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 : المقدمة

وّب لبَ ا١ٌَل , ٚعٗ ا١ٌَل ِؾّل ١ٙبء ػ١َٝ اٌؼمبثٟ هٍبٌخ ِفزٛؽخ ِٛعٙخ ٌٟ ِْٕٚٛهح فٟ ِٛلغ األفجبه

ؽ١ش ٛوػ ف١ٙب ا١ٌَل اٌؼمبثٟ ثؼ٘ األٍئٍخ اٌزٟ رَزٛعت اإلعبثخ , اٌلوزٛه ػجل اٌقبٌك ؽ١َٓ ثزؼ١ّّٙب

اٌزٟ رَزٛعت , ِٕغياد هئ١ٌ اٌٛىهاء ٔٛهٞ اٌّبٌىٟ, وّب فٟ ِمبالد ٍبثمخ ٌٗ, صُ ػوٗ, إٌّبلْخٚ

 . إٌّبلْخ أ٠ٚب  

ام ٌٟ ِؼوفخ ِٚٛكح ٍبثمخ ثب١ٌَل إٌّٙلً ِؾّل ١ٙبء ػ١َٝ , ٍؤرغبٚى األٍٍٛة اٌنٞ وزت ثٗ اٌّمبي

اٌؼٕٛاْ اٌنٞ ٠ؾبوٟ ػٕٛاْ اٌّمبي  فٟ ِب ػلا, ػٓ ِّبهٍخ األٍٍٛة ٔفَٗ, ؽزٝ ثلٚٔٙب, اٌؼمبثٟ رّٕؼٕٟ

ِبما ٠ُواك : "اٌنٞ وزجٗ ؽٛي ِمبٌٟ اٌٍَّٛٛ ِبما ٠واك ٌٍؼواق؟ ٍؤٔبلِ اٌمٚب٠ب اٌٛاهك فٟ ِمبٌٗ اٌٍَّٛٛ 

 .14/3/2011األفجبه ثزبه٠ـ "٠ّىٓ ِواعؼخ ِمبي ا١ٌَل اٌؼمبثٟ فٟ ِٛلغ !!" ٌٍؼواق ٠ب وبظُ ؽج١ت ؟

جل اٌقبٌك ؽ١َٓ ِمبال  ِّبصال  ِٓ ؽ١ش اٌلفبع ػٓ ؽىِٛخ اٌّبٌىٟ ٚفٟ ٔفٌ ا١ٌَٛ ْٔو ا١ٌَل اٌلوزٛه ػ

ثؼل رٛلفٗ ٌفزوح ػٓ , ٚاصبهح اٌْىٛن ؽٛي ِٕزمل٠ٗ ٚوؤْ ِئاِوح ِْزووخ رلٚه فٟ األفك ٙل اٌّبٌىٟ

. ٍؤٔبلِ اٌمٚب٠ب اٌزٟ ٛوؽذ فٟ ِمبي اٌلوزٛه ؽ١َٓ ثّمبي فبٓ. ؽٛي ِمبٌٟ اٌّنوٛه ٔفَٗ, اٌىزبثخ

 . 14/3/2011ي اٌلوزٛه ػجل اٌقبٌك ؽ١َٓ فٟ ِٛلغ األفجبه أ٠ٚب  فٟ ٠ّىٓ ِواعؼخ ِمب

 : ٛوػ ا١ٌَل اٌؼمبثٟ ِٛٙٛػبد وض١وح ال ثل ٌٟ ِٓ ِٕبلْخ إٌمبٛ اٌزب١ٌخ

 ً٘ رقٍٝ اٌٖله٠ْٛ ػٓ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ؟ ًٚ٘ عّلد أٚ ؽٍذ فؼال ؟.  1

أَ , ١خ ٘ٛ ا١ٌٖغخ إٌّبٍجخ ٌٍؾىُ فٟ اٌؼواقً٘ ٔظبَ اٌّؾبٕٖخ اٌطبئف١خ ٚاٌمبئُ ػٍٝ اٌطبئف١خ ا١ٌَبٍ.  2

 إٌظبَ اٌنٞ ٠ؼزّل ِجلأ اٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌّٛإٛخ اٌؾوح ٚاٌّزَب٠ٚخ؟

ً٘ وبٔذ ١َِوح أ٠بك ػالٚٞ ِٚٓ ثؼلٖ اثوا١ُ٘ اٌغؼفوٞ ١َِوح ٌٖبٌؼ اٌطبئف١خ ا١ٌَب١ٍخ أَ اٌّٛإٛخ .  3

 ٕو ِٓ ا١ْ١ٌٍّبد اٌطبئف١خ ا١ٌْؼ١خ؟ِٚب كٚه اٌغؼفوٞ فٟ ًِء اٌّئٍَبد األ١ِٕخ ثؼٕب, اٌّزَب٠ٚخ

 ً٘ وبْ اٌّبٌىٟ َِزؼلا  ٌٍَّبِٚخ ِٓ أعً اٌجمبء فٟ اٌؾىُ ِّٚٙب وبْ اٌضّٓ؟ .  4

كع ػٕه ِغًّ اٌٍَٛو١خ رؼجو ػٓ ك٠ّموا١ٛخ اٌّبٌىٟ ٚاٌٛٙغ , ً٘ وبٔذ ١َِوح األٍبث١غ إٌّٖوِخ.  5

 اٌؼبَ فٟ اٌؼواق أَ ػٓ ٍٍٛو١خ اٍزجلاك٠خ ّٔط١خ؟

ٔالؽع أْ اٌؾو٠بد اٌؼبِخ فٟ اٌؼواق فٟ فطو ٚػٍٝ ػبرك اٌغ١ّغ رمغ َِئ١ٌٚخ اٌلفبع ػٕٙب لجً أال .  6

 ".ثؼل فواة اٌجٖوح"أْ ٔزؾلس ػٓ 

ًٚ٘ وبٔذ اٌّظب٘واد اٌْؼج١خ ٔبرغخ ػٓ لٜٛ ثؼض١خ ٚٛغ٠ّٛخ أَ اْ اٌّزظب٘و٠ٓ وبٔٛا ِٓ ١ُّٕ ٘نا .  7

ِؼبلجخ اٌؾية ا١ٌْٛػٟ ٚاػزمبي اإلػال١١ِٓ اٌْؼت اٌّؼنة ِٚب ٠ؼب١ٔٗ ِٓ ِْىالد أٍب١ٍخ؟ ًٚ٘ 

 ٚاٌٖؾف١١ٓ ٚرؼو٠ُٚٙ ٌٍزؼن٠ت ٟ٘ اٌل٠ّموا١ٛخ ثؼ١ٕٙب؟ 

ِٚٓ اٌَّئٚي ػٓ ػّك اٌفَبك اٌغبهٞ فٟ اٌؼواق؟ أ١ٌٌ إٌظبَ اٌلوزبرٛهٞ اٌجؼضٟ ٘ٛ اٌَّئٚي ػٓ .  8

ٜٛ االؽزالي ٚاٌْووبد وً مٌه هغُ ٍمٛٛٗ لجً صّب١ٔخ أػٛاَ؟ ِٚب كٚه اٌؾىِٛبد اٌؼوال١خ اٌّزؼبلجخ ٚل

 األعٕج١خ ٚلٜٛ ِٓ األؽياة ا١ٌَب١ٍخ اٌؾبوّخ فٟ ر١ٍٛغ مٌه؟ 

ِبما ٠واك ٌٍؼواق ٠غبفٟ اٌؾم١مخ؟ أال ٠ؼجو ػٓ ٚالغ ِؼبُ فٟ اٌؼواق "ًٚ٘ ِب أّود ا١ٌٗ فٟ ِمبٌزٟ .  9

 ؽب١ٌب ؟

 .لٞ ِٓ ِؼٍِٛبدٍٚززّٚٓ إٌّبلْخ اعبثبد ٚاٙؾخ ػٓ األٍئٍخ اٌزٟ ٛوؽٙب ا١ٌَل اٌؼمبثٟ ٚفك ِب ٌ

 

 

 الحلقة األولى

 ً٘ رقٍٝ اٌٖله٠ْٛ ػٓ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ؟ ًٚ٘ ؽٍذ فؼال  ٘نٖ ا١ْ١ٌٍّبد؟

 



وٕذ أربثغ ِمبالد ا١ٌَل ١ٙبء اٌؼمبثٟ فالي اٌفزوح األف١وح ٚكفبػٗ ػٓ ١ٍبٍبد اٌّبٌىٟ ٚاثواى 

غ١ِٛخ ػٍٝ ؽَت اٌّضً اٌمل٠ُ ٠جلٚ ٚأزمبك ِٓ ٠ٕزمل ١ٍبٍخ اٌّبٌىٟ ثٍغخ ٘, فٟ وً ِمبٌخ ٠ىزجٙب" ِٕغيارٗ"

صُ ِطبٌجزٗ لٜٛ ا١ٌَبه ثزؾم١ك صٛهح فٟ فىو٘ب ِّٚبهٍبرٙب ٚفك , " ٍِىٟ أوضو ِٓ اٌٍّه ٔفَٗ"ٚوؤٔٗ 

إٌٙظ اٌنٞ ٠زجؼٗ فٟ أػمبة ِْبهوخ لٜٛ ا١ٌَبه فٟ اٌّظب٘واد اٌْؼج١خ اؽزغبعب  ػٍٝ األٚٙبع ا١ٌَئخ 

ٚوبْ ثٛكٞ أْ أٔبلِ ِب عبء فٟ ِمبالد ا١ٌَل . بي اٌؼواقاٌزٟ رؼ١ْٙب اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ َٔبء ٚهع

اٌؼمبثٟ ٚغ١وٖ ِٓ اٌىزبة ِّٓ اٍزّوأٚا ٚاٍزّوٚا فٟ اٌلفبع ػٓ ١ٍبٍبد ِٚٛالف ٔٛهٞ اٌّبٌىٟ 

ٌٚىٕٟ وٕذ الٛي ثبٍزّواه . ٚؽىِٛزٗ ٚػغيٚا ػٓ هإ٠خ اٌّقبٛو اٌزٟ رؾ١ٜ ثبٌؼواق ٚأٚٙبع اٌْؼت

وّب ٟ٘ ػاللخ االؽزواَ اٌّزجبكي ث١ٓ األؿ , ٛك ٚاٌٖلالخ االعزّبػ١خ ث١ٕٕبٌىً ِٕب ٚعٙخ ٔظوٖ ٌٚىٓ ٠جمٝ اٌ

اٌلوزٛه ػجل اٌقبٌك ؽ١َٓ ٚث١ٕٟ هغُ افزالفٕب فٟ ثؼ٘ ٚعٙبد إٌظو ثّب ف١ٙب اٌّٛلف ِٓ ١ٍبٍبد 

 . اٌّبٌىٟ

ّٖله ِٓ ٌمل وٕذ ِِّٙٛب  ؽمب  ؽ١ٓ ْٔود اٌّؼٍِٛخ اٌزٟ ٍٕٚزٕٟ ٚر١مٕذ ِٕٙب ثبٌؾلٚك اٌّّىٕخ ٚصمزٟ ثبٌ

١ٌٌٚ اٌىبكؽ١ٓ اٌجَطبء , ِٚؼوفزٟ ١ٍبٍبد ٍٍٚٛن ىػ١ُ ٚلٜٛ اٌز١به اٌم١بك٠خ ٚاٌنٞ ٠مٍلٚٔٗ, عٙخ

أٖٔت رفى١وٞ ػٍٝ ٛوػ االٍزفَبه ٌىٟ أعٍت االٔزجبٖ ٌٍّؼٍِٛخ , ِٓ عٙخ أفوٜ, اٌٍّزف١ٓ ؽٌُٛٙ

ب١ٔخ األف١وح ػٍٝ ٚاٌزؾوٞ ػٓ ِلٜ ٕؾزٙب ِٚٓ أعً أْ ٔزّؼٓ ثّب ؽًٖ فٟ اٌؼواق فالي األػٛاَ اٌضّ

, أ٠لٞ ا١ْ١ٌٍّبد اٌطبئف١خ اٌٍَّؾخ ِٕٚٙب ع١ِ اٌّٙلٞ ٚػٖبئت اٌؾك ٚف١ٍك ثله ١٘ٚئخ ػٍّبء ا١ٌٍَّّٓ

ِغ ؽم١مخ ٚعٛك وضوح ِٓ أػٚبء ِٚئ٠لٞ ؽية , اٙبفخ اٌٝ لٜٛ اٌمبػلح ٚاٌجؼش اٌٖلا١ِخ اٌّغوِخ

ٓ أرجبع اٌّن٘ت إٌَٟ فٟ ٕفٛف ِٓ أرجبع اٌّن٘ت ا١ٌْؼٟ أٚ غ١و اٌزٛاث١ٓ ِ" اٌزٛاث١ٓ"اٌجؼش ِٓ 

ٚفٟ اٌٛلذ اٌنٞ وبْ اٌْؼت ٠زطٍغ اٌٝ ثٕبء ػواق عل٠ل ػٍٝ . ا١ْ١ٌٍّبد اٌطبئف١خ ا١ٌْؼ١خ ٚا١ٌَٕخ اٌٍَّؾخ

ثلأد لٛاد اٌزؾو٠و ِٓ ٔظبَ ّٚقٔ اٌلوزبرٛه ٕلاَ ؽ١َٓ ٚلٛاد االؽزالي فٟ , أٔمبٗ اٌفب١ّخ اٌل٠ِٛخ

وّب ثلأ فٟ اٌٛلذ ٔفَٗ ْٔبٛ وج١و ١ْ١ٍ١ٌٍّبد , ٟ ا١ٌَبٍٟفٟ ثٕبء ٔظبَ اٌّؾبٕٖخ اٌطبئف, آْ ٚاؽل

فبٔٙب وج١ٕبد رٕظ١ّ١خ ِب رياي , ٚهغُ رواعغ ْٔبٛ ٘نٖ ا١ْ١ٌٍّبد. اٌطبئف١خ اٌٍَّؾخ ١ٍٕخ وبٔذ أَ ١ّؼ١خ

ٚ٘ٛ ِب أٍؼٝ ٠َٚؼٝ غ١وٞ , لبئّخ َِٚزؼلح فٟ وً ٌؾظخ ٌٍؾٚٛه فٟ ّٛاهع ٚأىلخ ِٚلْ اٌؼواق

 . ٌٍزٖلٞ ٌٗ ٚهفٚٗ

زبثؼزٟ اٌَّزّوح ٌمٜٛ اٌز١به اٌٖلهٞ ١ْ١ٍ١ِٚبد ع١ِ اٌّٙلٞ ٚرؾو٠برٟ اٌْق١ٖخ ٚػْواد ِٓ ِ

اٌّمبالد اٌزٟ وزجزٙب ؽٛي ٘نا اٌز١به فالي إٌَٛاد إٌّٖوِخ ٠ّىٕٕٟ اإلّبهح اٌٝ ثؼ٘ اٌّالؽظبد اٌزٟ 

د ل١بكاد ثً ٟ٘ ِٓ فطت ٚرٖو٠ؾب, أهعٛ أْ رموأ ثٙلٚء ٠ٚغوٞ اٌزفى١و ثٙب ألٔٙب ١ٌَذ ِٓ ػٕل٠برٟ

 :اٌز١به ٚىػ١ّٗ ٌٟٚٚ اٌفمٗ ف١ٗ

اْ ىػبِخ ٘نا اٌز١به اٌل١ٕ٠خ رزَُ ثبٌزطوف اٌل٠ٕٟ ٚاٌزْلك اٌّن٘جٟ ٚاٌزؼٖت ٚاٌز١١ّي اٌطبئفٟ . 1

ٟٚ٘ رمزوة فٟ ثؼ٘ أٚعٙٙب اٌل١ٕ٠خ اٌّزيِزخ ِٓ اٌّلهٍخ إٌيػبد اٌٛ٘بث١خ إٌّطٍمخ ِٓ , ا١ٌَبٍٟ

٘نا اٌّٛلف فطت ٚرٖو٠ؾبد ٚألٛاي وً ِٓ وبظُ اٌؾ١َٕٟ  ٚلل ثوٕ٘ذ ػٍٝ. أه١ٙخ اٌّن٘ت اٌؾٕجٍٟ

 :أوزفٟ ثّب ٠ٍٟ, ٚام ٠ّىٓ ا٠واك اٌىض١و ِٓ اٌّمزطفبد. اٌؾبئوٞ ِٚمزلٜ اٌٖله

٠ب أثٕبئٕب اٌىواَ ال رمفٛا ِىزٛفٟ األ٠لٞ أِبَ ٘نا اٌٙغَٛ اٌْوً، : آ٠خ هللا وبظُ اٌؾ١َٕٟ اٌؾبئوٞ" 

أٞ أرجبع اٌّن٘ت إٌَٟ ػ١ٍّب  ٚوً ِٓ ٠ٕبٕت أً٘ )إٌٛإت ٚاػٍّٛا اْ اٌّغو١ِٓ ِٓ أىالَ ٕلاَ ٚ

ثالء ِجوَ ال ثل ِٓ اىاؽزُٙ ػٓ اٌطو٠ك، ٚوٍّب ٛبٌذ أػّبهُ٘ اىكاك فَبكُ٘، ( ؽج١ت. ن, اٌج١ذ اٌؼلاء

 .( 15/3/2011ٍِٛٛػخ اٌو١ّل أفن اٌّمزطف فٟ ." )ٚال رقبفُٛ٘، ٚاػٍّٛا اْ و١لُ٘ اٌٝ ثٛاه 

أٔب ػٍٝ ٠م١ٓ ِٓ أْ لٜٛ اٌظالَ اٌّزّضٍخ ثبالؽزالي ٚربثؼ١ٙب ِٓ : "4/12/2006ث١بْ ٌّمزلٜ اٌٖله فٟ 

إٌٛإت ٚاٌجؼض١١ٓ ال ٠ٕفغ ثٗ ٚص١مخ ٚال ػٙل ٚال ِل٠ٕخ ِٕٛهح ٚال ٍبِواء اٌّملٍخ فال ػٙل ٌُٙ ػٕل هللا ، 

 (.اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ." )٠ٚو٠لْٚ اٌزؾىُ ثٕب ٌٚىٓ ١٘ٙبد أْ ٔقٚغ ٌُٙ

اٌز١به رٍزيَ ثّّبهٍخ ١ٍبٍخ ك١ٕ٠خ ِزطوفخ فٟ رؾو٠ّٙب ٌٍىض١و ِٓ األِٛه ٚفٟ اٌّٛلف اْ ىػبِخ ٘نا .  2

ٟٚ٘ رَؼٝ , ِٓ اٌّوأح ِّٚبهٍخ اٌؼٕف ٚاٍزقلاَ اٌَالػ ٌّٛاعٙخ ِٕبٟ٘ٚ فىو٘ب أٚ رٛعٙبرٙب اٌل١ٕ٠خ

وٞ ٚاٌنٞ ٚفٟ ٙٛء مٌه ّىً ِٕن اٌجلء اٌغٕبػ اٌؼَى. ٌزٍَُ اٌٍَطخ ٌجٕبء كٌٚخ ك١ٕ٠خ ٛبئف١خ اٍزجلاك٠خ

ٚلل رْىٍذ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ . ٟٚ٘ ١ْ١ٍ١ِبد ٛبئف١خ ١ٍب١ٍخ ٍَِؾخ, أٍٛك ػ١ٍٗ ع١ِ اٌّٙلٞ

ٚٔٛاح ٘نٖ ا١ْ١ٍ١ٌّبد . 2003رّٛى ِٓ اٌؼبَ /ثبػزجبه٘ب اٌغٕبػ اٌؼَىوٞ ٌٍز١به اٌٖلهٞ فٟ ؽي٠واْ

ػجل اٌّغ١ل اٌقٛئٟ فٟ  2003اٌٍَّؾخ ٟ٘ اٌزٟ لزٍذ ثؼل ٍمٛٛ إٌظبَ اٌلوزبرٛهٞ فٟ اٌزبٍغ ِٓ ١َٔبْ 



ٌمل ِبهٍذ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ اه٘بثب  ؽم١م١بَ فٟ اٌؼواق . ٕؾٓ األِبَ ػٍٟ ثٓ أثٟ ٛبٌت فٟ إٌغف

وّب ارّٙذ ٘نٖ . 2008-2003ٚفبٕخ اٌؾ٠ٛغخ ث١ٓ , فٟ ثغلاك ٚاٌٍٜٛ ٚاٌغٕٛة ٚفٟ وووٛن

ِٚؼٙب , ا١ٌٍَّّٓ ٚلٜٛ اٌجؼش اٌٖلا١ِخا١ْ١ٍ١ٌّبد ثزٕف١ن ػ١ٍّبد لزً ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ ِغ اٌمبػلح ١٘ٚئخ ػٍّبء 

ّٚبهوذ فٟ اٌزؼن٠ت اٌٛؽْٟ ٌٍّؼزم١ٍٓ ٚٔظّذ ِؾبوّبد فبهط اٌمبْٔٛ فٟ إٌغف . ١ْ١ٍ١ِبد أفوٜ

وّب اػزّٖذ ٘نٖ , ٚفٟ ِٕبٛك أفوٜ ٚافزطفذ اٌىض١و ِٓ اٌجْو ٚ٘وثزُٙ اٌٝ ا٠واْ ١ٌمزٍٛا ٕ٘بن

اٙبفخ اٌٝ , ٍبّ٘ذ ثبهرىبة عوائُ ثْؼخا١ْ١ٌٍّبد فٟ ٕؾٓ األِبَ ػٍٟ ثٓ أثٟ ٛبٌت ٚرَججذ ٚ

 .اٌقواة اٌنٞ إبة اٌٖؾٓ ٚاٌمجت أٚ إٌّبهاد

اْ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ ِب رياي لبئّخ ٠ٚئول ٚعٛك٘ب ِمزلٜ اٌٖله مارٗ ام ٠ؼزجو٘ب ع١ِ ػمبئلٞ . 3

ٌٟ ف١ٌٍ ِٓ ٚثبٌزب, "اٌغ١ِ "ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ٚو١ً إٌّزظو اٌنٞ ٠مٛك ػٕٗ ٘نا , ٠ّضً لٜٛ اٌّٙلٞ إٌّزظو

 :٠مٛي ِمزلٜ اٌٖله ثٙنا اٌٖلك ِب ٠ٍٟ. ؽمٗ رغ١ّلٖ أٚ ؽٍٗ

رؾذ ا١ٌَطوح، ٌٛ ٕؼ اٌزؼج١و، ِٚط١ؼْٛ ( ؽج١ت. ن, اٌّمٖٛك ٕ٘ب ع١ِ اٌّٙلٞ)إٌَجخ اٌىجوٜ ِٕٗ "

ِٚقٍْٖٛ ِٚئِْٕٛ ٚٚاػْٛ اْ ّبء هللا ٚلبكهْٚ ؽزٝ ػٍٝ رؾو٠و اٌؼواق ِغ ثؼ٘ اٌّمِٛبد األفوٜ 

إٔال فٟ ِٛاهك ٍبثمخ لٍذ أٔب ِٛ ِٓ ؽمٟ أْ أعّل ع١ِ اٌّٙلٞ ألْ .. ٚأٔب ٌَذ. ئب ف١ْئباْ ّبء هللا ١ّ

ػٕٛاْ ع١ِ اٌّٙلٞ ػٕٛاْ ػمبئلٞ، اإلِبَ اٌّٙلٞ ٠ؼٕٟ، ٚوً ٍَُِ ٠غت أْ ٠ىْٛ ٛبئؼب ٌإلِبَ اٌّٙلٞ، 

٠َّٝ ّٟء  اٌٍّٖؼ ف١ٍٕب ١َّٔٗ، اما اإلِبَ اٌّٙلٞ رؼج١و ١ّؼٟ، اٌٍّٖؼ، ٌىً ك٠ٓ ِٓ األك٠بْ ٕ٘بن

اؽٕب ٘نا اٌغ١ِ ٘ٛ ع١ِ ٘نا اٌٍّٖؼ اْ ّبء هللا، ١ٍىْٛ فٟ ٔٙب٠خ اٌيِبْ . ٠ظٙو فٟ آفو اٌيِبْ ٍِٖؼ

اْ ّبء هللا ظٙٛه ٌٗ ٍٕٚىْٛ اْ ّبء هللا اما اؽٕب ِٛعٛك٠ٓ ٚلبكه٠ٓ ٔف١َب ٚا٠ّب١ٔب ٚعَل٠ب ٚػَىو٠ب ػٍٝ 

 .ػمبئلٞ ال ٠ّىٓ ؽٍٗأْ ٔىْٛ ِٓ عٕلٖ فغ١ّؼٕب ِٓ عٕلٖ اْ ّبء هللا، فٙٛ ػٕٛاْ 

 اٌٝ مٌه اٌؾ١ٓ فٙنا اٌغ١ِ ع١ِ اٌّٙلٞ ٘ٛ لبئُ رؾذ ل١بكرىُ، أ١ٌٌ ونٌه؟ : غَبْ ثٓ علٚ

هاعغ اٌٍّؾك فٟ ٔٙب٠خ , ِٓ ٌمبء ٕؾفٟ ث١ٓ غَبْ علٚ ِٚمزلٜ اٌٖله." )اْ ّبء هللا: ِمزلٜ اٌٖله

 (.اٌّمبي

 

 :وبٔذ ا١ْ١ٍ١ٌّبد اٌٖله٠خ ِٚب رياي رّبهً ِّٙز١ٓ ّ٘ب.  4

ٚأْ ٠قزيٌٙب ِمزلٜ , ِّٚٙب ١ٍب١ٍخ ٚالزٖبك٠خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ, اٌّّٙبد اٌؼَىو٠خ فبهط ٔطبق اٌمبْٔٛ

 .اٌٖله اٌٝ ِّٙبد ػَىو٠خ ٚصمبف١خ

٠ّٚىٓ . 2010فٙٛ ِؤفٛم ِٓ رٖو٠ؾبد ِمزلٜ اٌٖله فٟ اٌؼبَ , ٚ٘نا اٌزٛى٠غ ١ٌٌ ِٓ ػٕل٠برٟ أ٠ٚب  

ِٕٚٙب ِوعؼ١خ , ػٍّب  ثؤْ اٌّوعؼ١بد اٌل١ٕ٠خ ا١ٌْؼ١خ. أ٠ٚب   اٌمبهئبد ٚاٌمواء اإلٛالع ػ١ٍٗ فٟ اٌٍّؾك

لبي ا١ٌْـ عالي . ا١ٌَل ا١ٌََزبٟٔ رئول ثؤْ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٟ٘ ث١ل اٌلٌٚخ ٚرقٚغ ٌمٛا١ٔٓ اٌلٌٚخ

فٟ رٖو٠ؼ ٕؾفٟ أٌِ اٌضالصبء : " ِب ٠ٍٟ ثٙنا اٌٖلك, ٚ٘ٛ اٌّؼوٚف ثزيِزٗ اٌل٠ٕٟ ٚاٌطبئفٟ, اٌٖغ١و

وبْ ٠ئول ِٕن اٌجلا٠خ ػٍٝ ٙوٚهح أْ رىْٛ اٌٍَطخ ٚاٌمبْٔٛ ث١ل اٌلٌٚخ ٚال ٍالػ  اْ هأٞ اٌّوعؼ١خ

 .فبهط اٛبه اٌمبْٔٛ

ٚرَبءي اٌٖغ١و اْ اٌّوعؼ١خ اٌل١ٕ٠خ ٌُ رَُؤي ػٕلِب رُ رْى١ً ع١ِ اٌّٙلٞ ؽزٝ ٠زُ اٌزٛعٗ ا١ٌٙب ألفن 

ٌٝ اْ هأٞ اٌّوعؼ١خ فٟ أىِخ ٌٚفذ ا. هأ٠ٙب فٟ ؽبٌخ ؽٍٗ ِئولا ثبْ ِٓ أٌٍ ع١ِ اٌّٙلٞ ػ١ٍٗ اْ ٠ؾٍٗ

إٌغف ٚاٙؼ ثبأ٘ب ٍٛجذ ِٓ ع١ِ اٌّٙلٞ ر١ٍَُ األٍٍؾخ اٌٝ اٌؾىِٛخ ١ِْوا اٌٝ اْ اٌٙلف ِٓ ٘نا 

أفن اٌّمزطف فٟ . ِٛلغ اٌّؼٙل اٌؼوثٟ اإلٌىزوٟٚٔ: هاعغ" )األِو ٘ٛ إلٛبٌخ اٌٛلذ ٚاٌزؾغظ ثؾغظ ِؼ١ٕخ

16/3/2011.)  

اٌغلٚ ؽٛي ِْبهوخ ر١بهٖ فٟ االٔزقبثبد ًٚ٘ ٘نا ٠ؼٕٟ رق١ٍٗ  عبء عٛاة ِمزلٜ اٌٖله ػٓ ٍئاي غَبْ

 :ػٓ ثم١خ اٌق١بهاد وّب ٠ٍٟ

وٕب ٚال ىٌٕب، أٔذ ٍئاٌه ٌط١ف ٕٚ٘بن أ٠ٚب ّفٕب اٌزفبرخ ٌط١فخ أٔٗ أٔب أٚي ِوح أكػٛ : ِمزلٜ اٌٖله"

اٌٛؽ١ل ٘ٛ ا١ٌَبٍخ الٔزقبثبد ثٍَبٟٔ اْ ٕؼ اٌزؼج١و، ٍبثمب ٌُ أكع ٌٙب، اال أْ ٘نا ال ٠ؼٕٟ أْ اٌق١به 

١ٌٌٚ اٌق١به اٌٛؽ١ل ٌزؾو٠و اٌؼواق ٘ٛ ا١ٌَبٍخ ٌىٓ ال أه٠ل أْ أرمٛلغ فٟ ِغبي ٚاؽل ٚ٘ٛ اٌّمبِٚخ 

اٌؼَىو٠خ، أٔب ١ٍّزٙب اٌّمبِٚخ ا١ٌَب١ٍخ، ٕ٘بن ِمبِٚخ ػَىو٠خ رّْٟ ثؾبٌٙب ِمبِٚخ ١ٍب١ٍخ رّْٟ ثؾبٌٙب 

لل رىْٛ أٚ وبٔذ ١ٔٛ١ٍِخ هللا اٌؼبٌُ ٚأٔٙب وً ٍٕخ ١َٔبْ ِظب٘وح ١ٔٛ١ٍِخ  9ِٚمبِٚخ ّؼج١خ أ٠ٚب وّب فٟ 

رطٍغ ٘نٖ أ٠ٚب أ١ٍّٙب ِٓ ٘نٖ إٌبؽ١خ اٌّمبِٚخ اٌْؼج١خ ِٚمبِٚخ ػَىو٠خ ِٚمبِٚخ ١ٍب١ٍخ ٟ٘ كفٌٕٛب 



١ٌِ ٔؾًٖ ػٍٝ وواٍٟ؟ اٌىواٍٟ ٌفع -ٚأقوإٛب فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔزقبث١خ ػَٝ أْ ٔؾًٖ ػٍٝ ا٠ٖبي 

اٌٝ وواٍٟ اٌجوٌّبْ ٌىٟ ٠ىٛٔٛا ثبثب ٌقلِخ اٌؼواق ٚاٍزمالٌٗ ٚرؾو٠وٖ ًٕٔٛ ثؼ٘ اٌّئ١ِٕٓ  -ِٛ ٌط١ف

 .ٚاٌٝ آفوٖ ٚاٍززجبة إِٔٗ

٠ؼٕٟ ً٘ أفُٙ ِٓ مٌه ثؤٔىُ ِؼ١ْٕٛ ثق١به٠ٓ ٠ؼٕٟ ف١به اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ِب ر١َّٗ : غَبْ ثٓ علٚ

 ثبٌّمبِٚخ ا١ٌَب١ٍخ ٚف١به اٌؼًّ اٌٍَّؼ ِب ر١َّٗ ثبٌّمبِٚخ اٌؼَىو٠خ؟

 ..وٍٗ ِفزٛػ، ِب كاَ ٔؾٓ ٔمٛي: ٖلهِمزلٜ اٌ

 ..٘ناْ اٌق١بهاْ ّ٘ب عيءاْ فٟ ٍٕت ا٢ْ(: ِمبٛؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

ِغ اٌق١به اٌْؼجٟ، ال ِمبِٚخ ٚال ١ٍبٍخ ِٓ كْٚ اٌق١به اٌْؼجٟ، أٔب أػزّل ػٍٝ (: ِمبٛؼب: )ِمزلٜ اٌٖله

ّمبِٚخ ٚال رٕغؼ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ، ١ّئ١ٓ، هللا ٚاٌْؼت، اما ّؼت ِبوٛ ٚاما لبػلح ّؼج١خ ِبوٛ ال رٕغؼ اٌ

 (.هاعغ اٌٍّؾك فٟ ٔٙب٠خ ٘نا اٌّمبي." )اص١ٕٕبرُٙ رَطو ثؤٔبًِ ّؼج١خ ال أوضو ٚال ألً

 

ال ٠ّىٓ أْ ٠غفو ِمزلٜ اٌٖله ٌٕٛهٞ اٌّبٌىٟ ػٍٝ ِب لبِذ ثٗ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ اٌؼوال١خ فٟ اٌؼبَ .  5

ٚ٘ٛ ِب . واق لزال  ٚرقو٠جب  ٚفٛٙٝ ال ِض١ً ٌٙباىاء ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ اٌزٟ ػبصذ فٟ اٌؼ 2008

ٌٚىٓ . ٠ياي ٠ؾًّ هغجخ ػبهِخ فٟ االٔزمبَ ِٕٗ ِّٚٓ ّبهن فٟ رٍه اٌؼ١ٍّبد ِٓ ػَىو١٠ٓ ِٚل١١ٔٓ

 :ِْبهوزٗ فٟ اٌؾىِٛخ اٌؾب١ٌخ عبء ثفؼً ػٛاًِ ػلح أ١ّو اٌٝ ثؼٚٙب فٟ ِب ٠ٍٟ

ؼ١خ اٌل١ٕ٠خ فٟ لُ ِٚٓ آ٠خ هللا اٌؼظّٝ وبظُ اٌٚغٜ اٌنٞ ِٛهً ػٍٝ ىػ١ُ اٌز١به اٌٖلهٞ ِٓ اٌّوع. أ 

 .اٌؾبئوٞ

ٚٙغٜ ِّبصً ِٓ أرجبع اٌز١به اٌٖلهٞ اٌّْبهو١ٓ فٟ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌن٠ٓ فبىٚا فٟ االٔزقبثبد . ة 

 .األف١وح ثَجت اٌّىبٍت اٌزٟ ؽظٛا ثٙب فالي اٌفزوح إٌّٖوِخ

ػٓ اٌٍٜٛ ا١ٌَبٍٟ اٌؼوالٟ ٚػٓ ػلك ِٓ هغجخ ِمزلٜ اٌٖله ٚاٌز١به اٌٖلهٞ فٟ ػلَ االٔؼياي . ط 

اٌٛىاهاد اٌزٟ ٠ّىٕٗ االٍزفبكح ِٕٙب ٌزؼي٠ي ٚعٛكٖ ٚرؤص١وٖ ػٍٝ اٌّغزّغ ٚرؤ١ِٓ هٚافل ِّٙخ ٌّؼٍِٛبد 

 .١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ ػٕل اٌؾبعخ

وأح أٚ وّب فٟ ِٛٙٛع اٌّ, رؼي٠ي اِىب١ٔبرٗ فٟ اٌزو٠ٚظ ألفىبهٖ اٌّزقٍفخ ٚاٌّزيِزخ فٟ اٌّغزّغ اٌؼواق. ك 

اٌؾاللخ إٌَبئ١خ أٚ اٌغٕبء ٚا١ٌٍّٛمٝ ٚاٌولٔ ٚاٌوٍُ ٚإٌؾذ أٚ فٟ ِٛٙٛع اٌؾغبة ٚاٌجبهاد ِٚب اٌٝ 

 . مٌه

اٌزٖلٞ ِٓ كافً اٌؾىِٛخ ِٚغٌٍ إٌٛاة ألٞ لواه ٠ّىٓ أْ ٠زقن ثزط٠ٛو اٌؾو٠بد اٌل٠ّموا١ٛخ . ٘ـ 

 .ف١خٚؽمٛق اٌّوأح ٚاٌنٞ ٠ّىٓ أْ ٠زؼبهٗ ِغ رٛعٙبرٗ اٌل١ٕ٠خ ٚاٌطبئ

ؽ١ٓ ًٕٚ ٔٛهٞ اٌّبٌىٟ اٌٝ اٌٍَطخ ٚعل ٔفَٗ ِؼوٙب  ٌٍَمٛٛ ِب ٌُ ٠زقن اعواءاد ؽبىِخ ٚثبالرفبق 

ٚوبْ ِٛلفب  . ِغ اٌمٛا األِو٠ى١خ ٚرْى١ً اٌٖؾٛاد فٟ ِؾبفظبد األٔجبه ٕٚالػ اٌل٠ٓ ػٍٝ ٔؾٛ فبٓ

ٚؽٖل رؤ١٠لا  ػٕل رْى١ٍٗ  ٚوٓ اٌّٛلف ١ٍٍّب  . ؽى١ّب  ِٕٗ ٍبُ٘ فٟ رم١ٍٔ اٌؼ١ٍّبد اإله٘بث١خ اإلعوا١ِخ

ٌٚىٕٗ ٌُ ٠زٛإً ٌُٚ ٠ٕغو ِّٙبد أفوٜ ٌىٟ ٠َزط١غ اْ ٠ؼيى ِب رؾمك ثً رواعغ . ٌمبئّخ كٌٚخ اٌمبْٔٛ

 .اٌؼًّ ٚػبكد اٌؼ١ٍّبد اإله٘بث١خ ػٍٝ اٌؼواق ٚأْ وبٔذ ثَّز٠ٛبد الً

 

 :٠مٛي ِمزلٜ اٌٖله ثْؤْ اٌّٛلف ِٓ ؽىِٛخ اٌّبٌىٟ ٚاٌّبٌىٟ ِب ٠ٍٟ

أٔب أرٖٛه أْ اٌؾىِٛخ وبٔذ ٚثبػزجبه٘ب أث٠ٛخ ٌٍغ١ّغ وبٔذ ٠غت ػ١ٍٙب أْ رؾزٛٞ : ٖلهِمزلٜ اٌ

 ..اٌغ١ّغ، ١ٌٌ ثبٌؾوٚة ١ٌٌٚ ثبٌمزبي، أٔب ٍجك أْ لٍذ ٌوئ١ٌ اٌٛىهاء اٌَبثك، اٌز١به اٌٖلهٞ

 اٌَبثك ِٓ ٠ؼٕٟ؟: غَبْ ثٓ علٚ

ِغوك أْ رؾز٠ٛٗ ٌٚٛ ثبٌم١ًٍ رّٕٚٗ  اٌلوزٛه اثوا١ُ٘ اٌغؼفوٞ، لٍذ ٌٗ اْ اٌز١به اٌٖلهٞ: ِمزلٜ اٌٖله

 .٠ىْٛ رؾذ ٌٛائه ٚفؼال ّٕٙٗ

 .٘نا ٍبثمب: غَبْ ثٓ علٚ

٘نا ٍبثمب، اٌّبٌىٟ ٌُ ٠مزٕغ ثنٌه اٌْٟء، اٌّبٌىٟ رٖٛه أْ ٕ٘بن ِٓ ١ٍلػّٗ ثؼل أْ ٠َمٜ : ِمزلٜ اٌٖله

هد ؽوٚة ِؼٗ اٌز١به اٌٖلهٞ رٖٛه أٔٗ ٘ٛ أزٖو ػٍٝ اٌز١به اٌٖلهٞ، اٌز١به اٌٖلهٞ ِغوك أْ ٕب

هأٍب أٔب  -ألٔٗ ٘ٛ ٠ٕفٟ أٔٗ وبٔذ ٘نٖ ؽوة ٙل اٌز١به اٌٖلهٞ-ٍٛاء ثبٍزٙلاف ِجبّو أٚ غ١و ِجبّو 

لٍذ ٠غّل ع١ِ اٌّٙلٞ ٌّلح ونا أٚ ِٓ كْٚ ِلح ٚأزٙذ اٌؾوة ٌّغوك اٌزغ١ّل، ١ٌٌ ٘ٛ أزٖو ػٍٝ 



بهٙخ ٌٍؾىِٛخ، أثلا، ال اإله٘بة ٌُٚ ٠ٕزٖو ػٍٝ ع١ِ اٌّٙلٞ ٌُٚ ٠ٕزٖو ػٍٝ اٌمٜٛ اٌزٟ وبٔذ ِؼ

ثبًٌّٕٛ ٚال ك٠بٌٝ اإله٘بث١١ٓ ٚال افوٗ ثبٌغٕٛة اٌٍٟ ٘ٛ ٠َّٝ ع١ِ اٌّٙلٞ، ٌُ ٠ٕزٖو ػٍٝ أٞ أؽل 

ُِٕٙ، ٘ٛ ٠زُٛ٘ االٔزٖبه ٌىٓ ال أزٖبه فٟ اٌجٍل ٚاٌل١ًٌ ػٍٝ رفغ١واد األٌِ وبٔذ ِٛعٛكح ٚلجً أهثؼخ 

 (.ٌّمبيهاعغ اٌٍّؾك فٟ ٔٙب٠خ ٘نا ا". )أ٠بَ ٚفَّخ أ٠بَ 

ٚاٌّبٌىٟ ٌُ ٠لهن , اْ فٟ فُ ِمزلٜ اٌٖله غٖخ ٚ٘ٛ ٠ٕزظو اٌفوٕخ ٌالٔزمبَ ِٓ اٌّبٌىٟ ثً ِٚٓ امالٌٗ

 . مٌه ؽزٝ ا٢ْ أٚ ال ٠و٠ل اْ ٠لهن مٌه ٚثبٌزبٌٟ ٠وا٘ٓ ػٍٝ اٌزٕبىي ٌٗ ثلال  ِٓ ِّبهٍخ ١ٍبٍبد أفوٜ

ٚاْ وبٔذ ال رؾًّ اٌَالػ , يالغ اٌؾبِٚوح أفوٜ ألٛي ثؤْ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ ال رياي ِٛعٛكح فٟ ٚ

ٌٚىٕٗ ١ِٙؤ فٟ وً ٌؾظخ ؽ١ٓ ٠طٍت ِٕٙب أْ رؾٍّٗ ػً وزفٙب ٚرٕيي اٌٝ اٌَبؽخ , ثً رّزٍىٗ, ١ًٌ ٔٙبه

 .الٍزقلاِٗ

ٚػٍٝ . اْ ٚعٛك رْى١الد ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ ال أكػ١ٙب أٔب ثً ٠ؼزوف ثٛعٛك٘ب ِمزلٜ اٌٖله مارٗ

 .د ا١ٌٗ فٟ ٘نٖ اٌؾٍمخرٖو٠ؾبرٗ ٚفطجٗ أػزّل فٟ ِب لٍزٗ ٚأّو

ً٘ رقٍٝ اٌٖله٠ْٛ ػٓ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ ٚاٌؼٕف؟ ػٍٝ ا١ٌَل اٌؼمبثٟ أْ ٠ز١مٓ ثؤْ , ٚثؼل وً ٘نا

ٚا١ٌىُ اٌٍّؾك اٌنٞ . ثً ٠ّزٍه ِب ٠ىفٟ ػٕل اٌؾبعخ, اٌغٕبػ اٌؼَىوٞ ٌٍٖله١٠ٓ ٌُ ٠زقً ػٓ ٍالؽٗ

 .٠زّٚٓ ثؼ٘ فطت ِٚمبثالد ِمزلٜ اٌٖله اٌٖؾف١خ

نا اٌمله ثْؤْ اٌز١به اٌٖلهٞ ِٚٓ ٠وغت ثؤوضو ِٓ مٌه ٠ّىٕٗ أْ هعغ اٌٝ ِمبالرٟ ػٓ اٌز١به أوزفٟ ثٙ

 . اٌٖلهٞ فٟ ِٛلغ اٌؾٛاه اٌّزّلْ اإلٌىزوٟٚٔ

 
15/3/2011  

 

ً٘ ٔظبَ اٌّؾبٕٖخ اٌطبئف١خ ٚاٌمبئُ ػٍٝ اٌطبئف١خ : أزٙذ اٌؾٍمخ األٌٚٝ ٚر١ٍٙب اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ثؼٕٛاْ

 أَ أْ إٌظبَ اٌنٞ ٠ؼزّل ِجلأ اٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌّٛإٛخ اٌؾوح, ٛ ا١ٌٖغخ إٌّبٍجخ ٌٍؾىُ فٟ اٌؼواقا١ٌَب١ٍخ ٘

 ٚاٌّزَب٠ٚخ ٘ٛ اٌّطٍٛة ٌٍؼواق؟

 

 الملحق

 ِٓ فطت ٚرٖو٠ؾبد ِٚٛالف ِمزلٜ اٌٖله اٌَّغٍخ

 :ٍؤؽبٚي رٕبٚي رطٛه اٌّٛلف 2003رؤٍَذ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ فٟ ؽي٠واْ 

 

ٌّؼط١بد اٌّزٛفوح ٌلٞ ٟ٘ ١ٌَذ ِمبالد ٌٟ ٚال ٌغ١وٞ ثً ٟ٘ رٖو٠ؾبد ٚفطت ٌٚمبءاد ٕؾف١خ فب

ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ أرلفً فٟ أصجبد أٚ ٔفٟ ّٟء ٌىٟ ٠طٍغ ا١ٌَل اٌؼمبثٟ ٚوبفخ اٌمبهئبد ٚاٌمواء , ٌّمزلٜ اٌٖله

 ٠ِٕٛب ٘ناػٍٝ ِٛلف ِمزلٜ اٌٖله ِٓ ١ْ١ٍ١ِبد ع١ِ اٌّٙلٞ ػٍٝ اِزلاك اٌفزوح إٌّٖوِخ ٚاٌٝ 

  4/8/2008ِٚمزلٜ اٌٖله فٟ اٌؼبَ ( غَبْ علٚ)ِمزطف ِٓ ٌمبء ٕؾفٟ ث١ٓ لٕبح اٌغي٠وح 

 

 ً٘ رئ٠ل٘ب؟ ً٘ رئ٠ل ِمبِٚخ ٍَِؾخ ٙل اٌمٛاد اٌزٟ ر١َّٙب ثؤٔٙب ِؾزٍخ؟(: ِزبثؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

 .ٙل اٌّؾزً ٔؼُ، ٙل غ١و اٌّؾزً ال: ِمزلٜ اٌٖله

 ...فٗ ثؤٔٗ ِؾزً، ٚألٔه ٕٚفذ اٌّؾزًألْ اٌؼواق ا٢ْ رٖ: غَبْ ثٓ علٚ

 .٠غت رؾو٠وٖ(: ِمبٛؼب)ِمزلٜ اٌٖله 

اٌّؾزً ثؤٔٗ أ١ِووٟ اما  ً٘ أٔذ ِغ أػّبي ِمبِٚخ ٍَِؾخ ِٓ أعً رؾو٠و اٌؼواق (: ِزبثؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

 ِٓ اٌمٛاد األ١ِوو١خ اٌّؾزٍخ وّب رٖفٙب ٛجؼب؟

 .ثْوٛ أال رٚو ثبٌْؼت اٌؼوالٟ: ِمزلٜ اٌٖله

 ٍآرٟ اٌٝ ٘نٖ إٌمطخ، أٔب أرؾلس ػٓ ِٛلف ١ٍبٍٟ ػبَ ثٙنٖ اٌطو٠مخ، ً٘ أٔزُ ِؼٙب؟: ٓ علٚغَبْ ث

 .ٔؼُ: ِمزلٜ اٌٖله

 ثْىً ٕو٠ؼ ٚٚاٙؼ؟: غَبْ ثٓ علٚ

 ..ٔؼُ، ثٖو٠ؼ: ِمزلٜ اٌٖله



 ثْوٛ أال رٚو ثبٌْؼت اٌؼوالٟ، ِب اٌنٞ رؼ١ٕٗ؟(: ِمبٛؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

 .١خثؼل٘ب ٘نٖ ِب ثٙب رم: ِمزلٜ اٌٖله

 ِب اٌنٞ رؼ١ٕٗ ػلَ اإلٙواه ثبٌْؼت اٌؼوالٟ، ِب اٌنٞ رؼ١ٕٗ؟: غَبْ ثٓ علٚ

ِضال أال رىْٛ اٌؾوٚة فٟ اٌّل٠ٕخ رىْٛ فبهط اٌّل٠ٕخ، وّضبي أٌٟٚ اعب فٟ ثبٌٟ، ٠ؼٕٟ ال : ِمزلٜ اٌٖله

ٛ ِضال أْ ٠ىْٛ اٌٙلف اٌّقٖٔ ٘ٛ اٌّمٖٛك ال أْ ٠زٚوه ثٗ ا٢فوْٚ ٌ. رٚطو ثٕفٌ اٌْؼت اٌؼوالٟ

 .ٕؼ اٌزؼج١و ٚ٘ىنا ِٓ األِٛه اٌزٟ ُ٘ اٌّمب١ِٚٓ أػوف ثٙب ِٕٟ

ثبٌَٕجخ ٌزؾ٠ًٛ ٠ؼٕٟ ل١ٚخ ع١ِ اٌّٙلٞ ا٢ْ، ٔو٠ل أْ ٔفُٙ أْ ع١ِ اٌّٙلٞ ٕ٘بن ا٢ْ : غَبْ ثٓ علٚ

 ..ٕٛهح

 رؾ٠ًٛ؟(: ِمبٛؼب)ِمزلٜ اٌٖله 

ع١ِ اٌّٙلٞ أْٔؤرّٖٛ  ٕٛهح غبِٚخ ػٓ ع١ِ اٌّٙلٞ، ٛجؼب. ال ػفٛا ٍآر١ه(: ِزبثؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

ِٕن فٌّ ٍٕٛاد، ٚأػلاكٖ ٠جلٚ أٔٙب وج١وح، ٌَذ أكهٞ ٠ؼٕٟ أهلبِٙب ثبٌزؾل٠ل ٌٚىٓ ٠جلٚ أٔٙب وج١وح، .. ثؼل

ؽم١مخ فّٕٙب ٔؾٓ فٟ اٌقبهط ثؤٔىُ أػٍٕزُ ؽً ع١ِ . ٕ٘بن ؽزٝ ِٓ ٠زؾلس ػٓ ١ٍِْٛ ّقٔ، هثّب

 .ُ غ١و لبكه٠ٓ ػٍٝ ا١ٌَطوح ػ١ٍٗاٌّٙلٞ، ٌَزُ ِؼ١١ٕٓ ثغ١ِ اٌّٙلٞ ألْ ع١ِ اٌّٙلٞ إٔجؾز

 ..٘ٛ ١َِطو ػ١ٍٗ، ٚإٌَجخ: ِمزلٜ اٌٖله

 .أٚٙؼ ٌٕب ٘نٖ إٌمطخ ٌٛ ٍّؾذ(: ِمبٛؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

إٌَجخ اٌىجوٜ ِٕٗ رؾذ ا١ٌَطوح، ٌٛ ٕؼ اٌزؼج١و، ِٚط١ؼْٛ ِٚقٍْٖٛ (: ِزبثؼب)ِمزلٜ اٌٖله 

واق ِغ ثؼ٘ اٌّمِٛبد األفوٜ اْ ّبء هللا ِٚئِْٕٛ ٚٚاػْٛ اْ ّبء هللا ٚلبكهْٚ ؽزٝ ػٍٝ رؾو٠و اٌؼ

إٔال فٟ ِٛاهك ٍبثمخ لٍذ أٔب ِٛ ِٓ ؽمٟ أْ أعّل ع١ِ اٌّٙلٞ ألْ ػٕٛاْ .. ٚأٔب ٌَذ. ١ّئب ف١ْئب

ع١ِ اٌّٙلٞ ػٕٛاْ ػمبئلٞ، اإلِبَ اٌّٙلٞ ٠ؼٕٟ، ٚوً ٍَُِ ٠غت أْ ٠ىْٛ ٛبئؼب ٌإلِبَ اٌّٙلٞ، 

ج١و ١ّؼٟ، اٌٍّٖؼ، ٌىً ك٠ٓ ِٓ األك٠بْ ٕ٘بن ٠َّٝ ّٟء اٌٍّٖؼ ف١ٍٕب ١َّٔٗ، اما اإلِبَ اٌّٙلٞ رؼ

اؽٕب ٘نا اٌغ١ِ ٘ٛ ع١ِ ٘نا اٌٍّٖؼ اْ ّبء هللا، ١ٍىْٛ فٟ ٔٙب٠خ اٌيِبْ . ٠ظٙو فٟ آفو اٌيِبْ ٍِٖؼ

اْ ّبء هللا ظٙٛه ٌٗ ٍٕٚىْٛ اْ ّبء هللا اما اؽٕب ِٛعٛك٠ٓ ٚلبكه٠ٓ ٔف١َب ٚا٠ّب١ٔب ٚعَل٠ب ٚػَىو٠ب ػٍٝ 

 .ٖ فغ١ّؼٕب ِٓ عٕلٖ اْ ّبء هللا، فٙٛ ػٕٛاْ ػمبئلٞ ال ٠ّىٓ ؽٍٗأْ ٔىْٛ ِٓ عٕل

 اٌٝ مٌه اٌؾ١ٓ فٙنا اٌغ١ِ ع١ِ اٌّٙلٞ ٘ٛ لبئُ رؾذ ل١بكرىُ، أ١ٌٌ ونٌه؟: غَبْ ثٓ علٚ

 .اْ ّبء هللا: ِمزلٜ اٌٖله

 

 َِزمجً ع١ِ اٌّٙلٞ ٚأ٘لافٗ

ِبما؟ ِب اٌنٞ ٠ؼٕٟ رور١ت ع١ِ  ١ٛت ٘نا اٌغ١ِ ػٕلِب رمٌْٛٛ ٍزورجٛٔٗ، رورجٛٔٗ اٌٝ: غَبْ ثٓ علٚ

اٌّٙلٞ؟ ً٘ أؽََزُ ِضال أْ ٕ٘بن أفالرب كافً ع١ِ اٌّٙلٞ أْ ٕ٘بن أٛواف ال رَزط١ؼْٛ ا١ٌَطوح 

 ػ١ٍٙب ألٔٗ ِّزل ثْىً وج١و فوثّب رمَٛ ِّبهٍبد ال ػاللخ ٌىُ ثٙب، ِبما؟

أْ ع١ِ اٌّٙلٞ ٠ؾزبط اٌٝ ٚأّب ٠ؾزبط اٌٝ رط٠ٛو، وً ّٟء ٠ؾزبط اٌٝ وّبي، أٔب هأ٠ذ : ِمزلٜ اٌٖله

وّبي ِٓ ثؼ٘ اٌغٙبد اٌضمبف١خ اٌؼَىو٠خ االعزّبػ١خ اٌل١ٕ٠خ اٌزموة اٌٝ اٌْؼت اٌؼوالٟ فؤٔب وً ٘نٖ 

 .اٌقطٛاد ٍؤلَٛ ثٙب

 ِٚب ٘ٛ ٘لفٗ اإلٍزوار١غٟ ع١ِ اٌّٙلٞ؟: غَبْ ثٓ علٚ

 رؾو٠و اٌؼواق، ؽب١ٌب ٠ؼٕٟ؟: ِمزلٜ اٌٖله

 .ٔؼُ: غَبْ ثٓ علٚ

ب١ٌب رؾو٠و اٌؼواق، ٚاٌلفبع ػٓ اٌْؼت اٌؼوالٟ فٟ ؽبي األىِبد ٌٛ ٕؼ اٌزؼج١و ؽ: ِمزلٜ اٌٖله

 .ٚاٌؼواق فٟ أىِخ ٚ٘ٛ ِؾزً ف١غت رؾو٠و اٌؼواق

 ..آٖ ثٛٙٛػ رمٛي ٠ؼٕٟ ع١ِ اٌّٙلٞ ٘لفٗ: غَبْ ثٓ علٚ

 .اٌلفبع ػٓ اٌؼواق(: ِمبٛؼب)ِمزلٜ اٌٖله 

 .ٚرؾو٠و اٌؼواق: غَبْ ثٓ علٚ

 .ٕىو ٌُٚ أٔىوٖ ٚال أٔىوٖ٘نا ال ٠: ِمزلٜ اٌٖله

 .ٚال رياي َِزّوا ف١ٗ: غَبْ ثٓ علٚ

ٚال أىاي، ٌٚٛ ٌُ أوٓ ِٛعٛكا، ٌٛ لزٍذ أٚ ِذ أٚ اػزيٌذ أٚ أؼيٌذ أٚ أٞ ّٟء ِٓ ٘نٖ : ِمزلٜ اٌٖله



 .األٍجبة أ٠ب وبٔذ ٠جمٝ ٘لف ع١ِ اٌّٙلٞ ٘ٛ رؾو٠و اٌؼواق، ِب ٌٙب ػاللخ

 (.ِٛلغ لٕبح اٌغي٠وح اٌفٚبئ١خ)

 

 10/4/2010بد ِٓ ٔٔ ٌمبء لٕبح اٌغي٠وح اٌفٚبئ١خ فٟ اٌؼبَ ِمزطف

ػٍٝ وً ؽبي ٟ٘ ؽ١ض١بد ِب ثؼل االٔزقبثبد َِٚبه ١ٍبٍٟ ِزىبًِ ٚؽزٝ أؽ١بٔب ِؼمل : غَبْ ثٓ علٚ"

ِٚووت ٚرلفً ف١ٗ وض١و ِٓ اٌزؾبٌفبد ٚاٌزىز١ىبد، ٘نا عيء أٍبٍٟ ِٓ ِؾٛه ٌمبئٕب ٌٚىٓ هثّب وّلفً 

ْ أٔزُ أػٍٕزُ ألٚي ِوح ٚثْىً ٕو٠ؼ ِٚجبّو كػٛرىُ إٌبً ٌالٔزقبة هئ١َٟ ٍّبؽخ ا١ٌَل ا٢

ٚااللزواع، فٟ اٌَبثك أٔزُ ّبهوزُ وز١به ٕلهٞ أٚال صُ ِغ اٌز١به اٌٖلهٞ ٍٛاء فٟ االٔزقبثبد 

اٌجوٌّب١ٔخ أٚ ِغبٌٌ اٌّؾبفظبد، ً٘ ٠ؼٕٟ ٘نا ثؤْ اٌز١به اٌٖلهٞ ٚا١ٌَل ِمزلٜ اٌٖله ٠ؼٕٟ ٠ؼٍٓ 

ٌٍؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاثزؼبكٖ ػٓ أٞ ف١به آفو ِقبٌف كافً اٌؼواق؟ ألٔٗ ا٢ْ اعبثزه ا٢ْ أّٚبِٗ اٌىبًِ 

رؾلصذ أٔٗ ؽزٝ ِٓ أ٘لاف ٘نٖ االٔزقبثبد ١ٌٌ فمٜ فلِخ إٌبً ٌٚىٓ رزؾلس ؽزٝ ػٓ اٌزؾو٠و، ً٘ 

 ِؼٕٝ ٘نا أْ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ إٔجؾذ ٟ٘ اٌق١به اإلٍزوار١غٟ اٌوئ١َٟ ٌٍز١به اٌٖلهٞ ٌٚىُ؟

وٕب ٚال ىٌٕب، أٔذ ٍئاٌه ٌط١ف ٕٚ٘بن أ٠ٚب ّفٕب اٌزفبرخ ٌط١فخ أٔٗ أٔب أٚي ِوح أكػٛ : زلٜ اٌٖلهِم

الٔزقبثبد ثٍَبٟٔ اْ ٕؼ اٌزؼج١و، ٍبثمب ٌُ أكع ٌٙب، اال أْ ٘نا ال ٠ؼٕٟ أْ اٌق١به اٌٛؽ١ل ٘ٛ ا١ٌَبٍخ 

ِغبي ٚاؽل ٚ٘ٛ اٌّمبِٚخ  ١ٌٌٚ اٌق١به اٌٛؽ١ل ٌزؾو٠و اٌؼواق ٘ٛ ا١ٌَبٍخ ٌىٓ ال أه٠ل أْ أرمٛلغ فٟ

اٌؼَىو٠خ، أٔب ١ٍّزٙب اٌّمبِٚخ ا١ٌَب١ٍخ، ٕ٘بن ِمبِٚخ ػَىو٠خ رّْٟ ثؾبٌٙب ِمبِٚخ ١ٍب١ٍخ رّْٟ ثؾبٌٙب 

١َٔبْ ِظب٘وح ١ٔٛ١ٍِخ لل رىْٛ أٚ وبٔذ ١ٔٛ١ٍِخ هللا اٌؼبٌُ ٚأٔٙب وً ٍٕخ  9ِٚمبِٚخ ّؼج١خ أ٠ٚب وّب فٟ 

ٌّمبِٚخ اٌْؼج١خ ِٚمبِٚخ ػَىو٠خ ِٚمبِٚخ ١ٍب١ٍخ ٟ٘ كفٌٕٛب رطٍغ ٘نٖ أ٠ٚب أ١ٍّٙب ِٓ ٘نٖ إٌبؽ١خ ا

١ٌِ ٔؾًٖ ػٍٝ وواٍٟ؟ اٌىواٍٟ ٌفع -ٚأقوإٛب فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔزقبث١خ ػَٝ أْ ٔؾًٖ ػٍٝ ا٠ٖبي 

ًٕٔٛ ثؼ٘ اٌّئ١ِٕٓ اٌٝ وواٍٟ اٌجوٌّبْ ٌىٟ ٠ىٛٔٛا ثبثب ٌقلِخ اٌؼواق ٚاٍزمالٌٗ ٚرؾو٠وٖ  -ِٛ ٌط١ف

 .ِٕٗٚاٌٝ آفوٖ ٚاٍززجبة أ

٠ؼٕٟ ً٘ أفُٙ ِٓ مٌه ثؤٔىُ ِؼ١ْٕٛ ثق١به٠ٓ ٠ؼٕٟ ف١به اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ِب ر١َّٗ : غَبْ ثٓ علٚ

 ثبٌّمبِٚخ ا١ٌَب١ٍخ ٚف١به اٌؼًّ اٌٍَّؼ ِب ر١َّٗ ثبٌّمبِٚخ اٌؼَىو٠خ؟

 ..وٍٗ ِفزٛػ، ِب كاَ ٔؾٓ ٔمٛي: ِمزلٜ اٌٖله

 ..ا٢ْ ٘ناْ اٌق١بهاْ ّ٘ب عيءاْ فٟ ٍٕت(: ِمبٛؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

ِغ اٌق١به اٌْؼجٟ، ال ِمبِٚخ ٚال ١ٍبٍخ ِٓ كْٚ اٌق١به اٌْؼجٟ، أٔب أػزّل ػٍٝ (: ِمبٛؼب: )ِمزلٜ اٌٖله

١ّئ١ٓ، هللا ٚاٌْؼت، اما ّؼت ِبوٛ ٚاما لبػلح ّؼج١خ ِبوٛ ال رٕغؼ اٌّمبِٚخ ٚال رٕغؼ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ، 

 .اص١ٕٕبرُٙ رَطو ثؤٔبًِ ّؼج١خ ال أوضو ٚال ألً

 ..ٔؼُ ٘نا كل١ك ٌىٓ أٔب أرؾلس ا٢ْ ػٓ وق١به اٍزوار١غٟ: علٚ غَبْ ثٓ

 ..ا٠ٗ، ا٠ٗ: ِمزلٜ اٌٖله

 اٌق١بهاْ ِغ ثؼّٚٙب؟: غَبْ ثٓ علٚ

 .ٔؼُ، ٔؼُ ِغ ثؼّٚٙب: ِمزلٜ اٌٖله

 .رئول ٌٟ ٘نا األِو: غَبْ ثٓ علٚ

بٖ ّوػب ثمبء اٌّمبِٚخ، ٌٛ أإول ٌه ٘نا األِو ٚثمبء االؽزالي ِؼٕبٖ ػمال ثمبء اٌّمبِٚخ ِٚؼٕ: ِمزلٜ اٌٖله

 .اؽزً ثٍلٞ ٌمبِٚذ ٌٛ اؽزً ثٍلٞ ٌؾوهرٗ، ٘نا ِبّٟ ٘نٖ لبػلح ػم١ٍخ ٚٔم١ٍخ ال ِغبي ٌٕمبّٙب

 ِٚؼٕبٖ ّوػب ٚػمال؟: غَبْ ثٓ علٚ

 .ٚػمال: ِمزلٜ اٌٖله

 ٚػ١ٍّب، ِؼٕبٖ ػ١ٍّب ِبما؟: غَبْ ثٓ علٚ

 .خ اٌطوقٚػ١ٍّب اْ ّبء هللا َٔؼٝ اٌٝ رؾو٠وٖ ثىبف: ِمزلٜ اٌٖله

 ..ٛجؼب ٘نا اٌىالَ ٍّبؽخ ا١ٌَل ثىً ٕواؽخ لل ٠ىْٛ أ٠ٚب عل٠لا فٟ رٛل١زٗ ا٢ْ: غَبْ ثٓ علٚ

 .ال ١ٌٌ عل٠لا: ِمزلٜ اٌٖله

أٔب أػٍُ وض١وا ثؤٔىُ فٟ اٌَبثك أػٍٕزُ أوضو ِٓ ِوح كػّىُ ٌٍّمبِٚخ اٌٍَّؾخ ٚفٟ اٌٛلذ : غَبْ ثٓ علٚ

ٔقواٛ ثبٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌّْبهوخ ف١ٙب، ا٢ْ رْبهوْٛ فٟ ٔفَٗ ٌُ رىٛٔٛا لل كػٛرُ ثْىً ٕو٠ؼ ٌال

اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚفٟ اٌٛلذ ٔفَٗ فٖٕٛب ٚٔؾٓ فٟ اٌنووٜ اٌَبثؼخ ٌغيٚ اٌؼواق رلػْٛ اٌٝ اٌّمبِٚخ 



اٌٍَّؾخ، ٌّبما ألٛي ٌىُ ٘نا اٌىالَ؟ ألْ ِٓ أقوٛٛا فٟ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌؼواق ِٚؼظُ األٛواف 

ي ثْىً ٕو٠ؼ اْ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٟ٘ اٌق١به اإلٍزوار١غٟ ٚال ثل٠ً ٌٙب ٚأٞ أػّبي رمٛ% 99ثَٕجخ 

أفوٜ ر١َّٙب أػّبي ػٕف ٚهثّب ؽزٝ أػّبال اه٘بث١خ، اٌن٠ٓ لبٛؼٛا اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚال ٠ياٌْٛ 

 ٠مبٛؼْٛ اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚ٘نٖ االٔزقبثبد ٠مٌْٛٛ ثْىً ٕو٠ؼ ٚٚاٙؼ ال ف١به اال اٌؼًّ اٌؼَىوٞ،

ثّؼٕٝ آفو ػٕلِب رمٌْٛٛ ا٢ْ اٌغّغ ث١ٓ اٌَّؤٌز١ٓ ً٘ ٠ؼٕٟ ٘نا ثؤٔٗ ١ٍىْٛ ٌىُ ػاللبد ِغ اٌغبٔج١ٓ ِغ 

اٌطوف١ٓ؟ ٚوؤٕٔب ْٔٙل ا٢ْ أْ ٕ٘بن فغٛح ث١ٕىُ وز١به ٕلهٞ ِٚٓ ٠َزقلِْٛ أٍب١ٌت اٌؼًّ اٌٍَّؼ 

 .اٌّمبِٚخ اٌٍَّؾخ

وٚع اٌّمبِٚخ اٌؼَىو٠خ ِْٚوٚع اٌّمبِٚخ أٔب ػٍّذ عب٘لا اٌٝ أْ أفًٖ ِب ث١ٓ اٌّْ: ِمزلٜ اٌٖله

ا١ٌَب١ٍخ ؽزٝ ال أؽل ٠ىْٛ ِٚوا ثب٢فو، ِواد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ رٚو ثبٌّمبِٚخ ١ّئب ِب ِٚواد اٌؼ١ٍّخ 

اٌّمبِٚبر١خ اٌؼَىو٠خ رٚو ثبٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ، أٔب ؽبٌٚذ أفًٖ ث١ٕبرٙب ػلا اٌز١َٕك اٌنٞ ال ثل ِٕٗ ث١ٓ أٞ 

اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ؟ ٌُ ٌٚٓ، ال ٍبثمب، أٔب ألٛي ٌه ٠ؼٕٟ لٖخ اْ ٕؼ اٌزؼج١و ػٍٝ  و١ب١ٔٓ، اال أٔٗ أٔب أرون

ٚثؾ١ٕٙب لجً أهثغ ١ٍٕٓ فٟ -أٔٗ أؽل األّقبٓ ا١ٌَب١١ٍٓ فٟ اٌؼواق م٘ت اٌٝ اؽلٜ كٚي اٌغٛاه 

 اٌْق١ٖخ غ١و اٌؼوال١خ ِٓ اؽلٜ كٚي اٌغٛاه لبي ٌٗ -االٔزقبثبد اٌّب١ٙخ اٌزٟ ٌُ ٔيط أٔفَٕب ثٙب ػٍٕب

اٌز١به اٌٖلهٞ ِٚمزلٜ ثبٌٕٔ ُ٘ ؽًٖ ِمبِٚخ ػَىو٠خ ُ٘ ؽًٖ ١ٍبٍخ ُ٘ ؽًٖ لبػلح ّؼج١خ، أٔزُ 

ا٠ٗ ١ٌِ؟ اما  وٕذ ٚال ىٌذ أٔب أٍؼٝ اٌٝ ٘نا اٌْٟء، ِٓ اٌغٙخ اٌْؼج١خ أٔب عٙخ ! وً ّٟء ِب ؽٍٖزُ

خ أٔب ال ىٌذ ّؼج١خ ٌَٚذ عٙخ ؽيث١خ ٌٛ ٕؼ اٌزؼج١و أٚ رمٛلغ ِؼ١ٓ أٚ عٙخ ِؼ١ٕخ، ٚاٌغٙخ اٌؼَىو٠

أػًّ ثٙب أٔب ِٛ فبئف ال ِٓ أ١ِووب ٚال ِٓ غ١و٘ب، اٌّمبِٚخ اٌؼَىو٠خ رَزّو ٌىٓ ثْوٛٙب ّٚوٚٛٙب، 

. أٔب ِضال لٍذ اثؼبك اٌّلْ ػٓ اٌّمبِٚخ، ػلَ اإلٙواه ثبٌّلْ ػلَ اإلٙواه ثبٌّّزٍىبد اٌْؼج١خ ٚ٘ىنا

١ب١ٍخ ٌُ ٠ىٓ ٚاٙؾب، ا٢ْ اٌلفٛي ثبٌؼ١ٍّخ ا٢ْ ػ١ٍٕب ٕبه فمٜ ٘نا افزٍف أٔٗ لجً كفٌٕٛب ثبٌؼ١ٍّخ اٌَ

 .ا١ٌَب١ٍخ ٚاٙؼ ٚأٔب ٍؤرؼبًِ ِغ ا١ٌَب١١ٍٓ رؼبِال ١ٍب١ٍب ٚأرؼبًِ ِغ غ١و ا١ٌَب١١ٍٓ رؼبِال غ١و ١ٍبٍٟ

 ..ّٛ ٠ؼٕٟ رؼبًِ ١ٍبٍٟ ِغ ا١ٌَب١١ٍٓ ِبما ٠ؼٕٟ؟ ٠ؼٕٟ اٌلفٛي ثبٌزىز١ه ٚ: غَبْ ثٓ علٚ

أْ إٌبً رزؼبًِ ِؼٕب رؼبِال ١ٍب١ٍب، أِضً ٌه ِضبال، أٔب لجً  ٘ٛ ٠طٛي والِٗ ثٌ افزٖبه: ِمزلٜ اٌٖله

أوضو ِٓ ٍٕز١ٓ ٚوبٔذ ِؾبٕٖخ ١َّٔٙب ٛبئف١خ ٚهفٚذ ٘نٖ اٌّؾبٕٖخ ا١ٌَب١ٍخ ٚألٍجبة رلفً 

أ١ِووب ثبٌٛٙغ اٌٛىاهٞ ثبٌؼواق، أعبٟٔ ٚى٠و اٌياهػخ ٠مٛي ٌٟ أ١ِووب أٞ ٚى٠و اٌيهاػخ األ١ِووٟ 

ِٛلغ لٕبح اٌغي٠وح اٌفٚبئ١خ : هاعغ.. )ؽزٝ ٠ؼٕٟ أػًّ ثٙب ِْبه٠غ فٟ اٌؼواقأػطبٟٔ ٍىو ٍزّبئخ ١ٍِْٛ 

 (10/4/2010فٟ 

 :ٚربثغ اٌؾٛاه وّب ٠ٍٟ

ٚال أىاي، ٌٚٛ ٌُ أوٓ ِٛعٛكا، ٌٛ لزٍذ أٚ ِذ أٚ اػزيٌذ أٚ أؼيٌذ أٚ أٞ ّٟء ِٓ ٘نٖ : ِمزلٜ اٌٖله

 .ٌٙب ػاللخ األٍجبة أ٠ب وبٔذ ٠جمٝ ٘لف ع١ِ اٌّٙلٞ ٘ٛ رؾو٠و اٌؼواق، ِب

 ..رَّؼ ٌٟ أْ ألٛي اْ ٘نا اٌىالَ لل ٠ض١و غواثخ اٌؼل٠ل٠ٓ، ٔؾٓ ا٢ْ ٔزؾلس ِؼه: غَبْ ثٓ علٚ

 .لل ٠ض١و غواثخ األ١ِووٟ فمٜ، ِب أرٖٛه اٌؼل٠ل٠ٓ(: ِمبٛؼب)ِمزلٜ اٌٖله 

.. ْٛ ٚأٔب أرؾلس ِؼه ا٢ْ ٚاٌمٕبػخ اٌؼبِخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌقبهط أٔىُ ٍزٕؼيٌ(: ِزبثؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

 ..ٍٚزجزؼلْٚ ػٓ وً ّٟء

ال ال، رىز١ه ٘نا، اْ ّبء هللا ال ٠ض١ٕٕب ٚال ٠ضٕٟ ػي٠ّزٕب ػٓ رؾو٠و . رىز١ه(: ِمبٛؼب)ِمزلٜ اٌٖله 

 ..٠ؼٕٟ ّٟء ػمبئلٞ ٘نا ال رزٖٛهٖ. اٌؼواق

 ..غ١و اٌؼمبئلٞ، ٠ؼٕٟ ٔزؾلس ا٢ْ ػ١ٍّب، ٠ؼٕٟ رؼوف ِبما رمٛي(: ِمبٛؼب)غَبْ ثٓ علٚ 

٠ؼٕٟ فٛلب ػٓ األٍجبة األفوٜ ٘ٛ ّٟء ػمبئلٞ ِٚورَـ فٟ اٌؼمً ٚفٟ اٌمٍت (: ِمبٛؼب) ِمزلٜ اٌٖله

أٔب ٕ٘ب أٔبكٞ اٌْؼٛة ٚاٌؾىِٛبد ٚاٌّؾزً ٔفَٗ أٔٗ ال رزٖٛه لل ٠َٛ . ال ١ًّٔ ػٕٗ أثلا ٚال أؽل ٠زٖٛهٖ

بط ا١ٌٙب، ا٢ْ ٕؾ١ؼ أٔٗ لل ٠ىْٛ ٕ٘بن ٔٛالٔ فٟ اٌّمبِٚخ رؾز. ِٓ األ٠بَ أْ أرٕبىي ػٓ رؾو٠و اٌؼواق

 لٍذ ٌه أوٛ ٕبه رطٛه فٟ اٌّمبِٚخ اْ ّبء هللا ٠َٕل ٘نا إٌمٔ

١ٛت ػفٛا ٍّبؽخ ا١ٌَل ً٘ رلهن ثؤْ ٘نا اٌىالَ والَ فط١و ٚ٘نا ٠ؼٕٟ ثؤْ أوضو ِٓ : غَبْ ثٓ علٚ

 ٛوف هثّب ١ٍالؽمىُ هثّب ١ٍؾبٚي اغز١بٌىُ؟

 ّق١ٖب؟(: ِمبٛؼب)ِمزلٜ اٌٖله 

 .ٔؼُ: غَبْ ثٓ علٚ



أٔب فٛفٟ ػٍٝ اٌْؼت اٌؼوالٟ، ػبِخ اٌْؼت اٌؼوالٟ، أٔب كائّب فٟ ؽبٌخ رولت ٌٛ ٕؼ : اٌٖلهِمزلٜ 

 .اٌزؼج١و، ٘نا ١ٌٌ ثغل٠ل

٠ؼٕٟ ً٘ رلهن ثؤْ ٘نا األِو ا٢ْ ٠ٚؼىُ فٟ ِٛاعٙخ ِجبّوح ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح : غَبْ ثٓ علٚ

 األ١ِوو١خ ٚاإلكاهح األ١ِوو١خ ٚاٌمٛاد األ١ِوو١خ فٟ اٌؼواق؟

أ١ِووب رؼوف إٟٔٔ ألبِٚٙب ٌٚىٓ ثبٌطوق اٌّْوٚػخ اٌزٟ ال رقوق لبٔٛٔب، ٚأٛبٌت األُِ : زلٜ اٌٖلهِم

 اٌّزؾلح ثبالػزواف ثّْوٚػ١خ اٌّمبِٚخ اٌزٟ ال ٠غٛى أْ ٕٔىو٘ب ػمال ّٚوػب 

أ١ِووب رؼوف أوضو ِٕٟ ِٕٚه أٔٗ أٔب ال ىٌذ ألبِٚٙب، ٌىٓ ثبٌطوق . ال، ٘ٛ ِٛ ِٛاعٙخ: ِمزلٜ اٌٖله"

ٌّْوٚػخ اٌزٟ ال رٚغ ٌٟ، أٚ ال رٚغ ٌٙب فوق لبٟٔٛٔ ٙلٞ، أٔب ِب ِقزوق اٌمبْٔٛ ألْ اٌّمبِٚخ ا

ٚأٔب ِٓ ٕ٘ب ؽزٝ أٛبٌت اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ ٚأٛبٌت اٌلٚي اإلٍال١ِخ اٌّئرّو . ِؼزوف ثٙب ػمال ٚلبٔٛٔب

أْ ٕٔىو٘ب ػمال ٚال  اإلٍالِٟ، أٛبٌت األُِ اٌّزؾلح ثبالػزواف ثّْوٚػ١خ اٌّمبِٚخ ٚاٌّمبِٚخ ال ٠غٛى

 .ّوػب إٔال، ِٛ اٌْوع اإلٍالِٟ أٞ ّوع أٔيي ٍّبٚٞ ٌٛ ٕؼ اٌزؼج١و

 ..ٕ٘بن ؽل٠ش أٚ اّبهاد ثؤٔىُ رْٕٛٚ رؾ٠ًٛ ع١ِ اٌّٙلٞ اٌٝ ؽووخ ١ٍب١ٍخ، ٘نا اٌىالَ: غَبْ ثٓ علٚ

و٠خ ِواد لٍذ ٌه أٗ ٘نا اٌٍٟ ؽلس االٌزجبً، اْ اٌّمبِٚخ ِٛ فمٜ ػَىو٠خ، ِواد ػَى: ِمزلٜ اٌٖله

ّٕٛ؟ صمبف١خ اعزّبػ١خ ونا، ا٢ْ أعل أْ ع١ِ اٌّٙلٞ، ع١ِ اإلِبَ اٌّٙلٞ ٍالَ هللا ػ١ٍٗ ٠غت أْ ٠ٍزفذ 

اٌٝ اٌزىبًِ اٌؼٍّٟ اٌزىبًِ اٌضمبفٟ ٌفزوح ِؼ١ٕخ ؽزٝ ٠مَٛ ٔفَٗ ٠َٚزط١غ رور١ت ٔفَٗ ٟٚ٘ رَّٝ اٌّمبِٚخ 

ٍالَ ف١غت أْ ٔؾٓ وّلافؼ١ٓ ػٓ اإلٍالَ أْ وّب لٍذ ٌه اْ ٕ٘بن ؽوة ١ٍٕج١خ صمبف١خ ٙل اإل. اٌضمبف١خ

 .ٔؾبهثٙب ثؾوة صمبف١خ ِٛاعٙخ ٌٙب

١ٛت ِب موو ػٓ اهرجبن كافً اٌز١به اٌٖلهٞ ٚؽزٝ ع١ِ اٌّٙلٞ ٚػٓ أْمبلبد، ٠ؼٕٟ : غَبْ ثٓ علٚ

 ..ِب كلزٙب؟ ٠ؼٕٟ ٕ٘بن ِٓ أْك ػٕىُ

 .ٔب أػزمل ّمْمخ ٘لهد صُ لود: ِمزلٜ اٌٖله

 ثّؼٕٝ؟: غَبْ ثٓ علٚ

٠ؼٕٟ أٔٗ فل ّٟء اٌٝ أ٠بَ ِؾلكح ٚاْ ّبء هللا وً ٠وعغ اٌٝ ا٢ة أٚ األًٕ اْ ّبء هللا، : ِمزلٜ اٌٖله

ؽلس ٚوزؼج١ون أْمٛا هعؼٛا اعٛا اػزنهٚا ٚثبثٟ ِفزٛػ ٚلٍجٟ ِفزٛػ ٌُٙ ٚأٔب . وٍُٙ ٠وعؼْٛ ؽج١جٟ

خ ٚاٌؾٛىح  ّّ ػٓ ا١ٌَبٍخ، ػٓ اٌزؾية، فمٜ ِؾت ٌٍغ١ّغ، ٌىٓ أٔب ٘نا اٌٍٟ لٍذ ٌه أٔب أه٠ل أْ أثؼل اٌِؼ

 (.10/4/2010, اٌّٖله اٌَبثك ٔفَٗ: هاعغ . )٘نا

 

ٚاٌٝ اٌمبهئبد ٚاٌمواء ا٢ْ ثؼ٘ رٖو٠ؾبد ِمزلٜ اٌٖله ٚوبظُ اٌؾبئوٞ ؽٛي إٌيػخ اٌطبئف١خ اٌزٟ 

 :ػٍّب  ثؤْ ِمزلٜ اٌٖله وبْ ِٓ ِمٍلٞ وبظُ اٌؾ١َٕٟ اٌؾبئوٞ, ر١َوّ٘ب

٠م١ٓ ِٓ اْ لٜٛ اٌظالَ اٌّزّضٍخ ثبالؽزالي ٚربثؼ١ٙب ِٓ إٌٛإت  أب ػٍٝ)  4/12/2006ث١بْ فٟ 

ٚاٌجؼض١١ٓ ال ٠ٕفغ ثٗ ٚص١مخ ٚال ػٙل ٚال ِل٠ٕخ ِٕٛهح ٚال ٍبِواء اٌّملٍخ فال ػٙل ٌُٙ ػٕل هللا ، ٠ٚو٠لْٚ 

 (.اٌزؾىُ ثٕب ٌٚىٓ ١٘ٙبد اْ ٔقٚغ ٌُٙ 

 (.ٚإٌٛإت اٌزىفو١٠ٓ ِٓ ث١ذ اٌٝ ث١ذ فبٕٔب ٠ّىٓ اْ ْٔبهن فٟ ِطبهكح االه٘بث١١ٓ ٚاٌٖلا١١ِٓ * ) 

 ( .رو٠ل اِو٠ىب اْ رٍَُ االِٓ ٚا١ٌَبٍخ فٟ اٌؼواق اٌٝ االه٘بث١١ٓ *) 

٠ب اثٕبئٕب اٌىواَ ال رمفٛا ِىزٛفٟ األ٠لٞ أِبَ ٘نا اٌٙغَٛ اٌْوً ، ٚاػٍّٛا اْ : وبظُ اٌؾَٕٟ اٌؾبئوٞ

ُٙ ػٓ اٌطو٠ك ، ٚوٍّب ٛبٌذ اػّبهُ٘ اٌّغو١ِٓ ِٓ اىالَ ٕلاَ ٚإٌٛإت ثالء ِجوَ الثل ِٓ اىاؽز

 . اىكاك فَبكُ٘ ، ٚال رقبفُٛ٘ ، ٚاػٍّٛا اْ و١لُ٘ اٌٝ ثٛاه

 

 

 

 



 

 الحلقة الثانية

 ما هو النظام السياسي المناسب للعراق؟

الننم الالاسياننستلالكنن للعرنن لال ننساسلرمننللكااننسقلالإللننتلال سااسننتلتلننشلسلرمننيلهننلال   ننإ لال نن  لل سه كنن ل
ألم نننيللنننالكعنننهلالعثسنننسلرنننهلاميكننن لل امي ننن لصننن له سننن لهس ننن لل كننن لالنننسسل نننكشلل انننيلس لر ك  نننتله نننشللمغ ل

لسني لاسيانستللنس للإسر سالسنتلليءمنعريلتم يللالكا الفن لال.للالكلكسالسلرًيللسستلاإلمايهللعسارك لإسر سالست
تلل.للهإالنتلا كريهسنتلصميهتللإسثتلل سضستلصيللتللامنيءلالر كرنعلالرنإم لالرم نلإللر كرعلرإم لرك إال

لالعرننيملرننهللاإ لالإللننتلال سااسننتلاللإسثننتلرننيلكننواملال  نني سستللك يلسننإهيللاسر ننيلهيرننًيلايلكرننيالل29ا ننإلرننسلسل
لرنيلوالن لالرساانتلالإسمسنتلصنيلاتلال نلا لفن للسني لاإلمانيهل,له لالاي إ لهر سًيلف للسي لالرإسمتللالسسف

,للنإلملالر نيلس الاسياي لااانك ريسستللاار وملههلكاثسسا لك رملللالكعهلك كلالم ال.للالر كرعلف لالاالإ
اسيانيك يلاااكصنيإستل الفن ل,لم   نيلالاسيان للفن لا نلس لاسيانيك يلالإا  سنتللال يس سنتلالاءل عيهلللنكلفن 

لر كر ننًيلااننك العسًيلرك   ننًيلهيرننًيلااكصننيإًالسس سننًيلل29السننبلا نن لااكصننيإلال ننساسللا ننإلرننسلسل,للاا كريهسننت
الريلسنننتلالركاكسنننتلرنننهلكصنننإسسلثسلكننن للهرنننلاسإتللر سلنننًيلاماننناتلهيلسنننتل نننإًالرنننهللي يكننن لااانننك العسرانننكلسإًالل

الك لعيهلس كسضل هلكل ن لألرنساضلالكثرسنسلاإلمكني  للكلنلسسلهر سنتلالكمرسنتلاااكصنيإستللالم لستلالميضات
يلننتلرسس ننتلرننهلال  ننسلالننل لس ننفلمانناتلككننسال لاننسهلللا ننإلرننسلسلهننلهلال كننس لرننيلواملال ننساسلسلا نن ل.للالا ننسست

الرلننإإلإللسننًيلل ننإلملكلنن ل ننللال  ننسلك ننس ل%لل03-09اننسهلفمانناتلككننسال ل.لال ننساسرننهلاننعيهل%ل09-09
لال  ءلال إسنإل نالملاألهنلاال.لللفلسل للال  سلا  سمال  سل ه شل للك س للللال لمااتلرريث تل,لالميرست

فنن للل نناللوم نناالننلسهل صننلي لالرالسننسهللالر سننيسا لرننهلالننإلاسا لاألرسسعسننتلاننسلولهننإإلعاسننسلرننهلاأل سننس ل
لصنننيسلفننن ل":لكميررنننًيلرننعلال صنننسإ للاألرمسننتلالكننن لك ننلم,لتفننن لالصنن لفلاألريرسنننلس  اننلهلالإللننتلال سااسنننتل
اصنننسإ لاألرسنننسلال نننيهسلهانننإلالنننسلرهلانننهلرانننيهإللرمنننيءل رنننيمل),ل"الكسارننن لل لسارننن ...لالصنننفلاألرنننير 

لل(.لريهس

لالعننيهلالم ننيالالر عنن لاننإلاننإ لارلننيلا ل سالنن لال سرمننتلال يس سننتلللتمنن للااننا لتال,للامننيءلالر كرننعلالرننإم لا 
فنن لللااألعثننسلإسر سالسننتللننسقلفنن لالعثسننسلرننهلرننلاإلللننكلالإاننكلسللعننهلللل,الإللننتلفنن لالإاننكلسلللننإسهلاننسهلا

 نيسكل كانيالالرنله لالانم لرنهلامني لسااكإ لا سضللعالاسيان للني   لإلهل هلل تالتم,لالرريساتلال ر ست
اانننتلل   نننو لالإللنننتليالرك ال سااسنننتلل لعلرننني لالر سككنننسهللال نننلفسمستل امنننيءلال ننن  لاك نننكلالرريسانننتلاللي  سنننتللل



إلهل هلسعننلهلرريسانني لالكرسسننولاللنني   للال ننلر لال ننلفسم لر نني لاألرث ننتله ننشلككننلفسللننإ للل.لاألاياننست
فنن للننسهل ننيسع لفسنن لالعثسننسلرننهلالرساانني لالإسمسننتللا ننضل,لللننكعننملل  نن  لاعننمل إسيمنن للرلاهانن لسننإلفنن ل

ل.تاأللوا لالاسياس

هنهلالكرسسنولالنإسم لل ا سنإعيمن لل8231 ه ني لثنلس لكرنلوللسي لال   لال ساا لفن لف لاصسس للاسو لفكس ل
 نمللال ن  لرنيلواملفن لاسهيهلرنيلكانإملاللنيملللعهل,للاللي   للال لر لال لفسم ل للضسسلاألفسلال لر 

لس سضنلالال كسنتلهنلهلال ر لسسنتللهلاسهيهلريلالنك الال لرسنلهللالا ثسنلهلال نلفسمسثال,للاك يال ر لسستلاألللشل
 ننيءلالا ثسننلهلثننالل,8201-8200 ننالملال كننس لاننيإسًيللي  سننًيلل ننلفسمسًيلللفي ننسًيلاسياننسًيلم يرننًيله ننشلال نن  ل
ل يضننلالاللننسل لثيمسننتلل ا ننعلرننهلل لااننمللريساننلالالاسيانني لال ي ننستلفنن لال ننساسلرننس ل  ننس لال ننلفسمسلهل

ل.ثالثتله لإللمصفلال  إرإ لله شللل لاالالال   لال ساا لرسلال لا 

 ننننالاسكم اننننلهلكلاننننعلالمننننيقل م,لللننننسهلانننن للالم ننننيالالننننإعكيكلس لاألاننننلإلكلنننن لضننننساي لاللننننس لال يس سننننت
الم ننننيالامننننيءلاللسسنننني لال يرننننتلللال ننننساسلال إسننننإلفنننن ل ننننملامننننيءللساإ لال رننننملاننننسكغسسلاللننننيملللاننننالصنننن إاءللل
لك نننغسملللالكصنننمسعللكلنننإسبلالوساهنننتلالنننللم الانننإءلاامنننيءلاااكصنننيإللعنننللكللً.كنننإسس يال إسنننإللالنننإسر سال 

سرنننال هلالعثسنننسلرنننهلال نننل لالكننن ل.لالننن ...لكلانننسهلال نننإري لال نننيل سهللرعيفلنننتلال انننيإلالرنننيل للاإلإاس ل
اننملعيمنن لاي رننتلايألاننيقله ننشل اننقلإسمسننتلللي  سننتللا ضنن يل,لكانن ر لاللعنناللننالكعننهلككاننالايلإسر سالسننت

الننإ لا ننإلهسرمننتل ساننتلإف ننتلللللالمننيقل هلسلصننملللننكلااننسهتلعلللننالسكلانن.للال لرسننتسكلننسكلاننسهلال اسالسننتل
ل.رلف ته شلاألاملاملعيهلالرسرمل هلكعلهلالاإاستل,لألعثسلرهل راتله لإلرهلالاسياي لالاس ت

اسسرننسللاننل لاإلسهنني للاننل لررثننملاإلإاس لاألرسسعسننتللاللننيعالاننارسهلاسيانني لاننسهلك ننياكلاللال ننكلفنن ل ه
ل انن لإلسهننيلفنن لإفننعلاألرننلسلالكنن لاألاياننستلعيمنن لرننهلال لارننملله لال ننيالضنن فلالننللاإلاننالالالاسياننستل

سكمعننسللراننإ لالرلالمننتلللايك ننيهلتايرننتلم ننيالاسيانن لس كرننإلراننإ لالرليصصننتلاللي  سننتلالاسياننستلالركصننيسهتل
له ننشلرننهلسسسننإل هلل.لهننللرننيلم س نن لالسننلالفنن لال ننساسل.فنن لاللااننعلال ر نن لالسننلر لال سااسننتلالركاننيلستللاللننس 

كاسهلللكل هلسنولسللواسا لس نفله نشلس ان يللوسنسلرنهلاأللنوا لاإلانالرستلالاسيانستلال نس ستل للالانمستل للس
ل.لرهلالُعسإللاسس لال   لال  ي 

لانل لاإلانالالالاسيانستلإلسهنيلالانيسولفن لانسهتلال س ستللالامستلالإسمستل(لالرسااي )لسي   ل إلل ا لالرسل
لرنهلثنالالإانكلسلالنإا الل, عنيملالسسسإلمنليعرن,ل نيءلا انيقللني   بللااانك كيءله سن لالسنإاكلسلرسا للس ل

لنالسنك   للل,للرنلاإلالانإلرنهلكغسسسهنيله شلمللل ني تللي  ستلليف له شلإساي لالل لكلاهلا ساًللللعم 



رهلالر يهسالاللي  ستلالاسياستللرهلسانللالإللنتلايلنإسهلاإلانالر لفن للنسهل هلالإللنتل  صنستلاهكايسسنتلال
ل.هلهلال  صستلإسهللرثم

ل ننكسكل نن لإلهل إمننشلل,اك يهيكنن لال عسسننتللالاسياننستللاكمننلالاك ننإإهلال ننلر للالننإسم للالرننلها ل,ال ننساستهل
رنيسقلال صنملك كرنإلإانكلسًالإسر سالسنًيلللإللنتلك,لر كرعلرإم لإسر سالن للنسللراك  تلإللتلإسر سالستلتايرتل

إانكلسًاللم يرنًيل,لالن ...للسستلاإلهالاللاأللوا لضيءلاسهلالا لي لالثالبللااك الملال ,لاسهلالإسهللالإللت
هلسنننتلالرلالمنننتلللنننسقلال لسننني لال سهسنننتلاللي  سنننتلالاسيانننستلالكننن لكرنننوسلالر كرنننعل,لال لسنننتلال سااسنننتلاهس كرنننإ

ل.عريلهلله س لهساسلالسلا,لال إلءللاااك ساسللالرايلا لاسهلالرلالمسهلرهلالمايءللالس يمصيإسللك

.لالك لك لاله شل ايقلالكرسسنولانسهلالرنلاه ارضرلم يلالاسيا للته سميل هلمرسولاسهلالرله للاسهلاللي  
هنهلضنسسلك انسلاللي  سنتلالاسيانستلفناهل,لفن لالر كرنعمنيفعلللنساكلفعنس لا إسلريلس اسلكملالالرنلاه لهنهل

اننإلهلكننياعلله سمننيل هلمل.لهننللرننيلسكل نن لسفضنن ,للكننإرسسلالماننسولالننللم لل ر كرننعلاألفننسللالكرسسننوللالصننساا
لفنن لرسننسلال ننساسلرننهلالننإلملل رسننعلاأللننوا لاإلاننالرستلالاسياننستلفنن لال ننساسلاس ننتلكلسننوللاعننمللسيإسننتل

امس له شل اقللي  سنتلاسيانستلكمل نسلرنهلام إل م يل,لالك للالك سفللكشلاآلهلالم ضتللالكملسس,لالميرست
ر ننلهل اننام السك ننيلايإلسرننالانلم,لالم ي سننتصن تلرلالكرنيسقلاسيانني للي  سننتلفنن لهنن للل,لهنلالالرننله ل لللاك

ا لول لنف ن ل.لاأل س لا فلللالضإل,لال يصتلس ر لهللرص لك اللعهلف لل س تلاألرسلل,ر كرعرص لتلالل
ل!للي  ستلاسياستلاعمل إاس 

 هلمكنننلعسل هل رسنننعلالعكنننمللاأللنننوا لهمنننيلله سمنننيل),لمنننلس لالرنننيلع لس نننسقللنننو لالنننإهل لاإلانننالرستلليلسنننيًل
للعننهل,لالسننسرهلايلإسر سالسننتلع  انن ت,ل(هننلالاللنو  لرننهلضنن علملنإسلاتلالاسياننستلال ننس ستلالساهمننتلاإلانالرس

لهنلالهنللايلضناللرنيلهانسلهمن ل.للنيملاانك ساسهلفن لالان لتل    يسا لل لصلملتلشلالا لتلثالإسسرهلا يلعا
لالعيمنن ل.له نن لاألإسنن لمي نن لس ننسقلاللننو لليلسننيًل يلايلنن لمننلس لرننس لكاننك سإلايلضننسللالم ننلتميللاعننس لإسلننلا 

!!لا نإلرنيلمملس نيل,  نلميهي"ا للن للنسهل عنإل,لف ل لإلا كريهيك لاا ضلال  ي سلال س ستلالرسسإ للن الريلع ل
لننالمعننهلاننإلاهكم مننيل,لللننكلمللننسهلعمننيلم ننلل,لالالعننالالال ننيًللرثننملهننرننهلس كمننسلالإسر سالسننتلالسرعننهل هلس ننلمل

اننملعمننيلمسسننإل,لالملالانن ر للالننإسر سال للالاسلرننيم لل انن لتراننإ لالكننإالللل ننًيللإسر سالسننتلار  لر ننيلالصننلس لا
فس لاإلانالر لااكرسلل,السايسلههلللكريلاستللا إل هلك  شلل.م يستلالكيسس كعلهلايلمااتللميلاإلرايكلا يللل

ل.لرم للو لالإهل للرسسه,ل..الاسيا ل



الل,ل ساسر كرعلرإم لإسر سال لف لالإللتلإسر سالستللالتهلالريلع لالسسسإلاميءل اك نللت نساءا لعيهلاإللا 
رننسرهلااايرننتلإللننتلتاننالرستلكاننسسله ننشلمننلس لالرننيلع ل.لرسننسلالكنن لاك ننلهيلفنن لاأل نن سللاألاننياسعلاأل سننس 

ف رنيلايألانيقلرنهل صنملل,لعنلالر كنإ لالصنإس,ل ايقلالرله لال س  له نشللفنسلرنيلس  رن لهنللل ريهكن 
للللللللللل.لللالإ

لل لالامل   لف للامنيهل,لاللعالف للاميهلروا لالر كرعللالكواملكوسإهلكروس يًللاللي  ستلالاسياستلالاي إ لف 
ل  نننال لرنننهلاللي  سنننتلالاسيانننستلللنننسقلل نننك   لرنننهلل نننلإل إسنننيهل ننناياستلل ننن استل إسنننإ لكلرننن للسعنننتل

 .للعهلااك إار يلف لاللعالهللاألرسلرسسلاللاس  ,لتللتهلل لإهيل رسللاس  ,للرلاه لرك إإ 

األملى عبئتس  رٌتد رالمي حٌث تٌق ن النتس عأنه لم ٌتخلص ان ن ,  ن ربع  حكماتت ربايٌ تشكلت حتى اآل

ماانبة : يتردة فكبه األستسٌ  معتلتتلً استطتع نمرت ن ان ن الماترنتت التغلغني فنً رماندة الدملن  ال بايٌن 

ً ان ن ع ثنممند شنخص حتنى عني  ,فنً رماندة المنٌا مالشنبط  مفنً ا دابةالسٌئٌ ن ا ن الع ثٌٌ ن القدااى 

مانننام مدٌننب النندفتع , مماترنن  كعٌننبة انن ن الاوسنندٌ ن مالوتسنندٌ ن, فننً اكتعننه الخننتصردالم رنندت النندمبي 

رلننى سننتحٌي كاننت   ن رٌننتد رننالمي ٌتسننم عتلوبدٌنن  الشنندٌدة التننً ٌ .رلننى سننعٌي الاثننتي ال الح ننب األسننع 

 .عداً عأابهحٌ ن ٌكم ن فً الحكم ٌكم ن است ذ , السٌتسٌٌ ن الدٌاقباطٌٌ ن ال اي ا ه لوتبة طمٌل 

لنم ٌكتنب عتغٌٌنب اسنم رتئلتنه ان ن ف, اثنتالً لسسنالاً الطنتئوً ال نبٌ  رات  عنبايٌم الم ونبي فكنت ن البمني

عني انتبس سٌتسنتت ا ممن  فنً الحكنم حنٌ ن سنا  للتٌنتب , شٌقب  لى الم ونبي حتنى يعني سنقمط الن نتماال

 ماماحتلننفننً الدملنن  خننب  ال نندبي مفٌلنن  عنندب فننً التغلغنني  لننى ماٌنن  رمانندة الشننبط  ماألانن ن ماماينن  ر

ات فً لقتئه ا  المدٌبة م ٌك ن غبٌعتً ر ن يتي رنه اقتد  ال دب لم. مات دالما فٌات فً الدمل  اماي  اؤثبة

 :ٌلً

النندكتمب  عننبايٌم الم وننبيل يلننت لننه   ن التٌننتب ال نندبي امننبد ر ن تحتمٌننه ملننم عتلقلٌنني  :اقتنند  ال نندب"
 (.لالح  فً ناتٌ  الحلق  األملىبام  ا) .تضانه ٌكم ن تحت لمائك مف ال ضانه

فتلالئحن  ت تنبب لسنسنت ن ر ن . ا ن الخطأ الوتدح خلط الاوتيٌم المابدة فً ا رال ن ال تلاً لحقم  ا نسنت ن
مان ن يننت , عي يم ح  اشنبمع ماطلن  فً ذلك ري ضٌب سفلٌ, ٌتعنى رم ٌ تن  ري دٌ ن رم اذيب رم فكب

ري الندفتع رن ن حقانم فنً اختٌنتب الندٌ ن رم , الانذايب الدٌنٌن يٌئن  الندفتع رن ن رتعنتع الندٌتنتت م"تم تأسٌس 
مرنت رراني رضنماً فنً ينذه األاتنن  . الاذيب مال عتدة مبفض التاٌٌد ضديم رم اضطاتديم عأي شكي كت ن

ميننذا الحنن  فننً االرتنننت  شننً  ماسننتخدام النندٌ ن رم الاننذيب فننً ال انني . ال تانن  لاننذه الاٌئنن  مراٌناننت ال ننتم
مٌنعغنً ر ن ٌكنم ن فنً كني دمي  د عٌ ن األدٌت ن شً  آخب مابفمض فً الدمي الاتقدان السٌتسً مفً التاٌٌ

متندرم  لنى اعندر , لاذا فأ ن شبر  حقم  ا نست ن عكي اكمنتتات تقب اعدر الو ي عنٌ ن الندٌ ن مالدملن . ال تلم
الدٌ ن هلل مالنمط ن "فـ , متدرم  لى حٌتدٌ  الدمل   دا  األدٌت ن, الاماطن  ملٌس اعدر الامٌ  الدٌنٌ  مالطتئوٌ 

 .." للماٌ 

ال با  عحتم   لى دمل  ادنٌ  دٌاقباطٌ  حدٌث  ٌتات  رتعتع ماٌ  األدٌنت ن مالانذايب ماالتمتينتت الوكبٌن  
عتلحبٌن  مرتعنتع ماٌن  القماٌنتت , ري غٌب الوتشٌ  مغٌب ال ن نبٌ  مغٌنب الطتئوٌن  السٌتسنٌ , الدٌاقباطٌ 

اعدر التمدٌ  الطتئوً السٌتسً النذي ن نٌا تحنت  ا نت تادمحكما   ملٌس عحتم   لى دمل , التتا  مالكتال 
ن نتم   ن األرمام الثاتنٌ  الان با  عبينت رلى خطنأ مخطنمبة االسنتنتد  لنى  .مطأته فً الميت الحتضب



مرلٌننت ماٌ نتً ر ن ن اني رلنى تغٌٌنبه مفن  الطنب  السنلاٌ   .الاحت    الطتئوٌ  فً حكم ال با مسٌتس  
 . ت فً ذلك ح  الت تيب مالاطتلع  عتلتغٌٌب الدٌاقباطًمالدٌاقباطٌ  عا
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