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ح كغليبلٙ بد لؼله  اِىّلب لجٙؼلخ عىبػلخ  ٘ضٙر الجؾش فٗ قكٙخ الزٍظٙه الؼبلىٗ لغىبػخ اإلخٓاي الىطلمىًٙ ػلة 

اإلخٓاي ٌفطّب، فّه ِٗ عىبػخ ضٙبضٙ خ ْلٍٙ خ، ان ِٗ ؽركخ اوىٙ خ وزخطٙ لخ لمؾلٓاعس المٓوٙ لخ ْالٓلٍٙلخ ر  ٙلر 

اإلػالولٗ لّلذَ المكلٙ خ، ْ لل  فلٗ ضلٙب   اي  الجؾش فٗ ِذَ المكٙ خ ٘ؿطةن ثؼلةح ػمجلبد لؼله  اخطرِلب الزٍلبْ 

ضٙبضخ الزراغق اإلػالوٗ ْاالضزمطبة الزٗ خم فّب الؿراع الطٙبضٗ ثًٙ الةْلخ الىؿر٘ خ ْالغىبػخ، )ْقة وض مذ 

 اؽةاس ٌ٘ٓٙٓ آخر ؽممبرُ(.

رىؾللٓ د  ة٘للخ اإلػللالن الىؿللرٖ الرضللىٗ ْالخللبؼ ػمللٕ ْعللُ اكجللر لىللب ٘طللى ٕ الزٍظللٙه الللةْلٗ لغىبػللخ 

ي ؽللٓ  ْعللٓظ رٍظللٙه اخطجللٓلٗ ٘ؼٙللة كلللٕ ال ِللبي ؽللبالد الزٍظٙىللبد الىبضللٌٓٙخ ْالؿللٌّٓٙخ الؼبلىٙللخ، اإلخللٓا

ْ٘للرثم ِللذا الزٍظللٙه الىزللراثم اللللراخ عىبػللخ اإلخللٓاي الىطللمىًٙ الىؿللر٘خ ثرظ٘فبرّللب فللٗ الؼللبلىًٙ الؼرثللٗ 

خللٓاي ال ظي ْالؼللرا  ْاإلضللالوٗ وللً عىبػللبد ْاؽللساة )الٍّكللخ الزٌٓطللٙخ، ْالؼةالللخ ْالزٍىٙللخ الزركللٗ، ْك

ْضللٓ ٘خ، ْؽركللخ ؽىللبش، ْ ٙرِللب( ْعىؼٙللبد وٓقؼّللب المللب ح الْ ْثٙللخ ْاور٘يللب الػللىبلٙخ. ْثبل للذ الرْا٘للخ 

اإلػالوٙخ الىؿر٘خ ثكىّب الرئٙص الور٘يٗ اْثبوب
1
ْافراظا وً ػبئمزُ لّلذا الزٍظلٙه اللذٖ ؾلب  ٘ملب ع الملٓثٗ  

خ. كي  ِذَ الرْا٘خ رؼج ر ػً ؽص  وؤاورارٗ فذ  ْفلظ  كىلب رؼج لر ػلً الؿٌّٙٓٗ الىزٍفذ فٗ ا ْقخ الطٙبضخ الور٘يٙ

َ كللٕ وللؤاورح  للر وٓاقلي ْرؼمٙلةاد الىٓقلي الللةْلٗ رغلبَ ولب ٘ؾلةس فللٗ وؿلر ثلرظ  ، ٘ؾلبْ  اي ٘فط  رجطلٙم وخله 

االضزمال  اللٓلٍٗ اللذٖ ٘ؼج لر ػٍلُ ٌظلبن الفزلرح االٌزمبلٙلخ ْالغلٙع  كضالوٓ٘خ وسػٓوخ، ِةفّب الٍٙه وً وػرْع

الىؿرٖ. رؤك ة ِذَ الرْا٘خ الىررغمخ ْالىزراكىخ ػجر رمب ٘ر ؾؾفٙخ ْكػالوٙخ، اي  ؽيه ورضٗ ْاإلخٓاي كلبي 

ّ٘لةخ كللٕ اٌزّلبس اضلزمال  وؿلر ْْقلؼّب فلٗ كللب  خالفلخ اوىٙ لخ كضلالوٙ خ ٘ؾيىّلب اإلخلٓاي، ْ٘ؼىملٓي ػمللٕ 

 .ٍِةضزّب وً خال  رٍظٙىّه الةْلٗ

خٓاٌٙخ ْعلٓظ وضله ِلذا الزٍظلٙه الّٙرا كلٗ، ْرزؾلة س ػلً ْعلٓظ كللب  ْوً ٌبؽٙخ اخرٔ، رٍفٗ الرْا٘خ اإل

رٍظٙىٗ اقرة كلٕ الزٍطٙق ثًٙ فرْع عىبػخ اإلخٓاي فٗ اٌؾبء الؼبله فٗ افكله الؾلبالد، ْرؿلر  ِلذَ الرْا٘لخ 

ػمٕ ْقغ عىبػخ اإلخٓاي الىؿر٘خ فٗ خبٌخ الفؿٙه الٓلٍٗ الىٍجذ  الؿمخ ثبلخب ط، ْكي كبٌذ ال رٍفٗ ضؼٗ 

غىبػخ الجؼٙة الىةٔ، الضلزؼبظح الخالفلخ اإلضلالوٙخ ْرٓؽٙلة الؼلبله اإلضلالوٗ ْقٙلبظح الؼلبله رؾلذ غلؼب  اضلزب ٘خ ال

للص الْ  ؽطللً الجٍ للب. ْال ٘غللة اإلخللٓاي  كبقللخ فللٗ رهكٙللة ػبلىٙ للخ  ضللبلزّه ْؽللركزّه  الؼللبله الىٍطللٓة لمىؤض 

الرضلىٙخ ثخلرائم اٌزػلب  اللةػٓح اإلخٓاٌٙلخ ظْلخ ؽٓ  الؼلبله، ْرؾفله وؿلبظ ِه  80ثبلزهكٙة ػمٕ اٌزػب ِه فٗ 

                                                           
1
 ،2013ا ططص  18، الؽة، جزيدج الوفد الوصزيحػمٕ ضجٙه الىضب  ال الؾؿر، اٌظر: رّبٌٗ الغجبلٗ: غمٙق اْثبوب "كخٓاٌٗ"،  -
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له ؾلفخ  ْرب ٘خّب فٗ كه  ظْلخ، ْرزؾف ع الىؿبظ  اإلخٓاٌٙخ ػمٕ ؾفخ "الةْلٗ" فٙىب ٘زؼم لق ثّلذا الزٍظلٙه ْرفك 

"الؼبلىٗ"، كٓي الخٙرح ظاللخ ػمٕ  اثطخ ثًٙ الػؼٓة، ْالْلٕ ٌطجخ كلٕ الةْ  ْالؾيٓوبد.
2
  

خ لغىبػخ اإلخٓاي ؽمٙمخ، ال ٘طغ ثبؽش اي ٍ٘يرِب،  ٙر اي  رٍبْ  ِذَ الرْاثم كي  الرْاثم الةْلٙخ ْاإلقمٙىٙ

لمؿراع الطٙبضٗ ْالزؾٙ س ال٘ة٘ٓلٓعٗ، ْوً صه  فإي  الجؾلش فلٗ قكلٙخ  ـ ـ كىب ٘ز كؼ وىب ضجق ٘خكغ ثبلضبش

رغبظ  ِذَ الىمبللخ  الزٍظٙه الةْلٗ لغىبػخ اإلخٓاي، ٘غت اي ٘جزؼة ػً كمزب الرْا٘زًٙ الىزؿب ػزًٙ. لعه  ل ،

ثزخطئخ الرة٘زًٙ، ْرطؼٕ لٍمةِىب ثزجٙبي ؽةْظ ْعلٓظ ولب ٘طلى ٕ الزٍظلٙه اللةْلٗ ْالثؼلبظ الخب عٙلخ لمكلٙخ ِلذا 

للبل، ْ للل  وللً خللال  رٍللبْ   الزٍظللٙه ْظْ َ فللٗ ٌطللظ ضٙبضللخ كقمٙىٙللخ فللٗ الىٍطمللخ، ٘مؼللت فّٙللب اإلخللٓاي ظْ ال وّى 

 :الىؾبْ  الزبلٙخ

   ٙخ ْالٓلٍٙ خ لةٔ عىبػخ اإلخٓاي الىطمىًٙعذْ  اللرْؽزًٙ الوى 

 الزٍظٙه الةْلٗ لإلخٓاي ثؿفزُ رغطٙةال لأللرْؽخ الوىٙ خ 

 الزطٓ  الزب ٘خٗ لمزٍظٙه الةْلٗ لإلخٓاي 

 الزٍظٙه الةْلٗ ْضمٓل ؽيه اإلخٓاي ثىؿر 

 ٗوطزمجه رٍظٙه اإلخٓاي الةْل 

وب رػٙر كمىخ الزٍظٙه كلٕ ثٍٙلخ  وةلٓالرُ؛ ف بلجبل كي  ٌمة  ْا٘خ "الزٍظٙه" رمزكٗ الٍظر كلٕ الىؿطمؼ ْقراءح 

ِٙرا كٙخ  اضٙخ وؼم ةح وً ػىمٙبد ؾٍبػخ المرا اد، ْارخب ِب ْْعٓظ آلٙبد لفرقّب ْالمٙبن ثهػجبئّب، ِْٓ وب 

٘ؼٍٗ ْعٓظ الزسان وً قجه الفلراظ اللذً٘ ٍ٘زىلٓي كلٙلُ ثػليه  ضلىٗ اْ  ٙلر  ضلىٗ. ٍْ٘لة ط رؾلذ ِلذَ الةالللخ 

ؾيٓوٙللخ ْ ٙلر الؾيٓوٙللخ ْاليٙبٌلبد الطللر٘ خ ْالؼمٍٙ لخ ْالرضللىٙ خ ْ ٙلر الرضللىٙ خ الزلٗ رخزمللي فّٙللب الىؤضطلبد ال

لجٙؼلخ االٌزىللبءاد ْالللٓالءاد ْاٌلٓاع االلزللسان ْؽللةْظَ. ْعىبػلخ اإلخللٓاي ِللٗ رٍظلٙه ثّللذا الىؼٍللٕ الّٙرا كللٗ 

رطلٙر ْفمللب لٍّغّلب الغىبػلبد الزممٙةٖ، ْ٘فزرـ ْعٓظ رٍظلٙه ظْللٗ ْعلٓظ كٙبٌلبد فٓقٙ لخ، رزخلذ قلرا اد ػمٙلب 

الفرػٙلخ الىٍكلٓ٘خ رؾزّلب؛ اٖ لبئفلخ كخٓاٌٙلخ ػلبثرح لمؾللةْظ الٓلٍٙلخ ْالمٓوٙلبد، رىبصله الطبئفلخ الىٓعلٓظح فللٗ 

 وؿر، اْ الؽساة الطٙبضٙخ ْالغىبػبد اإلخٓاٌٙخ الىٓعٓظح فٗ وخزمي الجالظ الؼرثٙ خ.

فٗ الىمبثه، ٘جرز وفّٓوبي فٗ وٓاعّخ وفّٓن الزٍظٙه ِىب "الػجيخ" ْ"الؾركخ"؛ ٘ةْ  الىفّٓن الْ  ؽٓ  

الالوركس٘خ فٗ الؼالقبد ثًٙ اليٙبٌبد الىخزمفخ ْالىزراثطخ، ِْٓ ال ٍ٘فٗ الزلهصٙر ْليلً ٍ٘فلٗ ْعلٓظ وركلس ٘زخلذ 

لب ال ؾركلخ، فّلٗ وفّلٓن  ْ ظالللخ افمٙلخ ْ٘ؾىله لجلبئغ قرا اد، ْ٘مٓن ثهفؼب  ٘زه  فرقلّب ػملٕ ثمٙلخ اليٙبٌلبد. او 

                                                           
2
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االٌفزبؽٙخ، ْ٘ػٙر كلٕ  ْاثم ا٘ة٘ٓلٓعٙلخ ػملٕ ظ علخ وؾلةْظح ولً الزٍظلٙه، ثله ٘ىيلً الملٓ  كي  الؾركلخ رطلؼٕ 

لب رخزملي ظ علخ ؾلالثزُ، ْالؾركلبد  ٔ لة علخ قلة ريلٓي وؼّلب رٍظٙىل  ٓ لالٌزػب  ْعذة اٚخرً٘ كلّٙب كلٕ اي رزم

ب رررجم ثٓعلٓظ قكلب٘ب رطلؼٕ لزؾمٙمّلب ْاللةفبع ػٍّلب ٍْ٘لزظه فّٙلب اليلبظ  الجػلرٖ ْفمللب لّلذَ االعزىبػٙخ  بلجلب و

 .المكٙخ

ْرزلرْاػ الؾركللبد ْفملللب لمكللب٘بِب ٌْٓػٙلخ الىٍكللًٓ٘ رؾزّللب؛ فٍّللبس ؽركلبد ا٘ة٘ٓلٓعٙللخ فير٘للخ ٌخجٓ٘ للخ، 

ب ٘خ الؾركلبد االعزىبػٙلخ فلٗ ْاخرٔ اعزىبػٙ خ قبػة٘ خ قٓاوّب عىبِٙر رطؼٕ لزؾمٙق اِةاخ وؼٍٙخ. ْ٘خجرٌب رل

الؼبله اي  الٍخجخ الفير٘خ ْالمٓاػة االعزىبػٙخ خبؾخ فٗ ؽبالد الضٓ اد  بلجلب وب ٘ىزسعبي، لٙػي ال قٓان الؾراس 

االعزىبػٗ. لمة ظم ذ ؽركخ اإلؽٙبء اإلضالوٗ وٍذ وٍزؿي المري الزبضلغ ػػلر ؽركلخ ٌخجٓ٘لخ قٓاوّلب وفيلرْي 

 ٙللر اٌّلله فػللمٓا فللٗ ٌملله افيللب ِه كلللٕ قٓاػللة الىغزىللغ، صلله الللزمم اإلخللٓاي ْكؾللالؽٙٓي  ْْ ٌللٓازع وخزمفللخ 

الىطمىٓي خٙم ؽركخ اإلؽٙبء لٍٙممٓا افيب ال وٍّلب، اػلبظْا ؾلٙب زّب كللٕ قٓاػلة اعزىبػٙلخ، ضلرػبي ولب اٌكلٓد 

ا لُ.  رؾذ رٍظٙه ٘ز خذ اضه الغىبػخ غؼب ل

اٌٍلب اولبن ٌىلٓ ط لؾركلخ فير٘لخ ضٙبضلٙخ رطلزجطً  كي  اٌزػب  افيب  ِلذا الزٍظلٙه ؽلٓ  الؼلبله اإلضلالوٗ ٘ؼٍلٗ

للخ اإلضلالوٙخ، ْ٘ؼزجلر "الىػللرْع اإلضلالوٗ" ِلٓ الللراثم  ٌىلٓ ط الغىبػلخ الن، لزؾمٙلق عىبػللخ اوىٙ لخ رملٓظ الو 

الضبضلٗ فللٗ ا٘للة٘ٓلٓعٙب ِلذَ الؾركللخ، ِْللٓ وؿللطمؼ وط لبلٗ ْظػللٖٓ ثبلضللبش، ْ٘طلزٍة رهضٙطللُ كلللٕ اػىللب  

الْائله، ْ٘ػلٙر كللٕ ظالئله وزؼلةظح وٍّلب رهضلٙص ظْ  ْؽيٓولبد كضلالوٙخ، ْ اضلمىخ وؤض طٗ الؾركخ اإلضالوٙخ 

الطمٓس ْالٍػبل االعزىبػٗ ثإقبولخ الػلر٘ؼخ، ْاضلمىخ الؼملٓن االعزىبػٙلخ فلٗ ثؼلف الؽٙلبي، ْاضلمىخ االقزؿلبظ 

ْرلهْ٘الد فرقلّب ْؾٓالل كلٕ كقبوخ اوىٙ خ كضالوٙ خ رطزؼٙة ظْلخ الخالفخ. ْرؼر ـ ِذا الىػرْع كلٕ رخر٘غلبد  

اٌخرال الؾركبد اإلضالوٙخ فٗ الؼىمٙخ الطٙبضلٙخ ػملٕ ٌؾلٓ اللبػ ثلبلفيرح اإلضلالوٙخ الْللٕ ْريكله ا٘لة٘ٓلٓعٙب 

اإلضالن الطٙبضٗ
3

، ْله رػّة الؾركبد اإلضالوٙخ وراعؼبد فير٘خ عبوؼخ ػملٕ الٍؾلٓ الٙطلٙر ثىلب عؼمّلب ؽجٙطلخ 

، ْاثٓ الػمٕ الىلٓظْظٖ، ْثبلزلبلٗ ٌلرٔ اي  وفّلٓن الػلجيخ ِلٓ كالضٙيٙبرّب الزٗ ْقؼّب ؽطً الجٍ ب، ْضٙة قطت

 .الضمه فٗ الزؼبوه وغ الٓعٓظ الةْلٗ لغىبػخ اإلخٓاي

1 

وؼّلب ْعلٓظ ؽركلبد  وةْ٘ لب كلٕ الة علخ الزلٗ غلّة الؼلبله اإلضلالوٗ 1924لمة كبي ضمٓل الخالفخ الؼضىبٌٙخ 

ٌلذ الغىبػلخ اإلضلالوٙخ فلٗ ْرٍظٙىبد، ضؼذ كلٕ اضزؼب  ٓ ظرّب ْكػبظح رهضٙطّب فٗ ثمةاي له رخكغ لّب وطمملب، فزي

الٍّة لّذا ال رـ، ْاض ص ؽطً الجٍ ب عىبػخ اإلخٓاي ػمت اػٓان قمٙمخ وً كػالي كل بء الخالفخ
4

، ْثبلزبلٗ كبٌذ 
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  اٌظر: اْلٙفُٙٙ  ْا، رغرثخ اإلضالن الطٙبضٗ، د: ٌؿٙر ورْٖ، ظا  الطبقٗ -

4
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لخ" اإلضلالوٙخ فلٗ اضلزؼبظح الخالفلخ ولً اعله الزؾلر   ا ػً   جلخ "الو    ولً االضلزؼىب  ْوظلبِرَ. الغىبػخ رؼجٙرل

برلُ الىخزمفلخ  ٘بد الزٗ اصب ِب االضلزؼىب  ال رثلٗ ثزغمٙ  ْ  ه ِذا الّةخ الوىٗ، فمة اضزغبثذ الغىبػخ كلٕ الزؾة 

ظاخه وؿر. ْثبلزبلٗ كبٌذ ثةا٘خ الطر٘لق كؾلالػ الىغزىلغ الىؿلرٖ ْرخمٙؿلُ ولً ٌٙلر االضلزؼىب ، ْولً ٍِلب 

خ. لملة ػج لر اإلخلٓاي ثّلذا ػلً وٙلراس وىزلة فلٗ الطٙبضلخ الىؿلر٘خ، ِْلٓ رػبث  الّه الوىٗ وغ المكٙخ الٓلٍٙ

اإل س الذٖ ػج ر ػٍُ الٓالء لمغبوؼخ اإلضالوٙخ ْالطمطٍخ الؼضىبٌٙخ قجه اي رطمم، ْؽىه لٓاءِب الؾسة اللٓلٍٗ 

ب ثًٙ الٓلٍٙخ الىؿر٘خ ْالوىٙ خ اإلضالوٙخ. لمة رزمى ذ الجٍ ب ػملٕ الىؿرٖ الذٖ رراْؽذ الرْؽزُ الٍكبلٙخ ا٘كل

لخ اإلضلالوٙخ، ِْىلب الػلٙخ  اضزب ً٘ غبوًٙٙ له رؼمّىب الؾةْظ الطٙبضٙخ ػً الؾركخ ْالزلهصٙر ولً اعله قكلب٘ب الو 

وؾٙٗ الةً٘ الخطٙت ْالػٙخ  غٙة  قب ؾبؽت الزهصٙر الكجر ػملٕ افيلب  الجٍ لب ْؽركزلُ، لملة اٌزمله  قلب ثلًٙ 

، لزٓلٙلة ؽركلخ اقطب  الؼلبله اإلضلالوٗ فلٗ الؼملةً٘ الخٙلرً٘ ال ٌّٙلب  الةْللخ الؼضىبٌٙلخ، ْاٌزمله ثلًٙ وطلبع غلزٕ 

ْ   عىلب   ب خطلٕ  ائلة اإلؽٙلبء ال كضالوٙخ اوىٙ خ رمي فٗ ْعُ االضزؼىب  الساؽي ػمٕ وٍطمخ الىػلر  وطلزمّىل

الةً٘ الف بٌٗ،  ٙر اٌُ له ٘ٓف ق فلٗ وطلبػُٙ. ْولً ٍِلب كلبي رهضلٙص اإلخلٓاي الىطلمىًٙ ؽمملخ اخلرٔ فلٗ فيلرح 

 .بوؼخ اإلضالوٙخالغ

لمة ؽة ظ الجٍ ب ِةفُ وً رهضٙص الغىبػخ اإلضلالوٙ خ ثهٌ لُ "الطلؼٗ ٌؾلٓ رهضلٙص الؾيٓولخ اإلضلالوٙخ، فبلخالفلخ 

   ٓ اإلضالوٙخ، فهضزب ٘خ الؼبله"، ْاغب  كلٕ اي  الخٙرح رؼٍٗ قٙبظح الىطمىًٙ لمؼبله الؾة٘ش ػمٕ ٌؾلٓ ٘طلزؼٙة الزفل

  ٌػللر اإلضللالن ِْةا٘للخ الؼللبله؛ اٖ اٌ للُ زاْط ثللًٙ الّللةخ الللٓلٍٗ اإلضللالوٗ فللٗ المللرْي الٓضللطٕ، وللً خللال

لب اللزخم ؽ ولً ٌٙلر االضلزؼىب  ْكػلبظح رهضلٙص الةْللخ ػملٕ  ْالوىٙ خ، فزؾمٙق الؾيٓوخ اإلضلالوٙخ ٘فزلرـ اضبضل

اضلص كضلالوٙخ، رزٍلبقف ولغ اضللص الةْللخ الزلٗ اضطلّب االضلزؼىب  ْرمٓظِللب ٌخجلُ، ْاػزجلر اي  ِلذَ ِلٗ الخطللٓح 

ٙطخ الضزؼبظح الخالفخ، ِْٓ الىطؼٕ الوىٗ. ْوً ٍِب ٘ىيً المٓ ، كي  الغىبػخ فلٗ ورؽمزّلب الغٍٍٙٙ لخ كبٌلذ الرئ

 رٍب ه ثًٙ اللرْؽزًٙ الٓلٍٙ خ ْالوىٙ خ، ْال ررٔ ثٍّٙىب اٖ رٍبفر اْ ركبظ. 

للؽ الجٍ للب الرة٘للخ الوىٙ للخ لمغىبػللخ قللبئالل: ظ الغ رافٙللخ، ْال "فبإلضللالن ْالؾبلللخ ِللذَ ال ٘ؼزللرخ ثبلؾللةْ ٘مخ 

للخ ْاؽللةح، ْ٘ؼزجللر الللٓلً اإلضللالوٗ ْلٍللبل ْاؽللةال وّىللب  ثللبلفٓا   الغٍطللٙخ الةوٓ٘للخ، ْ٘ؼزجللر الىطللمىًٙ عىٙؼللبل او 

رجبػةد اقطب َ ْرٍبءد ؽلةْظَ، ْاإلخلٓاي الىطلمىٓي ٘مة ضلٓي ِلذَ الٓؽلةح، ْ٘ؤوٍلٓي ثّلذَ الغبوؼلخ، ْ٘ؼىملٓي 

ح اإلضالن، ْ  ٓ ٍ٘بظْي ثهي  ْلٍّه ِٓ كه غجر ا ـ فُٙ وطمه ٘مٓ  ال كللُ كال   لغىغ كمىخ الىطمىًٙ ْكػساز اخ

وؾىة  ضٓ   ".
5
  

ثمللٗ الخطللبة الوىللٗ ؽجللٙص الغىبػللخ فللٗ ضللٍٓارّب الْلللٕ، صلله ضللرػبي وللب عؼلله اٌخرالّللب فللٗ الؾركللخ 

ب فلٗ كقبولخ الطٙبضٙخ وٍذ الضالصٍٙٙبد خطبثّب اللٓلٍٗ ٘ط لٕ ػملٕ خطبثّلب اٚخلر، ظْي اي ٘م ٙلُ. لملة اضلرع الجٍ ل

                                                           
5
 :ويكي إخواىوٓقي اإلوبن الجٍب وً المٓوٙخ ْالٓلٍٙخ،  -
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ؾللالد ثبلزٍظٙىللبد ْالغىؼٙللبد اإلضللالوٙخ الىػللبثّخ لمغىبػللخ فللٗ الجمللةاي الؼرثٙللخ الىؾٙطللخ. ْاضللز ه الجٍ للب كلله  

الؿللالد الىىيٍللخ لمزجػللٙر ثللبلفيرح الزللٗ القللذ ؾللةٔ لللةٔ الىللؤوًٍٙ ثبلغبوؼللخ اإلضللالوٙخ فللٗ الىػللر  الؼرثللٗ 

ظْللخ، فهض لص قطله االرؿلب  ثبلؼلبله اإلضلالوٗ  11٘ملب ة ْ ٙرَ، ؽبْ  الجٍ ب رٍظٙه اإلخٓاي الذً٘ رٓاعةْا فٙىب 

. لمة رؾة ظد وّبن ِذا المطه ثٍػر الةػٓح ْالؼىه ػمٕ رؾر٘ر الؼبله اإلضالوٗ وً  ثمخ االضلزؼىب ، ِْلٗ 1944

وّىخ اوىٙ خ ثبوزٙبز.
6
  

الضبٌٙلخ كللٕ  ْاظ ٔ الزٓاعة الٍػم لمغىبػخ فٗ ضبؽخ الطٙبضلٙخ الىؿلر٘خ فلٗ ورؽملخ ولب ثؼلة الؾلرة الؼبلىٙلخ

عؼمّب قجمخ ليضٙر وً الػخؿٙبد اإلضالوٙخ الٓافةح وً ثمةاي  ػرثٙخ، فهقبن اإلخٓاي ؾالد ثبلؾبط اوًٙ الؾطٍٙٗ 

َ وً اْ ْثب ثؼة ِس٘ىخ الٍبز٘ خ، ْالذٖ كبي ٘غلٓة الؼلبله ثؾضللب ػلً ظػله لمكلٙخ فمطلطًٙ،   ٓ وفزٗ المةش الفب  لز

اي ٘ىللب ش اإلخللٓاي ٌػللبللب اوىٙ لللب ثبلزٍطللٙق وللغ الةْلللخ،  1948ْاربؽللذ العللٓاء الزللٗ فرقللزّب ؽللرة فمطللطًٙ 

ػًٙ فٗ الؾرة. ْفٗ الؼبن  ٓ الزلبلٗ لمؾلرة قزله الجٍ لب الىؤضلص الْ ، ْقلة ٌغلؼ  فطبِه اإلخٓاي فٗ عّٓظ الىزط

 .فٗ ٌػر ظػٓرُ كقمٙىٙ لب. ْفٗ ِذَ الىرؽمخ، ْػمٕ وطزٓٔ الطٙبضبد، له رزؼب ـ اوىٙ خ الغىبػخ وغ ْلٍٙزّب

، ْكبٌلذ الؿلالد الفير٘لخ ْالزٍظٙىٙلخ ثلًٙ الزٍظٙىلًٙ اإلضلالوٗ 1952ػه اإلخٓاي ؽركخ قجبل الغلٙع ظ

ْالؼطيرٖ قة اٌؼمةد وٍذ ضٍٓاد، لمة ػج ر الزٍظٙىبي ػً رٓعّبد وؼبظ٘خ لمٙجرالٙلخ ْاالضلزؼىب  ال رثلٗ، ْفٙىلب 

وىٙ خ اإلضلالوٙخ. لملة اػزملة اإلخلٓاي اي  ؽة ظ اإلخٓاي ظائررّه الوىٙ خ ره عؼ الكجبل ثًٙ الٓلٍٙخ ْالؼرْثخ ْال

ِذَ الطٙٓلخ لةٔ الكجبل كفٙمخ ثىٍؾّه الفرؾخ لفرـ رٓعّّه، ْاٌممت رؾبلفّه وغ الكلجبل كللٕ ؾلراع. ارغلُ 

ّلُ ثزجٍللٗ خطللبة قلٓوٗ ػرْثللٗ اغلزراكٗ وؼللبظ لالضللزؼىب ،  ٌظلبن الضللٓ ح الٓلٙلة ثمٙللبظح ػجللة الٍبؾلر لؾطلله رٓع 

 .اضزٙؼبة ػٍبؾر كضالوٙخ فٗ خطبثُ المٓوٗ الؼمىبٌٗ ْاضزطبع ثؼة رؿفٙخ الغىبػخ

له ريً الوىٙ خ الزلٗ رجٍ بِلب الجٍ لب وزؼب قلخ ولغ الةْللخ المبئىلخ ػىمٙ للب؛ فؼملٕ اللر ه ولً  فكلُ لّلب، فإٌ لُ لله 

ا ولً اظْاد اإلخلٓاي الزؾبلفٙلخ ولغ  ٘زؿٓ  ثة٘الل ػٍّب ٘طؼٕ كلٕ كقبوزُ، ثه كبي خطبة الخالفخ اإلضالوٙخ علسءل

المؿر فٗ وٓاعّخ الٓفة كػهي ثمٙخ الخطبة اإلضالوٗ الىطٙص. ْػملٕ كله  غلي مذ افيلب  الجٍ لب ْوطلبػُٙ الطجملخ 

لخ فلٗ ثؼلةِب الىٍلبِف  االْلٕ فلٗ اللرْؽلخ الوىٙ لخ اإلخٓاٌٙلخ ِْلٗ اوزلةاظ لفيلب  الغبوؼلخ اإلضلالوٙخ، خبؾ 

خ الضبٌٙللخ، ْ ث ىللب الِلله فللٗ رػلليٙه الوىٙللخ لالضللزؼىب . ْوض مللذ افيللب  ضللٙة قطللت الغذ ٘ للخ فللٗ الطللزٍٙٙبد الطجملل

مزّب ْْؾىّب ثبلغبِمٙلخ، ْاٌزمله كللٕ الملٓ   اإلخٓاٌٙخ.  فف قطت الؾةاصخ ال رثٙخ ْالةْ  ْالىغزىؼبد الزٗ غي 

فٗ "وؼبله فٗ الطر٘ق" ثهي  الؼبله ٘ؼٙع ػمٕ ؽبفخ الّبْ٘خ
7
ثؼة فػه الؾةاصخ، ضٓاء فٗ رغطلٙةِب االغلزراكٗ اْ  

ٓ   ػمٕ اإلضالن لمٙبظح الؼبله ْكٌمب َ وً الّبْ٘خ، ْضٙكلطمغ  الراضىبلٗ فٗ رؾمٙق  ب٘خ اإلٌطبي وً ْعٓظَ، ْ٘ؼ

ثّذا الةْ  عٙه قرآٌٗ فر٘ة ٘طزمّه ؽٙبح اإلضالن الْللٕ ضلجٙالل لّلذَ الضلٓ ح الػلبومخ، ْولً ٌبفملخ الملٓ  كي  افيلب  

                                                           
6
 .ظضٓقٗ، وؿة  ضبثقػجةَ وؿطفٕ  -

7
 .ضٙة قطت، وؼبله فٗ الطر٘ق، ظا  الػرْ  -



 

  

          

لألوىٙ لخ اإلضلالوٙخ، ِْلٗ ررضلٙخ لفيللرح  قطلت ال رؼزلرخ ثؾلةْظ ْلٍٙلخ اْ قٓوٙلخ، ْكي   ضلبلزُ وزغللبْزح ؽزلٕ

اضللزب ٘خ الؼللبله ْوٍجؼّللب الضبضللٗ اٌؾللراخ ٌىللب ط ظْ  وللب ثؼللة االضللزمال  ْالؾةاصللخ ٌفطللّب، ضللٓاء رملل  الؾللٙمخ 

ال رثٙخ، اْ السائفخ فٗ الؼبله الضبلش ػً الىلٍّظ الرثلبٌٗ اللالزن لزملٓ٘ه ؽٙلبح الجػلر. ا رلجم ثّلذَ الفيلب  "ريفٙلر 

للمذ الىراعؼللبد الزللٗ اعراِللب اإلخللٓاي ثمٙللبظح الىغزىللغ ْالةْللل خ" الزللٗ ٘ؾيىّللب الطللب ٓد وللً ظْي  . لمللة رٍؿ 

، ْاؾللة ْا ػىلالل رؿللؾٙؾٙ لب 1965الىرغلة ؽطللً الّكلٙجٗ فللٗ وؼزمملُ وللً افيلب  قطللت الزيفٙر٘لخ ثؼللة اؽلةاس 

س اإلخلٓاي الفيلرٖ، اضىَٓ "ظػبح ال قكبح"  ٙر اي  الزٍظٙه ؽجٙص الطغٓي رجٍٕ  ولب ػلةا ِلذا ْاقلبفُ كللٕ رلرا

ْررض خذ لةٔ الغىبػخ افيب  "ال رثخ ْالفراظح المرآٌٙلخ ْالؼسللخ الػلؼٓ ٘خ"، ْالػلؼٓ  ثبلىطلؤْلٙخ رغلبَ الؼلبله 

ب لمىفبِٙه الٓلٍٙخ الؾةاصٙخ، ثه رطؼٕ كلٕ رمٓ٘كّب.   اضٙر الغبِمٙخ. كي  اوىٙخ قطت  افكخ رىبول

اد الزٗ اعراِلب ٌظلبن الطلبظاد وٍلذ وٍزؿلي الطلجؼٍٙٙبد اظ ٔ خرْط الغىبػخ كلٕ الؼىه الؼبن، ػمت الز ٙر

ّب خطبثبل  ولغ الةْللخ، ثله اخلذ ٘لرس خطبثّلب، ٘ملٓ  ؽطلبن رىلبن، كي اإلخلٓاي ثلةْا ْ ٘ضللب  ٙلر  وزؿلبلؾبل  كلٕ رجٍٙ 

غرػٗ لزٙب  الةْلزٙخ الىؿر٘خ ثيه وب ٘ؾىملُ ولً ك س قلٓوٗ ْكضلالوٗ وىزلة
8

. ففلٗ الٓقلذ اللذٖ ثلةا فٙلُ ٌظلبن 

الزخمٗ  ػً االلزساوبد المٓوٙخ لىؿر ثإثراوُ الؿمؼ وغ كضرائٙه، اخذد الغىبػخ ػمٕ ػبرمّب رجٍٗ   الطبظاد فٗ

المكب٘ب الؼرثٙخ وؼج رح ثذل  ػلً رٙلب  ا٘لة٘ٓلٓعٗ ْغلؼجٗ ػلر٘ف ٘رريلس ػملٕ الزٓعّلبد الٍبؾلر٘خ، لملة ظافلغ 

ً ٘ؼٍٗ ِذا الزخمٗ  ػلً خطلبة اإلخٓاي ػً قكٙخ فمططًٙ ثخطبة كضالوٗ ال ٘زٍبفر وغ الخطبة المٓوٗ. له ٘ي

الضزب ٘خ ْالطؼٗ ٌؾٓ الخالفخ، اْ رؾمٙلق الفلراظح المرآٌٙلخ، لملة اظ س اإلخلٓاي ولةٔ قلٓح ِلذَ الفيلب  فلٗ ؽػلة 

ح لةٔ الغىبػخ، فملة ؾلة  د كللٕ الىغلب  الطٙبضلٗ  ْرغٍٙة قٓاػة الغىبػخ. ْاٌزغذ ِذَ الؾبلخ ازظْاعٙخ وطزىر 

ىبػخ فؿٙالل ْلٍٙ لب وؿلر٘ لب ثبوزٙلبز، فٙىلب رله  رؿلة٘ر خطلبة ضلبع كللٕ الخالفلخ الؼبن خطبثلب ٘ؿر  ػمٕ كٓي الغ

لب ػملٕ رىبضليّب ْرٓضلٙغ قٓاػلةِب فلٗ وغزىلغ اثزؼلة ػلً الزطلم ي. اخلذد  ْالضزب ٘خ كللٕ قٓاػلة الغىبػلخ ؽرؾل

ررجطلخ ثّلب فير٘ للب الغىبػخ فٗ ِذَ الفزرح رطؼٕ ٌؾٓ ك٘غبظ كلب   رٍظٙىٗ لفرْػّب ْاليٙبٌبد الىٍزىٙخ كلّٙلب اْ الى

 .ؽٓ  الؼبله

2 

ّّلب ٌظلبن عىلب  ػجلة الٍبؾلر لغىبػلخ اإلخلٓاي ػلبوٗ  رغىغ الىؿبظ  ػمٕ اي  الكرثبد المبؾىخ الزٗ ْع 

ز الٓعٓظ الةْلٗ 1965، 1954 ، قة اقؼفذ الغىبػخ ظاخه وؿر  ٙر اٌّب اضّىذ فٗ اٌزػب ِب خب عٙب، لٙزؼس 

ثؼة وٓعخ الزجػلٙر الْللٕ الزلٗ قلبن ثّلب الجٍ لب. لملة اخلذ اإلخلٓاي فلٗ االٌزػلب  فلٗ الىؾلٙم الؼرثلٗ  ٙلر لمغىبػخ 

الخبقللغ لطللٙطرح المللٓوًٙٙ، ْفللٗ اْ ْثللب ْاور٘يللب الػللىبلٙخ، ػمللٕ الللر ه وللً اي  قىللغ الغىبػللخ قللة اعّللف 

 .اضزرارٙغٙخ الزىة ظ الزٗ ْقؼّب الجٍ ب لؼمٓظ
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ٗ الؾركخ الطٙبضٙخ فٗ ثملةاٌّه وٍلذ ػّلة الجٍ لب؛ فملة قلبظ اإلخلٓاي الٙىٍٙٙلٓي ٌػم اإلخٓاي الىطمىٓي الؼرة ف

ظلا قة  1948صٓ ح الةضزٓ  قة  ؽيه اإلوبن  ، ْاغزرس كخٓاي ضٓ ٘ب فٗ ؽيٓوبد وب ثؼة االضزمال ، ْقبظْا رىر 

ي الؼراقٙلٓي الجؼش فٗ وٍزؿي الطزٍٙٙبد، ْاٌخرل اإلخٓاي الفمططٍٙٙٓي فٗ ؽركخ فزؼ الٍبغئخ، ٌْػلم اإلخلٓا

فٗ الٍكب  قة  الؾيٓوخ الىميٙخ ْالؾيٓوخ الػلٙٓػٙخ، ْْقؼلٓا رؾلذ لبئملخ قىلغ ػٍٙلي. ْولب كلبي الىلة  الملٓوٗ 

ِْٙىٍخ وؿلر الٍبؾلر٘خ ػملٕ الؾركلخ المٓوٙلخ الؼرثٙلخ، لٙطلىؼ ثزٍطلٙق ثلًٙ قلٓٔ اإلخلٓاي الىخزمفلخ فلٗ الؼلبله 

 .مٙخ الفرْع لة عبد وخزمفخ وً المىغالؼرثٗ، خبؾخ وغ  ٙبة الغىبػخ الىؿر٘خ الن، ْرؼر ـ ث

وض مذ اْ ْثب ال رثٙخ آٌذاس ومغهل آوٍلب لمة٘بضجٓ ا اإلخٓاٌٙخ الؼرثٙخ. ْقلة ا رلجم اٌزػلب  اإلخلٓاي فلٗ اْ ْثلب 

ثخبؾٙ خ الةكزٓ  ضؼٙة  وكبي الطيررٙر الػخؿٗ لمجٍ ب ْزْط اثٍزُ، ػىه  وكبي وٍطملب ثًٙ الغىبػخ ْالؾبط 

ا فّٙلب، ػٍلةوب اػمٍلذ اوًٙ الؾطٍٙٗ فٗ فمط طًٙ، ْاضّه فٗ رهضٙص فرع الغىبػلخ فلٗ ضلٓ ٘ب الزلٗ كلبي وٓعلٓظل

، اٌزمه  وكبي كلٕ 1958، ْوغ كػالي الٓؽةح الىؿر٘خ الطٓ ٘خ 1954ؽيٓوخ ٘ٓلٙٓ كضمبل عٍطٙزُ الىؿر٘خ 

للص الىركللس اإلضللالوٗ ثغٍٙللي  للص الغىبػللخ اإلضللالوٙخ ثهلىبٌٙللب 1961ضٓ٘طللرا ْفّٙللب اض  ، ْقللبظ 1958. ْقجمللُ اض 

ػىمٙخ رهضٙص وطغة وٌٙٓخ اِه الىراكس اإلضالوٙخ فٗ اْ ْثب لؼمٓظ. ْله ٘مزؿر ٌػبل  وكبي ػمٕ ِذَ الىةي؛ 

الىرعلغ اللرئٙص  1995فمة ضبػة ػمٕ رهضٙص وراكلس كضلالوٙخ ػة٘لةح ثلًٙ اْ ْثلب ْاور٘يلب، ْظله  ؽزلٕ ْفبرلُ 

ً٘ ولً لإلضالن الطٙبضٗ فٗ ال لرة. لملة  لةد الىراكلس الزلٗ اٌػلهِب  و كلبي ولال ال آوٍلبل لإلخلٓاي الؼلرة الفلب  

ثالظِه، ْاعزذثذ اليضٙر وً الطالة  ْٖ الىٙلٓ  اإلضلالوٙخ، ْلؼلت اإلخلٓاي الطلٓ ٘ٓي ثمٙلبظح ػؿلبن الؼطلب  

ا وّىب ل فٗ ررضٙخ الٓعٓظ اإلضالوٗ اإلخٓاٌٗ ثهْ ْثب، فمة قبظ الؼطب  رهضٙص الىركس اإلضالوٗ ثىةٍ٘خ آخً  ظْ ل

ا فٗ ٌػر ا٘ة٘ٓلٓعٙب اإلخٓاي فٗ الجمةاي الىغبْ حاللىبٌٙخ الؾ ا ثب زل  .ةْظ٘خ الزٗ لؼجذ ظْ ل

فلٗ وٙلٌٓخ" كللٕ رهكٙلة اللةْ  اللةاػه اللذٖ اقلطمؼذ ثلُ الىخلبثراد  ٘ذِت ك٘بي عٌٓطٓي فٗ كزبثُ "وطغة  

ٓػٙخ الىركس٘خ الور٘يٙخ فٗ ظػه ٌػبل ضؼٙة  وكبي ْ ٙرَ ولً اإلخلٓاي فلٗ اْ ْثلب فلٗ ظله  وٓاعّزّلب لمػلٙ

الؼبلىٙخ ْالٍظه المٓوٙخ الؼرثٙخ
9

فمة رهض طلذ ، .  ٙر اي  كخٓاي اْ ْثب له ٘غذثٓا الةػه الىخبثرارٗ الور٘يٗ فمم

ه الزٙلب  الىٍلبْو لمملٓوًٙٙ الؼلرة ْالٍبؾلر٘خ  وراكسِه الْ ْثٙخ ثىب  ضؼٓظٖ، ْكبي الىم  فٙؿله اللذٖ رلسػ 

ضخٙبل فلٗ كٌفبقلُ ػملٕ ِلذَ الىراكلس ْالىطلبعة.
10
رؽمزّلب الْللٕ ْقؼلذ الىٍظىلبد اإلخٓاٌٙلخ رؾلذ ِٙىٍلخ فلٗ و 

                                                           
9
- Ian Johnson, A Mosque in Munich: Nazi, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in The West. 

Houghton Mifflin Harcourt. New York 2010  
10
 :ؽٓ  ظْ  الةكزٓ  ضؼٙة  وكبي فٗ ثٍبء الزٍظٙه الةْلٗ، اٌظر -

 ويكي إخواى ػجةَ وؿطفٕ ظضٓقٗ، الةكزٓ  ضؼٙة  وكبي..الطيررٙر الػخؿٗ لإلوبن الجٍب ْزْط اثٍزُ،  -

http://www. ikhwanwiki.com/index.php?title=ضؼٙة_ وكبي 

اإلخٓاٌٙخ الزٗ ْرؼزجر ػالقخ  وكبي ثبلىخبثراد الىركس٘خ الور٘يٙخ وً اكضر المكب٘ب عةالٙخ فٗ رب ٘خ عىبػخ اإلخٓاي الىطمىًٙ، ْال ٘ٓعة وً الىؿبظ   

لالع ػمٕ المكٙخ، ضٍٓاد وً ؾةْ  كزبثُ. ْلىس٘ة وً اال 3المؼٍب ػمّٙب وب ٍ٘فٗ الرْا٘خ الزٗ  ِت كلّٙب عٌٓطٓي ػمٕ الر ه وً ورْ  وب ٘س٘ة ػً 

  :اٌظر



 

  

          

، ْالذٖ رىخ ف ػٍُ رهضلٙص 1973ضؼٓظ٘خ، ِْٓ وب غّةَ اعزىبع الىٍظىبد اإلضالوٙخ الْ ْثٙخ فٗ لٍةي ػبن 

ذ لمزراعغ، وغ ارغبَ الغىبػخ الىؿر٘خ الن ٌؾٓ كقبولخ  الىركس اإلضالوٗ الْ ْثٗ.  ٙر اي  ِذَ الّٙىٍخ رؼرق 

ّب الْ ْثٙخ، ْاضزخةان الىب  اإلخٓاٌٗ الخبؼ لّذا ال رـ، ْثلةا الىػلرْع اإلخلٓاٌٗ الىطلزمه ؾالد ثفرْػ

لف ػٍلُ رهضلٙص الىؼّلة الؼلبلىٗ لمفيلر اإلضلالوٗ اللذٖ اٌزمله كللٕ الٓال٘لبد  1977ثبعزىبع لٓعبٌٓ  ْاللذٖ رىخ 

الىزؾةح فٙىب ثؼة، ِْةخ كلٕ ٌػر المٙه اإلضالوٙخ ْالفيرح اإلخٓاٌٙخ فٗ ال رة.
11
  

لذ اإللبؽلخ ثمٙلبظاد الغىبػلخ ْػلةظ ولً  له ٘ةن الٓفب  ثًٙ اإلخٓاي ٌْظبن الطبظاد للٓ٘الل؛ فطلرػبي ولب رى 

ْاظ كذ الغىبػخ اي  ْعٓظِب فٗ وؿر  ،1981قٓاػةِب قىً ثمٙخ المٓٔ الٓلٍٙخ الىؿر٘خ فٗ اؽةاس ضجزىجر 

ػرقخ لمخطر، وىب ظفؼّب لمزفيٙر فٗ رمٓ٘خ ؾالرّب الخب عٙخ ْثٍبء اضزرارٙغٙخ اوىٙخ، فؾىه وؿطفٕ وػلّٓ  

ورغة الغىبػخ ْالمٙبظٖ الطبثق فٗ وطغة وٌٙٓخ فيرح رهضٙص الزٍظٙه الةْلٗ لإلخلٓاي، ْْقلغ ْصٙملخ رهضٙطلٙخ 

ا الزفيٙر عة٘ لب فٗ رهضٙص وركس ٘ؾمق ِٙىٍخ وؿر٘خ ػمٕ الىٍظىبد اإلضالوٙخ ، ْثة1982لّذا الزٍظٙه فٗ وب٘ٓ 

ا ػبلىٙ لب لمغىبػخ.  ٙر اي  ِذَ الفيرح له رزؾمق ػمٕ ا ـ الٓاقغ فلٗ الٓقلذ  فٗ اْ ْثب ْ فٗ الىبٌٙب، لٙيٓي ومرل

للص ارؾلل بظ الىٍظىللبد الللذٖ اخللذ فٙللُ وطللمىٓ اْ ْثللب ثزهضللٙص فٙللة الٙبد عبوؼللخ لىراكللسِه ْوؤضطللبرّه. فزهض 

.FIOEاإلضالوٙخ فٗ اْ ْثب 
12
 

ٓ   ظْ   لمللة غللي ه ػمللة الضىبٌٍٙٙللبد ثةا٘للخ ظّللٓ  الىػلليالد الخبؾللخ ثبلغبلٙللبد الىطللمىخ فللٗ اْ ْثللب ْرؾلل

بد لمىؼب قبد الؼرثٙخ الىٍفٙخ كلٕ الزركٙس ػمٕ وػيالد وٓالٍّٙلب ولً وطلمىٗ  الىؤضطبد اإلضالوٙخ وً وٍؿ 

ً ْظٙفزّللب الةػٓ٘للخ ْالزىضٙمٙللخ ْارغللبَ ثؼللف كٓاظ ِللب ٌؾللٓ رطٙٙطللّب خةوللخ اْ ْثللب، ْوللً ٍِللب ثللةا الزؼللب ـ ثللٙ

لمكب٘ب اْلبٌّه الؾمٙخ. لمة ؽطىذ عىبػخ اإلخٓاي الىؿر٘خ ِذا الزؼب ـ ثزهكٙةِب فٗ اْاخر ِذا الؼمة ػملٕ 

وً اخزؿبؼ كه فرع وً الغىبػخ ثبلؼىه ظاخه ْلٍُ، ِْٓ وب ٘ؼٍٗ كفطبػ الطر٘ق اوبن ِذَ الىٍظىبد لىس٘ة 

االٌللةوبط فللٗ ظْلّللب الْ ْثٙللخ، ظْي اي ٘ؼٍللٗ ِللذا ثبلكللرْ ح قطللغ الؿللالد ال٘ة٘ٓلٓعٙللخ ثبلغىبػللخ الن وللغ 

رطٓ٘رِب ٌىٓ ط اإلضلالن الْ ْثلٗ  ٖ الىٍطمملبد الىخزمفلخ علذ ٘لب ػلً اإلضلالوٓ٘خ ال صٓ كطلٙخ. ٘لرٔ ضلىٙر 

ػالقخ الىٍظىبد الْ ْثٙخ ثبإلخٓاي كلٕ  آو ب  فٗ ظ اضزُ ػً "اإلخٓاي الىطمىًٙ فٗ اْ ْثب" اٌُ ٘ىيً رمطٙه

 صالصخ آٌاع:

ٖ  غلليه وللً الغلليب  كلللٕ الغىبػللخ ْرٍظٙىّللب الللةْلٗ، ْكٌىللب ٘زؾركللٓي  - ا الىطللزممٓي الللذً٘ ال ٍ٘زىللٓي ثلله

 .كفبػمًٙ وطزممًٙ، ْاثرز الوضمخ ػمٕ ِذا لب    وكبي الةاػٙخ الطٓ٘طرٖ الػّٙر ْاثً ضؼٙة  وكبي

                                                                                                                                                                                              
- Robert Dreyfuss, Cold War, Holy Warrior. Mother Jones http://www.motherjones.com/politics/2006/01/cold-

war-holy-warrior  
11

- Sergio Castano Riano, Sezione Relazioni Internationali, International Movement of the Muslim brotherhood, 13- 

15 September, Rome  
12

- Ibid 



 

  

          

خؿٙبد ْالزٍظٙىبد الزٗ قر  د الخرْط ػً االرغبَ الطلبئة فلٗ الزٍظلٙه ٍِْبس الىؼب قٓي، ِْٗ الػ - ة

 .الةْلٗ اْ اٌّب رؼب ـ لر٘مخ ػىمُ ْرٓز٘غ الطمطخ ثةاخمُ

ا الػكللبء الؼللبومٓي ظاخلله الزٍظللٙه الللةْلٗ ْالىررجطللٓي ثبلغىبػللخ الن ثىؿللر  ٙللر اٌّلله  - د ٍِْللبس اخٙللرل

ٙزّه فللٗ رطجٙللق الفيللر اإلخللٓاٌٗ، ْػمللٕ  اش ِللذَ ٘مزسوللٓي ثبلىجللبظو الؼبوللخ لمغىبػللخ ْ٘ؾزفظللٓي ثبضللزمالل

َ ثرْكطلله، ِْللٓ الىىضلله الللرئٙص لإلخللٓاي  الزٍظٙىللبد ٘للهرٗ "ارؾللبظ الىٍظىللبد اإلضللالوٙخ فللٗ اْ ْثللب" ْومللر 

الىطمىًٙ فٗ اْ ْثب.
13

 

٘ؾىه رٓاعة الىٍظىبد اإلضالوٙخ اإلخٓاٌٙخ فٗ الٓال٘بد الىزؾةح ضىبد قر٘جخ وً وضٙالرّب الْ ْثٙخ،  ٙلر 

للب فللٗ ثٙئزّللب ا ٌّللب اكضللر اضللزمالالل وٍّللب ػللً المٙللبظح الىؿللر٘خ. ْفٙىللب رجللةْ الىٍظىللبد الْ ْثٙللخ اكضللر اٌ ىبضل

االعزىبػٙخ، رجةْ الور٘يٙخ اكضر ٌخجٓ٘خ؛ لمة ثةا الظّلٓ  اإلخلٓاٌٗ فلٗ اور٘يلب ثإٌػلبء  اثطلخ الطمجلخ الىطلمىًٙ 

MSA  ْغلّة الؼلبن 1983ر اإلضلالوٗ كللٕ ا اقلّٙب ، صه غّةد اور٘يب اٌزمب  الىؼّة الؼبلىٗ لمفيل1963ػبن ،

، صلله رهضطللذ لغٍللخ الػللؤْي اإلضللالوٙخ الور٘يٙللخ ISNAالزللبلٗ رهضللٙص الغىؼٙ للخ اإلضللالوٙخ فللٗ غللىب  اور٘يللب 

CAIR  1994ػبن.
14
  

لمة عٍٕ اإلخٓاي الىطمىٓي الؼرة صىب  ؾؾٓح الطجؼٍٙٙبد، فزؼسز ْعٓظِه الطٙبضٗ فٗ ػمةٖ الضىبٌٍٙلبد 

؛ فمة اضزمر  ْقغ 1982ِذا ك ا وب اضزضٍٍٙب اإلثبظح الزٗ رؼر ـ لّب كخٓاي ضٓ ٘خ فٗ اؽةاس ؽىبح  ْالزطؼٍٙٙبد،

الغىبػللخ الن فللٗ وؿللر ْقجمللذ ثبلمؼجللخ الطٙبضللٙخ لٍظللبن وجللب س ْؽممللذ اٌزؿللب اد اٌزخبثٙللخ، ْظّللرد ؽركللخ 

ْضللىؾذ االقللطراثبد  ، كىٍللبْو لفللزؼ قبئللةح الؾركللخ الٓلٍٙللخ الفطللمطٍٙٙخ،1987الىمبْوللخ اإلضللالوٙخ ؽىللبش 

االقزؿللبظ٘خ الزللٗ غللّةِب غللىب  افر٘مٙللب ثبٌفزللبػ ضٙبضللٗ اضللزٓػت كضللالوًٙٙ، فزهضطللذ ؽركللخ الٍّكللخ الزٌٓطللٙخ 

"رؼة٘الل فٗ الزطىٙخ وزؿلبلؾبل ولغ الةْللخ لؾركلخ االرغلبَ اإلضلالوٗ"، ْؾلؼةد ؽركلخ وغزىلغ الطلمه الغسائلرٖ 

لخ الىػلّ ز فػله ظْللخ ولب ثؼلة االضلزمال  رغلبَ اإلخٓاٌٙخ كللٕ عبٌلت كضلالوًٙٙ آخلرً٘ كللٕ قى  ة الطٙبضلٗ. لملة ػلس 

الغىبِٙر ٌؾٓ وب الملق ػمٙلُ الؾله  اإلضلالوٗ، ْثلةا اإلضلالوٙٓي اقلٓٔ الفؿلبئه الطٙبضلٙخ الملبظ ح ػملٕ الؾيله، 

ْثرٍِذ اٌزخبثبد الغسائر ػمٕ قة رّه ػمٕ اضزٙؼبة الة٘ىمرالٙخ كيلٙخ لز ٙٙر ٌظه الؾيله، ِْلٓ ولب ثلةا ػؿلٙ ب 

ةْ  المبئىخ قجٓلُ، فبٌممت االٌفزبػ كلٕ قىغ فٗ ػملة الزطلؼٍٙٙبد ظْي اي ٘يلٓي ثٓللهح الؼملٓظ الطلبثمخ. لملة ػمٕ ال

ثةد فؿبئه اإلخٓاي ػجر الؼبله الؼرثٗ اكضر ا رجبلبل ثمكب٘بِب الٓلٍٙخ ْاكضر اضزمالالل ػً ثؼكلّب ثؼكلبل، ْلله 

ؼرثٙلخ الؾبكىلخ. ْالخطلر ولً ِلذا اي  اإلللب  اللذٖ رله  رٍػه ا٘ خ وؾبْلخ لمزؼبْي فٙىلب ثٍّٙلب فلٗ وٓاعّلخ اللٍظه ال
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  ْؽةح الة اضبد الىطزمجمٙخ ثىيزجخ اإلضيٍة ٘خ هزاصد،ضىٙر آو ب ، اإلخٓاي الىطمىٓي فٗ اْ ْثب، د/ ظٍ٘ب وؾىة  -

14
- Sergio Castano Riano, Ibid 
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ك٘غبظَ رؾذ ػٍٓاي الزٍظٙه الةْلٗ رؼر ـ الٌػمب  خطٙر ػيص اٌػمب  الٍظبن الرضىٗ الؼرثٗ، فٗ ظله  ال لسْ 

الؼراقٗ لميٓ٘ذ ْولب اػمجلُ ولً ؽلرة  ظْلٙلخ ػملٕ الؼلرا ؛ لملة اٌػلق  كخلٓاي اليٓ٘لذ ػلً وطلب  ثمٙلخ اإلخلٓاي 

 .لمؾرة الؼرة الرافكًٙ

ظفغ ِذا االٌػمب  الغىبػخ الن كلٕ الزفيٙر فٗ ر ٙٙر الالئؾلخ الةاخمٙلخ لمزٍظلٙه اللةْلٗ الزلٗ رؼلرخ ثبلالئؾلخ 

الؼبلىٙخ ثٍبءل ػمٕ اقزراؽبد وً وغمص الػٓ ٔ الؼبلىٗ، وٍؾذ ِذَ الزؼلة٘الد الزٍظٙىلبد الٓلٍٙلخ الؾر٘لخ فلٗ 

ٖ  وللً رمللة٘ر وٓاقفّللب ْضٙبضللزّب، ِْللٓ وللب ٘ؼٍللٗ اٌّٙللب  ا٘للخ  ِٙرا كٙللخ ررارجٙللخ رفللرـ قللرا اد فٓقٙللخ ػمللٕ ا

 .الزٍظٙىبد الىٍكٓ٘خ رؾذ كلب  الزٍظٙه الةْلٗ

 :طثيعح تكويي التٌظين الدولي -أ

ْالملة ح ػملٕ الىٓاءولخ، ِْلٓ اولر  لمة ار طىذ افيب  ْضمٓس الجٍ ب الىؤضص الْ  ثمة  كجٙر وً الجراعىبرٙلخ

اٌطجغ فٗ عٍٙبد الغىبػخ فٙىب ثؼة، ْاٌزمله كللٕ فرْػّلب الخلرٔ ْالزٍظٙىلبد الىررجطلخ ثّلب، فمله رلجً الغىبػلخ 

   ٓ ػمٕ اضص ا٘ة٘ٓلٓعٙخ ؾب وخ، ْله رّةخ كلٕ رؾمٙق ٍِةضخ اعزىبػٙخ، لمة اظ ٔ ِلذا كللٕ عؼله الغىبػلخ رزطل

ي اقزطىذ الضص الفير٘خ ٌفطّب. رخزمي فرْع الغىبػخ اٚي فٗ كه قطر ولً فٗ كه ثمة ػمٕ ؽطت ضٙبقبرُ، ْك

ّب ؽسثلب اْ عىبػخ، ْؽطلت ظ علخ وػلرْػٙخ ْعٓظِلب الطٙبضلٗ، ْولةٔ اٌخرالّلب فلٗ  ؽٙش اإللب  الذٖ ٘كى 

الؼىه الطٙبضٗ، ْؽةْظ فؿمّب اْ ظوغّب ثلًٙ اللةػٖٓ ْالطٙبضلٗ. لملة ظّلرد فيلرح الزٍظلٙه اللةْلٗ فلٗ الٓقلذ 

رطٓ د فٙلُ ِلذَ اليٙبٌلبد كله  ػملٕ ؽلةح، ْثبلزلبلٗ ارطله ِلذا اإلللب  فلٗ آلٙبرلُ ث ىلٓـ ْورٌْلخ رٍبضلت  الذٖ

 .كٙبٌبد  ٙر وزغبٌطخ

٘ؾة ظ الفؿه الطبظش ولً الالئؾلخ الؼبلىٙلخ لمغىبػلخ "رٍظلٙه الؼالقلخ ثلًٙ المٙلبظح الؼبولخ ْقٙلبظاد القطلب "، 

رٍظ ه اْعُ ٌػبلُ ْرزفق وغ ظرْفُ، غر٘طخ اال رزؼب ـ ْ٘زكىً اي  ليه قطر الؾق فٗ اي ٘كغ الئؾزُ الزٗ 

وغ الٍظبن الؼبن لمغىبػخ، ْوغ ْعٓة اػزىبظِب وً ويزت اإل غبظ الؼبن قجه رٍفٙلذِب، كىلب ٘ملةن كله  وراقلت ػلبن 

ا ضٍٓ٘لب ػً ضٙر الةػٓح ٌْػبل الغىبػخ ْاالقزراؽبد الزلٗ ٘راِلب كفٙملخ ثزؾمٙلق الىؿلمؾخ فلٗ كقمٙىلُ كللٕ  رمر٘رل

اإل غبظ الؼبن قجه اٌؼمبظ االعزىبع الةْ ٖ لىغمص الػٓ ٔ الؼبن". ويزت
15
ب ػً الجٍٙخ الىؤضطٙخ الٍبرغلخ ػلً   او 

« الزٍظلٙه اللةْلٗ»ِذَ الالئؾخ، فٙمٓ  وؾىة ؽجٙت الٍبئت الضلجق لىرغلة الغىبػلخ ْالىٍػلق ػٍّلب "ػملٕ  اش 

بي؛ الْ  ٘ز يٓي ولً ػلةظ ولً الػكلبء، ْرىضله فٙلُ لإلخٓاي وؤضطزبي: وغمص الػٓ ٔ ْويزت اإل غبظ الؼبو 

ثؼلةظ وؾلةظ ولً الػكلبء رجؼلبل ليضبفلخ ِلذا الزٍظلٙه اْ  اس ولً  -ْللٙص كمّلب -ثؼف رٍظٙىلبد اإلخلٓاي الىؾمٙلخ 

ٌبؽٙخ، ْلزٓافر ثؼلف الػلرْل )كبلّٙبكله الزٍظٙىٙلخ ْاإلظا ٘لخ، ْالزىبصله الفيلرٖ ْالىٍّغلٗ... كللخ( ولً ٌبؽٙلخ 
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 م:ػمٕ الراث إخواى أوًالييالالئؾزبي الؼبوخ ْالؼبلىٙخ لإلخٓاي الىطمىًٙ،  -

http://www.ikhwanonline.com/print.aspx?ArtID=58497&SecID=211  



 

   

          

ٖ ولً وغملص الػلٓ ٔ الؼلبن، ْ٘ػلزرل اي اخرٔ. ْ٘زه  اخزٙب  الضبٌٗ؛  اٖ ويزت اإل غبظ الؼبن، ثلبالقزراع الطلر 

٘يٓي صىبٌٙخ اػكبء وً ِذا الىيزت وً الجمة الذٖ فُٙ الىرغة، الذٖ ػبظح وب ٘يٓي ولً وؿلر. ْ٘ملٓن ثبلزخلة٘ه، 

ِلٗ   له رملة٘رٌب ، ْ«اوبٌخ الزٍظٙه الؼبلىٗ»اْ ثىؼٍٕ آخر الوٓ  المٓعطزٙخ، ػمٕ الىغمص ْالىيزت وب ٘طىٕ 

اغلّر  4اْ  3لغخبؾّب وزٓاقلؼخ ْرؼلبٌٗ ولً الكلؼي ْاللًِٓ ْقم لخ اليفلبءاد. ٘غزىلغ وغملص الػلٓ ٔ كله 

.رمر٘جبل، ك ا ضىؾذ ظرْفُ ثذل ، ْقة ال رطىؼ، ثٍٙىب ٘غزىغ الىيزت كه  غّر"
16
 

ومسولخ؛ اٖ اي   ْ٘رٔ ثبؽضٓي اي  ػالقخ ويزت اإل غبظ الؼلبلىٗ الؼلبن ثلبلفرْع ِلٗ ػالقلخ اضزرغلبظ٘خ  ٙلر

ِذا الغسء وً الالئؾخ وؼط له، ْثبلزلبلٗ ٍ٘فلٗ ِلذا ْعلٓظ رٍظلٙه  ٖ قٙلبظح  اضلٙخ لإلخلٓاي ػملٕ وطلزٓٔ الؼلبله، 

لخ فلٗ ظلله   ٙلبة آلٙلبد لالعزىللبع ْوراقجلخ رٍفٙلذ المللرا اد. ْاغلب  ٘ٓضلي المرقللبْٖ المٙلبظٖ اإلخللٓاٌٗ  خبؾ 

زىبع قٙلبظاد الغىبػلخ ػجلر الؼلبله اْ وغملص غلٓ اِب، ْ٘ؤكلة ػجرَ اع الؼبلىٗ كلٕ اي  الؾظ  ِٓ الىؾفه الذٖ ٘زه  

آخرْي اي  وب ٘طىٕ الزٍظٙه الةْلٗ ِلٓ اقلرة كللٕ كللب  لمزٍطلٙق الؼلبلىٗ ثلًٙ قٙلبظاد اإلخلٓاي ْفرْػّلب ػجلر 

الؼبله.
17
 ْ٘رٔ ؽطبن رىبن اي  الزٍظٙه الةْلٗ ِٓ اوزةاظ ٘خؽ  الغىبػخ الن الىؿر٘خ الزٗ ٘طٙطر وٍزىلٓي كلّٙلب 

آلٙ للبد ِللذا الزٍظللٙه، ْللله ٘ؾؿلله اي رٍللبز  الىؿللر٘ٓي ػللً قٙبظرللُ، ؽزللٕ ػٍللةوب اٌزمللةْا ثطللجت اؽزيللب ِه  ػمللٕ

ْ   ا٘بن ْال٘خ الىرغة وهوٓي الّكٙجٗ. لمىٍؿت ال
18

، ْقة رؼر قذ فيرح الزٍظٙه كلٕ الزّىٙع فٗ ػّلة الخٙلر 

قلذ لّلب الغىبػلخ،  ٙلر اي  رلٓلٗ الىر قلة  2004غلة وؾىلة وّلةٖ ػلبكي ثفؼه الىؾبكىبد الؼطير٘خ الزلٗ رؼر 

٘قً قكلبِىب فلٗ الىبٌٙلب  اٌؼع الفيرح وً عة٘ة، خبؾخ اي  ػبكي كبي وً قٙبظاد وطغة وٌٙٓخ اصٍلبء الؼملةً٘ الملذ

وغ الىرغة وؿطفٕ وػّٓ  ْالمٙبظٖ  بلت ِىذ. 1974ػمت اإلفراط ػٍُ 
19
  

٘ةفؼٍب ِذا لمزهكٙة، اٌٍب اوبن غجيخ ضٙبضٙخ ػبلىٙلخ رملٓن ػملٕ وجلبظو فير٘لخ وؾلةظح فلٗ فّىّلب لإلضلالن، ْفلٗ 

رطجٙمُ الطٙبضٗ. ْال ٘ؼٍٗ ِذا، اٌٍب ٌمجه ثبلرْا٘خ اإلخٓاٌٙخ الزٗ رزؾةس ػً عىبػخ ْلٍٙخ خبلؿخ ركغ وؿلر 

ٙه الغىبػلخ الن فلٗ وؿلر، ِْلٗ ثٍٙلخ ولب قجله اْ اٖ قطر فٗ الممت وً ػىمّب. كي  ثٍٙخ الطبئفلخ  بلجلخ ػملٕ رٍظل

ؽةاصٙخ وراْ خ فٗ قجٓلّب ثبلةْلخ الؾةاصٙخ ْفيرح الٓلً الؾة٘ضخ، ْكىب اغلرٌب ولً قجله، فلإي  الخطلبة اإلخلٓاٌٗ 

لُ كلٙلُ  ِٓ خطبة ارطه ثبالزظْاعٙخ فٗ رمة٘ىُ لأللرْؽزًٙ الٓلٍٙلخ ْالوىٙ لخ ػملٕ ؽطلت الغىّلٓ  اللذٖ رزٓع 

كىب اي  الطر٘خ رؾٙم ثيضٙر وً ٌػبلّب ٌْػبل قٙبظرّب ثبلخب ط، ْلؼه  الىضه الثرز ػمٕ  لل   الغىبػخ ثبلرضبلخ.

قكٙخ الطٙة ٘ٓضي ٌةا وىضه الغىبػخ فٗ الخب ط لؼمٓظ، ْالذٖ ػرخ ثلٓز٘ر خب عٙلخ اإلخلٓاي، ْقلة اغلب  فلٗ 

رٍطللٙق اٌػللطخ الغىبػللخ غللّبظرُ الىؼٌٍٓللخ "وللً ظاخلله اإلخللٓاي الىطللمىًٙ" كلللٕ الللةْ  الللةْلٗ الللذٖ قللبن ثللُ فللٗ 

                                                           
16
 :جزيدج الوطي الوصزيح وؾىة ؽجٙت، ؽمٙمخ الزٍظٙه الةْلٗ، -

http://www.elwatannews.com/news/details/351277  
17
 :جزيدج اليوم الساتع الوصزيحاؽىة ػطٓاي، قر٘جبل.. الزٍظٙه الةْلٗ لغىبػخ اإلخٓاي الىطمىًٙ ٘ؼمة اْ  اعزىبػبرُ ثبلمبِرح،  -

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=730462&SecID=12 
18
 180 ٓاد وب قجه الضٓ ح، ورعغ ضبثق، ؼٍؽطبن رىبن، اإلخٓاي الىطمىٓي: ض -

19
- Sergio C. Riano, Ibid 



 

   

          

ْرىٓ٘مّب فٗ اْقبد ازوبرّب. ْرؼر ـ ٌةا لمىالؽمخ الةْلٙخ ػمت اغلزجبَ ْاغلٍطً فلٗ ا رجلبل ٌػلبلُ االقزؿلبظٖ 

، ْػضلر 2001الىزىضه فٗ ثٍ  الزمٓٔ ثزىٓ٘ه غجيخ المبػةح، ْرى ذ وةاِىخ وٍسللُ ولً قجله الػلرلخ الطٓ٘طلر٘خ 

لىٗ فٗ الىبٌٙلب ٘كله  رٍظٙىلبد اإلخلٓاي ؽلٓ  الؼلبلهفٗ وٍسلُ ػمٕ ْصبئق وزؼممخ ثزهضٙص وركس ػب
20
ْْقلؼذ  

اوٓا  ثٍ  الزمٓٔ رؾذ الؾراضخ كللٕ اي رله  غلطت اضلىُ ْ بللت ِىلذ ولً الئؾلخ اللةاػىًٙ لإل ِلبة ولً قجله 

.2009وغمص الوً الةْلٗ، ثٍبءل ػمٕ لمت وً الؾيٓوخ الطٓ٘طر٘خ 
21
  

 التٌظين الدولي: تقاطعاخ السياسح اإلقليويّح -ب

لب فلٗ "لؼجلخ الوله" اإلقمٙىٙلخ؛ اٖ اضلزرارٙغٙبد  الِه  وً ِذا اي  الغىبػخ وٍذ ٌػهرّب، عؼمذ وً ٌفطلّب  قىل

ا اقلرة كللٕ  الةْ  الطلبػٙخ لمّٙىٍلخ ػملٕ الػلر  الْضلم، ْفلٗ ِلذا الؿلةظ رمؼلت الػلجيخ الةْلٙلخ لمغىبػلخ ظْ ل

الٍلٓع ولً الفٓاػله قلة ازظاظد اِىٙزلُ فلٗ فلٗ الطٙبضلخ الةْلٙلخ، ِْلذا  Non-state actorالفبػله  ٙلر الةْللخ 

الٍظر٘بد الؾة٘ضخ لمؼالقبد الةْلٙخ الزٗ عبءد كزطٓ٘ر لٓاقؼٙخ ورؽمخ الؾلرة الجلب ظح، ْ٘زٍبضلت ِلذا الزؿلبػة 

فٗ ظْ  الفبػمًٙ وً  ٙر الةْلخ وغ ػٓلىخ الطٙبضخ الةْلٙخ، ْػٓلىخ الجٍٕ الفير٘خ ْالزٍظٙىٙخ ْضّٓلخ اٌزػب ِب 

لب ػمٕ ٌؾٓ ٘غؼه ال ػجيٙخ ِٗ عِٓر رفبػالد الطٙبضخ الةْلٙلخ. ْرملةن الػلجيخ الةْلٙلخ لإلخلٓاي الىطلمىًٙ ٌىٓ عل

 Ummah ، ؽٙلش رلزه  كػلبظح رؼر٘لي الولخGlobalized Islamلىب ٘طمق ػمٙلُ اْلٙفٙٙلُ  ْا اإلضلالن الىؼلٓله 

خٓاٌٙلخ فلٗ رىم ؿلّب ولً ثؼٙةلا ػً رٍظٙىبد الةْلخ المٓوٙخ الرضىٙخ، ِْٓ ٌىلٓ ط ٘زملب ة ولغ فيلرح الغىبػلخ اإل

فيللرح الةْلللخ الؾة٘ضللخ، ِْللٗ فيللرح ٌغللة عللذْ ِب فللٗ كزبثللبد الجٍللب
22
ْوللً ٍِللب رمبلؼللذ لجٙؼللخ ْوؿللبلؼ الػللجيخ  

 .اإلخٓاٌٙخ وغ وؿبلؼ المٓٔ الطبػٙخ كلٕ رػيٙه الػر  الْضم ْالطٙطرح ػمُٙ، ػمٕ الٍؾٓ الزبلٗ ػرقُ

ٌػللطخ ضللؼٙة  وكللبي فللٗ اْ ْثللب فللٗ الخىطللٍٙٙبد ضللجق لٍللب اي اغللرٌب كلللٕ اؽزكللبي الٓال٘للبد الىزؾللةح ل

للذ ٌػلبلبد  وكلبي الْ ْثٙلخ ثىجب كلخ اور٘يٙلخ،   ٓ ْالطزٍٙٙبد، ْرػلٙر ثؼلف الزملة٘راد كللٕ اي  الطلؼٓظ٘خ و

كغسء وً االضزرارٙغٙخ الةْلٙخ لىٍبِكلخ الػلٙٓػٙخ. ٘ملٓ  عمٙجٙلر الغلمر، كي  كؽٙلبء اإلخلٓاي فلٗ وؿلر قلة رله  

ثٓاظ  االٌفؿبن ثًٙ الغىبػخ ْالىىميخ، ظّرد ػٍة اٌةالع الضٓ ح اإل٘راٌٙخ الزلٗ ا٘لةِب ثزىٓ٘ه ضؼٓظٖ،  ٙر اي  

اإلخٓاي، صه ضرػبي وب صبثٓا كلٕ  غةِه ْػبظْا كلٕ  اػّٙه وغ اٌفغب  ؽبلخ الغّبظ الف لبٌٗ ثرػب٘لخ اور٘يٙلخ، 

طلٓفٙبد. "لملة علبء  لسْ لمة اضلزىر  ِلذا الزؾلبلي اإلخلٓاٌٗ الطلؼٓظٖ الور٘يلٗ لؼػلر ضلٍٓاد لؾلًٙ ِس٘ىلخ ال

، وغ وب رالَ وً ٌػر كضٙي لمٓاد الٓال٘بد الىزؾلةح ْؽمفبئّلب ػملٕ ا اقلٗ الىىميلخ 1990الؼرا  لميٓ٘ذ ضٍخ 

الطؼٓظ٘خ لٙطجت المطٙؼخ الخطر ْاللٓ  فٗ الؼالقبد ثًٙ اإلخٓاي ولً عّلخ، ْْاغلٍطً ْالر٘لبـ ولً عّلخ 

                                                           
20

- Ibid 
21
 :إخواى ويكيػجةَ وؿطفٕ ظضٓقٗ، ٘ٓضي ٌةا ْ ؽمخ وغ االقزؿبظ اإلضالوٗ، -

 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=يوسف_ًدا 
22
  .ػجةَ وؿطفٕ ظضٓقٗ، الزٍظٙه الؼبلىٗ، وؿة  ضبثق -



 

   

          

ثخ فٗ الجمةاي الؼرثٙلخ، ثبضلزضٍبء وميٙلبد ْكولب اد الخملٙظ قلة اخرٔ. فإي  ا مت فرْع الغىبػخ ْالىٍظىبد الىمر  

ػب قذ رلةخه االئلزالخ اللذٖ رملٓظَ الٓال٘لبد الىزؾلةح. ْثلذل ، اؾلطف ذ ِلذَ الىٍظىلبد ولغ اللراٖ الؼلبن فلٗ 

الطٙبضٙخ  ارّب( الذٖ ٌبِف الؾرة الزٗ اػلةرّب، صله قبظرّلب الٓال٘لبد  -ثمةاٌّب )ثىب فٗ  ل  قٓاػةِب االعزىبػٙخ 

ح فؼله ػملٕ  الىزؾةح قة  الؼرا . ؽزٕ اي  الفرع الطٓ ٖ لإلخٓاي قة ا٘ ة الٍظبن الجؼضلٗ الؼراقلٗ ثيله  قلٓح فلٗ  ظ 

اٌكللىبن الٍظللبن الجؼضللٗ ثمٙللبظح ؽللبفع الضللة الؼللةْ المللةْظ لإلخللٓاي، كلللٕ االئللزالخ ثمٙللبظح ْاغللٍطً. ْثملل  ضللخم 

ٗ الىةٍ٘خ الىٍٓ ح ؽطت ْؾٙزُ...ْثمٙذ الؼالقلخ الطؼٓظً٘ٙ ػمٕ الغىبػخ ؽة لا  فكٓا وؼُ ظفً ضؼٙة  وكبي ف

ثًٙ ْاغٍطً ْاإلخٓاي الىطمىًٙ وزٓر رح ؽزٕ ْقٓع ِغىبد الؾبظٖ ػػر وً ضجزىجر".
23
  

الػلجيخ الةْلٙلخ لإلخللٓاي ػملت اؽلةاس ضلجزىجر ثيضٙلر ولً الر٘جلخ، ْضللب ػذ  ٌظلرد الٓال٘لبد الىزؾلةح كللٕ

ّه ثٍ  الزمٓٔ ْالطٙة ٘ٓضي ٌةا الذٖ رؼر ـ لزؾمٙق ظْلٗ ثٓقغ وٍزىًٙ كلّٙب ػمٕ قبئىخ اإل ِبة، ْػمٕ  اض

. كال اي  ؾؼٓظ كوب ح خمٙغٙخ ؾ ٙرح ِلٗ قطلر ْاقلطالػّب ثلةْ  الىٍلبفص لمىىميلخ الطلؼٓظ٘خ،  ٙ لر 2001ػبن

وً وطب  الؼالقخ الىكطرثخ ثًٙ الػجيخ اإلخٓاٌٙخ ْْاغٍطً. ففٗ الٓقذ الذٖ اخزلب  الطلؼٓظ٘ٓي  ػب٘لخ الملٓٔ 

ح لٙمؼت ظْ  "الراػٗ" لغىبػخ اإلخٓاي، فيبي ؾؼٓظ ٌغه الػٙخ الطمفٙخ فٗ  الىٍطمخ، كبي اوٙر قطر قة اػة  الؼة 

٘ٓضي المرقبْٖ الذٖ رطزكٙفُ قطر ْوٍؾزُ عٍطلٙزّب وٍلذ الطلزٍٙٙبد. ٘ملٓ  الغلمر، كي  الزؾلبلي ثلًٙ الوٙلر 

ثلًٙ آ  ضلؼٓظ ْآ  ػجلة الِٓلبة ػٍلة  ؽىة آ  صبٌٗ ْالةاػٙخ المرقبْٖ اػبظ كلٕ الىٍطمخ اؾةاء الزؾلبلي الملة٘ه

رهضٙص الىىميلخ الطلؼٓظ٘خ الْللٕ فلٗ الملري الضلبوً ػػلر. لملة ؾلب  ِلذا الزؾلبلي  كٍلبل فلٗ الطٙبضلخ الخب عٙلخ 

الٍػطخ لإلوب ح الؿ ٙرح. "فىضمىب ٘ػزرٖ اصر٘بء آخرْي اٌة٘خ كرح قلةن،  ػلٕ الوٙلر اإلخلٓاي الىطلمىًٙ اللذً٘ 

ح كبي عٙراٌُ الطؼٓظ٘ٓي قة ٌجذ  ٓ ِْه قجه خىص ضٍٓاد ولً ْؾلٓلُ كللٕ الطلمطخ. ْثلذل  اغلزرٔ الوٙلر ْالء قل

 اد غهي  ػظٙه: غجيخ وً الىٍظىبد ر طٗ  وغىه الىٍطمخ الؼرثٙخ ْوب ػةاِب، ْرزىز غ فٗ ا مت الجمةاي الؼرثٙلخ 

ر ػمٕ ثىٓقغ وّٙىً فٗ رهلٙر الطخم الػؼجٗ"، وض ه ٘ٓضي المرقبْٖ ْعىبػزُ  اش وب   وسٖ، ػىه الوٙ

اضزخةاوُ فٗ كلب  ضٙبضخ وً الزؾبلفبد الىزجبٍ٘خ.
24

، لمة ْؾفذ الةْؽخ ثهٌّب ْاؽخ كخٓاٌٙخ ؾ ٙرح، رضلٓ  فّٙلب 

مّب عٙراٌّب وً خال  وراكسِب الجؾضٙخ ْػمٕ اصٙر فكبئٙزّب الغس٘رح .ٌمبغبد ال ٘زؾى 
25
 

 11ْ٘رٔ ؽطبن رىبن فٗ كزبثُ "رؾٓالد اإلخٓاي الىطمىًٙ" اي  الؿؼٓثبد الزٗ ْاعّذ ْاغٍطً فٙىب ثؼلة 

ضللجزىجر ظفؼزّللب كلللٕ كػللبظح الٍظللر فللٗ ضٙبضللزّب رغللبَ اإلضللالوًٙٙ فللٗ الىٍطمللخ، "ْثطجٙؼللخ الؾللب ، فللإي  الىمؿللٓظ 

٘مجه ثبلؼىه الطٙبضٗ الطمىٗ ْ٘رفف اإلضالوٙٓي الذً٘ ضزز ٙر ؾٓ رّه لةٔ الور٘يبي رغبِّه، الفؿٙه الذٖ 

الؼٍي، ْلٙطذ ؽركبد الؼٍي الىطمؼ الزٗ قبوذ ثكرة وبٌّبرً". اقطمؼذ قطر ثةْ  الٓضبلخ ثًٙ اإلخٓاي 

                                                           
23
  2013ظا  الطبقٗ، ثٙرْد الشعة يزيد: تحث جذري في االًتفاضح العزتيح، عمٙجٙر الغمر،  -

24
  .الىرعغ الطبثق -

25
- Andrew Hammond, Arab awakening: Qatar’s controversial alliance with Arab Islamists, Open Democracy: 

http://www.opendemocracy.net/andrew-hammond/arab-awakening-qatar’s-controversial-alliance-with-arab-islamists  



 

   

          

ْْاغٍطً الزٗ اظ كذ اِىٙخ ظػه اللراخ اإلضالوٙخ الىؼزةلخ لىٓاعّخ غجيخ المبػةح الىزطرفلخ.
26
ْثلةا الزفلبِه  

ب ثًٙ الللراخ الضالصلخ؛ ا ضزكلبفذ قطلر ثرػب٘لخ الوٙلر وٍزلة٘بد لمزفلبِه ثلًٙ اقطلبة الٓضلطٙخ اإلضلالوٙخ ضر٘ؼل

ْػمٕ  اضّه المرقبْٖ ْػةظ وً وٍظ رٖ الٙىًٙ الور٘يٗ الؾبكه كبي فٗ ومةوزّه ولب رً كٌلة٘  ٌبئلت  ئلٙص 

( صلله  كٌػللبء الىٍزللةٔ الؼللبلىٗ 2002وؤضطللخ ثرْكجٍغللس ْضللفٙر ْاغللٍطً الطللبثق ثزلله اثٙللت لىللررًٙ، )ٌللٓفىجر 

لزظه كله  ػلبن وٍلذ  ثؾكلٓ   2004الور٘يٗ اإلضالوٗ، ِْٓ وػلرْع وػلزرس ثلًٙ الةْؽلخ ْثرْكٍٙغلس  اػ ٍ٘ 

 غخؿٙبد كضالوٙخ ْاور٘يٙخ. 

لٓا الطلرخ ػلً وػلب كخ اإلخلٓاي 2003لمة ػب ـ اإلخٓاي ػالٌٙ خ ال سْ الور٘يٗ لمؼرا   ، ليلٍّه  ك 

زمبلٗ ثمٙبظح ثٓ  ثر٘ىر وىضه قٓاد االؽزال ، ْاػزجرد الؼراقًٙٙ ثمٙبظح لب   الّبغىٗ فٗ الىغمص الٓلٍٗ االٌ

ب كخلٓاي ضلٓ ٘خ، فملة اػمٍلٓا  الغىبػخ الىؿر٘خ اي  ِذا المرا  ٘ؼٓظ كلٕ ؽطً رمة٘ر كخٓاي الؼرا  لألْقبع. او 

ٖ   2004فٗ ثرٌبوغّه الطٙبضٗ الغة٘ة  ٖ  ٌمة وً ا ػً ضؼّٙه إلقبوخ ػالقبد وغ ْاغٍطً. له رٍه ِذَ الىٓاقي ا

كخٓاٌٗ. ْثةْ ِب اػمٍذ كظا ح ثٓظ فٗ فزررّب الغة٘ةح ػً ثرٌلبوظ لمزٓاؾله ولغ الؼلبله اإلضلالوٗ كىمؾلق فرع 

كللٕ  لمٓصٙمخ االضزرارٙغٙخ الٓلٍٙخ لىيبفؾخ اإل ِلبة، ِلةفذ ِلذَ االضلزرارٙغٙخ الزلٗ ْقلؼزّب كٌٓلةْلٙسا  ا٘لص

طللمىٓي. ْ فٙىللب ػللةا ؽىللبش، ثللةا الزؿللبلؼ وللغ غخؿللٙبد كضللالوٙخ عذ ٘للخ رٍجللذ الؼٍللي ػمللٕ  اضللّب اإلخللٓاي الى

جًٙ ثبالضزرارٙغٙخ الور٘يٙخ الغة٘ةح  .اإلخٓاي الؼرة ورؽ 

ٓ   ػمٕ وطزٓٔ الكبظ٘ىٙخ الور٘يٙخ فٗ ٌظررّب لظبِرح اإلضالن الطٙبضلٗ؛  ٓ   الطٙبضٗ رؾ ا رجم ثّذا الزؾ

زرّب الضٓ ح اإل٘راٌٙخ ْرؾٓالد الىٍطمخ ْؾؼٓظ ا لؾٓلٙخ ْالمبػةح وفبظِب اي  فمة ضبظد ٌظرح قة٘ىخ الغذْ  ػس 

ظبِرح اإلضالن الطٙبضٗ رؼجٙر ػً  ظ ح غر  اْضطٙخ ػً الؾةاصخ ْوؼبظاح لم رة ْالراضىبلٙخ ْالمٙجرالٙلخ،  ٙلر 

اي  الزؾلللٓ  ٌؾلللٓ الزفلللبِه ولللغ الؼلللبله اإلضلللالوٗ اضلللزةػٕ ر ٙٙلللر ِلللذَ الٍظلللرح الزلللٗ رلللٓف ر وجلللر  ال ا٘لللة٘ٓلٓعٙبل 

ُ عة٘ة ٘ؾبْ  اضزٙؼبة الةْافغ ْ اء رجٍٗ  اػةاظ وزسا٘ةح ولً ضليبي الىٍطملخ لالضزرارٙغٙبد الؼةائٙخ، فظّر ر ٓع 

لإلضالن ٘ؾيه الفلرظ ْالةْللخ. لملة ثلةاد الغبوؼلبد الور٘يٙلخ ثزىٓ٘له ػرثلٗ خمٙغلٗ فلٗ اػزىلبظ ثلراوظ لة اضلخ 

بِرح اإلضللالن الطٙبضللٗ، فظّللرد ظ اضللبد اور٘يٙللخ رؾللبْ  االقزللراة وللً ؽٙللبح الىطللمىًٙ ْوللً الزؼبولله وللغ ظلل

ا وغزىؼٙ للب ٘طلزغٙت لزؾلة٘بد ظاخمٙلخ  ا كلٕ الؼؿٓ  الٓضطٕ ْليلً ثؾطلجبٌّب خٙلب ل الؿؾٓح، ال ثبػزجب ِب ا رةاظل

ْخب عٙخ.
27
  

ْف ر ؾلؼٓظ ؽلسة الؼةاللخ ْالزٍىٙلخ الزركٙلخ فرؾلخ والئىلخ لالضلزرارٙغٙخ الور٘يٙلخ الغة٘لةح، لمؾلة٘ش ػلً 

ٗ  لمزؿبلؼ ثًٙ قٙه الة٘ىمرالٙخ ْاإلضالن الىؼزة ، ِْٓ الٍىٓ ط الذٖ ػىملذ وغىٓػلخ ا ظْ لبي ػملٕ  ٌىٓ ط ؽ

الزرْ٘ظ لُ، ْرٍبضت ِذا الزٓافق ػمٕ ػسن رركٙب المٙبن ثةْ   ٙلر وطلجٓ  وٍلذ رهضلٙص ارلبرٓ س لزركٙلب الؾة٘ضلخ 
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  .، المبِرح، ظا  وةثٓلٗتحوالخ اإلخواى الوسلوييؽطبن رىبن،  -

27
  2013، اكزٓثر 194الؼةظ تحوالخ استزاتيجيح، السياسح الدوليح، االٌمطبن الور٘يٗ ْرةاػٙبرُ فٗ وٓاعّخ اإلضالن الطٙبضٗ،  اوه ؽىبظح، -



 

   

          

فٗ الػر  الْضم رؾذ ػٍٓاي الؼضىبٌٙخ الغة٘ةح
28

، ْػىه وٍظ لر الؾلسة ظاْظ اْ ملٓ ػملٕ رملة٘ه كللب  ٌظلرٖ 

ٌٙخ، ٘مٓن ِذا اإللب  ػمٕ اضزؼبظح الىغب  الؾٖٙٓ لإلوجرالٓ ٘خ الؼضىبٌٙخ الطبلفخ. وً ٌبؽٙلخ اخلرٔ، لّذَ الؼضىب

وض مذ ٌغبؽبد الؾسة الةاخمٙخ ْؾؼٓظ ضٙبضلزُ الخب عٙلخ الزلٗ عمجلذ لزركٙلب غلؼجٙخ  ٙلر وطلجٓقخ فلٗ الىٍطملخ 

خ كػلبظح كٌزلبط ِلذَ الٍغبؽلبد فلٗ وةػبح لفخر اإلضالوًٙٙ الؼلرة ثزلرْ٘غّه إلضلالوٙخ الؾلسة الزركلٗ، ْكويبٌٙل

 .الطٙب  الؼرثٗ، ك ا وب رٓف رد لإلضالوًٙٙ فرؾخ

لب اٌزخبثٙ للب  فكلزُ كظا ح ثلٓظ، ْقٓثله 2006ارٙؾذ إلخٓاي فمططًٙ الفرؾخ فلٗ اٌزخبثلبد  ، فؾمملٓا ٌغبؽل

ح كللٕ عبٌلت ثؾؿب  ظْلٗ لممطبع، ِْٓ وب اػبظ الؼالقخ ثًٙ اإلخٓاي ْْاغلٍطً كللٕ خبٌلخ الزلٓر ر، ْْقفلذ اٌملر

ُ اإلضالوًٙٙ الؼرة، ْرٓررد ػالقزّب ثٓاغٍطً ػمٕ كصر اٌفغب  ػالقبرّلب ولغ رله اثٙلت  ؽىبش فٗ وٓازاح لزٓع 

. لمة زاظ الىٓقي الزركٗ وً قٓح الزؾبوّب ثبإلضلالوًٙٙ الؼلرة، ِْلٓ الىٓقلي اللذٖ ظافؼلذ ػٍلُ 2010فٗ وب٘ٓ 

لّب ْقكٙكلّب، ْآلزّلب اإلػالوٙلخ فكلبئٙخ الغس٘لر ح، ْرٓل لذ الخٙلرح ْوؤضطلبرّب اإلػالوٙلخ ْالجؾضٙللخ قطلر ثمك 

الزللرْ٘ظ لمٍىللٓ ط الزركللٗ، ْللله ريللي  ظثمٓوبضللٙخ الوٙللر ػللً وؾبْلللخ ػللالط الىٓقللي ثللًٙ كظا ح اْثبوللب الغة٘للةح 

ْػىالئّب وً اإلخٓاي.  ٙر اي  االٌفراط فٗ الؼالقخ ثًٙ الطرفًٙ كبي ػمُٙ االٌزظب  ؽزلٕ ثةا٘لخ الزؾلٓالد الزلٗ 

ٓ اد الرثٙغ الؼرثٗ.ارذ ثّب ص
29
  

اصجذ اٌةالع الضٓ اد الؼرثٙخ فػه  ِبي ْاغٍطً ػمٕ ؽمفبئّب ولً اللٍظه المبئىلخ فلٗ الىٍطملخ الؼرثٙلخ، فلٗ 

الٓقذ الذٖ ٌغؼ فٙلُ اإلضلالوٙٓي ْ ػلبرّه ولً المطلرً٘ٙ ْالرلراس فلٗ رلرْ٘ظ ؾلٓ ح الؾمٙلي الىؾزىله اللذٖ 

ة٘ه ٘ؾظللٕ ثػللرػٙخ ْؽكللٓ  غللؼجٗ ال ٘زللٓفر لجللةائه ٘ؼزىللة ػمٙللُ فللٗ فللرـ االضللزمرا  فللٗ الىٍطمللخ، ِْللٓ ثلل

الىؼب قخ الؼمىبٌٙلخ فكلالل ػلً اللٍظه الىزةاػٙلخ؛ لملة رلٓفرد ال قلٙخ الىٍبضلجخ لؿلؼٓظ اإلضلالوًٙٙ، ِْلٓ ولب 

رؾمق ػجر اغّر قمٙمخ وً اٌفغب  الضٓ اد فٗ الةْ  الزٗ ٌغؾذ فّٙلب الضلٓ اد فلٗ كزاؽلخ اللٍظه المبئىلخ اْ رمل  

ْ   ثرلىلبي الزٗ اضزجمذ ٌظىّ ب  ٘بػ الز ٙٙر، ؽؿة اإلخٓاي الىطمىٓي ْالطمفٙٓي المٓح الؿبػةح ا مجٙخ ومبػلة ا

ْ    80وؿرٖ ثؼة الضٓ ح، ِْٙىٍٓا ػمٕ لغٍخ رػيٙه الةضزٓ ، ْثؼة  ب وً اليفبػ وً اعه الطلمطخ، ْؾله ا ػبول

ه لغٍلخ الةضلزٓ ،  ئٙص كخٓاٌٗ كلٕ قؿر الرئبضخ الىؿر٘خ. ْفلٗ رلٌٓص، ضلٙطرد ؽركلخ الٍّكلخ ػملٕ رػليٙ

ْقبظد الؾيه ؽيٓولخ الضلٓ ح ْائلزالخ ْلٍلٗ. ْاضلفرد االٌزخبثلبد الى رثٙلخ ػلً قٙلبظح ؽلسة الؼةاللخ ْالزٍىٙلخ 

ٓ   الرثٙغ الؼرثٗ كلٕ ؾؼٓظ كضلالوٗ كبضلؼ، ضلرػبي ولب القلٕ ررؽٙجللب ولً  اإلخٓاٌٗ لمؾيٓوخ الى رثٙخ. لمة رؾ

 .ح المطرً٘ٙ ْالرراسالرػبح ال رثًٙٙ لمة٘ىمرالٙخ االٌزخبثٙخ، ْلمرػب

لمة رمبلؼذ وؿبلؼ قٓٔ كقمٙىٙخ ْظْلٙخ وغ وؿمؾخ الػجيخ الةْلٙخ لإلخٓاي، ْثةا اي  ٍِبس رجبظ  وٍبفغ ثلًٙ 

ِذَ اللراخ.  ٙر اي  الوٓ  ثةاد رهخذ وغرٔ آخر، ثؼةوب اصجذ كخٓاي وؿر ػةن قة رّه ػملٕ الخلرْط ولً 

                                                           
28
 .عمٙجٙر الغمر، ورعغ ضبثق -

29
 .الىرعغ الطبثق -



 

   

          

لىب ٘مب ة صىبٌٙخ ػمٓظ لالقطالع ثةْ  الٍخجخ الؾبكىخ فلٗ ظْللخ  الجٍٕ الزٍظٙىٙخ ْالفير٘خ الزٗ ؽيىذ الغىبػخ

ح الؾيله.  ؽة٘ضخ. فػه اإلخٓاي فٗ كظا ح ومفبد الةْلخ الىٍّيخ اْ كٌغبز وزطمجبد الضٓ ح الزلٗ علبءد ثّله كللٕ ضلة 

خ ْفئلبد ْخال  الؼبن الذٖ رٓلٕ  فُٙ وؾىة ورضٗ  ئبضخ الجالظ، ٌغؾذ الغىبػخ فٗ اضزؼةاء عّبز الةْلخ المة٘ىل

. كبٌللذ اوىٙ للخ عىبػللخ اإلخللٓاي ػمللٕ  اش 2013ٌ٘ٓٙللٓ  30اعزىبػٙللخ ػر٘كللخ اؽزػللةد قللة ِب لزطللمطّب فللٗ 

االرّبوبد الزٗ كٙمذ لمغىبػخ اصٍبء ػبن ؽيىّب لىؿر؛ فمة ارّىذ ثزفكٙمّب وؿبلؼ الغىبػخ الخب عٙخ ْرٓاثؼّب 

ػبظ الؾة٘ش ػً الزٍظلٙه اللةْلٗ ْظْ َ  فٗ فمططًٙ؛ اٖ ؽىبش ْ ٙرِب ػمٕ الىؿبلؼ الٓلٍٙخ الىؿر٘خ، ٍِْب

 .فٗ ٌطظ وؤاورح كخٓاٌٙخ ػبلىٙخ قة وؿر

333 

ٍ٘ٓ٘ٓ ْوب رجؼّلب ولً رلةخه لمغلٙع ثؼلس  وؾىلة ورضلٗ الكلرثخ المبؾلىخ اليجلرٔ الزلٗ  30وض مذ اٌزفبقخ 

ّه لمؾيه قجه ِذَ االٌزفبقخ ثؼبن ثىضبثخ رؾمٙق رؼر قذ لّب عىبػخ اإلخٓاي وٍذ الؼّة الٍبؾرٖ؛ فمة كبي ْؾٓل

لب، كلبي لىضله ِلذا الطلمٓل ؾلةاَ اللةْلٗ ػملٕ وطلزٓٔ غلجيخ  لؾمه ثؼٙة الىٍب  ضؼذ كلُٙ الؾركخ قجه صىلبًٌٙ ػبول

اإلخٓاي ْػمٕ وطزٓٔ المٓٔ اإلقمٙىٙخ ْالةْلٙخ ؽمٙفخ ٌظبن اإلخٓاي، ِْذاي الىطزٓ٘بي وزلةاخالي كىلب اْقلؾٍب 

الةْلٙلخ لغىبػلخ اإلخلٓاي اِله  ٌملبل فٗ الغسء الطبثق. كبي ضمٓل ؽيه اإلخٓاي فٗ وؿلر ٘ؼٍلٗ خطلب ح الػلجيخ 

 .ا ريبزِب فٗ الؼبله الؼرثٗ ْاإلضالوٗ

ػج رد الىٓاقي الةْلٙخ ْاإلقمٙىٙخ وً ضمٓل ؽيه اإلخٓاي ػً الىؿبلؼ الىزػبثيخ الزٗ ػج رد ػٍّب الػجيخ 

جذ ثُ المٓٔ اإلقمٙىٙخ  اد الخؿٓوخ الزب ٘خٙخ وغ الغىبػخ، ْػمٕ  اضلّب الىى ميلخ الطلؼٓظ٘خ اإلخٓاٌٙخ؛ فمة  ؽ 

ْاإلوب اد الؼرثٙخ، ْثمٙخ ظْ  الخمٙظ الزٗ كبٌذ رخػٕ وً رىلة ظ الػلجيخ اإلخٓاٌٙلخ ثب رجبلبرّلب الةْلٙلخ ْثٍزّٙلب 

الزٍظٙىٙخ لىغزىؼبرّب ْظْلٙخ، ِذا ثبلطجغ ػةا قطر  اػٙخ الغىبػلخ، الزلٗ علبءد رؿلر٘ؾبرّب الرضلىٙخ الىرؽجلخ 

وللٗ ْالطٙبضللٗ الفؼمللٗ لغىبػللخ اإلخللٓاي. لمللة اؾللجؾذ الغس٘للرح ثخٙللب  الػللؼٓة وزٍبقكللخ وللغ اٌؾٙبزِللب اإلػال

ؾبؽجخ الؿٓد الػمٕ فٗ رؿة٘ر  ْا٘خ االٌمالة فٗ وٓاعّلخ الضلٓ ح الػلؼجٙخ، ْاٌسلملذ وٍّٙزّلب كللٕ وّلبْٖ 

 .خطٙرح ثز طٙبد وزؾٙ سح لإلخٓاي ػمٕ لٓ  الخم

ب وٓقي رركٙب، فمة كبي اكضر ؽة ح ْػةائٙ خ، ك   فف الىطؤْلٓي ال رراس ْػمٕ  اضّه الضالصلٗ ا ظْ لبي او 

ْػجللة   عللٓ  ْظاْظ اْ مللٓ كضللمبل ؽيلله وؾىللة ورضللٗ، ْاػزجللرْا وللب ؽللةس ثىضبثللخ اٌمللالة ػطلليرٖ، ْ ِللت 

٘ٓلٙلٓ، ثله  3ا ظْ بي كلٕ كٓي كضرائٙه  اد ٘ة فُٙ، ْغىمذ اٌزمبظارُ الزِر الػلر٘ي الغلزراكُ فلٗ رررٙجلبد 

لغلٙع ػملٕ قٙبظارلُ، صله اللةػٓح لزلةْ٘ه الىطلهلخ الىؿلر٘خ ظاخله رىبظد رؿر٘ؾبد ا ظْ بي، لزػىه رؾلر٘ف ا

د رؿلر٘ؾبد الىطلؤْلًٙ  14وغمص الوً خبؾخ ثؼة اؽةاس فف  اػزؿبن  اثؼخ الؼةْ٘خ  ا ططص. لملة اضلزفس 



 

   

          

الرراس وؿر لة عخ اضزةػذ وؼّب الطفٙر الىؿرٖ وً اٌمرح، ْ ثم ػٓظرُ ثزٓق ي الرلراس ػلً رؿلر٘ؾبرّه 

 .الؼةائٙخ

ب ا لٓال٘بد الىزؾةح، فمة ػج ر وٓقفّب ػً ا رجبس ْاقؼ له ٍ٘زُ ؽزٕ اٚي، ػمٕ الؼيص وً الز ٙلر الطلر٘غ او 

. ؽبْللذ كظا ح اْثبولب كوطلبس 2011ْالٓاقؼ فٗ وٓقفّب وً ػس  وجب س ػمت وٓعخ الضٓ ح الْللٕ فلٗ ٍ٘لب٘ر 

لذ ظْي اي ريلٓي لرفللب فّٙلب ٘ٓلٙٓ 3الؼؿب وً الىٍزؿي خبؾخ اي  رررٙجبد   11ػملٕ الؼيلص ولً رررٙجلبد  رى 

فجرا٘للر، ْثبلزللبلٗ كللبي كضللمبل اإلخللٓاي قللرثخ لرِبٌّللب ػمللٕ الغىبػللخ الزللٗ اػزمللةد فللٗ قللة رّب ػمللٕ فللرـ 

ا لزٓازٌلبد اللةاخه؛ اٖ ثلًٙ  االضزمرا  ْالطٙطرح ػمٕ وغر٘بد الوٓ ، ْْقغ الىٓقي الور٘يٗ الىررجل  اضلٙرل

خ وللً   ٓ فمللةاي اثللرز وٍللبلق ٌفٓ ِللب فللٗ الػللر  الْضللم. ارغّللذ وؤضطللبد ارخللب  المللرا  الىزؿللب ػخ، ْالزخلل

ْاغٍطً كلٕ رؼمٙق ثؼف الىطبػةاد ػً وؿر ػمت اؽةاس الؼٍي فٗ فف  اػزؿبن  اثؼخ،  ٙر اٌّلب لله رزخلذ 

ا٘ خ كعراءاد ػمبثٙخ وخبفخ خطب ح ؽمفبئّب ظاخله الةْللخ الىؿلر٘خ، ْػملٕ  اضلّه الىؤضطلخ الؼطلير٘خ الىىطليخ 

ثٍؿبة الوٓ .
30
ٙقً اللةفبع الخطلبثٗ الىطلزىٙذ ْله ٘  ا فٗ ا رجبكلُ، ْػلال الىلٓقف خزمي الىٓقي الْ ْثٗ كضٙرل

ػً الة٘ىمرالٙخ االٌزخبثٙخ ْ فكّه الٓضبئه  ٙر الة٘ىمرالٙخ فٗ رةاْ  الطمطخ.
31
  

ُ الؼبن ْالخبؼ، ِْٓ اإلػالن الىؼج لر ػلً الزؾلبلي الغة٘لة الؾلبكه ثؼلة ضلمٓل  الزمٕ اإلػالن الىؿرٖ ثػمٙ 

اي، لٙرثم ِذَ الىٓاقلي ثىلب ٘ طلى ٕ الزٍظلٙه اللةْلٗ، لملة اؾلبة الؾمٙملخ فلٗ ثؼلف الؽٙلبي ثبلؾلة٘ش ػلً اإلخٓ

رػبث  وؿبلؼ ؽركخ اإلخٓاي الةْلٙخ ثىؿبلؼ المٓٔ ال رثٙخ ْثؼف الملٓٔ اإلقمٙىٙلخ، ْ لبلٕ فلٗ اؽٙلبي كضٙلرح 

الطلٙطرح. ْرٍبضلجذ ِلذَ الرْا٘لخ فلٗ  ثزكخٙىُ ظْ  وب ٘ طى ٕ الزٍظٙه الةْلٗ ْقة رُ ػمٕ الٍفب  ْالك م ْ ثىب

لخ كللٕ ك٘غلبظ ػلةْ ظاخملٗ  ػىٓوّب وغ ا رفبع ٌجرح قٓوٓ٘خ ٘ؾىمّب رٙب  الةْلخ المة٘ىخ، ِلذَ الٍجلرح فلٗ ؽبعلخ وبض 

ب ػىٙه لىؿبلؼ ْقٓٔ خب عٙخ، ِْٗ الؿٓ ح الزٗ له ٘زٓاي  ٘ؼىه ػمٕ ِةن الةْلخ ْرخر٘ت الىغزىغ، ِْٓ ظائىل

ط ػً رؼس٘سِب، ْضىؾذ وٓاقي الةْ  الىػلب  كلّٙلب ثزهكٙلةِب. ْاظ د اؽلةاس الؼٍلي اإلخٓاي فٗ الةاخه ْالخب 

الزٗ غّةِب فف  اػزؿلبوٗ  اثؼلخ ْالٍّكلخ ْا رفلبع ٌجلرح الؾلرة ػملٕ اإل ِلبة كللٕ خملق ؽبللخ ولً الّلٓش 

ْ  الخب عٗ  .اإلػالوٗ ثبلؼة

ملةد لمة رؾرك ذ الػجيخ الةْلٙخ لإلخٓاي ثبلفؼه، لجؾش ْرةا س الخطلب ح اليجٙل رح الزلٗ ؽبقلذ ثبلؾركلخ، ْػ 

ػةح اعزىبػبد فٗ اوبكً وخزمفخ لجؾش الٓقغ، ػمةد ِذَ االعزىبػبد ػمٕ الزلٓالٗ ثإضلزبٌجٓ  ْوةٍ٘لخ الِلٓ  

الجبكطللزبٌٙخ ْالةْؽللخ الؼبؾللىخ المطر٘للخ. وللً ٌبؽٙللخ اخللرٔ، افللبظ اإلخللٓاي وللً ْعللٓظِه الزٍظٙىللٗ فللٗ اْ ْثللب 

ال رثلٗ، ِلةفّب ظفلغ اللة٘ىمرالٙبد ال رثٙلخ كللٕ رجٍ لٗ وٓاقلي ػةائٙلخ  ْال رة، ؽٙش ره  رٍظٙه ؽىمخ فٗ اإلػلالن

                                                           
30
  .اؽىة ظ٘بة، الىٓاقي الىزراْؽخ: الىهز  الةْلٗ رغبَ وؿر ثؼة ػس  ورضٗ -
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 ٌ٘ٓٙٓ فٗ ضٙب  الؾبلخ الضٓ ٘خ الؼرثٙخ، الطٙبضخ الةْلٙخ. 30ػجة الطالن ٌٓ٘ر، فٗ وؼٍٕ الؾةس: ريٙٙي  -



 

   

          

ٌؾٓ وؿر ٌْظبوّب المبئه ْظػله ظ٘ىمرالٙلخ اإلخلٓاي اللذً٘ رله  رؿلٓ٘رِه، ثبػزجلب ِه غلّةاء الة٘ىمرالٙلخ الزلٗ 

 .ظ٘طذ ثهقةان الؼطير

ب ٘ؾلةس  فلٗ وؿلر، ِْلٓ ولب ٌغؾذ ِذَ الؾىمخ كلٕ ؽة  ثؼٙة فٗ كغبػخ ؾٓ ح و مٓلخ ْاؽبظ٘خ الغبٌت ػى 

ػ ثؼكللّب ثؼمٓثللبد، اضللز م ذ الىٍظىللبد   ٓ عؼلله الللةْ  ال رثٙللخ رز خللذ وٓاقللي وزؾف ظللخ رغللبَ الٍظللبن الغة٘للة، ْللل

اإلضالوٙخ الىررجطلخ ثلبإلخٓاي آلٙلبد الكل م الزلٗ رزكلىٍّب الة٘ىمرالٙلخ ال رثٙلخ ْْقلؼّب كىؤضطلبد وغزىلغ 

ه. لملة ره عؾلذ وٓاقلي اللةْ  ال رثٙلخ ثلًٙ ِللذا ولةٌٗ، لىىب ضلخ قل م ػملٕ ؽيٓوبرّلب لىؾبؾلرح الٍظلبن الملبئ

ح، ْظّلر فلٗ كله الؽلٓا  رلهصٙر الػلجيخ اإلخٓاٌٙلخ. لملة رظلبِر ثؼلف اػكلبء  الك م ْثًٙ وؿلبلؾّب الىطلزمر 

الغبلٙخ الىؿر٘خ فٗ لٍةي قة الز طٙخ الىزؾٙ سح لؿبلؼ اإلخٓاي الزٗ رملٓن ثّلب عر٘لةح الغب ظ٘لبي، فىلب كلبي ولً 

ػ اي  الور ٘ؼٓظ كلٕ قٓح آللخ الغىبػلخ اإلػالوٙلخ فلٗ ال لرة ػملٕ  وطؤْ  الىمي  الخب عٗ ثبلغر٘ةح كال اي ؾر 

 .ٌؾٓ  ك ر ثؼف الٍبغطًٙ ثمٓح اٚلخ اإلػالوٙخ لمؾركخ الؿٌّٙٓٙخ

ب اٚلللخ اإلػالوٙللخ  وللغ رؿللبػة الؽللةاس فللٗ وؿللر، رٍػللم الػللجيخ الةْلٙللخ لمغىبػللخ، ِْللٓ وللب رمزمطللُ ضللر٘ؼل

ٖ  رؾمٙه وٍؿي كال اي ٘ؤكة ػمٕ الىجبل بد الىؿر٘خ الزٗ اكزىمذ لةّ٘ ب ؾٓ ح اإلخٓاي كؼةْ لمػؼت. ال ٘طغ ا

الزٗ رؾٙم ثؿٓ ح اإلخٓاي ْظاللّب الػٙطبٌٙخ،  ٙلر اي  اإلخلٓاي كىلب اضلمفٍب وطلؤْلٓي ػلً رؿلة٘رِب ثؾىبقلخ 

كللٕ الزيكله االضزٍغبظ ثبلخب ط ْالزؼٓ٘له ػملٕ ظػله ظْللٗ لمكلٙخ خبضلرح. لملة اغلب د اؽلةاس ٌ٘ٓٙلٓ ْولب رالِلب 

اليبوه لخطبة الٓلٍٙخ الىؿر٘خ لةٔ اإلخٓاي، ْ٘ىيً المٓ  كي  خطبة الغىبػخ رمج طزُ ؽبلخ قطجٙلخ اضزػلّبظ٘خ 

قلذ لظمله  ؽبظ ح ال رؼزرخ ثبلٓلً ْالةْلخ ثمة  وب رهثُ ثفيرح الغىبػخ الزٗ رغط ة لمٙؼخ وؤوٍلخ  اد فلراظح رؼر 

٘ب فلٗ  اثؼللخ ْ ٙرِلب الىخٙ مللخ اإلضلالوٓ٘ خ لزؼس٘للس ِللذَ ولً قجلله قلٓٔ عبِمٙللخ لب ٓرٙلخ، ْاصللب د ؾلٓ  الكللؾب

الؿللٓ ح. ْثبلزللبلٗ اؾللجؼ ٍِللبس  فللف كبولله وللً قجلله الغىبػللخ إللللب  الةْلللخ ٘مبثمللُ رؾركللبد الغىبػللخ ػمللٕ 

 .الىطزٓٔ الةْلٗ

4 

اظ ٔ ضمٓل ؽيه اإلخٓاي فٗ وؿر كلٕ ؽبلخ كؽجبل لةٔ المٓٔ اإلضالوٙخ ؽٓ  الؼلبله اإلضلالوٗ رػلجُ ؽبللخ 

اإلؽجبل الزٗ خم فّب ضمٓل االرؾبظ الطٓفٙبرٗ لةٔ المٓٔ الٙطب ٘خ ؽٓ  الؼبله، لمة فػه الىػرْع اإلضلالوٗ فلٓ  

ا ولً رؾركلبد ولب ٘طلى ٕ وؾبْلخ رطجٙمُ فٗ الجمة الذٖ غّة خرْط ا٘ة٘ٓلٓعٙب اإلضالن الط ٙبضٗ، ٘فطر ِلذا علسءل

الزٍظللٙه الللةْلٗ الزللٗ قللىذ قللٓٔ  ٙللر وٍزىٙللخ لإلخللٓاي ْوزجبٍ٘للخ ػٍّللب كبلغىبػللخ اإلضللالوٙخ الجبكطللزبٌٙخ الزللٗ 

اضزكبفذ اعزىبع الِٓ  رؾذ وطىٕ اعزىبع المٙبظاد اإلضالوٙخ ؽٓ  الؼبله. ْولً الىالؽلع اي  غلجيخ اإلخلٓاي 

ٙطّب ْرىة ظِب ٌْػبلّب فٗ الْقبد الزٗ رؼر ـ فُٙ كخٓاي الةاخه لىب اؾطمؾٓا ػمٕ الةْلٙخ غّةد ضٍٓاد رهض



 

   

          

ٙقً فٙىلب ٘زؼملق ثىطلزمجه الػلجيخ الةْلٙلخ لإلخلٓاي،  ، ٘ىيلً الملٓ  كٌٍلب اولبن ضلٍٙب ِ٘ٓ رطىٙزُ ثبلىؾٍلخ، ْػملٕ كلهي

ب ػمٕ الىطب  الذٖ ضزهخذَ الغىبػخ فٗ الةاخه، ْػمٕ اضزٙؼبثّب ل  .ٌ٘ٓٙٓ 30ىب ؽةس وٍذ ْ٘ؼزىة  ل  اضبضل

  الطللٍٙب ٘ٓ الْ ، ْ٘زىضلله فللٗ االٌزمللب  وللً ؽبلللخ الػللجيخ كلللٕ ؽبلللخ الزٍظللٙه؛ اٖ الجللةء فللٗ رؾٓ٘لله الجٍٙللخ

ب ِٙرا كٙ لب، ِْٓ ضمٓس  ثىب ٘ز طه ثبلزؼٓ٘كٙخ، ّْ٘لةخ كللٕ  الالوركس٘خ لميٙبي اإلخٓاٌٗ الؼبلىٗ، لٙؿجؼ رٍظٙىل

ملةاي وركلس الغىبػلخ ْاٌّٙلب  وػلرْػّب الن فلٗ وؿلر. ضلٙزٙؼ ِلذا رؼٓ٘ف الخطب ح الفبظؽخ الزٗ رىضملذ فلٗ ف

اإللب  الّٙرا كٗ لمغىبػخ المة ح ػمٕ ثٍبء اضزرارٙغٙخ إلػبظح ثٍبء ْقؼّب فٗ ثمةاي الرثٙغ الؼرثٗ، ْاضلزيىب  

خلٓاي ؽىالد الجرْثب بٌةا ال رثٙخ.  ٙر اي  ِذا الطٍٙب ٘ٓ ٘ٓاعُ ؾؼٓثخ كجرٔ رزىضه فٗ ػةن ارطب  كٙبٌبد اإل

ػجر الؼبله. فر ه ؽص  الزكبوً اليجٙر الذٖ ػج رد ػٍُ الؾركبد ْالغىبػبد اإلضلالوٙخ ػجلر الؼلبله اإلضلالوٗ 

وغ وؿبة كخٓاي وؿر،  ٙر اٌُ وً الىطزجؼة اي رىب ش ِذَ الؽسة ْالؾركبد ضٙبضبد ػةائٙخ رغلبَ وؿلر 

ٙخ الى رثٗ وً الؽةاس فلٗ وؿلر. ْليلً ؽب  ْؾٓلّب لمطمطخ فٗ ثمةاٌّب، ْلٍراعغ وٓقي ؽسة الؼةالخ ْالزٍى

ب ْقبثالل لمزؾم ق ػمٕ الىةٔ الىزٓضم ْالطٓ٘ه فٗ ؽب  اٌزيبش ؽركبد كضلالوٙخ اخلرٔ،  ٘جمٕ ِذا الطٍٙب ٘ٓ قبئىل

 ْاضزىرا  ْقغ اإلخٓاي الىزرظٖ فٗ وؿر ػمٕ وب ِٓ ػمُٙ.

 ه ثّلب عةلٙ لخ الؿلراع ثلًٙ الطٍٙب ٘ٓ الضبٌٗ، ْ٘زىضه فٗ ؽةْس وراعؼخ فير٘خ لةٔ عىبػخ اإلخٓاي رؾط

ٙقً الوىٙ خ ْالٓلٍٙ خ، ثؼة ريكه خطبثّب الٓلٍٗ، وضه ِلذَ الىراعؼلخ الزلٗ رظّلر الؾلةْظ الفبؾلمخ ثلًٙ  اللرْؽز

الخطبثًٙ ْرؼٙة االػزجب  لمخطلبة اللٓلٍٗ رزٓق لي ػملٕ وطلب اد الؿلراع ثلًٙ الةْللخ ْالغىبػلخ فلٗ الىطلزمجه 

وللً الىزٓق للغ اي ٘ػللّة فؿللٓالل عة٘للةح وللغ اٌطللةاظ الفللق الطٙبضللٗ  المر٘للت ْػمللٕ الىللةٔ الىزٓضللم، ِْللٓ ؾللراع

ً  ِذَ الىراعؼخ ال رؼٍٗ فمم كقؼبخ ـ كي له ٘يً كل بء ْعٓظ وب ٘طى ٕ الزٍظٙه اللةْلٗ،  -ْاضزىرا  الزوخ. ْلي

خ ْكٌىب كػي الغىبػخ لىٓقؼّب فٗ ضٙبضبد الػر  الْضم ْػسوّب الزخمٗ ػٍلُ ومبثله االٌلةوبط اليبوله فلٗ ثٍٙل

الةْلخ الؾة٘ضخ ْالمجٓ  ثبإلعىلبع الطٙبضلٗ اللذٖ رٍجٍلٗ ػمٙلُ الؾٙلبح الطٙبضلٙخ. ٘زٓق لي ِلذا الطلٍٙب ٘ٓ ػملٕ ك اظح 

كخٓاي الةاخه ػمٕ المٙبن ثّذَ الىراعؼلخ، ْػملٕ رلٓف ر اعلٓاء ضٙبضلٙخ قلبظ ح ػملٕ ظفؼّله كلّٙلب، ْولً صله  رز كلؼ 

 ؾؼٓثخ وضه ِذا الطٍٙب ٘ٓ فٗ الىةٔ المر٘ت.
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