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مطؿابمممم ماألوضافمأ.د/ممهيفمعؼدعة مععاظيموزؼر مؼؤطد ماظورـقة" ماظدوظة "عشروسقة

مشريمضابلمظؾفدلمأوم مأعر ماظورـقة ماظدوظة مسؾىمأنمعشروسقة ممجعة حمؿدمخمؿار

صؽلمعامؼدسممبـاءماظدوظةموضوتفامػومعنمصؿقمم،مبلمػومأصلمرادخمم،ماظؿشؽقك

ماإلمياغي مماسؿؼادغا مإمنام، ماظؿكرؼب مأو ماإلصلاد مأو ماظػلاد مإىل مؼؤدي معا وطل

ماظؽؿابمأذارمععاظقهمإىلمأنممؼؿعارضمععمطلماظؼقمماظدؼـقةمواظورـقة ،مويفمػذا

م مبنيماظشكصمواظدوظة مادلوارـة مسؼد متعينماحرتام ماظورـقة ماظدوظة واالظؿزامم،

مدونمأي ماظورنممجقًعا تػرضةمماظؽاعلمباحلؼوقمواظواجؾاتمادلؿؽاصؽةمبنيمأبـاء

،موندمععاظقهميفمػذاممسؾىمأداسماظدؼنمأوماظؾونمأوماظعرقمأوماجلـسمأوماظؾغة

مورـقة مالمتؤعنمبورنموالمبدوظة موأنمماظؽؿابمؼؽشفمأنماجلؿاساتمادلؿطرصة ،

،مويفمذاتمموالءػاماألؼدؼوظوجيمصوقمطلماظوالءاتماألخرىمورـقةموشريمورـقة

مإمنا،موأغفاممغفامحاعقةممحىماظدؼناظوضتماظذيمتلَوقمصقهماجلؿاساتمادلؿطرصةمأ

م، مذرسه موإضاعة موجل( م)سز ماهلل محؽم مظؿطؾقق مػذهممتلعى مبه متؼوم معا صأؼن

مو موتدعري موتػفري موغلف مضؿل معن ممدػٍكاجلؿاسات مظؾدعاء ظألسراضممواغؿفاٍك،

م!؟متروؼعمظًعـنيمعنمذرعماهللموحؽؿهوغفبمظألعوالموم،مظؾقرائروديبم

ممممم ماظؽؿاب ميفمػذا مععاظقه مظـظاممسؾىموؼؤطد مجاعًدا مضاظًؾا مملمؼضع ماإلدالم أن

إمناموضعمأدًلاموععاؼريمعؿىمهؼؼتمطانماحلؽممماحلؽممالمميؽنماخلروجمسـهم،

ودعقهم،م،مويفمعؼدعؿفامعدىمهؼققماحلؽممظؾعدلموادللاواةممؼرهماإلدالمرذقًدامُؼ

م، مواظعؾاد ممظؿقؼققمعصاحلماظؾالد مأؼًضا م،سؾىموؼؤطد مادلصؾقة محقثمتؽون مأغه

مواظؿعؿري ماظؾـاء م،موؼؽون ماإلدالم موصققح ماهلل مذرع ماهلدمممصـم مؼؽون وحقث

م.مواظؿكرؼبمواظدعارمصـؿةمسؿلماظشقطانمومجاساتماظػؿـةمواظدعارمواخلراب



م مواسقًةمعؤطًدا مدضقؼًة ماظػؽريمضراءًة ميفمحاجةمعؾقةمإىلمإسادةمضراءةمتراثـا أغـا

مغادبمسصرهموزعاغهموعؽاغهمعنماجؿفاداتمموادلؿغريم،تػرقمبنيماظـابتم بنيمعا

اظػؼفاءموعامؼؿطؾؾهمسصرغاموعلؿفداتهمعنمضراءةمجدؼدةمظؾـصوصمؼؼوممبفامأػلم

م.اظعؾممواالخؿصاص

مممممم ماظصققح ماظوسي مصقاشة مأن مععاظقه مأوضح موضد ماظشكصقةم، مصقاشة وإسادة

ـقةمواظـؼاصقةمواإلسالعقةمادلصرؼةمحيؿاجانمإىلمتضاصرمدائرمعؤدلاتماظدوظةماظدؼ

مم.واظؿعؾقؿقةمواظرتبوؼةمظصقاشةمرؤؼةمسصرؼةمذاعؾةموعؿؽاعؾة

مجقعممعشرًيامإىلمأنماظوسيمباظورنمؼؼؿضيماظعؿلمسؾىمبـائهمورصعمذأغهميفمممم

واظوسيممظهمعنمعؤاعراتمتلؿفدفمإغفاكماظدوظةم،مواإلدلامممبامحياك،ماجملاالتم

معنماظؼوعيمظؾؾالد.اظؽاعلممبػفومماظوحدةماظورـقةمواأل

وؼوضحمععاظقهميفمػذاماظؽؿابمأغهمالمبدؼلمأعامماجلؿقعمدوىمتشفقعمادلـؿجمممممم

ماظؿفارمإىلمإؼـارمادلصؾقةماظورـقةمماظورينماحملؾيمسؾىمطلمادللؿوؼات داسًقا

اظعاعةمسؾىمإؼـارمادلزؼدمعنماظؽلبماظلرؼعمعؤطًدامسؾىمأػؿقةمادلراضؾةماظصارعةم

مةمطلمأظوانماجلشعمواالدؿغاللمواالحؿؽار.بوحمارم،جلودةمادلـؿفاتماظورـقةم

ىموسنمدوظةمادلؤدلاتمؼشريمععاظقهمإىلمأنماظدوظةماظعظقؿةمػيماظيتمتؼوممسؾممممم

معؤدلاتمضوؼة.

وندمععاظقهمؼوضحميفمػذاماظؽؿابمأنماالدمقازماإلجيابيمػومذظكماالدمقازمممممم

م،موؼعؿلمهلاموؼدورمععفامحقثمدارت،ماظورينماظذيمؼصبميفمعصؾقةماظورنم

وػومادمقازمإىلمضوىموعؤدلاتماظودطقةمواالسؿدالمواظورـقةميفمعواجفةماظػؽرم

مادلؿطرصة مواجلؿاسات مادلؿطرف مطؿا معنمؼ، ماجملؿؿع ممحاؼة مإىل مععاظقه دسو

مإىلم محباجة مجيعؾـا معا موػو ماظدؼـقة ماهلوؼة مسؾى مخطًرا مؼشؽل ماظذي اظؿطرف



م ماظػؽر متػؽقك موأن م، معًعا مادلؿطرصة مواجلؿاسات ماظلؿاوؼةمادلؿطرف اظشرائع

موادلؾادئماإلغلاغقة ماظؼقم معن مطؾرية م:مأمجعتمسؾىممجؾة مأػؿفا معن حػظمم،

ماظواظدؼنمواألصعالمواظصدقميفماألضوالماظـػسم، موبر معالماظقؿقمم، موحرعة ،مم،

م،مواظؽؾؿةماظطقؾة.موعراساةمحقماجلوار

مممممم مواظؽاذبة ماظزائػة ماظوالءات معن مععاظقه محذر مأؼًضا ماظؽؿاب مويفمػذا وشريم،

ودسامإىلمإدـادماألعرمإىلماألجدرمسؾىماظؼقاممبهموإىلم،موشريماظورـقةم،ماظشرسقةم

ماحلقمعؼابلم موسالضاتـاتردقخمعؾدأ موخباصةمماظواجبميفمطلمجماالتمحقاتـا ،

ميفمجمالماظعؿلموشرسمعؾادئموضقمماظورـقةمعنمجدؼد.

موهؼققممممممم مادلوزػني، مبني ماإلداري ماظعدل مهؼقق مأػؿقة مإىل مععاظقه وؼشري

مويفمماظعدلميفمتؼدؼمماخلدعاتم، مويفماظلػر، مويفماظرتضقات، ويفماظؿعققـات،

ضوابطمواضقةموحامسةموصارعةموذػاصةمودضقؼةمأعرميفم،مووضعمماإلؼػادمواظؾعـات

،موؼلفمميفمهؼقماظرضاماجملؿؿعي،موضوةماإلميانمباظدوظة،موؼعؿقممشاؼةماألػؿقة

ماظوالءمواالغؿؿاءمهلا.

وؼؿقدثمععاظقهميفمطؿابهمسنمادلالمواإلسالممصقشريمإىلمأنمعصرمخبريمبػضلممممممم

ماهللم)سزموجل م( مادلكؾصني، موالمدًقميفمطلماجملاالتمثممبػضلمأبـائفا ؿاميفم،

،مويفمجمالماإلسالممجيبمأنمغعؿلمعًعامسؾىممأوضاتماظؽروبمواظـوازلمواظشدائد

ماظؿطرفم معواجفة ميف ماظورين ماظصف مووحدة مواالغؿؿاء ماظوالء مروح تعؿقق

م،موادلكاررمواظؿقدؼاتمعنمجفةمأخرى.مواإلرػابمعنمجفة

أؼًضامأنماألعنمواألعانمعنمأػممدسائمماجملؿؿعاتموودائلممععاظقهوؼؾنيمممممممممممم

ممادؿؼرارػا اظودائلماظيتمهاصظمسؾىمغعؿةممجمؿوسةمعن،موندمععاظقهمؼؾنيمظـا

م:وعـفامماألعنمواالدؿؼرارم



ماظورن - ماألعةممهؼققماظعدلمبنيممجقعمأبـاء مؼـصر موجل( مصإنماهللم)سز ،

 اظظادلةموظومطاغتمعلؾؿة.،موالمؼـصرماألعةمماظعادظةموظومطاغتمطاصرة

 وتطؾققماظؼاغونمحبلممسؾىماظصغريمواظؽؾري. -

 واظؿؽاصلمواظرتاحممبنيممجقعمأبـاءماجملؿؿع. -

 وهلنيماظظروفمادلعقشقةمظلاطـقفا.أػؿقةماظعـاؼةمبؿطوؼرماظعشوائقاتم -

 اظرتبقةماإلمياغقةماظصقققةماظيتمتؼوممسؾىماظـؼةميفماهللم)سزموجل(. -

شفمادلػلدؼنموادلكربنيمواظضربمسؾىمأؼدؼفمماظؿعاونماجملؿؿعيميفمط -

 بقدمعنمحدؼد.

ؼؤطدمععاظقهمأنماظدوظةمادلصرؼةمتلريموبؼوةمإىلمتردقخمودقادةمدوظةماظؼاغونمومممممم

موحيذرمعنمدوءمساضؾةماالسؿداءمسؾىمادلالماظعام.

مسصرغاممثمممممم ميف مأن مإىل مصقشري ماخلاعس ماجلقل محروب مسن مععاظقه ؼؿقدث

مععط متغريت مطـريةاحلاضر متعدممقات مصؾم موأداظقؾفا ماحلرب مغظم ميف موخباصة ،

،مأومأعـقةمحمضة،موالمحؿىمم،مأيمأغفامملمتعدمسلؽرؼةمحمضةمعدأحادؼةماظُؾاحلربم

ماظؼدمية ماظؿؼؾقديمظؾـظممادلكابراتقة مبادلػفوم مصؼدمتطورتممخمابراتقةمحمضة ،

ماظرابع مميؽمأداظقبمحروبماجلقل مصقؿا مطـريون مؼشعر مأن مدون مودخؾـا مأنم، ن

مأرؾقمسؾقهم مصقؿا ؼطؾقمسؾقهمحروبماجلقلماخلاعسماظيتمجرىموجيريمتطؾقؼفا

مزوًراموبفؿاًغاماظربقعماظعربيمادلشؽوم.

نمطلمعامؼدسممصؿودماظدوظةموزؼرماألوضافمأأ.دم/مؼوضحمععاظيمويفماخلؿامممممممم

ؼفددمطقاغفاموؼعززمعؽاغؿفامػومعنمصؾبماظدؼن،موطلمعامم،موؼدسممبـاءػاممماظورـقةم

م موؼـالمعنموجودػا مؼؿـاصىمععمطلم، مإمنا مأومإصلاًدا مصلاًدا أومؼلعىميفمأرراصفا

،موسؿاظةمألسدائفؿامم،موؼعدمخقاغةمظؾدؼنمواظورنمعؾادئماظدؼنمواظؼقممواظورـقة

مادلرتبصنيمبـا.
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