اٌثبٌث، يذسط 

اٌمذيغيٓ، لذاعزٗ وبْ ٚساء وزبة "اآلثبء اٌذبرلْٛ فٝ اٌؼجبدح" اٌزٜ أصذسٖ ديش اٌغشيبْ اٌؼبِش ٚلذ ٚجٛد لذاعزٗ سا٘جبً فيٗ. 

 !!الزجبعبً  16ء، فٝ ٔفظ اٌّذبضشح اٌغبثمخ، ٚجذرٙب ٚاٌؼجيت إٔٔٝ ديّٕب دبٌٚذ أْ أدصٝ ػذد اإللزجبعبد ِٓ اآلثب

 .الزجبط ِٓ اآلثبء 16آيخ ِٓ اٌىزبة اٌّمذط، ِغ  16ارْ فٙٝ 

 .رٛاصْ ػجيت ٔشجٛ أْ ٍٔزضَ ثٗ جّيؼبً، أْ رىْٛ ػمبئذٔب ٚسٚديبرٕب ِغزمبح ِٓ اٌىزبة اٌّمذط ٚاآلثبء

 ."ّب عٍّزٗ ٌٝ اٌىٕيغخ، ِششٚدبً ثبآلثبء، ِؼبشبً فٝ اٌمذيغيٓٚلذيّبً لبي اٌمذيظ أغغطيٕٛط: "أٔب ألجً اٌىزبة اٌّمذط، و

  

 ٌئٌئح وٕغيخ -3  

  

لذاعخ اٌجبثب يؼشك اٌىٕيغخ اٌمجطيخ األسثٛروغيخ، فزبسيخٙب فٝ أػّبق رٕ٘ٗ ٚلٍجٗ، ِٚٛالفٙب اإليّبٔيخ رمٛد ِٛالف لذاعزٗ اإليّبٔيخ 

ِٗ فٝ ِذبضشارٗ ٚوزبثبرٗ. ٚلذ أصذس لذاعزٗ اٌىثيش ِٓ وزت اٌؼميذح دبٌيبً، ٚطمٛعٙب ِٛضغ دجٗ ٚرؤٍِٗ، ٚػمبئذ٘ب ِٛضغ ا٘زّب

 :األسثٛروغيخ ٚاٌال٘ٛد اٌّمبسْ ٚ٘زٖ ِجشد أِثٍخ

  

 اٌجٙبد ٚإٌؼّخ. -1

 طجيؼخ اٌّغيخ.  -2

 .اٌخالص فٝ اٌّفَٙٛ األسثٛروغٝ -3
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 .ال٘ٛد اٌّغيخ -6

 رؤِالد فٝ اٌميبِخ. -7

 لبَ اٌّغيخ.         -8

   ٌّبرا ٔشفض اٌّطٙش؟ -9

 ثذػخ اٌخالص فٝ ٌذظخ.     -10

 وزبة اٌىٕٙٛد. -11

 .أجضاء 5اٌال٘ٛد اٌّمبسْ  -12

 .شٙٛد يٖٙٛ ٚ٘شطمبرُٙ -13

 (عٕٛاد ِغ أعئٍخ إٌبط )أعئٍخ ال٘ٛريخ ٚػمبئذيخ أ ، ة -14

 .ششيؼخ "اٌضٚجخ اٌٛادذح" فٝ اٌّغيذيخ ٚأُ٘ ِجبدئٕب فٝ األدٛاي اٌشخصيخ -15

  

 

 

 ٌئٌئح س٘جبٔيخ -4  

  



 :اٌجبثب سا٘ت دزٝ إٌخبع!! ٌُ يٕظ اطاللبً لاليزٗ ِٚغبسرٗ ٚديبرٗ اٌش٘جبٔيخ... ٌزٌه دشص ػٍٝ لذاعخ

 .اٌزٛاجذ اٌّزىشس فٝ اٌذيش.     اٌضيبساد اٌّزىشسح ٌألديشح

 .رّٕيخ األديشح اٌمبئّخ س٘جبٔيبً ِٚؼّبسيبً ٚصساػيبً...     اػبدح اٌذيبح اٌش٘جبٔيخ ٌألديشح اٌمذيّخ

 .جذيذح فٝ ِصش.     أشبء أديشح جذيذح فٝ اٌّٙجشأشبء أديشح 

فمذاعزٗ يؼٍُ دٚس اٌش٘جٕخ فٝ ديبح اٌىٕيغخ، فبألديشح وبٔذ دائّبً دبسعخ اٌؼميذح، ٚاٌطمظ، ٚاٌشٚدبٔيخ اٌىٕغيخ، ٚ٘ٝ ِٓ رضٚد 

ِبوٓ ِٓ رٛاجذ وٕٙخ ِغ أعشارُٙ اٌىٕيغخ ثبألعبلفخ ٚاٌش٘جبْ اٌزيٓ خذِٛا فٝ أِبوٓ وثيشح، خصٛصبً ثبٌّٙجش، اٌٝ أْ رزّىٓ ٘زٖ األ

 .فيٙب

  

 ٌئٌئح سػٛيخ -5  

 

فمذاعزٗ يززوش دائّب اٌصيذخ اٌزٝ ليٍذ ٌٗ ٚلذ رزٛيجٗ ثطشيشوبً: "اعزٍُ ػصب اٌشػبيخ... ِٓ يذن يُطٍت دِٙب"... ٚوثيشاً ِب يشدد 

 :لذاعزٗ ٘زٖ اٌٍذظخ اٌزبسيخيخ اٌش٘يجخ... ٌزٌه أ٘زُ لذاعزٗ ثؤِٛس سػٛيخ وثيشح ِٕٙب

 .عيبِخ آثبء أعبلفخ.     عيبِخ آثبء وٕٙخ

 .عيبِخ سإعبء شّبِغخ ٚشّبِغخ ثّخزٍف دسجبرُٙ.     ثٕبء وبرذسائيبد ٚوٕبئظ

 .اصذاس وزت فٝ اٌشػبيخ.     ٔصخ اآلثبء اٌىٕٙخ ٌيفزمذٚا اٌشؼت

 .ا٘زّبِٗ اٌّزّيض ثٍجبْ اٌجش ٌخذِخ اٌفمشاء

 .يٓ ثذٔيبً، ٚاٌّؼٛليٓ رٕ٘يبً، ٚاٌصُ ٚاٌجىُ... اٌخ. ثً ٚعيبِخ وٕٙخ ٌيٙزّٛا ثٙزٖ اٌخذِخا٘زّبِٗ ثبٌفئبد اٌخبصخ: اٌّىفٛفيٓ، ٚاٌّؼٛل

 .(ايجبسشيبد 6ايجبسشيبد، ٚإٌّيب  5رمغيّٗ اإليجبسشيبد اٌىجيشح رشويضاً ٌٍخذِخ )ثٕٝ عٛيف ٚاٌجٕٙغب صبسد 

 ."خ ٚػّيمخ، دٝ ُدػٝ ثذك! "وبسٚص اٌّٙجشوٕبئظ ٚخذِخ اٌّٙجش، اٌزٜ ّٔب فٝ ػٙذ لذاعزٗ ٚٚجذ ِٕٗ سػبيخ عب٘شح ٚشبٍِ

 .سدالرٗ اٌشػٛيخ اٌىثيشح اٌٝ وً أٔذبء اٌؼبٌُ، ا٘زّبِبً ثؤثٕبئٗ فٝ ِخزٍف اٌمبساد ٚاٌجٍذاْ

  

 ٌئٌئح أثٛيخ -6  

  

دِٛػٗ فٝ وً ِٛلف  فمذاعخ اٌجبثب ثمذس ِب ٘ٛ "اٌجبثب اٌجبعُ" اٌّثيش ٌٍجٙجخ ٚاٌفشح ثبعزّشاس، فٙٛ أيضبً "اٌجبثب اٌجبوٝ" اٌزٜ رغٍجٗ

 .ِئثش، عٛاء ِغ طفً أٚ ِشيض أٚ ِذزبج، أٚ ديّٕب يزؤرٜ أٚالدٖ ِٓ أفؼبي اٌّزطشفيٓ فيغزشٙذٚا أٚ يُصبثٛا أٚ يُغجٕٛا

ٌٚٓ أٔظ ِشافمزٝ ٌمذاعزٗ اٌٝ اٌذيش، ديّٕب وبْ ثؼض أٚالد لذاعزٗ فٝ اٌذجظ، ٚويف أٔٗ وبْ فٝ لّخ األٌُ، ٚ٘ٛ يذّظ ثآالُِٙ، ٚفٝ 

 .ٛح ٚ٘ٛ يطبٌت اٌّغئٌٛيٓ ثفه أعشُ٘لّخ اٌم

 !!أٗ اٌجبثب اٌمٜٛ أِبَ األلٛيبء

 !!ٚاٌذاِغ اٌجبوٝ أِبَ طفً يزؤٌُ
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ٚال شه أْ ِصش وٍٙب، ٚاٌؼبٌُ اٌؼشثٝ، ثً ٚوً اٌؼبٌُ... يزوش ٌمذاعزٗ ٚطٕيزٗ اٌخبٌصخ، ٚيشدد ِمٌٛزٗ اٌخبٌذح: "اْ ِصش ٌيغذ ٚطٕبً 

ب ٚطٓ يؼيش فيٕب"... ٚأروش أْ األعزبر أدّذ ثٙجذ لبي ٚلزٙب اْ ٘زٖ أثٍغ ػجبسح عّؼٙب فٝ ديبرٗ رششح ِؼٕٝ ٔؼيش فيٗ، ٌٚىٕٙ

 .اٌٛطٕيخ اٌذميميخ

 

 .شب٘ذٔب لذاعزٗ ػٍٝ اٌججٙخ ِغ اٌجٕٛد

 .ٚشب٘ذٔبٖ فٝ األص٘ش ِشاد ػذيذح

 .ٚ٘ٛ صبدت لشاس ػذَ صيبسح اٌمذط اال ِغ اخٛرٕب اٌفٍغطيٕيٓ ٚاٌّغٍّيٓ

 .ذٔبٖ فٝ ٚالئُ اٌّذجخ اٌٛطٕيخ، ٚصيبساد وثيشح ٌٍّذبفً اٌزٝ رجّغ اٌّغٍّيٓ ٚاٌّغيذييٓ ِؼبً ٚشب٘

ٚربثؼٕبٖ فٝ دٛاسارٗ اٌىثيشح ػٍٝ اٌمٕٛاد اٌفضبئيخ، يذػُ سٚح اٌّذجخ ٚاٌٛدذح اٌٛطٕيخ، ٚيؼجش ػٓ اٌىٕيغخ اٌٛطٕيخ صبدجخ اٌزبسيخ 

 .إٌضبٌٝ اٌّزّيض، فٝ خذِخ اٌٛطٓ

   

 لذاعخ اٌجبثب اٌطب٘شح فٝ فشدٚط إٌؼيُ، ٔيبًدب ٌٕفظ

 ٚٔصٍٝ ٌيميُ ٌٕب اٌشة ساػيًب صبًٌذب ثصٍٛارٗ


