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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

اغبمػػػ ربرربراملنيػػػتؼبفره ػػػتعينىروه ػػػتني ويروه ػػػتم عيروهسػػػاهللروه ػػػا ر اػػػ رر ػػػ ؿرابر
رملقتىرمثرأمتربني : رو ا رآمليروصحبيرومنراًت ىرهب عيرإىلرعـ 

نػتـروأهػػ ررترورضبتػيروبناتهػيرإـرابر اػ   رصب نًيػف ػا خػػ عر بػ راغبم ػ روأضبػ روصبػتؿرًو
روعنيق ب.

رأفر  ػػ ـرم ػػت  ةرصػػحأر اػػ رأفرأاػػ فرب ػػو  ر رًػػ اراملاقػػتعرينياػػ رأ ػػنينربػػ فر اػػهلل 
ارؼب ريةراؼبنيم ،رترؿبنرًرترأهت روأهترهنغبرأفرهق ميرهاخ سًراوترصب نيًر،ررتأق ـرؼبنرا تضيتمً  ر  ئًر

ا هيراتفرمنيهللرع  درقػ  روعن ػ رقامػهللرباتػبرًػ ىراملت نبػ ررر-هبترؾروهنيتىل–ابروأ نينرأفر
 ر بػػػتراعروأ ػػػ نرًػػػ ىرامل رقػػػ راملػػػأرأريػػػ رأفرر-بػػػ ذفراب-بتإلهبػػػتزروامل قػػػ راملػػػأر تام ػػػ  تر

؛رملػػ مل ره ػػ فرمنيػػ ةر ر ػػنرخػػ عرومنػػت نيرو ػػ ًتربػػور ػػنرؾبمػػ    روملػػ ردب ػػت عتترأقػػو
ػػتربتملنيوتعػػ راملػػأره ػػتحاروأفره افػػ  رإفرؤرقبػػورأيرأ ػػ روأفرهقن ره انيػػ ارأهػػت ر ا مػػتررأريػػ رأف ًو

رأعػػت ردبػػترهنوهػػيردوفرإدخػػتؿرأيرهنيػػ عورأورهع ػػرير اػػ ر ػػهللعرأوردهػػيرإ ر اػػ رم ػػت ىراملت   ػػار
واملتسػػػح مرومػػػتريب ػػػنرأفرعلعػػػ رًػػػ ىرامل   قػػػ رقػػػ ةرومتتهػػػ .رملقػػػ رهنيمػػػ ترأفرأ ػػػريرإىلراؼب اقػػػ ر

ارمل رقػػ رترمنيػػلزًرفرًػػ ىرامل رقػػ ر ػػت  فربػػ عارأورردعًيػػاؼبختايػػ رمػػنرم   ػػ راؼبنيمػػ ربهػػ ررأعػػ رأ
هظػػ راػب ػػتبرأورإصػػاحراملي ػػنربػػفراملقػػ راترواملنيقبػػتتروبػػ  رمػػنرأفرهػػ ؾرهػػترع رم   ػػتوتر

أفرهونػػػنحررؼرموػػػيررأعػػػ رأفرأفنياػػػيربوي ػػػهللروأريػػػ  تػػػبربػػػ قاـرغريهػػػترف ضػػػتؼرإمل ػػػيرأوروبػػػ ع ر
بفرع يرابر ػنرقنعػبرو بػ رملوترو و  فررتص ورا رملقب ؿرمترذانت،رفتؼب    رمل   رما ًر

أفرهنينؼرابي تؿراملقتدم روختص رأوملئ راملػ عنرهنيتػ و  رامل ا ػ عنرمػترصػتدفتيرًػ ىراؼب   ػ ر
رأع رأهير ب رمنرذانراورمػترذاػنترأريػ رأفرهوػتؿرمػو  رمػنراملنيوتعػ رمػتره ػتحارر.وصتدفمت

نػػتـرأ أ رهنيػػتدرإ  رإ روررفرعق مػػتربت   ػػارمػػتعرا ػػت  ره   قػػيوأريػػ رمػػنرابخرصبػػتؿربتملػػ اترًو
ب  ػػناؼرصبػػتؿرختصػػ رمثرراػػور ػػهللعرف ػػيروأ ػػ ترملا بت ػػ روامل صبػػ وقػػ رسبػػ رخػػ متمتروه   ػػارر

خػػ ةرملػػ مل ،رأريػػ رأفرأاػػ فرقػػ رقػػ م رملامنيمػػ رو يتمػػت   رًػػ ارأفضػػورمػػتراره ػػتحربق ػػ راإل
راملػ ات ررصبػتؿررريب نرهق يبيرغب رأور ضػنت،ر يظ ػ رابرور ػتا روأ يػ رإفررأعػت رأفرعقػـ 

تربنينضرً ىرامل رق ر ا راغبض رروموتقنتمتروإ ناعراملوقتشر  ؽبػتر راػورمػترررًنتـرمنيًروامل ات ر
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 نضتيرودب افتعردباخصردق ارملتا راؼبوتقنتترب وره اض رأقػ ؿرمل ػ رإ ػترورقػ ر مػورصػتدرةر
تربتملسػػػح روامل ػػػام رواملنييػػػ رنر ا وػػػترصب نًيػػػمػػػنراملقاػػػبرإىلراملقاػػػ بر يظ ػػػ رابرور ػػػتا روم ػػػ

رملقتىروخريرأ متملوترخ اسبمتروامل اـر ا   رورضب رابروبناتهيواملنيتف  روينيورخرير  ر.أعتموترعـ 
 أخوكم طه جابر  

 وتجربتي فيهالمعهد  
 طه جابر العلوانيبقلم 

 نشأة المعهد:
  :دروس وعبر

عرعونػػػػ راؼبنيمػػػػ رمػػػػنرفػػػػناغرو ر ػػػػنرفػػػػناغ،ربػػػػوراتهػػػػ رًوػػػػتؾر ػػػػنوؼرهترىب  ػػػػ رومنيتصػػػػنة،ر
و  ػػلرا ػػريرمػػنر ناػػتتراإلصػػاحر ػػنربوػػتعرر،ؼب ػػام روواقنيمػػتودرا ػػتترربا ا  ػػ رغبتملػػ رابمػػ را

ر ر ا رطنعاراملوم ض!!فت ورقتدرر ا روض رابم ررذب ع ي ررمننوعر ض ي ر
ينياتمػػػترهػػػنىر  ػػػ ررؽبػػػتر،روصػػػ م ر ضػػػترهيبػػػتملعنبر راؼب ػػػام وإذاراػػػتفرا ت ػػػتؾرابم ػػػ

طػػنؽرا  ػػت تب رر،رختصػػ ربنيػػ ردخػػ ؿرهػػتبا  فرمسػػن.رفػػ ف ر اػػ ر ق قتػػير ملألم ػػريراملعػػن  راملتحػػ  ر
تررًو ربمدًت؛رفموتؾرمنرأصتبيرا هدتربتو عرفستئورابم روهني  ريرهو   روهني  رمل مل راملتح  ر

  تعرواملت  ع رواملوم ضربتقا  ر.رو سنرمننوعراإلبيرفت ت ا رمليروا تا رعنىر   راملتح  ر
وخستئسػػوتر رفػػ ارؽربػػفرأمتوػػتروب وػػي،روبػػفرخستئسػػيرتربق ػػ راملوظػػنر ػػنرأع ػػارمتقوًػػاملعػػنبرهقا ػػ ًر

ر .راؼبم ر"إهقتفراملتقا  ".امل اه  ر
ومنيظ رمنترع ر"املتح عث"ر ربادهتراؼب ام راؼبختاي راه اق رمنرً اراؼبو اػاراملقػتئ ر

ػػب ر رواملتقا ػػ .روملػػ مل رفقػػ راهػ ر اػػ راملتبني  ػػ  رمليػػنضرنيػػ رـبتاػػ رأ ػػتمل براملقمػػنرواإلاػػناىرواملتني  
–أفرهبػػ عرهاػػ راؼبنػػترع ررتفرمػػنرامل ب نيػػهلل ر رف ػػتر اػػ رابم ػػ ػػ اروم ضػػ  ًرر" اغب ا ػػ راملعنب  ػػ"
وعرربػػتفعر اػػ رروعرربققمػػترهػػ تربتغب ا ػ ر ػػترفاػػ يػتروهي  رهلعػػ رابمػػ رزبا ربتملينػػو.روأفرر-مػتاا ر

اؼب رو ػػػ .رو رإطػػػترراملنغبػػػ ر رهقا ػػػ رر ػػػت ت   روبوتًػػػترومر مػػػتراػػػتفرمػػػنربقتعػػػترؾبتمنيتهوػػػتراملتقا  ع ػػػ
وتعراؼب امفر راؼب ارسراملعنب   راملػأره ػنتر رـبتاػ رملق راآل ؼرمنرأباملعنب،روهقوراغب ا  رأ ر
 ػ رملت  عنرلببرب عاػ ،روبوػتعرق ا ػ رملاتحػ عث،روهنػ  ورطتقػتترؿبا رر  اضنراملنيتعراإل امهلل ر
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تتراملتحػػػػػ عث،روه اصػػػػػورهنيم قمػػػػػت،روه اػػػػػ ر ػػػػػبورمػػػػػنرأبوػػػػػتعراملػػػػػبادراؼب ػػػػػتنيمنةرربػػػػػنسر ما  ػػػػػ
رتعراملقناررف مت!!و رص رملبادراؼب امف،روررا  تاحتؽروا  تتبتعراػبتريهلل ر

بػ ر ا مػت،رواضػ متدر ػػنائمررم يػتترا هقابػتتراملني ػ نع  روابوضػتعراملػ رهنه ررامػترأف ر
ا ػػػػريةرمػػػػنراملنػػػػني ب،رختص ػػػػ راملنػػػػنائمراإل ػػػػام   ربنيػػػػ راخػػػػتاؼر بػػػػ راملوتصػػػػنرمػػػػ راإلخػػػػ افر

 ر ػػػام  رواإل راؼب ػػػامفر رمسػػػن،روامتػػػ ادرهيػػػ ذر بػػػ راملوتصػػػنرمل عمػػػنرا ػػػريًارمػػػنراملباػػػ افراملنينب  ػػػ
وباػػػػػ افراملنيػػػػػتعرامل تملػػػػػث،راػػػػػتفرذملػػػػػ رمػػػػػنراملني امػػػػػوراملػػػػػأردفنيػػػػػ رإىلرمعػػػػػتدرةرا ػػػػػريعنرملباػػػػػ ا  ر

 .رعضػػػتؼرإىلرذملػػػ ،راملت ػػػ راتراملػػػأر ػػػ   ر رفا ػػػ فربنيػػػ رأفروا ػػػتقناًر ر رباػػػ افرغنب  ػػػ
وخبتصػػ رأمنع ػػترقػػ رر ػػامفرإىلراملعػػنباؼبً ػػناتررقتمػػ ر اػػ رأرضػػمتردوملػػ رإ ػػنائ و.ر اػػ رأف ر

هللرأ  جرمتره  فرإىلردرا تترمتنيمقػ رهنيتمػ ر اػ ر بق رها را ملظنوؼروابوضتعرب  ريرًو
  ػثرر.رص را ريرمنراملقضتعتراؼبختايػ رملا نػ ر ومػترختصػ ر رامل  عػتتراؼبتحػ ةرابمنع  ػ 

،روقػػ ر ػػلزرًػػ اراملػػنأيردبػػتر(1)اؼب ػػامفروصػػا ارأمنع ػػترقبػػورا ملػػ مب رعظمػػنررأعػػتفررأيرع اػػ رأف ر
رعاهلل:

ير ػػتً رملػػ مب رملػػ ىرمػػنراتبػػ ار ػػنرر اتػػيروهقاػػ ارذانعتهػػيرمػػنرأه ػػمػػترهقػػور ػػنرا ررأو :رر
ر .   رق رب ر ا رقم ريبوربلخترؼرأه ملرا رم   ًر و روص مليرابرضرابمنع   ر

تسر  ػنر امػتعراآل ػتررابمنع ػتفر اػ ربقتعػترم ػتي ر راػورمػنراؼب  ػ  روه  ػرت:ته ًر 
ر.تداوه ي

 دراتتبػػتترقنآه  ػػ رتمترب يػػ رإ ػػام  راػػ ر را ػػت ؿ اػػ ربقتعػػترمػػ ارسرإ ػػام  رر  ػػنرت: تمل ًػػر
روزخترؼرإ ام   .

ترمل  عػػتترئػػ روأربنيػ روشبػتهفراظبًػتع ػت ه راملػبنيهلرؽبػػ اراملػنأيراػ مل رب يػ درأربنيمرت:رابنًيػر
م ػػوربعػػ ادرودمنػػاروا  ػػ و رع رر:  رفبت اػػ ربظبػػتعرمػػ فرو  اضػنرإ ػػام  رومػ فروقػػنىرأمنع   ػػ

رمترإمل مت.وم  رواؼب عو روفا  فرور

                                                 
(1)

قا ردمنا،رواتتبرابقا تتراؼب ام ر رابمنع تفرطبني ردارراملر7إىلرر5راي راملنينبرقبورا مل مب رصيح ر 
،واتتبراب  تـرر8إىلرر7منر ا ا رد  ةراغباره مل  ر   ر ب راجمل  رب نرصيح رر44واملبحنرامل ترعيبراملني در

املنن   راملوت م رملانيتداترا يتمت   رملألقا تتراؼب ام ر رأمنع ترر تمل رمتي تريرملنيمتررمو ررقح ،ره قن ر و ر
برمنترا راؼب امفر را هتختبتترابمنع   روي هبتروض اب متراملنن   ره مل  رصاحرامل عنر ب راغبم  ر،رواتت2001

رم ادعت.ر2004ً نعتر1425،رطبني ر ا تفرملاوننرابوىلر17 ا تفروهق يبوترصيح ر
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مل يػػ در ػػتداتروهقتمل ػ رم رو ػػ ر ػػنراؼب ػػامفراؽبوػػ درر"irving"أ ػػتررداتػػ رررت:تمً ػخر
ر،أوركبػػػ رذملػػػ ر"اغبمػػ رب"أور بػػػتراترر"ب ػػما "فروبنيػػػهلرامل  ػػتئاراملػػػأروردترف مػػػترابمػػنع   ر

ر،رآخنوفرموم رداوودرزوعوج.و لزرذمل ربت   ف
 روامل  ػ  ررتراعبو ب  ػتر رأمنع ًوتؾرآ تررم ت ب ر ا راملسخنر ره نيفرم قنيًررت: تد ًرر

رنؼرمنرملع راؼبته هجربعنبرأفنعق ت.اتب رب  
ررتر ربادرأه مل   .ً نعًرر800 ر نب  رضنب ر و راملني  رر ا ر ماترمني ه  ررت: تبنيًرر

ر ً نع ػػػر(ر339ر)رأ ػػػترراؼب ػػػني دير رمػػػنوجراملػػػ ًبر رأ ػػػ اثرووقػػػتئ ر ػػػو رت: تموًػػػ
أ ػتررف ػيرإىلرر ػاترر(2)"فر"إابػتررامللمػتفم ادعػ رإىلراتػتبرملػيربنيوػ ا(رر956ر)راؼب افارمل ػو 

رفراملنينبرع اق فر ا يرحبنراملظامتت.امل يراترم امهللرقنطب ر  راحمل طرابطاو هلل ر
ػػنرومػػترًوػػتؾرو ػػتئارا ػػريةريػػ ًررت:هت ػػنيًرر ار رامل  عػػتتراؼبتحػػ ةرمومػػتر قػػ درب ػػ رو ػػناعروًر

 راملنيػػتعراعب عػػ رر لر ػػ اارملإىلرذملػػ راتبمػػتراؼب ػػام فرابفترقػػ راملػػ عنراخت يػػ ارمػػنرباػػ ا  رق ػػنًر
ب ػػما ر"  ؾروو ػتئارمنيػتماتراملب ػ رواملنػناعرب ػ تدً راملػأروبمػوربنيضػمترف ػته ارع تبػ فرصػ

ا ملػػ مب ر   ػػيرررامػػترأف رررمػػنراتبمػػترعوتمػػهللرإىلراإل ػػاـ.رأوراامػػتترهنػػريرإىلرأف رر"أورضب ملػػ 
ر .ابفنعق  ر ر تبق رملبنيضم رم ربنيهلراملبا افرفر نر اقتترذبترع ربنيهلراؽبو درابمنع   ر

 ريتمنيػ ر ػو  ر رؿبتضػنةرر تتذراملتػترع رابمنع ػهلل رمترأا ىرامل ات ررمتع رأرا: ت نًرر
أوؿراامػػ رظبنيمػػػتررر رمػػ سبنراعبتمنيػػػ راإل ػػام  ر رمتنػػػ نرأف ر(رر2002/ر6/4ر)رعػػػـ أملق ػػ ر

اب ػػتتذراؼبػػ ا ررمل عػػيرروأف رر"امل ػػاـر اػػ   " راتهػػ را ملػػ مب ر وػػ روصػػ مليرابرضرابمنع   ػػ
ر.(3) ر ا رذمل أدمل

ًوتؾرر ػاترا ػريةر سػا رملنيبػ رراحملػ طرأورحبػنراملظامػتتربنيػ رامليػتمرر تدير نن:رر
وبنيهلرً ىراملػن اتراه اقػ رر،اإل امهللرملأله مل رووص ؿرطترؽربنرزعتدرملامض اراؼبنينوؼ

مػػػػنرمسػػػػنروا ػػػػتخ ـرف مػػػػترأطػػػػ اؼراػبنػػػػبروقػػػػ رترم ػػػػتف راملن اػػػػ رمػػػػنرخنويمػػػػترمػػػػنر عػػػػنر
ر م رروهس ر ا روييراملتقنعب.رضرابمنع   رب ا  ر ر  ربا غمتراباب  و رع ر

                                                 
(2)

راهظنرمنوجرامل ًبرملام ني دير 
(3)

ر(.20نع   ربتق يبوترصيح ر)راي راتتبرصاحر ا تفرمنترا راؼب امفر را هتختبتترابمو 
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 مراحل الوجود اإلسالمّي في أمريكا:
ر: رأمنع ترق رمنردبنا ورأربني روعق رراؼب رخ فرأفرامل ي دراإل امهلل ررر
ػػػهللراؽب ػػػناتررً(ر1130-545)رـ(1717ر–ر1150ر)رمػػػنر ػػػو ر:اؼبن اػػػ رابوىلرر ًو

ر.بني ى درقبورا مل مب رورابوىلرؼب امهللرابه مل روغنبرأفنعق ترواؽبو
ػػػهللراؼبن اػػػ راملػػػأرً(رر1279-1131ـ(ر)1862ر–ر1718ر)رمػػػنر:اؼبن اػػػ رامل ته ػػػ رر ًو

 ً راملت ػترراملبػ هلرمػنرباػ ا  ر نف ردبن ا رذبترةراملنيب ػ ر  ػثراػتفرابفترقػ راؼب ػام فرعتسػ  ر
ب ا ػػػػ  رواػػػػاعرو سػػػػتبتترم ػػػػت ينةرؽبػػػػ اراملعػػػػنضروعنػػػػحو   رم ػػػػتخ مفراغببػػػػتؿرواملوػػػػريافر

وقػػ رهقػػور رًػ ىراؼبن اػػ رإىلرأمنع ػػترمػتر رعقػػور ػػنر ا ػػ رر. عػ رواملقتػػورإىلراملنيػػتعراعب عػ واملتم
ويب ػػػػػػػنراملنيػػػػػػػ عرإىلرامل تػػػػػػػتبراؼبنػػػػػػػم ررر.ماعػػػػػػػفرمػػػػػػػنرابفترقػػػػػػػ رمنيظممػػػػػػػ رمػػػػػػػنراؼب ػػػػػػػامف

"Roots(4)."ر

                                                 
(4)

را هتتر مػنراوػأأمنع هللرعبحثر نري ورىرووبتوؿرامل ص ؿرإىلرً عتيرًو :رؿب ررامل تتبرع ورر  ؿرأفنعقهلل ر 
ر...رابفنعقهللرامل يررب ؿرب   رة

،رو رقنع ر"ي ف ر"ر ا رم ريةرأربني رأعتـرمنر ت وريتمب تر رغنبرأفنعق ػتروملػ رطيػوررـ1750 رب اع ررب  ر
رًو را هتترا هأ.رOmaroملػ" من"رذانر

رـ(1992ر–ر1921"رملا تهػػبرابمنع ػػهللرإملػػ   رًػػػتعاهللر)رRootsهاػػ راتهػػ رمق مػػ ررواعػػ ر"اعبػػػ ور"ر"ر
صيح رمنراغب  راؼبت  ػط،رواعبػ وررًػهللرماحمػ ر تئاػ رأمنع  ػ رغػرير تدعػ رملنيػورر730املستدرةر نرم تب رم ب  ر ر

ىرابفنعقهللرا هتتراوأروا  رمترأ نىرب ا ػ  رذبػترراملنيب ػ روب ػ ر رعبحثر نرأص ملي،روب هللرف مترإمل   رقس ر  تةري 
ما ػ فره ػخ روأصػبح رر50ملعػ روب ػ رمومػترأا ػنرمػنرر37،روهنصبػ رإىلرـ(1976)رأمنع تر،رص رترً ىراملنواعػ ر ػتـ

رأ ت ترؼب ا ورها يلع  رضبورهي را   ر قارقبت ترابريا.
أوروبػتر راصػػ  تدرابفترقػ روبػػ نيم رانيب ػ ر رأوروبػػتروأمنع ػػترانػي راعبػػ ورر ػنرامل نعقػػ راؽبم  ػ راملػػأرمتر ػػتمتر

رملانيمػػػػػػػػػػػوربتمل ػػػػػػػػػػػخنةر رمػػػػػػػػػػػلارعراملنيب ػػػػػػػػػػػ ردوفرأفرعوػػػػػػػػػػػتمل ارأير قػػػػػػػػػػػ ؽرآدم ػػػػػػػػػػػ .روملوقػػػػػػػػػػػنأر ػػػػػػػػػػػ عتر رأ ػػػػػػػػػػػ اثراملنواعػػػػػػػػػػػ :ر
رفنحر" من"ردب ادرابويرا ريا،رواختتررمليرا  ر"ا هتت"رًو را  ريػ رامل يػور"اريابػترا هتػتراوػأ"راملػ يريػتعرمػنرم رعتته ػت
إىلريتمب ػػتر  ػػثرأهقػػ رأًػػور"ي فػػ ر"رمػػنراجملت ػػ راملػػأر  ػػ ربقػػنعتم رهت  ػػ راملقحػػطرواعبيػػتؼر،رواػػتفراػػور ػػ ريبػػ تر
وعي ،رووق راؼبلع رمنراملوتسرمنضهلل،روهنؾراملبنيهلرابخنراملقنع رًنبتر  رأر  رابرخ  اترامل  راملستحلر"اتعنابترا هتترر

راوأ"رإىلراملقنع رف هقتذًترمنراعب ع.
اػيرملانيمػورخػنجرملن ػهللربنيػهلراؼبػت لرمل املػ ى. ػتشرا هتػتر رمػ رأ ػنهير  ػتةرًتدئػ ،رو وػ مترباػارا هتػترامل ػنراملػأرهً 

ر.آفرامل نميروهنيا راملاع راملنينب  بني راملن هللراتفرع ًبرمل ت تبراملقنع رغبيعراملقنر
ر
 رسْ كونتا في الأ 
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ػػػػهللرمن اػػػػ رً ػػػػناترً(ر1365-1279)(رـر1945ر-ر1862ر)ر:اؼبن اػػػػ رامل تمل ػػػػ رر ًو
 روغػػػنبرأوروبػػػػترملابنيػػػػ ر ػػػػنرأمػػػػتانرـبتايػػػ رمػػػػنرامل وملػػػػ راملني مته  ػػػػر رملام ػػػػامفرمػػػػنرأكبػػػػتعصبت   ػػػ

منيظ رً  عراؼبمتينعنررروأف رر، راملأر يا رهبتراؼبو ق اترا قتستدع ر رواؽبل را ض نبتترامل  ت   ر

                                                                                                                                            

رمػػنرابعػػتـرر ئهللرب ػػن  رومنيػػيراابػػيرصػػا را هتػػترصػػاةراملي ػػنروأخػػ رهي ػػتر م قػػترواه اػػاركبػػ راجملػػنىراؼبػػت رعػػـ 
ظب را هتتررفنق ر تدةرعبوت فر،رهبنيمترص تحرببعتعر.خنبر راملعتب رعسامراتطتررمل باتي"امل ومل "رمنرأيوراملبحثر نر

ف قير،روا ت ارراملسيبرمل نم ر  دارمنراملب هلروبتومل فراقت تدىر،ر توؿراؼبقتوم رغنسرا ػوتهير رغبممػ روأدخػورأصػتبنيير
ر-رغػػ راملػ متعراملػػأره ػ ورمػػنررأ ػيراؼبنػػق ؽرر-بيػػنعراملنػ نةر اػػ ررأسرا هتػت،راخػ رر ر  ػ   ر،رومل ػنرأ ػػ ً رًػ ى

وبتوؿراؽبنبر،رومل وم رأو ني ىربتملضنبرامل  نهللروسب و ارموير،رإهيرعقتهوراآلفرمنرأيورأا نرمنر  تهيرمػنرأيػور مػنر
ربنأسرا ه رأصبمراور  را  د.وأميرب وتتروأ قتى..اص  ـرفنعراملن نةر

هي يرهتئمتر ا ر منىربفرريافرآخػنعنر ر يػنةرمػنراملظػاـر،راػتفراػوري ػ ىراتاػيرمػنررا ت قعرا هتترمل   
رنبرامل يرهاقتىرؼب ةرأربني رأعتـ.ابعرواملض

رالوصول لمريكا
،ر1767 ػػػبتم رر29إىلرم وػػػتعرأهػػػتب مل  ر ررLord Lingonierوصػػػا رامل ػػػي و رملػػػ ردرمل   ه ػػػترر

ربػير رمني ػ نراملني ملػ :راملنيػوراغب ػ  رمػنرعػتنيا رمػنراغب  اهػتتر   نتر ا را هتػترف ػنةراؽبػنبرمل وػيرهػ انرصػ ترم 
وبتملينيور توؿرراملأرهق ر راب نرفتب ورأ ترا ت ام ر  ره فنرطتقتمترو رامل ق راؼبوت برها ذربتمليناررمنرص تدًت.

را هتػػػػػػػػػػػػػػػػػتراؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػنبرأا ػػػػػػػػػػػػػػػػػنرمػػػػػػػػػػػػػػػػػنرمػػػػػػػػػػػػػػػػػنةرآخػػػػػػػػػػػػػػػػػنرمػػػػػػػػػػػػػػػػػنةرق نيػػػػػػػػػػػػػػػػػ رمق مػػػػػػػػػػػػػػػػػ رق مػػػػػػػػػػػػػػػػػيرانيقػػػػػػػػػػػػػػػػػتبرملػػػػػػػػػػػػػػػػػيرملامػػػػػػػػػػػػػػػػػنب.
نيتهػػتةراملػػأرقت ػػتًترابفترقػػ ر ر ػػوراملنيب دعػػ ر،رعقػػ ؿرإملػػ   ر:ر"اتهػػ راػػوراملقػػ اهفر روه نػػ ررواعػػ ر"اعبػػ ور"ر ػػنراؼب

أمنع ػترهسػبرضػ رمسػاح رامل ػ د،رفػ ذارضػبطرأبػ هلرزقبػهللروبػتوؿراؽبػنبريب وػيرأفرعقتاػيرو ر قػتبر ا ػير،رو رع ػػممر
دردوفرهسنعمر ين،رو ننراملقته فرملاله جرحبمورامل احرأور  ر ست،روعق ؿراملقته فر ننعنريا ةرإذارمترإم تؾرأ  ر

يا اترإذارهظنرإىلراملب هلر ر     ،رو ا ػفرإذاررفػ رعػ ىرضػ رم ػ حهلل،رو ريوػتزةرمللقبػهللر ػ ر رهوقاػبر يتمػتع،ر
وعق ؿراملقػته فرهق ػ رأذفرامللقبػهللرإذاراق ػ راملوػتسراملبػ هلراهػ ره ػ بروابذهػتفرإذاراد ػ ارأهػ ره ػ برمػنهف،رواملقػته فر

ًو ػػ اره ػػتمنر ام ػػتتراملقمػػنروا  ػػتنيبتدرإىلرأفروبػػفروقػػ رذارقتاػػ رزقب ػػترأخػػنرذباػػ "رعقػػ ؿرإذارقتاػػ راب ضػػترهنػػواروإ
راغبنع .

  وأخيرا الحرية
اه ملني راغبنبرابمنع   ربػفرامل  عػتتراملنػمتمل  روامل  عػتتراعبو ب ػ راملػأرسب ػ  ربػتغبار را ػتنيبتدرر1861 ر

ابمنع   روأ او راهيستؽبتر نربتقهللرامل  عتتراملنمتمل  ر.رابفترق ،رأ   رً ىرامل  عتترمترظبهللرامل  عتترامل  هي رامل  ر
أص ررملو  ملنرإ افرربنعنراملنيب  ريت ًارمنرربنعنراملنيب  ر راعبو برً فتًرملاحنب،رو نىراػبػ راػتمل م هلرر1862و ر

وػػػتؾروعنقر1865بػػفرماعػػػفرامللهػػػ جر راعبوػػ ب.روأخػػػريار رابنعػػػور سػػػ فرا ت ػػػا راعبوػػ بروخػػػنجرامللهػػػ جرعقيػػلوفرًوػػػترًو
رًو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اراهتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرا هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريار اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريادعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي.رروعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح فروععوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةراملنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نرب.

ر
ر
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اته ارمنرامل بقتتراؼبت    رومتردو تروا ريرموم راته ارمػنر مػتؿرب ػ تع،رمػنرأوملئػ راملػ عنر
  ػػػتزةربنيػػػ ربنيػػػ را طمئوػػػتفرإىلر ػػػ دةرابمػػػنروا  ػػػتقناررإمل مػػػت،رورروبامػػػ فربػػػتملني دةرإىلربادًػػػ 

رق رروافنرمنراؼبتؿ.ر ا راملنيتمورموم 
هللرمن اػ رمػترهػلاؿرميت  ػ ر ػ راآلفً(ر1365)(ررـ1945ر)رمنر:اؼبن ا راملنابني رر .رًو
ػػػهللر ػػػهللراؼبن اػػػ راملػػػأرر،اؼبنيمػػػ روبنيػػػهلرريتملػػػيراتمليػػػتروقهلل رراؼبن اػػػ راملػػػأرعوتمػػػهللرإمل مػػػترممو  ػػػ ًو ًو
هللرمن اػ راه ػم ربوػلوحرا ػريرمػنرأذا ػتعراؼب ػامفرإىلراملعػنبر راغبنبراملنيتؼب  رأ قب  رامل ته  رًو

 رر رورغبػ ر رامل  ػبراؼبػتدي رترملاحنع ػتر ػنرم ػتدعنراملنياػ رواملتخسػصروطابًػوختص رأمنع ػترحب ًػ
ارا ػريًررر ر ربػادراؼب ػامفرواملػأرعرهنيػنبنيهلراب  تفرو ػت  ر اػ رذملػ رهاػ رابوضػتعراؼب دع ػ

ػػػر.ف مػػػتراحملتفظػػػ ر اػػػ رأذا تئمػػػتروأبوتئمػػػترواملقػػػتدرعنر اػػػ راملني ػػػتعراملنيامػػػهلل ر ر ترأ  ػػػ رومػػػ رأ  
بتملقػػػػ ررامل ػػػػت ربتاػػػػ راعبتمنيػػػػتترودبنااػػػػلررمػػػػترعرهنيػػػػناػػػػلرحبػػػػ ثرمل و راريتمنيػػػػتترا ػػػػريةروردبػػػػترمنر

ترفنيا رمترفنياتيرامل تبتفربوتئمترومل رأ  رتوزر  ايلرزبايمتربق راتروطتقتترأاملبح ثرحب ثرهت 
بػػت ةرفيقػػ ترأًػػ ر نوا ػػترهناػػ رابمػػ ررإىلرغػػريرهوظػػ  رأورمرمػػتمل و رتىراتهػػ رهتمو ػػررغبققػػ رمػػت

ػػهللرأذا ػػتعرأبوتئمػػت  رر  راإل ػػام  روقػػ را ػػتقنرآ ؼرردبػػترصػػترواراآلفرماعػػفرمػػنرأبوػػتعرابم ػػر.ًو
ر ػػػػتنيمترراإلقبا ػػػػلي راترملوػػػػ رأمنع ػػػػترهي ػػػػمتروار ًػػػػ رختصػػػػ ربنيػػػػ رأفر   رأوروبػػػػتروأمنع ػػػػتراملنػػػػمتمل  ر

ػترامل هعت  ررنه هلل راملي  روبػ أترزبػنجرمػنر لملتمػتربنيػ راغبػنبراملنيتؼب  ػرملباػ افراملنياػ راإل ػامهلل رروغرًي
فقػػػ رًػػػتينرمػػػترعلعػػػ ر ػػػنر ػػػاثروأربنيػػػفرأملػػػ رمموػػػ سروأ ػػػ ر نػػػنرأملػػػ رطب ػػػبرإىلررامل ته ػػػ .

وػػػتؾرإ سػػػتئ  ررر.ً(1381-1369)ر(5)(ـ1961ر–ر1949)امل  عػػػتتراؼبتحػػػ ةرمػػػتربػػػفر  رًو
ًػتينررً(1398-1386)ر(ـ1977ر)ر ػ ر ػو (رـ1966ر)رفر ػتـيرمػتربػإه رر:أخنىرهق ؿ

وه ػػني رآ ؼرومئتػػفرو ا ػػ ررأملػػ رفر ػػ ا رمئػػ إىلرأمنع ػػترمػػنرابطبػػتعرواؼبمو  ػػفروامل م ػػتئ  ر
ر
ً
وتؾرهقترعنرصحي  ر نرً نةرابدمعػ روه تمل يمػتر(6)ترمنراملنيامتعراملنينبرفقطوطب فر تؼب ،رًو
منرً ىراؽب ناتردبترعلع ر نر راملبا افرمنر نوا تراؼبتدع ر رق رترمترزب نىربنيهلرملاخلائنراملنينب  ر

ترمػػنرضباػػ راملنػػمتدتراملنيتمل ػػ رمػػنراملنيػػنبرًػػتينوارإىلره ػػنيفرأملًيػػروأف رر،تػًرما ػػترردو رر و ع ػػرا ػػ 
                                                 

(5)
(رر تمل رمتي تريره قن ر رر15راي راتتبراعبو    ر راملننعني راإل ام  رر  ورؿبم راملن  ورصيح ر)ر  

راا  راملننعني ر راعبتمني رابرده  .
(6)

ممهللرً ع ي،رواتتبراؼبنم رامل قت ر رإعنافرـبتوؼراؼبس ررهي ي،راهظنراتتبرإعنافرمنرامل اخوره مل  رفر 
روآمتؿره مل  رؿبم رختسبهلل،روإعنافر رامل  ت  رامل ومل  ره مل  رأر فرأرعب.ر
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-ـر1999ر)روأفرمئػػ روطب ػػفرأملػػ رًػػتينوار ػػو (ر1419ً-ـ1998ر)رأمنع ػػترواوػػ ار ػػو 
ر.دبترعلع ر نرأمليفرو ننةرأ ػختص(ر1421ً-ـ2000)روزادرً اراملني در ر و (ر1420ً

رنوهنيتػػػ رأمنع ػػػترأوؿردوملػػػ روأا ػػػنردوؿراملنيػػػتعرا ػػػتق تبترملانيقػػػ ؿراؼب ػػػام راؼبمػػػتينةروعػػػ انرهقنعػػػ
أا ػػػنرمػػػنررأف ر(ر1423ً-ـ2002ر)رملانيػػػتـر ر راملػػػ طنراملنيػػػن  رملألمػػػ راؼبتحػػػ ةرملاتوم ػػػ راملبنػػػنع

اػػارمػػنراايػػ ررررقػػ رىراؽب ػػنةًػػ روأف رر،أمنع ػترإىلروخبتصػػ ر،ما ػ فرخبػػريرقػػ رًػػتينوارإىلراملعػػنب
"ردو رر رشبته  ر نػنرما ػ ف"رً  عراؼبمتينوفرمترعق رربرإمل مت راملأرعوتمهللرامل وؿراإل ام  ر
وػػتؾرراملنيػػتـرامل ا ػػ . ػػتروهبقػػ رف مػػت،رًو وػػتؾرأ ػػ ادرا ػػريةرمػػنرامل ػػابرهتخػػنجر رأمنع ػػتروغرًي ًو

ر.تقنتر رأمنع ػػترختصػػ وا ػػر،  روإ ػػام  ر راملػػأرم ملتمػػترباػػ افر نب  ػػ رملابني ػػتترامل را ػػ  رإ سػػتئ  ر
 اػػػ ر  ػػػتبر   مػػػت  رو رواملػػػ عنردر ػػػ ارف ػػػيرر. راملنيقػػػ ؿراؼب ػػػت ردةم اط رع ػػػف منع ػػػترًػػػهللرإ

ترمنراملبا افرابوروب  ر  ره ػنيفربتؼبئػ رباعػ راملو ػبراملتتمل ػ :ر روعرعني دوارإىلربا ا  رابصػا  رغرًي
 فروا وػفرمػنر نػنةرمػنروا ػ روشبػتهردر ػ ارو رعنيػ دوفرإىلرملبوػتف.منراملابوته فرعق م فر  ثر

يم رو ررعق م فر رأمتانرزبن رفرده  رشبته فربتؼبئ رمنرابريني ف.فرع تقنوفرًوتؾرو رعنراملنيناق  ر
راؼببتني ػفر رعنيػ دوفرإىلربادًػ .رومنراؼبسنعفرًوتؾر بني فر راؼبئ رمػنرعني دوفرإىلربا ا  .

تراؼبتحػػػ ةرو رعنينيػػػ فرإىلر ػػػتمنوفر رامل  عػػػتفر ػػػ ا ر ا ػػػ رو ا ػػػفربتؼبئػػػ رعومػػػنرامل ػػػني دع ر
تتفرابا ػػنرا ػػتق تبترملانيامػػتعراؼبمػػتينعنربنيػػ رامل  عػػتتراملػػ وملوهنيتػػ ربنع ته ػػترمثراوػػ ارربادًػػ .
هلعػػ ر اػػ رمئػػأرما ػػترردو ررب ػػببرهاػػ رر-و ػػ ًت– ر راؼبتدع ػػوخ ػػترةراملػػ وؿراملنينب  ػػر.اؼبتحػػ ة
ر.اؽب نات
وػػتؾرإ سػػتئ  ررر ابطبػػتعراإلعػػناه فر ره  عػػ رؾرو ػػ ًترعلعػػ وفررظػػنرأف ر رأخػػنىر فتػػ رملاوًو

 راملنياػػ رواملػػ اتعرواملقػػ رةر رًػػ ىراملو   ػػ راؼبتم ػػلةرر. ػػنر ػػ درؾبمػػ عرابطبػػتعر رإعػػنافرهي ػػمت
ػػػػػر؛ رإىلرق ػػػػػتداتهتحػػػػػ ؿر راجملتمنيػػػػػتتراملعنب  ػػػػػ رتر رامل  ػػػػػريراملعتملػػػػػبرهتػػػػػ مل رمػػػػػنرأصػػػػػحتبب  

ر. رإ ر راملوػػػػتدرنيػػػتترق تدع ػػػػفرملػػػػ عم ره ا رخػػػػ متتراتبطبػػػػتعرواؼبمو  ػػػفر رع ػػػػ ررزبسسػػػتت
افرمػػنرأبوػػتعراؼب ػػامفر اػػ را ػػنةراؼبػػ ً رر رأفرذبػػ ر ػػيناعر راملنيػػتعراإل ػػامهلل ر وملػػ مل ر ره ػػت 

إ ر ػػيريارر ةر ػػنرهي ػػمتر راملنيػػتعراإل ػػامهلل رمػػوم رو تيػػ رأمنع ػػتراؼباحػػ رإل  ػػتعرصػػ رةري  ػػ
ػػترملورر. روزارةبع ػػامػػتر رذبػػ روزعػػنارمػػنربػػفرًػػ  عررروا ػػ ار رف  ػػهلل!! أل ػػبتبراملػػأرذانهػػتروغرًي

ر.وي ترهي مترزبتتررامل  عتتراؼبتح ةربتمل اترملإلقتم رف مت
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 أعداد المسلمين في أمريكا وأوربا:
واػػػ مل ر رر، رامل  عػػػتتراؼبتحػػػ ةراآلفروقػػػ راختايػػػ راآلراعر رهقنعػػػنر ػػػ دراؼب ػػػامفرر
تػػػػ رمػػػػنرامل بقػػػ راؼب قيػػػػ ربتملو ػػػػب رملام تمػػػػ رتم رهنيغػػػػتملب  رراؼب ػػػػامفربػػػػتملنغ رمػػػنرأف رربف رر؛أوروبػػػت

م ر ا رم ت ىراملتوظ  رعرع ت  ني ار ػ رع موػترا فرصي ةرولبب رف يرمل و رويب  رر،هي يرابمنع هلل ر
 رهنيػ ردبتتبنيػ ر ػئ   رامػترًػ راغبػتؿربتملو ػب رمل مػ در ػتترم ه  ػً ارأفرعسوني اربهي ػم رم   ر

رنىرف مت.امل  عتتراؼبتح ةروملا ت  مل  روبنيهلرامل وتئ رابخ
ررر ر" ابم ػػ"ملقػػ راتهػػ رأمنع ػػترومػػترهػػلاؿرواػػ مل رأوروبػػترفنصػػ رمتم ػػلةرإل ػػتدةربوػػتعرميمػػـ 
ررررررررررررررررررق مهللرعنيام ف.ررر رمل رأف رتراإل ام  رتتراملب ئآصرمنر تئنر اب  رواملتخا ر

 راملعػنبر اػ ررفمترمنرب ئ ر ر سنهترً اريب نرأفره ت  رها راملوخبراملػأرا ػتقنت
رإ  ػػتعرميمػػ تراغبػػنةراملػػأرػًتر ػػا مترم ػػورهاػػ راملب ئػػآقنآه  ػػراؼب ػػام روإ ػػتدةربوػػتعىربوػػتعًرر" ابم ػػ"ـ 

مػ خارهبمػػ رب ػوم ردوفرأفرع ايمػػ رر"هػػ مل  راملقاػ ب"يب ػنرملام ػامفرف مػػترأفرعتخػ وارمػنر
بػػتملنغ رمػػنراؼب ػػت ىر:رإه ػػير-رواب ػػ ريبػػألرهي ػػهلل- رأقػػ ؿرمل و ػػر،إذابػػ رخستئسػػم روخ اصػػم 

فاقػ رر؛يػ فريػ ارمػنرًػ ىراملوت  ػ  رمتخا رامل قتفػ رملػ ىراؼب ػامفر راملعػنبرفػ   را  رورملاتنياملنيت ر
رأعػػػ رم ػػػتي روي امػػػ را ػػػريةر رـبتاػػػ رأكبػػػتعرامل  عػػػتتراؼبتحػػػ ةرىبػػػتصرهبػػػتر ػػػنؽروا ػػػ رأور

ػػ رخػػ ةراملبتا ػػتته  رقاػػ  روا ػػ رف  امػػ راخػػتصرهبػػتراإلورإمػػ ًبروا ػػ رأ ترًو  فرفمػػ رم   ػػً 
غػػرًي رفقػػ ر رهبػػ وفربهي ػػم رم تهػػتررآخػػنوفرمػػنر ػػنبرأورمػػتروإذارويػػ ر ػػ تف فرف اإلدارع ػػ

حب ػػثرع ػػممرر رربق ػػارر ػػتمل راؼب ػػ  رعنػػترا فرخبػػ ا  روقػػ را  رذبنيامػػ ربػػفرًػػ  عراإلخػػ ة
وويػػ ترم ػػتي رختصػػ ربػػتملنينبر رر،مػػنرإدارةراؼب ػػ  رأورؾباػػ رإدارهػػيرؽبػػ رأفرع  هػػ اريػػلعًر

تعريوػ بر ػنؽرأ ػ ترتي رملألهػناؾروببوػفنص رملعرًي ربتمل خ ؿرإىلرؾبتمل رإدار ترووي ترم 
ت مقتومػ ررابمنع ػهلل رر رمػنرخػاؿرمػ قنيهللر راجملاػ رامليقمػهلل ر ريتًػ ارختص ػملػوروملقػ ر تر.وغرًي
ػػتربقػػ رراإلم  روهعظػػ اًنرامل ػػاب  رًػػ ىرامل ا ػػريارررهنيػػتع ر راملػػأرصػػحب فرمل ػػنر قتفػػ راملتخا ػػت ػػرًي

مػػػػنرأخ ػػػػنرامل قتفػػػػ رهاػػػػ راتهػػػػ ررر.رملقػػػػ  تملػػػػ ردوفرذملػػػػ رمػػػػنراإلخػػػػ ةروابخػػػػ اتراؼبمػػػػتينعن
هع ريرو رأرىرأفراجملتم راؼب ا ر رامل  عػتتراؼبتحػ ةرختصػ ربػورراملنيقبتتروأ  ًتر روييرأي ر

 ر ػ ؼرع خػ رم اقنيػيراؼبائمػ رإذارعرعػتخاصرمػنرهاػ رامليريو ػتترامل قتف  ػر-اا ي–و راملعنبر
ؿبم ر*إ رابرريعوض رإمل متراورمنرعق ؿر رإمل رم ام روا  ةروعني درإىلرمب أرأم رر،اؼب تسحب 
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 رمنرهينؽرخرير ربا ا  رابصا  ررؽب رب ي ررتتراملأرعره توعت تًا فرها راػباي  رر،ر  ؿراب
رومتر تاورذمل .روملع ي رروطنقهلل ررو نقهلل رروإ   ررم ًيب ر

 القلّيات وإشكالية اللغة:
عوم رمل ػػػتفراملقػػػنآفرملػػػ ر:ملعتػػػتفرعػػػتترأفره ػػػ فرؼب ػػػامهللرابقا  ػػػتتبوىلربتملو ػػػب رملا رإف رارر

وملاتيػتً رمػ ريػػريا  روأفره ػ فرؽبػ رمػػ ارسرر رملونػػتطم راملػ ه  ي رواإلقبا لع ػر،واهتمػتئم راملػ ع  ر
ػػػػ عتنيامػػػػ فر رًػػػػ ىراؼبػػػػ ارسررفرمػػػػنرأبوػػػػتعراجملتمػػػػ رابمنع ػػػػهلل ر رواؼبن ػػػػ عنراملػػػػ عو  رملتخػػػػنعجرابئم 

صػػا رابر–ومػػنرًػػ يرر ػػ ؿرابرر.اإل ػػاـربسػػ عتيرامل ػػا م رمػػنرمسػػ رىراؼبونػػ راتػػتبراب
 اػػػ ررفبػػػنرعني نػػػ فر راملعػػػنبر اػػػ رأعػػػ ير امػػػتعرقػػػتدرعنرعتنيامػػػ فرذملػػػ ر- ا ػػػيروآملػػػيرو ػػػا 

 راملػػػأر روامل نق  ػػػ رواملينق  ػػػار ػػػنرامل قتفػػػ راؼب ًب  ػػػفربني ػػػ ًرهنياػػػ مم رذملػػػ ربنيمػػػاروفقػػػيروفمػػػ رربػػػته  ر
رابم ػػػ تراملسػػػنا تتروفنقػػػ راؼب ػػػامفر رباػػػ ا  ،روعيػػػ ضرأفرزبتيػػػهللرأعًضػػػر،   مػػػ رميمػػػـ 

إخػػ افرر ناػػتتروفئػػآترإ ػػام   رمػػنرئمػػ ر ربنيػػهلرابمػػتانر رأمنع ػػتروأوروبػػتربػػف راملقتاغبلب  ػػ
 روامل ػاي  رومػترإىلرذملػ .رفػػ ذارر روصبت ػ راملتبا ػارواملسػ ف  رم ػامفرو ػلبرربنعػنروصبت ػ رإ ػام  ر
مل يػػػػػػ درم ػػػػػػورًػػػػػػ ىراعبمت ػػػػػػتتر راؼبنػػػػػػنؽ،رأور راملنيػػػػػػتعراػػػػػػتفرًوػػػػػػتؾرأي رمػػػػػػ  ررأورم ػػػػػػ  غر

،رفابػػ رمػػنراملبحػػ ثر ػػنرصػػ ارذبمنيػػتترأخػػنىرهوت ػػبراملب ئػػ روا ت تيػػتتراجملتمػػ .راإل ػػامهلل 
 رر روإضػنيتؼرهػػ  ريرامل يػػ دراإل ػػامهلل ر ػػت  ر اػػ رهينعػاراامػػ رابم ػػأم ػتراملسػػ ع راغبتمل  ػػ رفمػهللره
 رختصػػ رهػػنب م ربب ئػػتم رويػػريا  روؾبػػتمنيم روأفرمػػنرأيوػػ ةرإ ػػام  رراملعػػنب.رفابػػ رملألقا ػػتت

وجبريا  ررةف متم فردب تمنيت  راعب ع ر،املأرًتينوارإمل متعتم رملقضتعتربا ا  رها ر  ره  فرأومل
وع  هػػػػػػ فر رمق مػػػػػػ راملسػػػػػػي ؼر وػػػػػػ رمنيتعبػػػػػػ راؼبنػػػػػػ اتراؼبنػػػػػػ ا رحب ػػػػػػثرعقتوػػػػػػ ريػػػػػػريا  ر

ػػ ربيضػػورابرراؼب ػػامفرعنػػ ا فرإضػػتف ره    ػػرطوػػً  رواغبػػتام فر رهاػػ راملباػػ افربػػ ف راوم ر  رًو
امفرامل برير را ػريرمػنرامل  عػتتراؼبتحػ ةرترا ريةرهنريرإىلر قوراؼب .رفموتؾرإ ستعآا مل 

 رقبػػ ره ػػب ر تمل ػػ رمػػنرابطبػػتعراؼب ػػامفرهت ػػتوزرفيػػهللربنيػػهلرامل  عػػتترابمنع   ػػوأوروبػػترواوػػ ار
رتر تمل ػػ رمػػنراؼبمو  ػػف.روأذاػػن ػػتتره ػػبًروقبػػ ر ربنيػػهلرامل  عػػتترواؼب   رر، ا ػػفربتؼبئػػ رأ  تهًػػت

تعرأ ػػػػػػ ادراؼب ػػػػػامفرمػػػػػػنراملنيامػػػػػػتعر ر ماػػػػػػ رمػػػػػ ربنيػػػػػػهلراإلخػػػػػ ةر راؼبنيمػػػػػػ ر اػػػػػػ رإ سػػػػػأه ػػػػػ
ه ػػػني رآ ؼرأ ػػػتتذر"قتئمػػػ رباعػػػ رر  عػػػتتراؼبتحػػػ ةروبػػػ أهترذملػػػ رف  ػػػ دهتتخسسػػػفر راملواؼب

وعرروه قيوػػتر وػػ رذملػػ راغبػػ ،رسػػتت رـبتاػػ راملتخس ر،ر  رـبتاػػ راعبتمنيػػتترابمنع   ػػر"م ػػا 
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أمػ رر  عػ ةرأو :رًو ارامل يرذانهػتىرعػ ؿرد ملػ رواضػح ر اػ ررهتتب روعرهق ربت  ع راملقتئم .
روملػيريػ ورر م قػ ر ر رويػ درأصػ وروقػ مياؼبتح ةرابمنع   ر رامل  عتتررامل ي دراإل امهلل ررأف ر

ورويػػ دً رةراملػػأره ص ػػاؼب ػػامفرأهيقػػ ار اػػ ربنيػػهلرامل را ػػتتراعبػػتد رروملػػ رأف رراملتػػترع رابمنع ػػهلل ر
تمل رًػ ارامل يػ درو ناقتػيراملق مير رامل  عتتراؼبتحػ ةروه بػ رمل ػورمػنرملػيراًتمػتـرهبػ ارابمػنرأصػ

 رذملػ رامل يػ دروضػنورةراملوظػنروبدرؾراؼب ػام فروغػرًي رأنب  ػر،وضنوةرا   اؼربيرملتعػريراغبػتؿ
ػػ رإف ررا تئسػػتملي.ر لملػػيرأور ريب ػػنر ريػػلعر رعت ػػلأرمػػنرامل يػػ درابمنع ػػهلل رإىلراؼب ػػامفر اػػ رأ  
فربمػ رأخػنىرغػريراؼب ػامفرؼبػترر رأمنع ػترواملػ   تراؼبنهب ػ ربػيرملػ راػترً ارامل ي دراإل امهلل ر

وعظمػػًن روعظمػػنراإل ػػاـرامػػترملػػ راػػتفرطترئػػترر،اػػتفرب ػػ رأفرع ػػريراؼبنػػتاورب يػػيراؼب ػػامف
م را ػػػػريارومل ػػػػو رررار ػػػػنرامل يػػػػ دراإل ػػػػامهلل رنًرامل مػػػػ دراػػػػتفرويػػػػ دً رمتػػػػ خ ررإف رر. اػػػػ رهاػػػػ راملب ئػػػػ 

 ػػ  رأمنع ػػتردعتهػػ ر ر ػػناتعرمػػ رابمنع ػػتفر ره ا ػػت ت  ارأفرعقونيػػ اراػػورفػػندر رأمنع ػػتربػػ   ر
تم رومػػػ اطوتم ر رهاػػػ راملػػػبادرأصػػػبح ر ػػػناارأفرماػػػ ارمػػػترا ػػػت ت  ارإىلو ر.او قتفػػػ روويػػػ دًر

رمػػػنراملػػػتا  رواملقػػػ ةرفبػػػتر روبتػػػتجرإىلر ػػػنحرأورإعضػػػتحر  اػػػ رذملػػػ راعبتهػػػبراملػػػ يرهػػػناىرامل ػػػـ 
ترمتت  ر وػتؾرًوتؾرمنرعنيمػورًورومل ن رر-واغبارعقتؿرملام امفروملعرًي –وامل  تئوراملأراهبنيً 

رمنرع  و.
 نوعيَّة الطالب التي ينتمي رجال المعهد إليهم:

ًوػػتؾرطابػػ را ػػريعنرزبنيػػ اروقػػنرواراملبقػػتعرواملتػػ طنر رامل  عػػتتراؼبتحػػ ةروبق ػػ رراؼبمػػ رأف ر
ررفأمنع ػػترفقػػ راػػتفرفنعػػارمػػوم رإ ػػام  رر  رامل ػػتبق رمل يػػ دً ر ت  رواهتمػػتعآاملوظػػنر ػػنرخاي  ػػ

ر.منرً ىرابً اؼر.عر رامل  عتتراؼبتح ةاته رؽب رأً اؼر تم  ر راملبقت
قناًر ر رامل  عػػتتراؼبتحػػ ةرا ػػتويػػ دً روراملػػ ير ػػباررهنيلعػػلرامل يػػ دراإل ػػامهلل ررأوال:ر
ػػػػرا ػػػػتنيتد  م ػػػػت  ةرًػػػػ  عر اػػػػ ر رورابمنع   ػػػػ ػػػػع ر  رً   ً تم رع ر  رتم راملػػػػأرذابػػػػ رأوره ػػػػتدروإ ػػػػتدةر
ر رإمل م . رواملنينب  راإل ام  ر
نعػػ ربتإل ػػاـرواؼب ػػامفروا توسػػتررامل  عػػتتراؼبتحػػ ةرملقضػػتعتراملنيمػػور اػػ راملتنيرا:ثاني ًًرر

هي ير ردف رامل  عتتراؼبتحػ ةرع ت   رأفرع   رراإل اـرواؼب امفروه    روي درإ امهلل ر
ربف رر؛واملػػػػتا  رمنيػػػػير، ربوػػػػتعر ضػػػػتيروا ػػػػتنيتدةرم قنيػػػػيراغبضػػػػتري ررؼب ػػػػت  ةراملنيػػػػتعراإل ػػػػامهلل ر

ر.-اامت– رو رصتحلراملبننع رر ضتير ت  فر رصتحلرأمنع ترمنرهت   
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 رم ػػام رهنينعػػ رابمنع ػػتفربتإل ػػاـرواؼب ػػامفروفبتر ػػ راملػػ   ةرملبوػػتعر خسػػ  ررا:ثالثً ً 
فتؼب ػػت ىرابوؿرًػػ رر،ور راجملتمػػ راؼبقػػ  ر اػػ رأفرع خػػ رذملػػ رم ػػت عتترومنا ػػور  عػػ ةهتم  ػػ

ػػاحملتفظػػ ر اػػػ رامل ابػػ رامل افػػػ عنربسػػي رختص ػػػ م رواغب ا ملػػػ ردوفرت رو خسػػ  رتم راإل ػػػام  رع ر  ر روً 
 ا رامل ته  رًهللراملنيمور ا ره طفراإل اـر ا رأفره  فراؼبنرر، منيتترابمنع   رتذوبت  ر راجمل

 رملت ػػػػتني  رتمػػػػتراإل ػػػػام  ر ع ر رامل  عػػػػتتراؼبتحػػػػ ةروهػػػػ اريرأبوػػػػتعراؽب ػػػػناترابوىلراملػػػػأرذابػػػػ رهب ر
مفر ػػػ رهػػػترع رامل  عػػػتتروهػػػ اريرابمنع ػػػتفربتملنياقػػػ رامل   قػػػ رب ػػػوم روبػػػفراؼب ػػػار،تمت خسػػػ  ر
 ػػػػوريػػػػ رجراررمػػػػنرا ػػػػ ؼرب"امل ػػػػ رةرابمنع   ػػػػ "رورملقػػػػ راػػػػتفر ػػػػا تفرمػػػػناا رأوؿرراؼبتحػػػػ ة.
راؼبنيمػػ راملنيػػػتؼبهلل ر"أعػػ عم رف مػػػتربنيػػ راملػػ عنره  ػػػ ر اػػ رروملػػ مل ربػػ أرًػػػ  عراملنػػبتبروا ػػو ن.

تترمتخسسػػ رتتراؼبتت ػػ ربتنػػ  ورصبني  ػػ رؿبػػتو ترا  ػػتيتدةرمػػنراغبنع ػػر"ملاي ػػنراإل ػػامهلل ر
ير ربن ورب  طرومل و ػامل يره   رر"اربتدرامل اب راؼب امف"ق اًترأنبمتروأواربتداترملا اب راتفر

  ػػػػ ربق ػػػػ رهوتنػػػػنرإىلرأفرملػػػػيرفػػػػنوعر رأًػػػػ راعبتمنيػػػػتترابمنعر ػػػػن تفرمػػػػتراهتنػػػػنروأصػػػػبح 
أصػػبح رآ فػػتربنيػػ رأفراتهػػ رهنيػػ ربتملنينػػناتروأصػػبمرؽبػػترهػػ  ريرابػػرير راعبتمنيػػتتروختريمػػتر

  رملألطبػػتعرس ػػتترزبس روطم  ػػتترم   ػػ يروق تداهػػيربػػ أترهتنػػ ورصبني  ػػو ػػنرذملػػ را ربػػتدر
ر".فماتتراؼب ػػصب نيػػ ر امػػتعرا يتمت   ػػ"هػػ رومػػنرهاػػ راعبمني ػػتتراتر.وملاممو  ػػفروغػػرًي 

واتفرأوملئػ راملنػبتبرطتقػتتر ر ػ أرو رهت قػ ر ػنراملنيمػوربػورهنيتػ رإيػتزاتر تعػ راب ػب عر
ترا ػػػريةراػػػتفر را ػػػت ت  ارأفروبققػػػ ارأًػػػ افًروم ا ػػػ رهنػػػتطرإضػػػتف  ر ػػػرم  يػػػ ر ػػػت تتر مػػػو

تربػػورآ ؼرمػػنر،رفو حػػ ار راحملتفظػػ ر اػػ رمئػػآنعم ردائمػػتربت  ػػ  راؼبلعػػ قبػػت م رف مػػترععػػ
ً رر،تترامل افػػ عنرمػػنرأبوػػتعراؼب ػػامفع ػػ  رً ر ترأخػػنىرتترمئػػآع ػػ  روقبحػػ ار ربنيػػثروإ  ػػتعروهونػػ طر

ً رمنرامل عنرأقتم ارمو رف اترط عا ر وذوبتفر ر متجرتتراهوب أوار ما  راػبتص ،رتم رع ر  روهوت  ار
واته ر ما  رهػ طفراملػ   ةر ػعام راملنػتغور ػ را ػت ت  ارأفرعسػا ارإىلرر.ابمنع هللراجملتم 

ر.أً اؼرممم 
 جهود مع اإلخوة الفروأمريكان:

 رملػ ىرإخ اهوػتراملػ عنرع ػ  رؽب ر رأفرا ت ت  ارإهنيتشراملنني رربتوردبتراتفرمنراإلقبتزاتراؽبتم ررر
و رفػ ةرازدًػتررهنػتطتترر. ً روأي ادً رمػنرأفنعق ػترمل لر ػ ار رابرضرابمنع   ػآبتؤرخ  ر

ً ررا ريرمنرً  عرمترهسح مر قتئ   Elijahرا رب نعتم راإل ام  رع ر  رأوملئ رامل عنرا تنيتدوار
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Mohammed"أفرر-ف مػتربنيػ -ومل ىر)ومل (رامل يراختترىررخايي  ثرر"ؿبم رهبت "أ"ر
 راؼب ػامفرامل يرد ػ رأهبت ػيروأهبػتعرأب ػيرإىلرا توػتؽرمػترعنيتوقػيرأا نع ػر وارثرامل عنرؿبمر  ع  ر

روذبػتوزرهاػ راآلراعراملػأرقػ رهيسػام ر ػنر ػ اً رمػنراؼب ػامفر،و  ادً ر راملنيتعراإل ػامهلل ر
ا ريرمنرأهبتعرواملػ ىرمػنرأوملئػ رد  ررو فره  رأب ىرر.مراؼب تر سح تمارمممتر رهوأصبمر
وهن  رب ػوم ر ناػ ربوػتعراؼب ػتي روهػ رعبرير ا يرغتملب   راؼب امف،ربتمل ب ورامل  فراؼبتم  ر

 ربفرها راؼباعفرامل  ريةراملأراته رهلع ر نرطب رو ننعنرابئم روهون طرامل   ةراإل ام  ر
ر. ترمنراعب وررابفنعق  رما  هًر

ختصػ ررفوق رسب نرً  عراملنبتبرمنرإهبتدرهنتطرؿبم دربفرإخ ا  رمػنرابفنوأمنع ػت
 ربتزر ػب وراؽبػ ىرواملتسػح مروبػ أتر ما  ػ"رأورؿبمػ ر ػMalcolm x رأفرااتنػ ر"بنيػ

 Elijah "مناينيػػػػتتر رًػػػػ ىراملسػػػػي ؼرأفػػػػنزترق ػػػػتداتري عػػػػ ةربنيػػػػ روفػػػػتةرامل ػػػػ  ر

Mohammed"راملػ ير ػا يرينيا رومل ىروارثرامل عنرع ا رهي رامل ب وراملتسح حهللر
فػ راملػأرهػ  نتربظػنوؼرن رؼبقتومػ ربنيػهلراؼبنيتقػ اتراؼبت "ررMalcolm x قباػيرؿبمػ ر ػبتزر"

 راؼب ا بػػ راملػػأره ػػػممراؼبن اػػ رابوىلراملػػأراتهػػ رربتػػتجرإىلرم ػػورهاػػػ رابف ػػتررإلهبػػتدراملنيسػػب  ر
ػهللرررامل ق رهي يرقتم راعبمت  رابخنىبت منيم .رو  بق ػتدةرر" راإل ػاـصبت ػ رأم ػ"مػوم رًو

 Elijah ػػػػػػنرهػػػػػػناثرراإلمػػػػػػتـرملػػػػػػ ع رفنخػػػػػػتفراملػػػػػػ يرا تػػػػػػ رهي ػػػػػػيراؼب ػػػػػػئ ؿراغبق قػػػػػػهلل ر

Mohammed""واػتفرقػ راهيػارر،ق رو  قػ رف مػتربنيػ ا  سبنر ا يروامل يررب تػ ربػيرصػواؼبر
أرفتحوتًػػتر رمل لبػػنجر راملػػ م  ػػامنيػػهللر اػػ رأفرعبتنيػػثرؾبم  ػػ رمػػنرابئمػػ ر وػػ ىرإىلراؼب   ػػ راملتني

ر (of Islamic and social sciencesرthe graduate school)رري و ػتڤ
وصػػاترو  قػػ رمػػ رق ػػتداترابدعػػتفراؼبختايػػ رراػب تبػػ راترعلمػػتروقػػ راتر تمل ػػ ر واػػتفرملانيػػورر

أكبتعرأمنع ترفوتدىرمػنةر رهت يركب روا و نرمنرصب  رحب ثرا ت تعرأفرىبنجرمظتًناترما  ه  ر
وهتدىردبظتًنةرأخنىرر.ما  فر خصر ترؾرف مترمترعقنبرمنرما  فرورب راؼبا  فؼبظتًنةرمنر

 رأخػػػنىر رامل  عػػػتترو رهنياػػػ ر خسػػػ  رر.مػػػنرما ػػػ فرأ ػػػنةر ػػػترؾرف مػػػتر ا ػػػ رماعػػػفروهسػػػ 
ػػػ ر  ررهلل ريػػػلعر رعت ػػػلأرمػػػنرامل يػػػ دراإل ػػػامر-تصب نًيػػػ–اؼبتحػػػ ةرا ػػػت ت  رأفرهسػػػو رًػػػ ارًو
.رواػػػػتفروعيتخػػػػنوفربتهتمػػػػتئم راإل ػػػػامهلل ررارغػػػػريرممػػػػتينامل  عػػػػتتراؼبتحػػػػ ةراملػػػػ يرعنيتػػػػ رويػػػػ دًر

رفخػ ةرمػنرابفنوأمنع ػتاملنبتبرامل عنرأ   اراؼبنيم رف مػتربنيػ رقػ رهػتبني ارمػترهبػنير رؿبػ طراإل
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رًػػ راملػػ ات رراملت  ػػت رأبػػ ريػػ عنيرابػػتررريػػت تراربػػتدرامل ابػػ راؼب ػػامفوخسسػػ اروا ػػ ارمػػنرر
 راؼبػػػػ اطوفرنيمػػػػور اػػػػ رارهبػػػػتطم رمػػػػ ربق  ػػػػومل ػػػػلودً ربػػػػبنيهلرابئمػػػػ رواملػػػػ  تةرومل مل تػػػػتب رمنيمػػػػ ر

صبني ػػػ ر"ور"اربػػػتدرامل ابػػػ راؼب ػػػامف"ر رإطػػػتروأ ػػػ راملنػػػبتبرقبػػػوره  ػػػ  راؼبنيمػػػ رر.اؼب ػػػامف
بر رهقنعػػبرويمػػتتراملوظػػنربػػفرعبوػػ رملامتتبنيػػ راػػتفرعبم دًػػترأ ػػنرط  ػػر"تت امػػتعرا يتمت   ػػ

.رمل ػػػػنرأًػػػػ رمنػػػػتاورو قبػػػػتترا ػػػػريرمػػػػنرفاإلخػػػػ ةرمػػػػنرابفنوأمنع ػػػػترتراؼبمػػػػتينةروبػػػػفامليئػػػػآ
و ػػ ـرر،املتنػػ  اتراملػػأريػػنترأورذبػػنيرب عػػ يراؼب ػػامفرًػػهللر ػػ ـراملتخ ػػ طرامل  عػػوراؼبػػ ى

ويػػ دريمػػ رؿبت ػػب رهقػػ  روهنايػػ ر ػػ ـر رامل ق قػػ رورتتراؼبتتبنيػػ راملنيام  ػػا  ػػتمنارروضػػني ر ما  ػػ
ررررروربت بروهت ا رمنر ريراملنيموربتمل نعق راؼبوت ب .رر

اؼبمػػػػػتينةرواؼب ملػػػػػ دةرًوػػػػػتؾراتهػػػػػ ر اػػػػػ رو ػػػػػهللرهػػػػػتـررق ػػػػػتداتراملنيمػػػػػوراإل ػػػػػامهلل رروملػػػػػ رأف ر
ر ػ اعرأاػته ارمػنرفتاؼرمتفربفراؼب امفرابمػنع  ئتتراملب ئ روينيا رمنرربق ارإخبس ص  ر

رإضػػتف رإىلرق ػػتداتراؼبمػتينعنرمل ػػتفراجملتمػػ راإل ػػامهللر رأمنع ػػترفاملبػ هلرأورمػػنرابفنوأمنع ػػت
روؼبترا ت ت  رأصتب را  ػتـرأفرهنػريرإىلرتأق ىرأضنيتفًرر-اآلف– رمضت ي ر مترً ر ا يرامل ـ 

؛ اإل ػػػاـروملػػػ رفنياوػػػترذملػػػ رموػػػ روقػػػ رمب ػػػنرمل ػػػتفروضػػػ رراؼب ػػػامفردبػػػترهنػػػريربػػػيرإملػػػ م رامل ػػػـ 
رأفضػػػورب  ػػػري "راملػػػ  هلل"مل ػػػنرضػػػني رًػػػ اراملوػػػ عرمػػػنرر!!واؼب ػػػامفرامل ػػػـ  ينيػػػوررا  ػػػ اه  هلل 

 رم ض رهنا لر ػ ع رملتنيم ػارا ختافػتترمػنرهت  ػ رواملقضػتعر اػ ر روامل ام  رتترامليقم  راعبلئ  ر
دةرزبضػػ رتتراملتضػػتمنرواملتػػ مل  ربػػفراملقاػػ بروه   ػػ راجملتمػػ راؼب ػػا روراعرأًػػ اؼرؿبػػ  رإم ته  ػػ

م ػتر  ربنيػهلراغب  مػتتررامترأف رر.وأوروبتعتتراؼبتح ةر  رتتراإل اـرواؼب امفر راململ ع رورب
 ر رأًػػػػػ افمترامل  ت ػػػػػ  ررإىلرا ػػػػػت مترربنيػػػػػهلر وتصػػػػػنرامل يػػػػػ دراإل ػػػػػامهلل رر راملنيػػػػػتعراإل ػػػػػامهلل ر

 اقتمترم رامل  عتتراؼبتح ةرأدىرإىلرإدختؿرخافتترمنره عرآخنربفره    ربنيضمتر رور
 راؼب ػػػػا ر رامل  عػػػػتتراؼبتحػػػػ ة.رويب ػػػػنرأفرعضػػػػتؼرإىلرذملػػػػ ر تيػػػػ ربنيػػػػهلرم  هػػػػتتراجملتمػػػػ

 رهاػػ راملػػأررختص ػػر،م   ػػتتراجملتمػػ راؼب ػػا رإىلراملػػ   راؼبػػت رينيامػػترذبتمػػوراعبمػػتتراؼبت  ػػ 
ع ػممربػ فررع ػنرذملػ رااػيرعر.فرعتقتض فرمنهبت  رمنرها راعبمػتتاته رسبا رد تةررظب  ر
راعبم ػ رهبػترحب ػثرعسػبمروأومل ع ػر،ؼرمتيػار ا مػتقتئم رأً ارع  فرملا ي دراإل امهلل ر تترعاتػـل

 روق رهػػػير اػػػ رفبتر ػػػ را ػػػريرمػػػنراب مػػػتؿربتؼب ػػػت ىرؽبػػػ ارامل يػػػ درق هػػػير راجملػػػت ترا هتختب  ػػػ
ومترعلاؿرابمورقتئمترب فرعاتيػ راؼب ػام فررر. اؼب ا برواؼبنينوؼر رامل  عتتراؼبتح ةرابمنع   ر
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إىلره   ػػ راامػػتم رورصرصػػي فم روذبػػتوزر ػػتئنرر تم ػػ راملعػػنب ر رامل  عػػتتراؼبتحػػ ةرو راتف ػػ
جملتمنيػػػػػػتت.رامل  ػػػػػػ فرؽبػػػػػػ روز ػػػػػػ ر رهاػػػػػػ رر ػػػػػػنيتراتراملتينقػػػػػػ راؼب يػػػػػػ دةر راملنيػػػػػػتعراإل ػػػػػػامهلل ر

ػػػترم تملبػػػ ربػػػ فرهنيػػػفرذملػػػ رامل يػػػ در اػػػ رايتمػػػتعر ر نب  ػػػواغب  مػػػتترواملػػػ وؿراإل ػػػام  ر  روغرًي
نيتتراملأرعني نػ فرف مػترو ػ ـرم ػتملبتم راملسي ؼروا هسناؼرإىلرمنتاوراجملتمرامل ام رورص ر

 رامل فتعر نرقضػتعترا ًتمػتـرملػ ىرهاػ راملػ وؿرواغب  مػتتروع ػ فرمػترقػ رأورربم ام رم ئ مل  ر
غػريرمنػنوطرأورمػػنهبطررترؾبػندا ر راملعػنبر  هًػؼب   ػتتراجملتمنيػتتراإل ػام  رهق مػيرمػنر ػ فر

تجملتم راؼب ػا رقػ روبتػتجرإىلر.رفػق ره  فرها رامل وؿر ر تي رإمل مػترأورم ت بتتب ع رموتف ر
وعتػ ىلراملسػ ارةرأبوػتًؤ راملػ عنروملػ وار رر،مػنراآلفرهوقػنضرف ػيرابي ػتؿراؼبمػتينةرتطب فر تًمػ

ع ػ فر راإلم ػتفرم تملبػ رقػ رت ػترومنػ ا تروبنيػ رذملػ رها رابمػتانرو نفػ ارمػترف مػتروأومل ع ر
 ػ ؿرهاػ راؼبنا ػوراػبػترج.روررها راجملتمنيتتراؼب ام ربػ   روم ػته ةرقضػتعترابمػ راؼب ػام ر 

 را ػػػريةرصػػػ رتردرا ػػػتتروأ مػػػتؿرأدب  ػػػرأوربنيػػػهلرمػػػتراتهػػػ رهت ػػػ ربػػػيوبنيػػػهلرمػػػتريػػػنىرف مػػػتر
مػنرربنيضػيرذملػ رااػيراػتفر. ت  تر ربوتعرو هللري عػ ربق ػ راملوظػنر ػنربنيػهلرا ختافػتت

ترهنيػ رت ا م رأفرعون وارم    رملابح ثروامل را ػرإقبتزاترأوملئ رامل عنروي واربني رف ةرأف ر
اؼبنيمػػ راملنيػػتؼبهللر"تراؼبوت ػػب رؽبػػترف ػػتفرتاؼب ػػام رواقػػ احراغباػػ ؿرواؼبنيتعبػػر ب را ػػتترأزمػػتترابم ػػ

 رػب مػػػ ر رامل ومل  ػػػ راإل ػػػام  راباتديب  ػػػ"أورمػػػترأطاػػػار ا ػػػير ربػػػتدئرابمػػػنرر"ملاي ػػػنراإل ػػػامهلل ر
 the international Islamic academy for" رومتتبنيتمػتاملقضػتعتراملي نع ػ

Islamic thought.ر
بػريرمػنراملنيامػتعراؼبنيم ر ر ورمترذانهتىراتفرهتتجرموتقنتتروأف ػترر ػ درار ر  رأف ر
تترر رصبني ػػ ر امػػتعرا يتمت   ػػفاواب ػػته ةراؼبنػػتررنروق ػػتداتراربػػتدرامل ابػػ رواملػػ  تةرواؼبي ػػنع
ر   ػ رمتر اػ رعػ يرصػي ةرمػنرًػ  عتتراؼبتخسسػ رمل ػنراملتوي ػ روإهبػتدراؼباؼب امفرواعبمني  ػ

ػػتردبػػترهقػػ ـروب وضػػتعرابم ػػهػػ  نترأا ػػ  راملػػأربػػنزتر رمن اػػ راملت  ػػ  رملتحمػػورًػػ ىرنرمػػنرغرًي
مػػػػنراملني ػػػػرير ر تؼبوػػػػترر ربف راجملم  ػػػػ ر اػػػػ راؼببػػػػتدرةرو ػػػػ ـراملتػػػػ خنرإىلرأفرهػػػػ عر ػػػػنوؼرم تمل  ػػػػ

رس تفترر .أفره عرها راملظنوؼراؼب تمل  رو ر  اعرً نا  روف رو ر ور نوفيراؼبنينرراإل امهلل ر
ػهللرًػ ىراجملم  ػ راملػأر نفػ رف مػترروأ    رً ىراؼب   ػ .ر ا راؼب ئ مل  روربم رر   ً ىراجملم ًو
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"رأوراملػػػأرعتوػػػ رربنيػػػهلراملوػػػتسر ا مػػػتربػػػ    رملاي ػػػنراإل ػػػامهلل رراؼبنيمػػػ راملنيػػػتؼبهلل ر"بنيػػػ ردب م  ػػػ ر
ر."ري و تڤ"أب تؿر

 من وم وؤالء؟:
 ػوم ر رفػ ةرً ىراجملم  ػ راتهػ رؾبم  ػ رمبتراػ رصبػ رابربػفرقاػ برأ ضػتئمت،روربػطرب

اهتقتمل   رمنرف اترهترع رابم  رو رغبظ رهترىب   رفترق .راته ر"املسح ةراإل ام   "رق رأخ تر
مترهوي  ػمتر رم قػ رًػػتـر روقػ رراملتويػ  رأورا هي ػترر بػ رمنيػيرمػػنرمػ اًت،روباعػ رم ػت ى

اػػػػ رم ػػػػت ىراملنيػػػػتعريعناف  ػػػػ رأم توػػػػترمل و ػػػػيرعرع ػػػػنراؼب قػػػػ رامليت ػػػػوراؼبػػػػ   نر رهي ػػػػريرطتقت ػػػػتر 
فرط عاتفرو رعتقنربوي راؼب ت ىرتم ق رعتقنرم اق راؼبنيترض رخب ةروذبنب رهترىب  رر،اإل امهلل ر

فت نبتػػػير راؼبنيترضػػػ رأا ػػػنر ػػػناًعروأخسػػػب.رملقػػػ راتهػػػ راملبػػػ رةراملػػػأرايتػػػ ب رر،م قػػػ راغب ػػػ 
 رمل وي ػػنربناػػتفرتربنيوتعػػإعػػنافرقػػ راختػػريررف ػػ ف رر(7)"ترًػػهللر"إعػػنافامل تقػػتترامل افنيػػ رملاسػػح ةرإمل مػػ

رابػػػريرربػػػ ر  ػػػ راملنػػػتىروامل ػػػتراتهػػػ رراملسػػػح ةرف مػػػت.رفػػػ عناف اؾ.رڤهنيػػػت رمػػػنرا تقػػػتفرداخاػػػهلل 
رًػػتـريػػً ا.روإعػػنافرباػػ رآ ػػ  ي رخا  ػػهلل ر مل و ػػيرمػػنراملوت  ػػ رامل ػػ ته   رباػػ ررذورم قػػ را ػػ اه  هلل 

 ػ  راملػ يرررب ؿرغتملب   ر  تهير ر تع راملقنفراؼب ادي راػبػتم ر نػنرومػترهػاىر ػنراؼبػ ًبرامل
رًػػتدئر اػػ ي رقا ػػورا ختافػػتترمػػ ر ،ربػػ أتردبػػ ًبر ػػ نيهلل  اػػتفر ػػتئً ارإىلراؼبػػ ًبراملنػػ نيهلل 

رصػػػػي ي ر اػػػػ رأعػػػػ يراملسػػػػي ع فرر.نراحملمػػػػ ي ر ػػػػو رتمػػػػ ًبرامل مثرمثررب  ملػػػػ رإىلرمػػػػ ًبر ػػػػ نيهلل 
رتيترع ف.املق

رملقػػػ راه اقػػػ رامل وملػػػ راملني مته  ػػػ ربتملناعػػػ راإل ػػػام   ربنيػػػ رأفرصبنيػػػ ر ػػػورمنيظػػػ راملػػػبادرر
ػػػػ منراإل ػػػػام   راملػػػػأرأصػػػػتهبترمػػػػنرابًػػػػ  اؿرمػػػػترأصػػػػتهبتر اػػػػ رأعػػػػ يراملسػػػػا ب  فرمثراملتتػػػػتر..رًو

ع و ػػترودخاػػ ارڤاملني مػػته   فر اػػ ر ػػ ضراملبحػػنراببػػ هلراؼبت  ػػط،روباعػػ ارأوا ػػطرأوربػػت،رو تصػػنوار
ػػ  دوارإع تمل ػػتروا ػػنوار ػػ ا رأوربػػتراملنػػنق   .روبنيػػ رأفراػػتفراملسػػا ب   فرهب  ػػ فرر،يتهبًػػترمومػػت ًو

خاؿردعترراإل اـ.رصترراؼب ام فربق ػتدةراملني مػته  فرهب  ػ فرخػاؿراملػ عتررابورب  ػ .روف مػتر
ر رإعػػػنافر عق دًػػػترريػػػورصػػػ   ررً(1399-ـ1979)رًػػػ رموعم ػػػ فر رذملػػػ رإذارب ػػػ رةرهقػػػـ 

.روأ  اهػيرا ػتعوراكبنافػتترواضػ متداتر  ػتـرإعػنافرامل عنرابردب اهلل ررصي ي رمنر امل رصيهلل ر

                                                 
(7)

راتب ردرا تتر  ع ةر  ؿر"إعنافرواإل اـ"،رمومت:راإل اـروإعنافر 
 مهلل رعرهبنيورمنرإعنافر"هق  ري ب"رأورهي رير ا رم ت ىراملنيتعراإل ار-اا ي–مل نرذمل ر
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ملايا ػػػفراإلعػػػناه  ف،روا ػػػت ت  ارأفرعويػػػ وارمػػػنرخػػػاؿرذملػػػ رإىلررتراملعلهػػػ ع فمػػػنربقتعػػػرامل ػػػو 
ويػػ افراملوػػتسروعق مػػ ار   مػػ رصػػي ع  ر اػػ رد ػػتئ روي اه  ػػ رو ق  ع ػػ رأخػػ ترهوػػتديرب بػػتدةر

ومتربػػػػ مل را ػػػػت راجرامل وملػػػػ راملني مته  ػػػػ رملاػػػػ خ ؿر رهػػػػلاعرم ػػػػا مرمػػػػ ريتر ػػػػترر،امل ػػػػو  ر رإعػػػػناف
عػػنافروا ػػتمنرذملػػ راملوػػلاعراؼب ػػامرمػػترعقػػنبرمػػنر ا ػػ رقػػنوفروهسػػ رأ  ػػ روب ابتمػػتراػباي  ػػ رإ

رمل بقػ ر ػاً ترقػتباًرر، ػ ف متراملػ وملتتف،رملتوتمػهللربتي ػ رامل وملػ راملني مته ر وه صػ وراملنيػ اعرامل ػتئيهلل 
رع تنيمايرأ  اعرابم  رم ر تعوا.ربف ر

تئنرمتر عا ،رو ومل مل رف ف رإعنافرؿبم ا رب مل راإلرثراملسي ي ،روبآ تررها راغبنوبرامل 
رأورهتسػ  رر رزبا  ر ومترمنرآ تررف نع ر  رو قتف   ر ره ػممرإلعػنافربػ فرهقػ دراملنيػتعراإل ػامهلل 

ػػػورر-أعًضػػػت– ما  ػػػ رإ  ػػػتعروه ػػػ عنروإ ػػػتضر ػػػتما .رمممػػػترخاسػػػ راملو اعػػػت.رواملنيػػػتعرامل ػػػ  ر ؿبم 
تر ريب ػنرذبػتوزىرإ رنا    راملأرأوي تربفرامل و  رواملن ني رمنراغب ايلرم صبتا راؼب ارعثرا 
رًػػػ ىرر ا مػػػترأف رروإيبت ػػػتربػػػ ف رر-اا مػػػت–بتضػػػتفنرابم ػػػ ر هت ػػػتوزرامل تئي  ػػػ رب ػػػورأه ا مػػػتروهتبػػػ  

ًًانَّوا  املقػػنآف:ر  ًًا كأ ًًْبتَّْم وأال تَّْسًًأألَّونأ عأمَّ ًًا كأسأ ًًْم مأ ًًبأْ  وألأكَّ ًًا كأسأ ًًا مأ لأًًْ  لأهأ ًًةد قأًًْد خأ تِْلًً أ أَّمَّ
ًانأ ِمًنأ وأقًأالَّوا كَّونًَّوا وًَّ *يًأْعمألَّونأ  ِنيم ًا وأمأًا كأ ًرأاِويمأ حأ ود ا أأْو نأصأًارأ  تًأْهتأًدَّوا قًَّْل بًأْل ِملًَّةأ ِإبًْ
ِإْسًًحأا أ  *اْلمَّْشًرِِكينأ  ِإْسًًمأاِعيلأ وأ ًًرأاِويمأ وأ نأًًا وأمأًًا أَّنًًِْرلأ ِإلأًًإ ِإبًْ قَّولًًَّوا َمأنًًَّا بِاللًًَِّه وأمأًًا أَّنًًِْرلأ ِإلأيًْ

مَّوسأإ وأِعيسأإ وأمأا أَّوِتيأ النَِّبيُّونأ ِمْن رأبِِّهْم ال نًَّمأرِّ َّ بًأْينأ أأحأٍد وأيًأْعقَّوبأ وأالأْسبأاِط وأمأا أَّوِتيأ 
هَّْم وأنأْحنَّ لأهَّ مَّْسِلمَّونأ  ًا وًَّْم  *ِمنًْ ِإْن تًأوألًَّْوا فأِإنَّمأ ْوا وأ فأِإْن َمأنَّوا ِبِمْثِل مأا َمأْنتَّْم بًِِه فًأقأًِد اْوتأًدأ

غأة   *وأوَّوأ السَِّميعَّ اْلعأِليمَّ ِفي ِشقأاٍ  فأسأيأْكِميكأهَّمَّ اللَّهَّ  غأةأ اللَِّه وأمأْن أأْحسأنَّ ِمنأ اللَِّه ِصبًْ ِصبًْ
ًالَّكَّْم  *وأنأْحنَّ لأهَّ عأاِبدَّونأ  قَّْل أأتَّحأاجُّونًأنأا ِفي اللَِّه وأوَّوأ رأبًُّنأًا وأرأبُّكًَّْم وألأنأًا أأْعمأالَّنأًا وألأكًَّْم أأْعمأ

ِإْسًًحأا أ وأيًأْعقًًَّوبأ وأالأْسًًبأاطأ  أأْم تًأقَّ  *وأنأْحًًنَّ لًأًهَّ مَّْصِلصًًَّونأ  ِإْسًًمأاِعيلأ وأ ًًرأاِويمأ وأ ولًًَّونأ ِإنَّ ِإبًْ
نَّ ِمًنأ اللًَّ ًتأمأ شأًهأادأة  ِعْنًدأ ًْن كأ تَّْم أأْعلأمَّ أأِم اللَّهَّ وأمأْن أأْظلأًمَّ ِممَّ ِه كأانَّوا وَّود ا أأْو نأصأارأ  قَّْل أأأأنًْ

ًًا تًأْعمألًًَّونأ  ًًْبتَّْم وأال تِ  *وأمأًًا اللًًَّهَّ ِبغأاِفًًٍل عأمَّ ًًْم مأًًا كأسأ ًًبأْ  وألأكَّ ًًا مأًًا كأسأ لأًًْ  لأهأ ْلًً أ أَّمًًَّةد قأًًْد خأ
ًًانَّوا يًأْعمألًًَّونأ  ًًا كأ (روهني ػػ ربوػػتعرابم ػػ رامل ا ػػ ةر اػػ رأ ػػتسر141-134﴾ر)املبقػػنة:تَّْسًًأألَّونأ عأمَّ

راملق يبػػػػ رو ػػػػ ـراملتيػػػػن ؽرأورامل ػػػػمتحرملني امػػػػوراملتيػػػػن ؽر-صب نًيػػػػت–متػػػػف.رًػػػػ را  تسػػػػتـرحببػػػػورابر
ردبناينيػ راػورمػتراػتفرملػيرأ ػنر رهنػ عروامتػ ادرهون رو  ةرابم  .رورربتخ اؽ "  رةر قتف   "رهقػـ 

روهعاعاي. راملي نرامل تئيهلل 
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ػتر رخ مػػ راإل ػػاـراملنينعقػػ ر تإعػػنافربػػتملنغ رمػنر ضػػترررترقػ موترأف رعضػتؼرإىلرمػػ ،رودوًر
ر.ؼبق   ارواؼب امفر رهن ورهق  ري برأ ت    راتغبنمفرأورمسنرأوراملنيناؽرو تبتهي

%(رأور20املنػػ ني رمػػترعلاملػػ فرأقا  ػػ ربتملو ػػب رملام ػػامفرؾبتمنيػػفرقػػ رع  هػػ فر)رامػػترأف ر
يب نر لؽب رق م ًّػتربتملت ا ػ ر اػ را هتمػتعرإىلراملق م  ػ رامليتر ػ   ،رومػ ًب ًّتربتملت ا ػ ر اػ رر،أا ن

ي رمػػػنر"صػػػي ع  راؼبػػػ ًب"روبػػػتملوب ر ػػػنراػػػورمػػػترأضػػػتفير"املتنػػػ   راملسػػػي ي "رإىلراملتنػػػ   راملنياػػػ ر
إضػػتفتترًػػ ربػػنيعرمومػػت.روبتملتػػت رفػػ ف رمػػنرغػػريراؼبت قػػ ر رًػػ ىراغبتملػػ رأفره ػػ فرإعػػنافرم قنًيػػتر
رملػنريبتػ رب ػم مل .ر يب ػنرأفرعي  ػنرامل اػتفراإل ػامهلل ر ر ػتئنرأكبػتعراملنيػتع؛رإه ػيربناػتفرم ضػنيهلل 

ر ػني دع أوراملنيػناؽرأوراملرمسػنرذاترامل قػ ر ر ػ ثر ر ر  ويرأم ترمل رأف رمتر  ثر رإعناف
راا ي،رور ترأم نراهتنتررامل  رةر راملنيتعراإل امهلل  رامت ادًتصتررؽبترم ًارمل تفرامل ض رـبتاًيتروردب 

ر. راورم تف
وػػتره ػػت   رأفره ػػتني  رمػػنراملتػػترع راملقنعػػبرقسػػ رصػػناعراؼباػػ ر بػػ راملنيلعػػلرآؿر ػػني در ًو

وملػ راملني مته  ػ ،رواؽبت   فربق تدةراملننع ر  فرف ػاراملػنيافراػتفرملػيرهسػ بر رإضػنيتؼرامل 
واملتنيتوفرم ربنع ته ترض ًت،رواانبػتراتهػتروبظ ػتفربت ع ػ ربنع ته ػترود ممػتراؼبػتدي رواؼبنيوػ ي ر ر
صناعرابخريةرم راملني مته  ف،رمقتبوره ع  نبتراؼبن ؾرمل ع ته ت.رومل ورمػنراملػنيافرم تنػتروفر

تنػػػترراؼباػػػ ر بػػػ ريبراػػػتفرم م تنػػػترراملنػػػنع ر  ػػػفروأو دى.روفاػػػبنع ػػػته   فرملػػػ ره راػػػتفر
اراملػ ًبراملػ يرموحػ ىراملنيلعل.روق رخ ؿرامل ع ته   فراملننع ر  ف،روهي ىرإىلرقػ صروأغنقػ ر

رمليرمل  تني  وىرمنراملبحن.
مل ػػو م رد مػػ ار ػػا تفر بػػ راملنيلعػػلروا  فػػ ارووافقػػ ار اػػ رإخنايػػيروأو دىرمػػنراغب ػػتز.رور

فروأع ػػ وى.رو رهاػػ راؼبن اػػ راغب ػػتزرربػػ رق تدهػػيروريحػػ اراي تػػير اػػ راي ػػ راؽبػػت   روررب  ػػ ةرقبػػ 
 ئورأ  رابتررامل ت  رامل ع ته  فر نراب بتبراملأردفنيتم رمل مل ؟رف ا :ر ا رأف ربنع ته ػتر

وف رب   دًترملاننع ر  فروينياتيرقتدرًار ا رأفرع  فرماً تر اػ راغب ػتزرفاػنرع ي ػيرمل ر
 ،رمثرخافػ رإ ػام   رفبتػ  ةرذمل ،رو ت فنييرم تمنييروطم  تهيرإىلربوتعردومل ر نب   رم   ةرق ع ر

ق رع ي رمليربفراملنيتم  ره ع ً ا.رف ػتفر ربػ رمػنرإبقتئػيربني ػً ار ػنرذملػ رمتربفراحمل طرواػبا جرور
أفرعقػنأرمػتر رروف نهػيراؽب ؼروإبنيتدىر نراغب ػتز.رأمػتراؼباػ ر بػ راملنيلعػلرفقػ را ػت تعرب ًتئػي

ير رع مػػػمرإىلرمػػػترعت ػػػتوزرقبػػػً ارأذًػػػتفرامل ع ػػػته  فرف مػػػ فرـبػػػتوفم روينيامػػػ رع مئوػػػ فرب هًػػػ
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ر ػػت  "رقتئػػ رعوظػػنرإمل ػػير اػػ رأه ػػير-اا ػػي–واغب ػػتز،رفمػػ رعنياػػ رأف راملنيػػتعراإل ػػامهلل  واملنيػػتعرر،"ًو
ػػػػتب  فروعويػػػػنرمػػػػوم  رع ػػػػنىراملً  وإ ػػػػقتطرؿبمػػػػ ر اػػػػهللرملا وملػػػػ ررموػػػػ راملنيمػػػػ راملني مػػػػت  رراإل ػػػػامهلل 

  درملػػػي.رأور ػػػ  دىرملوي ػػػيرفاػػػنر.روملػػػ مل رف ه ػػػيرملػػػنريبػػػ ر  و ػػػيرإىلرخػػػترجرمػػػتر ػػػامل ػػػني دع رابوىل
رعن  ورخ نًار راؼب تقبو.

رر***رررررررررر***رررررررررررر***ررررررررررر***ررررررررر***رررررررر
إضتف رإىلر نوؼرأخنىرهتنياػارب  ت ػتترهسػي  راملقضػ   رامليا ػ  و   ،روإ ػاؿرامل ػاـر

ر.ملوتصني ر راؼبو ق روؿبتصنةرورب   رق ىراملنفهلرواؼبمتهني روهسي  راإلرثرا
 المعهد والحقيقة الواقعة:

ب ػػوراملنيمػػارواػباي ػػتتررًػػ ىرامليئػػ راملسػػعريةرايتمنيػػ ر-اا مػػت– ر ػػورًػػ ىراملظػػنوؼررر
"رراملػػأرأ ػػنهترإمل مػػت رملاي ػػنراإل ػػامهلل   The internationalملت   ػػ ر"اؼبنيمػػ راملنيػػتؼبهلل 

institute of Islamic thoughtم تحضػنةرم ػريةرؿبػتو تراإلصػاحرواملت  عػ رر
وفرومػػتراتهػػ رهوتمػػهللرإمل ػػي.رؿبتوملػػ رامل صػػ ؿرإىلرأًػػ راب ػػبتبراملػػأراتهػػ ره مػػنروراعر ػػ رقػػنر

ره ق  رها راغبناتتراإلصا    ،روهناينيمتر نربا غرأً افمترقبورامل ص ؿرإمل مت.
 من وم وؤالء علإ سبيل التمصيل:

 الماروقي:
واملوي ػػػػ   رراتهػػػػ راجملم  ػػػػ ر   بػػػػ ر رخ ا ػػػػتروخاي  ت ػػػػتروم   هػػػػتتراػػػػورمومػػػػتراملنيقا  ػػػػ 

وإم ػػػتفراملت تمػػػورف مػػػترب ومػػػترابػػػريريػػػً ا.رفتمليػػػتروقهللرريػػػورعوتمػػػهللرإىلروا ػػػ ةرمػػػنرأًػػػ راب ػػػنر
مل تخس ػػػصربتػػػترع رابدعػػػتف،رإىلراوػػػ ارمثرأمنع ػػػتربنيػػػ رق ػػػتـرإ ػػػنائ ورامليا ػػػ  و   رهػػػنؾرفا ػػػ فر

ب رذمل رإىلراملاعتت،رواق فرب    ةرأمنع    رفتضا راتهػ رخػريرهام ػ ةروزم اػ رملػيرا ػت  روقتدى
رامليو فراإل ام   ر  رصترترأ تتذةرؽبت.

رفا  فرواملقض   رامليا   و   ،رو تئنرمترعتنيا ػارهبػت.رف ػتفرفنعًقػتر ر وهننب رمنيمتر ب 
رزويػػػتفرامػػػ عنرقضػػػ  ر ػػػترميتػػػتحرإصػػػاحرابم ػػػ ،روا هتسػػػتررزويػػػف.رو ػػػفرعتبػػػ    رع موػػػتفرب   

نرأفرعني  ػػتىرملقضػػ   رامػػ ىرملقػػ رمليا ػػ فره ػػت   رأفرهقػػ  ررا ػػ ر ػػ نيماف،رومػػتراملػػ يريب ػػ
أ   ػػترقضػػػ  تممترًػػػ ىراػػػورمػػػترملػػػ عممت،روآخػػػنرمػػػترأ   ػػػتىر  ت مػػػترمل   هػػػتر ػػػم  عنر رقضػػػ   ر

. رإصاحرف ني روموم هلل 
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عتمػػ رأفرعاػػ رب ػػورهػػ عرمػػنرأهػػ اعراؼبنينفػػ روأفرع ػػتي  رب ػػور ػػهللعرر ًرني ػػا راػػتفرامليػػتروقهللرط ر
منرأً رأ بتبرضػ تعرفا ػ فرًػ ررترأف رم راًر  ع راغبمتسرملا   ةراملنينب   رب أر  تهير نوب  تر

ق راملػػأرأ ػػ رؽبػػتر راملضػػ  رهاػػ رابقا م  ػػروأف رر. راؼب ػػام روهنػػنذمممت روابم ػػهي ػػ رابمػػ راملنينب  ػػ
ىرذملػ رإىلرًهللراؼب  وؿر نرض تعرفا  فرو مػترقػ رعضػ  ربنيػ ًتروقػ ر ػ  رر" تع  رب   "

ػػ  روطب نيػػ راملنياقػػ رب وممػػتروؼبػػتذارعره ػػت  راملسػػم  ه  رورر ار ردرا ػػ رابدعػػتفرؼبنينفػػ رامل م دع ػػاملتنيم 
ترأورػًر رم ملػػػػ دار ن   ػػػػترملإل ػػػػاـرامػػػػتراتهػػػػ راملسػػػػم  ه  رػًر رأفره ػػػػ فرم ملػػػػ دار ن   ػػػػ راملنينب  ػػػػاملق م  ػػػػ

فتنيمػػار رامل را ػػتتراملاع عػػ رر، ومػػتر رمل  ػػ فراملتنيبػػريرامل  ت ػػهلل ر رامل م دع ػػأضػػي  ر ا ػػيراملنػػن   ر
وممػنر رذملػ روصػتررر.قػتتراغبضػتراتربتبدعػتفترابدعػتفرواؼبقترهػ ربػفرابدعػتفرو اتودرا 

احملتضناتر راو ارو رأمنع ػترو راملنيػتعروروق ـر ا ورمنرامل روسرر.قتدرار ا راإلضتف رإمل ي
ر  رابمنع   ػػػ رمنينوفػػػ ر رابو ػػػتطراباتديب  ػػػاملنيػػػن ر ػػػ ؿرًػػػ ىراملقضػػػتعترينياػػػ رموػػػير خسػػػ  ر

ت رضبػير–اب ػته ةراؼب ػامفرذبنيػورامليػتروقهللر ر  ومترهوظنرإىلر  ريب.راته رابو تطراباتدوغرًي
 راؼب ام ر رأمنع ػترواوػ ا.رًػ رفضػور  ريب رواباتدمنربفرأً ر ا  رمنراملق تداتراملي نع رر-اب

 ر(.رومل  رع ػػػػػ1986و ػػػػػ  ر  ػػػػػفرهسػػػػػنرمثربنوف ػػػػػنرفػػػػػتروقهللر)ت:ر(8)(ـ1988املػػػػػنضبنر)ت:ر
يير تملػػثراملنيػػتؿرامل ا ػػ ر ر راتهػػ رهاػػ رابو ػػتطرهسػػو رتيروهقػػ ىرملاسػػم  ه  رامليػػتروقهللروفا ػػ  و  ر

ػتفروق رخ تراار- و ي–امل ا  رر فرأف ر مػنراملني ػريرسب  ػلرأيرمػوم رر،موم رً رأفػناسرًر
 ر وػػػ ر ػػػ  ر  ػػػفرهسػػػنرامػػػ رإ رف مػػػترعتنياػػػاربت ًتمتمػػػتتروبتملول ػػػ راملسػػػ ف  ر اػػػ راآلخػػػنرامل ر

فتروقهلل.راػتفرفػتروقهللرر راؼبن ب ربتإل اـر و واملول  رامليا ي  ر و رفضوراملنضبنرواملول  راملنينوب  ر
 روبنيػػهلروف مػػتراػتفراؼبمو  ػػ فرمػنرم   ػػهللراؼبنيمػرواملنيػن  رر ػ ع را  تػػلازربتهتمتئػيراإل ػػامهلل ر

 رمل  تضػػػػػ يً  ر  ػػػػػيباملبحػػػػػثر ػػػػػنراملق ػػػػػتداتراباتدتتراؼبتخسسػػػػػ رعتػػػػػتبني فرريػػػػػت تراعبمني  ػػػػػ
تفرمػترن اهسػا ر بػتؽب ربتملػ ات رامليتروقهللرو ػملامحتضنةرواملتػ رع ر راؼبوت ػبتتراملػأرعنيػ و تر

ر."تتراؼب ػػامفعبمني ػػ ر امػتعرا يتمت   ػػ"املتقػ رابرواحروابًػػ اؼرواختػتروارامليػػتروقهللررئ  ػتر
 راجملم  ػػ را  ػػتتذراملػػ ات رر بػػ راغبم ػػ رأبػػ ر ػػا متفراملػػ يرراػػواػػتفرقػػ ر ػػبقيرإىلرا هسػػتؿربت

اػػػتفرعنيػػػ رر ػػػتملتيرملاػػػ ات راةرًوػػػتؾرو رإطػػػترراملتنيػػػتوفربػػػفراؼبمو  ػػػفر راربػػػتدرامل ابػػػ روريػػػتؿر
                                                 

(8)
ًو رمي نربتا تت ر مور راغبقورامل ب ير ربتا تتف،رإ رأهيراض نرملام نةرمنربادىربني رهنينضيرؽب م ر 

 ن  رمنراعبمت تترامل اي  ،رف مض رمترهبق رمنر  تهيرأ تتذرملاي نراإل امهللر رق  رملعتتراملننؽرابدىنر ر
رـ(ر1988يتمني ر   تغ ،ر  ره  ر تـر)
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تترواملوقت تتراملػأراػته ارع ريو ػترتتراؼبتخسس رمنرأطبتعروممو  فرو امتعرايتمت   راعبمني  ر
 رأور ػػ رف نع ػػراتراملػػأراتهػػ ره ػػنحراملتقػػ رًػػ  عر اػػ رضػػنورةرإهبػػتدرم   راواؼب ضػػ  تترواغبػػ ر

ر اػػ راملبحػػثرواملنيمػػوراملي ػػني رم   ر تترملت ػػ فر ر امػػتعرا يتمت   ػػوهنػػ  ار رصبني  ػػر ػػ رهقػػـ 
ر  ػ راملي نع ػ نره  عنىرأوره  عنرابف ترراملأريب نرأفره ديرإىلربوػتعروهنػ  وراؼب   رؿبضوتريب
ر.اؼب ا ب 

 العمل اإلسالمي والرائرون:
وطػنحراملػنئ  راملنا ػورامل ػتداتر ػنيترردوملػ رر،اته رابوضتعر رمسنرق رب أتربتملتعري ر

مػنرهت  ػ روبػفرا ػتمنارراملنيا رواإليبتفرووي را ريرمنراملتوتقهلربفر نيترردوملػ راملنياػ رواإليبػتفر
خافتهػػيرمػػ ر اػػهللرصػػ يرواآلخػػنعنرمػػنراملػػ عنرررامػػترأف ررر.فروق ػػتداتراإلخػػ اف ػػ نراإل ػػام  ر

اتهػ رقػ را ػت تروهلاعػ ت.رفقػتـررراته ارعنع وفرموتف ػتير اػ ررئت ػ راملػبادروإرثر ػ رةرع مل ػ 
أىرناحرمػػنراػػتفرقػػ ربقػػهللر رامل ػػ  فرمػػنرق ػػتداترو وتصػػنراإلخػػ افراؼب ػػامفرورربػػ طاؽر ػػ

 ر بتبراربتدرامل اب راؼب امفر رذملػ رفنصػ ر ػتكب رملتنيػنعهلربنيػهلراملق ػتداترملاخػ ةرابمنع   ػ
فنصػػػػ را  ػػػػتمتعرإىلرًػػػػ  عراملقػػػػتدةروخػػػػ ا  ر راملنيمػػػػورر رأمنع ػػػػتر روإ  ػػػػتعر ػػػػبتهب واملعنب  ػػػػ

فبػػػ أوارع تضػػػ ي فر رمػػػ سبنا  رر.املػػػ روسراؼب ػػػتيتدةر راؼبنػػػنؽرمل  تخاسػػػ ارمومػػػتراإل ػػػامهلل ر
 ررق ارو ب راغباػ  رأضبػ رأبػ ر ػق روؿبمػ رق ػبرواملػ ات ررب را ريةرم ورصتحلرأترإ ام  رق تدا

ررير تا روبنيهلرريػت تراعب ػورامل ػت .رفمػ اؼباطرواملتام ت رومس ي رمنم رروؿبم رمم 
هبػتدرفػنصرإلا مل را تضتف ارمتمل ربنرهيبرواؼبم يربػنر بػ درو  ػنراملػ ا روأم ػتؽب روذملػ ر

وضباػ رر،ًػ ىراملنيوتصػنراؼبتو  ػ رمػنراملنيػتمافر راغبقػوراإل ػامهلل رربربػفرملتبتدؿراػب اترواملت ت
راملتع ريرمنرموظ ررإ امهلل ر ارترمتم لًربفرأوملئ راملنبتبرمنينيًرر-عنضبيراب–وب ارامليتروقهللرر،نبـ 

 ربنيػ ر ػنبروبني رأفربػ أرامل ابػ راملنيػنبرواؼب ػام فرعت افػ وفرختص ػر. رف نىروطتقتهيروهنتطي
نيترراملب وؿرب أترامل ني دع رودوؿراػبا جرواملنيناؽرومتمل لعتروإعنافرإر تؿرا ريرأات بنروارهيتعرأ 

وبػػػ أتروفػػػ دراؼبنػػػتع رر،امل ار ػػػفرإىلرامل  عػػػتتراؼبتحػػػ ةرختصػػػ رمثرإىلرأوروبػػػتوررامل ػػػابرمػػػن
ازدًػػػػنتروه  ػػػػني رؾبػػػػت تروررواملػػػ  تةرهػػػػ ددر اػػػػ رأمنع ػػػػترملامنػػػػترا ر رهنػػػتطتترامل ػػػػاب.

 ر وػػ مترزرترا ربػػتدرؿبتضػػنار ػػور .روأذاػػنرأه ػػ"ابػػ راؼب ػػامفاربػػتدرامل "املونػػتطرأمػػتـرق ػػتداتر
اػػػتفر ػػػ درامليػػػنوعر رـبتاػػػ راعبتمنيػػػتترقػػػ ريػػػتوزرمئتػػػف.روا ػػػت تعرًػػػ ارا ربػػػتدر(ـ1978)
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 ر راحملتفظػػ ر اػػ رابنب  ػػرةبينو ػػيراؼبختايػػ روفبترا ػػتهيراؼبتم ػػلةروم سبناهػػيرأفرعػػ ديرأدوارار ػػ ع 
ػػتر ػػ ررواإل ػػامهلل ررتعراملنيػػن  ر رامل ابػػ رامل افػػ عنرمػػنراملنيػػع ػػ  رً ر وضبػػتعتم رمػػنرا كبنافػػتترومػػترأا ًن

 رحب ػثرصػترترهت ػتعؿرمػتراملػ يرهبنيػورامل تملػبر روختري  ػملي رذمل رأهظترريمتترا ريةرؿبا  ر
رأفرمثر رعابػػثراؼب ػػا رعػػ ًبرمػػنربػػادىرإىلرامل  عػػتتراؼبتحػػ ةربني ػػ ار ػػنرا ملتػػلاـراإل ػػامهلل ر

عراملينائهلرم ا بتر ا راعبمني رواعبمت ػ ر ػ ع راغبػنصر اػ رعني درإىلربادىرماتح ترماتلمترب دا
 رًوػػػػتؾرر ػػػػتمل رويمػػػػ رمػػػػنراػبتري  ػػػػروأذاػػػػنرأف رر. أفرع  ػػػػ ر امػػػػيروخ هػػػػير رخ مػػػػ رابم ػػػػ

املػ زارةرملػ عمتربنيػهلرر رإىلرامل ات ررؿبتضنرؿبم ررئ  روزراعرمتمل لعترآهػ اؾرهنػريرإىلرأف را منع   ر
 رامل  عػػػتتراؼبتحػػػ ةرر اػػػ راملنػػػبتبراؼبػػػتمل لي رراملقاػػػار اػػػ رمظػػػتًنراملت ػػػنؼراملػػػأربػػػ أترهاحػػػع

وترهقت  رمنرقػ ترب ه رر:ؿبتضنرؿبم رق رردر ا م رآه اؾرقتئاروهت تعؿر نرأ بتبرذمل روأف ر
 نيبوتروهبتنيثرأبوتعهترإىلرامل  عتتراؼبتحػ ةروبنع ته ػتروغرينبػترف نيػ دوفرإمل وػتربتاػ راؼبظػتًنراملػأر

،رواػػتفر ربػػتدرامل ابػػ راؼب ػػامفرأًػػ راآل ػػترر رهتهنػػت  فرمومػػترفمػػ رعتنيام  ػػتر وػػ ا ر ر وػػ 
ر .تم راإل ام  رع ر  رثرهب راملتلاـرً  عراملنبتبربتإل اـرواملتنب ر

 رإضػػتف رإىلرمػػتراات ػػبير ر اػػ ر نصػػير اػػ راهقػػتفراؼبنينفػػ راإل ػػام  رراػػتفرامليػػتروقهللربوػػتعًر
ػنرمػترعقػنبرمػنر ػاثر ػو اتروخػتملطرامل   ػريعنرمػنراملعنبرق رر ػورإىلرمسػنرودرسر رابًز

 امتئػػيرامل بػػتررأم ػػتؿر بػػ راغباػػ  رؿبمػػ درومػػنرإمل ػػيروا ػػتيتدرهبػػ روا ػػتيتدواربػػيروقػػ ـرأا ػػنرمػػنر
ر" منيمػػػ رامل را ػػػتتراملنينب  ػػػ" رقػػػ رأ  ػػػتيرمقػػػنرردرا ػػػهللر راؼبنيمػػػ راملػػػ يراتهػػػ راعبتمنيػػػ راملنينب  ػػػ

 ػػنع رر-ضبػيرابعنر– رومػترإمل مػت،راػتفر رواملسػم  ه  رو ػنؼرخب هػير رابدعػتفراؼبقترهػ رو رامل م دع ػ
لةرمػنرخػاؿر ضػ رىرامل  ػريرا ػت تعرأفرعبػ رملػيرظبنيػ رمتم  ػر.اغبنا روا  راغبض رر راؼب سبنات

فر اقػػتترصػػ اق رمػػ را ػػريرمػػنرواػػ  رر،بػػور راملبتا ػػتتفرومتمل لعػػتر-و ػػ ى–ر ر راملنيػػتعراملنيػػن  ر
ص قتئهللرً ىرق رخسستمتربر:ؾر  داعرعق ؿاعدتق تداترها راملبا افرواته رمل عير  ترةرا

مػػػنراغب ػػػتـراملػػػ عنراػػػته اروبنصػػػ فر اػػػ رزعترهػػػير رمولملػػػير رف ادملي ػػػترف ػػػ ًبرمل نيػػػ درهبػػػ رإىلر
 رإ ػام  ر"اتفرأبنزرً  عرض تعراغبارامل يرا تضتؼرم سبنررر.فادملي ترمنره  عنوؾرأوروا و ن

رت رابػػػريةر ا ػػػيضب مػػػترملايػػػتروقهللرمني بػػػتربػػػيرعنياػػػارآمػػػ ربتا ػػػتتفرواػػػتفرصػػػ عقترر"اؼبنينفػػػ رابوؿ
واػػػ مل راملػػػ ات ررر.املبتا ػػػتتفر قػػػ ؿر امػػػتعر رو اػػػ رؾبم  ػػػ راؼبنيمػػػ رإل ػػػ اثرهع ػػػريرف ػػػني ر

ؿبتضػػنرؿبمػػ ررئػػ  روزراعرمتمل لعػػتروقػػ راػػتفرمليػػتروقهللردوررمتم ػػلر رإقوػػتعرؿبتضػػنربػػتإلفناجر ػػنر
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املتنيػتوفرب وػيروبػفرؿبتضػنرؿبمػ ررأيػ اعرو  ئػ ررتتروإهبػتدأه ررإبناً  رامل ير  نر رامل ػبني و  ر
يػػ رمػػنر.رو ػفرقػػنرترؾبم  ػػ راؼبنيمػ ره    ػػيربنيػػ رأفرهػ خنتراملا وػػ راؼب ا رذملػػ رإىلروقػ رهػػ ع

واتهػ راجملم  ػ رر"  رامل را تتراإل ام  ر  ريبأاتد" رمل يته ربت    رر"ه وةراملي نراإل امهلل ر"
 رأمنع ػػػتروأهػػػ ررإبػػػناً  ر رراملػػػ يراػػػتفر راملنعػػػتضرآهػػػ اؾر ػػػ اراملػػػ ات ررامليػػػتروقهللر-مػػػتاا ر–

ير بػػػ رمػػػنراملنػػػنوعر راملت  ػػػ  روارهػػػ يرذًػػػتبراملػػػ ات رر بػػػ راغبم ػػػ رأبػػػ رأه ػػػروهقػػػنرر.متمل لعػػػت
 رمػػنرهػػ وةرمل يػػته رفاػػ ر  ػػيب ػػا متفرإىلرأمنع ػػترملاهسػػتؿربتجملم  ػػ راملػػأراايػػ ربت  ػػ  راباتد

تر رذمل ر زبتذرمترهناىراجملم   رموت ػبتر،هينيورذمل  وبتملينيػورر.وه خنترومنينف رأ بتبره خًن
عينياػ ارذملػ رراعبمت ػ رملػنرم  روا ت ا رابمػ رروه  هػ رمل عػيرقوت ػ ربػ ف ر تفنرامل ات رر ب راغب

املػ ات رررةر را هتظتررواقػ حرأفرعػ ًبرإىلير رفتئ ؾبم   راملنعتضرب ه ررترمل خ ػًرورب ثرهاي ه  ر
رملت  ػػ  راباتد  ػػ رأوربػػ عار ومػػتروهنػػ  وريبامليػػتروقهللروعتػػ اوؿرمنيػػيروعقػػ حرمنيػػيرازبػػتذرمػػترعاػػـل

وأخػػػ راملػػػ ات ررامليػػػتروقهللر اػػػ ر تهقػػػيره ػػػ  وراؼبنيمػػػ ر رر،إىلرذملػػػ رفينيػػػورؾباػػػ رأموػػػتعرومػػػت
امل قػػ راظبمػػترادملي ػػتروبػػ أريبػػترسرهنػػتطيرمػػنرغنفػػ ر رمولملػػيرف مػػترم ػػتني وترب ػػ نهريةرملوسػػ ر ف

ـرأبػػتدربنيػػهلرابوراؽراملػػأراختػػريترمػػنراؼبػػ سبنرابوؿر رإ ػػار-آهػػ اؾ–وأصػػ ررمل اػػ رمل  ػػ ر
املػأرصػ رترر"إ ػام  راؼبنينفػ رابوؿ"ؼبنيمػ رومومػتراتػتبرهتتجراوطب رطب  راتبرًهللربتا رةرإ

و  ومػػترهػػني ر رامل  عػػ رمػػنرقبػػوراإلخػػ ةرصبػػتؿرر. ربتحنعػػنىرًػػ اعػػ راإلقبا لع ػػابوىلربتمل ررطبنيتػػي
هػػػ مل  ريرمػػػنرواتػػػبر ا ػػػيرب ه ػػػر بػػػ راملػػػ ارثر ػػػني  اؼبػػػ ي رراملػػػ عنر   ػػػ روؿبػػػهللراملػػػ عنروامل ػػػ  

ترار اًمػػاػػتفرامليػػتروقهللرإذًرررعقػػتؿ:ر"ًػػ رمػػنرربنعػػنى".اب ػػتتذرامليػػتروقهللر ر  ومػػترواػػتفرابدؽرأفر
رارو  ع راغبمتسرػب م رأمتير رً ىراجملت ت.ارمتم لًرمنراب اـروأ تتذًر

متتبنيػػػػ رقضػػػػتعتراؼبنيمػػػػ روإصػػػػ ارربػػػػتا رةرإهتتيػػػػير ررملقػػػػ راػػػػتفرملايػػػػتروقهللردورىراملت    ػػػػهلل ر
 The ػػػػػامفتتراؼب ر امػػػػػتعرا يتمت   ػػػػػصبني  ػػػػػ"واملتنيػػػػػتوفر راإل ػػػػػ ادرواملتم ئػػػػػ رملتونػػػػػ طر

Association of Muslim social scientistsواجملا راؼبن ا راملأرصػترترر"ر
 AMERICANر(AJISS)بنيػػػػػػػػ رذملػػػػػػػػ رمنػػػػػػػػ ا ربػػػػػػػػفراؼبنيمػػػػػػػػ رواعبمني ػػػػػػػػ ر

JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCESر مػور اػ رمثر
رؼببػػػػ رر  قػػػػ راؼبػػػػ سبنرابوؿر رإ ػػػػاـرأبػػػػتدرواػػػػتفرملػػػػيردوررابػػػػريرف ػػػػيرمثراؼبػػػػ سبنرامل ػػػػت ر را ا 

ر.وعرع نردورىرف يرب قاورمنرذمل رـ(1984)
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را تنػػم ررإل ػػام   راؼبنينفػػ روف مػػتراوػػ رأ ػػ رملامػػ سبنرامل تملػػثرر  ا ػػيررضبػػ ر– راػبنطػػـ 
ري و ػت،روااتمػورصبنيوػترڤ رر راملت  ػ  ما  ػوزويتي.ربني رأفرذبتوزهترامل وتفرابومل فرمنر ر-اب

 راملبتا ػػػػتتفررأترر" راؼبنينفػػػػ إ ػػػػام  ر"مػػػػ سبنرع ػػػػريةر اػػػػ رإهنيقػػػػتدررمػػػػنترفػػػػ ةبنيػػػػ رأفروررف مػػػػت.
 رراملي ػني رر ػبعراملنيمػور-و ػ ى–يرمل  رمنراؼبقب ؿرأفروبمورامليتروقهللرأه رر-اامت–اجملم   ر

 راملب اعػ راجملم  ػ رومتراخت ػتررابخػ عنرير ب رمنرد ميربػبنيهلر وتصػنروأه رر،امل  عتتراؼبتح ة
نػػتـرامل تملػػػبربفرع  هػػػاملػػ ا تحػػػتؽرململاراملنينب ػػػ روؿرمػػػنرععػػتدرراؼبو قػػػ أرتت ررصبػػػتؿرامل زقبػػػهللرًو

وب ػػبتبررر.عنيمػػافرف مػػترإىلرامل  عػػتتراؼبتحػػ ةرتبتملػػ ات ررامليػػتروقهللرفعػػتدرارامل ػػني دع راملػػأراتهػػ
أنبمػػػتره  ػػػريرممػػػتـرا هسػػػتؿر راؼب ػػػئ ملفر ػػػنرامل ػػػابراملنيػػػنبررمتراخت ػػػتررأمنع ػػػترملنيػػػورا ػػػرية

 رإ ػػػػتدتره ػػػػ  وراؼبنيمػػػػ ر روسبػػػػر،ارملامنيمػػػػ اري عػػػػ ًرمقػػػػنًررري و ػػػػتڤواؼب ػػػػامفرفقػػػػ راختػػػػريتر
نتـرإىلرًوػتؾرويػ ارأف ررو فر تفنر.ري و تڤ أفضػورم ػتفريب ػنرأفرع ػتقنررابخ افرصبتؿرًو

رب ػبتبر  عػ ةرقػ ر رع ػتي  راملقػترئرري و ػتڤمو ق رًنهػ فرور ػمرمػنرو عػ رراؼبنيم رف يرً 
 ربرأع ػذبو ػمنر ػن مترهيسػ ارمل ػنرأنبمػترًػ ر سػ ؿراؼبنيمػ ر اػ رملاعػترامل يػ در روا ػو نرور

أرضروموػلؿرازبػ رمقػنارملامنيمػ روهػ اةرؼب تبتػيروبػ أواربنػناعرر،بر ا رذملػ رامل يػ دتتره ه ر اب  ر
وب أراملونػتطرعػلدادر رؾبػت تراملي ػنرر،ألخ عنرب  نه ممتر راؼبن ا رابوىلملتروًروم   ىرو  

أفروبماػػ ارغرورفر راؼبنيمػػ رمػػنراملتيػػن ر  روؾبػػت ترا  ػػت متررمل ػػهللرعػػتم نرصب ػػ راملنيػػتمافراب ت ػػ
أفرر-رضبػػيراب–وطاػػبرمػػنراملػػ ات ررامليػػتروقهللرر،تيػػ اراؼبنيمػػ ر ػػ ئًرأ بػػتعرمني نػػتم ردوفرأفرع ا ر

نػتـر رر"Temple University"ير راػمع ػتق ورمػنر  وعتيػنغرمػ رابخػ عنرصبػتؿرًو
أنبمػترق رهػير اػ را ػتق تبرر:ب ػبتبر  عػ ة ر ماػيرفػ ددراملنيػورورأىرأفرع ػتمنررري و تڤ

يرعوبعػهللرأفرعبقػ ر رم قنيػيرإىلروأه ػر.وقضػتعتًتر" راؼبنينفػ إ ػام  ر"اػ ادررزبػ ـرررامل ابروه ػ عن
 ا رضنورةرهينغرامل ات رر ب راغبم ػ روطػيريػتبنررنوؼرأا نرموت ب رمثراهياراعبم  أفره عر 

وؾبم  ػ رر،فت  فرؾبم   راؼبمو  ػفرملقضػتعتراإلدارةروا  ػت مترروا هسػت تر.ملامنيم را مل 
وامل تتب ،روبتملينيػورعررملقضتعتراملي نرواملنيموراملي ني ر ب راغبم  روفتروقهللروطيرامل ا  راؼبي نعنر
  راتفراعبم رق رااتموروعرعبق رخترجرأمنع تر ػ ىراملػ ات ررأضبػ ررـ(1984)رسبضهللر و 

و فره تموراعبم ربػ أرر رمتمل لعت.رمنراجملم   راملت      روأه ررإبناً   رامل ني دع رقبهللر ره ره
اإلداريرواملي ػػػنيرو رامل ػػػو رابوىلرقػػػورأفريبضػػػهللر ػػػمنروا ػػػ ردوفرأفراؼبنيمػػػ رع خػػػ ر ػػػ اير
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عنضبػير–ؼبوتقن روبا رةرقضػتعتراًتمتمػيرواػتفرامليػترو راور منرع تض  راؼبنيم ره وةرأورأا نرر
بخراملػ ات رر بػ راغبم ػ رمثرارمػ لرف مترتروذاراملني تعراؼبتم  راقتعآتا رامل رملتربًرم رإخ اهيرمل ملر-اب

عنضبػػير–إذاربتمليػػتروقهللر(رـ1985ر)املػػ ات ررصبػػتؿرواآلخػػنعنرو ر تعػػ ر ػػتـرامليقػػريرإمل ػػيرهنيػػتىلرور
لةر روهسػػػ ررف مػػػتردرا ػػػتترمتم  ػػػوػػػترمل ػػػهللرهنيػػػتلرابزمػػػ راملي نع ػػػعسػػػورإىلرقوت ػػػ رختصػػػ رأه رر-اب

ير بػ رمػنرف ه ػراؼبنيػن  "املي ػنيروررواإلصػاحر راؼبنينفػ إ ػام  ر"ر ر وهبا ررقضػ  راؼبنيمػ راب ت ػ  ر
أ ته هيرً روه عربآخنعنرف   فرطابراؼبنيم رورر-تصب نيًر–ه رسرف مترر مهلل ره    رمنيم رهنيا
،ر" روأ ػام راؼبنينفػ ابزم راملي نع ػ"م ا بر رمنيتعب ررً رمترنربا رة راؼب  ومل ر اؼب ر  راملي نع ر

وعره ػنرقػ راهت وػتررب ػنةرملقبػ ؿرًػ ىراملي ػنةئفر رهاػ راؼبن اػ راؼبمم  رر-واغبارعقتؿ-عره نر
فقػػ ررر ريب ػنرا ػتنيمتؿربنيضػمتراتبًػترموم  ػ ر رأيرم ضػ عرمػنراؼب ضػ  تت.درا ػتترم  ػام

مل ات رر ب راغبم  ررئ  رق ػ ر ريتمنيػ راؼباػ ر ػني دروملػ رأرادراملنيمػتدةرملباعمػترفاانيػوراتفرا
–وعره ػػػت  رر،زمائػػػهلل رورر ريتمنيػػػ راإلمػػػتـر رطػػػابربتملنينػػػناتواوػػػ رر.تػػػيم تهتػػػيروأنب  ر

تراعبتمنيػػتترواملتنياػػ  راترمػػنرإدارر ػػايًررةريػػ فردبوػػتًجرمقػػن را رورأف ترهػػتروكبػػنرم أفره ص ػػر-آهػػ اؾ
ػػأفره صػػورمل ابوػػترمػػترر:رعره ػػت  ومػػترإىلرذملػػ املنيػػت ر يرعوبعػػهللرأفروأه ػػر، رحبتيػػ رإمل ػػيهػػنىرأ  

مػنرأيػورأفرهباػ ررابف ػترررملاتنياػ  روقػ رغتدرهػتراملتنياػ  را ػ رمنيمػ ًرتر و روإذاراو ػر.عسورإمل م 
مثركبمػورهنػتراوترآرائوػتروأف ترهػترم  ػتترمػنراب ػته ةر روه تبرف متروكبسور اػ رؾباب ت   ر

مترهت صورإمل يرإىلر تئنراعبتمنيتترواعبمتتراملأريب نرأفرذب ر رمترهق  يرمػنربػنامجرو ػ ا ر
تمػػػ ر  ػػػترفػػػ مل رأوىلرملوػػػترمػػػنرم  رهػػػتراإل ػػػامنيتعبػػػ را ػػػريرمػػػنرابزمػػػتتر ربادرهتفنيػػػ رًو  روغرًي

 ؼرقبػػػ رأهي ػػػوترؾبػػػ عنراػػػ مل رإىلرما ظػػػ ر ػػػرسػػػترر ريتمنيػػػ روا ػػػ ةرأورمنيمػػػ ر ػػػتؿا كب
بتػب اتراملػأره  ػنرؽبػ ر ػبوراملني ػ رر اػ ر رملا  تئ روملاممنروضنورةرهلوع ىرا ت تيتترامل اب
وذملػ راػتفررأيرد. بػ راغبم ػ ،روملػ مل راػتفرمػ دد ار رقبػ ؿرر؛ رومػترإىلرذملػ أ متؿروو تئ

م ػػػ روأهػػػترمنيػػػيره  ػػػ  راملػػػ ات رر بػػػ راغبرملػػػ مل رفقػػػ ر ػػػترضرU.I.Iم ػػػئ مل  ريتمنيػػػ رمتمل لعػػػتر
 the"ؼبتق مػ  رابتمل را ػتتراإل ػام  ر"منيم ر رها راؼبن اػ راؼبب ػنةرؼبػترظبػتىراملػ ات ررفػتروقهللر

Islamic institute for advanced Islamic studiesعرعػنضرذملػ رر
و سورملامنيمػ رر، وازب رخ  اتر ما  رر، ا رضنورةرذمل را  ع رتهللروأحلرإغبت ًراملنم  رفتروق
ترمػػػنرطابػػػيرمل وتقاػػػ ارتروبػػػ أرعقبػػػورطابًػػػػًربػػػورو ػػػ وراؼبنيمػػػ ررظب  ػػػر.تتراؼب ا بػػػ  اػػػ رامل خ سػػػ
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 ر مػػتر   ر ػػ هيرووضػػ راظب وػػتر بػػ ر را ػػ  رامليػػ ررابـربنيضػػم روقػػ  رر.ملػػ راؼبنيمػػ ملا را ػػ ر رذ
اغبم  روأهػترإضػتف رإىلرأظبػتعرأخػنىربػفراب ػته ةرواؼب ر ػفراملػ عنراختػتًر رملاتػ رع ر رًػ ار

ار رذملػ رأفروب ؿرمنرأم امليراملقا ا ريػ ًرر"ؼبنيم راملنيتؼبهللرملاي نراإل امهلل را"وطابرمنرر.اؼبنيم 
 راملنيظمػ رامل ق رمباارهس رما  فردو ررملب اع راملتنيا  رواملت رع ر راؼبنيمػ رفاػ ره افػاراملعتملب  ػ

.ربه ػػيرعرع ػػنرملػػ عوترمقػػنراتردرا ػػ   رمػػنرموظػػ رر"أ ػػام راؼبنينفػػ "،رو رهنعػػ رأفر اػػ رمػػتر نضػػي
رمل إبػناً  رأفرىبتطبراب تتذرأه ررمثرف نراؼبنيم ررريهت!!ره نررمترفنيايرغ قهللرراملػ ات ررامليػترورنيػف 

 راملػػػأره   ػػػ ر رمتمل لعػػػترب اػػػبرمػػػنرؿبتضػػػنروبتملتنيػػػتوفرمػػػ ر راملنيتؼب  ػػػارملا تمنيػػػ راإل ػػػام  رمػػػ عنًر
أل ػتتذرامليػتروقهللرملوقاوػترر.ترؽبػتوصػتررأهػ ررإبػناً  رحب ػ رموسػبيررئ ً ػر.موظم راؼب سبنراإل امهلل ر

برف مػػتر ره خػػ رًػػ ىراعبتمنيػػ روذبػػن رراراػػورخ  وػػتروبناؾبوػػترفامػػتذبػػ  رمػػنرأفرهعػػري رر:-آهػػ اؾ–
–وه  ه رامل  ادرراؼب ا بػ رفب م تهػ رر- بحتهيروهنيتىل–خ   راملأرهنع ًترف ذاروفارابر

 ػام ر رهاػ راملت نبػ روه اموػترمػ رني رأفره  فرق رأهت وتراؼبػ ادراؼب رو و  فرمني ربر-آه اؾ
ػ راً  رفن بربتملي نةربني رأفرهوتمهللرم ةرم عنراعبتاب تتذرأه ررإبنر مني راملػ يراػتفرم يػ دارًو

إىلرأهػػػػ ررر–عنضبػػػػيراب–واتػػػػبرفػػػػتروقهللرر-عنضبػػػػيراب-املػػػػ ات ررؿبمػػػػ ر بػػػػ راملػػػػنؤوؼرراب ػػػػتتذ
ع ػػتني اير رإقبػػتزرًػػ ارابمػػنرووصػػا رر ػػتملتيرإىلرأهػػ ررامػػترأخػػ  ربنيػػ را تنػػمتدرامليػػتروقهللر

ررر.-وا ني رعنضبيرابررضب –ب ا  رأعتـر
 لماذا اغتيل الشهيدان فاروقي؟

عره ػػػػت  ر ربػػػػتدئرابمػػػػنرأفرهسػػػػورإىلر ػػػػهللعرعنػػػػريرإىلراب ػػػػبتبراغبق ق  ػػػػ ر غت ػػػػتؿر
ه ػيرخػتئ رمػنروق رمويرأر رأي رر-قبوروق عرمتر  ث–املنم  عنرفتروقهللروزويتي،روعرهننينر

ي،روه ػػبراغت تملػػيرإىلر ػػهللعرمل و وػػترهنيػػنؼرأف رأًخػػترملػػيرقػػ راغت ػػور ربػػريوترقبػػورفػػ ةرمػػنراغت تملػػ
و ػػ روا  ػػتبتى،راػػ مل رقتػػورأ ػػ رأبوتئػػيربنػػ ورغػػتمهلر راؼب  ػػتدروأ ػػ افرإ ػػنائ و.ردب ػػن دراملظ ر

واتفرعنت هللررر-عنضبيراب–،رو لفراؼب    رواتفر   نعًّتر رفنعرمنرفنوعراعب  رابمنع هلل ر
فرهتػػػػتب رأيمػػػػلةر ا نربػػػػ    رعرع نػػػػي ار ػػػػنراعبػػػػت .رمػػػػ را هػػػػير  ػػػػ نعًّترعيػػػػ ضرأهػػػػا ػػػػريًارإذار

ا  ػػػتخبتراتروابمػػػنرقضػػػ   راغت تملػػػيربنػػػ وريػػػ ي ر ػػػ ره نػػػ ر ػػػنر ػػػنوؼراملقتػػػورواعبمػػػ ر
رصت ب راؼبساح رف ي،روهقتصرمنراعبت .
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مل نر  ًئترمنرذمل رعروب ث،رمثريتعراغت تمليروزويير ا ممتررضب راب.روق ررأىراؼبنيم ر
 رع ػػػت  ر رامل نػػػ ر ػػػنربنيػػػ راملتنػػػتوررمػػػ راحملػػػتمفرضػػػنورةررصػػػ ريػػػتئلةرمعنعػػػ رملنيػػػورذملػػػ–

راملقتهو.
فنص هترطب فرأمل ردو ررؼبنرعن  رملاقتهورأورع  ردبنيا متتره ديرإىلراملقبهلر ا ػي،ر
وأ او ػػترذملػػ رب ػػورامل  ػػتئوراؼبم وػػ ر رامل  عػػ ،روعريبػػهلروقػػ رط عػػور ػػ رهقػػ ـرإىلراملنػػنط ر

أ  ػػ ر نعػػ رمػػنراملنػػنط ،روطاػػبرموحػػيراملضػػمتهتتراملازمػػ رملاحسػػ ؿر اػػ راعبػػتئلةروبنيػػ رأفر
ر،صػ عق راملنػنطهلل ررأيرصػ عقتياملقتهػور"رJoseph youngذمل رأخ راحملققفرب فرأخ ر"

ػػترهنيتقػػ رأف ريػػ زؼرًػػ ارًػػ راملقتهػػورملقػػنائنر  عػػ ةرذان ػػترملسػػ عقمتراملنينعػػ رواهيقػػ رمنيػػير وأ  
 ر رامل  نر  ثراره بر ا راقت تـراعبتئلة.رو فرص ررأمنراملقبهلر ا ري زؼرً اروي

ؿراملنػػم  عنرأدخػػورامل ػػ نرب ػػببمت.رو ػػفروايمػػيراحملققػػ فربتملتممػػ ربنيػػ راغت ػػترينيبػػ رأخػػنى
اؼب يمػػػ رإمل ػػػيرعرعتػػػ خنر ػػػنرا  ػػػ اؼرهبػػػت،روذًػػػبروم  ػػػوراعبنيبػػػ رامػػػتروقنيػػػ ،روأ  ػػػ ر ػػػتئنر
املتيتص و،رمل و ػيررفػهلربنػ ةروبت ػتمناررذاػنرمػنر نضػ ىر اػ راعبنيبػ ،رأورأ  ػ ىراؼبػتؿراملػ ير

ً رمنراره برها راعبنيب رطمنًيتر راؼبتؿرامل ير منرملي رهظنرأختيرإمل ي،روينيامترهقتو رب ه ير
 وػػػ ىربنػػػ ورميػػػتي ر  ػػػثراقتػػػ ر ػػػ ترةري عػػػ ةرغتمل ػػػ راملػػػ من.رواػػػتفرعويػػػار ػػػنر ػػػني رقبػػػور

را تقتملي.
وأصػػػنر اػػػ رأه ػػػيراره ػػػبراعبنيبػػػ ربػػػ واف ر خسػػػ   ردوفرربػػػنعهلرمػػػنرأ ػػػ !!ر اًمػػػترب ه ػػػير

،رومل و ػػيرا توػػاراإل ػػاـ !!رواػػتفرعنيمػػور ػػتئار ػػ ترةرأيػػنةرا ػػ ؼرأه ػػيرعرع ػػنرعنيػػنؼرامليػػتروقهلل 
وا ػػريًارمػػتراػػتفرع ص ػػوربنيػػهلرطابػػ رامليػػتروقهللرإىلرمولملػػي،روأه ػػيردخػػوراؼبوػػلؿرمنيمػػ رمػػن ةروا ػػتقباير

رامليتروقهللربن وري   را ه يروا  رمنرامل اب.
رقتػػوراػػور وصػػن حراملقتهػػور راحمل مػػ رب ه ػػيرهنيػػنضر رصػػبتىرملنيما  ػػ راغتسػػتبرينياتػػيرعتمػػ  

ه ػػيريبػػترسرًػػ اراملنػػ وذ،رواد  ػػ رأفرًوػػتؾرمػػنرأاػػ راكبػػناؼرذملػػ رمػػنرع ػػم رأورعنيػػنؼر وػػيرأ
رفقن ررقتاي.رمل و يرعرىب ر ػترر-أعًضت–اب تتذرامل تًنراملوقهلل  منرامل يرذانرمليرذمل ،رومل رفنيورملندب 

 ػػت  رذملػػ ر اػػ رانػػ راحملن ضػػف.روبق ػػ راعبنيبػػ رغتمضػػ .روصػػنهترمػػ راحملػػتمفركبػػتوؿرصبػػ ر
قتػػػورأخ ػػػيرمثروملػػػ ى،رمثرقتاػػػيررأف رر:ت.رفقػػػ رذاػػػنرملوػػػتراملػػػبنيهلاب ػػػنؼراؼبتقتطنيػػػ ر راعبنيبػػػ رو  ؽبػػػ

ب وممػػترارهبػػتطرو  ػػارفتملنػػم  رمػػنرأ ػػنةرفا ػػ  و   ر نعقػػ ،راتػػبرا ػػريًار ػػنراملسػػم  ه   روإ ػػنائ ور
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وابدعتفرامل م دع  .روق رهننترصح ي رإ نائ ا   رقبػورا تنػمتدىربيػ ةروي ػلةرأه ػيرأ ػتتذرخ ػرير
ا ػػ  و   رإىلراملػػ ائنةراإل ػػام   ،روأه ػػيرعنيمػػور اػػ رهنػػ  ورملػػ  رعنيمػػور اػػ ررب عػػوراملقضػػ   راملي

إ ػػػامهلل ر رامل  عػػػتتراؼبتحػػػ ة.روأه ػػػيروبػػػتوؿرذبو ػػػ راب ػػػته ةراؼب ػػػامفرربػػػ ر ػػػنيترر"إ ػػػام   ر
راؼبنينف "رؽب اراملعنض...

وق ػػورملوػػت:ربػػ ف رإ ػػ ىراملسػػح راإل ػػنائ ا   رقػػ رهنػػنتربػػ ف رًوػػتؾر خسػػ  تترأاتديب  ػػ ر
منيتدعػػ رإل ػػنائ ورومل ػػورمػػترسب  اػػيرهونػػطر رامل  عػػتتراؼبتحػػ ةرابمنع   ػػ ،رو ربػػ رمػػنرر فا ػػ  و  ر

ػػت.روه قػػ راملػػبنيهلرأفرععتػػتؿربنيػػهلراباػػتديب  فرامليا ػػ  و  ف.ر إ ػػ ت ترقبػػورأفرع ػػتيحورخ ًن
اهتنػػػػترًارمػػػػنرضػػػػ رإ ػػػػنائ ورر رهنػػػػتطير"،ربه ػػػػيرأو ػػػػ (9)واذبمػػػػ رابهظػػػػترركبػػػػ ر"إدواردر ػػػػني  

رب أهترجبم روربا وراورها راؼبنيا مػتتراؼبتوػت نة.رر-ابرعنضبي–امليتروقهللر فام ترا تنم رامليتروقهلل 
ره  فرفا   و ًّتروأاتديب ًّترهتيًحتروخبريًاروإ ام ًّتر رأمنع ت. روأدراوترخ  رةرأف 
آهػ اؾ،رومػنر-اتفرامليتروقهللر  ومترهنؾرإىلراملعنبرؿبتفظًترملا اعراعبا وررغػ رصػعنر ػو ير

واػتفرينعئًػترموػ فنًيترر-رضػهللرابر وػي–تمتئمترإىلرامليتروؽر منربػنراػب ػتبرأ نةرهنيتلريً اربته
 ػػفررإذاراقتوػػ ربنػػهللعر ػػترعرإىلرهوي ػػ ىردوفرإب ػػتع.رقاػػ رملػػيرع ًمػػت:رأبػػترصػػخنرأهػػ رهػػ  هللر 

ناىر ا رابرضروب ع يرو تئورمتت  رأه  رمقتوؿربوتعرعنعػ رأفرعو ػلرأراؾرمو فنًيتركب رإقبتزرمتره
ربػيرقبػور اػ  ؿرأيػوراملت ػا  ،رفضػح رضػح  ر تمل ػ روقػتؿ:رأ رهػ ريرأه ػ را ػػتعا رمػترعاتػـل

مػػنر  ػػتع.رفي  ػػنرذملػػ رامل  ػػريرفبػػترعرأاػػنرأ ػػنؼرملػػيرهي ػػريًارمػػنررمقػػتوؿربوػػتعر رامليػػ ةرابوىل

                                                 

(9)
اب ىرفا    رامنع هللرواميرفا   و  ررواتفرم  ح  ملنيتئا رر1935ره فم ر1راملق سني  ر رومل رإدواردر  

،رمثر تفنر ني  رإىلرامل  عتتراؼبتح ةررمسن رراب  و رع  رراا  رف  ت رعت.رب أردرا تير ررم  ح  رواته ملبوته  ر
وامل ات راىرمنرر1960ـرمثراؼبتي ترير تـرر1957 تـرريتمني ربنه ت فا تملب،رو سور ا ردري راملب تمل رع سرمنر

رـ.ر1964 تـرريتمني رًترفترد

،رمل ويراتفرعت  ؿرا  تتذرزائنر ره  ع رؾ رريتمني را مل مب تقض ر ني  رمنيظ ر  تهيراباتديب  رأ تتذار ر
ترفندرريتمني رعتعو  رم ور  درمنرا عتتراؼب   تتراباتديب رواإلقبا لع راملنينب  .ررب ثر ني  روي فرً ب ولًو

رامل وه تتهت  .رإدواردر ني  رً رمنرأهبتعرامل و   رواملاه و  رواإلع تمل  روابؼبته  ربتإل بته  ق ،روأعرب ارواملينه   
 ر.2003 بتم رر25 رر ا م تاملاه  ردبنضر.رامتراتفرم   ق تروهتق ارأدب ترمنم قت.راإلقب ا  

ر
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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طنعقتػػػير راملنيمػػػو.راػػػتفراملنيػػػورؿبب بًػػػترملػػػ ىرامل  ػػػريرمػػػنراملقػػػتدةراؼب ػػػامفرواتهػػػ رملػػػيرصػػػ اق ر
رراب ػػبارضػػ تعراغبػػا.روبػػنئ  رمتمل لعػػترامل ػػتبارؿبتضػػنرؿبمػػ  خسػػ   رمت وػػ رمػػ ررئػػ  ربتا ػػتتفر

.رو اقػػتتراؼبنيمػػ رببتا ػػتتفر ر مػػ رضػػ تعراغبػػاربو ػػ ر اػػ را ػػ اـرضػػ تعراغبػػارامػػترأ ػػنت
. روا ريرمنرأراتفر  ميرملانم  رفتروقهلل 

  :عبد الحميد أحمد أبو سليمان
 تزع ػ رؿب مػ رنةر وأم ترد.ر ب راغبم  رأب ر ا متفرفم رمنرم امل  رم  راؼب نم رومنرأ ػ

ومنرومل ر رم  راؼب ن م رأـراملقنىر راؼبن ا راملأروملػ ر بػ راغبم ػ روهنػ ررذاترم ته رمنينوف .
ف مػػترع ػػت   رأفرعػػ رؾرأنب  ػػ راملت  ػػتراتراملي نع ػػ روابدب  ػػ راملػػأراتهػػ راملب ئػػ راغب تزع ػػ رسبػػ جرف مػػتر

هنيتػػػ رب  ابػػػ ر قتف  ػػػ رراتهػػػ ررتربنيػػػ رواملػػػأإضػػػتف رملاذبتًػػػتترامل قتف  ػػػ راؼبسػػػنع  راملػػػأردرسرف مػػػترف مػػػ
راملػ يربػ أرعنػارطنعقػػير متسػا ربتملب ئػ راغب تزع ػ رهنفػ ًترب ػػوري عػ .رفمػنربػفراملت ي ػيرامل ػػايهلل 

خسػػتئصراملب ئػػػ رمػػنربػػػفروررعنرأورأا ػػنرقبػػػورو دةر بػػ راغبم ػػػ .إىلراملب ئػػ راغب تزع ػػػ رموػػ ر قػػػ 
 قا  ػػ ر بػػ راغبم ػػ رف  ه ػػيرخػػنجرمػػنربػػفرفػػنثراغب تزع ػػ راؼبنينوفػػ رورعػػتحرامل قتفػػ راؼبسػػنع  رهت ػػ فر

ػهللر نفػ رهو ػبرإىلر ػ  هترهػ حر وف مػتراملبوػتعرواملقػ ةرر- ا ػيرامل ػاـ–ودـ.راتفروامل ىرقبػترًا،رًو
واملق ػػ رواملسػػنام رواملتي  ػػ روامل ا ػػب،روامليػػنرواعبمػػتؿرو ر بػػ راغبم ػػ ر ػػهللعرمػػنرذملػػ راا ػػي.ر

رإضتف رإىلرق رةره ما   ر تمل   .
ترؼبػػػتراػػػتفربنيػػػ رأفر ػػػبروصػػػتررعتػػػ وؽراآلدابروابف ػػػتررم ػػػ وبًررعرع ػػػنر بػػػ راغبم ػػػ 

عاحظػػيربني ػػ ر ػػتبرهنػػ ر رهاػػ راملب ئػػ روصػػتررعا ػػعرمػػتر  ملػػيرومػػنر  ملػػيرعرع ػػنرع ػػ عمر
وب أرعقنأرمل  ريرمػنراؼبي ػنعنراؼبنػتًرير رر. روو تئوراملتون ةراملأرعناًتر رب ئتي راملتنيا م  رملانيما  ر

إمل ػػػيرمػػػنرمنيتصػػػنعيروعتػػػتب رمػػػترهبػػػنيربني ػػػ رهتقػػػ ر رع ػػػت   رأم ػػػتؿراملنيقػػػتدرومػػػنرهاػػػ راؼبن اػػػ ر
املت ا  ربنهللعر رعنينؼردمل ايروهب رقوت  رف ي،رذانر رمػنةرأهػيرا ػريارمػتراػتفرعػ ًبرملامػ اانةر
رفمػػػػنربػػػػفراملت مػػػػور رب ػػػػ رابراغبػػػػناـروم ػػػػريةراملوبػػػػ اترواغبتملػػػػ راملناًوػػػػ رامل ػػػػ ئ راملػػػػأر  راغبػػػػـن

ختص رًو رعتتب رمػنرخػاؿرامل را ػ رواؼبنػتً ةرمػترر،تعنتً ًتراته ره اا ر و ىراملت تؤ 
رومػػترعاحظػػيع ػػنحرمػػنرأف ػػتررمػػنرم ر ػػهللراؼبػػ  ر.تتراملوػػتسمػػنر ػػا ا  ررارسرواؼب ر ػػفر راغبػػـن

ف ػيرؾبػػتم  رمػنراملقػػتدرعنر اػػ رآداعرر-ياا ػػ–م  ػ راغبػػجر رم ػ رعسػػبراملنيػتعراإل ػػامهللر رور
ر ػت عتتراؽبتمػ ر راملنيػتعراإل ػامهلل رًو  عرإفرعرع  هػ ارمػنراملوخػبرفمػ رمػنراؼبر،فنعض راغبج



 31 

نرواؼبا ظػػػ رع ػػػت   رأفرعي ػػػنر ربنيػػػ رظبػػػ رورواملتػػػ ب رومػػػنرأوعر ظػػػترمػػػنراملقػػػ رةر اػػػ راملت م ػػػ
مثرراملػ ات رر بػ راغبم ػ ربتملػ اتراب ػنةروواملػ ر ر  رأف رر. رواكب تطراؼب امفاإل اـروزبا ر
 ر رق ع ػػػتيرفسػػػتررذارهي ػػػ  روهي ػػػ  ررتػػػي ره ػػػ عنر قا  ررهاػػػ راملنيوتصػػػنراملب ئػػػ رقػػػ ر ػػػترا وامل هػػػيرمثر

ر-هي ػي–مػتر رامل قػ رومل و رر، رهبػتع ػا رروم تمل يرواؼبظتًنراملػأرعوبعػهللرأ  ررهنينؼرمنيت راملنفهل
وؿبتوملػ روزفرابمػ ررو ػ ـرر،و  رب  ريرمػنراملػ ويرواملتنيق ػ ع رهت ر رم رق را تراملوقهضب متر قا  ر

اؼبتم  ػلة.ر ررا ر رصػوت  رهاػ راملنخسػ  راػورهاػ رابمػ رر ػترر.اػبض عرملندودرابفنيتؿراؼببت نة
وؼبتر ضنرإىلرمسنرؼب اصا ردرا تيرصتررأا نرق رةر ا را  تعناؽر ررص رامليػنوؽربػفرظبػ ر
ترػًراإل اـروإكب تطراؼب ػامفروؼبػتريػتعرمل تتبػ رر ػتملتيرملامتي ػتريرفقػ راختػتررؽبػترم ضػ  ترًتم ػ

ػػ رم ضػػ عر  اػػ رر-ابطنو ػػ –روامل تػػتبر"سػػتدع  را قتاملوظنع ػػ" رهاػػ راؼبن اػػ رختصػػ رأ رًو
تتراملوقػ رواملتي  ػ ر  ػما ره ػت  ر ر صعنىراته رف يراملتيتهػتتروحملػتترهوبػيرإىلرقػ رةرموم   ػ

 ػتعر ررؤاىروهظناهػيره روقػ ر ػت  ىرذملػ ر اػ را ر.ت   رأخنىمنرهت   روإ تدةراملس تغ رمنره
ر.وإ تدةرهنا بمتروهي   راملقضتعتر،  راملتحا وروامل را  راؼبوم   روا ملتيتتربنب  ر

و  ومترق ررمليرأفرع تفنرإىلرأمنع ترملو وردري راملػ ات راىراختػتررم ضػ  ترآخػنر رعقػورر
ومػ رهاػ راملنيقا ػ رر"املنياقتترامل ومل ػ " ر نرم ض عردرا تير راؼبتي تريرأ رًو رم ض عرأنب  ر

ابخ ػػػتررامل  ػػػريةرورر،تػػػياؼبت ماػػػ راملوتقػػػ ةراملػػػأرعرهويػػػ ر ػػػنراحملتوملػػػ ر ربوػػػتعراؼبػػػومجروإدراؾرأنب  ر
تتراملػأر ػتدتر اػ راملنيقػوراؼب ػا رهت  ػ رإنبتملػيرفػتهيتمر اػ ريتهػبرًػتـرمػنري اهػبروامل اب  ر

اغبػػنبروامل ػػاـرواملنياقػػتتر"وأخػػ رعتوػػتوؿرمػػتروردر رؾبػػتؿرر.ومػػومجراملتي ػػريرف ػػيراملي ػػنراملعػػن  ر
ًػ اراجملػتؿرف يػيرر راؼبت اوملػ ر  اػ رامل ػونرواب تدعػثراؼبنوع ػر رامليقيراإل ػامهللربوػتعًرر" امل ومل  ر

تتراملػػأراهتقػ ًتر اػ رامليقمػتعروعرع ػػت  رارمػنرا ًتمػػتـرؼبوتقنػتمتر ر رإطػترراعبلئ  ػإمل مػترا ػريًر
عت ق رمومػترأفره ػ فرر-ياا ر–تت.ر خس  ره ملي رمنرذمل را قتوتعرهبترومل نر رإطتررامل ا  ر

اعره  ػػ  را ػػريروملػػ مل رفقػػ راػػتفروررر.وإ ػػتدةراملبوػػتعر، رقػػتدرةر اػػ راملتي  ػػ روامل ا ػػب خسػػ  ر
تترصبني ػ ر امػتعرا يتمت   ػ"وقبامػترر"اإل ػامهلل رر رملانبتباملو وةراملنيتؼب  ر" تترومومترمنراؼب   ر
 رىرامل ب ع ػػػارمػػػنررؤابرف مػػػترا ػػػريًرويػػػن رر،راتراملنعػػػتضتر اػػػ رمػػػ ارسرموػػػتو مػػػورمنػػػنفًرر"اؼب ػػػامف

اؼبنيمػػ ر"املنيػػتمافرب ػػوريػػ روإخػػاصرملت  ػػ  ررترؾر را ػػريرمػػنراؼبػػ سبناترواػػتفر رمق مػػ و ػػ
 ا ػػير–.روبنيػ رأفرهضػػ  رخ اهػيروذبتربػػيرو  ومػترا تنػػم رفػتروقهللر"املنيػتؼبهللرملاي ػنراإل ػػامهلل ر
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وأحلرأهػػ ررأفرع ػػ فراؼبنيمػػ رب ػػورمػػتريب ػػورو رمق متػػيراملػػ ات رر بػػ راغبم ػػ راعبمػػ رر-رضبػػ راب
تمنيػ رؼبػ ةربني را تنمتدرامليتروقهللره ىلرإدارةراعبر"  راإل ام  راعبتمني راملنيتؼب  ر"املقتدرةر ا ره  عنر

 رابػريةرإىلريتمنيػ رأوىلر ر ته ع ػرب ملػ رف مػتراعبتمنيػ رمػنرم ر ػ ردعو  ػرتقتربػ رإ ػ ىر نػنر تًمػ
ارترومي ػنًرمل مػترسردورىرف ػيررئ ً ػر"اؼبنيمػ راملنيػتؼبهلل"وؼبتراهتم رخ متيرًوػتؾر ػتدرإىلرر. رمتمل لعت
تفمتر خسػػػ  ر بػػػ راغبم ػػػ راملػػػأرذاػػػنترمػػػنراملسػػػنيبرااتنػػػر،رإف رر ػػػتى يظػػػيرابرور–تروـب  ًػػػ

ورصػػ ري اهبمػػتراؼبختايػػ ردوفرمنيتعنػػ روصػػحب رفمػػنرعاقػػتىرؼبػػنةرأورمػػنهفرقػػ ر رر، بنػػ وري  ػػ
املنيػػور ػػنوةرملباػػ ىروأمتػػيرملػػ ره تماػػ ربػػفرع عػػيرو ػػتئورر.رإف رع ػػت   ره ػػ عنرف ػػنةرموت ػػب ر وػػي

ػػ راتؼبػػتعر ػػفرهبػػ ر رطنعقػػير قبػػ رعتحػػ ؿريب وػػترأور  مػػورهني وػػير اػػ رهقػػ ميرابفضػػوروابوفػػنرًو
اؼب ػامفر ػا  ارهيػ رأورم ػوررإلقبتزرمتريب ويرأفرعو لىر رمترعتم رأفرعو لى.رومل رأف رع ترار

 رووضػػػ ر بػػػ راغبم ػػػ ر رب ئػػػ ر ر ره ػػػ عنروا تضػػػتفراؼبػػػ ارسراملي نع ػػػم ػػا راعبتمنيػػػتتراملعنب  ػػػ
ارأا ػػنرتيرأبنيػػتدًر رم تفئػػ رذبتدملػػيروربػػتورىرب ػػم ر ره  عومػػتروملنػػترا ر رإ  ػػتعر خسػػ  رف نع ػػ

 ػػبحتهير–فقػػ راػػتفروبػػتوؿربتمل  ػػتئوراؼبتت ػػ رأفرعقػػ ـرأفضػػورمػػترع ػػت   روفقػػيرابرومػػ رذملػػ ر
ر.وبترؾر ر  تهير-وهنيتىل

ررررررررالمهندسون الثالثة:
رد.رأضبػػػػػػػػػ ره هػػػػػػػػػ قبهللرمموػػػػػػػػػ سربػػػػػػػػػ وؿرهػػػػػػػػػتيمأوؽبػػػػػػػػػ :رمثرعػػػػػػػػػ عراؼبمو  ػػػػػػػػػ فرامل ا ػػػػػػػػػ ر

petroleum engineerػ رمػترعػلاؿرطتملػبردرار ،رًو  ػتترب أردبمتر  راملنيمػوراإل ػامهلل 
اتاػػػػػ رمػػػػػنرامل تقػػػػػتت،روإذاراتهػػػػػ راؼبمػػػػػنرواملتخس سػػػػػتترذاتر اقػػػػػ رًػػػػػ رر ا ػػػػػتر ربنع ته ػػػػػت.ر

رملإله ػتفرفػ ف رمػنرامل اضػمرأف ربػفر خسػ  يرد.رأضبػ روبػفرزبس سػير رواملوي هلل  بتملت  عنراملنيقاهلل 
 راملب وؿر اق ر رزبي رفم رؾبم   رطتقتت،رومس ررطتقتتر رعم أ،ر نع راغبنا رموظ  ،ر

اورمترع ت  ىر ا رربق ػارمػترعنعػ ر رعونػعوربػتمل برير ػنررر ع ،روع ت   رأفرعم عنينؼرمترعنر
م ت  ةراآلخنعنر ا رربق ارمػتررعنىرأف روا تلاز.ررو راملني  ،ر  ع راملت اض ر رأهي راملسعري
رفنرًو اع رووايبر رامل ق رهي ي،رع ت   رأفرعنيموربوي يروبتآلخنعن.ر- و ى–عنع وفر

 امفر رأمنع ت"راه اقًترمنرغنف رصعريةراتفرع  ومترودب لاه   ر  ور"اربتًدارملا اب راؼب
رأورعقػن ر ػ رعنيمػػورر. رهت ػتوزر"طب ػ ر نػنردو رًا".راػػتفرهتيًحػتر راػورمػػترعتبػ    ػػفرهػناىرًو

رأوراؼبنيمػػ "رأور"اربػػتدرامل ابػػ "ر  رم    ػػتترإ ػػام   رم ػػور"املوػػ وةراملنيتؼب  ػػ رملانػػبتبراإل ػػامهلل 



 33 

ػػ رهقػػ ؿرًػػ اراملنيػػور روب  ػػنرإ رًػػ ا.رو ػػفرهػػناىر رق ػػ راملبػػ وؿر ريتمنيػػ راؼباػػ ر ػػني درًو
منرأ  ػيرهقػ ؿ:رًػ ارريػورمتخس ػصر رعػتقنرإ  رزبس سػي.رإه ػير ػ ةرم    ػتتر ر ػخصر

إه ػػيرمبػػ ذجرع ػػتحارر رًػػ ىرابم ػػ روا ػػ .ريب ػػنرأفرعقػػتؿر راملنيػػورامل  ػػريرأا ػػنرابرمػػنرأم تملػػي
يرًػػػػػ ارهنب ػػػػػ ر ػػػػػ درمػػػػػنرابذا ػػػػػتعرذويراملقػػػػػ راتروع ػػػػػتحارأفرعنيمػػػػػ رإمل ػػػػػير ر ػػػػػورامل را ػػػػػ 

ػتر وا  تني ادتراملأريب نررب عامترإىلرطتقتترملت ػ فرضػمنرامل تقػتتراملػأرهوتظػنرابمػ ر م ًر
ػػنرامل تملػػبروؿبمػػ ر و  تعًػػترأم ػػتؿر مػػنرا ػػ  روأضبػػ رطػػيرو مػػنره هػػ قبهللروأخ عػػيرو مػػنرأًز

 اتراملنيورعوبعهللرأفرهوقورفخر.امل عنرخ هتً روبنيهلراملنبتبراؼبعتر  رامل تملبرومنوافرمتي ر
ه ػػت  بر رراػػورق راهػػيروطتقتهػػيراآلفررراىوعنيػلر اػػهللرأفرأر.مػػ روسرعب ػػورآخػػنربنػ ور امػػهلل ر

ف تقػتتراملنيػورأاػ رمػنرذملػ ررعتر ا رم ت ىر ت رؼب تػبراملنعػتضررتإطترر ب يرب طترر  نه
ر.ب  ري

ػ ر رعقػور ػنرchemical engineerرواؼبمو سرامل ػت رًػ رد.رصبػتؿرامل زقبػهلل ،رًو
د.رأضبػػ رذاػػتًعرورغبػػ ر رخ مػػ ردعوػػيروأم تػػي،رمل و ػػيرطػػنازرآخػػنرمػػنراملنيػػتؿراػػتفرصبػػتؿر ػػع فًتر
ػػػػتربوي ػػػيرمل تحػػػػ  اًترومل  ػػػتمت ردبنيتعبتمػػػػت،روبػػػبراملتنيتمػػػػورمػػػػ ر بتملتحػػػ ع تترإفرعرهػػػػ زرملػػػيرأبنًز
ابصوتؼراملسنيب رمػنراملبنػن،روأ  تهًػترعبحػثر ومػترمل  ػتمت ربتملتنيتمػورمنيمػت،روإبػنازرطتقتهػير ر

بر ا مت،رفتا ر و ىرمتني ر ره ازعمترمتني رأخنى.رو ريتهبرآخنرهػناىرمت اضػنًيتر نعًسػتراملتعا ر
 اػػ رقضػػ  تيروإخ اهػػي،رعوػػلؿرإىلرمػػترعنوهػػيربنيػػ رأفروبػػتوؿرإقوػػتعراآلخػػنعن.رملػػير ػػتبق رمتم  ػػلةر ر
املنيمػػوربػػفرزمائػػيرامل ػػابر ربنع ته ػػت،رمثر رأمنع ػػت.رملػػيردورىر ربوػػتعروهػػ    ر"اربػػتدرامل ابػػ ر

رر.ؼب ػػامف"روملػػيرخػػ ةرمتم  ػػلةر ر ػػئ فروهظػػ رامل قػػ ر رأمنع ػػترختص ػػ ا فقػػ راػػتفرمػػ راؼبن ػػـ 
ذملػػػ رمػػػنربنيػػػ .رملػػػيررصبػػػتؿؿبمػػػ درأبػػػ رامل ػػػني درم    ػػػفرملا قػػػ راإل ػػػامهلل ر رأمنع ػػػت،روهػػػتب ر

اطػاعرمتم  ػػلر رامل بت ػ روامل صبػػ رواملونػنرومػػترإمل مػت.روملػػيرقػ رةر اػػ راملنيمػور رأا ػػنرمػنرؾبػػتؿر
،رهنػ ر رب ػ ر اػ رروا  ر روق روا  .روذوررغب ر راملقناعةروا طاعر رقب ًتر وػ رأم تملػي

اؼبب ػنةرامل  ػريرإمتـريتم ررافقيرف ةروصحبيرفنينؼرخاؿرها راؼبن ا رر-عنضبيراب–اتفرأب ىر
مػػػنرأصػػػوتؼراملوػػػتسراملػػػ عنرعنهػػػتدوفريػػػتم رأب ػػػيروأطاػػػ ر اػػػ را ػػػريرمػػػنراؼبنػػػ اتراملػػػأر ػػػعور

 رتترإذارأملقػػػ راؼبسػػػتدفتتربػػػفرع عػػػير خسػػػ  ربنيضػػػمترهي ػػػريىرإىلراآلف،رًػػػ رمموػػػ سرا متوع ػػػ
فممػػػترةرر.مػػػ ر اػػػ ىر ةر رامل قػػػ رهي ػػػيرفتاػػػ ربتملو ػػػب رإمل ػػػيرطبػػػارطنيػػػتـرغػػػ  رب ػػػ   رومنيق ػػػ
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ػػػػ روبػػػػتوؿرأفرع ػػػػ رأغػػػػ اررهاػػػػ راملنخسػػػػ  رر  مػػػػتوي راؼبموػػػػ سرامل  رهظمػػػػنرف ػػػػير اػػػػ رأ ػػػػ ًترًو
ر ػػ ئتر ػػني رإلهبػػتدراػػوراؼبنابػػتتراملػػأر ره ػػممرإ رب قوػػتعراآلخػػنعنربقبػػ ؿرإذارهبػػ  رر،اؼب ػػ  و 

فػػػ ذاربػػػ أرر، ر  عػػػ ةمق  ػػػيرومنػػػتراتير رضبػػػورأ بػػػتعرهوي ػػػ ىراوػػػ رأطاػػػار ا ػػػيرأملقتبػػػترهنػػػب م  ر
را مل مبػػػ عرفمػػػ رأ ػػػبيربػػػعتحػػػنىر ػػػنر ػػػهلل وإذاربػػػ أروبػػػتوررر.صػػػت براؼب ا ػػػوراؼبنيػػػنوؼرتؼباـز

يرمل رأرادرأفرع ػت ؿر اػ روعوتق روع ت ؿرفم رأ بيربتإلمتـرأ ر و ي رامل يراتفرع ص رب ه ر
ػػ وأقوػػ رؿبتورعػػيربتملنيقػػورواملنيتطيػػ رر،ترمػػنرذًػػبرملػػتم نرمػػنرذملػػ  ػػترع رمػػنرخنػػبرمل  بػػ رأ  

ًتر اػػ م رأدملػػ ر ػػ روبقػػارمػػترعنعػػ رمل ني ػػ ر ًترمػػوم و عػػناتراملتي ػػريروز تراملا ػػتفراملػػأرع خػػ
مثربنيػػ رذملػػ ره ػ فرم ػػئ مل  راآلخػػنعنرإذاربػػ ارأ ػػ راقتونيػ ار رأمػػنرمػػتراػػتفرؽبػػ رأفرر.وعسػورإمل ػػي
مل تػػػػػيرهيػػػػػنغرم ػػػػػورأضبػػػػػ رملنينػػػػػنةرأورطب ػػػػػ ر نػػػػػنرمػػػػػنراملنػػػػػبتبرامل ا ػػػػػ عنرذويرر!!عقتونيػػػػػ اربػػػػػي

 رواختبػتراتراملقػ رةرواملػ اتعرا  تني اداتراؼبتم لةراملأرعوبعهللرأفرهنصػ ربػ دؽراب ػتمل براملنيام  ػ
 رأورملتسػػػحبيروهنيتعنػػػيروه ػػػت  برخ اهػػػيرقبػػػورأفرهضػػػ  رف مػػػتر رطتئػػػورربتػػػيرمػػػنرأمػػػ رر ػػػ ا  ر

ر.وفقيرابروأ  نرختسبتوتروختسبتير رابم رراامتر.  ته ع ر
 Electricalامل تملػػػػثرد.رًنػػػػتـروبػػػػمرامل تملػػػػبرًػػػػ رمموػػػػ سرامنبػػػػتعرواؼبموػػػػ سر

engineerػػػػ رصػػػػ عارورف ػػػػارعبمػػػػتؿرهنػػػػ ر رم عوػػػػ راؼب صػػػػورورر موػػػػ رامل را ػػػػ راؼبت  ػػػػ  رًو
ير رهي ػػػهللرأملق بػػػر ر ػػػنا رهيػػػطراملنيػػػناؽرواهتم ػػػترمنًيػػػترعبمت ػػػ راإلخػػػ افراؼب ػػػامف،روا ػػػتعارمنًيػػػت

ػػاًرر"بػػتؼبتم  " إلخ اهػػي،رفػػ ذاررأىر عػػنةرهنامػػترأي رمػػوم رفمػػ روبػػتوؿرب نعقتػػيرًػػ رأفرع ػػ فرم م 
تؽبت،رفػػػ ذارعرعػػػ رؾرأ ػػػ رًػػػ اراعبتهػػػبرمػػػنر ػػػو رإمل ػػػي،رأوره ػػػ  عربػػػير مػػػور اػػػ را ػػػت مف مػػػترأ

 خس   رًنتـرفق رعنىر رؿبتومل ره خ ايرإلامتؿرمترعرع تموره خ اًرأوره ي اًرق رعل  ػي.ر
قػػ رعػػناىرمػػنر رعنينفػػيري  ػػً ارهتبنًيػػترر،نيػػ  رويػػ دىرإىلريتهػػبرصبػػتؿرختص ػػ رمب ذًيػػترملول ػػ راملت ماػػ ع ر

نةرهب يرإمل مت،رأور توؿرإغاقمتربوي يريب  ػوربتملو ػب رملي،رومترً ربتتب ربورً رم م ورإذاررأىر ع
ػػ اراملػػ وررمػػنرابدوارراؽبتم ػػ رواملضػػنورع  ر عبمػػتؿرختص ػػ رهت ًمػػتروم بًحػػتر ربنيػػهلراب  ػػتف.رًو

مل و ير فرع ؾرملانيي ع  رواملتاقتئ   رف ه ير رعق ـراملي ائػ رر،ملام م  تتر و مترىب  طرملي،روعوظ  
رارمػػترعب ػػهللر ربنيػػهلراؼب اقػػ روايمتػػيملنيػػورذور تطيػػ ري ت ػػ را ػػريرار.املػػأريب ػػنرأفرذبػػ رموػػي

ػػترمل ػػنرمػػنراملسػػنيبرهيػػهللرويػػ دررتمنػػ اترا ػػريةرا ػػت ت ر راملنيمػػوراإل ػػامهلل رروصبػػت  ذبتوًز
ر،فخػػ رردبػػترعو ػػلىرًػػ روإخ اهػػير.بيرموممػػترواملنيقاػػهلل ررهػػ  ريرملتاػػ رابمػػ رر راملبوػػتعراملوي ػػهلل ررأي ر
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 ره ريرمل ىرابطناؼرابخنىره  ترمنراإل  تسروبنصر ا رأفرعننينراملوتسرب مل رب نعق رق
ػػ ر رعقسػػ رذملػػ ربػػورعقسػػ رأفروبمػػورمػػنربػػتملوي رب يػػ درهل ػػ رإ تػػ ادر مينطػػ روراعرذملػػ رًو

مل عيرق رةر ا راؼبتتبني رواملتوظ  رواملت رعبرر.ىبتطبير ا را قت اعرواملت  هللردبترعينيايرً روإخ اهي
يرمل و ػػر،اآلخػػنوفربػػورقػػ رع خػػ و تر ا ػػيرمل عػػيرهظػػناترقػػ ر رعنػػترايرف مػػتر،وػػ  رم ػػت عتترمني  ر

ًػ رأ ػنعرف ئػترر.ع  فرق روصورإمل متربقناعةرملبنيهلرأ  اثراملتترع رأوراؼبنيتصنةربوظنهيراػبتصػ 
ق راهػػيرف مػػترأرىرأاػػ رب  ػػريرمػػنراملػػ ورراملػػ يرر.يرـب ػػ وري  ػػترمػػنرغػػريىر وػػ متره بػػ رملػػيرأه ػػ

أ ضػتئمتر اػ رااتنػتؼرذاهػيررىبتترىرملوي ي،رومل مل رفق راػتفر اػ راجملم  ػ رأفرهنيػفراػارمػن
ترمليروم ت  هير ا رأفرهبنيورمنردورىرف مترو راؼبمتـروامل ع ررامل  ريةراملأرهق ر وق راهيروإبناًز

ر.وفقوترابروإعتىرإىلرمترف يراػبرير رامل ارعنراجملم   ر ا مترمس ررإ ناعروإغوتع.رر
دري رذاػتعر تمل ػ ريػً ا،ررأم ترأخ هتراب تتذرأه ررإبناً  رفم ر  ت هلل ردا   رمي ن،ر ا 

رغتملػبر ا ػي.روملػ ر م ر"اترعلمت"روق رةر ا راملت  رير راملنبتبرختص  .رمل ن راعبتهػبرامل  ت ػهلل 
عرعوػػلغراملنػػ  تفروأ  اهػػيرب وػػيروبػػفرؿبتضػػنرؿبمػػ رملنيػػتدرهنيتو مػػتروخافتػػيراؼببت ػػنةرحملتضػػنر اػػ ر

ترأ  اؿر" ػتعرماعػ "ر ترهعري  كبػ رابفضػورفػتملنيافراتهػترر-مػتاا ر–متمل لعتربتػبريراملنيم  ،روملندب 
فنعًقترهتيًحترقبورذمل ،رواته راآلمتؿرابريةريً ار رربتمليممت.راتفرأهػ ررع مػمردائًمػترإىلرأفر

رعػػلو دراملت  ػػتراتراإل ػػام   ر ررThink. Tankعنهقػػهللر"بتؼبنيمػػ "رإىلرم قػػ ر ر ػػتؼبهلل  إ ػػامهلل 
ف ترراإلصػا    راملت  ع ع ػ رإمل مػتر ر تئنربقتعرابرضربتبف ترراملنيام   راإلب ا    ،روعق ـراب

رعقػػ در إطػػترريػػتم ربػػفردافني  ػػ رو ػػن    ر"ابصػػتمل "رومنوهػػ رو ما  ػػ ر"اؼبنيتصػػنة".رواػػتفرع مػػمرأف 
،روعػػػ ف ردائًمػػػتر رًػػػ ارا ذبػػػتى،رمل ػػػن ر ر اػػػ رم ػػػت ىر ػػػتؼبهلل  اؼبنيمػػػ ر ناػػػ راملت  عػػػ راإل ػػػامهلل 

 رأي رًػ ىراملينصػ رمائمػ رملإل ػمتبر ر.رب بتبرا ريةراملينعارعرع نرمم  ًئترملتحق ارذمل 
ريػػوردوملػػ رم ػػورأهػػ ررإبػػناً  ر ريب ػػنرأفرع ػػ فررو راػػوراب ػػ اؿرفػػ ف رر.هيتصػػ امتروربا ا ػػت

فرروإرأهػ رورر.ومل  ػ راػورا ًتمتمػتتر رإ ريلعرمنراًتمتمتهػي راملنيتؼب  راؼبنيم رواعبتمني راإل ام  ر
ذاػتعرأهػ رراملنػ ع رينياػيرقػتدرارر.ترجمنرامل اخورومنراػبراتفرمنرداخوراؼبنيم رمل ويرعا ظي

ووبػتوؿرأفرعػ فنيمترإل  ػتعرر،مل وراؼب   تتراملأرعتنيتمػورمنيمػتر ا رأفرع رؾراغب  رامل ب نيهلل ر
وع ػػتي  رانيػػوردوملػػ رمػػنرذملػػ راملػػ يرهق مػػيرب  ػػا ر ػػب وروطنعػػا،رفمػػ رر،أفضػػورمػػتره ػػت   

عػػ رمػػنره ػػب رمتسػػورمويسػػوره ػػت   راؼب   ػػتتراملػػأرهتنيتمػػورمنيػػيرأفرهلعػػ رمػػنراهسػػتمليرأورهلر
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 راهيستمليرحب برإدراامترؼب اقنييرو ق قتمت.را ت تعرأفرعتنيتمورمػ ربنع ته ػتروأمنع ػترودؿرغنب  ػ
وا ت تعرأفرع  برص اقتترو اقػتتربػفرأطػناؼرمتوتقضػ رملػ  رمػنرامل ػمور اػ رر،ـبتاي 
 راعػبتمل رر.راملنيػورؿبتضػنرمتم ػلم ا رأفرعتنيتمورمنيمتربتا رامل نعق راملأرفنيامترأهػ ر  ت هللررأي ر

ومل عيرقػ رةر اػ را ػت نيتبرابف ػتررو اػ ررصػ ًتروطابمػترمػنرمتقو مػت.رر، روباع رق مياإلقبا لع ر
ًػػػ رريػػػوردوملػػػ رومػػػنرطب نيػػػ رريػػػورامل وملػػػ روملاعػػػتىراملقػػػ رةر اػػػ را  ػػػت نيتبروعيػػػ ضربتملػػػ عنر

و رع تملب هػيرر،يراملنيي فم رذمل رملئارىب نوىرف  خ وفرمورعتنيتما فرمنييرأفرع  ه ارقتدرعنر ا 
بفره  عوػػػػيرو قا تػػػػيرانيػػػػوردوملػػػػ ر ره ػػػػممرإ ربػػػػ مل راملقػػػػ ررمػػػػنرا  ػػػػت نيتبررب ػػػػور ػػػػهللع

 اػػػ رباػػػ غرذملػػػ رمػػػترعػػػلاؿراملنيػػػورذارم ػػػتقبوروا ػػػ راسبػػػ رأفرعني وػػػيراػػػورمػػػنرعنينفػػػيرر.واملني ػػػتع
أفرع ػػ فرأهػػ ررقػػتدرار اػػ رهنػػ  اير ر ػػتعرماعػػ ر رإطػػترربػػنوزراملسػػفرراؼب ػػتقبوراملػػ يرأريػػ 

 رواعبنيرإىلريتهػبراعبػ ادردرامل  ف أراملق ميروأوروبتراملتقا  ع رو ني متراغب  ثربخ رم ق را ربت
إىلر ػػبارأمنع ػػترر-اآلف–رع مػػ راملتوػػفراملسػػ  رف ػػيرنع ػػهللر رإطػػترر ػػبتؽر ػػبيرمت ػػتف .ابم

ػػتروا ػػتاؿراؼب قػػ رابوؿروإذارمترذملػػ رقبػػورهسػػح مرم ػػريةر ػػتعرماعػػ روصبػػ راامتػػير ر وذبتوًز
 رأخنػػ ر اػػ ر ػػتعرفػػ ه ررهو ػػ ارفت ػػور راجملػػتؿرامل  ت ػػهلل ر رمػػ ر رو قتف  ػػق ػػتدةروا ػػ ةراقتسػػتدع ر

أه ررأ   رومترزاؿرعني ػهللرملام   ػتتراملػأرروأ نرأف رر.ماع رو ا رامل تبتفرمنراملنيق دراملقتدم 
تتر ػػتعرماعػػ روكبػػنرهوظػػنرإىلرتترأهػػ رروأومل ع ػػاهسػورهبػػترامل  ػػريرمل ػػنر بػػ رمػػنرما ظػػ رأومل ع ػ

 ػػاروامل ػػ ادرو ػػ ـرا هنػػعتؿرب يت ػػ رابمػػ رر ػػنروقتػػيرويمػػ ىروطتقتهػػيره ػػ ؿرابرملػػيراملت ف
رررمنيتمل مت.

ًوتؾر خس  رأخػنىر رهػ انرا ػريار وػ مترعػ انراؼبنيمػ روريتملػيرمل ػنرؽبػترم قنيػتر رعقػور
بورردبترقب راجملم   راامػترم عوػ رملػير رطتقت ػتروقػ را ترر،وا  رفبنرهق ـرذاًن رأنب  ر نرأي ر

ريػػً ار ػػتعرف لعػػتعرمػػنزاعنيقػػ برملػػ رًػػ راملػػ ات ررذر،وهػػ فريرأوقت ػػتروهلوعػػ ًتربت ت تيت ػػت رذاػػهلل 
سر راعبتمنيػػػ روه  هػػػػ رهيػػػنغرملقضػػػتعترا  ػػػت مترربنيػػػ رأفر مػػػورأعضػػػتر رقضػػػتعترامل قػػػ رودر ر

تير  ومتراملتق رإرداةرريتؿراؼبنيمػ رواؼبي ػنعنربػ رادةربنيػهلرريػتؿراؼبػتؿرواب مػتؿر اػ ر خس  ر
مػترًػ رحبتيػ رروامل بػ ي رراملنيامػهلل ررامهلل ر ره ػت   رأفرهقػ ـرملانيمػوراإل ػ مترع رته  عنرم   ػ را ػ

اختػػػريرعنيقػػػ برمل  ػػػ فرإىلريتهػػػبراؼبمو  ػػػفرامل ا ػػػ ر رإدارةرهاػػػ راؼب   ػػػ رواملتخ ػػػ طرر.إمل ػػػي
 متررمتراته راجملم   رق روفنهيرمنرم خنا ترملتم فراجملم   ررت مترا تروا تاوم ضرهبتروبت مل
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راملبحػػػػثر ػػػػنرملقمػػػػ راملنيػػػػ  دوفرضبػػػػورأ بػػػػتعرونبػػػػراامػػػػترمػػػػنراملتيػػػػنغراملتػػػػتـرملانيمػػػػوراملي ػػػػني ر ر.ـ 
 رودورىر ربوػػتعراغبضػػترةراإل ػػام  ررا ػػت    راملي ػػنةرمػػنر"مبػػ أرامل قػػ "ر راملػػ اثراإل ػػامهلل ر

ومػػػػػػنرخػػػػػػ اترصبػػػػػػتؿروعنيقػػػػػػ بر را  ػػػػػػت مترر رقضػػػػػػتعترامل قػػػػػػ رملتع  ػػػػػػ رر.واحملتفظػػػػػػ ر ا مػػػػػػت
وبػػترقا ػػورا ت تيػػتتراؼب ػػتي رواؼبػػ ارسر رامل  عػػتتراؼبتحػػ ة.راػػتفرعنيقػػ برومػػترعػػلاؿرريػػاردؤر

نػتـرامل اـرا ريراملينيورواغبنا رمت اضنيًر ترقنررأفروبمورً اراملنيبعرم رإخ اهيروختص رصبتؿرًو
فا ريبػهلروقػ رط عػور ػ رأصػبمرملنيػتؿراؼبنيمػ رب ػ   راؼبما اػ رؽبػ رفػاروبماػ فرًػ رامل ػ نر
واإلهبػترروا هتقػػتؿرووفػنترمػػ اردره ػػت  ً ر اػ راملنيػػ  رامل ػػنميردوفر تيػ رإىلرإهيػػتؽرهيػػتئ ر

رملت ػػػ ريرأمػػػ رراؼبنيمػػػ روأويػػػيراب وقػػػتتر رصبػػػ راملت  ػػػتترواػػػ مل را ًتمػػػتـربتػػػ فريراؼبػػػتؿرا ـز
ا ػت منترف ػيرأمػ اؿرومػ خناترريػت تررتفريتهػبر خسػهلل رهنتطيرف تفرًوتؾريتهبػتفرمتمل  ػ

يبػ وارأعػ عم رإىلرأمػ اؿراؼبنيمػ رأورأوقتفػيرأورع قػوررأفراؼبنيم رملتحق ارامل يتع رؽب روإغوتئم ر ن
نػػػػػتـرومػػػػػنرمنيمػػػػػ ردبنهبػػػػػت  روقػػػػػ را ػػػػػت تعرعنيقػػػػػ بروأخػػػػػ اىرصبػػػػػتؿرتػػػػػيرم لاه  ر ارمػػػػػنرورأفرعػػػػػ فنرًو

وتؾرامل ق راملنيػتـراملػ يرصػتررف مػتربنيػ روقيػترؼب   ػ رر.ا  ت متراترمتر قارذمل رومترعلاؿ ًو
وفنو ػػيرامل مته ػػ ررري و ػػتڤوقػػ راؼبنيمػػ روذملػػ رملتاب ػػ را ت تيػػتترمقػػنراؼبنيمػػ راملػػنئ  ر رًريهػػ فر

وقػػ رقبػػمرعنيقػػ بروأخػػ اىرر. ػػ راتبػػيروؾباهػػيرودرا ػػتهيرومػػترإىلرذملػػ وطبتر،ي نػػنر راملنيػػتعراا ػػ
 رمتينغػػػػ ربويقتمػػػػتروأصػػػػبح روأ ػػػػ ا  ر رربق ػػػػارابمػػػػنعنرحب ػػػػثرأصػػػػبح راجملم  ػػػػ راملق تدع ػػػػ

بورردبترأصبح رذاترق رةر ا رإمبتعربنيهلراؼبنػنو تترر. تتصب  راملت راؼب    ر رغ ر نر
 رعنيتػػػ رعنيقػػػ برمػػػنزارق ػػػتـرامل را ػػػتتراإل ػػػام  ر ػػػتتراؼبمت اػػػ رمػػػنربنيػػػهلراعبتمنيػػػتتروأواؼب   ر

 ػػت متررواغبػػنصر اػػ رذبوػػبروراعراؼبتتبنيػػتترواملنصػػ روهػػ فريرأفضػػورفػػنصرا راملنػػخصراملنئ  ػػهلل ر
ًػ اراملنيػورًػ ررر.اتراؼبتمل  راملأرا ػريارمػترأدترإىلرإفػاسرا ػريرمػنراؼب   ػتترابخػنىاؼبختطنر

رهقبورابرموترومويرووفقوتروإعتى.رر.ورع راػب ا رق ةرملاق ادـر"رع راػب ا "امترعقتؿرمنر
 منإ والمعهد:

ر رر ػت ىراملنيػتطيهلل راؼبرف مػتر ر اػ رًوتر ب ر رمنروقي رأبػف  بػور اػ رر،و ػ ىواملنخسػهلل 
ػهللراملنػم  ةراملنا اػ رأـرراؼب ت ىراؼبنين  ر يو عترؾبم  رآخػنر رقضػ  رًػ اراؼبنيمػ رور ػتملتيرأ رًو

ىلراملينعػػػارآخػػػنوفرخػػػاؿراؼب ػػػريةروأخػػػ ررملقػػػ راهضػػػ رإامليضػػػورأ ػػػتتذرداتػػػ ررمػػػ رأبػػػ رامليضػػػو.ر
ػػػهللرفنصػػػ رعرهػػػتمرؼب   ػػػ رأورموظ ر  اػػػ رمػػػتر–مػػػ رإ ػػػام   رأخػػػنىرا ػػػريوفرم قػػػ راؼبػػػ ازرة.رًو
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خاؿراملقنهفراؼبتضػ فراػتفر رمق  مػ رًػ  عراملػ عنرأهنيػ رابر اػ راؼبنيمػ ربتهضػمتمم رر-أ ا 
ػػػررفمػػػ ر-عنضبمػػػتراب–إمل ػػػيرأـرامليضػػػورأ.د.رمػػػ رأبػػػ رامليضػػػور نةرم ػػػام ر اػػػ رأ اػػػ راتهػػػ رمي  

ػػترف ا ػػ فيرابػػػريةربػػ أتر رطػػنحرمنػػػنو متررأفرأقػػػ ؿر ػػنرخػػ ةرهتمػػػ م ػػت ىربػػور رأهػػند در ب   
ػتراؼبنيمػ رفي ػنرر.ف يرمننو يراملي ني ر رامل يرطنحراؼبنيم راملي ني ر رهي رامل ق منيض ػ رملي ًن

ػتراتهػ  هػ ر سررومل  رمونًئترملي.راته رهق رقبورا هضػمتـرملامنيمػ ر اػ رد ػتئ ررا ػخ ؛رب  
رامل  ت ػػػ   ر ف    ػػػ رمنػػػػنوً ترر1973موػػػ ر ػػػتـرمنػػػنو مترمل اهبػػػتر راا  ػػػ را قتسػػػتدرواملنياػػػػـ 

ر اػػػػتمًا،رقبػػػػورا قػػػػ افر روقبػػػػورا هسػػػػتؿربتؼبنيمػػػػ ،روطب قتػػػػير رزبس سػػػػفرًػػػػتم فرمػػػػنراملنياػػػػـ 
ذاؾر اػ ررا يتمت    رنبتر"املوظ راملنينب   "رو"املوظنع  رامل  ت    "رأقتم رد.رمػ رمنػنو متراملنائػ 

رق ائ رأربني رًهلل:
 "اؼبوظ رراغبضتري "روأص مليرومستدرىراملتترىب   رواملتوظريع  . .1

ػػ ردب ت .2 "رًو روهسػػ ررذبنعػػ ي ره"املو ػػاراملق ت ػػهلل   ػػتوبطربػػ رمبػػ ذجرربا اػػهلل 
راغبضػتري ر ػ اراملو ػارر،خستئسيرمنراملتقتمل  رواػب ةراملتترىب  ػ رملا  ػتفرا يتمػت هلل  ًو

رً رامل يرينياتيرمق تً تره  ق  ربير"امل ومل راملنن    "رورب  دربيرماؿبمت.املق ت هلل 

:ر .3 ً رإطتررعت مروض راؼبيتً  رم اضنيمترمل   فردب تب روراإلطترراؼبنينيهلل 
املضػػتبطراملوػػت  رؽبػػتردوفرأفرعويسػػور ومػػت؛رإذرأف راؼبيػػتً  رهنػػ ورد ػػتئ راإلطػػتر.ر

ترأفنادرعس ؽر ا م رمليعروا  . رهب ورا     فتؼبيتً  رداخوراإلطترراؼبنينيهلل 

راب .4 م ػػػ روا ي  ػػػػ رإ ػػػػتدةربوتئمػػػتربت   ػػػػ راػػػػورمػػػترباعتػػػػيراؼبنيػػػػترؼرواملنياػػػػـ 
واػبػػ اترواملت ػػتربراإله ػػته   ،رومػػتريب ػػنرا ػػتقتؤىرمػػنرمسػػتدرراملتوظػػريراإل ػػام   ر
وامل ػػريةراملني ػػنة،رواػبػػ ةراملتترىب  ػػ راإل ػػام   ر ػػ راملنيسػػ ررمػػ را ي  ػػ ره   ػػ راملقػػ  ر

رامل  ت ػ راؼبنيتصػنة"رواؼبقتص راملقنآه  ػ رومقتصػ راملنػنعني ر  رذملػ .رومني  ػتتر" اػـ 
وؼبػػػتره ملػػػ ر"منػػػنوعراملي ػػػنراملعػػػن  "ر راؼبنيمػػػ ره مل تػػػيربنيػػػ رأفراتهػػػ رقػػػ رأهضػػػ  ر

وبػػػػػػ أترخ ػػػػػػ اتر ما  ػػػػػػ ر تبتػػػػػػ ر رباػػػػػػ رةرر،منػػػػػػنو متراملي ػػػػػػني روا هػػػػػػ ررؤعتمػػػػػػت
–مننو مت.روا ت ت  رهنيا ميروه رعبرطاهبتر ا راملتنيتمورمنيي،روصػ رترؽبػ ر

ػتراتهػ رإضػتف رحب ثرورر-بني رذمل  درا تترأ  ترمنرذمل راؼبو اػا.روملػ مل رف   
ػػػػ رآمل  ػػػػره    ػػػػ راػػػػ ىرملػػػػ رأف ر  ر  ػػػػت نيتبرمي ػػػػنعنر اػػػػ رًػػػػ اراؼبنيمػػػػ راػػػػتفرقػػػػ رأ  
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اؼب ػػػػت ى.رأورا ػػػػت تعرأفرعػػػػ مجرمنػػػػنوعرمػػػػ ردبنػػػػنو يربنػػػػ ورمػػػػ روس،روينيػػػػور
أا ػنرفبػترموممترمننوً تروا ً ارمو راملب اع رملندبترق  راؼبننوعراؼب    ربػ مل رمنا ػور

 ق  .روق  ررابرومتر تعرفنيو.

رواؼبنعرمترداـر   ػًترع تمتفربيرررررروعنيظ راملنزعرف ير فرعيتق .
 ول مثّل  المجموعة فريق ا؟

إف رًػػػ ىراجملم  ػػػ راؼببتراػػػ رعره خػػػ ر ػػػتئنرمق  مػػػتتراؼبػػػ ارسراملي نع ػػػ ؛رفقػػػ راػػػتفرًوػػػتؾر
تؾراهيػتؽر اػ رأف رابزمػ راب ت ػ   رملػ ىراهيتؽر راب  روابص ؿراملنيتم  راؼبنػ ا :رمػ ًارًوػ

"رنبػػتراب ػػتسرواؼبو اػػارؼبنػػنوعر ابم ػػ رًػػهللر"ابزمػػ راملي نع ػػ "روأف ر"اإلصػػاحراملي ػػني رواؼبوم ػػهلل 
رملتسػح مرم ػتررابم ػ ،ر املوم ضربتبم  .روأف ر"إ ام   راؼبنينف "رًهللراإلطػترراملي ػني رواؼبومػتيهلل 

ر ضرواملنم دراغبضتري".وإصاحرأ  اؽبت،روبوتعر"مننو مترملاوم
رمػػػ رعنيقػػػ برمل ػػػنراجملم  ػػػ رقػػػ رفنضػػػ ر ا مػػػتراملظػػػنوؼرأفرعونػػػعوراؼبمو  ػػػ فرامل ا ػػػ 

بتب مػػػػػتؿرا  ػػػػػت مترع  رملتػػػػػ فريراملويقػػػػػتترامل ازمػػػػػ رملامنػػػػػنوعرواؼب    ػػػػػ ،روهع  ػػػػػ را ت تيػػػػػتتر
راؼبتينغفرواؼب     .

واملو واترواجملا  ،رروا تنم رامليتروقهلل،رواهنعور ب راغبم  رجبمني   ر امتعرا يتمت  تت
مثراعبتمني ر رمتمل لعت.روأمػترأهػترفقػ راوػ رم ػتعنقًتردبت ابػتتر مػوراؼبنيمػ رمقػنًاروم تهػبرإدارعًّػتر

واملتبنرير رقضتعتى،روا برابهسػتررملقضػ تي،روه  ػ  رامليػنوعرواؼب تهػبرملػيروإ  ػتعرروف نعًّت.
عرع ػممربتنػ  ورر-ا ػيا–ذملػ رر؛مترع تحقيرمنره صػ وراإلطتررامليا يهللرملقض  تيراب ت    

 اػػػ رغػػناررم ر ػػػ رراؼروامل  ػػتئوم ر ػػ رف نع ػػ رمت ته ػػػ رسبتًمػػتر رابف ػػػتررواملعتعػػتتروابًػػػ 
أقػػػنبرإىلراملتو ػػػ ارراػػػتفررترمػػػنراملتيػػػتً .رواملقػػػ رراؼب يػػػ درب ووػػػتر رأوروبػػػتر  و رػػػػڤأوررفناه يػػػ رت

اًتمتمػػػتترربػػػفرأيوػػ اترمتنيػػ  دة،رف ػػػ ف رمل ػػوروا ػػ رمػػػنراجملم  ػػ رأيوػػ ةرواملت ف ػػارابخػػ ي ر
 خسػػػ   ،رومنيمػػػترأيوػػػ ةرا ًتمتمػػػتتراؼبنػػػ ا .رفح ومػػػتر رهبػػػ رامل ا ػػػ رمو ػػػترذاهػػػيرف مػػػترًػػػ ر

بف راػػػاًرمػػػنرًػػػ ىراجملم  ػػػ رعنعػػػ رأفرعنػػػنينرب ػػػنيتدةرر؛عو يػػػ رإىلرمػػػترًػػػ رخػػػتص ررقػػػ رمنػػػ ؾ
و.رمثر رعسػنيبر اػ ر درواملتب  ػنيػقع ػنرعػ مل راملبف رأي روا  رمػنرًػ ىراجملم  ػ رعرورا قبتز؛ر

روبفرا ًتمتمتتراؼبن ا راملأرًػهللراؼبنيمػ رأ ي رمنرأفنادراجملم   رأفرعنبطربفراًتمتميراػبتص 
ور تملتي.روق رأ س  رملام م   رمنةر"ا وتفرو ا فرم     "ر ػت راجملم  ػ رأفػناًداروؾبم  ػ ر
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لعػػ .ر ػػتترضػػخم ربنيضػػمترحب ػػ راؼبنيمػػ رأورهمتدعًّػػترومنيو عًّػػت،رويػػورهاػػ راؼب    ػػتترم   ررتهبػػ
راػورف  ته ردًنػ راعبم ػ رابػريةرإذرعرع ػنرأ ػ رعتسػ ررأف رًػ ىراجملم  ػ رربمػورأ بػتعرونبػـ 

قبػتحراجملم  ػ روهي ذًػتروظبنيتمػتروإم تهت ػتراؼبتدع ػ رينيامػترذملػ راا ػيررامػترأف ررر.ها راؼب    تت
ػػػيرإمل مػػػترمػػػنريمػػػتتررر،م ضػػػ ر  ػػػ را ػػػريعن امػػػترينيػػػورمومػػػترًػػػ فًترمل ػػػمتـرا ػػػريةربػػػ أتره ي 

ػػػتإصػػػا    رد  ػػػتروه ػػػته ًتروه ػػػتي  رمػػػنر  تئمػػػترب صػػػيمترعيػػػ ضرأفره اراػػػتفرر ع ػػػ روغرًي زًر
think tankرو ػػػتًنةرهضػػػتربر ناػػػتتراإلصػػػاحرمل ػػػورهاػػػ راؼبوظمػػػتترواؼب   ػػػتتر.

وهسػػػتدممترو نقاػػػ ربنيضػػػمترعبمػػػ دراملػػػبنيهلراآلخػػػنر ػػػتًنةر ػػػاب   رعرىبػػػورمػػػنرأم تؽبػػػترومبتذيمػػػتر
صا    رقتئم رهػنىر رأع ػ ر ناػ رإصػا    رهونػ رأورهترىبوتراملق ميرو راغب عث.رإف راور نا رإ

ػػتر ربنيػػ ًتر  عػػً ارؽبػػت؛رب   ػػتراتف ػػ رر- راملعتملػػب–هقػػـ  ر-و ػػ ًت–ه ػػ فرقػػ رأقونيػػ رهي ػػمترب   
ملتحق ارابً اؼردوفرسب  لربفرأً اؼراغبنا روأً اؼرابم  .روأذاػنرأه ػ ر ػفراتبػ راتػت ر

ربفراملق راترور املنيقبتت"رامل يرص رربني رذمل رمني   ًربنيو افر"هظػ ر"إصاحراملي نراإل امهلل 
اػب تب"رب  و رف يرأف راؼبنيم ر رعنع رأفرع  فربػ عاًر ػنرأ ػ ،رفمػ رم    ػ رف نع ػ رهنعػ رأفر
هػػػنابطر اػػػ ر" عػػػنةراملي ػػػنرواؼبػػػومج"روأف رامليػػػنؽرابػػػريربػػػفرمػػػنرعنعػػػ رأفرع ػػػنحرهي ػػػيربػػػ عاًر ػػػنر

بطر اػػػ ر عػػػنةرمػػنر عػػػ ررابم ػػػ را رعنعػػػ رإ رأفرعػػنرصبت ػػتترأور ػػػنرصبت ػػ رإ ػػػام   ،روبػػػفرمػػنر
رها ر"امل عنة"رو  ًت،رو رعت ا ػ رإىلرأفرعػلعمرأ ػً ار ػنر عنهػيرأورم قنيػيرمل  حػوروبتوؿرأفرع   

ترإ ام   رملاتس يرملامنيم روريتملي،روؿبتومل رإيمتضرذملػ رؿبا ي.روم رذمل رفق رهق م رفئآ
ودخػور رر.ةربف ػترىرملػئارهسػورإىلرأهبت مػتفينض ره  ترمنراغبسػنرواحملتصػنرراؼبننوعرامل مل  .

 رورمػنرأنب  ػ رقػ رهقا ػاهتنتررأف ترراؼبنيم رومترف مترمػنرهل ػ رذب ع ع ػرروعرا ريرمنراملق تداترأف ر
 رملتاػػ راؼبوظمػػتترواعبمت ػػتترفبػػ أترهي ػػنربنيػػ ةرطػػنؽرحملتصػػنةرًػػ اراملي ػػنرتتراملي نع ػػاؼبنيني  ػ

هنيتم ر رذمل ر ا رأمػ رر  عػ ةرمومػتربنيػهلرواغب ا مل ردوهيرودوفرأ ضتئمتروموت ب مترواته ر
وػػػػتؾرمل ػػػػت ررتمػػػػترعق ملػػػػيرريػػػػت تراؼبنيمػػػػ ر راحملتضػػػػنا واملوػػػػ واترفتاػػػػتقطر بػػػػتراترمػػػػنرًوػػػػترًو

عنرمويػنةرملانػبتبرهبنيػ ً ر ػنراملقػناعةرؽبػ  عرأورتوردبقتضتًترهسو  رمي نيراؼبنيم رووضػ ر وػ
وػػػػتبنراملػػػػأرعنيػػػػ و تراغبػػػػنصر اػػػػ ر ضػػػػ ررهػػػػ وا  رواؼبنػػػػترا ر رهنػػػػتطت  رأورإ ػػػػناام ر راؼب

 روحب  ػػيرودرا ػػتهيردبػػترعويػػ رؼبختطبػػ راملنػػبتبربػػ  رمػػنرأفرعني وػػ اراؼبنيمػػ روععػػ وارقو اهػػيراملي نع ػػ
ػ ارقػ رأضػتؼرأ بػتًعري عػ ةرب بػتعرضباػ راملي ػنرؾبمور نا راملسح ةر رإطتررابم ػ  راامػت.رًو
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ر،وصػػ تغتمتروهقػػ يبمترقضػػتعتراؼبنيمػػ رمممػػتم رعرهنيػػ رقتصػػنةر اػػ رباػػ رةرأف ػػترر راؼبنيمػػ رف ػػ ف ر
  رامل مل  راملوت ئ رواحملتفظ ر ا رظبنيتمػتروؿبتومل رضبتع راؼب   رر،بورصتررامل فتعر نرها رابف تر
 رمل ىرصبتًريراؼب امفروا  تمػتعربتملتقا ػ رواملنغبػ ر ر ػ ـر بًئترآخن.راته رامل  اي راملي نع ر

م رفقػ ره ايػيردبػنرعقػ ؿ:رايتمػتدري عػ رمػنرامل ػمتتراملظػتًنةر راعبمػتًريراؼب ػاراؼبعتمنةرب ي ر
رضبػ رابروا ػني رريرقػتؿرمػنة:رإف ربه ػرإفر ب راغبم  رأب ر ا متفرق رأه نروي دراملوػترر راآلخػنة

عوبعػػػهللرأفرعا ػػػعر ػػػ ـراملتخ عػػػ رامللائػػػ رملا يػػػوربتملوػػػترروبتملنيػػػ ابرأ وػػػتعرراعبتهػػػبرامل بػػػ ي رروأف ر
 ع ترعت اوملػيراملوػتسرو رعنينفػ فريرهػتق ر ػ ربه ػطػيريػتبنرقػ رأه ػنرامل ػو رروق رعقػتؿ:رإف رر.املتنيا  

صحتيرمنر  ممترو  تمترىر ا رأمل وتم روه اوؽب رإعتىرعسبمرأيرهقتشرع ترر  ؿر و ىرأور
رعتبنيمتراحمل   فرم ضػ رم ػتعمل روا ػ اضروقػ رعقػتؿرإف رر راملأ  رػمتويرومل رب ً روأق ىرامل نؽرامليو ر

اعبمت ػػ رقػػ رهقػػ ـرملاحسػػ ؿرر خسػػترمػػنرموت ػػيبرهاػػ رندرأف ر رجملػػاؼبنيمػػ رضػػ راعبمت ػػ راملياه  ػػ
عروبسػػػور ا مػػػتررفاػػػ روبسػػػور ا مػػػتروبهػػػيروم ػػػت  ةر  اػػػ رو  يػػػ ر راؼبنيمػػػ رأورموحػػػ ردرا ػػػ  ر

ابمػػ اؿراملػػأرعػػ عنراؼبنيمػػ رهبػػترروأف رر،اؼبنيمػػ رضػػ راعبمت ػػ راملػػأرعوتمػػهللرإمل مػػتر ربػػ ف رف ػػ ًبرمل نػػو ر
ذملػػ .روملػػ مل ررومػػتر ػػتاور،أ متملػػيرابوىلرأفره ػػ فرربػػ رهسػػنؼراعبمت ػػ راملػػأرعوتمػػهللرإمل مػػت

 رمػػػنرويػػػ راؼبنيمػػػ رهي ػػػيروقػػػ روضػػػ ر ػػػتيلرو  ػػػتبرب وػػػيروبػػػفرمنيظػػػ راعبمت ػػػتتراإل ػػػام  ر
وملو  فرصن تعربتملق ررامل ت رفاب رمنرذانرم اقػ ربنيػهلرر رومترإمل مت. رو نا  ر روص ف  ر اي  ر

اعبمت ػػتتراإل ػػام   رامل ػػ ى،رفػػ انرهاػػ راؼب اقػػ رقػػ رعني ػػهللرهي ػػريًارمل  ػػريرمػػنراملقضػػتعتراملػػأر
رعؿربنيهلراملنبتبر ومت.رعت ت
 ة:الجماعة اإلسالميَّة في القارة الهنديّ  -1

اتفرريػتؿراؼبنيمػ ر اػ ر اقػ رط  بػ ريػً ارقبػوره  ػ  راؼبنيمػ ،ربق ػتداتراعبمت ػ رف ػور
ر-قبػػوراملت  ػػ  –ق ػتداترهاػػ راعبمت ػػ رعرع  هػػ ارعػػ د دوفر رطاػػبراملنيػ فرمػػنرريػػتؿراؼبنيمػػ ر

اؼب ػػامف"رأور ربنع ته ػػترأورمل ب ػػترب اعػػ رامل ػػبني وتترأورر ػػ اعر رأمنع ػػتر رإطػػترر"اربػػتدرامل ابػػ 
".رو ػػفر ػػنينرابخػػ ةر ر"اعبمت ػػػ "ر ر املنعػػتضر رإطػػترر"املوػػ وةراملنيتؼب  ػػ رملانػػػبتبراإل ػػامهلل 

ضػػػ تعراغبػػػارقػػػ راقتوػػػ ربي ػػػنرؾبم  ػػػ راؼبنيمػػػ ،روا تضػػػتؼراؼبػػػ سبنرابوؿرربتا ػػػتتفرختص ػػػ ربػػػ ف ر
 ػنرأفرً اراملو عرمنراملي نرً رمػتريبر،روملامقنبفرمويرب ف ر"إل ام   راؼبنينف "روصن حرؼب تنترعي

ررعنيل زرو  ةربتا تتفرمل ر تد. وب أرعي نرب  وتدرإدارةراعبتمنيػ راإل ػام   راملنيتؼب  ػ رإىلرامليػتروقهلل 



 42 

رف متربنيػ .رمثربػ أر-أه رر رمتمل لعتامترفنيور–أوراؼبنيم رمل ختتررمليرمنرعق دًتربي نىروفا يتير
راؼب ق رم ق راعب مثرا ػت ت  رر، مت ػ رمػنراؼبنيمػ رورأتراإلكب ػتزرإىلراعبمت ػتتراملتقا  ع ػهعري 

ػنرؼب  ػتئنرامليناغػتتراملػأراتهػ رراػ أفره  فر اقػ ربػفربنيػهلراؼبوتمػفرعبمت ػ راإلخػ افروابًز
دوررر رفنص رق ره ف ررئ  راعبمم رع رض تعراغبارإىلرإ وتدرأي رو  ـرهنؾرأع رر راعبتمني رقتئم 

ت،روب أراؽبمػ ربتهتقػتدر"اؼبنيمػ "روف ػنةر"إ ػام   راؼبنينفػ "روه ػنع رملامنيم ر راعبتمني رأ ورغرًي
ف ػػػنرامل ػػػ  رأبػػػ راب اػػػ راؼبػػػ دوديرأرقػػػ روأقػػػ ىررا ذبتًػػػتتراملتقا  ع ػػػ ر راعبتمنيػػػ ،رواد ػػػتعرأف ر

أفروبػػتفظ ار اػػ رمػػ اقنيم رر-بنيػػ رذملػػ –وأًػػ رمػػنراملي ػػنراملػػ يرعق مػػيراؼبنيمػػ ،روعرع ػػت  ني ار
اؼبنيم رقبوراملت    رو ربني رذمل رإ رب ف رامل  ئ ربتملأرًهللرأ  نرو رف مت.روعرعقتبورريتؿر

أه ػػػ رأفرد.رأضبػػػ ره هػػػ قبهللروأهػػػتر ػػػتفنهترمػػػنرامل ػػػني دع  رؼبنػػػترا راعبمت ػػػ رمسػػػتهبتر رز  ممػػػتر
اؼب دوديرواؼبنترا ر رهن   ريوتزهي،روهق ميروايبراملتنيلع ربًايروذوعيروملا مت  .روقػ ربقػهللر

رفرضني ًيترخافًترملامو روبوعادع .ف نراؼبنيم ر راملبتا تت
 الجمعّية الثقافّية:

 "ر رإهػ عتهتربرنب  رق رأ   تر"صبني  ػ ر قتف  ػاتفرامل   رع   ره ارو نع يرامل   رغتمل
بػػػ مل ر رأمنع ػػػتراػػػتفر اػػػ ررأسراعبمني  ػػػ رؿبمػػػ درأبػػػ رامل ػػػني درع ػػػت  ىراملت  ػػػت رأبػػػ ريػػػ عنير

ؿرواػػتفرعيػ ضرأفرعاتحػارهبػ رآخػػنوفروأف رو ػتجربتبػترمػنرامل ػ داف،رواملتحػػارهبػ رأضبػ راملني  ػت
ً ىراعبمني   رأه طرهبترإ ستعروه   اروصب رهػناثراإلخػ افراؼب ػامفروهػترىبم رمػنره ػ  اتر
صػػػػ ه   روم ت بػػػػ رب صػػػػ اتراب  ػػػػتعرآهػػػػ اؾرمػػػػوم .راملػػػػ عنرخنيػػػػ ارمػػػػنرامل ػػػػ  فربنيػػػػ ره ػػػػا  ر

وم ػئ ؿراعبمني  ػ روم ػئ  رر"بػ اربػتدرامل ا"امل تداترامل ا  .روعب ورأف رهيتنبًترينىربفرق ػتدةر
 ا ػػػفرمي ػػػنًارسب ػػػنروا ػػػ ررىل"صبني  ػػػ ر امػػػتعرا يتمت   ػػػتتراؼب ػػػامف"ر اػػػ ره ي ػػػيراملػػػ   ةرإ

و ننوفرموم رمػنراغبضػ ررواؼبنػترا رمل  تمنيػ اربضػ تف ر"ع  ػ رهػ اروغتملػبرنب ػ "ر رم عوػ ر
رؿبػتطراه ا"راملأرًهللرم عو رإع تمل   ر  ع نع  رهق ر ا رحبريةرصب ا ريػ ًرگ"مل  ارو رم قػ ر ػ ت هلل 

 اػػ راملبحػػريةرقضػػ راؼبػػ    وفرمػػترعلعػػ ر ػػنرأ ػػب عراتمػػوررب ب نيػػ رصب اػػ ريػػً ا.رو رفوػػ ؽرم ػػو
رربتس ررمت تمورػب  ره تم ؼرإصاحرموتًجراملتي ريرو   رملبوتعرمنػنوعر ضػتري ررمل خني ا
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او تر راؼب ػػام رو تؼبوػػتراإل ػامهلل،روذبػػ رهيتصػػ ورخاصػ رهاػػ راؼبػػ اتمػور اػػ رم ػػت ىرابم ػ
ر.(10)ىرامل را  (رؽب 1وهتتئ متر راؼباحاررق ر)

رن وموقمهم من المعهد:اإلخوان المسلمو 
 روم ت بػػػ رمػػػنربنيػػػهلرأهبػػػتعرامل  ػػػريرمػػػنرقػػػتدةراعبمت ػػػ راتهػػػ رهسػػػام رهقػػػترعنر ػػػي ع ررإف ر

اعبمت ػػػػػ رأورم عػػػػػ عم ر رامل  عػػػػػتتراؼبتحػػػػػ ةرمػػػػػألىربتؼببتملعػػػػػتتر رع اػػػػػ رأيرمػػػػػوم رهي ػػػػػير
تملعتتربورع تر  فر رأخ راؼبنيا متترامػترًػهلل،رأملػ  رمػنررواًػتر ضػ ربتملتحقارمنرها راؼبب

 رًػػ  عراتف ػػ رملتلا ػػ رمػػترعق ملػػ فروه   ػػارأوملئػػ راملػػنواةردوفرحبػػثر ر راعبمت ػػ ؟رواػػ فر ضػػ ع ر
مػنرعػ عربػتػب رأوراملػ   ىررهيتص ورمتريتؤواربػيرؼبنينفػ رمػترإذاراػتفرصػتدقًترأوراتذبًػترفػتؼبم رأف ر

ومػنرًوػترفقػ ربػ أتراعبمت ػ رهوظػنرر.تمم رإمل يرمل  ر ضً ارو رمبتعنًيػت ض رمبتع رومنره ييرامل
إىلراؼبنيمػػػ رهظػػػنةرف مػػػترامل  ػػػريرمػػػنراعب اهػػػبراملػػػأرهنػػػريرإىلرويػػػ درأزمػػػ ر قػػػ ربػػػفراعبمت ػػػ روبػػػفر

ر؛بنيػػػهلراؼب   ػػػفراتهػػػ رؽبػػػ ر اقػػػتتر رباػػػ ا  ربتعبمت ػػػ رمثره قيػػػ رختصػػػ روأف رر،اؼبنيمػػػ 
ملفر ػػنرهنػػتطتتراعبمت ػػ ر رامل  عػػتتراؼبتحػػ ةرمػػنروملػػ مل رأخػػ تريمػػتترا ػػريةرمػػنراؼب ػػ ور

ـب متتروم سبناتره تبني رريتؿراؼبنيم رمنراؼبنترا رواحملتضنةرف مت.روق راتػبرمن ػ راعبمت ػ ر
 رمقتمل ربنيو افر"اامتػتفر رؾبا راؼب ام فرامل ني دع رر-عنضبيراب–آه اؾراملنا ور منراملتام ت ر

ونبػػػػػتر و اهػػػػػتفرجملمػػػػػوروؾبمػػػػػ عرر" راؼبنينفػػػػػ  ػػػػػام  ر رهوػػػػػل فر رمػػػػػنرزور"راملي ػػػػػنراإل ػػػػػامهللروإ
و  ومػػػتر  هػػػبرمػػػنراملػػػ ات رر بػػػ راغبم ػػػ رومػػػ ر اػػػ رهاػػػ راؼبقتملػػػ رر.تراؼبنيمػػػ روأً افػػػيهنػػػتطت

مل ػػنرذملػػ رعرعنيػػتلرريرعقسػػ ريمػػتترأخػػنىهاي ه ػػترأاػػ رأهػػير رعقسػػ راؼبنيمػػ رو رريتملػػيرومل و ػػ
ر ر ػػفرأه ررترهنػػم ًتر ر ػػتئنراجملػػت ترمػػنرهػػت  تم او ػػررأأزمػػ رامل قػػ راملػػ وػػترعركبػػتوؿرأفرهقػػـ 

بنيمػػػػوراؼب ػػػػوربػػػػورا ػػػػتمنترهػػػػ واهوتروأهنػػػػ توتراامػػػػترميت  ػػػػ رملا م ػػػػ رو ػػػػفر ػػػػ اوترصػػػػو وؽر
املقػػنوضرامل را ػػ  راػػتفرب ضػػتعراعبمت ػػ ر رمسػػنروامل ػػ دافروغرينبػػتراملوسػػ برابو روابوفػػنر

ر راملأرق ممتراؼبنيم رملامبتني ف.رمنراملقنوضرامل را   ر
 عشر: الرقباء االثنا

ر-عنضبػػػػيراب–ف يئوػػػػترذاترمػػػػنةردب ػػػػ وؿراعبمت ػػػػ ر رأمنع ػػػػترواملػػػػ ات ررأضبػػػػ راملقتضػػػػهللر
اعبمت ػػ رهقػػ حرإذاراػػتفراؼبنيمػػ ر نعسػػتر اػػ رأفروبسػػور اػػ ررأف رر:عن ػػافرملوػػتربن ػػتمل رميتدًػػت

                                                 
(11)

ر(.1اؼباحاررق ر) 
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ا  افمػػتربػػيروفػػتمرأبػػ ابراعبمت ػػ رأمتمػػيروأمػػتـرريتملػػيرملامنػػترا ر رأهنػػ تمترأفرعبػػتع رأ ضػػتؤىر
 نػػنر ضػػ ر رعبوػػ راق  ػػ راعبمت ػػ رهنػػ  امتروأ  تمػػتررعقباػػ اررقتبػػ رإ ػػ ن ػػ راعبمت ػػ رأورم

هللراملأرهقنررمترعوبعهللرأفرعوننردوفرهنيػ عورصا   ر  راملوظنر راوراتتبرعني ىراؼبنيم رملاوننرًو
قباوػػػترإىلرًػػػ ىراملا وػػػ ركب ػػػورأعػػػ ردرا ػػػتترهن ػػػمرملاونػػػنرمػػػنرومػػػترعوبعػػػهللرأفرعنيػػػ ؿرفنيا وػػػترأفر
ترامترًهللرأورهق حرمتر هناىرمػنرهنيػ عاترو ا وػتراملق ػتـرهبػترأورهقػ حر ػ ـراملونػنرو ا وػترملت  ًل

وترأهتسرقػ رهناوػتربادهػترو  ومتروصاتوتراملن تمل ربااربوترصب نيتراملعضبرم اىرف ا رر.ا ملتلاـرب مل 
 رامل امػػػ رو نعػػػ راملتنيبػػػريرو نعػػػ راملونػػػنروامل تتبػػػ ر نع ػػػ"و رمقػػػ متمترر" اغبنع ػػػ"ودعترهػػػترحب ػػػتر ػػػنر

ملػ رفمػورمػنراؼبنيقػ ؿرأفرهتقبػورفػنضرًػ اراملوػ عرمػنراملنقتبػ ر ا وػترـبتػترعنرومػترإىلرذر"وامل بت  
اػػتفرردهػػترم ازعػػتر رقػػ ةراملػػنفهلرف ػػيرملا ػػنأةراملػػأرواهػػ راؼب ػػئ ملفررر؟اعبمت ػػ رهػػنىرذملػػ رجملػػندرأف ر

و وػػػ مترهسػػػيحوترأظبػػػتعراؼبن ػػػحفرر ػػػفرويمػػػ ارإىلرأم تملوػػػترذملػػػ رابمػػػن!! ػػػنرًػػػ ىراعبمت ػػػ ر
فرهقبػػورأراعنبػػترورؤعتممػػتروكب ممػػتروه ن مػػترملاوقػػتشرملػػ ر ػػ ثرويػػ هترأفراظبػػفرفقػػطريب ػػنرأ

تراملنينػنةراآلخػنوفرفبنيضػم راتػتبرمػنرهاػ رامل تػبرأمػرروهق م ارملوتربػآراعرومق  ػتتر ػ ؿرأي ر
أفرع ػػػ فر رم ػػػت ىرطػػػا رأورطػػػابراملػػػ ات رر بػػػ راغبم ػػػ ر ػػػفراوػػػترهػػػ رسر رر رعنيػػػ و
راعبتمني !
وترا ت م راؼبنينا روب أهتره ػم ردبوت ػبر  روبعػريرموت ػب را ػريارمػنراملوقػ راملػ يرباػار رًو

ريػػػتؿرربنيػػػهلراب  ػػػتفرم ػػػت ىراإل ػػػيتؼروا  ػػػتـربتملػػػ عنروامل مػػػ رومػػػتر ػػػتاورذملػػػ رجملػػػن درأف ر
اؼبنيمػػػ ر"عرعبػػػتعني اراملتوظػػػ  "رف و ػػػترهنيػػػتدىرو ػػػتي ر راؼب اقػػػ راملػػػأرع ػػػ  نر ا مػػػترمػػػنرعنيتػػػ وفر

 رأواخػػنرربيراملػػ  تعر رخ بػػ راعبمنيػػ أ ضػػتعر راملتوظػػ  ر ػػ رملػػ رعرعتػػ افنرفػػ م ر)ا رمػػترعنػػ
رابخػػػػريراػػػػتفراػبايػػػػتعراملضػػػػنييتعرع تيػػػػ فرمػػػػنراملويػػػػ ذراملنيسػػػػنراملنيبت ػػػػهلل (رفيػػػػهللراملنيسػػػػنراملنيبت ػػػػهلل 

ب عػػػ يراؼبمتمل ػػػ روامل ػػػايق رر-اا مػػػت–وامل ػػػا تفربػػػ  تعرخ بػػػ راعبمنيػػػ روملػػػ راتهػػػ راؼبقتمل ػػػ ر
 هللعرآخن.وامل عا رومنرإمل م .رواعبمت  راته ر ت ر"بتملب ني "ربق  راملوظنر نرأير 

 زيارة الدكتور أحمد الملط وطلب البيعة:
راه سور رأ  راملنبتبر ام رف متربني رأه يرزوجرانيب رد.اؼباػطرعقػ ؿر :ر"إف ر ذاترعـ 
املنيػػػػ رد.رأضبػػػػ ر رزعػػػػترةرملوػػػػترًوػػػػتر رامل  عػػػػتتراؼبتحػػػػ ةرابمنع  ػػػػ روعنعػػػػ رأفرعاقػػػػتؾروإخ اهػػػػ ر

وكبػػنر را هتظػػتررإفر ػػتعر رم تػػبرراؼب ػػئ ملفر راؼبنيمػػ رملاتحػػ ثرمني ػػ "رقاػػ :رمن بًػػتربػػي
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راؼبنيم روإفر تعر رب  رأ ػ رمو ػتروود ػ روقػتؿ:ر ػ  ام ر ته ػ ،راا مػ ربنيػ رقا ػورفقػتؿ:رإف ر
املػػػػػ ات ررعيضػػػػػوراملاقػػػػػتعرب ػػػػػ ر رم ػػػػػتفرؿبتعػػػػػ روعنيػػػػػ رأفره  هػػػػػ ار تضػػػػػنعنرصب نًيػػػػػت.رقاػػػػػ :ر

ؾرمػػػػترداـر"روأخػػػػ رDulles   ػػػػت ينرغنفػػػػ رايتمػػػػتعر رأ ػػػػ رامليوػػػػتدؽراملقنعبػػػػ رمػػػػنرم ػػػػترر"
املػػ ات ررمسػػنًار اػػ رأفرعاقتهػػتربني ػػً ار ػػنرم تهبوػػتروب  هوػػت.روبتملينيػػورا ػػت ينترغنفػػ ر رفوػػ ؽر
نػػػػتًمترواػػػػته ار ر تملػػػػ را ػػػػتعنابر مػػػػترع تراؼب ػػػػتر.رود ػػػػ تراإلخػػػػ ةر بػػػػ راغبم ػػػػ روصبػػػػت ًرًو
واهػػ ًتشرأمػػتـرطابػػير"اؼب ػػتفراحملتعػػ ".روذًبوػػترهوتظػػنر رهاػػ راملعنفػػ روبنيػػ رقا ػػوروصػػوراملنيػػور

عنضبممتراب،روامل ػ  رهػت  رموقػترةرم ػئ ؿراعبمت ػ رآهػ اؾر رأمنع ػتر–منييرد.رأضب راملقتضهللرور
ف بػػ ىرد.راؼباػػطرهػػ م نىرؼبػػتررأىرمػػنرا ػػنةراػبمػػ رر راملبػػترراملػػ يرعقػػ ر اػػ رع ػػترراملػػ اخورإىلر
امليوػػ ؽ،رفقاػػ رملػػي:رعنيػػلر ا وػػترأه ػػ رقػػ ررأعػػ رمػػتره ػػنىروه ػػنىروملػػ ريئػػ رإىلرم تبوػػترمل يػػ تر

 يرطابػ ر تب روا مل رمل رزرترأعًّترمنرب  هوت!!ر ا راٍورً ارً راؼب تفراحملتع راملاؼب   رواؼب
عضتعق رفب م تهوترأفره ًبرب رإىلرم تبوترًو رقنعبر رعبني رأا نرمنر ػب ررف فراتفرً ا

دقػػتئار ػػنرًػػ اراؼب ػػتف؟رقػػتؿ:ر ر"ًػػهللراامػػ رورد رغ تًػػت"!!رقاوػػت:رهيضػػوراا وػػترآذافرصػػتغ  !!ر
تهػير رامل ػ ن،رومنيتهتهػيرومنيتهػتةرإخ اهػيرف ػي.رفاػ رهقتطنيػير ػ ره قػ رفب أرعتحػ ثر ػنرذانع

بوي يربني رمترعلع ر نر ت تف.رمثرقتؿ:رماتيًتترإمل وتركبنرريتؿراؼبنيمػ رابربنيػ :ر"أهػت رهوت ػ فر
رنوفرب ف ػػترا راملػػأره ن   ػػت،روملو مػػئنرإىلرأف رأف ػػترًارإ ػػام   رو ػػبتبوترعقػػنؤفرمل ػػ ،روقػػ رعتػػ   ر

فقػ راق  وػترو رهتوتق رمػ رخ ػطراعبمت ػ روأًػ افمتر ـرمترهب ر ر ق ؿرأبوتئوترأف ترا رملنر 
 اػػػ   رعبوػػػ رهقػػػنأرمػػػترهنعػػػ وفرطبت تػػػيروهنػػػنىرملتقػػػن ىرأوره ػػػتملب  ربتني عاػػػيرمل ػػػهللرعو ػػػ  روف ػػػنر
اعبمت ػػ روقػػ رأ باعوػػتربػػ ه   ررفضػػت رذملػػ !!رفػػ ذاراوػػت رمػػترهلاملػػ فر نعسػػفر اػػ را هيتػػتحر اػػ ر

 رب ػػػوم ،رومنػػػتراتم رأهنػػػ تم رؿبتضػػػنعنرومنػػػترافرفػػػاربػػػ رمل ػػػ رمػػػنر ػػػبتبوتروهػػػنوعجراتػػػب 
"املب ني "روق ريئ رب نضر ا   رأ  رً عنرابمنعنرقب ؿر"عبو راملنقتب راب  ر نػنع  "رب ػترر
اته رم ملي رمنرا  ر ننررق ًبت،رأور"املب ني ".روبه  راو ررئػ  راؼبنيمػ رف ػتفر ربػ رأفرأبػ أر

(رداررهنػػنرفبا اػػ رب ضػػتعر رصبػػت ت  ر1700أ ػػنؼرأفرًوػػتؾر)بػػتملندر!!رفقاػػ رملػػي:رداتػػ رر
ػ  ً  رذبنيػورًػ ارر رداررهنػنرفاػ اؼبنيمػرأف ررب رفمورهناقب فراػورمػترعسػ رر ػنرًػ ىراملػ ورراا مػت؟ر

املني درامل بريرعلدادروا ً ا،رقتؿ:رابمنرـبتا ؛رفو     رإهتػتي  رف نع ػ رقػ رهسػتدـرآراعروأف ػترر
ريػػتؿراعبمت ػػ رملأل ضػػتع:راذًبػػ اريب وًػػتروهقػػ ؿرأهػػ رؽبػػ :ر رؿرريػػتؿراعبمت ػػ رفقػػ رعقػػ ؿراوأقػػ ر
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املوت نعنراآلخنعنرعنينف فر  ت تتراعبمت  رومبتعني فرؼبن  ً ،رفارعت ق رراذًب ارع ترًا.رمثرإف ر
ػػػ ح رأفرعق مػػػ اردبػػػترىبػػػتمل رذملػػػ !!روملػػػ مل رف ه وػػػترهػػػ   ا رملاب نيػػػ ،رأورملقبػػػ ؿررقتبػػػ راملا وػػػ راؼبن  

رمل  !!
منرا   ر نػنراملػ عنرر ػحتمً  رملإل ػناؼر ا وػترنبػتراملنػ  رقا :را ت  را وفرفقطر

رعنضبيراب.-املقنضتويروع   راملنيظ 
أم ػػتراملنينػػنةراآلخػػنوفرفػػارعنضػػ رأي رمو ػػترهبػػ رهامػػ ةرفضػػاًر ػػنرأفرع  هػػ ارمػػ ي مفرؼبػػتر
هوننروؼبتر رهونن.رمثرقا رملي:رأهترهنا رباػ يراملنيػناؽ،روهناػ رف ػيراػورمػترأماػ رفػنارًارحبػنع أر

را مت  ؟رإف رذمل رضنبرمنراؼب تح و!!قتدرًار ا راملتوتزؿر ومترمل روملر-اآلف–هنا رأ
ػ رأفرسبوػ رأ ضػتئ راملػ عنربػتعني ؾرمػنر ابمنرامل ػت رد ػ رأدمل ػ ر اػ رمػترًػ رأفضػو؟رًو
ت. ترأورعت تًاً  رقناعةراتبوت،روهنعمروه  عم.رف هترأطنحراتيبر راب  اؽ،روملاوتسرأفرعقتوً 

رب قاموػػترأورأقػػاـرمػػنرهقبػػورً ع ػػمثرإه ػػ ربريػػ رأفر  رمو ػػترصب ػػ رمػػترأصػػ رهتىر ػػ رامل ػػـ 
ػػػترفمػػػترويػػػ مترف مػػػترفبػػػترمل ػػػ ر ا ػػػير ترأورغرًي ا ػػػت تبوتً ،روأ امػػػترإىلراملا وػػػ راملػػػأرر ػػػحتمً 
ما ظ را تبني هتىر رامل بنيتتراملتتمل  رومتروي سب ىرصػتغبًترومائًمػترفػ   ارأبوػتئ  رع ػتي  وفر

غبم  رف تفرأق  روأ  روأا نرصػنام ر ررفػهلرمػترطػنح،روكبػ ىركبػتربيرإفر تؤا.رمثرب أر ب را
إ رأفرمػ  رعػ ىرملاػ ات رراؼباػػطروقػتؿرملػي:رامػػ درر-عنضبػػيراب–صبػتؿرفمػتراػتفرمػػنرأضبػ راملقتضػهللر

يب و رعترفضػ ا رهتئػبراؼبن ػ ر بتعنيػ ره تبػ ر ػوم ،رفقاوػتر بػ راغبم ػ روأهػتربسػ تروا ػ :رملػ ر
 رعتردات ررأضبػ رأفرهبتعنيػير وػتروكبػنر ضػ رروب تمػورق اهػترأردهترذمل رملينياوترب هي وترفا  رمل

املنيقا   رهنفهلرذمل رم ر نصوتر ا را  تيتظربس اقت  .رم ا عنرأفرذمل رملنرع  نر رهظػنةر
ر.مل  رصب نيتا   اـرامل يره و ير

واهتمػػػػ راعبا ػػػػ ربعػػػػ اعرد  هػػػػتىرإمل ػػػػيرفت ػػػػت تبربنيػػػػ ر ػػػػهللعرمػػػػنرهػػػػنددرأزاملػػػػيرد.رأضبػػػػ ر
وطابوػترموػيره ا ػ رر-آه اؾ–اؼباطرصو وقفرًهللرؾبم   رم ب  تهوتراملقتضهلل.روق ر اموترد.ر

راملسػػح مرب مل اػػيرمل ػػهللر مػػنرعػػنوفرب را ػػتمت،روب ػػتفرمػػترقػػ رعنوهػػيرخترًيػػتر ػػنراملي ػػنراإل ػػامهلل 
ربتني عاػػير راؼب ػػتقبو.روأخػػ وارامل تػػبروعره ػػم رمػػوم ر ػػ رع موػػترًػػ ار ػػ ًئت.روؼب ػػترزرتر هقػػـ 

وهتئبيرابوؿرامل   رمس ي رمنم ررو تومل رإقوت ممترمسنربني رذمل رزرتراؼبن  رأبتراملوسنر
رمػنرو عر ب ف راؼبنيم ر رعوتف راعبمت  ر ا رم قنيمت،رو روبتوؿرأفرعت خور ر ئ  ت.رأورععري 
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ػ  ر أ ضتئمترؽبت،ربف رم  افراًتمتمػتتراؼبنيمػ رم ػ افرآخػن.رومػ رذملػ رفاػ رعتعػريراؼب قػ روعرهب 
رقيم رمنراؼبنيم روأف ترى.مترفنياوتىر را برود ً رأوررب   رم ا

ررومػػػنراعبػػػ عنربتملػػػ انرأف ر ا ػػػتمنرط اػػػ ريا ػػػأرمنيػػػيرومػػػ راب ػػػتتذرر"أبػػػ راملوسػػػن"اؼبن ػػػـ 
 ر ػيريربمنع ػتر رمسػنرمػنةربام ػ را تػ ارركبػ ر"كبػنر رواػ ه ررمس ي رمنم ررعتح ثرإ  ر

ر،هنيتديرأمنع ت"رومل ت رهباعم رً ارومناتربن ورآخنرف ير تتبر ا رأمنع ػترف وػ رأبت ػ 
عػػترفضػػ ا راؼبن ػػ رًػػ ارملػػ  رر:ًػػ ارف قػػ ؿرملػػير-عنضبػػيراب–وعا ػػعراب ػػتتذرمسػػ ي رمنػػم رر

املنضبػػػػ رورره ػػػػ ؿرابرملوػػػػتروؽبػػػػ رصب نيػػػػتراؼبعيػػػػنةترًػػػػ ارأخ هػػػػتراملػػػػ ات ررطػػػػيريػػػػتبنرػًرم ػػػػئ  رأمنع   ػػػػ
رواملنض اف.ر

 صندو  القروض الدراسيَّة:
قػ ررصػ ربتملتنيػتوفرمػ ررـ(راػتفراؼبنيمػ 1985 رب اعتتره    راؼبنيم رو ر تع ر ػو ر)
 ػػ ر اػػ رأفرعنيمػور اػ رزعػتدةراؼبباػاراؼب قػ ؼربنيػهلراعبمػتتراػبريع ػ رمباعًػترقػ رىرما  هػتردو رر

عباارطب  رماعفرمل سبمروقًيترقتدرًار ا رهق ميرمترعقنبرمنرهس رما  فردو رر و عًترعويػار
ا يتمت   ػ رواإله ػته   ررمومػتر اػ رمنػترعنييراملبح   ػ رامل م  ػ رإلهتػتجراتػبرموم   ػ ر ر"املنياػـ 

اؼب  ػػػػام ".رواػػػػتفرأ ػػػػ راملػػػػ زراعر ر   مػػػػ ردوملػػػػ راإلمػػػػتراترإخ اه ًّػػػػترفقػػػػ ـرموًحػػػػتردرا ػػػػ   ر ر
ترمل اب ر نبرمنرمنيظ راملبا افراملنينب   راملأرمل  رمػنرامل ػمور امل  عتتراؼبتح ةرابمنع    روغرًي

  فرو امػػ ربػػ مل رأ ػػ ةرب بوػػتعر ا مػػترأفرهقػػ ـرموًحػػتردرا ػػ   رببوتئمػػترختص ػػ رإذاراػػته ارإ ػػام
-عنضبػيراب–اإلمتراترهي مت.رملق راته ربتدرةرط  ب رمػنراملنيػورو   متػي،رومػنراملنػ  رزاعػ ر

رامل زعنرويتعروزعنرآخنرعوتمهللرإىلراذبتىرمعتعنر ػ رأملعػ رهاػ راؼبػومر  خسً ت.رومل نرمترإفرغري 
اػته ارقػ ر–هلراملنيػناق  فربني رأفراتفرأوملئ رامل اب ،رويا م رمنرامل  دافرومسنروفا  فروبنيػ

بنيضم رعرع نرب ويروبػفراملتخػنجرإ ر ػو رهلعػ رأورهػوقص،رر،  اطًترممم ر ردرا ت  ق ني ارأ
وآخػػنوفرمػػنرق ػػتداترر-عنضبػػيراب–ف يػػ رًػػ  عرأهي ػػم ر راملنػػترعرفمػػنعرد.رأضبػػ راملقتضػػهللر

مثراهتمػ رهبػ رصبت  راإلخ افرع اب فراملو  ةرإلخ ا  رمػنراػورم ػتفرفاػ رهبػ وارآذاهًػترصػتغ  ر
اؼب تؼرإىلراؼبنيم ،روإذاربتإلخ ةرريتؿراؼبنيم رهتحنؾرمل عم راملوخ ةراورب نعقتي،رفقتمل ا:رع  ر ر
ه   ػػ رصػػو وقًترملاقػػنوضرامل را ػػ   رؽبػػ  عربػػ م اؿر"املبحػػ ثروامل را ػػتت"روهنيمػػور اػػ ره ي ػػير

ً رو سػاوتر اػ رحب  م رودرا ت  رملا ات راةرإىلرأومل عتهوتراملبح    ؟روبػ مل ره ػ فرقػ ر ػت  هت
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حب ثرودرا تتروفًقترػبترط راًتمتمتهوتراملبح    ؟!رواهنعتؽب رهب ىراملبحػ ثر ػ  نيام رقػتدرعنر
وػػترملػػنرهقػػ ـرمػػتر ػػوق ـرموًحػػتربػػوراػػ ادرر رقضػػتعتراب ػػام .رامػػترأه ررر-أعًضػػت– اػػ رأفرع  هػػ ار

 ر رقنوًضػػتروايبػػ راملػػند.روه اػػبرمػػوم رضػػمتهتترؽبػػ ىراملقػػنوضروهلا ػػتترمػػنرق ػػتداتراعبمت ػػ
مسػػػنروامل ػػػ دافروغرينبػػػت،رومتر اػػػ رم ػػػت ىرابوراؽرازبػػػتذراػػػورا  ت تطػػػتتراملازمػػػ .روزبػػػنجر
ربػػيرا را وػػتفرأ ػػ نبتر ًػػ  عرصب نيػػتروعرعػػ ؼرمػػنربػػفرمتئػػ روشبػػتهفرم ػػتي ً ارمػػنرًػػ  عردبػػتراملتػػـل

رزبنجرممو ً ترزرا  ًّتروامل ت رفا     رزبنجرطب ًبت تراملتلمػتربػي،رً  عرا  وتفرفقػطروف ػتردبػر، ناقهلل 
وأم تراآلخنوفرفا رع ؼرأ  رموم ربنهللعرفبػتراق ضػيرو ػفرربػ  وترإىلرقػتد  راملػ عنرموحػً  ر
املتلا تترأيتبوترهتئبراؼبن  راب تتذرمس ي رمنم ر:ر"رعترأخػهللرمل ػوتريبػتةرو ره ػت   رأفر
هيػػػنضر اػػػ م ره ػػػ ع رهاػػػ راملقػػػنوض".راوػػػ رأقػػػ ؿ:رومل ػػػو  رزا تمػػػً  رملوػػػتروملػػػ  رذملػػػ رؼبػػػتر

خػػ وارهسػػ راؼبباػػارمػػنراػػورمػػوم رر:وتً .رفاػػ ركبسػػور اػػ ر ػػهللعرفقاػػ ربوملئػػ راملقػػتدةاقنضػػ
مػوم رملػئارر-اا مػت–مل  رورد وار ا وتراملوس رفا رهب رذمل ر  ًئت.رمثرقاوترؽب :رخ واراملقػنوضر

عت تًا ار رأاورأم اؿرمل   رؽب ربتملبتطوروها رينيب رابريةره درأفرسبونيً  رمومت.رو ره رير
 رامل ػػ دافرعره ػػنرردودًػػ رب فضػػورمػػنرردودرإخػػ ا  ر رمسػػن.رًو ػػ ارمػػتر ػػ ثروابخػػ ةر

رامل وتئ ر فرهقنضرطابًتر رأمنع ترف ف رر ر فرأف رر.ضتعر ا وترما  فروشبتمبتئ رأمل ردو ر
امل تملبرعندربني راملتخنجراورمترأهيار ا ي،رووبموربويقتيرطتملًبترآخنر ر تي رإىلراملني ف.روإفر

واػػتفرمػػنرراملػػ عنرا ػػتيتدوارمػػنرقػػنوضراؼبنيمػػ رامل را ػػ  ر عرامل ػػابأ ػػ رًػػ ررأهػػ ر رأهػػ رأف ر
امل ػػػػ دافرقػػػػ  ـر رطابًػػػػترؼبػػػػترظبػػػػتىربن اػػػػػ ر ام  ػػػػ رمػػػػنرأمنع ػػػػترإىلرامل ػػػػني دع  رملقضػػػػتعر ػػػػػمنر ر

ر ػػػتملتيرملاػػػ ات راةرهت قػػػ ر اػػػ رذملػػػ ،رو ػػػفررا ػػػت  ابربنيػػػهلراملنيمػػػتؿرامل ػػػ داه  فرمػػػ   ًّترأف ر
دع  ر  ت  ابرت روكبنره ا  رأ  راب ته ةر رامل ني را ت  نتراؼببااروقا رملي:رائتوترب  ئا

ػ رععػتدروم افته ربتإليتبتترغضر ت  اهبتااملننائمراملأرهنع ر ربريً اروقػتؿربسػ تر ػتؿرًو
م تػػػيب:رعػػػترأخػػػهللرع  رًػػػ اراملبخػػػور ا وػػػتروقػػػ رصبنيػػػت رمػػػنرأمػػػ اؿراؼب ػػػامفربتظبوػػػتركبػػػنرامل ػػػابر

اػػهللرخبم ػػ رآ ؼردو ررملتع  ػػ ر ػػينيرإىلراؼب ػػامفرما ػػترردو ررملتوي قمػػتر ا وػػترفاػػ رهبخػػور 
(ر900 ػحبردبقتضػتىر)خهللرامل نميراهتظنرب    رهي عًضترهامل ني دع ؟!!رفوتدعتي،روقا رمليرأ

ػ را ػنروملػ رأفرهتسػػن ؼر ما  هًػتروهػ ؾرملوػترمتئػ روا ػ ةرملبح  وػترودرا ػػتهوتروم ػت  ةرأم تملػ رًو
رفخ وراملنيورواهسنؼ.ر-اا ي–بتملبتقهللر
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رطػػػػػنؽراملتي ػػػػػري ػػػػػ ارعبػػػػػف  وا ػػػػػ رعنػػػػػ  راملنػػػػػ  تفرأومل ػػػػػتعىر اػػػػػ رر،اػبتطئػػػػػ رواؼبات عػػػػػ رًو
ا ػػتحاؿرمػػتر ع ػػتحق فربنػػتئنيتترأور وػػ فر ػػ رعسػػنفم ر ػػنرؾبػػندرا  ػػ اؼربتعبم ػػورأور

راإلقنارربتمليضوربًاي.
وقػػ رهػػ عراؼباػػ رفمػػ ر رإ ػػ ىرزعتراهػػيرمل ا ػػو نربن تعػػ رمػػنراػػتفرقػػ ربقػػهللرمػػوم ر اػػ ر

ني دع  رمػنر ػيترةراإلمػتراترومػنراؼبنيمػ رأظبػتعرمػنرعرمقت  رامل رسروطاب ر يترةراؼبما  رامل 
عتخنيػ ارمػػوم ر ػ رذملػػ رامل قػػ رمل ت ملػ اراإلهيػػتؽر اػ م رمػػنر  ػػتبراؼباػ .رو ػػاموترأظبػػتئم ر

إذاردبػػػػنربقػػػػهللرمػػػػنرًػػػػ  عرع يمػػػػ فرملامنيمػػػػ ر مػػػػ رر-عنضبػػػػيراب–ب  ػػػػتط رد.رأضبػػػػ راملقتضػػػػهللر
ػػػػ رملسػػػػتحلرامل ػػػػني دع  "ربه ػػػػيرهنيػػػػتوفرمػػػػ رم تػػػػبراؼباحػػػػار و ػػػػيترةرامل قػػػػت رامل ػػػػني دي ر"املت   

مل حم اػػ ارمػػتربقػػهللرمػػنردرا ػػتم ربويقػػيراؼباػػ ،رملنياوػػترر-آهػػ اؾ–بتملتيػػتً رمػػ رق ػػتدا  رابمػػتراتر
ه ػػت   رأفرهني ػػ ربوػػتعرم لاه  ػػ ر"املبحػػ ثروامل را ػػتت"رور ػػتملتوتراملػػأرهػػ رهترأهي ػػوترإمل مػػت!!رفمػػور

ػػترأ زمػػ رمنابػػ ر" امػػتتربنيضػػمترهضػػ  رإىلرأزمػػ راملي ػػنرأزمػػ رابخػػاؽرواملقػػ  روامل فػػتع؟!رهنيػػ رإ  
رف ؽربنيهل".

وقػػ را ػػت  راؼبنيمػػ رأوملئػػ رامل ابػػ راملػػ عنره ملػػ ارهنػػنراملنػػتئنيتتروابراي ػػ رضػػ ىروضػػ ر
رريتمليرواتفرموم روا  رمنرأوملئ راؼببتني ػفرهقػ ـرإىلراؼبنيمػ رب اػبرأفرعنػتعور راؼبنيمػ ربف ر

ؼبنيمػ روىبسػ راؼبنيمػ رمليػ ةرط عاػ رفمػ رعنعػ رأفرعنيمػور رارضمريىر رع ممرمليرب فرعظورمػ عًوت
مػػنرأيػػ رىر راػػور ػػػمنربنيػػهلرمػػترعلعػػ ر ػػػنر تيتػػيرمل  ػػ درقػػنضراؼبنيمػػػ ر ا ػػيروأخػػ رريػػػتؿر
اؼبنيم رب اعةر  ع ةرً ارامل ابر ا رؿبموراملظنراغب نرومتره ا  راملنيوربتملنيمور رم تب ر
اؼبنيمػػ رف ػػتفرعبػػ مرملوي ػػيرهيتػػ  ري ػػ برريػػتؿراؼبنيمػػ رحب ػػتر ػػنرأعػػ رورقػػ ريب ػػنرأفرعسػػ غرهبػػتر

ني رأورمق ملػػ رضػػ راؼبنيمػػ روبنيػػ رأفرربػػنىرم ػػئ ؿراعبمت ػػ راملػػ ات ررأضبػػ راملقتضػػهللرمسػػتدرر ػػتئ
تر املنػػتئنيتتروابراي ػػ رواباتذعػػبراملػػأراتهػػ رهسػػتغرضػػ راؼبنيمػػ رااتنػػ رأفرأًػػ رمسػػتدًر
ذملػػ رابخروقػػنررؿبتامتػػيروطاػػبر ضػػ ررريػػتؿراؼبنيمػػ رملتاػػ راحمل مػػ راملتوظ م ػػ روإذاربتملنيػػور

ترامػترعنػتعر اػ رطنعقػ ررفرع ػنقمتردب م   رمػنراػب تبػتتراػتع ع مػنرمايػتتراؼبنيمػ روعي ػًن
"وعورملامساف"روع ًبربنيهلرها رابوراؽرإىلربنيهلرامل يتراتر روا ػو نرب  ػتط رو ػ طر

ر،ب ورذملػ رم هوظ مر تمل روريت رو فريتهبيرم ئ ؿرآخنرملاتحنعهلر ا راؼبنيم رم    رور
ر أصػػنرروذبػػتوزر ػػ ودراػباػػاراإل ػػامهلل ريرقػػ رأ ػػتعروافػػ ىروأضػػنرب خ اهػػيروبتعبمت ػػ ررملػػيرأه ػػوبػػف 
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ػػ اػػ رأه ػػ مناتراؼبنيمػػ راملػػ يراػػتفرعنيتػػ ىراترفنيػػورذملػػ ردفت ػػتر ػػنراعبمت ػػ روضبتعػػ رؽبػػترمػػنرمػػ ريرإمب 
 ػتـرواهتمػ رابمػنر وػ رر ا يربتملت م  رؼبػ ةر-عنضبيراب–  وارملا مت  رو   رأضب راملقتضهللر

رر ق رواملق  ربفراملني روامل عنرابخاؽرواؼب ورر.رف ت رض ني ذمل 
 
رر عن!!نيق رواؼب

 إيران والمعهد:
قػ رزاررإعػنافربنيػ رامل ػ رة،رو ػترؾر رمػ سبناترف مػت،رواػتفررر-عنضبػيراب–اتفرد.رفػتروقهللر

ا ػػػريرمػػػنراؼبي ػػػنعنراإلعػػػناه  فروب م هػػػي،رومل ػػػوم رمػػػ رذملػػػ رأ اوػػػ ارموػػػ راملب اعػػػ :ربػػػ   رع موػػػ فر
عنرع ػػػػام فرأورع يػػػػنوف؛رأم ػػػػتر"ب  ػػػػام   راملنيامػػػػتع"ر ر"ب  ػػػػام   راؼبنينفػػػػ "رفتملنيامػػػػتعرًػػػػ راملػػػػ 

ر"اؼبنينف "ر رذا ترفمهللرؿبتع ة.
ملػ اثر ػو اترإل ػتدةراملوظػنربنيػ رامل ػ رةرومل مل رفق ر  ا ارا ريًارمنراعبتمنيػتتراإلعناه  ػ ر

 راػػػ ادرراملتنياػػػ  راعبػػػتمنيهلل،رومناينيػػػ رأف ػػػتًر رواهتمػػػتعآ  رومناينيػػػ راملػػػ امجرامل را ػػػ   .رواػػػتفرر
فر ر"ؾبم  ػ راؼبنيمػ "رؾبم  ػ رهظنع ػ ر تؼبػ رإىلرأفرزرترإعػنافرا ريرمنراؼبنتع رواؼبي ػنعنرعػنور

ملنيػ ةرمػػناترو تضػػنتر ريتمنيػػتترـبتػػترةرمػػنريتمنيت ػػت.،رواهنػػ هترم تػػبراهسػػتؿروهنصبػػ رقػػتـر
ب صب ربنيهلراتبراؼبنيم رإىلرامليتر    ،روزرهتر  ًدارمنر امتئمترفب أتربنيهلراتبوػترومػترربماػير

ر.اإلعناه فراؼب قيفمنرأف تررذب ربنيهلراملقب ؿرمل ىربنيهلر
عتػ اوؽبتررر رإعػنافروصترترقض  رإ ام  راؼبنينف رضمنرأيوػ ةراملي ػنراإل ػامهللراؼبنيتصػن

فرومل ػنرعرهتحػ ؿرهاػ راملنياقػ رإىلر اقػ رو  قػ رمل ب نيػ روه   ػ ر را ريرمنرأًوراملنيا رواغب زوع ر
بف ػترر ػنعنيأراملي نراإل امهللراملنتئ رواؼبت اوؿر رإعنافرامل  رةروعرهنارطنعقمترامػتر ػ ثر

رعنضبم رابرصب نيت.–وم منيروهبنأر
 السودان:

اه "راملت    هلل رگاتفرأا نراملبا افرذبتوبًتر ا رم ت ىرم قي ي.رفق ر ترؾر رم سبنر"مل 
املػػ يراػػتفرق تدعًػػتربػػترزًار ر"اربػػتدرامل ابػػ راؼب ػػامفرر-عنضبػػيراب–املػػ ات رراملت  ػػت رأبػػ ريػػ عنير
رامل يرهقنررف ػيره  ػ  راؼبنيمػ .رو راعبمني  رامل قتف   "راملأرور يم رامل   ةرإىلراؼب سبنراملت    هلل 
ربنئت  رؿبم درأب رامل ني د.

ه ػػػب رردرعػػػ رقبػػػورأفرهلعػػػ ر وػػػ ىره ػػػب ر"املت ػػػا  ر اػػػ امػػػتر ػػػترؾرف ػػػيرينييػػػنر ػػػ  رإ
ملعػػػػػػنضر ضػػػػػػ ع راملوػػػػػػ وةرواؼبنػػػػػػترا ر رأ متؽبػػػػػػتروخ مػػػػػػ راملي ػػػػػػنرراملتيا ػػػػػػ رواؼبنينف  ػػػػػػ ".رورؤي
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فريروهو ػػػػ اريمػػػػ دىرضػػػػنورةر مػػػػور سػػػػنرملامي ػػػػنعنراإل ػػػػام  راإل ػػػػامهللرورفػػػػ رايتعػػػػ رادائػػػػ
ر.وزبسست  رحملتومل را  تيتدةرهب روإبناًز ر تؼبً ت

رب مػػتؿراملوػ وةرورؤيويػنىرحبػثرا مػنرقبػػوررأفرعػػت ر راملػ ائنةراإل ػػام  رملتم عػػوراملػاـز
ق ػػ ًدار رأورعنػػ وربػػ ير ػػتؿرترغػػريراغب  م ػػ روبنػػ ور رعػػ ديرإىلر اقػػ رهبني  ػػابفػػنادرواؽب ئػػآ

ف نعػػػ رمػػػنرخػػػترجراملوػػػ وةرمػػػ را  ػػػتيتدةرمػػػنريمػػػ دراتفػػػ راعبمػػػتتراإل ػػػام  روم   ػػػت تر ر
رربق ارخ  روأومل عتترأ متؿراملو وةرمنرخاؿرا ًتمتـرواعبم درامليندع رب ضتعراملو وة.

ترمنرطػنازرقػتدرر اػ راملتػ  رير راملنػبتبروأخػ رػًراملن  ر  نرامل ا رمي نارو  ت   رراتف
ره خورموير ر ئ   رأوررب عورويمتم رإذراؼبم ر وػ ىرأفرري رموم ردوفرابأ  نرمترع ت  

عني ػػهللراؼبتسػػوربتوظ مػػيراػػورمػػترع ػػت   رأفرعني  ػػيرمل   يػػيراملنػػ  رب نعقتػػيراملػػأرصػػترترمنينوفػػ ر
تبر فو يروغريىرواػتفرمػنراملسػنيبر اػ رمي ػنرابواتبر ومترامل  ريوفرم ورامل ات رر ب راملً 

وطنعقتػيروهي ػ تيرأفره ػ فرًوػتؾرً ئػ رم ازعػ رهيسػورفسػاررتػير رم ت ىراملن  ر  نرو قا  ر
 رمػػػ راملبنيػػػ راملتػػػتـر ػػػنراملتيني ػػػورتراملوظنع ػػػتتىربػػػفرامل ا ػػػلر اػػػ راملسػػػ تغاتملػػػ يراػػػتفراؼبنيمػػػ رعتبو ػػػ
ع ػػ فرر راػػتفر نعسػػترأفمل ػػنراملػػ ات رر  ػػنرب نعقتػػيرامل با مت ػػ  رر،ختصػػ ر راجملػػتؿرامل  ت ػػهلل ر

طػنعقتم رمعػتعنةرمل نعقتػيروبنيػ رأفرراػتفرعنيتػ رأف روإفررر،صػ عقترملامنيمػ روريتملػيرغػريربني ػ ر ػوم 
ملػيرامل ػ رامل ػ ىلر رمػترر،قبح ر  رةراإلهقتذروصترراملن  ر  نردب تب رمن  رامل ػ رةر رامل ػ داف

رأضبػػ ر  مػػتفراؼب ػػهللرمل قػػ ؿر  اآلفرراغب ػػ راملنػػن هلل ررأ ػػنرأف رر:عسػػتغروهبػػنيرف ػػيريػػتعراؼبن ػػـ 
وأم املػػيروأوقتفػػيرإىلرامل ػػ دافرملتمتر ػػ اررع يػػبر اػػ   رعػػترأصػػحتبراؼبنيمػػ رأفرهوتقاػػ اردبنيمػػ ا 

 رامل   ػػ ةر اػػ رويػػيرابرضرحب ػػثرعاػػلم  رامل وملػػ راإل ػػام  رر-اآلف– ما ػػ رمػػنرًوػػتؾرفمػػ ر
ر.تا هضػػػمتـرإمل مػػػترود ممػػػتروهق عتمػػػتروا  ػػػتيتدةرمػػػنرإم تهػػػتترامل ػػػ دافر رمنػػػنو   رأعًضػػػ

 اػ راملو ػور رأ  ػنرر رملتخسػ صرق نيػ رمػنرابرضوأب ىرا ػتني ادىرؼبيتربػ راملق ػتدةرامل ػ داه  ر
رمل  ػ فرمقػنارملامنيمػ رور وأروب  ػ رريفنػ نهتىر اػ رأروب ت ػيبػترسرموػيروف ػيرهنػتطيرم ق رمنراػبنطػـ 

ع ػ فر رب ئػ رم ػورب ئػ رر رهيػنضر ا ػيرأفاؼبنيمػ رواًتمتمتهػيراملي نع ػروا ت رهتروأاػ هترأف ررامل  رة،
ررضبػ راب،روعرىبػ  رمػترإذاررو ورعامر ا رذمل رإىلرأفراهتقورإىلر،امل  عتتراؼبتح ةرابمنع   

روراتفرمبتدرةرو امترمنر و ى. رأاتفراق ا يرذاؾريتعربتيتً رواهيتؽرم راملق تدةرامل  داه  ر
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رمحاولة االنمتاح علإ القو  القومية:
 ر بػ ر ا رم ت ىرابم ػرعنادرمليرأفرع خ رظب رمننوعرذب ع ي ررمننوعر ضتري ررأي ررإف ر

صػػػ رأوملئػػػ راملػػػ عنرملػػػ عم رمنػػػترع ره ػػػتم ؼراؽبػػػ ؼرذاهػػػيروملػػػ رأفرعا ػػػعر ػػػتئنرأبوتئمػػػتروخت
 رر-مػػتاا ر– راملػػ يرعني ػػلر ػػنرربنعػػ رطتقػػتترابم ػػر"اؼبنػػنوعراغبضػػتري ر"ربف رر؛ب ػػنؽرأخػػنى

يب نرمليرأفرعو مرووبقارأً افيرومنرًوترفق راو رأ هلرهي هللروإخػ ا ربت ػتمنارر اػ رأفر
مػتر ػ ر راؼبخاسػ راا ر اػ رطتقػتترابم ػره رؾرمممتوترهاػ راملػأر ريب ػنرربققمػترإ ربت هيتػتح

وذاترمػنةراوػ ر راملنبػتطرأ ضػنرر. ر ربنيػهلراملقضػتعتمل راختاي ره يمت ترواذبتًت تراملي نع ػ
رابمػػ راػػتفرر"اإل  ػػ  "هػػ وةرً ػػ رؽبػػتر صبػػ رف مػػترؾبم  ػػ رمػػنراؼبي ػػنعنرواب ػػته ةروضباػػ رنبػػـ 

فرإضػتف رإىلروفرمػنراإل ػام  رمػوم رأهػ رراعبوػ يروؿبمػ ر بػ رابرامل ػمتفروؿبمػ ربػنع روآخػنر
وؿبمػػػ رخنػػػ  روبنيػػػهلراب ػػػته ةرر-آهػػػ اؾ–ر"ابمل ػػػ  "ؿبػػػهللراملػػػ عنرصػػػتبنراملػػػ يراػػػتفرعػػػ عنر

 ر ر قتف  ػػا ػػ اه    ر"إلهبػػتدرر"اإل  ػػ  "م ضػػ عراملوػػ وةراػػتفرعوػػ رجر رإطػػترريمػػ درر.فاملقػػ م  ر
بنيػػهلرمػػترقػػ رع ػػ فرروقػػ ره ػػت رؾر ا مػػتر،  راملنينب  ػػ رامل قتف  ػػهنيػػلزروهػػ   را  ػػ اه    رر" إ ػػام  ر
ر-عنضبممػػػتراب–و ػػػ   رمنػػػتدةر و يػػػ ربػػػفراب ػػػتتذرأهػػػ رراعبوػػػ يرواب ػػػتتذرامل ػػػمتفرر.فت ػػػت

وامل ات ررؿبم رخن  روامل ات ررؿبػهللراملػ عنرصػتبنرذبػتوزراملوقػتشرف مػتراؼب ػت ىراملػ ير رعوبعػهللر
ذبػػػتوزىروف ػػػ ةرويػػػ هترأهي ػػػوترصب نًيػػػتر رإطػػػترر ػػػ عثرصػػػتخبرويػػػيرف ػػػيراب ػػػتتذافراعبوػػػ ير

فرووقػػ راملػػ ات ررامل ػػمتفرهقػػً ار ذ ػػترملوظػػتـراملػػنئ  رهتصػػنروم قيػػيرمػػنراإل ػػاـرواإل ػػام  رور
اإلخػ افرًػػ راملػ عنرا ػػت ري اررخنػ  رواآلخػػنوفرم قػ راؼبػػ اف رمػ رهػػ ةر رزباػ رمػػنرا ػتـربػػ ف ر

املوظػػػتـرؼبنيػػػتدا  روزيمػػػ ر رامل ػػػ  فرومػػػترإىلرذملػػػ ،رف قيػػػ رأًػػػ ئرامل ػػػنففرم اػػػً ارؽبػػػ رمػػػ ر
ًػػ ارأمػػنًارقػػ رمضػػ رو رعوبعػػهللرملوػػترأفرهظػػورأ ػػنىرف ػػيرو بػػ رمػػنررخػػنعنربػػ ف ربنيػػهلراإلخػػ ةراآل

ًْبتَّْم وأالأ ذبتوزىروفًقترملامب أراملقنآ راغب ػ  ر ًبأْ  وألأكًَّم مًَّا كأسأ تِْل أ أَّمَّةد قأْد خألأْ  لأهأا مأا كأسأ
ر،و ػ نر رمػ قيهللرمثريتعرد.ؿبػهللراملػ عنرصػتبنر(131)البقرة: تَّْسأألَّونأ عأمَّا كأانَّوا يًأْعمألَّونأ 

ووي  ترفنص ربفرأرب ثرمنيػير ػنرهػ وةرهن تًػترم   ػتترأربنيػ رًػهللرابع  ػ  رواإلمل ػ  ر
واؼبنيم راملنيتؼبهللرملاي نراإل امهللرومنالردرا تترامل   ةراملنينب  رملنيق ر ا ا رمنراملوػ واتراملػأر

هللرقا  ا ريػً ارربتوؿرأفرهنأبراملس عروهني  راملسيتعر راملنياقتترإىلر وتصنراملوخب ر رأمتوترًو
فروهسي  راختافت تراؼب ا رةر  ؿراؼبتضهللرومويرمترينراملوقتشرإمل ير ره وهوترً ىربػفراملقػ م  ر
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رهبػػ ارواإل ػػام  ر فروبنيػػ رموتقنػػ رم تي ضػػ رب ػػ روبػػفرؿبػػهللراملػػ عنرصػػتبنراهيػػاراملػػنأيرأفرعقػػـ 
اعبمػػػػ راؼبنيمػػػػ راملنيػػػػتؼبهللرملاي ػػػػنراإل ػػػػامهللرومناػػػػلردرا ػػػػتترامل  ػػػػ ةرمل ػػػػهللر رهػػػػ خوراملسػػػػبع ر

حر اػػهللرا هسػػتؿرخبػػريرواقػػ رر ػػ امتراباػػتديبهلل رر  ت ػػ  رإىلرًػػ ىراعبمػػ دروه خػػ رًػػ ىراعبمػػ د رامل
اػ ر ا ػيرضػنورةرتسػوربػيروىبػ ىردبػترربػ  وترف ػيروع ريرأيرؿبػهللراملػ عنرصػتبنر  امل عنر   بروأه ر

فرفرواملقػػػ م  راملتنيػػػتوفرمنيػػػهللر رًػػػ اراجملػػػتؿرملنياوػػػترهوتمػػػهللربتقنعػػػبرويمػػػتتراملوظػػػنربػػػفراإل ػػػام  ر
 رابخػنىر ا رصني  روا  روقبنيػورمػنرملقػتئم روهنيػتو  رمو اًقػترملت م ػ رفئػآترابم ػوقبمنيم ر

رمنػػػنوعر ضػػػتري ر"ملنياوػػػترلبػػػنجربتسػػػ ررمتقػػػتربره ػػػت   ربػػػيرومػػػنرخاملػػػيرخ مػػػ رأمتوػػػتروبوػػػتعر
عػػتم نرمػػنرذبو ػػ رطتقػػتتراعبم ػػ روبنيػػ رأفرأخػػ  رؿبػػهللراملػػ عنرصػػتبنرب   ػػبرخػػريرر"منػػ ؾ

هيربفرأفروبضنرً رمل ا ػو نرأورأذًػبروخري رر،رترزعترهين رامل عنر   بربتملي نةروضبت يرؽبترق
موتًػتربتملتنيػتوفرإمل ير رملو فرأوربريوترفن براملنيوربتجمل  رإىلروا و نرواتهػ رملػ عوترهػ وةرأق

 ػػ ؿراملتني دعػػ رفن ػػبربتؼبنػػترا رف مػػتروأ ػػ رحب ػػتر(رـ1992)ر ر ػػتـامل  عت  ػػرمػػ روزارةرابوقػػتؼ
املنا اػػ رأـرر اًتراتهػػ ر رموػػل روحبضػػ ررزويػػأإ ػػوق مػيرو قػػ هتر ػػ ةريا ػػتتر روا ػػو نر

و ػفرأحملوػترر.امليضورامل ات رةرم رو  درآخػنرمػنراملبػت  فرواب ػته ةراملػ عنر ػترا ار راملوػ وة
و قػ هترايتمػت فر ػترؾرر،ار رابمػنتر ترًرترؾبندرف نةروي هترمنراعبم  رهن  بًرملاي نةر ا رأ  ر

موممترهن  بيربوررأي رروامل ات ررًنتـرامل عنرعرىب  رم  رف ممترامل ات ررصبتؿروامل ات رر ب راغب
ايتمػتعرآخػنر رمتمل لعػتربت تضػتف راملػ ات رر بػ ررتع  فرمل عورمثراهيقوترأفر، يرأفروب ثرً اسبو ر

ػػػػورع ػػػػ فراهيػػػػتؽرهنيػػػػتوفرمػػػػ رااغبم ػػػػ رواعبتمنيػػػػ رملوضػػػػ رامل ر م ػػػػتترابخػػػػريةرؼبنػػػػنوعرا هيػػػػتؽرًو
ف يرخ  اترأو ػ ربتذبػتىرا هػ متجر وػ متر ار لبراورم    ربنخس تمتراؼب تقا رأوا تيتظرر

ه عراملظنوؼراؼب اه  .روواصا ره اصاهللرم راب تتذرخريرامل عنر   برامل يرعرعيقػ رضبت ػير
 رإقبػػتزرا يتمػػتعراملػػ يراهيػػار ا ػػير رمتمل لعػػترروعرإ ر وػػ متر  ػػعر ػػ ئترمػػنراملتا ػػ ملامنػػنر

عو ػلرملأل ػ راملنػ ع ربػتملنغ رمػنردر رإقبتزرا هيتؽرامل يرعرو نينرا فرًوتؾر  ئترمنرامل د ر
وعبنياوػػترموممػػتر  ػػنرزاوعػػ ر رر، ػػتفرخ ػػ اترابػػريةرإىلرابمػػتـيرملػػ ر ػػ ثرػب  هػػتربتؼب   رأه ػػ

 رر،منػ ؾ ضػترير رواؼب قيػفر اػ راخػتاؼراذبتًػت  رورب مػ ردبنػنوعره    راملوخب راملنينب  ػ
وع ػن رأفرأضػ رإ ػ ىرر.يرمل رايتمني رامل ام ر ا يرؼبترآمل رابمػ ررإىلرمػترآملػ رإمل ػي  رأه ر

املن ػػػتئوراؼبتبتدملػػػ ربػػػفراب ػػػتتذرخػػػريراملػػػ عنروب ػػػ ر رما ػػػارًػػػ ىرامل را ػػػ روورقػػػ راملنيمػػػوراملػػػأر
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أ  د ترملت  فرورق ر مورمن ا روقبامتراب ػتتذرخػريراملػ عنربػ وفرهنيػ عورعػ ان.روقػ راه اػار
إىلرراملنيػن  رراب تتذرخريرامل عنر  ػ برب تقتهػيروأ ػا بيراملنيماػهللركبػ رمنػنوعراغبػ ارراإل ػامهلل ر

واػػتفرعوبعػػهللرأفرعبػػ أراؼبنيمػػ رمػػنرهت  تػػيردبنػػنوعر ػػ ارررقػػ مهلل رر-ريتهػػبرمنػػنوعر ػػ اررقػػ مهلل ر
ملنياػػيرعوتمػػهللرإىلره   ػػ رامليسػػتئوراإل ػػام  روصبػػ راامتمػػتروعوتمػػهللراغبػػ ارررإ ػػامهلل رر–رإ ػػامهلل ر
ػػراملػػ اخاهلل رراملقػػ مهلل ر  ر راػػورًػػ ىرامليسػػتئوراملق م  ػػأعضػػتربوػػ عرمػػنراملتو ػػ ارواملتيػػتً رع ػػممربت   

منػػػ ؾر ػػػ رملػػػ راػػػتفرم ػػػت ىراملت   ػػػ ربػػػفرًػػػ ىراملينقػػػتعرر روراعرمنػػػنوعر ضػػػتري رواإل ػػػام  ر
م ت ىراملت مل  رواملتو ػ ارإىلرأفرهػ عر ػنوؼرأخػنىره ػممردبػترًػ رأا ػن.رفنػورًػ ىراحملتوملػ ر
 ررغ راغبنصراملن ع رينيوراارمنراؼب   تفرهو اار رؾبتؿرؿب ودرسبتػلجرف ػيراعبمػ دراملي نع ػ

 اػػػ رم ػػػت ىرابمػػػ راه اقػػػترمػػػنررنىراملػػػأرينياػػػ راملتي ػػػريربتؼبنػػػنوعراغبضػػػتري ربػػػتعبم درابخػػػ
راؼبو ق راملنينب  رواملوتطقفربتملاع راملنينب  ردوفرم ت ىرامل م ح.رررررر

 ثاني ا إطار العمل المقترح للمستقبل:
 ا راؼبنيم رمنر مػنىرمػترعلعػ ر ػنر ا ػفر تًمػتروإذارأردهػترأفرهضػ  رإمل مػتراعبمػ دراملػأر

تترواعبمني ػػػتتر ر امػػػتعرا يتمت   ػػػوائػػػنراربػػػتدرامل ابػػػ راؼب ػػػامفر رأمنع ػػػتروصبني  ػػػبػػػ أتر رد
 روذبنبػػ ر راملنيتؼب  ػػ رؼبػػ ةريػػتوزتر نػػنر ػػو اتر راعبتمنيػػ راإل ػػام  راؼبتخسسػػ رواملت ػػتربراملعو  ػػ

راإل ػام  ر  رفػ مل رعنيػػ رأفرًػ اراػبػػطرأوراملت ػترراملي ػػنيرقػ رأمضػػ ر روا يتمت   ػػيتمنيػ راملنياػػـ 
أربنيػفر تًمػتر رذبػتربرـبتايػ روقوػ اترمتنيػ دةروأفرهق ػ  رأفنيتملػيرومو لاهػيروآ ػترىرمترعقنبرمػنر

مل ػهللرعبػفرمل ػورمػنر ػترا ار ره    ػيرأورر؛ رابم رهقتضهللره ًقترق ت ً تروم لاهًػتردق ًقػتر ػتد 
اهسا اربيرواهسورهب روأ   ىراوروقتم رأوربنيضيرأعنرقبمروا  روؼبػترومػتراملػ ير ػ ؼرعبتػ ر

ػور ا رقبت يرف  مػترقبػمرف ػيروأعػنرقسػنرأورأخيػارومػتراملػ يريب ػنربوػتؤىر اػ رذملػ روا ػ رًو
ر؟.منر ب ورملتاف يرومنرامل ير  تافتى

 رإهبػتدرذملػ راػبػطروا ي  ػرواجملم  ػ راامػترهتحػ ثر ػنرخػطر ػتفٍرروترمو راملت    اغبارأه ر
)م تهػػػػبرامل ػػػت روغبػػػ راآلفربػػػتملنغ رمػػػنراؼب   ػػػتترامل ا ػػػفروا وتػػػفروامليػػػنوعرامل مته ػػػ ر نػػػنةر

فروػػػتر ػػػفرهػػػ عرإىلراػبػػػطرامل ػػػت ر رقبػػػ رمػػػنريب ػػػنرأفره ػػػم م رخ ًػػػتر ته ًػػػتره ػػػ  راؼبنيمػػػ (رمل و ر
أمػترأبوػتعراجملم  ػ رر. رب ػبتبر  عػ ةورمل   فرخ ًتر تهً تر رً ىراؼب    روؽب ىراملقض  روهن  ر

وػفرعرمني  ررا  راملأربوتًترآبػتًؤ ر ػ ارأفػنادًراؼب    روبوت  رفق رآ نوار ارطنعقم رخترجراؼب   ر
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وبتومل ارأفرعبني وار نرابف ترروإفربني وار نراؼب    رفقا ورً راببوتعرأوراملبوتتراملػ عنرآموػ ار
ب ف تررأبتئم روارهق ارإىلرم ت ىرمنينف روإدراؾرأنب  رمػترفنياػ ىرومػتراػته ارع محػ فرإمل ػيرأورإىلر

قا افررف ف ررتلاـراإل امهلل ر ردوفرا ت وتعاتره انرعت م فربتمل اتعرواملق رةروا ملربق قيروم رأ  ر
وأضػػ ر رمقػػ متم رر.ً فروبماػػ ارذاتراؽبػػ راملػػ يرضباػػيرآبػػتؤرمػػوم رأبػػ وارا ػػتني اًدارأوررغبػػ رب

زعوبرطيريتبنروأضب رطيريتبنرورق  رطيريتبنرػب عرامل ق ق رهب رو منره ه قبهللروا مل رأبنزر
ػػػ را ػػػنراػػػ مل ػػػ را ػػػنروبنيػػػهلرهامػػػ هوتراؼبعتربػػػ رًو واملنيػػػ درر روآخػػػنوف،هامػػػ ةراملػػػ ات رةرمػػػ رًو

املقا ػػورمػػوم ر ػػارطنعقػػيربسػػني ب ربتملعػػ روعرهبػػ رمػػنري ػػوراآلبػػتعراملن تعػػ رواملت ي ػػيراملػػ يرهبنياػػير
وأمػػػػترهامػػػػ   رررر ػػػػتملتم روقضػػػػ تم روع ػػػػني ربتسػػػػم  روإخػػػػاصرمل  ػػػػ فرامتػػػػ اًدارؽبػػػػ ،عتبػػػػ  ر

عرمػػػنرًػػػ  رتًوػػػتؾرملي ًيػػػر ػػػتترفػػػارعو ػػػنرأف روم ػػػت  ًو رواملػػػ عنر ماػػػ ارمنيمػػػ ر رهاػػػ راؼب   ر
ترو مػنتر اػ م را ػتني اداترط  ره   ر بػ رملالبػناطر ري ػورعت اصػوروع ػتمنرنواربتملن تمل روهنيامً 

مػػػػ راعب ػػػػورابوؿر ر ػػػػارامل نعػػػػارؽبػػػػ ىراملن ػػػػتمل روامل صػػػػ ؿرإىلرمػػػػ عتترأفضػػػػورفبػػػػتروصػػػػورإمل ػػػػير
رآبتًؤ .

قػػ رأ ػػنىرامل ػػ ؽراإل ػػامهللرر-بيضػػوراب-اؼبنيمػػ رروأمػػتر قػػوراؼب ب  ػػتترفػػار ػػ رأف ر
فتؼبنيمػ رقػ رقػ ـرر،تتروم مليتترمل  ريم دىرويم دراملقتئمفر ا يرمتررأتراملو رملا تبرب را 

ترومنػػنو ًررتر را قتسػػتدراإل ػػامهلل ر رومنػػنو ًرتر راملنياقػػتترامل ومل  ػػمنػػنو ًررملا تػػتبراإل ػػامهلل ر
 ر رإ ػػػام  ر رهنب ع ػػػوبوػػػتعرهظنع ػػػر ر اػػػ راملػػػوي رويمػػػ دارمبتراػػػ ر رؿبػػػتو تراإلصػػػاحرامل بػػػ ي ر

 رودرا ػػتترقنآه  ػػر رودرا ػػتتروهقػػ راملػػ اثراإل ػػامهلل ر راملت  ػػ  رملاموم   ػػوؿبػػتو ترمممػػ ر
ترابػرياروارهقػ ردب ػت ىرفناًغػر-مػتاا ر– ػ تررو راؼبقتصػ راملنػن   ر  راملوب ع ػودرا تتر رامل و ر

مػػترع ػػنحرإىلرم ػػت عتترأفضػػوروملػػ عره ػػنرًػػ ىرامل تػػبروامل را ػػتترقػػ ر مػػنترمل ػػتفرامليقػػنر
ر رأو  روأا ن.ر راجملت تراإل ام  رراملي ني ر

نراؼبنيمػػ ر را ػػريرمػػنرفػػنوعرامل را ػػتتراملنيا ػػترقبػػوره ػػاميرإدارةراعبتمنيػػ روخاؽبػػترامػػترأ  ػػ
درا ػتتراؼبنيمػ رويمػ درريتملػيرملقػ ائ راؼبنايػ ر رروامل مل ور اػ رذملػ رهسػ ررا ػريرمػنر؛وبني ًت

ر . روامل را تتراإل ام  رابطنو تترواملن تئوراعبتمني  ر
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ترمل نعػػارإىلرامل را ػتتراؼبقتصػ ع رامػترعنيتػ راؼبنيمػ رأوؿرمػنر ػارا  رو ػ  ر اػ راهتنػػتًر
اًتمػػػػتـرمل ر  ػػػػيب روغػػػػريرأاتد  ػػػػيب رم   ػػػػتترأخػػػػنىرأاتدراؼبمتمػػػػفرهبػػػػترقبػػػػورأفرهونػػػػ رأع ػػػػوهبػػػػ  ر

ربتؼب ض ع.ر
ػػترفاقػػ راػػتفرب م ػػتفراؼبنيمػػ رودبػػترأهت ػػيرومػػ راػػورًػػ ىراعبمػػ دراؼببتراػػ رامل   ر بػػ رو ػػتئنرشبتًر

فرريػتؿراؼبنيمػ راب ت ػ  ررأضنيتؼرمترربقارأورأا ػنرملػ رأف ررابرمليرمنرإم تهتترأفروبقار ا  
اهنػػػعتؿرمػػػنرر فاػػػ رر-عرعنػػػعا ارب  ػػػريرفبػػػتر ػػػعا اربػػػيرومل ػػػنر ره نعػػػبر اػػػ رأ ػػػ رإفر ػػػتعراب

اهنػػػعوربت  ػػػ متراترؼبػػػترأم ػػػنرهيػػػنغرًػػػ ىراجملم  ػػػ رهينغػػػترهتمػػػترؽبػػػ اراملوػػػ عرمػػػنراب مػػػتؿرو ر
ؼبنيمػػ روأويػػيرهنػػتطيروفنو ػػيرومل ػػنرمػػ راػػورذملػػ ر رؼب   ػػ راأم ومػػترهاب ػػ را  ت تيػػتتراؼبتدع ػػ

رعق ؿراؼبتويب:
راوقصراملقتدرعنر ا راملتمتـ***رررر ر   براملوتسر  بتروعرأر ر

فتؼبنيمػػ روريتملػػيرومػػترخػػ ؽب رابرإعػػتىرمػػنرهنيػػ راػػته ارومػػترعلاملػػ فرأا ػػنرقػػ رةر اػػ رإ  ػػتعر
ر. ػ فرقسػنهتربػيرأورفنطوػت نراعب ػورامل ػت رمػنرهػا رمػترقػ رهوه  ؿرابرأفريب رر.أا نرفبترأ   ا
 رقػػ رأيمػػ ترهي ػػهللربتملبحػػثر ػػنرأقػػنبرم   ػػ ر رامل  عػػتتراؼبتحػػ ةرفبت اػػ ر روملػػ مل رفػػ ه ر

ابًػػ اؼرواؼبقتصػػ ربضػػنيمتربػػفرأعػػ يرإخػػ ا روأخػػ اعروأبوػػتئهللروبوػػتعرمػػنراملػػ عنر  تنػػنف فر
  ػػػ ري ره ػػػترًػػػهللراؼب ر خب مػػػ رًػػػ ىراؼب   ػػػ ربنيػػػ هترواملنيمػػػورف مػػػترفػػػتخ ترم   ػػػ رهقػػػ ر راتمل

. راؼبنينوف ردب    رانع نوـل
 مؤّسسة كرييشنرم:

 Kryishnzmققػػي.رًػػ ىراؼب    ػػ رًػػهللرم    ػػ رًوػػتؾرذبنبػػ رقبحػػ رف مػػترعركبر

foundationتر ر ته رعتگر ػتراؼب   ػ ر،ر مقًن زر تروقض  رف مػتر ػ ةر ػت تت.را تً 
،راملوسػػناه   راملػػأراتهػػ ره ػػتم ؼرمػػنرموظػػ ررهسػػنا  رمػػترا ػػتم فوتىركبػػنرمػػنرموظػػ  ررإ ػػامهلل 

ػػترا ملػػنئ  ر رضػػت   رمػػنروملوقػػو:ر"هسػػناه   راؼبنينفػػ "ربػػ  ًرمػػنر"إ ػػام   راؼبنينفػػ "رعنيمػػور رمناًل
اػػورمػػوم ر رزبس ػػصرررأ ػػتتًذاربت  ًػػترمػػنرضباػػ راملػػ ات راة ر ػػ ا رطب ػػفرضػػ ا هللر ػػته رعػػتگ

رأورأا ػنرف ػيرأ ػتتذ رواملاً ه  ػ رإ رورحب ثر رع ي رفنعرمنرفنوعراؼبنينف را يتمت   ػ رواإله ػته  ر
ر-اا ػػي–ـبتس ػػصرمتيػػنغرايػػ ر رامل تتبػػ رواملتنياػػ  رواملتق ػػ  روإ ػػ ادراملػػ وراتراملت رعب  ػػ رهنا ػػًل ر

 اػػ رردرا  تبػػتررملألف ػػتررامل عو  ػػ راؼبتنيا قػػ ربػػتػباا،رود ػػهلراػػورمػػتربػػ ر اػػ رهظنع ػػ رداروفرمػػنر
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 ػػ ح   رختص ػػ رمػػنراؼبوظػػ رربػػنامجروأف ػػتر.روهنيػػترضراػػورمػػترعتنيػػترضرواملي ػػنرواملقػػ  رامل عو  ػػ راؼب
امل ت  مل  هلل.رعنتمورم تبرصعريرمل ػورمػنرأوملئػ راب ػته ةر اػ ررف ػفرأورأا ػنرمػنرامل تػبر
ػػي.رملػػ عم رمتحػػ رصػػعريريب  ػػورقضػػ   راػباػػارومنا ػػوره ػػ رراػباػػارابوؿرواغب ػػتةر اػػ ر املػػأر م 

ر. رامل عو   امترًهللر رامل تتبراؼبق  س.رع عًن رريور ً عرم نر رعنه يراؼباب–ابرضر
اتماػػػػ ر راا  ت ػػػػػتر(ر ػػػػػت ر نػػػػنريتمنيػػػػػ رر16هػػػػػنهبطرهبػػػػ ر رامليػػػػػ ةراملػػػػأرزر ػػػػػ رف مػػػػتر)اتهػػػػ ر

 رامل قػػػ رهي ػػػيراملػػػ امجراملػػػأرعوت   ػػػت.روصب ػػػ روأف ػػػتًر رره بػػػارمق  ػػػت  وأق ػػػتممت،اامتر
هني ػػػ م رما ظت ػػػتر ػػػ ؿرذملػػػ رمػػػنرخػػػاؿرردودرأفنيػػػتؿرامل ػػػابروأومل ػػػتعرأمػػػ ًر رومػػػترعظمػػػنر

ػتروعق مػ اربتنيػ عامتروفقػترملامػ ؼرواملعتعػ راحملػ دعن.رامػترر ا م رمنرأ  تررملتاػ راملػ امجرملرياينيً 
رأمليتفرو اشبتئ رم ر  ر ته ع  .ر((ـ1992)ردبتراته ر و ر)راته رهنهبطرهب ر رها راملي ة

اؼبن رةرواملوستئمراؼب ؾب رملأل نراملأرهنغبر رفبتر  رمترع م  هيربػػرأعضترعق م فراته ارور
schooling"رHomeػػ رأ ػػػ ادرابػػريةرأذاػػػنرأف ر مػػوم ر ػػػ ا ر ا ػػفرأملػػػ رأ ػػػنةر رر"رًو
و ػػػ ًت.روؽبػػػ رهنػػػتطرخػػػترجرامل  عػػػتتراؼبتحػػػ ةر رهنا ػػػترواه وه  ػػػ تروغرينبػػػت.ر–و عػػػ رإمل وػػػ ير

ف ب وارهند ًدا،رو  و ربلعترهوتر رر-آه اؾ– نض ر ا م ر ق راهيتؽرملاتنيتوفروهبتدؿراػب اتر
ابرقػػػتـراملػػػأرذان ػػػترقػػػ ره ػػػ فرهضػػػت ي ر رامل قػػػ رر ر وػػػ يرأف رري و ػػػترفاػػػ رعينياػػػ ا.ر ر ػػػڤ

هاػػػ راملسػػػ ع راتهػػػ رًػػػهللراملسػػػ ع راؼب اػػػ رملتحق ػػػارمػػػتراو ػػػتررأف رر- اػػػ رعقػػػف–اغبتضػػػن.رمل و ػػػ ر
اخت ػتررأفضػػورمل را ػ روروػػتربػ ملوترمػتراػتفرعوبعػهللرأفرعبػػ ؿرمػنريمػ دره ػتم فيرموػ راملب اعػ رملػ رأه ر

وػتروذبتوزهػتردوائػنراملت  ػ  رمثرامل را ػ رإىلردائػنةرامل را ػ رأًػ افوتروغتعتهرامل بورملتحق ااؼبوتًجرور
،روعرهت ػػيرمبت ػػنةركبػ راؼبنيػػنوؼراؼبػػ مل ؼر"مناػػلرحبػ ث".رختص ػػ ربنيػػ رأفره    ػػ رمثراملت  ػ  
وعرهنيػػػ راغبتيػػػتتراؼبتمل  ػػػ رسب  ػػػور تئًقػػػت.رفمػػػورفتهػػػ راملينصػػػ ؟رأ ػػػت   رأفرروقي ػػػ رمتمل  ػػػ رم    ػػػ 

املسػػػػتدق ،رواملنيليبػػػػ راؼبخاسػػػػ ر اػػػػ رهسػػػػي  رمػػػػترًػػػػ رقػػػػتئ رأقػػػػ ؿ:رعرهيػػػػ رإذارويػػػػ تراإلرادةر
واملتخا صرمنر تئنراب بتع،روا هسناؼرف متربق رمػنراملنيمػنراملػ يرًػ رأ ػبيربتمل قػ راملضػتئ ر

تر مترابي تؿرامل تملني ر و راملنعتض  فرملبوتعرم     ررا خ راملبوتعرهن ر وهوم مت،روهو اارهبتروه  ًر
ر رطيرومتزفرًت  روأم تؽب .بق تدةركب ر منرات   روق بر ته روأضب
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هظنهػػػػػترإمل ػػػػػيربتؼبقػػػػػتع  راملنيتدع ػػػػػ رامل ػػػػػتئ ةررإذا(رI.I.U.Mاؼبمػػػػػ :رأفرمنػػػػػنوعريتمنيػػػػػ ر)
ه ت   رأفرهق ؿ:رإه ير قارق  ًترمنراملو تحرمقب  ًر  برها راؼبقتع  .رو ػفرهوظػنرإمل ػير

ردبقتع  رأً افوتروطم  تهوترف ف راعب ابرىبتا را ريًا.
ه ػػػػت  رأفرراػػػػ ا  ضػػػػتمتربنيػػػػهلراملنيقبػػػػتترفرI.I.U.M ررؿاآلمػػػػترو ػػػػفرأدراػػػػ رأف ر

ه  فرـب ارأورـبت ارأاتديب ترابريارمتو  ترإل ام  راؼبنينف رامتراوترهني اروه مورفق ر وو رأفر
ه    رم    رصعريةرهقتسنر اػ رامل را ػتتراملنيا ػترفقػطريب ػنرأفرهبنيامػترأقػ رر اػ رربق ػار

رر.رG.S.I.S.Sأً افوتردخاوتر رذبنب ر
.I.S.SG.S: 
 ريا ػ ر قػ تر رمتمل لعػتر رر-أموتعراؼبنيمػ –أق حر ا رؾبا رابموتعررأفملق رقن رتر

راإل ػػام   روا يتمت   ػػ "را"يتمنيػػ رر ف ػػنةره  ػػ ر- اػػ رمػػترأذاػػن–ـ(ر1993خنعػػ ر) ملنياػػـ 
مػػنر.رفقػػ رصػػتررملػػ عوترمػتريب ػػنرأفرهق مػػيرI.I.U.Mه ػ فرقوػػتةردا مػػ رملا را ػػتتراملنيا ػتر ر

 ربنهػػػػػػتمجرامػػػػػػ ا،روآفرابوافرإل  ػػػػػػتعرمنػػػػػػنوعراملنػػػػػػم  رفػػػػػػتروقهلل،رويب ػػػػػػنر راؼبػػػػػػ ادراؼب  ػػػػػػام
ومل ػػنرذبػػنيراملنعػػتحردبػػتر رهنػػتمهللرامل ػػينرملام   ػػتفرأفرهتنيتوهػػتروهػػ   راػػورموممػػترابخػػنى.ر

وإذارهبػػ اراؼبنػػنوعرعتني ػػنروع ػػتدرعوتمػػهللرمل بػػ أرمنػػنوعراجملم  ػػ راعب عػػ ريتمنيػػ راملنػػنؽر رملبوػػتفر
ػػوره ػػ فري تمنيػػ راملنػػنؽراملبػػ رةراملػػأر ػػ ؼرهباػػ رراؼبنػػنوعراغبضػػتريرفمػػور ػػتتحقاراآلمػػتؿرًو
أفروبقارذملػ رإهػيرظب ػ رؾب ػبروامل ػاـرر-هبترؾروهنيتىل–املنيمنا راملقنآ راؼب ا ب؟!رأري رابر

رر.(11)وآخنرد  اهترأفراغبم ربرربراملنيتؼبفر ا   رورضب رابروبناتهي.
  

                                                 
(11)

راهظنراؼبا اراؼبنفق ربتؼبا ر 


