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إليىًِف ايففُا ظفلايإلي ففيي اِقف اإلسالف ااإلياّيالففُادييّبافياايه اففياراإلي ّفيااإلياّيالففُاإلماليالفُاإليذي ف ايقؼفف ا

إلي لافُ اا فااإلك سيالف اإلي سفلاإليقفً ُايإلكذافياادلوف اإليقً ّفف اإلي لاّف  ايِ  افلاوفيإلاإلي ّفيااياِفافياي  ّفيااإلي سففلَا

يإلياّيالففُاإليب اففلاهففةااله فف اإليىًِفف ااياالففوإلواإليىًِفف اايوففًاالففوإلواإلا ففاؾاايمه فف اإلي بّقفف اإلي ففُايإل ى ىففيا

 اإلي ُا بف تايفُادراإل ا لإل فعاإليذؼفيالاإلي لاّف  ال فياإليقفل ايقفاا ج ب ي نياإلي لاّ ا عا  بقاله  ىياإليذؼياِ

االايُا ل ب ا  ًقهاإليذؼياَايُاشس اغزياهاسلَاإلال  بياَا نياكىيِ اإليقلناإلي يالعاهشل اث اغزيايسلَا

يثقييُااالتااًإلراراقا ا ذقفقاإليقفزياإلي افسلَايوفُاإلم فًااإلي فُاشفس تاههزهف اهالف قلإلااوفيراإليبج ب فيتا

له  ىياإلي ُاافاتاهبّقف  ايوفيناإلسالف ااإلياّيالفُااراي ف اه فٍاوفيراإلمه ف اشفاكهاشفانا ّفياإلتااييػ  ىيال يا

لخلٌاالتالناإلم لاِ   قااىًِ اويراإليبج ب يتاإلي ُاِجباإليذ يظاه ّىيادهإلءاإلْخلاإليقل اإلييَالطاخاغيهِبايا

يايي اِس ِ ااقزير اا ااإلحاِ ّاا شسّ اويراإليبج ب يتاه ٍا فييهايوًا ياِ نُاي ػ هاه ٍا ايااِشس اإلكقطيها

 اي فةاونفياالتاوفيراإلي ّفياإلتالناله  ىفياوفُا فعاإليذاإلثف ا  عا لإلثىياإلي بّقايإليبب ا الَاوًِ ىياإليبب الايإليفيا 

اجتاإليبج ب يتاإلي لاّ ايُادؽياوي.إليقلاّ اإلي ُار 

إلياّيالفُايوفًا ّفيااله في ُ اقااِظ خاويإلاإليباخ اإلي ياِخُاي اّيناإلي لوّا اإليجّنّ اي ّيااإليىًِ ايإلسال اا

 يءااراي  اه ٍاله  اي ًرِ ااييب نٍاإليجبيهُ اث ادكهاي اِشىااطف ًررادهايفُاظف اله فيتا  سفلالايهبّقف ا

 بففلااىففياوففيراإليبج ب ففيت ا بف ففتاإلمه فف اإلمييففٍايففُاي ففًرااخففلاغلاففُا افف  بلاِبياالففهاهايإلكففهاإلياّيالففُا

 اف  بلإل هاإليافياق  اخ فقاكخاافيايريهااه فٍاشفيو  ه ايلهفيرايإلي اسلَايإليفقييُاه ٍاإلييإلت اث ادكهاا االنا فل ا

وّس  اإليبج بفعايإلياييف ا فةاخف والكبفًلتاريي فهاإلهالف  بياِ  اوفيراإلينخفباإلالف بلتايفُاافلإل تاإلي ذفاِ اإلي فُا

يػففعالالاففىياإليبافف  بل اغّففلالناوففيإلاإلي ذففاِ اإليبًهففًرايفف اِففنجخايّبففيااشففلااففه اي ففللالخففلٌايق ففتاوففيرا

ِب اإلي اسلِ  ايايي ييُاويكتاإلي لط اإلييواّف اي ّفيااإليىًِف الناِ ّفااؽفلحاالفوإلواإليىًِف اإليبج ب يتايلِا اي ىز

ياإلس يا اهةاله  هاإليً ًرِ اايي باكااىًِ هاإلياِنّ اايه اياراالاّ اإلينجيل اي ةاث االاّ اإلهال قًإلءا ايه ايارالِؼا

اإلي ذاِ اك اه.ي ًإل ى اإلْخل ايسيناإلسال ااإلياّيالُااراي  اه ٍاإلي ذاِ  اث اه ٍا  فلا

 ل اؾاالّياليتاإليىًِ 
1
 ايإليجًولإلكّف ا  نفُاي فًرا فًولايإلدفاا ب فااي بج بفع ايِ اف اوفيإلابالجىهرانٍتا

الكاي ناج  ايوًالالفي اي فًرالَا ج بفع اي قفًااالّيالفيتاإليىًِف ابيإليجًولااسًكهاهه يكُايها ياِخُاي  

 ايايي فييُا ن فُاهنفهاإلي  فارالياإلهخف   الياه ٍاإليذ يظاه ٍا يا لٌالكهاإليجًولاإلييَاِجبالهاِ قّلالياِ افاو

اتاإليىًِ اي ًرا ًولالالطًاَا ب ا.إلي قّل ايايي ييُا  خّ ا ّياإل

                                                           
اا.اذ اإلياّااشلِ ا ذُّاإلياِةا)إلسال  ًّنايايّيتاإلي قّّلايُاإليايي (  ذقاابلإل عا

1
  Mary Bernstien, Identity Politics, Annual Review of Sociology, vol. 31 (2005)ا



 

  

 

ي ةاونياِظفاخاإلينظفي اإلياّيالفُالياإلي ب ّف اإلياّيالفّ ا ذًاوفياإليذ فيظاه فٍاوفيإلاإليجفًولادهإلءا فيا فلإلرا

إلايففهاالففًإلءا ففةاإليففاإلخ اليا ففةاإليخففيات اي فّففلا ّففياإلتاإليىًِفف الالفف    اهبّقفف  اي جّففباهنىففياد يافف اااففّط ا ىاِففاا

ياليل  اي ؼ ىيايُارإلئللاإليبا بيتايإليب طّيتاإلي  ياِخّ اغّلاإليقيا  اي نقيش ايييقً ّ اإلي فل ا فلٌالناوفيرا

إليبج ب يتاهلاّ ايلناهليا ىياخييظ  ايإلسال ااإلياّيالُاِلٌالناويراإليبج ب يتا ا ب ايداب ايوفيراوفُا

ويراإلس يايتا ا اهُا فةاياإلئىفياالّيالفيتاسهفيرلا شفسّ اإليبج بفعاا اغّلالني ى اكظلاو اإلي ّياإلتاإليىًِي ّ 

يإليايي ايإلسكايناه ٍا يا لإلراشفيو  اإليالطف اليالكبفًلتاِجفبا نزِ فهاه فٍالاعاإليًإلقفع ادلادناوفيراإلي ّفياإلتا

يىًِف ا لٌالناإليبج ب يتالا اا يا سًناهةاوفيإلاإلمكبفًلتاإلمالفطًاَ ايوفيإلاوفًاالفاباله  ىفيالياإله  يىفي ايإل

اوُاإلس يا اهةاله  اإليبج ب يت.

 

وا جفلراد ياف اهفةاإلمه ف اإليذؼفياِ اإلي فُا  فيكُا نىفياإليبج ب فيتاإلي لاّف اإلويناإلسالف ااإلياّيالفُايهه

إلس يا اإليايل  الياإلينيقظ اهةالال   اإلمه  .ايقااِسًنا ةااإلسال  ّ  اغّلالكهاي اِسةاإلس يا اإليًدّال اا اوً

إليبنيالبايط اإلي سلاإلي لاُاإليذاِ اااكهايسلاله   الَالكهاقفاا ف ادك ي فها ذفتايؽفالاله ف اهبّقف ا بف فتايفُا

إلي لإل عاإليذؼياَال يااإلْخلاإليقلاُ.ايِبسننيا قاّ ا لإلد ا طًااالوإلواإليىًِف ايفُاإلي سفلاإلي لافُايإليبظفلَا

ا لإلد اكلٌايّىيالناويإلاإلياوإلواوينا لإلرياياياوإلوااخلا    قاايينىؼ اي ذقّقىياه ٍاويإلاإلينذً:اديٍاهال

:اإلي ُااالايّىياإلي سلاإلسال  ُايُاإلي  ل اه ٍاإليذاإلث اإليقلاّ اقاّ ا ن ظ اإليقلناإلي يالعاالمرحلت األولى

ً ّف الياإليبظفييخاإلي ي ف اإلي فُاهشل ايلالهاله  ىيااييهف اإليطىطفييَاايقفااالفّطلتاه ّفهايسفللاإليبنفييعاإلي ب

الٌايّىيااللاإلينىًع ايويكفتارهً فهاػفليالاهاذاوفيراإلي سفللايفاٌاإلي ي ف ايفُاإليبج ب فيتاإلسالف  ّ  اي فيا

الٌاإليطىطففييَالناونففي ا شففس  ايففُاإلسالفف ا
2
ليايففُادالفف ااوففيراإليبج ب ففيتايايي ففييُايفف ا سففةايسففللاإليىًِفف اا

إلايالالف اايفُادقنفيذاا طليد  اي ف اإليطىطييَاويناخّلاإلياِةاإلي ًكاُ طيدبالقًااإليبافييكايإليفيَاالٌارياا

إلي ي  اإليب اِن اااناإلياِةاِقلايِشجعاه ٍادقي  اإليبوالايتاإليجاِال ايي اِطلحاويإلاإله جفيراإلينىؼفًَالَالالف   ا

دًواوًِ اإليبج بع اا ايقا تالنا ؼعاليسياويايفُاخا ف اإليانفيءاإلياّيالفُاإليبً فًرااكفيإل اإلياييف اإليخاًِِف ايفُا

إل ايي ا سةاإلمه  اإلي ُاِجااوياإلْخلايُاويراإلْيك ا ظلا لياريي اإليايِيتايُا ًكسادّ اويناخّلاإلياِةايهِلا

اقاا ا ًاتاا ا.

                                                           
ا23ا(اص34 اإليان ا406 اإلي ارا2012 ا)رِابالامجلت المستقبل العربًاػًإلناإلياّا اإلياِةايإليايي ايُاه ةاإليفًاإلت:اإليبنظًااإلينىؼًَاي طيياه اا2



 

  

 

:ايقففففاااففففالتايففففُاإلي قففففًراإليف ثفففف اإلمخّففففللا ففففةاإليقففففلناإلي يالففففعاهشففففل ادّفففف اري ففففتاالمرحلةةةةت الةانٍةةةةت

إليذاإلثففف اإليقلاّففف اه فففٍاقفففاا ىياه فففٍاإليقفففزي ايالٌا  سفففلياإليبج ب فففيتاإلسالففف  ّ الناإلم فففلالا فففاا فففةايسفففللا

 ا1882إليىزِبفففف اإلي اففففسلِ اإلي ففففُا اففففا ىياوزِبفففف اثففففًالاهلإلاففففُايإلالفففف  بياا ظففففلاي ففففةاقا ىففففيا ففففًكسا

ِقفففًوالييّ ّّفففهاايإلاايفففُاإليقفففلناإلي يالفففعاهشفففل اشففف لاإلي فففيي اإلسالففف  ُااقاإلينىفففًع يفففيم لاِ   فففقاا ذقّففف

يي بففللاإلمييففٍ اااكففهالطففاخاانًِاففيايففُا ًػففعاإليففاييذاهففةاإليففن سايففُا ًإل ىفف الياياففياإلي قنّفف ايإليقيهِفف .ايفف ا

ِافففف طعاإلسالفففف اا جياىفففف اإلهالفففف  بيااإلمياياففففُالاوفففف اوففففًاإلي ففففاخلالالااإلهكذففففلإل ايإليؼفففف ي الالااإلي قففففي ا

ىفففُالاظىفففلاخففف واوفففيإلاإليقفففلناكبطفففينا فففةاإليبقيي ففف :الدفففاوبياي دفففُارِنفففُ ايإليففففيكُادؼفففلَاي فففاِنُاإلسي

يقفففً ُ.ايّبفففيا بف فففتاإلمييفففٍايفففُاإليففففًاإلتاإلي فففُاقيروفففياإليزهبفففيءاإليفففاِنًّنايقفففيرلاإلي ظفففاّيت ا بف فففتاإليفيكّففف ا

ااُا ةايًق.يُاإله جيراكذًاانيءاإليايواإليذاِف اه ٍاإلينبؾاإليقلاُ ايإليااءاا ب ّ ا ذاِ اال طًَاِا 

ي ففةاثفف ا ا ففًااالففوإلواإلينىؼفف اإليففيَايفف اِ ففًوالطففذياهاه ففٍاإلياييفف ايإليافف ط  اافف اه ففٍا قّّففلاإليبج بففعا

يإلسكاففين اي ففةاونففياظىففلتاإليافف  ّ اإليبافف نّللاإلي ففُا بف ففتايففُا ّففياايسففلَاإل  ىففاايففُا بذففّضا ففاخلاإلي ففيي ا

 بفف اااف ثف ا فةاإليبظفن ّةايفُا ّفاإلناإليشفلذاإلسال  ُاػبةاإلسال ا:ادكها ّيااإليا  ّ الياإلي فًرلاديفٍاإلياف  ا 

ا(.ا1935-1865( اياشفّاااػفيا)1905-1849ا( اي ذبااهافارا)1898-1838يو ؛ا بيواإلياِةاإلميقيكُا)

يايغاويإلاإلي ّيااشاكهاشاناو اإلسط دّّةاإليا  ّّةاإلي يرلايإلي ل ايإليسلإل يت ايلوبالا فاا فةاوفيإلااليؼفها

  اّلإلتاإلي ُا  اعاافاينا بذفّضايوييف اإلسػفيييتايلهبفيواإليقّفي  اي فلٌا ياؽلدهاد ٍا ق ّااإلي  بيء؛الَاإلي

ويراإليا  ّ الناإلسط حايّسا انُاإليذاإلث اا اإلي ًرلاديٍاإليان اإليناًِ اإلي ُا  فّخادهبفيواإلي سفلايفُاوفيراإليذاإلثف .ا

يايالفن  اي ايعاإليا  ّ ا نطقاإلسط حاديٍادايرراإليقظًٌ ايىفُا طييفبااذفقاإله  ىفيرايفُا  افّلاإليفنضاقلاكاف

يِ الااػًإلناإلياّااهةاويإلاإليب نفٍا  ذفاثاياهفةاإلس فيااهافارااقًيفهااريناإله ايااإليشليديتايإلي  يالّلاإلياياق  

ايقااهب اه ٍادط حا نيوتاإلمهول.اوبيايالاإليقلاناإليسلِ اليااالااييكام لِةاإلثنفّة:اإلي االفّساي سفللاإليافنةا

ئىي ايإلم فلاإليففيكُاػفل ايسفللاإلي ق ّفاايإليسشف اهفةاقفّ ايُاكىًعاإلم  ايإلكذطيؽىيايظىًااإليباكّيتايإلخ  ي

إلسال ااإلمطّ  اي ةاػبةا  كاإليسشً اإليقًوااييايي اإليباكّ ايإليذس اإليباكُايُاإلسال ا ايييشاناإلياّيالفُايفُا

اإلسال ااوًاشانا اكُاقيئ اه ٍاإلي اوايإليذلِ .

لالسا ذبااهااراي سلاإلينىؼ اإليب ظييخا عاإليىًِ ا ةاخ واا ذييي اإلي ًيّقااّةاقؼفّ اإليىًِف ايقؼفّ ا

إلينىؼفف اهاففلاإليففايعاا  اففّلإلتاهظففلِ ايالالفف ا اييففُاإليًقففتاك اففها ذيييفف اإلهالفف  يرلا ففةا جففيا اإلينىؼفف ا

يقطيهفيتاإليبذييظف ايخيطف اإلمياياّ  اغّلالناويراإليبذييي اي اِس بايىياإلينجيح ايكظلاديّىفياالِاف ا فةاقاف اإل

إلمهول.ايِبسننياإليقفًوالناهافارالالفساي  ّفيااإلي سفلَاياابفياإلياّيالفُاإليفيَاهافلاهفةاالفوإلواإلينىؼف ايفُاإلي سفلا

إلياّيالُاإليبظلَا عاااإلِ اإليقلناإلي شلِةاياابيا ف ها  بّفيراإلي ّالإليفُايط فُاإليافّا ايفُاإليًقفتاإليفيَاوفينايّفها



 

  

 

 نهادكبياِسفًنا فةاخف واإليلإلاطف اإلسالف  ّ الياإليجي  ف اإلسالف  ّ اا ّياااخلاِلٌالناله  اإلهال  بياايإلي ذلا

إلي ُاهالتاهنىياإليايي اإلي فبيكّ ايُاهىاوياإليذبّاَ ايوًا ياوفيناِبف فهاإليفزهّ ا ظفط ٍاوي ف  اغّفلالناوفيإلا

إلايظفييخاإلي ّفيااإلميواد فٍاإليبلد ف اإليفييفف  ايوفُاإليبلد ف اإلي فُاظىفلايّىفيا ّفيااإلسالف  ااإلي ّيااقااشفىااػفبًاا

اإلياّيالُاايه اياراإلي بفّ اإلمالهاي ّيااإليىًِ .ا

إلايالال ااإلياّيالُا عاإليشّخااشّاااػيا إلمقفل ايال فيااهافارااإلي  بّياالتاداويطيتا اّّساإليىًِ ا بىّاا

يطيدباإليبنيااإلي ُاو بايّىيا قيهتاهةاإليخ ي ايإلس ي  اإلي ظبٍاقيوايّىيادناإليخ ي اإلسالف  ّ اويكفتارييف ا

إلاه ٍاقّيااإليذسً  اإلي لوّ اا ظ اإليخ يف اهفةاإلياف طن اثف اديقفيءاإلمخّفللا)رِنّ  ايلي ( اي فعادقفاإلاا1922كاارا

 ا1924 ظط ٍاوبيواه ٍاديقيءاإليخ ي ايشليههايُا ن ّفياالكفي تاسقي ف ارييف اه بيكّف اه فٍاإليفنبؾاإليقلافُا

هاليالنا والاف االّيالفّ ارِنّف االيراش ًااياٌاإلمياليؽاإليبذييظ اااناإليبااي ايّاتا ااي ارِفةاِجفلَاإلينّف ا نف

 ذطبت اا اوًاإليش ًاااييخً اه ٍاوًِ اإليبج ب يتايإليايواا فيءاإليفلراه فٍاوفيإلاإليخفً اا سفًِةا ب ّفيتا

   تاوفايىياإليذ فيظاه فٍاوًِف اوفيإلاإليبج  فيتاي  زِزوفي ايلالهوفياإلسخفًإلناإلياف بًناإليبظفلِ اإلي فُالالافىيا

ااإلِف اإلسالف ااإلياّيالفُالياإلسالف  ًِ  اي قفًااه فٍاهفالاا اشفناياافييكا1928داةاإليانيا  بّفيااشفّاااػفياهفياا

اإلي لإلػيتاكظلِ :ا

ِلٌاايإلالكهاِبسةايى اإلسال  ًِ ااًػًحاايه اياويادلو اإل  بيهّ االّيالّ ا قفًااه فٍاأدلجت الدٌن:  -

لدىفياإلسال اااًط هالِاًِيً ّياالّيالّ اابقاإلاا ياوًارِة.ايإليالويناه ٍاليكا  كاإليبًإل ى اإليبًإلهكف اإلي فُاِط

إلسال  ًًِنااّةايسلو ا ةا ى اياّةاإلمِاًِيً ّيتاإليسالٌ اييّساإلمرِيناإلمخلٌ ايُاإليقلناإلي شلِةا فف ا

 إليبياواّ ايإلي يشّ ايإليللالبييّ .

 ذ ًَاإلمِاًِيً ّ ااطاّ  ىياه ٍاد ياف اه فٍاوييف ا افيوهتايله فيتاإليبج بفع ايىفُاشمىلٍت الدٌن:  -

طًاَا  خّفف  اييففُاإليذييفف اإلسالفف  ًِ اإلالفف  اتاإلمريجفف اإلي اوّففااه ففٍالنا  ففاااّ ً ًاّففيالياهففًرلاديففٍاهىففاالالفف

إلسال ااِذ ًَاويي اإلس يايتاه ٍاويي اإلمال   اإليبطليدف  ايايي فييُاؽلدفهاايه افياراافاِ ااهفةاوييف اإلينبفيلتا

 اي فةاإليبا ًارلاييُاويإلاإلياّيقاإلي ياِخُايإليذؼياَ ايؽلحاإليذاإلثف اإليقلاّف اايه اياوفياإلمكبفًلتاإليبىفّبة

ونياإلا  عاإليش يااإلمشىلاإليبناً اي اااإليلإلهقاإليانىًاَااإلسال اارِةايريي اايوفًاكظفياا في عاِ نفييواوييف ا

ِجبالناِسًناإليبج بعاإلك سي ايىيرااي ًراإليذّيل ايِ ذاثاإلسال  ًًِناهةاويإلاإليب ىًااايه ايارادقّق اهقاِ 

فيايفُاإليفيإلتاإلسيىّف  اييكفهايفُاإليبج بفعاإلياشفلَاإليذقّق اإليبل اط اا قّالاإلي ًدّااايدلإلاويناإلي ًدّاا الاليالا ٍا   طف

اِسففًناإلينظففي اإلياّيالففُا افف ق ااهففةاإلينظففيااإلسيىففُ ايدلالإل ا اففًرا ِذ ففيتاديففٍاانففيءاي ذقّففق.ايه ّففهاِجففبالهب

 ديوبّ اهللااإليبط ق اي ؼاؾا ب  اي ًراإليذّيلايُادّيلاإلي لرايإليبج بع.



 

  

 

 ةاخ وا ىيهاإلياييف  ايايي فييُاها  ذقفقادالف  ّ اإليبج بفعاويراإلمال ب اِجبالنا   ااأسلمت المجتمع: -

فيايبنظبف اإلياييف اإليذاإلثّف اإلي فُايلػفىيا دها ةاخ واريي ادال  ّ  ايِ نفُاوفيإلالناإلسالف ااإلياّيالفُاوفيناايؼا

إلهالفف  بيااإليقلاففُايإلالفف بلتاانّ ىففيايففُاثففً ايؽنففُ ايِظففاخاإلياففوإلواإليلئّاففُاوففًاالففوإلواوّ ّفف ااانففيءارييفف ا

   ايُالاليالىياهةاإليايي اإليذاإلثّ  اونياِ جهاإلي سلاإلسال  ًَاديٍاإليذاِ اهةااإليذس ااييشفلِ  اادال  ّ اا خ

ايه اياالنااي اإليايي اإليذاإلثّ ا  ب ا ةاخ واإليقيكًناإليًػ ُاِظاخاإليذ اإلمالى ايخ فقاإلياييف اإلسالف  ّ اوفًا

ظفلَاي اييف اإلسالف  ّ ا  فياقاي اييف اإلال ااإلواإليقيكًناإليًػ ُااييشفلِ   ال فياإليذف اإلْخفلايىفًاانفيءالكبفًلتاك

إليذاإلثّف  ايوفًاإلم فلاإليفيَاخف ا نفهاإلي سفلاإلسالفف  ًَاإليبظفلَايّبفياهفاإلا اشفّلاالفّااقطفباإلياييف اإلسالفف  ّ ا

 إليب ياق اي جيو ّ اإليطيغً ّ اوبياِظ اإليذاإلث اإليا طًِ اإلي  بيكّ .

ويراإليذيي اإلي ُاِ الاهنىياإلسال ااإلياّيالُا بف اقطّ  ااي جيويتاهفال:ااقطّ ف ا فعاإلسطف حاإلسالف  ُا

إلييَاهب ا نياليإلخلاإليقلناإلي يالعاهشلاه ٍاإليجبعااّةاإليذ يظاه ٍاإليىًِف ايإلالف ّ ي ا س افايتاإليذاإلثف  اوبفيا

ّف اإلي ق ّاِف ايجىف االف ًوىياإلي ق ّفاَايفُالاريني ايليكا ةاخ وا اطّ ارِنُاي ذاإلث  ايقطّ  ا فعاإليبوالاف اإلياِن

إلي سّ ا عاإلينظ اإليقيئب ا ىبيا اكٍاإلي زإل ىياإلمخ قفُايإلكؼفايؽىياإليفاِنُ ايقطّ ف ا فعاوف ايإليفااغلافُ ايهفااا

ي ياوًاالّيالُ ايييقل ااس ا يايّهاهاي ايوني ا ًإلؽوااّةا ؼبًكهاإليفقييُايإلي  بُاا ثقييُإلي بّّزااّةا ياوًا

وهاإلياّيالُا فةا ىف الخفلٌ ا  ؼفييلا بّ ىفياسكجفيحا ىبف اإليقفزياإليشفي  اإليفيَاِقفزيايإلياِنُا ةا ى ايال ً

إلين ً ايإلي قًوا ف بياِقزياإليش ً  اييينزإلذا عاإليقل اوًاإلال بلإلاِ ايظلإلذارإلاالوففلا فةاليف اي   فُاهفياا

اه ففٍاػفف  ُاإليب ًالففؾا ففةاإليشففلقاإلمركففٍاد ففٍاإلمكففايس ايقطّ فف ا ففعا شففليذاإلياييفف اإليًؽنّفف الإلتاإليذففاير

 ايلخفيتا اذف اهفةا1924إليجقلإليّ اإليخيط اإلي ُاقي تايُا ظلاياف راإليشفيااهقفباديقفيءاإليخ يف ايفُاإلي فياا

إلاديفٍاقّي ىفيا ياي ا ناا  شليهّ ىيايُاإليبظيرااإليقً ّ ايإلي  بيكّ اإليقلاّ الَاريي  ايي اِ ااإلمط اإلياِنُا ل  ا

نااديٍا ل  ّيتا ةاخياتاإلينضاإلياِنُ ايي اي شليهّ ىيايغيِ ىيايؽاّ  ا بياال ىياي ا ط  اا اوُاوّيناِا 

 اِ اا ةا ىي ىياادلإلال اإلياِةااوبياكضاه ّهاإليبييارَاا اوُا ةاإلياكّيايالّيال اإلياكّيايقؾ.

إلاونظّفففلراإليبفففًريرَايفففُاإليىنفففاا والفففساا بيهفففتادَادالففف ااالياوافففّاا إلاليا نظفففلا يففف اِسفففةاإليانفففيا  سفففلا

يطففلإلهاإلميو اييفف ا ففااايففُاخ ففاراوفف اوففيراإلمالففساإلينظلِفف اقطففبالياإليخبّنففُ اافف اوففيناا فف ادلوفف ا ففةاإل

يالالفف ااإلياّيالففُ اافف ادنادييفف اإليجبيهفف اإلي ففُالالاففىياي ففياإلكشففطلاهنىففيا ففةا بيهففيتايدلوففيتايففُاإلي ففيي ا

إلسالففف  ُا طفففلحايفففُاخطياىفففياوفففيراإليب فففيكُاإليبجفففلرل ايِبسفففةاإليقفففًوادناوفففيراإليب فففيكُاكي جففف اهفففةا  يهففف ا

اث اإليقلاّ .ويراإليجبيهيتا عاإلياّيال ايإليذاإل



 

  

 

يه ّففهايقففاا  فف اإلسالفف ااإلياّيالففُاالكي جففهاه ففٍالالففي اإلالفف  يرلاإليىًِفف اإلسالفف  ّ اي بج بففع ايإلالفف ىاإل ا

إليايي اإليا ط ا ةال  ا ذقّقىي اياييلغ ا ةاااءا بيهف اإلسخفًإلناوجبيهف ا اف ىا اإلي بف اإله  بفيهُادهالكىفيا

بُاشبًيُاداِاَ ايوُا ا اطةايُا سًِنىيااللهينا يا اّاتايإل جىتاي كق قاي ظاخاؽيئ  الإلتاا اا نظّ

وًِ اإليبج بعاإلييَا ا ىايه.ايويإلا يايػعاإلي ان اإلمييٍايبياكلطارا ةاديف  الِفاًِيً ُ ايييذلوف ايف ا نظفلا

مِاًِيً ّ ىي ايكبيا ااوياإلي نظّبُاقا الناِنبًاهق ىياإلي سلَ ايري ىيا اّاىياكذًاإلي نيهواإلي   ُاهةا ايرئىيا

يلإلرِسييُااييش ياإلت ايكجذفتاوفيإلاإلهالف لإل ّجّ ايفُاؽفلحاقؼفّ اإليىًِف  ايِ افلاإلهروفيااوفيإلا قيا اإلي باكاإل

إلي ّيااإليىًِي ُايش اإلمكبًلتاإلييَاقا  هاإليايي اإليبظلِ اإلي ّالإليّ ايُاظ اإلهد  و ايبعا  يق اإلمه فيتايهفااا

ه ّىفيالق ّف ا فةا ّفياإلتااإلرِسييّف اإلهال قلإلااإلياّيالُايإلال ا يرالغ اّ اإليش با ةاإليذّفيلاإلياّيالفّ اإلي فُا افّطلا

هالتاهةاكبًاال ًإلهِ ا اِنّ اخياتا والايتاإلينظياايلدزإلاه اي ةاونياويكتاإليش اّ اإلي لِؼ اإلي ُاديهويا

إلسخًإلناإليبا بًنايدلو ا ظلاإلي  فيل اي فةاونفياِافاياإليف  هااإليًإلػفخاافّةايشف ا ّفيااإلينىؼف ايطف ًرا ّفياا

اإليىًِ ايُاإلياّيال اإليبظلِ .

 

االتاإليبلد  اإليلإلا  ااييظاإلاااّةاإلسال ااإلياّيالُايريي اإلهالف ق واإلينيطفلِ ايفُاإليخبافّنّيت اهافلتا

إليايي اإلينيطفلِ اهفةا شفليذاكىؼفًَاالف طًَايرخ فتايفُا نفييسا فعا بيهف اإلسخفًإلناإليباف بّةادهالناوفيإلا

 ايف ا1949رتااذّفيلا والافىياإليظلإلذاإلميوايُادّيلاإليجبيه اا اا  لو ىياإليظقّللا عاإلينظيااإليب سُاإلي ُالي

ِسةاه ٍالالي الِاًِيً ُ اييي  للاإلي ُاإلخ بلايّىياويإلاإليظلإلذاي اِسةا شفليذاإلياف ط اقفااكؼفتاا فا اييسفةا

ويناااإلِ اويإلاإليبشليذاوًادهإلد ا ّيااإلسال ااإلياّيالُا ةاإليذّيلاإلي ي  ايإلك زإلذاإليبشليهّ اإلياِنّ ا نه اِقًوا

ففياهنّ اففياه ففٍاإلد سففيااإليايدفف اداففياا بففيا:اايقففاتااففالتاإل يناففخ اإلي  بيكّفف ايففُاهىففاا بففيواهاففااإلينيطففلاكزإلها

إليبشليهّ اإلياِنّ ايُاطفلإلهها فعا بيهف اإلسخفًإلناإليباف بّة اييفّسااشفاناإليفاِةاك افه؛اي ف اِسفةايفاٌاكيطفلا

إليفاِةاليادا فيرراوفي  ااهفةاإليبجفيوااإلال  ظفيوإلي اإلءالياإليليغاإليباائُاي اِة اي ةاث اي اِوالسا شليههاه فٍا

فياه فٍا قفاِ اإل  ىفيرارِنفُاِفاه اإل فيااييقا ي يا اا اوينايإلهّافياموبّف اإليفاِةايفُا شفليههاإلي ذفاِفُايلظىفلادلطا

 ً ىي هاإلياإلخ ّ ايإليخيا ّ  االّيالّباياإل جهاإليبشليذاإليقً ُاإلينيطلَاديٍادهإلد اإلسخًإلنايُاك ساإليًقفتاإليفيَا

بةا شففليهه؛ايونففي اا ففًهادالفف  ّ اكجففخايّففها ففةاإلالفف ّ ي اقطيهففيتا ففةاإلسالفف  ّّةاير جىففياي ًظّ ىففياػفف

يدخًإلكّ اواّللا ًيتا  ءاإلي لإلغاإلييَا لوهاإلسخًإلن اا ايلوفلا ةاويإلايُاشياوتايُاانيءا ياِبسةالناكابّها

إليلوِ اإلياِنّف اي بشفليذاإلينيطلَ...ِؼفي اديفٍاوفيإلاإلسطف ديتاإلي فُاإله بفاوياكيطفلايفُاإلميقفي ايإلمهوفلا

الفبّ ا ذفتاالف ط اإلياييف  ااف ايإلالف خا تايفُاإليظفلإلذا فعاإلسخفًإلن.اإليشلِ ايرإلااإلي  ًٌ؛ايقاتا والايتاا



 

  

 

ايخ ظياا يءاإلال ذؼيااإلسال اايُاهىااهاااإلينيطفلايفُاالفّيقارهف ايشفلهن ا شفليذا ذفاِفُا فياَاِبفسا

اانّ اإليبج بعارينالناًِإل هاالوإلواإلياِةا ايشللا.

إلينيطفلِ ايف ا نفاةاه فٍالالفي اه ٍاإليلغ ا ةاإلي نًإلناإليقً ُاإلي لياُاي بشفليذاإلينيطفلَادهالناإلياييف ا

وًِي ُاإلال ا يرَ ايقااويناويإلاإلي ً هاإليقً ُاك يتاإليؼليالاإلهال لإل ّجّ ايإليالإل بي ّ اه ٍاإلينذًاإلييَاِيوبا

ديّهاشلِ اًِكسايُا ذ ّ هايألِاِ ً ّ اإلينيطلِ 
3

 ايِبسةالناك  الالناإلينيطلِ ااغ اقشل ىياإليىًِي ّ اإل  اإلرا

يففٍاإلسكجففيهاإله  بففيهُاا انّففهاإلالفف سبيواانففيءاإلياييفف اإليذاإلثّفف اه ففٍالالففساإلشفف لإلوّ اي ّففيااإلينىؼفف اإليففيَاإلكذففيهاد

ه بيكّ الياشاهاه بيكّ اشبًيّ اديييتالنا ا ًهباإلي ً ىيتاإليًؽنّ اإلياياق اه ّىيايُا شفليهىياإلينىؼفًَ ا

يُاليكاإليًقت ااي اِلاايييولالنايسللاهليا ا ظلاإلي ُادابىياهاااإلينيطلاإلال لإل ّجّباياويكتاإلمق ا بيوّلِ 

يااّةاإلهكذّيهاي سللاإلسكجيهاإله  بيهُالياي خا ااي اإليىًِ اه ٍا ظلإلهّىي .يلناإلهخ ّيااوينايإلػذا
4
ا

لؽيدتاوزِب اًِكًّااييبشليذاإلينيطلَ ايا تااظ ىياه ٍاإليذاإلثف اإلي لاّف ااسي  ىفي ايفاخ تايفُادييف ا

إلايُا  ىًااإليًدالاإلي ل يا  فلاث اِاربل اشسستاإليىزِب اوفّلا اّ ايهليا ا ظل ادهالناإليىزِب اويكتاهي  ااديالبا

يُا  ًِغاإلكىّيااإلسكجيهإلتاإلي ُاالفاق ىي اييف اِسفةا فةاإليظف باطف ًرا ّفيااخطفي ارِنفُاِ بذفًاادفًواارا

لالاي اإليىزِب اديٍايسفللاإلها  فيراهفةاهللا ايإلي بافكااىًِف ا ظفطن  اه فٍادافي اإليىًِف اإلموففلالطفيي ايوفُا

بتاويراإليذييف ايفُاإلي بىّفااي ظفذًلاإلسالف  ّ الياإلي االفّساإليففيكُاي ذلوف اإلسالف  ّ ايفُاإليىًِ اإلسال  ّ .الالى

إلاهةادخ يقاإليبشليذاإلينىؼًَاإليذاإلثُاإلي لاُ.ا ا ظلاإلي ُا يءتا  اّلا

دّف ا  لػففتاالفّطلتاه فٍا بيهفف اإلسخفًإلنايوفُا  ّففاا االفّساك اففىيا ذنف اإليخبافّنّيتايإليافف ّنّيتا

في اِظف ا هق  ذا ياَايقبعاشي  الرٌاديٍاط ًراليسيااالّااقطباإليجياِ ايفُاايؼفىياي اييف ايإليبج بفعا  ا

 بيااويإلاإليبن لتاإلمِاًِيً ُاقيئ ااايسةاي للاإليا ّنّيتاشس تاي للاديالب اي ا ًاا ًق الِفاًِيً ُايالخفًإلنا

لَالإلاؽاّ  الِاًِيً ّ ا)  ىًااإليذيوبّ ( اي نظّبّ ا ةا شليهّ اإليايي اا االناطيااإلينزإلذا عاإلينظيااإلينيط

)هقّالاإليط ّ  اإليبو ن (ا عاظىًاا ّيااقطاُاطيااِنظلاديٍاإليايي ااًط ىياييقالاي شفلهّ ؛ايوفًاإلي ّفيااإليفيَا

الّسًنايها اثّلااييغاه ٍايقهاإليايي ا عا  يوّبهادفًواديوبّف اإليشفلِ  اي يو ّف اإليبج بفع؛ايييذلوف اإلسالف  ّ ا

كاإليًقففتاالفف انُاشففلهّ ىياه ففٍالالففي اإلهالفف ق واهففةاإلياييفف  اافف الالاففتاوففيراإليشففلهّ اها ففةاخفف وا نففياليفف

  ياػ الكظب اإليايي اإليذاِف ايداب اا اؽلحاشلهّ اإليذلو اإلسالف  ّ اوشفلهّ ا اف ق  اي نيياف ايشفلهّ ا

فياإليايي .ايقاالالاتاإليذلو اإلسخًإلكّ اإليبظلِ اشلهّ ىيا ذتا اثّلاإلميسفيااإليقطاّف  ااب ف زواهفةاإلياييف اياغبا
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هنىيايػاَّإلا نىفي اييسفةااشفس اِسفيراِسفًنا ًإلهِرفياي فلإلثاإلياييف اإليبلوزِف ايفُا ظفلاك افىي؛ايفيإلاافاإلالناإلي سفلا

ياالّيالّباياًِإلهَا شليذاإلي ذاِ اإلينيطفلَ ايييط ّ ف اإليبو نف اإلي فُا والفساديوبّف ا إليقطاُاويناِذب ا شليها

عاإليبشليذاإلهش لإلوُايُاهىااهاااإلينيطلاابياِذب فهاليفكا فةاهللااه ٍاإلماعاويكتا  نُاإلي ًإل هاإليؼبنُا 

  نٍادهإلي ايىيراإليذيوبّ 
5

ا.ا

إلاي خطًالاإلي ُادب  ىياإليقطاّ اوايسفيااه فٍاي فًراإليجبيهف اا فاادب ف ا إلي فُالؽيدفتاافلل اا1965يكظلا

إلي فُاويكفتا شفىااقطباك اه ااإل جىتاقّيرإلتايُاإليجبيه اديٍاإليناَاايسخًإلناهفةاليسفيااإلي س ّفلا جفيراإلياييف اي

يايُاط ً اإليذلو اااابا شيهلاإلهػطىيراإلي ُاهبتاإلسخًإلنايقي تاإليجبيه اا ب ّ ايلهامهؼفيئىيا إل ايها

يُارإلخ اإلياجًن اا ايلا اتا ةاط ًيىياليي كاإلييِةاإله نقًإلاإلي سلاإليقطاُ ايايؼًإلاإليخليتاهنفها ايلالفسا

او ي ارهيلاهاقؼيلاي با شيااإليىؼّاُاويإلاإله جير.

تاإليجبيه ادلناإلمِاًِيً ّ اإليقطاّ اإلي ُا  الااًػفًحاهفةا ج بفعادالف  ُاخفييضا ذققفهاؽ ّ ف اايؼ

يا  ياقاياي ايي اإليذاإلثّ ايهًرلاديٍايذظ اإلي االفّساإلمالفطًاِ اإلمييفٍا  و ن ا والسايايي ادال  ّ ا بف اإلكقطيها

إلينيطفلِ اإليفاخًوايفُاطفلإلذااي سًِةا بيه اإليبا بّة اويناِ نُا انُاويراإلميسيااا فااإليخفليتا فةاإليافجًن

لِاًِيً ُا عاإليايي اإلي ُايقاتا شليهّ ىي ايوًا ياخشّ هاإليجبيه اإلي ُاالّطلتاه ّىيايسللا جفيِلاي ًروفيا

يُاإليبج بعاإلييَاخ تاقاؼ اإليايي اإلمِاًِيً ّ اه ّه ايوسيإلاوبشتاإليجبيه اإلمِاًِيً ّيايإليظفلإلذاإلي سفلَا

 ٍا ًإل ى اإليايي ايُاديوا ظفير ها  ىفي اي فةاونفيالخفيتا اف ًهبايظييخاانيءا نظّ اإل  بيهُاقًَايقيرااه

إليجبيه اإلسال  ّ اإلينيش  ايُاإليجي  يتاي ا تاشاياىيايُاإلي نظّ اي جاِفاار يئفه ايِفلٌا بفياالناإلسخفًإلناافاليإلا

يهتاايهكا يتايُاانّ اإليايي اإليبظلِ ا نياإلياا ّنّيتايليكاايد  يى اإلهق ظيرَايإله  بفيهُايإليفاهًَاي بجف

افاإلالناإلياييف ايقفاتا شفليهىياييف اِجفااإلينظفياادهاإلهك ظفيااإليبذفايرايفُاإليذفل اياإلي ُاإلكاذاتا نىفياإلياييف  

يايشلِ  هايّبيااإلحاِ ّااوّس  االّيال اإلياييف اإله  بيهّف ايإلهق ظفيرِ ايإليخيا ّف ايفُال فًإلءا فةاإلهك  فيحا لاليالا

هّ هاا االنا خ فٍاهفةاشفلهّ اإلسكجفيهاإله  بفيهُ؛الرٌاإلينااُ ايهِيرلاإلال خاإلااإلينظيااي اِةايُاإلي ليِتايشل

ويإلاديٍاإلهرويااإليذلو اإلسال  ّ ايظىًاا نًهيتاكبتاخياتا بيهف اإلسخفًإلناإليباف بّةايدناإلا اطفتايسلِبافيا

اىي ايكظلِباياظ اوني اطلإلذاه ٍاإلياِةااّةاويراإليذلويتاإليقفاِ ا نىفيايإليجاِفاا فةاكيدّف  ايإلياييف ا فةاكيدّف ا

الخلٌ.
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ل ياايإلايّلٌالناويراإلي  فللايفُا طفًااإلسالف  ًِ ايفُا جبف اإلي فيي اإلي لافُاوفُا لد ف اطف ًراإلياف  ّ ا

إليجاِففالايؽقّيكىففياه ففٍاإليذلوفف اإلسالفف  ّ اإلي ففُالراوففتاد بّفف اوزِب ىففيال ففيااإلياييفف  اوبففيادففاثا ففعاإليذلوففيتا

سِلإلكفُايإلكق قفهاه فٍالإل فه اإليجىيرِ ايُا ظلايفُاإليفبيكّنّفيتايإلي اف ّنّيت ايوفييكايشف اإلمكبفًلتاإليففًاَاإل

ي نييا اإليايي اإليذلويتاإلسال  ّ اه ٍاإليبشليهّ اإلياِنّف اإلي فُا  ظفيهاا فعاوف ايشف ايىفيايفُا جفيواإلسكجفيها

اهفةاوفا ااإله  بيهُ.اِظ اايإلاداير إلي قيؽعااّةاإليا  ّ اإليجاِالايإلسال  ًِ اااناإليذلو اإليىجّنف ايف ا  خف َّ

ياإليفففًاَاي ذًِفف اإليبج بففعالِففاًِيً ّباياقففاا لإل ففعال ففياا طاّففقاإليشففلِ  اإلهالفف ّ ءاه ففٍاإليافف ط ايسففةا شففليهى

ي طىّلاإلي يرإلتاي نقّ ىيارينالنا ؼعا سًكيتاإلينظيااإلياّيالُايإلهق ظفيرَايإليفلإلاؾاإله  بفيهُا ًػفعاشفكا

دهاي ظّباي اوبيالناإليذلو ا ليغا شفياو اإليبفلللايفُاإليذّفيلاإلياّيالفّ  اي لإل  فتاهفةادفقاإله  ىفير اي بذفًاا

وف اكشفيؽىياِ بذفًاادفًوااإلسال  ًِ اإليذييّ اإلي ُاخ تا فةاوف ا  سّفلاالّيالفُاي فةاوف اكخاًِف اهواِف  اوفين

اإليذّيلاإليًّ ّ اي طاّقاإليشلِ  .ا خ ّق

يقااإلال اقٍاإليا  ًّناإليجارا ةالريج اإلسال  ًِّةاي ال اه فٍاشفبًيّ اإليذقف اإله  بفيهُ ايىف ا نيػف ًنا

 االَا اي االياقًإل ّةاه ٍاش يئلاي ياِا ىايًكهاوس اوفًاإله  بفيهُاِنشطًنايُا بّعاإله جيويتاييّاًإلا

إلاه ٍاإليبج بعاهالاإلي ب اإلي يا ييّساإليايي  ال ياالّيال ى ايىُاإلياّطللا جارا
6
ا.

ِطاقا بيااويراإله جيراإلي يااإلييَاِلطاراايإلايُا ذًهتاإلسال  ًِ اه ٍاإلسخًإلناإليبا بّةايُاراإلال ها

 ّىياِلطاا آو اإليطلحاإلسخًإلكُإليشىّللا ا  اإلسخًإلن ايي
7
ي ظيهااإليخطفي اإلياف  ُارإلخف اإليجبيهف  اي فةاا

ياهبتا والاي ىياويإلاإليظ ًراه ٍاإلينذفًاالالاياها اثلاإلسخًإلنااييبً  اإليًوياّ اإليقير  ا ةاإليخ ّتايإليا ًرِ  

إلييَا شّلاديّهاشفىيرإلتاقّفيرإلتاإليذلوف اإليط اّف ااكفيإل  ايإلالف ّ ي اإلسخفًإلناي نيطفلاإليجبيهف اإلسالف  ّ الإلتا

يففُاإليبج بففعا ففعاإليط ففللايبذففييعاإليب ففاثلااييقطاّفف  اايسػففيي اديففٍا ففزإلتاإلي افف  اإليففيَاالففيراإلينففزيذاإليافف  ُاإل

اإليا لييّ .

كق تاإليجبيه  ايُا ذًيىياديٍاإليبج بعايلال ب ها ةاقًإلهار ا اواإليىًِف ا فةاإليظفلإلذا فعاإلياييف ايّظفاخا

إلاهو بي ىياا جيِلا ي ًروياي ىبفّ اإليخ يفيتاإلي سلِف االّيال اإل  بيهّ  اغّلالكىياهيكتا ةاإلي قلاإلي سلَاكظلا

إلي ُااإلدتا ذ ًِىي ايايي ييُاي اِسةاوني الكبًلتاوًِي ُا  فّةا  بف اه فٍاكشفلر اييسنىفياي فاتا  ّنىفيايفُا

يااإلدتا  ب اه ٍا  بّقهارإلخ اإليبج بع ايليكاي نييساإليذلويتاإليا  ّ اإليظيهال اغّفلالنا إلاي زإل ا إليا  ّ ايسلا
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 اا( ا س ا اإلسالسنااِ 2010 ا1)امراصدداياا بيا ا ا  اإلسخًإلن:ا آو اإلمؽليد اإلسخًإلكّ ايط ًراإليا  ّ  اا



 

   

 

يا اشفّلِبايادهاإلي شفارايفُا ظفيولاإلمالف ب اإليظيولِف اريناويراإليا  ّ اإليب اثللاايمكبً لتاإليًوياُاها ب كالكبًل ا

النا  ظيراا عالالي اإليبج بعاإليذاِ .

  او اويإلاؽًإلواإلي قًراإلماا  ايُاظ اغّي اإليايي اهةاإليبجفيواإلي فيااإليفيَا فل االفيد اخييّف اي ذلوفيتا

 اي  قّّل ايقااطيدباو ايش اي ايي ا ظفيهاايفُا اف  اإلسال  ّ ا  ّاا شسّ هارينالنا ب  كالِاًِيً ّ ادقّقّ

إليبج بع.اياغ ا ا  ىي اي ا  قاا بيهف اإلسخفًإلناإليباف بّةاكزيهىفياإلياف طًَ اي ؼفبةاايؼفىياإليقط فُاي سفللا

إلي ن اإليجىيرَايإلكخلإلؽىيايُاإلي ب ّ اإلياّيالّ اإليشلهّ  ااغ اهااا شليهّ اي ًروفياإليقفيكًكُا نفياإلك خيافيتا

ةاوففيإلاقاًيىففيااانّفف اإلياييفف ايقاًيىففياايينظففيااإلي ففُاشففياوتاا1984 يّىففياديففٍا يكففبادففز اإليًيففااإلي  بففيكُ اي ؼففبب

إلياّيالُايهااا نيياف هاه فٍاإليشفلهّ  ايسنىفياإلخ فياتالنا نييافهاه فٍاقيهفالاوًِي ّف اشف ياإل ّ االي ىفياشف ياا

يوّلَاإلييَا ىاتاوبيااإلسال ااوًاإليذ ا ايإليا ُاغّلاإليبالااي طاّقاإليشلِ   ايليكاي  ا  قااي ًروياإليجب

لشلكياديٍا جيِلر ايك دفعالناإليذلوف اإلسالف  ّ ايفُاهبً ىفي اي بيهف اإلسخفًإلناه فٍاي فهاإليخظفًص ايفُا

ديي ا  ياػف ىيالياطفلإلهىياي نظفيااإلياّيالفُايوفًاكظفياا افيا  ايف ا  جفهاينقف االفيد اإليب ياػف اه فٍالالفي ا

 طاّففقاإليشففلِ   اثفف اطفف اتايسففللاإليبل  ّفف اإليالكففي تاإله  بففيهُالياإلهق ظففيرَاي اييفف  اافف اإلو  ففتاا سففللا

إلايسلِافيايفاٌاإليذلوف ا اففابٌايفُاهفاااقفاا ىياه فٍا ل بف اشف ياإل ىياديفٍاالكففي تا إلسالف  ّ اي اييف اي قطفُاهجفزا

اإلمِاًِيً ّي.اه ؼّق الّيالُادقّقُ اييقا يا

ا ظًاو اإلياّيالُاي بف تايُاإلهي زإلااايي ب اإلياف بُايثّق ا    قاا1994لطاااإلسخًإلناإليبا بًناهياا

إليقيؽع ا وواِةا طياقا ظًاو ا عاكظيااإليشًاٌاإلسال  ُايإلياِبقلإلؽّ ايُاطّق ىياإليذاِف  اي نضاإليًثّق ا

إلا س ًاافي ايػفليالاد فعاإليذلِفيتاإلي ي ف ايإليخيطف  ا ه ٍالناإلم  ا ظاااإليا طيت ايلناِسًنايأل ف ارالف ًاا

يذسيااي ذيالا ى ال فياا ج فساكّفياُا ن خفب اوبفيالوفايإلاإلي  ارِف اإليذزاّف  ايإلي فاإليواإلياف بُاي ذاِاا اوييّ اإل

ه ٍاإليا ط ااّةاإليجبيهيتايإلمدزإل ا ةاخ واإلك خيايتاش اّ ارياِف .اييف ا خ  ف اوفيراإليًثّقف اهفةاإلي ظفًاا

ي لإل ّىفيايقًإلهفاوياإليس ّف  اإلياّيالُاإليذاِ اي ايي ادهايُاإلي شاِااه ٍاإلال نيراإلياال ًااديٍاإليشفلِ  اإلسالف  ّ ا

ا شليذاإلياال ًااإلسال  ُ.ا2007يوًاإلم لالإل هاإلييَا سلاايُاطّق اليالعاهنا ياكشلتاإليجبيه اهياا

ي ةاونياكلٌالناإليذلو اإلسالف  ّ اقفاالرإلاتا  ف اإليىًِف ايفُا  ياػف ىياي اييف اه فٍالالفي اإلد سياوفيا

  بيهّفف ا ففةاخفف واا افف ّ ها.اييفف ا افف نااوففيراإليذففاِ اهففةاإليشففلِ  اايه اياوففيا ل  ّفف  اييففُاالّيالففي ىياإله

إلي ظًاإلتاإليب  ن اديٍالَا ىاا نظّلَاِبف ا لإل   ادقّق اديٍايسلاإليذلو اإلسال  ّ  اِ فًراوفيإلاافييطاعاديفٍا

إلي قففيااإلي نظّبففيتاإلسالفف  ّ اإليبظففلِ اديففٍاإليبنظففلِةاإلمِففاًِيً ّّةايطفف ًراإلي نظّبّففّةايإليذففلوّّةاإليبس  ففّةا

اايإليش ياإلتاإليذيشالاي  اِّا.ايي نييِةاإلي لِؼ ا



 

   

 

غّلالناوني اا اااخلاي ىًِ ايوًا ذًواإليذلو اإلسال  ّ ا جاالايُا بيه اإلسخًإلناديفٍاؽيئ ف ارِنّف  ا

يليكاا   ايسللاإلي جيِلايإل جيراإليجبيه ايانيءا نظّ اقًَا ذفيؽااييافلِ ايإليىّلإلاوّف  ايدلإلاويكفتاإليجبيهف اقفاا

إلايذبيِ اإلي نظّ ا ةاخ واإلي ليِتايفاٌاإليبن بفّةاايؼتايسلاالّااقطبايُاي ًوهاإلي س ّل ِ ادهالكىياقا  هادؽياا

ديّىففياا سففللا جاففّااإليجبيهفف اايه اياوففياؽ ّ فف ا و نفف اي االففّساإليبج بففعايإلياييفف اإليبافف بّة ايطففًهااهالفف  يرلا

إلاي ىًِ اإلسال  ّ اإلينقّ اإليخييظ  اي ظاخاوفيراإليطيئ ف ا ل ف ا ظفقللاإليخ ي  اي ةاونيالطاذتاإليجبيه ا جاّاا

ايفًال.ال ااإلياّيالُا   ل اإلو ا ياهاإلويااخل ااىيإلاإلساثاإليطيئ ُاإليبذييعارخ اإلس

 الةىرة المصرٌت والهىٌت

ِنيِلاثًالاوًِي ّ اافاَاشفس ا فةاإلمشفسيوايه فٍالَاا25ي ا سةاإليفًالاإلي ُاإلكاي تاااإلِ ىيايُا ظلايُا

 ذ ّ ىفياايه اياوفياي ف ااإل  بيهّبافيايإلالفعاإلينطفيقايإلمثفل اي ف ا سفةاإليففًالااذفافياهفةاوًِف اا ا ًٌا ةا اف ًِيت

فيا فةاكظفيااييشفُاِ فلعاه ّفهاوًِف ا  ّنف  اوذييف اإلموفلإلرايفُا لوّفياليايفُا يبج بعاييقفااإله جفيرايِ فيكُاقب ا

نظفيا اويكفتاإليففًالايفُا ًاإلوياإلي لاُ الياِن  غاإلال  يرلايىًِ اي االكىياشًوتالياػّ تاا  ف االّيالفيتاإلي

هبقىففياثففًالاإل  بيهّفف ا اذفف اهففةا  سّففكاانّفف اإلينظففيااإليقب ّفف ايدهففيرلا لوّففباانّفف اإلياييفف  اي ففةاثفف االّيالففي ىيا

إلهق ظيرِ ايإله  بيهّف ايإلم نّف اي نظًاوفياي بفًإلؽنّةايدقفًقى ايدلِفي ى .ادلنايف ا سفةاثفًالا ظفلاوففًالا

ادِلإلناا االناإلخ ط ىياإليب يُ.

اّ فف ايلوففاإل اإليفففًالاإليبظففلِ ا ففةاشفف ياإل ىياإليبجففلرلايإلي  ًِفف ايييّففالاإليبّففاإلناإليففيَاِاففى اإلالفف قلإلءاؽ

 خ قتايّهاإليفًال اويراإليش ياإلتا بذًاتادًواث ث ا طييفباوفُ:اإلي فّ ايإليذلِف ايإلي اإليف اإله  بيهّف  ايفُا

ؽاإلينظفياااسف ا فياايإلِ ايإليسلإل  اإلسكايكّ  اويإلاإليش يااإليف ثُاوينا طياقافيايفُا ؼفبًكهايشف ياااخفلاوفًادالفقي

اِ نّهاويإلاإلينظياا ةا نظً  اه قيتا  ّقا ذقّقاإلْ ُ:

ابيا  نّها ةا قّلاإلياّيالف اإلهق ظفيرِ اإليبذياّف اي ييّجياوّف اإلي يالفالاإليبل اطف ا العدالت االجتماعٍت: .1

إلا نىيااظ ًراإلينخا اإليجاِالاإليبل اطف اابشفليذاإل ي ًاِف  اايينخا اإلياّيالّ اينظياا ايا الياإلي ُالطاذتا زءا

يايي ييُادكىيءاإلياّياليتاإلهق ظيرِ اإلي ُا اااتايُاديقيااإليطاق اإليًالطٍ اي اوًااإليخفا يت ايالفًءاإليظفلي ا

 إليب ّش .

ابيا  نّفها فةاإليقؼفيءاه فٍاإلينظفيااإلهالف ااإلرَاإليقب فُاإليب ّفقاإليفيَاِذفًوارينا فاإليوااالدٌمقراطٍت: .2

إليا ط  اليادقي  ادّيلا  ارِ ادقّقّ  ايِقًااه ٍا ظيرالاإليبجيواإلياّيالُايإلد سيار اي فةاثف ا ظفيرالاإليذّفيلا

 إلي ي  ايإليبجيواإلياّيالُ.



 

   

 

لكىيا  نُاافيمخضاإليسلإل ف اإليشخظفّ اايوُادناويكتا لإلري ايسلإل  اإلي ّ  اغّلالكرامت اإلنسانٍت:  .3

إلي ُاإلد ل اإلينظيااإليطيغً ُادوفاإلاويااقاؼف هاإلم نّف اإليايؽشف ايل ىفزلاقب فهاإلي فُااإلدفتا ؼفل اؽًقافيا فةا

ياه ٍا إليخً ادًواإلينخا اإلياّيالّ ايإلهق ظيرِ اإلي يالال اي ةاكيي  اإليقًوالناإليفًالاقااإلكط قتاشلإلا ىياإلد جي ا

هاإلي فُاييقفتادفاويايفُاإليافنًإلتاإلمخّفللايإلا اطفتاا بلِفلا شفليذاإلي ًاِف  االّيال ا ىفيهاإليشفلؽ اييدشفّ 

يػل اإليب ياػيتاإلياّيالّ  ايدشيه اإليخً  اي قًِغاال ا يواإليبج بع ايِ نُاويإلالناويراإليبطييباإلي ُا

قفاااال تاإليفًالاديٍا ذقّقىيا  لإلاط الشااإلها ايؽايهالييًِ امداوياه ٍاإلْخفل اي ذقّفقاإلياِبقلإلؽّف اغّفلا 

ه ٍا ذقّقاإلي اإلي اإله  بيهّ ايدناويناػلياِايايىي ايدكىفيءاإليقبفعاإليّفً ُايإليًدشفُاي شفلؽ ايل ىفزلاإلم فةا

  ل اؾاما ااإليذايراايقظيءاإلينخباإلهق ظيرِ ايإلياّيالّ اإلي يالال.

ي ا سةاقؼّ اإلك بيءا ظلالياوًِ اإليايي اإليبظلِ ا طليد ااّةاإليش ياإلتاإلي ُايًدفتااىفياقفًٌاإليففًالا

ففياإلمييففٍ اييفف اِسففةاإلكطفف قاإليباففّلإلتالياإليبظففيولإلتا ففةاإليباففي االيالرإلءا إله  بيهّفف ايففُاإليفبيكّفف اهشففلاًِ ا

إليظ ًإلتاإليجبيهّ ايُاإليبّاإلنايهالَارهي ا    ق اايي اوّااه ٍاإليىًِ اإلسال  ّ  ايسبيالقّبتاإليظف ًإلتايإلا  فعا

ياي ف اِسف ةاِ فلقاافّةا اف  اليا افّذُالياد فٍا  ذفااا ف ااطًتاإلملإلنالقّبتاإليقابإلاليت ايويناإليبّاإلنا   ًدا

وففينالااإل ففللل اييفف اِبنففعا ففةاإلهي ذففيقااففييجبعاإليبذ شففاادهالههااإلم ففةايإليذففز اإليب ففاإلهُ ايايي ففييُايفف ا سففةا

 نط قيتاإليفًالادال  ّ الياهلياّ اقً ّ  اياابياي ا سةا نط قي ىيا ظلِ ااييب نٍاإليىًِي ُاإليفيَاِلوفزاه فٍا

إلاهبففيادًيففهاه ففٍاإلينذففًاإليففيَاويكففتا  اففلاهنففهارهففييٌااإليىًِفف اإليبظففلِ  ففياي  بّففزا إلاخييظا ايه اياوففيا ففًولا

اإلي لهًكّ .ا

إلال ىا اخطي اإليفًالا قّّلاانّ اإليايي  اييف اِاف ىا اشفس ىي ايِبسفةاإليقفًوادناه قف اإليففًالاإليبظفلِ ا

إليفًالاليادلوفيتاإلي قّّفلاااقؼّ اإليىًِ اوُاه ق ا  ياق  ايىا اويراإلياّياليتاهاِبسةالناِ قيؽعا عالواإل 

اإله  بيهُ اا اِبسةاإليقًوالكها ؼيرايىياه ٍاإلينذًاإلييَاشىاكيرايُا لد  ا ياا ااإليفًال.

وينا ةاإليب  لعالناِ  اإلي اإليعايُا لد  ا ياا ااإليففًالاه فٍالالفي االكفي تا ذقّفقالوفاإل اإليففًالاوبفيا

لناإليقياؼفّةاه فٍاإليفا را فةاا فاا افيا ايوف اطفلحااىفياخطياىفياإليفيَاهايفاسايّفهايها جفيواي ايِ  فه اغّفلا

إليبج ساإلمه ٍاي قًإلتاإليبا ذ  ايإليذلويتاإلياّيالّ ايوفُاداثاإلياييف ايكظفياا افيا  اوفينايىفياالَا خ  ف  ا

 ةاإليظ با ذاِااايقاا  ايػعاإليذّيلاإلياّيالّ اه ٍالالي اطلإلذاإليىًِ ايوًا ياِ نييٍاو ّبايا عاخطي اإليفًال.

إليًإلػخايييكا بف ايُاػخي  ادؼًاا ّياااإلياابًِ ايُا لد  ا ياا ااإليفًال اييسةا ةااالاإليظلإلذاه ٍاإليى

إلسال ااإلياّيالُاي يالثيارا ةا خيي ا ةاقا اإليقفًٌاإلي  بيكّف الياشفاهاإلي  بيكّف اإلي فُاإلطفط تايّبفياا فاا ذفتا



 

   

 

يذييف اإليفًاِف اي فةاكيدّف الخفلٌاالٌاإليبج فساإلي افسلَاإلناوفيإلاإليبافيااوفًاإلمكافباهد فًإلءاإلاش يااإليباكّ .

اي  لِقىيايُارإلئللاإليظلإلذاإلياّيالُادًواإليايي .

ونياويناإلينقيشاييئقاإليذاادًواإليايي اإلياِنّف ايإليباكّف  ايمنادفاِفنيادفًوا ّفياإلتاإلسالف ااإلياّيالفُ اا ة

ايّجاااانياإلي لوّزادًواؽلحاإلي ّيااإلسال  ًَايقؼّ اإليىًِ .ا

خل فتا بيهف اإلسخففًإلنا فةاإليفففًالايوفُالوافلاإليففلإلاذّة ايافاتالوفففلا اواافيايقطف اثبياوففياا فااإلكزِففيحا

 ايا ايكخا ه ااالتاإليجبيه ايبلد  ا اِالاالّطلتاه ّىيايّىياايحا ىاإليِ  ادّ اويكتاإليفًالاي يا  را فةا

يايذلو اإل  اتاه ٍا اإلااثبيكّ اهقًراويناهافاا فةا  ل ّفباإليجبيهف امياإلقىفي ايوفيناإلك ظياإلتادخًإلكّ ا  ًِجا

ففياالّيالففّباياي جبيهفف  ايدبفف اإليذففز ايففُا نيييففها ليواإليطلِفقايففُاوففيإلاإليظففارا االففّسادففز االّيالففُايّسففًنالاإلها

يبًػًذاإليىًِ اداثاإليجبيه اإلييَا شس ايُاإلي قًراإلياياق  اياوااالكي جهالناإليايي ا قفًااه فٍا افالاإليبًإلؽنف ا

إلاوُارييف ا اكّف الَالكىفيايّافتاايلكىياريي ارال ًاِ ا قًااه ٍاإليشًاٌ )إلياِبقلإلؽّ (ايِذسبىياإليقيكًن ايلخّلا

هاففسلِ اييّاففتاثًّقلإلؽّفف ايفف اِ ففًيٍايّىففياهاففسلادكق اّففًنالياهاِذسبىففياا ففيوارِففةايإلم فف ايّىففيا ظففااا

إليا طيتا ن خبا ةاخ واإلك خيافيتادفللايكزِىف .ايِشفاراالكفي تاإليذفز اه فٍايسفللاإلياييف اإلياِبقلإلؽّف الإلتا

ل  ّ اإلسال  ّ ايِ ليىياااكىياإليايي اإلي ُا نظ ايّىياإليشفلِ  اشفويناإليب في  تاوبفيا فنظ اشفويناإلي افيرإلتاإليب

ا.يُا بّعاكًإلدُاإليذّيلاالًإلءااييناا اي   قيتااّةاإليبا بّةايغّلاإليبا بّةا ةالطذي اإلياِيكيتاإلمخلٌ

ًلاالّيالّ ا نييسا بيه اإلسخفًإلناإليباف بّةايوينالالها ياشىااإلسال ااإلياّيالُايُا ظلااليهاإليا  ّ اق

ه ٍاقّيرلاإليذلو اإلسال  ّ ايُا ظفل ايإليجاِفاايفُاإليبشفىاالناإليظفلإلذالطفاخاه فٍا افااإلياييف اا فاالناوفينا

 جلرا نييساإل  بيهُايُاإليانًإلتاإليافياق اه فٍاإليففًال.ايديفٍا يكفباإلسخفًإلنايإلياف  ّّة اهفيرتاديفٍاإليظىفًاا

الف  ّ اا فااهقفًرا فةا خ ّىفياهفةاإلي نف اي لإل   ىفيايفه اي ف اك فاال فيااخطفي اإليذلويتاإليجىيرِ ايإليجبيه اإلس

دال  ًَايإلدااا اهالاخطيايتا ا بااشلهّ ىيا ةاؽلحاالوإلواإليىًِ ايُاإليذّفيلاإلياّيالفّ  ايقفااليقفٍاإلي نفييسا

ااّةاويراإلي ّياإلتااظ هاه ٍاويإلاإليطلح.

إليا  ّ ا نيا نظّبىيايُاإلياا ّنيتاويكتا  جافالاااإلاظىًااإلي ّيااإليا  ُايُاإليبشىااغلِااي ادلادناإليذلو ا

فياهفةاإليشفاناايُاإلياهًلاإلياف  ّ اايسالفسنااِ ايغّلوفيا فةاوّ فيتا  افللاهفةاإليذييف اإلياف  ّ   ينفاتاان افىيا بي ا

إلاوبفياي ف اإلسخفًإلن اوبفياإلشف ىلا إلياّيالُ ايي ا   ذفقاالوفباإليففًالااظف  ىياإلي نظّبّف الياإليذلوّف اييفًا  فاخلا

 اإلي ُا ذسف اافيث اإليخفيا ّةاه فٍاإلياف ط  اغّفلالنا ظفااوياإليبشفىااقفااالناايػفطلإلايتاه فٍاا ًهوياا  ًإلو

إليبشىا.ايقااويناليواظىًااي ا  ّ ا فل اؾاا ذلِفكاإليفاهييٌايإليبافّلإلتاإليبطيياف اا فًرلاي ّفيتا افّذّيتا ف ا

اً فًراالف  ّ ا اف ق  اا اّ ّبىةاي سنّا  اث اإلكاي تاإليذلإلئقاإليطيئ ّ  ايريعاإليبج ساإلي اسلَايُالدّفيناهاِفال



 

   

 

يذ ىي.ايهاِبسةا ذبّ ادلو اال  ّ اا ّنىياهبءاوفيراإلهػفطلإلايت اخيطف الكنفيال فياادييف ايفُاغيِف اإليافًّي  ا

اللهينا ياإلخ ياتاإلي ب اإليذزافُ ايظىفلتايفاِنياهفالالدفزإل االف  ّ الالهوفيادفز اإلينفًااإليب افلاهفةاإليفاهًلا

اى اإليا  ّ ااييقيولل اإلي فُاديييفتايب بف اإليذلوفيتاإلياف  ّ اإليا  ّ اايسالسنااِ  ايدز اإلمطيي اإليب الاهةاإليج

إلاهةا اّّساإليا  ّ .ان ّااإليفًالا ايشلل اييسةاِاايالنادز اإلينًااوًاإل اموفلا  اّلا

إلاي اوشف  ادلادكنفيال فياادلوف ارهًِف االفخلتاوف ا فيايفُا خزيكىفيا يويناظىًااويراإلمدزإل اك اىيا فّفلا

ل اؾااىيا ةاهب ّ االّيالّ ا قًااه ٍاإله  ىيراإلياشلَ اا اويكتا  نفُاػفبناياإلي سلَاي ذلِ اإلياِبقلإلؽّ اي ياِ

لههف الناإليب قّفلاإليفيَادفاثاا افّّساإليقطفيذاإليقاًوااانّف اإلياييف اإليذاإلثّف .اييفُاوفيإلاِقفًوالشفل اإليشفلِ :اا

و لقف ا اِفال اااإلياف  ّ اإلياّيالفّ اااإليلئّسا ةاإليا  ّ اإليبظلِ اقاال ٍااييجاِا ايّبسةاينياإلْنالناك ذاثاهفة

يويراإلي لق ا  يكُا نياإليااإلِ ا ةا نيقغاائّاُااّةاإليباالايإليبنىت ااّةايقهاإليبافالاإلي قّفاَاإلياف  ُاييقفها فنىتا

ياه ٍا إلي قّّلاإلياّيالُاإليجاِا.اويإلاإلي نيقغاالّزرإلرا  بقياا عاإليًقت ايّسايقؾاه ٍاإلماػّ اإلياِنّ  اييسةالِؼا

ديٍاإليناقاإلي ياايُاإليذيي اإليا  ّ اإليبظلِ  ايإلي ُاقا تاابفياقلا فهاإليفاهًلااإلماػّ اإلياّيالّ .ايبف ا ايًاكظلكي

إليا  ّ ا ةاإلي ب اايياّيال اهقباإليفًالا ةااي اداا اإليب يالفاايإليبظفييخ ايافنجاالناوفيإلاإلينافقاِ بفيِزارإلخ ّافيا

.اي ةاك سااي اداا اإليب يالاايإليبظييخاإلياّيالّ 
8
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إلايففُاإليذففاِ اهففةاإليىًِفف اإلسالفف  ّ ايػففليالاإليذ ففيظاه ّىففي ايقففاا ياففاإلاإليافف  ًّنايففُاإليااإلِفف الوفففلا شففارا

الّطلتاويراإليقؼّ اه ٍا  سّلاإليذز اإليًيّا القظاادز اإلينًا ايِ ؼخاويإلااج ءايُاالكي تاإليذز اإليفيَا

يايبًػًذااإليفقيي ايإليىًِ ا ايِ طُالوبّ اقظًٌايؼليالا  ب ياخيطا ّفقاإليىًِف اإلسالف  ّ ايبظفلاِ لراقابا

يػليالالنا نؼاؾاويي ا نيدُاإليذّيلااؼًإلاؾاإليشلِ  ا عادهطيءاإلو بيااخيصايبوالاف اإلمهوفل اي ذيييف ا

دهففيرلاا فف ارياراوبلإلقففباي ن ّففياإليبل  ّفف اإلسالفف  ّ .ايِظىففلاالكففي تاإليذففز ا ففاٌاااففيؽ اإليخاففللاإلياّيالففّ ا

اإلي ؛اإليياإلذاإلياّيالُايجبيهف اإلسخفًإلناإليباف بّة اهفةالناي ذلو اإليا  ّ  ايوًاِسلااداِ ادز اإليذلِ ايإلي 

ا سًنااهارِنّ ا ا سًنارِنّ اثًّقلإلؽّ ا ذس ااييذقاإلسيىُايِجبالهب .إليايي اِجبالهب
9
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يُاظ اإلينقيشاإلييَاإلد فااادفًواؽاّ ف ارييف ا فياا فااإليففًال اوًكىفيارِنّف الاا اكّف  ا فيءاإلهالف   يءاه فٍا

(ايّاشفةا لد ف اؽًِ ف ا فةاإلهالف قطي ايإليظفلإلذااّفتاإلي ّفيااإليب افلاهفةا2011تاإلياال ًاِ ا) يا اإلي  اِ 

لواإل اإليفًالاي ّيااإليىًِ  الَا ّيااإلسال ااإلياّيالُ اإلييَااالاِاذ اهةاطّق ا ذيي ّ ا عاإليبج ساإلي افسلَا

                                                           
اجدلٍتلشل اإليشلِ  ا ذًهتاإليا  ّّة:اإلي اّّسا  سكاإلمِاًِيً ّي اه ٍاا8

9
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 ايإليذ فيظاه فٍاإليشفلِ  ا ىنا اإلي  اِ ت ايقفااالفاقاوفيإلاإلهالف   يءادبف تارهيئّف ا خ فؾاافّةاإلي ظفًِتاافن 

إلسال  ّ  ايويناويإلا ذ اإل  يقااّةاإلسخًإلنايإليا  ّّةاياقّ اإليافاِ اإلسالف  ًَ ايقفااإلشف ىلااكفيإل النا ًإليقف ا

اإلمغ اّ ا ةاإلينيخاّةاه ٍالإل اوًااغزياإليظنيرِقااوبيارهيرالداارهيلاإليا  ّ .

لشيااإلال   يءا يا اديٍالناإليفًالاقفااإل خفيتاإليبافيااإليخفيؽه ايوفًا افيااإلهالف قطي اغّفلاإليبافلااافّةا

إليقًٌاإلسال  ّ ايإليقًٌاإليباكّ اإلي  بيكّ اه ٍالالي اإليىًِ .ايِبسننيالناكبّزااّةاي ىّةايىيإلاإلهال قطي  ايبفةا

يفيكّفف اإلي ففُا  ذففاثاهففةاريااإليشففلِ  اكيدّفف اوففيناونففي اقاففًواهففياايػففبنُا   ففةايففاٌاإليقففًٌاإليباكّفف ااييبففيرلاإل

إلسال  ّ ايُاإلي شلِع ايوًا ياػقؾاإلسال  ًّنام  ه ايُاإليًقتاإلييَالواايّفهاإلسخفًإلناه فٍاقا فًو اإليب  فةا

ايياييف اإليباكّف الإلتاإليبل  ّفف اإلسالف  ّ اإلي فُا جاففاوياإليبفيرلاإليفيكّفف  ايقاف اإلياف  ًّناػففبناياايياييف الإل ىففيايدنا

اكّ اوبياداثايُايثّق اإلمهول ايوًا ياِ نُاد بيذا االَا ةاويي اإلمؽلإل اه ٍادا ا ذ ظًإلاه ٍاي ظ اإليب

ويراإليقؼّ .ال ياإليً هاإليفيكُاإليبنيقغايىيإلاإلس بيذايسيناإلال خاإلااياق اإليىًِ ايُادشااإليشفياذ ايوفًا فياوفينا

 ط اِجفلَا ذفتااإلِف اِ نُاهِ ىيايلناإلم لاهاِ ايالناِسًنا اجّ اإلينقيؽايُاطلإلذا لِلاي س ًااه ٍاإليا

إلاهفةادؼفًاوي ايوفًا فياالنا إلاي  اّلا  ذقّقالواإل اإليفًال.ايونيايجاتاإلمؽلإل اإليبخ    اديٍاإليب ًّكّيتادشاا

اخطًالاكق اإليظلإلذاإلياّيالُاديٍاإليبج بعايوًا فيا  فيق ايفُاشفس اإلد فلإل الو فُاه فٍاإلينذفًاإليفيَادفاثايفُا

اا.إليباكّ اي ب  اقناوي ا ةاونياويكتاوني ا ب  اإليايي ا2012ايإلخلاإلي ياا

ويكتاوني ا ذييهتاهاِالاي قؼيءاه ٍاويإلاإلهال قطي ا ةاااإلِ ه ايسيكتا افيرالاإلمهوفلاإليشفلِ اإلي فُا

هليففتااًثّقفف اإلمهوففلاإلي ففُالالاففتاهكقطففيذا ففعايقففهاالّيالففُاالففيئااي ل اففك ايلؽ قففتاإلي نففيناي ذّففيلاإلياّيالففّ ا

.هايِا ًااد لإلءإل هايِنشها ل  ّيتاإليظًإل ا ةارإلخ هيإله ليتااىيا جيهاا ا ق ااِلإلو ا جلا 
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(النا نىففُادييفف اإلهالفف قطي  ايإلالفف بلاإليخطففي اإلهالفف قطياُايففُا2011يفف ا افف طعايثّقفف اإلمهوففلا)ًِِنففًا

إلي ظيها اياالتاإليب ًّكّيتايُاهسساويإلاإلهال قطي  ايسيناياِنيا ب ّفيتاي اييف اإليباكّف ايلخفلٌالؽ فقاه ّىفيا

إلي اسلَااإلهّف ايىفيإلاإلهالف قطي اإليب ظفيها.اييفُاا.ايااتاال ط اإليبج س2011ًِيًّاا نييئًويا ب ّ اقناويا

إليًقتاإلييَاااإلااإلي ّيااإليباكُ/ا ّيااإليفًالاايفُا ًقفعاإليب ياػف اياّيالفيتاإليبج فس اي فاكياإلينفزيذاإلياف طًَا

ارايفُاياٌاإلسال  ًِّةاقفاايػف ى ايفُا ًقفعاإلي ذفيي ا فعاإليبج فس اييقف اإلياف  ًّنايإلسخفًإلنايفُاوفيإلاإليظف

إلاي بفّف ا إله جيرالإل ه ايونياإلخ  ؾاخطي اإليىجًااه فٍاإليب ياػف اايي فاثّ اه فٍالالفي اشفلهُاوًِفي ُاي ذ سفلا

إليفًالايُاإليًقتاك افه اي افاياإليب ياقف ايإلػفذ اونفي اغّفلالناإليب ياقفيتايطف تالاي ىفيا فعاإليبًإل ىفيتاافّةا
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 ايذفاثالنا2012ي ج ساإليًهاإلءايالإلِلا ا2011إلينظيااإليقيئ ايشاي اإليفًالايُالداإلثا ذباا ذبًراكًيبالا

ناإليبج ساإلي شفلِ ُايدفيها ًب يط اإليشاي اايي لخ قّ اي ذياا اإليشلهّ  ايوُاشلهّ اإلم لاإليًإلقعاا االنا س

ا%ا ةا قيهار.65إلسال  ًّنا ياِزِااه ٍا

إلسال  ًّنا نياثًالاًِيّفًايفُا ىفيهاإلياييف  ايوفًا فياوفيناويكتاويراوُاإليبللاإلمييٍاإلي ُاِشيا ايّىيا

يياقايايُا ياِخاإلسال ااإلياّيالُ ايقااهسساإليخطي  ايويناشاِااإلهي ظيقاايياف ط اثف اإليخطفي اإليفيَاِ ذفاثا

ايالبىياوي    اإليذيي اإليبىاإليِ اإلي ُاهيش ىياإليذلو اخيط ا بيه اإلسخًإلناإليبا بّة ايقاا ظًاتالناويراوفُا

فيا نفياااإلِ اإل ي بسّة ايلناإلياييف ايإليففًالارإلكفتايىفي ايلكىفيايفُا لد ف ا  فًِتايبلد ف اكؼفييّ ارإل فتاثبفيكّةاهي ا

فيا)ًِكّفًا1928يذظ اإلي االّساإلمييفٍا  اه فٍاإلينذفًاإليفيَاهسافه ارينايهفُ ا ذبفاا لالفُاا فااإلك خيافهاائّاا

ا(.2012

ياهةاالكي تاإليفًالاإله  بيهُايإلياّيالُ ه ٍاإلينذًاإلييَااّنيراالياقاي اااإلاويإلااااإلا ايهااإلسال  ّّةايإلػذا

يايففُاإليبنيقشففيتاإلي ففُالثّففلتارإلخفف ا ج ففساإليشفف باإليبن خففب ايييالكففي تاإليففيَاؽلدففهاإلسخففًإلنا إلي ايهففاايإلػففذا

يإليا  ًّناااا يتا   يي  اهسساإلي  سّلاإليىًِي ُ ايف اِسفةاونفي اإل جفيراهق فلإلحاي انفُا شفلِ يتا فايعااي جفيرا

هق لإلدفيتايإليبنيقشفيتادفًواقؼفيِياوًِي ّف ا    فقاافيي   ّ ايإليفقييف ايإلمدفًإلوا ذقّقالوفاإل اإليففًال ايرإلاتاإل

إليشخظّ .اا ااويراإلهك خيايتاااإلاإلي اوبايفاٌاوف اإليقفًٌاإلياّيالفّ اي ك خيافيتاإليلئيالفّ اإلي فُاقي فتاميوا فللا

فيايذّفيهلاال اإلياييف اإليفيَاالفّذ ا ذف اإليبج فساإل ي افسلَاهقفباه ٍاقيهالا  ارِ  ايافاإلاإلم فلاالفايقايا ذبً ا

ادّ ه ايونيااالاإليشقيقاإليذقّقُااّةاإلسخفًإلنايإلياف  ّّة ايقفااإل جفهاإلي ظفّ اإلمخّفلايفاه اإليبلشفخاإليبنشفقاهفةا

إلسخًإلناهاااإليبن  الاًاإلي  ًحااغ الناالكي جهاهاِخ   ايُاوفّلالياق ّ ا ةادّ ادال  ّ هاهةا نيياّه اونفيا

اًِيً ّي ايوًا ياِ ؼخا ةاال ا  اإلي نفيههتاإلمِاًِيً ّف اظىلالناإليبظييخاإلياّيالّ ااًال ىيالنا  ظ اايمِ

إلي ُاقياااىياإليا  ًّنايُاالاّ اإليبنييا ااقًلاه ٍاقّيرلا ّيااإلسال ااإلياّيالُ.اي اِفنجخاإليبلشفذًناإليبذافًاًنا

ه ٍا ّيااإليفًال اه ٍالَاديو اي بتاإلسهيرلااّةا لشخاإلينظيااإلياياقالدبااش ّقاي لشفخا بيهف اإلسخفًإلن ا

إلايبففيا اقففٍا ففةاإليفففًال ايإلخ ففيااإليافف  ًّنا ففللالخففلٌاييففي هاإلمخّففلاا ففااقففلإلااوييفف اإليقففًٌاإليفًاِفف اا اِّففارادكقففيلا

إليًقً اياإلءاإلسخًإلنا ذتااإلِ اإليش يااإلسال  ُ ايي ا وِراالّيالفيتاإلينخاف اإليجاِفالاإلي فُاد فتا ذف اإليبج فسا

إلسالف  ُ اا- فساإلمالفي اإلي  بفيكُ(ادهاديفٍاهِفيرلاإلهالف قطي اه فٍاك2012إلي اسلَاا فااقفلإلاإلتا)لغافطسا

ايهِيرلاإلي ذيااخطي اإليىًِ ااخطي اإليا ط ااب اهتاهإلئال.

ياابففياهاِ سففساوففيإلاإلهالفف قطي ا ففف اله فف اإلي جنفف اإلياالفف ًاِ ايإلياالفف ًااإليففيَاإلكافففقاهنىففي ايقففااريففعا

إلا ففةالهؼففيءاإلي جنفف اإليبشففس  ايظففّيغ ارالفف ًااإليفففًالاإلي ففُاهليففتاافف اايجنفف اإليقل ِففيكُااديففٍاإلهالفف قطي اوفّففلا



 

   

 

إلهال قيي ا نىي ايبيااإليرا ةا ذييي ا فةاقاف اإلياف  ّّةايإلسخفًإلناي افّطللاه ّىفياييفلعاإل جفيراوًِفي ُاه ّىفي ا

ياغ الناويإلاإليخليتايإليا يءاإلي ُاالييتاه ٍاشل اويإلاإلياال ًااإلييَايياا شًواياييُادي  اديٍا  فاِ تاقفاا

 ا ةاثق ايُاإليشفياذاي فةاي فًرايفُال ىفزلاإلياييف اؽ نتايُاشلهّ هاغّلالكها لا ايكجخاإلسال  ًّناابيايى

لناِبلاير.ايا االنا لاا سش تاا   ايالفيئ اإلسهف ااإليجاِفالاوّ ّف االفّطللاإلسالف  ّّةاه فٍاإلي جنف  ايوّف ا

إلاِفًإلهَاإلك ظفياايطفًيى اي اف ط  اغّفلالكفها كجذًإلايُايلعال نا ى اإليىًِي ّ اه ّىي ايايي ييُادققًإلاإلك ظفياا

ا عاإلياب اإلمخ قّ ايإلمِاًِيً ّ ايذلو ى .لشلاايي   اه ٍا لإل

ياكىؼًِايايبظلاِ جييها ذقّفقالوفاإل ا اي تا بيه اإلسخًإلنايبلشذىيا ذباا لالُاااكهاِبف ا شليها

إليفًالاي ذقّقاكىؼ اشفي   ا اف  ى اإليبل  ّف اإلسالف  ّ اإلي فُا  ذفل اإليجبيهف االّيالفّاياه فٍالاليالفىي ايا فاالنا

اإلءا لشذىيااي فتاي بشفليذاه فٍالكفها شفليذاإليففًال.اغّفلالناوفيإلاإليبشفليذاقلاتاقًٌاإليفًالاإليًقً اي

إلا إل ؼخا اإلهّها نيا   اإليًّااإلمييٍايًطًوا لالُاي ا ط  اث اطلدتاإليجبيهّ اااناإليبشفليذايفّسادهادؽفياا

لناوفيإلايسلِباي اي ةاونياإل ؼخاإلسي  اإلييَاهيكتا نهاإليجبيه ايّبياِ   قاايسكجيهاهناايطًيىياي ا ط  اغّلا

إلاي ال قطي ااّةاإليجبيه ايقًٌاإليفًالا يا اِاا إليًطًوالوااإله جيراكذًاإلي بسّةايإلمخًك  ايوًا ياوينا ًػًها

إليخطفي اإليىًِفي ُاإلياف طًَايفُا ًإل ىف اايإليقًٌاإليباكّ  اي ةاكيدّ الخلٌاريعاويإلاإلي ش اديفٍاهِفيرلاإلالف خاإلا

 اإلينقففاايإلي جففلِخايإليففليغا ففعا زإلِففااإلي خففاؾاإليب ياػفف اإليفًاِفف اإلي ففُايػفف تاشففلهّ اإلينخافف اإليجاِففالا ذفف

يإلمه يتاإلي ُاالفييتايّىفياإليفا يء ايهفيرا فللالخفلٌاإليذشفااه فٍالالفي اإليىًِف ايشف ياراإليذ فيظاه فٍاشفلهّ ا

ا(.2012إليا ط اإليب اإلهّ ايإليشلِ  ا) ب  اإليشلهّ ايإليشلِ   ارِابالا

 المصرٌتنهاٌت اإلسالمىٌت 

يقاالشفياالييّ ّّفهاايإلاي ذبفاالاوفًن
11
 فةاقاف اديفٍاإليبؼفبًناإلي  بفيكُاإليفيَا ذ ًِفهادلوفيتاإلسالف ااا

إلياّيالُ ايهاإلاإلسال  ًِ اه بن ايالال ا ايإلي  بن اونفياها  نفُاإليب نفٍاإليافيلتاايي ظف اافّةاإليبجفييّة:ا جفيوا

ّيالُاه فٍاايؼفه اي انفُاه ّفهاشفلهّ ىياه فٍاإلياِةاي جيواإليايي  ايوًاإلم لاإلييَا شارادلويتاإلسال ااإليا

فياشفي  ااهاِ فل اإلي ظف اافّةا لالي ا طاّقاإلسال اايُاإليذّيلاإلي ي  اي ةاخ واإلياييف اإلكط قافيا فةاوًكفهاكظي ا

إلال ّ ي اإلسال ااخطياايايُا والايتايايّيتارييف اإليذاإلثف  اييقفااالِنفياإلنااإلياِنُايإلياّيالُ.ايدكبيا  نُاإلي  بن 

 ّ ايُا ظلاه ٍاإل  اإلرا ياِخىياقااإلال ًهاتايُاخطياىياإليايي ايايّي ىياد ٍايُاإليًقتاإليقلِفباإليذلو اإلسال 

إلييَاويكتايّهايفُا ًقفعاإليب ياػف ايإليبنييئف اي اف ط  ايقفااإلالف ًهباخطفي اإليذلوفيتاإلسالف  ّ  ا فةاكيدّف ا

                                                           
11
ا  جدلٍت.ط ااإلسال  ًّناي يلإلاا ا اه ٍا ًقعا.ا.



 

   

 

وّ ايإليقً ّف  ايايي فييُايقفاالخلٌ اويي اإليخطيايتاإلياّيالّ اإلمخلٌاإليبً ًرلاه فٍاإليافيد اإلي ّالإليّف ايإلهشف لإل

ياطاذتا  ذاثاهفةاالكبًل ىياإلمِاًِيً ُاإلميواإليخ طُاإليلإل ُاسهيرلاانيءاإليايي ايدهيرلالال ب اإليبج بع 

إلياِبقلإلؽّ ايريي اإليبًإلؽن ايها  طلقاي ذفاِ اهفةاإلياييف اإلسالف  ّ الياإلالف  يرلاإليخ يف  اوبفيالناه بنف اوفيرا

ي ّ ىياإلي يئقّ اإلي ُا ق ل ا ةا جييهاإلمخ قّّة ايينفيايفُاإليذييف اإلياف  ّ ايفُاإليذلويتا  ااٌااًػًحايُاالإلغب

ي ادلادنا اّّساإليذلو اإليا  ّ ايُا ظلاه ٍا اإلااهي ّةاِ سسااًػفًحاؽ فللا  ظلاا ااإليفًالا فيهاايإلػذا

فيايسلِافي ديفٍاإليقافًوااىفي ااإلي  بن اإلي ُالطياتاإليذلو اإلسال  ّ  ايييا  ّ اإلك ق تا ةاايفغاإلياِبقلإلؽّف الكبًل ا

ي ةاونياويكتاإليذي  ا  ذ اديٍاش يااِبّزويايِبنذىياي  بيكّ اإليبنييئ ايالخًإلن.ايإلك ىتاديٍا قيهي اإليجاىيتاإل

إلادال  ّبايا بّّزِافياِل  فعاه فٍا شلهّ اإليً ًر اي ةاونياوينا ًقعاإليىًِ ايُاإليخطي اإلسال  ُاايه اياوياش ياا

إليىًِ اا االنايط تاويراإليذلويتاديٍاإلياف ط الطفاخاخطياافيالاإلئ ّبافياِف  ا اااه بيكُااي  ّيه الَالناخطي ا

إلالفف خاإل هاهنففااإليؼففليالاييؼففبيناشففلهّ اإليً ففًر ايهاِخ  فف ايففُاوففيإلاإليظففاراإليافف  ًّناهففةاإلسخففًإلناهففةا

ياااناإلمخّفلِةاويكفياليوا فةاقفيااا ل ّفبا لإل  فيتايسلِف اشفي   امِفاًِيً ّياإليجىفيراإليلإليؼف ا إليجىيرِّة اه با

 ي ايي اإليذاِف ايإليبس للاي بج بع.

ِبسةا ظًاالناإليذلويتاإلسالف  ّ ايفُا ظفلاقفاا اف ٍاديفٍا طاّفقالكبفًلتاوًِفي ُاييلػفهاه فٍاايه

إليبج بعاإليبظلَا ةا ًقعاإليا ط  ايييذيوالناويراإليذلويتاها ب  كاي  ااويإلاإلمكبًلت ايبيا  يكّها ةاديف  ا

إليبج بعالطاخا ةاإلينؼتايإليذلو ايإلياِني ّسّ ااذّ اِليغا ف اايسلَاي خاؾايُااوإلوي ايإلمو ا ةاويإلالن

ويإلاإلي ً ه ا بياِج  اإلم لاهظّاياه ٍاو ا ةاِذييواويإل اخيطف الناالفًءاإلمدفًإلواا فااإليففًالايهفاااكجفيحا

ي فةااإليطاق اإلياّيالّ اإليجاِالايُاد اإلمه يتاالّوثلاايي اوّااه ٍاإليً ًراإليشف اُايذلوفيتاإلسالف ااإلياّيالفُ.

فيايفُادفيواإليب  دعالناخطي اإلسال  ّّةاإليش ياإل ُاإلي اشّلَالطاخا ً ىاياديّى الك اى  ايويإلادناوفينا  ىً ا

فففياا زإلِفففااإلهالففف قطي اييفففلإلغاإليب فففّةااإليطيئ ففف اإلسخفففًإلكُ ايبفففةاإليبفففل خالنا  ذفففًواديّفففه إليذييففف اإلياففف  ّ الِؼا

اىي.إلمِاًِيً ُ ايوًا ياِ نُا س سا اااإليذلو اإلسال  ّ اا االنالي ساهق 

ؽلحاإلسال ااإلياّيالُاك اهااًط هالِاًِيً ّيااإلرِسييّ ايُاقطّ  ىيا عاإليذيي اإله  بيهّف اإلي فُاظىفلتا

يّىي اغّلالكهااللهينا يالطاخاهلػ اي  قّّفلاا  ف اإلالف جيا هاي ذفًهتاإليبج بفعالوففلا فةاقاا فهاه فٍا قّّفلا

كهاوينايُايذظ ا االّاهاإلمييٍااراي  اييف اإليبج بع ايليكااااباإلي قيررامكبًتاإلي قّّل اياابياِ ًراويإلاديٍال

ِسةاي  ا اي ذًوا ااِجّباياديٍاخطي اإلد جي ُاك ّج ايش اإلياييف اإليذاِفف اإلي فُا اف  اله  ىفياكخفباإلهالف ق و ا

يإلك ىٍاديٍاطّيغ ايسلِ ا اًغاإلهكخلإلؽايُاإليذّيلاإلي ي   ايإلك ق ا ةاخطي اإليب ياػف اإليشف اّ اديفٍاخطفي ا

إلي ًداااىي.ايلهنُااىيإلالناإليذلو اإلسال  ّ اال ًإل ها قّلإلتاهبّق ااقفاالاإليبج بفعاك افهااإلي ًداا عاإليا ط اث 



 

   

 

ه ٍاإلي ااوايإلي قّلايإلي ذًوايويإلاوًاإلم لاإليفيات ايايي ييُاهاِبسننياإلهكجلإلااياإلءالَا ؼخّ ايقًلاإليذلويتا

اطًار.إلسال  ّ ايىُااوّن ايبج ب ىياييش تايُالنا ذاثايليقايا ًولِ ايُا اياا 

 طففلحاوففيراإلي ذففًهتاإلي ففُاديقففتااييذلوفف اإلياّيالففّ اإلسالفف  ّ الالفف   ادففًواريإلهففُاي ففًراإلسالفف  ًِ ا

ي ا قا ىي اي ةاإليبوواالناالّنياًِاإلهخ  يءايةاِ ذقفقاهبفياقلِفباليايفُاإليبفاٌاإليب ًالفؾ ادلايفُاإليًقفتاإليفيَا

إلايسلِف ا اِفال ايّافايالناػف  اإليذلوف اإلسالف  ًِ اظىلتايّىياقًٌا ياا اا دال  ًِ اإلال ًهاتالدزإلاايايلؽلا

بىفيا إلي ق ّاِ ايكسًطىياهةاليسياوياإلمييٍاالًّياااإلرِسييّ ايسلِ ا ا  ى اإلمالساإلمِاًِيً ّ اإلسال  ًِ اي ط ب

لؽلايسلِ اشاياّ ا  ب اااريإلتايسلِ ا اِال ايوًا ياِزهبهاإليايد  ادّ اِلٌاكشًءاقطاّ ا اِالا  الاهنىيا

ه فٍاإلالف  ىيااليسففيااالفّااقطفباإليلإلرِسييّفف اي  افلوياابنىجّف اهاففااإليًوفي اإليبافّلَ اي شففاراه فٍاكقفااإليذاإلثفف ا

اإليقلاّ ايإليايي اإليذاإلث اي اذ اهةاقطّ  ا ياهنىبي.

ايالفف  زإلِاااشففس ا ففةاإلمشففسيواإلهالفف قطيايتارإلخفف اإليذلوفف اإلسالفف  ّ ا ففعاإلي شفف اإليففيَادقق ففهاإلسالفف  ًِ 

إلي ق ّاِ  ايالّسًناويإلاإلهال قطي اه فٍالالفي ايسفلَا ظف ذُ ايالف سًناإليىًِف ايإليشفلِ  ايإلياييف اإلسالف  ّ ا

اريإلتاإليب ظياهّة.ّهاوُاليإليبج بعاإليبا  اي

 ذففاثاإلمالفف يلا ذبففااإلي لاففُاهففةاهففاااي ففًرا شففليهيتايإلػففذ ايففاٌاإلسالفف  ّّة االففًإلءاهنّنففيااىففيإلا

ةادال  ّ ايإلػذ  اليادهيرلاانيءاريي ادال  ّ ايإلػفذ ا خ  ف ا فياِباياهبفيا شليهيتاوًِ ايإلػذ  الياقًإلكّ

يااذفًإلااطفذ ُال فلَا فعالدفااإليسفًإلرااإلهق ظفيرِ ايجبيهف ا قي تاإليففًالاػفار ايوفيإلاإليذفاِ الولكفُاالفلِ ا

إلسخففًإلناإليبافف بّة اابنيالففا اإلي  ففيحاال افف  ا ذفف تاي اّففعايإليشففلإلء ايالففايهالدففااإليظففذ ّّة الِففةاإليبشففليذا

ظففيرَاإلسالفف  ُا ففةا ذفف تاإلياّففعايإليشففلإلءال ايا ففي اإليقّففيرَاإلسخففًإلكُالناإليزاإلهفف ايإليظففنيه ا ذفف  ناإلهق 

إلاػفف ّ ايايففُاإلهق ظففيراإليففًؽنُ ايه ّففهايبففةاإليؼففلياَا ً ّففهاإلهو بففيااديففٍاإليقطففيذاإلموفففلاقففًلايوففًا  لوففزا

ظفيراإليلِ فُاِبفف االفا الياإلهق ظيراإليلِ ُ.ايقفاالروشفنُاوفيإلاإليفلر ايبفةاإليب فلي اياإلاالفُاإلهق ظفيرالناإلهق 

دويك  ايىًاإلق ظيراِ  ّ اه ٍا ًإلاراقيا  اي ىلي  ايايي ييُاِظاخاإلهق ظيراإلسال  ُاوًاهب ّيتاقيئب اه ٍا

إلياّعايإليشلإلءايإليبؼياا اه ٍاإلي ب تايلال يااإلي قياإلت ايوًال فلاِفّفلاإليبخفيي .اييف اِ افّة اديفٍاإلْن الَا

ا ّ .  بخا ةا   خا ياِابٍاإليايي اإلسال 

ّننفياإلي يػف ّةاإلي لطف امناِ قفباوف ا نىبفياه فٍاياقف اإلْخفل. الن طُ اقا اإليااءاااخياإليبفاإلخ ت اه ّ 
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