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ظ ّل اإلٍالهْ٘ى ثزٌْٗعبرِن الوقزلفخ صلاعب ً فٖ هأً أًظوخ الؾكمن الورموٗخ الوززبثعمخ هٌمن ًمم ح همب عمو
ثز٘بهاد اإلٍالم الَ٘بٍٖ ّعوبعخ اإلفْاى الوَلو٘ي عبم 1928؛ ّاٍمزو ّو رِلٗملُن لظًظومخ الوزعب جمخ فمٖ عملح
أشمكب ارقممنرِب ُممنٍ الز٘ممبهاد؛ ف ّهمب هعبهاممخ ٍ٘بٍمم٘خ ثمملهعبد هقزلفممخإل هضمل عوبعممخ اإلفممْاى الوَمملو٘يإل ّ ّهممب
هفممل لللّلممخ ّهؾبّلممخ رن٘٘ممو أًظوممخ ؽكممن الَممبكاد ّهجممبه ّفلقلممخ كعبتوِممب عممي وٗم عول٘ممبد العٌم
عوممبعزٖ الغِممبك ّالغوبعممخ اإلٍمماله٘خ جممل هجممبكهح ّ م

العٌم

هممي

عممبم  .1997ثعممل ملممجإل رغممل عوبعممبد اإلٍممالم

الَ٘بٍٖ ًفَِب فٖ هقلهخ الومِل الَ٘بٍٖ صمبًعخ لمَ م هعبهامخ ّهٌبفَمخإل فمٖ لؾظمخ ربهٗق٘مخ هورجكمخ كافل٘مب ً
صممخ ّ
لَممْا اضّاممبم الوْهّصممخإل ّفممملِب فممٖ ؽمملاس رْاف م ٍ٘بٍممٖ ثوممموّم ٗغوممص القممْٓ الَ٘بٍمم٘خإل فب ّ
ّأى
اإلٍاله٘٘ي ّصلْا لٔ الؾكن ٍَّْط ؽبلخ اًقَبم للوغزوص هب ث٘ي هؤٗل ّهعبهض.
ًجؾش ٌُب فٖ ك٘ف٘خ كاهح اإلٍاله٘٘ي لومِل الؾكن ّك٘

رعمبهلْا همص أىهمبد الؾكمنإل ّهمب أٍمجبة ّهواؽمل

ّصْلِن لؾبلخ اضىهخ؟ كوب ًجؾش فٖ أصو ُنٍ الزغوثخ علٔ الجٌ٘خ الفكوٗخ ّالزٌظ٘و٘خ ّالَ٘بٍ٘خ لِنٍ الغوبعمبد
ّهَزقجلِب فٖ الووؽلخ القبكهخ.
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رعمممْك كلومممخ أىهمممخ فمممٖ اضصمممل لمممٔ اللنمممخ الًْ٘بً٘مممخ القلٗومممخإل ّر لممم لللملمممخ علمممٔ ؽممملّس رن٘٘مممو
عمممُْوٕ ُهفمممبعس فمممٖ عَمممن اإلًَمممبىإل مممل ٌٗزِمممٖ ثبلممممفبا أّ ٗمممؤ ّكٕ لمممٔ الومممْد كبضىهمممخ القلج٘مممخّ .عٌممملهب
اًزقمممل ُمممنا الورممم لؼ لمممٔ هقزلممم

فممموّم العلمممْم اإلًَمممبً٘خإل أصمممجؼ ٗعٌمممٖ هغومممْم الظممموّ

ّاضؽممملاس

الوفبعئمممخ الزمممٖ رٌ مممْٕ علمممٔ رِلٗمممل ّاامممؼ للْامممص المممواُي الوَمممزقو ل ج٘عمممخ اضشممم٘باّ .همممب عبشمممَ ٍمممالهْ٘
هرمممو فمممٖ ٌٗ 25مممبٗو ّ 2011همممب ثعممملُبإل ّلمممٌ٘ اًزِمممبا ثزممملاع٘بد الضالصممم٘ي همممي ًْٗ٘مممْإل رزمممْافو ف٘مممَ فمممْا ّ
اضىهمممخ إل ٍمممْاا همممي ؽ٘مممش الزِلٗمممل أّ الوفبعممم ح أّ اممم٘ الْ مممذ ّ -هغمممن ّ
أى ٌُمممب ثمممْاكه ٍمممجقذ ُمممنٗي
الؾممملص٘يإل م ّ
أى اضهمممو لمممن ٗوضّمممل لممملِٗن رِلٗممملًا ؽَمممت همممب ًمممواٍ همممي ٍممم٘و اضؽممملاس -ه ّومممب شممم ّكل رؾممم ّلٗب ً أهمممبم
الز٘مممبهاد اللٌٗ٘مممخ ثوقزلممم

فرمممبتلِبإل ّافزجمممبهاً لوممملٓ ممملهرِب علمممٔ هْاعِمممخ اضهممموإل فب ّ
صمممخ ّأًِّمممب معمممت

أٍبٍممٖ فممٖ الؾ٘ممبح الَ٘بٍمم٘خ الورمموٗخ ثمممكل أّ ثمم فوًِ .بٗممخ الوممموّم اإلٍممالهٖ  -ى عممبى الزعج٘ممو

لممن

ٗكمممي ث٘مممبى عمممي الغممم٘ل لووٍمممٖ فمممٖ الضبلمممش همممي ْٗل٘مممْ 2013إل ثمممل كبًمممذ الزغوثمممخ الزمممٖ لمممن رَمممزوو ٍمممْٓ
عبم ّاؽل فٖ الؾكن رؾول أٍجبة ًِبٗزِبإل ٍْاا ضٍجبة رٌظ٘و٘خ أّ فكوٗخ.
عٌل الٌظو لهذي األسمة الزٖ عبشِب ٍالهْ٘ هروإل ًغلُب رلّه فمٖ صالصمخ هؾمبّه :هؾمْه فكموٕإل ّهؾمْه
رٌظ٘وٖإل ّهؾْه ٍ٘بٍٖ.

أوالً :المحىر الفكزي
ظِود الومكلخ فٖ ضبٗب رٌبىم علِ٘ب اإلٍالهْ٘ىإل ّكمفذ هلٓ اضىهخ الفكوٗخ الزٖ ٗع٘مْى فِ٘ب فبصخ
ف٘وب ٗزعل ثبلٌظو لٔ اللّلخإل ُّْ ٗفَو ؽبلخ الرقت ؽْ هب أص٘مو ؽمْ ُّْٗمخ هرمو اإلٍماله٘خإل ّرموعن فمٖ
الغل النٕ صبؽت علاك كٍزْه ٗ .2013لفعٌب ملمج للزعم ّو

علمٔ ًظموح اإلٍماله٘٘ي لوَم لخ الْ ٌ٘مخ ّاضهمخإل

ٍمْاا عوبعممخ اإلفممْاى الوَملو٘ي أّ الَمملف٘خ الَ٘بٍمم٘خ ُهوضلمخ ثبلمملعْح الَمملف٘خ الَمكٌلهٗخإل ّالوْعممخ الغلٗمملح هممي
اإلٍاله٘٘ي هوضلخ فٖ هب ٗعو

ثظبُوح الَلف٘خ الضْهٗخ أ ّ الَلف٘خ الق ج٘مخ الزمٖ رمياهي ثوّىُمب همص أؽملاس

ٌٗ 25بٗو 2013إل ّروضلِب الغجِخ الَلف٘خ ّ الة الموٗعخ ّ ؽبىهْى  ...لـ.
رواّؽذ هْا اإلفْاى الوَلو٘ي هب ث٘ي فكوح اض ّهخ ك ٍبً لزؾق٘ القالفخ اإلٍماله٘خإل ّثم٘ي همموّم
اللّلخ الْ ٌ٘خ فٖ أّ بد هزعملكح رجعمب ً للوْا م الَ٘بٍم٘خ اًّ٘ٙمخ الزمٖ كبًمذ رزقمنُب1إل ّ ى كمبى النبلمت علِ٘مب
فكوح اض ّهخ كِل ُٗمواك رؾق٘قمَ هملفالً لزؾق٘م همموّم القالفمخ أّ اللّلمخ اإلٍماله٘خ .فزبهٗقً٘مب أًمم ؽَمي الجٌمب
َممن امررممب هممص العممبلن القممبهعٖ إل ّثعممل عقممْك ل٘لممخ أًُمممس الزٌظمم٘ن المملّلٖ للغوبعممخ عممال ًا لفكمموح اضهوّ٘ممخ
الؾباوح فٖ ّعٖ الغوبعخإل كنلج ً ََؾذ الووبهٍخ الَ٘بٍ٘خ لِب فمٖ رغوثمخ الؾكمن  ّ -ى كبًمذ لمن ر فمن كّهرِمب
الكبهلخ لقرو عوو الزغوثخ هٌؾ ًٔإل أؽلس اًزقبكاد هي هقزل القْٓ ًز٘غخ هْ فِب همي ؽوكمخ ؽومبً ّالٌظمبم
الَْهٕ ّغ٘وُب هي الوْا م الزمٖ رم ّن هعبعِمب لمٔ همموّم الغوبعمخ الوزق ّمٖ لٌ مبل اللّلمخ الورموٗخ .أ ّهمب
الز٘مبه الَملفٖ عب ّهمخ ّهٌمَ الملعْح الَملف٘خ الَمكٌلهٗخ فٌ٘ لم همي فكموح اض ّهمخإل ؽ٘مش ِٗمل

اإلٍمالم إل بهمخ

القالفخ اإلٍاله٘خ الواشلح الزمٖ رعلمْ علمٔ اضعٌمبً ّالقْه٘مبد ّاضّ مبىإل ّٗزَمبّٓ فِ٘مب عو٘مص الوَملو٘ي فمٖ
الؾقممْل ّالْاعجممبدإل فؾَممت ُهٌظّمموٍ كٗ.بٍممو ثوُممبهٖ :م ٗقفممٔ أى ُممنٍ الٌظمموح القْه٘ممخ أّ الْ ٌ٘ممخ الضمم٘قخ
رعبهض هب عبا ثَ اإلٍالم النٕ ٗجٌٖ ًظبهَ علٔ الوَبّاح ث٘ي ك ّل اضعٌبً فٖ كاتورَ .
أ ّهب هب ٗعمو
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ثم الَملف٘خ الضْهٗمخ إل ُّمٖ الوغوْعمبد الَملف٘خ الغلٗملح الزمٖ رمياهي ثوّىُمب الَ٘بٍمٖ همص

أؽلاس ٌٗ 25بٗو ّرلاع٘برِب ّ -هٌِب الغجِخ الَلفّ٘خ ّؽمبىهْى ّ مالة المموٗعخ  ...لمـ ّرنلمت علِ٘مب الٌيعمخ
الق ج٘خ ثزٌْٗعبرِبإل فٌ٘ لقْى هي فكوح القالفخ هزغبّىٗي فكوح اضهخ الزٖ رزغبّى الؾلّك الغنواف٘خ ّٗ -وّى ّ
أى
ملج المعْه الغبه رغبٍ ثقعخ عنواف٘خ هعٌّ٘خ هي اضهض ّفربترِبإل ًوب ُْ ًْم هي الٌوعَ٘خ  -فبلغوبعخ
الوؤهٌخ الزمٖ أًمم د اللّلمخ اإلٍماله٘خ رك ًّْمذ أصمالً كٌمْم همي الزغمبّى للموّاثط العو ٘مخ ّاإل ل٘و٘مخّ .كّلمخ
اإلٍالم فٖ هؤٗزِن ُٖ كّلخ رٌمئِب عوبعخ الوَلو٘ي ثِل ؽوبٗخ القم٘ن ّاضفكمبه ّالزرمْهاد الوممزوكخ ثم٘ي
رلج الغوبعخ ّؽواٍزِب إل ّعلَ٘ فن٘و الوَلو٘ي ٗغت علم همبهكزِن فٖ ٍ٘بٍخ اللّلخإل ّ
ضى اللّلخ أصالً لَ٘مذ

8:15
 -1للزفبص٘ل اًظو :ؽَبم روبمإل رؾْمد اإلفْاى الوَلو٘يإل رفكج اضٗللْع٘ب ًِّبٗخ الزٌظ٘نإل  /2هكزجخ هلثْلٖإل
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همي ًمممبتِنإل ّلَ٘مذ هْعممْكح لقمملهزِنإل ضًِمن فممبهط الغوبعمخ الوَمملوخ الزممٖ ًمم د اللّلممخ كم كاح ٍ٘بٍمم٘خ لِممنإل
هؤكلٗي ّ
أى فكوح اللّلخ الوزغبّىح للوكبى لَ٘ذ همي افزمواعِنإل فكم ّل اإلهجوا ْهٗمبد هزغمبّىح للوكمبىإل ّكلومخ
( هجوا ْهٗخ) ًفَِب رَعٌٖ ثََط الَ٘ وح علٔ عملح ْه٘مبد؛ إٔ كّلمخ كافلِمب عم ّلح أهمنُ .هَمزللّ٘ي ثم ّى القمْ ّى
هٌَ م القْ ّى أهوٗكب اٙى رع٘ل فقط كافل ؽلّكُبإل ّ ّى العلوبً٘خ

عرو امهجوا ْهٗبد اًزِٔإل لٌ٘ أٍق
لَ٘ذ ٘وخ هفوّاخ ثؾكن الٌفْم النوثٖ.
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ّعلَ٘إل ف ّى الوٌ ل الفكوٕ لإلٍاله٘٘ي ًغلٍ ْٗلٖ اُزوبهمب ً ثفكموح القالفمخ أكضمو همي اُزوبهمَ ثفكموح اللّلمخ
الْ ٌ٘خإل ّٗزجم ّلٓ ملمج فمٖ ٍمعٖ اإلٍماله٘٘ي ًؾمْ ثٌمبا ررم ّْهاد ّالّ٘مبد ٍّّمبتل لك٘ف٘مخ رؾق٘م الِمل إل ُّمٖ
رر ّْهاد ًظوٗخ ثع٘لح الولٓ أكضو هي اُزوبهِن ثبلزِ٘ئخ إلكاهح اللّلخإل ّرج ّلٓ ملج أٗضب ً فٖ الفمل المنٕ رؾقم
فٖ كاهح هؾول هوٍٖ اثي عوبعخ اإلفْاى الوَلو٘ي لمؤّى اللّلخ الوروٗخإل ؽ٘ش لن ٗكي ُنا الوَبه -ربهٗقً٘ب
 هضبه اُزوبم للٓ الغوبعخ الزٖ عبًذ هي أىهبد ٍ٘بٍ٘خ ّرض٘٘قبد أهٌ٘خ ْا عقْك شنلِب ثبلز ٘و الٌظوٕل فقَ اضهخ ثلٗالً عي امًمنب العولٖ ث فقَ اللّلخ إل ّلنلج فقل القملهح علمٔ ّامص أ وّؽمبد عول٘مخ ثلٗلمخ
للزعبهل ثفعّبل٘خ هص الولفبد الَ٘بٍ٘خ ّام زربكٗخ ّامعزوبع٘خ فٖ ظ ّل غ٘بة رر ّْه إلهكبً٘خ الزعبهل همص الؾكمن
ؽب ّصْلِن لَ٘ ْٗ ًهب هي اضٗبم.

ثاوًٍا :المحىر التىظٍمً
افزبهد عوبعبد اإلٍالم الَ٘بٍٖ فٖ هرو ر ج٘ الٌوْمط اضهكًٖ فٖ كاهح عال زِب ثبلؾيةإل ّالمنٕ
ٗزل ّقص فٖ أى ٗكْى الؾية ُْ النهام الَ٘بٍٖ للغوبعخإل ّم ٗمزو فَ٘ اًفرب الق٘بكادإل هضلوب ُْ الؾب فٖ
الٌوْمط الونوثّٖ .علَ٘  ...كبى هي ال ج٘عٖ أى ًغل ّ
أى غبلت رؾوكبد ّ واهاد ُنٍ الغوبعبد ًبرظ عي واه
للؾوكخ ّلٌ٘ للؾية؛ فبلؾوكخ  /الغوبعخ ُٖ الزٖ ر وػ الوجبكهادإل ّرَُ ّْ ِبإل ّرمو ّك عمي امًزقمبكاد ال ُوضمبهحإل
ّركْى ثوضبثخ الؾكن لْ ؽلصذ أّٗخ فوّ بد أّ اعزِبكاد شقر٘خ هي ثعمل أعضمبا الؾمية فمبهط القمط العمبم
النٕ رورئَ٘إل لزع٘ل اضهو لقجضزِب اإلكاهٗخ ّالوهيٗخ الزٖ افزبهرِب.
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ّثبلٌظو لغوبعخ اإلفْاى الوَلو٘يإل ًغل أًَّ هغن ّ
أى الغوبعخ فرلذ الِ٘بكمل العل٘مب للؾمية عٌِمب كاهٗمبّإل
ّهغن ّعْك ٘بكاد هَزقلّخ عي الؾية م ّ
أى ّا ص اضهو ٗقْ ّى امًفرب لن ٗؾلس فٖ الوَزْٗبد الٍْ ٔ

 -3لقبا هص الٌبشط اإلٍالهٖ ٗؾ٘ٔ هفبعٖ ٍوّهإل القبُوحإل  29أكزْثو 2013
 لن ٗضو ففبا ؽبىم صالػ أثْ ٍموبع٘ل هعلْهبرمَ ثقرمْ عٌَم٘خ ّاللرمَ اضهوٗك٘مخ أٗمخ رؾفظمبد ٍملج٘خ ماد هٌؾمٔ أفال مٖ لملٓ أرجبعمَ ثبعزجمبهٍ فمبل
القبًْى النٕ ٗفزوض علَ٘ كوْا ي اؽزواهَإل ّكبًذ أٍجبثِن ُٖ أًِن أصالً م ٗعزوفْى ثفكوح اللّلخ الْ ٌ٘خإل فبضهمخ اإلٍماله٘خ ُمٖ الغبهعمخ لِمنإل ّهمب فعلمَ
أثْ اٍوبع٘ل ٗلفل فٖ ثبة الملُبا الَ٘بٍمٖ الوؾومْكإل ّم ٗعزجمو هقبلفمخإل ضًِمن ثبلزمبلٖ م ٗزؾفظمْى علمٔ القمبًْى الؾمبكنإل ضًمَ هقمبل للمموٗعخ اإلٍماله٘خإل
ّاضهو ًفََ للٓ عوبعخ اإلفْاى الوَلو٘ي الزٖ أعلي هوشلُب الَبث هِلٕ عبك علم هوبًعزَ رْلّٖ هبل٘يٕ ؽكن هرو.
 -4للزٍّْص فٖ ُنٍ الغيت٘خ اًظو رفبص٘ل بلمخ الوزؾملس الوٍموٖ اضّ لؾمية الٌمْه ك .هؾومل َٗموٕ ٍمالهخ فمٖ :أؽومل ىغلمْ إل اإلٍمالهْ٘ى ّالضمْهحإل كاه
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ّاللً٘ب ثبلؾية عي الغوبعخّ .ظلذ امىكّاع٘خ فٖ الق٘بكاد هْعْكحإل ؽ٘ش ٗكْى هَؤّ الغوبعخ ُْ هَؤّ
الؾمميةإل ّم ْٗعممل أ ّ
ٕ فممبهل فعلممٖ ثمم٘ي هوبهٍممبد الؾممية ّالغوبعممخ .اضهممو ًفَممَ فممٖ المملعْح الَمملف٘خ ّؽممية
الٌْه؛ ففٖ ثلاٗخ الزغوثخ ٍ لٌب عوبعخ الؾية عي الٌوبمط المجِ٘خ الزٖ ٌٗمّْى ر ج٘قِمبإل فوفضمْا كبفّمخ الٌومبمط
الَبثقخ فٖ عبلوٌب العوثٖإل ّأ ّكلّا ّ
أى الزغوثخ الوروٗخ ٍزكْى ابفخ ًّوْمعب ً علٗلاًإل ٍّزؾول ثروخ هروّٗخ
فبلرخّ .
لكي ّا ص اضهو هي فال هوبهٍبرِن الفعل٘خ ٗقمْ ًِّمن ٍمبهّا علمٔ كهة اإلفمْاى الوَملو٘ي ّؽميثِن
الؾوٗخ ّالعلالخ إل فعٌلهب ًٌظو لٔ الِ٘كل اإلكاهٕ لللعْح ّالؾيةإل ٌٍغل اًفربمً ث٘ي المقر٘بد الوَمؤّلخ
عي اللعْحإل ّرلج الوَؤّلخ عي الؾيةإل ٌُّب هي ٗغوص ث٘ي الرفز٘يإل ّلكي اضغلت اضعن لمٌ٘ كمنلجًّ .غمن
عي ُنٍ اإلشكبل٘خ أىهبد هززبل٘خ فٖ ؽية الٌْه ًزظ عٌِب فوّط علك هي ٘بكاد الؾية هص ثعمل اضعضمباإل
لكي الغلٗو ثبلنكو ّ
ّارغِْا لز ٌٍ٘ ؽية الْ ي ّ .5
أى ُنٍ اإلشكبل٘خ لن رظِمو ر ص٘وارِمب فمٖ عوبعمخ اإلفمْاى
الوَلو٘يإل هضلوب ظِود فٖ ؽية الٌْه ًظوًا ل ج٘عخ الزٌظ٘ن الؾبكن للغوبعخُّ .نا عكٌ اللعْح الَملف٘خإل فِمٖ
ؽبلخ همبٗق٘خ لٔ ؽل ثع٘لإل لن ررل ثعل لووؽلخ اًرِبه الغو٘ص فٖ الزٌظ٘نإل فضمالً عمي اٍمزوواه الزرمع٘ل فمٖ
عضْٗخ الؾية العبهلخ علٔ أٍبً هْ عِب هي الغوبعخ؛ إٔ ّ
أى اهرقبا العضْ فٖ الؾية ٗكْى ثوقملاه اهرقبتمَ
فٖ الغوبعخإل ؽ٘ش رمزو متؾخ الؾية رَغ٘ل العضْٗخ ً
أّم كعضْ هٌزَمت فمٖ هملح رزمواّػ همي ٍمزخ أشمِو
لٔ عبمإل ٗز ّن فِ٘ب رقلٗن كّهاد الزلهٗت ّالزضق٘

الَ٘بٍٖإل صن ٗز ّن رق٘٘وَ ثعل ٍمزخ أشمِو أفموٓإل ف ّهمب أى ٗرمعل

لوورجخ عضْ عبهل أّ ٗعبك رق٘٘وَ ثعل ٍزخ أشِو أفوٓإل ّعٌلهب ٗغزبى الوٌزَت ُمنا الزق٘م٘ن ٗزؾم ّْ لمٔ عضمْ
عبهل.
أ ّهمممب ثمممب ٖ اضؽمممياة الَممملف٘خ

ؽيثمممٖ اضصمممبلخ ّالفضممم٘لخ

فلمممن رعمممبى همممي ُمممنٍ امشمممكبل٘خ ًظمممواً ّ
ضى

شممْ٘ ًفبإل هضمممل هؾومممل عجمممل الوقرمممْك ّفمممْىٕ الَمممع٘ل ُوممب الممملاع٘بى لمممٔ ّعمممْك ُمممنٍ اضؽمممياة ّ .مممل شمممغّعْا
رالهممنرِن ّهوٗمملِٗن علممٔ امًضممْاا رؾممذ هاٗممخ ُممنٍ اضؽممياةإل ّثبلزممبلٖ لممن رْعممل أعٌؾممخ هزٌبفَممخ -6هضلوممب
كممممبى الؾممممب فممممٖ ؽممممية الٌممممْه ّالمممملعْح الَمممملف٘خ ّ -ى افزفممممذ شقرمممم٘خ ُممممنٍ اضؽممممياة أهممممبم شقرمممم٘خ
شممممْ٘فِب المممملاعو٘يإل ّفوعممممذ هممممي الوعبكلممممخ الَ٘بٍمممم٘خإل ؽ٘ممممش لممممن رؾقّمممم شممممعج٘خ فممممبهط ً ممممبل شممممعج٘خ
شمممْ٘فِبإل م أصمممجؼ الؾمممية ٗزؾممم ّو ثٌمممبا علمممٔ رؾوكمممبد هممممبٗقَ ّهمممْا فِن .فمممٖ ؽممم٘ي عغممميد الؾبلمممخ
الَمملف٘خ الضْهٗممخ الغلٗمملح عممي ٗغممبك أ ّ
ٕ شممكل رٌظ٘وممٖ لِممبإل ّاكزفممذ
هورج مممخ مٌُ٘مممب ً ثعممملك همممي اضٍممموبا رؾوّكِمممب ّرز ّ
رمممله هممممبُلُب ّرقزفمممٖ ثبفزفمممبتِنإل هضلومممب ُمممٖ الؾمممب فمممٖ
ؽبىهْى ّ الة الموٗعخ ّفٖ أفضل الظوّ ك ًّْذ هكزجب ً ٍ٘بٍ٘ب ً لِب كبلغجِخ الَلف٘خ.
ؽزممٔ اٙى -ث م ى ركممْى عوبعممخ اممنط

 -5فٖ رفبص٘ل رلمج اإلشمكبل٘خ ّهمب ًمزظ عٌِمب همي اًقَمبهبد فمٖ ؽمية الٌمْه اًظمو :اإلٍمالهْ٘ى ّالضمْهحإل م ًإل
الَلفْ٘ى ّالؾيث٘خ هي الز ٌٍ٘ لٔ اضىهخإلعلٔ الواثط الزبلٖ:
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1326&Itemid=157
104-97إل أٗضًمب :ؽمية الٌمْه إل
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ثالثًا :المحىر السٍاسً
ثبلٌظو لظكاا الَ٘بٍٖ لإلٍاله٘٘ي ْا عبمإل ًغملٍ ٗفزقمو لمٔ ّعمْك الوؤٗمخ فمٖ الووبهٍمخ الَ٘بٍم٘خإل فلمن
ٗزْ ص أّٗب هي هكًْبد الومِل اإلٍالهٖ هكبً٘خ ؽملّس صمْهح ٗزورمت علِ٘مب رن٘٘مو ًظمبم الؾكمنإل ؽ٘مش ٗرمجؾْى
بة ٍْ٘ي هي كاهح الجالك لنا ر فوّا فٖ كعوِبإل ّاكزفْا ثبلق٘بم ثلّه الوعبهاخ ثرْه هزعلكحًّ .غن عي ُنا
امهرجب الفكوٕ ّالَ٘بٍٖإل أًِن عٌلهب ّصلْا للؾكن لن ٗقزوثْا هي عرت الٌظبمإل ّؽبّلْا روّٗضَ لربلؾِن
ّامٍزفبكح هي اضّابم الوْعْكح .فعٌلهب بهذ صْهح ٌٗبٗو  2011لن رقزوة الضمْهح همي الجٌمٔ اضٍبٍم٘خ للٌظمبم
ّأّلِب بم اللافل٘خإل ّالوؤٍَبد اإلعاله٘خ الوْال٘خ للٌظبم الَبث إل ّشجكبد الفَبك الوزْ ٌّخ ثبلغِبى اإلكاهٕ
لللّلخإل ّهغوْعبد هعب اضعوب النٗي رؾبلفْا هص كّلخ هجبه ّغ٘وُبً ّ ...وب اكزفذ الضْهح كٌزبط أٍبٍمٖ
لضع

الوغوْعبد الضْهٗخإل ّعلم ّعْك ٘بكح ؽق٘ق٘خ للضْهح -ث ىاؽخ هجبه ّهعبلَ همي الَمل خ ل٘ظم ّل الٌظمبم

كوممب ُممْ ثمملّى أ ّ
ٕ رن٘٘ممو عممنهٕ ؽق٘قممٖإل ّأكاه الضممْهح هٌممن ال٘ممْم اضّ لٌغبؽِممب عٌممبػ هممي الَممل خ الَممبثقخ
الوؤٍَخ العَكوٗخ إل لزقْم فعل٘ب ً ث ًِبا الضْهح هج ّكواً عي وٗ الزؾبل هص عوبعخ اإلفْاى أكجو الوغوْعبد
اإلصالؽ٘خ الزٖ رزْاعل فمٖ هعَمكو الضمْهح لزغمنثِب فبهعمب ً ُمٖ ّأغلمت الوغوْعمبد اإلٍماله٘خإل ل٘قم

الوَمبه

الضْهٕ عٌل ُنٍ اللؾظخإل ّٗز ّن رلش٘ي الوَبه اللٍزْهٕ النٕ ثلأ ثبلزٌبفٌ الفربتلٖ علٔ الَل خ جل أى رْامص
7
القْاعل الوؤٍَّخ ّالوٌظّوخ للٌظبم الَ٘بٍٖ لللّلخ.
عٌل اٍزعواض اضكاا الَ٘بٍٖ لإلفْاى الوَلو٘يإل ًغملٍ ٗقمّ٘ن همي جمل النبلجّ٘مخ ثكًْمَ أ م ّل ه ّومب كمبى هزْ ّعمب ً
لعلح أٍجبة هٌِب:
 -1الٌظممبم ثبعزوممبكٍ علممٔ الممموعّ٘خ امًزقبثّ٘ممخ فممٖ رف موّكٍ ث م كاهح شممؤّى الممجالك اعزوممل علممٔ أثٌممبا اإلفممْاى
الوَمملو٘ي ثمممكل هتممٌ٘ ثوّهرممَ الغوبعممخ ثم ّى هممي ؽم المموتٌ٘ أى ٗقزممبه هممي ٗعوممل هعممَ  ّ -لّلممذ هوممب ٘ممل عممي
أفًْخ الَل خ كوب ٗقْ ؽية الٌْهإل ّ بلذ ّى ُنا هؾلإل ُّن لٌ٘ لَ إٔ ٌٍل ّا عٖ صن اٍزقلهذ أ ٘بفب ً
هي اإلٍاله٘٘ي كّى غ٘وُن هي ثب ٖ القْٓإل هغن ّ
أى هؾول هوٍٖ أشبه فٖ ثلاٗبد ؽكوَ لٔ اموّهح الزعمبّى
هص عو٘ص الزكزالد الضْهٗخ فٖ ثٌبا رؾبل ُٗو ِّكي هي ر ٌٍ٘ ًظبم هَزقو هملعْم همي فرمبتل هزعملكحإل ُّمنا همي
ٍوبد الفزواد امًزقبل٘خ.
 -2ؽبلخ امٍزعالا الزٖ َشبثَذ رعبهل الغوبعخ  ُّٖ -فٖ الؾكن -هص غ٘وُب هي الك٘بًبد اإلٍماله٘خ اً ال مب ً
هي أًِب الغوبعخ اضمإل ؽ٘ش رزؾو ّفم همب رمواٍ ّرٌفمن أعٌملرِبإل فلمن ًغمل أّٗمخ هؾبّلمخ رقمبهة همص ؽمية الٌمْه
ّغ٘مموٍ هممي اضؽممياة اإلٍمماله٘خ ّ شممواكِب فممٖ العول٘ممخ الَ٘بٍمم٘خإل ّهغممن ا زممواة ثعممل اإلٍمماله٘٘ي هممي كّاتممو
الَل خ العل٘بإل هضل الَلفٖ ك.عوبك عجل النفْه هتٌ٘ ؽية الْ ي الَلفٖ ّهَبعل الوتٌ٘ ّروش٘ؾَ للعلٗمل همي
 -7أؽول عجلالؾو٘ل ؽَ٘يإل اإلفْاى الوَلوْى..ث٘ي الضْهح ّأىهخ كاهح اللّلخإل ّه خ غ٘و هٌمْهح.

الكفبااد للوٌبصت الْىاهٗخ م أًَ ر ّن رغبُل روش٘ؾبرَإل ّاضهو ًفََ ؽلس فمٖ ؽوكمخ الوؾمبفظ٘ي اضف٘موح .لمن
ٗؾبّ الٌظبم أٗضب ً اٍزقلام ههْى الَلفّ٘خ الغِبكّٗخ لوَبعلرَ فٖ فِمن الولم ّ الَمٌ٘بّٕ ّالزعبهمل همص عِبكِٗ٘مبإل
ُمؤما

ؽ٘ش كبى الزغبُل الزبم ل لجبرِن اللاع٘خ لٔ الوَبعلح فٖ ثعل اضىهبد ُّنا ل ٗوعص لعملم اعزموا
ثووٍممٖ هتَ٘ مب ً -ففممٖ أعقممبة اضىهممبد اضهٌ٘ممخ الزممٖ ّ عممذ فممٖ ٍممٌ٘با أعلٌممذ الَمملفّ٘خ الغِبكّٗممخ عممي اٍممزعلاكُب
للوَبُوخ فٖ رقلٗن الوَبعلح لْ أهاك الٌظبمإل ّلن ٗؾلس أ ّ
ٕ اًفزبػ علِ٘ن.
 -3علم صْهٗخ الغوبعخإل فِٖ عوبعخ صالؽ٘خ رغ٘ل هي ّا ص فجوارِب الزعبهل هص الْا ص كومب ُمْ ّهؾبّلمخ
رن٘٘وٍإل لنا لن ٗكي ثبٍز بعزِب فكوًٗمب ّرٌظ٘وً٘مب -ارقمبم مواهاد عنهّٗمخإل فٌز٘غمخ لْعمْك الغوبعمخ فمبهط

مبه

هؤٍَبد اللّلخ ّّظبتفِب اإلكاهٗخ العل٘ب كبًمذ فق٘موح فمٖ عبًمت الكمْاكه الزمٖ روزلمج القملهح علمٔ كاهح الغِمبى
الزٌف٘نٕ لللّلخإل هوب ععلِب هٌُ٘خ اللّلخ العو٘قخ ثكل هب فِ٘ب هي ٘بكاد غ٘و كفؤح اع٘فخ اإلًغمبى أّ همي هعمب
الٌظبم الَبث أّ لِب هربلؼ ّهكزَجبد هزضبهثخ هص هربلؼ الٌظبم الغلٗلإل ه ّومب رَمجّت فمٖ فممل الٌظمبم الغلٗمل
ٍ٘بًٍ٘ب.
 -4اضكاا الَ٘بٍٖ لقْٓ اإلٍالم الَ٘بٍمٖ ٗمم٘و لمٔ عملم ّعمْك همموّم فمب ّ ثِمن؛ فِمن ٗملّهّى ؽمْ
هموّم اإلفْاى كعبهل هَبعل ٗز ّن اٍزقلاهَ لزووٗو ثعل القضبٗب هقبثل ثعل الوكبف د هي ؽ٘ي ٙفوإل ُّمنا
ٗزّضؼ فٖ هْ الغوبعخ اإلٍاله٘خ ّكعوِب الو ل للٌظبمّ .لؾلاصمخ الَملف٘٘ي -ثوقزلم رٌْٗعمبرِن -ثبلووبهٍمخ
الَ٘بٍ٘خ ًغلُب رزمبه هص عوبعخ اإلفْاى الوَلو٘ي فمٖ غ٘مبة ال موػ الَ٘بٍمٖ المالىم إلكاهح اللّلمخإل فظلّمذ
ؽجَ٘خ هموّم الِّْٗمخ اإلٍمالهّ٘خإل ّظلّمذ ثعمل هكًْبرِمب الملعْح الَملف٘خ  -رومبهً ٍ٘بٍمخ ه ّك الفعمل امل
عوبعمخ اإلفمْاى الوَملو٘ي  -هَمزٌلح لمٔ الوؤٗمخ الفقِ٘مخ لِمنإل ثبعزجمبهُن عوبعمخ هجزلعمخإل ّعٌمل ارقبمُمب هْ فمب ً
8
ً
ٍ٘بًٍ٘ب فب ّ
كبهال علِ٘ب.
صب ً ثِب ًغلُب رزَجت فٖ صبهح غضت الر ّ اإلٍالهٖ

 -8عٌلهب ّلم ؽية الٌْه هجبكهرَ للؾْاه الْ ٌٖإل ّأثلٓ هغجزَ فٖ الزقبهة هص ثعل القْٓ الَ٘بٍ٘خ هوضلخ ثغجِمخ اإلًقمبمإل ّهمب رجمص ملمج همي رالٍمٌبد ثٌ٘مَ
ّثمم٘ي اإلفممْاىإل ممبم الؾممية ثعمملك هممي اضًم م خ ماد ال ممبثص الَ٘بٍممٖإل هضممل ٘ممبم ّفممل هممي الؾممية ثبلزٍْممط ثمم٘ي الغممبًج٘ي الورمموٕ ّالل٘جممٖإل إلًِممبا همممكلخ
الز شمم٘وادإل فضمالً عممي ٘ممبم ثعممل ّؽلارممَ الوؾل٘ممخ ثممجعل الزٍْم بد فممٖ الومممبكل الوؾل٘ممخ ّ بهممخ اضٍممْال الولعوممخ للَمملص الننات٘ممخ ّ ظِممبه ُممنٍ اضًمم خ
عاله٘بًّ .اٍزوو ررع٘لٍ لول اضفًْخإل فًٌْ٘ هق٘مْى هتمٌ٘ الؾمية ٗؤكمل أى الؾمية ٍم٘ق لعول٘مخ أفًْمخ اللّلمخ ثبلووصمبكإل ثمل ُّم ّلك ثٌممو الولم فمٔ
اإلعالم رفر٘ل٘ب ً ما اٍزوو ُنا الٌِظإل ص ّن أرٔ الوْ الوافل هي الزَِ٘الد اإلٗواً٘خ للواغج٘ي للَفو لِ٘ب هومب اعزجموٍ الٌمْه ّ -همي ّهاتمَ الملعْح الَملف٘خ
غيّح ش٘ع٘خ لوروُ .نٍ الزؾوكبد رغبٍ الوْ هي ٗواى رؾلٗلاً ٗم٘و لعلح أهْهإل ُٖ:
علم اٍز بعزِن رق ٖ هموّم الِْٗخ :فِن ٗع٘مْى هوؽلخ رقجط فجعل أى أكلّا علٔ أى اللٍزْه -النٕ شبهكْا فَ٘ ٗ ٍْ -كْى ًِبٗخ ُنا الوموّم عمبكّا
هوح أفوٓ للؾلٗش عي الِْٗخ ًز٘غخ علم ّعْك هموّم ٍ٘بٍٖ ُهقلم رلز ؽْلَ اض ٘ب الوغزوع٘مخ ّم ثوًمبهظ ا زرمبكٕ أّ اعزومبعٖ ٗوكمي أى َٗمِن فمٖ
ؽلاس رن٘٘و فٖ الظوّ الؾبل٘خ .أٗضب ً ّعْك أىهخ فٖ الفكو الَ٘بٍٖ للِٗن :ف ّ
ٕ كاهً للعال بد اللّل٘مخ ٗعلمن ٗقٌ٘مب ثعملم هكبً٘مخ رؾق٘م ُمنٍ المموّ فِمٖ
ركبك ركْى هَزؾ٘لخإل فلن َٗج للّلخ أى أهلذ هضل ُنٍ الموّ هي أعل عْكح عال برِب هص كّلخ ثعٌِ٘ب .فضالً علٔ أى العال بد ث٘ي الملّ ركمْى علمٔ أٍمبً
الوربلؼ القْه٘خ ّلٌ٘ علٔ أٍبً القْاعل العقلٗخ ّالْما ّالجواا .كنلج غ٘بة ُْٗخ الؾية ّاٍزوواه الجؾش عي ًق خ روبٗي عي ثب ٖ اض ٘مب اإلٍماله٘خ
عبهخإل ّعي اإلفْاى الوَلو٘ي فبصمخإل ؽ٘مش رمؤكٕ هؾبّمرِمب ُمنٍ لمٔ ؽبلمخ اهرجمب ّرقمجط فمٖ كاهرِمب للوممِل الَ٘بٍمٖإل ّرؾلٗمل هْامعِب علمٔ فوٗ مخ
اإلٍاله٘٘يإل فعٌلهب ّلهْا هجبكهح رفبعلذ هعِب عجِخ اإلًقبم لكٌِب رَججذ فٖ غضت ثب ٖ اض ٘ب اإلٍاله٘خ الزٖ اعزجورِب رم ّ الرم اإلٍمالهٖ .للزفبصم٘ل
اًظو :أؽول ىغلْ إل الَلف٘خ الَ٘بٍ٘خ فٖ هرو  ..هيٗل هي الزقجطإل علٔ الواثط الزبلٖ:
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1482&Itemid=157

فٖ ؽ٘ي هضّلذ الَلف٘خ الضْهٗخ ؽبلخ فبصّخ فٖ الومِل اإلٍالهٖ ٍُّوذ ثبلضْهّٗخ لوْا فِمب الضْهّٗمخ فبصّمخ
هي ؽكن الوغلٌ العَكوٕ ّ -ثبإلٍاله٘خ لوموّعِن اإلٍالهٖ هضل غ٘وُبإل فملذ ُنٍ الؾبلمخ فمٖ رٌظم٘ن ًفَمِب
ٍ٘بٍ٘ب ً فٖ ؽيةإل فكبى ٌُب هموّعبى ؽيث٘بى لن ٗكزوال ًز٘غخ ههيٗخ ّهوكيٗخ الق٘بكاد ّغ٘بة كْاكه ٗعزول
علِ٘بإل هضل هموّم ؽبىهْى الؾيثٖ اضهخ صن الوّاٗخ إل فٖ ؽ٘ي كبًذ الوْاهك الوبكّٗخ ّالجموّٗخ ُٖ الوبًعخ فٖ
ؽبلخ ؽية المعت لوموّم الغجِخ الَلفّ٘خإل ّظلّذ رؾوكبرِن الَ٘بٍّ٘خ هؤّٗلح للقطّ اإلٍالهٖ العبمإل ّلن رٌفرمل
عٌَ هغن اًزقبكارِب ضكاا اإلفْاى الوَلو٘يإل م أًِّب لن ّ
رمن عي الومِل اإلٍالهٖ.
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علٔ الوغن هي رع ّلك اضىهبد الزٖ رعوّض لِب ٍالهْ٘ هرو ْا عبم فٖ صملاهح الؾكمنإل م ّ
أى رعمبهلِن
هص ؽلس ّ ًْْ٘ٗ 30هب رجعَ هي ر ْهاد ُٗع ّل أًوْمعب ً ُٗغول هلٓ الفمل النٕ روكي همٌِن ّاًعكمٌ علمٔ أكاتِمن
الَ٘بٍٖ .فقوااح المواكخ الَ٘بٍ٘خ ث٘ي اإلٍماله٘٘ي رمم٘و لمٔ أًِمب هموّد ثعملٍ هواؽمل 10أ ّّلِمب كبًمذ هوؽلمخ
اًفزبػ اإلفْاى الوَلو٘ي ّهو ّشؾِ٘ب الوتبٍ٘٘ي م .ف٘ود الممب و صمن ك.هؾومل هوٍمٖ علمٔ القمْٓ اإلٍماله٘خ فمٖ
هروإل ؽ٘ش عود لقبااد هص كبفّخ الوهْى اإلٍاله٘خ فٖ هوؽلخ اللعبٗخ امًزقبث٘خ لكَت ر ٗ٘لُنإل ّرعِّلّا أهبم
الغو٘ص ث بهخ الوموّم اإلٍمالهٖإل لمنا ؽرمل هوٍمٖ ر ٗ٘مل غبلمت اإلٍماله٘٘ي فمٖ الووؽلمخ اضّلمٔ عملا عوبعمخ
أى هوٍمٖ اعزومل كعبتّ٘مب ً
اللعْح الَلفّ٘خ الزٖ لن رلعوَ ُهفضّلَ علَ٘ الووشؼ الوٌبفٌ عجل الومٌعن أثمْ الفزمْػإل م ّ
علٔ كعن

بعبد ٍلف٘خ أفوٓ لَإل هضل ٍلف٘خ القبُوح ّالِ٘ئخ الموع٘خ ّهغلٌ شمْهٓ العلومباإل ّفمٖ الووؽلمخ

الضبً٘خ كعوزَ اللعْح الَلف٘خ كووشؼ ٍالهٖ.
ثعل ًغبػ هوٍٖ ّّصْلَ للوتبٍخ أعوٓ علح لقبااد ّكّٗمخ همص كبفمخ الق بعمبد اإلٍماله٘خ لزٌِئزمَ ثمبلفْىإل
ّل ز ك٘ل الزياهَ ثزعِّلارَ لِنإل صن أرذ هوؽلخ رغو٘ل العال خ هص اإلٍاله٘٘يإل ؽ٘ش رغبُل ك ّل هي هؤٍَخ الوتبٍخ
ّؽية الؾوٗخ ّالعلالخ ؽية الٌْه فبصخ ّأًَ الؾية الضبًٖ هي ؽ٘مش الزوض٘مل الجولومبًٖ فمٖ هغلَمٖ الممعت
ّالمْهٓإل فكبى الوزْ ص أى ٗكمْى لمَ ًرم٘ت همؤصو فمٖ ّىاهح ٌملٗل أّ فمٖ ؽوكمخ الوؾمبفظ٘ي ّهغمبلٌ الوملى
ؽَت رعِلاد اإلفْاى لِن هي جلّ .صوّػ ؽٌ٘ئن عوبك عجل النفْه هتٌ٘ الؾية ّ
أى هؤٍَمخ الوتبٍمخ ّؽمية
الؾوٗخ ّالعلالخ رغبُلزِنإل فلمن ٗؾملس أ ّ
ٕ رممبّه أّ اررمب هعمَ هٌمن اًزقمبة هوٍمّٖ .هغمن رقم ّلم الؾمية ثعملح
روش٘ؾبد لعلك هي الكفبااد ّأٍمبرنح الغبهعمخإل م أًمَ لمن ٗمز ّن افز٘مبه ٍمْٓ هوضمل ّاؽمل فقمطإل ُمْ ك .علمن الملٗي
لزْلّٖ ّىاهح الج٘ئخإل ُّنا م ٗزٌبٍت هص الْىى الٌَجٖ للؾيةإل هوب رَجّت فٖ علم همبهكخ الٌْه فمٔ الؾكْهمخإل

 -9علممٔ ٍممج٘ل الوضممب هأد الغجِممخ الَمملف٘خ أى كٍممزْه  2012أاممع هوعع٘ممخ الممموٗعخ اإلٍمماله٘خإل ّععممل الَمم٘بكح للمممعت ثبلوقبلفممخ لممموم إل ّلممن ٗؾظممو
اإلٍباح للناد اإللِ٘خ ّم الرؾبثخ ّأهِبد الوؤهٌ٘ي؛ هوب ٗفزؼ الجبة لؾوٗخ اإللؾبكإل لكٌِب كعمذ للزرمْٗذ ثم ًعن فمٖ امٍمزفزبا أهمالً فمٖ رعملٗل الوقبلفمبد
الموع٘خ هَزقجال هجوهح هْ فِب ُنا ثضوّهح القوّط هي ؽبلخ الفْأwww.albawabhnews.com/2036.
 -10اإلٍالهْ٘ى ّهوٍٖ ..ؽربك عبم فٖ الؾكنإل م ً

هب ٍج ّارف علَ٘ ثزمك٘ل ؽكْهخ اتزال

ؽ٘ش أرذ ؽكْهخ ٌلٗل اضّلٔ ّالضبً٘خ ّالزن٘٘واد الْىاهٗخ لزقبل
ّ ٌٖ روضل كبفخ اضؽياةّ .ظ ّل ُنا الزغبُل بتوب ً ؽزٔ ثلأد هوؽلخ امؽزْاا الزٖ بم ثِب هوٍٖ لإلٍماله٘٘يإل
ؽ٘ش رم ّن شموا عملك همي الَملف٘٘ي فمٖ الِ٘ئمخ امٍزممبهٗخ للموتٌ٘ فضمالً عمي ّعمْك هوضمل للغوبعمخ اإلٍماله٘خ
ثبإلابفخ لٔ ّعْك ك.عوبك عجل النفْه هتٌ٘ ؽية الٌْه فٖ هٌرت هَبعل الوتٌ٘إل هغن هب رو ّكك عي هفل
اللعْح الَلف٘خ لْعْك عجل النفْه كوَبعل للوتٌ٘ ّا زواؽِب أشو

صبثذ ّك٘ل هغلٌ المعت ثلٗال عٌَ ثَمجت

الرواعبد اللاتوح اًنا ث٘ي ؽية الٌْه ّاللعْح الَلف٘خ.
ّثعل فزوح ُلّا ٍملفٖ فمْاًٖ ثملأد هوؽلمخ همي الزمْرّو رعمْك للعال مخ ثَمجت الرمالؽ٘بد الزٌف٘نٗمخ الفعل٘مخ
للوٌزو٘ي لإلفْاى ّشوف٘خ هٌبصمت اإلٍماله٘٘يإل ُّمنا لمن ُٗموض الَملف٘٘يإل فجملأ الؾملٗش عمي هلم

اضفًْمخ فمٖ

الغِبى اإلكاهٕ لللّلخإل صن كبى الو ّك هي الوتبٍخ ث بلخ الَلفٖ فبلل علن اللٗي هي الِ٘ئخ امٍزمبهٗخ ّارِبهمَ فمٖ
ضممبٗب فَممبك  -لممن ُٗعلممي عممي رفبصمم٘لِب رجعِممب اٍممزقبلخ الَمملفٖ ثَممبم اليه ممب اؽزغبعمب ً علممٔ اضّاممبم ثبلوتبٍممخ
ّرضممبهٌب ً هممص بلممخ علممن المملٗيٌُّ .ممب ثمملأد الوْاعِممبد العلٌّ٘ممخ ثمم٘ي الٌممْه ّهؤٍَممخ الوتبٍممخ ّعوبعممخ اإلفممْاى
الوَلو٘ي ّصوام ٍ٘ بٍٖ ثلأ هٌن هجبكهح ؽية الٌْه الزمٖ ًبلمذ اٍزؾَمبى عجِمخ اإلًقمبمّ .أهمبم فَمبهح هوٍمٖ
ث وٗقمخ كاهرممَ الؾكممن لغميا هممي الز٘ممبه الَملفٖ لممن ٗجم هعمَ ٍممْٓ ر٘ممبه الَملف٘خ الضْهٗممخإل ّأثوىُممب ؽممبىهْى
ّالغجِخ الَلف٘خٌُّ .ب ثلأ الٌظبم ٗعو

هوؽلخ الزقجّط فٖ كاهرَ للعال خ هص اإلٍاله٘٘يإل ف همبم الزجبعمل الوَمزوو

هص القْٓ الَلف٘خ ؽلس رقبهة هص الغوبعخ اإلٍاله٘خ الزٖ اٍمزقلهِب كعرمٖ هِملكح للقمْٓ الوعبهامخ ّكبف ُمب
ثزع٘٘ي أؽل أثٌبتِب هؾبفظب ً لظ رو.
اًعكٌ ُنا الزقجّط فٖ العال بد علٔ اضىهبد الَ٘بٍ٘خ؛ فجبلٌظو لؾمب اإلفمْاى الوَملو٘ي ًغمل ّ
أى رعب ِ٘مب
هص كعْاد القوّط ل ٗ ًْْ٘ٗ 30م٘و لٔ هلٓ عو اضىهخ الزٖ رعبًِ٘ب الغوبعخإل ّهؤٍَخ الوتبٍخإل ٌُّب فمٖ
هضل ُنٍ اضىهبد 11رؾلٗلًا م ٗوكي أى ًفرل ث٘ي امصٌ٘يإل فبلغوبعخ ُٖ الؾباٌخ للوتبٍخ ثوموّعبرِب ّف ِمب
العبم ّهعبمرِب ّرموٗعبرِبإل ُّٖ هي رلٗو الؾولمخ اإلعاله٘مخ الوضمبكح لؾولمخ روموكإل فٌغمل ّ
أى الٌظمبم فمٖ

مبه

رفبعل الغوبعخ هص اضىهخ بم ثبلزؾ ّو علٔ هؾْهٗي:
المحىر األول "سٍاسً"ّ :رزجّص فَ٘ ٍ٘بٍخ اإلًكبه إل ّملج ثبلز ك٘ل علٔ ّ
أى اضهْه ج٘ع٘خ علاً ّم ْٗعل
هب ٗقل ثبللعْح للقوّط فٖ ًَْ٘ٗ 30؛ فبضه٘ي العبم للغوبعخ ّعضْ هكزت اإلهشبك ك .هؾوْك ؽَم٘ي ٗموٓ أى
 ُْ ًْْ٘ٗ 30ؽلس ٍ٘و ّو كوب ه ّو غ٘وٍإل ّلي ٗؾلس ٌُب رن٘٘و كج٘وإل هؤكلًا ّ
أى ؽغوَ الؾق٘قمٖ أ م ّل ثكض٘مو عم ًّلا
هوب ُٗضبه فٖ اإلعالمإل ّم ٗزغبّى أكضو هي  ٪5هوب ٗضبه فعلًّ٘ب علٔ شبشبد الفضبت٘بد ٍّّبتل اإلعالم الوقزلفخإل
هْاؾًب ّ
أى ٌُب هؾبّمد فٖ ٍّبتل اإلعالم رُرْه ُنا الؾلس علمٔ أًمَ رغ٘م٘ل للممعت الورموّٕ .أامب
 -11أؽول ىغلْ إل ّ ًَْ٘ٗ 30ه ىل اإلٍاله٘٘ي فٖ هروإل
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1587&I

فٌؾي ًع٘ل فٖ القوٓ ّالولىإل ًّوٓ الٌبً ًّزعبهل هعِنّ ...الْا ص ٗؤكل أًَ م عال خَ لِمؤما الٌمبً ثومب ٗضمبه
فٖ ٍّبتل اإلعالم ث٘ي الٌقجخ الوضقفخ ّلي رٌغؼ ُنٍ الوؾبّمد .أهب ك.ثبكٌ٘بم المو بّٕ هَبعلح الوتٌ٘ للمؤّى
الَ٘بٍم٘خ فمملعذ لممٔ الؾفمبظ علممٔ ٍمملو٘خ رظممبُواد ًْ٘ٗ 30مْإل إلعممواا اًزقبثممبد هتبٍم٘خ هجكمموحإل ّ بلممذ :ممل
ًقزل

ؽْ شموع٘خ ّهٌ ق٘مخ الو بلمت الووفْعمخ ٗمْم ًْ٘ٗ 30مْإل ّلكمي ٗغمت أى ٗغزومص كم ّل الورموٗ٘ي علمٔ

اوّهح ؽوٗخ ٍّلو٘خ الزظبُو ّالزعج٘و عي الوإٔ .
ُّنا اهزلاك لإلٍزوار٘غ٘خ الزٖ رزّجعِب الغوبعخ فٖ هضل ُمنٍ الوْا م

ّالقبتومخ علمٔ رغبُمل كبفّمخ امًزقمبكاد

الوْعِّخ لِب ّالزقل٘ل همي شم ًِبإل هضلومب ؽملس ف٘ومب رمو ّكك ث م أفًْخ الَمل خ ّعملم الَموبػ ثوممبهكخ غ٘وُمب.
ّؽزٔ اللؾظبد اضف٘وح كبًذ ٌُب هؾبّلخ لإلٗؾبا ث ّى اضهْه هفزعلخ فٖ
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به انْ اللّلخ العو٘قمخإل ّظِمو

ملج فٖ رروٗؾبد ٘بكرِب العل٘ب الزٖ اعزجود هب ٗغوٕ عمي ًاا همي الومؤاهوح الزمٖ رؾمب ام ّل الموتٌ٘ همي ثقبٗمب
الٌظبم الَبث ّالقْٓ العلوبً٘خ.
أ َّهب المحىر الثاوً النٕ رزّجعَ الغوبعخ فِْ كٌٗ ّٖ إل ثبلز ك٘ل علٔ ّ
أى الوتٌ٘ ُْ ّلٖ اضهو المموعٖ إل
ّأى القوّط علَ٘ غ٘و هقجْ ؛ ففٖ ؽ٘ي ٗؤكل ك.عجل الموؽوي الجمو ّ
ّ
أى ؽوكمخ روموّك م رقموط عمي المموٗعخ ما
كبًممذ هممي أعممل رْصمم٘ل هٍممبلخ ثبعزوااممِن علممٔ المموتٌ٘إل لكممي لممْ رؾ ّْلممذ رلممج الؾوكممخ لممٔ المملعْح إلٍممقب
الوتٌ٘إل ف ّى ُنا فوّط علٔ الؾبكن هب لن رزْافو الموّ الموع٘خ هي أعمل ملمج إل ٗممبٗعَ فمٖ ُمنا الوْ م
الق٘بكٕ الَلفٖ ّالٌبتت الضبًٖ لللعْح الَلف٘خ ٍع٘ل عجل العظ٘ن النٕ ٗوٓ ّ
أى هؤٍ ّل ّٖ أهو شموعٖ ّالقموّط
 .فٖ ؽ٘ي ٗؤكل الٌبتت اضّ للملعْح الَملف٘خ ٗبٍمو ثوُمبهٖ :هوٍمٖ

علَ٘ هؾوَّمإل ًّ ٘عَ فٔ غ٘و هعر٘خ
لٌ٘ ؽبكوب ً شوع٘ب ً أّ فل٘فخ للوَلو٘يإل ّصفَ ث ًَ «ؽبكن كّلخ هَملوخإل ًوعمْ ف٘مَ الق٘موإل لكمي العقمل المنٕ ثٌٌ٘مب
ّث٘ي الوتٌ٘ ٗقزل

عي العقل النٕ ٗكْى ث٘ي الوَلو٘ي ّالقل٘فخإل فموّ القالفخ أى ٗقزبهٍ أُل الؾمل ّالعقملإل

ّأى ٗؾكن هلٓ ؽ٘برَ».
ّرَممممزوو ُممممنٍ الوعوكممممخ الغللّ٘مممممخ ؽممممْ ّلممممٖ اضهممممو إل لزممممم رٖ ررمممموٗؾبد الَمممملفٖ ك.هؾوممممل عجمممممل
الوقرممْك فممٖ هممؤروو ًرمموح ٍممْهٗب ثؾضممْه المموتٌّ٘ -كممبى أشمملُب ممْمً ّهممب ىاك اضهممْه اشممزعبمً ُممْ
أى ٌٗرمممو اإلٍمممالم ّٗعممم ّي الوَممملو٘يإل ّأى ٗغعمممل ٗمممْم ًْ٘ٗ 30مممْ

همممب بلمممَ عمممي الممملاع٘ي للقممموّط :أٍممم
ٗمممْم عممم ّيح لإلٍمممالم ّالوَممملو٘يإل ّكَمممواً لممممْكخ الكمممبفوٗي ّالوٌمممبفق٘ي إل لكمممي ٗمممؤرٔ ثج٘مممبى صمممبكه ثزْ ٘مممص
اإلهمممبم اضكجمممو ك.أؽومممل ال ٘مممتإل ل٘ؾَمممن ُمممنا اضهمممو ال٘مممْم هؤكممملاً ّ
أى الوظمممبُواد الَممملو٘خ امممل ّلمممٖ اضهمممو
هجبؽخ ّ عبتيحإل ّلٌ٘ لِب عال خ ثبإلٗوبى ّالكفو.

 -12أفوط الٌظبم الزعلٗل الْىاهٕإل ّلن ٗلزفذ لٔ روض٘ل الز٘به الَلفٖإل كنلج عباد ؽوكخ الوؾبفظ٘ي ثبلوضل ه ّوب ّ
غنٓ ؽولخ الزرمع٘ل اإلعاله٘مخ الزمٖ ٗقْكُمب
ؽية الٌْه ال اضكاا الَ٘بٍ ّٖ للوتٌ٘ ّاإلفْاىإل هوب كفص الجعل للقْ ث ى ؽية الٌْه أصجؼ الغٌبػ الَ٘بٍٖ لؾوكخ رووك.

أوالً :تداعٍات التجزبة
فٖ به موااح الزغوثمخ الوٌزِ٘مخ ثج٘مبى عمي ّىٗمو الملفبم للموتٌ٘ هوٍمٖ فمٖ الضبلمش همي ْٗل٘مْإل ًغمل ّ
أى
رغوثممخ اإلٍمماله٘٘ي فزمموح ّعممْكُن فممٖ الَممل خ ممل أصّممود علممِ٘ن عو٘عمب ً ثبلَمملتإل ّملممج ٗعجّممو عممي رع ّوم اضىهممخ
الفكزٌة للٓ عوبعبد اإلٍالم الَ٘بٍٖ ثلهعبد هقزلفخ:
 -1فووبهٍممبد اإلفممْاى الوَمملو٘ي لغ م د فممٖ

ممبه الجؾممش عممي رْاىًِممب الفكوٕ/الَ٘بٍممٖ أهممبم امًزقممبكاد

ال ُوْعِخ ضكاتِب لٔ رياٗل اعزوبكُب علٔ الوافل الَلفٖ فٖ هك ًِّْب الفكوٕ  -فبصّخ ثعل الرملاهبد ثٌِ٘مب ّثم٘ي
الغيا اضكضو رٌظ٘وب ً ثبلكزلخ الَملف٘خإل ُّمْ الملعْح الَملف٘خ ّؽمية الٌمْه ُّمنا ٍمبُن فمٖ ىٗمبكح ؽبلمخ الزممومم
الَلفٖ فكلّوب رعوّاذ الغوبعخ ضىهخ ابغ خ رزَلّ
الق بثبد الوزَلّفخ ّاٍزقلاهِب ٍ٘بٍ٘ب ً لزَْٗ ٍ٘بٍبرِب ث٘ي أ ٘ب الوغزوص الَملفٖ معزمناة شمواتؼ علٗملح
للعوِب 13هضل صبهح ض٘خ ّل ّٖ اضهو الموعّٖ -ثنلج رو ّكٌذ هي اٍزوبلخ ثعل اض ٘ب لملعوِبإل هضمل ٍملف٘خ
فٖ ف بثِبإل ؽ٘ش لغ د الغوبعمخ لمٔ افزعمب ثعمل

القبُوح ّاٍزقلاهِن فٖ الو ّك علٔ الَلف٘٘ي الوعبها٘ي لِبإل كوب ّ ص اضهو هص كٍ.ع٘ل عجل العظ٘ن.
 -2رَجّجذ هْا م

الملعْح الَملفّ٘خ ّؽمية الٌمْه الوزقبهثمخ همص عجِمخ اإلًقمبم ثعمل الْ مذ -صمن ُهعبهامزِب

لووٍٖ صن ر ٗ٘لُب لج٘بى عي الغ٘ل لَ لٔ فقلاًِب هَبؽخ كج٘وح هي هؤٗلِٗب هي الكزلخ الَملف٘خإل م عوملد اٙلمخ
اإلعاله٘خ للغوبعخ لٔ القْ ث ّى ؽية الٌْه أصجؼ الغٌبػ الَ٘بٍٖ لؾوكخ رووكإل ه ّوب ععمل المم٘ـ هؾومل عجمل
الوقرْك ٗر ؽية الٌْه ث ًَ ُهعَكو الوٌبفق٘ي إل ّملج ثعل أى اًَؾجْا هي فبه خ ال وٗ اؽزغبعمب ً علمٔ
هممب ؽمملس ثممبلؾوً الغوِممْهٕ .كوممب عممبك الق ممبة الزكف٘مموٕ لمملٓ

بعممبد هممي الز٘ممبه الَمملفٖ ّرؾلٗمملاً الَمملف٘خ

الؾوك٘خ الزٖ ٗوضلِب المْ٘ؿ هؾول عجل الوقرْك ّفْىٕ الَع٘لإل ًّم د أؽول ّٗزجعِب ؽيثمب اضصمبلخ ّالفضم٘لخ
ٍّط افزفبا أٗخ أصْاد هعبهاخ لِنا الق بةإل ٍْاا هي ُنٍ اضؽياة أّ همي الموتٌ٘ هؾومل هوٍمٖإل فبصّمخ
ّ
ّأى ُنا الق بة الزكف٘وٕ كبى ثؾضْهٍ فٖ فعبل٘بد ر ٗ٘ل ٍْهٗب فٖ هلعت القبُوحإل ؽ٘ش ؽ ّْ ُؤما الومبٗـ
فالفب ً ٍ٘بًٍ٘ب ث٘ي القْٓ الوقزلفخ لٔ فال عقبتلٕ ٗكفو َّٗزجبػ فَ٘ الوقبل .
 -3أهب الغوبعخ اإلٍاله٘خإل فقَود الكض٘مو همي صمْهرِب النٌُ٘مخ الوعزللمخ الزمٖ ثملأد رقملهِب للوغزومص هٌمن
ٌٍْادإل م ٍ٘وب ثعل عْكرِب للنخ الزِلٗل ّالزروٗؾبد العٌ٘فخإل فبصخ رروٗؾبد الق٘مبكٕ عبصمن عجمل الوبعمل
ُّنا ٗفزؼ الجبة ؽْ الؾلٗش عي هلٓ علّٗخ الوواععبد الزٖ بهذ ثِب  -ؽ٘مش أشمبه لمٔ ّ
أى همي ٗوٗمل الٌميّ
فمٔ هظمبُواد ًْ٘ٗ 30مْ ٗوٗممل ٍمفج الملهباإل ضًمَ ٗوٗممل أى ٗمزقلّص همي الموتٌ٘ ثممبلعٌ ّعْا مت ملمج ٍممزكْى
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 ؽملس ملمج ّ مذ الووؽلمخ الضبً٘مخ همي امًزقبثمبد الجولوبً٘مخ فقمل اٍمزعبًذ الغوبعمخ ثبلممْ٘ؿ فمٖ عْمرِمب امًزقبث٘مخ لوْاعِمخ رقملم ؽمية الٌمْه فمٖ ًزمبتظالووؽلخ اضّلٔإل فْعلًب الوؤروواد امًزقبث٘خ ٗؾضوُب ك.صفْد ؽغبىٕإل ّ ك.هؾول عجل الوقرْكإل ّ الم٘ـ ًم د أؽول ّغ٘وُن همي الممْ٘ؿّ .لويٗمل همي
الزفبص٘ل اًظوّ ًَْ٘ٗ 30 :ه ىل اإلٍاله٘٘ي فٖ هروإل م ً.

ثؾْهاً هي اللهبا ٍزَ٘لإل ّلن رقوط أٗخ رروٗؾبد هضبكح لَ هي جل شمْ٘ؿ الغوبعمخ ؽ٘مش اكزفمْا ثمبلقْ ثم ّى
عبصن عجل الوبعل ؽبلخ فبصّخ .
أما على الجاوب السٍاسيً فقمل كمبى لفممل اإلٍماله٘ي فمٖ كاهح أىهمخ النضمت الممعجٖ الوزياٗمل كّه ثمبهى
أع ٔ ىف ًوب لؾوكخ هضل رووك ؛ فَْا كاهح اإلفْاى الوَملو٘ي ضىهمبد الؾكمن ًزمبط
هعظممن اض مموا
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ُ٘وٌمخ أىهمخ صقمخ ثم٘ي

الَ٘بٍمم٘خإل ؽ٘ممش اهركٌممذ الغوبعممخ علممٔ اللٗوْ وا ٘ممخ فممٖ شممكلِب اضكارممٖ (الزعجئممخ ّالؾمممل

ّصٌبكٗ امًزقبثبد) كّى اٍز٘عبة ؽق٘قٖ لللٗوْ وا ٘خ فٖ

بهُب الق٘وٖإل ّثبلزبلٖ كبى ررلٗو شعبهاد هي

عٌّ٘خ الموع٘خ ّ ثٌٌ٘مب ّث٘مٌكن الرمٌلّل إل ّثبلزمبلٖ غلجمذ الٌيعمخ امٍمزعالت٘خ علمٔ هكم ّْى الق مبة ّالفعمل
اإلفممْاًٖ فممٖ الزعبهممل هممص الوعبهاممخ الورمموٗخ  .ه ّوممب رَمجّت فممٖ امم٘بم فوصممخ مُج٘ممخ لممي رع ّْاممِب الغوبعممخ
هَزقجالً ثجٌبا ًوْمط ّ ٌٖ هروٕإل هغن أًِب كبًذ رجمو ثنلج فٖ ٌٍْاد الؾربهإل ؽ٘ش لغ د لمٔ امًنمالل
علٔ مارِب ثلٗالً عي امًفزبػ الغ ّل ّ
ٕ علٔ غ٘وُمب همي القمْٓ الولً٘مخ أّ اإلٍماله٘خإل ّثملا ملمج فمٖ كبفمخ رؾوكمبد
الٌظبم الؾبكنإل ٍْاا فٖ الفوٗ الوتبٍٖ أّ ّىاهرٖ ٌلٗل ّأف٘مواً ؽوكمخ الوؾمبفظ٘يّ .أهمبم فقملاى ر ٗ٘مل غبلمت
أ ٘مب العول٘مخ الَ٘بٍمم٘خ الْاؽمل رلممْ اٙفمو لممن ٗزجم ّ أهممبم اإلفمْاى ٍممْٓ اٍمزقلام الغوبعممخ اإلٍماله٘خ إل فجعممل
هْعبد ه ّل ّعيه ثٌِ٘وبإل ثلأ ٗؾلس رقبهة فٖ الوْا إل ّرغلّٔ ُنا الزقبهة فٖ الؾوة ثبلْكبلخ الزٖ رقمْم ثِمب
الغوبعخ اإلٍاله٘خ لللفبم عي شوع٘خ الوتٌ٘ اإلفْاًٖإل ؽ٘ش أعبكد رروٗؾبد عبصمن عجمل الوبعمل صمْهرِب
اللهْٗخ ثبللغْا لٔ العٌ إل عٌلهب أعلي أًَ لْ ٍقط هوٍٖ فَزكْى ٌُمب ؽموة أُل٘مخإل ّر ك٘ملٍ علمٔ ّ
أى فلعمَ
كقزل عضوبى ثي عفبىإل ًّز٘غخ لنلج كْفئذ الغوبعخ اإلٍاله٘خ ثزع٘٘ي هؾبفظ هٌِمب لوؾبفظمخ اض رموإل هومب أًمزظ
هكّك أفعب غباجخ ال ُنا القواه.
كوب عولد الغوبعخ لٔ اٍزقلام ٍ٘بٍخ رضمق٘ن ثعمل الك٘بًمبد الزمٖ م صقمل لِمب فمٖ الممبهم علمٔ ؽَمبة
ر٘ممبهاد لِممب ّعْكُممب الْااممؼإل هضممل ربؽممخ الوغممب أهممبم أؽممياة ٍمملف٘خ هزْااممعخ الزم ص٘وإل هضممل ؽيثممٖ اضصممبلخ
ّالفضمم٘لخ ّ ع ممبتِن فممو

رْاعمملُن فممٖ الفعبل٘ممبد الوتبٍمم٘خ ّالوجممبكهاد الزممٖ رقمموط هممي ؽمم٘ي ٙفممو لمملعن

الوتبٍخإل هص رغبُمل ؽمية الٌمْه صمبؽت اضغلج٘مخ الضبً٘مخ فمٖ الجولومبىّ .أ ّكٓ القمجل علمٔ الووشمؼ الوتبٍمٖ
الوَزجعل ؽبىم صالػ أثْ اٍوبع٘ل لٔ افزفبا ىفن هغوْعمبد ؽمبىهْى إل ؽ٘مش افزفمذ أّٗمخ فعبل٘مبد فبصّمخ
ثِنإل م روبُْا هص عوبعبد اإلٍالم الَ٘بٍٖ عبهخ فٖ الفعبل٘بد الوقزلفخ الوضبكح لوب ؽلس فٖ الضبلش هي ْٗلْ٘
صن فٖ هاثعخ العلّٗخ ّهب ثعلُب.

 -14ؽْاه هص الجبؽش أؽول عجل الؾو٘ل ؽَ٘ي
ّ اؼ ُنا فٖ لقمبا الوتبٍمخ همص ٘مبكاد اضؽمياةإل ؽ٘مش رم ّن رغبُمل همٌؼ هتمٌ٘ ؽمية الٌمْه الكلومخ فمٖ اللقمبا اضّ هغمن فَمؼ الوغمب لك٘بًمبد أ مل رم ص٘واً
ّشعج٘خ هي الٌْه ه ّوب أكٓ لزِلٗل ًٌْٗ هقْ٘ى ثبمًَؾبة اؽزغبعب ً علٔ ُنٍ الَ٘بٍخ هي جل الوتبٍخ.

وعليييى الجاويييب التىظٍميييً رَمممجّجذ هْا ممم

ؽمممية الٌمممْه ّالممملعْح الَممملف٘خ الوززبثعمممخ لمممٔ صمممبهح امًزقمممبك

ثممم٘ي بعممملرِن الوتَ٘مممخ الوٌزظومممخ ثمممبلؾية أّ ال جقمممخ الوؤٗممملح لمممَ همممي أثٌمممبا الز٘مممبه الَممملفٖ العمممبمإل ّكبًمممذ
مهّرِمممب فمممٖ أعقمممبة عمممي هوٍمممٖإل ؽ٘مممش أعممموٓ الؾمممية اٍمممز العب ً كافل٘مممب ً للممموإٔ لوعوفمممخ هْ ممم القْاعمممل
همممي ُمممنٍ القمممواهاد فكبًمممذ ًز٘غزمممَ ّ
أى ٌُمممب همممب ٗيٗمممل عمممي  %60همممي الوَمممز لص هأِٗمممن ٗوفضمممْى الوْ ممم
الوٍممموٖإل فضمممالً عمممي أًِمممن هأّا ف٘مممَ ف٘بًمممخً للومممموّم اإلٍمممالهٖإل م أًِمممن ّعممملّا ف٘مممَ أٗضمممب ً رفوٗ ًمممب فمممٖ
الزغوثمممخ اللٗوقوا ٘مممخ  ّ -ى كبًمممذ لِمممن هالؽظمممبد ؽمممْ أكاا هوٍمممٖ فمممٖ فزممموح ؽكومممَ

ؽ٘مممش كفعمممذ ُمممنٍ

الوْا ممم العلٗمممل همممٌِن لالٍمممزقبمدإل ٍمممْاا همممي ثعمممل الق٘مممبكاد هضمممل هؾومممل عومممبهحإل ّ عجمممل الَمممالم هاغمممت
عضممْٕ الِ٘ئمممخ العل٘ممب للؾممميةإل ّأٗضممب ً المممم٘ـ أؽومممل أثممْ العٌ٘ممم٘ي هَممؤّ الممملعْح الَمملف٘خ ثبلل ِل٘مممخإل فضمممالً
عمممي عممملك كج٘مممو همممي أعضمممبا الؾمممية ّملمممج اؽزغبعمممب ً علمممٔ هْ ممم عمممال الوممموّح  -لوممممبهكزَ فمممٖ ث٘مممبى
الع مي ّٗ -مموّى أًممَ هممي اضّعممت عل٘ممَ أم ٗق م فممٖ هضممل ُممنا الومممِل ّلممْ رورّممت علممٔ ملممج اعزقبلممَّ .ثعممل
أؽمملاس هاثعممخ العلّٗممخ اٍممزقب الممم٘ـ علممٖ غممالة هممي هغلممٌ كاهح المملعْح الَمملف٘خ عممي هؾبفظممخ ه مموّػ
ثعل أى أعلي العر٘بى الولًٖ ٌُب إل ّه ّكد علَ٘ اللعْح الَلف٘خ ثزغو٘ل عضْٗخ الفوم كبهالً.
ّالٌظممموح الول قمممخ علمممٔ هْ مممص صمممْد الَمممل

ّٗ -ممممو

عل٘مممَ الٌبتمممت اضّ للممملعْح الَممملف٘خ كٗ.بٍمممو

ثوُمممبهٖ -إل رْ ّ
امممؼ رياٗمممل الومممْاك الوٌممممْهح عمممي عوبعمممخ اإلفمممْاى الوَممملو٘يإل َٗمممزفزٔ فِ٘مممب الَمممبتلْى عومممب
ُٗضممبه همممي اًزقممبكاد للممملعْح ّهْا فِممبًّ .ممموٓ ّ
أى ركض٘مم

الٌممممو ثرممم٘ هزعمملكح

همممب ثمم٘ي الفزمممبّٓ ّهقمممبمد

المموإٔ ّالزؾل٘ممل -فممٖ الفزمموح اضف٘مموح ّغبلجِممب ٗمملّه ؽممْ اإلفممْاى الوَمملو٘ي ٗممم٘و لممٔ عمملح أهممْه هٌِممب:
هممملٓ اضىهمممخ الزمممٖ رع٘ممممِب القْاعمممل ّالوزعمممب فْى فمممٖ ظممم ّل الزممممومم الَممملفٖ فب ّ
صمممخإل ّاإلٍمممالهٖ عب ّهمممخ.
كومممب ٗممم رٖ الٌممممو أٗضمممب ً هؾبّلمممخ همممي جمممل الممملعْح لزقْٗمممخ الوْ ممم المممنٕ ارقنرمممَإل ّٗضجمممذ ّ
أى الغوبعمممخ علِ٘مممب
ه فمممن ّاًزقمممبكاد رفَّمممو أٍمممجبة فمممملِب ّاممموّهح ارقمممبم الوْ ممم
صمممواه ك .ثوُمممبهٖ علمممٔ صمممؾخ الوْ ممم

المممنٕ بهمممذ ثمممَ الممملعْح .فبصّمممخ ٍّمممط

المممنٕ ارقمممنٍ ثقْلمممَ :رممميكاك ٌمممبعزٖ ْٗ ًهمممب ثعمممل ٗمممْم ثفضمممل

علٌ٘ب فٖ ُنا امعزِبكإل ضًَ عرن كهبا فْاًٖ ّهي ْٗاعًِِْن هي المعت .
ّاعزوبكاً علٔ الزؾل٘ل الك ّوٖ للوْاك الوٌمْهح فٖ هْ ص صْد الَل

هؤفواً  -ثٌب ًا علمٔ عملك القمواااد

 (ملحق ً - )1الؽظ رضبؤ امُزوبم ثبلَؤا عي ضبٗب الموٗعخ ّهْاك اللٍزْه ...لـإل فٖ ؽ٘ي كبًذ أعلمٔالقمواااد همي ًرم٘ت الوْامْعبد الزمٖ رٌمب ل الوْا م اًّ٘ٙمخ للملعْح رغمبٍ الموتٌ٘ هوٍمٖ ٍّمجت ه مبلجزِن
ثبمٍممزقبلخإل ّهممْ فِن هممي الٌظممبم الؾممبلٖ ّرغبّىارممَ .فضمالً عممي هممْ فِن هممي اإلفممْاى الوَمملو٘يإل ٍممْاا فممنمى
اللعْح لِبإل ّعلم ًرورِب أّ ؽوهخ اللهبا ّهْ القزلٔ فٖ ُنٍ الوظبُواد الَملو٘خ الزمٖ ٗم ُلعٔ لِ٘مب ...لمـ.
هوب ٗم٘و لٔ ؽغن اضىهخ الٌفَ٘خ الزٖ رعبًِ٘ب بعبد ٍملف٘خ هأد أًِمب رقلّمذ عمي فمْاًِن اإلٍماله٘٘ي فمٖ
هْاص كبى ٗؾزبط لٌرورِن.

ثاوٍاً :اإلسالمٍىن فً عٍىن اَخزٌه
أ ّكد ؽبلزب امٍزئضبه ّامٍزعالا الَ٘بٍٖ لإلفْاى الوَلو٘ي ّ -هي ؽبلفِب همي ٍماله٘٘ي  -لمٔ رننٗمخ ؽبلمخ
الوعبهاخ لِن هي جل ثب ٖ أ ٘ب

الوعبكلخ الَ٘بٍ٘خ هي العلوبً٘٘ي ّأثٌمبا ؽمية الٌمْهإل ّروضمل ملمج فمٖ الزقمبا

ال مموف٘ي هغممن رٌممب ل هممموّعِ٘وب -علممٔ هعبهاممخ الغوبعممخ .فوٌممن أى مموػ ؽممية الٌممْه هجبكهرممَ لظىهممخ
الَ٘بٍمم٘خ فممٖ فجواٗممو 2013إل ّارفقممذ هعممَ فِ٘ممب عجِممخ اإلًقممبم ثمملأد هؾممبّمد للمملفص رغممبٍ علوٌممخ الؾممية15إل
ثبلؾمملٗش عممي رلٌٗممَ الوَممزٌ٘وإل فِممْ اضكضممو اٍممزٌبهح هممي غ٘مموٍ هممي القممْٓ اإلٍمماله٘خإل ّملممج فممٖ

ممبه الرمموام

الؾبكس فٖ الومِل الَ٘بٍٖ ث٘ي عجِخ اإلًقبم ّالٌظبم اإلفْاًٖ  .لنا كبًذ فٖ هجبكهح ؽية الٌْه عملح فمو
ع٘لح ٍ٘بًٍ٘ب هاُب الز٘به الولًٖ هٌبٍجخ لَإل هٌِب:
* عنة الؾل٘

اإلٍالهٖ الَبث لإلفْاى الوَلو٘ي لق مص ال وٗم عمي ّعمْك إٔ رؾمبل

هَمزقجلٖ ثم٘ي

أكجو فر٘ل٘ي ٍاله٘٘ي الُن.
* أصجؾذ فوصخ الز٘به الولًٖ هْار٘خ لزن٘٘و الرمْهح النٌُ٘مخ الزمٖ جعِمب اإلٍمالهْ٘ى فمٖ ّعمٖ الممعت
ثم ّى الرمموام الؾممبكس صمموام ٍ٘بٍممٖإل ّلممٌ٘ صممواعب ً ثمم٘ي اإلٍممالم ّالعلوبً٘ممخ /الكفممو كوممب ؽممبّ اإلٍممالهْ٘ى
اإلٗؾبا ثنلجإل ّعلَ٘ فلٌ٘ هي الوعقْ أى ٗزقبهة ؽية ٍلفٖ هص عجِخ كبفوح.
لكم ّي ُممنا الزقممبهة ّهؾممبّمد امؽزممْاا ففزممذإل فب ّ
صممخ ثعممل اللقممبا الممنٕ عوممص ثعممل ههممْى القممْٓ الولً٘ممخ
للزجبؽش ثم ى اللٍزْه ّهْاكٍ القالف٘خإل ؽ٘ش مبلجْا فِ٘مب ثِْٗمخ علوبً٘مخ لورمو ّ لنمبا كٍمزْه 2012إل أٗضمب ً
ث ربا الز٘به اإلٍالهٔ هي الومِل كبهالًإل هوب رَجّت فٖ ُغْم هي جل الز٘بهاد اإلٍاله٘خ عب ّهخ ّؽمية الٌمْه
فبصّخإل ّالنٕ ّصفِن ث العلوبً٘خ الوَزجلح" ّ .ثعل عي هوٍٖ كاهد ؽولخ عاله٘مخ شملٗلح فمٖ

مبه رَمْٗ

الٌظبم الغلٗل ا ّل الفبش٘خ اللٌٗ٘خإل ؽ٘ش اٍزنلذ أف باُب ّرروٗؾبد ثعل ٘بكارِمب فمٖ ّصمن ُمنٍ الغوبعمبد
ثبإلهُبة ٍّط رغبُل الزومبٗياد ثم٘ي ُمنٍ الز٘مبهادإل ٍمجقِب رٌمبهٖ ؽموّة الِّْٗمخ فمٖ الممبهم ام ّل أ ّ
ٕ هظِمو
ٍالهٖ فٖ اضٍبث٘ص اضف٘وح هي ُعوو الٌظبمإل ؽ٘مش ّعملًب ؽبلمخ همي ؽموة علمٔ الِْٗمخ ّالوظمبُو اللٌٗ٘مخ فمٖ
هغزوص ْٗص ث ًَ ٗضوة ثغنّه عو٘قخ فٖ الزلّٗيّ .أصجؼ العٌ اللفظٖ عٌفب ً هبكٗبًإل م أ ّكد ُنٍ الفزبّٓ لٔ
فزٌخ ؽق٘ق٘خ فٖ المبهم ّرض٘٘قبد رؾلس ضّ هموّح ثرمْهح هكضفمخ ّّاٍمعخ الٌ مبل امل الوظمبُو اللٌٗ٘مخ فمٖ

 -15أؽول ىغلْ إل ؽية الٌْه ّرلاع٘بد الضبلش هي ْٗلْ٘إل
www.islamyun.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=1720&Itemid=159
 فٖ ربهٗقٌب القوٗت ؽلس أهو وٗت هومب ؽملس اٙىإل ّ ى كمبى عفْٗمب ً ّلمن ٗز مْه ل٘رمجؼ ظمبُوح فمٖ أٍّمب هقزلفمخإل هضلومب ؽملس فمٖ هرموإل فجعمل ف م
عوبعخ الزكف٘و ّالِغوح ثق٘بكح شكوٕ للمم٘ـ هؾومل المنُجٖ ّىٗمو اضّ مب همي هٌيلمَ فمٖ ؽلمْاىإل زلزمَ ثعمل أٗمبم ّ .مل رَمججذ ثممبعخ ُمنٍ الؾبكصمخ ّ زِمب فمٖ
كواُ٘خ الوغزوص للوزلٌٗ٘ي عبهمخًإل فعٌملهب ٗزْاعملّى فمٖ إٔ هكمبى كمبًْا ٗزعوامْى لممزبتن الٌمبً ّهكّك أفعمبلِن الَم٘ئخ للهعمخ أًِمن كمبًْا ٗجرمقْى علمٔ إٔ
هلزؼٍ.

هروإل ؽ٘ش ثلأ الزعلٕ الجلًٖ علٔ الولزؾ٘ي ٍّتّ الٌَبا الوؾغّجبد ّالوٌقّجبدإل فضالً عمي امعزملاا علمٔ عملك
رغزمبػ

هي الم٘عخ ًزظ عٌَ هقزل صالصخ هٌِنّ .ثعل عمي ّىٗمو الملفبم لموتٌ٘ الغوِْهٗمخإل ثملأد هْعمبد عٌم
الممجالكإل ّارِممن اإلفممْاى الوَمملوْى ثمم ًِن ك ًّْممْا ه٘ل٘ممم٘بد هَمملّؾخ رقممزصّ هممي هعبهاممِ٘بإل ّثمملأ الضممؾبٗب
ّالوربثْى ٗيكاكّى ثمكل هزَبهمّ .أصجؾذ صمْهح الوزملّٗي غبٗمخ فمٖ الَمْا ًز٘غمخ الزممَْٗ الؾمبكسٗ .قمْ
ك.فبلممل ٍممع٘ل 16الوزؾمملس الوٍمموٖ للغجِممخ الَمملف٘خ :ثمملأ الزؾمموٗل ثزكف٘ممو اإلٍمماله٘٘ي ثْصممفِن ثز ّغ مبه المملٗي
ّالوز ٍلو٘يإل ؽزٔ ّ
أى ثعضِن ب لٖ ؽ٘ي ٍ لزَ :ك٘
لَْ٘ا هَلو٘ي أصالً ّثبلزبلٖ ٗغت زلِن؟ّ .اًزِٔ ُنا الزؾموٗل ثمبلز ِ٘و ّالقزمل علمٔ الِّْٗمخ؛ كومب ؽملس فمٖ
أًؾبا هرو لك ّل هي ٗؾول هظِواً ٍاله٘بًإل ثل رع ّلٓ اضهو لؾو ِن ّالزوض٘ل ثِن ّالزعملٕ علمٔ هوزلكمبرِن ّ زمل
رواْى ثوب ٗؾلس لإلٍاله٘٘ي ّاإلفْاى؟ فقب ثبلٌصّ :

ًَبتِن ّأ فبلِن .كوب ّ ّىعذ أّها ب فٖ هلٌٗخ الوٌرْهح رمٌصّ علمٔ ّعمْة رِغ٘مو اإلفمْاى ّاإلٍماله٘٘ي همي
الولٌٗخ الزٖ شِلد أف و الوناثؼ ّامعزلاااد ؽزٔ اٙىإل ّ جعب ً ُنا همي ج٘مل رغِ٘مي ّر ُ٘مل الموإٔ العمبم لومب
ٍ٘ؾلس ثبلفعل كوب عوٓ فال عبم هضٔ .
ُنٍ الؾبلخ الوافضخ لْعْك اإلٍاله٘٘يإل رضص أهبهِن العلٗل هي الزؾلٗبد الَ٘بٍ٘خ أثوىُب:
 مدى لهرِن علٔ عبكح كاهح عال زِن ثبلوغزوص :وذلك مرتبط بقدرتهم على إعادد باادا صلراور صلذةا الدى عموم صلمجتمع وصكتسدب صلثق صلتا ققادةدخ صدرا بااد صل ماعال صةععم ا صلتا واوةال راور صلمتاد
وصةسعم لدى عموم صلادسخ

ث أدال تطورصال صأل دصث وصلصلط ب

صلادعو وصلس دسا إلاى صساتذعك ذلاك
أبااادا

قا توااو صلساامال صةساعم لاادى قطدعاادال ما صلمجتمااع برااور غ اار مساابوق خ ممااد أوجااد قجااو با
ً
رجاع كاد أو
صلمجتمع صلوص د ترجمال قا ادتال صتعتادصا صلبادا وصللفظا علاى راد ب أ سامال إساعم
صمرأ خ وت م لهم مسؤول أعمدك صلااا

صلتا

ادثال قا صلمجتماعخ ساوصا قا سا ادا أو ماد تباع قا

رصبا صلادو  .و رتبط بذلك ضارور صعتاذصر صةصاوص صلمسالم

صعترادم

عا رامال صلجمدعا عا صلصطدبادال صلاا فا

صلت أث رال ق صلفتر صلسدبق لازك مرس خ وصستمرال طوصك قتر صتعتردم بم دص رصبا صلادو ا وماد باادةد
ساب ضادةد

إلى صةتزصز صلرور صلفكر لهدخ بدعتبدرةد موصقق على ةذه صلصطدبادال ألاهاد لام تاكرةادخ وةاذص
و َّ
ذذ كك مد ق ك ق هد ع أاهد جمدع إرةدب رصع للاا صدرا ماع عملم اعزمناهُب عمي ف ئِمب ثبلوْافقمخ
علٔ كعن عوبعبد العٌ إل ٍْاا ركف٘وٗي أّ عِبكٗ٘ي.

 ًغبؽِن فٖ ٗغبك هموّم ٍ٘بٍٖ :ثعل عبم هي ؽكن ك.هؾول هوٍٖإل ًغمل ّأى أكاا اإلٍماله٘٘ي الورموٗ٘ي
لن ٌٗغؼ فٖ فل ًوْمط ٍالهٖ ُٗؾزنٓ ثَ أّ ٗكْى ٌُمب فوصمخ لز مْٗوٍ هَمزقجالًإل كومب ّ
أى اضكاا الَ٘بٍمٖ
العبم لقْٓ اإلٍالم الَ٘بٍٖ ٗم٘و لٔ علم ّعمْك همموّم فمب

ثِمن فِمن ٗملّهّى فمٖ فلمج همموّم اإلفمْاى

- https://www.facebook.com/gabhasalafia/posts/568475136542189
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كعبهل هَمبعل ٗمز ّن اٍمزقلاهَ لزووٗمو ثعمل القضمبٗب هقبثمل ثعمل الوكبفم د همي ؽم٘ي ٙفمو ُّ -منا ٗزّضمؼ فمٖ
هْ الغوبعخ اإلٍاله٘خ ّكعوِب الو ل للٌظبم ّ -ملج هغن فمل اإلفْاى الوَلو٘ي فٖ رقلٗن هموّم ٍ٘بٍٖ
ؽق٘قٖ ّااؼ الوعبلنإل ّلٌ٘ كوموّم الٌِضمخ المنٕ موػ فمٖ ثملاٗبد رو ّشمؾِن ّرَملوِن الَمل خُّ .منا أٍمِن
كض٘واً فٖ رن٘٘و الرْهح النٌُ٘خ للوْا ي العمبكٕ رغمبٍ الز٘مبهاد اإلٍماله٘خ الزمٖ لمن ٗغمل فِ٘مب أ ّ
ٕ افمزال
ٍجقِب فٖ الؾكنإل م لن ٗو أٗخ هكبًّ٘خ لزؾَ٘ي ٍ٘و الؾ٘بح الْ٘ه٘خ ثزْف٘و اؽز٘بعبرَ اضٍبٍ٘خ الزٖ ثُ ِّممو ثِمب كض٘مواً
ع ّومي

هي ِجَلِِن.
كوممب ّ
أى السييلفٍٍه ل ي ٌشالييىا حبٍسييً "مشييزو الهىٌّيية" هٌممن أى ؽول مٍْ كوممموّم لِممن فممٖ ٍممبؽخ العوممل
أى اللعْح الَلف٘خ رله ع٘لًا ثؾَت ثوُبهٖ ّ -
الَ٘بٍٖ فٖ 2011إل هغن ّ
أى المعت الورموٕ فمٖ هغوْعمَ
م ٗياٗل أؽل علٔ جْلَ للموٗعخ اإلٍاله٘خ ّهغجزَ فِ٘ب إل ّعٌلهب وؽذ هموّعب ً ٍ٘بٍ٘ب ً روضل فٖ هجبكهرِب لن
رَز ص أى رغوص ؽْلِب الفو مباإل ّرَمجّت ملمج فمٖ صمبهح غضمت الرم ّ اإلٍمالهٖ عل٘مَإل ؽ٘مش هفضمْا هجمبكهح
الٌْه النٕ ُّص ث ًَ النهام الَ٘بٍٖ لغجِخ اإلًقبمإل ه ّوب رورّت علَ٘ فقملاى عُميا كج٘مو همي كزلزمَ الزرمْٗز٘خ -
غ٘و ال ُوؤ وح رٌظ٘وً٘ب -اللاعوخ لَ ٍ٘بًٍ٘بّ .اضهو ًفََ اٍمزو ّو هعِمن ثعمل أؽملاس ْٗ 3ل٘مْإل فموغن أًِمن اًَمؾجْا
هي فبه خ ال وٗ ثعل أؽلاس الؾوً الغوِْهٕ م أًِمن أعلٌمْا الوْافقمخ علمٔ الوممبهكخ فمٖ لغٌمخ القوَم٘ي
الزٖ ٍززْلٔ كفب رعلٗالد كٍزْهٗخإل ل٘مبهكْا القْٓ الَ٘بٍ٘خ الَبع٘خ لٔ الؾفبظ علٔ هكزَمجبد صمْهح 25
ٌٗبٗو فٖ هَبعِ٘بإل ّفٖ الْ ذ مارمَ لكمٖ ٗملافعْا عمي همْاك الِْٗمخ ّهٌِمب الومبكح  .219فموغن اضصمو الَملجٖ
الممنٕ أؽلصزممَ هْا م
ّاإلٍاله٘٘ي رِل

ؽممية الٌممْه ّالمملعْح الَمملف٘خ ّهممب ًغممن عٌِممب هممي كعممْاد هضممبكح هممي جممل العلوممبً٘٘ي
لٔ ثعبكُن عي الومِل م ّ
أى فْ

الَلف٘٘ي هي عْكرِن للْامص الَمبث عمي ٌٗمبٗو 2011

ثكل هب فَ٘ هي رض٘٘ق بد علٔ الؾوكخ ّاضًم خ ُٖ هب رملفعِن للرموْكإل ثبإلامبفخ لمٔ هغجمزِن فمٖ أى ٗكًْمْا
الووضل اللٌٖٗ فٖ الؾ٘بح الَ٘بٍ٘خ الوروٗخ ثلٗالً عي عوبعخ اإلفْاى الوَلو٘يإل ُّنا هب ٗغعلِمن هَمزووّٗي ّلمْ
فٖ أا٘ الؾلّك.
ّرورجط ُنٍ الق ْاد ثولٓ ًغبؽِن فمٖ الفرمل ثم٘ي الغوبعمخ ّالؾمية:
صلاادعو وصلس دسا قا صلتاايث ر صلساالب علااى صلطاارق

قموصقا

صل اازب تيصااذةد صلجمدع ا وصلاكااس ـ كمااد أ

صلقرصرصال لم ترك باد ق جمدعدال صةسعم صلس دس إلى صلمؤسسدت
قرد أو أكثرخ وق مد باد تم تسو قهد ب
با

اث تسابب صلصلاط با

صلاملا

قه ق صلاهد قردصا

تصذةد و سوقهد

أعضدا صلجمدع  .كمد أ تدصع دال صأل دصث تو ر إلى صصتفادا وصرا

صأل زصب مقدبك صلوصر صلدعو وموصقفهدخ مثك أ زصب صألردل وصلفض ل وصلبادا وصلتام  .مقدبك غلب

وصر صلجمدع على وصرا صل ازبخ مثلماد صل ادك قا صةصاوص صلمسالم

و زبهاد صل ر ا وصلادصلا أ ضاد ً

صلدعو صلسالف و زبهاد "صلااور"خ وصلمواهد قا صألص ار علاى ساب ك صلمثادك وا ر إلاى أ صألماور دصصاك صلادعو
صلسلف لن ررل ثعل للوؤٍَبر٘خ؛ فِٖ رلاه ثمكل همبٗقٖ ثوعٌٔ ّ
أى كل شم٘ـ لمَ رّ٘مبهٍ القمب

ٗجؾمش عٌمَ فمٖ

كل ؽملس َّٗمعٔ لالٍمزئٌبً ثوأٗمَ .فموغن القمواه الوؤٍَمٖ الرمبكه عمي الملعْح ف٘ومب ٗقمصّ رملاع٘بد 30

ًْْٗ٘إل م ّ
أى القْاعل ثلأ كل هٌِب ٗجؾش عي هإٔ ش٘قَإل ّهي ّعل ش٘قَ صبهزً هفل القواه .كنلج اضهمو فمٖ
الؾية فوغن القواه الوٍوٖ شِلد الفعبل٘بد اللاعوخ لموع٘خ هؾومل هوٍمٖ هممبهكخ العلٗمل همي أثٌمبا الؾمية
كوب ٍقط هٌِن اؾبٗب فٖ هاثعخ العلّٗخإل هضل ك.أؽول ثْ٘هٖ أه٘ي ؽية الٌْه فٖ هلٌٗخ ًرو.
ّٗجقٔ الزَبؤ ا ًٖٙعي هْاص عوبعبد اإلٍالم الَ٘بٍٖ فٖ الفزوح القبكهخإل ُّنا ٗورجط ثعْاهمل ٍ٘بٍم٘خ
رزعلّ ثؾبلخ الَوبػ أّ الؾظو النٕ ٍمززعوض لمَإل ُّمل ٍمزكْى أهبهِمب فوصمخ الوممبهكخ الَ٘بٍم٘خ  -ثملهعبد
هزفبّرخ أم م؟ّٗ .زْ

ملج علٔ هلٓ لهرِب علٔ الٌغبػ فٖ الزفبّض همص الٌظمبم الؾمبلٖ ّالْصمْ ضفضمل

ص٘نخ هوكٌخ هي أعل الجقبا.
ك ّل ُنا فضالً عي عْاهل رٌظ٘و٘خ رورجط ثوعوفخ ؽغن الزن٘٘واد الزٖ أؽلصزِب رغوثزِن فمٖ الؾكمن ثملهعبد
هقزلفخ ّر ص٘واد ملج علٔ الضْاثذ الفكوٗخ للِٗنإل ّعلٔ الزر ّْهاد ّالوؤٓ ّأصو كل ملج علٔ ج٘عخ الق بة
الوٌزظو ًزبعَإل ّٗزْ ّ ملج علٔ هلٓ ّعْك فكوح ًقل مارٖ همي عملهِب كافمل كمل عوبعمخإل ّهغجمخ ؽق٘ق٘مخ فمٖ
رق٘٘ن رغوثزِن.

(ملحق )1
ْٗلْ٘ ًْ /فوجو 2013
ف٘وب ٗلٖ ث٘بى ثبلوْاك الزٖ ًمورِب اللعْح لللفبم عي هْ فِب هي امًقالة:17
عدد
الزوار

التاريخ

999

15-09

2094

15-09

1195

22-09

1050

22-09

1602

02-10

1152

22-10

922

24-10

1048

27-10

918

28-10

3128

29-10

632

03-11

1303

04-11

1299

05-11

480

11-11

1213

13-11

428

14-11

الموضوع
ةك جب صتاضمدم للجمدع صلت تادد بإقدم
صلصعق وصلجهدد؟
ارر صةصوص صألول لقض صلور ا  -عردم
سا  /مقدك
ةك جب صتبدع "صلدعو صلسلف " وقبوك
صجتهددصتهد؟
ةك تصتل رف ول صألمر صلورع بدصتع
اظدم صلدول ؟
اظر صةصوص صألول لأل زصب صلس دس -
عردم سا  /مقدك
صةصوص صألولو وصةارد  -عردم سا /
مقدك
عدم صلتزصم با صلماتم للدعو صلسلف
بدجتهددصتهد ق مسدجدةد
ب دقع صلظلم ورقا
ب "توق ق صل ك م" و"عبد صلادرر"– عردم
سا  /مقدك
مستقبك "صلدعو صلسلف " دك عود دول
صةصوص
مك تطب ق صلور ا صةسعم ق
ك
مرر؟
ق صاتظدر صلكدرث  -عردم سا

 /مقدك

صتهدم "صلدعو صلسلف " بدلت دمك على صةصوص
وم دربتهم
تروح صألستدذ صلمرود لمجلس صلاوصب  -عردم
سا  /مقدك
مد تثبال ب صلوت صلورع خ و كم صل دكم
صلمتذلب
وك قتوى" :صتهدم صلدعو صلسلف بدلت دمك
على صةصوص وم دربتهم"

 -17اعزولًب فٖ هصلًب علٔ رزجص الوْاك الزٖ ًمود علٔ هْ ص صْد الَل

عدد
الزوار

التاريخ

1412

03-07

وك مد ورد ق ب د "صلدعو صلسلف " و زب
صلاور بصروص صألزم صلس دس صلرصةا

735

10-07

دوراد تجده صلفت صل ددث

1224

10-07

صلومدت ق جمدع صةصوص

4273

10-07

1870

11-07

2729

18-07

884

05-09

716

08-09

1554

18-08

1708

18-08

4843

20-08

3982

26-08

1279

22-08

7198

26-08

2916

01-09

2215

09-09

3448

12-09

الموضوع

وك صتهدم "صلدعو صلسلف " بدلتصدذك ع ارر
صةصوص
وك قتوى" :صتهدم صلدعو صلسلف بدلتصدذك ع
ارر صةصوص "
صلجمع ب

ارر صل ق و ق دمدا صلمسلم
مد

وك قدعد " :صةلزصم ق صلتور ع صلادم بصع
أازك هللا كفر أكبر"
صلمدد ( )219وصلدقدع عاهد
وك م تقع عل مسؤول إرصق صلدمداخ
وصلجرأ على صلتكف ر
ةك كك م قُتك ق صأل دصث صلدصم صلت وهدتهد
صلبعد م صلوهدصا؟
صستمرصر صلازوك وصلمودرك ق صلتظدةرصال بزعم
سلم تهد
قتدوى صستبد دمدا صلمتظدةر وصلماترم خ
وور صلمصدلف بدلصوصرج
وك مد ورد ق ب د " زب صلاور" صألص ر م
صلت ذ ر م "صلفكر صلتكف ر "
لمدذص ار تم د".مرس " بدتستقدل إذص صرج عل
صلمع دو غ ره؟
لقدا عدر

مع ب ب -عردم سا

 /مقدك

صلتدر خ ت دث ...قل رمال صلجم ع – ز
صلادبد كدمك/مقدك
مد صلفرق ب صلاظدم صلمرر صل دل وصلاظدم
صلسور ؟ ولمدذص ودركتم ق "لجا صلصمس "؟

فٖ الفزوح هي أّ ْٗلْ٘ ّؽزٔ ًْ 16فوجو  2013هْعل افو ىٗبهح للوْ ص.
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