
All rights reserved 

Mominoun Without Borders 

 

 

 

 عـام



 

  

 

سبل مداد كضْر ؽٌل الؾددّش ػدا الٌسد،ْخت ًررسدع اٙػزلدبد لددٍ ال ضْدرّا ث دٌد اٗسدٚس دّدا الٌسدؾت 

ًرفؼذ مؤسسبد ًمنظمدبد ًؽركدبد اؼبرلالٌسد،ْخل ًعؼ زدو مدا مجبدميدب ًمرر فاريدب فدِ السد ٌ  ًالؼمد  

ًسددبم  اٗػددٚس الم زٌثددخ ًالمرمْددخ ًالمسددمٌػخت ً ددد ار دد  ًاٙػزلددبدت ًػددرم المظدد، ؼ ؽؼددٌرا م ض ددب فددِ 

الم يٌس أثؼبدا م ز  خ ًمزؼددحت ٙسْمب مغ ًلٌط الؾركبد اٗسدٚمْخ الؾلد  السْبسدِ فدِ ػددح ث ددادت ًممدب  اد 

ال،ْا ث خ الؾم خ الؼبلمْخ ػ َ اٗرىبة ًالرثؾ الزؼس ِ لو ثبٗسٚست فأػؾَ ال   ّزؾدس ػا ًس،ْخ اٗسدٚس 

زدالو... ًفِ خؼم ى ا الغٌت أعٌاء الدفبع ػا اٗسٚست ًرد الزيم المٌعيخ ل مس مْات انجرد أفدٚس لملبرثدخ ًاػ

الم يٌس/المظ، ؼ ملبرثخ نلدّخت ثززجغ دٙٙرو ًاسزؼمبٙرو الس جْخ ًاّٗغبثْخت ًكبد المن، ق ىٌ الدنض اللرنندِ 

ًاٙسزْؼبةت ًإ الدخ اٙلزجدب ت ًعدٚء الظدٌرح ؽدٌل ال ُ ًردد فْو ك مخ ًسؾ لإمخ الٌسؾل لمؾبًلخ ال يم 

 ؽلْلخ لًس،ْخ اٗسٚسل.

صمخ أسئ خ كضْرح رمٌر فِ ال ىا ؽٌل ى ه المٌػٌػخ الم زجسخ مدا  جْد : ىد  رؼزجدر الٌسد،ْخ رظدٌرا أً 

لْيب منيغب ل زغْْر أس مشرًػب ؽؼبرّبت أس ؽرّلخ فِ الز  ْر؟ ًى  صمخ ػٚ خ ثْا لإمخ الٌسؾل ًالٌس،ْخ ثش

ال  رُ ًالسْبسِ؟ ًمب ىِ الزداػْبد الس جْخ النبعمخ ػا ال،رػ الٌس،ِ ل٘سٚس؟ ًىد  م يدٌس الٌسد،ْخ كمدب 

 ىٌ مزداًل ًابمغ لدٍ الن ت ًإفرادت ّز،بثق ًمب  ظده الٌؽِ؟

مبىِ مؼبّْر ًسم مغمٌػخ مب أً فرّق مؼْا ث ٌنو ّزجنَ ًس،ْخ اٗسٚس؟ ًى  ىد ه الٌسد،ْخ أً الٌسدؾ 

أً كْ ِ؟ ًى  ّم ا أد نزؾدس ػا رؼدد الٌس،ْبد اٗسٚمْخ ثْا م ز ف الج داد؟ ًى  طؾْؼ مب  ْ  أد كمِ 

 الٌس،ْخ ؽ ذ مشبك  ًإا بٙد إفراد ًالمغزمؼبد؟

 رزؼدد إسئ خ ًرزشبثك ثلدر ؽغم الغمٌع ًاٙلزجب  ال ُ ّ زنف الم يٌس.

مظدد، ؼ كمددب ًرد فددِ اللددرند ثززجددغ دٙٙرددو ًمددا صددم سددنؾبًل رنددبًل المٌػددٌػخت ان،ٚ ددب مددا دراسددخ ال

ًااددزلب بروت كمددب نؼددرع لددجؼغ نراء الؼ مددبء ًالمضل ددْا ًالم  ددرّا المؼبطددرّا الدد ّا  ددبمٌا ثمراعؼددخ الم يددٌس 

 السبمد فِ ػٌء  ج ْبد ك  ًاؽد منيم المؼرفْخ ًال  س ْخ ًالسْبسْخ...

ثؼغ الؾرط لدٍ ثؼغ الجدبؽضْات فزغبػدٌا ػدا ،لدكت ثدبلزؼجْر لثؼدبداد ّضْر الزؼجْر ثبلمظ، ؼ اللرننِ 

اللددرندل. كمددب ،ىددت إلددَ ،لددك الشددْع ال،ددبىر اثددا ػباددٌرت ً ج ددو ثؼددغ  دددامَ الم سددرّا مضدد  الفم شددرُ 

ًالرا ُ.. ً،لك لمب ٌّؽِ ثو ل ظ المظ، ؼ ما مؼنَ إنسبنِت إ، ىٌ رٌاؽؤ ثْا ؽرفْا ما النب  ػ َ مددلٌل 

أد  ت لزْسْر رج ْغ المؼبنِ ًفيميب ثْنيمب. ًفِ السدْب  ن سدوت ّؾدبًل الددكزٌر ػجدد المغْدد النغدبرمؼْا أً رركْ



 

  

 

ٌّػؼ مدلٌل المظ، ؼ اللرننِت فْ كر أنو ؽْنمب نزدثر اللرند فِ اسزؼمبٙرو ال  ظْخ ًالزركْجْخت نلف فْو ػ َ 

رٍ ردل ػ ْيب فِ أط  الٌػغ ال غٌُت كضرح ما إل بظ ًالزراكْت الزِ اخزظذ ثمؼبد مؼْنخ ما ثْا مؼبد أخ

لزظجؼ مسزؼم خ فْيب ػ َ ًعو اٙؽراد فدِ مدٌارد مزؼدددح مدا اللدرند ال درّم  دد ر ضدر أً رلد  ثؾسدت اخدزٚم 

دًرىب فِ ال ،بة اللرننِت فْرعؼو إلَ ثؼدّا أسبسْا: ثؼد مؼرفِ ّزؼ دق ثبلمؼدبنِ لز دٌد  ؼدبّب ك ْدخ كجدرٍ 

.بٕصر ال ُ ّؾدصو فِ الن ٌ ًمجبدا ػبمخت ًثؼد ن سِ ّزؼ ق ث
1

 

ًرؼد إل بظ اللرننْخ ،اد أىمْخ ثبلغخت نظرا لمب رؾم و ما المؼبنِت لْسذ ثبلؼرًرح مز،بثلخ مغ مدب ًرد 

فِ المؼبعم ًاللٌامْس الؼرثْخت ً،لك مب أابر إلْو ًثْندو إسدزب، مؾمدد أثدٌ اللبسدم ؽدبط ؽمدد فدِ مؤل دو ّلدٌل: 

سْب  ال ٚس الؼرثِ لْس ىٌ ثبلؼرًرح ػبمدىب المؼرفِ فِ الجْبد اللرننِ...للالؼبمد المؼرفِ ل م ردح فِ 
2

 

مؼبلغخ النض اللرنندِ ػجدر ػدٌاثؾ اٙسدز داس اٗليدِ ل م دردحت ًىدٌ اسدز داس ممْدف ّر دَ ثدبلم ردح إلدَ 

مسزٌٍ المظ، ؼت ّزؼبرع مغ مب ًصلو الؼرة فِ لسبنيم الجٚغِ. ًّظ،دس ك لك ثمرعؼْخ المٌرًس.ل
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دراسبد ػدّدح ؽٌل ثؼغ المظ، ؾبد اللرننْخت الزِ رنبًلذ عٌانت مزؼددح ً ًاّدب م ز  دخت ثؾضدذ  صمخ

ػددا مٌاػددغ اسددزؼمبل المظدد، ؼ فددِ الددنض اللرننددِ ًالؾدددّضِ ًإدثددِ اللدددّمت ًٙ رددفال ىدد ه المؾددبًٙد فددِ 

 ثداّزيب.

 ّلٌل الشبػر:

أؽْق الؼنداإنِ كجْرٍ  إ،ا رؽ ذ فبعؼ ٌنِ ًس،ب
4

 

 بل الشْع أثٌ مؾمد ثا ثرُ رؽمو هللات ىنب ارػ م ْد  بل: لأػ م أد الٌسؾ ثبلزؾرّك اسم لمب ثْا ؽرفِ 

.الشِءت ًىٌ منو كلٌلك  جؼذ ًسؾ الؾ ت ًكسرد ًسؾ الرمؼ ًع سذ ًسؾ الدار
5

 

 ًًسؾ الشِء: طبر ثأًس،و..
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ص  – 1ط –ت نددًح الدراسدخ المظد، ؾْخ ًالؼ دٌس اٗسدٚمْخ مصطلح الشهطدة عاىحطلالش طة الطرالشاطسريالشأطسادا الحطة يالش  طةزا ل النغبرت ػجدد المغْددت -

 ًمب ثؼدىب ثزظرم. 290

2
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3
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 دبل ثؼؼديم ًسد،ب ػددٙت ً دبل ثؼؼديم خْدبرا. ل  دبل الفعدبط: فْدو  دٌٙدت كرشكاجحح ةكداام ا سلةأً ل

ًال  ظبد م ز  بد ًالمؼنَ ًاؽدت ٕد الؼدل خْر ًال ْر ػدل؛ ً ْ  فِ طد خ النجدِ طد َ هللا ػ ْدو ًسد م: إندو 

كبد ما أًسؾ  ٌمو؛ أُ خْبرىمت رظف ال بط  النست ثأنو ما أًسؾ  ٌمو...
6

عبء فِ م زبر الظدؾبػ: ً   

 ل ثبلزشدّد.لوسلنالهاجمحة)س،خ( أّؼب ثبل سر؛ أُ رٌس،يم ًإطجغ لؽ: ًسؾ اللٌس ما ثبة ًػدت ً

الزٌسْؾ أّؼب  ،غ الشِء نظ ْا ًالزٌسؾ ثْا النب  ما الٌسدبؽخت ًالٌسدؾ مدا كد  ادِء أػدلدو ًمندو 

ل؛ أُ ػدٙت ًاِء ًسؾ أّؼب ثْا الغْد ًالردُء.كرشكاجحح ةكداام ا سلة ٌلو رؼبلَ: ل
7

  

 انِ:أثٌ فرا  الؾمد  بل الشبػر

 الظدر دًد الؼبلمْا أً اللجر لنب ًنؾا أنب  ٙ رٌسؾ ثْننب

جحح طةكداامط ااّرًُ اثا عرّدر ال،جدرُ ثئسدنبده ػدا اثدا ػجدب  رػدِ هللا ػنيمدب ر سدْر  ٌلدو رؼدبلَ: ل 

ً دد كدبد للناازاد:ام ا سطالينالش بطرا لممطد ات  بل خيةزلت ًأػبم ال،جرُ ىد الل؛ أُ: عؼ نبكم أمخ  سلة

 ًس،ب فِ  ٌمو. -رسٌل هللا ط َ هللا ػ ْو ًس م

ػندمب ر،رػ الٌس،ْخت ر ْدد الؼددل ًالؾ مدخت ًاٙػزددال ًالزدٌا دت الٌسد،ْخ ثدْا اٗفدراؽ ًالز درّؾ ثدْا 

نّدبد ػدّددح منيدب  ٌلدو  الزلظْر ًالغ ٌت فيِ الؾق ثْا ثبؽ ْا ًالؼدل ثْا ظ مْات ًرسدزٌؽِ ىد ه المؼدبنِ مدا

 ل. اياهرلاصسلطرامستايمةالةتبحويا الاتتبحولالشسبلالتفسقالأداىناسبيحهرؼبلَ: ل

ًفدِ  238ً 143ًردد ك مخ ًسؾ ًمشزلبريب فِ اللرند فِ خمسخ مٌاػدْغ فدِ سدٌرح الجلدرح فدِ آّدخ 

 .28سٌرح الل م آّخ ت ًفِ 89ت ًفِ سٌرح المبمدح آّخ 05سٌرح الؼبدّبد آّخ 

 .238الجلرح  "لشوسلل"حةلظولاىحلالشصحولتا لشصالعاا: بل رؼبلَ 

 .05ّبد دل الؼبلهاجمحةالوسلنلأثسيالهاناحة،اً بل ػف ًع : ل 
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7
 ى ا المؼنَ ىٌال امغ ًالشبمغ ثْا م ز ف الزْبراد ًاٙرغبىبد اٗسٚمْخ الدّنْخ. -



 

  

 

 .89ل المبمدح مةاتلحمويااهحيأداا سطمناً بل رؼبلَ: ل 

 .28ل الل م اشدااقلاشأداشوالاتسب وياا سلددلاةلاً بل أّؼب: ل 

 .143ل الجلرح  سلة كرشكاجحح ةكداام ارؼبلَ: لً ٌلو  

 مدنْخ م ْخ ػدد السٌر الزِ ًرد فْيب دنػدد المظ، ؼ فِ اللر

 (02مدنْبد ) (02م ْبد ) (04أرثغ سٌر ) (05خمس مراد )

ب رركددف ػ ددَ المؼنددَ ال غددٌُ ًمددب أًرده مددا خددٚل رزجددغ ال زبثددبد الزددِ رنبًلددذ م يددٌس الٌسدد،ْخت نغدددى

ت 143الم سرًد ؽٌليبت ًال ٚم ال ُ أصْر كبد ؽٌل الملظٌد ثبٕمخ الٌسؾ كمب عبء فِ سدٌرح الجلدرح/ آّدخ 

ًالمٚؽددظ مددا خددٚل الؾدددّش ػددا الٌسدد،ْخ فددِ اٗسددٚست نغددد ثؼددغ رمددٌ  اٙرغددبه السدد  ِ ّؾددبًل الزأطددْ  

لشرّ خ الزِ رؾدصذ ػا ثؼغ المؼبنِ اللرّجخ ما الٌس،ْخت ًّ ىت إلدَ ل مظ، ؼ ما خٚل إؽبدّش النجٌّخ ا

أد رؾدّد الٌسؾ ّلزؼِ الؼ م ثبللٌاػد الشرػْخ ًاٙلزفاس ثبل زبة ًالسدنخ فدِ ،لدكت ًاٙرغدبه اٗخدٌانِت ًالد ُ 

الٌسد،ْخ رمض و مدرسخ ؽسا الجنبت ؽبًل رغ ّخ الم يٌس لْشم  مغبٙد ػدح فِ اٙػزلبد ًالشدرّؼخ ًاٙطد، بء. 

فِ منظٌر كٚ اٙرغبىْا الٌس،ْخ ىِ ؽبلخ ىندسْخ؛ أُ ًسؾ ؽسبثِ؛ فبلٌسؾ اٗسٚمِ ىٌ المنزظفت ًفْمب 

 ّ ِ ثؼغ رؼبرّف ى ّا اٙرغبىْا لمظ، ؼ الٌس،ْخ. 

لالٌسد،ْخ ّؼجدر ّؼرم الشْع ٌّسف اللرػبًُ فِ كزبثو لال ظبمض الؼبمخ ل٘سٚس: الٌس،ْخ ثمب ّ ِ: 

ػنيب ثبلزٌا دت ًنؼنِ ثيب الزٌاسدؾ أً الزؼدبدل ثدْا ؽدرفْا مزلدبث ْا أً مزؼدبدّا)...( مضدبل إؽدرام المزلبث دخ 

أًالمزؼددبدح: الرًؽْددخ ًالمبدّددخت ال ردّددخ ًالغمبػْددخت الٌا ؼْددخ ًالمضبلْددخت)...( كمددب ،كددر ثؼددغ مفاّددب الٌسدد،ْخ 

دلْ  ال ْرّخت رمضد  إمدبدت دلْد  اللدٌحت مركدف الٌؽددح...ت ًّ ظد   ًفٌامدىب؛ الٌس،ْخ رؼنِ الؼدلت اٙسزلبمخت

فِ مظبىرىب فِ اٙػزلبد ًالؼجبداد ًالشؼبمر ًإخٚ .
8

 

ًّ كر الشْع سد مبد ثدا فيدد الؼدٌدح ،اد المؼندَ؛ ثلٌلدو الٌسدؾ ّلظدد ثدو الزٌسدؾ ثدْا ؽدرفْا مزجبػددّا 

إننددب ٙ نم دك رؼرّ ددب د ْلددب ل ٌسد،ْخت ًّم ددا رؼرّ يددب مزندبفرّات ًالٌسددؾ ثمؼندَ الؼدددلت ال ْددبر لْسدزدر  ثلٌلددو 

ثمؼبلميبت ًىِ: الزْسْرت السدادت اللرة ما الظدٌاةت إادبػخ رًػ اٙسزجشدبر لأثشدرًالت مسدزمدا ىد ه المؼدبلم 

إياهرلالشدانااسسا شطنااهطة اما الؾدّش النجٌُ الشرّفت ػا أثِ ىرّرح ػا النجِ ط َ هللا ػ ْو ًس م  بل: ل
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 127دار المؼرفخت الجْؼبءت ص ت لشخصةئصالشحةم اشإلسالماللرػبًُت ٌّسفت  -



 

  

 

)رًاه الج دبرُ  الاغحبه،السد  لا قةزلولا الهس لا لستحي ولالةشغد عا لشس ح ا شطر امطنالشدش ط لشدانااحداإ

_ كزبة اّٗمبد( ًى ا الؾدّش ّؼزجدر ثمضبثدخ طدْبغخ ادرػْخ ل ٌسد،ْخت ًثد لك ر دٌد الٌسد،ْخ ادرع ّجؼدش ثدو 

سبمر الرس 
9

. 

المؼدبنِ الزدِ رددل ػ ْيدب أً ًنظرا لمب أفدر ه المظد، ؼ مدا سدٌْلخ دٙلْدخ؛ ؽْدش نغدد الدجؼغ ّدٌرد كد  

ثؼؼددديب؛ فبلٌسدددؾ ىدددٌ الؼددددل ًاٙػزددددال ًاللظدددد ًال ْبرًالؾسدددت ًالرفؼدددخ ًاٙسدددزلبمخ ػ دددَ الدددنيظ السدددٌُ 

ًالم بد...ّلٌل الدكزٌر ًعدُ ؽسا:ل ًػؼ لنب الرسٌل ثأد إمخ الٌسؾ رؼنِ إمخ الؼدل)...( ًلْسدذ إمدخ 

د اٙمر ّزؼ ق ثلج خ الظٚح...لالمؼزدلخ أًنسجخ لمٌػغ ال ؼجخ ًسؾ الؼبلم ٕ
10

 

ّؼزجر ى ا الم يدٌس امزددادا لمدب خ،زدو مدرسدخ اٗخدٌاد المسد مْا فدِ أدثْبريدبت ًمدب كزجدو ًندبدٍ ثدو الشدْع 

اللرػبًُ فِ مؤل بروت ث  مب نبدٍ ثدو فدِ خ،جدو ًمؾبػدرارو؛ فيدٌ ّن، دق مدا الم يدٌس الزجسدْ،ِ مدغ رٌسدْغ 

المظ، ؼ ثنظرىم منيغب ل زغْْرت ًؽرّلب ًعت س ٌكو فِ ازَ المغبٙدت فبلم يٌس اّٗدٌّلٌعِ دٙلزو لْظجؼ 

ل ٌس،ْخ ّغمغ ثْا الم يٌس الزجسدْ،ِ ًالٌعدٌدُ ثدبٙن،ٚ  مدا إًل ًاٗ درار ثبلضدبنِت ّلدٌل الددكزٌر رفْدق 

 ؽجْت:

لٌا غ ما داخ و س مْبت فبٗفراؽ لالٌس،ْخ منيظ مؼزدل ٙ ّمْ  إلَ اٗفراؽ ًالز رّؾ ًىِ منيظ ل زغْْر ا

.ىٌ رغْْر الٌا غ ما خبرعو ثبللٌح ًالز رّؾ اٙسزسٚس ل ٌا غل
11

 

الٌس،ْخ م يدٌس ًظْ دِ ًكدٌد ًظْ زدو  -ًسبس فؤاد فِ ملبلزو الٌس،ْخ رراعغ ن سيب... لمب،ا آد؟-ّؼزجر 

لنب  مدا إمدم الم ز  دخ الشديبدح ػ دَ رلدّم الشيبدح ػ َ النب  ى ه الشيبدح الزِ رزمض  ثنظره فِ الشيبدح ػ َ ا

الؾبلخ اٗسٚمْخ ػْنيبت ًل ِ ّظف الٌس،ْخ رٌطدْ ب ل مدنيظ الد ُ ك دف هللا ثدو إمدخت فيدٌ ّسدند الشديبدح إلدَ 

ًّلٌل: ًإ،ا لغأد لزٌعْدو الشدبرع ػدف  الرسٌل ل ِ رررجؾ ثبلمنيظ ٙ ثبٕمخت لًّ ٌد الرسٌل ػ ْ م ايْدا لت

 منب أنيب رررجؾ ثبلشيبدح ػ َ الندب  فدِ إؽبرىدب اديبدح الرسدٌل طد َ هللا ػ ْدو ًسد م ًع  فِ نّخ الٌس،ْخت لؼ

ػ َ إمخت رؾدّد دٙلخ الشيبدح ثئسنبدىب إلَ الرسدٌل مدغ أندو اررجدبؽ ثدبلمنيظ ٙ ثبٕمدخت ً دد خدزم ملبلدو ثلٌلدو: 
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 ( أنظر أّؼب مٌ غ اج خ ال رسبد اٗسٚمْخ2007/ 01/ 21الؼٌدحت س مبد ثا فيدت الٌس،ْخت مٌ غ اٗسٚس الٌْس اسزرعغ ثزبرّع ) -
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 62ست ص 2004ت 2لت ؽحايا الالم الشوسطؽسا سرُت ًعدُت ل -
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 .-فِ النس خ إًلَ ل مٌ غ  -لت مٌ غ: إسٚس أً ّٙا للشوسلي ا لشتغييسا تحدالامفدومالالىتدلرفْقت ؽجْتت ل -



 

  

 

ت أً إّدٌّلٌعْخ ّزؾدد مركفىدب ٙثد أد ّمض  م يٌس الٌس،ْخ رٌطْ ب عبمؼب لمززبلْخ رغدّد سرمدّخ ٕعندح ف رّخ

ًفق مب ّضْره الٌا غ )ًا غ ال اد ًًا غ آخر( ما رؾدّبد مزغددح.
12

 

ًإ،ا رأم نددب مؼنددَ الٌسدد،ْخ لدددٍ الدددكزٌرح منددَ أثددٌ ال ؼدد ت نغددد راّزيددب ل ٌسددؾ راّددخ عبمؼددخ ًاددبم خت 

بٕمددخ الٌسددؾ فددِ ًالٌسدد،ْخ ؽرّددق صبلددشت فؼددٚ ػددا أنيددب نمددٌ،ط ًؽبلددخ ًمٌ ددفت ًلْسددذ مزٌسدد،ب ؽسددبثْبت ف

 منظٌر اٗسٚس:

مددا ؽْددش كددٌد الغمبػددخ الزددِ ّؼجددر ػنيددب مؾددٌر عدد ة ًاسددزل،بةت ًمددا صددم ىددِ مظدددر ل زددٌا د  -1

 ًاٙنسغبس ثْا الغمبػبد الجشرّخ.

 لأمخ ًسؾل ما ؽْش اٙػزدال فِ المفاطت ًاعزنبة اٗفراؽ ًالز رّؾ. -2

سدق اللْمدِ اٗسدٚمِ ّدٌا د ثدْا اللدْم لًسؾل ما ؽْش مٌا ّا اللْم ًٕنظمخ الزِ رلٌس ػ ْيدبت فبلن -3

 ال ردّخ ًالغمبػْخ ًالمسؤًلْبد؟ أُ الٌاعجبد ًالؾلٌ  اٙعزمبػْخ.

أمب الم ؾٌظخ إخْرح الزِ ّم ا أد نشْر إلْيب فِ سْب  دٙٙد الٌس،ْخت فيِ خبطخ ثغغرافْخ المٌ دغ؛ 

دادا اسدزرارْغْب إ  ْمْدب ًثشدرّب مزظدٚ ؽْش إنو مدا الم  دذ ل نظدر ؽلدب أد الؾدفاس اللدبرُ اٗسدٚمِت ّمضد  امزد

ّزٌسؾ المؼمٌرح ؽزَ أد ىنب  ما أؽ ق ػ ْيب اسم لاللبرح الٌس،ْخل
13

. ثزؼجْر نخر م يٌس الٌس،ْخ اٗسدٚمِ 

لدٍ منَ أثٌ ال ؼ ت ٙ ّزؼبم  ث،رّلخ الٌسؾ الؾسبثِ إرس،ِ؛ ؽْش ّؼد ال ؼْ خ ثأنيب الٌسؾ ثْا ر،ّ زْا؛ 

مخ مز بم خ ما الممبرسبد ًالس ٌكْبد ًإف بر الزِ رز رع ػا مركفىبت ًى ا المركدف إنمب ىٌ  بمم ػ َ منظٌ

 ىٌ الزٌؽْد )ؽٌار مغ د. منَ أثٌ ال ؼ ت فِ مٌ غ إسٚس أًد ّٙا(.

ً د رنبًل أؽد الجبؽضْا إمخ ًالٌسؾ ما خدٚل صدٚس ملبرثدبد فدِ كد  ًاؽددح رز د  إمدخ الٌسدؾ مؼندَ 

مؼْنبت ف ِ الملبرثخ الشرػْخ ًالملبطدّخ لٖمدخ الٌسدؾ: ن دس أمدخ اٙػزددال ًالسدمبؽخ ًسديٌلخ المؼبم دخت ًفدِ 

ق اٙسدز ٚفِت ًىندبت م يدٌس إمدخ الملبرثخ الؾؼدبرّخ لم يدٌس إمدخ الٌسدؾ: رؼندِ ال بػ ْدخ الؾؼدبرّخ ًالؼمد

الٌسؾ غْر من ظ  ػا م يٌس الشيٌد الؾؼبرُ لْ  ض إلَ م يٌس عدبمغ ادبم ت إمدخ الٌسدؾ ر دك الغمبػدخ 

الجشرّخ المزنٌػخ ًالمزنبمْخ الزِ رؼم  ػ َ رغسْد ًرغدّد الٌػِ ثبلؾلبمق الدّنْخ ًالزبرّ ْخ ًالضلبفْخ ًالن سْخ 

خ الٌسؾ ىدِ ،لدك الزغمدغ اٗنسدبنِ المركدت المسدزٌػت ل ٚطدبد ًخجدراد الدٌػِ ًالؼمرانْخ ل٘سٚست فبٕم
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 .  www.islamonline.net ن س المٌ غ لشوسلي اتسلجعانفسدة   اشمةذلالآلي؟"ًسبس فؤاد: رمْس ًؽدح الجؾٌس ًالز،ٌّر ثشج خ إسٚس أً ّٙات ل -
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 ست1996ت ت اللدبىرح1المؼيدد الؼدبلمِ ل   در اٗسدٚمِت ؽ ل]مم الرالإلسطالم"،لمم الشالبان واتأصيلام ةه راشمفدومال منَ ػجد المنؼمت أثٌ ال ؼ ت -
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الرثبنِ ًالمشرًع الؾؼدبرُ اٗسدز ٚفِ المن دزؼ ػ دَ الفمدبد ًالم دبد ًالدٌػِ اليددم إلدَ رؾلْدق الزدٌا د 

ال بػ  فِ ال ؼ  الؾؼبرُ اٗسٚمِ خبطخت ًفِ ال ؼ  الؾؼبرُ اٗنسبنِ ػبمخ.
14

ا 

ا أثر  اٙنزلبداد لم يٌس الٌس،ْخ الزجسْ،ِ أً ثبٕؽرٍ الم يٌس إرس،ِت نغده ػند ال برت السؼٌدُ م

رركِ الؾمد؛ ؽْش ثدأ ث،رػ مغمٌػخ ما إسئ خ ؽٌل المظ، ؼ ما  جْ  ما ّؾدد الٌسؾ؟ ًثأُ مؼْبر ّ ٌد 

سْ ؼِ إلدَ رؼدبرع الٌسد،ْبد أً الزؾدّد؟ ى  أد ى ا الٌسؾ كمِ أس كْ ِ؟ ًمب ىٌ ال ْظ  ثْنيمب؟ ٕد ى ا 

مب ّم ا رسمْزو ثظراع الٌس،ْبدت ً د خ ض فِ نيبّخ ملبلزو ث ٌد م يٌس الٌس،ْخ غدبمغ ًمدجيمت ًثبلزدبلِ 

لا ر ٌد ؽٚ لمش ٚد ى ا الفمبد.
15

ثغغ النظر ػا ؽجْؼخ اٙنزلبداد المٌعيخ لمؼنَ ى ا المظد، ؼت سدٌاء  

، ٌة؛ فئننب سنغد ،اد إسدئ خ ثؼمدق رؾ ْ دِ أكضدر ػندد مدا ّزؾددس كبنذ م رؽخ فِ نلدىب أس لْسذ ثبلؼمق الم

 ما داخ  دامرح اٗسٚس. )اٙرغبه الم بنِ الٌعٌدُ ال ُ سنزؾدس ػنو ٙؽلب(.

رد كضْر ما الجبؽضْا المؼنَ المزداًل لٌس،ْخ اٙسٚس ثمؼندَ الزٌسدؾ الجراعمدبرِت الد ُ ّغؼد  ال ؼدبم  

 اٗفراؽ ًالل ْ  ما الز رّؾ. عمؼب ثْا ر،ّ زْات ىمب الل ْ  ما

ّلددٌل إسددزب، ػمددر ؽْدًسددِ: ل...فبلٌسددؾ اٗسددٚمِ لددْس ثبلؼددرًرح المنزظددفت ًالؼدددل ًالزددٌا د ٙ 

.ّزؾللبد دًمب فِ نل،خ الٌسؾ اليندسِت ًالدّا ثي ا ال،رػ ّ يم ما نلْؼو المزلبث ْا ٙ ما عٌىره الجدّ ل
16

 

ػجد الرؽمبد ؽ  ِ رؾمْ  الم يٌس ؽمٌلدخ أّدٌّلٌعْدخت  سزب،ًان،ٚ ب ما ملبرثخ اثسزمٌلٌعْخت ّرفغ اٙ

الٌس،ْخ كم يٌس  رننِت ىِ ًطف لؾبل ًلْسذ مٌ  بً ّزجندَ أً مشدرًػبً ّزأسدست ًثبلزدبلِ فٌسد،ْخ  -ثنظره-

إمخ نزْغخ فؼ  ٙ مشرًع ػم . كمب أد الٌس،ْخ ٙ رؤسس منيغبً أً ف راًت إنمدب ٌّطدف ثيدب مدا اندزيظ الدنيظ 

فْمب ّ ض إمخ ًالنب .اللرننِ 
17

إنو لٙ رٌعد أّخ ط خ ثْا اسزؼمبل )الٌس،ْخ( كم يٌس فِ الؼظر الؾدّشت  

َكَ لِكَ ًثْا ًطف إمخ فِ  ٌلو رؼبلَ ًَ َُّ ٌدَ  : ل ًَ َس،ًب لِزَُ ٌنٌُا ُايََداَء َػ ََ النَّبِ   ًَ خً  ُْْ ْم  َعَؼْ نَبُكم أُمَّ ُسٌُل َػ َد الرَّ

 [143آّخ: َاِيًْدال ]سٌرح الجلرح: 
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ا3أثرّ ت ص ت2007 ت1منشٌراد رًافد ص تللشهدو الش  ةزياشألم الشوسطالراىصسالشحوشم ثرغٌست ػجد الؼفّفت ل -
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شتأونطولالم بنْدخ رث،يدب هللا ػدف ًعد  ثبلؾؼدٌر للٌلدو رؼدبلَ:  - (2004ثنظر ؽبط ؽمدد )د –الٌس،ْخ 

ل ًالشدديبدح ػ ددَ النددب  ّ ددفس ػنيددب الؾؼددٌر؛ فمظدد، ؼ لإمددخ الٌسددؾل ّؾمدد  فددِ عٌفددو شططددل اىحططلالش ططة 

إرع ال نؼبنْددخت ًكدد لك رؾددرّم إرع فددِ الؾغددب ت  اٙطدد، بء الرأسددِ النجددٌُت ًّؾمدد  فددِ عٌفددو رلدددّس

ًنفًل ال زت السمبًّخت ًك يب دٙٙد عغرافْخ؛ ل لك عؼ يب هللا من،لخ إاؼبػْخ ل ؼبلمت ًىد ا ىدٌ م يدٌس لإمدخ 

الٌسددؾل ًٙ ػٚ ددخ لددو ثبلزٌسددؾ ثددْا الشددْئْا. ًّمْددف ؽددبط ؽمددد فددِ كزبثبرددو ًمؾبػددرارو ثددْا إمددخ الٌسددؾ 

دػٌح ل ٌسد،ْخ ال  رّدخ ًالسْبسدْخت ًلدْس اللدرند ثدأُ  :  د ار   الجؼغ م يٌس لإمخ الٌسؾلًالٌس،ْخت ّلٌل

ل لدو ػدٌاث،و المؼرفْدخت ًّؾددد لٖمدخ الٌسدؾ م بنزيدب؛ ؽْدش رمزدد م د رًعو ما ى ه الٌعٌه؛ إ، أد اللرند ل

ٌحت ًإرع الملدسدخ ؽْدش من، دق الددػ لالؾدراسل الر ؼخ الغغرافْخ ًالجشرّخ لٖمدخ الٌسدؾ مدب ثدْا إرػدْا

ؽْش امزدادىب؛ ًؽْدش ّ درط إمْدٌد ثؼدد أد رؾٌلدٌا إلدَ كزدبثْْا ثبرغدبه إرع الملدسدخ ًمدب ؽٌليدب لز دٌّا 

 إمخ الٌسؾ.

عؼ  ؽبط ؽمد دٙلخ ًاؽدح لم يٌس إمخ الٌسؾت ًىدِ الدٙلدخ الم بنْدخ الغغرافْدخ دًد أد ّؾدْؾ م يٌمدو 

ًىدِ رنددرط ػندده فدِ سدْب  مدنيظ ّزجندبه  دد ػدرع لز بطدْ و فدِ كزبثدو ثدٙٙد مزغبًرح كمب نغد ػند غْرهت 

 الؼبلمْخ اٙسٚمْخ الضبنْخ.

ًر زلِ الدكزٌرح منَ أثٌ ال ؼ  مغ ؽبط ؽمد فِ إابرريب أد الٌس،ْخ فِ اٗسٚس رشم  عغرافْخ المٌ غ؛ 

ب إ  ْمْدب ًثشدرّب مسدزلٚ ّزٌسدؾ ؽْش إنو ما الم  ذ ل نظر أد الؾفاس اللبرُ اٙسٚمِت ّمض  امزددادا اسدزرارْغْ

المؼمٌرح ؽزَ أد ىنب  ما أؽ ق ػ ْو اسم اللبرح الٌس،ْخ
18

الد ُ -. ًك لك أادبر إسدزب، أثدٌّؼرة المر ً دِ 

ػند ؽدّضو ػا الملٌمدبد الزدِ رزدألف منيدب الٌسد،ْخ الملظدٌدح كمدب  -سنزٌ ف ػند رأّو ثز ظْ  ؽٌل الٌس،ْخ

 س،ْخ الغغرافْخ ثْا الؾؼبراد الشر ْخ ًالغرثْخ.رؾددىب آّبد ال مسخت ،كر منيب الٌ

،كدر ،لدك -المٚؽظ أد أغ ت الجبؽضْا ّرث،ٌد الٌس،ْخ ًإمخ الٌسؾ ثبلؾؼدٌر ًالشديبدح ػ دَ الندب ؛ 

(: لإمدخ الٌسدؾ ىدِ ،اد الؾؼددٌر 2010ً،كدر الدددكزٌر ػجدد الظدجٌر ادبىْا)د -ؽدبط ؽمدد كمدب أادرنب نن دب

ر إمدم؛ ًلد لك رث،دذ آّدخ الٌسد،ْخ ثبلشديبدح ػ دَ الندب ؛ أُ ػ دَ سدبمر ًالمٌ غ المزمْف الميْما ػ َ سبم

إمم أً إ ٌاست ًمب ّنجغِ لما رظدٍ ل شيبدح أد ّزيْأ ٕداميدب إٙ أد ّ دٌد لدو لؽؼدٌرل فدِ الؼدبلم: ؽؼدٌر 

 فددِ النددب  لْشدديد ثددْا ّدددُ هللا ػ ددْيم ثددبلؾقت ًإٙ كددبد اددبىد  ًر ّ شددف ػددا  ًره ً ّددف ادديبدح الرسددٌلت
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لًّ دٌد الرسددٌل ػ دْ م ادديْدال
19

. اػزجددر أثدٌّؼرة المر ً ددِ الٌسد،ْخ اللرننْددخ كمددب رؾدددىب آّددبد ال مسددخ 

 لْسذ  ْمخ م   ب ثيبت ث  ىِ ؽبل ًعٌدّخ ؽبط خ رررت ػ ْيب ر  ْف المس مْا ثبلشيبدح. 

ٌسدؾ مدا ل ،ىت اٙسدزب، ػمدر ؽْدًسدِ إلدَ أد إمدخ ال جحح ةكداام ا سلةًفِ مؼرع ر سْره لّٔخ ل

الٌسبؽخ ٙ ما الٌس،ْخت ًلمب،ا أمخ الٌسبؽخ؟ لز ٌد أمخ الشيبدح؛ ىِ ًسؾ ثْا النجٌح ًالجشر رشيد ػ َ الجشر 

فِ الدنْبت ًّشيد ػ ْيب الرسدٌل فدِ آخدرح
20

. ّنؼدبم الدَ عبندت الدرثؾ ثدْا الؾؼدٌر ًالشديبدح؛ مٌاطد بد 

ِ مؼرع ًط يب لٖمدخ الل،دت إمدخ الٌسدؾ ( ف2008إمخ الٌسؾ؛ ًرلٌل فِ الظدد ،ارو منَ أثٌ ال ؼ )د

ىِ إمخ المسز   خ فِ إرع؛ أُ أنيب إمخت ًلْسذ أمخ ما إمم...فبٕمخ الٌسؾ فِ منظٌر اٗسٚست أًٙ: 

ما ؽْش كٌد الغمبػخ الزِ ّؼجر ػنيب مؾٌر عد ة ًاسدزل،بةت ًمدا صدم ىدِ مظددر ل زدٌا د ًاٙنسدغبس ثدْا 

مخ ًسؾل ما ؽْش اٙػزدال فِ المفاط ًاعزنبة اٙفراؽ ًالز رّؾ؛ صبلضب: لًسدؾل الغمبػبد الجشرّخ؛ ًصبنْبتلأ

ما ؽْش مٌا ّا اللْم ًاٙنظمخ الزِ رلٌس ػ ْيبت فبلنسق اللْمِ اٙسٚمِ ّدٌا د ثدْا اللدْم ال ردّدخ ًالغمبػْدخ 

ًالمسؤًلْبد؛ أُ الٌاعجبد ًالؾلٌ  اٙعزمبػْخ...ل
21

 

إمدخ الٌسدؾ  -ان،ٚ ب ما ملبرثخ ؽؼدبرّخ ل م يدٌس -جد الؼفّف ثرغٌسًفِ السْب  ،اروت ّجر  إسزب، ػ

ىدِ عمبػدخ ثشدرّخ مزنٌػدخ رؼمد  ػ دَ رغسددْد ًرغدّدد الدٌػِ ثبالؾلدبمق الدّنْدخ ًالزبرّ ْدخ ًالضلبفْدخ ًالن سددْخ 

جندَ ًالؼمرانْخ ل٘سٚست رغمغ لْس ثبلؼرًرح لو انزمبء ػر ِ أً إ  ْمِ أً أعنجدِ مؾدددت فيدٌ رغمدغ إنسدبنِ ر

اٗسٚس صلبفخ ًؽؼبرحت ًثبلزبلِ أطجؼ مسز   ب فِ إرعت ًثبلزبلِ لْلٌمٌا ثٌظْ خ الشيبدح ػ َ الندب ت  جد  

 -اللْبس ثي ه الٌظْ خ ّزؼْا أد ّ ٌد لي ه الغمبػخ ؽؼٌر ًمٌ غ مزمْف لْزظدٍ ل شيبدح ثؾست رؼجْر د.ادبىْا

 .-كمب أارنب نن ب

ّؼد إسزب، أثٌّؼرة المر ً ِ ما أثر  الجبؽضْا ال ّا رظدًا لم يٌس الٌسد،ْخ نلددا ًر  ْ دب؛ ً،لدك فدِ 

مؼددرع رده ػ ددَ الدددكزٌر مؾمددد ػمددبرحت ً ددد فددزؼ نلباددب ًعدددٙ ًاسددؼْا انؾددرؽ فْددو ال ضْددر مددا الميزمددْا 

لدّمخ؛ ؽْش رؼمنذ ًعيبد ثبلمٌػٌعت ً د نشرد عم خ ى ه الزؼلْجبد فِ مٌ غ اسٚس اًد ّٙا فِ نس زو ال
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 س1996ت ً بم المغرثْخت م،جؼخ فؼبلخت المؾمدّخت المغرةً ارح إ م الشفسا  الشغةئب ،ماابىْات ػجد الظجٌرت  -
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 2004 أّبر /مبٌّ 30ّنظر مٌ غ الشيبةت ملبلخ ؽٌل الٌس،ْخ لٖسزب، ػمر ؽْدًسِ اسزرعغ ما المٌ غ ثزبرّع  -

21
 ن س المرعغ السبثقت اٙمخ الل،تت د.منَ أثٌ ال ؼ . -



 

   

 

نظر ما الم يٌس ثْا مؼزرع ػ َ مؼنبه ًدٙلزو المزداًلخ ًالشبمؼخ فِ أدثْبد الظؾٌح اٗسٚمْخت ًثْا مؤًل 

الو ًمٌسغ فِ دٙٙرو.

الزٌسدؾ اللْمدِ  رزؼ ق ثبلزٌسؾ الٌعٌدُ؛ أُ ثبلزٌسدؾ الد ُ ّظدف ؽبلدخ مٌعدٌدح خجرّدبت ًٙ ّدز  م فدِ 

ال ُ ّ  ف ثزؾلْق الٌسؾ. فيٌ فْيب عمْؼب خجرُ ًًعٌدُ ًلْس إنشبمْب ً ْمْب. فبلٌس،ْخ اللرننْدخ لدّدو لْسدذ 

جحطلا ْمخ م   ب ثيبت ًإنمب ىِ ؽبلخ ًعٌدّخ ؽبط خ رررت ػ ْيب ر  ْدف المسد مْا ثبلشديبدحت ًىدِ ثمؼندَ نخدر 

 ما الجلرح. 143لي ا المؼنَ ان،ٚ ب ما رؾ ْ  آّخ ً د رٌط  إشدرالراموقعاالالختيةزاليناناي ين ا

ّلٌل المر ً ِ: لًؽزَ ن يم الملظٌد ثبلجؼد الٌعٌدُ ال جدرُ فدِ الٌسد،ْخ اللرننْدخ كمدب ؽدددريب آّدخ 

ل. فبلغؼد  إنطةاخحا طةكدامطناذكطسا انثطلا جحح طةكداشطحولةا قبةئطلاشتحطةزلولما الجلرحت سنلْس إمر ػ َ ل 143

ًلْس ث رع م  ف ثو؛ ل لكت فيٌ ّشْر إلَ الٌس،ْخ الٌعٌدّخ ٙ إلَ الٌسد،ْخ اللْمْدخ. إد ّزؼ ق ثأمر ؽبط  

رز  م ػ َ لالغؼ  ًس،بلت ًما صم فيِ ر ْد أد الٌسؾ ؽبل ًعٌدّدخ ّزظدف ثيدب المسد مٌد كبلؾدبل  143آّخ 

ت ػ ْيدب ر  ْدفت ل. ًك زبىمدب ؽبطد خ ًّزرردلش حطلاشطحولةا قبةئطلالٌعٌدّخ الزدِ ّزظدف ثيدب الجشدر فدِ مضدبل ل

ًلْسذ ىِ الم  ف ثيب: الز  ْف ثبلزؼبرم فدِ آّدخ الزدِ نلدْس ػ ْيدب ًالز  ْدف ثبلشديبدح فدِ ىد ه آّدخ لزدٌفر 

 ارؽيبت أػنِ الٌسبؽخ رمبمب كمب أد الز  ْف ثبلزؼبرم ارؽو الزؼدد الشؼجِ ًاللج ِ ًاٙخزٚم الغنسِ. 

لظٌدح فِ آّخ مؤل خ مدا الملٌمدبد الزبلْدخ الزدِ ىدِ ؽدبل الؼ خ الزِ رغؼ نب نمْ  إلَ اػزجبر الٌس،ْخ الم

الٌس،ْخ الغغرافْخ )ًسؾ ثْا الؾؼدبراد الشدر ْخ ًالغرثْدخ(  -1ًعٌدّخ ػ ْيب إمخ اٙسٚمْخ فِ المؼمٌرح: 

ًالٌسد،ْخ السد مْخ أً ًسد،ْخ المنفلدخ فدِ سد م  -3ًالٌس،ْخ الزبرّ ْخ )ثْا الؾؼدبراد اللدّمدخ ًالؾدّضدخ(  -2

الزِ رنزظ ػا رنظْم الؾْبح الغمبػْخ )فِ س م الؾرّخ ًالؼجٌدّخ غبّخ ًأداح ثْا المسزلٌّا ًالمسزؼؼ ْات الررت 

أً ثْا ال،جلبد الضبرجخ فِ اليند اللددّم مدضٚت ًانؾدٚل الدرًاثؾ ال ،رّدخ؛ أُ  جبمد  ًادؼٌة ثؼدغ ثدٚد الغدرة 

ًمدا الزٌاطد  ثدْا الؾؼدبراد فدِ المؼمدٌرح(  ًالٌس،ْخ فِ دًرح الؼبلم )ال بط  المجلِ ػ َ الزؼدد -4مضٚ( 

ًّزررت ػ َ ،لك الز  ْف ثبلشيبدح النبرغخ ػا رؾلق ر ك الشرًؽ )ايٌدا ػ َ ك  ىؤٙء ل ٌنيدب ادرؽ النسدت 

الغغرافْخ ًالزبرّ ْخ ًالس مْخ ًالدًرّخ ثْنيب(.
22
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ْات ّدرفغ الم يدٌس الزجسدْ،ِ كمب ىٌ الشأد ثبلنسجخ ل  ضْدر مدا الجدبؽض -أثب ّؼرة-ى  ات ّزجْا أد إسزب، 

إرس،ِ الشدبمغ فدِ أًسدبؽ اٗػدٚس الددّنِ؛ فيدٌ ّدرفغ اػزجبرىدب  ْمدخ م   دب ثيدبت أً ؽرّلدب صبلضدب ثدْا عم دخ 

مؾددغ طدد خ  -ثنظددره -الضنبمْددبدت أً مشددرًػب إّدددٌّلٌعْبت أً رٌطددْ ب ل مددنيظ الدد ُ ك ددف هللا ثددو إمددخت فيددِ

ٌليب. للد  ْ  ػا م يٌس الٌس،ْخ ث ٌنو م يٌمب م،بؽدب فؼ بػدب ًعٌدّخ رؼغ إمخ فِ ًسؾ ؽبل إمم ما ؽ

–ك  ًاؽد ّسز،ْغ أد ّ جسو المؼنَ ال ُ ّرّد دًد النظر الَ السْب  اللرنندِت ًمدا صدم اػزجدرد مسدألخ نسدجْخ 

مسألخ نسجْخ؛ فبلس ٌ  الٌسد،ِ فدِ ث دد مضد  المغدرة ٙ ثدد »لإد الٌس،ْخ : ثنظر الجبؽش مؼزف ال ،ْتت ثلٌلو

ّ ز ف ػندو فدِ ث دد رؾدذ اٙؽدزٚل مضد  ف سد،ْا أً الؼدرا  )...( ًى د ا رٌ ػدذ الٌسد،ْخ ثدْا اٗخٌانْدخت أد 

 ااطدمالشسسطةش الشم مداط اؽدْا أد السدْب  اللرنندِ ّلدغ خدبرط من،دق الضنبمْدبد ر دكت افِ (ًالس  ْخ الم ىجْخ)...

انؾرام ً غ فِ الدّبنبد السبثلخت ًىِ ّلب  إلْيب ك   -  شيستاتوسلي ا-)لإلسالم(اىحلااندةازسةش امحيةزا ا

رسبلخ ميْمنخ ػ َ مب سجليب ًلْسذ عبمؼخ ثْا مب سجليب.ل
23

ا 

ٙ نجبلغ إ،ا   نب إنو ٙ ٌّعد فِ الزراس الؼرثِ ًاٙسٚمِ الم زٌة اَْء ّسمَ لًس،ْخلت فيٌ مظد، ؼ 

الم يدٌس إرسد،ِ الد ُ ّؼزجدر ال ؼدْ خ ًلْد سْب  ؽدّش؛ ألظلذ ثو مؼبد ػدحت الشبمغ ًال امغ منيدب؛ ّسدزج،ا 

فأػدؾَ الغمْدغ ّزؾددس ػدا اٗسدٚس ثٌطد و -ًس،ب ثْا ر،ّ زْا؛ ًسد ت ىد ا المؼندَ ػ دَ منظٌمدخ اٗسدٚس 

منيظ ًسؾ فِ ك  اِء فِ الزظٌر ًاٙػزلبد ًالزؼجد ًالزنسك ًإخٚ  ًالسد ٌ  ًالزشدرّغ؛ ػنٌانيدب الجدبر  

ل يم ػررا ثبلغب ػ َ اٗسٚست لمب،ا؟ ٕد اٗسٚس ّؼزجر رسبلخ مؼْبرّدخ مدا للد ألؾق ى ا ا -ٙ ر رّؾ ًٙ إفراؽ

 و.عيخت ًما عيخ أخرٍ ٙ ّم ا أد ن يم اٗسٚس ما نلْؼْ

كبد ما ردداػْبد ىد ا اٙلزجدب  الم يدٌمِ؛ اػزجدبر الدجؼغ أد المندبداح ثبلٌسد،ْخ مدب ىدٌ إٙ دػدٌح ٙرجدبع 

 ددرّؾ فددِ الدددّات ًالددجؼغ اػزجددر ،لددك مددبىٌ إٙ ر رّغددخ ل٘سددٚس اليددٌٍ ًالزسددبى  ًالزرىدد  ًاٙسزسددٚس ًالز

سدزمجرت كمدب أػدؾَ كد  فظدْ ت خبطدخ المزؾددصْا  11 السْبسِ ما المدز   الزدِ ّؼْشديبت ٙسدْمب ثؼدد أؽدداس

ك  ّدػِ ًطٚ ثٌس،ْزوت ًالٌسد،ْخ  - كمب ّلبل -ثبلدّا ّدػِ أنو ًس،ِ ف را ًس ٌكب ًممبرسخ ؽزَ أطجؼ 

 ٙ رلر لو ث لك.

ى ا اٙلزجب  فِ ال ،بة لاٗسدٚمِل السْبسدِ المؼبطدر عؼد  الدجؼغ ّلدٌس ثمراعؼدخ رن، دق مدا ال يدم 

السبمد لنلده ًنلؼوت فؼٚ ػا ر  ْك نزبمغو فِ الٌا غ ًالممبرسخ؛ لزظ  إلَ م يٌس مسزمد ًمسزٌلد ما النض 
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           ػدد جسادعالش يةعال ،ْتت مؼزفت ّنظرت  -



 

   

 

باد خ ػدا ريبفدذ المؼندَ الز  ْلدِ اللرننِ. نبفْخ ممبص خ منظٌمخ اٗسٚس ثٌس،ْخ لأرس،ٌل ك ،دٌح أًلدَت صدم ك

الزٌس،ِ الجْنِت لز شف نزبمظ ى ه إثؾبس فِ نيبّدخ الم،دبم؛ كدٌد الٌسد،ْخ ىدِ فدِ عٌىرىدب مٌ دغ ًعؼد  

 إليِ ًؽبلخ ًعٌدّخت ًلْسذ مٌ  ب ًٙ مشرًػب ًٙ منيغب ل زغْْر.

لؾؼٌرت ًالؾبل أد إمدخ ًثنظرنب الٌس،ْخ ٙ مؼنَ ليب ثدًد ا زرانيب ثبلشيبدح ػ َ النب  الزِ رلزؼِ ا

 اٗسٚمْخ الٌْس ؽبػرح ثٚ ؽؼٌرت ًثبلزبلِ ٙ ّفال ارؽ الشيبدح ػ َ النب  غْر  بمم.

إد رغدّدددد ال ،دددبة اٗسدددٚمِ المؼبطدددرت ٙثدددد أد ّجددددأ مدددا رغدّدددد الم دددبىْم ًرغْْرىدددب لززغْدددر إؽ دددبس 

ًفؾدض ًرمؾدْض ىد ا ال ،دبة الد ُ  ًالزظٌراد ًالمؼبرمت ًٙ ثد ما إػبدح النظدر فدِ الراّدخ الدَ الؼدبلمت

 رؾم و إمخ ل ر  النبفغ منو ًالظبلؼ ػا غْره ممب ٙ ّظ ؼ لؼظرنب.

 فأمب الفثدت فْ ىت ع بءت ًأمب مب ّن غ النب  ّم ش فِ إرع.
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