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 َعطف١ طُٛسات خطجيٞ

 الشيخ عتد اللى شاهأ.د. 
 من أ كرب اخلرباء نلحمك الإسالىم

 

اضتبط عبس اهلل ؾاٙ مبذًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ ملٓطك١ غَٛطط٠ 

. نإ ٖصا 7693ايؿُاي١ٝ ّٜٛ عٛزت٘ َٔ داَع١ األظٖط ايؿطٜف بايكاٖط٠ غ١ٓ 

 اجملًؼ فاٍ ايؿٛض٣ يًعًُا٤ ٚايععُا٤ ٚاملفهطٜٔ املػًُني.

طط٠ ايؿُاي١ٝ ف٢ األظٖط، عبس اهلل ؾاٙ ٖٛ أٍٚ طايب داَع٢ َٔ غَٛ

ني بايكاٖط٠ مجٗٛض١ٜ َكط ٝالؼاز ايطًب١ اإلْسْٚٝػ بًؼ اىل َٓكب ايط٥اغ١

. مبتابعت٘ املتٛاق١ً ف٢ زضاغ١ ايعطب١ٝ. ٚايتشل به١ًٝ ايؿطٜع١ ؾعب١ عا١َ

ّْٛ٘ نأنجط ايٓاؽ إتكاْا بايؿطٜع١ ا يؿطٜع١ باؾاَع١ ٚف٢ َكط عا١َ، ته

 ممتاظ١ٝ ف٢ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. يٝؼ فكط خبريا ف٢ اؿهِ، بٌ ٖٛ َاإلغال

 ف٢ املُاضغ١ ايتٓع١ُٝٝ ٚاالدتُاع١ٝ.

إلاظات عبس اهلل ؾاٙ باملٓاقب اؿه١َٝٛ َؿاض٠ بايبٓإ. نإ عُٝسا 

 اغال١َٝ اؿه١َٝٛ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ْٚا٥بيه١ًٝ ايؿطٜع١ باؾاَع١ اإل

ًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ جمل اط٥ٝؼ اؾاَع١ ٚعهٛا جملًؼ ايؿعب ٚض٥ٝػي

 اىل اآلٕ. 0272ملٓطك١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ َٔ غ١ٓ 

بػَٛطط٠  َٔ أنرب اـربا٤ يًشهِ اإلغال٢َٜهٕٛ عبس اهلل ؾاٙ 

ْٚػتطٝع إٔ ْتابع ٖصٙ فت٣ٛ.  7222ايؿُاي١ٝ ف٢ غٓ٘ املبّهط. ٚقس أقسض 

ايفتا٣ٚ ف٢ فُٛع١ فتا٣ٚ فًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ ملٓطك١ غَٛطط٠ 

 ايؿُاي١ٝ.
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 األظٖط ايؿطٜف َٔ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ

أقبر َكّط َهتب عبس اهلل ؾاٙ نأنجط َهإ ايعٌُ ضاس١ َٓص إقا١َ 

اجملًؼ بػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. ٚقس قاّ عبس اهلل ؾاٙ بايعسٜس َٔ اـسَات 

رتب١ٝ ايسضاغ١ اـكٛق١ٝ يٚ "سالٍ َاضت"اؾسٜس٠، َٓٗا: إقا١َ َتادط 

َؤغػ١ احملاَا٠ اإلْسْٚٝػ١ٝ ٚاالضتباط ايٛثٝل عه١َٛ نٛازض ايعًُا٤ ٚ

ايبًسات بػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ، بٌ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ َٚهاتب فطٚع اجملًؼ ف٢ 

غَٛطط٠ َٔ ؾطق٢ آغٝا ايكطٜب١ دٓٛب اغتٛثل االضتباط بايبًسإ ف٢ 

ؿعب، عكس اجملًؼ دٛي١ زع١ٜٛ ايؿُاي١ٝ. ٚنايتعبري عٔ ؾهط اجملًؼ يً

 ضَها١ْٝ غ١ٜٛٓ ع٢ً َػت٣ٛ احملافع١.

تهُٔ ق٠ٛ ؾدك١ٝ عبس اهلل ؾاٙ عب٘ ف٢ ق١ً ايطسِ. غّط قش١ بسْ٘ 

ٖٛ تٛاقً٘ ف٢ ق١ً ايطسِ. قاٍ ايٓب٢ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: َٔ أضاز إٔ ٜبػط 

ا ي٘ ف٢ ضظق٘ ٚإٔ ٜٓػأ ي٘ ف٢ أثطٙ فًٝكٌ ضمح٘. فٗٛ َٔ أنجط ايٓاؽ غطٚض

ٜٚعٗط ٖصا ٚانشا بكٝاّ اجملًؼ ايعٜاضات اىل ايبًسات تك١ٜٛ األخ٠ٛ. ف٢ 

، بٌ ايعٜاضات اىل خاضز ايبالز بػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ٚاىل احملافعات بإْسْٚٝػٝا

نأدٓس٠ ضٚت١ٝٓٝ يًُذًؼ. ف٢ غهٕٛ مخؼ غٓٛات أخري٠، ظاض فًؼ 

يػالّ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ ملٓطك١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اىل بطْٚا٣ زاض ا

 ٚغٝٓذافٛض٠ َٚايٝعٜا ٚتاٜالْس ٚضٚغٝا ٚأغرتايٝا ٚأٚضٚبا.

باغتٝال٤ عًِ ايفك٘ ايعُٝل أّنس عبس اهلل ؾاٙ إٔ قّٛ ٢َٜٛ االثٓني 

إٖسا٤ باق١ ٚاـُٝؼ غ١ٓ، ٚأٜها قال٠ اؾُاع١ باملػذس يًطداٍ غ١ٓ. 

٤ َٔ ايتبصٜط ٚال ٜٛقٝ٘ اإلغالّ. ٜٓبػ٢ يطداٍ فًؼ ايعًُاايعٖٛض يًت١٦ٓٗ 

َطسبا َٔ ايتكايٝس اإلق١ًُٝٝ أْاؾٝس  تال٠ٚٚ تٝبْٛر تاٚاضعاز٠ تكًٓؼ قًٓػ٠ٛ. 
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املاي١ٜٛٝ ايت٢ ال تعرتض باإلغالّ. ٚأّنس عبس اهلل ؾاٙ أٜها بعسّ قش١ إغالّ 

 ْٛغاْتاضا. اإلغالّ ٚاسس، ال قبٌٝ يالْكػاّ.

ّٕ ايعًُا٤  ،بٛغط١ٝ األظٖط ايت٢ متّػو بٗا ايعًّٛ ش٣ٚ ٜط٣ عبس اهلل ؾاٙ أ

ّٕ إْسْٚٝػٝا ؼتاز اىل ض٥ٝؼ ش٣  خري بهجري ممٔ ال عًِ ايسٜٔ ي٘. ف٢ ْعطٙ أ

عًِ ايسٜٔ. املؤَٔ بعًِ زٜٓ٘ ٜكف ع٢ً قفات ايكسم ٚاألَا١ْ ٚايفطا١ْ 

ّٕ ايتفّك َٔ ايتشّهِ ٓ٘ باإلغالّ ميّه ايكشٝح ٘ٚايتبًٝؼ. ٜت٢ُٓ عبس اهلل ؾاٙ أ

١ُّ تًو ايكفات ٢ٖ ايكس م. ٚايط٥ٝؼ ايكازم ممٔ ٜتُٓاٙ ايهبري يًسٜٔ. ٚق

 ايسٜٔ ٚايسْٝا.

َٔ ؾعاض لاح عبس اهلل ؾاٙ نط٥ٝؼ َٓع١ُ عامل١ٝ ـطجي٢ األظٖط 

َهتب غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ٖٛ ال تؿعط بعع١ُ ْفػو، فعًٝو باملكاسب١. ٚظاز 

ٌٌ قاسٍب ف٢ قٛي٘: أيُف ٌّ قًٝ ٚاسس نجري. فعًٝٓا عكس ايعالق١ اؾٝس٠ مبٔ  ٚعس

 كايفا يسٜٓٓا.َػابكا بٌ نإ، عسٚا أٚ 

 

 

  



| 39 

  
 األظٖط ايؿطٜف َٔ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ

 أ. د. على يعقوب ماتوهداهج
 لجامعاتند د  اجمل

 

( َٔ ايؿدك١ٝ ايرتب١ٜٛ ايهاضٜع١َٝ 7673أ. ز. ع٢ً ٜعكٛب َاتْٛساْر )

َٔ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. أقبح ض٥ٝػا يًذاَعتني ايهبريتني ُٖا داَع١ 

األ١ًٖٝ يًفرتتني. غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ ٚداَع١ َٝسإ آضٜا 

ّٛ ضات يبعس ْعطٙ ف٢ قطا٠٤ زْٝا اؾاَعات ٚػسٜسات٘ ايهطٚض١ٜ َٚتابعت٘ يتط

 ست٢ ًٜكب مبذسز اؾاَعات. ػت٣ٛ ايٛط٢ٓ ٚايسٚىلاملاؾاَعات ع٢ً 

١ّْٚقك١ سٝات٘ ايطا٥ع١  ف٢ نجري َٔ ايهتب، َٓٗا ف٢ نتات غريت٘  َس

اْطباعا باؿٝا٠: انتؿافات أ. ز. اؿاز ع٢ً ٜعكٛب َاتْٛساْر،  32ايصات١ٝ 

 ٚنتاب أ. ز. اؿاز ع٢ً ٜعكٛب َاتْٛساْر ايساع١ٝ ٚاألنازمي٢.

أسّب ف٢ اإلساط١ ٚاالطالع ع٢ً زٍٚ  طٛاٍ زضاغت٘ باألظٖط ايؿطٜف

أغرتايٝا. نإ قانطا ف٢ َايٝعٜا، آغٝا ٚأٚضٚبا ٚايعامل، خاق١ ف٢ 

ٚانتػب ايهجري َٔ اـربات ف٢ زٍٚ ايؿطم األٚغط. ٚقس ْٗر املٓاٖر 

. ٚيٝؼ بػطٜب إٔ ٜكبح ض٥ٝػا ايعطب١ٝ ٚايػطب١ٝ ف٢ إقالسات اؾاَعات

  يًذاَعات ف٢ فرت٠ أطٍٛ َٔ غريٙ.

باألظٖط، تعًِّ مبعٗس ايعسال١ْٝ يػطؽ ضٚح االعتُاز ع٢ً  زضاغت٘قبٌ 

ٓفؼ. َٚاضؽ ٖٛا١ٜ ايتعًِٝ باملسضغ١ اإلعساز١ٜ ثِ املسضغ١ يرتب١ٝ املسضغني اي

ًُشُس١ٜ. ٚيطفع َػت٣ٛ ايتعًِٝ، أقّط مبٛاق١ً ايسضاغ١ باألظٖط يايتابع١ 

 ايؿطٜف بايكاٖط٠.
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بعس ايعٛز٠ َٔ األظٖط، ٚاقٌ ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ اإلغال١َٝ 

ُس١ٜ َهتب غَٛطط٠ اؿه١َٝٛ ظانطتا. مبٓكب٘ نط٥ٝؼ َٓع١ُ ق

َٔ ؾعاضات٘ ف٢  ايؿُاي١ٝ ٜػًٗ٘ ف٢ ايسضاغ١ ٚعكس ايتعإٚ بني اؾاَعات.

ط اهلل ي٘ بإٔ ٜكٌ اىل ض٥اغ١ اؾاَع١ ٢ٖ تٝػري نٌ ايعػري. بٗصا ايؿعاض ّٜػ

 ق١ُ ايٛظا٥ف باؾاَعات.

َٛاد١ٗ االختالفات تهّٝف٘ ف٢  عٓستعٗط عالَات ايٝػط يسٜ٘ ٚانش١ 

ّٕ املعتعي١ ٚايؿٝع١ ٚايػًف١ٝ َٔ ايتٝاضات ا٢ْ اجملتُعايفطٚع١ٝ بني ظٗط . عٓسٙ أ

. ٚاختالفاتٗا ايفهط١ٜ املتهاز٠ بايػ١ٝٓ، يهٓٗا دع٤ ال ٜتذعأ باإلغالّ

ٚق١ُ ٖصٙ ايطؤ١ٜ تكٌ اىل إٔ  بايػ١ٝٓ ال ٜٓبػ٢ إخطادٗا َٔ َٓطك١ اإلغالّ.

اعتباض نافط َػًُا خري َٔ تهفري َػًِ. ٖٚٛ ٜطٜس إٔ ال ْهفط َٔ خيايفٓا 

 بايػٗٛي١.

َٔ ايٓب٢ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ باالختٝاض  َبًِايسٜٔ ٜػط. ٚعٓسَا ُط

ٚطٍٛ سٝات٘، ٜػع٢ ع٢ً ٜعكٛب َاتْٛساْر بني ايٝػط ٚايعػط، فاختاض ايٝػط. 

ب١ ٚتٝػري أَٛض ايٓاؽ، ست٢ ّٜػط اهلل ي٘ ف٢ ايٛقٍٛ اىل بتٛغٝع املكاس

    متٓٝات٘.

 

  



| 37 
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 الدكتور محمد سفيان
 اذلاس مرفع ادليع

 

يطفع اؾُٝع َٓص قباٙ. فهإ ايسنتٛض قُس غفٝإ  ظٗط محاؽ

. عٓسَا اضتفع غعط ٖٚصا مثط٠ َٔ تطب١ٝ ٚايسٙ غطٜع اـاطط ٚخفٝف ايعٌ.

يتٛظٜع األمساى يًذريإ ست٢ ْفست. ٜكٍٛ  األمساى ف٢ ايػٛم، قاّ ٚايسٙ

ّٕ ظاٖط٠ فك٘ اؿُاؽ يطفع ؾإٔ اؾُٝع نا٥ع١ ف٢ َٜٛٓا ٖصا َٔ  غفٝإ إ

 األ١َ اإلغال١َٝ.

 قبٌ َػازض٠ ايكاٖط٠ ٜكٍٛ ألقشاب٘ بهطٚض٠ اؿُاؽ يطفع اؾُٝع. ألٕ

اآلخطٜٔ ٚأزعٝتِٗ. يصا يٝؼ َٔ عًُٓا اـايل، بٌ فٝ٘ َػا١ُٖ لاسٓا 

ٜٓبػ٢ يٓا إٔ ْٝػِّط أَٛض اآلخطٜٔ، نُا عًُٓا ايؿٝٛر ٚايسناتط٠ باألظٖط ف٢ 

 سب ايطالب ٚتطبٝتِٗ. 

بعس ايعٛز٠ َٔ ايسضاغ١ بايكاٖط٠ ٚاهلٓس، بسأ أعُاي٘ َٔ ايكفط. بٗصا 

ايؿإٔ، ععّ غفٝإ بإعساز َطانع اـسَات ٚاألعُاٍ ـطجي٢ األظٖط 

   طإٓ ٚاملساضؽ األخط٣.نُعٗس ؼفٝغ ايك

يًٛقٍٛ اىل متٓٝات٘ ايهبري٠، َاضؽ ٚظا٥ف ؾت٢. نإ تادطا َٚسضغا 

ع غفٝإ عًٝٗا ٢ٖ ْا٥ب ايعُٝس ٚزاع١ٝ ٚقانطا. َٔ املٓاقب امل١ُٗ ايت٢ تطّب

األٍٚ ف٢ ن١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ باؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ غَٛطط٠ 

ٚايط٥ٝؼ اي٢َٛٝ طط٠ ايؿُاي١ٝ ٚايط٥ٝؼ ايعاّ الؼاز ايسعا٠ غَٛ ايؿُاي١ٝ
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جملًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ َهتب غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ٚض٥ٝؼ داَع١ اؾُع١ٝ 

 احملُٛز١ٜ َٚؤغؼ قط١ٜ ايكطإٓ.

ف٢ أٟ َٓكب نإ، ٜطٜس غفٝإ تػٝري األٚناع اىل األسػٔ. عٓس 

س تػٝري ٚنعٗا َٔ األ١ًٖٝ ض٥اغ١ داَع١ اؾُع١ٝ احملُٛز١ٜ األ١ًٖٝ، ٖٚٛ ٜؤّٜ

اؿه١َٝٛ. ٖٚصا يٝؼ ألدٌ ْفٛش اؾاَع١ ٖٚٝبتٗا فشػب، بٌ يبعس ضؤٜت٘ اىل 

اإلَهاْات املاز١ٜ ٚاملٛاضز املػتكب١ًٝ يًذاَع١ َٔ سٝح تٛافط ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚ

 ايبؿط١ٜ.

محاؽ غفٝإ يطفع اؾُٝع ٜعٗط أٜها ف٢ املػت٣ٛ ايسٚىل. ٚف٢ أ١ٜ 

ب١ يتكٜٛت سكٛم َعاٖط٠ يتشطٜط فًػطني َٔ استالٍ إغطا٥ٌٝ، قاّ غط

ايؿعب ايفًػط٢ٓ ٚمجع ايتربعات هلِ. ٚقس تعإٚ َع َٓع١ُ االغتذاب١ 

مبًه١ يػتٝ٘  يألعُاٍ اإلْػا١ْٝ يؿعب ايػٛزإ ٚضٖٚٝٓػٝا ٚغٛضٜا.ايػطٜع١ 

ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ نإ زاع١ٝ زٚيٝا مبايٝعٜا ٚغٓذافٛض٠ ٚبطْٚا٣ ٚأغرتايٝا 

 َٚكط ٚاهلٓس.

٠ٛ َٚػ٦ٛيٝٗا، أقّط غفٝإ مبٓح أدط٠ ٚيطفع َػت٣ٛ َؤغػات ايسع

ايٓكٌ ايهاف١ٝ يًسعا٠ َٚع٢ًُ ايكطإٓ ٚاؾا٥ع٠ ايتكسٜط١ٜ املاي١ٝ ايهبري٠ 

يًفا٥عٜٔ ف٢ َػابك١ تال٠ٚ ايكطإٓ نايفا٥عٜٔ ف٢ األيعاب ايطٜان١ٝ. ف٢ ضأٜ٘ 

إٔ املبسأ األٍٚ َٔ ايباْؿاغٝال ٖٚٛ االعتكاز بإي٘ ٚاسس البس إٔ ٜرتدِ ٚاقعٝا 

ّٟعِ بس ، ألْٗا دع٤ ال ٜتذعأ َٔ َؤغػات نبري يًُعاٖس اإلغال١َٝ َاز

 اىل ايجا١ْٜٛ. ١ٜٛ بإْسْٚٝػٝا ناملسضغ١ االبتسا١ٝ٥تطب
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ّٜٛ ٚفات٘، ٜك٢ً عًٝ٘ غبع َطات يهٝل َػاس١ املػذس ٚنجط٠ 

َٔ سٛي٘، ٜطفع٘ َٔ سٛي٘ ضفع ؾإٔ املكًني. ٚقس د٢ٓ مثط٠ ظضاعت٘. عٓسَا 

  عٓس قال٠ اؾٓاظ٠ ٚايسعا٤ ـريات٘. سبا ي٘. ٜٚعٗط شيو املؿٗس
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 الدكتور زين العارفين زكريااألستاذ 
حياءات امقرأ ن  ادلعوة بإ

 

ػ١ ايككل ٝايكطإٓ ٜػط ٜٚجري ايؿطف. نهتاب اهلسا١ٜ ع٢ً ق

ع٢ً ْعٚي٘. ٚإشا اٖتس٣  ايؿهطٜٓبػ٢  نتابا مساٜٚا ايكطإٓ دعٌٚايفطقإ، 

ايٓاؽ بكطا٠٤ نتاب ايتفػري اإلحيا٢٥، ٖٚصا يٝؼ بػبب ععُت٘، ٚإمنا 

عُس اهلل اهلاز٣ ٚتٛفٝك٘. ٖهصا قاٍ ايسنتٛض ظٜٔ ايعاضفني نٌ افتتاح 

 ب ايتفػري اإلحيا٢٥. تسضٜب َسّض

. ابتسا٤ ( ناتب ايتفػري اإلحيا7696٢٥ايسنتٛض ظٜٔ ايعاضفني ) األغتاش

َٔ ض٥اغ١ فطق١ ايرتمج١ يهتب ايتفػري ايؿعطا٣ٚ ٚايتفػري املٛنٛع٢ 

قك١ يألطفاٍ. ٖٚٛ َٔ َؤغؼ اؼاز طًب١ َٝسإ غَٛطط٠  777يًػعاىل ٚ

ايؿُاي١ٝ مبكط ٚض٥ٝؼ ايتسٜٚٔ ٚايرتمج١ بػفري األظٖط نُٓع١ُ عامل١ٝ 

١ يهٌ يربْاَر آٜـطجي٢ األظٖط َهتب غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ َٚبازض ايفهط٠ 

 سًك١(. 7722اىل اآلٕ ) 0229ّٜٛ ظُٗٛض١ٜ إْسْٚٝػٝا يإلشاع١ َٓص غ١ٓ 

ٜطنع ظٜٔ ايعاضفني احملانط باؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ غَٛطط٠ 

ايؿُاي١ٝ ع٢ً ايسع٠ٛ بايكطإٓ بعس َالسع١ ايٓاؽ املا٥ًني اىل فِٗ ايكطإٓ َٔ 

٠، أنف اىل ظاٖط٠ آ١ٜ ايسعٛ 7322آ١ٜ تكطٜبا ٚإُٖاٍ  722ْاس١ٝ اؿهِ ف٢ 

ف٢ اؿطن١ ايسع١ٜٛ يعسّ َٛاز قكٛض خطجي٢ ن١ًٝ ايسع٠ٛ باؾاَع١ 

ايسع٠ٛ. يػٗٛي١ فِٗ ايٓاؽ يًسع٠ٛ بهتاب ايكطإٓ اإلحيا٢٥ ٜهع ظٜٔ ايعاضفني 

 عٓٛإ فطع٢. 9222عٓٛإ ض٥ٝػ٢ ٚ 7222فٝ٘ 
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١ ٚاإلْػا١ْٝ ٜطنع نتاب ايتفػري اإلحيا٢٥ َباسج٘ ع٢ً األيٖٛٝ

يٛغط١ٝ، ألٕ ايكطإٓ َكسض غ٢ٓ عٓٗا. ٚيتٓفٝص ضؤٜت٘ طبع ٚاألخالم ٚا

ْػد١ ٚتٛظٜع٘ اىل  02222ايسنتٛض ظٜٔ ايعاضفني نتاب ايتفػري اإلحيا٢٥ 

. ٚأيك٢ أتؿٝ٘ ٚضٜاٚ ٚداٚا َٚايٝعٜا ٚبطْٚا٣ زاض ايػالّ ٚمجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ

 قانطات٘ ايطٚت١ٝٓٝ عٔ ٖصا ايتفػري مبؤغػ١ اإلخٛإ َٚػذس املٗادطٜٔ

ٚايهازض ايط٥ٝػ٢ هلصٙ ب٢َٛ أغط٣ ٚاملػادس ٚاملهاتب مبس١ٜٓ َٝسإ. 

اؿطن١ ٖٛ طًب١ اؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. أنجط 

طايب ٜٓايٕٛ ايتسضٜب غٜٓٛا يهٝف١ٝ تٓفٝص ايسع٠ٛ بهتاب ايتفػري  722َٔ 

 اإلحيا٢٥ يًكطإٓ.

ٜٚرتدِ  ٔ ايعاضفنيظاْب نتاب ايتفػري اإلحيا٢٥، ٜؤيف ايسنتٛض ظٜ

نتب ايػري ايصات١ٝ حملافغ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ  َٓٗابا، انت 72أنجط َٔ 

مبٝسإ ايػٝس مشؼ ايعاضفني ٚايط٥ٝؼ ايعاّ جملًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ 

األغتاش ايسنتٛض قُس ست٢ ٚايط٥ٝؼ ايعاّ جملًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ 

هلل ؾاٙ ٚض٥ٝؼ داَع١ حملافع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ األغتاش ايسنتٛض عبس ا

َٝسإ آضٜا األغتاش ايسنتٛض ع٢ً ٜعكٛب َاتْٛساْر ٚض٥ٝؼ ايٛناي١ ايب١ٝ٦ٝ 

 حملافع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ.

 َٔ ممٝعات ظٜٔ ايعاضفني أْ٘ ال خياف بإبسا٤ اآلضا٤ املتعًك١ بفِٗ ايكطإٓ

َجري٠ يًذسٍ، نذٛاظ فِٗ ايكطإٓ بايرتمج١ ٚدٛاظ تال٠ٚ ايكطإٓ  َُٗا ناْت

َّؼ املكشف ٚتالٚت٘ يًشا٥ض ٚاؾٓب ٌْٚٝ ثٛاب تال٠ٚ ايٛن٤ٛ ٚدٛاظ  بسٕٚ
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خري َٔ أيف ؾٗط، ٚال خيل أٟ ايكطإٓ ف٢ أٟ ٚقت نإ بجٛاب ي١ًٝ ايكسض 

  فشػب. ؿٗط ضَهإٖصا ايجٛاب ب

ِ ع٢ً اغتعُاٍ َهربات األقٛات ٜٚٛافل ظٜٔ ايعاضفني بهطٚض٠ ايتشّه

ّٕ اؾٗاز ي٘ أخالق١ٝ  ِ ٖٓا ال س يًتشّهْٚعاّ. ٚٚنع ايكٛاعباملػادس، نُا أ

 . ٚقس قّح َا قاّ ب٘ ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ ف٢ ٖصا األَط. ٜع٢ٓ سعط اغتعُاهلا

ايسع٠ٛ بهتاب ايتفػري اإلحيا٢٥ عٓسٙ ٢ٖ ايتعبري عٔ اؿل ٚيٝػت 

 ايتالعب باؿل ٚال غُٝا ايتػاَح َع األخطا٤ َٔ أدٌ ضنا ايٓاؽ.

 

 

  



| 77 

  
 األظٖط ايؿطٜف َٔ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ

 الدكتور عصمت
 كز الإسالىم بجلامعةمؤسس املر 

 

أل١ًٖٝ ايت٢ يٝػت هلا خًف١ٝ ز١ٜٝٓ ْازض اٚدٛز املطنع اإلغال٢َ باؾاَع١ 

دسا. َٔ بني تًو اؾاَع١ ٢ٖ داَع١ َٝسإ آضٜا. َٚٔ ايؿدكٝات امل١ُٗ 

 يتكُِٝ املطنع اإلغال٢َ ٚإزاضت٘ بٗصٙ اؾاَع١ ٖٛ ايسنتٛض عكُت.

ّٔ ايك٠ٛ ايعا١ًَعٓسَا تػابل   نيسهَٛٝ نيَٛظَّف ٛايٝهْٛ اؾُٝع ف٢ غ

ٌْٝ  حيًُ٘ اىل ٖصا ايتٛظٝف ضفه٘ٚيهٔ ٖٚٛ ٜطفه٘ ست٢ اعتربٚٙ باؾٕٓٛ. 

سغ أٚفط. بعس تعٝٝٓ٘ قانطا ثابتا ظاَع١ َٝسإ آضٜا، ٜطنع عكُت ف٢ 

إططاح األفهاض املٓفتش١ ٚاجملسز٠ ألدٌ اغتسا١َ اؾاَع١ األ١ًٖٝ ايت٢ ٜطتبط 

 طًبتٗا. زبعس آْصاى بكا٤ٖا

عكُت ٖٛ ايععِٝ املػًِ اؿكٝك٢ ظاَع١ َٝسإ آضٜا. َُٚٗا نإ 

َٓكب٘ ال ٜكٌ اىل َػت٣ٛ ايط٥اغ١، ٚيهٓ٘ ٜكسض ع٢ً إعطا٤ ايتأثري يطؤغا٤ 

بهاًَٗا، قانطا ٚطايبا ٚعاَال بؿت٢  نٝف١ٝ أغ١ًُ اؾاَع١اؾاَع١ عٔ 

 ايٛغا٥ٌ ناحملانط٠ ايس١ٜٝٓ باؾٛا٥ع ٚغري شيو.

عكس  غ١ًُ اؾاَع١ بٛغ١ًٝ املطنع اإلغال٢َأل َٚٔ ضٚا٥ع فهطت٘

قانط٠ ز١ٜٝٓ ضٚت١ٝٓٝ بعس قال٠ ايعٗط َٜٛٝا، ٚإْفام املؤغػ١ يًفكطا٤ 

اجملاٚضٜٔ باؾاَع١ ؾٗطٜا، ٚإعطا٤ اهلس١ٜ ايتكسٜط١ٜ يًُٛظفني ٚاحملانطٜٔ 

ٚعكس زضاغ١ ز١ٜٝٓ ايصٜٔ ٜكًٕٛ ايعٗط ٚايعكط باؾُاع١ مبػذس اؾاَع١، 

ٔ ٚايػهإ اجملاٚض يًذاَع١ ٚقال٠ ايتٗذس ٜني ٚاحملانطضٚت١ٝٓٝ يًُٛظف
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أَجٌ، فعاال ٚباؾُاع١ نٌ ي١ًٝ اؾُع١ ايطابع١ ؾٗطٜا. ٚيٝهٕٛ زٚض املطنع 

عكس أٜها زضاغ١ نتب ايرتاخ، خاق١ بعس إيعاّ اؾاَع١ مباز٠ ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ 

 اإلغال١َٝ يطًبتٗا.

ٜٓٛا ٚفتح إعساز غ عكُت بتعاٜس طًب١ داَع١ َٝسإ آضٜا ٜجُط دّس

ف٢ املطنع اإلغال٢َ. ٜٚطتبط  ايهٛازض َٔ احملانطٜٔ ملطس١ً ايسنتٛضا٠

لاح املطنع بؿهٌ َباؾط بط٥اغ١ عكُت ايص٣ قاّ بإساطت٘ ٚاالطالع ب٘ 

نٌ ّٜٛ، ست٢ ٜعطف بايهبط إزاض٠ املطنع. ٚعٓسٙ تعًِٝ اإلغالّ يطًب١ 

ِٗ ايكشٝح ي٘. َٚٔ ؾعاض اؾاَع١ ٚادب ي٦ال ٜهْٛٛا فٛبٝا يإلغالّ يعسّ ايف

جي٢ٓ ايػٗٛي١ ف٢ نٌ سٝات٘ ٚدٛب تفهٌٝ اإلغالّ ع٢ً غٛاٙ، فايعٌُ هلل 

 ؾ٤ٞ.

ب داَع١ األظٖط ايٓؿٝط طاي ٖٛ إقا١َ املطنع اإلغال٢َ، عكُت قبٌ

عكس ايتعإٚ. ي٘ قسض٠ فا٥ك١ يايػٝاغ٢. ٚ مبٓع١ُ طالب١ٝ ٚسعب ايٓذِ ٚايكُط

ٌّ يبصٍ دٗٛزٙ يتشكٝل ٚعٓسَا نإ املطنع اإلغال٢َ ف٢  ظَاَ٘، ٖٚٛ ال ٜه

بػَٛطط٠  أسالَ٘ ٚأَٓٝات٘. ٚسايٝا متتًو داَع١ َٝسإ آضٜا أمجٌ املػادس

مجاع١ َع دسٍٚ ايٓؿاط األنجط نجاف١ َٔ  7222غتٝعاب ال ٜػعايؿُاي١ٝ 

 اؾاَعات األخط٣.

ٚقس بًؼ عكُت اىل َٓكب ايٓا٥ب ايجايح يط٥ٝؼ اؾاَع١. ٚعٓسٙ إٔ 

غ١ ٜتعني بايكسض٠ ع٢ً ايتأثري. َُٚٗا قس تكاعس َٔ ض٥اغ١ اؾاَع١، لاح ايط٥ا

ٚيهٔ تأثريٙ ايك٣ٛ عٓس ض٥اغ١ املطنع اإلغال٢َ ميهٔ إسػاغ٘ اىل اآلٕ 
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مبطنعٙ باؾاَع١. ٖٚصا طبعا ٜهٕٛ زيٝال قاطعا ٚٚاقعٝا يٓذاح ايطدٌ 

  اإلغال٢َ ظاَع١ َٝسإ آضٜا.
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 الحاج إسماعيل ةاهدا
 ادلبلوماس يةادلعوة 

 

( ممٔ ي٘ زٚض نطٚض٣ ف٢ ؼكٝل 7677-7672اؿاز إمساعٌٝ باْسا )

اعرتاف ايعامل الغتكالٍ إْسْٚٝػٝا. ٖصا االعرتاف ال ميهٔ ؼكٝك٘ إشا نإ 

َع سه١َٛ َكط  ١زبًَٛاغٝ خطٛطاٜٚبٕٓٛ ٜتشطنٕٛ طًب١ داَع١ األظٖط ال 

ٍ إْسْٚٝػٝا، ٚيهٔ . ٖٓاى أْاؽ شٚٚا زٚض فعاٍ الغتكالٚزٍٚ ايؿطم األٚغط

ْػٝاْ٘. ٜٚٓبػ٢ دعً٘ زضغا ال زٚض طًب١ األظٖط ٚأخٝٓا باْسا خاق١ ال ميهٔ 

، طايب اَتالى ضؤ١ٜ اؿٝا٠ ايهبري٠ نُجٌ باْسابؾٌٝ إْسْٚٝػٝا  ٜٓػ٢

 األظٖط َٔ َٝسإ.

ٖٚٛ أسس َؤغؼ َٓع١ُ اؾُع١ٝ ايٛق١ًٝ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ إْسْٚٝػٝا، 

إسس٣ نرب٣ َٓعُات ادتُاع١ٝ بػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. ٖصٙ املٓع١ُ ٢ٖ ُٖع٠ 

املعاقطٜٔ ايٛقٌ بني ضداٍ ْٗه١ ايعًُا٤ ايهالغٝهٝني ٚؾبإ احملُس١ٜ 

 ١ًٝاملكًشني. ع٢ً ايطغِ َٔ أسالّ االْسَاز بني ايٛدٗتني ف٢ َٓع١ُ ايٛقٚ

ف٢  ، يهٓٗا أقطب اىل ٚد١ٗ ْعط ايٓٗهٝنينٛغ١ًٝ ايتٛغط ٚاالؼاز

 ايٓٗا١ٜ.

(. نذٌٝ ايٛطٔ ش٣ ضؤ١ٜ 7677-7672ٚاقٌ زضاغت٘ مبه١ املهط١َ )

ٚط١ٝٓ َػتكب١ًٝ نبري٠، داٖس باْسا ف٢ مجع طًب١ إْسْٚٝػٝا ؼت َٓع١ُ 

ٜكعب  ٚط١ٝٓ إْسْٚٝػ١ٝ. ٚقبٌ شيو، ادتُع ايطًب١ ؼت تٓعِٝ َٓع١ُ ق١ًٝ

 مجعٗا ؼت يٛا٤ َٛسس.
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اْسا اىل َكط ألْ٘ ٜط٣ أْ٘ بإَهاْ٘ ايهفاح يتشطٜط اْتكٌ ب 7677غ١ٓ 

 ت٘س به١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ ظاَع١ األظٖط ٚأ٢ْٗ زضاغإْسْٚٝػٝا َٓٗا. ٖٚٛ َكَّ

َٔ  7670ثِ ؾٗاز٠ املادػتري غ١ٓ  7672ٚسكٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ايًٝػاْؼ غ١ٓ 

 ْفؼ اؾاَع١.

ف٢ َٓع١ُ اؾُع١ٝ اـري١ٜ  َع ظًَٝ٘ قُٛز ْٜٛؼف٢ َكط ْؿط باْسا 

اىل اؼاز ؾبإ إْسْٚٝػٝا َالٜٛ  7677ايٛط١ٝٓ، ٚؼٍٛ امسٗا غ١ٓ 

(PERPINDOM باْسا َع ٖصا االؼاز هلُا زٚض فعاٍ ٚنطٚض٣ ف٢ إْؿا٤ ؾ١ٓ .)

 اغتكالٍ إْسْٚٝػٝا. بٌ أقبح باْسا ض٥ٝػا هلصٙ ايًذ١ٓ.

طن١ املعاٖطات ايطالب١ٝ مبكط ؾًب بٓا٤ باْسا اـط ايسبًَٛاغ٢ ع

اىل نتاب١ املكاالت ايت٢  باإلناف١ اٖتُاّ ؾعب َكط ٚزٍٚ ايؿطم األٚغط.

( عٔ إْسْٚٝػٝا نأنرب زٚي١ 7677-7670ْؿطتٗا قشف ايؿطم األٚغط )

 إغال١َٝ ف٢ ايعامل ايت٢ تػتشل االغتكالٍ باؾساض٠ َٔ االغتعُاض اهلٛالْس٣.

املكاالت ٚاملعاٖطات ٢ٖ اعرتاف اؿطنات ٚايجُط٠ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ تًو 

ايػٝاغ١ٝ اإلغال١َٝ مبكط نشعب ايٛفس ٚاإلخٛإ املػًُني ٚايؿبإ 

املػًُني ع٢ً اغتكالٍ إْسْٚٝػٝا ٚتؿذٝعٗا يًشه١َٛ املكط١ٜ يٓفؼ 

 االعرتاف.

ٚقبٌ إٔ ٜكبح زبًَٛاغٝا بٛظاض٠ اـاضد١ٝ، اؾتػٌ باْسا بٛظاض٠ ايؿؤٕٚ 

. ٚأٍٚ ٚظٝفت٘ بٛظاض٠ 7677بعج١ اؿر اإلْسْٚٝػ١ٝ غ١ٓ  ايس١ٜٝٓ، ٖٚٛ أٍٚ عهٛ

ْٝػٝا َٔ ٖٛالْسا ايت٢ اغتعُطتٗا ٚيتشطٜط إْس اـاضد١ٝ ٢ٖ َؿػٌ اإلشاع١

 َط٠ أخط٣.
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ْسْٚٝػٝا ف٢ طٗطإ إٜطإ، ثِ مّت َٛظفا بػفاض٠ إمّت تعٝٝٓ٘  7672غ١ٓ 

. 7677غ١ٓ تعٝٝٓ٘ َط٠ أخط٣ َٛظفا بػفاض٠ إْسْٚٝػٝا ف٢ نابٍٛ أفػاْػتإ 

عٓس ايػفط ايطمس٢ َٔ َكط اىل طٗطإ، تٛف٢ باْسا  7677زٜػُرب  00ٚف٢ 

  بػبب سازخ ايطا٥ط٠ بايكطب َٔ طٗطإ.

ٗا ؾعب إْسْٚٝػٝا اىل محاؽ زع٠ٛ باْسا َٔ املػاض ايسبًَٛاغ٢ أسّػ

ٖٚصٙ اـس١َ املجُط٠ الغتكالٍ إْسْٚٝػٝا يٝػت ؾعٌ خطجي٢ األظٖط اآلٕ. 

ِٖ ٖٛ َٛاق١ً ضؤ١ٜ باْسا ايهبري٠ مبُاضغ١ األعُاٍ َتهربٜٔ، بٌ األ

ٚاألؾػاٍ ايٓافع١ ف٢ أٟ ١َٓٗ ناْت. ايسع٠ٛ يٝػت فكط اـطب١ ع٢ً املٓرب، 

 بٌ خري ايٓاؽ أسػِٓٗ أعُاال ملكًش١ ايٓاؽ ابتػا٤ يٛد٘ اهلل تعاىل.
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 الشيخ عتد اللى عفيف الدين
 املرىب امس يايس

 

( ٖٛ طايب داَع١ األظٖط 7637-7767ايؿٝذ عبس اهلل عفٝف ايسٜٔ )

َٔ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ي٘ غالي١ ْػب ٚيٞ اهلل َٔ املػطب املػ٢ُ بايؿٝذ 

 إبطاِٖٝ ٚيٞ اهلل.

ضؽ شات خًف١ٝ ز١ٜٝٓ اَسقس قاَت قبٌ فرت٠ ط١ًٜٛ َٔ االغتكالٍ، 

ف٢ أٍٚ  ايكطإٓ ٚفطض ايعني ٚفطض ايهفا١ٜ.ايسضٚؽ فٝٗا سٍٛ بإْسْٚٝػٝا. 

ايسٜٔ مبػذس ايععٜع٣ اللهات، ثِ أْؿ٦ت املسضغ١ ِ عفٝف ١ًٖٚ تعًّ

ع . ٚيهٔ األغف أْٗا تٛقفت بعسّ ؼ7670ّٝايععٜع١ٜ ايتابع١ ملػذسٖا غ١ٓ 

اؿه١َٛ، َع أْٗا اظزٖطت مبايٝعٜا ٚبطْٚا٣. بٌ أٚدبت سه١َٛ بطْٚا٣ 

مبطافك١ ؾٗاز٠ املسضغ١ ايس١ٜٝٓ نؿطط ملٛاق١ً ايسضاغ١ اىل املسضغ١ 

 اإلعساز١ٜ.

املعٗس ال خيتًف نجريا َٔ سغ املسضغ١. ٜٚتِ تكًٌٝ ؾأُْٗا ف٢ ٚسغ 

تكسِٜ املػاعس٠ املاي١ٝ يًتعًِٝ. املػاعس٠ املاي١ٝ املُٓٛس١ يًُساضؽ االبتسا١ٝ٥ 

اؿه١َٝٛ ٚاإلعساز١ٜ اؿه١َٝٛ ٚايجا١ْٜٛ اؿه١َٝٛ أنجط بهجري َٔ 

يتعسٜالت. ْفؼ املػاعس٠ يًُسضغ١ ايس١ٜٝٓ ٚاملعٗس. ٖٚصا طبعا حيتاز اىل ا

 زٚض املعٗس ٚطًبت٘ املِٗ ف٢ تجكٝف اجملتُع. ٚجيب ع٢ً اؿه١َٛ إٔ تط٣

ؾاضى عفٝف ايسٜٔ َؤمتط ايعًُا٤ اإلغالَٝني ايسٚيٞ ايص٣  7607غ١ٓ 

٣ٜٛٓ عفٝف اغتهاف٘ عًُا٤ األظٖط ايؿطٜف. َٚٔ خربات٘ اـاضد١ٝ ايٛاغع١ 
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ناْت اللهات ايٛقت  . ٚف٢ شيوإْسْٚٝػٝاايسٜٔ بتطٜٛط ايرتب١ٝ بػَٛطط٠ 

ف٢ ق١ُ ايعُاض٠ ٚاالظزٖاض. ٢ٖٚ نعب١ ايككاز يطًب١ ايعًّٛ َٔ أما٤ 

  إْسْٚٝػٝا.

ٓت ممًه١ اللهات عفٝف ايسٜٔ َسٜطا عّٝ 7679-7603غ١ٓ 

يًُسضغ١ ايععٜع١ٜ. قاّ باإلقالسات املٓٗذ١ٝ ٚايتعسٜالت يًُٛاز ايتع١ًُٝٝ 

مّت تعٝٝٓ٘ ض٥ٝػا  7677-7679املأخٛش٠ َٔ األظٖط ايؿطٜف. ٚف٢ غ١ٓ 

يًُسضغ١ اإلعساز١ٜ اإلغال١َٝ ٚاملسضغ١ ايجا١ْٜٛ اإلغال١َٝ. ثِ مّت تعٝٝٓ٘ أٜها 

 ض٥ٝػا ملهتب ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ بس٢ًٜ غطزاْر ست٢ غٔ ايتكاعس.

ٖٚٛ أٜها قانط َفهٌَّ باؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ ٚداَع١ 

ب١ٜٛ ست٢ ْٗا١ٜ سٝات٘. غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اؿه١َٝٛ. َٚاضؽ اـسَات ايرت

شيو ألٕ املسضؽ ٚاحملانط املتدطز َٔ زٍٚ ايؿطم األٚغط ْازض دسا. ٚال غُٝا 

 إٔ ايتعًِٝ ف٢ شيو ايٛقت ٜػتعٌُ ايًػ١ ايعطب١ٝ نًػ١ ايتسضٜؼ.

ايٛنع ٜتػري اآلٕ. تعًِٝ املٛاز اإلغال١َٝ ٜػتػ٢ٓ عٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ ست٢ يٛ 

ست٢ َاز٠ ايًػ١ ايعطب١ٝ تًك٢ بايًػ١ ناْت املاز٠ ف٢ ايكطإٓ ٚاؿسٜح. ٚ

. ٖٚصا ٜفتح ايفطق١ املتعازي١ ـطجي٢ اؾاَع١ َٔ زاخٌ ايبالز أٚ اإلْسْٚٝػ١ٝ

خاضدٗا ملُاضغ١ ١َٓٗ ايتعًِٝ. عال٠ٚ ع٢ً شيو إٔ ٖصا ايتػٝري ٜهٕٛ ؼسٜات 

ـطجي٢ األظٖط ف٢ تًٜٛٔ بكُات ايتعًِٝ بايًػ١ ايعطب١ٝ نُا فعً٘ عفٝف 

 تهٕٛ َٝع٠ بِٝٓٗ ٚاآلخطٜٔ ٜٚٓايٛا قبٛال َٔ قبٌ اجملتُع.ايسٜٔ، ست٢ 

َٔ غالي١ ْػب ٚيٞ اهلل باملػطب ثِ ايسضاغ١ به١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ ظاَع١ 

أّيف عفٝف ايسٜٔ َٓٗذا زضاغٝا يًُٛاز اإلغال١َٝ ٢ٖٚ بني ايعكٝس٠ األظٖط، 
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ّٛ َٔ ظَط٠ ايعًُا٤ املتكٛفني  ٖٚصا جيعً٘ ف ٚاألخالم.ٚايعباز٠ ٚايتك

 ملتٛغطني. ا

ٛ إزاض٠ سعب ظاْب ايتعًِٝ، ْؿط عفٝف ايسٜٔ ايػٝاغ١. ٖٚٛ عه

اىل  ٝني باللهات ًٖٝري، ثِ االْتكاٍاإلْسْٚٝػ فًؼ ايؿٛض٣ يًُػًُني

، ُٚعِّٝٔ ض٥ٝػا جملًؼ ايؿٛض٣ يٓٗه١ ايعًُا٤ َهتب سعب ْٗه١ ايعًُا٤

اجملًؼ هٛ نع 7632ٗٓت٘ ايػٝاغ١ٝ غ١ٓ مل املكري غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. ْٚٗا١ٜ

 ايسغتٛض٣ َٔ فكٌٝ سعب ْٗه١ ايعًُا٤.

غاٜط عفٝف ايسٜٔ َٗٓت٢ ايتعًِٝ ٚايػٝاغ١ َعا ألْ٘ ٜطٜس زٚضا أنرب ف٢ 

ِ ايعًُا٤، فػٝكسض َٓٗؼت ظَاّ ايػٝاغ١  إشا ناْتاؿٝا٠. ٚف٢ اعتكازٙ 

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣، ٜطٜس عفٝف ايسٜٔ  ايتعًِٝ.ايرتب١ٝ ٚقاْْٛٞ َسعِ يسْٝا  ْتاز

 ٚقٌٝ ف٢ ايؿعط اؿسٜح:افغ ع٢ً أخالم اجملتُع. إٔ حي

 فإٕ ُٖٛ شٖبت أخالقِٗ شٖبٛا إمنا األَِ األخالم َا بكٝت

ٚأهلُٓا َا فعً٘ عفٝف ايسٜٔ بإٔ ال ْعاضض ايػٝاغ١، ألْٗا ٚغ١ًٝ َٔ 

ٚغا٥ٌ إبساع األعُاٍ ايٓافع١ يتهٜٛٔ إْسْٚٝػٝا أسػٔ. ٖٚصٙ ضؤ١ٜ عفٝف 

 ايسٜٔ ايهبري٠ عٓس َباؾط٠ ايتعًِٝ ٚايػٝاغ١ َعا. 
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 عتد المجيد سراج
 د اجلوانبامقاىض متعد   

 

داَع١ األظٖط ٚأقبح ض٥ٝؼ  (، خطٜر7672-7607عبس اجملٝس غطاز )

احمله١ُ ايس١ٜٝٓ ايعًٝا بػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. تعًِ باألظٖط به١ًٝ ايؿطٜع١ يفرت٠ 

 ايؿطٜع١. عًِ( جيعً٘ خبريا ف٢ 7699-7677غ١ٓ ) 77

ّٝقبٌ ايصٖاب اىل ايكاٖط٠، أقبح زاع١ٝ بايِٛق (، ١7679 َٝسإ )ً

اىل َٝسإ َط٠ (، ثِ ايعٛز٠ 7673-7677(، ٚبٝٓذا٣ )7670ٚلإ )ٚبطبا

ٚحيانط أٜها ف٢ َهتب اؾٝـ ايٛط٢ٓ  .7677-7677أخط٣ غ١ٓ 

، ٚف٢ املػتؿف٢ ايعاّ مبٝسإ غ١ٓ 7677-7670اإلْسْٚٝػ٢ ببالٚإ غ١ٓ 

7670. 

طس١ً ايًٝػاْؼ اىل املادػتري. َيفرت٠ ط١ًٜٛ، َٔ مبكط ٚقس زضؽ غطاز 

ُّ تهٕٛ ظازا غٓٝا  ص اىل املؿاٜٝذ باألظٖط، ٚتعًِّ َِٓٗ نتب ايرتاخ،ٚقس تً

 يػطاز عٓس عٛزت٘ اىل إْسْٚٝػٝا ٚاـس١َ هلا.

بعس ايعٛز٠ اىل إْسْٚٝػٝا، أقبح غطاز قانطا ف٢ اؾاَعات، داَع١ 

غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ ٚاؾاَع١ 

اإلغال١َٝ ايٛق١ًٝ ٚداَع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اإلغال١َٝ. ٚأقبح أٜها َسضغا 

 ملهاتب ٚاهل٦ٝات ٚخطٝبا باملػادس.  ف٢ ا

تعٝٝٓ٘ عُٝسا يه١ًٝ ايؿطٜع١  ايتعًِٝ عٓسَا مّتٚق١ُ َٓكب٘ ف٢ عامل 

ظاَع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اإلغال١َٝ. ٚآْصاى بًػت ٖصٙ اؾاَع١ شضٚتٗا 
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، ست٢ تهٕٛ نعب١ ايككاز يطًب١ ايعًّٛ َٚٓاض٠ يًرتب١ٝ تُِّعٜٔباحملانطٜٔ امل

 اإلغال١َٝ بػَٛطط٠.

ٍّٛ اػاٙ غطاز َٔ ايتعًِٝ اىل ايكها٤.  بتفكُّٗ٘ ايعُٝل يعًِ ايؿطٜع١، ؼ

فاْتكٌ اىل قه١ُ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ايؿطع١ٝ. ٖٓا ٜكف غطاز ع٢ً ٚد٘ 

. ٖٓاى إغطا٤ات يتػٝري ايكطاضات ايكا١ْْٝٛ ٜكعب ايكها٤ املعًِ بإْسْٚٝػٝا

 ٙ اؾطمي١.ع٢ً ايكها٠ ضفهٗا. ٚق٠ٛ ؾدكٝت٘ ٚاغتكاَت٘ ؼُٝاْ٘ َٔ ٖص

 شا ٕ أنجط ايكها٠ ف٢ ايٓاض. ٖٚا ٖٛٚيٝؼ بػطٜب إشا قاٍ بعض ايٓاؽ إ

باغتكا١َ عبس اجملٝس غطاز ٜطٜس إٔ ميشٛ ٖصا االعتكاز. يصا ٜػع٢ داٖسا 

ايبعٝس عٔ إضنا٤ بعض األططاف ايكا٢ْْٛ  ٚفكا يًٛاقع ايعسٍ ٚإقساض ايكطاض

عازال حيُٝ٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ. مبكابٌ األَٛض املاز١ٜ. ٜعتكس غطاز إٔ قانٝا 

عٓسٙ احملانِ يٝػت فاال جيب ػٓبٗا، بٌ ٜٓبػ٢ إٔ ميألٖا األؾدام 

 املٓاغبٕٛ ٚايكازقٕٛ َٔ أٖاىل ايٛضع.

ْٚت٢ُٓ إٔ تجري خربات غطاز ٖصٙ ـطجي٢ ن١ًٝ ايؿطٜع١ باألظٖط يؿشص 

أسػٔ  عًَِٛٗ ٚضفع ْعاٖتِٗ بايتٛاظ٣ َع دٗاظ احمله١ُ ايعا١َ بٌ إٔ ٜهْٛٛا

  َِٓٗ يٛدٛز اإلسػاؽ غؿ١ٝ اهلل ٚايٓاض.
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 الشيخ كيايى الحاج ذو الفقار حجر
 ادلاعية بحلج واملدرسة

 

ايؿٝذ نٝا٢ٖ اؿاز شٚ ايفكاض سذط ٖٛ َؤغؼ دبٌ ْٛض جملُٛع١ 

يكب نٝا٢ٖ غفري األظٖط َٓشت٘ َٓع١ُ اإلضؾازات يًشر ٚايعُط٠ ٚاملسضغ١. 

 . 0229ـسَات٘ ف٢ ايسع٠ٛ ٚدٗٛزٙ ف٢ ايرتب١ٝ غ١ٓ 

ِّ زضاغ١ سذط ٚمل حيكٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ايًٝػاْؼ َٔ داَع١ األظٖط  مل تت

ايؿطٜف، ٚيهٔ َٓع١ُ غفري األظٖط قاَت بتتٛجي٘ يكب نٝا٢ٖ إللاظات٘ 

 ايسع١ٜٛ ٚايرتب١ٜٛ نُػاُٖت٘ اإلجياب١ٝ يًُذتُع.

ّٟ ْؿاط. ف٢ ضؤ١ٜ سذط ايهبري٠ ٢ٖ إٜجاض اؾٛز٠ ع٢ً  ايه١ُٝ ف٢ أ

تٓػٝل تٓفٝص اؿر َجال مل ٜأخص سذط أنجط َٔ قسضت٘ ايتٓع١ُٝٝ، ٚنصيو 

ف٢ تٓفٝص ايعُط٠ ْٚؿاط املسضغ١. ٜرتنع اػاٖ٘ اىل اؾٛز٠ ف٢ ايكبٍٛ 

 ٚايتٓعِٝ ٚايتٓفٝص ٚتٓا٥ر اـطجيني.

ٚيصا، غٝطط سذط ع٢ً  غ١ٓ، ٚحير نٌ غ١ٓ. 77اغتكط سذط مبكط 

يعُط٠. ٚالغتسا١َ عًُ٘ ف٢ اؿر ٚايعُط٠، أغؼ دبٌ ْٛض ا٥ٌ اؿر ٚاَػ

جملُٛع١ اإلضؾازات يًشر ٚايعُط٠ ع٢ً أغاؽ ايؿٛض٣ ٚايتعإٚ املتبازٍ. ٖصٙ 

إٔ تهٕٛ ايؿٛض٣ ف٢ ايرب ٚعٓسٙ  ايفًػف١ أخصٖا َٔ غٛضت٢ ايؿٛض٣ ٚايٌُٓ.

 ٚايتك٣ٛ، ٚيٝػت ف٢ اإلثِ ٚايعسٚإ.

رتب١ٝ ٢ٖ تهٜٛٓٗا نأسػٔ أَا ضؤ١ٜ سذط ايهبري٠ ف٢ دبٌ ْٛض يً

املؤغػ١ ايرتب١ٜٛ بإْسْٚٝػٝا. ٚشيو بتك١ٜٛ َاز٠ ايكطإٓ سفعا ٚفُٗا. ٜطٜس 
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سذط َٔ َسضغت٘ يٝػت فكط يتدطٜر ايطالب، بٌ ؽطٜر ايطالب املتعُكني 

بعًّٛ ايكطإٓ ٚاؿسٜح. بٗصٙ ايطؤ١ٜ، ٜطٜس سذط بتٛاظٕ ايطٚح ٚايعاطف١ ٚايعكٌ 

إٔ َا عًُٛٙ اَتجاٍ يطبِٗ ٚابتػا٤ ملطنات٘. ف٢ ْفٛؽ ايطالب ست٢ ٜفُٗٛا 

ٖٚصا َٔ ممٝعات َسضغ١ دبٌ ْٛض َٔ َساضؽ إغال١َٝ أخط٣ بػَٛطط٠ 

 ايؿُاي١ٝ.

َُٚٗا مل ٜتِ سذط زضاغت٘ باألظٖط، يهٓ٘ َٔ نُٔ ايؿدكٝات املؤثط٠ 

بػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. ٚشيو ملٛافك١ أقٛاي٘ بأعُاي٘ ٚسب٘ ف٢ َػاعس٠ اـطجيني 

 املتأخطٜٔ. 

ْؿاط َٓع١ُ خطجي٢ األظٖط َهتب غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ظُٗٛض١ٜ ٚ

إْسْٚٝػٝا يإلشاع١ ٚايتًفعٜٕٛ ٚايكشف اي١َٝٛٝ َٔ ْتٝذ١ تعاْٚ٘ باـطجيني 

املتأخطٜٔ. ٚي٘ ظٟ خام َتُٝع عٔ غريٙ ٖٚٛ اؾب١ ايبٝها٤ ٚايربز٠ اـهطا٤ 

ٚايكًٓػ٠ٛ ايبٝها٤، ٜكّٛ سذط بايسع٠ٛ ٜٚكبح أٜك١ْٛ خطجي٢ األظٖط 

 بػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. 
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 الشيخ محمد حسوى جيوتيوج
 جنوب رشىق أ س يامس ند 

 

( خطٜر داَع١ األظٖط ايؿطٜف َٔ 7672ايؿٝذ قُس سػ٢ٓ دٝٓتٝٓر )

بٛضبا اؾسٜس٠ تاباْٛىل ف٢ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. بعس ايسضاغ١ مبعٗس املكطف١ٜٛ 

ٜٔ ف٢ زضاغت٘ به١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ٚن١ًٝ أقٍٛ ايس اغتُطاؾٓٛب١ٝ، 

 ؾعب١ اؿسٜح ٚعًَٛ٘.

تعًِّ دٝٓتٝٓر َٔ املسضغني ف٢ ؾت٢ ايبًسإ َٔ َعٗس املكطف١ٜٛ 

بإْسْٚٝػٝا َٚه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ مبًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 

ٚمجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ ٚمجٗٛض١ٜ ايُٝٔ ٚاؾُٗٛض١ٜ ايػٛض١ٜ ٚاؾُٗٛض١ٜ 

تإ ٚتطنٝا َٚايٝعٜا. ٚقس عًِّ ايعطاق١ٝ ٚيٝبٝا ٚاملػطب ٚايًبٓإ ٚايبانػ

عًَٛ٘ اىل ايتالَٝص بإْسْٚٝػٝا َٚايٝعٜا. بٌ ي٘ زضاغ١ خاق١ عٔ األغاْٝس 

  مبايٝعٜا مل تهٔ َتٛافط٠ بإْسْٚٝػٝا.

يكب٘ أغاتٝصٙ مبػٓس دٓٛب ؾطق٢ آغٝا. ٚاملطاز بايػٓس ٖٛ غًػ١ً نُإ 

 ٚقٍٛ ايعًِ. ٖٚصا َا ال ُٜٗ٘ ايعًِ اؿسٜح. 

بهطٚض٠ ايػٓس. ايطأٟ ايص٣ ال ٜسعِ بهطٚضت٘ نُا  اختًف ايعًُا٤

ٜصنطٙ ابٔ اؾٛظٟ: ضأٜت نجريا َٔ ايعًُا٤ ٜؿتػًٕٛ بكؿط٠ ايعًِ ٚال اىل 

َهُْٛ٘. قطا٤ اؿسٜح ٜؿتػًٕٛ نجريا ظُع ايطٚا٠ ٚسفغ األغاْٝس بسٕٚ 

تسقٝل فِٗ املتٕٛ. ٚقس ظٓٛا إٔ َا فعًٛٙ استفاظا يًشسٜح ٚادتٓابا َٔ عصاب 
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بٌ تػًٗٛا باضتهاب ايصْٛب اعتكازا إٔ َا بصيٛٙ َٔ دٗٛز إقا١َ ٖصٙ  ايٓاض،

 ايؿطٜع١ أْكصتِٗ َٔ زخٍٛ ايٓاض.

ٚايجا٢ْ َٔ ٖصٙ ايفطق١ بايٓعط اىل ؾعاض "اْعط َا قاٍ ٚال تٓعط َٔ 

 قاٍ"، جيعٌ زضاغ١ ايػٓس ٜرتنٗا ايٓاؽ ف٢ ايؿطم ٚايػطب َعا.

اؿه١ُ ناي١ املؤَٔ  ٚثايح ٖصٙ ايفطق١ اعتكسٚا بػشط ٖصا اؿسٜح:

فشٝح ٚدسٖا فٗٛ أسّل بٗا، جيعٌ ايساضغني ٜٓػٕٛ زضاغ١ ايػٓس ٜٚطتهعٕٚ 

اىل املتٕٛ نذٖٛط ايسضاغ١. بٌ ٜكٍٛ بعض ايعًُا٤ إٕ قش١ ايػٓس ال ٜهُٔ 

 قش١ املنت.

فاألظٖط نذاَع١ زضاغ١ ايرتاخ ٜٗتِ مبهُٕٛ إداب١ ايطالب َٔ غري 

صا دٝس، ٚإٕ مل ٜعطفٛٙ فٗصا ال ٜكًٌ َعطف١ قا٥ً٘. إشا عطفٛا ايكا٥ٌ فٗ

 ايٓتٝذ١، بؿطط إٔ ٜهٕٛ َٓطل اؾٛاب قشٝشا.

ٖصٙ اآلضا٤ ايت٢ ؽايف ضأٟ دٝٓتٝٓر ال تهػط َعٜٓٛات٘ بسضاغ١ ايػٓس، 

ست٢ قاٍ أ. ز. ض٢ًَ عبس ايٛاسس ف٢ إسس٣ نتابات٘ تعًٝكا عٔ دٝٓتٝٓر: "ٚيس 

٤ عًِ ٜرتن٘ طالب عًّٛ ايعًُا٤ باللهات" َسسا يكسض٠ دٝٓتٝٓر ع٢ً إسٝا

ايسٜٔ بعسّ الصابِٗ ب٘. ٚقاٍ إْ٘ أقبح عاملا َٚفهطا نبريا يرتبٝت٘ املؤٜس٠ 

 ملٗٓت٘ َٚجابطت٘ ٚبطاع١ عكً٘.

ٜك١ ظاْب ايتعًِٝ ٚؼكٝل ايػٓس، زّضؽ دٝٓتٝٓر تالَٝصٙ بايطط

َٓٗر األظٖط يهْٛ٘ أؾعطٜا َتكٛفا. ٜهطٙ  اؿكاف١ٝ ايؿاشي١ٝ. ٖٚٛ ٜٓتٗر

ٔ األظٖط ٜعترب ايتكٛف ايتكٛف نهطاٖت٘ َصٖب ايؿٝع١، يه٢ ايػًف
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دع٤ا َٔ اإلغالّ ايػ٢ٓ ٜٚعرتف ٚدٛزٙ. يصا، ٜهٕٛ ايتكٛف َاز٠ ضمس١ٝ 

 به١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ ف٢ ايػٓتني األٚىل ٚايجا١ْٝ َٔ مجٝع ؾعبٗا. 

قانط ايتكٛف ظاَع١ األظٖط ٖٛ سفٝس َؤغؼ ايططٜك١ ايٓكؿبٓس١ٜ. 

خطٜر األظٖط ايكٛف١ٝ ألْ٘ َؤغَّؼ ع٢ً ايعًِ ٚايعٌُ. ٚيٝؼ بػطٜب إٔ مياضؽ 

عٓسَا اختًف ايػًف٢ ٖصا املٓٗر، ْصنط مجاٍ َا شنطٙ اإلَاّ ايػعاىل ٚابٔ 

ت١ُٝٝ إٔ خطأ املؤَٔ ت١ُٗ ايهافط َػًُا خري َٔ خطأٙ ت١ُٗ املػًِ نافطا. 

 أيٝؼ اهلل بأسهِ اؿانُني فُٝا اختًف٘ عبازٙ.

نتابا عٔ زضاغ١ األسازٜح  77ٝٓر أنجط َٔ ف دٝٓتظاْب ايتعًِٝ، أّي

َا قطأٙ َٔ فكط ٚايعًّٛ ايس١ٜٝٓ. َٚٔ نتب٘ ْفِٗ إٔ دٝٓتٝٓر ال ٜهتب 

ل بٌ ٜبس٣ ضؤٜت٘ اؾسٜس٠ عٔ اإلغٓاز ل ٜٚعًّايهتب ايػابك١، ٚإمنا حيّك

ٚزضاغ١ األسازٜح. ٚيصا، ميهٔ إٔ ْعطٞ بك١ُ يكب "اجملسز" يعًِ اؿسٜح 

 تٝٓر.يًؿٝذ قُس سػ٢ٓ دٝٓ
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 حسب اللى طيباألستاذ الدكتور السيد 
دارة املعاهد واجلامعات  خبري ىف اإ

 

( أسس ايؿدكٝات َٔ َٝسإ ٜػتٛىل ع٢ً 7677ايػٝس سػب اهلل طٝب )

ايعًّٛ اإلغال١َٝ ْعطٜا ٚعًُٝا. تعًِ عًّٛ ايسٜٔ مبكط ٚيٝبٝا ف٢ ايسع٠ٛ 

ايسضاغات اإلغال١َٝ. ٚقس أيف ٚايفك٘. ٖٛ أغتاش ظاَع١ زاضَاٚالػا به١ًٝ 

با ف٢ كتًف املٛنٛعات عٔ ايفك٘ ٚايعكٝس٠ ٚايفًػف١ انت 92أنجط َٔ 

ٚايسع٠ٛ ٚايكها٤ ٚايكش١ ٚايرتب١ٝ. ٖٚٛ قانط ف٢ ؾت٢ اؾاَعات ٢ٖ 

اؾاَع١ ايٛق١ًٝ ٚداَع١ زاضَاٚالػا ٚداَع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اؿه١َٝٛ 

ه١َٝٛ ٚأنازمي١ٝ ايكباي١ ايتابع١ ٚداَع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اإلغال١َٝ اؿ

 يًٛظاض٠ ايكش١ٝ ٚأنازمي١ٝ بطميا يًكباي١ ٚأنازمي١ٝ َاالٖاٜات٢ يًكباي١.

ٚقس ؾػٌ َٓاقب نجري٠ باؾاَعات َٓٗا َػاعس ايعُٝس األٍٚ به١ًٝ 

ايؿطٜع١ باؾاَع١ ايٛق١ًٝ ٚاملػاعس ايجايح ثِ األٍٚ يط٥ٝؼ اؾاَع١ ايٛق١ًٝ 

املؤقت. ٚف٢ داَع١ زاضَاٚالػا أقبح عُٝسا  بٌ ض٥ٝؼ اؾاَع١ ايٛق١ًٝ

 يًه١ًٝ ٚاملػاعس ايجايح يط٥ٝؼ اؾاَع١.

. ؾػٌ سػب اهلل َٓاقب نجري٠، اإلغال١َٝ ٚنصيو ف٢ زْٝا املعاٖس

فأقبح ض٥ٝػا ملؤغػ١ َعٗس زاض ايعطف١ َٚعٗس َكباح ايعًّٛ يٛى مسا٣ٚ 

َعٗس دَٛاال عٌُ أتؿٝ٘ َٚعٗس املٓاض َٝسإ َٚؿطفا ملسضغ١ األظٖط َٝسإ ٚ

غٝذ٢ً أتؿٝ٘ ٚض٥ٝػا ملعٗس غٝف اهلل َٚؤغػا يًُؤغػ١ اإلغال١َٝ تٝٓهٛ 

 ْٝاى عاضف باْسا أتؿٝ٘.
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ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ابتهاضات٘ اؾسٜس٠، يهٔ سػب اهلل ٜسعٛ زا٥ُا 

اىل ايتذسٜس، خاق١ ف٢ إزاض٠ املعاٖس ٚاملساضؽ اإلغال١َٝ. ايتذسٜس ف٢ 

اإلزاض٠ ٚتهٜٛٔ ايؿبهات ٚبٓا٤ ٚدٗات ايٓعط املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚاسرتاف 

ٚاالعتُاز ع٢ً ايٓفؼ ببٓا٤ َٛاضز ايطاق١ ايبؿط١ٜ ٚاالقتكاز١ٜ. ٚبسٕٚ شيو، 

غتهٕٛ اؾاَعات ٚاملعاٖس ٚاملساضؽ ضانس٠ ٚقسمي١ ايططاظ، ست٢ ٜرتنٗا 

 ايٓاؽ ف٢ املػتكبٌ.

إٕ بايٓعط اىل تأيٝفات٘ َٚٓاقب٘ اؾاَع١ٝ ٚاملعٗس١ٜ ميهٔ إٔ ْكٍٛ 

سػب اهلل َٔ أنرب اـربا٤ ف٢ تأغٝؼ املعاٖس ٚضعا١ٜ اؾاَعات. يٝؼ ٖٓاى 

 خطٜر األظٖط ٜطأؽ املعاٖس ٚاؾاَعات أنجط َٓ٘.
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 األستاذ الدكتور رملى عتد الواحد
 أ هل احلديث وامعلامء

 

بؿإٔ ايٓكل املتعاٜس يًعًُا٤ بػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ، داٖس  ٜ٘ٓبع َٔ قًك

( ف٢ إْؿا٤ َطنع ايتعًِٝ ايعاىل ٢ً7677 عبس ايٛاسس )األغتاش ايسنتٛض ضَ

إلعساز ايهٛازض يًعًُا٤. ٚظٗٛزٙ املتٛاق١ً ٚغري املتٓا١ٖٝ عٌُ يٛا٤ َهتب 

فًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢، تٛافط سه١َٛ قافع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ 

قٓسٚقا خاقا يبٓا٤ املطنع ٚتهايٝف تؿػًٝ٘. َُٚٗا قس ؽطز َٔ ٖصا 

َٔ ايؿباب، مل حيككٛا َا ٜتُٓاٙ األغتاش ايسنتٛض ض٢ًَ عبس املطنع ٦َات 

ايٛاسس، ٚيهٔ ٖصا ايعٌُ يٝؼ عبجا، بٌ ٜأت٢ بأنرب املٓافع، َٓٗا تٛافط 

ايسعا٠ ف٢ كتًف املػادس ٚاملٓاطل. إٕ األَٛض زقٝكٗا مما ٜٗٝر ي٘ ايععِٝ. 

 نٌ أَط ش٣ باٍ ٜٓبع َٔ ضؤ١ٜ َػتك١ُٝ َُٗا ناْت قػري٠.

املطنع يًتعًِٝ ايعاىل، يط٢ًَ أٜها ضؤ١ٜ غسٜس٠ ف٢ ػٗٝع  ظاْب بٓا٤

ايفكٌ ايسضاغ٢ ايسٚىل اـام بسضاغ١ ايتفػري بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ 

ٖصا ايفكٌ يًطالب اـطجيني َٔ املعاٖس، ـربتِٗ  نًػ١ ايتسضٜؼ. خيّل

ٌ عٓسَا ايهبري٠ بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ. ٚلح ض٢ًَ ف٢ إجياز ٖصا ايفك

ٜكبح عُٝسا يه١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ ظاَع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اإلغال١َٝ 

اؿه١َٝٛ. ظاْب قكس ايتعُل ف٢ زضاغات ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ مبكازضٖا 

األق١ًٝ، ٜت٢ُٓ ض٢ًَ أٜها بتٛافط اـربا٤ بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ ست٢ 

 ًػتني. تتػ٢ٓ اؾاَع١ الغتكباٍ ايهٝٛف األدٓبٝني املتشسثني باي
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ٖهصا ضؤ١ٜ ض٢ًَ ف٢ تطٜٛط داَع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اإلغال١َٝ 

ٙ َٔ َٓكب تعاقساؿه١َٝٛ. ٚيهٔ األغف، تٛقف ٖصا ايفكٌ بعس 

 ايعُاز٠، ٚمل ٜفتح ٖصا ايفكٌ َط٠ أخط٣ اىل اآلٕ.

فتُع غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ بآضا٤ ض٢ًَ ٚفتاٚاٙ، ألْٗا قطٜب١ بٌ  أسّب

١ٝ نتٓعِٝ ادتُاع٢ ٜتبع٘ عسٜس َٔ فتُع َٓاغب١ مبفّٗٛ املٓع١ُ ايٛقً

غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. نًُا ٜفت٢ ؾ٦ٝا، أقبح فتٛاٙ َطدعا يًُذتُع، 

ناغتعُاٍ قٝػ١ اؾُع عٓس ايسعا٤ مجاع١ ٚؼطِٜ ايتسخني ٚٚدٛب بسٍ 

ايكّٛ ٚزفع ايفس١ٜ زفع١ ٚاسس٠ ملٔ مل ٜكِ بسال َٔ قّٛ ضَهإ غابكا ٚقس 

 سإ ضَهإ بعسٙ َٚا أؾب٘ شيو.

ثكاف١ ض٢ًَ ايٛاغع١ يٝػت فكط ْتٝذ١ زضاغت٘ ظاَع١ األظٖط ايؿطٜف 

بايكاٖط٠، بٌ ؾٛالت٘ ايهجري٠ اىل أما٤ ايعامل ف٢ مخؼ قاضات، ست٢ َٓشت٘ 

داَع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ يكب األغتاش ف٢ ؾعب١ 

 اؿسٜح.

ّٔ ري اٖتُاَ٘ بسضاغت٘ نب زضاغات ض٢ًَ يًشسٜح يٝػت نجري٠، ٚيه

دسا. ٚاملصٌٖ َٔ اٖتُاَ٘ ف٢ ٖصا األَط ٖٛ ٚنع بطْاَر خام يسضاغ١ 

اؿسٜح يًسضاغات ايعًٝا عٓسَا أقبح َسٜطا يًسضاغات ايعًٝا ظاَع١ 

غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ. ٚع٢ً ايطغِ َٔ عسّ تػذٌٝ أٟ 

١ طايب ف٢ بطْاَر ايسنتٛضاٙ ف٢ ؾعب١ اؿسٜح، ٚيهٔ ٖصٙ ايطؤ١ٜ تربظ قُٝ

 ض٢ًَ ايع١ًُٝ، خاق١ عٔ زضاغ١ اؿسٜح.
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 األستاذ الدكتور يارون هاسوتيون
ندونيس يا  امرائد ال ول ندلراسات امعليا بجلامعة الإسالمية احلكومية بإ

 

( َٔ أقٌ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ خطٜر 7667-7676ٖاضٕٚ ْاغٛتٕٝٛ )

ن١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ ظاَع١ األظٖط. ُٜػَتدسّ امس٘ يٝهٕٛ اغِ قاع١ 

االدتُاعات باؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ ؾطٜف ٖسا١ٜ اهلل دانطتا ست٢ 

ٜكبح عًُا ٜؿاض إيٝ٘ بايبٓإ ٜتفاخطٙ ؾعب غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ٚخطجيٛ األظٖط 

ايؿطٜف. أقبح ٖاضٕٚ ض٥ٝؼ اؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ ؾطٜف ٖسا١ٜ اهلل 

ٌ باؾاَعات دانطتا ٚايطا٥س األٍٚ يًسضاغات ايعًٝا باؾاَع١ ْفػٗا ب

اإلغال١َٝ بإْسْٚٝػٝا )أتؿٝ٘ ٚغَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ ٚغَٛطط٠ ايػطب١ٝ ٚغٛضاباٜا 

 َٚاناغاض(.

ٖاضٕٚ َفهط ٚغط٢. ٚميهٔ َعطف١ ضؤ١ٜ ٖاضٕٚ ايفهط١ٜ ٚتٝاضاتٗا 

َٔ خالٍ قطا٠٤ َؤيفات٘ َٓٗا نتاب "ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ: ايتٝاضات ٚايتاضٜذ 

يطالب اؾاَع١ اإلغال١َٝ. َٚٔ ضؤٜت٘  ٚايتشًٝالت ٚاملكاض١ْ" نهتاب إيعا٢َ

ّٕ ايِفَطَم ايهال١َٝ ف٢ اإلغالّ َٓٗا  ايفهط١ٜ ف٢ شيو ايهتاب ٢ٖ أ

األؾعط١ٜ ٚاملاتٛضز١ٜ ٚاملعتعي١ غٛاغ١ٝ ف٢ اغتدساّ ايعكٌ يتشًٌٝ ايكهاٜا 

 ايالٖٛت١ٝ ايٛاقع١ باأل١َ اإلغال١َٝ ٚايتُػو بايٛس٢.

َٔ اإلغالّ. ٚبٗصا نٌ َػًِ ف٢ ْعطٙ ال تٛدس أٟ فطق١ نال١َٝ ؽطز 

سط باختٝاض َصٖب٘. ايتفػريات ف٢ اإلغالّ غري ضانس٠، بٌ تتطٛض سػب 



727 |  

 
 َعطف١ طُٛسات خطجيٞ

املهإ ٚايعَإ. تػُّط ايعَإ حيسخ ايتػٝري، ٚايتػٝري أٜها َٔ غ١ٓ سٝا٠ األ١َ 

 ايص٣ ٜػِّط أسٛاٍ اجملتُع.

تأثطت فهط٠ ٖاضٕٚ ايٛغط١ٝ بايسضاغ١ ايفهط١ٜ َٚكاض١ْ األزٜإ به١ًٝ 

أقٍٛ ايسٜٔ داَع١ االظٖط ايؿطٜف بايكاٖط٠. َُٚٗا خايف٘ َٛاطٓ٘ ايسنتٛض 

زاٚز ضؾٝس ف٢ ايطؤ١ٜ ايفهط١ٜ، ٖصٙ املدايف١ يٝػت إال بػبب اختالفُٗا ف٢ 

ايؿعب١ ٚايه١ًٝ. ٚؾٗٛزٙ املهجف١ ٚإبساعات٘ ايفهط١ٜ يتجكٝف دٌٝ األ١َ َٔ 

ض١ٜ إْسْٚٝػٝا ايػٝس َػاض ايتفهري ٚايسضاغات ايعًٝا ست٢ ميٓش٘ ض٥ٝؼ مجٗٛ

 .0277دٛنٛ ٜٚسٚٚ عال١َ ايؿطف "لِ َاٖابٛتطا" غ١ٓ 

نافح ٖاضٕٚ مجٛز األ١َ اإلغال١َٝ َٔ َػاض ايتعًِٝ اؾاَع٢ 

ايؿطٜف اإلغالَٞ اؿهَٛٞ بإنجاض املٓاقؿ١ ٚاؿٛاض نُا دط٣ ف٢ األظٖط 

خط ٚأَطٜها. املٓاقؿ١ املؤغػ١ ع٢ً ايبٝاْات ٚاؿكا٥ل ٚاغتعساز قبٍٛ اآل

بهٌ أزب ٚفا١ًَ زٕٚ تأثري ايػهب ٖٛ ايػُات ٚاملٝعات يًتعًِٝ املجكف ف٢ 

 ايؿطم ٚايػطب ع٢ً سس غٛا٤.

. يكس ْٛقـ نتابا ؼافت ايؿطٜف ٖهصا عًُّتٓا داَع١ األظٖط

ايفالغف١ يإلَاّ ايػعاىل ٚؼافت ايفالغف١ البٔ ضؾس به١ًٝ أقٍٛ ايسٜٔ 

زب ٚعُل، بعٝس عٔ ايتعكب ؾعب١ ايتفهري ٚايفًػف١ اإلغال١َٝ بهٌ أ

ٚايتشعب. ٚف٢ َطس١ً اؾاَع١ األٚىل ف٢ ْفؼ ايه١ًٝ ٚايؿعب١ تعًِ طالبٗا 

 عٔ عًِ املٓطل ٚايفطم بني ايفطم.

ٜػع٢ ٖاضٕٚ املتدطز يًسضاغات ايعًٝا ٚايسنتٛضا٠ َٔ داَع١ َانذٌٝ 

َْٛرتٜاٍ نٓسا بٓا٤ اؾػٛض املٓػذ١ُ بني ايؿطم ٚايػطب. ف٢ ْعطٙ ال خالف 
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ٌَ نُا ب ني ايؿطم ٚايػطب نُا ال خالف بني ايٓٗاض ٚايٌٝ. ٜهٌُ ايٓٗاُض ايٝ

 ٜهٌُ ايػطُب ايؿطَم.

. ايتذسٜس 0. ْعط اإلغالّ َٔ دٛاْب٘ املدتًف١. 7َٔ َؤيفات ٖاضٕٚ ٢ٖ: 

. ايفًػف١ ٚايتكٛف 7. فًػف١ ايسٜٔ. 7ف٢ اإلغالّ: تاضٜذ ايتفهري ٚاؿطن١. 

. ١9: ايتٝاضات ٚايتاضٜذ ٚايتشًٝالت ٚاملكاض١ْ. . ايعكٝس٠ اإلغال7َٝف٢ اإلغالّ. 

 . ايعكٌ ٚايٛس٢ ف٢ اإلغالّ.3قُس عبسٙ ٚعكٝس٠ املعتعي١ ايعكال١ْٝ. 

نتب أضزٚ ٖاٚاض٣ ف٢ نتاب ٖاضٕٚ ْاغٛتٕٝٛ: ايػري٠ ٚايتفهري 

. ايتعايِٝ اإلغال١َٝ تكػِ 7ٚايتكٓٝف إٔ يًطدٌ ثالث١ ػسٜسات فهط١ٜ ٢ٖ: 

. إعاز٠ تٓعِٝ املٓٗر ايسضاغ٢ باؾاَع١ 0ري املطًل. اىل قػُني: املطًل ٚغ

. تأغٝؼ 7اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ َٔ ايتٛدٝ٘ ايفك٢ٗ اىل ايتٛدٝ٘ ايفهط٣. 

َع  7670ايسضاغات ايعًٝا ألٍٚ َط٠ باؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ غ١ٓ 

 ايٛظٜط يًؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ. 

ؿه١َٝٛ قاّ ٚف٢ إعاز٠ تٓعِٝ املٓٗر ايسضاغ٢ باؾاَع١ اإلغال١َٝ ا

. تعسٌٜ املػاض َٔ املٓٗر اإلقطاع٢ ايكسِٜ اىل 7ٖاضٕٚ بجالث١ تعسٜالت ٢ٖ: 

. ايتعسٌٜ َٔ ايجكاف١ ايؿف١ٝٗ اىل ايجكاف١ 0َٓٗر ايتفهري املٓطك٢ اؿسٜح. 

. ايتعطف ع٢ً َفّٗٛ عامل١ٝ اإلغالّ بتعسٌٜ ٚد١ٗ ايٓعط َٔ 7املهتٛب١. 

 ايتٛدٝ٘ ايفك٢ٗ اىل ايتٛدٝ٘ ايفهط٣.

َِ ٖاضٕٚ بٓؿط ايهالي١ باؾاَع١ اإلغال١َٝ ف ِٗ ٢ غ١ٓ ايتػعٝٓات، ُاتُّ

اؿه١َٝٛ، ٖٚٛ بصيو َٔ نُٔ ايؿدكٝات املٛق٢ بايكتٌ. ٌٖ ْؿط ٖاضٕٚ 

ايهالي١ سكٝك١؟ نتب غٛفاْس٣ ف٢ إسس٣ َكايت٘ باملٛنٛع "إعاز٠ قطا٠٤ ضؤ١ٜ 
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ٛؽ ضاس١ ٖاضٕٚ ْاغٛتٕٝٛ ايفهط١ٜ" إٔ مح١ً ٖاضٕٚ يعكال١ْٝ املعتعي١ تٛغ

األؾعط١ٜ ٚاغتكطاضٖا. ٚعٓس ٖاضٕٚ ال خالف بني املعتعي١ ٚاألؾعط١ٜ الؼاز 

 أغاغُٗا ُٖا ايعكٌ ٚايٛس٢.
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 الدكتور داود رشيد
 ادلعوة الإسالمية حىت أ مرياك

 

غَٛطط٠  ( باؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه7690١َٝٛتعأَ تعُِّ زاٚز ضؾٝس )

ٚداَع١ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ اؿه١َٝٛ. ثِ اظزاز شنا٤ زاٚز عٓسَا  ايؿُاي١ٝ

تعًِ به١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ظاَع١ األظٖط ٚتًك٢ِّ ايعًُا٤ املفهًني بايكاٖط٠ 

ٚفايػتِٗ. َٚٔ ٖؤال٤ ايعًُا٤ ايؿٝذ سػٓني كًٛف َفت٢ ايسٜاض املكط١ٜ 

 فػري باألظٖطايػابل ٚايسنتٛض عبس ايػتاض فتح اهلل غعٝس أسس خربا٤ ايت

ٚاألغتاش ايسنتٛض قُس ايبًتذ٢ سػٔ خبري أقٍٛ ايفك٘ ظاَع١  ايؿطٜف

زاض ايعًّٛ بايكاٖط٠ ٚايؿٝذ ٜٛغف ايكطنا٣ٚ ايص٣ تابع زاٚز إقساضات نتب٘  

 ٚايسنتٛض ضفعت فٛظ٣ أغتاش اؿسٜح ظاَع١ زاض ايعًّٛ بايكاٖط٠.

َٚؤيفات  قطأ زاٚز ايهتب ايػت١ َٚٛطأ َايو َٚكس١َ ابٔ ايكالح

اؿسٜح األخط٣ بايتًك٢، ست٢ ا٥تُٓ٘ ايسنتٛض ضفعت ف٢ نُإ َهتبت٘ 

طٛاٍ تٛظٝف٘ غاضز ايبالز. ٚتعًِ زاٚز نجريا َٔ ايسنتٛض عبس ايكبٛض 

ؾاٖني َفهط َكط ايؿٗري، بٌ ْؿط ف٢ َتابع١ قانطات ؾاٖني ٚخطب٘ 

 طٛاٍ اغتكطاضٙ مبكط.

١ ايسع٠ٛ. تػا٤ٍ ٖاضتْٛٛ َٔ مثط٠ تفهري زاٚز األق١ًٝ ٢ٖ نطٚض٠ أقاي

أمحس دا٥ع ف٢ نتاب االنُشالٍ اهلٓسغ٢ يإلغالّ عٔ زاٚز َٚٛقف سعب 

ايعساي١ ايطفا٢ٖ بكٛي٘: ْطٜس إٔ ْعٛز اىل َٛاز ايتعًِٝ األٚىل ٢ٖ ايٛال٤ هلل 

 ٚايربا٤ عٔ نٌ ايطٛاغٝت. إمنا ٚيٝهِ اهلل ٚضغٛي٘ ٚايصٜٔ آَٓٛا.
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اهلسف األغاغ٢ ف٢ تأغٝؼ  إٔأنس زاٚز ضؤ١ٜ زعٛت٘ ايػٝاغ١ٝ ٢ٖٚ 

سعب غٝاغٞ ٖٛ زع٠ٛ ايٓاؽ اىل عباز٠ اهلل، يٝؼ يًػعٞ ع٢ً ايػًط١. ال 

 فا٥س٠ يًػًط١ إشا غاقتٓا اىل اهلالى.

خًف١ٝ زضاغت٘ يًشسٜح تؤثطٙ ف٢ نٝف١ٝ ايسع٠ٛ َٓٗا تطنٝعٙ ايٛسٝس 

اىل قس٠ٚ ايطغٍٛ قُس ٜٚػتػ٢ٓ عٔ ايؿدكٝات األخط٣. ف٢ ْعطٙ يهٌ 

 عٝٛب إال ضغٍٛ اهلل قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.إْػإ 

ايسع٠ٛ َٔ ضابط١ املجكفني املػًُني تًك٢ِّ أٍٚ ظٜاضت٘ ألَطٜها ب

َٔ اإلغال١َٝ اإلْسْٚٝػٝني َهتب أَطٜها. َٔ ٖٓا، قاّ زاٚز بايسع٠ٛ 

 األَطٜه١ٝ. ٚاغتُطت ٖصٙ ايسع٠ٛ ايٛالٜات املتشس٠َػذس اىل آخط ف٢ أما٤ 

غٓٛات ٚأقبح إَاَا ضمسٝا ظاَع  7زاٚز بأَطٜها  باغتكطاض اإلغال١َٝ

 اؿه١ُ.

اختالف زاٚز بآضا٤ ايسعا٠ بأَطٜها عٔ ٚدٛب تعٝني ْاس١ٝ ايكب١ً 

بايبٛق١ً ٚاعتباض ايتًٌٗٝ ٚايكٓٛت ٚايسعا٤ اؾُاع٢ َٔ ايبسع١ ايهاي١ ٚغري 

 شيو جيربٙ مبػازض٠ أَطٜها غطٜعا عذ١ َٓع متسٜس إقاَت٘ ٖٓاى. 

٠ ٚس٢ْٛٝ قف١ ايطمح١ عٔ عح ْكط١ ايتكا٤ أفهاض نتبت ايٓاقس

ٖاضٕٚ ْاغٛتٕٝٛ ٚزاٚز ضؾٝس إٔ هلُا ْكاَط ايهعف املٓٗذ١ٝ. ندطٜر َكط 

ٜعترب زاٚز ايؿطم األٚغط ٖٛ نٌ ؾ٤ٞ نُٓٛشز يًسضاغ١ اإلغال١َٝ. أَا 

ٖاضٕٚ ٜعترب ايػطب ٖٛ نٌ ؾ٤ٞ. بٌ سّسز زاٚز ايؿطم األٚغط ف٢ ايعكط 

ايُٓط١ٝ ايٛسٝس٠ يًسضاغ١ اإلغال١َٝ. ٜٚعترب خاضز  ايهالغٝه٢ نايكٛض٠

 ٖصا ايعكط باطٌ ٚناٍ.
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ٚع٢ً ايطغِ َٔ سسٚخ االختالف ايفهط٣ بني ٖاضٕٚ ٚزاٚز، فهالُٖا 

َٔ أقٌ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ املتدطدإ َٔ داَع١ األظٖط ايؿطٜف. َُٚٗا 

اختًفا ٚأقبشا منط٢ ايتفهري ال ميهٔ اْػذاَُٗا ٚتٛفٝكُٗا، نف٢ بٓا 

ّٕ هلُا تأثريا إجيابٝا ف٢ ايسضاغ١ اإلغال١َٝ بإْسْٚٝػٝا ٚأقبشا  فدطا أ

 ؾدكٝتني نطٚضٜتني ف٢ ن٢ً ايكطبني ع٢ً سسٍّ غٛا٤.
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 األستاذة الدكتورة أماهى ةريان الدين لوةيس
 أ وىل رئيسة اجلامعة الإسالمية احلكومية

 

ٝك١ ال قبٌ ٖصا املٛنٛع، ٜتشسخ ٖصا ايهتاب عٔ زٚض ايطداٍ. ٚباؿك

ٌّ أ١ُٖٝ زٚض خطجيات داَع١ األظٖط َٔ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ عٔ ضداهلا.  تك

األٍٚ، ٖٔ َطبٝات ايعا١ً٥ املتذًسات ٚهلٔ ضؤ١ٜ َػتكب١ًٝ يبٓا٤ سهاض٠ 

إْسْٚٝػٝا َٔ َػاض تطب١ٝ األٚالز ظٛز٠ ايؿدك١ٝ. ايجا٢ْ، هلٔ أفهاض 

الٍ ٚزعِ يتهٜٛٔ األغط ايػه١ٓٝ ضغاي١ ١َُٗ يألظٚاز يبشح ايطظم اؿ

ايطفا١ٖٝ يًبالز. ٖٔ ٜعكسٕ األْؿط١ ايبػٝط١ نإقا١َ اؿًكات ايع١ًُٝ 

ٚايس١ٜٝٓ يتجكٝف األَٗات، ٚيهٓٗا شات تأثري نبري ف٢ تػٝري منط ايتفهري 

ّٕ يألَٗات زٚضا نبريا يتك١ٜٛ ؾإٔ ايبالز ٚبٓا٥ٗا.   أ

ف٢ ظاْب ايسٚض ف٢ ايرتب١ٝ املٓعي١ٝ، بعض خطجيات األظٖط أٜها ٜعًُٔ 

املعاٖس ٚحيانطٕ ف٢ اؾاَعات. َٚٔ بٝٓٗٔ األغتاش٠ ايسنتٛض٠ أَا٢ْ بطٖإ 

ايسٜٔ يٛبٝؼ، املٛيٛز٠ بايكاٖط٠ َٔ أب إْسْٚٝػٞ )غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ( ٚأّ 

 َكط١ٜ.

أمتت زضاغتٗا َٔ املسضغ١ اإلعساز١ٜ ست٢ اؾاَع١ يًُطس١ً األٚىل 

ؾطٜف ٖسا١ٜ اهلل  باألظٖط ايؿطٜف بايكاٖط٠. ٚأقبشت أٚىل ض٥ٝػ١ داَع١

 .0207-0276اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ دانطتا يفرت٠ 

قبٌ تٛيٝتٗا يط٥اغ١ اؾاَع١، ؾػًت َٓاقب عسٜس٠ َٓٗا غهطتري٠ 

فًؼ اؾاَع١ ْٚا٥ب١ عُٝس ن١ًٝ ايسضاغات اإلغال١َٝ قػِ اإلزاض٠ ايعا١َ. 
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أقبشت أَا٢ْ ْا٥ب١ َسٜط َسضغ١ ايسضاغات ايعًٝا قػِ  0277-0277ٚيفرت٠ 

 ٜط املؤغػ١. تطٛ

ظاْب ؾػًٗا ف٢ األنازمي١ٝ، يًػٝس٠ أَا٢ْ ػاضب ٚخربات باملٓعُات 

ايٛط١ٝٓ ٚايعامل١ٝ. َٓٗا ايط٥ٝػ١ ايعا١َ جملًؼ املجكفات املػًُات اإلْسْٚػٝات 

 ٚاألطفاٍ ( ٚض٥ٝػ١ فًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ قػِ ايٓػا0277-0277٤)

ٜع ايػالّ ف٢ اجملتُعات ( ٚعه٠ٛ ملٓتس٣ فًؼ األَٓا٤ يتعع0277-0202)

 (.0202-0279اإلغال١َٝ بأب٢ ظب٢ )

عٔ تاضٜذ تؿطٜع ايػٝاغ١ اإلغال١َٝ  ،األٚىل :ٚأبطظ أفهاض أَا٢ْ ٢ٖ

ست٢ َٓشت دا٥ع٠ ايؿطف ناحملانط٠ ايُٓٛشد١ٝ به١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا 

عٔ  ،دانطتا. ٚايجا١ْٝؾطٜف ٖسا١ٜ اهلل اَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ اؾب

ؿهاض٠ اإلغال١َٝ ست٢ تؿاضى َٝساْٝا باؿٛاض عٔ ايسفاع ايتاضٜذ ٚا

اإلْسْٚٝػ٢. ٚأقبشت أَا٢ْ أفهٌ اـطجيني َٔ َسضغ١ َؤغػ١ ايسفاع 

. ؼانط أَا٢ْ بايسضاغات ايعًٝا به١ًٝ اغطاتٝذ١ٝ ايسفاع 0270ايٛط٢ٓ غ١ٓ 

ظاَع١ ايسفاع اىل اآلٕ. ْٚؿطت ف٢ اؿهٛض اىل املٓتسٜات ٚاملؤمتطات عٔ 

غ١ ايتش١ًُٝ ٚايسفاع١ٝ ف٢ َكط ٚتطنٝا ٚايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ايسضا

 ٚايٝابإ.

ايسفاع عٔ ايٓػا٤ ٚاألطفاٍ ٚايطعاّ اؿالٍ. ٚقس ؾػًت ض٥ٝػ١  ،ٚايجايج١

فًؼ املجكفات املػًُات اإلْسْٚٝػٝات ٚض٥ٝػ١ فًؼ ايعًُا٤ اإلْسْٚٝػ٢ 

ف٢  0277ؿالٍ غ١ٓ قػِ ايٓػا٤ ٚاألطفاٍ. ٚقس ؾاضنت ف٢ َؤمتط ايطعاّ ا

ظاضت أَا٢ْ بًسإ املػطب ٚايػٛزإ  0277-0277أغرتايٝا ْٚٝٛظًٜٓسا. ٚيفرت٠ 
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ٚيبٓإ ٚإٜطإ ٚتطنٝا ظاألضزٕ ٚزب٢ ؿهٛض املؤمتطات عٔ ايٛغاط١ األغط١ٜ. 

ٚغافطت أٜها اىل أَطٜها ايؿُاي١ٝ ٚنٓسا يًسٚض٠ ايككري٠ يسضاغات ايٓػا٤ 

 . 7663غ١ٓ 

 َٔ املٓتسٜات عٔ زفاع ايعًِ ٚاغتػالٍ ايٓػا٤ ؼسثت أَا٢ْ ف٢ نجري

ٚاألطفاٍ، ست٢ اختريت نأفهٌ ايٓػا٤ ف٢ بطْاَر دا٥ع٠ اؾاَع١ اإلغال١َٝ 

 اؿه١َٝٛ يًػٝسات َٔ َطنع زضاغ١ اؾٓؼ ٚاألطفاٍ ايتابع يًذاَع١.

تعٝني أَا٢ْ نأٚىل ض٥ٝػ١ اؾاَع١ اإلغال١َٝ اؿه١َٝٛ ٜجبت ظساض٠ 

 ضغ١ أٟ َٓاقب ٚاؿكٍٛ ع٢ً أٟ أَٓٝات نبري٠. خطجيات األظٖط مبُا
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 السيد عتد الواحد سليمان
 املعهد اموقفى رائدى و امسار املعجم 

 

( بالَٛلإ داٚا ايؿطق١ٝ. ٜرتب٢ ف٢ 7630ٚيس عبس ايٛاسس غًُٝإ )

مبعٗس زاض ايػالّ نْٛتٛض اؿسٜح ٚداَع١  ايٛقف١ٝ املُتاظ٠املطانع ايرتب١ٜٛ 

ِّي٘ َٔ ؾدك١ٝ  َػًك١ األظٖط ايؿطٜف بايكاٖط٠. ٖصٙ املطانع املُتاظ٠ ؼ

 َٚتشفع١ ٚخذٛي١ اىل ؾدك١ٝ َٓفتش١ ٚؾذاع١ َٚبسع١.

اـري ال ٜهف٢. ٖهصا َبسأ سٝات٘. مبع٢ٓ أْ٘ ال ٜهف٢ مبذطز تٓفٝص 

ست٢ ٜكسض  ٜهٕٛ أسػٔ َٔ غريٙإٔ ٜكبح خريا، بٌ ًٜعّ ي٘ َٔ إٔ اـري أٚ 

ع٢ً ْؿط املٓافع أنجط، َػاٜطا عسٜح ايٓب٢ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: خري 

ايٓاؽ أْفعِٗ يًٓاؽ، ٚخري ايٓاؽ َٔ طاٍ عُطٙ ٚسػٔ عًُ٘ ٚؾط ايٓاؽ َٔ 

 طاٍ عُطٙ ٚغا٤ عًُ٘.

طٛاٍ فرت٠ زضاغت٘ مبكط، عبس ايٛاسس َٔ نُٔ طالب ْؿاط. ظَال٤ٙ 

ٚاضتبط  يٓسضت٘ ايػهٕٛ مبس١ٜٓ ايبعٛخ. ٛظٜط اـاضد١ٝاألفطقٕٝٛ ًٜكبْٛ٘ ب

عبس ايٛاسس بؿت٢ املٓعُات احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ، َٓص سهٛضٙ اىل ايكاٖط٠ ٚست٢ 

  َػازضت٘ َٓٗا.

ع٢ً ْتعطف يًٛقٛف ع٢ً ؾدك١ٝ ٖصا ايطدٌ املتٛانع، ميهٓٓا إٔ 

٥س ثالث١ أيكاب مت تًكٝكٗا ي٘ ٢ٖ املعذِ املاؾ٢ ٚناتب نتب ايتسضٜؼ ٚضا

 املعٗس ايٛقف٢.
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يس٣ عبس ايٛاسس ًَه١ يػ١ٜٛ عطب١ٝ عاي١ٝ. ٖٚصا بسضاغت٘ ايط١ًٜٛ مبعٗس 

زاض ايػالّ نْٛتٛض اؿسٜح ٚداَع١ األظٖط ايؿطٜف ٚداَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

 بايكاٖط٠.  باإلناف١ اىل سب٘ ايكطا٠٤ يًهتب ٚايكشف ايعطب١ٝ. 

يكهاٜا ايًػ١ٜٛ ا ٌّؿ ََُفهَّال بٗصٙ اـربات، أقبح عبس ايٛاسس َطدعا

َٔ َع٢ٓ املفطزات ٚإٜهاح ايعباض٠ ٚايٓشٛ  ايعطب١ٝ. ٚنٌ َا ٜػأٍ إيٝ٘

، ٜٛدب٘ بايهُاٍ ٚايتُاّ. ٚيٝؼ بػطٜب إٔ ًٜكب ٚايكطف ٚايبالغ١ ٚايرتمج١

 باملعذِ املاؾ٢ باملعٗس.

أنف اىل يكب املعذِ املاؾ٢، ٜػ٢ُ عبس ايٛاسس أٜها بهاتب نتب 

ايًػ١ٜٛ ايعطب١ٝ جيعً٘ قازضا ع٢ً تأيٝف نتب ايتسضٜؼ مبًهت٘ ايتسضٜؼ. 

نتابا. ٚاؾسٜط باملالسع١ ٖٓا أْ٘ قس أٚقف  07باملعٗس. ٚست٢ اآلٕ قس أيف 

ّٟ. ٚايص٣ ْفدط يًطدٌ أٜها أْ٘  َّ َكابٌ َاّز مجٝع نتب٘ يًُعٗس ٚمل ٜطًب أ

ِّٕٚ قػِ املٓٗر ايسضاغ٢ بػالف نتب٘ بسال َٔ امس٘. ٖٚصا َا أخصٙ عبس  َُٜس

ايٛاسس َٔ ايؿٝٛر ٚنباض األغاتص٠ باألظٖط ايؿطٜف يٓؿط ايعًّٛ باإلخالم 

 َٔ خالٍ ايهتب ٚايتأيٝفات.

ٚاضتباط٘ ايٛثٝل باملؤغػ١ ايٛقف١ٝ نُعٗس زاض ايػالّ نْٛتٛض اؿسٜح 

ٚداَع١ األظٖط ايؿطٜف ٜهٕٛ ععميت٘ ايك١ٜٛ يتطٜٛط املؤغػ١ ايٛقف١ٝ 

٢ أقٍٛ األٚقاف ٜط٣ عبس ايٛاسس بهطٚض٠ ايكطاع عًبإْسْٚٝػٝا. ٚالدتٓاب 

ػسٜس فِٗ ايٛقف ٚإقالح املؤغػات ايٛقف١ٝ ٚتطٜٛط إزاضتٗا ست٢ تػتذٝب 

ؼسٜات ايعَإ َٚتطًبات٘. ٜٚط٣ عبس ايٛاسس أٜها بهطٚض٠ دعٌ ايٛقف 

 نُٓط اؿٝا٠.
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 األظٖط ايؿطٜف َٔ غَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ

ٚغايبا َا ٜتًك٢ عبس ايٛاسس عطٚنا يٝكبح قانطا ف٢ اؾاَعات 

يهٓ٘ ٜطفهٗا ألْ٘ ٜفهٌ ايهفاح باملعٗس. ٚاؿُاغ١ ٚبػَٛطط٠ ايؿُاي١ٝ. 

يتأغٝؼ املعٗس ايٛقف٢ تتعاٜس عٓسَا سّطض ض٥ٝؼ َعٗس زاض ايػالّ نْٛتٛض 

اؿسٜح ايسنتٛض نٝا٢ٖ اؿاز عبس اهلل ؾهط٣ ظضنؿ٢ مخػ١ أقسقا٤ 

خطجي٢ نْٛتٛض ِٖٚ ايػٝس ؾٗٝس َطقّٛ ٚايػٝس َػفٛض عبس اؿًِٝ ٚايػٝس 

ايػٝس دٓٝس٣ ٚايػٝس عبس ايٛاسس غًُٝإ يتأغٝؼ َعٗس بكطإ غٛزاضَاْتٛ ٚ

عبس اهلل ؾهط٣ حيطنِٗ ع٢ً ٖصا .  0227ٚقف٢ دسٜس. ٜكع شيو ف٢ غ١ٓ 

. نٌ ٜتبع غريٙ ٜٚطٛض ألْ٘ مل ٜط أسسا َٔ خطجي٢ نْٛتٛض ٜؤغؼ َعٗسا بٝسٙ

ضأغا يػُو قػري خري َٔ إٔ ْكبح إٔ َؤغػ١ غريٙ. ٚؾعاضٙ املؿٗٛض ٖٛ 

 ف.ْكبح شٜال يًكط

. ٚغ٣ٛ 0272ٚاؿُس هلل، مت تأغٝؼ َعٗس َٛاضز ايػالّ ايٛقف٢ غ١ٓ 

مخػ١ أقسقا٤ َؤغػني أٚيٝني، اْهِ إيِٝٗ أقسقا٤ِٖ ممٔ يسِٜٗ أفهاض 

ٚآضا٤ َتػا١ٜٚ بِٗ يتأغٝؼ املعٗس ِٖٚ ايػٝس قُس سطَني ٚايػٝس قُس 

ؾافع٢ يٛبؼ ٚايػٝس٠ َاٖا٢ْ ٚايػٝس ايسنتٛض غٛباض ٚاغٝػا ٚايػٝس 

ٗٓسؽ ؾٗطٜاز٣ ٚايػٝس أغج٢ٓ ضان٢ سػب اهلل ٚايػٝس ْٛض ضمحٔ ٚايػٝس امل

 ضاز ايسٜٔ ٚايػٝس عطفإ ؾاٙ بٛتطا ٚايػٝس٠ غٝت٢ خسجي١.
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