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 بسه اهلل الزمحً الزحيه

 

 بني يدي الكتاب
 

َٔاَل َرَفشَُّلْٕأَاِعَزِص): اؽمتج٣مزم٥م يمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم" ِّ َجًٍِعًب  1(ًُْٕا ِثَحِجِم انّه
وسمٗمديرا ألمهٝم٥م  ،

 ايمقضمدة وهمقائده٣م، وطم٣مص٥م دم ايمتٔم٣مون فمعم األفمامل اجلٙمٝمٙم٥م وايمٕم٣مي٣مت ايمٛمبٝمٙم٥م،

 هم١من ىمال َمـ اجلٚمٔمٝمتكم:

٣م ـ زمقاؽمْم٥م هٝمئ٣مهتام اظمٔمٛمٝم٥م ـ سمومررضمرىم٥م واإلصالح وايمتجديد، ورازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل، ومد 

 ."ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح" ضمدا وسمٛمدجم٣م دم مجٔمٝم٥م واضمدة حتٚمؾ اؽمؿأن سمتق

وإن اجلٚمٔمٝم٥م اظمقضمدة اجلديدة إذ سمٔمتػم أن هذا ايمتقضمٝمد َم٘مس٤م إجي٣ميب يمٔمٚمقم ايمقؿمـ وايمُمٔم٤م 

اظمٕمريب، يمت٠مىمد أن هدهمٜم٣م ؽمٝمٓمؾ هق اظمس٣ممه٥م دم إوم٣مَم٥م ايمديـ وهمسح اظمج٣مل يمٙمتٔم٣مون فمعم االيمتزام زمف 

 ف.توذئمواظمس٣ممه٥م دم طمدَم٥م اظمجتٚمع وإصالضمف وهمؼ ومٝمؿ اإلؽمالم  فمٗمٝمدة وفمب٣مدة وؽمٙمقىم٣م،

أن ؽمبٝمٙمٜم٣م دم ذيمؽ هق ايمدفمقة زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م  "ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح"سم٠مىمد  ىمام

احلسٛم٥م وايمدهمع زم٣ميمتل هل أضمسـ، وايمتٖم٣مهؿ وايمتٔم٣مون َمع ىمؾ َمـ ئمٚمؾ خلدَم٥م األَم٥م وسمرومٝمتٜم٣م 

 ."٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م يمبٙمدٞم٣موايمٛمٜمقض هب٣م، دم ـمؾ اظممموفمٝم٥م ايمدؽمتقري

سمؿ اإلفمالن فمـ إضمدى   12/04/2552 يقم هبذا ايمبالغ ايمِم٣مدر فمـ جمٙمس ايمُمقرى االٞمتٗم٣مرم

و همٝمف سمؿ اإلفمالن فمـ هذا ايم٘مٝم٣من  ،ايمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمتقضمٝمدي٥م ايمٛم٣مذرة دم ضمٗمؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٔم٣مسة

ظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل ايمتقضمٝمدي اجلديد ايمذي طمٙمػ ىمال َمـ ضمرىمتل اإلصالح وايمتجديد ورازمْم٥م ا

صم٣مء سمقضمٝمد .زم٣مؽمؿ صمديد هق ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وزمٗمٝم٣مدة صمديدة وَم٘مت٤م سمٛمٖمٝمذي صمديد

                                                 
 [201]آل فمٚمران : ـ   1



 6 

احلرىمتكم دم ؽمٝم٣مق وؿمٛمل وؽمٝم٣مق ؽمٝم٣مد وضمزيب وضمرىمل دم اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمثخـ زمثٗم٣مهم٥م 

 .واالٞمُمْم٣مر وواومع ايمتجزئ٥ماالٞمٗمس٣مم 

ٞمٚمقذصم٣م ضمٝم٣م فمـ اطمتٝم٣مر َمٛمٜمجل دم جم٣مل ايمتقضمٝمد  فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد ايمتل مت٦م زمكم احلرىمتكم سمٗمدم 

ضمدده٣م اظم٠مؽمسقن دم  يمٙمقضمدة ايمتلوم٣مم فمعم أؽم٣مس االسمٖم٣مق فمعم ايمٗمّم٣مي٣م ايم٘مػمى أو األؽمس اظمٛمٜمجٝم٥م 

 ،اظمس٠مويمٝم٥م زم٣مالٞمتخ٣مب ،اظمٙمزَم٥م ايمٗمرار زم٣ميمُمقرى ،اظمرصمٔمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م يمٙم٘مت٣مب وايمسٛم٥م :األؽمس ايمت٣ميمٝم٥م

 .دوهن٣م فمعم ؿم٣مويم٥م احلقار وايمٛمٗم٣مش ايمقضمدة ايمتل وضع َم٣مضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م سمٙمؽ األؽمس زمٚمث٣مزم٥م حم٘مامت 

غمة َمـ ايمٗمٝم٣مدات ايمتل فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد ايمتل مت٦م أيّم٣م اضمت٣مصم٦م إلم ؾمج٣مفم٥م هم٘مري٥م وأطمالومٝم٥م ىمب

وسمٔمٛمل َمراصمٔم٣مت ظمٟميمقهم٣مت هم٘مري٥م وؽمٙمقىمٝم٥م  ،أومؾ وأيمٗم٣مزم٣مهم٣ميمقضمدة سمٔمٛمل رئ٣مؽم٣مت  ،ه٣مىم٣مٞم٦م وراء

وايمقضمدة سمٔمٛمل إفم٣مدة صٝم٣منم٥م ايمقشم٣مئؼ  .ٛمكموارسمب٣مؿم٣مت فم٣مؿمٖمٝم٥م ٞمسج٦م فمعم ؿمقل فمممات ايمس

 .َمراصمٔم٥م وَمس٣مءيم٥م وضع ذيمؽ ىمٙمف َمقضعاظم٠مؽمس٥م يمٙمحرىمتكم ويمٗمقاٞمٝمٛمٜمام وَمس٣مؿمرمه٣م أي 

سمٛمٓمٝمٚمكم ـ وهل يمٝمس٦م فمٚمٙمٝم٥م ؽمٜمٙم٥م ـ زمؾ  اٞمدَم٣مج زمكموزمٛم٣مء فمعم ذيمؽ هم٣ميمتقضمٝمد مل ي٘مـ فمٚمٙمٝم٥م 

اظمج٣مل احلرىمل وايمتٛمٓمٝمٚمل ىم٣مٞم٦م أيّم٣م فمٚمٙمٝم٥م إزمداع وسمْمقير دم سمقصمٜم٣مت احلرىم٥م واصمتٜم٣مداهت٣م دم 

اجلٚمٝمع دم ضمؾ َمـ رصٝمد  صمٔمٙم٦مإذ َمـ َمزاي٣م ايمقضمدة أهن٣م  ،وايمؼمزمقي واإلداري وايمسٝم٣مد

  .ايمتٛمٓمٝمٚمكم ايمس٣مزمٗمكم دم هذا اظمج٣مل

زمؾ ئمٛمل ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمؼمىمٝم٤م اخلالق زمكم  ،يم٘مـ ذيمؽ ال ئمٛمل ايمٗمْمٝمٔم٥م ايمٛمٜم٣مئٝم٥م َمع ىمس٤م احلرىمتكم

 .أصمقد وأضمسـ َم٣م دم ذيمؽ ايم٘مس٤م

همب٣مإلض٣مهم٥م إلم زمٛم٣مء  .ىم٣مٞم٦م دم احلٗمٝمٗم٥م فمٚمٙمٝم٥م َمزدوصم٥م ٝمد أن ٞمٛمبف إلم أن فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمدظمٖموَمـ ا 

َم٠مؽمس٣مت احلرىم٥م اظمقضمدة ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك اؽمتحٗم٣موم٣مت االٞمخراط اجلامفمل دم ضمزب احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م 

ايمتٖم٣مفمؾ َمع واؽمتحٗم٣موم٣مت  ،واؽمتحٗم٣موم٣مت اظمُم٣مرىم٥م دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م االٞمتخ٣مزمٝم٥م ،ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمقومراؿمٝم٥م

 .إلم َمٙمؽ ايمبالد اجلديد اٞمتٗم٣مل ايمسٙمْم٥متجدات ايمقاومع ايمسٝم٣مد وايمثٗم٣مدم وَمستجداسمف طم٣مص٥م زمٔمد َمس

 ،وهق أَمر يمف افمتب٣مره ،ودون ؾمؽ هم١من ٞمج٣مح ايمقضمدة ال يٚم٘مـ أن يٗم٣مس همٗمط زم١مٞمج٣مزه٣م ايم٘مٚمل 

ويم٘مـ يٛمبٕمل أن يٗم٣مس زمِمٚمقد َم٠مؽمس٣مت ايمقضمدة أَم٣مم ايمتحدي٣مت ايمداطمٙمٝم٥م واخل٣مرصمٝم٥م أي ومدرهت٣م 
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ايمقوم٦م االٞمخراط دم فمدة  ودم ٞمٖمس ،٣مز َمٗمتّمٝم٣مت ايمقضمدة وزمراجمٜم٣م فمعم اظمستقى ايمداطمقمفمعم إٞمج

اؽمتحٗم٣موم٣مت ىمػمى فمعم رأؽمٜم٣م اؽمتحٗم٣مق إفم٣مدة هٝم٘مٙم٥م احلزب واالٞمخراط دم احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م 

ذيمؽ  ، ووايمػمظم٣مٞمٝم٥م َمع َم٣م همرضتف َمـ َمٔم٣مرك وومّم٣مي٣م وَم٣م سمقيمد فمٛمٜم٣م هل األطمرى َمـ اؽمتحٗم٣موم٣مت

مل يتحٗمؼ ره٣من زمٔمض أن اظمٛمٜمجٝم٥م ايمتل افمتٚمدت ىم٣مٞم٦م َمٛمٜمجٝم٥م ص٣مئب٥م زمحٝم٧م بؾ ؾم٘م٣م يثب٦م زمام ال يٗم

 .ون رزمام زمٖمُمٙمٜم٣م أو ضٔمػ َمردوديتٜم٣مَمـ ىم٣مٞمقا يتٛمب٠م

َم٣مي األيمٝمٚم٥م  22ويمٔمؾ صٚمقد احلرىم٥م دم وصمف احلٚمالت االؽمتئِم٣ميمٝم٥م اظمتالضمٗم٥م زمٔمد أضمداث  

زة َمـ فمٗمده٣م ألول مجع فم٣مم فم٣مدي وايمتدزمغم اهل٣مدئ واحل٘مٝمؿ يمٗمّمٝم٥م اؽمتٗم٣ميم٥م رئٝمسٜم٣م زمٔمد همؼمة وصمٝم

يمٝمؾ فمعم ٞمج٣مح ايمقضمدة د٥م نمغم وم٣مزمٙم٥م يمٙمٚمراصمٔم٥م وذيمؽ أىمػم ي٠مىمد أن ايمقضمدة أصبح٦م ضمٗمٝمٗم٥م سمٛمٓمٝمٚمٝم

 .اظمب٣مرىم٥م

وىمس٤م فمعم  ،ايمتِمقريىمس٤م فمعم اظمستقى ايمٖم٘مري  جترزم٥م ايمتقضمٝمد هل زم٣مإلض٣مهم٥م إلم ذيمؽ ىمٙمف

وىمس٤م فمعم  ،٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥موىمس٤م فمعم َمستقى ايمقـم ،َمستقى ايمتٛمٓمٝمؿ واهلٝم٘مٙم٥م وايمتخْمٝمط

 مم٣مايمرؾمد  يمذيمؽ اظمس٣مروهل سمتقي٨م ظمس٣مر راؾمد يمرواهمد هذه احلرىم٥م  .َمستقى األفمامل اظمتخِمِم٥م

 .ويمد جترزم٥م أصبح٦م َمث٣مر اهتامم وَمت٣مزمٔم٥م َمـ يمدن األصدوم٣مء واخلِمقم

 "فمٌم سمدويـ صمديد"واومتٛم٣مفم٣م َمٛم٣م زمٟممهٝم٥م ايمدطمقل دم وحم٣مويم٥م أولم َمٛم٣م يمتقشمٝمؼ هذه ايمتجرزم٥م 

وز ـم٣مهرة اإلضمج٣مم فمـ ايم٘مت٣مزم٥م أو ايمزهد همٝمٜم٣م زم٣مفمتب٣مر ذيمؽ ـم٣مهرة شمٗم٣مهمٝم٥م ـمٙم٦م َمالزَم٥م يتج٣م

فممم ؽمٛمقات َمـ  :يمٙمٚمٕم٣مرزم٥م ىم٣من هذا ايمٔمٚمؾ ايمذي صم٣مء زمٚمٛم٣مؽمب٥م ايمٔمممي٥م األولم يمٙمتقضمٝمد وؽمٚمٝمٛم٣مه

وسمٗمديؿ صقرة  ،ايمتقضمٝمد واإلصالح دم حم٣مويم٥م َمٛم٣م يمتٗمري٤م ايمتجرزم٥م ايمتقضمٝمدي٥م دم خمتٙمػ أزمٔم٣مده٣م

 .يم٘مسبٜم٣م دم اظمج٣مل اإلصالضمل فمعم مجٝمع اظمستقي٣مت سمٗمريبٝم٥م

همٜمذا أَمر   ،وٞمحـ ٞمقد أن ٞمٛمبف وٞم٠مىمد أن األَمر ال يتٔمٙمؼ زمدراؽم٥م سم٣مرخيٝم٥م وال زمبح٧م فمٙمٚمل

ؽمٔمٝمٛم٣م أن ٞمٗمدم زمٔمد هذه  ايمٔمممي٥م هل٠مالء . يمٗمد ـ أفمّم٣مء احلرىم٥م ونمغمهؿ ايمٗمٝم٣مم زمفَمؼموك يمٙمب٣مضمثكم َم

طم٣مص٥م وهل َمٗمبٙم٥م فمعم َمرضمٙم٥م صمديدة َمـ ايمٔمٚمؾ  سمٗمٝمٝمؿ أداء احلرىم٥م َم٣م يس٣مفمد فمعموأويمئؽ 

 واإلٞمج٣مز.
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يسٔمٖمٛم٣م ايمقوم٦م  همٙمؿ ،وٞمحـ ٞمقد زم٣مظمٛم٣مؽمب٥م أن ٞمٔمتذر يم٘مؾ اإلطمقة ايمذيـ ؽم٣ممهقا دم هذا ايمٔمٚمؾ

همٜمق  ،أو أنمٖمٙمٛم٣م ؽمٜمقا إؽمٜم٣مَم٣مهتؿزمسب٤م ـمروهمٛم٣م وـمروهمٜمؿ ٞمتٚم٘مـ أن ٞمستجقهبؿ مل  يماليمتٗم٣مء هبؿ أو

فمٙمام أن هذا ايمٔمٚمؾ  ،ـ إؽمٜم٣مم يمٝم٘مقن هذا اإلٞمج٣مز مم٘مٛم٣مَم ح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ئمٙمؿ َم٣م ومدم ىمؾ واضمدؽمب

يم٘مـ ال زمد هٛم٣م َمـ سمٛمقيف طم٣مص زم٣مألخ حمٚمد  .ؽمٝمبٗمك َمٖمتقضم٣م يمٙمتٛمٗمٝمح واإلض٣مهم٥م وايمتقؽمٝمع اظمٖمٝمد

احلٚمداوي رئٝمس احلرىم٥م ايمذي سم٣مزمع هذا ايمٔمٚمؾ زمدءا زم٣مومؼماح ايمٖم٘مرة وسمقصمٝمف اظم٠ميمٖمكم وحتٖمٝمزهؿ فمعم 

ٓم٣مت زم٣مؽمتٚمرار ضمقل ؽمغم ايمٔمٚمؾ، ضمتك ىم٣من مم٘مٛم٣م صدوره دم اظمقفمد إمت٣مم هذا ايمٔمٚمؾ، وإزمداء اظمالضم

 ايمذي رضب يمف، أي َمع اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمث٣ميم٧م يمٙمحرىم٥م.

 .واهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أؽمٟمل أن يقهمٗمٛم٣م يمٙمخغم وئمٝمٛمٛم٣م فمٙمٝمف إٞمف ٞمٔمؿ اظمقلم وٞمٔمؿ ايمٛمِمغم

ِِٕفٍِمً ِئالَّئِِ) ََٔيب َر ِّ ُأٍَُِتٌِ ُأِسٌُذ ِئالَّ اإِلْصاَلَح َيب اِعَزَطِعُذ  َِٔئَنٍِ ِّ َرَْٕلَّْهُذ  ِّ َعَهٍِ 1( ِثبنّه
 

 

 حمند يتيه

 2413رَمّم٣من األزمرك  15

 َمٝمالدي٥م 1002 أىمتقزمر 11َمقاهمؼ 
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 تقديه

اظمٕمرب يُمٜمد ـمٜمقر مج٣مفم٣مت ايمسبٔمٝمٛمٝم٣مت َمـ ايمٗمرن اظم٣ميض زمدأ  َمْمٙمع ايمستٝمٛمٝم٣مت و دم أواطمر 

إؽمالَمٝم٥م َمٛمٓمٚم٥م فمعم نمرار احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مظمممق ايمٔمريب. وهذا ال ئمٛمل أن اظمٕمرب ـمؾ طم٣ميمٝم٣م 

َمـ ضمرىم٣مت ايمبٔم٧م وايمٛمٜمّم٥م اٞمْمالوم٣م َمـ اإلؽمالم، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ إذ أن ضمرىم٣مت ايمتحرر 

أصٙمٜم٣م ضمرىم٣مت ديٛمٝم٥م ووم٣مده٣م واظمٗم٣موَم٥م واظمْم٣ميمب٥م زم٣مإلصالح ورضمٝمؾ االؽمتٔمامر ىم٣مٞم٦م دم جمٚمٙمٜم٣م و

ىمام أن رازمْم٥م فمٙمامء اظمٕمرب ايمتل أؽمس٦م دم زمداي٥م ايمستٝمٛم٣مت ىم٣مٞم٦م  .ء وطمرجيق اظمدارس ايمديٛمٝم٥مفمٙمام

ضمرىم٥م إؽمالَمٝم٥م ؽمقى أهن٣م ىم٣مٞم٦م ضمرىم٥م ٞمخب٥م فمٙمامء ومل سم٘مـ ضمرىم٥م ذات زمرٞم٣مَم٨م حتٚمؾ دم ايمقاومع 

  .اَمتداد ؾمٔمبل

فم٘مس وم٣مٞمقن  أٞمف فمعموهل  ،احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥موهٛم٣مك َمالضمٓم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣ميمتٔمددي٥م داطمؾ 

االٞمٗمس٣مَمٝم٥م ايمذي ضم٘مؿ سمُم٘مؾ وسمْمقر احلرىم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم اظمٕمرب وىم٣من شم٣مزمت٣م َمـ شمقازمتٜم٣م هم١من االجت٣مه ايمٔم٣مم 

ايمتٔمددي٥م ىم٣مٞم٦م سمٙمؽ وَمـ شمؿ همٟمنمٙم٤م َمٓم٣مهر  ،داطمؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ىم٣من سمقصمٜم٣م ٞمحق اجلٚمع وايمتٟميمٝمػ

وضمتك دم ضم٣ميم٥م ايمتِمدفم٣مت ايمتل ضمِمٙم٦م دم ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م  ،واجلٕمراهمٝم٥م سمٙمٗم٣مئٝم٥م زمح٘مؿ ايمٛمُمٟمة ايمت٣مرخيٝم٥م

هم١مهن٣م رسفم٣من َم٣م ؽمتؼمك  ،واٞمتٜم٦م زمٟمفمّم٣مئٜم٣م إلم اخت٣مذ َمقاومػ َمتب٣ميٛم٥م دم اخلالف ايمذي وومع َمع ومٝم٣مدهت٣م آٞمذاك

ؽمٛمجد يمدى اظمجٚمقفم٣مت واجلامفم٣مت ايمتل سمُم٘مٙم٦م طم٣مرج ايمُمبٝمب٥م  ، ضمٝم٧ماظمج٣مل يمٔمٚمٙمٝم٥م مجع وسمٟميمٝمػ

َم٣م ؽمٛمٗمػ فمٙمٝمف َمـ طمالل هذه ايمٖمٗمرة ضمقل رواهمد  وهق ،ٞمزوفم٣م إلم ايمتٛمسٝمؼ وايمتٟميمٝمػ وايمتقضمٝمد اإلؽمالَمٝم٥م

 .ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح

 حركة اإلصالح والتجدٌد :أوال

زمداي٥م ايمسبٔمٝمٛمٝم٣مت َمـ ايمٗمرن ايمٔممميـ فمدة مجٔمٝم٣مت دم ىمام ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ، ـمٜمرت 

ٝمقي٥م وٞمُم٣مؿم٣م ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل أؽمسٜم٣م فمبد ٞم٣مؾمْم٥م دم ضمٗمؾ ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م ىم٣من أىمثره٣م ضم

ايم٘مريؿ َمْمٝمع. ورسفم٣من َم٣م وصمدت هذه احلرىم٥م ٞمٖمسٜم٣م أَم٣مم همراغ ومٝم٣مدي زمٔمد طمروج َم٠مؽمسٜم٣م َمـ 

إلم  ايمُمب٣مبانمتٝم٣مل ايمزفمٝمؿ االؾمؼماىمل فمٚمر زمـ صمٙمقن. وؽمٔم٦م جلٛم٥م ؽمداؽمٝم٥م َمـ  ر ضم٣مدشم٥ماظمٕمرب إشم
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يمٗمقافمد زمخالهم٣مت فم٣مصٖم٥م زمكم ايمٗمٝم٣مدة ايمسداؽمٝم٥م ؽمد ايمٖمراغ فمبث٣م إذ زمٔمد َمرور ضمقارم فم٣مَمكم همقصمئ٦م ا

 شمالشم٥م: وايمداطمؾ واظم٠مؽمس دم اخل٣مرج همتِمدفم٦م احلرىم٥م إلم أومس٣مم

 .2542دم َمقومٖمف وـمؾ ئمٚمؾ دم إؿم٣مر ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م إلم نم٣مي٥م ؽمٛم٥م اظم٠مؽمس ومسؿ أول ؽم٣مٞمد 

 سمٖم٘مؽ.وومسؿ شم٣من اٞمح٣مز إلم ايمٗمٝم٣مدة ايمسداؽمٝم٥م وداهمع فمٛمٜم٣م يم٘مٛمف مل يِمٚمد ؿمقيال همتالؾمك و

وومسؿ شم٣ميم٧م رهمض االٞمحٝم٣مز إلم أي ؿمرف َمـ ايمْمرهمكم ايمس٣مزمٗمكم ووم٣مم يدفمق إلم ايمتبكم دم 

 االهت٣مَم٣مت واالٞمتٗم٣مدات اظمتب٣مديم٥م زمٝمٛمٜمام.

وإذا ىم٣مٞم٦م زمٔمض ايمٔمٛم٣مس َمـ ايمٗمسؿ ايمث٣مين ومد اٞمخرؿم٦م دم مج٣مفم٥م ايمٔمدل واإلضمس٣من فمٛمد 

إلؽمالَمل. أَم٣م أنمٙمبٝم٥م ايمٗمسؿ األول همٗمد ـمٜمقره٣م، هم١من أهمراد ايمٗمسؿ ايمث٣مين اٞمدَم٨م دم رازمْم٥م اظمستٗمبؾ ا

ضمرىم٥م "ايمتل حتقيم٦م إلم  "اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م"اٞمتٜم٦م إلم اإلفمالن فمـ ٞمٖمسٜم٣م دم سمٛمٓمٝمؿ صمديد ؽمٚمل 

 ."اإلصالح وايمتجديد

يمٙمجامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل أصبح٦م سمسٚمك زمٔمد ذيمؽ ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد وم٣مد ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتٟمؽمٝمسٝم٥م 

( 2554إلم ؽمٛم٥م  2541بد اإليمف زـم ىمغمان )وسمرأس احلرىم٥م َمـ ؽمٛم٥م جمٚمقفم٥م َمـ اإلطمقة هؿ األؽمت٣مذ فم

( واألؽمت٣مذ 2552 ؽمٛم٥م إلم 2554شمؿ َمـ ؽمٛم٥م  2541إلم ؽمٛم٥م  2542واألؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ )وسمرأؽمٜم٣م َمـ ؽمٛم٥م 

 زة وايمدىمتقر حمٚمد فمز ايمديـ سمقهمٝمؼ٣م وايمدىمتقر ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامين واألؽمت٣مذ األَمكم زمقطمبفمبد اهلل هب

 األؽمت٣مذ حمٚمد زمٙمٗم٣ميد ونمغمهؿ.يمٔمزيز زمقَم٣مرت األؽمت٣مذ فمبد او

وأٞمجزت اجلامفم٥م اجلديدة فمٚمٙمٝم٥م ٞمٗمد ذايت وَمراصمٔم٥م ؾم٣مَمٙم٥م ظمٛمْمٙمٗم٣مت ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل ووؽم٣مئٙمف 

وسمِمقراسمف ونم٣مي٣مسمف وجم٣مالسمف أهمّم٦م إلم سمٕمٝمغم ىمبغم دم سمقصمٜم٣مهت٣م دم ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل همُمٗم٦م يمٛمٖمسٜم٣م 

 أؽمس٣م صمديدة أمهٜم٣م:

ي٥م وايمٔمٛمػ وايمتْمرف واالصْمدام َمع اآلطمر، وسمبٛمل اخلٝم٣مر ايمتخقم فمـ ىمؾ أؾم٘م٣مل ايمرس _

 ايمسٙمٚمل احلّم٣مري دم ايمتٔم٣مؿمل َمع ايمقاومع.

احلرص فمعم ايمٔمٚمؾ دم ـمؾ اظممموفمٝم٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م وايمدؽمتقري٥م يمٙمبالد وسمبٛمل هن٨م احلقار دم  _

 ايمتٔم٣مَمؾ َمع اآلطمريـ وَمد اجلسقر َمع ىمؾ َم٘مقٞم٣مت اظمجتٚمع زمام دم ذيمؽ ايمسٙمْم٥م.
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 ٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم واإلفمالَمل واالصمتامفمل. ايمؼمىمٝمز فمعم ايم _

اجلامفم٥م "جلامفم٥م فمعم سمقصمٜمٜم٣م اظمٔمتدل، واؽمتج٣مزم٥م يمبٔمض االٞمتٗم٣مدات اظمقصمٜم٥م إلم االؽمؿ اظمخت٣مر َـم اوسمٟمىمٝمدا 

ـ، ختٙم٦م احلرىم٥م فمـ اؽمؿ  "اإلؽمالَمٝم٥م  "اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م"وَم٣م ومد يٖمٜمؿ َمٛمف أٞمف إومِم٣مء أو ٞمٖمل إلؽمالَمٝم٥م اآلطمري

 ."ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد"صمديدا هق  واطمت٣مرت اؽمام 2551 ؽمٛم٥م

ومٝم٣مدهت٣م َمرسمكم، مم٣م صمٔمؾ زمٔمض فمـ ؿمريؼ االٞمتخ٣مب نمغمت احلرىم٥م  ودم ؽم٣مزمٗم٥م دم احلٗمؾ اإلؽمالَمل

اظمٔمٙمٗمكم اظمٜمتٚمكم زمُمٟمن احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ئمتػم األَمر درؽم٣م وصم٤م أن سمٗمتدي زمف األضمزاب ايمسٝم٣مؽمٝم٥م َمسٚمٝم٣م 

 ؿ اظمختٌم حلرىم٥م اإلصالح وايمتجديد.االؽم "ضم٣مسمؿ"ٞمسب٥م إلم  "ايمدرس احل٣ممتل"إي٣مه 

 رابطة المستقبل اإلسالمً :ثانٌا

واطمت٣مرت ايمدىمتقر أمحد  2554أزمريؾ  4أفمٙمـ فمـ َمٝمالد رازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل دم  

ايمريسقين رئٝمس٣م هل٣م وايمدىمتقر أمحد ايمٔمامري ٞم٣مئب٣م يمٙمرئٝمس. وايمرازمْم٥م فمٚمؾ سمقضمٝمدي يمثالث مج٣مفم٣مت 

ٌم ايم٘مبغم ومجٔمٝم٥م زمٖم٣مس واجلٚمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣ميمٗم اإلؽمالَمٝم٥م فمقةإؽمالَمٝم٥م رئٝمسٝم٥م هل مج٣مفم٥م ايمد

 .ايممموق زم٣ميمرزم٣مط زم٣مإلض٣مهم٥م إلم جمٚمقفم٥م ايمتقضمٝمد زم٣ميمدارايمبٝمّم٣مء

 وومد ٞمص ايمٗم٣مٞمقن األؽم٣مد يمرازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل األهداف ايمت٣ميمٝم٥م: 

 ٚمل واحلّم٣مري.متتكم ايمروازمط ايمت٣مرخيٝم٥م يمٙمٚمجتٚمع اظمٕمريب ودم َمٗمدَمتٜم٣م اإلؽمالم وسمراشمف ايمٔمٙم _

ايمٔمٚمؾ فمعم إؾم٣مفم٥م روح ايمتٔم٣مون وايمتٖم٣مهؿ واحلقار ايمبٛم٣مء زمكم خمتٙمػ همئ٣مت اظمجتٚمع وَم٘مقٞم٣مسمف  _

 ايمٖم٘مري٥م زمام خيدم وضمدسمف وايمتح٣مَمف.

 ٞممم ايمقفمل احلّم٣مري واإلؽمٜم٣مم دم سمقهمغم ايمٛمٜمّم٥م احلّم٣مري٥م ألَمتٛم٣م. _

 قق هنّمتف ورومٝمف.ايمٔمٚمؾ فمعم َمٔم٣مجل٥م اآلهم٣مت وايمسٙمبٝم٣مت ايمتل سمسب٤م سمٟمطمر جمتٚمٔمٛم٣م وسمٔم _

ـ ومٝمٚمٛم٣م وأص٣ميمتٛم٣م يمٙمٚمُم٣مىمؾ ايمتل سمٔم٣مين َمٛمٜم٣م جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م. _  ايمٔمٚمؾ فمعم زمٙمقرة احلٙمقل ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمٛم٣مزمٔم٥م َم
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 جماعة الدعوة بفاس 

، أي دم أوج 2532سمٟمؽمس٦م فمعم يد ايمدىمتقر فمبد ايمسالم اهلراس وجمٚمقفم٥م َمـ األؽم٣مسمذة ؽمٛم٥م 

االٞمّمامم أو فمعم دفمقة زمٖم٣مس َمٛمذ ايمبداي٥م َم٠مؽمسق مج٣مفم٥م ايم حتٖمظمج٣مفم٥م ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وومد 

 ايمتٔم٣مون َمع ايمُمبٝمب٥م الطمتالف ايمرؤي٥م واظمٛمٜم٨م. 

 الجمعٌة اإلسالمٌة بالقصر الكبٌر

فمعم يد ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين، وَمدت ٞمُم٣مؿمٜم٣م فمػم  2532وسمٟمؽمس٦م هل األطمرى ؽمٛم٥م  

 ج٣مورة. ومل ي٘مـب وزمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ اظمايمتالَمٝمذ وايمْمٙمب٥م وزمٔمض األؿمر ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م إلم ؾمامل اظمٕمر

 وم٣مئام زمٖم٣مساإلؽمالَمٝم٥م زمٝمٛمٜم٣م وزمكم مج٣مفم٥م ايمدفمقة ايمتقاهمؼ دم ؽمٛم٥م ايمتٟمؽمٝمس ودم األهداف واظمٛمْمٙمٗم٣مت 

 اٞمتٜمك زم٣مجلامفمتكم إلم االسمٖم٣مق. َمـ ىمؾ َمٛمٜمام ذايتسمٖم٣مهؿ ؽم٣مزمؼ أو يمٗم٣مء ومبقم، زمؾ جمرد اصمتٜم٣مد  فمعم

 جمعٌة الشروق اإلسالمٌة

وايمذي أدى إلم  7777ؽمٛم٥م ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م  اطمؾد صمذوره٣م إلم ايمٛمزاع ايمذي ؿمرأ دوسمٔمق 

ألهن٣م ىم٣مٞم٦م سمْم٣ميم٤م زم٣ميمتبكم دم االهت٣مَم٣مت واألوم٣مويؾ  "ايمتبكم"جمٚمقفم٥م أؿمٙمؼ فمٙمٝمٜم٣م جمٚمقفم٥م  اٞمٖمِم٣مل

جمٚمقفم٥م "ايمتل ىم٣من يروصمٜم٣م ايمْمرهم٣من اظمتِم٣مرفم٣من: أٞمِم٣مر فمبد ايم٘مريؿ َمْمٝمع َمـ صمٜم٥م، وأٞمِم٣مر 

٥م اؽمٚمٜم٣م وَمٛمٜمجٜم٣م َمـ اآلي٥م اظمٔمروهم٥م دم ؽمقرة َمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م. واؽمتٙمٜمٚم٦م هذه اظمجٚمقفم "ايمست٥م

َٓبَنٍخ َفُزْصِجُحٕا )احلجرات  ٍَ آَيُُٕا ِئٌ َجبءُْلِى َفبِعٌك ِثََُجٍأ َفَزَجٍَُُّٕا َأٌ ُرِصٍُجٕا َلِٕيًب ِثَج َٓب انَِّزٌ ٌَب َأٌُّ

ٍَ 1(َعَهى َيب َفَعْهُزِى ََبِدِيٍ
. 

٥م اٞمسح٣مهبؿ َمـ ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م ؽمٛموظم٣م يئس ؿم٣ميمبق ايمتبكم َمـ إصالح ذات ايمبكم أفمٙمٛمقا 

ه جمٚمقفم٥م َمـ اإلطمقة زمٙمغ فمددهؿ مخس٥م وفممميـ َمٛمٜمؿ األخ همٟمؽمسقا سمٛمٓمٝمام َمستٗمال وم٣مد 2533

اظمرضمقم فمبد ايمرزاق اظمروري واألخ أمحد اظمُمت٣مرم واألخ فمبد ايمرمحـ ؾمتقر واألخ فمبد ايمٙمْمٝمػ 

 ْمٝمػ ايمسدرايت. ٙمايمبقزيدي واألخ فمبد ايم

                                                 
 [2]احلجرات : ـ   1
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سؿ ٞمٖمسٜم٣م ومل سمٛمُمئ ٞمٖمسٜم٣م ومل سمسع إلم ذيمؽ حلرصٜم٣م فمعم وضمدة ايمِمػ وايمتبكم جمٚمقفم٥م مل سم

)ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م( يم٘مـ فمبد ايم٘مريؿ َمْمٝمع هق ايمذي همِمٙمٜم٣م خم٣مهم٥م َمـ ٞمت٣مئ٨م سمبٝمٛمٜم٣م. هم٘م٣من  واجلامفم٥م

 أول رء همٔمٙمتف هق االٞمٖمت٣مح فمعم اآلطمريـ وايمسغم دم َمس٣مر ايمتقضمٝمد.

 أؽمس٦م هذه اظمجٚمقفم٥م فمٚمٙمٜم٣م فمعم:

 إلم ايمٌماع وايمِمدام. ٙم٥م ايمس٣مزمٗم٥ماظمرضم يمٔمٛمػ وايمتْمرف ايمٙمذيـ ىم٣مٞم٣م ي٠مدي٣من دما ٞمبذ أؽمٙمقب _

االٞمٖمت٣مح فمعم اظمجتٚمع زم٘مؾ َم٘مقٞم٣مسمف ورزمط اجلسقر َمع اجلٚمٔمٝم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م األطمرى ايمٔم٣مَمٙم٥م  _

دم ايمس٣مضم٥م، وذيمؽ َم٣م أوصٙمٜمؿ إلم همتح احلقار َمع مج٣مفم٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م زمٖم٣مس واجلٚمٔمٝم٥م 

 بغم، وايمذي سمقج زمٚمٝمالد رازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل.اإلؽمالَمٝم٥م زم٣ميمٗمٌم ايم٘م

إلم افمتٗم٣مالت داَم٦م أىمثر َمـ  "ايممموق"سمٔمرض زمٔمض ايمٗمٝم٣مديكم دم  2541ودم صٝمػ ؽمٛم٥م 

أهمرج فمـ اجلٚمٝمع دون حم٣مىمٚم٥م يمٔمدم شمبقت أي هتٚم٥م دم أن ؾمٜمريـ ـمٙمقا طمالهل٣م زمٚمخ٣مهمر ايمممؿم٥م إلم 

 ضمٗمٜمؿ َم٣م فمدا أهنؿ ئمٚمٙمقن دم مجٔمٝم٥م نمغم َمرطمص هل٣م.

دصمٛمػم  1عم إشمر طمروصمٜمؿ َمـ االفمتٗم٣مل زم٣مدروا إلم سمسقي٥م وضٔمٝمتٜمؿ ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م همتٗمدَمقا دم وفم

يمدى ايمسٙمْم٣مت اظمختِم٥م زم٣ميمرزم٣مط  "مجٔمٝم٥م ايممموق اإلؽمالَمٝم٥م"زم١ميداع وشم٣مئؼ مج٣مفمتٜمؿ زم٣مؽمؿ  2542

 اجلٚمٔمٝم٣مت واحلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م أنمٙم٤مدون احلِمقل فمعم أي وصؾ وم٣مٞمقين َمثٙمٜمؿ دم ذيمؽ َمثؾ 

 .آٞمذاك

 التوحٌد مجموعة

وزم٣مإلض٣مهم٥م إلم هذه اجلامفم٣مت واجلٚمٔمٝم٣مت، ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك جمٚمقفم٣مت أطمرى َمتٖمروم٥م طمرصم٦م َمـ 

أزمرز َمـ ، وىم٣من "جمٚمقفم٥م ايمتقضمٝمد"ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م أو ٞمبت٦م وضمده٣م، وَمـ هذا ايمِمٛمػ 

األؽمت٣مذ فمبد ايمسالم زمالصمل. وضمرص أفمّم٣مء اظمجٚمقفم٥م فمعم جتٛم٤م ايمتحقل إلم مج٣مفم٥م أو  أفمّم٣مئٜم٣م

، وأن يبدأ َمٛمذ ايمٝمقم األول دم سمقضمٝمد سف، وأال خيت٣مر َمس٠موال وال رئٝمس٣م ئمٙمـ فمـ ٞمٖمسمٛمٓمٝمؿ، وأال

مل يٙمتحٗمقا اجلامفم٣مت واجلٚمٔمٝم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م، طمِمقص٣م اظمٛمٖمِمٙمقن فمـ ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمذيـ 
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وؽمتٙمتحؼ فمٛم٣مس هذه اظمجٚمقفم٥م زمرازمْم٥م اظمستٗمبؾ  .اإلصالح وايمتجديد(زم٣مجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م )

 .٣من زمٔمض َمس٠مويمٝمٜم٣م دم اظم٘مت٤م اظمسغم هل٣ماإلؽمالَمل وىم
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 املساهنني فيوابعض بلسان  جتربة التوحيد

 
 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 



 18 



 19 

 تقديه

ضمٝمثٝم٣مت ايمٛمُمٟمة وايمتٟمؽمٝمس وزمسط طمْمقاهت٣م وَمٔم٣مٞم٣مهت٣م  زمٝم٣منيمٝمس هٛم٣مك َمـ هق أومدر فمعم  

ٛمذ ايمبداي٥م أي َمٛمذ أن ىم٣مٞم٦م وٞمت٣مئجٜم٣م وفمقائٗمٜم٣م أىمثر َمـ أويمئؽ ايمذيـ واىمبقا سمٙمؽ ايمتجرزم٥م َم

وَم٣م حتٗمؼ فمعم ايمقاومع  يبٗمك  وايمتقومع حايمْمٚمق. وزمكم َمٙمٚمقؽم٣مضمتك أصبح٦م واومٔم٣م  قضم٣م وهدهم٣مٚمؿم

يمٙمٚمحٙمٙمكم واظم٠مرطمكم ؽمقاء َمـ داطمؾ  احلرىم٥م أو َمـ طم٣مرصمٜم٣م أن يٗمٝمٚمقا سمٙمؽ ايمتجرزم٥م ويستٛمْمٗمقا 

 .َمـ طمالل َمراضمٙمٜم٣م وسمْمقراهت٣م فمقاَمؾ ايمٛمج٣مح وفمقاَمؾ اإلطمٖم٣مق

وشم٣مٞمٝم٣م َمـ طمالل  ،َم٠مؽمسٝمٜم٣م ٙمس٣منزمأوال أن ٞمٗمدم هذه ايمتجرزم٥م  رصمحٛم٣م٣مب ايم٘مت هذا يم٘مٛمٛم٣م دم 

َمـ طمالل ايمرصمقع إلم زمٔمض ايم٘مت٣مزم٣مت ايمتٟمرخيٝم٥م ايمٗمٙمٝمٙم٥م ايمتل ٞمممت دم  وشم٣ميمث٣م ،ايمرصمقع إلم وشم٣مئٗمٜم٣م

إلم َمّم٣مَمكم اظمٗم٣مزمالت ايمتل أيّم٣م وزم٣ميمرصمقع . فمدد طم٣مص َمـ صمريدة ايمتجديد ضمقل احلرىم٥م

ايمذيـ ؽمٛمح٦م ـمروهمٜمؿ وـمروف اظم٠ميمٖمكم زم٣مجلٙمقس   سمٝمرس َمـ زمٔمض ومٝم٣مديٝمٜم٣مأصمريٛم٣مه٣م َمع َمـ 

هم٣ميمتٟمريخ ؽمٝمبٗمك  ،ايم٘مت٣مب يمٝمس ىمت٣مزم٣م سم٣مرخيٝم٣موهلذا ٞمٛمقه َمٛمذ ايمبداي٥م أن هذا  .إيمٝمٜمؿَمٔمٜمؿ واحلدي٧م 

س وطمالص٣مت ودروس جترزم٥م ف حم٣مويم٥م أويمٝم٥م يمتٗمديؿ أؽمويم٘مٛم ،َمـ ؾمٟمن ايمب٣مضمثكم واظمتخِمِمكم

وسمبٔم٣م يمذيمؽ همٜمل ال سمزفمؿ اإلضم٣مؿم٥م  دم وومتٜم٣م، واإلؽمالَمل يمٔم٣ممل ايمٔمريبرة ايمُمبٝمف دم اوضمدوي٥م ٞم٣مد

همذيمؽ  ،زمجٚمٝمع صمقاٞم٤م ايمتجرزم٥م وال أن سمٔمرض زم٣ميمتٖمِمٝمؾ جلٚمٝمع َمراضمٙمٜم٣م وأضمداشمٜم٣م ورصم٣مالهت٣م

وسمقصمد دم اظم٘متب٥م اجل٣مَمٔمٝم٥م  ،فمٚمؾ ٞمدفمق ايمب٣مضمثكم اظمتخِمِمكم َمـ أزمٛم٣مء احلرىم٥م  ونمغمهؿ يمٙمتِمدي يمف

 .دم ٞمٖمس االجت٣مه داطمؾ اظمٕمرب وطم٣مرصمف زمحقث
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 البذور األوىل ملشزوع الوحدة

اظمجٚمقفم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م األولم زم٣مظمٕمرب وم٣مده٣م دم ايمٕم٣ميم٤م أؽم٣مسمذة وؿمالب وسمالَمٝمذ سمٟمشمروا 

زم٣مظمدرؽم٥م اإلطمقاٞمٝم٥م اظمٌمي٥م واجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ومج٣مفم٥م ايمدفمقة وايمتبٙمٝمغ ايمب٣مىمست٣مٞمٝمتكم، يم٘مٛمٜمؿ 

َمٕمرزمٝم٥م طم٣ميمِم٥م ال سمرسمبط سمٛمٓمٝمٚمٝم٣م وال سمِمقري٣م زمٟمي أسوا َمٛمذ ايمبداي٥م فمعم ؾمؼ ايمْمريؼ دم جترزم٥م 

سمٛمٓمٝمؿ طم٣مرصمل ويمق ىم٣من إؽمالَمٝم٣م. وفمعم ومدر َمـ اهلل وم٣مَم٦م ؿمالئع َمـ ايمٖمتٝم٥م اظمٕم٣مرزم٥م دم فمدة َمدن 

َمٕمرزمٝم٥م زمقضع ايمٙمبٛم٣مت األولم يمٔمٚمؾ إؽمالَمل وم٣مدم، همٛمبت٦م اجلٙمس٣مت ايمؼمزمقي٥م شمؿ سمْمقرت إلم هم٘مرة 

 .ٛم٥م دم أفمامل  فمعم أرض ايمقاومعالومك ايمٛمٝم٣مت احلساجلامفم٣مت واجلٚمٔمٝم٣مت يمتت

َمٛمذ ٚمؾ اإلؽمالَمل ايمذيـ وم٣مدوا ايمٔم األوائؾ ايمروادسمقضمٝمد ايمٖمِم٣مئؾ اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مظمٕمرب، ضمٙمؿ و 

أولم طمْمقاهتؿ دم ايمِمحقة اإلؽمالَمٝم٥م وضمرىم٣مهت٣م ايمتجديدي٥م. وإن اظمتتبع ظمس٣مر همِم٣مئؾ احلرىم٥م 

وزمُمٜم٣مدات ايمرواد األوائؾ، ؽمٝمٗمػ ال  اإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م َمٛمذ والدهت٣م، ودم حلٓم٣مت أزَم٣مهت٣م وهزاهت٣م،

فمعم اهل٣مصمس ايمتقضمٝمدي ايمذي ؽم٘مـ فمٗمقهلؿ و أهمئدهتؿ وصدورهؿ َمٛمذ األي٣مم األولم يمتٟمؽمٝمس  حم٣ميم٥م

 .خمتٙمػ همِم٣مئؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م

ايمثٗم٣مهم٥م َمالزَم٥م يمقصمقد احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وَمتٟمصٙم٥م دم  وايمتقضمٝمد ايمقضمدةهم٘مرة "بذور هم

 ،زمقاومع ايمتٔمددي٥م األولم ٞمُمٟمهت٣م َمٛمذ ٦مصْمدَماظمٕمرزمٝم٥م ا واجلامفم٣مت ٔمٝم٣متاجلٚماإلؽمالَمٝم٥م، ومجٝمع 

."وسمْمٙمٔم٦م إلم ايمقضمدة وايمتقضمٝمد
1
 

ايمقضمدة ىم٣مٞم٦م دائام َمْمروضم٥م دم ايمس٣مضم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم مجٝمع األووم٣مت، وىم٣مٞم٦م َمْمٙمب٣م َمـ "و

هق َمْم٣ميم٤م فمٚمقم أزمٛم٣مء احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وىم٣من أدٞمك رء يث٣مر دم ذيمؽ ايمقوم٦م ضمقل هذه ايمٗمّمٝم٥م 

."احلقار وايمتقاصؾ
2
 

                                                 
 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ  1

 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع االؽمت٣مذ فمبد اهلل هب٣م  2
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زمٚمختٙمػ َمٛمذ اٞمتامء رواده٣م حلٗمؾ ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل  ايمتٖم٘مغم دم ايمقضمدة إذن ٞمجد أصقيمف

سمٔمبغماسمف، إذ أٞمف فمعم ايمرنمؿ َمـ أن زمٔمض ايمرواد َمثؾ ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين ومد زمدأت صٙمتٜمؿ 

ىم٣مت أطمرى َمثؾ ة وايمتبٙمٝمغ إال أن ذيمؽ مل يٚمٛمع سمٖم٣مفمٙمٜمؿ َمع هم٘مر ضمرمج٣مفم٥م ايمدفمق زم٣ميمٔمٚمؾ َمـ طمالل

وأومرأ ىمت٤م ىمام يٗمقل ايمريسقين، أَم٣مرس ايمدفمقة َمع مج٣مفم٥م ايمتبٙمٝمغ،  ٗمد ىمٛم٦مهم" اإلطمقان اظمسٙمٚمكم:

 2533رزمام دم ضمقارم  مج٣مفم٥م اإلطمقان اظمسٙمٚمكم وجمالهت٣م، وهمٝمام زمٔمد أذؿم٥م زمٔمض دفم٣مهت٣م. وأسمذىمر أٞمٛم٣م

اجلٚمٔمٝم٥م "ذاك ومد أؽمس٦م ىمٛم٦م فمٗمدت يمٗم٣مء َمع األخ ايمبُمغم ايمٝمقٞمز َمرؾمد مج٣مفم٥م ايمتبٙمٝمغ، وىمٛم٦م آٞم

زم٣ميمٗمٌم ايم٘مبغم، وىمٛم٦م فمعم صٙم٥م زم٣مإلطمقة دم ايمرزم٣مط وهم٣مس، وسمذاىمرٞم٣م هذا اظمقضقع،  "اإلؽمالَمٝم٥م

َمقضقع مجع اجلٜمقد وسمٗمريبٜم٣م وسمقضمٝمده٣م إن أَم٘مـ، همٜمذا أومدم ٞمٗم٣مش أو َمذاىمرة دطمٙم٦م همٝمٜم٣م دم 

 ."يمٗمٌم ايم٘مبغمَمقضقع سمقضمٝمد اجلٜمقد اإلؽمالَمٝم٥م، وىمٛم٦م آٞمذاك َمقـمٖم٣م زمقزارة ايمٔمدل زمٚمح٘مٚم٥م ا

وهٛم٣مك ـم٣مهرة ممٝمزة دم اظمُمٜمد احلرىمل اإلؽمالَمل زم٣مظمٕمرب وهق ايمػموز ايمتٙمٗم٣مئل يمٔمدة مج٣مفم٣مت  

هٛم٣م وهٛم٣مك، دم هم٣مس ووصمدة وايمٗمٌم ايم٘مبغم، وىم٣من َمـ زمكم اظمح٣موالت األولم َمـ أصمؾ سمقضمٝمد 

يمٗمٌم ايم٘مبغم اجلامفم٣مت واظمجٚمقفم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م آٞمذاك سمٙمؽ ايمتل وم٣مَم٦م هب٣م اجلٚمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ا

فمبد ايمسالم ي٣مؽمكم ايمذي مل ي٘مـ زمٔمد ومد اجتف إلم األؽمت٣مذ ومج٣مفم٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م دم هم٣مس َمع 

  ."مج٣مفم٥م ايمٔمدل واإلضمس٣من"إلم  ايمتل ؽمتتحقل همٝمام زمٔمد "أرسة اجلامفم٥م"سمُم٘مٝمؾ مج٣مفمتف 

ايمُمخيص همبدأٞم٣م زمٛمقع َمـ ايمتٔم٣مرف "يروي ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين هذه ايمبداي٣مت األولم وم٣مئال:  

وايمٙمٗم٣مءات ايمُمخِمٝم٥م دم زمٔمض اظمٛم٣مؽمب٣مت، هم٘م٣من ايمتِمدع َمـ صمٜم٥م حي٧م فمعم ايمتٖم٘مغم دم َمسٟميم٥م 

ايمقضمدة ردا فمعم َمس٣مر ايمتممذم، وَمـ صمٜم٥م أطمرى زمروز مج٣مفم٣مت هٛم٣م وهٛم٣مك، زمٝمٛمام دم ووم٦م ؽم٣مزمؼ مل 

ىمبغما وال ي٘مـ هذا، ىم٣مٞم٦م ايمُمبٝمب٥م سمػمز ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م، ومج٣مفم٥م ايمتبٙمٝمغ مج٣مفم٥م فم٣مظمٝم٥م، همٙمؿ ي٘مـ ايمدافمل 

ايمقفمل زم٣مإلؾم٘م٣مالت وايمتحدي٣مت ايمتل يْمرضمٜم٣م ايمتٔمدد وايمتممذم، َمثؾ اظمٛم٣مهمس٥م وايمٌمافم٣مت، همّمال 

 ."فمـ سمّمٝمٝمع إَم٘م٣مٞم٣مت ىمبغمة يمتٗمقي٥م ايمٔمٚمؾ وايمتٗمدم زمف

ايمٔم٣مَمٙمقن دم  ٛم٣مت َمـ ايمٗمرن اظم٣ميض اإلطمقةفمرهمتٜم٣م زمداي٥م ايمثامٞمٝميمٗمد وم٣مم زم٣مظمب٣مدرات األولم ايمتل  

فمبد ايمسالم األؽمت٣مذ  ايمٗمٌم ايم٘مبغم واجلٚمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم هم٣مس و دم ؽمالَمٝم٥ماإل إؿم٣مر مجٔمٝم٥م  ايمدفمقة
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رهم٣م همٝمٜم٣م زمؾ إهن٣م ومد ؿم "اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م" ومل سم٘مـ ،ايمذي ىم٣من مل ي٠مؽمس زمٔمد مج٣مفمتف اخل٣مص٥مي٣مؽمكم 

ٞمٓمرا خلروصمٛم٣م َمـ ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م واظمُم٣مىمؾ ايمتل " ؿمٙمب٦م زمٔمض ايمقوم٦م يمؼمسمٝم٤م أوض٣مفمٜم٣م 

يم٘مـ ضمٝم٧م سمرسمٝم٤م ايمبٝم٦م ايمداطمقم وايمّمٕمقؿم٣مت األَمٛمٝم٥م ايمتل ىمٛم٣م ٞمتٔمرض هل٣م، ىم٣مٞم٦م فمٛمدٞم٣م َمـ 

وَمع ذيمؽ زمٗمل احلقار َمستٚمرا فمعم  ،ايمتٖم٘مغم دم ايمقضمدة واحلقار ضمقهل٣م مل ي٘مـ نم٣مئب٣م دم هذه اظمرضمٙم٥م

سمٗمْمع َمع زمٔمض األؿمراف اإلؽمالَمٝم٥م، وىم٣من ضمقارا يدور ضمقل ايمٛمٓمر إلم ايمٗمّم٣مي٣م واألَمقر اظمرسمبْم٥م 

َمٝم٥م وؿمرق فمٚمؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وايمٛمٓم٣مم ايمسٝم٣مد وؿمبٝمٔم٥م اظمجتٚمع اظمٕمريب زم٣ميمِمحقة اإلؽمال

."رسم٘مزات ايمتل سمٗمقم فمٙمٝمٜم٣م احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥ماظموأوض٣مع اظمٕمرب و
1
 

 اللقاءات األولى: تخوفات وتوجسات

. هم٘م٣من ومد أرؽمؾ ت، ـمٜمر األؽمت٣مذ فمبد ايمسالم ي٣مؽمكم ودفمقسمف فمعم ايمس٣مضم٥مَمع زمداي٥م ايمثامٞمٝمٛمٝم٣م  

هم٘م٣من هذا ايمقهمد يتِمؾ زم٣مؽمٚمف وهق  اظمالخ،أمحد ف األؽمت٣مذ حمٚمد ايمبُمغمي رمحف اهلل واألؽمت٣مذ وهمدا همٝم

فمـ زمداي٥م  هذه اظمب٣مدرة٣م يزال زمٚمديٛم٥م َمراىمش، َمـ أصمؾ سمقضمٝمد ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل أيّم٣م. وأؽمٖمرت َم

يمٗم٣مءات واصمتامفم٣مت، ىم٣من همٝمٜم٣م فمدد َمـ األؿمراف، َمٛمٜم٣م مجٔمٝم٥م مج٣مفم٥م ايمدفمقة زمٖم٣مس، واجلٚمٔمٝم٥م 

الَمٝم٥م زم٣ميمٗمٌم ايم٘مبغم، ومج٣مفم٥م ايمتبكم ايمتل أصبح٦م همٝمام زمٔمد مجٔمٝم٥م ايممموق، وأؿمر وهمٔم٣ميمٝم٣مت اإلؽم

دفمقي٥م أطمرى، طم٣مص٥م زمٔمض األؿمر ايمذيـ درؽمقا دم أوروزم٣م، وىم٣مٞم٦م هلؿ َمقاومػ وأهم٘م٣مر ومريب٥م َمـ 

 سمقصمف اإلطمقان اظمسٙمٚمكم.

سمٗمدم فمعم هذه هل اظمجٚمقفم٣مت ايمتل حت٣مورت فمدة ؽمٛمقات فمعم همؼمات َمتٗمْمٔم٥م، ووم٣مرزم٦م أن  

، وَمٛمٜم٣م ايمتحذير اظمستٚمر ايمتل ـمٜمرت آٞمذاك زمٔمض ايمتخقهم٣مت وايمتقصمس٣مت نمغم أنطمْمقة وضمدوي٥م. 

َمـ أن ٞمٚميض دم هذه ايمقضمدة وٞمترسع وٞمِمْمدم دم اظمستٗمبؾ زمبٔمض "يمٔمبد ايمسالم ي٣مؽمكم 

يٗمقل  ـ ىم٣مٞم٦م َمـ أؽمب٣مب فمدم إٞمج٣مزه٣م دم ايمقاومع، وضمكم ىمٛم٣م ٞمتس٣مءل ـ فمعم ضمد ومقيمف ـ  "ايمِمخقر

٘م٣من األؽمت٣مذ فمبد ايمسالم ي٣مؽمكم ، همفمـ هذه ايمِمخقر، وَم٣م فمسك أن سم٘مقن ـ قر أمحد ايمريسقينايمدىمت

يٙمٚمح وحيقم ضمقل زمٔمض األهم٘م٣مر ويم٘مٛمف ال يٖمِمح فمٛمٜم٣م، ضمتك ىم٣من يٗمقل يمف أضمد اإلطمقة هذه 
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ٌمح هب٣م. قضح وي  ايمِمخقر وهذه األهم٘م٣مر فمٛمدك سمُمؿ وال سمٖمرك، وٞمحـ ٞمريد أن سمُمؿ وسمٖمرك وسم  

أن  إلم ايم٘مٝمٖمٝم٥م، وىم٣من دم هذا فمػمة، ألن األَمقر إذا مل حتسؿ سمٓمؾ فمرض٥م يمٙمِمخقروزمٗمل األَمر هبذه 

."سمٛمٔمٗمد، أَم٣م إذا اٞمٔمٗمدت همٙمـ حتْمٚمٜم٣م ايمِمخقر ىمام ضمِمؾ
1
 

 2544سنة  الوحدةمن أجل رسالة  :الجماعة اإلسالمٌة

ن ايمتل ىم٣م )اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م سمستقي فمٛمد ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد األَمقر وظم٣م أن زمدأت

زم١مرؽم٣مل رؽم٣ميم٥م ايمقضمدة سمٛمٖمٝمذا يمٗمرارات  زم٣مدرت ومٝم٣مدهت٣م ،ٜم٣م آٞمذاك األؽمت٣مذ فمبد اإليمف زمـ ىمغمان(يرأؽم

 :٣مهب األؽمت٣مذ فمبد اهلل يٗمقل ،2544جلٚمع ايمٔم٣مم يمسٛم٥م ا

دم ذيمؽ ايمقوم٦م ؿمرضم٦م ومّمٝم٥م ايمٔمالوم٥م َمع اإلؽمالَمٝمكم، وأن اجلامفم٥م يٛمبٕمل أن سمتخذ َمب٣مدرة دم "

ٛم٣مه٣م إلم اجلامفم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م دم ذيمؽ ايمقوم٦م، وَمّمٚمقهن٣م هذا ايمسٝم٣مق، هم٘متبٛم٣م رؽم٣ميم٥م ايمقضمدة ووصمٜم

وومد ٞمِم٦م فمعم َمرسم٘مزات ايمقضمدة، وهل أوال اظمرصمٔمٝم٥م  ."ضمدي٧م ضمقل دوافمل ايمقضمدة وأمهٝمتٜم٣م

 يمٙم٘مت٣مب وايمسٛم٥م، وشم٣مٞمٝم٣م ايمٗمرارات زم٣ميمُمقرى اظمٙمزَم٥م وشم٣ميمث٣م اظمس٠مويمٝم٥م زم٣مالٞمتخ٣مب.

اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وص٣مدوم٦م وزمٔمد أن طمّمٔم٦م سمٙمؽ ايمرؽم٣ميم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م يمٛمٗم٣مش ؿمقيؾ داطمؾ 

فمٙمٝمٜم٣م ايمٙمجٛم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م يمٙمجامفم٥م،. واٞمتدزم٦م اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م األخ األَمكم زمقطمبزة يمٝم٘مقن ؽمٖمغما 

إلم َمس٠مورم اجلٚمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣ميمٗمٌم ايم٘مبغم ومجٔمٝم٥م مج٣مفم٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م زمتٙمؽ ايمرؽم٣ميم٥م 

 زمٖم٣مس.

 ضمرىم٥م اإلصالح و" "اإلؽمالَمٝم٥ماجلامفم٥م "اؽمتٚمر احلقار طمالل هذه اظمرضمٙم٥م َمتٗمْمٔم٣م زمكم و

 ،دم هم٣مس "اإلؽمالَمٝم٥م مج٣مفم٥م ايمدفمقة"دم ايمٗمٌم ايم٘مبغم و "اجلٚمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م"و "ايمتجديد

 "اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م"أهم٢م احلقار زمكم (. ووآؽمٖمل )جمٚمقفم٥م ايمتبكم زم٣ميمرزم٣مط "مجٔمٝم٥م ايممموق"و

سف زم٣ميمٛمسب٥م يمٔمدة رَمقز َمـ َمـ ايمتبكم. وايمًمء ٞمٖم إلم ايمتح٣مق ؿمرف َمٜمؿ   َمرضمٙم٥م ؽم٣مزمٗم٥مدم  "ايمتبكم"و

مج٣مفم٥م أهؾ ايمسٛم٥م زم٣ميمدار ايمبٝمّم٣مء. وواصٙم٦م ومٝم٣مدة اإلصالح وايمتجديد إومٛم٣مع زمٔمض اظمجٚمقفم٣مت 

 األطمرى ايمتل سمقومٖم٦م واٞمزوت فمعم ٞمٖمسٜم٣م زمٔمد ايمتِمدع ايمذي فمرهمتف ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م.
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 "َمٝم٥ماجلٚمٔمٝم٥م اإلؽمال" زمكم مجٔمٝم٣مت ايمٗمٌم ايم٘مبغم  ايمقوم٦م ٞمٖمسف ىم٣من هٛم٣مك ضمقار رزم٣مفملودم

  "ايمتقضمٝمد"  إض٣مهم٥م إلم جمٚمقفم٥م "مجٔمٝم٥م ايممموق" "ايمتبكم"ومج٣مفم٥م ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م( " وهم٣مس

 همٝمام زمٔمد ايمتل ؽمتتقيمد فمٛمٜم٣م "االطمتٝم٣مر اإلؽمالَمل"يمٖمؼمة وصمٝمزة جمٚمقفم٥م  زم٣محلقاروومد ايمتحٗم٦م 

 . "ايمبديؾ احلّم٣مري"و "احلرىم٥م َمـ أصمؾ األَم٥م"

تسٔمٝمٛمٝم٣مت سمقاصال َم٘مثٖم٣م وٞمُم٣مؿم٣م َمتقاصال فمزز وزم٣مطمتِم٣مر فمرهم٦م هن٣مي٥م ايمثامٞمٝمٛمٝم٣مت وزمداي٥م ايم

زم١مفمالن ايمقضمدة االٞمدَم٣مصمٝم٥م زمكم رازمْم٥م اظمستٗمبؾ  2552ايمتقصمف ايمقضمدوي ايمذي ؽمٝمتقج ؽمٛم٥م 

وهمٝمام يقم ؽمٛمٗمػ فمعم أؽمس هذه اخلْمقة ايمتقضمٝمدي٥م اإلؽمالَمل وضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد. 

 .وَمٛمٜمجٜم٣م
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 أسس الوحدة وميهجها

ن فمعم أمهٝم٥م إفمْم٣مء األويمقي٥م دم ايمتٟمؽمٝمس يمٔمٚمؾ وضمدوي ومد يٓمـ ايمبٔمض َمـ ايمذيـ ي٠مىمدو 

زم٣ميمبدء زم١مصمراء ضمقار هم٘مري ضمقل ايمرؤى وايمتقصمٜم٣مت واالطمتٝم٣مرات ايمؼمزمقي٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م واحلرىمٝم٥م 

َمـ أصمؾ االسمٖم٣مق فمعم أرضٝم٥م َمُمؼمىم٥م ومبؾ االٞمتٗم٣مل إلم ايمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمل زمكم ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اظمراد 

زمؾ ىم٣من هٛم٣مك  ،ومدَم٦م فمعم جترزم٥م نمغم َمٟمَمقٞم٥م ايمٔمقاوم٤مأن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ومد أ ،سمقضمٝمده٣م 

 .اظمذىمقرةَمـ يتقومع اٞمٖمراط فمٗمده٣م واصْمداَمٜم٣م زمخالهم٣مت صمقهري٥م فمٛمد َمٛم٣مومُم٥م االطمتٝم٣مرات 

 ،ه٠مالء ال يستحرضون أن ايمقضمدة ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م مل سم٘مـ ومرارا همقومٝم٣م أو سمقصمٜم٣م َمٕم٣مَمرا نمغم أن

ؽمٜمٙم٦م  تليمقاؽمؿ ايمٖم٘مري٥م وايمتِمقري٥م ايمٗمهم٣محلرىمت٣من َمـ صمٜم٥م أولم ىم٣مٞمت٣م سمٙمتٗمٝم٣من فمعم مجٙم٥م َمـ ا

وٞمذىمر َمـ ذيمؽ َمثال إمج٣مفمٜمام فمعم رهمض اخلط االٞمٗماليب وٞمبذ ايمٔمٛمػ وايمتٚمسؽ زم٣ميمٔمٚمؾ  ،اٞمدَم٣مصمٜمام

ايمسٙمٚمل دم إؿم٣مر اظممموفمٝم٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م وايمدؽمتقري٥م يمٙمدويم٥م وايمتٟمىمٝمد فمعم أمهٝم٥م االؽمتٗمرار ايمسٝم٣مد  

 .يمٙمبالد

بداي٥م فمعم جمٚمقفم٥م َمـ األؽمس اظمٛمٜمجٝم٥م ايم٘مػمى ايمتل وَمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م اسمٖمٗم٦م احلرىمت٣من َمٛمذ ايم

اظمرصمٔمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م  :وٞمٗمِمد زمتٙمؽ األؽمس ،زمٛمٝم٦م فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد ذيمؽ ومقافمد ايمتقضمٝمد وإصمراءاسمف ايمٔمٚمٙمٝم٥م

 .واظمس٠مويمٝم٥م زم٣مالٞمتخ٣مب ،اظمٙمزَم٥م ايمٗمرار زم٣ميمُمقرى ،يمٙم٘مت٣مب وايمسٛم٥م

 المرجعٌة العلٌا للكتاب والسنةـ  1

سمقضمدسم٣م ومد أصبحت٣م َمٛمذ ومرار إفمالن ايمقضمدة دم ضمؾ َمبدئل َمـ  وذيمؽ ئمٛمل أن احلرىمتكم ايمٙمتكم

ىمؾ األوراق واظمقاشمٝمؼ وايمٗمقاٞمكم وَم٣م سمتّمٚمٛمف َمـ سمِمقرات وسمقصمٜم٣مت وأهنام فمعم اؽمتٔمداد ىم٣مَمؾ 

وأن  ،وأن َم٣م يمٝمس وم٣مزمال يمٙمٖمحص واظمراصمٔم٥م هق َمرصمٔمٝم٥م ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م ،ظمراصمٔمتٜم٣م وهمحِمٜم٣م

وأن ىمؾ َم٣م دون ذيمؽ َمقضقع يمٙمٚمٛم٣مومُم٥م  ،٘مت٣مب وايمسٛم٥ماإلؿم٣مر اظمقضمد يمٝمس َمٙمزَم٣م إال زمام دم ايم

م هب٣م ايمتٛمٓمٝمامن ٣مٞم٦م ايمقضمدة همرص٥م ظمراصمٔم٥م ٞمٗمدي٥م وم٣مويمذيمؽ ىم .وايمبح٧م واظمراصمٔم٥م واألطمذ وايمرد
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اَمتح٣مٞم٣م ٞمٖمسٝم٣م يمٙمٗمدرة فمعم ايمتجدد  ظمقضمدان هم٘م٣مٞم٦م ايمقضمدة هبذا اظمٔمٛمك زم٣ميمٛمسب٥م ألفمّم٣مء احلرىمتكما

 .جديدواَمتح٣مٞم٣م هم٘مري٣م ظمدى ايمٗمدرة فمعم ايمت

 القرار بالشورى ـ  2

ىم٣من دم ايمبداي٥م هق جمٙمس ايمتل جتري دم إؿم٣مر ؾمقري َمقضمد  سمٙمؽ وٞمٗمِمد زم٣ميمُمقرى اظمٙمزَم٥م

ايمُمقرى االٞمتٗم٣مرم ايمذي ضمدد أصمٙمف دم ؽمٛمتكم وسم٘مقن َمٛم٣مصٖم٥م زمكم أفمّم٣مء جمٙمس ؾمقرى ضمرىم٥م 

ٚمتف دم ايمتحّمغم وجمٙمس ؾمقرى رازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل وضمددت َمٜم وايمتجديد اإلصالح

وذيمؽ ئمٛمل ٞمٗمؾ  .2554ي دم ايمتحّمغم يمٙمجٚمع ايمٔم٣مم األول ايمذي ؽمٝمٛمٔمٗمد ؽمٛم٥م يمٙمٚمرضمٙم٥م ايمٔم٣مدي٥م أ

ايمُمقرى  "فمٚمٙمٝم٥م ايمٛمٗم٣مش َمـ ضمقار هم٘مري أؾمبف َم٣م ي٘مقن زمحقارات ايمٛمقادي واظمٛمتدي٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م و

إلم ضمقار َم٠مؽمس٣ميت يٖميض إلم ومرارات َمٙمزَم٥م وهمؼ وم٣مفمدة  ،ايمتل ال يؼمسم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمتزام "اظمٔمٙمٚم٥م 

 .ايمتِمقي٦م زم٣مألنمٙمبٝم٥م

دم نم٣ميمبٝم٥م  د زمرهٛم٦م ايمتجرزم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م أن ايمتِمقي٦م دم أنمٙم٤م ايمٗمّم٣مي٣م اظمٔمروض٥م مل يٖمرزٗمويم

األضمٝم٣من اؽمتٗمْم٣مزم٣م زم٣ميمقالءات ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م ايمس٣مزمٗم٥م زمؾ ىم٣من سمِمقيت٣م َمتحرىم٣م ال يٙمتٗمل إال فمرض٣م زم٣مظمقاومع 

 .ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م ايمس٣مزمٗم٥م

 المسؤولٌة باالنتخابـ  3

ايمُمقرى افمتامدا فمعم وم٣مفمدة األنمٙمبٝم٥م ضمٝم٧م سمؿ  ظمبدأسمرمج٥م فمٚمٙمٝم٥م َمٙمٚمقؽم٥م ن هذا اظمبدأ ىم٣مويمٗمد 

وأزمرز َمث٣مل  ،اطمتٝم٣مر اظمس٠مويمكم دم مجٝمع َمستقي٣مت ايمتٛمٓمٝمؿ ضمتك طمالل اظمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م زم٣مالٞمتخ٣مب

يمتجسٝمد اظمامرؽم٥م ايمُمقري٥م دم جم٣مل اٞمتخ٣مب اظمس٠مويمكم ىم٣من هق اٞمتخ٣مب ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين 

وهق َم٣م ي٠مىمد َمالضمٓمتٛم٣م ايمس٣مزمٗم٥م ضمقل ايمتِمقي٦م اظمتحرك  ، َم٣م يُمبف اإلمج٣معرئٝمس٣م يمٙمحرىم٥م دم

 ،اظمتحرر َمـ االٞمتامءات ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م ايمس٣مزمٗم٥م

يمٙمقضمدة ىمام جتعم دم جمٚمقفم٥م َمـ  ح سمٙمؽ األؽمس اظمٛمٜمجٝم٥م سمدزمغم راؾمدوومد سمرسم٤م فمعم وضق

 :ايمٗمقافمد اإلصمرائٝم٥م ايمتل َم٘مٛم٦م َمـ ضمسـ سمٛمزيؾ فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد وَمٛمٜم٣م
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قزم٣مت اسمٖمؼ اظم٠مؽمسقن أن َم٣م هق ضم٣مصؾ زمٝمٛمٜمؿ َمـ سمٗم٣مرب وَمـ جت٣مٞمس، وَم٣م ذيمٙمقه َمـ صٔم يمٗمد 

، وَم٣م ىم٣من َمـ اطمتالهم٣مت ال خيرج فمـ ٞمٓمر ىم٣مف يم٘مل يٚمّمقاَمـ وصمٜم٣مت وَمـ اطمتالهم٣مت وَم٣م ومرزمقا 

٥م اظمثعم يمتدزمغم َم٣م سمبٗمك َمـ ىمام اسمٖمٗمقا فمعم أن ايمْمريٗم االطمتالهم٣مت ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل سمقصمد دم أي سمٛمٓمٝمؿ.

ضمسٚمٜم٣م الضمٗم٣م َمـ طمالل اظم٠مؽمس٣مت وَمـ طمالل ايمٗمرار ايمُمقري وزمٚمبدأ  هل األَمقر اخلالهمٝم٥م

ا ضم٣مؽمام وىم٣من ٞمٗمْم٥م ايمتٗم٣مء سمراضقا فمٙمٝمٜم٣م األنمٙمبٝم٥م، همٚمبدأ ايمُمقرى اظمٙمزَم٥م وَمبدأ األنمٙمبٝم٥م ىم٣من فمٛمٌم

 يمقضمدة.إلطمراج هذه ا وزمدؤوا ئمٚمٙمقن

وهذا  ونتقضمدقا فمعم ىمؾ رء شمؿ يتٖمٗموا ضمتك يٛمتٓمرريـ: إَم٣م أن يأَم٣مم طمٝم٣م ن اظم٠مؽمسقنىم٣ميمٗمد  

ٚمك وأفمعم َمـ ىمؾ ىم٣من صٔم٤م اظمٛم٣مل أو َمستحٝمال وومقفمف وزمذيمؽ ؽمتّمٝمع ايمقضمدة وهل َمْمٙم٤م أؽم

شمؿ  ،٣مألصقل وايمٗمّم٣مي٣م ايم٘مػمىزم دم اظمتٖمؼ همٝمف وىم٣من ىمثغما وَمرسمبْم٣م ونتقضمداظمختٙمػ همٝمف، أو ي

دي اجلديد، وىم٣من هذا دم اظمتٛم٣مول ودم اإلَم٘م٣من ويمـ ي٘مقن اظمختٙمػ همٝمف دم اإلؿم٣مر ايمتقضمٝم قنٔم٣مجلي

 أن ايمُمقرى َمٙمزَم٥م. قضمدوي٥م اظمتٚمثٙم٥م دم ايمُمقرى همٗمررواهمٝمف احلسؿ زم٣ميمٛمٓمر ويم٘مـ حيسؿ زم٣مآليمٝم٣مت ايم

١مذا وضمدوا ايمٗمرار ووضمدوا ايمتٛمٓمٝمؿ يٚم٘مـ آٞمذاك ، همٝمد ايمٗمرار زم٣ميمقضمدةقضمسمأزمرم االسمٖم٣مق إذن فمعم 

 .قا زمٗمرارات َمٙمزَم٥مرصمقا همٝمٜم٣م وخيتٖمٗم٣مي٣م األطمرى ويوا دم اظمس٣مئؾ وايمٗمّمتح٣مورأن ي

ايمُمقرى واألنمٙمبٝم٥م، ومّم٣مي٣م ايمٔمٚمؾ  ايمٛمٓمر همٝمٜم٣م ضمتك يٗميض همٝمٜم٣م َمبدأ َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل أصمؾ

ايمدىمتقر احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م زمٗمٝم٣مدة  ايمسٝم٣مد واالٞمتخ٣مزم٣مت وايمٔمالوم٥م َمع ضمزب 

ْمٝم٤م، وَمقاومػ آٞمٝم٥م َمـ زمٔمض ايمٗمّم٣مي٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمتل سمٟميت دم ضمٝمٛمٜم٣م، زمؾ ضمتك زمٔمض فمبد ايم٘مريؿ اخل

االطمتالهم٣مت ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م وايمؼمزمقي٥م، َمثؾ هؾ ي٘مقن هٛم٣مك سمٛمٓمٝمؿ ٞمس٣مئل َمستٗمؾ أم يٛمدَم٨م اجلٚمٝمع، 

وهؾ سم٘مقن هٛم٣مك سمراسمبٝم٥م دم ايمٔمّمقي٥م واالٞمتامء أم سم٘مقن هٛم٣مك رسمب٥م واضمدة، همٗمد ىم٣من اإلطمقة دم 

رازمْم٥م اظمستٗمبؾ "دم  قاضمدة، زمٝمٛمام ىم٣من اإلطمقةايميٟمطمذون زمٛمٓم٣مم ايمرسمب٥م  "جديداإلصالح وايمت"

يمٛمدفمٜم٣م ضمتك ٞمبٛمل َم٠مؽمس٣مسمٛم٣م ألهن٣م ال "ا فمٛمٜم٣م همٜمذه األَمقر وم٣ميمقزمثالث رسم٤م، يٟمطمذون  "اإلؽمالَمل
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سمٛمتٜمل، وضمتك يمق ضمسٚمٛم٣مه٣م وَمّمٝمٛم٣م همستٓمٜمر أَمقر أطمرى وإؾم٘م٣مالت صمديدة، همٜمذه َمـ ؿمبٝمٔم٥م َم٣م 

."ف وَمستٗمبٙمفيٗمع يم٘مؾ سمٛمٓمٝمؿ دم آٞم
1
 

اظم٠مؽمسقن حلرىم٥م ايمتقضمٝمد  ، وومررَم٠مؽمس٣مت احلرىم٥م اظمقضمدة هم٘م٣من االسمٖم٣مق هق أن سمبٛمك 

زمرؤوس اظم٠مؽمس٣مت، ألن َم٣م يٖمرق فم٣مدة أو هيدد زم٣ميمٔمقدة إلم ايمٖمروم٥م هق وصمقد  واإلصالح ايمبدء

هب٣م األفمعم  هلٝمئ٣مت اظمرصمٔمٝم٥م زمدئٝمذي٣من... هم٣مرؤوس َمتٔمددة، رئٝمس٣من وَم٠مؽمست٣من، زمؾ َم٘متب٣من سمٛمٖم

 هم٣مألفمعم: ايمرئ٣مؽم٥م، واظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي، وجمٙمس ايمُمقرى.. 

 ؼمك اهلٝمئ٣مت ايمٗمٝم٣مدي٥م دمأن سمأي ة َمـ األؽمٖمؾ، وىم٣من هٛم٣مك سمقصمف آطمر يٛم٣مومش هق أن سمبدأ ايمقضمد

٥م همٝم٥م اظمقازياإلدَم٣مج ايمتٛمٓمٝمٚمل فمعم َمستقى اظمدن وايمٗمْم٣مفم٣مت واجلٚمٔمٝم٣مت ايمثٗم٣محمٙمٜم٣م، ومتيض فمٚمٙمٝم٥م 

دم  ومد صمرب هذا اظمس٣مر ىم٣منَمقضمد،  إيمٝمف، وهق رئٝمس يٛمتٜملِمؾ إلم آطمر َم٣م ِمٔمد ه٘مذا إلم أن سموسم

ويم٘مٛمف زمُمٜم٣مدة أهٙمف مل ي٘مـ اخلٝم٣مر األهمّمؾ، زمؾ إٞمف ، اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل رازمْم٥ميمدى  طمْمقات ؽم٣مزمٗم٥م

ٔمٝمٛم٥م ومد دم احل٣ميم٥م ايمتل خيتٙمػ همٝمٜم٣م ومٝم٣مديق ايمتٛمٓمٝمامت ايمتل ذفم٦م دم فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد ضمقل ومّم٣مي٣م َم

سم٘مقن آٞمٝم٥م، ويم٘مـ، ئمتػمه٣م ايمبٔمض َمٛمٜمؿ أؽم٣مؽمٝم٥م، يٗمقم يمٝمدفمق أهمراد هٝمئتف يمٙمٔمقدة إلم سمٛمٓمٝمٚمٜمؿ 

. وىمذيمؽ ايمس٣مزمؼ ايمًمء ايمذي ي٠مشمر ؽمٙمب٣م فمعم اجلٚمٝمع ضمٝم٧م ومد ئمقدون إلم أؽمقأ مم٣م ىم٣مٞمقا فمٙمٝمف

يمٗمقافمد سم٣مم أن اإلطمقة دم ا فمعم اؿمٚمئٛم٣من عم إلم األؽمٖمؾ، وىم٣من اظم٠مؽمسقنٞمزيم٦م ايمقضمدة َمـ األفم

يمؼماصمع يرضمبقن زم٣ميمقضمدة وىم٣مٞمقا َمتُمقومكم هل٣م. وىم٣مٞم٦م هذه اخلْمقة ؿمريٗم٥م فمٚمٙمٝم٥م يمٗمْمع دازمر ا ىم٣مٞمقا

."فمٚمٙمٝم٥م ضمرق ايمسٖمـ"إلم ايمقراء ألي ؽمب٤م يْمرأ، وهق َم٣م اصْمٙمح فمٙمٝمٜم٣م اظم٠مؽمسقن آٞمذاك زمـ
2
 

)واطمتٌمه  "٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي اظمُمؼمكاظم"سمُم٘مؾ دم إؿم٣مر ؽمٝم٣مؽم٥م سمقضمٝمد ايمرؤوس أوال، و

دم َمتؿ( وهق فمب٣مرة فمـ َم٘مت٤م يّمؿ اظم٘متبكم ايمتٛمٖمٝمذيكم يمٙمٜمٝمئتكم ايمس٣مزمٗمتكم زم٘م٣مَمٙمٜم٣م ضمتك  قناظم٠مؽمس

                                                 
 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين  1

 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين  2
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ٔمٗمد زمٔمض االصمتامفم٣مت ايمتل ديد ىمؾ اآلراء وىمؾ األصقات، هم٘م٣مٞم٦م سميستقفم٤م هذا اظم٘مت٤م اجل

رئ٣مؽم٥م همٝمف األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ، ايم وحتٚمؾ حترض يمٙمخْمقات ايمقضمدوي٥م األطمرى دم إؿم٣مر هذه اهلٝمئ٥م.

صمريدة  سم٣مرة دم هم٣مس، وسم٣مرة دم َمٗمر . ىم٣مٞم٦م االصمتامفم٣مت14ايمٖمٔم٣ميمٝم٣مت وايمٗمٝم٣مدات  ٚمقعىم٣من جمو

، وىم٣من هق َمٗمر ضمرىم٥م اإلصالح زمحل اظمحٝمط دم ايمرزم٣مط( ؾم٣مرع اظمٗم٣موَم٥م 1) ايمتجديد احل٣مرم

 وايمتجديد.

ٗمرر يمتٛمزيؾ ايمقضمدة، هم ، وإفمداد َمسْمرةإلم إفمداد وم٣مٞمقن داطمقم اٞمتٗم٣مرمهذا  "َمتؿ"اٞمتٜمك 

ضمرض ألفمامل هذا ويت٘مقن َمـ ٞمِمػ جمٙمز ايمُمقرى دم اجلامفمتكم،  ؾمقرى اٞمتٗم٣مرم سمٟمؽمٝمس جمٙمس

لم فمٗمد اظمجٙمس ويمْمريٗم٥م اٞمتخ٣مب رئٝمس وَم٘مت٤م سمٛمٖمٝمذي اٞمتٗم٣مرم، وىم٣من َمٛم٣مصٖم٥م سمٗمريب٣م. همدفم٣م إ

 .، اٞمْمالوم٣م َمـ وم٣مفمدة اظمٛم٣مصٖم٥م أيّم٣م2552دم نمُم٦م  جمٙمس ايمُمقرى االٞمتٗم٣مرم

همٝمف فمعم  وهق ايمذي ص٣مدوم٦م ع يمٙمٜمٝمئ٥م االؽمتُم٣مري٥مْم٥م آطمر اصمتامايمرازم وإلم ضمدود ذيمؽ فمٗمدت 

٣م َمـ يٗمقل زم٣ميمتٚمٜمؾ دم ايمتقومٝم٦م، ويمٝمس ٣مئٝم٥م زمتِمقي٦م فمسغم، ألٞمف ىم٣من فمٛمدهَمبدأ ايمتقضمد زمِمٖم٥م هن

 زمرهمض ايمقضمدة، إذ مل ي٘مـ دم ايمرازمْم٥م َمـ يرهمّمٜم٣م إؿمالوم٣م. 

ؽمتثٛم٣مئل إلم فمٗمد اظم٠ممتر اال 2552وىم٣من اإلطمقة دم اإلصالح وايمتجديد ومد زم٣مدروا دم يقٞمٝمق 

ألٞمٛم٣م مل ٞم٘مـ ذىم٣مء همٝمٜم٣م وٞمحـ "يمٙمحزب، وهل طمْمقة ىم٣مٞم٦م ومد زم٣منمت٦م ايمرازمْم٥م وأضمدشم٦م صمدال 

هم٘م٣مٞم٦م هٛم٣مك فمدة أؽمب٣مب  فمعم ضمد ومقل ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين، ،"فمعم وؾمؽ ايمتقضمد ايمٛمٜم٣مئل

افمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م زمٔمض اإلطمقة وصم٣مديمقا دم ايمتقومٝم٦م وؿم٣ميمبقا زم٣ميمتٟمصمٝمؾ، هم٘م٣من ال زمد َمـ ايمتِمقي٦م، 

األنمٙمبٝم٥م َمع سمٛمٖمٝمذ ومرار ايمقضمدة واظميض همٝمف، وأن ىمؾ هذه االطمتالهم٣مت ايمتل ـمٜمرت أو ايمتل  وىم٣مٞم٦م

 اهلٝمئ٣مت اجلديدة.ىم٣مٞم٦م، سمدرج دم صمدول أفمامل 

ظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي ايمذي ؽمٝمتُم٘مؾ، ألن ا فمعم ٞمِمػ أفمّم٣مء دم اهلٝمئ٥م االؽمتُم٣مري٥م سمٙمؽ دقوصق 

اٞمتدزم٦م ٞمِمػ ، زمؾ ىمؾ صمٜم٥م رى االٞمتٗم٣مرمدم جمٙمس ايمُمق اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم٣مرم مل ي٘مـ َمٛمتخب٣م

جي٤م اإلؾم٣مرة هٛم٣م إلم اٞمٔمٗم٣مد جمٙمس ؾمقرى اإلصالح وايمتجديد وَمِم٣مدومتف فمعم ومرار . أفمّم٣مئف

إلم َمٗمر ضمرىم٥م اإلصالح  هذا يقم ؽمب٦م، ويقم األضمد اٞمتٗمؾ اجلٚمٝمع ىم٣منايمقضمدة زم٣مإلمج٣مع، و
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ر ايمقضمدة، وٞم٣مومش ومّمٝم٥م َمرة أطمرى فمعم ومرا ، وأىمداالٞمتٗم٣مرم تجديد، وايمتٟمم جمٙمس ايمُمقرىوايم

رازمْم٥م " االؽمؿ َمـ زمكم فمدة اومؼماضم٣مت، وىم٣من اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي اظمُمؼمك ومد أفمد اؽمام َمٗمؼمضم٣م هق

وايمٛمٗم٣مش همٝمف  ،جمٙمس ايمُمقرى دم هذا االؽمؿ، ويم٘مـ وروم٥م يمتٗمديؿ ، وأفمدت"ايمقضمدة اإلؽمالَمٝم٥م

قي٦م فمعم األؽمامء إلم ايمتِم ىمثغمة صمدا، وصقت فمٙمٝمٜم٣م، شمؿ َمر اظمُم٣مرىمقن اومؼمضم٦م أؽمامءىم٣من ضمرا، 

، ومت٦م اظمِم٣مدوم٥م "ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح"ايمثالشم٥م األولم األىمثر أصقاسم٣م، إلم أن اطمتغم اؽمؿ 

أمحد ايمريسقين رئٝمس٣م، واومؼمح ٞم٣مئبكم يمف  ايمدىمتقر اٞمتخ٣مبسمؿ ىمام ىمذيمؽ فمعم زمٝم٣من إفمالن ايمقضمدة، 

وسمؿ أمحد ايمٔمامري.  دىمتقرايم فمبد اهلل هب٣م، وايمٛم٣مئ٤م ايمث٣ميناألؽمت٣مذ همِمقدق فمٙمٝمٜمام، ايمٛم٣مئ٤م األول 

واٞمتٜم٦م  "اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل رازمْم٥م"واٞمتٜم٦م االٞمتٗم٣مرم اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي  اإلفمالن فمـ أفمّم٣مء

، وىمام وم٣مل اظمٗمرئ اإلدريز أزمق زيد دم اجلٙمس٥م اخلت٣مَمٝم٥م يمذيمؽ ايمٝمقم "ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد"

."دطمٙمٛم٣م اشمٛمكم وطمرصمٛم٣م واضمدا"
1
 

                                                 
 ـ  ٞمٖمسف  1



 31 

 حدةالو شزوط اليجاح وصعوبات اإلجناس

سمٗمدم جترزم٥م ايمقضمدة ايمتل أٞمجزهت٣م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح جترزم٥م َمٝمداٞمٝم٥م شمري٥م سمستحؼ  

َمٓم٣مهر ٞمج٣مضمٜم٣م وَمٓم٣مهر  دوفمٛم ،ايمدراؽم٥م وايمتٟمَمؾ وايمقومقف فمٛمد ايممموط ايمتل صمٔمٙمتٜم٣م مم٘مٛم٥م

ؽمٝم٣مؽمٝم٥م  ضمرىم٣متايمذي ؾمٜمدسمف  واالٞمٗمس٣مم ايمتُمت٦م اجت٣مهصم٣مءت فم٘مس  ، طم٣مص٥م وأهن٣مإطمٖم٣مومٜم٣م

. همٙمامذا ٞمجح٦م هذه اظمح٣مويم٥م؟ وىمٝمػ ضمدث فمٚمقَم٣م ايمٔم٣ممل اإلؽمالَملدم و اظمٕمربوإؽمالَمٝم٥م دم 

ذيمؽ؟ وظم٣مذا ٞمجح٦م همٝمام أطمٖمؼ همٝمف آطمرون؟ وىمٝمػ أضمروم٦م ضمرىمت٣م اإلصالح وايمتجديد ورازمْم٥م 

اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل ؽمٖمٛمٜمام زمٔمد فمبقر َمّمٝمؼ اظمح٣موالت ايمتقضمٝمدي٥م األولم وهمؼمة اإلفمداد يمٙمقيمٝمد 

وىمٝمػ ختٙمص اظم٠مؽمسقن ضم٣مئال دون رىمقب ؽمٖمٝمٛم٥م صمديدة؟  "ٗمديٚم٥ماظمراىم٤م ايم"أمل سم٘مـ اجلديد؟ 

 سمرؽمخ َمع َمرور األي٣مم؟ ىمٝمػ ؿمقوا  ايمِمٖمح٥م َمـ رصٝمد ٞمٖمز وىمس٤م ضمرىمل واومتٛم٣مع هم٘مري

 وا سمٛمٓمٝمام آطمر واصمتٜم٣مدا صمديدا؟وأٞمُم٠م

 الوحدة شروط نجاح 

٠ميدات أو يمٛمٗمؾ إهن٣م َم ،دت فمعم إزمراَمٜم٣م واظميض همٝمٜم٣مايمقضمدة فمدة ذوط ؽم٣مفمٞمج٣مح سمٗمػ وراء 

ايمٔمكم وئمػمون فمٛمٜم٣م  ؽم٣ممه٦م دم ايمسغم وايمتثبٝم٦م. وفمٛمدَم٣م يسٟمل ه٠مالء اظمتقضمدون فمٛمٜم٣م يروهن٣م رأي

 زمٟمؽم٣ميمٝم٤م ؾمتك

ايمقضمدة ىم٣من ضمٙمام حتٗمؼ، وأن ؽمسكم حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح أن صمؾ اإلطمقة اظم٠م يتٖمؼو

 سمْمٙم٤م َمٛمٜمؿ ايمتجرد وايمتّمحٝم٥م وايمِمػم واإليامن زمممفمٝم٥م ايمتقضمٝمد. إٞمج٣مزه 

ٜم٣م َمـ فمدة ذوط وأؽمب٣مب أفم٣مٞم٦م فمعم إٞمج٣مز ايمقضمدة وحتقيٙم يمٗم٣مئٚمقن فمعم ايمقضمدةايرسد و

  :وَمٛمٜم٣مضمٙمؿ وأَمؾ إلم واومع وضمٗمٝمٗم٥م 

 ك واظمِمغم اظمُمؼمكواظمٝمدان اظمُمؼم إليامن زمقضمدة َمِمغم ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م واحلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥مـ ا 
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يٚم٘مـ أن يٙمٖم٦م االٞمتب٣مه وأؽم٣ميمٝم٤م فمٚمؾ احلرىمتكم زمحٝم٧م ال جتد طمالهم٣م ىمبغما  سمٗم٣مرب األدزمٝم٣متـ  

إال دم زمٔمض اخلالهم٣مت دم اظمقاومػ ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمّمٝمٗم٥م ايمتل يٚم٘مـ َمٔم٣مجلتٜم٣م وومد ضمِمؾ، وهق َمـ 

."اخلالف ايمْمبٝمٔمل ايمذي وصمد ضمتك دم ايمِمػ ايمقاضمد واحلرىم٥م ايمقاضمدة
1
 

وَمـ ايممموط ايمتل ؽم٣مفمدت فمعم إٞمج٣مز ايمقضمدة، وهل٣م صٙم٥م زمممط اإلرادة فمدم  :إضمراق ايمسٖمــ 

اد ايمذيـ أٞمجزوا ايمقضمدة هبٝم٣مىمٙمٜمؿ ايمس٣مزمٗم٥م واؽمتٔمدادهؿ يمٙمتّمحٝم٥م زمٚمقاومٔمٜمؿ وَمراىمزهؿ متسؽ ايمرو

أؽمٙمقزم٣م ٞم٣مصمٔم٣م، ىمام ىم٣من ئم٘مس ومقة  "ضمرق ايمسٖمـ"َمـ أصمؾ إٞمج٣مز ايمقضمدة، همٗمد ىم٣من أؽمٙمقب 

 اإلرادة ايمتل أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م. 

 ٣مؽمٚم٥مايمٗمٝم٣مدي٥م احلرادة اإلـ 

فمٚمؾ حيت٣مج إلم فمٙمؿ ىمؾ "وزمام أن  .ايمقضمدة إٞمج٣مزايمٗمٝم٣مدي٥م ذؿم٣م ضم٣مؽمام دم  اإلرادة يمٗمد ىم٣مٞم٦م 

ٞمسبٝم٥م: إَم٣م أن سمريد أو ال سمريد. وإرادة وومدرة. وايمٔمٙمؿ ٞمسبل وىمذيمؽ ايمٗمدرة، ويم٘مـ اإلرادة يمٝمس٦م 

 ذيـ اٞمخرؿمقا دم َممموع ايمقضمدةاإلرادة اجل٣مزَم٥م واحل٣مؽمٚم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م يمدى اإلطمقان ايم همٗمد ىم٣مٞم٦م

ىمؾ ايمِمٔمقزم٣مت ايمتل َمـ ؾمٟمهن٣م أن حتدث االرخت٣مء  نمغم َمؼمددة، هم٣مؽمتْمٔمٛم٣م زمٖمّمؾ اهلل أن ٞمتٕمٙم٤م فمعم

أو سمثغم ايمتس٣مؤالت ضمقل صمدوى ايمقضمدة ىمٟمن يتس٣مءل ايمبٔمض أيمٝمس َمـ األصمدى أن حيتٖمظ ىمؾ 

مم٣م ومقى و ن ايمقضمدة االٞمدَم٣مصمٝم٥مؿمرف زمتٛمٓمٝمٚمف وي٘مقن هٛم٣مك ؾم٘مؾ آطمر َمـ أؾم٘م٣مل ايمتٔم٣مون َمـ دو

."ذفم٣مصؾ وواصمب٥م اإليامن زمٟمن ايمقضمدة هل األ أيّم٣م هذه اإلرادة
2
 

 ٗمٝم٣مدي٥مايمإلم شمٗم٣مهم٥م وسمرزمٝم٥م وإرادة وسمّمحٝم٥م واإلرادة " حتت٣مج ضمس٤م األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿايمقضمدة  

، ايمقضمدة سمٔمٛمل أن جتٙمس يمٝمس َمع اظمتُم٣مزمف ويم٘مـ َمع اظمٕم٣مير، َمع أؾمخ٣مص مل أوال وومبؾ ىمؾ رء

ٝم٣من سمٛمتٚم ضمرىمتكمرنمؿ ذيمؽ فمـ سمٟميمٖمٜمؿ همتِمبح أَم٣مم االصمتٜم٣مدات األطمرى، وال ٞمٛمسك أٞمٛم٣م ٞمتحدث 

ٝم٣مد ؽمزمحرىمتكم يقصمد زمٝمٛمٜمام سمب٣مفمد هم٘مري و زم٣ميمؽ إذا سمٔمٙمؼ األَمر، همام دم ايمٔمٚمقم إلم ٞمٖمس اظمدرؽم٥م

ىمبغم، همال ؾمؽ أن ايمٔمٚمٙمٝم٥م ؽمت٘مقن أصٔم٤م. همٟمهؿ درس دم ايمقضمدة هق أهن٣م صمٜم٣مد سمرزمقي وَمٛمٜمجل 

                                                 
 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع األؽمت٣مذ فمبد ايمٛم٣مس ايمتٝمج٣مين  1

 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع األؽمت٣مذ فمبد اهلل هب٣م  2
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ٝمٛم٥م وإزمداع دم االٞمتٗم٣مل َمـ ايمتٔمدد إلم ايمتقضمد، وأن حترق ايمسٖمـ ايمٗمديٚم٥م وحتٚمؾ اجلٚمٝمع دم ؽمٖم

."صمديدة دون أن سمٕمرق
1
 

أهؿ رء أفم٣من فمعم ايمقضمدة، "د ايمريسقين ٞمٖمس اظمٔمٛمك ضمٝم٧م ي٠مىمد فمعم أن ايمدىمتقر أمحوي٠مىمد  

سمٛمٓمٝمامت هل٣م أهم٘م٣مر َمتب٣مفمدة  ؿمبٔم٣م، هق االومتٛم٣مع هب٣م، زمؾ زمقصمقهب٣م، ألٞمٛم٣م ىمٛم٣م ٞمٗمقل أن خيتٙمػ دفم٣مة أو

َمدرؽم٥م واضمدة وومسؿ واضمد، ويمٝمس وصمقهري٥م، هذا يتٖمٜمؿ، ويم٘مٛمٛم٣م زمٔمد ايمٛمٗم٣مش وصمدٞم٣م ىمٟمٞمٛم٣م أزمٛم٣مء 

هٛم٣مك اطمتالف مم٣م حيقل زمٝمٛمٛم٣م وزمكم ايمقضمدة، همٜمذا َم٣م صمٔمٙمٛم٣م ٞمٔمتٗمد أٞمف ال َمسقغ أزمدا يمٔمدم سمقضمدٞم٣م وال 

دم فمدم سمقضمدٞم٣م همٙمٝمس هٛم٣مك فمذر ضمٗمٝمٗمل، وهذا أضمدث فمٛمدٞم٣م اومتٛم٣مفم٣م زمٛمقع َمـ ايمقصمقب  فمذر يمٛم٣م

 ايمممفمل إلٞمج٣مز هذه ايمقضمدة.

سمبدو يمٛم٣م دم َمتٛم٣مول ايمٝمد َمع زمٔمض ايمِمٔمقزم٣مت اظمٗمدرة دون ؾمؽ  زم٣مإلض٣مهم٥م إلم أن ايمقضمدة ىم٣مٞم٦م

واظمستحرضة، َمع َم٣م هلذه ايمقضمدة َمـ آشم٣مر َمِمغمي٥م فمعم َمستٗمبؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وفمعم اظمستٗمبؾ 

اإلؽمالَمل يمٙمٚمٕمرب. همٜمذه االفمتب٣مرات صمٔمٙم٦م فمددا َمـ اإلطمقة ايمٗمٝم٣مديكم، همّمال فمـ ايمٗمقافمد 

را ؾمديدا فمعم إمت٣مم ايمقضمدة. همٜمذا أهؿ ضم٣مهمز وأهؿ زاد فمعم يٗمتٛمٔمقن اومتٛم٣مفم٣م فمٚمٝمٗم٣م ويٌمون إسا

."ايمْمريؼ
2
 

 الصعوبات والعقبات  

دة َمٖمروؾم٣م زم٣ميمقرود زمؾ وومٖم٦م دم وصمٜمف فممل ي٘مـ ؿمريٗم٣م ؽمٜمال أو ـ رنمؿ ذيمؽ ـ  ؿمريؼ ايمتقضمٝمد

يمٝمٙمٜم٣م وسمْمٙمب٦م صمٜمدا ىمبغما يتحدث فمٛمف اظم٠مؽمسقن همٝمجٚمٙمقن سمٙمؽ ايمالزم سمدصٔمقزم٣مت ىم٣من َمـ 

 :يقم ايمِمٔمقزم٣مت همٝمام

ٞمقفم٣م  واطمتالهم٣مت ىمثغمة، إذ وصمد اإلطمقة اظم٠مؽمسقنٖمسٝم٥م زمْمبٝمٔم٥م احل٣مل، ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك فمٗمب٣مت ٞم

ىم٣من حيت٣مج إلم  ،وايمقالء يمٙمتٛمٓمٝمؿ ايمس٣مزمؼ ورَمقزه وأدزمٝم٣مسمف، وهذا أَمر ؿمبٝمٔمل وَمٖمٜمقم َمـ احلٛمكم

                                                 
 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ  1

 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين  2
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ٔمامل زمٔمض أن اؽمتأمحد ايمريسقين  ايمدىمتقر رذىم َمـ أصمؾ جت٣موزه. يغمصمٜمد هم٘مري وٞمٖمز ىمب

٘م٣من زمٔمض اإلطمقة يٛمح٣مزون إلم َمِمْمٙمح هماظمِمْمٙمح٣مت دم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمداطمقم وايمٗمّم٣مي٣م ايمؼمزمقي٥م، 

َمٔمكم ال يمًمء إال ألٞمف ىم٣من َمستٔمٚمال فمٛمدهؿ، وومد سضمقا هبذا. هذا ايمُمٔمقر زم٣محلٛمكم واألَمقَم٥م 

 ٔمض اإلطمقة حيسقن زمٖمزع ؾمديد زمٚمقصم٤مزمىم٣من همٗمد واألزمقة  وايمقالء يمالؽمؿ وايمتٛمٓمٝمؿ ويمألفمراف، 

االؽمؿ واظمِمْمٙمح وايمُم٘مؾ ايمتٛمٓمٝمٚمل. هذا ىم٣من ضٔمٝمٖم٣م فمٛمد اإلطمقة ايمٗمٝم٣مديكم، وَمتالؾمٝم٣م،  أن يذه٤م

 ويم٘مـ فمٛمد فمٚمقم اإلطمقة ىم٣من حيدث صٔمقزم٣مت ٞمٖمسٝم٥م.

ايمتل واصمٜمٜم٣م ايمٗمٝم٣مديقن سمقصمٜم٣مت زمٔمض األهم٘م٣مر، إذ همرض فمعم ىمؾ وَمـ ايمِمٔمقزم٣مت ايمٛمٖمسٝم٥م 

وىمذيمؽ ايمقالءات أهم٘م٣مر صمديدة وَمقاومػ صمديدة فمٙمٝمف أن يٙمتزم هب٣م ويمق فمعم َمّمض.  ؿمرف

ايمُمخِمٝم٥م، ألن هٛم٣مك رئ٣مؽم٣مت  صمديدة فمعم مجٝمع اظمستقي٣مت، ال زمد أن أضمد ايمْمرهمكم فمٙمٝمف رئٝمس 

صمديد ال ئمرهمف ومل يٟميمٖمف ومل ي٘مـ يٗمدره، ويمف ضمٛمكم إلم األخ ايمٖمالين واظمس٠مول ايمٖمالين، همٜمذا ىمٙمف 

ووم٦م.. ضمتك ؿمريٗم٥م ايمٛمٗم٣مش: زمٔمض اإلطمقة أيمٖمقا ٞمٗم٣مؾم٣م ه٣مدئ٣م يمْمٝمٖم٣م، وزمٔمض اإلطمقة  اضمت٣مج إلم

٣مؾم٣مت احل٣مدة اآلطمريـ أيمٖمقا ٞمٗم٣مؾم٣مت ضم٣مدة، همٝم٘مقن األَمر َمٖم٣مصمئ٣م وصٔمب٣م فمعم َمـ مل يٟميمٖمقا ايمٛمٗم

واالطمتالهم٣مت ايمُمديدة.
1
  

صقسم٦م زم٣مإلمج٣مع  اإلصالح وايمتجديدأن ضمرىم٥م  وَمـ ايمِمٔمقزم٣مت ايمتل افمؼمض٦م ؿمريؼ ايمقضمدة 

أو َم٣م يُمبف اإلمج٣مع فمعم ايمقضمدة دم جمٙمس ايمُمقرى، ويم٘مـ رازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل دطمٙم٦م ايمقضمدة 

االطمتالف دم ايمتقومٝم٦م، همٙمذيمؽ اإلطمقة ايمذيـ ىم٣مٞمقا ومد فم٣مرضقا ايمتٔمجٝمؾ  ٛمقع َمـ االطمتالف،زم

ّمقا، وزمٔمّمٜمؿ سمقومٖمقا َمـ سمٙمؽ زم٣ميمقضمدة ؾم٘مٙمقا ٞمقفم٣م َمـ اظمٔم٣مرض٥م وايمتٙم٘م٠م، ؿمبٔم٣م ىمثغم َمٛمٜمؿ َم

 ل ؿمرف ايمرازمْم٥م دم ايمقضمدة دطمقوه٘مذا ىم٣من دم  ايمٙمحٓم٥م، وزمٔمّمٜمؿ اؽمتٚمروا َمدة شمؿ سمقومٖمقا،
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طمقة ممـ هلؿ صٔمقزم٣مت دم ايمت٘مٝمػ وايمتٗمبؾ، طم٣مص٥م أن َمـ زمكم اإلطمقة ايمذيـ مل يُم٣مرىمقا دم ايمقضمدة إ

زمؾ  ،يمٔمرومٙمتٜم٣م ي جمٜمقدٟمزم . صحٝمح أهنؿ مل حي٣مرزمقا هذه ايمقضمدة وال وم٣مَمقاوزن ىمبغم ورَمزي٥م طم٣مص٥م

ويم٘مـ ظمجرد أهنؿ مل يسغموا همٝمٜم٣م ومل يتحٚمسقا هل٣م ىم٣من يرطمل  ىم٣مٞمقا يدفمقن اهلل َمـ أصمؾ ٞمج٣مضمٜم٣م.

زمٓماليمف فمعم اإلطمقة اظمرسمبْمكم هبؿ، هم٘م٣مٞم٦م هٛم٣مك صٔمقزم٥م دم مجع صػ ايمرازمْم٥م ودجمف دم ايمقضمدة. 

مج٣مفم٥م ايمدفمقة يمقضمدة طم٣مص٥م دم ؿمبٔم٣م زمٗمل دم ايمٛمٜم٣مي٥م ٞمسب٥م َمـ اإلطمقة ايمذيـ مل يسغموا دم رىم٤م ا

زمخالف اإلطمقة دم ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد فمٙمام أن اإلطمقة دم هم٣مس ىم٣مٞمقا َمـ أىمثر  زمٖم٣مس

 .ؽمٜمٚمقا زمٗمسط واهمر دم سمرسيع وسمغمة إٞمج٣مزه٣مزمؾ إهنؿ أ ،األؿمراف مح٣مؽم٣م يمٙمقضمدة فمٛمد زمداي٥م طمْمقاهت٣م

يامن زم٣ميمقضمدة، وىمٝمػ ال وومد فمعم أن ايمذيـ مل يس٣ميروا ايمقضمدة مل يٖمٔمٙمقا ذيمؽ اٞمْمالوم٣م َمـ فمدم إ

ؿ سمتٔمٙمؼ ىمام ومٙم٦م زم٣ميمتقومٝم٦م واالؽمتٔمداد . ىم٣مٞم٦م األؽمب٣مب يمدهيقا دم اإلفمداد هل٣م واحلقار ضمقهل٣مؾم٣مرىم

وايممموط وايمّمامٞم٣مت ايمتل رأى ه٠مالء اإلطمقة أهن٣م نمغم َمتقهمرة ونمغم َمست٘مٚمٙم٥م، وىم٣مٞمقا يتخقهمقن 

ْمل دم ايمٛمٜم٣مي٥م نمٙمب٥م يمألصقات ويمٙم٘مثرة َمـ أن ايمٛمٚمط ايمديٚمٗمراؿمل دم ايمتسٝمغم وايمتٗمرير وايمتدزمغم ؽمٝمٔم

ل ايمتل ىم٣مٞم٦م سمثغم خم٣موهمٜمؿ َمٔم٣ممل ايمتجرزم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمت ٣مدوٞمام سمري٧م وال سمٟمن ىم٣مف، ودم َمٗمدَم٥م ايمٗمّم٣مي

ختقف َمـ ايمٔمالوم٥م َمع احلزب، وايمٔمالوم٥م َمع  ىم٣مٞم٦م ومد زمدأت سمتبٙمقر، هم٘م٣من يمدى ايمبٔمض َمٛمٜمؿ

ٔمٚمٙمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، ختقهم٣مت َمـ أن يْمٕمك ايمدىمتقر اخلْمٝم٤م، وايمٔمالوم٥م َمع ايمسٙمْم٥م َمـ طمالل هذه ايم

َمدى فمعم ايمٔمٚمؾ، ايمتجرزم٥م االٞمتخ٣مزمٝم٥م و ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد وهيٝمٚمـ، أو فمعم األومؾ هتٝمٚمـ اهتامَم٣مسمف

االؽمتٔمداد هل٣م والٞمٔم٘م٣مؽم٣مهت٣م، همٜمذه هل األَمقر ايمتل ىم٣مٞمقا يؼميثقن همٝمٜم٣م ويّمٔمقن هل٣م ضامٞم٣مت 

ٙمبٔمض األطمر َمقومػ َمـ ىم٣من يمزمٝمٛمام  ويّمٔمقن هل٣م ضمقاصمز، فمعم األومؾ ضمقاصمز ضد رسفم٥م وسمغمهت٣م.

، وهذا ايمٔمٚمؾ احلزيب وايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح إلمهب٣م يمِمٝمٕم٥م ايمتل دطمٙم٦م ا

ويمدى  َمـ ايمبداي٥م يٛمبئ فمـ اؽمتٔمداد يمدى احلرىم٥م اظمقضمدةئمتػموٞمف سمٛم٣مزال  ايمدطمقل هبذه ايمْمريٗم٥م

 و َمٛمّمبط.٥م يمٙمسامح زمٔمٚمؾ حمجؿ وزمٔمٚمؾ َمّمبقط أايمسٙمْم

أن هٛم٣مك ومّمٝم٥م سم٘مقن زمِمٖم٥م فم٣مَم٥م دم َمسغمة ايمقضمدة ه٣مصمس٣م فمٛمد أمحد ايمريسقين  قرويػمز ايمدىمت 

وطم٣مص٥م فمٛمد افمتامد ايمٛمٚمط  ويتٔمٙمؼ األَمر زمتخقهم٣مت األومٙمٝم٥م َمـ ضٝم٣مع صقهت٣م  زمٔمض األؿمراف،
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وهل أن األومٙمٝم٥م ايمتل ي٘مقن هل٣م رأي وؾمٟمن سمتٚمسؽ زمف دائام فمٛمدَم٣م حتس٤م ايمٔمٚمٙمٝم٥م دم "ايمديٚمٗمراؿمل، 

زم٣ميمٛمسب٥م ظمـ  اظم٠مؽمس٣مت، همتِمبح اظمسٟميم٥م صٔمب٥م ؽمٝمتج٣موز رأهي٣م ديٚمٗمراؿمٝم٣م وزمقاؽمْم٥مهن٣ميتٜم٣م جتد أهن٣م 

يمف أهم٘م٣مرا وَمب٣مدئ ال يٚم٘مٛمف أن يتٛم٣مزل فمٛمٜم٣م. ورزمام ىم٣مٞمقا يريدون أن سم٘مقن هٛم٣مك ضامٞم٣مت  يرى أن

أىمػم يمت٘مقن آراؤهؿ وَمب٣مدئٜمؿ واطمتٝم٣مراهتؿ حت٣مهمظ فمعم َم٘م٣مٞمتٜم٣م وٞمِمٝمبٜم٣م زمدل أن سمّمٝمع دم ايمتِمقي٦م 

."ٝم٥مزم٣مألنمٙمب
1
 

فمٗمد  دة ألن ضم٣مل ه٠مالء اإلطمقة سمْمٙم٤م َمـ ايمٗمٝم٣مديكموىم٣من هلذا األَمر سمٟمشمغم َمٔمتػم دم َمس٣مر ايمقضم

فمدة يمٗم٣مءات واسمِم٣مالت واصمتامفم٣مت يمتٗمديؿ ايمتقضٝمح٣مت واإلصم٣مزم٥م فمـ ايمتس٣مؤالت وهمؽ زمٔمض 

 دمئ٥م همرد. ويم٘مـ ايمقضمدة ٣مدم ايمٛمٜم٣مي٥م رزمام ي٘مقن فمدد اظمٛمسحبكم ضمقارم َم، واإلؾم٘م٣مالت وايمؼمددات

ايمدىمتقر  زمحس٤م ٣ميمقضمدةهم ،َمّم٦م زمرَمتٜم٣م وزم٣ميمٛمٓمر إلم صٔمقزم٥م َمثؾ هذا ايمٔمٚمؾ دم أصٙمف، ،ايمٛمٜم٣مي٥م

 ضمٗمٗم٦م ٞمج٣مضم٣م ىمبغما وزم٣مهرا وٞم٣مدرا.ومد  ايمريسقين أمحد

ة فمـ ايمؼمي٧م دم فمدد َمـ اإلطمقفمٛمدَم٣م اٞمْمٙمٗم٦م ايمقضمدة ـمٜمرت زمٔمض زمقادر ضمدي٧م فمٛمد 

ايمٗمرار ايمِم٣مدر فمـ اإلطمقة دم ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد  ذسمٛمٖمٝم ايمٔمٚمٙمٝم٥م زمؾ وإرصم٣مئٜم٣م طم٣مص٥م فمٛمد

همٖمل ايمقوم٦م ايمذي أوؾم٘م٦م همٝمف ايمقضمدة فمعم  .زمٔمٗمد اظم٠ممتر االؽمتثٛم٣مئل زم٣مسمٖم٣مق َمع ايمدىمتقر اخلْمٝم٤م

م َمع ضمزب احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م هل٣م سمرسمٝم٤م وايمتزاايمتحٗمؼ ـمٜمر أن ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد ىم٣من 

د ايمريسقين ىمٝمػ وومع ايمتٕمٙم٤م فمعم إنمراء ايمتٟمصمٝمؾ أمح ايمدىمتقرويٖمرس  .ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م

ؿمبٔم٣م ىم٣من اإلطمقة دم اإلصالح وايمتجديد يٚمٙم٘مقن ومرارهؿ، ويم٘مٛم٣م ىمٛم٣م فمعم وؾمؽ "همٝمٗمقل:  وايمؼمدد 

ايمتقضمد، ويمذيمؽ ىم٣من هٛم٣مك زمٔمض اإلطمقة ممـ يرون أن هذه اخلْمقة َم٣م ىم٣من يٛمبٕمل هل٣م أن سمتؿ زمدون 

دم هذا ايمقوم٦م ألٞمٛم٣م فمعم فمتب٥م إٞمج٣مز ايمقضمدة دم  سمُم٣مور وسمٛمسٝمؼ، وَم٣م ىم٣من يٛمبٕمل هل٣م أن سم٘مقن

 ايمِمٝمػ.
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زم٣ميمٛمسب٥م رم، مل أىمـ َمرسم٣مضم٣م يمٙمْمريٗم٥م ايمتل سمؿ هب٣م فمٗمد اظم٠ممتر، ويم٘مـ ىمٛم٦م أفمتٗمد أن هذه األَمقر 

يتج٣موز همٝمٜم٣م، طم٣مص٥م زمٔمد أن سمٟمىمدٞم٣م أن األَمر ىم٣من فمـ ضمسـ ٞمٝم٥م وأٞمف همرص٥م ىم٣من جي٤م انمتٛم٣مَمٜم٣م 

كم أىمثر اإلطمقة سمس٣مهال ًمء سمؿ االسمٖم٣مق فمٙمٝمف، هم٘مٛم٦م َمـ زموإٞمج٣مزه٣م، ومل ي٘مـ هٛم٣مك طمرق سيح يم

."يمٙمٚم٠مؽمس٣مت وايمٗمرارات ايمُمقري٥م ؽمٝم٠مول دم ايمٛمٜم٣مي٥مَمر َم٣م دام األ
1
  

 املزحلة االىتقالية ومتاعبها

زمداي٥م َم٣م ؽمامه اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي اظمُمؼمك اظمرضمٙم٥م  ، 2552فمالن فمـ ايمقضمدة دم نمُم٦م اإلؾم٘مؾ 

ٙم٥م ايمتل اظمرضمأي اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم٣مرم، وهل  "َمت٣م" وصم٣مء فمٗمبف "َمتؿ"٣ميمٝم٥م، إذ ضمؾ االٞمتٗم

وي٘مقن ووشم٣مئؼ، إفمداد وم٣مٞمقن داطمقم وأوراق احلرىم٥م ؽمٛمتكم يتؿ االفمت٘م٣مف همٝمٜم٣م فمعم هل٣م  ومدرت

 .فمعم ايمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمل وايمٖم٘مري وايمتِمقري همٝمٜم٣م االؾمتٕم٣مل

واإلصالح  وئمؼمف اجلٚمٝمع أن هذه اظمرضمٙم٥م ىم٣مٞم٦م أصٔم٤م اظمراضمؾ دم سم٣مريخ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد

ٝمئتكم ايمس٣مزمٗمتكم ضمٝم٧م أٞمف إذا ىم٣مٞم٦م فمقائؼ ايمقضمدة ومد زايم٦م همٗمد يمِمٔمقزم٣مت ايمدَم٨م زمكم ومقافمد اهل

ي٘مـ  مل دَم٨م احلرىمتكم فمعم َمستقى ايمٗمقافمد هم  .٣مفمعم ضمد سمٔمبغم األؽمت٣مذ فمبد اهلل هبزمٗمٝم٦م صٔمقزم٣مهت٣م 

َم٣م زمكم إذ وصمدٞم٣م زمٔمض اظمُم٣مىمؾ دم َمٛم٣مؿمؼ وَمدن َمـ اظمٕمرب ومل ٞمجد اٞمسج٣م" ،فمٚمٙمٝم٥م ؽمٜمٙم٥م

َم٘مقٞم٣مت احلرىمتكم وَم٘مقٞم٣مت أطمرى مل سمقاىم٤م ايمقضمدة ىمٚمجٚمقفم٣مت زمممي٥م أو ىمٟمؾمخ٣مص، ال 

."أؽمتْمٝمع أن أومقل إٞمٛم٣م أدرٞم٣مه٣م زمٛمج٣مح ىم٣مَمؾ ويم٘مـ فمعم األومؾ اؽمتٚمرت ايمقضمدة وسمقؿمدت
2
  

فمبد ايمٛم٣مس ايمتٝمج٣مين َمُمغما إلم ايمثٗمؾ ايمذي محٙمف أمحد ايمريسقين األؽمت٣مذ ايمرأي ذاسمف فمػم فمٛمف  

ي٘مٖمل اؽمؿ اظمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م يمٝمدل فمعم صٔمقزم٣مهت٣م، إَم٣م أن "رىم٥م دم َمرضمٙمتٜم٣م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م رئٝمس احل

هن٣مئٝم٥م أو سمؼماصمع. ىم٣مٞم٦م همٔمال َمرضمٙم٥م اطمتب٣مري٥م يمٙمٛمٖمقس وايمٛمقاي٣م واظمقاومػ زمِمٖم٥م  سمْمبع فمعم ايمقضمدة 

                                                 
 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين  1

 بد اهلل هب٣مـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع األؽمت٣مذ فم  2
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واألهم٘م٣مر واظمٛم٣مه٨م. َمع إطمقان صمدد. ىم٣مٞم٦م صٔمب٥م فمعم ايمرئٝمس طمِمقص٣م زمح٘مؿ َمقومٔمف وايمزاوي٥م 

 ."يٛمٓمر إيمٝمٜم٣مايمتل 

 فوقٌا قرارا سٌاسٌا لٌس ٌدوحتال

َمـ طمالل ايمتجرزم٥م ايمقضمدوي٥م حلرىم٥م ايمتقضمٝمد  تل سمػمزوَمـ أهؿ ايمدروس واخلالص٣مت ايم

يمٝمس ومرارا ؽمٝم٣مؽمٝم٣م همقومٝم٣م ىمام ومد يبدو يمٙمقهٙم٥م األولم أو ىمام هق ؾم٣مئع دم  ايمتقضمٝمدواإلصالح أن 

يمثٗم٣مهم٥م االٞمٗمس٣مَمٝم٥م اىمام حيت٣مج إلم جت٣موز  ،وي٥مزمؾ إٞمف حيت٣مج أؽم٣مؽم٣م إلم شمٗم٣مهم٥م وضمد ،األدزمٝم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

وسمبٔم٣م يمذيمؽ حيت٣مج إلم ؾمج٣مفم٥م مت٘مـ َمـ جت٣موز  ،دم ايمقصمدان ايمٔمريب واإلؽمالَمل اظمستح٘مٚم٥م

إهن٣م  .يمدى ىمؾ جمٚمقفم٥م فمعم ضمدة رؽمخ٦ماظمٟميمقهم٣مت وايمٔم٣مدات ايمٖم٘مري٥م وايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م واحلرىمٝم٥م ايمتل 

 صمٜمد ومٝم٣مدي ووم٣مفمدي يمبٛم٣مء ؾمخِمٝم٥م ضمرىمٝم٥م لموإ ،صٝم٣منم٥م هم٘مري٥م وسمرزمقي٥م وٞمٖمسٝم٥م حتت٣مج إلم إفم٣مدة

 "همٔمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمدىمُمػ فمـ فمدة ضمٗم٣مئؼ  ٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م تٛمزيؾ ايمقضمدة دم اظمرضمٙمهم " ،مج٣مفمٝم٥م صمديدة

يمٝمس٦م فمٚمٙمٝم٥م ؽمٜمٙم٥م، ويمٝمس٦م َمرسمبْم٥م زمٗمرار ؽمٝم٣مد، همٗمد ىمٛم٣م ٞمٓمـ أن ايمتقضمٝمد زمكم اظم٠مؽمس٣مت 

٣م يمتٛمٖمٝمذه٣م فمعم َمستقى ايمقاومع ؽمٝم٣مد، همٙمام صمئٛمول وايمُمٔمقب اإلؽمالَمٝم٥م هل َمسٟميم٥م ومرار وايمد

زمتقضمٝمد مج٣مفمتكم وصمدٞم٣م أٞمف فمعم ايمرنمؿ َمـ اإلرادة ايمقضمدوي٥م ايمٗمقي٥م فمعم َمستقى ايمٗمٝم٣مدات واظمتٚمثٙم٥م 

دم ضمؾ اظم٠مؽمس٣مت ايمس٣مزمٗم٥م، إال أٞمٛم٣م وصمدٞم٣م َمُم٣مىمؾ فمعم َمستقى فمٚمٙمٝم٥م ايمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمل فمعم 

. ه فمعم َمستقى سمقضمٝمد ايمٗمٝم٣مداتصمدٞم٣مَمستقى اظمدن واظمٛم٣مؿمؼ واجلٜم٣مت ووصمدٞم٣م صٔمقزم٣مت أىمػم مم٣م و

أهن٣م صمٜم٣مد سمرزمقي وإزمداع دم االٞمتٗم٣مل َمـ ايمتٔمدد إلم ايمتقضمد، وأن حترق  أهؿ درس دم ايمقضمدة هلو

."ايمسٖمـ ايمٗمديٚم٥م وحتٚمؾ اجلٚمٝمع دم ؽمٖمٝمٛم٥م صمديدة دون أن سمٕمرق
1
  

 والعمل السٌاسً ٌدوحتال

هل٣م  ٣مظم٠مؽمسقنهم ٥م َمرىمب٥م.وَمـ ايمِمٔمقزم٣مت ايمتل راهمٗم٦م فمٚمٙمٝم٥م سمقضمٝمد احلرىمتكم أهن٣م ىم٣مٞم٦م فمٚمٙمٝم

رىمتكم احلزمكم  تقضمدوضمدسمكم دم ووم٦م واضمد، ايمويم٘مٛمٜمؿ أٞمجزوا  ،اضمدةو مل يٛمجزوا فمٚمٙمٝم٥م سمقضمٝمد

                                                 
 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ  1
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دم ضمزب ؽمٝم٣مد وزمٛم٣مئف َمـ صمديد، ويتٔمٙمؼ األَمر زمحزب احلرىم٥م  وفمٚمٙمٝم٥م االٞمخراطؽمالَمٝمتكم، اإل

همٝمام زمٔمد ايمذي أصبح  ايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م زمزفم٣مَم٥م ايمدىمتقر فمبد ايم٘مريؿ اخلْمٝم٤م، وهق

وهل  ،رسفم٥م ٞمحق اظمُم٣مرىم٥م دم االٞمتخ٣مزم٣متاظميض فمعم وصمف ايمزمٔمد ذيمؽ ضمزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م، شمؿ 

  .٦م دم ووم٦م وصمٝمز صمدااؽمتحٗم٣موم٣مت ىمبغمة حتٗمٗم

دم ضمزب احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م  ٣مرة إلم أن االٞمخراط اجلامفملؾمفمعم أٞمف َمـ اظمقضقفمٝم٥م اإل

وسمتقي٨م  ،زمؾ هق ضمِمٝمٙم٥م سمراىمؿ هم٘مري وسمِمقري ،َمـ ايمتقضمٝمد  وايمقضمدةايمديٚمٗمراؿمٝم٥م مل ي٘مـ ويمٝمد ز

وىمؾ َم٣م دم األَمر أن فمٚمٙمٝم٥م  ،ظمجٚمقفم٥م َمـ اخلْمقات واإلصمراءات ايمس٣مزمٗم٥م فمعم فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد

ايمتقضمٝمد صم٣مءت َمتزاَمٛم٥م َمع فمٗمد اظم٠ممتر االؽمتثٛم٣مئل يمٙمحزب واظمُم٣مرىم٥م زمٔمد ذيمؽ دم اٞمتخ٣مزم٣مت ؽمٛم٥م 

اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م فمٛمد َم٘مقٞم٣مت  ضمٝمٛمام يذىمر زمتْمقر هم٘مر٣م بد اهلل هبفم وهق َم٣م ي٠مىمده األؽمت٣مذ ،2553

يمٙمجامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم  "ايمسٝم٣مؽمٝم٥م رؤيتٛم٣م"وشمٝمٗم٥م دم ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد ىم٣مٞم٦م هل ٟمول هم "احلرىم٥م 

أواطمر ايمثامٞمٝمٛمٝم٣مت، شمؿ صم٣مءت زمٔمد ذيمؽ وروم٥م أطمرى سمتحدث فمـ اظمُم٣مرىم٥م وىم٣مٞم٦م دم اجلٚمع ايمٔم٣مم 

ٝم٥م صم٣مءت ضٚمـ رؤيتٛم٣م ايمٔم٣مَم٥م يمإلؽمالم وَمٖمٜمقم ايمٔمب٣مدة ايمُم٣مَمؾ دم . اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽم2550 يمسٛم٥م

اإلؽمالم، ضمٝم٧م افمتػمٞم٣م ايمسٝم٣مؽم٥م جم٣مال َمـ جم٣مالت ايمٔمٚمؾ ايمتٔمبدي دم اإلؽمالم. أيّم٣م ىم٣من اظمْمٙمقب 

فمٛمدٞم٣م سمْمبٝمع وضع احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم احلٝم٣مة ايمقؿمٛمٝم٥م ويمـ ي٘مقن ذيمؽ إال فمػم اظمُم٣مرىم٥م. إض٣مهم٥م إلم 

جتٚمع ال يٚم٘مـ أن ي٘مقن إال ضٚمـ اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل هل اظمرصمٔمٝم٥م أن اإلصالح دم اظم

 ."ايمقضمٝمدة يمٙمُمٔم٤م اظمٕمريب

اجلامفم٥م " "ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمتل أصدرهت٣م اظمُم٣مرىم٥م"ايمتْمقر ايمٖم٘مري إلم وشمٝمٗم٥م ويرصمع األؽمت٣مذ هب٣م زمذيمؽ 

ايمٔمٚمؾ   جم٣ملدم ؿمرضم٦م فمدة طمٝم٣مراتوايمتل  2544آٞمذاك دم مجٔمٜم٣م ايمٔم٣مم اظمٛمٔمٗمد ؽمٛم٥م  "اإلؽمالَمٝم٥م

دم طمٝم٣مر االؾمتٕم٣مل ضٚمـ ضمزب ٝم٣مد صمديد وإذا وصمدت صٔمقزم٥م يٛمٓمر سمٟمؽمٝمس ضمزب ؽم ايمسٝم٣مد َمٛمٜم٣م

 .ؽمٝم٣مد وم٣مئؿ، ضمتك إذا وصمدت صٔمقزم٥م سمؿ اظمرور إلم طمٝم٣مر مج٣مفم٥م ضٕمط

زمٔمد أن رهمّم٦م ايمسٙمْم٣مت ايمؼمطمٝمص حلزب  اظمذىمقرة شمٝمٗم٥مقايمودم إؿم٣مر سمٛمزيؾ فمٛم٣مس سمٙمؽ 

يُمغم األؽمت٣مذ هب٣م إلم اظمح٣موالت ايمتل مت٦م  ،2551ٟمؽمٝمسف ؽمٛم٥م ايمتجديد ايمقؿمٛمل ايمذي ىم٣مٞم٦م َمب٣مدرة سم
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اسمِمٙمٛم٣م دم زم٣مدئ األَمر زمحزب االؽمتٗمالل يم٘مـ اإلطمقة دم االؽمتٗمالل مل يبدوا " دم ذيمؽ االجت٣مه ضمٝم٧م

اؽمتٔمدادا يمٙمٚمراصمٔم٥م وإلفم٣مدة ايمٛمٓمر، أىمثر َمـ ذيمؽ سمٟمؽمس٦م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة ايم٘متٙم٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م 

إهنؿ اطمت٣مروا طمٝم٣مرهؿ االؽمؼماسمٝمجل وهق ايمتح٣ميمػ َمع  كيقم ذا٣م وىم٣مٞمقا ؿمرهم٣م َمٜمام همٝمٜم٣م، همٗمٙمٛم

ايمدىمتقر فمبد احلقار َمع  ايمٝمس٣مر. ٞمٖمّمٛم٣م يدٞم٣م َمـ هذا اخلٝم٣مر وزمحثٛم٣م فمـ زمدائؾ، وزم٣ميمٖمٔمؾ سمقصمٜمٛم٣م إلم

رئٝمس٣م يمٙمجامفم٥م آٞمذاك وىم٣من  2551ؽمٛم٥م  ازمـ ىمغمانزمٚمب٣مدرة َمـ األخ فمبد اإليمف  ايم٘مريؿ اخلْمٝم٤م

مح٣مؽم٥م يمٙمٚمقضقع، ويم٘مـ زمٔمد َمٛم٣مومُم٣مت ايمدىمتقر فمبد ايم٘مريؿ اخلْمٝم٤م يبد  . دم ايمبداي٥م ملاإلؽمالَمٝم٥م

وسمزاَمـ ذيمؽ َمع أضمداث  .ؿمٚمٟمنويمٗم٣مءات وسمدطمالت َمـ ومبؾ زمٔمض اإلطمقان ممـ هلؿ فمالوم٥م زمف ا

احلسـ ايمث٣مين رمحف اهلل أال ٞمدطمؾ االٞمتخ٣مزم٣مت دم سمٙمؽ اظمرضمٙم٥م  اظمٙمؽ اجلزائر اظم٠مؽمٖم٥م، وىم٣من رأي

 أمحد زمٛمسقدة يبٙمٕمٛم٣م هذا ايمرأي.ؽمت٣مذ األ كيقم ذاوأرؽمؾ َمستُم٣مره 

زمٔمد اصمتامفمٛم٣م دم جمٙمس ايمُمقرى وَمٛم٣مومُم٥م اظمسٟميم٥م وسمبٔم٣مهت٣م ايمتل يٚم٘مـ أن سم٘مقن فمعم َمستقى  

اجلبٜم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمكم صْمدام الاطم٣مص٥م أن جترزم٥م اجلزائر ىم٣مٞم٦م صمديدة وؿمري٥م و فمٙمامىمٙمف،  ايمبٙمد

 . ؽ ايمٖمؼمةدم سمٙمٞمتخ٣مزم٣مت االأال ٞمدطمؾ إلم  همرصمحٛم٣ميمإلٞمٗم٣مذ واجلٝمش، 

زمٔمد ذيمؽ اؾمتٕمٙمٛم٣م دم إفم٣مدة هٝم٘مٙم٥م احلزب، وأفمددٞم٣م ايمقروم٥م اظمذهبٝم٥م وىمٛم٣م َمستٔمديـ يمٔمٗمد اظم٠ممتر 

وىم٣من هذا َمتزاَمٛم٣م َمع إصمراءات ايمقضمدة،  2552االؽمتثٛم٣مئل وومدر اهلل أن هذا اظم٠ممتر زمرَم٨م دم يقٞمٝمق 

ايمٛمٓمر اظمُمؼمك.  همٝمف إلم َم٣م زمٔمد ايمقضمدة ضمتك ي٘مقن لم سمٟمصمٝمؾ اظم٠ممتروؿمرضم٦م زمٔمض اآلراء سمذه٤م إ

نمغم أٞمٛم٣م ىمٛم٣م ومد دطمٙمٛم٣م دم ايمتزاَم٣مت َمع ايمدىمتقر اخلْمٝم٤م وومدَم٣مء احلزب، وومٙمٛم٣م ٞمٛمجز اخلْمقة أوال 

وزمٔمد ذيمؽ إذا ارسمٟمت احلرىم٥م اظمقضمدة أن ي٘مقن هل٣م رأي آطمر وٞمٓمر آطمر همٙمٜم٣م ذيمؽ. وهمٔمال ذيمؽ َم٣م 

."وومع
1
  

رت حم٣موالت يمتٟمؽمٝمس ضمزب صمديد صم 2551وزمداي٥م  2552سمٗمريب٣م أي دم هن٣مي٥م  ايمٖمؼمةودم ٞمٛمٖمس 

إذ ىم٣من األؽمت٣مذ حمٚمد َم٘مل ايمقزاين  ،أو ايمدطمقل دم ضمزب وم٣مئؿ َمـ ؿمرف رازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل

                                                 
 ـ َمٗم٣مزمٙم٥م َمع االؽمت٣مذ فمبد اهلل هب٣م   1
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٘مـ َمٛم٣مومُم٥م ويم ،ن دم  ضمزب ايمُمقرى واالؽمتٗماللومد فمرض فمٙمٝمٜم٣م ايمدطمقل ىمٔمٛمٌم أؽم٣مد وواز

افم٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م هذا ايمٔمرض داطمؾ ومٝم٣مدة ايمرازمْم٥م أهم٢م يمالفمتذار فمٛمف ٞمٓمرا يمٙمٚمُم٣مىمؾ  وايمٌم

سمٔمرهمٜم٣م زمٗم٣مي٣م هذا احلزب، وسمؿ االسمِم٣مل زم٣ميمدىمتقر اخلْمٝم٤م يمالٞمخراط دم ضمززمف احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م 

ضمزب "وأطمغما سمٗمرر إٞمُم٣مء ضمزب ؽمٝم٣مد صمديد هق  .ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م وإضمٝم٣مئف يم٘مٛمف افمتذر

 ف ايمٔم٣مم هقضمٝم٧م سمٗمرر أن ي٘مقن أَمٝمٛم ،"ضمرىم٥م االطمتٝم٣مر اإلؽمالَمل"زمتٔم٣مون َمع  "ايمقضمدة وايمتٛمٚمٝم٥م

وضمس٤م زمٔمض اإلطمقة َمـ ايمرازمْم٥م  .ايمدىمتقر حلسـ ايمداودي وٞم٣مئبف هق األؽمت٣مذ األَمكم ايمرىم٣ميم٥م

فمعم وصؾ اإليداع اخل٣مص زم٣محلزب َمـ ؿمرف ايمسٙمْم٥م زمٔمد أن  احلِمقلآٞمذاك هم١مٞمف ىم٣من َمـ اظمٚم٘مـ 

ف ضمِمؾ همٔمال فمعم وصؾ اظمح٘مٚم٥م االزمتدائٝم٥م زمٖم٣مس ويم٘مـ َمت٣مزمٔم٥م األَمر مل سمتؿ ٞمٓمرا يمبٔمض ايمٓمرو

 .ايمداطمٙمٝم٥م اظمرسمبْم٥م أؽم٣مؽم٣م زمٖمؽ االرسمب٣مط َمع ضمرىم٥م االطمتٝم٣مر اإلؽمالَمل

 مواعٌد تارٌخٌة لم تمهل الحركة

واصمٜم٥م سمقضمٝمد ضمرىمتل اإلصالح وايمتجديد ورازمْم٥م اظمستٗمبؾ  هذا ايمٔمٚمؾ اظم٘مثػ فمعم واصمٜمتكم:

ي٠مىمد  اط دم ايمٔمٚمؾ احلزيب وايمسٝم٣مد، فمٚمؾ ىمبغم وَمّمٛمل ال حم٣ميم٥م ىماموواصمٜم٥م االٞمخر اإلؽمالَمل،

ٞمٝمٛم٣م َمـ سمٔم٤م ىمبغم وإره٣مق ؾمديد، ويٚم٘مـ أن ٞمّمٝمػ إلم ذيمؽ ٣مفم" ايمريسقينايمدىمتقر أمحد  ذيمؽ

 2552فمٚمٙمٝم٥م االٞمتخ٣مزم٣مت ايمتل ال سمٗمؾ طمْمقرة وضٕمْم٣م وصٔمقزم٥م فمـ ايمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمتل ؽمبٗمتٜم٣م. همسٛم٥م 

ٞمٖمسٜم٣م ؾمٜمدت ايمدطمقل دم احلزب وزمٛم٣مئف، وزمٔمد ؽمٛم٥م أي دم يقٞمٝمق  ؾمٜمدت فمٚمٙمٝم٥م ايمقضمدة، وايمسٛم٥م 

ايمتممئمٝم٥م ايمػمظم٣مٞمٝم٥م وايمبٙمدي٥م. همٜمذه و اجلامفمٝم٥م اظمحٙمٝم٥مؾمٜمدت ايمٔمٚمٙمٝم٣مت االٞمتخ٣مزمٝم٥م  2553تقزمر وأىم

، ويم٘مـ ٞمحـ ىمٛم٣م ٞمٗمقل االٞمتخ٣مزم٣مت يمق سمٟمطمرت شمالث ؽمٛمقات أو أرزمع ؽمٛمقات يم٘م٣من ايمقضع َمرحي٣م

 أو زم٣مطمتٝم٣مرٞم٣م، إذ يمق ىم٣من االطمتٝم٣مر يمٛم٣م يمبٛمٝمٛم٣م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح دم ؽمٛمتكم يمٝمس٦م هذه َمقافمٝمد

شمالث، شمؿ زمٛمٝمٛم٣م احلزب دم َمثؾ ذيمؽ، شمؿ ٞمٗمقل يمالٞمتخ٣مزم٣مت َمرضمب٣م، يم٘مـ يمسٛم٣م وضمدٞم٣م، هٛم٣مك أومدار 

وهٛم٣مك أؿمراف أطمرى، هٛم٣مك َمقافمٝمد سم٣مرخيٝم٥م إَم٣م أن سمِمٝمبٜم٣م أو ختْمئٜم٣م، وىمٛم٣م ٞمرى أٞمف رنمؿ مجٝمع 

د ايمِمٔمقزم٣مت واالٞمٔم٘م٣مؽم٣مت ايمسٙمبٝم٥م همٜمذه َمقافمٝمد سم٣مرخيٝم٥م يمٝمس٦م َمـ صٛمٔمٛم٣م وال َمـ اطمتٝم٣مرٞم٣م وم

ٝمف. ايمذي ٞمحـ هم ايمقوم٦مسمت٘مرر وومد ال سمت٘مرر، وإذا سم٘مررت وأسمٝمح٦م ومد ال سم٘مقن زمٛمٖمس ايمٖم٣مئدة دم 
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سمٗمتيض دم ايمٛمٜم٣مي٥م أن ٞمٚميض همٚمّمٝمٛم٣م دم هذه ايمٔمٚمٙمٝم٣مت اظمتالضمٗم٥م  يمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ايمٛمٗم٣مؾم٣مت وايمتٗمديرات

 ايمريسقينأمحد  ."أو اظمتزاَمٛم٥م مم٣م ىم٣من يمف األشمر ايم٘مبغم وايمتٔم٤م ايم٘مبغم واإلره٣مق

سمقضمٝمد احلرىمتكم اؽمتٚمرت احلرىم٥م اظمقضمدة دم دفمؿ ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد، وه٘مذا وإن مل يدطمؾ وزمٔمد 

، إال أن احلرىم٥م ومررت اظميض دم اظمُم٣مرىم٥م اظمحدودة زمِمٖم٥م 2553احلزب دم االٞمتخ٣مزم٣مت اجلامفمٝم٥م يمٔم٣مم 

٥م، ، سمؿ االسمٖم٣مق َمع ومٝم٣مدة احلزب زم٣ميمتٔم٣مون َمع احلرىم2553َمستٗمٙمكم، ودم االٞمتخ٣مزم٣مت ايمتممئمٝم٥م يمٔم٣مم 

 ، وزمذيمؽ سمؿ سمدؾمكم اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م. احلزب  دم هذه االٞمتخ٣مزم٣مت ودفمٚم٦م احلرىم٥م

 أو الجدل حول خنزٌر البحر جدل الفصل والوصل

الوم٥م زمكم وال سمزال إؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمٔم سمٙمؽ اظمقافمٝمد واالؽمتحٗم٣موم٣مت ايمتل مل متٜمؾ احلرىم٥م ؿمرضم٦م  

 .ايمقضمدة زاإلؾم٘م٣ميمٝم٥م ضم٣مرضة ضمتك زمٔمد إٞمج٣م سمٙمؽ زمؾ ـمٙم٦م ،احلرىم٥م واحلزب

هذه ايمٗمّمٝم٥م داطمؾ ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد ايمتل ىم٣مٞم٦م ومد ومررت اظميض دم  زمدأتٗمد يم 

وىم٣من َمـ ايمٗمرارات  ايمتل اختذه٣م  ،االٞمخراط اجلامفمل دم احلزب واإلؽمٜم٣مم دم فمٗمد اظم٠ممتر االؽمتثٛم٣مئل

ر رنمب٥م ايمدىمتق ٦مؾمقراه٣م آٞمذاك أال ي٘مقن رئٝمسٜم٣م فمّمقا دم األَم٣مٞم٥م ايمٔم٣مَم٥م دم ضمكم ىم٣مٞم جمٙمس

 .اخلْمٝم٤م نمغم ذيمؽ

أىمثر  ايمٛمٗم٣مؾم٣مت ايمداطمٙمٝم٥م يمٙمحرىم٥م هم٘م٣مٞم٦م  دم صٙم٤مزمٔمد إٞمج٣مز ايمقضمدة وصمدت هذه ايمٗمّمٝم٥م و 

وطم٣مص٥م ومّمٝم٥م  ايمٗمّم٣مي٣م ضمدة وسمٟمشمغما دم هذه اظمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م َمرسمبْم٥م زم٣محلزب وزم٣ميمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد

ٙمٛم٣م ٞمٛم٣مومُمٜم٣م دم ىم٣مٞم٦م فمٛمدٞم٣م ومّمٝم٥م ـمٙم" ايمٖمِمؾ وايمقصؾ ىمام يُمغم إلم ذيمؽ ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين:

اظمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م وهمٝمام زمٔمد اظمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م وهل ومّمٝم٥م ايمٖمِمؾ وايمقصؾ، أي فمالوم٥م احلرىم٥م 

 2553و2552آلن، يم٘مـ زمدرصم٥م أطمػ، زمٝمٛمام دم زم٣محلزب، وهل ايمٗمّمٝم٥م ايمتل َم٣م زايم٦م سمْمرح إلم ا

ايمٔمٚمؾ ىم٣مٞم٦م ضم٣مدة صمدا وىم٣مٞم٦م َمـ ىمػمي٣مت ايمٗمّم٣مي٣م. واألَمر اآلطمر هق اظمُم٣مرىم٥م دم  1001و

ايمسٝم٣مد واالٞمتخ٣مزم٣مت وَم٣م إلم ذيمؽ، أيّم٣م ىم٣مٞم٦م هٛم٣مك ختقهم٣مت ىمبغمة وحتٖمٓم٣مت ىمبغمة، أضمٝم٣مٞم٣م 

سمتحقل إلم حتٖمٓم٣مت َمبدئٝم٥م، وسم٣مرة يتٔمٙمؼ األَمر زم٣ميمتقومٝم٦م واالؽمتٔمداد، هم٘م٣من أن طمّم٦م دم هذه 

زمكم  اظمرضمٙم٥م صمٜمدا ىمبغما دم ايمدهم٣مع فمـ اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وفمـ االرسمب٣مط ويمق اظمحدود، أي ايمقصؾ
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ٚمقضقع ايمسٝم٣مؽم٥م احلرىم٥م واحلزب ويمٝمس ايمٖمِمؾ، وؽمجٙم٦م فمدة أذؿم٥م سمقصمٝمٜمٝم٥م ذات فمالوم٥م زم

وىم٣من َمـ األَمثٙم٥م ايمتل أىمثر َمـ اؽمتٔمامهل٣م وىم٣من هل٣م أشمر ؿمٝم٤م دم زمٝم٣من اظمسٟميم٥م،  االٞمتخ٣مزم٣مت،وَمقضقع 

، وىمٛم٦م أؾمبف دطمقيمٛم٣م دم ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد "ايمسٝم٣مؽم٥م وطمٛمزير ايمبحر"واؾمتٜمرت زمكم اإلطمقة زمٚمسٟميم٥م

َم٣م حيٝمط زمف َمـ ختقهم٣مت زم٣مظمسٟميم٥م ايمٖمٗمٜمٝم٥م اظمتٔمٙمٗم٥م زمخٛمزير ايمبحر، وهؾ جيقز أم ال جيقز؟ هؾ جيقز و

 رمحف اهلل ؟ وىمٛم٦م أؽمتُمٜمد زمٗمقيم٥م اإلَم٣مم َم٣ميمؽ زم٣مفمتب٣مره ىم٣مئٛم٣م زمحري٣م أم أٞمف ال جيقز زم٣مفمتب٣مره طمٛمزيرا

٠مويمٝم٥م، اطمت٣مروا يمف ضمٝمٛمام ؽمئؾ فمـ طمٛمزير ايمبحر، همٗم٣مل أٞمتؿ سمسٚمقٞمف طمٛمزيرا، إذن أٞمتؿ سمتحٚمٙمقن اظمس

، وهذا ىم٣من اؽمام آطمر ويمـ يبٗمك ايمٛمٗم٣مش ه٘مذا، أَم٣م اخلٛمزير همٜمق ايمذي ٞمٔمرهمف دم ايمٕم٣مزم٥م وايمِمحراء

يٚم٘مـ سمسٚمٝمتف اؽمام آطمر ويمـ يتس٣مءل أضمد هؾ هق ضمرام أم ضمالل؟ همٟمٞم٣م أومقل يمإلطمقة هذا ايمٔمٚمؾ 

هذا االؽمؿ ايمذي ايمذي ٞمٗمقم زمف ىم٣من يٚم٘مـ أن ٞمسٚمٝمف زم٣مؽمؿ آطمر نمغم ايمسٝم٣مؽم٥م وايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد، 

وٞمحـ ٞمستٔمٚمٙمف يمُمٝمقفمف، وٞمحـ يمـ ٞمامرس َم٣م يامرؽمف  ،دم ؽمٚمٔمتف ايمسٝمئ٥م اؽمؿ اخلٛمزيريُمبف 

.. همٙمام اسمّمح٦م األَمقر هبذه ايم٘مٝمٖمٝم٥م ىم٣من ىمثغم .اآلطمرون، ؽمٛمامرس أطمالوم٣م وسمٔمبدا وجم٣مهدة وصمٜم٣مدا

قن يمٙمسٝم٣مؽم٥م داطمٙم َمـ اإلطمقة يٖمٜمٚمقن أٞمٛم٣م يمسٛم٣م داطمٙمكم إلم ايمسٝم٣مؽم٥م زمٚمٔمٛم٣مه٣م اخلٛمزيري، وإٞمام

 ."زمٚمٔمٛم٣مه٣م األطمالومل واظمبدئل

 فوائد المشاركة

ـ  دم االٞمتخ٣مزم٣مت زمتٔمريػ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل فمٚمقَم٣م، احلرىم٥م اؽمتٖم٣مدت  

ألن ايمٛم٣مس فمرهمقا أفمّم٣مء احلرىم٥م َمـ طمالل احلٚمالت االٞمتخ٣مزمٝم٥م "يٗمقل ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين ـ 

وومد ال يتذىمره، ويم٘مٛمف ئمرف أن ه٠مالء  قضمٝمد واإلصالحَمثال، ومد ال يٙمتٗمط أضمدهؿ اؽمؿ ضمرىم٥م ايمت

اضمت٘م٣مك همقومع هؿ اإلطمقان ايمذيـ ىمٛم٣م ٞمسٚمع فمٛمٜمؿ وسم٣مرة ئمتٗمٙمقن، وسم٣مرة يٗم٣مل فمٛمٜمؿ ىمذا وىمذا.. 

اؽمؿ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد  ىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م فمٚمقَم٣م، ؽمقاء فمرفواؽمع وسمْمبٝمع واؽمع دم اظمجتٚمع يمٙمحر

، يم٘مـ ايمٛمتٝمج٥م أن أهم٘م٣مر احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م واإلصالح وهذا ضم٣مصؾ، أو مل ئمرف وهق أيّم٣م ضم٣مصؾ

وأفمّم٣مء احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ؾمب٣مزم٣م وٞمس٣مء ورصم٣مال، ىمؾ هذا فمرف ٞمٗمٙم٥م ىمبغمة دم ؽم٣مضم٥م اظمجتٚمع، 

دم اضمت٘م٣مك َمب٣مذ َمع  زب جتٔمؾ اظمرؾمحكموضمتك َمع اظمس٠مويمكم أيّم٣م، ألن االٞمتخ٣مزم٣مت واحل
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زمذيمؽ واصمتامفم٣مت. و صرطم وؿمٙم٤م س٠مويمكم إليداع َمٙمٖم٣مهتؿ وسمرؾمٝمح٣مهتؿ وحلؾ َمُم٘مالهتؿاظم

  طمرصم٦م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمـ ه٣مَمُمٝمتٜم٣م وومقومٔمتٜم٣م.
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ال خيٖمك أن اإلضم٣مؿم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م ايمُم٣مَمٙم٥م زمجٚمٝمع اظمٛمجزات واظم٘م٣مؽم٤م ايمقضمدوي٥م فمعم صٔمٝمد 

وسمٗمقيؿ َمس٣مره٣م وَم٘م٣مؽمبٜم٣م  "ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح" َمثؾرخيٝم٥م َمتٚمٝمزة ضمرىم٥م هل٣م جترزم٥م سم٣م

وفمقائٗمٜم٣م وٞمٗمط ضٔمٖمٜم٣م دم اظمامرؽم٥م ايمدفمقي٥م وشمامره٣م دم احلٗمؾ اظمجتٚمٔمل وايمسٝم٣مد، وفمٛم٣مس متٝمز 

ال سمدفمٝمف هذه ذيمؽ و. أَمر صٔم٤م وحيت٣مج إلم دراؽم٣مت أىم٣مديٚمٝم٥م َمتٟمٞمٝم٥مطمْمٜم٣م دم ايمٖمٜمؿ وايمتٛمٓمغم 

زمخالص٣مت  هٛم٣م٘متٖمل وؽمٛم .ورؤي٥م َمـ داطمؾ ايمتجرزم٥م ،زم٥م أويمٝم٥م سمٔمريٖمٝم٥مايمدراؽم٥م ايمتل هل َمٗم٣مر

احلرىم٥م طمالل ايمٔمممي٥م ايمس٣مزمٗم٥م ؽمقاء  ايم٘مس٤م أو اإلٞمج٣مزات ايمتل ضمٗمٗمتٜم٣م سمرىمٝمبٝم٥م فمـ أهؿ َمٓم٣مهر

يمٙمحرىم٥م وفمعم  ٥موفمعم َمستقى ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم ايمتٛمٓمٝمٚمل فمعم اظمستقى فمعم اظمستقى ايمتِمقري أو

ل ال سمٕمْمل خمتٙمػ َمٓم٣مهر ايم٘مس٤م وال خمتٙمػ َمٓم٣مهر اإلطمٖم٣مق وه .َمستقى األفمامل ايمتخِمِمٝم٥م

٣مالت ايمتل ويم٘مٛمٜم٣م سمسٔمك إلم رؽمؿ صقرة سمٗمريبٝم٥م فمـ  زمٛم٣مء صمٜمد َمتِمؾ دم ايمبٛم٣مء ايمتقضمٝمدي دم اظمج

  .يمٝمٜم٣ممت٦م اإلؾم٣مرة إ
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 كسب الفكزي والتصوري للحزكةال 

شمؿ سمٛمٖمتح  ،زمسٝمْم٥مقرة يٗمف زمِمسمبدأ ضمرىم٣مت ايمتٕمٝمغم االصمتامفمل دم ايمٔم٣مدة سمقصمٜم٣م فمٖمقي٣م يتٙمٚمس ؿمر

وأطمغما سمٛمتٜمل إلم َمٛمٜم٨م فمٚمقم َمتٚمٝمز سمِمقنمف اخلػمة  ،أَم٣مَمٜم٣م ٞمقاهمذ يمالومتب٣مس َمـ جت٣مرب ؽم٣مزمٗم٥م

  .ايمٛمٓمري٥م وايمتجرزم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م

ٙمٚمالَمح ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٛمٓمري٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م واحلرىمٝم٥م حلرىم٥م ايمتقضمٝمد نمغم أٞمف ال زمد ومبؾ ايمتٔمرض يم

ٙمؽ ايمٛمٓمري٥م ٥م فمعم خمتٙمػ اظمستقي٣مت سمٛمزيال يمتواإلصالح وخمتٙمػ أٞمقاع ايم٘مس٤م ايمذي ضمٗمٗمتف احلرىم

وهل ايمرواهمد ايمتل ٞمجده٣م  ،يمٙمحرىم٥موايمٛمٓمري٥م أن ٞمؼمصد ايمرواهمد ايمٖم٘مري٥م  وفمٚمال زمٚمٗمتّمٝم٣مهت٣م وصم٤م

يتٚمثؾ دم األدزمٝم٣مت ايمٖم٘مري٥م يمٙمحرىم٥م ايمسٙمٖمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م وزمٔمّمٜم٣م دم فمدة َمُم٣مرب زمٔمّمٜم٣م داطمقم 

ىم٣مٞم٦م زمدايتٜمؿ ٝم٧م إن زمٔمض ومٝم٣مديل احلرىم٥م طم٣مرصمل يتٚمثؾ َمـ صمٜم٥م دم أطمالومٝم٣مت مج٣مفم٥م ايمتبٙمٝمغ ضم

وَمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م دم ايمؼماث اإلطمقاين وطم٣مص٥م سمراث  ،(فمبد اهلل هب٣م ،َمع مج٣مفم٥م ايمتبٙمٝمغ )أمحد ايمريسقين

 .يوىمذا ىمت٣مزم٣مت أزمق األفمعم اظمقدود ضمسـ ايمبٛم٣م وؽمٝمد ومْم٤م وحمٚمد ومْم٤م

ايمٖمٗمٜمٝم٥م  سمٟمشمره٣م وهنٙمٜم٣م َمـ اظمدرؽم٥مَم٘مقٞم٣مت ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح زمح٘مؿ  ننمغم أ

 ،واألصقيمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م ايمتل يٕمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م افمتب٣مر َمٗم٣مصد ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م واظمِم٣ميمح اظمرؽمٙم٥م َمـ صمٜم٥م

 صمٔمؾ فمٛمده٣م وم٣مزمٙمٝم٥م أىمػم يمٙمتٖم٣مفمؾَمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م  ٥م ايمٖم٘مري٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥مايمبٝمئدم  ٞمُمٟمهت٣موزمح٘مؿ 

اظمدرؽم٥م ايمٖم٘مري٥م ظم٣ميمؽ زمـ اصمتٜم٣مدات هم٘مري٥م وسمٛمٓمٝمٚمٝم٥م ٞمُمٟمت طم٣مرج اإلطمقان اظمسٙمٚمكم َمثؾ زمٗمقة َمع 

ٞمبل رمحف اهلل أو َمـ طمالل اٞمتٗم٣مدات يمبٔمض صمقاٞم٤م جترزمتٜمؿ َمثؾ ايمتجرزم٥م ايمسقداٞمٝم٥م أو ايمؼمىمٝم٥م أو 

 اظمدرؽم٥م ايمٖم٘مري٥م ايمٛمٗمدي٥م ايمتل ٞمُمٟمت دمو جترزم٥م زمٔمض احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م دم صمٛمقب ذق آؽمٝم٣م

ايمٛمٗمد ايمذايت يمٙمحرىم٥م  "ؽمٚمٝم٦م ب ت وايمتل أشمٚمرت ضمرىم٥م هم٘مري٥م ٣مٛمٝمزمداي٥م ايمثامٞمٝمو٣مت ٝمهن٣مي٥م ايمسبٔمٝمٛم

ىمام فمػمت فمٛمٜم٣م زمقضقح ايم٘مت٣مزم٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٛممم فمعم صٖمح٣مت جمٙم٥م األَم٥م ايمٗمْمري٥م  "اإلؽمالَمٝم٥م 

زم٣ميمرنمؿ َمـ ىمؾ االٞمتٗم٣مدات أو ـ ؽمٔمٝمد صمقدت ايمدىمتقر طم٣ميمص صمٙمبل واألؽمت٣مذ أو سمٙمؽ ايمتل ٞمممه٣م 

زم٣ميمرنمؿ َمـ إومرار وم٣مدرة ٔمٙمٜم٣م وهق َم٣م صم ـ  اؤه٣م فمعم زمٔمض اصمتٜم٣مداهتامايمتحٖمٓم٣مت ايمتل يٚم٘مـ إزمد
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َمـ هذه رواده٣م زمٖمّمؾ وؽم٣مزمٗمٝم٥م َمدرؽم٥م اإلطمقان اظمسٙمٚمكم فمعم أطمذ َمس٣مهم٥م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م وهم٘مري٥م 

 همٗمٜمٜم٣م ايمسٝم٣مد واحلرىمل ىمام ؽمٝمتبكم الضمٗم٣م. وَمـ همٗمٜمٜم٣م اظمدرؽم٥م

وسمٗمدم زمٔمض ايم٘مت٣مزم٣مت ايمٛمٓمري٥م اظم٠مؽمس٥م أو اظمقاىمب٥م يمتْمقره٣م األؽمس ايمٛمٓمري٥م واظمالَمح ايمٔم٣مَم٥م  

صٝمٙمٝم٥م زمٔمّمٜم٣م أصقرم َمـ طمالل فمدة َمداطمؾ سمٟم ايمٔمٚمؾ فمٛمد ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح يمٛمٓمري٥م

يم٘مـ سمٛمبٕمل اإلؾم٣مرة  .َمٗم٣مصدي وايمبٔمض اآلطمر َمٛمٜم٣م هم٘مري وسم٣مرخيل وايمث٣ميم٧م َمٛمٜم٣م دفمقي سمرزمقي

إلم أٞمف فمعم أمهٝم٥م اإلؽمٜم٣مم ايمٖم٘مري وايمٛمٓمري يمبٔمض رَمقز وومٝم٣مدات احلرىم٥م دم صٝم٣منم٥م َمس٣مره٣م 

هم١من ىمثغما َمـ ايمتْمبٝمٗم٣مت فمعم سمٙمؽ اظمستقي٣مت اظمختٙمٖم٥م ىم٣مٞم٦م ؽم٣مزمٗم٥م  ،٣مدايمتٛمٓمٝمٚمل واحلرىمل وايمسٝم

يمرصد ايمتجرزم٥م احلرىمٝم٥م   الضمٗم٣مزمؾ إن اجل٣مٞم٤م ايمتٛمٓمغمي ومد ىم٣من أضمٝم٣مٞم٣م يٟميت ،فمعم اجل٣مٞم٤م ايمتٛمٓمغمي

وهمٝمام  .واظمامرؽم٥م دم اظمج٣مل ايمسٝم٣مد واحلرىمل ايمتٛمٓمغموذيمؽ أَمر ؿمبٝمٔمل دم ايمٔمالوم٥م زمكم  ،وايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م

 :وأمهٝمتٜم٣م دم َمس٣مر احلرىم٥م زمرواهمده٣م اظمختٙمٖم٥م َمقصمز يمبٔمض سمٙمؽ اإلؽمٜم٣مَم٣مت ايمٛمٓمري٥ميقم فمرض 

 نظرٌة المقاصد للدكتور أحمد الرٌسونً

يمٝمس نمريب٣م أن سمتبٛمك ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ايمٛمٓمري٥م اظمٗم٣مصدي٥م دم َمب٣مدئ سمُم٘مٙمٜم٣م وسمبٙمقره٣م، 

٣مؿمبل واإلَم٣مم ايمٗمرادم وازمـ وه٘مذا حتتؾ اإلؽمٜم٣مَم٣مت األصقيمٝم٥م يم٘مؾ َمـ ايمٔمز زمـ فمبد ايمسالم وايمُم

سمٝمٚمٝم٥م وازمـ ايمٗمٝمؿ َم٘م٣مٞم٥م ىمبغمة دم ضمٗمؾ ايمُمقاهد االؽمتداليمٝم٥م وايمٛمِمقص احلج٣مصمٝم٥م وايمتٟمصٝمٙمٝم٥م 

 ظمٖم٣مهٝمؿ احلرىم٥م ايمدفمقي٥م واحلرىمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م.

 دم َمٛمٜم٣م اؽمتٖم٣مدتؽمٜم٣مَم٣مت أهن٣م اإلرىم٥م دم سمٔم٣مَمٙمٜم٣م اظمب٣مذ َمع سمٙمؽ ويمٔمؾ أهؿ َم٣م اؽمتقفمبتف احل

ايمسٝم٣مد فمعم ؽمبٝمؾ ايمٔمٚمؾ جم٣مل و .ايمسٝم٣مؽمٝم٥مو ٥موايمتٛمٓمٝمٚمٝموايمدفمقي٥م  اإلصالضمٝم٥م ه٣مرؤا إفم٣مدة صٝم٣منم٥م

 فمعم أؽم٣مؽمكم َمٛمٜمجٝمكم: اظمث٣مل زمٛم٦م احلرىم٥م رؤيتٜم٣م

دم إؿم٣مر ايمسٝم٣مؽم٥م يدطمؾ  طمِمقص٣م وايمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜم٣م ايمٔمٚمؾ واظمقومػ َمـ ايمسٙمْم٥مأن  :األول

قومػ ايمسٝم٣مد سمبٔم٣م هلذا . واظمزمجٙم٤م اظمِم٣ميمح وسم٘مثغمه٣م ودرء اظمٖم٣مؽمد وسمٗمٙمٝمٙمٜم٣م ايمممفمٝم٥م، وهق َمٛمقط

 اظمٛمْمؼ َم٣م هق إال اصمتٜم٣مد دم ايمتٗمدير اظمِمٙمحل طم٣مضع زم٣ميمرضورة الفمتب٣مر ايمؼمصمٝمح واظمقازٞم٥م.
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ويٛمت٨م فمـ هذا األؽم٣مس اظمٛمٜمجل أن االطمتالف دم ايمتٗمدير أَمر ضم٣مصؾ زم٣مفمتب٣مر االطمتالف دم  

ختٙمٖمكم دم ايمتٗمدير ؽمت٘مقن ايمٖمٜمقم واظمدارك وحتٗمٝمؼ اظمٛم٣مط. وَمـ شمٚم٥م همدائرة ايمٛمٗم٣مش اظمٖمؼمض٥م زمكم اظم

حمِمقرة دم اخلْمٟم وايمِمقاب سمبٔم٣م يمٙمتٛمقع دم ايمتٛم٣مول واظمٗم٣مرزم٥م، وهق َم٣م ئمٛمل جت٣موز ايمٛمٖمس ايمٗمديؿ دم 

ايمٖمٜمؿ ايمذي ىم٣من حيٌم االطمتالف دم دائرة احلؼ وايمب٣مؿمؾ، هم٘م٣من ي٠مؿمر ايمٛمٗم٣مش ايمذي ؿمبٝمٔمتف 

 زمٟميمٖم٣مظٔمؾ اظمختٙمٖمكم يتٛم٣مزمزون اٞمٗمس٣مَمٝم٥م وسافمٝم٥م جت ذي يٛمت٨م َمٖم٣مهٝمؿاالطمتالف زم٣ميمسٗمػ ايمٔمٗمدي ايم

 وصٖم٣مت ذات محقيم٥م فمٗمدي٥م َمثؾ ايمتٖمسٝمؼ وايمتّمٙمٝمؾ.

ايمسٝم٣مد َم٠مؿمر زمرؤي٥م َمٗم٣مصدي٥م سمرى ايمديـ دم مجٙم٥م َمـ اظمِم٣ميمح ايمدفمقي ون ايمٔمٚمؾ أ ايمث٣مين:

ايمرضوري٥م واحل٣مصمٝم٥م وايمتحسٝمٛمٝم٥م ايمتل يتٔم٣ميمؼ زمٔمّمٜم٣م زمبٔمض وهمؼ ٞمسؼ َمٛمٜمجل حيسـ اؽمتثامره دم 

 ٝمكم.ايم٘مس٤م وايمسٔمل احلرىم

همٟمول َم٣م يٙمزم إجي٣مده َمـ َمِم٣ميمح ايمديـ وايمتديـ اظمِم٣ميمح ايمرضوري٥م شمؿ احل٣مصمٝم٥م شمؿ ايمتحسٝمٛمٝم٥م 

، وأي احل٣مصمل َمـ أصمؾ ايمرضوريفمعم احل٣مصمل، و يٛمبٕمل اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايمتحسٝمٛمل َمـ أصمؾضمٝم٧م 

ؿمٔمـ أو إطمالل زم٣ميمرضوري يٛمت٨م فمٛمف اطمتالل احل٣مصمل وايمتحسٝمٛمل، وأي إطمالل زم٣محل٣مصمل يٛمت٨م فمٛمف 

 ل ايمتحسٝمٛمل َمـ زم٣مب أولم، وإذا اطمتؾ احل٣مصمل ال زمد أن خيتؾ ايمرضوري زمقصمف َم٣م.اطمتال

وضمتك داطمؾ اظمِم٣ميمح ايمرضوري٥م هٛم٣مك ٞمسؼ سمراسمبل وصم٤م اؽمتثامره ضمرىمٝم٣م ودفمقي٣م وؽمٝم٣مؽمٝم٣م دم 

فمٚمٙمٝم٥م ايمتٗمدير اظمِمٙمحل. همحٖمظ ايمديـ َمٗمدم فمعم ضمٖمظ ايمٛمٖمس، وضمٖمظ ايمٛمٖمس َمٗمدم فمعم ضمٖمظ 

 ايمٔمٗمؾ وه٘مذا.

ٛمسؼ ايمؼماسمبل خيّمع آليمٝم٥م َمٗم٣مصدي٥م َمٛمٜمجٝم٥م سمٔمتػم األؽم٣مس ايمٛمٓمري حلرىم٥م فمعم أن هذا ايم

يٚم٘مـ أن يٖمٜمؿ زمٛم٣مؤه  واإلصالضملايمتقضمٝمد واإلصالح، ذيمؽ أن َممموفمٜم٣م ايمدفمقي واحلرىمل 

احلٖم٣مظ ايمقصمقدي  ومبٝمؾَمـ  "أصقل ايمٖمٗمف"فمٙمؿ  أزمدفمٜم٣ماالؽمتدالرم َمـ طمالل ايمرصمقع إلم َمٖم٣مهٝمؿ 

 ايمُم٣مؿمبل. ىمام اؽمتخدَم٦م فمٛمد لواحلٖم٣مظ ايمٔمدَم

دم اظمامرؽم٥م ايمدفمقي٥م واحلرىمٝم٥م َمٔمٛم٣مه  احلٖم٣مظ ايمقصمقديٜمقم ٣مالصْمح٣مب ايمقافمل أو اظمّمٚمر ظمٖمهم

ايمتديـ ورفم٣ميتف وسمٛمٚمٝمتف وٞمممه دم اظمجتٚمع ضمتك يُمٚمؾ  فمعم وايمسٝم٣مؽمٝم٥م َمثال اظمس٣ممه٥م دم احلٖم٣مظ
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االومتِم٣مدي٥م  أوؽمع ومدر َمـ ايمممائح االصمتامفمٝم٥م ويٚمتد إلم اظم٠مؽمس٣مت واهلٝمئ٣مت ضمتك يُمٚمؾ األٞمٓمٚم٥م

 وايمسٝم٣مؽمٝم٥م.

ومد ي٘مقن سمْمبٝمٗمف  احلٖم٣مظ ايمٔمدَمل ىمام فمٛمد ايمُم٣مؿمبلٖمٜمقم ظم االصْمح٣مب ايمقافمل أو اظمّمٚمرو

صؾ أو اظمتقومع ضمِمقيمف زم٣ميمديـ، وَمٔمٛم٣مه دم احلٗمؾ ايمدفمقي واحلرىمل هق َمٛمع ايمرضر احل٣مَمثال 

َمـ إضمداث  ذيمؽ يستتبعاظمستقي٣مت، زمام  خمتٙمػحتِمكم ايمتديـ وحتِمكم َم٘متسب٣مسمف فمعم  وايمسٝم٣مد

اهل٣مدهم٥م أصال إلم ايمتداهمع واالضمتج٣مج ألداء ايمقـمٝمٖم٥م احلٖم٣مـمٝم٥م َمـ  ٥ماظمدٞمٝمو ٥م٠مؽمس٣مت ايمدهم٣مع ايمُمٔمبٝمظم

 صمٜم٥م ايمٔمدم.

، ونمغمه ٞمٓمري٥م ايمُم٣مؿمبلإذن زمٔمض اظمٖم٣مهٝمؿ األصقيمٝم٥م َمـ متثٙم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح  يمٗمد 

ِم٣ميمح اظمصمٙم٤م  ٝم٧م ايمتٟمىمٝمد فمعمضم ايمٔمٚمؾ ايمدفمقي واحلرىملاومع وٞمٗمٙمتٜم٣م َمـ ساَمتٜم٣م األصقيمٝم٥م إلم و

األويمقي٣مت، همِم٣مرت َمِمٙمح٥م احلٖم٣مظ اظمٖم٣مؽمد، وضمٝم٧م أصبح َمـ اظمٚم٘مـ زمٛم٣مء َمٝمزان يمتٗمدير ودرء 

ٗمّمٝم٥م ىمثغمة ىم٣مٞم٦م سمقرم ايمٔمٛم٣مي٥م ايم٘مػمى يمت ؾمٔم٣مرات ارفمعم ايمديـ وإوم٣مَمتف هل أولم اظمِم٣ميمح، وسمق

وٞممم  يـ دم اظمجتٚمعوؽمٝمٙم٥م َمـ وؽم٣مئؾ دفمؿ ايمتد ايمسٝم٣مؽم٥م دم أضمسـ أضمقاهل٣ماحل٘مؿ، وأصبح٦م 

 .اخلغم همٝمف

دم إضمداث هذه  أشمر ىمبغم "ٞمٓمري٥م اظمٗم٣مصد" محد ايمريسقينىمت٣مب ايمدىمتقر أ يمتٟميمٝمػوومد ىم٣من 

ايمٛمٗمٙم٥م اظمٛمٜمجٝم٥م، أو فمعم األومؾ دم سمٟمصٝمٙمٜم٣م، همٗمد ؽمبٗم٦م ىمت٣مزم٣مت ىمثغمة سم٠مىمد َمثؾ هذه اظمٔم٣مين، إال أن 

ألصقرم واظمٗم٣مصدي، همِم٣مرت سمتٚمتع ايمٗمٛم٣مفم٣مت فمٚمٗمٜم٣م ا ايمريسقين أفمْمك هلذه األهم٘م٣مر وسمٙمؽ ىمت٣مب

 .زمممفمٝم٥م ىمبغمة دم ايمتداول داطمؾ احلٗمؾ احلرىمل وايمدفمقي وايمسٝم٣مد

 أحمد الرٌسونً التقرٌب والتغلٌب للدكتور

إلم فمٙمؿ األصقل وفمٙمؿ اظمٗم٣مصد، وفمعم  َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اظمٔمرهمٝم٥مفمعم ايمرنمؿ َمـ أن ايم٘مت٣مب يٛمتٚمل 

ٗم٣مسمف يمٙمٛمٓمري٥م دم ايمٔمٙمقم اإلؽمالَمٝم٥م ىم٣محلدي٧م سمْمبٝم ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين اطمت٣مر أن ايمرنمؿ َمـ

 .٣مز ذا فمالوم٥م زمحٗمؾ ايمدفمقة واحلرىم٥مواألصقل وايمٖمٗمف، إال أن َمٖمٜمقم ايمٛمٓمري٥م وَمقضقفمٜم٣م يبٗمك زم٣مَمتٝم
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 ٥م ايمتل أهن٦ماألصقيمٝم َمـ اإلؽمٜم٣مَم٣متٞمٓمري٥م ايمتٗمري٤م وايمتٕمٙمٝم٤م يبٗمك ىمت٣مب وال ؾمؽ أن  

ٝمس ىمؾ َم٣م لم دائرة ايمٛمسبٝم٥م، همٙم٣مهٝمؿ احلرىمٝم٥م إأدطمؾ ىمثغما َمـ اظمٖماإلؿمالومٝم٥م دم ايمتٖم٘مغم احلرىمل ضمٝم٧م 

قد هق يٛمبٕمل أن يتحٗمؼ زمتامَمف وىماميمف، ويم٘مـ اظمٗمِم واحلرىم٥م ايمدفمقة يرصمك َمـ أهداف وَمٗم٣مصد 

 َمٗم٣مرزم٥م ايم٘مامل وايمسٔمل إيمٝمف.

ويمٝمس ىمؾ َمٖمسدة يٛمبٕمل درؤه٣م وايمتخٙمص َمٛمٜم٣م، هم٘مثغمة هل اظمٖم٣مؽمد ايمتل يتٔم٣مرض زمٔمّمٜم٣م  

 أصقل ايمٛمٓمري٥م دم ايمتٕمٙمٝم٤م وسمٖمقي٦م أىمػم اظمٖم٣مؽمد زمتحٚمؾ أطمٖمٜم٣م.زمبٔمض، وهق َم٣م يستدفمل سمٛمزيؾ 

األصقرم يمٙمٚمٖم٣مهٝمؿ احلرىمٝم٥م اجلديدة، همٜمق  ايمؼمؽمٝمخ٥م دم جم٣مل ٝمئمتػم شمقرة ضمٗمٝمٗم ايم٘مت٣مب هذاو

أصبح مم٘مٛم٣م ايمتٔم٣مَمؾ  ٞمٓمري٥م ايمتٗمري٤م وايمتٕمٙمٝم٤ميُم٘مؾ األداة اظمٛمٜمجٝم٥م وايمٛمٓمري٥م يمٙمٔمٚمؾ، همبقاؽمْم٥م 

ع، هم٣مظمُم٘مالت َمرسمبط زمٔمّمٜم٣م زمبٔمض، وَمـ شمٚم٥م همٚمٛمٜمجٝم٥م زمٚمروٞم٥م وؾمٚمقل َمع َمٔمّمالت ايمقاوم

 ايمٔمٚمؾ يٙمزم أن سمٖمٜمؿ ايمقاومع دم سمالزَمف، وهق َم٣م ئمتػمه ايم٘مت٣مب أَمرا رضوري٣م.

وزم٣مإلض٣مهم٥م إلم ومٝمٚم٥م ايم٘مت٣مب اظمٛمٜمجٝم٥م وايمتٟمصٝمٙمٝم٥م يمْمريٗم٥م ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل، همٜمق يتّمٚمـ دم 

ؿ، إذ ئمرض يمٗمّمٝم٥م ضم٘مؿ األنمٙمبٝم٥م تٛمٓمٝم٣م ايمسمْمبٝمٗم٣مسمف أضمد األَمثٙم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م دم ضمٗمؾ ايمدفمقة وومّم٣مي

وي٠مصؾ هل٣م زمام ئمٛمل اٞمتٜم٣مء ايمٔمٚمؾ زمرأي ايمزفمٝمؿ اظمٙمزم يمٙمجٚمٝمع. همٚمٗمقيم٥م احلؼ ومد ي٘مقن َمع ايمقاضمد 

َمع ايمتٟمصٝمؾ حل٘مؿ األنمٙمبٝم٥م، إذ ال زمد يمٙمرأي  مل سمٔمد َمسٙمٚم٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥موومد خي٣ميمػ زمف اجلامفم٥م 

، هم٣ميمٔمدد يبٗمك هق احل٘مؿ دم هذه احل٣ميم٥م، وهق َم٣م َمـ َمرصمح، ودم ضم٣مل سمٔم٣مدل األديم٥م، ونمٝم٣مب اظمرصمح

ئمٛمل ذفمٝم٥م ايمٔمٚمؾ زم٣مألنمٙمبٝم٥م واٞمتٜم٣مء ايمتسٙمٝمؿ زمرأي ايمزفمٝمؿ. وهل شمقرة ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم احلٗمٙمكم ايمسٝم٣مد 

 وايمتٛمٓمٝمٚمل احلرىمل.

همٖمل احلٗمؾ ايمسٝم٣مد يبدو ايمتْمبٝمؼ ايمٔمٚمقم ظمبدأ ايمٔمٚمؾ زم٣مألنمٙمبٝم٥م سمٟمصٝمال يمٙمديٚمٗمراؿمٝم٥م ىمآيمٝم٥م  

وايمٗمقاٞمكم، ودم ضمٗمؾ ايمتٛمٓمٝمؿ احلرىمل، يِمبح سمداول األهم٘م٣مر  ٣مرات وايمسٝم٣مؽم٣متاالطمتٝميمٙمح٘مؿ فمعم 

ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م احلرىمٝم٥م، وهق َم٣م ئمٛمل إضمداث  يمٝم٥م ايمقضمٝمدة اظمتح٘مٚم٥م دم ايمٗمٛمقاتوايمٔمٚمؾ زم٣مألنمٙمبٝم٥م هق اآل

شمقرة سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م دم اجلسؿ احلرىمل اإلؽمالَمل. وهق ايمذي ٞم٣ميم٦م زمرىم٣مسمف ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، 

ٗمراؿمٝم٥م ايمداطمٙمٝم٥م أداة ضمٗمٝمٗمٝم٥م يمتْمقير ايمٛمٗم٣مش داطمؾ هٝم٣مىمٙمٜم٣م، وَمراصمٔم٥م ىمثغم َمـ وأصبح٦م ايمديٚم
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سمِمقراهت٣م وأؽمٙمقب فمٚمٙمٜم٣م. ويرصمع ذيمؽ أؽم٣مؽم٣م إلم هذه ايمٗمٛم٣مفم٣مت اظمٛمٜمجٝم٥م واألصقيمٝم٥م ايمتل متثٙمتٜم٣م 

  .احلرىم٥م وضم٘مٚمتٜم٣م دم سمٔم٣مؿمٝمٜم٣م َمع َمٙمٖم٣مهت٣م ايمداطمٙمٝم٥م واخل٣مرصمٝم٥م

   الفقه الدعوي كتابات الدكتور سعد الدٌن العثمانً حول 

دم "زمف ٣مإذ ئمتػم ىمت هذا ايمٛمقع َمـ ايمتٟمصٝمؾ، إلميمٗمد ىم٣من ايمدىمتقر ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامين ؽمب٣موم٣م 

َمـ ايم٘مت٤م ايمتل وضٔم٦م َمُم٘مالت احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم إؿم٣مره٣م اظمٛمٜمجل  "ايمٖمٗمف ايمدفمقي

َمثٙم٦م واألصقرم. إذ ضمددت َمٛم٣مؿمؼ ايمتٖم٘مغم اإلؽمالَمل ايمثالشم٥م ايمٗمْمٔمٝم٥م وايمٓمٛمٝم٥م وَمٛمْمٗم٥م ايمٔمٖمق، و

يم٘مؾ َمٛمْمٗم٥م َمقضقفم٣مهت٣م وأَمثٙمتٜم٣م وؾمقاهده٣م، وضمٌمت اظمقضقفم٣مت االصمتٜم٣مدي٥م ايمتل ال ٞمص 

فمٙمٝمٜم٣م دم َمٛمْمٗم٥م ايمٖمراغ ايمتممئمل، وافمتػمت ايمٗمقل زم٣مظمِمٙمح٥م وايمتٗمدير االصمتٜم٣مدي دم هذه اظمٛمْمٗم٥م 

 أَمرا َمتٖمٗم٣م فمٙمٝمف زمكم همٗمٜم٣مء هذه األَم٥م وجمتٜمدهي٣م.

غم َمـ اظمٖم٣مهٝمؿ احلج٣مصمٝم٥م ايمتل شم٣مر زمُمٟمهن٣م اخلالف ايم٘مت٣مب هق فمرضف يم٘مث ايم٘مـ أهؿ َم٣م يٚمٝمز هذ

٥م ايمقالء وايمػماء، وومّمٝم٥م دم أوؽم٣مط اإلؽمالَمٝمكم، وسمسٝمٝمجٜم٣م زم١مؿم٣مره٣م ايمٖمٗمٜمل، وه٘مذا ٞم٣ميم٦م ومّمٝم

يمذيـ ـمٙمٚمقا، وومّمٝم٥م همٗمف سمٕمٝمغم اظمٛم٘مر ضمٓمٜم٣م َمـ اإلضم٣مؿم٥م ايمممفمٝم٥م، واؽمتْم٣مع هذا ايمرىمقن إلم ا

ايمتل اؽمتٗمرت دم أذه٣من ايمٔم٣مَمٙمكم دم  َمـ اظمٖم٣مهٝمؿ أن ئمٝمد ايمٛمٓمر دم ىمثغم ايم٘مت٣مب ايمِمٕمغم احلجؿ

 احلٗمؾ اإلؽمالَمل دون أن ي٘مقن هلؿ فمٙمٝمٜم٣م إضم٣مؿم٥م ذفمٝم٥م َمٔمتػمة.

أَمثٙم٥م وؾمقاهد فمٚمٙمٝم٥م َمـ داطمؾ ايمدائرة احلرىمٝم٥م مم٣م صمٔمؾ ايم٘مت٣مب يٚمثؾ أورد همٝمف فمدة وومد  

 .ٚمٙمٝم٥مإض٣مهم٥م ٞمقفمٝم٥م ضٚمـ ايمتٟمصٝمؾ ايمٖمٗمٜمل واظمٛمٜمجل يمبٔمض سمِمقرات احلرىم٥م وومٛم٣مفم٣مهت٣م ايمٔم

 المشاركة السٌاسٌة فً فقه ابن تٌمٌة للدكتور سعد الدٌن العثمانً 

هذا ايم٘مت٣مب يتٛم٣مول صمزئٝم٥م صٕمغمة ىم٣مٞم٦م دم همؼمة َمـ ايمٖمؼمات متثؾ َمٔمّمٙم٥م ىمبغمة دم هم٘مر احلرىم٥م 

 أن صٝمؾ ألمهٝم٥م اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥مايمتٟم ؽمتْم٣مفم٦م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمـ طماليمفاإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م،إذ ا

هم٘مري٥م َمع جترزم٥م ضمرىمٝم٥م َمثٗمٙم٥م زمجراضمٜم٣م ايمت٣مرخيٝم٥م. واطمتٝم٣مر ايمدىمتقر ؽمٔمد ايمديـ  حتدث ومْمٝمٔم٥م

دم  األىمثر َمٗمبقيمٝم٥مايمٔمثامين يمُمخِمٝم٥م َمثؾ ؾمخِمٝم٥م ازمـ سمٝمٚمٝم٥م يمٝمس أَمرا فمبث٣م، هم٣مزمـ سمٝمٚمٝم٥م يٚمثؾ ايمرَمز 

ؽمقاء سمٔمٙمؼ األَمر زم٣مجل٣مٞم٤م ايمسٙمٖمل َمٛمف أو اجل٣مٞم٤م احلرىمل. ويمٔمؾ ايمٛمٓمر دم سمراث  ،اجلسؿ اإلؽمالَمل
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دم  "ايمقالي٣مت صمقاز سمقرم "رىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م َمـ طمالل َمبح٧م ؾ، وايمتٟمؽمٝمس يمٖم٘مرة اظمُم٣مايمرصم

يُم٘مؾ َمدطمال أؽم٣مؽمٝم٣م ٞمحق إومٛم٣مع احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمُمتك أؿمٝم٣مهمٜم٣م زمٟممهٝم٥م  األوض٣مع ايمٖم٣مؽمدة

اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م زم٣ميمٛمٓمر إلم َمٗم٣مصده٣م وهمقائده٣م ايمٔمٚمٙمٝم٥م، وهق َم٣م ومِمد ايمدىمتقر ؽمٔمد ايمديـ 

 .طمالل إيراده يمُمقاهد َمـ همت٣موى ازمـ سمٝمٚمٝم٥م وحتٗمٝمٗم٣مسمف ايمٔمثامين زمٙمقنمف َمـ

 لمحمد ٌتٌم العمل اإلسالمً واالختٌار الحضاري 

هذا ايم٘متٝم٤م ايمِمٕمغم احلجؿ حيٚمؾ زمكم دهمتٝمف مجٙم٥م َمـ ايمتِمقرات واظمٖم٣مهٝمؿ ايمدفمقي٥م واحلرىمٝم٥م 

ايمتل سمبٙمقرت فمعم َمدى أىمثر َمـ فممم ؽمٛمقات َمـ اظمراصمٔم٣مت ايمٖم٘مري٥م داطمؾ صمسؿ احلرىم٥م 

حي٣مول أن ئمرض ألهم٘م٣مره وومٛم٣مفم٣مسمف َمـ طمالل ٞمسؼ  هذا ايم٘مت٣مب زم٘مقٞمف ؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م. ويتٚمٝمزاإل

 ٞمٓمري سمٖمسغمي يتخذ ايمدرس ايمت٣مرخيل َمٛمْمٙمٗم٣م يمٙمتٟمصٝمؾ.

وأهؿ َم٣م يٚم٘مـ سمٙمٚمسف دم هذا ايم٘مت٣مب هق وضع ايمتٕمٝمغم ايمسٝم٣مد ايمذي هٝمٚمـ فمعم ايمتٖم٘مغم 

هذا اظمٛمْمؼ يسٝمْمر فمعم ايمتٖم٘مغم ايمسٝم٣مد فمٚمقَم٣م؟ ايمٔمريب دم َمقضع اظمس٣مءيم٥م ايمٛمٗمدي٥م، همام ايمذي صمٔمؾ 

 وهؾ ايمٛمٓمر دم ؽمجؾ ايمت٣مريخ ئمْمل ذفمٝم٥م هلذا االطمتٝم٣مر؟

هم٣ميمتٕمٝمغم ايمسٝم٣مد ضمس٤م األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ ص٣مر َمـ شمقازم٦م ايمٔمٗمؾ ايمسٝم٣مد ايمٔمريب زمح٘مؿ 

 ايمتٚمزق ايمسٝم٣مد ايمذي أص٣مب األَم٥م زمٔمد ؽمٗمقط اخلالهم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، هم٣ميمتٚمزق ايمسٝم٣مد ايمذي حلؼ

زم٣مألَم٥م هق ايمذي ىم٣من يػمر األويمقي٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م يمدى ضمرىم٣مت ايمتحرير واحلرىم٣مت ايمدفمقي٥م واحلرىمٝم٥م 

زم٣ميمرداء  سمزيكفمـ ايمٌماع ايمٖم٘مري وايمٔمٗمدي ايمذي ؽم٣مد دم ايمٗمرن ايمٔممميـ وايمذي  همّمالَمـ زمٔمده٣م، 

ٝمغم هذا ايمٛمقع َمـ ايمتٕم ايمْمبٝمٔمل دم أصمقاء ايمٗمقة أن يتّمخؿ االٞمٗماليب وايمثقري ايمسٝم٣مد، همِم٣مر َمـ

 أومٌم ايمْمرق ـم٣مهري٣م الَمتالك ايمٗمقة اظم٣مدي٥م. احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م اظمٔم٣مسة، زم٣مفمتب٣مرهفمٛمد 

يم٘مـ َمٛمْمؼ اإلؽمالم ضمس٤م حمٚمد يتٝمؿ ال يٛمبٕمل أن خيّمع ظمٛمْمؼ ايمٔمٌم، إذ ال يٛمبٕمل أن ٞمٙمتزم 

 زمح٘مؿ اظمٖم٣مهٝمؿ وايمثٗم٣مهم٥م ايمس٣مئدة اٞمتٜم٣مج ايمتٕمٝمغم ايمسٝم٣مد أداة وأويمقي٥م دم َمٛمٜمجٝم٥م فمٚمٙمٛم٣م.

هٛم٣م يبدأ ايمٛمٓمر دم ايم٘مس٤م ايمت٣مرخيل يمألَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، همٖمؼمة ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م متثؾ دفمقة وَمـ 

  .ٔمد ذيمؽ هم٣مفمال ضمّم٣مري٣مفمٗمدي٥م سمٛمْمٙمؼ َمـ حتقيؾ اإلٞمس٣من َمـ ايمداطمؾ ىمل يِمبح زم
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طمٙمص حمٚمد يتٝمؿ إلم أهم٘م٣مر أضح٦م َمـ زمٔمد راءة، أو هذا ايمتٟمصٝمؾ ايمت٣مرخيل، َمـ طمالل هذه ايمٗم

 ٣مري ايمذي افمتٚمدسمف احلرىم٥م أؽم٣مؽم٣م وَمٛمْمٙمٗم٣م يمٙمٔمٚمؾ:َمـ صٚمٝمؿ االطمتٝم٣مر احلّم

 ـ ومّمٝم٥م احل٘مؿ يمٝمس٦م هل ايمتحدي احلٗمٝمٗمل يمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم اظمٕمرب. 

ؾ اإلؽمالَمل سم٘مٚمـ أؽم٣مؽم٣م دم اٞمتِم٣مر ايمٗمٝمؿ احلّم٣مري٥م ايمٕمرزمٝم٥م ٗمـ األطمْم٣مر احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمتل هتدد احل

 دم ٞمٖمقس ىمثغم َمـ أزمٛم٣مء هذه األَم٥م.

إفم٣مدة سمرسمٝم٤م ٞمٓمريتٜم٣م ألؽم٣ميمٝم٤م ايمتٕمٝمغم وهمٗم٣م يمٗمٝمؿ  هلحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ـ ٞمٗمْم٥م ايمبداي٥م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙم

اإلؽمالم. همٚمح٣مويم٥م إوم٣مَم٥م ايمبٛم٣مء اإلؽمالَمل سمٗمتيض َمرافم٣مة ؽمٛمـ ايمبٛم٣مء زم٣ميمبداي٥م َمـ أؽمٖمٙمف واالهتامم 

  زمٔمروة ايمِمالة وَم٣م صم٣موره٣م َمـ ايمٔمرى مم٣م ؽمٝم٘مقن ٞمتٝمجتف ايمرصمقع زم٣ميمٗم٣مفمدة ايمٔمريّم٥م إلم اإلؽمالم.

يمٝمٖمِمؾ دم ىمثغم َمـ يمألؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ  " أوراق دم َمٛمٜم٨م ايمتٕمٝمغم احلّم٣مري"وومد صم٣مء ىمت٣مب 

٣مت ايمتل ٞمممه٣م فمعم صٖمح٣مت ويتقؽمع دم سمٛم٣موهل٣م وٞمٖمس ايمًمء دم احلٙمٗم ومّم٣مي٣م ايم٘مت٣مب األول

 ."وَمٛمٜم٨م اإلصالح يَمٔم٣ممل دم ايمتٕمٝمغم احلّم٣مر"َمـ ىمت٣مب  "ايمتجديد"صمريدة 

 العماري واجهة والمراجعة عند الدكتور أحمدمنظرٌة  ال

أي ) "ايمتٙمتكم"أن صمٜمقد  ـ  اٞمْمالوم٣م َمـ ٞمٖمس ايمرؤي٥م ايمت٣مرخيٝم٥مـ ايمدىمتقر أمحد ايمٔمامري  يرى   

ايمتل وم٣مم هب٣م اظمستٔمٚمر ومد  (يمبالد اإلؽمالَمٝم٥مؽمس احلّم٣مرة األوروزمٝم٥م ايمالسمٝمٛمٝم٥م فمعم اوأ همرض صمذور

ٙمٝم٥م اهلٝمٚمٛم٥م وصمدت َمػمره٣م دم ايمٖمراغ احلّم٣مري واالٞمحس٣مر ايمٗمٝمٚمل ايمذي فم٣مؾمتف األَم٥م، وأن فمٚم

ايمٕمرزمٝم٥م ىم٣مٞم٦م سمٗمِمد إضمالل ايمٗمٝمؿ ايمٕمرزمٝم٥م حمؾ ايمٗمٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م، وسمدَمغم ىمؾ اظم٠مؽمس٣مت واظمٛم٣مه٨م 

وايمػماَم٨م ذات ايمِمٙم٥م زم٣مهلقي٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م يمألَم٥م، وزمٛم٣مء َم٠مؽمس٣مت أطمرى َمرسمبْم٥م زم٣ميمٛمسؼ ايمٕمريب ومٝمام 

 وَمرصمٔمٝم٥م. 

٣مٞم٦م َم٠مؿمرة دم وه٘مذا همٚم٠مؽمس٥م ايمٗمّم٣مء وَم٠مؽمس٥م ايمتٔمٙمٝمؿ ونمغمه٣م َمـ اظم٠مؽمس٣مت ايمتل ىم

اظم٣ميض ايمٗمري٤م ىمٙمٝم٥م زم٣مإلؽمالم وومٝمٚمف أضح٦م سمدرجيٝم٣م سمٛمٖمؽ َمـ هذه األرضٝم٥م ايمِمٙمب٥م، وسمرسمبط 

زم٣ميمثٗم٣مهم٥م وايمٗمٝمؿ ايمٕمرزمٝم٥م، وهق َم٣م ئمٛمل أن فمٚمٙمٝم٥م ايمتٕمٝمغم يٛمبٕمل أن سمٛمٌمف زمدرصم٥م ىمبغمة فمعم ومّمٝم٥م 

 .َم٠مؽمس٣مهت٣م دم اظمجتٚمعاظمرصمٔمٝم٥م وايمٗمٝمؿ، زمام ي٠مهؾ ايمٗمٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م َمـ صمديد إلفم٣مدة زمٛم٣مء ٞمامذصمٜم٣م و
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وفمٚمقَم٣م يٚم٘مـ ايمٛمٓمر إلؽمٜم٣مَم٣مت حمٚمد يتٝمؿ وايمدىمتقر أمحد ايمٔمامري زم٣مفمتب٣مره٣م َمـ ايمٛمامذج ايمتل 

اهتامَم٣م ىمبغما زمٗمّمٝم٥م  ٞمبلسمٟمشمرت زمٖمٙمسٖم٥م َم٣ميمؽ زمـ ٞمبل دم ايمتٖمسغم ايمت٣مرخيل، إذ ال ئمغم َم٣ميمؽ زمـ 

 ايمتٕمٝمغم اإلؽمالَمل، إذ احل٘مؿ دم ايمتٕمٝمغم ايمسٝم٣مد، وال ئمتػم ايمتحقل دم َمسٟميم٥م احل٘مؿ ذات همٔم٣ميمٝم٥م دم

أَم٣م ايمٖم٣مفمؾ ايمت٣مرخيل همٜمق اإلٞمس٣من َمـ  سمِمقره يمٝمس إال آيم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م سمتٟمشمر وسم٠مشمر دم اظمحٝمط االصمتامفمل،

 طمالل ومٝمٚمف وشمٗم٣مهمتف ورأؽماميمف احلّم٣مري.

 سبٌل اإلصالح  لألستاذ عبد هللا بها 

صمريدة اإلصالح ؽم٣مزمٗم٣م،  ايم٘مت٣مب هق فمب٣مرة فمـ ؽمٙمسٙم٥م َمٗم٣مالت ىمتب٦م دم هذا فمعم ايمرنمؿ َمـ أن

إال أٞمف يٚمثؾ زمحؼ َمس٣ممه٥م همٔم٣ميم٥م دم ايمتٟمصٝمؾ يمبٔمض ومٛم٣مفم٣مت احلرىم٥م وسمِمقراهت٣م. وي٘مٖمل أن ي٘مقن 

ايم٘مت٣مب ومد فمرض دم ٞمٖمس سمٟمصٝمقم ألهؿ اظمقضقفم٣مت حمؾ اظمراصمٔم٥م دم هم٘مر احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، إذ 

ل وايمرهمؼ دم ٙم٥م االفمتدافمرض إلم أؽم٣مؽمٝم٥م ايمٔمٗمٝمدة وايمسٙمقك دم ايمبٛم٣مء اإلؽمالَمل ىمام رىمز فمعم همّمٝم

االطمتالف دم ايمرأي وهل فمٛمد ايمٛمٓمر أهؿ  َمعلم أمهٝم٥م ايمتٔم٣مون َمع ايمٕمغم ايمٛمٜم٨م احلرىمل، ويمٖم٦م إ

اظمب٣مدئ ايمتل سمٟمصٙم٦م دم َمٝمث٣مق احلرىم٥م، ىمام رىمز فمعم َمقضقع ايمتدرج، وافمتػمه ؽمٛم٥م ىمقٞمٝم٥م وذفمٝم٥م، 

يمٛمٓمر إلم ومٝمٚم٥م ايمتدرج سمتحرك هم٣ميمدفمقة زمدون ا .وافمتػم نمٝم٣مهب٣م فمـ فمكم ايمدفم٣مة َمرزم٘م٣م يمسغم ايمدفمقة

زم٣مضْمراب دم َمٝمزان أويمقي٣مهت٣م، همتتبدد صمٜمقده٣م وسمستٖمرغ ؿم٣موم٣مهت٣م دم صمبٜم٣مت َمتٔمددة أىمػم َمـ 

 ؿم٣موم٣مهت٣م وومدراهت٣م وإَم٘م٣مٞم٣مهت٣م.

يمٔمؾ أهؿ َم٣م يٚمٝمز ىمت٣مب األؽمت٣مذ فمبد اهلل هب٣م هق سمدومٝمٗمف ضمقل ومّمٝم٥م اظمٛم٘مر وؿمريٗم٥م سمٔم٣مَمؾ احلرىم٥م 

صم٤م سمٕمٝمغمه دم ىمؾ ايمسٝم٣موم٣مت، زمؾ إن همٗمٜم٣مء اإلؽمالم وضٔمقا اإلؽمالَمٝم٥م َمٔمف، همٙمٝمس ىمؾ َمٛم٘مر وا

ضقازمط يمتٕمٝمغم اظمٛم٘مر، وهق َم٣م ئمٛمل أن احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م يٙمزَمٜم٣م أن سم٘متس٤م وفمٝم٣م دومٝمٗم٣م زم٣ميمقاومع 

احلرىم٥م  يٚمٛمحضمتك ال ئمقد فمٙمٝمٜم٣م ىمسبٜم٣م دم سمٕمٝمغم اظمٛم٘مر إلم فم٘مس اظمْمٙمقب ذفم٣م. همٖمٗمف ايمقاومع 

ٗمف سمٕمٝمغم اظمٛم٘مر وجيٛمبٜم٣م َمٜم٣ميمؽ ؽمقء ايمتٛمزيؾ، إذ ال خيٖمك أن اإلؽمالَمٝم٥م ومدرة فمعم همٜمؿ ضقازمط هم

، همٝمٗمقد سمٕمٝمغم هذه ايمّمقازمطىمقارث ىمثغمة ٞمُمٟمت دم ضمٗمؾ ايمدفمقة واحلرىم٥م ىم٣من َمٛمُمٟمه٣م فمدم همٗمف 

 اظمٛم٘مر األطمػ إلم ارسم٘م٣مب َمٛم٘مر أؾمد.
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ٝم٥م ٥م ايمقالء وايمػماء، وومّموَمـ اظمقضقفم٣مت ايمتل سمٛم٣موهل٣م األؽمت٣مذ فمبد اهلل هب٣م زم٣مظمراصمٔم٥م ومّمٝم

لم احل٣مىمؿ، وومّمٝم٥م ايمبالغ اظمبكم، وهل ومّم٣مي٣م إؾم٘م٣ميمٝم٥م ىم٣مٞم٦م سم٠مؿمر ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل ايمرىمقن إ

احلرىمل دم همؼمة َمـ ايمزَمـ، وال زايم٦م سمدافمٝم٣مهت٣م َمتح٘مٚم٥م إلم ايمٝمقم. وومد اؽمتْم٣مع األؽمت٣مذ فمبد اهلل هب٣م 

ايمٔمٙمامء  ره٣م ايمممفمل، َمستُمٜمدا زمآراءأن يٛمزفمٜم٣م فمـ ؽمٝم٣مومٜم٣م احلج٣مصمل وايمسٝم٣مد، ويّمٔمٜم٣م دم إؿم٣م

 دم هذا ايمُمٟمن.

 ٣م َمـ ايم٘مت٣مزم٣متزم٣مفمتب٣مره ٣موإن سمٟمطمر صدوره ، وفمٚمقَم٣م يٚم٘مـ ايمٛمٓمر إلم ىمٛم٣مب فمبد اهلل هب٣م

اظم٠مؽمس٥م يمٖم٘مر احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، واظم٠مصٙم٥م يمسٙمسٙم٥م َمـ اظمراصمٔم٣مت ايمتل فمرهمتٜم٣م دم همؼمة 

 ايمثامٞمٝمٛم٣مت

 ن كٌرانابالحركة اإلسالمٌة وإشكالٌة المنهج لألستاذ عبد اإلله 

هق ىمغمان  ب ايمذي مجع َمـ طمالل سمٖمريغ فمدة حم٣مرضات أيمٗم٣مه٣م األؽمت٣مذ فمبد اإليمف زمـهذا ايم٘مت٣م

  .طمالص٥م ٞمٗمد ايمتجرزم٥م احلرىمٝم٥م يمٙمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم اظمٕمرب

ايمٖم٘مري٥م  ؿزمجرأهت قاؽمٔمؾ َمـ ائأوَمـ ئمتػم  ىمغمان زمـااألؽمت٣مذ فمبد اإليمف  وَمـ اظمٔمٙمقم أن

 زمـاايمٗمْمٝمٔم٥م َمع هذه ايمتجرزم٥م هم٘مري٣م وسمٛمٓمٝمٚمٝم٣م. واألؽمت٣مذ فمبد اإليمف إلم إضمداث اخلٙمٗمٝم٥م  ؿوؾمج٣مفمتٜم

دم هم٘مر احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م  األؽم٣مؽمٝم٥مىمغمان، وإن ىم٣من يرصمع إيمٝمف ىمثغم َمـ ايمٖمّمؾ دم إضمداث ايمٛمٗمٙم٥م 

ٞمتقهمر َم٣م  ؾىمت٣مزم٣م جيٚمع جمٚمؾ أهم٘م٣مره حلٓم٥م ايمتٟمؽمٝمس يمٙمٗمْمٝمٔم٥م. هم٘م ي٠ميمػاظمٕمرزمٝم٥م وسمقصمٜمٜم٣م، إال أٞمف مل 

يبٗمك َمـ رصٝمد ايمؼماث ايمُمٖمقي أو ايمتسجٝمالت ايمِمقسمٝم٥م وايمسٚمٔمٝم٥م وايمبٌمي٥م  فمٙمٝمف َمـ أهم٘م٣مره

، وإن ىم٣من ال يتّمٚمـ جمٚمؾ ذىمقروزمٔمض احلقارات دم اظمجالت واجلرائد. نمغم أن اإلصدار اظم

ّمٚمـ زمٔمّم٣م َمـ سمِمقراسمف اظمرىمزي٥م وايمتل حتٝمؾ إؾم٘م٣ميمٝم٥م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مألؽم٣مس سمأهم٘م٣مره، إال أٞمف 

 ايمتٕمٝمغمل واظمسٙمؿ زمف، أن ي٘مقن ايمتٖم٘مغم دم هيٞمٗمالب فمعم ايمسٙمْم٥م، وومد ىم٣من َمـ ايمبدإلم ايمتٖم٘مغم دم اال

ىمغمان  زمـاؽمالَمٝم٥م، وهق َم٣م ضم٣مول األؽمت٣مذ فمبد اإليمف إلايمسٝم٣مد فمعم رأس صمدول أفمامل احلرىم٥م ا

سم٘مريس صمزء يمٝمس زم٣ميمٝمسغم َمـ ضمٝم٣مسمف َمـ أصمؾ زمٝم٣من همس٣مد َمٛمْمٙمٗمف وطمْمقرة ٞمت٣مئجف فمعم ايم٘مس٤م 

 احلرىمل.
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هق ايمدفمقة إلم هذا ايمديـ،  ازمـ ىمغمانيم٘مبغم دم ايمديـ ضمس٤م األؽمت٣مذ فمبد اإليمف هم٣مألصؾ ا

ايمٔم٣مَمٙمقن دم ايمس٣مضم٥م احلرىمٝم٥م وايمسٝم٣مؽم٥م ال يٚم٘مـ زمح٣مل أن سم٘مقن اجل٣مَمع ايمذي يتحزب فمٙمٝمف 

، زمؾ ايمرازمْم٥م األؽم٣مؽمٝم٥م ايمتل يٛمبٕمل أن جتٚمع ايمٔم٣مَمٙمكم هل ايمدفمقة إلم إوم٣مَم٥م ايمديـ دم اإلؽمالَمٝم٥م

ؿمبٝمٔم٥م رؤيتٛم٣م ألزَم٥م األَم٥م  يمتل ؽمجٙمٜم٣م دم هذا ايم٘مت٣مب هل ايمٛمٓمر إلماظمراصمٔم٣مت ا . وسمبٗمك أهؿايمٛم٣مس

1(ْٕ يٍ عُذ أَفغكى لم) إذ يُم٘مؾ اظمبدأ ايمٗمرآين واإلطمٖم٣موم٣مت ايمتل أص٣مزمتٜم٣م،
ايمٗم٣مفمدة ايمتل  

هم٣مإلضم٣ميم٥م إلم اجل٣مٞم٤م ايمذايت ئمتػم َمـ أهؿ  .يٛمبٕمل همٜمٚمٜم٣م وسمٖمٔمٝمٙمٜم٣م يمٖمٜمؿ َم٣م حلؼ زم٣مألَم٥م َمـ هزائؿ

ت ايمٖم٘مري٥م ايمتل يٙمزم األَم٥م األطمذ هب٣م، إذ مل ئمد جمدي٣م حتٚمٝمؾ اظمس٠مويمٝم٥م إلم االؽمتٔمامر أو إلم اظمراصمٔم٣م

٣م ئمتػم اظمدطمؾ األؽم٣مس دم فمٚمٙمٝم٥م ايمتٕمٝمغم. شمؿ ٚمٝمؾ اظمس٠مويمٝم٥م إلم ايمذات وحم٣مؽمبتٜمأٞمٓمٚم٥م احل٘مؿ. همتح

ا اهلقي٥م ايمديٛمٝم٥م يمف، إذ سمٟميت اظمراصمٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م اظمتٚمثٙم٥م دم ؿمبٝمٔم٥م ايمٛمٓمر إلم ايمٛمٓم٣مم اظمٙم٘مل زم٣مظمٕمرب وىمذ

س٤م ىمبغم يمألَم٥م أن ايمممفمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م يمٙمٛمٓم٣مم اظمٙم٘مل هل َم٘م ازمـ ىمغمانئمتػم األؽمت٣مذ فمبد اإليمف 

ظمٕمرب فم٘مس األؿمروضم٣مت ايمتل سمٛم٣مزع َمدطمؾ فمٓمٝمؿ يمٙمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل زم٣مويمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وأهن٣م 

إذ اطمتٙمْم٦م اظمٗم٣مصد همِم٣مر  ، واظمراصمٔم٥م ايمث٣ميمث٥م طم٣مص٥م هبقي٥م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م،اظمٙم٘مٝم٥م َممموفمٝم٥م

ايمبٔمض ٞمتٝمج٥م يمٙمؼمىمٝمز ايم٘مبغم فمعم ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد ئمتٗمد أن احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م هل ضمرىم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م 

زم٣مَمتٝم٣مز، زمٝمٛمام األصؾ ايمذي يٛمبٕمل أن جتٚمع فمٙمٝمف احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م هق االيمتزام زم٣ميمديـ واالؽمتٗم٣مَم٥م 

اب وايمٛمخ٤م ايمٖم٘مري٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م، إذ ىم٣من فمٙمٝمف، شمؿ سمٟميت اظمراصمٔم٥م ايمرازمٔم٥م ختص ايمٔمالوم٥م زمب٣مومل األضمز

يمتٖمتح زم٣ميمرضورة فمدوه٣م، وَمـ هٛم٣م صم٣مءت اظمراصمٔم٥م  هم١مٞمفايمس٣مئد أن َمـ هق طم٣مرج احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م 

 .اظمج٣مل يمٙمتٔم٣مون
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يبدو أن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح مل سمٖمٙم٦م َمـ سمٙمؽ ايمٓم٣مهرة ايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمتل ـمٙم٦م َمالزَم٥م يمٙمبٛمٝم٥م 

همٝم٥م يمٙمٚمٕمرب َمٛمذ ومرون أال وهل نمٙمب٥م ايمؼماث ايمُمٖمقي واإلومالل دم ايم٘مت٣مزم٥م واحلرص فمعم ايمثٗم٣م

 .ايمتٟميمٝمػَمس٣ميمؽ سداد ٞما ٣ماجلقدة إلم درصم٥م يٗمع همٝمٜم

وسمرسمٝمبف  زمتٖمريٕمف إلم ايمتديـي ه٣مئؾ يٛمتٓمر َمـ خيرصمف ريقصمد زم٣مظم٘متب٥م ايمسٚمٔمٝم٥م واظمرئٝم٥م سمراث هم٘مو

فمعم  اآلشم٣مرز سمٙمؽ  األصمٝم٣مل وسمتج٣موَمتقاصٙم٥م فمػمه شم٣مرضمتل يتحقل إلم سمراث َم٘متقب سمبٗمك آ وسمٛمٗمٝمحف

 وَمـ شمؿ أصبح َمـ ايمالزم أن .كمٚمومؾ َمـ اؽمتٚمٔمقا إيمٝمف ىمل سمِمؾ إلم مجٜمقر ايمٗمراء ايمٔمرب واظمسٙماأل

سمرزمقي٥م هم٘مري٥م وشمٗم٣مهمٝم٥م  دفمقي٥م ضمرىم٥مأوال ٞمٖمسٜم٣م زم٣مفمتب٣مره٣م  سمدؾمـ احلرىم٥م طم٣مص٥م وهل ايمتل سمٗمدم

 .دم سم٣مريخ احلرىم٣مت واألَمؿ تْمقرايمفمٌم سمدويٛمٜم٣م اخل٣مص زم٣مفمتب٣مره َم٠مذا فمعم 

 ،٣مت وَمٛمتِمػ ايمتسٔمٝمٛم٣متٛمٝمايمرصمقع أيّم٣م إلم ايمٔمٚمؾ ايمتقاصقم ايمداطمقم طمالل َمرضمٙم٥م ايمثامٞمٝم إن

وإلم َمئ٣مت اظمح٣مرضات ايمتل أيمٗم٣مه٣م فمدد َمـ ومٝم٣مدات احلرىمتكم آٞمذاك ومبؾ ايمتقضمٝمد َمثؾ ايمدىمتقر 

ئ أزمق زيد وايمدىمتقر ؽمٔمد ايمديـ واألؽمت٣مذ اظمٗمر ازمـ ىمغمانأمحد ايمريسقين  واألؽمت٣مذ فمبد اإليمف 

ايمدراؽم٣مت ايم٘مت٤م ايمٗمٙمٝمٙم٥م وهمّمال فمـ ٚمد يتٝمؿ وايمدىمتقر أمحد ايمٔمامري ايمٔمثامين واألؽمت٣مذ حم

َمرصمٔم٣م ه٣مَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمدارؽمكم  ، سمُم٘مؾواظمٗم٣مالت ايمتل ٞمممت دم َمٛم٣مزمر َمثؾ جمٙمتل ايمٖمروم٣من واهلدى

عم األصقل ايمٖم٘مري٥م وايمتِمقري٥م َمرصمٔم٣م ىمبغما وشمري٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمب٣مضمثكم ايمذيـ يريدون ايمقومقف فمو

 .حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح

 الوثائق الرسمٌة للحركة أو اإلنتاج التصوري والفكري الجماعً

ستجٚمع طمالص٣مت ذيمؽ اجلٜمد ايمٖم٘مري وسمبقزمف سموومد صم٣مءت ايمقشم٣مئؼ ايمرؽمٚمٝم٥م يمٙمحرىم٥م ىمل 

  .وسمدومٗمف وزم٣ميمت٣مرم حتدد َمٔم٣ممل ايمٛمٓمري٥م ايمٔم٣مَم٥م حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح

 َم٣مت٣مٜموجمٚمؾ إؽماألوراق ايمتِمقري٥م و سمٙمؽ اإلؽمٜم٣مَم٣مت ايمٛمٓمري٥م واجلٜمقد ايمتٟمؿمغمي٥م ر إلم جمٚمؾزم٣ميمٛمٓمو

ـ ايمقومقف فمٛمد  فمدة ، ٞمخبٜم٣مومٝم٣مداهت٣م و ـ  إمج٣مهل٣م دم اآليت سمقصمٜم٣مت طمِم٣مئص ويٚم٘م  : يٚم٘م
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ايمسٛم٥م ضمرىم٥م دفمقي٥م سمرزمقي٥م فمعم َمٛمٜم٣مج أهؾ "همحرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح سمٔمرف ٞمٖمسٜم٣م زمٟمهن٣م  

واجلامفم٥م، سمٔمٚمؾ دم جم٣مل ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م فمٗمٝمدة وذئم٥م وومٝمام وآدازم٣م، َمـ أصمؾ االيمتزام 

"واألَم٥م صٔمٝمد األهمراد واظمجتٚمع وايمدويم٥مزمٚمٗمتّمٝم٣مت اإلؽمالم وإوم٣مَم٥م أرىم٣مٞمف وأضم٘م٣مَمف فمعم 
1
.  

وهذه األهداف ايمتل يُم٘مؾ ايمٔمٚمؾ ألصمٙمٜم٣م َم٘مقٞم٣م أؽم٣مؽمٝم٣م هلقي٥م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، سمؿ 

ِمٝمٙمٜم٣م وزمٝم٣مهن٣م دم َمٝمث٣مق احلرىم٥م ايمذي ضمدد أهداهمٜم٣م دم إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم صٔمٝمد األهمراد، وفمعم سمٖم

صٔمٝمد األرسة، وفمعم صٔمٝمد اظمجتٚمع، وفمعم صٔمٝمد ايمدويم٥م، وفمعم صٔمٝمد األَم٥م. وىمذيمؽ دفمؿ 

ايمتقصمف ايمقضمدوي دم األَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، واإلؽمٜم٣مم دم حتسكم أوض٣مع اظمسٙمٚمكم وَمٛم٣مسة ايمٗمّم٣مي٣م 

وي٠مىمد اظمٝمث٣مق  ة.اإلؽمٜم٣مم دم ٞممم اإلؽمالم دم ايمٔم٣ممل، واإلؽمٜم٣مم دم زمٛم٣مء ضمّم٣مرة راؾمدايمٔم٣مديم٥م، و

ضمرىم٥م َمستٗمٙم٥م فمـ أي "سمٔمريػ احلرىم٥م وأهداهمٜم٣م زمِمٝمٕم٥م أطمرى همٝمٗمقل ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح 

َمٖمتقضم٥م دم وصمف ىمؾ َمسٙمؿ َمـ أزمٛم٣مء هذا ايمقؿمـ يريد أن يتٖمٗمف دم "وأهن٣م  "صمٜم٥م داطمٙمٝم٥م أو طم٣مرصمٝم٥م

"إيمٝمفزمف، ويدفمق  ديٛمف، وئمٚمؾ
2

 

يمٙمحرىم٣مت اإلصالضمٝم٥م ايمتل فمرهمٜم٣م ايمت٣مريخ اإلؽمالَمل زمِمٖم٥م فم٣مَم٥م،  اسمٔمتػم احلرىم٥م ٞمٖمسٜم٣م اؽمتٚمرار 

ـمٜمقر  ،وايمت٣مريخ اظمٕمريب زمِمٖم٥م طم٣مص٥م، ضمٝم٧م فمرف اظمٕمرب َمثؾ نمغمه َمـ زمٙمدان ايمٔم٣ممل ايمٔمريب واإلؽمالَمل

وىمذا زمروز َمـ زمالد اظمسٙمٚمكم،  األوريبظمستٔمٚمر طمروج ا جٜم٣مد وايمتحرر وم٣موَم٦م َمـ أصمؾضمرىم٣مت يمٙم

جم٣مهديـ َمِمٙمحكم سمتبٔمقا َم٣م أهمسده االٞمحْم٣مط وَم٣م طمرزمف االؽمتٔمامر يِمٙمحقن ويٗمقَمقن، هم٘م٣من َمـ شمامر "

سمٙمؽ اجلٜمقد َمٗم٣موَم٥م االؽمتٔمامر وإطمراصمف، شمؿ َمالضمٗم٥م رواؽمبف وخمٙمٖم٣مسمف يمتجديد ايمتديـ وحتٗمٝمؼ ايمُمٜمقد 

٥م زمِمحقة إؽمالَمٝم٥م َمب٣مرىم٥م سمٔمؿ جمتٚمٔم٣مت اظمسٙمٚمكم وسمُمؼمك دم احلّم٣مري، وهمقصمئ٦م ايمٗمقى االؽمتٔمامري

"ايمِمحٝمح فمقدة ؾم٣مَمٙم٥م اإلؽمالمايمٔمقدة إلم 
3
. 
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َمت٣مزمٔم٥م يمرؽم٣ميم٥م األٞمبٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ  "طم٣مصٝم٥م هل٣م وَمٛمٜمج٣م همٜمل سمٔمتػمه  اإلصالح إلمواحلرىم٥م إذ سمدفمق 

ِئالَّ اإِلْصاَلَح َيب  ٌِ ُأِسٌُذئايمِمالة وايمسالم، ىمام صم٣مء فمعم يمس٣من ٞمبل اهلل ؾمٔمٝم٤م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ )

ِّ ِِٕفٍِمً ِئالَّ ِثبنّه ََٔيب َر (اِعَزَطِعُذ 
1
ايمذي يثب٦م فمٛم٣مس اخلغم وايمِمالح ايمٗم٣مئٚم٥م " اإلصالح وهق، 

همٝمٜمام، اؽمتٙمٜم٣مَم٣م ظم٣م  "يسٔمك إلم إوم٣مَم٥م َم٣م هق َمٖمٗمقد َمٛمٜم٣م"و ،ٚمع وايمدويم٥مدم اظمجت "ويٗمقهي٣م ويٛمٚمٝمٜم٣م

"ِم٣ميمح وسم٘مثغمه٣م، ودرء اظمٖم٣مؽمد أو سمٗمٙمٝمٙمٜم٣مصمٙم٤م اظم"صم٣مء دم ايمٗم٣مفمدة األصقيمٝم٥م اظمٔمروهم٥م
2
. 

يمإلومتداء زم٣ميمسٙمػ ايمِم٣ميمح يم٘مٛمٛم٣م "فمعم أن احلرىم٥م سمدفمق  "٣متاطمتٝم٣مرات وسمقصمٜم "سم٠مىمد وشمٝمٗم٥م 

. ؽمٙمٖمٝم٥م جمددة ألٞمٛم٣م ٞمٔمتػم أن ايمتديـ هق ىمس٤م طم٣مص زم٘مؾ صمٝمؾ زمؾ زم٘مؾ إٞمس٣منـ ٞمّمٝمػ ايمقشمٝمٗم٥م ـ 

ٌَ َعًَّب َْلبَُٕا ِرْهَك ُأيٌَّخ َلِذ َخ) :وم٣مل سمٔم٣ملم َٔاَل ُرِغَأُنٕ ََٔنُكى يَّب َْلَغِجُزِى  َٓب َيب َْلَغَجْذ  َهْذ َن

ٌَ ًَُهٕ 3(ٌَِع
." 

دفمقة إلم إفمامل َمٛمٜمجٜمؿ دم ـ ضمس٤م سمِمقر احلرىم٥م ـ ومتداء زم٣ميمسٙمػ ايمِم٣ميمح هل يمال ةدفمق٣ميمهم

ب٣مط أضم٘م٣مم ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م ال إلم اؽمتٛمس٣مخ جترزمتٜمؿ ايمت٣مرخيٝم٥م، و دم االصمتٜم٣مد و اؽمتٛم

 صمديدة همٝمام ال ٞمص همٝمف فمعم أؽم٣مس َمٗم٣مصد ايمممئم٥م وايمّمقازمط ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمٗمقافمد اظمٛمٜمجٝم٥م اظمٔمتٚمدة.

اٞمْمالوم٣م َمـ ذيمؽ سم٠مىمد احلرىم٥م فمعم ؿمبٝمٔمتٜم٣م ايمتجديدي٥م  واٞمخراؿمٜم٣م دم احلداشم٥م زمٚمٔمٛم٣مه٣م اإلجي٣ميب و

داشم٥م زمام هل إفمامل يمٗمقافمد ايمٔمٗمؾ أول َمـ يٟمطمذ زم٣محلـ سمٗمقل وشمٝمٗم٥م سمقصمٜم٣مت واطمتٝم٣مرات ـ ٛمحـ هم "

ايمٌميح  وايمٔمٙمؿ ايمِمحٝمح، دم ايمٛمٓمر وايمتٖم٘مغم ودم سمٛمٓمٝمؿ اظمجتٚمع وفمالوم٣مسمف وَم٠مؽمس٣مسمف، ودم 

سمٌميػ ؽم٣مئر ؾم٠مون احلٝم٣مة. ويم٘مٛمٛم٣م ٞمٛمبذه٣م ضمكم يراد هب٣م ايمتٛم٘مر يمٙمديـ ودوره دم احلٝم٣مة أو صمٔمٙمٜم٣م 
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 :.وسمّمٝمػ ايمقشمٝمٗم٥م أيّم٣م "ل.ضمري٥م إزم٣مضمٝم٥م َمدَمرة يمألطمالق وايمٗمٝمؿ وَمُمجٔم٥م يمٙمٖمس٣مد واالٞمحال

واٞمْمالوم٣م َمـ إيامٞمٛم٣م زم٣مالصمتٜم٣مد واٞمخراؿمٛم٣م دم احلداشم٥م زمٚمٔمٛم٣مه٣م اإلجي٣ميب ايمبٛم٣مء، هم١من ضمرىمتٛم٣م سمدفمق إلم "

االٞمٖمت٣مح اخلالق فمعم ايمثٗم٣مهم٣مت وايمٙمٕم٣مت وايمتج٣مرب اإلٞمس٣مٞمٝم٥م، وسمٙمؽ ٞمتٝمج٥م ؿمبٝمٔمٝم٥م يمٔم٣مظمٝم٥م ايمرؽم٣ميم٥م 

 ألَمؿ األطمرى وايمتٔم٣مرف َمٔمٜم٣م َمِمداوم٣م يمٗمقيمف سمٔم٣ملم:اإلؽمالَمٝم٥م ودفمقة اإلؽمالم إلم االٞمٖمت٣مح فمعم ا

ََٔلَجبِئَم ِنَزَعبَسُفٕا ِئٌَّ ) ََٔجَعْهَُبُْلِى ُشُعٕثًب  َُٔأََثى  َٓب انَُّبُط ِئََّب َخَهْمَُبُْلى يٍِّ َرَْلٍش  ٌَب َأٌُّ

َّ َعِهٌٍى َخِجٌٍش ِّ َأْرَمبُْلِى ِئٌَّ انهَّ 1(َأْْلَشَيُكِى ِعَُذ انهَّ
" 

 احلرىم٥م أن ايمُمقرى هل همٙمسٖم٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م وَمرصمٔمٝمتٜم٣م، زمٝمٛمام سمٔمتػم ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م وؽمٝمٙم٥م ػمسمٔمت 

سمتٛم٣مذم و ، ٝمؼ ايمُمقرى وَمٗمتّمٝم٣مهت٣م، وهبذا هم١من ايمُمقرى هل طمٙمؼ وومٝمؿ حت٘مؿ ايمسٙمقك وايمٖم٘مربيمتْم

ٝم٣مة ىمٙمٜم٣م، ٣م احلهتجم٣مال زمؾ ىمام أن ايمُمقرى يمٝمس هل٣م جم٣مل واضمد، َمع ومٝمؿ ايمتسٙمط واالؽمتبداد زم٣ميمرأي،

سمٔمد ضمٝم٧م  ع إلم األرسة واظمجتٚمع وايمدويم٥مسمتقؽم، طمٙمٗم٣م وهم٘مرا، وسمبدأ فمعم َمستقى ايمُمخيصهمٜمل 

 ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م َمـ آيمٝم٣مت سمْمبٝمؼ ايمُمقرى فمعم اظمستقى اظم٠مؽمس٣ميت.

َم٘مسب٣م فمٓمٝمام يمٙمبممي٥م، سمبٙمقر َمـ "سمٔمتػممه٣م احلرىم٥م  اإلٞمس٣منوايمديٚمٗمراؿمٝم٥م إلم صم٣مٞم٤م ضمٗمقق  

الل ىمٖم٣مح ايمُمٔمقب وزفمامئٜم٣م اظمِمٙمحكم واظمٖم٘مريـ اظمستٛمغميـ، وهل طمالل ايمٗمٝمؿ ايمديٛمٝم٥م وَمـ طم

واظمقاشمٝمؼ ايمدويمٝم٥م زم٣مؽمتثٛم٣مء َم٣م سمٔم٣مرض َمٛمٜم٣م سمٔم٣مرض٣م زمٝمٛم٣م َمع  اإلفمالٞم٣متَمٙمتزَم٥م زمام سمٗمرر َمٛمٜم٣م دم 

 ."أضم٘م٣مم ديٛمٛم٣م وذئمتٛم٣م

ر زم٣ميمتٔمددي٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واحلززمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م دم إؿم٣م"وَمـ َمٗمتّمٝم٣مت ذيمؽ إيامن احلرىم٥م 

سمٛمقع يٕمٛمل وضمدة األَم٥م ويٗمقهي٣م زمٔمقاَمؾ "فمعم افمتب٣مر أن ايمتٔمددي٥م هل  ،"يمألَم٥مايمثقازم٦م ايمٔم٣مَم٥م 

 ."اخلِمقزم٥م واحلرىم٥م وايمتْمقر
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يمٗمد ىم٣مٞم٦م َمٜمٚم٥م إفمداد ايمقشمٝمٗم٥م اظمرصمٔمٝم٥م يمٙمحرىم٥م اظمقضمدة َمقىمقيم٥م يمٙمٚمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م، ضمٝم٧م  

"َمٝمث٣مق احلرىم٥م"٣مرم َممموع هٝمٟم اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم
1
اٞمْمالوم٣م َمـ ايمقشمٝمٗمتكم ايمس٣مزمٗمتكم ايمٛمٓمري٥م  

ايمٔم٣مَم٥م )يمٙمرازمْم٥م( واظمٝمث٣مق )حل٣مسمؿ( ايمٙمت٣من سمُم٘مالن زمحؼ ايمرواهمد األؽم٣مؽمٝم٥م يمتِمقر احلرىم٥م اجلديد، 

 .2554يقٞمٝمق  13ومت٦م َمدارؽمتف دم جمٙمس ايمُمقرى االٞمتٗم٣مرم واظمِم٣مدوم٥م فمٙمٝمف زمت٣مريخ 

أؽم٣مؽمٝم٣م دم إفم٣مدة صٝم٣منم٥م وَمراصمٔم٥م جمٚمؾ األدزمٝم٣مت ايمتِمقري٥م  ويٚمثؾ اظمٝمث٣مق جمٜمقدا هم٘مري٣م

وايمسٝم٣مؽمٝم٥م ظمختٙمػ َم٘مقٞم٣مت ايمتجرزم٥م ايمقضمدوي٥م، ويٚم٘مٛمٛم٣م أن ٞمجقم اظمٔم٣ممل األؽم٣مؽمٝم٥م هلذه ايمقشمٝمٗم٥م 

َمـ طمالل رصد حتٙمٝمقم   يمتج٣مرب وضمدوي٥م َمتٔمددة، ايمتل سمُم٘مؾ مج٣مع االصمتٜم٣مد ايمٛمٓمري وايمتحٙمٝمقم

٥م، وؿمرق احلؾ ايمقاومع اظمجتٚمٔمل زم٣مظمٕمرب ايمذي سمٗمدَمف ايمقروم سمرىمٝمبل يمٙمخٙمٖمٝم٥م ايمتحٙمٝمٙمٝم٥م يمٔمٛم٣مس

 واظمٔم٣مجل٥م اظمْمٙمقزم٥م.

 :ٝم٥م٣ميمٔمٛم٣مس ايمت٣ميمزم يتسؿ دم ٞمٓمر اظمٝمث٣مق ايمذي ٞمٔمٝمُمف ايمقاومعهمٚمـ ٞم٣مضمٝم٥م ايمتُمخٝمص هم١من 

خمٙمٖم٣مت فمٌم اجلٚمقد  اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م، وؽمببف ـ  ضٔمػ االؽمتٛم٣مد إلم

ضمتالل األصمٛمبل فمعم هقي٥م اظمٕم٣مرزم٥م اظمٛمْمٙمٗم٥م َمـ َمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالم َمـ سمٟمشمغم اال واالٞمحْم٣مط زمسب٤م

 طمالل حم٣مرزم٥م َمِمدر اظمٗم٣موَم٥م

ـ اؽمتٚمرار اخلّمقع وايمتبٔمٝم٥م، واؽمتٚمرار االؽمتٔمامر دم ؽمٝم٣مق َم٣م زمٔمد االؽمتٔمامر.
2
 

 :ايمٗم٣مئٚم٥م وَمٛمٜم٣م همرص اإلصالحىمام يػمز 

 ـ ؽمٛم٥م اإلصالح وايمتجديد اإلؽمالَمل دم َمس٣مر األَم٥م

 ٚمع اظمٕمريب زم٣مإلؽمالم فمػم ايمت٣مريخـ سمُمب٧م اظمجت

 ـ يٗمٓم٥م األَم٥م وزمروز صحقة إؽمالَمٝم٥م زمسب٤م االؽمتٔمامر، وومٝم٣مدة ايمٔمٙمامء اظمج٣مهديـ اظمِمٙمحكم يمف
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ـ َمس٣ممه٥م ضمرىم٥م اظمٗم٣موَم٥م ايمتل وم٣مده٣م ايمٔمٙمامء اظمٕم٣مرزم٥م، دم جتديد ايمتديـ وحتٗمٝمؼ ايمُمٜمقد احلّم٣مري 

 َمالضمٗم٥م يمرواؽم٤م االؽمتٔمامر

يمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ومٝم٣مدة سمٝم٣مر ايمِمحقة، زم٣مفمتب٣مره٣م االَمتداد  .ـ ايمدور ايمت٣مرخيل ايمْمٙمٝمٔمل

  ضد االؽمتٔمامر. ايمِمحٝمح جلٝمؾ اظمٗم٣موَم٥م واجلٜم٣مد

١من اظمٗمِمد األؽم٣مد ايمذي يٚم٘مـ اؽمتخراصمف َمـ اظمٝمث٣مق، هم ٥موفمعم َمستقى اظمٔم٣مجل٥م اظمْمٙمقزم

 "إوم٣مَم٥م ايمديـ"همرصٜم٣م احلٝمقي٥م هق  واؽمتثامر "األزَم٥م احلّم٣مري٥م"وايمرؽم٣ميم٥م اظمحددة ظمٔم٣مجل٥م هذه 

زمٚمٛمٜم٨م يٗمقم فمعم َمرسم٘مزيـ  اظمٗمِمد يتحٗمؼوهذا "ايمتديـ هق األصؾ"ايمذي حيٝمؾ فمعم افمتب٣مر أن 

 أؽم٣مؽمٝمكم:

ـ ايمتقضمٝمد: ايمذي يبدأ زمتقضمٝمد اخل٣ميمؼ، ويتقصمف إلم سمقضمٝمد اخلٙمؼ ألصمؾ جت٣موز ضم٣ميم٥م اؽمتمماء 

 أصٝمب٦م زمف األَم٥م. ايمٖمروم٥م واألٞم٣مٞمٝم٥م واالٞمٗمس٣مَمٝم٥م وايمتممذم وايمتٖم٘مؽ ايمذي

اإلصالح ايمذي يثب٦م م، ـ اإلصالح: ايمذي هق َمت٣مزمٔم٥م يمرؽم٣ميم٥م األٞمبٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمِمالة وايمسال

 يسٔمك إلم إوم٣مَم٥م َم٣م هق َمٖمٗمقد َمٛمٜم٣م.فمٛم٣مس اخلغم وايمِمالح ايمٗم٣مئٚم٥م ويٗمقهي٣م ويٛمٚمٝمٜم٣م، و

 إٞمف اإلصالح ايمذي يٙمخِمف ايمٔمٙمامء دم 

 . "٣ميمح وسم٘مثغمه٣م، ودرء اظمٖم٣مؽمد وسمٗمٙمٝمٙمٜم٣مصمٙم٤م اظمِم"ىمقن رؽم٣ميم٥م األٞمبٝم٣مء مجٝمٔم٣م سمتٚمثؾ دم 

 ؿمبٝمٔم٥م احلرىم٥م:

  :سمتحدد ؿمبٝمٔم٥م احلرىم٥م سمبٔم٣م يمذيمؽ زمٔمدة َمقاصٖم٣مت وطمِم٣مئص َمٛمٜم٣م

 ـ أهن٣م ضمرىم٥م َمستٗمٙم٥م فمـ أي صمٜم٥م داطمٙمٝم٥م أو طم٣مرصمٝم٥م.

ـ أهن٣م ضمرىم٥م َمٖمتقضم٥م دم وصمف ىمؾ َمسٙمؿ َمـ أزمٛم٣مء هذا ايمقؿمـ يريد أن يتٖمٗمف دم ديٛمف وئمٚمؾ زمف 

 ويدفمق إيمٝمف.

٣م ضمرىم٥م َمٖمتقضم٥م َمتٖمتح٥م، سمٛمدَم٨م َمع جمتٚمٔمٜم٣م وسمتٖم٣مفمؾ َمٔمف وسمٔمتػم ٞمٖمسٜم٣م َمٛمف وإيمٝمف، سمستٖمٝمد ـ أهن

 َمٛمف وسمٖمٝمده وسمٟمطمذ َمٛمف وسمٔمْمٝمف، همٜمل يمٝمس٦م ضمرىم٥م ؿم٣مئٖمٝم٥م َمٕمٙمٗم٥م، وال ضمرىم٥م ٞمخبقي٥م طم٣مص٥م.
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إن هذه ايمٖمٙمسٖم٥م ايمتل سم٠مؿمر َمٛمٜم٨م احلرىم٥م اإلصالضمل اظمٛمٖمتح، سمٛمْمٙمؼ أيّم٣م َمـ َمب٣مدئ 

 .فمـ سمٙمؽ ايم٘مٙمٝم٣مت واألؽمس ايمتل سمرسم٘مز فمٙمٝمٜم٣م احلرىم٥م يمتحٗمٝمؼ أهداهمٜم٣موَمٛمْمٙمٗم٣مت ايمتل سمٔمػم 

 ىمام يقم: واظمٛمْمٙمٗم٣متاظمب٣مدئ  سمٙمؽ وومد ضمدد اظمٝمث٣مق

احلرىم٥م فمـ احلرىم٣مت دم صدارة ىمؾ اظمب٣مدئ واألهداف سمٟمىمٝمدا فمعم متٝمز  اظمبدأو يٟميت هذا  

زمحٝم٧م يِمبح االيمتزام دم إؿم٣مر احلرىم٥م وايمٔمٚمؾ  ،٣مَمع ايمدٞمٝمقي٥مٔمؾ َمـ أهداهمٜم٣م اظمْمايمقضٔمٝم٥م ايمتل جت

إذ أن اإلؽمالم يٟمَمر اظمسٙمؿ  َمـ جم٣مالت حتٗمٝمؼ ايمٔمبقدي٥م هلل همٝمٜم٣م َمـ َمٗمتّمٝم٣مت االيمتزام ايمديٛمل وجم٣مال

ء وصمٜمف وايمتقصمف إيمٝمف واإلطمالص يمف َمدار ضمرىم٥م اظمسٙمؿ وؽم٘مٛم٣مسمف، دم وازمتٕم٣مأن جئمؾ َمرض٣مة اهلل 

 .ألووم٣متومقيمف دم ىمؾ األضمٝم٣من وا

وي٠مىمد ايمْمبٝمٔم٥م ايمسٙمٖمٝم٥م ايمسٛمٝم٥م يمٙمحرىم٥م واٞمتامءه٣م يمٙمٛمٜم٨م ايمٔم٣مم وهذا اظمٛمْمٙمؼ ايمث٣مين يتِمؾ زم٣مألول  

 .واجلامفم٥م يم٤م دم األَم٥م أي َمٛمٜم٨م أهؾ ايمسٛم٥م٣مايمٕم

ايمتل ورىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م احلرىم٥م هذه ايمِمٝمٕم٥م فمعم صٝمٕم٥م َمتداويم٥م يمدى زمٔمض احل يمٗمد همّمٙم٦م 

 َمتقومػاظمُم٣مىمؾ همحؾ . ديـ اهلل هق اهلدى وَمٔمٛمك ذيمؽ أٞمف إذا ىم٣من ."اإلؽمالم هق احلؾ" :سمٗمقل

 زمٝمد اظمسٙمٚمكماظمُم٣مىمؾ ىمام أن ضمؾ  ،ه٣م فمعم نمغمه٣م َمـ اظمرصمٔمٝم٣متوؽمٚمق ارسمّم٣مء فمٙمق َمرصمٔمٝمتففمعم 

 .ضمٝم٣مهتؿ ايمذيـ فمٙمٝمٜمؿ أن يٛمزيمقا أضم٘م٣مَمف وجيتٜمدوا يمتحٗمٝمؼ َمٗم٣مصده دم واومع أٞمٖمسٜمؿ

يمدفمقة زم٣مفمتب٣مره٣م إضمدى األؽمس واظمٛمْمٙمٗم٣مت ايمتل يٗمقم فمٙمٝمٜم٣م اصمتامع ي٠مىمد اظمٝمث٣مق فمعم أمهٝم٥م ا  

واضمتٙم٦م  أول ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمحرىم٥م هل وٞمٓمرا ألمهٝمتٜم٣م وَم٘م٣مٞمتٜم٣م ىم٣مٞم٦م .األفمّم٣مء دم احلرىم٥م
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 "ايمرؤي٥م ايمدفمقي٥م  "طم٣مص٥م هل وروم٥م  دم زمراجمٜم٣م ىمام طمِمِم٦م هل٣م وروم٥م َمتٚمٝمزةسمبٔم٣م يمذيمؽ َم٘م٣مٞم٥م 

 .وَمٛمٜمجٜم٣م ايمتل صم٣مءت سمٖمِمؾ دم َم٘م٣مٞمتٜم٣م وهمّمٙمٜم٣م 

 اإلؽمالمدم األصؾ زمٟمطمقة  ضمس٤م ـ اظمٝمث٣مق ـ أن أفمّم٣مء احلرىم٥م يرسمبْمقنوَمٔمٛمك هذا اظمبدأ  

٣مالرسمب٣مط ويمذيمؽ همزمٔمالوم٣مت ايمتٔم٣مون وايمٔمٚمؾ اظمُمؼمك داطمؾ ايمتٛمٓمٝمؿ،  قارسمبْماإليامن ومبؾ أن يوَمقدة 

َمثؾ اظمحب٥م واألطمقة  إيامٞمٝم٥مدم احلرىم٥م يمٝمس جمرد آسة سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م إداري٥م زمؾ هق َمبٛمل فمعم أواس 

  .وايمقالء زمام يستٙمزَمف َمـ ضمٗمقق وواصمب٣مت

قة دم اظمجتٚمع يمٗمٝم٣مم زم٣ميمدفميّمٚمـ ٞمج٣مفم٥م َمبدئل  هق طمٝم٣مرفمٛمد احلرىم٥م  اظمٛمٓمؿ جلامفملايمٔمٚمؾ ا  

َمـ أَمر ايمدفمقة  إلوم٣مَم٥مالزمد إذ . صالضمٝم٥ماإل تحٗمٝمؼ األهداف٣مَمٙمكم داطمٙمٜم٣م يموسمقضمٝمد صمٜمقد ايمٔم

والزمد َمـ  وَمٜم٣مم، ويمكموَمس٠مطمْمط  وٞمٓمؿ وؽمٝم٣مؽم٣مت وومقاٞمكم، والزمد َمـ َم٠مؽمس٣مت وجل٣من 

ي٘مقن  اصمتامفم٣مت ويمٗم٣مءات وَمُم٣مورات وومرارات،  والزمد َمـ حم٣مؽمب٥م وَمراصمٔم٥م وسمٗمقيؿ، وهذا ال

 زمٕمغم فمٚمؾ مج٣مفمل َمٛمٓمؿ.  

ي٥م دم جم٣مل اظمجتٚمٔم٣مت ايمٔمٌم رنمؿ ايمتْمقرات اهل٣مئٙم٥م ايمتل فمرهمتٜم٣م ـ يبٗمك اظمٛمٓمؿ امفملاجل ايمٔمٚمؾو

أضمد فمقاَمؾ ومقة احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م اظمٔم٣مسة وهم٣مفمٙمٝم٥م زمراجمٜم٣م وسمٟمشمغمه٣م دم   أؽم٣ميمٝم٤م ايمتقاصؾ ـ 

سمْمقر دم أؽم٣ميمٝم٤م سمٛمٓمٝمٚمٜم٣م وإدارهت٣م ىمام ؽمٝمتّمح فمٛمد  احلرىم٥م زمٛم٣مء فمعم ذيمؽ وَمـ شمؿ َم٣م همتئ٦م ،حمٝمْمٜم٣م

 .رض ايم٘مس٤م ايمتٛمٓمٝمٚمل يمٙمحرىم٥مفم

وهل ضمري٥م سمؼمسم٤م فمٛمٜم٣م  ،اإلٞمس٣منَم٣م همّمؾ اهلل زمف هل َمـ أزمرز ـ ضمس٤م اظمٝمث٣مق ـ احلري٥م  

دم َمٛمٜم٨م احلرىم٥م  ال يٚم٘مـهم وإذا ىم٣من األَمر ىمذيمؽ .َمس٠مويمٝم٥م يتحٚمؾ همٝمٜم٣م فمقاوم٤م اطمتٝم٣مره وسمٌمهمف

إال فمـ ؿمريؼ اإلرادة احلرة واالومتٛم٣مع  دفمقة أو احلرىم٥ماإلؽمالم أو ايم إلمل ايمٛم٣مس قدطمأن ٞمتِمقر 
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فمعم ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥م اظم٠مديكم إلم االؽمتج٣مزم٥م ايمذاسمٝم٥م  اظم٠مؽمس وايمرض٣مايمٗم٣مئؿ فمعم احلج٥م وايمديمٝمؾ، 

 يمٙمدفمقة.

فمدة سمْمبٝمٗم٣مت دم اظمٛمٜم٨م  ٣مظمس٠مويمٝم٥موومد سمرسمب٦م فمـ ٞمٓمرة احلرىم٥م ظمٖمٜمقم احلري٥م دم فمالومتف زم

ؾم٘مؾ َمـ  أيوهل اظمٛم٣مه٨م ايمتل سمٗمقم فمعم اؽمتبٔم٣مد  ،ٚملايمدفمقي واظمٛمٜم٨م احلرىمل ودم اظمٛمٜم٨م ايمتٛمٓمٝم

ىمام  .أو ؽمٙم٤م ضمري٥م األفمّم٣مء وصمٔمٙمٜمؿ أسمب٣مفم٣م َمٗمٙمديـ ،أؾم٘م٣مل اإلىمراه أو اإليمزام زمام ال يٙمزم ذفم٣م

ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل اظمُمٝمخ٥م أو األزمقي٥م اظمقروشم٥م فمـ االٞمحراهم٣مت ايمتل ؿمرأت  أيسمرسم٤م فمٛمف رهمض 

زمؾ يمٗمد ىم٣من  .قري٥م داطمؾ احلرىم٥م وَم٠مؽمس٣مهت٣م وومقاٞمٝمٛمٜم٣مسمرؽمٝمخ ايمٖم٘مر واظمامرؽم٥م ايمُمو ،فمعم ايمتِمقف

ـ ضمس٤م هل و .أضمد اظمب٣مدئ ايمثالشم٥م ايمتل أؽمس٦م يمٙمقضمدة اظمب٣مرىم٥ماظمٙمزَم٥م َمبدأ ايمٗمرار زم٣ميمُمقرى 

طمٙمؼ  زمؾ االؽمتبداد زم٣ميمرأي واإلفمج٣مب زمف ىمام أهن٣م ىم٣مٞم٦م ذيمؽ اخلٙمؼ اإلؽمالَمل ايمذي يٗم٣ماظمٝمث٣مق ـ 

 .. ومم٣مرؽمتٜم٣م ؾم٣مَمٙم٥م يم٘مؾ جم٣مالت احلٝم٣مةٕم٣مة واجلب٣مزمرةاألٞمبٝم٣مء ىمام ىم٣من االؽمتبداد طمٙمؼ ايمْم

يٗمرر اظمٝمث٣مق صمديمٝم٥م زمكم ايمُمقرى وزمكم ايمْم٣مفم٥م  اظمس٠مويمٝم٥مودم إؿم٣مر اجلديمٝم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م زمكم احلري٥م و

ويم٥م اهلٝمئ٣مت اظمس٠م واظمٗمِمقد هبام فمٛمد احلرىم٥م االيمتزام زم٣ميمٗمرارات ايمتل سمتخذه٣م.واالٞمّمب٣مط

يٛمف ٥م هلل ورؽمقيمف وطمدَم٥م يمدؿم٣مفم ويمقه٣م٠ماجل٣مري٥م ايمتل يتخذه٣م َمس توايمٗمرارا واظم٠مؽمس٣مت اظمخقيم٥م

ـ سمٔمٛمل االيمتزام ايمقافمل وايمْم٣مفم٥م اظمبٌمة ويمٝمس٦م ايمْم٣مفم٥م  ٣ميمتل يٗمرره٣م اظمٝمث٣مقـ هم٣ميمْم٣مفم٥م .ودفمقسمف

ىمام أهن٣م ؿم٣مفم٥م  ،يِمدر أوال فمـ آيمٝم٥م ؾمقري٥م َم٠مؽمسٝم٥م دم هٝمئ٣مت احلرىم٥م فمعم افمتب٣مر أن ايمٗمرارايمٔمٚمٝم٣مء 

 .وفدم اظمٔمر

  َمقضقع جيري ايمتُم٣مور زمُمٟمٞمف، هم١من فمٙمٝمف أنرأيف دمحٚمؾ ايمٔمّمق اظمس٠مويمٝم٥م دم اإلدالء زم٘مام يتهم

  .جت٣مه ايمٗمرار ايمذي أهمرزه ايمتُم٣مور اجلامفمل يتحٚمؾ ٞمٖمس اظمس٠مويمٝم٥م 

همتٗمدم األَمؿ وومٝم٣مم  ىمقٞمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م وسم٣مرخيٝم٥م وذفمٝم٥م.ؽمٛم٥م ـ ضمس٤م َمٝمث٣مق احلرىم٥م ـ  ايمتدرج  

 ع يمسٛم٥م ايمتدرج، واٞمتِم٣مر ايمدفمقات طم٣مضع يمسٛم٥م ايمتدرج.احلّم٣مرات طم٣مض
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وايمتٛمْمٔم٣مت ايمتل أدت إلم  تٗمد َم٘مـ إفمامل هذا اظمٛمٜم٨م احلرىم٥م َمـ اصمتٛم٣مب ىمثغم َمـ اظمٛمزيمٗم٣ميمو

اؽمتدراج ىمثغم َمـ ايمتج٣مرب احلرىمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م واظمٔم٣مسة إلم آهم٣مق َمسدودة  وإلم صداَم٣مت ىم٣مٞم٦م 

َمقيم٥م زمؾ أدت إلم اإلصمٜم٣مز فمعم فمدة َمِم٣ميمح َم٘متسب٥م زم٣مت ىمٙمٖمتٜم٣م فم٣ميمٝم٥م دون أن جتٙم٤م اظمِم٣ميمح اظمٟم

 .ايمٔم٣مَمٙمقن دم احلٗمؾ اإلؽمالَمل يتحرسون فمعم همقاهت٣م زمٔمد ذيمؽ

 اٞمسداداتهذا اظمبدأ ي٠مصؾ ظمٛمٜم٨م احلرىم٥م ايمٗم٣مئؿ فمعم اظمُم٣مرىم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م وايمٖم٣مفمٙم٥م وجيٛم٤م احلرىم٥م 

 .خمتٙمػ َمستقي٣مسمف َمٛمٜم٨م ايمٔمزيم٥م وايمرهمض وايمٗمْمٝمٔم٥م َمع اظمجتٚمع فمعم

فمعم  دم مم٣مرؽم٣مهت٣م سمْمبٝمؼ هلذا اظمبدإورم احلرىم٥م وومٝم٣مداهت٣م سمٖمِمٝمؾ هلذه ايمٗمّمٝم٥م وودم ىمت٣مزم٣مت َمس٠م

ٓمٝمؿ اجلامفم٥م أو ايمتٛمٓمٝمؿ ٛمتَمـ ايم دة َمستقي٣مت وَمٛمٜم٣م هم٘مرة األفمامل اظمتخِمِم٥م ايمتل ىمرؽم٦م االٞمتٗم٣ملفم

 .إلم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم اظمٛمٖمتح اجل٣مَمع،

هذا اظمبدأ يٙمتٗمل َمع اظمٗمِمد األىمػم يمٙمحرىم٥م ايمذي هق اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ ىمام أهن٣م جتسٝمد 

يمٖم٘مر وَمٛمٜم٨م اظمخ٣ميمْم٥م واظمُم٣مرىم٥م وٞمبذ يمٔمٗمٙمٝم٥م ايمرهمض ايمتل سمٛمْمٙمؼ َمـ اضمت٘م٣مر ايمِمالح وايمقص٣مي٥م 

ػ وسمٟمىمٝمد فمعم أن اظممموع اإلصالضمل يمٙمحرىم٥م هق َممموع يمألَم٥م زمٚمختٙم ،فمعم ايمدفمقة واإلصالح

نمغمه٣م َمـ َم٘مقٞم٣مت ايمس٣مضم٥م اإلؽمالَمٝم٥م فمعم خمتٙمػ َمستقي٣مهت٣م ايمُمٔمبٝم٥م  َمعَم٘مقٞم٣مهت٣م وسمُمؼمك همٝمف 

 .  وايمرؽمٚمٝم٥م.

ايمتل حتدد و اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م اخلِم٣مئص وايمتقصمٜم٣متو اظمب٣مدئ واظمٛمْمٙمٗم٣مت ايمتل وضٔمتٜم٣م احلرىم٥م دم َمٝمث٣مومٜم٣مإن 

هل٣م سمرمجتٜم٣م فمعم َمستقى أهداف احلرىم٥م تجد ؽماإلصالضمٝم٥م حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، اهلقي٥م ايمٖم٘مري٥م و

أوال وأطمغما، وهق حتقل ٞمقفمل  "إوم٣مَم٥م ايمدـياإلؽمٜم٣مم دم " أال وهق فم٣مموَمٗم٣مصده٣م َمـ طمالل َمٗمِمد وهدف 
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ايمدويم٥م ايمتل ـمٙم٦م سمٔمتػم يمٔمٗمقد ؿمقيٙم٥م، إوم٣مَم٥م و، وفمٙمٝمٜم٣م دم ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمُمتٕمؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م هب٣م

 ."أويمقي٥م األويمقي٣مت "اإلؽمالَمٝم٥م ذات ايمٛمٓم٣مم اإلؽمالَمل

اخلْم٣مب احلرىمل  يمٗمد ضمٗمٗم٦م احلرىم٥م َمـ طمالل َم٣م يٚم٘مـ افمتب٣مره ومْمٝمٔم٥م هم٘مري٥م وَمٛمٜمجٝم٥م َمع 

ايمؼمىمٝمز واالهتامم فمعم إوم٣مَم٥م ايمديـ ايمذي هق اهلدف وهق " ضمكم صمٔمٙم٦م اإلؽمالَمل اظمممومل 

 ."كم وؽم٣مئؾ ىمثغمة إلوم٣مَم٥م ايمديـ وايمدٞمٝم٣م َمٔم٣مجمرد وؽمٝمٙم٥م َمـ زم يم٥مايمقاصم٤م، دم ضمكم سمٔمد ايمدو

هذه  ،"حاظمٛمٜم٨م ايمٔم٣مم حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصال"زمٔمٛمقان  مل سمٛممم زمٔمد وسمقضح وروم٥م داطمٙمٝم٥م

ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٛمٜم٨م اإلصالضمل وايمٖم٘مري يمٙمحرىم٥م، وزمكم االؾمتٕم٣مل فمعم ومّمٝمتٜم٣م اظمتٚمثٙم٥م دم إوم٣مَم٥م 

وصمدت  -تٜم٣م وسمتالءم َمع طمِمقصٝم٣مهت٣م اظمٕمرزمٝم٥مزمٝمئ َمع سمتٖم٣مفمؾ وهل– احلرىم٥م أن ىمام "ايمديـ زمٗمقهل٣م: 

أن ايمدويم٥م اظمٕمرزمٝم٥م َمستٚمرة َمٛمذ ىم٣مٞم٦م دم ايمتٚمسؽ زم١مؽمالَمٝمتٜم٣م. وومد سمٔمزز ذيمؽ  زم٣ميمتٛمِمٝمص فمٙمٝمف دم 

دؽمتقر ايمبالد. ىمام أن اظمٙمؽ َمٙمتزم دؽمتقري٣م زم٘مقٞمف ضم٣مَمٝم٣م يمٙمديـ. وهذا ئمٛمل أن إوم٣مَم٥م ايمديـ وطمدَم٥م 

ٜم٣م، أَمر ال نمب٣مر فمٙمٝمف َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اظمبدئٝم٥م وايمدؽمتقري٥م ايمديـ َمع هذه ايمدويم٥م وَمـ طمالهل٣م ودم ـمٙم

 ."وايمٖمٔمٙمٝم٥م، زمٕمض ايمٛمٓمر فمـ ايمِمٔمقزم٣مت وايمٔمقائؼ ايمٔمرضٝم٥م

سمثبٝم٦م  -ىمام سمٗمدم -وَمـ صمٜم٥م أطمرى يٗمتيض ايمٛمٜم٨م اإلصالضمل يمٙمحرىم٥م"وسمّمٝمػ وم٣مئٙم٥م: 

ٝم٥م فمٛم٣مس اخلغم وايمِمالح ايمٗم٣مئٚم٥م وسمٗمقيتٜم٣م وسمٛمٚمٝمتٜم٣م ودفمٚمٜم٣م. وَمٛمٜم٣م زمدون ؾمؽ ايمِمٖم٥م اإلؽمالَم

َمٛمكم، ايمتل سمٔمٛمل طمدَم٥م ايمديـ ومح٣ميتف، وَمٛمٜم٣م ٠ميمٙمدويم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، وَمٛمٜم٣م ىمذيمؽ صٖم٥م إَم٣مرة اظم

اظم٘متسب٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ايمٖمٔمٙمٝم٥م اظمتحٗمٗم٥م دم فمدد َمـ َم٠مؽمس٣مت ايمدويم٥م وَمِم٣محلٜم٣م احل٘مقَمٝم٥م، َمع 

."وم٣مزمٙمٝمتٜم٣م ظمزيد َمـ ايمتقؽمٝمع وايمتحسكم إذا سمقهمرت هل٣م ايمٔمقاَمؾ اظمس٣مفمدة فمعم ذيمؽ
1

 

، هدهم٣م صم٣مَمٔم٣م وَمقصمٜم٣م يم٘م٣مهم٥م أفمامهل٣م "إوم٣مَم٥م ايمديـ"يمٙمحرىم٥م  ٔم٣ممذيمؽ، ئمتػم اهلدف ايمفمعم  ءزمٛم٣م

صمٔمٙمٜم٣م سمٛمٓمر إلم ىم٣مهم٥م األفمامل واجلٜمقد ايمتل سمِم٤م دم هذا االجت٣مه فمعم أهن٣م َمٛمٜم٣م وإيمٝمٜم٣م. مم٣م وَمقاومٖمٜم٣م 

وأن َمـ يٗمقَمقن هب٣م يمٝمسقا َمٛم٣مهمسكم أو َمزامحكم، وال يُم٘مٙمقن هل٣م أي ضمرج أو َمّم٣ميٗم٥م، زمؾ هؿ 

                                                 
 ـ اظمٛمٜم٨م ايمٔم٣مم حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح. وروم٥م نمغم َمٛمُمقرة  1
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ىم٣مء يٗمتسٚمقن َمٔمٜم٣م وحيٚمٙمقن فمٛمٜم٣م صمزءا َمـ ايمقاصم٤م وَمـ أفمب٣مئف. هم٘مؾ فمٚمؾ خيدم اإلؽمالم ذ

واظمسٙمٚمكم همٜمق صمزء َمـ فمٚمٙمٛم٣م وٞمحـ ٞمس٣مٞمده وٞمرضم٤م زمف وٞمّمع أٞمٖمسٛم٣م دم طمدَمتف، ؽمقاء صدر َمـ 

 ."َم٠مؽمس٣مت ضم٘مقَمٝم٥م أو أضمزاب أو مجٔمٝم٣مت أو ؿمرق صقهمٝم٥م أو َمـ أهمراد أو فمٙمامء أو طمْمب٣مء...

أي سمقصمف إومِم٣مئل أو اضمت٘م٣مري يمٙمحدي٧م زم٣مؽمؿ ايمديـ أو سم٘مٖمغمي يمٙمٚمجتٚمع وهق َم٣م يستبٔمد 

أو ٞمٖمل ايمِمٖم٥م اإلؽمالَمٝم٥م   "َمسح ايمْم٣مويم٥م"ال يٗمقم فمعم  "اإلوم٣مَم٥م  "وايمدويم٥م  ضمٝم٧م إن َمِمْمٙمح 

ئمٛمل  "اإلؽمٜم٣مم"ىمام أن َمِمْمٙمح  ،تحسكم وايمتْمقيريمٙمٚمجتٚمع أو ايمدويم٥م  زمؾ يٖمٝمد َمٔمٛمك اإلسمٗم٣من وايم

 .ىمل سمٗمقم همٝمٜم٣م ىمؾ اجلٜم٣مت اظمٔمٛمٝم٥م زمدوره٣م وسمّمْمٙمع همٝمف زمٚمس٠مويمٝم٣مهت٣مأن إوم٣مَم٥م ايمديـ فمٚمؾ سمُم٣مر

 زمؾ إن األهداف األطمرى َم٣م ،زمٗمٝم٥م أهداف احلرىم٥م "إوم٣مَم٥م ايمديـ"وهدف َمٗمِمد وسمٛمبثؼ فمـ 

وهل: طمالل األهداف اإلشمٛمل فممم ايمت٣ميمٝم٥م هل إال سمْمبٝمؼ جم٣مرم هلذا اهلدف ايم٘مبغم ىمام يتّمح َمـ 

 ،َم٥م ايمديـ فمعم َمستقى األرسة إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى اظمجتٚمعإوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى ايمٖمرد إوم٣م

دفمؿ ايمتقصمف ايمقضمدوي دم األَم٥م  ،إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى األَم٥م ،إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى ايمدويم٥م

اإلؽمٜم٣مم دم ٞممم اإلؽمالم ،َمٛم٣مسة ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔم٣مديم٥م ،اإلؽمٜم٣مم دم حتسكم أوض٣مع اظمسٙمٚمكم،اإلؽمالَمٝم٥م

 .ضمّم٣مرة راؾمدة ءٛم٣ماإلؽمٜم٣مم دم زم ،دم ايمٔم٣ممل

 من خالل المٌثاق مجاالت عمل الحركة

اٞمْمالوم٣م َمـ ؾمٚمقيمٝم٥م أهداف وَمٗم٣مصد احلرىم٥م ىمام ضمدده٣م اظمٝمث٣مق يتّمح أن جم٣مالت فمٚمؾ احلرىم٥م 

حيدد جم٣مالت  "اظمٝمث٣مق "ويمذيمؽ ٞمجد أن  ،واظمٗم٣مصداألهداف ؽمت٘مقن جم٣مالت واؽمٔم٥م َمتٔمددة سمٔمدد 

 :فمٚمؾ احلرىم٥م دم اظمج٣مالت ايمت٣ميمٝم٥م

  قة ايمٖمردي٥م ايمدفم ـ

 ة ايمٔم٣مَم٥م ايمدفمقـ 

 ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم وايمٖم٘مري ـ 

 ايمٔمٚمؾ ايمٔمٙمٚمل وايمتٔمٙمٝمٚمل  ـ

  ٥م وايمت٘مقيـٝمايمؼمزمـ 
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 االصمتامفمل واخلغمي ايمٔمٚمؾ ـ 

 ايمسٝم٣مد  ايمٔمٚمؾ ـ

 ايمٛمٗم٣ميب  ايمٔمٚمؾ ـ

 اإلفمالَمل ايمٔمٚمؾ ـ 

 االومتِم٣مدي ايمٔمٚمؾ ـ

ايمتِمقر وؾمٚمقيمٝم٥م جم٣مالت  نمغم أٞمف يٛمبٕمل ايمتٟمىمٝمد أن ؾمٚمقيمٝم٥م اظمٗم٣مصد واألهداف فمعم َمستقى

هم٣مألداة ايمرئٝمسٝم٥م   .فمٚمؾ احلرىم٥م ال ئمٛمل أن سمٛمٓمٝمؿ احلرىم٥م هق ايمذي ؽمٝمتقلم حتٗمٝمؼ األهداف اظمذىمقرة

فمـ ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م وٞمت٘مٙمؿ هٛم٣م زم٣مخلِمقص  يمتحٗمٝمؼ ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م َمثال هق سمٛمٓمٝمؿ احلرىم٥م

 ،جم٣مل ايمدفمقة ايمٖمردي٥م :جم٣مالهت٣م دم وهل ايمقـم٣مئػ ايمتل حيدد اظمٝمث٣مق ،ايمدفمقة ايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ أي

 ،وصم٣مٞم٤م ىمذيمؽ َمـ ايمٔمٚمؾ ايمٔمٙمٚمل ايمتٔمٙمٝمٚمل،وصمزء َمـ ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم وايمٖم٘مري ،وايمدفمقة ايمٔم٣مَم٥م

  .واظمج٣مل ايمؼمزمقي وايمت٘مقيٛمل

وومد سم٘مقن ،أفمّم٣مء احلرىم٥م وسمٗمع طم٣مرج ايمتٛمٓمٝمؿيمٔمٚمؾ جم٣مالت  همٜملأَم٣م اظمج٣مالت األطمرى 

ىمام ومد سم٘مقن ايمٔمالوم٥م َمٔمٜم٣م فمالوم٥م سمٔم٣مون أو ذاىم٥م  ،ٜم٣م ايمٝمقَملَمستٗمٙم٥م مت٣مَم٣م فمـ فمٚمٙمٜم٣م وجم٣مل اهتامَم

 .أو سمٛمسٝمؼ زمحس٤م احل٣ميم٥م

وهذا ايمتٚمٝمٝمز زمكم َم٣م يدطمؾ دم جم٣مل فمٚمؾ سمٛمٓمٝمؿ احلرىم٥م وَم٣م يٗمع طم٣مرج اهتامَمٜم٣م ايمتٛمٓمٝمٚمل اظمب٣مذ 

هق ايمذي وم٣مد إلم إزمداع َم٣م ؽمٚمل دم فمٚمؾ احلرىم٥م زمٔمٚمؾ ايمتخِمِم٣مت زم٣مفمتب٣مره أىمػم ىمس٤م دم جم٣مل 

ِمقر هق أهؿ َم٣م يٚمٝمز أٞمف إذا ىم٣مٞم٦م ايمُمٚمقيمٝم٥م فمعم َمستقى ايمتـ وهق ئمٛمل  .ايمتٛمٓمٝمٚمل يمٙمحرىم٥م ايمٖم٘مر

هم١من احلرىم٥م متٝمؾ فمعم َمستقى اإلٞمج٣مز إلم ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمقـم٣مئػ  ـ فمٛمد احلرىم٥مٞمٓمري٥م ايمٔمٚمؾ 

وختِمص دم  ،ؾمٚمقيمٝم٥م دم ايمٖمٜمؿ وايمتِمقرهمٜمل  .وزمكم جم٣مالت ايمٔمٚمؾ األطمرى، األؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمتٛمٓمٝمؿ

 ظمٔم٣مجل٥م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م َمتٚمٝمزة وهبذه ايمْمريٗم٥م اؽمتْم٣مفم٦م احلرىم٥م أن سمّمع زمقادر ٞمٓمري٥م .واإلٞمج٣مزايمتٛمزيؾ 

ٚمقفم٥م َمـ اظمج٣مالت َمثؾ ايمٔمٚمؾ االصمتامفمل جوايمدفمقي وايمسٝم٣مد زمٚم ،ايمدفمقي زم٣محلزيبإؾم٘م٣ميمٝم٥م 

 ...يمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدمواخلغمي وا
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 مستوى التيعيه واهليكلة واإلدارة كسب احلزكة على

ايمتل يمتٛمٓمٝمؿ اجلديد، اومٝم٣مدة  ذفم٦م، 2552ٛم٥م ضمدة زمكم ايمتٛمٓمٝمٚمكم دم نمُم٦م ؽمايمق ٛمٖمٝمذ ومرارزمٔمد سم

فمٚمٙمٝم٥م ايمقضمدة فمعم َمستقى سمٛمٖمٝمذ سمُم٘مٙم٦م َمـ زمكم ومٝم٣مدات ايمتٛمٓمٝمٚمكم ايمس٣مزمٗمكم)ضم٣مسمؿ وايمرازمْم٥م(، دم 

ؽمٛمتكم  إلماضمت٣مصم٦م وهل ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتل زم٣مومل أصمٜمزة احلرىم٥م وَم٠مؽمس٣مهت٣م، هٝم٘مٙم٥م ووـمٝمٖم٥م وسمرزمٝم٥م، 

 .ٚمٝم٥م وسمقصمٝمٜم٣مت سمرزمقي٥مواىمبتٜم٣م زمػماَم٨م اٞمتٗم٣ميمٝم٥م وَمٗمررات سمٛمٓمٝمو ،"االٞمتٗم٣ميمٝم٥ماظمرضمٙم٥م "ـ ؽمٚمٝم٦م زمو

وومد ىمُمٖم٦م سمٙمؽ اظمرضمٙم٥م وايمتحقل ايمذي فمرهمتف احلرىم٥م، فمـ ضم٣مصم٥م أىمٝمدة إلم ايمتجديد دم  

 ٞمٗمٙم٥م، سمستجٝم٤م يممموط اظمرضمٙم٥م اجلديدة وٞمت٣مئ٨م ايمتحقل، وايمذي دؾمـ ٥مايمتٛمٓمٝمٚمٝمايمبٛمٝم٣مت وايمٖمٙمسٖم٥م 

 .ضمل اإلؽمالَملصمديدة يمٙمٚممموع اإلصال

ضمٝم٧م َمٝمزت احلرىم٥م  ،يمٙمحرىم٥مإفم٣مدة ايمٛمٓمر دم ايمٖمٙمسٖم٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م  األَمر يمٗمد سمرسم٤م فمـ ذيمؽ

سمُم٘مؾ هقي٥م احلرىم٥م  ايمتل ؽم٣مؽمٝم٥ماأل قـم٣مئػيّمْمٙمع زم٣ميمزمكم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٔم٣مم ايمذي  ،َمرةوذيمؽ ألول 

ٚمؾ ايمتخِمِم٣مت ايمتل متثؾ جم٣مالت ايمٔم وزمكم، ل ايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـوه وروضمٜم٣م ورؽم٣ميمتٜم٣م

   .اظمٛمِمقص فمٙمٝمٜم٣م دم اظمٝمث٣مق

دم فمٚمٙمٝم٥م  إدَم٣مصمٜمام دم إؿم٣مر سمٛمٓمٝمؿ واضمدوأول َمٓم٣مهر هذا ايم٘مس٤م سمقضمٝمد هٝم٘مٙمكم سمٛمٓمٝمٚمكم و

دَم٨م سمٛمٓمٝمٚمل وسمرزمقي ووـمٝمٖمل مل سمتؿ زمسٜمقيم٥م ٞمٓمرا يمتب٣ميـ اهلٝم٘مٙمتكم، وهذا َم٣م يٖمرس ايمٙمجقء إلم 

ع ايمقضمدة فمعم ايمس٘م٥م َمـ طمالل ، هم١مٞمف ومد سمؿ وض"اظمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م" ـسمسٚمٝم٥م َمرضمٙم٥م االٞمدَم٣مج زم

ايمتٛمٓمٝمٚمل وايمؼمزمقي وايمقـمٝمٖمل وايمتل اَمتدت َمـ يمٗم٣مء اَم٨م اٞمتٗم٣ميمٝم٥م يمتسٜمٝمؾ فمٚمٙمٝم٥م ايمدَم٨م فمدة زمر

 (.2554ٞمقٞمػم  4/ 3/ 2( إلم اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمٔم٣مدي األول )2552ايمقضمدة )نمُم٦م 

 ةيم٘مـ فمٚمٙمٝم٥م ايمدَم٨م ىم٣مٞم٦م سمقاىمبٜم٣م دم ٞمٖمس ايمقوم٦م فمٚمٙمٝم٣مت ازمت٘م٣مر أؾم٘م٣مل سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م صمديد

 مت٦مزمحٝم٧م  ،ويمٙم٘مس٤م ايمٖم٘مري وايمتِمقري ايمذي ضمدث يمٙمحرىم٥م َمالئٚم٥م يمٙمتحقالت ايمٖم٘مري٥م 

همحقاه٣م االٞمتٗم٣مل َمـ ايمتٛمٓمٝمؿ ٞمٓمري٥م  ،سمٛمزيٙمٜم٣م سمؿ ايمٔمٚمؾ فمعم ايمقوم٦م صٝم٣منم٥م ٞمٓمري٥م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م ودم ٞمٖمس

ايمتٚمٝمٝمز زمكم سمٛمٓمٝمؿ فم٣مم و ،اظمٛمٖمتح فمعم اظمجتٚمعإلم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم اظمتٚمرىمز فمعم ايمذات اجل٣مَمع 
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 وزم٣ميمت٣مرم ،وفمٚمؾ ايمتخِمِم٣متْمٙمع زم٣ميمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م أي وـم٣مئػ ايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ يّم

٣ميم٘مس٤م ايمتٛمٓمٝمٚمل دم فمٚمٙمٝم٥م ايمقضمدة مل يٗمتٌم فمعم صم٣مٞمبٜم٣م اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمل زمؾ سمٔمداه إلم هم

 .دم ايمتجرزم٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م يمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٔم٣مسة صمديدةاإلؽمٜم٣مم دم زمٙمقرة ٞمٓمري٥م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م 

 دمج التنظٌمًال

 :فمعم هذا اظمستقى يٚم٘مـ أن ٞمحدد أهؿ اظم٘متسب٣مت همٝمام يقم

جم٣ميمس  ومبؾ أن سمٛمٔمٗمد َم٘مت٤م سمٛمٖمٝمذي َمُمؼمك قضمٝمد هل إٞمُم٣مءىم٣مٞم٦م أول طمْمقة دم فمٚمٙمٝم٥م ايمت

ؿ دم ومرار ايمقضمدة، وؽمٝمٛمٔمٗمد اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي اظمُمؼمك يمٙمحس "ايمرازمْم٥م"و "ضم٣مسمؿ"ؾمقرى ىمؾ َمـ 

ايمٔمٚمؾ ايمذي ضؿ اظم٘متبكم ايمتٛمٖمٝمذيكم يمٙمٜمٝمئتكم ايمس٣مزمٗمتكم زمرئ٣مؽم٥م األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ، وومد ؾم٘مؾ هذا 

 هم٣مصٙم٥م دم فمٚمٙمٝم٥م ايمقضمدة ذيمؽ ألن ٞمت٣مئجف ؽمت٘مقن ضم٣مؽمٚم٥م.حلٓم٥م  اظمُمؼمك

سمٟمؽمٝمس جمٙمس ؾمقرى  فم٣من َم٣م يٗمررإذ رسومراراسمف دايم٥م فمعم آهم٣مق ايمقضمدة اظمستٗمبٙمٝم٥م، وىم٣مٞم٦م 

َمـ أفمّم٣مء َمٛم٣مصٖم٥م أيّم٣م  وَم٘مت٤م سمٛمٖمٝمذي اٞمتٗم٣مرم يتُم٘مؾ َمٛم٣مصٖم٥م زمكم احلرىمتكم اٞمتٗم٣مرم َم٘مقن

 .اظم٘متبكم ايمس٣مزمٗمكم

، ضمٝم٧م سمؿ 2552صالح وايمتجديد ؽمٛم٥م وومد ايمتٟمم جمٙمس ايمُمقرى اظمذىمقر دم َمٗمر ضمرىم٥م اإل

ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد "٣مج، وسمؿ اطمتٝم٣مر اؽمؿ فمعم ومرار ايمقضمدة وإومرار َممموع ايمتقضمٝمد واالٞمدَم ايمتٟمىمٝمد

  .يمٙمتٛمٓمٝمؿ اظمقضمد، ومت٦م اظمِم٣مدوم٥م ىمذيمؽ فمعم زمٝم٣من إفمالن ايمقضمدة "واإلصالح

َمـ األفمعم  وطمالل هذه اظمرضمٙم٥م اٞم٘مب٦م احلرىم٥م فمعم سمٛمزيؾ فمٚمٙمٝم٥م ايمدَم٨م ايمؼمزمقي وايمتٛمٓمٝمٚمل  

اظمٛمٔمٗمد ؽمٛم٥م  لاألو ٙمجٚمع ايمٔم٣مم ايمٔم٣مدييم هٝم٘مٙم٥م ايمتٛمٓمٝمؿ اجلديد وايمتحّمغموَمـ شمؿ  إلم األؽمٖمؾ

  .وايمذي اٞمتخ٤م ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين رئٝمس٣م يمٙمحرىم٥م 2554

ويٚم٘مـ أن سمرصد أهؿ اإلٞمج٣مزات ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م طمالل هذه اظمرضمٙم٥م ؽمقاء فمعم َمستقى اظمٛمٜم٨م أو 

 :فمعم َمستقى ايمٛمتٝمج٥م همٝمام يقم
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ل ايمسٛم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م ؾم٘مؾ ايمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمل أهؿ َمٛمجز وضمدوي فمعم ايمِمٔمٝمد ايمداطمقم طمال

زَمٛمٝم٥م اظمٗمدرة واظمٗمررة يمف، وومد ، ضمٝم٧م سمؿ فمعم مجٝمع اظمستقي٣مت، ووهمؼ اجلدويم٥م ايم(2552)األولم

ىمب٦م فمٚمٙمٝم٥م ايمدَم٨م زمؼمؽم٣مٞم٥م َمـ ايمٗمقاٞمكم ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م وايمتقصمٝمٜم٣مت وايمٙمقائح اظمٖمرسة وايمدافمٚم٥م او

َمٗمررا سمٛمٓمٝمٚمٝم٣م َم٘مٚمال  يمٙمٚمس٣مر ايمٔم٣مم يمٙمقضمدة واالٞمدَم٣مج، ضمٝم٧م أصدر اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم٣مرم

يمٙمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم االٞمتٗم٣مرم يتْمرق ظمسْمرة اخت٣مذ ايمٗمرار، ويمٙمٜمٝمآت اظمُمؼمىم٥م والٞمتخ٣مب اظمسئقل 

وايمٔمّمقي٥م ونمغمه٣م َمـ اإلصمراءات ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م، ىمام سمؿ وضع َمسْمرة اٞمتٗم٣ميمٝم٥م يمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمكم دم 

فمعم َمستقى اظمٛم٣مؿمؼ  َمرضمٙم٥م أولم فمعم َمستقى اجلٜم٣مت أذف فمٙمٝمٜم٣م أفمّم٣مء اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي، شمؿ

أذهم٦م فمٙمٝمٜم٣م َم٘م٣مسم٤م اجلٜم٣مت، ووضٔم٦م َمسْمرة ايمدَم٨م اظم٣مرم يمتقضمٝمد ايمٌمف اظم٣مرم داطمؾ اهلٝمآت 

 اظمقضمدة سماله وم٣مٞمقن َم٣مرم اٞمتٗم٣مرم يمتقضمٝمد ايمقـمٝمٖم٥م اظم٣ميمٝم٥م داطمؾ احلرىم٥م. 

صٔمب٥م اظمٛم٣مل فمعم ايمتٛمٓمٝمٚمكم اظمٛمدجمكم، زمؾ إن ]ؾمدة اإليامن  "ضمرق ايمسٖمـ"ومل سم٘مـ همٙمسٖم٥م  

ىمام ي٠مىمد  "ايمِمػم ضمتك ايمٗمػم"َمر، ورهمع َمبدأ ظممموع ايمقضمدوي وزمرضورة إٞمج٣مزه َمٜمام ىمٙمػ األزم٣م

ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين
1

، هق ايمذي ضمٗمؼ ايمْمٚمٟمٞمٝمٛم٥م دم ومٙمقب اظمتقضمديـ وؽم٣مفمدهؿ دم ايمتٕمٙم٤م فمعم 

جترزم٥م "ايمِمٔم٣مب وصمٔمؾ جترزم٥م اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم٣مرم ٞمٚمقذصمٝم٥م، أو زمتٔمبغم ايمدىمتقر ايمريسقين 

"رائدة اؽمتحٗم٦م أن سم٘مقن وم٣مؿمرة يمٙمقضمدة
2

، َمـ طمالل دوره٣م دم سمثبٝم٦م ؽمٛم٥م االٞمتٗم٣مل َمـ ه٣مصمس 

 ايمدهم٣مع فمام صم٣مء زمف ىمؾ ؿمرف، إلم ه٣مصمس َمراصمٔمتف وجت٣موزه إلم َم٣م هق أرؾمد وأهمّمؾ.

واهلٝم٘مٙمٝم٥م  ٥مايمتٛمٓمٝمٚمٝميم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح جمٜمقدات َمٗمدرة دم إرؽم٣مء اخلٝم٣مرات وومد زمد 

٣مؽمؼ سم٣مم وَم٘مٚمؾ ألهداف احلرىم٥م وَمب٣مدئٜم٣م، زم٣مفمتب٣مر ايمتٛمٓمٝمؿ وؽمٝمٙم٥م دم طمدَم٥م واظم٠مؽمس٣مسمٝم٥م، دم سمٛم

 اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي ٞمٓمؿ 2553دم أواطمر يقيمٝمقز وايمديـ وسمقضمٝمد صمٜمقد ايمٔم٣مَمٙمكم يمتحٗمٝمؼ َمٗم٣مصده. 

فمعم  اجلديدة، َمٛمْمٙمٗم٣م ظمراصمٔم٥م هٝم٘مٙم٥م احلرىم٥م ٦م َم٣مدسمفضمقل اظمسٟميم٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م، ؾم٘مٙم ٝم٣مدراؽم ٣ميقَم
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داطمٙمٝم٥م، وايمث٣مٞمٝم٥م  األولمزمكم ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م وايمقـم٣مئػ ايمدافمٚم٥م، وـمٝمٖمل، َمٝمزت  أؽم٣مس

 طم٣مرصمٝم٥م.  

 البنٌة الهٌكلٌة: سعً نحو االنفتاح وتركٌز لمبدأ الشورى  

ايم٘مٙمٝم٥م دون دطمقل  اظمب٣مدئفمعم  ،٥مايمتٛمٓمٝمٚمٝمدم َمقاده وسمٔمبغماسمف  ،االٞمتٗم٣مرمايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم  اومتٌم

 إصدارهمع ومٝم٣مدة احلرىم٥م إلم افمتامد وهق َم٣م د ٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م ذاهت٣م،دم ايمتٖم٣مصٝمؾ، زم٣ميمٛمٓمر إلم ؿمبٝمٔم٥م اظمرضمٙم

اظمٗمررات ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م يمترسيع وشمغمة ايمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمل واهلٝم٘مقم، وومد سمؿ ايمتٚمٜمٝمد يمٙمٚمرضمٙم٥م ايمٔم٣مدي٥م 

زمتحّمغم وم٣مٞمقن داطمقم صمديد حي٣مول اؽمتٝمٔم٣مب همٙمسٖم٥م ايمتخِمص وسم٘مريس ايمبٛمٝم٣مت ايمُمقري٥م 

 ايمرضوري٥م.

2554 

، 2554ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم ايمذي ص٣مدق فمٙمٝمف جمٙمس ايمُمقرى االٞمتٗم٣مرم دم يقيمٝمقز  ؽمٔمك 

سمثبٝم٦م ايمتِمقرات اظمٛمبثٗم٥م فمـ اظمٝمث٣مق وفمـ َمبدأ ايمتخِمص دم ايمقفم٣مء ايمتٛمٓمٝمٚمل واهلٝم٘مقم َمـ طمالل 

٥م، ضمٝم٧م يذىمر اؽمتٝمٔم٣مب ايمتج٣مرب ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م اظمتٛمقفم٥م ايمتل ؾمٜمدهت٣م احلرىم٥م دم طمْمقاهت٣م ايمقضمدوي

ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ايمتل ورشم٦م دم طمْمقاهت٣م ايمقضمدوي٥م فمدة  "ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم دم ديب٣مصمتف أن 

سمٛمٓمٝمامت وهمِم٣مئؾ ؽم٣مزمٗم٥م، ومد ورشم٦م َمٔمٜم٣م وَمـ طمالهل٣م جت٣مرب سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م نمٛمٝم٥م وَمتٛمقفم٥م)...(، وهذا َم٣م 

حيٚمٙمف هذا ايمٗم٣مٞمقن  جئمؾ رصٝمد احلرىم٥م نمٛمٝم٣م وٞم٣مَمٝم٣م وَمتْمقرا زم٣مؽمتٚمرار، وجئمؾ شمٗمتٛم٣م ىمبغمة همٝمام

، وومد متٝمز زمتقضمٝمد ايمتٛمٓمٝمؿ وسمقضمٝمد ايمٔمّمقي٥م "ايمداطمقم َمـ فمٛم٣مس ايمٛمّم٨م وايمرؾمد واالؽمتٝمٔم٣مب

 ."َمبدأ ايمتخِمص"وافمتامد 

 

هم١مٞمف ومد متٝمز دم أنمٙم٤م  ،ايمتبٙمقر اهلٝم٘مقم يمسٝم٣مؽم٥م ايمتخِمص دم ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم زم٣مؽمتثٛم٣مء 

زم٣ميمسٔمل ٞمحق سمدومٝمؼ وسمقضٝمح ؿمرق وىمٝمٖمٝم٣مت مم٣مرؽم٥م ايمُمقرى دم خمتٙمػ أفمامل وومرارات َمقاده 

ايمتل ورشمتٜم٣م احلرىم٥م  َمـ جت٣مرب احلرىمتكم  ايمديٚمقومراؿمٝم٥م ثٗم٣مهم٥م ايمهذا ايمٗم٣مٞمقن  رؽمخ زمحٝم٧م احلرىم٥م،

سم٘مريس َمبدأ األنمٙمبٝم٥م وايمٔمٚمؾ اظم٠مؽمس٣ميت دم ضمسؿ االطمتٝم٣مرات ايم٘مػمى يمٙمحرىم٥م، همٗمد سمؿ  .ايمس٣مزمٗمتكم
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ىمام سمؿ افمتامد .صمقع دم ايمٗمرارات وايمتقصمٜم٣مت ايم٘مػمى يم٘مؾ َمـ اجلٚمع وجمٙمس ؾمقرى احلرىم٥مأي ايمر

فمعم  حتديد والي٥م ايمرئٝمس دم أرزمع ؽمٛمقات فمعم أن ال يتج٣موز واليتكم َمـ َم٣م ىم٣من َمٔمٚمقال زمف ؽم٣مزمٗم٣م

األىمثر وهق َم٣م يٖمتح اظمج٣مل واؽمٔم٣م يمٙمتداول فمعم اظمسئقيمٝم٣مت داطمؾ احلرىم٥م فمعم مجٝمع اظمستقي٣مت 

إن ٞمٓم٣مم ايمقاليتكم  "األؽمت٣مذ حمٚمد احلٚمداوي  أو زمتٔمبغم ع فمعم همتح اظمج٣مل يمٗمٝم٣مدات ؾم٣مزم٥مويُمج

ٜمؿ دم إفمداد ايمٗمٝم٣مدات وإنمٛم٣مء ات َمتٛمقفم٥م فمعم اظمس٠مويمٝم٥م، مم٣م يسّمٚمـ سمٔم٣موم٤م ىمٖم٣مءيُمجع ايمتجدد وي

ٔمٚمقل هب٣م دم زمٔمض اظم "هم٘مرة ايمبٝمٔم٥م يمٙمٚمرؾمد َمدى احلٝم٣مة"وهق َم٣م خي٣ميمػ . "اهلٝمآت اظمسغمة

ىمام اطمت٣مر هذا ايمٗم٣مٞمقن صٝمٕم٥م ايمتٛمٓمٝمؿ ايمقاؽمع ايمٗم٣مئؿ فمعم درصم٥م واضمدة َمـ ايمٔمّمقي٥م،  .٣متاجلامفم

 .قي٥م، زمام دم ذيمؽ ضمٗمٜمؿ دم ايمُمقرىايمذي يرفمك ضمؼ مجٝمع أفمّم٣مئف دم ضمٗمقق ايمٔمّم

َمـ ومبؾ افمتامد َمٛمٜم٨م ايمؼمؾمٝمح أيّم٣م و يتّمح َمـ طمالل سمٖمحص ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم يمٙمحرىم٥م 

نمغم ضمتك سمٓمؾ احلرىم٥م َمٔم٣مهم٣مة َمـ ذوي ايمْمٚمقضم٣مت  -يمؼمؾمح ا أن يرؾمح ايمٔمّمق ٞمٖمسف ال -ايمٗم٣مفمدة

، ضمٝم٧م يسقد زمكم أفمّم٣مء احلرىم٥م اظمُم٣مرىمكم دم فمٚمٙمٝم٣مت االطمتٝم٣مر ايمُمقري ٞمٖمس فم٣مم اظممموفم٥م

َمـ واحلريص فمٙمٝمٜم٣م اظمس٠مويمٝم٥م ؿم٣ميم٤م  َمٛمع ايمذي يدفمق إلم  دي٧م ايمٛمبقي ايممميػ يرسم٘مز فمعم احل

 .سمقيمٝمٜم٣م

، زمام هق ؽمٙمقك سمٛمٓمٝمٚمل وأطمالومل يٗمقم داول دم اظمرؾمحكمٛمٜم٨م ايمتافمتٚمد هذا ايمٗم٣مٞمقن أيّم٣م َم ىمام

أفمّم٣مء اجلٚمع دم األرصمح َمـ زمكم اظمرؾمحكم يمتحٚمؾ اظمس٠مويمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م ايم٘مٖم٣مءة  اظمٖم٣مضٙم٥م زمكمفمعم 

وزمحّمقر اظمرؾمح همٝمام زمٔمد ايمتٔمديؾ  واظم٠مهالت ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمٔمٚمٙمٝم٥م زمٔمد أن يٕم٣مدر هذا اظمرؾمح اجلٚمع

ايمتداول َمـ أَم٣مٞم٣مت اظمجٙمس ايمتل "، فمعم أؽم٣مس أن ٥1001م ايمذي أدطمؾ فمعم ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم ؽمٛم

 ."عظ وال سمذاجي٤م أن حتٖم

أفمعم هٝمئ٥م دم اهلرم ايمتٛمٓمٝمٚمل صالضمٝم٣مت واؽمٔم٥م،  يمٙمجٚمع  ايمٔم٣مم زم٣مفمتب٣مره ىمام يتٝمح هذا ايمٗم٣مٞمقن

َمراصمٔم٥م سمِمقرات  "( 1)ايمٖمٗمرة  4ذيمؽ أن َمـ صالضمٝم٣مت وَمٜم٣مم اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمقؿمٛمل ضمس٤م اظم٣مدة 

خيتص دون نمغمه َمـ هٝمآت احلرىم٥م، زمتٔمديؾ "وأٞمف ضمس٤م ايمٖمٗمرة اظمقايمٝم٥م  "راهت٣ماحلرىم٥م واطمتٝم٣م

َمٝمث٣مق احلرىم٥م، وَمراصمٔم٥م ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم دم اظمج٣مالت ايمتل هتؿ: اهلٝمآت اظمرىمزي٥م، َمسْمرة 
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وَمٔمٛمك ذيمؽ أن ايمتقصمٜم٣مت ايم٘مػمى دم  ."االٞمتخ٣مب، َمسْمرة اخت٣مذ ايمٗمرار، سمقضمٝمد احلرىم٥م ودجمٜم٣م

سمبٗمك دم يد وم٣مفمدة احلرىم٥م أي دم يد اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمٖم٘مري٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م اظمج٣مالت ايمتِمقري٥م و

  .ايمذي يٛمقب َمٛمدوزمقه اظمٛمتخبقن فمـ أفمّم٣مء احلرىم٥م دم اظمٛم٣مؿمؼ

241001 

دم إؿم٣مر فمٚمٙمٝم٥م ايمتْمقير اظمستٚمر يمٙمٜمٝم٘مٙم٥م زمام يستجٝم٤م يمتحقالت احلرىم٥م، سمؿ سمٛمٓمٝمؿ يقم  

، سمؿ همٝمف سمٗمقيؿ أورم يمٙمٚمرسم٘مزات األؽم٣مؽمٝم٥م 1000َم٣مي  14، زمت٣مريخ "سمٗمقيؿ اهلٝم٘مٙم٥م"اد ضمقل در

يمٙمٜمٝم٘مٙم٥م اظمٔمتٚمدة، وايمتل سمٗمقم فمعم سمقضمٝمد ايمتٛمٓمٝمؿ وسمقضمٝمد ايمٔمّمقي٥م وافمتامد ايمتخِمِم٣مت، وذيمؽ 

وومد ؾم٘مؾ هذا ايمٝمقم  ومِمد جت٣موز ايمِمٔمقزم٣مت وايمثٕمرات ايمتل حتقل دون افمتامده٣م دم ايمقاومع ايمٔمٚمقم،

دراد طمْمقة َمتٗمدَم٥م دم َمس٣مر سمْمقير اهلٝم٘مٙم٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، وايمدهمع دم ايم

 .اجت٣مه إوم٣مَم٥م ىمؾ َم٠مؽمس٣مت احلرىم٥م وهٝمآهت٣م وهمؼ ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم

ىم٣من اجلٚمع ايمٔم٣مم االؽمتثٛم٣مئل ايمذي طمِمص صمدول أفماميمف يمٛمٗمْم٥م واضمدة سمتٚمثؾ دم سمٔمديؾ وومد 

ٝم٘مٙم٥م صمديدة أىمثر اؽمتٝمٔم٣مزم٣م وَمالئٚم٥م يمٙمتْمقرات ايمتل فمرهمتٜم٣م ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم، َمٛم٣مؽمب٥م أيّم٣م يمقضع ه

احلرىم٥م وسمٔمرهمٜم٣م فمعم َمستقى افمتامد ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتخِمِم٣مت وفمعم َمستقى ايمؼمىمٝمز وـم٣مئٖمٜم٣م األؽم٣مؽمٝم٥م، 

 .أي ايمؼمزمٝم٥م وايمدفمقة وايمت٘مقيـ

 همٝمام يقم: ،ويٚم٘مـ سمٙمخٝمص ايمٔمٛم٣مس اظمٚمٝمزة يمٙمتٔمديؾ ايمذي طمّمع يمف ايمٗم٣مٞمقن ايمداطمقم 

حق ايمتخٖمٝمػ َمـ اظمرىمزي٥م وايمتٚمرىمز دم سمسٝمغم أفمامل احلرىم٥م: وهق َم٣م يس٣مهؿ دم ـ االجت٣مه ٞم  

، زمدال َمـ اؽمتٛمزاهمٜم٣م دم اجلزئٝم٣مت اإلداري٥م، ذيمؽ أن سمٖمريغ ايمٗمٝم٣مدي٥م م٣مٜمٚمسمٖمريغ ايمٗمٝم٣مدة اظمرىمزي٥م يمٙم

ايمٗمٝم٣مدة َمـ هؿ ايمقـم٣مئػ ايمِمٕمغمة ايمراسمب٥م، جئمٙمٜم٣م سمٛمخرط دم زمٛم٣مء َمٛمْمؼ َمتْمقر دم ايمتدزمغم وايمتخْمٝمط 

ٝمٚمٝم٥م، فمٛمٌم متٝمز أؽم٣مد يتٚمثؾ ظمسبؼ، زمام يّمٝمػ يمٔمٛمٌم سم٘م٣مَمؾ جت٣مرب احلرىم٥م وشمٗم٣مهم٥م ومٝم٣مدهت٣م ايمتٛمٓما

ر ايمٗمٝم٣مدة يمٙمٛمٓمر اإلمج٣مرم دم َممموع احلرىم٥م وَمٛمٓمقَمتٜم٣م ايمُم٣مَمٙم٥م، ودم َمراصمٔم٥م ىمسبٜم٣م يحتردم 

زمحٝم٧م سمتحدد  ،ومعوجترزمتٜم٣م، ويمٙمتٗمدير ايم٘مقم ظمسغم احلرىم٥م وَمِمغمه٣م، دم إؿم٣مر ـمروف ايمقا

 ايمتخْمٝمط االؽمؼماسمٝمجل.ايمتقصمٝمف و وايمتخِمِم٣مت، وسمتجف ايمٗمٝم٣مدة إلم ٠مويمٝم٣متاظمس
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 يمٙمحرىم٥م: وذيمؽ زم٣مفمتامد فمدد َمـ ايمتدازمغم واإلصمراءات َمـ َمثؾ: رىـ سمٔمزيز ايمتقصمف ايمُمق  

اٞمتداب اظمٛمدوزمكم يمٙمجٚمع ايمٔم٣مم ايمقؿمٛمل فمعم َمستقى اظمٛم٣مؿمؼ زمٔمدَم٣م ىم٣من دم ايمس٣مزمؼ يتؿ فمعم  *  

زمتقؽمٝمع االؽمتُم٣مرة ضمقل أويمقي٣مت احلرىم٥م يمتٔمؿ أىمػم فمدد مم٘مـ َمـ َمستقى اجلٜم٣مت، وهذا يسٚمح 

 األفمّم٣مء، وايمرنمب٥م دم إضمداث سمقازن فمعم َمستقى ايمتٚمثٝمٙمٝم٥م، وإفمْم٣مء ايمٖمرص٥م يمٙمٖمٔم٣ميمٝم٣مت اظمحٙمٝم٥م.

سمٖمٔمٝمؾ أداء جمٙمس ايمُمقرى زم١مضمداث َمٛمسٗمٝم٥م فم٣مَم٥م سمتٙمٗمك االومؼماضم٣مت واظمالضمٓم٣مت، ىمام  * 

تٗم٣مرير اظمٔمدة َمـ ومبؾ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي، َمـ أصمؾ فمرضٜم٣م فمعم سمٗمقم زمٚمدارؽم٥م ايمقشم٣مئؼ واظمُم٣مريع وايم

جمٙمس ايمُمقرى، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم إَم٘م٣مٞمٝم٥م إضمداث جلـ دائٚم٥م ظمت٣مزمٔم٥م ايمتقصٝم٣مت ايمِم٣مدرة فمـ اظمجٙمس، 

 وايمتدومٝمؼ َمع اهلٝمآت ايمتٛمٖمٝمذي٥م.

 ويمقناظمس٠مسمٔمٚمٝمؿ همٙمسٖم٥م ايمقاليتكم دم اظمس٠مويمٝم٥م: إذ افمتٚمد ايمٗم٣مٞمقن اجلديد أال يتقلم  * 

ٜمقيقن واظمحٙمٝمقن دم احلرىم٥م اظمس٠مويمٝم٥م ألىمثر َمـ دورسمكم َمتت٣ميمٝمتكم، زمٔمد أن ىم٣من هذا اإلصمراء اجل

 طم٣مص٣م زمرئ٣مؽم٥م احلرىم٥م.

100210021020

إلم ضمدود اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمث٣ميم٧م يمٙمحرىم٥م وايمتل  هب٣م تل ىم٣من َمٔمٚمقالشمٕمرات اهلٝم٘مٙم٥م ايم اٞمْمالوم٣م  َمـ  

ايمتل افمتػمت ٔمٚمؾ ايمَم٥م اهلٝم٘مٙم٥م َمع  جم٣مالت ءَمالوؽمٔمٝم٣م إلم  فمدة حمْم٣مت سمٗمٝمٝمٚمٝم٥م لَمـ طمال ـمٜمرت

ايمٔمٙمٚمل وايمٖم٘مري  واإلٞمت٣مج ايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـو ايمدفمقةأي  يمٙمحرىم٥م جم٣مالت فمٚمؾ اؽمؼماسمٝمجٝم٥م 

همٗمد زمرزت فمدة سمقصمٜم٣مت دم جم٣مل هٝم٘مٙم٥م احلرىم٥م  ،اظمقارد اظم٣ميمٝم٥موسمٔمزيز االٞمٖمت٣مح وايمتقاصؾ و وايمٖمٛمل

احلرىم٥م ووهمؼ  إفم٣مدة ايمتٗمسٝمؿ ايمتٛمٓمٝمٚمل زمام يالئؿ اٞمتُم٣مر وجتٚمٝمع َمقارد احلرىم٥م ٛمٜم٣م احل٣مصم٥م إلم وَم

 .َمٔم٣ميغم َمقضقفمٝم٥م

َمـ طمالل  سمٔمزيز دور جمٙمس ايمُمقرى  "يمالمترىمزا"يمـ وه٘مذا ؽمتتٟمىمد احل٣مصم٥م إلم َمزيد سمٔمزيز 

ايمالَمرىمزي٥م  ٔمزيزايمتٛمسٝمؼ َمع ايمتخِمِم٣مت،...( وسم وسمقزيع اظمس٠مويمٝم٣مت واظمٜم٣مم )ايمتٖمٗمد، ايمتح٘مٝمؿ،

َمـ طمالل افمتامد اجلٜمقي٥م وسمٖمقيض فمدد َمـ ايمِمالضمٝم٣مت وسمٖمٔمٝمؾ وضمدات ايمٔمٚمؾ األؽم٣مؽمٝم٥م أي 

اظمٛمْمٗم٥م ىمقضمدات يمٙمٔمٚمؾ وىمٗمٝم٣مدة حمٙمٝم٥م وسمٗمقي٥م ايمتقاصؾ َمٔمٜم٣م َمرىمزي٣م وصمٜمقي٣م، وإيمٕم٣مء زمٔمض 
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٣ميم٥م وضمدة اظمستقي٣مت ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م ايمقؽمٝمْم٥م واإلزمٗم٣مء األرسة ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م هل ايمقضمدة األؽم٣مؽمٝم٥م إال دم ضم

ايمٖمٔم٣ميمٝم٥م ويمٝمس  ايمتٟمىمٝمد فمعمىمام سمٟمىمدت احل٣مصم٥م إلم  اظمديٛم٥م ضمٝم٧م يٖمؼمض ىمثرة فمدد األرس ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م،

يمٙمجٜم٣مت فمعم  ايمتدرجيلىمام زمرزت إَم٘م٣مٞمٝم٥م ايمتٖمقيض  .جمرد االٞمتامء أؽم٣مؽم٣م صمديدا ظمٖمٜمقم ايمٔمّمقي٥م

ع خمْمط همٔم٣مل ووض َمستقى وضع يمقائح داطمٙمٝم٥م سمرافمل طمِمقصٝم٣مت اجلٜم٣مت ووضع ٞمٓم٣مم سمقاصقم

يمٙمت٘مقيـ واحلزم دم سمٛمٖمٝمذه َمـ أصمؾ إفمداد ىمٖم٣مءات ومٝم٣مدي٥م وإزمراز رَمقز حمٙمٝم٥م، وسمٗمقي٥م دور 

 ايمتدري٤م وايمت٘مقيـ.َمـ طمالل  اظمس٠مويمكم دم ايمتقصمٝمف ايمدفمقي وايمؼمزمقي
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 التخطيطو اإلدارة يف دلالاحلزكة كسب 

ايمس٣مزمٗمكم، وهق َمـ َمثؾ ؽم٣مئر أفمامل احلرىم٥م، زمدأ ايمٔمٚمؾ زمتٗمٛمٝم٥م ايمتخْمٝمط دم إؿم٣مر ايمتٛمٓمٝمٚمكم  

اظمج٣مالت ايمتل راىمٚم٦م همٝمٜم٣م احلرىم٥م أيّم٣م طمػمة وجترزم٥م َمٜمٚمتكم، ىمام أٞمف طمّمع دم ؿمبٝمٔمتف يمٛمٖمس 

 إلم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم.  ٣مَمعاجل ايمتحقالت ايمتل فمرهمتٜم٣م احلرىم٥م َمـ ايمتٛمٓمٝمؿ

دم فمٚمٙمٝم٥م ايمتخْمٝمط اجل٣مٞم٤م ايمٛمٓمري ايمٌمف زمقاومع احلرىم٥م وأهداهمٜم٣م وَمُم٣مىمٙمٜم٣م،  وومد اَمتزج

وومد جلٟمت احلرىم٥م إلم جت٣مرب  ػمة دم ايمتخْمٝمط وايمػمجم٥م سمْمقرت َمع َمرور ايمسٛمقات.أىمسبٜم٣م طم

 :خمتٙمٖم٥م فمعم َمستقى ايمتخْمٝمط َمٛمٜم٣م

 التخطٌط باألهداف والمشاكل تقنٌة  

ئمتػم ايمتخْمٝمط َمـ زمكم ايمتٗمٛمٝم٣مت ايمٛم٣مصمٔم٥م دم سمدزمغم ايمٔمٚمؾ وسمقضمٝمد اجلٜمقد، وسمػمز احل٣مصم٥م       

ىم٥م أو ايمتٛمٓمٝمؿ، أو ىمػم ضمجٚمٜم٣م، ىمام أن هذا اظمج٣مل يُم٘مؾ زمح٘مؿ إيمٝمف أىمثر ىمٙمام اسمسٔم٦م دائرة احلر

زم٣محلداشم٥م  األطمذنمٝم٣مب أي سمراىمؿ فمٙمٚمل يمدى احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم هذا اظمج٣مل، َمدطمال ٞمحق 

 ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م.

ٙمٚمُم٣مريع يمأي ايمتخْمٝمط  "مت٣مم"زمْمريٗم٥م  أو َم٣م مت٦م سمرمجتف ZOPPوسمٔمتػم ايمتٗمٛمٝم٥م األظم٣مٞمٝم٥م 

َمُم٣مىمؾ)  --أهداف--َمُم٣مريع--)ختْمٝمط، ٝمػ اظمُم٣مىمؾهداف َمـ طمالل حتٙمٝمؾ وسمِمٛم٣مألزم

 ((، وهل أول ؿمريٗم٥م أو سمٗمٛمٝم٥م سمؿ افمتامده٣م دم سمدزمغم أفمامل احلرىم٥م.ت=م=أ=م

 حمٚمد زم١مذاف ىمؾ َمـ األؽمت٣مذ َمب٘مرة ومبؾ ايمقضمدة  دم َمرضمٙم٥م وومد سمؿ ايمٙمجقء إلم هذه ايمتٗمٛمٝم٥م

 احلرىم٥م وسمٛمقعض َم٘مقٞم٣مت زمٔمسمقؽمع همٝمٜم٣م فمٚمؾ وذيمؽ دم َمرضمٙم٥م  ،احلٚمداوي واألؽمت٣مذ رؾمٝمد زمٙمٖمٗمٝمف

دم سمٗمدم أو دم  لهؾ ه ،لفمامتٔمذر سمٗمٝمٝمؿ األَمـ اظمصبح َمٔمف أ، و"ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد"

؟ ىمؾ هذه ايمتل جي٤م إٞمج٣مزه٣م األهداف وَم٣م هل، اظمرصمقة َمٛمٜم٣م أم ال ٗمؼ االٞمج٣مزاتهؾ حتسمراصمع، 

سمٓمؾ  ىم٣مٞم٦م ده٣م، نمغم أهن٣مزمكم ومٝم٣مدة احلرىم٥م وومقافم ؽمئٙم٥م ىم٣مٞم٦م سمث٣مر دم يمٗم٣مءات واصمتامفم٣مت ايمتٗمٝمٝمؿألا

 ىم٣مٞم٦م سمتحقلزمحٝم٧م  ٞمج٣مز، إليم دومٝمٗم٥م َم٠مذات ىمام أٞمف دم نمٝم٣مب َمـ دون إصم٣مزم٣مت واهمٝم٥م ودومٝمٗم٥م،
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 ،وسمٗمرئمٜم٣مإن مل سمتحقل إلم اصمتامفم٣مت جلٙمد ايمذات  جم٣ميمس سمدور ضمقل ذاهت٣م، االصمتامفم٣مت إلم جمرد

ىمام أهن٣م ومد ، سمّمخٝمٚمٜم٣م ومد سم٘مقن نمغم ضمٗمٝمٗمٝم٥م أو يتؿ إؾم٘م٣مالتاٞمْمب٣مفم٣مت ذاسمٝم٥م سمٛم٣مومش َمـ طمالل 

 .فمـ سمٛمٖمٝمذ األفمامل اظمسئقيم٥مايمالذع يمٙمٜمٝمئ٣مت  يمٙمٛمٗمدسمتحقل إلم َمٛم٣مؽمب٥م 

 األؽمب٣مب ٜم٣م همٝمام خيصايمتٚمٝمٝمز زمٝمٛمايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م و حتٙمٝمؾ اظمُم٣مىمؾَمـ  "مت٣مم"سمٗمٛمٝم٥م  و مت٘مـ

سمِمٛمٝمػ سمٙمؽ اظمُم٣مىمؾ فمعم ؾم٘مؾ جمٚمقفم٣مت، زمحس٤م جم٣مل اؾمتٕم٣مل ، ووايمتجٙمٝم٣مت أو األفمراض

ىمام  .٥م (ٞمتٝمج---ؽمب٤م :فمالوم٥م...ايمخ، )وهمؼ .َم٣ميمٝم٥م وسمٛمٓمٝمٚمٝم٥مأطمرى سمرزمقي٥م و ؾ احلرىم٥م زمكم َمُم٣مىم

احلرىم٥م هق جت٣موز ايمتخْمٝمط دم أهداف َمـ ؽمٝمجٔمؾ  ،ايمتٗمٛمٝم٥م افمتامدا فمعم هذهحتديد اظمُم٣مىمؾ  أن

ايمػمجم٥م  سمٟميت زمٔمد حتديد األهدافو،َمُم٘مؾ يِمبح هدهم٣م يتْمٙم٤م جت٣موزه ئمٛمل أن ىمؾ مم٣م ،َمُم٣مىمٙمٜم٣م

حتٗمٝم٤م افمتامد ىمذا و ،زمرٞم٣مَم٨م ظمرضمٙم٥م زمٟمىمٚمٙمٜم٣م  افمتامد ايمتسٔمٝمٛمٝم٣متودم زمداي٥م  ،ألول َمرةسمؿ زمحٝم٧م 

َمع  ،فمـ ايمتٛمٖمٝمذ ويمكماظمس٠م يددحت وىمذا ،َمع َمٝمزاٞمٝم٥م َمدومٗم٥م يم٘مؾ َم٣م ؽمٝمتؿ إٞمج٣مزه زمدوم٥م،  حمدد،زَمٛمل 

، أي اظمٔم٣ميغم ايمرومٚمٝم٥م إن أَم٘مـ ذيمؽ ىمذيمؽ.. وَم٠مذات يمالٞمج٣مز حمدد يمإلٞمج٣مز، ووم٦مسمٔمٝمكم 

فمٚمقَم٣م َمـ صٔمقزم٣مسمف وضع َم٠مذات رومٚمٝم٥م  واإلؽمالَمل اإلٞمس٣مينأن ايمٔمٚمؾ  فمٙمام ،وؽمٝمٙم٥م ىمؾ إلٞمج٣مز

ؾم٘م٣مالت سمْمرح دم مجٝمع مم٣م ىم٣من يْمرح فمعم احلرىم٥م إطم٣مص٥م دم زمٔمض ايمقؽم٣مئؾ ايمٛمقفمٝم٥م  يمالٞمج٣مز

 .سمٗمٛمٝم٣مت ايمتخْمٝمط ويتٔمٙمؼ األَمر زمٚمٖم٣مهٝمؿ َمثؾ ومٝم٣مس األشمر وومٝم٣مس اجلقدة

َمٖمٝمد دم وأَمده٣م زمؼماث  ،يمٙمحرىم٥م اظمقضمدة ٝم٥مايمتٛمٓمٝمٚم ٥متجرزمايمأشمرى  رصٝمدا ؾم٘مؾ ىمؾ ذيمؽ يمذا

زمٛم٣مء جترزمتٜم٣م اجلديدة، ىمام أهن٣م أهم٣مدت ايمتٛمٓمٝمٚمكم ايمس٣مزمٗمكم دم سمرسيع ايمقضمدة زمٝمٛمٜمام، َمـ ضمٝم٧م أهن٣م 

أهم٣مدت دم رصد االجي٣مزمٝم٣مت وايمسٙمبٝم٣مت دم ىمال ايمتٛمٓمٝمٚمكم، ضمٝم٧م أصبح٦م اهلٝم٘مٙم٥م اجلديدة هل 

 ايمٔمٚمؾ فمعم جت٣موز ؽمٙمبٝم٣مت ايمتٛمٓمٝمٚمكم َمٔم٣م.

 التخطٌط باألولوٌات  ةتقنٌ 

زمٔمد إٞمج٣مز ايمقضمدة زمكم ايمتٛمٓمٝمٚمكم، افمتٚمدت ٞمٖمس ايمتٗمٛمٝم٥م ايمس٣مزمٗم٥م، َمع إدطم٣مل زمٔمض ايمتٔمديالت 

 فمٙمٝمٜم٣م وأمهٜم٣م ايمتٔمديالت ايمت٣ميمٝم٥م:
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ويمقي٣مت، يتؿ أيمٔمٚمؾ زمٛم٣مء فمعم ا زمدأفمقض االؾمتٕم٣مل زم٣مألهداف اظمستخٙمِم٥م َمـ حتٙمٝمؾ اظمُم٣مىمؾ  

وسمبٔم٧م هب٣م إلم اجلٚمقع ايمٔم٣مَم٥م اجلٜمقي٥م واظمحٙمٝم٥م  ،حلرىم٥مسمّمٔمٜم٣م ومٝم٣مدة ا َمسبٗم٥م وهمؼ أرضٝم٥م ٣محتديده

اومؼماح اظمٛمدوزمكم يمٙمجٚمع ايمٔم٣مم ايمقؿمٛمل فمعم ضقئٜم٣م، ىمام يتؿ ظمدارؽمتٜم٣م واومؼماح ايمتٔمديالت فمٙمٝمٜم٣م، 

 هم١مٞمف يٛمتخ٤م  ومٝم٣مدة سمٛمٖمٝمذي٥م يٙمزَمٜم٣م ،ؽمٛمقات ألرزمع وفمٛمد اٞمٔمٗم٣مد اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمذي خيت٣مر ومٝم٣مدة اظمرضمٙم٥م

إلم زمراَم٨م  وهمؼ َم٣م ىم٣من  ضمٝم٧م يتؿ حتقيٙمٜم٣م ايمتل سمٔمتػم أويمقي٣مت يمٙمٚمرضمٙم٥م، ت،ويمقي٣ماأل سمٙمؽ تٛمٖمٝمذزم

أويمقي٥م  أهداف يم٘مؾحتديد  أي "مت٣مم"صمديدة فمعم سمٗمٛمٝم٥م  ،نمغم أٞمف مت٦م إض٣مهم٥م ٞمقفمٝم٥م، فمٙمٝمف دم ايمس٣مزمؼ

وضع  إلم ، إض٣مهم٥م"مت٣مم"وهل إض٣مهم٥م مل سم٘مـ َمقصمقدة دم  ،زمٚم٠مذات رومٚمٝم٥م ،أهداهم٣م حمددة

 ، وىمذا ؾمٔم٣مر يم٘مؾ َمرضمٙم٥م.هدافألتٙمؽ اَم٠مذات يم

 أشمٛم٣مء االؾمتٕم٣مل هبذه األويمقي٣مت اسمّمح أن هٛم٣مك ضمٙمٗم٥م َمٖمٗمقدة زمكم اظمٝمث٣مق وحتديد إال أٞمف  

ويمقي٣مت ي٘مقن فمعم ومدر َمـ ايمٔمٖمقي٥م، وهذه احلٙمٗم٥م اظمٖمٗمقدة ويمقي٣مت اظمرضمٙم٥م، زمحٝم٧م أن وضع األأ

ط ٝمخْمتايم فمتامدأو حت٣مول احلرىم٥م جت٣موزه َمـ طمالل حتقهل٣م ٞمحق ا إيمٝمف ٦مَم٣م سمٛمبٜم هل زمٔمض

 االؽمؼماسمٝمجل.

 ً تٌجلتخطٌط االستراا

نمغم  ،اهتامم زم٣ميمتخْمٝمط االؽمؼماسمٝمجل دم ايمتجرزم٥م ايمس٣مزمٗم٥م يمٙمتٛمٓمٝمٚمكم اظمتقضمديـهٛم٣مك  ـ يمٗمد ىم٣من

أن هذا االهتامم مل يتحقل إلم سمرمج٥م همٔمٙمٝم٥م إال زمٔمد ايمقضمدة، ايمتل وضٔم٦م أؽمس يمٙمٖم٘مر االؽمؼماسمٝمجل 

حمْم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م َم٘مٛم٦م احلرىم٥م  1002دراد ايمذي ٞمٓمؿ ؽمٛم٥م داطمؾ احلرىم٥م، زمحٝم٧م ؽمٝمُم٘مؾ ايمٝمقم ايم

  َمـ ايمقومقف فمعم أمهٝم٥م ايمٔمٚمؾ وهمٗمٜم٣م زم٣ميمٛمٓمر إلم اظمٗم٣مصد واألهداف.

االؽمؼماسمٝمجل داطمؾ احلرىم٥م، ضمٝم٧م سمٔمٚمؾ  وومد فمرهم٦م اظمرضمٙم٥م األطمغمة ؿمٖمرة دايم٥م دم ايمتٖم٘مغم

احلرىم٥م  (، ضمددت همٝمف رؤي٥م1010وضع خمْمط اؽمؼماسمٝمجل يمٙمسٛمقات ايمٗم٣مدَم٥م) احلرىم٥م فمعم

ورؽم٣ميمتٜم٣م، وىمذا اظمج٣مالت االؽمؼماسمٝمجٝم٥م  يمٙمٚمخْمط، ايمتل ؽمتٖمرز َمٛمٜم٣م أويمقي٣مت زمحس٤م ىمؾ 

 َمرضمٙم٥م.
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داطمؾ احلرىم٥م زمٔمد افمتامد سمٗمٛمٝم٣مت  َمٜمٝمٟمةأن ايمتخْمٝمط االؽمؼماسمٝمجل وصمد ايمٓمروف  ايمٗمقلويٚم٘مـ 

َمستقي٣مت ايمتخْمٝمط ايمس٣مزمٗم٥م ايمذىمر وزمٔمد اٞمتُم٣مر وفمل وشمٗم٣مهم٥م إداري٥م وسمٛمٓمٝمٚمٝم٥م ال زمٟمس هب٣م فمعم ىم٣مهم٥م 

 ايمتٛمٓمٝمؿ.

 ."ًالفلسفة التنظٌمٌة للحركة من خالل فكرة  "التنظٌم الرسال 

ال يٚم٘مـ ايمٖمِمؾ زمكم ايمتٛمٓمٝمؿ وايمٖم٘مر ايمذي ي٠مؿمره، زمؾ يٚم٘مـ افمتب٣مر ىمؾ سمٛمٓمٝمؿ هق ٞمتٝمج٥م  

يمٙمٖم٘مر، َم٣م دام يم٘مؾ سمٛمٓمٝمؿ أهداف حمددة، ؽمقاء دم ايمتٕمٝمغم أو دم اإلصالح أو نمغمه،  والزَم٥م َمٛمٜمجٝم٥م

تٝم٣مرات ايمٖم٘مري٥م ظمجٚمقفم٥م َمٔمٝمٛم٥م هل ايمتل حتدد أيّم٣م ايمُم٘مؾ ايمتٛمٓمٝمٚمل ايمذي سم٠مؿمر َمـ ىمام أن االطم

  .طماليمف ٞمُم٣مؿمٜم٣م ايمٛمّم٣مرم َمـ أصمؾ جتسٝمد أهم٘م٣مره٣م دم ايمقاومع

 فمرهمتٜم٣م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مظمٕمربايمتل ٘مػمى ايم فمبد اهلل هب٣م أهؿ ايمتحقالت ذيٙمخص األؽمت٣مو

ايمذي  َمع٣م ايمتٕمٝمغم زم٣ميمٗمقة وايمٔمٛمػ، ٞمحق ايمتٛمٓمٝمؿ اجلـ ايمتٛمٓمٝمؿ االٞمٗماليب ايمذي يدفمق إلمَمايمتحقل  دم

راهمع يمقاء وايمايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم ايمدافمل إلم اإلصالح،  إلميرى ٞمٖمسف زمديال فمـ اظمجتٚمع وايمدويم٥م، 

 االٞمٖمت٣مح واظمُم٣مرىم٥م فمعم اظمجتٚمع وايمدويم٥م وَم٠مؽمس٣مهتام.

  المواصفات والتجلٌات :االنقالبًالتنظٌم  

تٛمٓمٝمؿ يمٙم ت ٞمٚمقذصم٣مايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل سمٟمؽمس٦م أواطمر ايمستٝمٛم٣م ٦مَمثٙمَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م  

 زمٟمن ايمٗمقة هل ايمسبٝمؾ همٗمد ىم٣من ي٠مَمـ أفمّم٣مؤه .ؽمقاء َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٖم٘مري٥م أو ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥مٞمٗماليب اال

فمدد َمـ اجلامفم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م آٞمذاك دم ؾمتك أٞمح٣مء ايمٔم٣ممل ايمٔمريب،  ٜم٣م دم ذيمؽ َمثؾيمٙمتٕمٝمغم، َمثٙماألٞمجع 

 .إلم سمٕمٝمغم أٞمٓمٚم٥م احل٘مؿ ايمٗم٣مئٚم٥م، زم٣مفمتب٣مره٣م اظمٛم٘مر األىمػم وايمتل ىم٣مٞم٦م سمتْمٙمع

ايمتل نمذت  ذهبٝم٥ماظم، ايمقشمٝمٗم٥م "َمٔم٣ممل دم ايمْمريؼ"وومد ؾم٘مٙم٦م ىمت٣مزم٣مت ؽمٝمد ومْم٤م، طم٣مص٥م ىمت٣مزمف 

 "ايمتٚمٝمز" ايمٖم٘مري٥م َمثؾ ٗمقالتاظمَمـ طمالل ايمتٔمبئ٥م وايمتٟمؿمغم،  فمعم وؽم٣مفمدت هذه ايمتقصمٜم٣مت،

همقيمدت ؽمٙمقىم٣مت نمغم  ،ايمٔمالوم٣مت االصمتامفمٝم٥م فمعم ؿمٜم٣مسمؿ إؽمٗم٣مايمتل  "االؽمتٔمالء"و "اظمٖم٣مصٙم٥م"و

وإضمداث ايمٗمْمٝمٔم٥م دم ايمٔمالوم٣مت  ،رؾمٝمدة ىم٣ميمؼمىمٝمز فمعم َمقاؿمـ االطمتالف زمدل َمقاؿمـ االسمٖم٣مق

 ديقيمقصملاإلايمسٛمد  ؾم٘مٙم٦م ٖم٘مري٥مايم وهذه اظمب٣مدئ ،اإلٞمس٣مٞمٝم٥م أو ايمتٌمف زمٛمٖمسٝم٥م ؾمٔم٤م اهلل اظمخت٣مر
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شمؿ زمب٣مومل  ،، ايمتل ـمٜمرت طمالل ايمستٝمٛم٣مت زمٚمٌميمٙمجامفم٣مت ايمتٕمٝمغمي٥م وايمٔمٛمٝمٖم٥م واظمتـ ايمؼمزمقي

 ايمبٙمدان ايمٔمرزمٝم٥م، ٞمتٝمج٥م ايمٗمٚمع وايمٔمٛمػ ايمذي ؾمٛمف ايمٛمٓم٣مم ايمٛم٣مسي ضد مج٣مفم٥م اإلطمقان اظمسٙمٚمكم،

هلذه  ٔمٛمػايمٗمٚمع وايموومد أدت فمٚمٙمٝم٥م  .اإلؽمالَمٝم٥موهمٝمام زمٔمد زم٣مومل األٞمٓمٚم٥م جت٣مه خمتٙمػ اجلامفم٣مت 

زم٣ميمٗمقة، زمٔمد  ظمجتٚمع وايمدويم٥ما ذي يدفمق إلم سمٕمٝمغمإلم ٞمُمقء وسمرفمرع ايمٖم٘مر اظمتُمدد ايم اجلامفم٣مت،

 :سم٘مٖمغمه وجتٜمٝمٙمف، ضمٝم٧م ٞمس٨م َمٗمقالسمف اٞمْمالوم٣م َمـ اظمستٛمدات واظمػمرات ايمت٣ميمٝم٥م

 اهلل أٞمزل٘مر األىمػم هق سمٔمْمٝمؾ احل٘مؿ زمام اظمٛمأن  

فمـ سمٔمْمٝمؾ احل٘مؿ زمام أٞمزل اهلل، وزم٣ميمت٣مرم هل اظمٛم٘مر األىمػم  اظمسئقيم٥مأٞمٓمٚم٥م احل٘مؿ هل أن  

 .زم٘مؾ وؽمٝمٙم٥م مم٘مٛم٥م سمٕمٝمغمهايمذي جي٤م 

 صم٣مهٙمٝم٥م. احل٣ميمٝم٥م جمتٚمٔم٣مت إفم٣مدة إٞمت٣مج ايمتجرزم٥م ايمٛمبقي٥م زم٣مفمتب٣مر اظمجتٚمٔم٣مت 

، همٗمد سمؿ وصٖمٜم٣م زمدوره٣م "ايم٘م٣مهمرة"وألن اظمجتٚمٔم٣مت ايمتل حت٘مؿ َمـ ومبؾ هذه األٞمٓمٚم٥م 

ٞمحق  -زمٔمد سم٘مٖمغم األٞمٓمٚم٥م وجتٜمٝمؾ اظمجتٚمٔم٣مت -زم٣مجل٣مهٙمٝم٥م، يمتٛمْمٙمؼ هذه اجلامفم٣مت زمٛم٣مء فمعم ذيمؽ

٣مدة  متثؾ وحم٣مويم٥م إضمٝم٣مء ايمتجرزم٥م ايمٛمبقي٥م زم٣مفمتب٣مره٣م اخلالص ايمقضمٝمد وايمبديؾ احل٣مؽمؿ فمـ هذه إفم

وجت٣مهؾ َمٔمْمٝم٣مت  زمتٙمؽ ايمتجرزم٥م اخل٣مص٥ماألٞمٓمٚم٥م وجمتٚمٔم٣مهت٣م، ضمٝم٧م سمؿ جت٣موز ايممموط ايمت٣مرخيٝم٥م 

 .ايمقاومع احل٣مرم يمٙمٚمسٙمٚمكم

هذا ٞمحق ايمسبٔمٝمٛم٣مت  ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم زمداي٥م ودم اظمٕمرب، ىم٣من هٛم٣مك ٞمزوع ىم٣مَمـ يمدى 

٥م وزمٛمٖمس اٞمٗماليب، رسيودفمقي فمعم أؽم٣مس َمٖمٜمقم ايم لسمٛمٓمٝمٚمسمِمقر ايمتقصمف، ضمٝم٧م فمٚمٙم٦م فمعم زمٛم٣مء 

 :    ؿمٝمٙم٥م ؽمٛمقات ايمسبٔمٝمٛم٣متجت٣مه ايمدويم٥م  وإن ىم٣من مل ئمػم فمـ ذيمؽ ايمتقصمف زمٟمفمامل َمٙمٚمقؽم٥م 

وإن ىم٣مٞم٦م دم أن سمبٛمل يمٛمٖمسٜم٣م سمٛمٓمٝمام رسي٣م ـ  ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥مضم٣مويم٦م  ايمتٛمٓمٝمؿ:فمعم َمستقى  

وزمحٝم٧م  ،فم٣مت َمٛمٗمْمٔم٥م فمـ األطمرىفمب٣مرة فمـ جمٚمقزمحٝم٧م ي٘مقن ايمتٛمٓمٝمؿ  ايمقاومع مل سمٖمٙمح دم ذيمؽ ـ

ايمٗمْم٣مفم٣مت األطمرى وَمقصقال َمب٣مذة زم٣ميمٗمٝم٣مدة، وي٘مقن فمـ  ومْم٣مع  َمستٗمال أو َمٕمٙمٗم٣م ىمؾي٘مقن 

ؿ أفمّم٣مء اخلالي٣م َم٣م أَم٘مـ نمغم َمٔمروهمكم يمدى اخلالي٣م األطمرى وأفمّم٣مء ىمؾ جمٚمقفم٥م  يمٝمس هلؿ فمٙم

 ال ئمرهمقن ؽمقى َمسئقهلؿ اظمب٣مذ. هم ،ٚمجٚمقفم٣مت أطمرىزم وال سمٔم٣مرف
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إجي٣مد ؿمبٗم٣مت يمٙمٗمٝم٣مدة زمٔمّمٜم٣م  ذاك أؽمٙمقبودم ووم٦م َمـ األووم٣مت افمتٚمدت ومٝم٣مدة احلرىم٥م آٞم

اخلط األول يٚمثؾ ايمٗمٝم٣مدة  :"ٞمٓمري٥م اخلْمقط"ـم٣مهر يمٙمتقري٥م وزمٔمّمٜم٣م رسي همٝمام ىم٣من ئمرف ب 

واخلط ايمث٣مين ايمذي يُمتٕمؾ دم ىم٣مَمؾ ايمرسي٥م  ،ايمٔم٣مَم٥مايمٓم٣مهري٥م ايمتل سمُمتٕمؾ دم األفمامل ايمدفمقي٥م 

وه٘مذا دوايمٝمؽ ضمٝم٧م زمدأ احلدي٧م فمـ طمط شم٣مين وشم٣ميم٧م  ،زمػمٞم٣مَم٨م آطمر ال فمٙمؿ يمٗمٝم٣مدة اخلط األول زمف

وؽمٝم٣مدة اٞمٔمدام  ،هم٘م٣من ذيمؽ َمـ زمكم األؽمب٣مب ايمتل هم٣مومٚم٦م أزَم٥م ايمثٗم٥م داطمؾ احلرىم٥م ،هن٣مي٥م ايمسبٔمٝمٛم٣مت

ّم٣مء احلرىم٥م وَمس٠مويمٝمٜم٣م يمٙمٚمْم٣ميمب٥م زم٣ميمتقضٝمح وايمقضقح ودهمٔم٦م زم٘مثغم َمـ أفم ،ايمقضقح وايمرؤي٥م

الت َمتالضمٗم٥م فمعم ايمُمبٝمب٥م ىم٣من آطمره٣م االٞمٖمِم٣مل ايمذي أدى إلم سمٟمؽمٝمس ٣مايمًمء ايمذي أدى إلم اٞمٖمِم

 ."اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م"

، سمبٙمقر َمٖمٜمقم طم٣مص "إؿم٣مرا يمٙمتٛمٖمٝمذ"زمٛم٣مء فمعم َمٖمٜمقم ايمتٛمٓمٝمؿ زم٣مفمتب٣مره  ايمدفمقة:فمعم َمستقى 

ايمتٛمٓمٝمامت، همٜمل يمٝمس٦م واصمب٣م فمعم ىمؾ َمسٙمؿ فمٙمؿ َمـ ديـ اهلل سمٔم٣ملم ومٙمٝمال أو  يمٙمدفمقة، فمٛمد َمثؾ هذه

همٗمط،  االؽمتٔمداد يمٙمتٛمٖمٝمذىمثغما، وَمٖمتقضم٥م فمعم خمتٙمػ ذائح اظمجتٚمع، زمؾ هل ايمؼمىمٝمز فمعم َمـ هلؿ 

، ألن يٛمخرؿمقا دم اظممموع االٞمٗماليب ايمرسي يمٙمحرىم٥م، زمدينأي ايمؼمىمٝمز فمعم َمـ هلؿ اؽمتٔمداد ٞمٖمز 

٦م يمٙمدفمقة َمٖمٜمقَم٣م طم٣مص٣م َمرسمبط زمٟمهداف ايمتٛمٓمٝمؿ وَممموفمف وزم٣ميمت٣مرم ال ي٘مقن هٛم٣مك وهبذا أصبح

ؽمتٜمدف سمٗمقيض األٞمٓمٚم٥م َمٔمٛمك يمٙمدفمقة ايمٖمردي٥م أو ايمٔم٣مَم٥م إال دم إؿم٣مر َم٣م خيدم ايمٔمٚمؾ اجلٜم٣مدي ايمذي 

 . زمحس٤م سمٔمبغم األدزمٝم٣مت االٞمٗمالزمٝم٥م "ايم٘م٣مهمرةايمْم٣منمقسمٝم٥م "

 المواصفات والتجلٌات :عماالتنظٌم الج 

ـ االٞمٖمِم٣مل فمـ ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمـ يمدن آطمر وأىمػم جمٚمقفم٥م ومٝم٣مدي٥م دم زمداي٥م ايمثامٞمٝمٛم٣مت مل ي٘م

طمالهم٣مت سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م أو زمسب٤م اظمقاومػ ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اجلديدة ايمتل اٞمزيمٗم٦م إيمٝمٜم٣م ومٝم٣مدهت٣م آٞمذاك ٞم٣ممج٣م همٗمط 

ضمٝم٧م سمٟمىمد زم٣مظمٙمٚمقس أن ايمْمبٝمٔم٥م  ،همحس٤م زمؾ ىم٣من سمٔمبغما فمـ َم٠مذات حتقل هم٘مري وسمٛمٓمٝمٚمل

 .اظمٕمٙمٗم٥م يمٙمتٛمٓمٝمؿ دم ايمُمبٝمب٥م اإلؽمالَمٝم٥م مل سمٔمد َمالئٚم٥م ايمرسي٥م

اٞمٖمِم٣مل آطمر متثؾ دم جت٣موز يمٙمْمبٝمٔم٥م االٞمٗمالزمٝم٥م يمٙمتٛمٓمٝمؿ فمعم اظمذىمقر  االٞمٖمِم٣مل يمٗمد ٞمت٨م فمـ

هم٣مظمراصمٔم٣مت ايمتل مت٦م يمدى ايمٗمٝم٣مدات  .افمتب٣مر أٞمف مل سمٔمد هٛم٣مك ضم٣مصم٥م ظمثؾ هذا ايمتقصمف طم٣مص٥م
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واومٔمف ايمسٝم٣مد سمٖمرض اؽمتبٔم٣مد إؽمٗم٣مط ايمقاومع ايمسٝم٣مد ايمِم٣مفمدة آٞمذاك أهمرزت أن ـمروف اظمٕمرب و

فمعم ايمقاومع ايمسٝم٣مد اظمٕمريب وَمـ شمؿ َمراصمٔم٥م  ايمذي ىم٣مٞم٦م سمٔمٝمُمف زمٔمض احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م اظمممومٝم٥م

ايمرسي٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م اظمتالئٚم٥م َمع سمٛمٓمٝمامت سمٔمٝمش ضم٣ميم٥م اضْمٜم٣مد وسمقسمر دم ايمٔمالوم٥م زمٟمٞمٓمٚمتٜم٣م وواومٔمٜم٣م 

 .ايمسٝم٣مد

مل  ايمرسيايمتٛمٓمٝمؿ االٞمٗماليب  هم٘مرةهم٣مالٞمتٗم٣مل َمـ  ،دم ايمبداي٥م زمٗمٝم٦م حمدودةيم٘مـ اظمراصمٔم٥م اظمذىمقرة 

 إؿم٣مرا يمالٞمتامء" اجلامفم٥م أي ايمتٛمٓمٝمؿ زم٣مفمتب٣مرهايمتٛمٓمٝمؿ  تبٛمل هم٘مرةاىمتٖمك زم ضمٝم٧م يٚمض زمٔمٝمدا

 .ضمس٤م سمٔمبغم األؽمت٣مذ فمبد اهلل هب٣م "إؿم٣مرا يمٙمتٛمٖمٝمذ"زمدل أن ي٘مقن  "وايمتجٚمٝمع

ـ ايمؼمىمٝمز فمعم َمـ هلؿ االؽمتٔمداد يمٙمتٛمٖمٝمذ دم إؿم٣مر ايمتٛمٓمٝمؿ َمسمبٔم٣م يمذيمؽ سمٕمغم َمٖمٜمقم ايمدفمقة  يمٗمد 

، وومد اؽمتٚمر هذا "سم٘مثغم ايمسقاد"االٞمٗماليب، إلم ىمقهن٣م فمٚمال يٗمقم زمف أفمّم٣مء ايمتٛمٓمٝمؿ َمـ أصمؾ 

 ايمتقصمف إلم ضمكم اإلفمالن فمـ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح.

 "ًالتنظٌم الرسالمن التنظٌم "الجماعة" إلى  "  

حتقالت سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م صمقهري٥م سمٔم٘مس  ٣مضمٝمد واإلصالح َمٛمذ سمٟمؽمٝمسٜمضمرىم٥م ايمتق َم٘مقٞم٣مت فمرهم٦م

ايمتحقل  وَمع فمٚمٙمٝم٥م ايمقضمدة زمدأطمػمة سم٣مرخيٝم٥م ؿمقيٙم٥م دم هذا ايمب٣مب، طمػمة سمٛمٓمٝمٚمكم فمرهم٣م حتقالت، 

 .َمـ ايمتٛمٓمٝمؿ اظمحقري واظمرىمزي، ٞمحق ايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم، َمـ طمالل إزمداع أؿمروضم٥م ايمتخِمِم٣مت

حددة دم اظمٝمث٣مق إلم ؾمبف سمٛمٓمٝمامت َمتخِمِم٥م وم٣مئٚم٥م همٗمد حتقيم٦م جم٣مالت ايمٔمٚمؾ دم احلرىم٥م اظم

ايمذات، وَمستٗمٙم٥م فمـ زمٔمّمٜم٣م سمٛمٓمٝمام ووم٣مٞمقٞم٣م وومرارا، دم إؿم٣مر وضمدة اظممموع زمدل وضمدة ايمتٛمٓمٝمؿ، 

فمٚمٙمف  رىمزوَمـ سمؿ أصبح ىمؾ جم٣مل ي٠مؿمر فمٚمٙمف ضٚمـ األؿمر ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م اظمٛم٣مؽمب٥م وي

يم٘مـ هذه ايمتٛمٓمٝمامت اظمتخِمِم٥م سمرزمْمٜم٣م فمالوم٥م  ،واٞمُمٕم٣ميمف فمعم جم٣مل حمدد، ال خيرج فمٛمف إلم نمغمه

وسمتٖم٣موت درصم٥م االرسمب٣مط  .وايمت٘م٣مَمؾ وايمتٔم٣مون َمع احلرىم٥م األم ،ايمتٔم٣مون وايمت٘م٣مَمؾ همٝمام زمٝمٛمٜم٣م

وايمتٛمسٝمؼ أو ايمتٔم٣مون ضمس٤م ىمؾ ضم٣ميم٥م وضمس٤م ىمؾ َمرضمٙم٥م َمـ َمراضمؾ زمٛم٣مء ايمتخِمص وسمٗمدَمف دم 

 .زمٛم٣مئف ايمذايت
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َمـ إؿم٣مر يمالٞمتامء واحلُمد ألفمّم٣مئف، ىمام ىم٣من فمٙمٝمف  يتٕمغم َمٖمٜمقم احلرىم٥م ويٛمتٗمؾ زمٛم٣مء فمعم ذيمؽ

األَمر دم ايمتٛمٓمٝمامت ايمس٣مزمٗم٥م، إلم إؿم٣مر يمٙمٖمٔمؾ وايمتٔم٣مون وايمت٘م٣مَمؾ، زمكم جمٚمقفم٥م َمـ ايمتخِمِم٣مت، 

٣م، وه٘مذا مل ئمد ايمؼمىمٝمز فمعم ٝمايمتل سمُمؼمك َمع احلرىم٥م دم َممموفمٜم٣م وأهداهمٜم٣م، واظمستٗمٙم٥م فمٛمٜم٣م سمٛمٓمٝمٚم

دم  ؿوَمردوديتٜم ؿوٞمت٣مصمٜم ؿوهم٣مفمٙمٝمتٜم وأفمّم٣مئف أشمر ايمتٛمٓمٝمؿفمدد أفمّم٣مء ايمتٛمٓمٝمؿ وضمجٚمف، زمؾ فمعم 

همبدل أن ئمٚمؾ أفمّم٣مء ايمتٛمٓمٝمؿ فمعم صمٙم٤م اظمزيد َمـ ايمٛم٣مس  اظمجتٚمع وَم٠مؽمس٣مسمف وايمدويم٥م وَم٠مؽمس٣مهت٣م

إلم ايمتٛمٓمٝمؿ ظمجرد سم٘مثغم ؽمقاده، هم١مهنؿ خيرصمقن إلم ايمٛم٣مس ويُم٣مرىمقهنؿ دم َمٛم٣مؾمْمٜمؿ وَم٠مؽمس٣مهتؿ، 

وذيمؽ  فمبقن َمٛمٜمؿ َمـ يروهنؿ َم٠مهال يمٙمٔمٚمؾ دم إؿم٣مر احلرىم٥م.ويتٔم٣موٞمقن َمٔمٜمؿ فمعم اخلغم، ويستق

حمٚمد األؽمت٣مذ  َمس٠مويمقه٣م ضمٝم٧م يٗمقل  َمٔمٛمك ايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم ىمام ضمددسمف أدزمٝم٣مت احلرىم٥م وذضمف هق

احلّمقر اظم٘مثػ وايمٖمٔم٣مل " سمٔمٛمل رؽم٣ميمٝم٥م ايمتٛمٓمٝمؿ أو "ايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم" :رئٝمس احلرىم٥م احلٚمداوي

، ٥ميتقاصمدون همٝمف، زمجٚمٝمع ايمقؽم٣مئؾ اظمٚم٘مٛم٥م واظمٛم٣مؽمب٥م وايمٖمٔم٣ميمواظم٠مشمر ألهمراده، دم ايمقؽمط ايمذي 

وسمقـمٝمٖمٜم٣م زمُم٘مؾ رؾمٝمد، يمإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ، وٞممم ومٝمؿ اهلداي٥م واالؽمتٗم٣مَم٥م وايمتزىمٝم٥م، همٝمام زمكم 

ايمتٛمٓمٝمؿ وجم٣مل اؾمتٕم٣مهلؿ، وَمـ سمؿ هم٣ميمرؽم٣ميمٝم٥م هل جم٣مهدة َمتقاصٙم٥م َمـ أصمؾ إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم  همرادأ

واظمجتٚمع، زم٣ميمتٔم٣مون َمع اهلٝمآت ايمرؽمٚمٝم٥م وايمُمٔمبٝم٥م َمـ أصمؾ صمبٜم٥م سمسٔمك َمستقى ايمٖمرد واظم٠مؽمس٥م 

هق أؽم٣مس فمعم أفمامل احلرىم٥م ايمْم٣مزمع ايمرؽم٣مرم  ن إضٖم٣مءإ" إلم سمٔمٚمٝمؼ ايمتديـ دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس واهلٝمآت،

واإلؿم٣مر ايمٔم٣مم يم٘مؾ أفمامهل٣م، وذيمؽ زمحٚمؾ ايمرؽم٣ميم٥م وأداء األَم٣مٞم٥م، رؽم٣ميم٥م ايمديـ  اؽمتٚمراره٣م ومٝم٣مم

"وايمدفمقة إيمٝمفوأَم٣مٞم٥م ايمٔمٚمؾ زمف 
1
. 

 ضمرىم٥م رؽم٣ميمٝم٥م زمح٘مؿ وـمٝمٖمتٜم٣م" همحرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح إذن وهمؼ هذا ايمتِمقر هل   

اظمتٚمثؾ دم  هدهمٜم٣م ايمٔم٣ممَمـ أصمؾ سمثبٝم٦م اظمستٚمر ؽمٔمٝمٜم٣م ىمذا زمٖمٔمؾ دم اظمجتٚمع، و ايمدفمقي٥م وايمؼمزمقي٥م

  ."دم إصالح اظمجتٚمعوسمٖمٔمٝمؾ دوره٣م  إوم٣مَم٥م ايمديـ،

                                                 
 (25ـ )ايممميط ايمتقصمٝمٜمل رومؿ   1
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 لًأصول نظرٌة لفكرة التنظٌم الرسا

ايمٛمٓمري٥م دم ايمٛمٓمري٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحرىم٥م ىمام ضمدده٣م اظمٝمث٣مق أي دم  ٣مايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم أصقهلهم٘مرة د جت 

 :َمب٣مدئٜم٣م ودم  أهداهمٜم٣م وَمٗم٣مصده٣م ىمام يتّمح  ذيمؽ َمـ طمالل زمٔمض األَمثٙم٥م

، وهل حلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٔم٣مسة: َمٛمذ ٞمُمٟمة اَمٗمِمد اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ وايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم

األؽم٣مد إوم٣مَم٥م احل٘مؿ اإلؽمالَمل وايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، ضمتك أهن٣م طم٣مض٦م َمـ أصمؾ ذيمؽ سمٔمتػم هدهمٜم٣م 

 .ٟمي٥م وؽمٝمٙم٥م مم٘مٛم٥ميٛمبٕمل أن يزال زم َم٣مأول ٣مىمٚم٥م األٞمٓمٚم٥م احل وَمٛمٜم٣م َمـ صمٔمؾ سافم٣مت وَمٔم٣مرك ؾمتك،

وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم أن َمـ زمكم َم٣م أزمدفم٦م همٝمف ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح  هق إفم٣مدة ايمٛمٓمر دم 

َمـ ومٝم٣مم احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، ضمٝم٧م اؽمتْم٣مفم٦م أن خترج َمـ اإلؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمتل أؿمرت  اهلدف ايمٔم٣مم

 "ؽمٗمقط اخلالهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م"دم  ٥مٚمثٙمواظمت ايمٔم٣مم يمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمممومٝم٥ماظمج٣مل اظمٔمردم 

 ."إؽمٗم٣مط ايمدويم٥م اإلؽمالَمٝم٥م"ايمتل أدت إلم  "اظم٠ماَمرة"و

إوم٣مَم٥م  ايمتٚمرىمز ضمقلتٜم٣م سمٛمتٗمؾ َمـ ٞمٗمٙم٥م َمٔمرهمٝم٥م صمٔمٙمَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م يمٗمد ضمٗمٗم٦م احلرىم٥م اإلؽمال

ويٖمرس زمٔمض ومٝم٣مدي احلرىم٥م هذا األَمر زم٘مقن  ."إوم٣مَم٥م ايمديـ" ايمتٚمرىمز ضمقلاإلؽمالَمٝم٥م، إلم ايمدويم٥م 

 ،احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم اظمٕمرب ومد ٞمُمٟمت ضٚمـ َمٛم٣مخ شمٗم٣مدم وؽمٝم٣مد مل يتٟمشمر زم٣مإلؾم٘م٣ميمٝم٣مت اظمممومٝم٥م

َمـ وايمدويم٥م اظمٕمرزمٝم٥م زمٗمٝم٦م وم٣مئٚم٥م  ،هم٥مهم٣مظمٕمرب ىم٣من فمعم ايمدوام دويم٥م إؽمالَمٝم٥م َمستٗمٙم٥م فمـ اخلال

يمٙمدويم٥م ويمٝمس  ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م رنمؿ ضمٙمقل االؽمتٔمامر ايمذي اختذ َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ؾم٘مؾ مح٣مي٥م

َمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م هم١من ايمٛمُمٟمة اظمتٟمطمرة يمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم اظمٕمرب زم٣مظمٗم٣مرٞم٥م َمع ٞمٓمغماهت٣م و .إزايمتٜم٣م

  .ٞمٗمدي٥م دم ايمتج٣مرب اظمممومٝم٥مَم٘مٛمٜم٣م أن سمتخذ َمس٣مهم٥م سمٟمَمٙمٝم٥م و ،اظمممومٝم٥م

دم إؿم٣مر َمٛم٣مخ ؽمٝم٣مد َمٛمٖمتح ٞمسبٝم٣م فمعم ايمتٔمددي٥م ونمغم  شم٣ميمث٣م ٞمُمٟمت احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم اظمٕمربو

َمٕمٙمؼ فمعم نمرار زمٔمض األٞمٓمٚم٥م ايمٔمس٘مري٥م أو ايمْم٣مئٖمٝم٥م أو ايمٔمُم٣مئري٥م ايمتل ضم٘مٚم٦م دم ايمدول ايمتل 

  .متخّم٦م فمـ اسمٖم٣مومٝم٥م ؽم٣مي٘مس زمٝم٘مق
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أيّم٣م َمـ ايمؼماث ايمٖمٗمٜمل اظمٕمريب اظمٗم٣مصدي ىمام اؽمتٖم٣مدت َمـ واحلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اؽمتٖم٣مدت 

ايمٖمرٞمسٝم٥م ايمتل هل٣م زمِمامهت٣م فمعم ايمثٗم٣مهم٥م  ين وٞمٗمِمد زمذيمؽ ايمٔمٗمالٞمٝم٥مايمٔمٗمال ومرهب٣م َمـ إضمدى ومالع ايمٖم٘مر

  .اظمٕمرزمٝم٥م فم٣مَم٥م وَمـ شمؿ فمعم ايمثٗم٣مهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م

ايمدىمتقر أمحد  ترىم٥م َمثؾ ىمت٣مزم٣مايمتٛمٓمغمي٥م ظم٠مؽمز احليمرصمقع إلم ايم٘مت٣مزم٣مت ايمتٟمصٝمٙمٝم٥م أو وزم٣م

ايمريسقين أو ايمدىمتقر ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامين أو األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ يستْمٝمع أن يٖمٜمؿ  سمٙمؽ ايمٛمٗمٙم٥م 

 .اظمٔمرهمٝم٥م دم ايمثٗم٣مهم٥م احلرىمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م

وزمكم َمٖمٜمقم ايمتٛمٓمٝمؿ  "اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ"ايمٔمالوم٥م زمكم ايمتٟمىمٝمد فمعم َمٗمِمد  وال ختٖمك

إذ يتخٙمص َمـ هم٘مرة ايمتٛمٓمٝمؿ ايمبديؾ أو اجلامفم٥م اظمخٙمِم٥م  "اإلؽمٜم٣مم"ول أي هم٣ميمتٔمبغم األ .ايمرؽم٣مرم

دم إوم٣مَم٥م  َمع اآلطمريـ رىم٥م جمرد َمسٜمؿئمتػم احل ،ٛمٜم٣م ايمتقاضع فمعم َمستقى ايمْمٚمقحيمٝمّمع زمدال فم

، ونمغمهؿ ؾمٔمبٝم٥م ىم٣مٞم٦م أو رؽمٚمٝم٥م ٥م األطمرىزمدور اظم٘مقٞم٣مت اإلؽمالَمٝم سمبٔم٣م يمذيمؽ ئمؼمفىمام  ،ايمديـ

 .ل اإلصالح زم٣مظمٖمٜمقم اإلؽمالَملَمـ ايمٖم٣مفمٙمكم دم جم٣م

إذ يتخٙمص َمـ ه٣مصمس إوم٣مَم٥م ايمدويم٥م ىمٜمدف َمرىمزي  "إوم٣مَم٥م ايمديـ"أي  وايمتٔمبغم ايمث٣مين  

َمـ آهم٥م ايمْم٣مئٖمٝم٥م أو َمـ  حيرر َمـ آهم٥م االٞمٗمالزمٝم٥م ىمام حيرر ،اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ وصم٣مَمع وجئمؾ زمذيمف

جئمالن َمـ ايمتٛمٓمٝمؿ أداة  "َم٥م ايمديـ إوم٣م"و "إلؽمٜم٣مم"وايمتٔمبغمان َمٔم٣م أي   .َمٖمٜمقم اجلامفم٥م اظمخٙمِم٥م

وـمٝمٖم٥م يمٙمتٔم٣مون فمعم ايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م وفمعم سم٘مقيـ األفمّم٣مء سم٘مقيٛم٣م رؽم٣ميمٝم٣م جئمٙمٜمؿ وم٣مدريـ فمعم 

وَمـ شمؿ ال يِمبح َمـ ايمالزم أن سمتحٗمؼ أهداف  ،اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ ضمٝمثام ضمٙمقا وارحتٙمقا

زمؾ سمِمبح أهداف احلرىم٥م  ،ف همحس٤ماحلرىم٥م رضورة َمـ طمالل ايمتٛمٓمٝمؿ وال َمـ طمالل اظمٛمتٚمكم إيمٝم

جم٣مال واؽمٔم٣م يمٙمتٔم٣مون فمعم اخلغم َمع ايمٕمغم، ىمام سمِمبح جم٣مال يمٙممماىم٥م َمع هٝمئ٣مت وضمرىم٣مت 

  .وَم٠مؽمس٣مت أطمرى سمٙمتٗمل َمع احلرىم٥م دم جم٣مل َمـ جم٣مالت فمٚمٙمٜم٣م

 :مبادئ المٌثاق والتنظٌم الرسالً

َمبدأ اظمخ٣ميمْم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م وَمبدأ تٟمَمؾ دم زمٔمض اظمب٣مدئ ايمتل يٗمرره٣م اظمٝمث٣مق َمثؾ َمبدأ ايمتدرج وواظم

 .يمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرمزمٛم٣مء ايمٖمرد ايمرؽم٣مرم وت٘مقيـ اجيد أهن٣م سمّمع األؽمس ايمتِمقري٥م يم ،احلري٥م وايمُمقرى
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وهل إذ  ،وَمـ شمؿ فمعم َمبدأ اظمب٣مدرة ،فمعم َمبدأ احلري٥م ىمد فمعم االٞمٖمت٣مح وايمتٖم٣مفمؾ وسمرىمزهمٜمل إذ سم٠م

ال نم٣مي٣مت احلرىم٥م وأهداهمٜم٣م دم حتٗمٝمؼ هدف حترر ايمٖمرد وايمتٛمٓمٝمؿ َمـ االؽمتٔمج٣مل ايمذي يٖمرضف اطمتز

َمرافم٣مة  ٝمع اظمستقي٣مت زمام يٖمرضف ذيمؽ َمـمجؽمٝم٣مد ومري٤م هق إوم٣مَم٥م ايمدويم٥م وسمرزمْمف زم١موم٣مَم٥م ايمديـ فمعم 

ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمٖم٘مري٥م الفمتامد َمٛمٓمقَم٥م  سمسٜمؿ مجٝمٔمٜم٣م دم وضع األؽمس،ؽمٛم٥م ايمتدرج واألصمؾ اظمسٚمك

 رم.زمٛم٣مء سمٛمٓمٝمؿ رؽم٣م٥م ورؽم٣ميمٝم سمرزمقي٥م وسم٘مقيٛمٝم٥م

وايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ دم إؿم٣مر ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، مل سمٔمد طم٣مص٥م زمٟمويمئؽ ايمذيـ  دفمقة٣ميمهم

سمٔمٛمل ايمٖم٣مفمٙمٝم٥م  هلؿ اؽمتٔمداد يمتٛمٖمٝمذ اٞمٗمالب ضد احل٘مؿ، أو اؽمتٗمْم٣مب َمـ أصمؾ ايمتٛمٓمٝمؿ، زمؾ زم٣مسم٦م

أي إٞمج٣مز َمٜمام ىمػم ضمجٚمف أو صٕمر دم إؿم٣مر إوم٣مَم٥م ايمديـ  زمٚمٔمٛم٣مه ايمُم٣مَمؾ ؽمقاء ،واإلٞمت٣مجوايمٔمٚمؾ 

يمذي هق هدف إوم٣مَم٥م ايمديـ ادم ـ طمالل سمٛمٓمٝمؿ احلرىم٥م أو زم٣ميمتٔم٣مون َمع نمغمه٣م يِمبح إٞمج٣مزا حتٗمؼ َم

 .وم٣مئؿ زم٣مؽمتٚمرار
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 احلصيلة والكسب يف الوظائف األساسية :ثالجا

 جتــ٣مرب زمٔمــدة -إؿم٣مرهــ٣م دم اٞمــدجم٦م ايمتــل وايمٖمِمــ٣مئؾ –واإلصــالح  ايمتقضمٝمــدضمرىمــ٥م  َمــرت

إلم سمٗمسٝمؿ أفمامهل٣م وأوصمف ٞمُمـ٣مؿمٜم٣م  -اآلن -فمٚمٙمٜم٣م. وومد اٞمتٜم٦م احلرىم٥م جم٣مالت خمتٙمػ دم وسمْمقرات

 : مه٣مإلم ومسٚمكم 

  التخصصٌة. واألعمالاألساسٌة  الوظائف

َمـ  وواضح سمؿ حتديد هذه ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م دم شمالث هل: ايمدفمقة، ايمؼمزمٝم٥م، ايمت٘مقيـ. وومد

وومد راىمٚم٦م احلرىم٥م ؿمقال  .ايمدائؿسمسٚمٝمتٜم٣م وـم٣مئػ أؽم٣مؽمٝم٥م، أهن٣م متثؾ ايمُمٕمؾ ايمُم٣منمؾ وايمٔمٚمؾ 

   َم٘متسب٣مت ىمام فمرهم٦م هذه ايمقـم٣مئػ ٞمٖمسٜم٣م حتقالت.   ،مم ايمسٛمقات اظم٣مضٝم٥مفم

 وأهمٌتها فً منهج الحركةالوظائف األساسٌة 

وأفمامل ختِمِمٝم٥م   أؽم٣مؽمٝم٥ماحلرىم٥م دم متٝمٝمز أفمامهل٣م إلم وـم٣مئػ  يبكم ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين رؤي٥م 

َمرت  " : ايمُم٘مؾ ايمت٣مرميمٙمحرىم٥م فمعم رئ٣مؽمتفَمـ طمالل وروم٥م داطمٙمٝم٥م ىم٣من ومد أفمده٣م طمالل همؼمة 

زمٔمدة جت٣مرب وسمْمقرات دم  -وايمٖمِم٣مئؾ ايمتل اٞمدجم٦م دم إؿم٣مره٣م –ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح 

إلم سمٗمسٝمؿ أفمامهل٣م وأوصمف ٞمُم٣مؿمٜم٣م إلم ومسٚمكم  -اآلن -خمتٙمػ جم٣مالت فمٚمٙمٜم٣م. وومد اٞمتٜم٦م احلرىم٥م

 مه٣م: ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م واألفمامل ايمتخِمِمٝم٥م.

وواضح َمـ  وومد سمؿ حتديد هذه ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م دم شمالث هل: ايمدفمقة، ايمؼمزمٝم٥م، ايمت٘مقيـ.

سمسٚمٝمتٜم٣م وـم٣مئػ أؽم٣مؽمٝم٥م، أهن٣م متثؾ ايمُمٕمؾ ايمُم٣منمؾ وايمٔمٚمؾ ايمدائؿ.  هم٣ميمقـمٝمٖم٥م وايمقـمٝمػ ئمٛمٝم٣من 

٥م ايمٔمٚمؾ ايمدائؿ اظمستٚمر اظمت٘مرر اظمٛمتٓمؿ. ىمام أن وصٖمٜم٣م زم٣مألؽم٣مؽمٝم٥م، جئمؾ َمٛمٜم٣م أؽمس٣ًم يمٗمٝم٣مم احلرىم

واؽمتٚمراره٣م، وأ ؽمس٣ًم يم٘م٣مهم٥م أفمامهل٣م. زمؾ هل وـم٣مئػ أؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمرؽمؾ واألٞمبٝم٣مء صٙمقات اهلل  وؽمالَمف 

ُِٓى ٌَْزُهٕ )فمٙمٝمٜمؿ. وهل َمستقضم٣مة َمـ ومقيمف فمز وصمؾ  ٍَ َسُعٕاًل يُِّْ َٕ انَِّزي َثَعَث ِفً اْنُأيٍٍِِّّ ُْ
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ُُٓى ًُ ٌََُٔعهِّ ِِٓى  ٌََُٔضْلٍِّ  ِّ ِِٓى آٌَبِر َٔ َعَهٍِ َِٔئٌ َْلبَُٕا ِيٍ َلِجُم َنِفً َظَهبٍل اْنِكَزبَة  اْنِحْكًََخ 

ٍٍ 1(يُِّجٍ
. 

همتالوة آي٣مت اهلل فمعم ايمٛم٣مس، وزمٝم٣مهن٣م وزمٝم٣من أضم٘م٣مَمٜم٣م هلؿ يم٘مل يتبٔمقه٣م وئمٚمٙمقا هب٣م، هذه  .7

 هل وـمٝمٖم٥م ايمدفمقة.

 وسمزىمٝم٥م اظمٗمبٙمكم فمعم ايمدفمقة اظمستجٝمبكم يمٛمدائٜم٣م هق ايمؼمزمٝم٥م، هم٣ميمتزىمٝم٥م هل صمقهر ايمؼمزمٝم٥م. .2

ٛم٣مس ايم٘مت٣مب واحل٘مٚم٥م، هل درصم٥م فمٙمٝم٣م َمـ ايمٖمٜمؿ وايمتٖمٗمف واخلػمة، همٜمل سمرومٝم٥م وسمٔمٙمٝمؿ ايم .3

ًَ َخٍِشًا )فمٙمٚمٝم٥م وفمٚمٙمٝم٥م همقق َم٣م ؽمبؼ   ََٔيٍ ٌُِإَد اْنِحْكًََخ َفَمِذ ُأِٔر ٌُإِرً اْنِحْكًََخ َيٍ ٌََشبُء 

ُِٔنْٕا اأَلْنَجبِة ََٔيب ٌَزَّْلَُّش ِئالَّ ُأ 2(َْلِثٍشًا 
. 

ايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ( ال يٛمحٌم ؽمٛمده دم هذه ػ األؽم٣مؽمٝم٥م )ن افمتامد هذه ايمقـم٣مئفمعم أ

اآلي٥م ايم٘مريٚم٥م وآي٣مت أطمرى مم٣مشمٙم٥م، زمؾ هل َمّمٚمٛم٥م همٝمام ال حيٍم َمـ اآلي٣مت واألضم٣مدي٧م، ىمام أن 

 ايمسغمة ايمٛمبقي٥م اظمْمٜمرة ىمٙمٜم٣م جتسد هذه ايمقـم٣مئػ وأويمقيتٜم٣م وأؽم٣مؽمٝمتٜم٣م.

ة ووـمٝمٖم٥م ايمؼمزمٝم٥م مه٣م )ايمرؤي٥م ايمدفمقي٥م( وومد وضٔم٦م احلرىم٥م ىمت٣مزم٣م طم٣مص٣م يم٘مؾ َمـ وـمٝمٖم٥م ايمدفمق

 و)ايمرؤي٥م ايمؼمزمقي٥م(، يبٝمٛم٣من أمهٝمتٜمام وأضم٘م٣مَمٜم٣م وَمٛمٜم٨م احلرىم٥م دم همٜمٚمٜم٣م ومم٣مرؽمتٜمام.

وٞمٓمرا يمألمهٝم٥م ايمب٣ميمٕم٥م هل٣مسمكم ايمقـمٝمٖمتكم طم٣مص٥م، هم١من احلرىم٥م سمٔمتػم أن مجٝمع أفمّم٣مئٜم٣م، َمٜمام ىم٣من 

ٞمِمٝمبٜمؿ َمٛمٜمام. همال أضمد  وأن ي٘مقن هلؿَمقومٔمٜمؿ احلرىمل أو االصمتامفمل، َمٙمزَمقن زم٣مالٞمخراط همٝمٜمام 

وال أضمد يستٕمٛمل فمـ ايمؼمزمٝم٥م وإفم٣مدة ايمؼمزمٝم٥م وَمزيد َمـ  ،ئمٖمك َمـ ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمدفمقة وزمخدَم٥م ايمدفمقة

 ايمؼمزمٝم٥م.

وأَم٣م ايمت٘مقيـ، همبح٘مؿ أن ٞمِمٝمب٣م َمٛمف يتحٗمؼ َمـ طمالل ايمٔمٚمؾ ايمدفمقي وايمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي، 

١من االٞمخراط دم زمراجمف ال يٚم٘مـ سمٔمٚمٝمٚمف فمعم وزمح٘مؿ أن َمستقي٣مسمف ايمٔمٙمٝم٣م ال سمتٟمسمك جلٚمٝمع ايمٛم٣مس، هم

 مجٝمع األفمّم٣مء ودم مجٝمع األووم٣مت.

                                                 
 [1]اجلٚمٔم٥م : ـ   1

 [125]ايمبٗمرة : ـ   2
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حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح هق َم٣م يٚم٘مـ سمسٚمٝمتف  "ايمرؤي٥م ايمدفمقي٥م"ويمٔمؾ أهؿ َم٣م سمتٚمٝمز زمف 

، حتريره٣م َمـ ىمثغم َمـ ايمٔمقائؼ ايمٛمٖمسٝم٥م وايمٖم٘مري٥م، وَمـ ذوط همرض٦م فمٙمٝمٜم٣م وفمعم زمتحرير ايمدفمقة

 اهلل هب٣م َمـ ؽمٙمْم٣من. ايمٗم٣مئٚمكم هب٣م َم٣م أٞمزل

مجٝمع اظمسٙمٚمكم، ويمٝمس هل٣م َمـ ومٝمد هم٣ميمدفمقة إلم اإلؽمالم، وإلم أي ضم٘مؿ َمـ أضم٘م٣مَمف، جت٤م فمعم 

و ذط. ٞمٔمؿ هٛم٣مك ذوط يم٘مل سم٘مقن ايمدفمقة أىمثر ؽمدادًا وأىمثر ٞمج٣مضم٣م، ىم٣ميمٔمٙمؿ واحل٘مٚم٥م أ

وايمٗمدوة احلسٛم٥م  واألؽمٙمقب األٞمجع وايمقؽمٝمٙم٥م األوؽمع...، يم٘مـ ٞمٗمِم٣من هذه ايممموط 

 ظمقاصٖم٣مت، أو همٗمدان زمٔمّمٜم٣م، ال يسٗمط وصمقب ايمدفمقة ضمٝمثام وصمب٦م وسمٔمٝمٛم٦م.وا

ايمرؤي٥م "٣ممت٥م ىمام أن حترير ايمدفمقة يتٚمثؾ دم صم٣مٞم٤م آطمر، هق وؽم٣مئؾ ايمدفمقة. صم٣مء دم طم

) هم٣ميمدفمقة يم٘مل سمتحرر وسمتسع وسمتْمقر، جي٤م أن سم٘مقن دائٚم٥م ايمتقؽمٝمع وايمتجديد : "ايمدفمقي٥م

 ٜم٣م...(وايمتٛمقيع دم وؽم٣مئٙمٜم٣م وَمداطمٙمٜم٣م وَمس٣ميم٘م

وَمـ هٛم٣م هم١من أزمقاب ايمدفمقة وأؾم٘م٣مهل٣م ووؽم٣مئٙمٜم٣م، يمٝمس همٝمٜم٣م حتديد وال ضمٌم، زمؾ هل َمٖمتقضم٥م 

 فمعم ىمؾ َم٣م هق َمب٣مح وَمت٣مح، ووم٣مزمٙم٥م يم٘مؾ ازمت٘م٣مر وإزمداع.

ضمٝمٛمام سمتحرر ايمدفمقة ووؽم٣مئٙمٜم٣م، وضمٝمٛمام سمٛمٖمتح أزمقاهب٣م يمٙمجٚمٝمع يمٝمامرؽمٜم٣م ويسٜمؿ همٝمٜم٣م ويس٣مفمد 

ايمٛم٣مس يم٘مل يستٖمٝمدوا َمٛمٜم٣م ويتٖم٣مفمٙمقا َمٔمٜم٣م، ضمٝمٛمئذ جي٤م إفمداد  فمٙمٝمٜم٣م، وضمٝمٛمام سمٛمٖمتح أزمقاهب٣م جلٚمٝمع

اظمح٣مضـ ايمؼمزمقي٥م واظمج٣ميمس ايمؼمزمقي٥م واألصمقاء ايمؼمزمقي٥م، يمٝمٙمجٜم٣م ويستٖمٝمد َمـ طمدَم٣مهت٣م ىمؾ رانم٤م 

وىمؾ ؿم٣ميم٤م. همحٝمٛمام سمدفمق ايمٛم٣مس همٝمستجٝمبقن يمدفمقسمؽ، ال زمد أن سمٖمتح هلؿ زمٝمتؽ وسمٗمدم هلؿ 

 ٥م واظم٣مئدة ايمؼمزمقي٥م.ضٝم٣مهمتؽ، وٞمٔمٛمل هب٣م اخلدَم٥م ايمؼمزمقي

َمـ هٛم٣م أومدَم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح َمٛمذ زمّمع ؽمٛمقات فمعم همتح صمٙمس٣مهت٣م وأٞمُمْمتٜم٣م ايمؼمزمقي٥م 

همٝمٜم٣م. وه٘مذا هم١من ايمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي ايمذي ىم٣من َمٗمِمقرا فمعم  مرنمب٥م واؽمتٔمداد يمالٞمتٓم٣م ؿيمٕمغم أفمّم٣مئٜم٣م، ممـ هل

اهن٣م وَم٠ميدهي٣م. وزمٔمد أن ىم٣من حمِمقرا أزمٛم٣مء احلرىم٥م وأفمّم٣مئٜم٣م، أصبح َمٖمتقضم٣م ألوم٣مرهب٣م وأصدوم٣مئٜم٣م وصمغم

  داطمؾ صمدراهن٣م، أصبح يتؿ فمعم صمٛمب٣مهت٣م ودم ضمدائٗمٜم٣م وممراهت٣م...



 96 

٥م ختدم االَمتداد األهمٗمل يمٙمديـ وايمتديـ، وايمقـمٝمٖم٥م ايمؼمزمقي٥م ختدم االَمتداد ايمقـمٝمٖم٥م ايمدفمقي

يت وـمٝمٖم٥م ايمت٘مقيـ .شمؿ سمٟمومتثؾ اَمتدادا وسمثبٝمت٣م وصٝم٣مٞم٥م وسمٛمٚمٝم٥م ظم٘م٣مؽم٤م ايمقـمٝمٖم٥م ايمدفمقي٥م ايمٔمٚمقدي هلام

يمتٔمْمل َمزيدا َمـ االرسمٗم٣مء وَمزيدا َمـ ايمٔمٚمؼ، وَمزيدا َمـ ايم٘مٖم٣مءة واخلػمة واإلفمداد يمتحٚمؾ 

."اظمس٠مويمٝم٥م، ضمس٤م االؽمتٔمدادات واالطمتِم٣مص٣مت واظم٠مهالت
1
 

 ٥موٞمٗمػ زمٔمد هذا ايمتٔمريػ زمًمء َمـ ايمتٖمِمٝمؾ فمعم سمِمقر احلرىم٥م ورؤيتٜم٣م يمٙمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم

 .جم٣مل سمْمبٝمٗمٜم٣م وايمتٔمثرات دم وأهؿ اإلٞمج٣مزات

                                                 
 َمٛمُمقرة(. ـ ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين: اظمٛمٜم٨م ايمٔم٣مم حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح )وشمٝمٗم٥م نمغم  1
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ايمٛم٣مـمر دم َمٝمث٣مق ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح يٙمحظ أن ايمدفمقة إلم اهلل هل حمقر فمٚمٙمٜم٣م ىم٘مؾ.       

همٖمل اظمب٣مدئ واظمٛمْمٙمٗم٣مت ٞمجد ايمدفمقة ضم٣مرضة زم٣ميمٙمٖمظ دم اظمٛمْمٙمؼ ايمرازمع، ىمام ٞمٙمحظ أن زمٗمٝم٥م 

. أَم٣م اظمٗم٣مصد واألهداف همٗمد خلِم٦م ىمٙمٜم٣م دم ضٚمٝمٚم٥م اظمٛمْمٙمٗم٣مت َمبٝمٛم٥م ؿمبٝمٔم٥م ايمدفمقة ايمتل ٞمريد

)إوم٣مَم٥م ايمديـ( فمعم خمتٙمػ اظمستقي٣مت اؽمتٛم٣مدا إلم َم٣م أَمر اهلل زمف األٞمبٝم٣مء واظمرؽمٙمكم ودم َمٗمدَمتٜمؿ 

َٔانَِّزي )طم٣ممتٜمؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم ومقيمف سمٔم٣ملم:  ِّ َُٕحًب  َٔصَّى ِث ٍِ َيب  ٍَ انذٌِّ َشَشَع َنُكى يِّ

َِٔحٍَُِب ِئَن َِّأ ََٔنب َرَزَفشَُّلٕا ِفٍ  ٍَ ٌِ َأِلًٍُٕا انذٌِّ َِٔعٍَغى َأ َُٔيَٕعى  ٍَِْى  ِّ ِئِثَشا َٔصٍََُِّب ِث ََٔيب  1(ٍَِك 
. ىمام أن 

يمٙمدفمقة ضمّمقرا زم٣مرزا دم جم٣مالت ايمٔمٚمؾ َمـ اظمٝمث٣مق إذ ورد دم صدارهت٣م جم٣مل ايمدفمقة ايمٖمردي٥م وجم٣مل 

 ايمدفمقة ايمٔم٣مَم٥م.

 دم زمٔمده٣م ايمُمٚمقرم هل فمٚمؾ احلرىم٥م وؾمٕمٙمٜم٣م ايمُم٣منمؾ. يمذيمؽ ىم٣مٞم٦م ايمدفمقة إلم اهلل فمز وصمؾ

يم٘مـ َمع افمتامد ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتخِمص اسمّمح٦م احل٣مصم٥م اظم٣مؽم٥م إلم سمٔمزيز وضٔمٝم٥م ايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م  

  وايمت٘مقيـ دم اهتامَم٣مت احلرىم٥م،  همٟمطمذت وـمٝمٖم٥م ايمدفمقة َمٛمحك َمتٚمٝمزا دم فمٚمؾ احلرىم٥م.

حمددا ؾمٔم٣مر ايمٗمسؿ وهق ومقيمف سمٔم٣ملم: هذا وومد فمٚمؾ ايمٗمسؿ َمٛمذ حلٓم٣مسمف األولم فمعم وضع ديمٝمؾ يمف 

( ٍَ ََٔيب َأََْب ِي  ِّ ٌَ انّه َُٔعِجَحب ٍِ ارََّجَعًُِ  ََٔي ِّ َعَهى َثِصٍَشٍح َأََْب  ِِ َعِجٍِهً َأِدُعٕ ِئَنى انّه َْـِز ُلْم 

ًُْشِشِْلٍٍ 2 .(اْن
َمتحدشم٣م همٝمف فمـ سمٟمؽمٝمس ايمٗمسؿ وسم٘مقيٛمف، َمػمزا دوافمل إضمداشمف، َمبٝمٛم٣م َمقومٔمف دم  

 .هٝمئ٣مت احلرىم٥م

 ويٚم٘مـ متٝمٝمز ٞمٗمٙمتكم ٞمقفمٝمتكم هبذا اخلِمقص:

دم األولم سمؿ سم٘مقيـ جلٛم٥م دفمقي٥م َمـ ومبؾ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم٣مرم يمٙمحرىم٥م، زمرئ٣مؽم٥م أضمد 

 وومد ٞمُمْم٦م ٞمُم٣مؿم٣م َمٙمحقـم٣م وأصدرت زمٔمض اظمقاد ايمدفمقي٥م .أفمّم٣مء اظم٘مت٤م

                                                 
 [21]ايمُمقرى : ـ   1

 [204]يقؽمػ: ـ  2
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ٚمٙمٜم٣م دم ايمقـم٣مئػ أَم٣م ايمٛمٗمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م همٗمد متثٙم٦م دم زمداي٥م اظمرضمٙم٥م األطمغمة إذ خلِم٦م احلرىم٥م فم

ايمثالث: ايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ. وأؽمس٦م يم٘مؾ وـمٝمٖم٥م ومسام واٞمتٓمٚم٦م األومس٣مم دم َمديري٥م 

ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٔم٣مم. همتُم٘مؾ زمذيمؽ ومسؿ ايمدفمقة َمـ رئٝمس َمٔمكم َمـ ومبؾ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي وأفمّم٣مء 

 .آطمريـ

 

٥ًم َمـ همِمٙمكم   ىمبغميـ.وسمٔمززت َم٘م٣مٞم٥م ايمدفمقة دم هذه اظمرضمٙم٥م زمِمدور ايمرؤي٥م ايمدفمقي٥م َم٘مقٞم 

سمٛم٣مول األول ضم٘مؿ ايمدفمقة إلم اهلل وزمٝم٣من أمهٝمتٜم٣م ىمام مل يٖمتف ايمتٛمبٝمف فمعم ايمٔمقائؼ ايمتل حتقل دون 

 أدائٜم٣م األداء اظمْمٙمقب، جمٚمال ذيمؽ دم ؽمبٔم٥م:

ضٔمػ اظمب٣مدرة ايمذاسمٝم٥م  - 3. ضٔمػ احلقاهمز اإليامٞمٝم٥م - 2. ضٔمػ ايمقفمل زمٟممهٝم٥م ايمدفمقة - 7 

وهؿ زمراءة ايمذَم٥م َمـ واصم٤م  - 5. ايمٛمزفم٥م االٞمتٗم٣مئٝم٥م وايمٛمخبقي٥م دم ايمدفمقة - 4. واحلقاهمز ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م

 .ؾمٝمقع ايمسٙمبٝم٥م واألٞم٣مٞمٝم٥م - 7. ؿمٕمٝم٣من ايمثٗم٣مهم٥م ايمدٞمٝمقي٥م اظم٣مدي٥م - 6. ايمدفمقة

 7وطمِمص ايمٖمِمؾ ايمث٣مين يمٙمخْم٣مب ايمدفمقي، همحدد َمقاصٖم٣مسمف ايمرئٝمسٝم٥م دم ؽمبٔم٥م ىمام يقم:       

 - 5. طمْم٣مب َمٔمتدل َمتقازن - 4. طمْم٣مب رأهم٥م ورمح٥م - 3. طمْم٣مب واضح - 2. طمْم٣مب إيامين -

. ىمام زمكم أويمقي٣مت اخلْم٣مب ايمدفمقي ايمث٣مزمت٥م ٣مب ضم٘مٝمؿطمْم - 7. طمْم٣مب إجي٣ميب - 6. طمْم٣مب َمتدرج

 وايمٓمرهمٝم٥م.

واحلٗمٝمٗم٥م أن ايمرؤي٥م ايمدفمقي٥م سمٔمتػم ذات ومٝمٚم٥م َمتٚمٝمزة طمالل هذه اظمرضمٙم٥م، ألهن٣م أفم٣مدت       

االفمتب٣مر يمٙمدفمقة إلم اهلل فمز وصمؾ زمتقهمغم أرضٝم٥م ٞمٓمري٥م ىم٣مٞم٦م حمقر فمدة دورات وَمٙمتٗمٝم٣مت فمعم 

ٚمٜم٣م جلٚمٙم٥م َمـ اظمب٣مدئ واظمٔم٣ممل اظمٛمٜمجٝم٥م اهل٣مدي٥م دم مم٣مرؽمتٛم٣م ايمقؽمْمٝم٥م َمستقى اجلٜم٣مت واظمٛم٣مؿمؼ، وزمتٗمدي

 يمٙمدفمقة إلم اهلل.

ورنمؿ ىمقن ايمرؤي٥م ايمدفمقي٥م ضم٣مزت زم٣ميمسبؼ سمٖمّمٝمال يِمٔم٤م جت٣مهٙمف، هم١من اجلدير زم٣ميمذىمر أهن٣م       

تجد دم دم ضم٣مصم٥م ايمٝمقم إلم إفم٣مدة ايمتٟميمٝمػ دم ضقء َم٣م سمراىمؿ َمـ ايمٖمٜمؿ واظمامرؽم٥م، ودم ايمٛمٓمر إلم َم٣م اؽم
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اظمحٝمط ايمدورم وايمقؿمٛمل، َمع إض٣مهم٥م همِمؾ ىمبغم يتٛم٣مول مجٙم٥م َمـ ايمْمرق واألؽم٣ميمٝم٤م اظمٚم٘مٛم٥م َمـ 

 األداء ايمٖم٣مفمؾ يمٙمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم.

 الحمالت الدعوٌة.  ـ

وومد دأب ومسؿ ايمدفمقة زمٖمّمؾ اهلل سمٔم٣ملم فمعم اإلؽمٜم٣مم دم سمٟمؿمغم أفمامل ىمثغمة َمرىمزي٣م وفمعم 

 ايمدفمقة ومهقَمٜم٣م وايمتٖم٘مغم همٝمٜم٣م ضم٣مرضا أىمثر َمـ ذي ومبؾ. َمستقى اجلٜم٣مت واظمٛم٣مؿمؼ مم٣م صمٔمؾ

ىمام ؽمـ ايمٗمسؿ زمٖمّمؾ اهلل سمٔم٣ملم ؽمٛم٥م إوم٣مَم٥م اظمٙمتٗمٝم٣مت ايمرزمٝمٔمٝم٥م يمٙمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم وايمتل ضمٓمٝم٦م  

 زم٣مؽمتحس٣من ىمبغم َمـ ومبؾ اظمُم٣مرىمكم ونمغمهؿ، َمع ايمدفمقة اظمٙمح٥م إلم رفم٣ميتٜم٣م وسمْمقيره٣م ىمام وىمٝمٖم٣م...

٥م دم وصمف ىمؾ َمسٙمؿ َمـ أزمٛم٣مء اظمٕمرب يريد أن يتٔم٣مون فمعم ايمتٖمٗمف دم ديٛمف وزم٣مفمتب٣مر احلرىم٥م َمٖمتقضم 

وايمٔمٚمؾ زمف وايمدفمقة إيمٝمف، همٚمـ صٙم٤م اظمٜم٣مم ايمدفمقي٥م سمقضمٝمد اخل٣ميمؼ ؽمبح٣مٞمف، سمقضمٝمدا زم٣ميمرزمقزمٝم٥م، 

وسمقضمٝمدا زم٣ميمٔمبقدي٥م، وسمقضمٝمدا زم٣مظمرصمٔمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م يم٘مت٣مزمف وؽمٛم٥م ٞمبٝمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.وايمدفمقة 

رؽم٣ميم٥م األٞمبٝم٣مء ايمتل مجٔمتٜم٣م رؽم٣ميم٥م اإلؽمالم، وإشمب٣مت فمٛم٣مس اخلغم وايمِمالح دم يمإلصالح زم٣مسمب٣مع 

 .ايمٖمرد واظمجتٚمع وسمٗمقيتٜم٣م وَمٗم٣موَم٥م فمٛم٣مس ايمٖمس٣مد واإلهمس٣مد دم ايمٖمرد واظمجتٚمع واصمتث٣مشمٜم٣م

وزمخِمقص اظمٛمتقصم٣مت ايمدفمقي٥م همٗمد دأب ايمٗمسؿ فمعم زمٝم٣من ومٝمٚمتٜم٣م دم ايمدفمقة إلم اهلل وَمدى 

قي٥م اهل٣مدهم٥م اظمٛم٣مؽمب٥م اظمٝمرسة. وفمٚمؾ فمعم إٞمت٣مج مجٙم٥م َمٛمٜم٣م ضمٓمٝم٦م، وهلل احلٚمد، احل٣مصم٥م إلم اظمقاد ايمدفم

 زمٗمبقل ضمسـ دم جمٚمٙمٜم٣م. 

وومد سمٗمدم ايمٗمسؿ طمْمقات دم إفمداد َمقومع إيم٘مؼموين َمتخِمص دم ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم، جيد همٝمف 

طمْم٤م ودروس  ايمٔم٣مَمٙمقن دم ايمدفمقة زمٕمٝمتٜمؿ َمـ اظمقاد ايمت٘مقيٛمٝم٥م ايمٛمٓمري٥م وَمـ اظمقاد ايمتْمبٝمٗمٝم٥م َمـ

وَمقافمظ وسمقصمٝمٜم٣مت... ىمام جيدون همٝمف أرضٝم٥م رضمب٥م يمٙمتح٣مور همٝمام زمٝمٛمٜمؿ وسمب٣مدل ايمتج٣مرب واخلػمات 

واظمٔمٙمقَم٣مت، وىمذيمؽ يمٙمتح٣مور َمع خمتٙمػ ايمٛم٣مس وسمٙمٗمل اؽمتٖمس٣مراهتؿ وَمالضمٓم٣مهتؿ وؿمٙمب٣مهتؿ 

 .  ري٣مض ايمدفم٣مةواظمقومع حت٦م اؽمؿ: 
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ٔمٚمؾ ايمرؽم٣مرم ايمذي دم ايم َم٘مقٞم٣م َمرىمزي٣ميمؼمزمقي حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ا ايمٔمٚمؾيُم٘مؾ 

وسمبح٧م هل٣م فمـ ذىم٣مء دم حمٝمْمٜم٣م اظمجتٚمٔمل واإلومٙمٝمٚمل وايمدورم يمٙمٛمٜمقض زمف دم صمقاٞمبف  ،ٛمخرط همٝمفسم

ايمدفمقي٥م وايمؼمزمقي٥م وايمٖم٘مري٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م واالصمتامفمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٛمٗم٣مزمٝم٥م ونمغمه٣م َمـ جم٣مالت ايمٔمٚمؾ 

 واحلٝم٣مة.

 زٌة القضٌة التربوٌةمرك

هم٣ميمٗمّمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م ومّمٝم٥م َمرىمزي٥م دم ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، زمؾ يم٘مؾ ضمرىم٥م إؽمالَمٝم٥م سمريد 

إضمٝم٣مء وزمٔم٧م وجتديد رؽم٣ميم٥م األٞمبٝم٣مء دم ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس، إذ اإلؽمالم رؽم٣ميم٥م سمرزمقي٥م ال ي٘مٖمل دفمقة ايمٛم٣مس 

ٚمٙمقا زمف ويٚمتثٙمقه يمٝم٘مقن ؽمبب٣م إيمٝمف وإٞمام ال زمد َمـ سمٔمٜمد اظمستجٝمبكم يمٛمدائف ضمتك يٖمٗمٜمقه وئمٙمٚمقه وئم

حلٝم٣مهتؿ ايمْمٝمب٥م دم ايمدٞمٝم٣م وٞمج٣مهتؿ دم اآلطمرة. وومد صم٣مء دم ايمرؤي٥م ايمؼمزمقي٥م يمٙمحرىم٥م ايمتٟمىمٝمد فمعم هذا 

وؽمٝمبٗمك ايمقاصم٤م اظمرىمزي يمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م هق ىمٝمػ سمدفمق ايمٛم٣مس وىمٝمػ سمرزمٝمٜمؿ، همٜمق "األَمر:

ع ايمٔمقائؼ أَم٣مم ضمٝم٣مة إؽمالَمٝم٥م أهمّمؾ دم االزمتالء ايمذي يقاصمف ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م دم ىمؾ زَم٣من، ومجٝم

زمِمقرة أو زمٟمطمرى إلم فمقائؼ سمرزمقي٥م سمتِمؾ زم٣مإلٞمس٣من وَمرىمز ايمٗمٝم٣مدة همٝمف  جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م احل٣مرضة سمٔمقد

 ."واخت٣مذ ايمٗمرار، وهق ايمٗمٙم٤م ؽمقاء دم همٜمؿ ايمديـ أو ايمٔمٚمؾ زمف

ودم هذا اإلؿم٣مر يٚم٘مـ أن يٖمٜمؿ َم٣م حيدث َمـ سمٖمقيض أو ذاىم٥م أو ضمتك سمٖمقي٦م زمٔمض 

فم٣مت واظمج٣مالت وايمتخِمِم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واالصمتامفمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م ونمغمه٣م، إال َم٣م ىم٣من َمـ ايمٗمْم٣م

ايمٗمّمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م وَمٔمٜم٣م ايمدفمقة وايمت٘مقيـ، همام سمزال احلرىم٥م سمٔمتػمه٣م أم ايمٗمّم٣مي٣م وحمقر االهتامم 

 وايمٔمٚمؾ ورأس األويمقي٣مت.

تٜم٣م ىمام صم٣مء دم وروم٥م سمقصمٜم٣مت واطمتٝم٣مرات ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح دم حتديد هقي

ضمرىم٥م دفمقي٥م سمرزمقي٥م فمعم َمٛمٜم٣مج أهؾ ايمسٛم٥م واجلامفم٥م، سمٔمٚمؾ دم جم٣مل ايمدفمقة اإلؽمالَمٝم٥م فمٗمٝمدة "زمٟمهن٣م:
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وذئم٥م وومٝمام وآدازم٣م، َمـ أصمؾ االيمتزام زمٚمٗمتّمٝم٣مت اإلؽمالم وإوم٣مَم٥م أرىم٣مٞمف وأضم٘م٣مَمف فمعم صٔمٝمد 

 ."األهمراد واظمجتٚمع وايمدويم٥م

 عند الحركة مفهوم التربٌة وخصائصها

اخل٣مص، ىمام ضمددهت٣م ايمرؤي٥م ايمؼمزمقي٥م يمٙمحرىم٥م، هل سمٙمؽ اجلٜمقد ايمتل يبذهل٣م ايمٖمرد  ايمؼمزمٝم٥م زمٚمٔمٛم٣مه٣م

زمٚمس٣مفمدة اظمريب يم٘مل يرسمٗمل دم افمتٗم٣مده وسمٖم٘مغمه "دم جم٣مل سمٛمٚمٝم٥م َم٣م هق طمغم همٝمف وإصالح ٞمٖمسف 

وؽمٙمقىمف زمام جئمٙمف ص٣محل٣م َمِمٙمح٣م دم خمتٙمػ صمقاٞم٤م ضمٝم٣مسمف ايمٖمردي٥م واجلامفمٝم٥م وجم٣مالت فمٚمٙمف دم 

 ."وايمبٔمٝمد حمٝمْمف ايمٗمري٤م

همب٣ميمدفمقة ايمٔم٣مَم٥م سمتحٗمؼ ايمتقزم٥م األولم، سمقزم٥م اإليامن واإلؽمالم، وزم٣ميمؼمزمٝم٥م سمتحٗمؼ ايمتقزم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، 

 .سمقزم٥م االيمتزام واالؽمتٗم٣مَم٥م

 خصائص التربٌة كما حددتها الرؤٌة التربوٌة

وسمٛمْمٙمؼ سمٙمؽ اخلِم٣مئص ايمؼمزمقي٥م أؽم٣مؽم٣م َمـ طمِم٣مئص اإلٞمس٣من ىمام ضمدده٣م اإلؽمالم، وَمـ 

ََٔنَمِذ )ديـ ايمذي يٛمتٚمل إيمٝمف ويتبٛم٣مه، همٜمل سمرزمٝم٥م سمرافمل ايم٘مراَم٥م، ىمام وم٣مل سمٔم٣ملم: طمِم٣مئص هذا ايم

ُِْى َعَهى َْلِث ََٔفعَّْهَُب ٍَ انطٍََِّّجبِد  ُْى يِّ ََٔسَصْلَُب َٔاْنَجِحِش  ُِْى ِفً اْنَجشِّ  ََٔحًَْهَُب ٍٍش َْلشَِّيَُب َثًُِ آَدَو 

ٍِ َخَهْمَُب َرْفِعٍاًل 1(يًَِّّ
زمقـمٝمٖم٥م ايمٔمٗمؾ يمدى اإلٞمس٣من وصمٔمٙمٜم٣م َمٛم٣مط ايمت٘مٙمٝمػ  وَمـ ذيمؽ ايمٔمٛم٣مي٥م 

ووؽمٝمٙم٥م يمٙمتدزمر وايمتٖم٘مر واالفمتب٣مر، همٝم٘مقن َمـ اظمٜم٣مم ايمؼمزمقي٥م حترير ايمٔمٗمؾ َمـ ايم٘مسؾ واجلٚمقد 

وايمٔمٛم٣مي٥م  وايمتٗمٙمٝمد وضمٖمزه فمعم اإلزمداع واالزمت٘م٣مر وايمتجديد وسمرؾمٝمده زم٣ميمسٛمـ ايمممفمٝم٥م وايم٘مقٞمٝم٥م.

وذيمؽ فمـ ؿمريؼ ايمبٝم٣من وايمتٔمٙمٝمؿ واحلقار واظمُم٣مرىم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م دم زمتٛمٚمٝم٥م ايمدواهمع ايمذاسمٝم٥م يمدى اإلٞمس٣من 

األفمامل وسمٛمٚمٝم٥م روح اظمب٣مدرة وايمتحرير َمـ اخلقف َمـ األطمْم٣مء ونمغمه٣م َمـ األؽم٣ميمٝم٤م ايمؼمزمقي٥م 

 .اظمحررة يمإلرادة واحل٣مهمزة فمعم اظمب٣مدرة

٦م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م ىمام سمستقصم٤م احلذر َمـ ايمٗمٚمع واالؽمتبداد واإلرساف دم اؽمتٔمامل ايمسٙمْم٥م ؽمقاء ىم٣مٞم

أو سمرزمقي٥م أو فمٙمٚمٝم٥م، وسمٛمٚمٝم٥م ايمُمٔمقر زم٣مظمس٠مويمٝم٥م وايمِمػم فمعم ايمقهم٣مء زم٣ماليمتزاَم٣مت وايمٗمٝم٣مم زم٣ميمقاصمب٣مت 

                                                 
 [30]اإلرساء : ـ   1
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وحتٚمؾ سمبٔم٣مت ايمتٌمهم٣مت واألفمامل زمُمج٣مفم٥م، وومبقل اجلزاء شمقازم٣م ىم٣من أو فمٗم٣مزم٣م، وحتري اإلٞمِم٣مف 

 .وايمٔمدل دم احل٘مؿ

٨م وأصقل ايمقؽم٣مئؾ، وسمٔمتٚمده حمددا وهل سمرزمٝم٥م رزم٣مٞمٝم٥م سمٔمتٚمد ايمقضمل َمِمدرا يمٙمٚمّم٣مَمكم واظمٛم٣مه

يمٙمٕم٣مي٥م، زمتحٗمٝمؼ ايمٔمبد َمراد اهلل َمٛمف فمب٣مدة دون ذيؽ يمٝمٛم٣مل َمرض٣مة اهلل ويٖمقز دم احلٝم٣مة ايمدٞمٝم٣م 

 .واآلطمرة

ىمام أهن٣م سمرزمٝم٥م إجي٣مزمٝم٥م سم٘مقن هب٣م ايمُمخِمٝم٥م اإلٞمس٣مٞمٝم٥م ٞمٚمقذصم٣م يمإلٞمس٣من ايمٔمدل أيٛمام سمقصمٜمف يٟميت 

ح٣م ي٠مَمـ وئمٚمؾ ايمِم٣محل٣مت ويتقاىص زم٣محلؼ ويتقاىص زمخغم يمٛمٖمسف ويمٕمغمه، وي٘مقن هب٣م هم٣مفمال َمِمٙم

زم٣ميمِمػم. ال ئمرف ايم٘مسؾ وايمتقاىمؾ وايمٔمزيم٥م وايمسٙمبٝم٥م واالٞمتٓم٣مري٥م، حيرص فمعم ايمٗمٝم٣مم زمقاصمب٣مسمف أىمثر 

 .َمـ ضمرصف فمعم حتِمٝمؾ ضمٗمقومف

وهل سمرزمٝم٥م واومٔمٝم٥م سمرافمل ؽمٛمـ اهلل دم سمٕمٝمغم األٞمٖمس واظمجتٚمٔم٣مت وسمتدرج َمع اإلٞمس٣من يمغمسمٖمع 

ضمتك يِمؾ إلم أومٍم ىمامل يستْمٝمٔمف، وسمرافمل ايمقاومع االصمتامفمل ايمس٣مئد، وسمتجٛم٤م ايمتٛمْمع ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م 

وسمتجٛم٤م إؽم٣مءة ايمٓمـ زم٣ميمٛم٣مس وايمٝمٟمس َمـ ومدرهتؿ فمعم  وايمتُمدد، وايمٕمٙمق ايمذي يِم٣مدم ايمٖمْمرة.

ايمسٚمق واالرسمٗم٣مء، وسمرافمل ايمتٖم٣موت زمكم األهمراد دم اظمقاه٤م وايمٗمدرات، وهل ال سمٔمٚمؾ فمعم سمثبٝم٦م 

 .ٔمٚمؾ فمعم إصالضمف وحتسٝمٛمفايمقاومع زمؾ سم

ىمام أهن٣م سمرزمٝم٥م ؾم٣مَمٙم٥م ؾمٚمقيمٝم٥م ايمٔمب٣مدة جلقاٞم٤م ضمٝم٣مة اإلٞمس٣من ايمب٣مؿمٛم٥م وايمٓم٣مهرة وايمٖمردي٥م  

ايمؼمزمٝم٥م إلم أن حيسـ ايمٖمرد دم فمب٣مدسمف زمزي٣مدة إيامٞمف افمتٗم٣مدا  هذه واجلامفمٝم٥م، وهل وهمؼ ذيمؽ سمسٔمك

 .، زم١مسمٝم٣من ايمْم٣مفم٣مت وجتٛم٤م اظمٔم٣ميوفمٚمال

ؾ أفمامل اإلٞمس٣من ايمتل يٗمقم هب٣م زمٗمٙمبف وصمقارضمف وايمتل يٟمسمٝمٜم٣م دم وحترص أن سم٘مقن ؾم٣مَمٙم٥م يم٘م

 .خمتٙمػ جم٣مالت احلٝم٣مة ايمٖمردي٥م واالصمتامفمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م ونمغمه٣م، يِمحبٜم٣م َمٔمف دم ضمٙمف وسمرضم٣ميمف

يف ايمِمقرة اجلٚمٝمٙم٥م ايمتل ٣من صم٣مٞم٤م فمعم صم٣مٞم٤م، وحتقل دون سمُمقوهل سمرزمٝم٥م َمتقازٞم٥م متٛمع ؿمٕمٝم

اظمت٘م٣مَمٙم٥م، وايمتل سمٟميت َمع ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح يمٙمديـ وايمٝمٗمٓم٥م اظمستٚمرة  سمٗمدَمٜم٣م سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم اظمتٛم٣مؽمٗم٥م

 .دم ايمٔمٚمؾ زمف
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ضمددت ايمرؤي٥م اظمِم٣مدر اظمٔمتٚمدة دم ايمػمٞم٣مَم٨م ايمؼمزمقي يمٙمحرىم٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، وايمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م، 

وايمتقصمٝمف  هم٣ميمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م فمٛمدٞم٣م َمِمدر يمٙمٔمٗمٝمدة وايمتمميع وايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م"إذ صم٣مء دم ايمرؤي٥م:

وَمقومٖمٛم٣م َمـ ايمؼماث وؽمط " ، وىمذا ايمؼماث ايمٔمٙمٚمل يمٙمٚمسٙمٚمكم، سمٗمقل ايمرؤي٥م:"واظمٔمرهم٥م واحلّم٣مرة

زمكم ايمرهمض وايمتٗمديس، همٖمل سمراشمٛم٣م َم٣م هق َمٖمٝمد يمزَم٣مٞمف َمٖمٝمد يمزَم٣مٞمٛم٣م، وهمٝمف َم٣م هق َمٖمٝمد يمزَم٣مٞمف نمغم 

ٜم٣مدات اإلؽمالَمٝم٥م ، شمؿ االصمت"َمٖمٝمد يمزَم٣مٞمٛم٣م، وهمٝمف َم٣م مل ي٘مـ َمٖمٝمدا يمزَم٣مٞمف ويمٝمس َمٖمٝمدا يمزَم٣مٞمٛم٣م

اظمٔم٣مسة وايمتج٣مرب ايمقاومٔمٝم٥م أي اخلػمة ايمبممي٥م اظمؼماىمٚم٥م اظممموفم٥م واظمٖمٝمدة َمـ مم٣مرؽم٥م ايمٔمٚمؾ 

ال ٞمتٔمِم٤م ظمدرؽم٥م َمـ اظمدارس وال ٞمتٔمِم٤م ضد "ايمؼمزمقي وىمت٤م ايمؼمزمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م.سمٗمقل ايمرؤي٥م:

حل٣م وصقازم٣م وٞمرد فمعم مج٣مفم٥م َمـ اجلامفم٣مت، ويم٘مٛمٛم٣م ٞمستٖمٝمد َمـ جت٣مرهب٣م ايمقاومٔمٝم٥م، وٞمٟمطمذ َم٣م ٞمراه ص٣م

اظمخْمئ طمْمٟمه وفمعم اظمبتدع زمدفمتف، وٞمٔمتٗمد أن ايمتج٣مرب ايمؼمزمقي٥م يمٙمٚمِمٙمحكم واظمجدديـ َمٖمٝمدة ظمـ 

 ."زمٔمدهؿ طمْم٠مه٣م وصقاهب٣م

 التربوي المنهج

٨م ايمؼمزمقي: جمٚمقع ايمػماَم٨م وايمقؽم٣مئؾ ايمتل سمؼمصمؿ ايمرؤي٥م ايمؼمزمقي٥م إلم فمٚمؾ د فم٣مدة زم٣مظمٛمٜميٗمِم

 وسمْمبٝمؼ.

 ووم٦م َمب٘مر زمقضع ايمػماَم٨م ايمؼمزمقي٥م يمتقضمٝمد ايمتِمقرات وسمٛمٓمٝمؿ صمٜمقد وومد اهتٚم٦م احلرىم٥م دم

ايمٗم٣مئٚمكم زم٣ميمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي داطمؾ احلرىم٥م، واحلِمقل فمعم ٞمت٣مئ٨م سمرزمقي٥م َمتٗم٣مرزم٥م، ورهمع ضمغمة اظمرزمكم 

أَم٣مم ىمثرة ايمدروس وايم٘مت٤م واظمقضقفم٣مت، وايمتٔمقد فمعم ايمٔمٚمؾ اجلامفمل، وايمٔمٚمؾ زمػمىم٥م ايمُمقرى 

٘مقن طمٙمٗم٣م َمـ أطمالق ايمٗمقة يمدى مجٝمع أزمٛم٣مء احلرىم٥م ئمٚمٙمقن زمف دم وسمُمجٝمع فمٗمٙمٝم٥م ايمتخْمٝمط يمٝم

ضمٝم٣مهتؿ ايمُمخِمٝم٥م واظمٜمٛمٝم٥م وايمدراؽمٝم٥م وايمدفمقي٥م وايمؼمزمقي٥م. وسمت٘مقن سمٙمؽ ايمػماَم٨م َمـ زمراَم٨م 

 َمٖمتقضم٥م سمُمٚمؾ األفمّم٣مء ونمغمهؿ وأطمرى طم٣مص٥م زمٟمفمّم٣مء ايمتٛمٓمٝمؿ.
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ايمتٚمٜمٝمدي: وهق ووضٔم٦م ايمرؤي٥م ايمؼمزمقي٥م سمِمقرا ألرزمٔم٥م أٞمقاع َمـ ايمػماَم٨م:ايمػمٞم٣مَم٨م 

يمٙمٚمدفمقيـ، وايمػمٞم٣مَم٨م األؽم٣مد: وهق يمألفمّم٣مء، وايمػمٞم٣مَم٨م ايمتٟمهٝمقم: وهق سمٟمهٝمؾ أفمّم٣مء احلرىم٥م 

 .يمٙمتخِمص، وايمػمٞم٣مَم٨م االؽمت٘مامرم: وهق يمٙمحٖم٣مظ فمعم اظم٘م٣مؽم٤م ايمؼمزمقي٥م واؽمت٘مامل ايمت٘مقيـ

ايمقضمدة شمؿ زمٝمٛم٦م َمقاصٖم٣مت ىمؾ زمرٞم٣مَم٨م وَمالحمف ايمرئٝمسٝم٥م، نمغم أٞمف َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م، وزمٔمد 

اظمب٣مرىم٥م سمؿ وضع زمرٞم٣مَم٨م سمرزمقي اٞمتٗم٣مرم، رىمز فمعم سمٔمٚمٝمؼ َمٔم٣مين ايمقضمدة واهتؿ زمٚمح٣مور: ضمؼ 

اإلؽمالم ىم٣ميمتقضمٝمد وَمت٣مزمٔم٥م ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وضمؼ ايمدفمقة اؾمتٚمٙم٦م دروؽمٜم٣م فمعم 

ضم٘مؿ ايمدفمقة وهمّمٙمٜم٣م ووصمقهب٣م واإلطمالص همٝمٜم٣م..،شمؿ ضمؼ احلرىم٥م زمدروس سمدفمؿ ايمقضمدة دم 

 ٜم٣م وسمٗمقي همٝمٜمؿ احلرص فمٙمٝمٜم٣م.ٞمٖمقس أزمٛم٣مئ

شمؿ زمٔمد ذيمؽ وضع ايمػمٞم٣مَم٨م ايمتٚمٜمٝمدي، أىمدت َمٗمدَمتف فمعم َمرىمزي٥م اظمسٟميم٥م ايمؼمزمقي٥م دم سمِمقر 

احلرىم٥م، وأن مجٝمع األٞمُمْم٥م ايمتل يامرؽمٜم٣م ايمٖمرد داطمؾ احلرىم٥م وطم٣مرصمٜم٣م، ؽمقاء ىم٣مٞم٦م فمٙمٚمٝم٥م أو 

ىمدت أن ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م اصمتامفمٝم٥م أو ؽمٝم٣مؽمٝم٥م ٞمٓمري٥م أو فمٚمٙمٝم٥م سمس٣مهؿ دم فمٚمٙمٝم٥م سمزىمٝمتٜمؿ، ىمام أ

سمزىمٝم٥م يامرؽمٜم٣م ايمٖمرد زمٚمجٜمقده اخل٣مص وي٘مقن ايمٔمٚمؾ اجلامفمل وايمقؽم٣مئؾ ايمؼمزمقي٥م اجلامفمٝم٥م أَمقرا 

 َمس٣مفمدة.

واؾمتٚمؾ ايمػمٞم٣مَم٨م فمعم دروس اؽمتٜمدهم٦م حتٗمٝمؼ ؽمالَم٥م االفمتٗم٣مد وسمٛمٚمٝم٥م اإليامن وزمٛم٣مء االؽمتٗم٣مَم٥م  

 خيمؼمؽمٝموأطمرى فمٚمٙمٝم٥م سمْمبٝمٗمٝم٥م واالٞمخراط دم ؽمٙمؽ ايمدفمقة، وسمّمٚمٛم٦م ايمدروس صمقاٞم٤م ٞمٓمري٥م 

 .ايمٔمٚمؾ زمٔمد ايمٔمٙمؿ وايمٖمٜمؿ

وزمٔمد ايمػمٞم٣مَم٨م ايمتٚمٜمٝمدي سمؿ وضع ايمػمٞم٣مَم٨م ايمؼمزمقي األؽم٣مد يمٝمٔمٚمؼ َمٔم٣مين ايمػماَم٨م ايمس٣مزمٗم٥م، 

وسمؿ ختِمٝمص ضمِمص طم٣مص٥م زمٚمدارؽم٥م ٞمِمقص َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ إَمٔم٣مٞم٣م دم رزمط ايمٔمّمق زمٟمصؾ 

٥م إلم ايمدروس ايمٔم٣مَم٥م وسمؿ احلٖم٣مظ فمعم اجلٚمع األصقل وسمرؽمٝمخ٣م يمسٛم٥م سمدزمر ايم٘مت٣مب ايمٔمزيز، زم٣مإلض٣مهم

 زمكم ايمٛمٓمري وايمتْمبٝمٗمل ايمٔمٚمقم.
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وومد أطمرصم٦م احلرىم٥م أيّم٣م زمرٞم٣مجم٣م رؽم٣ميمٝم٣م هيؿ األهمراد ويس٣مفمدهؿ فمعم سمٛمٓمٝمؿ أووم٣مهتؿ وأفمامهلؿ 

ايمٔمب٣مدي٥م وايمٔم٣مدي٥م زمام يٗمقي همٔم٣ميمٝمتٜمؿ واصمتٜم٣مدهؿ دم اخلغم، واحلرىم٥م اآلن زمِمدد إفمداد وهتٝمئ 

 . ايمٔم٣ممايمػمٞم٣مَم٨م ايمرؽم٣مرم

وسمتٔمزز ايمػماَم٨م فم٣مدة زمقؽم٣مئؾ أطمرى ىم٣ميمدورات واظمخٝمامت ونمغمه٣م َمـ ايمٙمٗم٣مءات واألٞمُمْم٥م 

ايمت٘مقيٛمٝم٥م، ومحالت سمٔم٣ميم٨م زمٔمض اآلهم٣مت ايمؼمزمقي٥م أو سمٔمٚمؿ ايمٔمٚمؾ زمقاصم٤م ذفمل أو ؽمٛم٥م َمٜمجقرة 

أو ٞمحق ذيمؽ.وزمراَم٨م َمتٕمغمة أطمرى سمت٘م٣مَمؾ َمع ايمػمٞم٣مَم٨م ايمٗم٣مر وسمقؽمع َمٔمٛمك ايمؼمزمٝم٥م وسمتج٣موز 

ٙمٗمكم ايمٛمٓمري، ىمام خترج زم٣ميمؼمزمٝم٥م َمـ إؿم٣مر احلٙمٗم٥م ايمؼمزمقي٥م اجل٣ميمس٥م وضمده٣م إلم ايمٔمٚمؾ اظمٝمداين ايمت

 .ايمٖم٣مفمؾ دم اظمجتٚمع

وإدراىم٣م َمـ احلرىم٥م ألمهٝم٥م ايمتٗمقيؿ ايمؼمزمقي زمٔمد ايمٔمٛم٣مي٥م زمتٛمقيع ايمقؽم٣مئؾ، سمٛم٣مويم٦م رؤيتٜم٣م 

ظمح٣مؽمب٥م واظمٔم٣مسمب٥م، زمؾ وضمتك ايمؼمزمقي٥م أمهٝم٥م هذا األَمر، وسمٟمصٝمٙمف زم٣محلدي٧م فمـ اظمُم٣مرؿم٥م واظمراومب٥م وا

 اظمٔم٣مومب٥م نمغم أن جمٚمؾ ذيمؽ زمٗمل فمعم َمستقى ايمٛمٓمر وسمٔمثر فمعم َمستقى ايمتْمبٝمؼ وايمٔمٚمؾ

 المنطلقات والمقاصد التربوٌة

ايمٗمقل زمٟمن مج٣مفم٥م زمٔمٝمٛمٜم٣م أو هٝمئ٥م حمددة هل٣م َمٛمْمٙمٗم٣مت وَمب٣مدئ دم احلرىم٥م وايمٔمٚمؾ، ئمٛمل أهن٣م 

ٚمكم إيمٝمٜم٣م ويمق زمُم٘مؾ أورم وفم٣مم، وئمٛمل أيّم٣م أهن٣م سمُم٘مؾ ومٛم٣مفم٥م اظم٠مؽمسكم هل٣م، وىمذا ومٛم٣مفم٥م اظمٛمّم

َمقضع اهتامم واٞمُمٕم٣مل ومم٣مرؽم٥م وسم٘مقيـ وسمرزمٝم٥م فمٙمٝمٜم٣م ضمتك سمستٚمر زمٛمٖمس ايمزطمؿ دم األصمٝم٣مل 

اظمتٔم٣مومب٥م، ويمٝمس نمغم ايمؼمزمٝم٥م وؽمٝمٙم٥م هلذه اظمٜمٚم٥م ايم٘مبغمة.وظم٣م ىم٣من اظمٝمث٣مق زمٚمث٣مزم٥م دؽمتقر ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد 

ايمتل سمٛمجزه٣م وايمتِمقرات وايمرؤى ايمتل سمتقاضع فمٙمٝمٜم٣م،أن واإلصالح، هم١من اظمٖمؼمض دم األوراق 

 .سمٛمْمٙمؼ َمٛمف وختدَمف ذضم٣م وسمٖمِمٝمال وسمٟمىمٝمدا

وَمـ هٛم٣م، هم١من َمٛمْمٙمٗم٣مت وَمب٣مدئ وَمٗم٣مصد اظمٝمث٣مق سم٠مؿمر رؤى خمتٙمػ ايمقـم٣مئػ زمام همٝمٜم٣م وـمٝمٖم٥م 

 ايمؼمزمٝم٥م، وايمتل سمٔمٚمؾ فمعم سمٟمؿمغم األفمّم٣مء واظمتٔم٣مؿمٖمكم يمٝمٗمتٛمٔمقا هب٣م وئمٚمٙمقا زمٚمقصمبٜم٣م أو سمزيد

ومٛم٣مفمتٜمؿ وسمٗمقي ايمتزاَمٜمؿ هب٣م، همٝم٘مقن أول َمٛمْمٙمؼ يتؿ احلرص فمٙمٝمف وسمرزمٝم٥م األفمّم٣مء واظمتٔم٣مؿمٖمكم 
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فمٙمٝمف وايمتذىمغم زمف فمعم ايمدوام هق أن جئمؾ وصمف اهلل سمٔم٣ملم وايمدار اآلطمرة هق اظمراد َمـ ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس 

 .وَمقهتؿ وضمرىمتٜمؿ وؽم٘مقهنؿ

 اخلغم َمع ايمٕمغم واظمخ٣ميمْم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م وومؾ َمثؾ ذيمؽ دم ايمؼمزمٝم٥م فمعم َمب٣مدئ وَمٛمْمٙمٗم٣مت: ايمتٔم٣مون فمعم

وايمتدرج وايمْم٣مفم٥م واالٞمّمب٣مط واحلري٥م وايمُمقرى وايمٔمٚمؾ اجلامفمل اظمٛمٓمؿ واألطمقة واظمقاالة 

 وايمدفمقة إلم اهلل 

ونمرس ومٛم٣مفم٥م أن اإلؽمالم هق اهلدى زمٔمٗمٝمدسمف وذئمتف، وأطمالومف، وٞمٓم٣مَمف، وزمٟمٞمف هق وضمده 

ٜم٣م، وومٝم٣مدهت٣م دم ؿمريؼ احلؼ واخلغم وايمٔمدل، وأن زمره٣من ايمٗم٣مدر فمعم إؽمٔم٣مد ايمبممي٥م، واجلدير هبدايت

االومتٛم٣مع زمذيمؽ وفمٚمؼ اإليامن زمف ي٘مٚمـ دم ايمٔمٚمؾ زم٣ميم٘مت٣مب وايمسغم فمعم هديف وَمت٣مزمٔم٥م ايمسٛم٥م دم 

 .االفمتٗم٣مد وايمٗمقل وايمٔمٚمؾ

وزمخِمقص اظمٗم٣مصد سم٠مىمد ايمرؤي٥م ايمؼمزمقي٥م ازمتداء َمٗمِمد ايمرؽمؾ واألٞمبٝم٣مء دم دفمقة ايمٛم٣مس 

إن هدهمٛم٣م ايمذي جي٤م أن سمدور ضمقيمف ىمؾ صمٜمقدٞم٣م هق أن يِمغم اإلٞمس٣من "همٝمٜم٣م:وسمرزمٝمتٜمؿ، ضمٝم٧م صم٣مء 

فمبدا هلل زم١مرادسمف دم أفماميمف االطمتٝم٣مري٥م ىمام هق فمبد يمف دم اجل٣مٞم٤م نمغم اإلرادي َمـ ضمٝم٣مسمف، همٝمخرج َمـ 

 ."دافمٝم٥م هقاه إلم ؿم٣مفم٥م رزمف وَمقاله ويِمبح زمذيمؽ ىم٣مَمؾ ايمٔمبقدي٥م هلل وضمده ال ذيؽ يمف

حلرىم٥م هل أهداف اإلؽمالم ذاسمف وايمتل سمتٚمثؾ ىمام همِمٙمٜم٣م اظمٝمث٣مق دم ايمسٔمل همٟمهداف ايمؼمزمٝم٥م دم ا

إلوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى ايمٖمرد واألرسة واظمجتٚمع وايمدويم٥م واألَم٥م واإلٞمس٣مٞمٝم٥م مجٔم٣مء، زم٣مإلؽمٜم٣مم دم 

هل٣م فمعم اهلدى وإضمٝم٣مء ايمتّم٣مَمـ زمكم دوٞممم اإلؽمالم دم ايمٔم٣ممل.وىمذا وضمدة األَم٥م اظمسٙمٚم٥م واصمتامفمٜم٣م 

وي٘مقن ايمؼماضمؿ زمكم أنمٛمٝم٣مئٜم٣م وهمٗمرائٜم٣م، وَمٛم٣مسة ومّم٣مي٣مه٣م  تٜم٣م زمكم األَمؿ.ييمتستٔمٝمد طمغم وؾمٔمقهب٣م

وهمؼ ٞمٚمقذج ومقاَمف االٞمسج٣مم زمكم ايمٔمٙمؿ واإليامن،  ايمٔم٣مديم٥م، واإلؽمٜم٣مم دم زمٛم٣مء ضمّم٣مرة راؾمدة

 .وايمت٘م٣مَمؾ زمكم ايمتٛمٚمٝم٥م واألطمالق، وايمتقازن دم ضمٖمظ ىمٝم٣من اإلٞمس٣من وسمٙمبٝم٥م اضمتٝم٣مصم٣مسمف

دم زمٙمقرة هذه ايمرؤي٥م أدرىمقا ضخ٣مَم٥م األهداف واظمٗم٣مصد ايمتل إيمٝمٜم٣م يدفمقن،  وىمٟمن اظمس٣ممهكم

إن أهداهمٛم٣م ايمؼمزمقي٥م أىمػم َمـ وؽم٣مئٙمٛم٣م، ووؽم٣مئٙمٛم٣م أوؽمع َمـ سمٙمؽ ايمتل ٞمجتٚمع "هم٣مؽمتدرىمقا زم٣ميمٗمقل:
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فمٙمٝمٜم٣م، وحتديد األهداف جي٤م أن ي٘مقن َمستقفمب٣م ويمق مل ٞمِمؾ إلم زمٔمّمٜم٣م زمٔمد، أو ىم٣مٞم٦م َمُم٣مرىمتٛم٣م 

 ."دةدم حتٗمٝمٗمٜم٣م حمدو

 مواصفات الشخصٌة المنشودة

شمؿ ضمددت ايمرؤي٥م َمقاصٖم٣مت ايمُمخِمٝم٥م اظمٛمُمقدة َمـ طمالل ايمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي يمٙمحرىم٥م، واظمتٚمثٙم٥م 

دم صٖم٥م ايمرزم٣مين األَمكم، ايمذي أطمٙمص هلل سمٔم٣ملم ٞمٝمتف وفمٚمٙمف، وصمٔمؾ ايمقضمل َمِمدره دم ايمتمميع 

أَمكم ضمٖمٝمظ، ال يُمؼمي  وايمتقصمٝمف همٜمق رزم٣مين دم َمٗمِمده وَمرصمٔمف، ومٙمبف َمقصقل زم٣مهلل دم ىمؾ ووم٦م،

زمآي٣مت اهلل شمٚمٛم٣م ومٙمٝمال، طمُمٝمتف َمـ اهلل سمٕمٛمٝمف فمـ َمراومب٥م اخلٙمؼ، ال خيتٙمػ أَمره دم ايمرس وايمٔمالٞمٝم٥م، وال 

 ٗمٛمف.ٝميتٙمقن زم٣مطمتالف األضمقال، ألن اهلل سمٔم٣ملم َمْمٙمع فمٙمٝمف، وهق يُمٜمد زمذيمؽ ويت

ن ص٣محل٣م دم ٞمٖمسف ن ي٘مقايمرؤي٥م أشمؿ صٖم٥م ايمٗمقي ايمٔمٙمٝمؿ وَمٔمٛمك ايمٗمقة اظمْمٙمقزم٥م دم اظمسٙمؿ ىمام دم 

َمِمٙمح٣م يمٕمغمه صم٣مَمٔم٣م زمكم االؽمتٗم٣مَم٥م فمعم ايمديـ ودفمقة ايمٛم٣مس إيمٝمف، وأن ي٘مقن ومقي٣م دم فمٙمٚمف زمديٛمف، 

َمٛمكم وي٘مره أن ئمقد دم ايم٘مٖمر ٠مدم إيامٞمف حي٤م اهلل ورؽمقيمف واظم وزمام حيت٣مج إيمٝمف دم وـمٝمٖمتف وَمٜم٣مَمف، ومقي٣م

وإضمس٣مٞمف وأومؾ فمٚمٙمف أداء ايمٖمرائض واصمتٛم٣مب  ىمام ي٘مره أن يٗمذف دم ايمٛم٣مر، ومقي٣م دم فمٚمٙمف وايمتزاَمف

ايم٘مب٣مئر، ومقي٣م دم دفمقسمف يدفمق أهٙمف وأوم٣مرزمف وصمغماٞمف وَمٔم٣مرهمف وحمٝمْمف، ومقي٣م دم صمسٚمف زم٣ميمتٕمذي٥م 

َم٣م ئمٖمف فمـ ؽم٠مال  ٥م، ومقي٣م دم َم٣ميمف جيتٜمد دم حتِمٝمؾايمِمحٝم٥م، وايمري٣مض٥م اظمستٚمرة وايمٔمالج فمٛمد احل٣مصم

اظم٠مَمـ ايمٗمقي طمغم وأضم٤م " زم٣محلدي٧م ايمٛمبقي ايممميػايمٛم٣مس، ويٕمٛمٝمف فمام دم أيدهيؿ، ىمؾ ذيمؽ فمٚمال

 ."فمٛمد اهلل َمـ اظم٠مَمـ ايمّمٔمٝمػ ودم ىمؾ طمغم

شمؿ صٖم٥م اظمج٣مهد احل٘مٝمؿ، زمٚمٔمٛمك أن ي٘مقن ايمٖمرد زم٣مإلض٣مهم٥م إلم صالضمف دم ٞمٖمسف، َمِمٙمح٣م يمٕمغمه 

يدفمق زمح٘مٚم٥م وجي٣مهد زمتبٌم، يبذل ٞمٖمسف وَم٣ميمف دم ؽمبٝمؾ اهلل، مهتف أن ي٘مقن َمـ ايمِم٣محلكم 

دم ىمؾ َمرضمٙم٥م  يمديٛمف، ئمٝمش ص٣محل٣م ويٚمقت ؾمٜمٝمدا. واحل٘مٚم٥م طم٣مص٥م زم٣مطمتٝم٣مر األضمسـ وايمُمٜمداء

 .َمـ اظمراضمؾ ودم ىمؾ ـمرف َمـ ايمٓمروف
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سمٔمدد وسمٛمقع جم٣مالت فمٚمؾ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وىمثرة وؽم٣مئؾ اؾمتٕم٣مهل٣م دم إؿم٣مر َم٣م يبٝمحف  

ٔمؾ ايمب٣مب َمٖمتقضم٣م ألفمامل طمغم ىمثغمة َمممفم٥م جي ٣م ايمٔمٚمؾوىمذا ايمٗمقاٞمكم اجل٣مري هب ويسٚمح زمف اإلؽمالم

أَم٣مم أفمّم٣مئٜم٣م واظمتٔم٣مؿمٖمكم َمٔمٜم٣م، زمؾ وأَم٣مم مجٝمع اظمسٙمٚمكم ونمغمهؿ ممـ يرنم٤م دم ايمتٔم٣مون فمعم ايمٗمٝم٣مم 

 .زمام هق َمستْم٣مع َمـ أفمامل اخلغم وايمػم

٣مدم وومد ضمدد اظمٝمث٣مق َمـ سمٙمؽ اظمج٣مالت:جم٣مل ايمدفمقة ايمٖمردي٥م وايمدفمقة ايمٔم٣مَم٥م وايمٔمٚمؾ ايمثٗم

ايمٖم٘مري، وايمٔمٚمؾ ايمٔمٙمٚمل ايمتٔمٙمٝمٚمل واظمج٣مل االصمتامفمل واخلغمي واظمج٣مل ايمسٝم٣مد واظمج٣مل ايمٛمٗم٣ميب 

واظمج٣مل اإلفمالَمل واظمج٣مل االومتِم٣مدي، همّمال فمـ اظمج٣مل ايمؼمزمقي وايمت٘مقيٛمل، ايمذي هق صٙم٤م 

جمرد َمٔمرهم٥م فمٛم٣مي٥م واهتامم ايمقـمٝمٖم٥م ايمؼمزمقي٥م،وايمتل سمزيد فمعم جمرد ايمٔمٙمؿ ايمٔمٚمؾ زم٣ميمٛم٣مهمع َمٛمف، وفمعم 

 .احلؼ االيمتزام زمف

وسمتجعم أمهٝم٥م اؽمتحّم٣مر خمتٙمػ هذه اظمج٣مالت دم ضمديثٛم٣م فمـ اظممموع ايمؼمزمقي حلرىم٥م ايمتقضمٝمد 

واإلصالح، يمٙمقومقف فمعم ايممموط ايمرضوري٥م يمٛمج٣مح ايمؼمزمٝم٥م زمٚمٗمدار َمروٞمتٜم٣م يمتت٘مٝمػ َمع ىمؾ جم٣مل 

ايمتحدي٣مت ايمتل سمٖمرضٜم٣م جم٣مل، واٞمسج٣مَمٜم٣م زي٣مدة فمعم احلد األدٞمك اظمُمؼمك َمع اخلِمقصٝم٣مت و

ايمبٝمئ٣مت اظمختٙمٖم٥م يمٙمٔمٚمؾ، وسمستقفم٤م سمٛمقع ايمْم٣موم٣مت وسمٔمدد االهتامَم٣مت ايمٗم٣مدَم٥م َمـ خمتٙمػ 

ايمتخِمِم٣مت.واظمٜمؿ ىمٝمػ سمبٗمك ايمؼمزمٝم٥م روضم٣م سمرسي  دم خمتٙمػ جم٣مالت ايمٔمٚمؾ، وحيٚمٙمٜم٣م ايمٔمّمق 

قهري٥م دم واظمتٔم٣مؿمػ ؽمٙمقىم٣م يٚمٝمزه فمـ زم٣مومل ايمس٣مئريـ ممـ ال سمُم٘مؾ ايمؼمزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ومّمٝم٥م صم

 .سم٘مقيٛمٜمؿ واهتامَم٣مهتؿ

 .تقٌٌم الواقع التربوي فً الحركة

وضمتك سم٘متٚمؾ ايمِمقرة زمكم اجل٣مٞم٤م ايمٛمٓمري ايمذي يبدو َمقهمٗم٣م زمػمىم٥م ايمُمقرى واالٞمٖمت٣مح 

واالؽمتٖم٣مدة َمـ جت٣مرب اآلطمريـ، وزمكم ايمقاومع ايمؼمزمقي يمٙمحرىم٥م، ايمذي يبٗمك َمٜمام ومٝمؾ فمـ طمغميتف 

 ايمرؤي٥م ايمؼمزمقي٥م سمٛمبٕمل اإلؾم٣مرة إلم أنف اآلهم٣مت ويٛمت٣مزمف ايمٗمِمقر، ومتٝمزه فمـ حمٝمْمف واومٔم٣م زمممي٣م سمٔمؼمي

صمزءا َمـ اآلهم٣مت  اٞمْمٙمٗم٦م َمـ  سمُمخٝمص ايمقاومع ايمؼمزمقي داطمؾ احلرىم٥م وطمٙمِم٦م إلم أن
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واظمخ٣ميمٖم٣مت ايمتل ٞمراه٣م دم ايمقاومع ايمؼمزمقي يمألَم٥م َمقصمقد ٞمِمٝم٤م َمٛمف دم صٖمقف احلرىم٥م، وإن ىم٣من دم 

ـ االؽمتْمالفم٣مت ايمتل مت٦م داطمؾ صٖمقف احلرىم٥م فمـ ايمٔمٚمقم أومؾ ضمدة. وومد أؽمٖمرت جمٚمقفم٥م َم

االهتامم اظمستٚمر زم٣مظمسٟميم٥م ايمؼمزمقي٥م وافمتب٣مره٣م اظمسٟميم٥م اظمرىمزي٥م يم٘مؾ  َمٛمٜم٣مرصد جمٚمقفم٥م َمـ اإلجي٣مزمٝم٣مت 

وصمقد وخمْمْم٣مت احلرىم٥م، وايمُمٔمقر اظمتزايد زمقصمقب سمِمدر ايمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي يمسٙمؿ األويمقي٣مت 

٣ميمػماَم٨م ضمِمقل ومدر َمٙمٚمقس َمـ االٞمتٖم٣مع زموحلرىم٥م زمكم أزمٛم٣مء ا وسمٛمٓمٝمٚمٝم٥م وضمدة هم٘مري٥م وؾمٔمقري٥م

نمٙمب٥م ايمتقؽمط واالفمتدال فمعم أفمّم٣مء احلرىم٥م، وـمٜمقر آشم٣مر ايمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي ايمس٣مزمؼ دم و ،ايمؼمزمقي٥م

االؽمتٔمداد اظمٔمتػم و ايمُمقرى وايمٔمٚمؾ اظم٠مؽمس٣ميت، وايمتحٗمؼ زمٗمدر ال زمٟمس زمف َمـ ايمتديـ واالؽمتٗم٣مَم٥م

 ة اإلؽمالم.يمٙمتّمحٝم٥م زم٣ميمقوم٦م واظم٣مل دم ؽمبٝمؾ اهلل وٞمٌم

ضٔمػ االؽمتٖم٣مدة وايمتٖم٣مفمؾ َمع ايمػماَم٨م  ىمام أؽمٖمرت فمـ رصد جمٚمقفم٥م َمـ ايمسٙمبٝم٣مت َمٛمٜم٣م

رصد جمٚمقفم٥م َمـ اآلهم٣مت ايمؼمزمقي٥م واخل٣مص٥م ايمتل يقىمؾ سمْمبٝمٗمٜم٣م إلم مه٥م ايمٖمرد وضمرصف فمعم اخلغم 

وفمجز احلٚمالت ايمؼمزمقي٥م فمـ إزايمتٜم٣م َمثؾ ايمتٜم٣مون دم ضمّمقر ايمِمالة دم اظمسجد وايمٗمٝم٣مم يمِمالة 

 ايمِمبح زم٣مٞمتٓم٣مم، وفمدم اؽمتثامر األووم٣مت، وإمه٣مل األرسة، وسمرك ايمدفمقة، وفمدم اضمؼمام اظمقافمٝمد

 وزمٔمض سمراصمع دم اظم٠مهالت ايمتل سمرؾمح أفمدادا َمـ اظمؼمزمكم يم٘مل يِمبحقا َمـ اظمرزمكم األىمٖم٣مءو

ؼماصمع دم َمستقى اجلٛمدي٥م وايمتّمحٝم٥م، وإرساف دم مم٣مرؽم٥م احلري٥م فمعم ضمس٣مب ايمقهم٣مء زم٣ماليمتزاَم٣مت ايم

فمدم اٞمتٓم٣مم ىمؾ و ضٔمػ ايمتحِمٝمؾ ايمٔمٙمٚملو وايمٗمٝم٣مم زم٣مظمس٠مويمٝم٣مت وأداء ايمقاصمب٣مت وايمت٘مٙمٝمٖم٣مت

سمٛم٣مَمل االهتامَم٣مت ايمدٞمٝمقي٥م واظمٔم٣مؾمٝم٥م وؿمٕمٝم٣من اظمٝمقل وأفمّم٣مء احلرىم٥م دم األٞمُمْم٥م ايمؼمزمقي٥م يمٙمحرىم٥م 

 االؽمتٜمالىمٝم٥م.

درا ومٙمٝمال َمـ أدوات نمغم أٞمٛم٣م إذا فمٙمٚمٛم٣م أن ايمبٝمئ٥م ايمؼمزمقي٥م ايمتل ئمٝمش همٝمٜم٣م أزمٛم٣مء احلرىم٥م سمّمؿ وم

ايمبٛم٣مء وومدرا ىمبغما َمـ َمٔم٣مول اهلدم فمٙمٚمٛم٣م أن اظمستقى ايمذي فمٙمٝمف أزمٛم٣مء احلرىم٥م َمٗم٣مرٞم٥م زمٔمٚمقم األَم٥م 

ايمت٣مم. ألن ايمؼمزمٝم٥م جم٣مهدة َمستٚمرة إلزايم٥م  ايمرض٣ميمٝمس ؽمٝمئ٣م، ويم٘مٛمف دم ذات ايمقوم٦م ال يدفمق إلم 

واإلجي٣مزمٝم٣مت وحتسٝمٛمٜم٣م وسمرومٝمتٜم٣م اآلهم٣مت وايمسٙمبٝم٣مت أو ختٖمٝمٖمٜم٣م ومدر اإلَم٘م٣من، ويمتحِمٝمؾ ايمٖمّم٣مئؾ 

 ٞمحق األهمّمؾ.
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والؾمؽ أن ؿمٚمقح احلرىم٥م وَمس٠مويمٝمٜم٣م وومٝم٣مديٝمٜم٣م هل أن ي٘مقن أفمّم٣مؤه٣م وايمدائريـ دم همٙم٘مٜم٣م، 

ىمام وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ؾم٣مَم٥م زمكم ايمٛم٣مس دم ضمسـ ايمتديـ واالؽمتٗم٣مَم٥م يمٝم٘مقن ايمسقاد 

٘مقن احلرىم٥م َمدرؽم٥م يرسمٗمل همٝمٜم٣م اجلٚمٝمع ويتٗمدَمقن دم األفمٓمؿ همٔمال دفم٣مة إلم اهلل زم٣محل٣مل واظمٗم٣مل. وسم

 اخلغم وي٘مثر همٝمٜمؿ أهؾ ايمٖمّمؾ واإلضمس٣من وايمٛمبٕم٣مء وايمٛمجب٣مء واظمتٖمقومقن دم االؽمتٗم٣مَم٥م وااليمتزام.

واٞمْمالوم٣م َمـ ايمتٗمٝمٝمؿ ايمس٣مزمؼ وَمـ ايمتْمقرات ايمتل فمرهمٜم٣م واومع احلرىم٥م وحمٝمْمٜم٣م وطم٣مص٥م سمقؽمع 

فم٥م َمـ اظمج٣مالت ايمتخِمِمٝم٥م سمٔم٘مػ احلرىم٥م فمعم زمٛم٣مء احلرىم٥م واٞمتُم٣مر ىمثغم َمـ أفمّم٣مئٜم٣م دم جمٚمق

 اظمٝمدان.فمٙمٝمٜم٣م جمٚمقفم٥م َمـ طمػماء احلرىم٥م دم  يٛم٘م٤مَمٛمٓمقَم٥م سمرزمقي٥م وسم٘مقيٛمٝم٥م صمديدة 

 التالمٌذيالعمل 

هم٣مألفمّم٣مء  ال خيٖمك أن ايمتالَمٝمذ يُم٘مٙمقن ٞمسب٥م ه٣مَم٥م َمـ اظمجتٚمع ايمذي سمٔمٝمش همٝمف ويمف احلرىم٥م،

قا َمـ اظمب٣مدئ ايمتل ضمدده٣م، ويمٝمستٜمدهمقا اظمٗم٣مصد ايمتل َمٛمٜمؿ دم احلرىم٥م خي٣مؿمبٜمؿ اظمٝمث٣مق يمٝمٛمْمٙمٗم

 وضٔمٜم٣م،ويمٝمجتٜمدوا دم جم٣مالت ايمٔمٚمؾ ايمتل رؽمٚمٜم٣م.

أَم٣م نمغم األفمّم٣مء َمـ ايمتالَمٝمذ همتستقفمبٜمؿ أهداف إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى ايمٖمرد واألرسة واظمجتٚمع  

ألؿمٖم٣مل واضمتٝم٣مصم٣مهتؿ سمرزمٝم٥م ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣م "وايمدويم٥م واألَم٥م. زمؾ إن اظمٝمث٣مق رىمز هٛم٣م فمعم فمدة شمٕمقر َمـ زمٝمٛمٜم٣م 

 .12اظمٝمث٣مق ص: "وسمٔمٙمٝمام وحتِمٝمٛم٣م َمـ فمقاَمؾ ايمٖمس٣مد واالٞمحراف...

ايمدفمقي وايمؼمزمقي ىمام أن األفمامل األطمرى  يمٙمٔمٚمؾ ١من ايمتالَمٝمذ يُم٘مٙمقن َم٣مدة َمٜمٚم٥موفمٚمقَم٣م هم 

ايمؼمزمقي  ٥م، وصم٤م أن سم٘مقن همّم٣مءات أؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمتٟمؿمغمسمٔمٙمٝمٚمٝم٥م أ وأو فمٙمٚمٝم وهم٘مري٥م ىم٣مٞم٦م  ٥مشمٗم٣مهمٝم

زم٣ميمٛمٓمر إلم أٞمف أهؿ جم٣مل يتٛم٣مؽم٤م َمع هذه ايمممحي٥م ايمٔمٚمري٥م ووم٣مزمٙمٝمتٜم٣م يٛمل واالصمتامفمل وايمت٘مق

  .وضم٣مصمٝم٣مهت٣م

دة سمٟمؽمٝمس ايمٔمٚمؾ، وَمستقى فمرف هذا ايمٔمٚمؾ شمالث َمستقي٣مت دم ايمتحقل، َمستقى إفم٣موومد 

، شمؿ أطمغما َمستقى اٞمٖمت٣مح هذا ايمٔمٚمؾ وَمس٣ممهتف دم ايمٔمٚمؾ ايمدفمقي داطمٙمٝم٣م سمْمقيرهو ايمٔمٛم٣مي٥م زمف 

  زم٣مظم٠مؽمس٣مت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م. يمٙمحرىم٥م
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اٞمْمٙمؼ فمٚمؾ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح همٝمام خيص جم٣مل ايمٔمٚمؾ ايمتالَمٝمذي زمقضع َمسْمرة وومد 

دَم٨م ايمٔمٚمؾ وإفم٣مدة هٝم٘مٙمتف فمعم َمستقى اظمٛم٣مؿمؼ. وفمعم ايمِمٔمٝمد ايمؼمزمقي سمؿ وضع وروم٥م سمرزمقي٥م 

٥م اجلديدة ايمتل واضح٥م اظمٔم٣ممل وايمرؤي٥م وهذه األفمامل يٚم٘مـ افمتب٣مره٣م إلم ضمد ىمبغم زمٚمث٣مزم٥م األرضٝم

وضٔم٦م إلفم٣مدة سمٟمؽمٝمس واٞمْمالق جم٣مل ايمٔمٚمؾ ايمتالَمٝمذي ؽمقاء فمعم اظمستقى اظمرىمزي أو فمعم 

اظمستقى اجلٜمقي. زمحٝم٧م يٚم٘مـ افمتب٣مر َم٣م زمرَم٨م وَم٣م وضع َمـ إَم٘م٣مٞمٝم٣مت َمٔمٛمقي٥م وَم٣مدي٥م وزمممي٥م 

 ضخ َم٣مء صمديد دم ذي٣من هذا اظمجرى ايمذي ئمد َمـ أوؽمع رواهمد احلرىم٥م.زمٚمث٣مزم٥م 

َمـ أويمقي٣مهت٣م  دم صمٔمؾ ايمٛمٜمقض زمفرى جتعم اهتامم احلرىم٥م زم٣ميمٔمٚمؾ ايمتالَمٝمذي وَمـ صمٜم٥م أطم

 :تٙمٖم٥م َمٛمٜم٣مفمدة ٞمدازمغم فمعم َمستقي٣مت خمسْمرت دم زمراَم٨م  احلرىم٥م اختذت هم طمالل اظمرضمٙم٥م األطمغمة 

 المستوى التصوري:

ايمػمٞم٣مَم٨م  :هلذا ايمٔمٚمؾ وَمٛمٜم٣م َمثال ايمتقصمٜم٣مت ايم٘مػمى واألوراش األؽم٣مؽمٝم٥مضمٝم٧م سمؿ رؽمؿ  

قي، ايمت٘مقيـ، ايمتٖمقق، اإلفمالم، ايمقوم٣مي٥م َمـ اظمٝمقفم٥م، ايمؼمزمٝم٥م زم٣محلدث، اظم٠مؽمس٥م ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م، ايمؼمزم

  اظمدرؽم٥م ايمِمٝمٖمٝم٥م، األورش ايمِمٝمٖمٝم٥م.اظمخٝمامت، احلٗمٝمب٥م ايمِمٝمٖمٝم٥م، ايمػمٞم٣مَم٨م ايمِمٝمٖمل، 

ؾ ذي وايمٔمٚمٝمَمٔمٚمؾ ايمْمٖمقرم وايمٔمٚمؾ ايمتالـ ايمٔمٚمؾ فمعم إجي٣مد صمسقر ؿمبٝمٔمٝم٥م ودومٝمٗم٥م زمكم ايم

سمقصمٝمف اظمس٠مويمكم إلم  وسمدازمغم َمتٔمددة يمتُمجٝمع اٞمخراط ايمتالَمٝمذ ايمٔمّمقي دم احلرىم٥م اخت٣مذ ،ايمْماليب

إدَم٣مج ايمتالَمٝمذ دم أفمامل احلرىم٥م ويمٗم٣مءاهت٣م، سمُمجٝمع اظمس٠مويمكم فمعم َمٛمح ايمٔمّمقي٥م يمٙمتالَمٝمذ ايمذيـ 

 .سمتقهمر همٝمٜمؿ ايممموط

 المستوى التنظٌمً:

ذي وايمذي جتٙم٦م َمٜم٣مَمف دم سمْمقير إٞمُم٣مء ايمٗمسؿ ايمتالَمٝم سمؿ اخت٣مذ فمدة إصمراءات ٞمذىمر َمـ أمهٜم٣م

وسمٖمٔمٝمؾ وإزمداع أؽم٣ميمٝم٤م وآيمٝم٣مت سمٛمٜمض زم٣ميمٔمٚمؾ ايمتالَمٝمذي فمعم اظمستقى ايمقؿمٛمل وإٞمج٣مز َمٙمٖم٣مت 

حتتقي جمٚمقفم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣م وايمػماَم٨م ايمدافمٚم٥م يمٙمٔمٚمؾ واظمْمقرة يمٙمٖمٔمؾ احلرىمل ايمرؽم٣مرم داطمؾ 

 .ايمِمػ ايمتالَمٝمذي وسمٔمٚمٝمؿ َمٙمتٗمٝم٣مت األؿمر فمعم اظمستقى اجلٜمقي
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 وى التربوي:المست  

ووضع  ذي وسمٟمؿمغم يمٗم٣مءات يمممح همٙمسٖمتف وؿمرق سمٛمزيٙمف،ٝمَمسمٔمٚمٝمؿ ايمػمٞم٣مَم٨م ايمؼمزمقي ايمتال سمؿ

ذي٥م وزمرٞم٣مَم٨م يمت٘مقيـ ايمتالَمٝمذ ايمٖم٣مفمٙمكم وايمٔمٛم٣مي٥م زم٣مظمتٖمقومكم َمـ طمالل ٝمَمزمرٞم٣مَم٨م ايمت٘مقيـ يمألؿمر ايمتال

يمٙمٔمٛم٣مي٥م زم٣مجل٣مٞم٤م قصمٝمف اظم٠مؿمريـ يمٙمٚمتٖمقومكم واظمٙمتٗمٝم٣مت اجلٜمقي٥م وسمفمٗمد اظمٙمتٗمك ايمقؿمٛمل ايمسٛمقي 

ايمدراد وسمٛمٓمٝمؿ اظمٔمت٘مٖم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م يمتٔمقيد ايمتالَمٝمذ فمعم اظمدارؽم٥م وايمتحِمكم ودفمٚمٜمؿ وفمٗمد 

 .ايمدراديمٙمٚمقصمٜمكم ويمٗم٣مءات صمٜمقي٥م يمٙمتقصمٝمف  اظمٙمتٗمك ايمسٛمقي

 :على المستوى الدعوي 

 ايمٗمٝم٣مم زمحٚمالت دفمقي٥م دم أوؽم٣مط ايمتالَمٝمذ ضمقل ايمِمالة،ايمٔمالوم٥م َمع ايمٗمرآن ايم٘مريؿ، ضمٝم٧م سمؿ

رَمّم٣من واؽمتثامر األضمداث واظمٛم٣مؽمب٣مت ايمديٛمٝم٥م وايمقؿمٛمٝم٥م يمٙمرهمع َمـ َمردودي٥م ايمٔمٚمؾ ايمتالَمٝمذي سمرزمٝم٥م 

واؽمتٝمٔم٣مزم٣م َمع اؽمتثامر ايمٔمْمؾ دم ايمت٘مقيـ وايمتٟمهٝمؾ َمـ طمالل اظمخٝمامت ايمتل أصبح٦م  وؽمٝمٙم٥م وم٣مرة 

  .وَمٙمزَم٥م يمدفمؿ اظمس٣مر ايمؼمزمقي وايمدفمقي فمػم زمراَم٨م حمٙمٝم٥م ووؿمٛمٝم٥م

ىم٥م َمـ طمالل ايمتِمدي هلذه األويمقي٥م  دم ايمٔممم ؽمٛمقات اظم٣مضٝم٥م دم وومد ٞمجح٦م صمٜمقد احلر

يمٔمٚمؾ ذا اووضع طمريْم٥م هل ذيٝمَمإضمٝم٣مء ايمٔمٚمؾ ايمتالحتٗمٝمؼ فمدة إٞمج٣مزات َمٜمٚم٥م متثؾ أزمرزه٣م دم 

 .زمٚمختٙمػ اجلٜم٣مت وسمْمقيره دم أنمٙمبٜم٣م فواضح٥م اظمٛمْمٙمٗم٣مت وايمتقصمٜم٣مت واألوراش وسمثبٝمت

٣مت طمالل اظمرضمٙم٥م اظمٗمبٙم٥م ال زمد َمـ ايمٔمٚمؾ فمعم زم٣ميمرنمؿ َمـ االٞمج٣مزات اظمتحٗمٗم٥م همٜمٛم٣مك حتدي

ذي داطمؾ احلرىم٥م ودم صٖمقف احلرىم٥م ٝمَمجت٣موزه٣م سمتٚمثؾ أؽم٣مؽم٣م دم  حتٗمٝمؼ صم٣مذزمٝم٥م اىمػم يمٙمٔمٚمؾ ايمتال

وداطمؾ اظمجتٚمع و سمٗمٙمٝمص اظمٖم٣مروم٥م زمكم َمس٣مضم٥م ايمتٛمٓمغم وايمتخْمٝمط وزمكم َمس٣مضم٥م ايمٖمٔمؾ اظمٝمداين؛) 

حتدي َمؾء ايمٖمرانم٣مت اظمقصمقدة طم٣مص٥م َم٣م يتٔمٙمؼ و ،(٥مكم، ايمت٘مقيـ، ايمقوم٣مي٥م َمـ اظمٝمقفمفمٚمؾ اظمتٖمقوم

اظمٝمقفم٥م،  :زمتٖمٔمٝمؾ ايمٔمٚمؾ داطمؾ اظم٠مؽمس٣مت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م وحتدي االٞمحراهم٣مت ايمٖم٘مري٥م وايمسٙمقىمٝم٥م

ايمتُمٝمع، ايمتْمرف، ايمتٛمِمغم..و سمْمقير ايمػماَم٨م ايمؼمزمقي٥م وايمت٘مقيٛمٝم٥م ظمالئٚم٥م احل٣مصم٣مت ايمدائٚم٥م 

 .واظمتجددة يمٙمتٙمٚمٝمذ وسمٛمزيٙمٜم٣م
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 ٌات التربوٌةالتخصصات والتحد

هذا ايمٔمٚمؾ َمـ اظمٜمتٚمكم  زم٣ميمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل َمـ  جت٣مه َمـ يْمٙمع فمعميبدو َمـ اظمقضقفمٝم٥م 

ايمدارؽمكم وايمب٣مضمثكم أو َمـ نمغمٞم٣م َمـ احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل سمتٟمَمؾ هذه ايمتجرزم٥م وسمسٔمك إلم 

عم ايمتخِمص فم يمسٝم٣مؽم٥م اظمِم٣مضمب٥ماالؽمتٖم٣مدة َمٛمٜم٣م أن سمٗمػ فمٛمد زمٔمض اظمّم٣مفمٖم٣مت ايمسٙمبٝم٥م واظمخ٣مؿمر 

 .ايمٔم٣مم يمٙمحرىم٥م اظممموع

ىمام أهن٣م مل سمزل  ،َمٛمذ ايمبداي٥م َمتقومٔم٥مُمغم َمٛمذ ايمبداي٥م إلم أن هذه ايمِمٔمقزم٣مت واظمخ٣مؿمر ىم٣مٞم٦م ٞم

ٖم٣مهت٣م َمـ أصمؾ ايمتٗمٙمٝمؾ َمـ َمّم٣مفم اظمِم٣مضمب٥مَمقضقفم٣م َمتقاصال حلقار داطمقم وسمٖم٘مغم دم اإلصمراءات 

 .ؾ ايمٔمالصم٣مت ايمرضوري٥م واظمْمٙمقزم٥مايمسٙمبٝم٥م ؾمٟمهن٣م دم ذاك ؾمٟمن ىم

ؾ أول َمّم٣مفمٖم٥م َمـ َمّم٣مفمٖم٣مت االٞمتُم٣مر ايمتخِميص هق آشم٣مره  األىمٝمدة واظمتقومٔم٥م فمعم ويمٔم

همٗمد َم٢م ذيمؽ ايمزَمـ ايمذي ىم٣مٞم٦م همٝمف احلرىم٥م  .وااليمتزاَم٣مت ايمؼمزمقي٥م ايمراسمب٥م ،اإلضمس٣من ايمؼمزمقي

يمٗمد سمٔمددت األؿمر  .قضمٝمد يمٔمٚمؾ فمّمق ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد وأرسه٣م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م وايمؼمزمقي٥م هل اإلؿم٣مر ايم

سمٟمشمغم حمٗمؼ فمعم ايمؼمىمٝمز ايمؼمزمقي وفمعم  يمذيمؽ وأصبح ،ج٣مزواحلرىم٥م واإلٞمت٣مج واإلٞم وجم٣مالت ايمٔمٚمؾ

ٖم٥م دم اظمختٙمأوَمـ اظمخ٣ميمْم٣مت  ،االهتامَم٣متاجلقدة ايمؼمزمقي٥م ؽمقاء َمـ صمٜم٥م ىمثرة االٞمُمٕم٣مالت وسمٔمدد 

وؿم٣موم٣مت وىمٖم٣مءات اهمتٗمدت دم  سمستٛمزهمف هل األطمرى َمـ أووم٣مت وصمٜمقد األفمامل اظمتخِمِم٥م وَم٣م

 .اظمب٣مذيـوايمتقصمٝمف ايمؼمزمقيكم جم٣مل ايمتٟمؿمغم 

أَمر ؿمبٝمٔمل دم بقي٥م ٞمجد أن وصمقد هذه ايمٓم٣مهرة لم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ وايمسغمة ايمٛمصمقع إرنمغم أٞمف زم٣ميم

َم٣م يمٝمس ؿمبٝمٔمٝم٣م هق فمدم سمقومٔمٜم٣م وحتسبٜم٣م و .احلرىم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م يمٙمتجٚمٔم٣مت واجلامفم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م

 .واإلفمداد هل٣م زمام يٙمزم َمـ ايمتدازمغم واإلصمراءات

اظمزَمؾ إؾم٣مرة واضح٥م إلم ايمتٕمغم احل٣مصؾ أو ايمذي ؽمٝمحِمؾ دم اجلامفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م همٖمل ؽمقرة 

ف ٗم٣مرٞم٥م َمع ايمسٛمقات األولم ايمتل وصمر جم٣مالت صمديدة دم ايمٔمٚمؾ زم٣مظمقاألولم زمسب٤م االٞمتُم٣مر وـمٜم

همٝمٜم٣م ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إلم ومٝم٣مم ايمٙمٝمؾ واالٞمٗمْم٣مع هلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم ىمام صم٣مء دم َمْمٙمع ؽمقرة 

 ،َصفّ أٔ اَمص يُّ لهٍال أٔ صد عهٍّ ،أٌٓب انًضيم لى انهٍم ئال لهٍال ٌب) :َمؾ دم همقيمف سمٔم٣ملماظمز
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ئٌ  .لٍال ٔألٕوئٌ َبشئخ انهٍم ًْ أشذ ٔطئب  .همً عهٍك لٕال ثمٍالئَب عُ .رم انمشآٌ رشرٍالسٔ

نّ ال ئ ،م ئنّ رجزٍال سة انًششق ٔانًغشةٔارْلش اعى سثك ٔرجز نك فً انُٓبس عجحب طٌٕال

" ئٌ سثك ٌعهى أَك رمٕو أدَى يٍ ثهثً انهٍم  :ئال ْٕ فبرخزِ ْٔلٍال " ئنى أٌ ٌمٕل

عهى أٌ نٍ رحصِٕ فزبة .ٔاهلل ٌمذس انهٍم ٔانُٓبس ،ٔطبئفخ يٍ انزٌٍ يعك ،َٔصفّ ٔثهثّ

ثٌٕ فً شٍكٌٕ يُكى يشظى ٔآخشٌٔ ٌعععهى أٌ  .يب رٍغش يٍ انمشآٌ فبلشؤٔاعهٍكى 

 ٔألًٍٕايب رغٍش يُّ  فبلشؤٔا ،فً عجٍم اهلل  ٔآخشٌٔ ٌمبرهٌٕجزغٌٕ يٍ فعم اهللاألسض ٌ

رجذِٔ عُذ اهلل ْٕ خٍش ،ٔيب رُفمٕا يٍ شًء ،ٔألشظٕا اهلل لشظب حغُب ،انصالح ٔآرٕا انضْلبح

 .1(عزغفشٔا اهلل ئٌ اهلل غفٕس سحٍىٔا ،ٔأعظى أجشا

 زم٣مإلفمدادوشمٝمٗم٣م ٥م ارسمب٣مؿم٣م ؽمالَمل َمرسمبْميسجؾ أن ضمرىمٝم٥م اظمجتٚمع اإلىمام ٞمالضمظ ٣ميمٗمرآن هم

حلٓم٥م  همٚمـ ،ايمؼمزمقي وايمتٔمٜمد ايمؼمزمقي اظمتقاصؾ ضمتك دم ضم٣ميم٥م االٞمتُم٣مر وايمتقؽمع وايمتخِمص

 أصبحايمٛمٖمس وصٗمٙمٜم٣م إلم َمرضمٙم٥م اٞمتُم٣مر  وسمزىمٝم٥ماإلفمداد ايمؼمزمقي اظم٘مثػ واالٞمٗمْم٣مع إلم ذىمر اهلل 

ٙمػ ٞمُمٕم٣مل زمٚمختايمٗمرآن ي٠مىمد زمقضقح أٞمف ال اال يم٘مـ .اظمتٔمكم همٝمٜم٣م هق سمالوة َم٣م سمٝمرس َمـ ايمٗمرآن

فمذار ايمرضب دم األرض دم ؿمٙم٤م ايمرزق احلالل أو ايمٔمٙمؿ وال األال اجلٜم٣مد  وَمٝم٣مديـ جم٣مالت 

فمٝم٥م وذىمر هلل واؽمتٕمٖم٣مر َمـ صالة وزىم٣مة وٞمٖمٗم٥م واصمب٥م أو سمْمق ايمِمحٝم٥م زمٚمػمر يمؼمك ايمٖمرائض

ي٘مؾ  ال وسمٔمٜمد سمرزمقي يمٙمذاتٝمٗمٓم٥م َمتقاصٙم٥م يم دفمقة هلوزم٣ميمت٣مرم  ،َمتقاصؾ فمـ ايمتٗمِمغم دم ضمؼ اهلل

وهؿ َمٛمتمميـ ض٣مرزمكم دم األرض  َمـ اجلامفم٥م ألهمراده٣م ضمتك يٓمٙمقا وال يٚمؾ، وسمٔمٜمدا سمرزمقي

 .وايمتقصمف اظمتقاصؾ إيمٝمف أو يٕمٖمٙمقا فمـ ذىمره  َمقصقيمكم زمرهبؿ ضمذريـ َمـ أن يٛمسقا

َمـ أىمػم ايمتحدي٣مت ايمتل سمٔمؼمض  ٚمرار دم االيمتزام زم٣مظمٛمٜم٨م ايمرؽم٣مرمومّمٝم٥م ايمتٔمٜمد ايمؼمزمقي واالؽمت

وسمسٔمك احلرىم٥م زم٣مؽمتٚمرار إلجي٣مد ضمٙمقل هل٣م ضمتك سمتحٗمؼ ايمرؽم٣ميمٝم٥م دم أفمّم٣مئٜم٣م  ،ِمصهمٙمسٖم٥م ايمتخ

 .ي٘مقٞمقا َم٠مشمريـ ال َمتٟمشمريـ وهؿ يٛمتممون وخي٣ميمْمقن كضمٝم٧م َم٣م ضمٙمقا وارحتٙمقا وضمت
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 يققر صمقاٞم٤م ايمٗمِمقر دم اظمٛمٜم٨م ايمؼمزمٞمتُم٣مر ايمتخِميص هق َمٛم٣مؽمب٥م يمٓمٜمّمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م أن االٗموايم

 ايمؼمزمقي ر آهم٣مت سمرزمقي٥م مل ي٘مـ ايمٔمٚمؾقيمٓمٜم ىمام هق جم٣مل .ظمٔمتٚمدةوايمػماَم٨م وايمقؽم٣مئؾ ايمؼمزمقي٥م ا

يسٚمح زمٓمٜمقره٣م فمعم فم٘مس اظمج٣مالت اظمٖمتقضم٥م ايمتل يتٔمرض همٝمٜم٣م ايمٔم٣مَمٙمقن هب٣م  ايمدفمقي اظمحدود

  .وإنمراءات ايمقصم٣مه٥م وايمتِمدر واظم٘م٣مؽم٤م اظمختٙمٖم٥م "األٞمٖم٣مل"و "ايمٕمٛم٣مئؿ"ألؾم٘م٣مل خمتٙمٖم٥م َمـ 

ستبٔمد هذه احلٗم٣مئؼ وسمتٔم٣مَمؾ زمْمريٗم٥م َمث٣ميمٝم٥م َمع ايمْمبٝمٔم٥م وفمعم احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م أن ال سم

ىمٝمػ ال وهل جتد دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ سمسجٝمال حل٣مالت َمُمخِم٥م وومٔم٦م َمـ و .ايمبممي٥م يمٙمٚمٛمتٚمكم إيمٝمٜم٣م

أمل ٞمجد دم ايمٗمرآن وهق ئمٙمؼ فمعم أضمداث نمزوة أضمد  ،اجلٝمؾ األول ايمذي ىم٣من ومريب٣م َمـ َمُم٘م٣مة ايمٛمبقة

َمٛم٘مؿ َمـ يريد ايمدٞمٝم٣م وَمٛم٘مؿ َمـ  " :اظمستقرة دم ومقيمف سمٔم٣ملم ػ ايمدواهمعُمومقال واضح٣م وسحي٣م ي٘م

َّ ) :دم ايمٕمٛم٣مئؿ دم نمزوة زمدر ومقيمف سمٔم٣ملمودم ايمتٔمٗمٝم٤م فمعم اطمتالف ايمِمح٣مزم٥م  "يريد اآلطمرة  ارَُّمْٕا انّه

1(ََٔأْصِهُحْٕا َراَد ِثٍُُِِكِى
ٞمتب٣مه إلم وَمـ شمؿ فمٙمٝمٜم٣م أن سمدطمؾ دم َمٛمٜمجٜم٣م وزمراجمٜم٣م ايمؼمزمقي٥م اال ،

 ،ايمؼمزمقي٥م ايمتل يٚم٘مـ أن سمٛمخر صمسده٣م وسمٖمتؽ زمٚمٛم٣مفمتٜم٣م اآلهم٣مت

وومد وضٔم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح دم اظمقضع سمِمقرا ظمقاصمٜم٥م اآلهم٣مت ايمؼمزمقي٥م ضمٝم٧م 

األؽمٙمقب ايمقوم٣مئل االؽمتب٣مومل واألؽمٙمقب اإلصالضمل ايمٔمالصمل أىمدت دم وروم٥م  زمٛمٖمس ايمٔمٛمقان فمعم 

 .واألؽمٙمقب ايمتٟمديبل

ن زمٛم٣مء زاف دم اظمقارد ايمبممي٥م ضمٝم٧م إاالؽمتٛمأيّم٣م ومّمٝم٥م  وَمـ َمّم٣مفمٖم٣مت ايمتخِمص

يستٙمزم ختِمٝمص َمقارد زمممي٥م  ،وَمـ شمؿ يمرؽم٣ميمٝمتٜم٣م ِمِم٣مت وضامن وهم٣مئٜم٣م يمٙمٚممموع ايمٔم٣ممايمتخ

أن  ايم٘مٖم٣مءاتزمؾ ومد يٛمت٨م فمـ اٞمخراط سمٙمؽ  ،ىمبغمة ىم٣مٞم٦م َمتٖمرنم٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي وايمدفمقي

يتٜم٣م ايمدفمقي٥م ايمؼمزمقي٥م ايمتل رَمزٝم٣م سم٘متس٤م رَمزي٣مت أطمرى ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو ٞمٗم٣مزمٝم٥م أو اصمتامفمٝم٥م وسمٖمٗمد سمدرجي

سم٘مقيٛمل ودفمقي وسمرزمقي ؿمقيؾ مم٣م ومد ي٠مدي إلم ضمدوث همرانم٣مت وضٚمقر دم زمٛمٝم٦م فمػم َمس٣مر 

 .ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمحرىم٥م
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اخلٙمػ ايمٗمٝم٣مدي  ايمتجدد ايمٔمّمقي داطمؾ احلرىم٥م وإفمدادويتّم٣مفمػ هذا اخلْمر إذا ىم٣مٞم٦م فمٚمٙمٝم٥م 

 .َمقضقفمٝم٥مٝمؾ ذاسمٝم٥م أو ومسمٔم٣مين َمـ صٔمقزم٣مت أو سمِمْمدم زمٔمرا

 ـ ـ َمّم٣مفمٖم٣مسمف ايمسٙمبٝم٥م أيّم٣م ومّمٝم٥م االؽمتٛمس٣مخ وٞمٗمِمد زمف فمدم ومدرة أفمّم٣مء احلرىم٥م أضمٝم٣مٞم٣موَم

فمعم ـ زمح٘مؿ شمٗمؾ ايمرصٝمد ايمٖم٘مري وايمتٛمٓمٝمٚمل وايمتِمقري ايمذي حيٚمٙمقٞمف َمٔمٜمؿ َمـ احلرىم٥م األم 

همٚمٖمردات وأدوات  ،وحترك سمتٛم٣مؽم٤م َمع اظمج٣مل ايمتخِميصإٞمت٣مج أدوات هم٘مري٥م ووؽم٣مئؾ فمٚمؾ 

سٝم٣مد ختتٙمػ َمع أدوات َمٖمردات اخلْم٣مب ايمدفمقي وومس فمعم ذيمؽ ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب اخلْم٣مب ايم

االؽمتٛمس٣مخ دم هذه احل٣ميم٥م يٖمٗمد ؽمٝم٣مؽم٥م ...وهٙمؿ صمرا.وايمٔمٚمؾ ايمٔمٙمٚمل ،وايمٔمٚمؾ اجلٚمٔمقي اظمدين

إفم٣مدة إٞمت٣مج صمديدة  مايمتخِمص َمٗم٣مصده٣م ويٖمرغ همٙمسٖمتٜم٣م َمـ حمتقاه٣م إذ ٞمِمبح دم ايمقاومع أَم٣م

َمٕمٙمٗم٥م زمٟمفمّم٣مء احلرىم٥م وإَم٘م٣مٞمٝم٣مهت٣م ايمبممي٥م زمٛم٣مءات سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م صمديدة  ت أطمرى أييمٙمحرىم٥م دم جم٣مال

واظم٣مدي٥م وَمـ شمؿ زمدل أن ي٘مقن ايمتخِمص إض٣مهم٥م ٞمقفمٝم٥م يتحقل إلم إضٔم٣مف يمٙمحرىم٥م سمرزمقي٣م 

 .وسمٛمٓمٝمٚمٝم٣م ودفمقي٣م

لم ىمؾ يمتخِمص وسمٗمٝمٚمٜم٣م اؽمتْم٣مفم٦م أن سمٛمتبف إوضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وهل سمرد جترزم٥م ا

زمٔمّمٜم٣م ـمٜمرت  ،ايمتدازمغم واإلصمراءات َم٣م يٗمٙمؾ َمـ طمْمقرهت٣م وسمٟمشمغمه٣م سمٙمؽ اظمزايمؼ وأن سمتخذ َمـ

ٔمٜم٣م ّمدم اظمدى اظمتقؽمط َمـ طمالل ايمػماَم٨م واظمخْمْم٣مت ايمتل سم إن ؾم٣مء اهلل شمامره وزمٔمّمٜم٣م ؽمٝمٓمٜمر

  .احلرىم٥م يمٙمٚمرضمٙم٥م اظمٗمبٙم٥م
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 كويًكسب احلزكة يف دلال الت

زم٣ميمٛمٓمر إلم ايمتحقالت ايمتل  ضمٓمل ايمٔمٚمؾ ايمت٘مقيٛمل داطمؾ احلرىم٥م زمٟممهٝم٥م سمزايدت َمع ايمزَمـ، 

فمرهمتٜم٣م احلرىم٥م دم سم٣مرخيٜم٣م، وىمذا سم٣مريخ ايمتٛمٓمٝمٚمكم اظم٘مقٞمكم هل٣م، همٙمئـ ىم٣من ايمت٘مقيـ ومد افمتػم َمٛمذ 

ايمبداي٥م واصمب٣م ذفمٝم٣م ورضورة ضمّم٣مري٥م، هم١مٞمف ـمؾ يتٚمٝمز زمٚمٝمزات ايمتٛمٓمٝمؿ ذاسمف، طم٣مدَم٣م ألهداهمف، 

ٛمٝم٥م وَمٗم٣مصده٣م زمكم همؼمة ايمتٛمٓمٝمؿ َمتحقال َمع حتقالسمف، وه٘مذا همٗمد اطمتٙمٖم٦م روح ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمت٘مقي

 اجل٣مَمع اظمٛم٘مٖملء فمعم ذاسمف وضمقهل٣م، وزمكم َمٗم٣مصده دم إؿم٣مر ايمتحقل ٞمحق ايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم.

 وظٌفة التكوٌن: أو الحاجة إلى التأهٌل

فمرهم٦م ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥م فمدة حتقالت سمبٔم٣م يمْمبٝمٔم٥م ىمؾ سمٛمٓمٝمؿ وأهداهمف، همٖمل َمرضمٙم٥م ايمتٛمٓمٝمؿ  

زمكم ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد ورازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل، ضمٝم٧م  اجلامفم٥م، أي َم٣م ومبؾ ايمقضمدة

اصْمبغ ايمت٘مقيـ زمٟمهداهمٜمام، هم١مذا ىم٣من ايمتٛمٓمٝمؿ يسٔمك إلم أن ي٘مقن زمديال فمـ َم٣م هق َمقصمقد دم 

، دم وال هيتؿ زمٚمٔم٣مجل٥م ومّم٣مي٣م اظمجتٚمعاظمجتٚمع، هم١من ايمت٘مقيـ ي٠مدي إلم صم٣مٞم٤م ايمؼمزمٝم٥م وـمٝمٖم٥م ايمتٔمبئ٥م 

 ؿم٣مر سمتامهك ايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـاؽمتٝمٔم٣مزمف، ودم هذا اإلأهمؼ 

االهتامم زم٣مظمسٟميم٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥م  اختذنمغم أٞمف زمٔمد ايمقضمدة واإلفمالن فمـ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، 

َمٛمح٣م آطمر، حتقل طمالهل٣م َمـ فمٚمٙمٝم٥م سم٣مزمٔم٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي إلم وـمٝمٖم٥م َمستٗمٙم٥م فمٛمف سمتقطمك ايمتٟمهٝمؾ، 

 ي٨م َمٔم٣م.وأطمغما إلم َمٛمٓمقَم٥م سم٘مقيٛمٝم٥م سمرزمقي٥م سمتقطمك ايمتٟمهٝمؾ وايمتخر

، ىم٣من ايمؼمىمٝمز أؽم٣مؽم٣م فمعم ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م 2554-2552طمالل اظمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م يمٙمحرىم٥م  

ؽم٣مؽمٝم٥م دم إٞمج٣مح فمٚمٙمٝم٥م ايمقضمدة وسمقؿمٝمده٣م، ومل يتؿ االهتامم زم٣ميمت٘مقيـ أو ضمتك زم٣مفمتب٣مره٣م رىمٝمزة أ

رىمزي٥م، زم٣ميمدفمقة إال دم َمراضمؾ الضمٗم٥م، ضمٝم٧م سمُم٘مٙم٦م جلٛم٥م همرفمٝم٥م َمٛمبثٗم٥م فمـ ايمٙمجٛم٥م ايمؼمزمقي٥م اظم

ىمٙمٖم٦م زمقضع سمِمقر أورم فمـ فمٚمٙمٜم٣م، ووم٣مَم٦م زمِمٝم٣منم٥م زمرٞم٣مَم٨م سمٟمهٝمقم يمٙمت٘مقيـ، وايمتٖم٘مغم دم إجي٣مد 

ضمٗم٣مئ٤م سم٘مقيٛمٝم٥م، وومد اؾمتٕمٙم٦م ايمٙمجٛم٥م ايمٖمرفمٝم٥م فمعم هذا ايمػمٞم٣مَم٨م، وفمٚمٙم٦م فمعم سمٛمزيٙمف دم دورات 

ايمػمٞم٣مَم٨م  سم٘مقيٛمٝم٥م َمٛمتٓمٚم٥م، نمغم أن هذه ايمٙمجٛم٥م َم٣م يمبث٦م أن اصْمدَم٦م زمِمٔمقزم٥م ايمتٛمزيؾ، وسمبكم هل٣م أن
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ايمذي سمؿ وضٔمف مل يٛمْمٙمؼ َمـ احل٣مصم٣مت ايمٖمٔمٙمٝم٥م يمٙمحرىم٥م، وال َمـ اإلَم٘م٣مٞم٣مت ايمبممي٥م هل٣م، ايمٗم٣مدرة فمعم 

 حتٗمٝمٗمف فمعم أرض ايمقاومع.

أٞمُمٟم اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي جلٛم٥م َمرىمزي٥م يمٙمت٘مقيـ ؽمٜمرت فمعم إفمداد زمرٞم٣مَم٨م  1000/1002ودم ؽمٛم٥م 

َمـ ومبؾ اظم٘مت٤م، يمتٛمْمٙمؼ ايمٙمجٛم٥م فمٗم٤م ذيمؽ يمت٘مقيـ األؿمر )ايمػمٞم٣مَم٨م ايمتٟمهٝمقم( مت٦م اظمِم٣مدوم٥م فمٙمٝمف 

دم سمٛمٓمٝمؿ دورات سم٘مقيٛمٝم٥م وؿمٛمٝم٥م، وايمٗمٝم٣مم زمحٚمٙم٥م حتسٝمسٝم٥م دم اجلٜم٣مت واظمٛم٣مؿمؼ زمجدوى وهمٔم٣ميمٝم٥م 

زمرٞم٣مَم٨م سم٘مقيـ األؿمر دم ايمرهمع َمـ َمستقى صمقدة أداء احلرىم٥م، ىمام فمٚمٙم٦م فمعم سمقهمغم زمٔمض 

 م زمرٞم٣مَم٨م سم٘مقيـ األؿمر ونمغمه٣م.      َمتْمٙمب٣مت ايمػمٞم٣مَم٨م زمتقهمغم َم٘متب٥م َمرىمزي٥م َمـ اظمراصمع ايمتل ختد

، ص٣مدق اجلٚمع ايمٔم٣مم فمعم َممموع وروم٥م سمٔمتػم أن 1001وفمٗم٤م اظم٠ممتر ايمث٣مين يمٙمحرىم٥م دم ؽمٛم٥م 

ايمت٘مقيـ إلم صم٣مٞم٤م ايمؼمزمٝم٥م وايمدفمقة وـم٣مئػ أؽم٣مؽمٝم٥م زم٣ميمٛمسب٥م إلم احلرىم٥م، ضمٝم٧م َمٝمزت وشمٝمٗم٥م داطمٙمٝم٥م 

ة، وافمتػمت أن ايمت٘مقيـ وـمٝمٖم٥م داطمٙمٝم٥م فمـ َمديري٥م ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٔم٣مم، زمكم ايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ وايمدفمق

 يمٙمٖمرد.  ايتيمٙمحرىم٥م، سمتٗمِمد ايمتٟمهٝمؾ اظمٔمردم وايمؼمزمقي واظمٜم٣مر

 منظومة التربٌة والتكوٌن: أولوٌة التأهٌل والتخرٌج

ايمت٘مقيـ دم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمرؽم٣مرم هدهمف األؽم٣مد سمٟمهٝمؾ األؿمر وخترجيٜمؿ إلم اظمجتٚمع وَم٠مؽمس٣مسمف 

تكم، وهمؼ َمٛمْمٙمٗم٣مت وَمرصمٔمٝم٣مت، وهمٙمسٖم٥م وَمٗم٣مصد حمددة. ضمٝم٧م احل٣مصم٥م أىمٝمدة إلم ايمت٘مقيـ اظم

زمحٝم٧م يمـ ئمقد ايمت٘مقيـ َمـ أصمؾ ايمتٛمٓمٝمؿ همٗمط، زمؾ َمـ أصمؾ اظممموع وضم٣مصمتف إلم أؿمر ىمٖمٟمة وم٣مدرة 

 فمعم حتٚمؾ اظمس٠مويمٝم٣مت ومم٣مرؽم٥م ايمري٣مدة دم اظمجتٚمع. 

ت،  وهق َم٣م وسمٔمد احل٣مصم٥م إلم َمٛمٓمقَم٥م دم ايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ ضم٣مصم٥م أىمٝمدة زم٣ميمٛمسب٥م يم٘مؾ ايمتٛمٓمٝمام 

فمٚمٙم٦م احلرىم٥م فمعم إٞمج٣مزه، وأىمده اظمخْمط االؽمؼماسمٝمجل يمٙمحرىم٥م، ايمذي صمٔمؾ ايمت٘مقيـ إلم صم٣مٞم٤م 

 ايمؼمزمٝم٥م جم٣مال اؽمؼماسمٝمجٝم٣م هل٣م طمالل ايمسٛمقات ايمٗم٣مدَم٥م.

ضمٝم٧م سمؿ اإلفمداد يمٙمٚمٛمٓمقَم٥م دم ورؾم٣مت َمتت٣ميمٝم٥م يمٙمجٛم٥م خمتِم٥م، ؽم٣ممه٦م طمالل يمٗم٣مءات َمتٔمددة  

 َم٥م، زمٚمٛمْمٙمٗم٣مهت٣م وَمرصمٔمٝم٣مهت٣م وهٛمدؽمتٜم٣م ايمبٝمدانمقصمٝم٥م.دم صٝم٣منم٥م األرضٝم٥م األولم يمٙمٚمٛمٓمق
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االرسمٗم٣مء زم٣ميمٖمرد إلم َمستقى أرومك َمـ االيمتزام زم٣ميمديـ أضم٘م٣مَم٣م "وسمتحدد أهداف اظمٛمٓمقَم٥م دم 

دم ختري٨م األؿمر ايمرؽم٣ميمٝم٥م ايمٗمقي٥م  واإلؽمٜم٣مموومٝمام، وايمدفمقة إيمٝمف زمح٘مٚم٥م وسمبٌم، ووؽمْمٝم٥م وافمتدال، 

ٝم٥م وَمٛمٓمقَم٥م ومٝمٚمٝم٥م راومٝم٥م َمـ أصمؾ اإلؽمٜم٣مم دم ايمتٛمٚمٝم٥م واألَمٝمٛم٥م ذوي طمػمات فمٙمٚمٝم٥م وَمٜم٣مرات فمٚمٙم

 ."وزمٛم٣مء ضمّم٣مرة راؾمدة
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 احلصيلة والكسب يف األعنال املتخصصة

  :يػمز ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين أمهٝم٥م ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتخِمص وهمٙمسٖمتٜم٣م ودوافمٝمٜم٣م ىمام يقم

ٖمرد واألرسة سمريد أن سمسٜمؿ دم إوم٣مَم٥م ايمديـ ودم اإلصالح، فمعم َمستقى ايم ـ ىمام سمٗمدم ـ احلرىم٥م "

وومد ٞمِم٦م  ".إن أريد إال اإلصالح َم٣م اؽمتْمٔم٦م"واظمجتٚمع وايمدويم٥م. وىمؾ ذيمؽ زمحس٤م اإلَم٘م٣من 

َمٛم٣مضمل احلٝم٣مة. وومد ذىمر اظمٝمث٣مق َمٛمٜم٣م  ؾاحلرىم٥م دم َمٝمث٣مومٜم٣م فمعم أن جم٣مالت ايمٔمٚمؾ َمتٛمقفم٥م وممتدة يم٘م

 فمممة جم٣مالت هل:

، ايمٔمٚمؾ ايمٔمٙمٚمل ايمتٔمٙمٝمٚمل ،يمٖم٘مريايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم وا ،جم٣مل ايمدفمقة ايمٔم٣مَم٥م جم٣مل ايمدفمقة ايمٖمردي٥م 

اظمج٣مل ،  اظمج٣مل ايمٛمٗم٣ميب،  اظمج٣مل ايمسٝم٣مد، اظمج٣مل االصمتامفمل واخلغمي اظمج٣مل ايمؼمزمقي وايمت٘مقيٛمل

وسمٔمدد هذه اظمج٣مالت وسمٛمقفمٜم٣م وختِمِمٜم٣م، ال يسٚمح زمٟمن مت٣مرس دم  اظمج٣مل االومتِم٣مدي   ،لاإلفمالَم

 َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايم٘مٝمٖمٝم٥م، وال َمـ ٞم٣مضمٝم٥م هٝمئ٥م واضمدة وإؿم٣مر واضمد،  ال َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايم٘مٚمٝم٥م، وال

 االطمتِم٣مص واألهٙمٝم٥م، وال َمـ ضمٝم٧م ايمْم٣موم٣مت واإلَم٘م٣مٞمٝم٣مت.

ويمذيمؽ جلٟمت احلرىم٥م إلم َم٣م ؽمٚمل زمسٝم٣مؽم٥م ايمتخِمِم٣مت. ضمٝم٧م يتؿ سمقصمٝمف أفمّم٣مء احلرىم٥م إلم   

االٞمخراط دم ٟمؽمٝمس هٝمئ٥م َمستٗمٙم٥م هلذا ايمٕمرض، أو ايمٔمٚمؾ دم واضمدة َمـ هذه اظمج٣مالت، َمـ طمالل سم

همرفمٝم٥م داطمؾ سمٛمٓمٝمؿ احلرىم٥م. وومد صم٣مء هذا ايمتقصمف  وَم٠مؽمس٣مت وم٣مئٚم٥م، أو َمـ طمالل ؾمٔم٤مت هٝمئ٣م

سمرمج٥م فمٚمٙمٝم٥م يمرنمب٥م احلرىم٥م دم االٞمتٗم٣مل َمـ سمٛمٓمٝمؿ صم٣مَمع زمديؾ َمتٔمدد ايمقـم٣مئػ إلم ضمرىم٥م "يمٝم٘مقن

"رؽم٣ميمٝم٥م هم٣مفمٙم٥م دم حمٝمْمٜم٣م وَمٛمٖمتح٥م فمٙمٝمف وفمعم ؿم٣موم٣مسمف
1
. 

 ايمقروم٥م اخل٣مص٥م زمف، همٜمل:وأَم٣م ايمدوافمل ايمتٖمِمٝمٙمٝم٥م هلذا ايمتقصمف ىمام ضمددهت٣م 

ايمتخٖمٝمػ َمـ وـم٣مئػ اهلٝمئ٣مت اظمسغمة دم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٔم٣مم يمغمىمز فمعم َمٜم٣مم ايمؼمزمٝم٥م وايمدفمقة  - 

 وايمت٘مقيـ،

 سمقؽمٝمع جم٣مالت ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل َمـ طمالل اٞمٖمت٣مح أىمػم فمعم اظمجتٚمع وَم٠مؽمس٣مسمف، - 
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 .َمس٣ميرة سمٛم٣مَمل دور َم٠مؽمس٣مت اظمجتٚمع اظمدين - 

 ستقى ايم٘مٖم٣مءة واخلػمة واإلسمٗم٣من دم خمتٙمػ جم٣مالت فمٚمٙمٜم٣م،سمٛمٚمٝم٥م أداء احلرىم٥م ورهمع َم - 

 وضع ايمٖمرد اظمٛم٣مؽم٤م دم جم٣مل ايمٔمٚمؾ ايمذي يٛم٣مؽم٤م ختِمِمف وسم٘مقيٛمف وَمٝمقيمف، - 

 .اٞمٖمت٣مح أوؽمع فمعم ىمٖم٣مءات دم اظمجتٚمع ال يٚم٘مـ اؽمتٝمٔم٣مهب٣م إال دم إؿم٣مر جم٣مل ختِمِمٜم٣م -

نمغم أن افمتامده٣م ىمسٝم٣مؽم٥م يمٗمد ىم٣مٞم٦م هم٘مرة ايمتخِمِم٣مت َمْمروضم٥م دم ايمتٛمٓمٝمٚمكم َم٣م ومبؾ ايمقضمدة،  

وسمٔمتػم ومٝم٣مدة احلرىم٥م أن ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتخِمِم٣مت طمِمقصٝم٥م  واؽمؼماسمٝمجٝم٥م يمـ يتؿ إال زمٔمد ايمقضمدة.

 رىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح األؽم٣مؽمٝم٥م.حل

 أهمٌة التخصصات وأولوٌة الوظائف األساسٌة:

 :وم٣مئال ٥ميػمز ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين أمهٝم٥م ايمتخِمِم٣مت وأويمقي٥م ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم 

ىمام ـمٜمر دم ايمدوافمل ايمست٥م اظمذىمقرة، متثؾ أزمقازم٣م وأؾم٘م٣مال يمالٞمٖمت٣مح فمعم  فمامل اظمتخِمِم٥ماأل"

اظمجتٚمع وَم٠مؽمس٣مسمف وؿم٣موم٣مسمف ايمبممي٥م وإَم٘م٣مٞم٣مسمف اظم٣مدي٥م واالصمتامفمٝم٥م، ىمام أهن٣م سمتٝمح يمذوي ايم٘مٖم٣مءات 

وايمتخِمِم٣مت واخلػمات َمـ أفمّم٣مء احلرىم٥م أن يستٔمٚمٙمقا ذيمؽ ىمٙمف ويقـمٖمقه دم طمدَم٥م اظمجتٚمع 

 س٣ممه٥م دم إوم٣مَم٥م ايمديـ زمٚمختٙمػ ومْم٣مفم٣مسمف وَمراهمٗمف.واظم

وإذا ىم٣من َمـ ؾمٟمن ايمتٛمٓمٝمؿ وفمٚمٙمف ايمدفمقي وايمؼمزمقي أن جيتذب ايمٛم٣مس إيمٝمف ويستٗمبٙمٜمؿ فمٛمده  

وجئمؾ َمٛمٜمؿ أفمّم٣مء وَمس٣مٞمديـ، هم١من َمـ ؾمٟمن ايمتخِمِم٣مت أن خترج ه٠مالء األفمّم٣مء واظمس٣مٞمديـ، 

سمسٜمؿ َمب٣مذة دم سمٖمٔمٝمؾ احلرىم٥م ايمتٛمٚمقي٥م وسمدجمٜمؿ دم اظمجتٚمع وَم٠مؽمس٣مسمف وطمدَم٣مسمف. هم٣ميمتخِمِم٣مت 

 وايمٛمٜمّمقي٥م يمٙمٚمجتٚمع.

ويم٘مـ ورنمؿ هذه األمهٝم٥م ايمب٣ميمٕم٥م يمٙمتخِمِم٣مت ويمألفمامل اظمتخِمِم٥م، هم١من األويمقي٥م ايمدائٚم٥م   

َمـ ايمدوافمل ايمست٥م يمسٝم٣مؽم٥م  األولفمٛمد احلرىم٥م سمبٗمك يمٙمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م. ويمذيمؽ ٞمجد أن ايمدافمل 

اظمسغمة دم ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٔم٣مم يمغمىمز فمعم َمٜم٣مم ايمؼمزمٝم٥م  ايمتخٖمٝمػ َمـ وـم٣مئػ اهلٝمئ٣مت"ايمتخِمص هق 

 ."وايمدفمقة وايمت٘مقيـ
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وسمٛمص وروم٥م ايمتخِمص ىمذيمؽ فمعم رضورة ارسمب٣مط ايمٔمّمق ايمٔم٣مَمؾ دم أي ختِمص زم٣ميمتٛمٓمٝمؿ    

 ايمٔم٣مم و ايمتزاَمف زمقاصمب٣مت ايمٔمّمقي٥م، ايمؼمزمقي٥م وايمدفمقي٥م واظم٣ميمٝم٥م.

ؽم٣مؽمٝم٥م ايمثالث يٚمثؾ إؿم٣مرا َمرصمٔمٝم٣م ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٔم٣مم زمقـم٣مئٖمف األ "وسمذىمر ايمقروم٥م ىمذيمؽ زمٟمن    

 ."وراهمدا ومقي٣م ورضوري٣م يم٘مؾ جم٣مل َمـ جم٣مالت فمٚمؾ احلرىم٥م دم اظمجتٚمع

أن أفماميمٛم٣م ايمدفمقي٥م وايمؼمزمقي٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م ")ايمرؤي٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م( سمذىمر دم طمت٣مَمٜم٣م  ىمام ٞمجد وشمٝمٗم٥م   

د فمٚمٝمؼ واإلصالضمٝم٥م يمٙمٚمجتٚمع هل األؽم٣مس اظم٘مكم ايمذي يٚم٘مـ أن  يٗمقم فمٙمٝمف ىمؾ إصالح ؽمٝم٣م

 ."وَم٘مٙمؾ زم٣ميمتقهمٝمؼ وايمٛمج٣مح واالؽمتٚمرار 

زمٔمد هذا ايمتٚمٜمٝمد ٞمٗمػ اآلن فمعم إفمْم٣مء ٞمامذج ضمقل ايمرؤى اظم٠مؽمس٥م يمبٔمض ايمتخِمِم٣مت  

  .وألهؿ اإلٞمج٣مزات همٝمٜم٣م
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 .احلصيلة والكسب يف دلال العنل الطفولي

واضمتٝم٣مصم٣مهتؿ  ي٠مىمد َمٝمث٣مق احلرىم٥م فمعم أمهٝم٥م ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمْمٖمقيم٥م ضمٝم٧م صم٣مء همٝمف )ايمٔمٛم٣مي٥م زم٣مألؿمٖم٣مل

سمرزمٝم٥م وسمٔمٙمٝمام وحتِمٝمٛم٣م َمـ فمقاَمؾ ايمٖمس٣مد واالٞمحراف، ألن دم هذه ايمٔمٛم٣مي٥م فمقٞم٣م يمألرسة فمعم مت٣مؽم٘مٜم٣م 

وسم٘مٚمٝمال ودفمام يمرؽم٣ميمتٜم٣م(
1
 . 

وومد صمٔمٙم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح احلٖم٣مظ فمعم األرسة َمـ زمكم َم٣م حيٗمؼ هدهمٜم٣م ايمٔم٣مم ايمذي 

 ٖمظ ايمديـ واخلٙمؼ وسمقريثٜمام زمكم األصمٝم٣مل، مم٣م يٗمتيضهق إوم٣مَم٥م ايمديـ زم٣مفمتب٣مر أمهٝمتٜم٣م ايمب٣ميمٕم٥م دم ضم

همٚمرضمٙم٥م ايمْمٖمقيم٥م َمرضمٙم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م دم زمٛم٣مء ؾمخِمٝم٥م اإلٞمس٣من، وزمٗمدر  ايمٔمٚمؾ فمعم فمدة حم٣مور َمـ زمٝمٛمٜم٣م،

االهتامم وايمٔمٛم٣مي٥م ايمٙمذيـ سمقيمٝمٜمام األَم٥م يمٙمْمٖمؾ وايمْمٖمقيم٥م، زمٗمدر َم٣م يتحٗمؼ اَمتداده٣م اإليامين وإؾمٔم٣مفمٜم٣م 

 ايمرؽم٣مرم.

اطمت٣مر فمدد ىمبغم َمـ أزمٛم٣مء احلرىم٥م ايمٗمٝم٣مم زمدورهؿ دم هذا اظمج٣مل َمـ طمالل َمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ 

سمٟمؽمٝمس فمدد َمـ اجلٚمٔمٝم٣مت اظمتخِمِم٥م دم ايمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي اخل٣مص زم٣ميمْمٖمقيم٥م أو دم إؿم٣مر ٞمقادي فمعم 

َمستقى دور ايمُمب٣مب أو دم فمدد َمـ اجلٚمٔمٝم٣مت ذات االهتامَم٣مت اظمتٔمددة أو االٞمخراط دم مجٔمٝم٣مت 

ٛم٦م احلرىم٥م دفمؿ إضمدى هذه اجلٚمٔمٝم٣مت ايمرائدة دم هذا اظمج٣مل وفمٚمٙم٦م فمعم وٞمقادي وم٣مئٚم٥م. ىمام سمب

سمقؽمٝمع اٞمتُم٣مره٣م وجم٣مل فمٚمٙمٜم٣م ايمذي ؾمٚمؾ زم٣مإلض٣مهم٥م إلم ايمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي ٞمُم٣مط ايمتخٝمٝمؿ ايمذي 

 ي٘متز أمهٝم٥م ىمبغمة دم هذه اظمرضمٙم٥م ايمٔمٚمري٥م.

٣مت وايمتداري٤م وؽمٛم٥م زمٔمد ؽمٛم٥م سمقؽمٔم٦م اظم٘متسب٣مت ؽمقاء دم جم٣مل ايمتٛمُمٝمط األؽمبقفمل أو ايمت٘مقيٛم

 ايمقزاري٥م أو همرص ايمتخٝمٝمؿ أو ايممماىم٣مت.

واٞمْمالوم٣م َمـ األمهٝم٥م ايمتل سمقيمٝمٜم٣م احلرىم٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمْمٖمقرم، واٞمسج٣مَم٣م َمع ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتخِمص،  

مت٦م َمِم٣مدوم٥م وٞمٓمرا يمؼماىمؿ ايمتجرزم٥م واخلػمة دم هذا ايمٔمٚمؾ يمدى فمدد َمـ أفمّم٣مء وهٝمئ٣مت احلرىم٥م، 
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( 1001يقيمٝمقز  13و 12هـ َمقاهمؼ 2411األولم  مج٣مدى 12و 11 جمٙمس ايمُمقرى )اظمٛمٔمٗمد زمت٣مريخ

 دم األداء. نٞمُم٣مء ختِمص ايمٔمٚمؾ ايمْمٖمقرم ظمزيد َمـ ايمتْمقير واإلضمس٣مفمعم إ

دهت٣م األوراق اظم٠مؽمس٥م هلذا ايمتخِمص همٝمام مهٜم٣م ضمدوومد صم٣مء هذا ايمتٟمؽمٝمس ٞمتٝمج٥م فمدة دوافمل أ

 يقم:

 ضٔمػ مم٣مرؽم٥م األرسة يمدوره٣م ايمؼمزمقي. .1

  ايمٔمديد َمـ اظم٠مؽمس٣مت اظمٜمتٚم٥م زم٣ميمْمٖمقيم٥م.ضٚمقر وسمراصمع اجل٣مٞم٤م ايمؼمزمقي دم .2

 اظم٠مشمرات ايمسٙمبٝم٥م اخل٣مرصمٝم٥م ايمتل سمٔم٣مرض هقي٥م ؿمٖمقيمتٛم٣م اظمٕمرزمٝم٥م. .3

 اٞمتُم٣مر اظمٝمقفم٥م واٞمحراف األضمداث. .4

 ىمام سمؿ حتديد أهداهمف همٝمام يقم:

 دفمؿ ايمؼمزمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م اظمالئٚم٥م يمألؿمٖم٣مل. .1

 دفمؿ األرسة دم إصالح األؿمٖم٣مل. .2

 يمٙمٚم٠مؽمس٣مت اظمٜمتٚم٥م زم٣ميمْمٖمؾ. إفم٣مدة االفمتب٣مر يمٙمدور ايمؼمزمقي .3

 إجي٣مد همّم٣مء يمتب٣مدل اخلػمات وايمتج٣مرب زمكم اجلٚمٔمٝم٣مت يمتْمقير وسمٛمٚمٝم٥م فمٚمٙمٜم٣م ايمْمٖمقرم. .4

 سمرزمٝم٥م ايمْمٖمؾ فمعم ومٝمؿ اظمقاؿمٛم٥م واالٞمٖمت٣مح واحلقار واإلزمداع. .5

 اإلؽمٜم٣مم دم إٞمت٣مج اظم٣مدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م واإلفمالَمٝم٥م دم جم٣مل سمرزمٝم٥م ايمْمٖمؾ. .6

 أَم٣م جم٣مالت فمٚمٙمف همحددت دم:

 ايمؼمزمقي ايمتٔمٙمٝمٚمل. اظمج٣مل .1

 اظمج٣مل احلٗمقومل. .2

 اظمج٣مل ايمري٣ميض وايمٖمٛمل وايمؼمهمٝمٜمل. .3

 جم٣مل ايمتخٝمٝمؿ وايمتٛمُمٝمط واالصْمٝم٣مف. .4

 جم٣مل ايمتٟميمٝمػ وايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمؼمزمقي٥م. .5

 جم٣مل إفمالم ايمْمٖمؾ. .6



 125 

إن هذا ايمٔمٚمؾ ايمذي سمسٜمر فمٙمٝمف فمدة هٝمئ٣مت سمٛمسؼ همٝمام زمٝمٛمٜم٣م دم إؿم٣مر ٞمسٝم٨م مجٔمقي ئمٛمك 

 طمالل هذه اظمرضمٙم٥م فمدد َمـ اإلٞمج٣مزات اظمٔمتػمة، أمهٜم٣م:زم٣ميمْمٖمقيم٥م، مت٦م همٝمف 

 ايمتٟمؿمغم ايمؼمزمقي وايمدراد، وإٞمج٣مز فمدد َمـ ايمػماَم٨م ايمؼمزمقي٥م اهل٣مدهم٥م.

ايمتٛمُمٝمط األؽمبقفمل يمألؿمٖم٣مل )أٞم٣مؾمٝمد، َمرسح، أوراش وَمٔم٣مَمؾ سمرزمقي٥م، أيمٔم٣مب، طمرصم٣مت 

 ..(.ورضمالت،

 .٣مل ايمٔمٚمؾ ايمْمٖمقرمايمٛمدوات واظمح٣مرضات دم اظمقاضٝمع وايمٗمّم٣مي٣م ذات ايمِمٙم٥م زمٚمج

 اظمستٖمٝمديـ َمٛمٜم٣م فمعم اظمستقى ايمقؿمٛمل. داظمخٝمامت ايمِمٝمٖمٝم٥م ايمسٛمقي٥م ايمتل يتزايد ؽمٛم٥م زمٔمد ؽمٛم٥م فمد
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 العنل االجتناعياحلصيلة والكسب يف دلال 

يٛمص فمعم ىمقن اظمج٣مل االصمتامفمل  فمعم أمهٝم٥م ايمٔمٚمؾ االصمتامفمل ضمٝم٧مَمٝمث٣مق احلرىم٥م ي٠مىمد  

ؽمٝمٙم٥م َمـ وؽم٣مئٙمٜم٣م دم إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى ايمٖمرد واألرسة واضمدا َمـ جم٣مالت فمٚمؾ احلرىم٥م وو

إن ايمٔمٚمؾ اخلغمي زمٚمٔمٛم٣مه ايمُم٣مَمؾ دم اإلؽمالم فمب٣مدة سمٔمؿ اظمسٙمٚمكم ىم٣مهم٥م "، ضمٝم٧م صم٣مء همٝمف واظمجتٚمع

ىمال ضمس٤م ؿم٣مومتف، طم٣مص٥م َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مجل٣مٞم٤م اظمٔمٛمقي َمٛمف ىم٣ميم٘مٙمٚم٥م ايمْمٝمب٥م واظمقاؽم٣مة ايمُمٔمقري٥م 

ٍَ آَيُُٕا )٥م ٔم  تص اجل٣مٞم٤م اظم٣مدي زمٚمـ فمٛمده همّمؾ وؽم  وخي واظمس٣مٞمدة اظمٔمٛمقي٥م وٞمحقه٣م. َٓب انَِّزٌ ٌَب َأٌُّ

ٌَ َٔاْفَعُهٕا اْنَخٍَِش َنَعهَُّكِى ُرْفِهُحٕ َٔاِعُجُذٔا َسثَُّكِى  َٔاِعُجُذٔا  1(اِسَْلُعٕا 
َمـ هٛم٣م ىم٣من دور احلرىم٥م و 

س وضمّمٜمؿ فمعم فمٚمؾ ٔم٧م هذه اظمٔم٣مين مجٝمٔمٜم٣م دم ايمٛم٣ماإلؽمالَمٝم٥م هق اإلؽمٜم٣مم دم هدا ايمٔمٚمؾ اجلٙمٝمؾ زمب

، وسمقصمٝمف ذيمؽ سمرؾمٝمدا وسمٟمؿمغما وسمٛمزيال، ضمتك يِمبح طمٙمٗم٣م فم٣مَم٣م دم اظمجتٚمع اخلغم زمُمتك أٞمقافمف

 .َمٝمث٣مق احلرىم٥م "وَمٔمٛمك ضمٝم٣م دم ايمٗمٙمقب ئمزز ايمروازمط االصمتامفمٝم٥م همٝمف.

يمٗمد اهتٚم٦م ضمرىمتٛم٣م هبذا ايمٔمٚمؾ َمٛمذ زمداي٥م سمٟمؽمٝمسٜم٣م ضمٝم٧م ىم٣من جم٣ميمف َمٗمتٌما فمعم أفمّم٣مء 

ن همٝمام زمٝمٛمٜمؿ فمٛمد احل٣مصم٥م ووومقع اظمِم٣مئ٤م واالزمتالءات. وومد ىم٣مٞم٦م اظمس٣مفمدات احلرىم٥م، يت٘م٣مهمٙمق

جتٚمع َمـ أفمّم٣مء احلرىم٥م اظمٝمسقريـ وسمرد فمعم ذوي احل٣مصم٥م أو اظمترضريـ َمٛمٜمؿ، شمؿ سمْمقر زمٔمد ذيمؽ 

يمٝمِمبح فمٚمال دم اظمجتٚمع فمعم ؾم٘مؾ مجٔمٝم٣مت طمغمي٥م سمستٖمٝمد َمـ أَمقال اظمٝمسقريـ دم اظمجتٚمع َمـ 

َمـ ايمٔمٚمؾ اإلٞمس٣مين اظمب٣مذ إلم ايمٔمٚمؾ ٣م ونمغمهؿ يمؼمده٣م فمعم اظمٔمقزيـ واظمحت٣مصمكم أزمٛم٣مئٜم٣م وَمتٔم٣مؿمٖمٝمٜم

 )ايمٖمٗمراء وايمٝمت٣مَمك واظمترضرون َمـ ايمٖمٝمّم٣مٞم٣مت واظمرىض...(.  االصمتامفمل ايمتٛمٚمقي

وومد ؾمٜمد هذا ايمٔمٚمؾ حتقال ٞمقفمٝم٣م سمبٔم٣م ظم٣م فمرهمف اظمجتٚمع اظمدين َمـ سمْمقر دم ايمسٛمقات األطمغمة 

ٛمٚمٝم٥م ايمقؿمـ زم٣مالؽمتج٣مزم٥م حل٣مصم٣مت جمٚمقفم٣مت ؽم٘م٣مٞمٝم٥م زم٘م٣مَمٙمٜم٣م دم اظم٣مء أو ضمٝم٧م أصبح َمس٣ممه٣م دم سم

 ايمْمرق أو ايم٘مٜمرزم٣مء أو ايمتٔمٙمٝمؿ ونمغمه٣م مم٣م حتت٣مصمف ؽمقاء دم ايمٗمرى أو ايمبقادي أو األضمٝم٣مء اظمٜمٚمُم٥م.
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جمٙمس وئمتػم ختِمص ايمٔمٚمؾ االصمتامفمل َمـ أوائؾ ايمتخِمِم٣مت اظمٔمتٚمدة ضمٝم٧م ص٣مدق فمٙمٝمف 

 ، وضمدد أهداهمف همٝمام يقم:1000ؾمتٛمػم  20و 5زمت٣مريخ اظمٛمٔمٗمد  ايمُمقرى

 

ايمٗم٣مدريـ طم٣مص٥م دم أ ـ ايمتٗمرب إلم اهلل زمٟمداء ايمقاصم٤م ايمذي همرضف اإلؽمالم فمعم اظمسٙمٚمكم ىم٣مهم٥م و

قاهنؿ وإؽمٔم٣مف َمرض٣مهؿ وإؿمٔم٣مم صم٣مئٔمٜمؿ وسمٔمٙمٝمؿ صم٣مهٙمٜمؿ وىمسقة فمري٣مهنؿ طمَمد ايمٔمقن إلم إ

 وايمسٔمل فمعم األرَمٙم٥م وايمٝمتٝمؿ وذوي احل٣مصم٥م زمِمٖم٥م فم٣مَم٥م.

ٝم٣مٞم٥م ىمراَم٥م اإلٞمس٣من، وذيمؽ زمٚمس٣مفمدسمف وسمٗمديؿ ايمٔمقن يمف وحتٗمٝمؼ ضم٣مصم٣مسمف األؽم٣مؽمٝم٥م دم ب ـ ص

 ايمٔمٝمش ايم٘مريؿ وصٝم٣مٞم٥م ضمٗمقومف.

ج ـ إضمٝم٣مء ومٝمؿ ايمت٘م٣مهمؾ وايمتّم٣مَمـ االصمتامفمل ايمتل أؽمسٜم٣م اإلؽمالم دم اظمجتٚمٔم٣مت ودفمؿ 

زمقاصم٤م  اظمجتٚمع فم٣مَم٥م وضم٧م اجلٚمٝمع فمعم ايمٗمٝم٣مميمؽ زمتحٖمٝمز األنمٛمٝم٣مء وذوي ايمٖمّمؾ ومت٣مؽم٘مٜم٣م وذ

رفم٣مي٥م ذوي احل٣مصم٣مت اظمتٛمقفم٥م َمـ همٗمراء وأراَمؾ وأيت٣مم وَمٔم٣مومكم وأَمٝمكم ونمغمهؿ ىمؾ ضمس٤م ضم٣مصمتف 

يمٝمؾ. ودم هذا دضمرا ىمريام نمغم َمٜم٣من وفمزيزا نمغم  اإلٞمس٣من فم٣مَم٥موَمـ أصمؾ أن ئمٝمش اظمسٙمؿ طم٣مص٥م 

 .أن يٛمٗمرض ايمِمدد ٞمروم إضمٝم٣مء فمٚمؾ ايمقومػ اإلؽمالَمل ايمذي اٞمٗمرض أو ىم٣مد

 إوم٣مَم٥م َم٠مؽمس٣مت اصمتامفمٝم٥م ودفمؿ وسمرؾمٝمد اظم٠مؽمس٣مت ايمٗم٣مئٚم٥م.د ـ اإلؽمٜم٣مم دم 

ودم هذا ايمسٝم٣مق هم١مٞمٛم٣م ٞمسٔمك إلم سمْمقير فمٚمٙمٛم٣م االصمتامفمل وسمقؽمٝمٔمف وايمتقاصؾ وايمتُم٣مور 

وايمتٔم٣مون َمع اظمسٙمٚمكم فم٣مَم٥م وَمع ايمٔم٣مَمٙمكم دم هذا اظمج٣مل طم٣مص٥م حمٙمٝم٣م وإومٙمٝمٚمٝم٣م ودويمٝم٣م يمرهمع َمستقى 

 أضمقال جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م وحتسكم أوض٣مفمٜم٣م.

 اؽمتحّم٣مر ايمبٔمد ايمدفمقي وايمؼمزمقي َمـ طمالل ايمٔمٚمؾ االصمتامفمل. –و 

 دم: ووؽم٣مئٙمف فجم٣مالسمىمام سمؿ حتديد أهؿ 

 دفمؿ ايمتٚمدرسو دروس ايمتٗمقي٥مو تٛمٓمٝمؿ دروس حمق األَمٝم٥مزم أ ـ اظمج٣مل ايمؼمزمقي ايمتٔمٙمٝمٚمل:

سمٛمٓمٝمؿ ايمٙمٗم٣مءات وايمٛمدوات وايمٔمروض و سمقهمغم ايمري٣مض ألؿمٖم٣مل ايمٖمٗمراءودفمؿ ايمْمٙمب٥م ايمٖمٗمراء و

 سمٛمٓمٝمؿ خمٝمامت وطمرصم٣مت يمألؿمٖم٣مل وايمُمب٣مب واألرس.و يمتٓم٣مهرات ذات ايمْمبٝمٔم٥م االصمتامفمٝم٥موا
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رفم٣مي٥م األرس ايمٖمٗمغمة ودفمٚمٜم٣م وَمس٣مفمدهت٣م دم سمٛمٚمٝم٥م زم٣ميمٔمٚمؾ فمعم  ب ـ جم٣مل ايمرفم٣مي٥م االصمتامفمٝم٥م:

 اظمس٣ممه٥م دم إوم٣مَم٥مو ىمٖم٣ميم٥م األراَمؾ واأليت٣ممه٣م وايمتدطمؾ دم إجي٣مد ايمُمٕمؾ يمبٔمض أهمراد ، وَمداطمٝمٙمٜم٣م

 سمُمجٝمع ايمزواج.، وؽمٝمس دور األيت٣مم واظمٔم٣مومكم واألؿمٖم٣مل اظمٜمٚمٙمكموسمٟم

٣ميمتدطمؾ َمـ أصمؾ إصمراء همحقص ؿمبٝم٥م واحلِمقل فمعم األدوي٥م زم ج ـ جم٣مل ايمرفم٣مي٥م ايمِمحٝم٥م:

سمٛمٓمٝمؿ ومقاهمؾ ؿمبٝم٥م و زي٣مرة اظمرىض زم٣مظمستُمٖمٝم٣مت، ووايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمٙمٝم٣مت صمراضمٝم٥م يمٖم٣مئدة ايمٖمئ٣مت اظمحت٣مصم٥م

اإلؽمٜم٣مم دم زمٛم٣مء اظمراىمز ايمِمحٝم٥م واظمستُمٖمٝم٣مت ودفمٚمٜم٣م و ،ومحالت يمٙمتْمٔمٝمؿ وايمتػمع زم٣ميمدم

 ايمٗمٝم٣مم زمحٚمالت حتسٝمسٝم٥م دم اظمقاضٝمع ايمِمحٝم٥م ايمتل هتؿ ىم٣مهم٥م اظمقاؿمٛمكم.، وزم٣ميمتجٜمٝمزات ايمْمبٝم٥م

تٗمديؿ اإلرؾم٣مدات وايمٛمِم٣مئح زمخِمقص َمٙمٖم٣مت ومّم٣مئٝم٥م زم د ـ جم٣مل دفمؿ ضمٗمقق األرسة ايمٖمٗمغمة:

إصالح ذات ، وٟمىمد َمـ ايمٓمٙمؿ همٝمٜم٣متزمٔمض ايمٗمّم٣مي٣م اظم سمٛمِمٝم٤م اظمح٣مَمكم دم، وهتؿ ايمممائح ايمّمٔمٝمٖم٥م

 ايمبكم.

٣مظمس٣ممه٥م دم رزمط ايمقؽمط ايمٗمروي زمُمب٘م٣مت اظم٣مء وايم٘مٜمرزم٣مء وسمٔمبٝمد زم هـ ـ اظمج٣مل ايمتٛمٚمقي:

دم ، وزمٛم٣مء اظمدارس االزمتدائٝم٥م واإلفمدادي٣مت وايمداطمٙمٝم٣مت طم٣مص٥م زم٣مظمٛم٣مؿمؼ ايمٗمروي٥م، ودم ايمْمرق

سمٟمؽمٝمس َمراىمز اصمتامفمٝم٥م اومتِم٣مدي٥م ، و حلٚمٙم٥م ايمُمٜم٣مداتسمٟمؽمٝمس اظمٗم٣موالت َمـ أصمؾ ايمتُمٕمٝمؾ ايمذايت

حتسٝمس ايمٛم٣مس زمٟممهٝم٥م ايمبٝمئ٥م َمـ أصمؾ اظمح٣مهمٓم٥م ، وطم٣مص٥م زم٣مظمرأة يمتٛمٚمٝم٥م َمداطمٝمؾ زمٔمض األرس ايمٖمٗمغمة

ايمٔمٚمؾ فمعم إٞمُم٣مء اظمٛم٣مؿمؼ اخلرضاء ، وايمٗمٝم٣مم زمحٚمالت ايمٛمٓم٣مهم٥م دم األضمٝم٣مء ايمس٘مٛمٝم٥م، وفمٙمٝمٜم٣م

 وايمتُمجغم.

ٚمؾ االصمتامفمل َمـ االهتامم اظمب٣مذ ٔمٚمج٣مل ختِميص سمؿ إطمراج ايموزمتٟمؽمٝمس ايمٔمٚمؾ االصمتامفمل ىم

يمٙمحرىم٥م زمحٝم٧م أصبح فمٚمال يامرس دم إؿم٣مر مجٔمٝم٣مت َمتخِمِم٥م َمستٗمٙم٥م دم سمدزمغمه٣م وفمٚمٙمٜم٣م فمـ 

 .احلرىم٥م

دد َمـ طمالل هذه اظمرضمٙم٥م فم ، حتٗمٗم٦مؾمب٘م٥م وؿمٛمٝم٥م يمٙمجٚمٔمٝم٣مت ايمٔم٣مَمٙم٥م دم هذا اظمج٣ملدم إؿم٣مر و

دورات سم٘مقيٛمٝم٥م يمٖم٣مئدة أؿمر اجلٚمٔمٝم٣مت ايمٔم٣مَمٙم٥م دم احلٗمؾ ايمتٛمٚمقي سمٛمٓمٝمؿ  اإلٞمج٣مزات اظمٔمتػمة، أمهٜم٣م

َمـ أصمؾ ايمٔمٚمؾ فمعم سمٟمهٝمؾ اإلؿم٣مر اجلٚمٔمقي، دم جم٣مالت ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٗم٣مٞمقين واإلداري يمٙمجٚمٔمٝم٣مت، 



 129 

وايمتدزمغم اظمح٣مؽمب٣ميت، وإدارة اظمُم٣مريع ايمتٛمٚمقي٥م، وايمتخْمٝمط اإلؽمؼماسمٝمجل يمٙمٔمٚمؾ اجلٚمٔمقي، 

ٚمٔمٝم٣مت ايمٔم٣مَمٙم٥م دم سمٛمٓمٝمؿ ايمٙمٗم٣مءات ايمتقاصٙمٝم٥م َمع اجلو ،ع ومتقيٙمٜم٣موىمٝمٖمٝم٥م سمدزمغم اظمُم٣مري وايممماىم٥م

اظمٝمدان االصمتامفمل وفمٗمد اسمٖم٣مومٝم٣مت ذاىم٥م زمكم اجلٚمٔمٝم٣مت ايمتل سمُمتٕمؾ فمعم ومّم٣مي٣م ايمٔمٚمؾ اخلغمي دم 

 خمتٙمػ أٞمح٣مء ايمبالد.
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 العنل اليسوياحلصيلة والكسب يف دلال 

ؽمالَمل، وَمـ َم٘م٣مٞم٥م اظمرأة دم هذا ايمٛمٓم٣مم ضمٝم٧م إلاٞمْمالوم٣م مم٣م متثٙمف األرسة دم ايمٛمٓم٣مم االصمتامفمل ا

١من َمٝمث٣مق احلرىم٥م صمٔمؾ اهلدف ايمث٣مين َمـ أهداهمٜم٣م همصمٔمؾ اإلؽمالم ايمٛمس٣مء ؾمٗم٣مئؼ ايمرصم٣مل دم األضم٘م٣مم. 

وزم٣ميمٛمٓمر إلم ىمقن  "وٞمص ضٚمـ هذا اهلدف فمعم َم٣م يقم:  ،"إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى األرسة"هق 

ايمرىمكم ظم٠مؽمس٥م األرسة، هم١من حتسكم أوض٣مع اظمرأة ؿمٖمٙم٥م يمرىمـ ااظمرأة متثؾ ـ زم٣مفمتب٣مره٣م زوصم٥م وأَم٣م ـ 

وهمت٣مة وزوصم٥م وأَم٣م، ئمد ذؿم٣م رضوري٣م إلوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم َمستقى األرسة، وهق أَمر ٞمٗمدره ىم٣مَمؾ 

"ايمتٗمدير وٞمسٔمك إليالئف َم٣م يستحٗمف َمـ فمٛم٣مي٥م ورفم٣مي٥م
1
. 

٥م زم٣مظمرأة ايمٔمٛم٣مي"ذيمؽ فمعم رضورة ىمضٚمـ جم٣مالت ايمٔمٚمؾ يمتحٗمٝمؼ هذه ايمقاصمب٣مت ٞمص اظمٝمث٣مق و

دم مجٝمع َمراضمؾ فمٚمره٣م، وايمٔمٚمؾ فمعم حتسكم أوض٣مفمٜم٣م، سمٔمٙمٝمام وسمرزمٝم٥م وسمثٗمٝمٖم٣م وسمقفمٝم٥م، وصٝم٣مٞم٥م 

ىمراَمتٜم٣م وضمٗمقومٜم٣م، ورهمع ىمؾ أؾم٘م٣مل احلٝمػ وايمتٜمٚمٝمش واالزمتذال واالؽمتٕمالل، ايمتل سمتٔمرض هل٣م، 

نمراض و زمدواهمع ؾمٜمقاٞمٝم٥م أو أأؽمقاء زم٣مؽمؿ ايمتٗم٣ميمٝمد واظمح٣مهمٓم٥م، أو زم٣مؽمؿ ايمتٗمدم واظمٔم٣مسة، 

"جت٣مري٥م
2
. 

وومد اهتٚم٦م ضمرىمتٛم٣م زمٚمختٙمػ رواهمده٣م زم٣ميمٔمٚمؾ ايمٛمسقي وىم٣من يمٙمٚمرأة دور َمٔمتػم همٝمف َمٛمذ 

زمداي٣مسمف. وومد سمٔمزز هذا ايمدور َمع َمرور ايمزَمـ يمٝمُمٜمد سمْمقرا َمٙمحقـم٣م زمحٝم٧م اٞمتٗمؾ َمـ جم٣مل ايمٔمٚمؾ 

٥م َمـ اخل٣مص دم إؿم٣مر ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٔم٣مم فمعم سمٛمقع دم أؾم٘م٣مل ايمتٟمؿمغم وايمتٛمٓمٝمؿ سمقصم٦م زمِمٝمٕم٥م َمتٗمدَم

 ايمٔمٚمؾ اظمُمؼمك فمعم َمستقى اهلٝمئ٣مت ايمُمقري٥م يمٙمحرىم٥م وهٝمئ٣مهت٣م اظمسغمة َمـ َمستقى اظمٛم٣مؿمؼ همام همقق.

 تطور أشكال العمل النسوي داخلٌا 

وايمٛم٣مـمر دم ايمٔمٚمؾ ايمٛمسقي يمٙمحرىم٥م اظمقضمدة ؽمٝمالضمظ أٞمف َمر زمٔمدة َمراضمؾ، همٖمل ايمبداي٥م سمقصمف 

 ،لم دَم٨م ايمٔمٚمؾ ايمٛمسقي يمٙمحرىمتكمرىم٥م إؽم٣مئر جم٣مالت ايمٔمٚمؾ داطمؾ احل اجلٜمد ؾمٟمٞمف دم ذاك ؾمٟمن

                                                 
 12اظمٝمث٣مق، ص:ـ  1

 13ـ12ـ ٞمٖمسف ص:  2
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ضمٝم٧م سمؿ وضع َمسْمرة دَم٨م ايمٔمٚمؾ ايمٛمسقي، ايمذي ىم٣من يمدى ايمرازمْم٥م َمٜمٝم٘مال فمعم اظمستقى ايمقؿمٛمل، 

وىم٣من يمدى ضم٣مسمؿ َمٜمٝم٘مال فمعم َمستقى اظمٛم٣مؿمؼ، وومد أرؽم٦م َمسْمرة ايمدَم٨م اإلؿم٣مر ايمتقاهمٗمل يمٙمٜمٝم٘مٙم٥م 

يمتٛمٓمٝمؿ ايمٛمسقي فمعم اظمستقى ايمقؿمٛمل، اجلديدة يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمسقي، َمـ طمالل طمٙمؼ جلٛم٥م إداري٥م متثؾ ا

ودَم٨م ايمٔمٚمؾ ايمٛمسقي يمٙمحرىمتكم ايمس٣مزمٗمتكم فمعم َمستقى اظمٛمْمٗم٥م حت٦م َمس٠مويمٝم٥م َم٘مت٤م اجلٜم٥م، 

وأذف اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم٣مرم زمتٔم٣مون َمع ايمٙمجٛم٥م اظمرىمزي٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمسقي فمعم فمٗمد َمٙمتٗمك 

سمٛمٓمٝمؿ زي٣مرات وأيّم٣م فمعم  وؿمٛمل ؽمٛمقي َمـ أصمؾ سمٖمٔمٝمؾ هذا ايمٔمٚمؾ وايمتقاصؾ َمع ومٝم٣مدة احلرىم٥م،

ظمجٚمقفم٥م َمـ اظمٛم٣مؿمؼ ظمت٣مزمٔم٥م ايمٔمٚمؾ ايمٛمسقي هب٣م وايمقومقف فمعم ايمِمٔمقزم٣مت ايمتل فمرهمتٜم٣م فمٚمٙمٝم٥م دَم٨م 

 .ايمقؿمٛمٝم٥مايمٗمْم٣مع ايمٛمسقي زم٣ميمتٛمسٝمؼ َمع ايمٙمجٛم٥م 

 رسالٌة جل امرأةالعمل النسائً: من أ

ووـمٝمٖمٝم٥م، َمثؾ نمغمه َمـ ايمتخِمِم٣مت، فمرف ايمٔمٚمؾ ايمٛمس٣مئل فمدة حتقالت سمِمقري٥م وسمٛمٓمٝمٚمٝم٥م  

اؽمتٖم٣مدت َمـ ايمؼماىمؿ ايمس٣مزمؼ فمعم جترزم٥م ايمقضمدة، ؽمقاء فمٛمد رازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل أو ضمرىم٥م 

اإلصالح وايمتجديد، وراىمؿ أطمرى زمٔمده٣م، وهل حتقالت َمرسمبْم٥م َمـ صمٜم٥م زم٣ميمرنمب٥م دم جت٣موز شمٗم٣مهم٥م 

 ٞمٚمقذجسمٗمديؿ زم٣ميمرنمب٥م دم   ايمتٕمري٤م وَمٓم٣مهره، وىمذا شمٗم٣مهم٥م فمٌم االٞمحْم٣مط اظمتقارشم٥م، وَمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م

 يمٔمٚمؾ ٞمس٣مئل رؽم٣مرم.

 الكسب التصوري

مل ي٘مـ َمـ ايمسٜمؾ ايمٗمبقل زمٔمٚمؾ ٞمسقي َمُمؼمك َمع فمٚمؾ ايمرصم٣مل دم زمداي٥م األَمر زم٣محلرىم٥م  

اإلؽمالَمٝم٥م، ومل سم٘مـ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م سمتٚمٝمز دم ذيمؽ ىمثغما فمـ اظمجتٚمع، ايمذي سمسقده شمٗم٣مهم٥م 

اإلؽمالم ايمتل ىمرَم٦م اظمرأة وضمررهت٣م دم إلم ضمد اطمتٖم٦م همٝمف احلدود زمكم أضم٘م٣مم  االٞمحْم٣مط وايمٗمٜمر،

 فمٜمد ايمبٔمث٥م، وزمكم سمٗم٣ميمٝمد َمقروشم٥م، جمحٖم٥م وَم٘مبٙم٥م.

وومد وم٣مَم٦م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم زمدايتٜم٣م زمجٜمقد سمٟمصٝمٙمٝم٥م َمـ أصمؾ ٞمٖمض نمب٣مر ايمتٗم٣ميمٝمد فمـ 

ايمٛمِمقص ايمممفمٝم٥م، ضمٝم٧م زمرزت ىمت٣مزم٣مت سمٟمؽمٝمسٝم٥م دم هذا االجت٣مه، أزمرزه٣م ىمت٣مزم٣مت اظمٖم٘مر راؾمد 

يمٔمبد احلٙمٝمؿ أزمق ؾمٗم٥م، ايمتل  "حترير اظمرأة دم فمٌم ايمرؽم٣ميم٥م "تقر ايمؼمايب وىمت٣مب ايمٕمٛمقر وايمدىم



 132 

ٞمبٜم٦م إلم اخلٙمط اظمقصمقد زمكم سمٗم٣ميمٝمد اظمجتٚمٔم٣مت وَمقروشم٣مهت٣م، وزمكم أضم٘م٣مم اإلؽمالم وسم٘مريٚمٜم٣م يمٙمٚمرأة 

  َمثؾ ايمرصمؾ، وسمدفمق إلم شمقرة هم٘مري٥م دم ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل، ضمٝم٧م ئمتػم ىمت٣مب ايمدىمتقر ضمسـ ايمؼمايب

إلصالح اإلؽمالَمل شمقرة إصالضمٝم٥م يمقاومع اظمرأة دم جمتٚمع اظمسٙمٚمكم، وايمتٔمجؾ دم ا "ة سحي٥م إلم دفمق

 ."ألَمر وسمتٖم٣مومؿ االجت٣مه٣مت اجل٣مهٙمٝم٥م احلديث٥ماومبؾ أن يٛمٖمٙم٦م 

هذه ايم٘مت٣مزم٣مت ىم٣مٞم٦م هل٣م سمٟمشمغمات َمب٣مذة فمعم احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم اظمٕمرب، ودم َمٗمدَمتٜم٣م ضمرىم٥م  

 اظم٘مقٞمكم هل٣م، وايمتل سمٟمشمرت ىمٕمغمه٣م َمـ احلرىم٣مت زمثٗم٣مهم٥م ايمتٗمٙمٝمد، ايمتقضمٝمد واإلصالح وايمتٛمٓمٝمٚمكم

وىم٣مٞم٦م سمٖمِمؾ دم زمدايتٜم٣م زمكم فمٚمؾ ايمرصم٣مل وايمٛمس٣مء، وسمُمدد دم فمدم ايمتقاصؾ زمٝمٛمٜمؿ، زمدفمقى َمٛمع 

االطمتالط ونمغمه، إال أن ـمٜمقر هذه ايم٘مت٣مزم٣مت أفم٣مدت ايمتٖم٘مغم دم اظمقضقع زمرَمتف، وأشم٣مرت ٞمٗم٣مؾم٣مت 

 األَمر فمعم االومتٛم٣مع زم٣مظمُم٣مرىم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م يمٙمٛمس٣مء دم ايمتٛمٓمٝمؿ إلم صم٣مٞم٤م ايمرصم٣مل.داطمٙمٝم٥م، أؽمٖمرت دم هن٣مي٥م 

ومّمٝم٥م اظمرأة وٞمٖمسٝم٥م " ـ ومٝم٣مدي دم احلرىم٥م ـ ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامين ايمدىمتقر وئم٘مس ىمت٣مب 

ايمذي هق فمب٣مرة فمـ وشمٝمٗم٥م سمرصمع إلم أواطمر ايمثامٞمٝمٛم٣مت، َمٛمحك ايمٛمٗم٣مؾم٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م  "االؽمتبداد

الزمد أن ٞمتٙمٚمس ايمرؤي٥م " إذ يٌمح ايمٔمثامين أٞمف ،الح وايمتجديد ضمٝمٛمٜم٣ماطمؾ ضمرىم٥م اإلصؽم٣مئدة د

اإلؽمالَمٝم٥م ايمِم٣مهمٝم٥م َمـ َمِم٣مدر هذا ايمديـ األصٝمٙم٥م. همال شمب٣مت دم ري٣مح ايمٔمقظم٥م ايمٔم٣ميت إال زمٟمرض 

"فمٗمدي٥م وسمِمقري٥م صٙمب٥م، ووفمل زم٣ميمذات ىم٣مَمؾ
1
  

ٛم٥م ظم٣م يسٚمك زمٗمّمٝم٥م اظمرأة أن ايمرؤي٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٛمْمٙمٗم٥م َمـ ايمٗمرآن وايمس"ايمٔمثامين  ايمدىمتقررى يو

 سمٛمبٛمل فمعم شمالشم٥م أصقل سمرؽمؿ طمط ايمتمميع ايمٔم٣مم، وسمٛمٓمؿ فمٚمقم أضم٘م٣مَمف.

واالؽمتثٛم٣مء َمٛمٜم٣م ال يتؿ إال زمٛمِمقص ذفمٝم٥م واضح٥م وهل اؽمتثٛم٣مءات ال يٗم٣مس فمٙمٝمٜم٣م وال 

 :سمتٔمدى إلم نمغم جم٣مل سمْمبٝمٗمٜم٣م اخل٣مص. ويٚم٘مـ أن ٞمِمقغ سمٙمؽ األصقل دم شمالث فمب٣مرات هل

                                                 
، ص ٣2554من، ايمْمبٔمـ٥م األولم يمٙمدىمتقر ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامين، َمٛمُمـقرات ايمٖمرومـ "ومّمٝم٥م اظمرأة وٞمٖمسٝم٥م االؽمتبداد"ـ   1

22. 
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أصؾ اظمس٣مواة، وأصؾ  :ٝمز، اؽمتٗماليمٝم٥م ال سمبٔمٝم٥م، َمُم٣مرىم٥م ال هتٚمٝمش أو ومؾ هلَمس٣مواة ال متٝم

"االؽمتٗماليمٝم٥م، وأصؾ اظمُم٣مرىم٥م
1
. 

واؽمتدل فمعم ذيمؽ زمقضٔمٝم٥م اظمرأة دم ايمٔمٜمد ايمٛمبقي ايمتل ؾم٣مرىم٦م دم ىمؾ اظمج٣مالت، وسمقج ذيمؽ 

: وٞم٘متٖمل هٛم٣م زمآي٥م واضمدة سمسجؾ هذا احلّمقر اظمُمؼمك وهل ومقيمف سمٔم٣ملم":زمآي٥م صم٣مَمٔم٥م همٗم٣مل

يُبد ثععٓى أٔنٍبء ثعط، ٌأيشٌٔ ثبنًعشٔف ٌٌُٕٔٓ عٍ انًُكش ٌٔمًٌٍٕ إيٌُٕ ٔانًإٔانً)

  .2(رٌٕ انضْلبح ٌٔطٍعٌٕ اهلل ٔسعٕنّ أٔنئك عٍشحًٓى اهلل ئٌ اهلل عضٌض حكٍىإح ٌٔانصال

َمٛمكم. همٝمدطمؾ همٝمف والي٥م األطمقة وايمتٔم٣مون ٠مْمٙمٗم٥م َمع اظمهمٜمذه اآلي٣مت أشمبت٦م يمٙمٚم٠مَمٛم٣مت ايمقالي٥م اظم

يٟمَمرون " :ٙمٚمل واظم٣مرم واالصمتامفمل، ووالي٥م ايمٛمٌمة ايمدفمقي٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م.ويتّمٚمـ ومقيمف سمٔم٣ملمايمٔم

ضمؼ اظمرأة دم اظمُم٣مرىم٥م دم احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، وضمٗمٜم٣م دم أن سمٛمتٗمد احل٣مىمؿ  "زم٣مظمٔمروف ويٛمٜمقن فمـ اظمٛم٘مر

ف وسمسدي يمف ايمٛمِمح زم٘مؾ وؽمٝمٙم٥م َمت٣مضم٥م، وومد َم٣مرؽم٦م اظمرأة اظمسٙمٚم٥م هذا احلؼ همٟمَمرت زم٣مظمٔمرو

 .12ص  "وهن٦م فمـ اظمٛم٘مر وصم٣مديم٦م فمـ احلؼ ودم احلؼ ؿمقال فمٜمقد اإلؽمالم

أن اظمس٣مواة ايمتل هل أصؾ األصقل دم ايمٛمٓمر إلم ومّمٝم٥م اظمرأة دم ايمتمميع "وفم٣مد دم األطمغم يمٝم٠مىمد 

"إيمٕم٣مء اخلِمقصٝم٣مت لاظمامشمٙم٥م، وال سمٔمٛم ال سمٔمٛمل اظمس٣مواة اظمٝم٘م٣مٞمٝم٘مٝم٥م أو اإلؽمالَمل،
3
. 

ايمٔمثامين ايمذي نمٙم٤م فمٙمٝمف اظمٛمحك ايمتٟمصٝمقم وايمتٛمٓمغمي يمٗمّمٝم٥م اظمرأة َمـ وومد ؾم٘مؾ ىمت٣مب األؽمت٣مذ 

أصمؾ ىمرس ٞمٖمسٝم٥م االؽمتبداد ايمتل ىمبٙمتٜم٣م يمٔمدة ومرون، َمرصمٔم٣م ووشمٝمٗم٥م داطمٙمٝم٥م يمٙمحرىم٥م ضمس٤م َم٣م 

أؾم٣مرت إلم ذيمؽ ايمب٣مضمث٥م زمممى ايمرايض دم رؽم٣ميمتٜم٣م
4

وصمدت دم أرؾمٝمػ احلرىم٥م "، إذ أىمدت أهن٣م 

َمرهمٗم٥م زمقروم٥م َمٔمٛمقٞم٥م زمتْمبٝمؼ سمٙمؽ  "ـ ؿمرف ايمٔمثامين ٞمٖمسف، وأوراق ايم٘مت٣مب األولم َم٘متقزم٥م َم

                                                 
 21ـ اظمرصمع ٞمٖمسف  ص   1

 31ـ ايمتقزم٥م اآلي٥م:   2

 11، ٞمٖمسف، ص   3

ـ ضمّمقر اظمرأة دم طمْم٣مب احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مظمٕمرب: ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصـالح ٞمٚمقذصمـ٣م، دزمٙمـقم دراؽمـ٣مت ايمٔمٙمٝمـ٣م  4

 هم٣مس-ـمٜمر اظمٜمراز  -زمُمٔمب٥م ايمدراؽم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م
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ويْمرح َمٔم٣ممل  ،األصقل داطمؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وايمتل يٗمر همٝمٜم٣م زمتٟمطمر َمستقى فمٚمؾ اظمرأة احلرىمل

 :احلؾ فمعم سمٙمؽ األصقل وايمٗمقافمد ايمثالث فمعم ايمُم٘مؾ ايمت٣مرم

 .)فمّمقي٥م ىم٣مَمٙم٥م )= أصؾ اظمس٣مواة 

 س٣مواة دم ايمؼمؾمٝمح َمٔمٚمقل زمف إال أن ذيمؽ حيت٣مج إلم ضمّمقر دم َمقاومع اخت٣مذ ايمٗمرار )اظم

 ختِمٝمص ٞمسب٥م َمـ اظمٗم٣مفمد همٝمف يمٙمٛمس٣مء(

 = أصؾ اظمُم٣مرىم٥م()فمٚمؾ َمُمؼمك 

 )َم٠مؽمس٣مت َمتخِمِم٥م )َم٠مؽمس٣مت َمستٗمٙم٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمسقي"
1

 

 الكسب التنظٌمً:

زمٔمد ايمقضمدة زمكم احلرىمتكم، َمر ايمٔمٚمؾ ايمٛمس٣مئل زمٔمدة َمراضمؾ، إن فمعم َمستقى ايمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمل   

يمبداي٥م، وهمٝمام زمٔمد حتقل هذا ايمٔمٚمؾ إلم ختِمص َمستٗمؾ سمٛمٓمٝمٚمٝم٣م فمـ احلرىم٥م، وَمٛمٖمتح٣م فمعم دم ا

 اظمجتٚمع، دم إؿم٣مر اظممموع ايمرؽم٣مرم يمٙمحرىم٥م األم..

فمرف هذا ايمٔمٚمؾ صٔمقزم٣مت دم ايمدَم٨م، زمسب٤م االطمتالف ايمذي  فمعم َمستقى ايمدَم٨م ايمتٛمٓمٝمٚمل:

أن ايمٔمٚمؾ ايمٛمس٣مئل يمٙمرازمْم٥م ىم٣من َمٜمٝم٘مال ىم٣من َمقصمقدا فمعم هذا اظمستقى زمكم ايمتٛمٓمٝمٚمكم ايمس٣مزمٗمكم، إذ 

فمعم اظمستقى ايمقؿمٛمل، ىمٔمٚمؾ همئقي َمستٗمؾ، سمممف فمٙمٝمف ومٝم٣مدة احلرىم٥م زمُم٘مؾ َمب٣مذ، دون أن سم٘مقن 

هٛم٣مك أي٥م فمالوم٥م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م يمف زم٣ميمٔمٚمؾ ايمٔم٣مم فمعم اظمستقى اظمٛمْمٗمل واجلٜمقي، وه٘مذا فمعم َمستقى مجٝمع 

 ايمقضمدات ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م.

جلامفم٥م "تجديد ايمتل فمرهم٦م ٞمٖمس ايمقضٔمٝم٥م دم همؼمة دم ضمكم ىم٣مٞم٦م ضمرىم٥م اإلصالح وايم

، نمغم أهن٣م َم٣م همتئ٦م أن سمراصمٔم٦م فمـ ذيمؽ، يمتٖمسح اظمج٣مل أَم٣مم ايمٔمٚمؾ اظمُمؼمك زمكم "اإلؽمالَمٝم٥م

رى ايمرصم٣مل وايمٛمس٣مء، ضمٝم٧م ٞمٓمٚمتف فمعم اظمستقى اظمٛمْمٗمل، زمحٝم٧م يتؿ إضمداث َمٛمْمٗم٥م يمٙمرصم٣مل وأطم

 .وحيرضان جلٛم٥م اجلٜم٥م يمٙمٛمس٣مء، يم٘مؾ َمس٠مويم٥م

                                                 
 44ص  "سٝم٥م االؽمتبدادومّمٝم٥م اظمرأة وٞمٖم"ـ    1
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دة، سمؿ وضع َمسْمرة يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمس٣مئل، ضمٝم٧م أرؽمك اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم٣مرم وزمٔمد ايمقضم

َمسْمرة يمٙمدَم٨م ضمددت هٝم٘مٙم٥م صمديدة، سمبدأ زمتُم٘مٝمؾ جلٛم٥م إداري٥م، متثؾ ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٛمس٣مئل فمعم اظمستقى 

ايمقؿمٛمل، وسمٔمٚمؾ فمعم دَم٨م ايمٔمٚمؾ ايمٛمسقي يمٙمحرىمتكم فمعم اظمستقى اظمٛمْمٗمل حت٦م َمس٠مويمٝم٥م َم٘مت٤م 

 ؾ فمعم أؽم٣مس اجلٛمس إال داطمؾ اظمديٛم٥م. اجلٜم٥م، وال يبدأ ايمٔمٚم

نمغم أن هذه ايمِمٝمٕم٥م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م طمٙمٖم٦م فمٛمت٣م َمتزايدا زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمٛمس٣مء داطمؾ احلرىم٥م، طم٣مص٥م 

زم٣مجلٜم٣مت ايم٘مػمى ايمتل سمتْمٙم٤م أضمٝم٣مٞم٣م ايمسٖمر َمـ َمديٛم٥م إلم أطمرى، وزمُم٘مؾ َمتقاسمر، إذ أومدَم٦م 

ايمقضمدة، ضمٝم٧م سمؿ دَم٨م ايمٛمس٣مء احلرىم٥م  فمعم إضمداث ايمتحقل ايمتٛمٓمٝمٚمل ايمث٣مين زمٔمد ايمذي أرؽمتف فمٗم٤م 

َمع ايمرصم٣مل فمعم اظمستقى اظمحقم، إذ يتؿ اٞمتخ٣مب َمس٠مول َم٘مٙمػ زمتدزمغم ومْم٣مفم٣مت ايمرصم٣مل، وَمس٠مويم٥م 

سمت٘مٙمػ زمتدزمغم ومْم٣مفم٣مت ايمٛمس٣مء، يٙمتٗمٝم٣من فمعم َمستقى َم٘مت٤م اظمٛمْمٗم٥م،وهبذا سمؿ دَم٨م ايمٔمٚمؾ ايمٛمس٣مئل 

 زمكم خمتٙمػ جم٣مالت ايمٔمٚمؾ ايمداطمٙمٝم٥م يمٙمحرىم٥م.

ل أصبح٦م درصم٥م واضمدة دم إؿم٣مر ايمتٛمٓمٝمؿ اظمقضمد، جت٣موزت احلرىم٥م وزمتقضمٝمد ايمٔمّمقي٥م ايمت

ٞمحق إومرار ؽمٙمؿ واضمد دم ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمقاصمب٣مت وٞمٝمؾ احلٗمقق، وهل سمْمقرات  ،ايمتٚمٝمٝمز ايمتٛمٓمٝمٚمل

هتـ دم االٞمٖمت٣مح فمعم داطمؾ احلرىم٥م، زمسب٤م ضمٝمقيتٜمـ وىمٖم٣مء وحتقالت ؽم٣ممه٦م دم اسمس٣مع فمدد ايمٛمس٣مء

 دم اظم٣مئ٥م َمـ جمٚمقع أفمّم٣مء احلرىم٥م. 11يمٛمس٣مء ٞمسب٥م ذائح دم اظمجتٚمع، ضمٝم٧م زم٣مسم٦م سمُم٘مؾ ا

وزم٣ميمٛمٓمر إلم هذه ايمتٚمثٝمٙمٝم٥م ايمقازٞم٥م، أومرت احلرىم٥م دم َمٗمرراهت٣م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م، اظمس٣مواة دم ايمؼمؾمٝمح 

واالٞمتخ٣مب زمكم ايمٛمس٣مء وايمرصم٣مل، إذ أن ايمٛمس٣مء يٚم٘مـ سمرؾمٝمحٜمـ َمثٙمٜمـ َمثؾ ايمرصم٣مل، حلّمقر 

٣مدي٣م يمٙمٛمت٣مئ٨م ايمسٙمبٝم٥م ايمتل سمٗميص ايمٛمس٣مء، سمدارك اظم٘مت٤م اجلٚمقع ايمٔم٣مَم٥م َمٛمْمٗمٝم٣م وصمٜمقي٣م ووؿمٛمٝم٣م، وسمٖم

ايمتٛمٖمٝمذي يمٙمحرىم٥م ذيمؽ دم َمٗمرر سمٛمٓمٝمٚمل داطمقم طم٣مص زم٣مالٞمتداب يمٙمجٚمع ايمٔم٣مم ايمقؿمٛمل، يٙمزم 

 سمٛمٓمٝمٚمٝم٣م زمتخِمٝمص ايمٛمس٣مء زمٚمٗمٔمد زمكم ىمؾ شمالشم٥م َمٗم٣مفمد حيرضن إلم اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمقؿمٛمل)اظم٠ممتر(.

 الحصٌلة والكسب فً العمل النسوي المتخصص

وؾمٟمٞمف ؾمٟمن ىمؾ جم٣مالت ايمٔمٚمؾ ذات ايمِمٙم٥م زمٗمّم٣مي٣م اظمجتٚمع واٞمُمٕم٣مالسمف ؽمٝمتؿ ايممموع دم 

ٙمتٗمك ايمسٛمقي األول إطمّم٣مفمف ظمٗمتّمٝم٣مت ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتخِمص ايمتل هنجتٜم٣م احلرىم٥م وومد ؽم٣مهؿ سمٛمٓمٝمؿ اظم
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ايمقروم٥م ايمتِمقري٥م يمتخِمص "، دم سمدومٝمؼ 2555يقيمٝمقز  23ايمذي اٞمٔمٗمد زمت٣مريخ يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمسقي 

"ٔم٣ممايمٔمٚمؾ ايمٛمسقي ايم
1
جمٙمس ايمُمقرى اظمٛمٔمٗمد فمٙمٝمٜم٣م ص٣مدق ايمتل أفمدهت٣م ايمٙمجٛم٥م اظمرىمزي٥م،  وايمتل  

 ، 1002ؾمتٛمػم  5 – 4زمت٣مريخ 

 مفهوم تخصص العمل النسائً العام: 

جمٚمقع األفمامل واألٞمُمْم٥م واظم٠مؽمس٣مت ايمٔمٚمؾ ايمٛمس٣مئل زمٟمٞمف ختِمص  سمٔمرف ايمقروم٥م اظمذىمقرة

ٖمتقضم٥م أؽم٣مؽم٣ًم يمٔمٚمقم ايمٛمس٣مء، فمعم أن سم٘مقن ايمتل هتتؿ زمٗمّم٣مي٣م اظمرأة واألرسة وسم٘مقن َمقصمٜم٥م وَم

 َمت٘م٣مَمٙم٥م َمع نمغمه٣م َمـ أفمامل احلرىم٥م وَم٠مؽمس٣مهت٣م ويمٝمس٦م ٞمسخ٥م َم٘مررة َمٛمٜم٣م.

تحدي٣مت ىمبغمة سمقاصمف زم٣ميمهمؼمزمْمٜم٣م ايمقروم٥م دوافمل  أَم٣م فمـ دوافمل ايمتخِمص دم هذا اظمج٣مل 

٣مم فمٚمؾ سمٖمرض أىمثر َمـ أي ووم٦م َم٢م ومٝموجمتٚمٔم٣مسمٛم٣م اإلؽمالَمٝم٥م وٞمٓم٣مَمٜم٣م األرسي واالصمتامفمل 

ٞمس٣مئل هم٣مفمؾ يٚم٘مـ َمـ حتِمكم َم٘متسب٣مت اإلؽمالم دم ايمقاومع ويٗمدم رمح٥م اإلؽمالم يمٙمٔم٣مظمكم دم جم٣مل 

 هلوايمٛمٓمرة يمٙمٚمرأة واألرسة.  

 وطمٙمٗمٝم٥م وإفمالَمٝم٥م اصمتامفمٝم٥مو وم٣مٞمقٞمٝم٥م ضمٗمقومٝم٥موهم٘مري٥م حتدي٣مت  

  :همٝمام يقم همٝمٚم٘مـ حتديده٣م أهداف ايمتخِمص ايمٛمس٣مئل أَم٣م 

 إلؽمالَمل يمتحرير اظمرأة وسم٘مريٚمٜم٣م ٞمٓمري٣م وفمٚمٙمٝم٣م.ـ ايمٔمٚمؾ فمعم إزمراز ايمٛمٚمقذج ا

 ـ سمٔمزيز َم٘م٣مٞم٥م األَمقَم٥م وسم٘مريٚمٜم٣م َمٔمٛمقي٣م وَم٣مدي٣م.

 ـ زمٙمقرة رؤى إؽمالَمٝم٥م دم اظمج٣مل ايمٗم٣مٞمقين واحلٗمقومل واالصمتامفمل دم جم٣مل اظمرأة واألرسة.

 ـ َمقاصمٜم٥م األٞمامط ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمسٙمقىمٝم٥م ايمتٕمريبٝم٥م.

دم خمتٙمػ اظمج٣مالت ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م االصمتامفمٝم٥م  ـ سم٘مقيـ ومٝم٣مدات ٞمس٣مئٝم٥م َمتخِمِم٥م وَم٠مهٙم٥م

 ٥مواإلفمالَمٝم

ـ سم٘مقيـ سمٝم٣مر ٞمس٣مئل ؾمٔمبل يتبٛمك اظممموع اظمجتٚمٔمل اإلؽمالَمل وئمٚمؾ فمعم حتٗمٝمٗمف زم٣ميمتٔم٣مون  

 وايمتٛمسٝمؼ َمع اهلٝمئ٣مت ذات األهداف وايمتقصمٜم٣مت اظمُمؼمىم٥م.

                                                 
 ـ وروم٥م داطمٙمٝم٥م مل سمٛممم زمٔمد  1
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 :همٝمام يقم جم٣مالت ايمتخِمص ايمٛمس٣مئلوحتدد ايمقروم٥م 

 ثٗم٣مدماظمج٣مل ايمٖم٘مري وايم

 واظمج٣مل احلٗمقومل وايمٗم٣مٞمقين.

أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٕمغمه٣م َمـ اظمج٣مالت ايمتل سمتٗم٣مؿمع َمع ايمتخِمص ايمٛمس٣مئل ىم٣مظمج٣مل االصمتامفمل 

وايمؼمزمقي، همٝمٚم٘مـ افمتامد َمبدأ اظمٛم٣مويم٥م أو اظمُم٣مرىم٥م َمع ايمتٛمٓمٝمؿ ايمٔم٣مم وايمتخِمِم٣مت األطمرى يمتحٗمٝمؼ 

 األهداف اظمرصمقة َمٛمٜم٣م.

 :سم٠مىمد ايمقروم٥م فمعم َم٣م يقم لٝم٘مٙم٥م ايمتخِمص ايمٛمس٣مئهب ام يتٔمٙمؼوهمٝم

 :إن أهداف ايمتخِمص اظمذىمقرة واؽمٔم٥م وَمتٛمقفم٥م، ويٚم٘مـ سمٗمسٝمٚمٜم٣م إلم ٞمقفمكم

ـ أهداف َمرىمزي٥م ذات أزمٔم٣مد وؿمٛمٝم٥م، وهل األهداف اخلٚمس٥م األولم. وحتت٣مج إلم هٝمئ٥م أو هٝمئ٣مت 

٥م َمرىمزي٥م سمتٖمرغ يمإلؽمٜم٣مم دم زمٙمقرة رؤى إؽمالَمٝم٥م دم اظمج٣مالت ايمٖم٘مري٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م واحلٗمقومٝم

واالصمتامفمٝم٥م، وَمقاصمٜم٥م ايمتٝم٣مرات ايمتٕمريبٝم٥م، وسم٘مقيـ ومٝم٣مدات ٞمس٣مئٝم٥م وؿمٛمٝم٥م. وهذه اهلٝمئ٣مت ال حتت٣مج 

إلم همروع وال إلم اَمتداد سمٛمٓمٝمٚمل َمثٗمؾ زم٣مظمتْمٙمب٣مت واظمت٣مزمٔم٣مت، زمؾ حتت٣مج إلم أصمٜمزة فمٚمؾ َمرىمزي٥م 

واالؽمتٖم٣مدة َمـ  ومقي٥م وإلم اؽمؼماسمٝمجٝم٥م فمٚمؾ سمرسم٘مز فمعم إسمٗم٣من ايمٔمٚمؾ ايمت٘م٣مَمقم وايمتٔم٣موين واجلبٜمقي

 ايمْم٣موم٣مت اظمتخِمِم٥م َمـ داطمؾ احلرىم٥م وطم٣مرصمٜم٣م.

ـ هدف سم٘مقيـ سمٝم٣مر ٞمس٣مئل ؾمٔمبل، وهذا حيت٣مج إلم سم٘مقيـ مجٔمٝم٣مت ٞمس٣مئٝم٥م حمٙمٝم٥م، سمتٗمـ ايمٔمٚمؾ 

ايمُمٔمبل دفمقة فم٣مَم٥م وصٝمٕم٣م يمٙمتٟمؿمغم ايمٔم٣مم زم٘مؾ أٞمقافمف. وسمستٖمٝمد َمـ ايمثامر ايمٖم٘مري٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م 

 ت ايمٔم٣مَمٙم٥م َمرىمزي٣م وذات ايمبٔمد اإلؾمٔم٣مفمل.واإلفمالَمٝم٥م يمٙمٛمقع األول َمـ اهلٝمئ٣م

ٝم٥م دم اظمج٣مالت ايمٖم٘مري٥م َمإن هذا ايمٔمٚمؾ ايمذي سم٠مؿمره هٝمئ٣مت َمرىمزي٥م سمسٜمؿ دم زمٙمقرة رؤى إؽمال

وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م واحلٗمقومٝم٥م واالصمتامفمٝم٥م، وَمقاصمٜم٥م ايمتٝم٣مرات ايمتٕمريبٝم٥م، وسم٘مقيـ زفم٣مَم٣مت ٞمس٣مئٝم٥م وؿمٛمٝم٥م، 

ستقى ايمُمٔمبل زمٚمختٙمػ أؾم٘م٣مل وصٝمغ ايمتٟمؿمغم حمٙمٝم٥م سمٔمٚمؾ فمعم اظم ىمام سمس٣مهؿ همٝمف مجٔمٝم٣مت ٞمس٣مئٝم٥م

ٔم٣مَمٙم٥م َمرىمزي٣م،  ومد مت٦م همٝمف طمالل ايمٔم٣مم َمستٖمٝمدة َمـ ايمثامر ايمٖم٘مري٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م واإلفمالَمٝم٥م يمٙمٜمٝمئ٣مت ايم

 ذه اظمرضمٙم٥م فمدد َمـ اإلٞمج٣مزات أمهٜم٣م:ه
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فمٗمد دورات سم٘مقيٛمٝم٥م دم جم٣مل ايمتخْمٝمط االؽمؼماسمٝمجل وسمٛمٓمٝمؿ َمٙمتٗمٝم٣مت سمقاصٙمٝم٥م يمٙمجٚمٔمٝم٣مت  -

ٝم٥م وسمُم٘مٝمؾ ٞمسٝم٨م هل٣م وَمٛم٣مومُم٥م َمستجدات اظمدوٞم٥م وىمٝمٖمٝم٥م هتٝملء َمٙمٖم٣مت ايممماىم٥م َمع فمدد َمـ ايمٛمس٣مئ

 اهلٝمئ٣مت احل٘مقَمٝم٥م.

سمٛمٓمٝمؿ َمقائد َمستديرة وأي٣مم دراؽمٝم٥م وحم٣مرضات وٞمدوات وَمٙمتٗمٝم٣مت سمقاصٙمٖمل فمدة  -

٥م ومّمٝم٥م اظمرأة اظمٕمرزمٝم٥م زمكم اظمٗم٣مرزم'َمقاضٝمع: َمراىمز االؽمتامع واإلرؾم٣مد األرسي، شمٗم٣مهم٥م ايمٛمقع، 

 ايمُمٚمقيمٝم٥م واظمٗم٣مرزم٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م، َمدوٞم٥م األرسة.

اظمُم٣مرىم٥م دم ايمقومٖم٣مت ايمتّم٣مَمٛمٝم٥م زمٚمٛم٣مؽمب٥م ايمٝمقم ايمٔم٣مظمل يمٙمٚمرأة وإصدار زمٝم٣مٞم٣مت وزمالنم٣مت دم  -

 َمٛم٣مؽمب٣مت خمتٙمٖم٥م يمٙمٚمْم٣ميمب٥م زمٚمٛم٣مسة ومّم٣مي٣م اظمرأة واألرسة.

اظمٕمرزمٝم٥م وفمػم اظمُم٣مرىم٥م دم ايمتٔمبئ٥م ايمقؿمٛمٝم٥م يمممح َمّم٣مَمكم َمدوٞم٥م األرسة دم خمتٙمػ اظمدن  -

 وؽم٣مئؾ اإلفمالم ايمقؿمٛمٝم٥م وايمدويمٝم٥م.

ُم٣مرىم٥م َم٠ممتر واؾمٛمْمـ ضمقل اظمَمثؾ اظمُم٣مرىم٥م دم َم٠ممترات وؿمٛمٝم٥م ودويمٝم٥م هتؿ ومّم٣مي٣م اظمرأة  -

 ....1001، وومٚم٥م اظمرأة زمٚمراىمش َم٣مي 1001ايمسٝم٣مؽمٝم٥م يمٙمٚمرأة دم يٛم٣مير
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 العنل السياسيصيلة والكسب يف دلال حلا

احلرىم٥م َمـ جم٣مالت فمٚمٙمٜم٣م ىمام صم٣مء ذيمؽ دم اظمٝمث٣مق ايمذي ي٠مىمد ئمتػم ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد دم سمِمقر 

 :َم٣م يقم

وٞمٗمِمد زمف خمتٙمػ األفمامل واظمٜم٣مم ايمراَمٝم٥م إلم ايمتزام اظم٠مؽمس٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واظمامرؽم٣مت "

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م زم٣مإلؽمالم، زمٟمن سم٘مقن َمتٗمٝمدة زم٣مألضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م َمٛمّمبْم٥م زم٣ميمتقصمٝمٜم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل 

 ."حت٘مؿ اظمج٣مل ايمسٝم٣مد

َمٛم٣م زم٣مظمج٣مل ايمسٝم٣مد ٞم٣مزمع َمـ إيامٞمٛم٣م اجل٣مزم زمٟمن يمإلؽمالم ضم٘مٚمف دم ىمؾ ؾمٟمن َمـ ؾم٠مون واهتام

احلٝم٣مة فمٙمٚمف َمـ فمٙمٚمف وصمٜمٙمف َمـ صمٜمٙمف، وٞم٣مزمع َمـ ىمقن ايمسٝم٣مؽم٥م سمتداطمؾ َمع ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس ايمٝمقَمٝم٥م 

وسمقصمف أهم٘م٣مرهؿ واهتامَم٣مهتؿ وسمٔمبئٜمؿ وسمُمجٔمٜمؿ ضد أؾمٝم٣مء أو يمِم٣ميمح أطمرى، وال جيقز إزمٔم٣مد 

ايمُمٟمن ايمٔم٣مم وومد أٞمزيمف اهلل سمٔم٣ملم ؾم٣مَمالً وىم٣مَمال يمٝمح٘مؿ ايمقاومع اإلٞمس٣مين فم٣مَم٥م اإلؽمالم فمـ 

 وطم٣مص٥م. 

 ومن وسائلنا فً هذا المجال:

 ـ سمٟمصٝمؾ ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد زم٣ميمدراؽم٣مت واألزمح٣مث ضمتك سمتّمح ايمرؤي٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم هذا اظمج٣مل.

 ـ سمقهمغم اآليمٝم٣مت اظممموفم٥م ايمالزَم٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد.

"صقرة صمديدة يمٙمٚمامرؽم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمراؾمدة وايمٛمٓمٝمٖم٥م ـ ايمٔمٚمؾ فمعم سمٗمديؿ
1
.  

وفمعم ايمرنمؿ َمـ  .ويمٗمد ىم٣من َمٙمػ ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد َمـ أىمػم اظمٙمٖم٣مت ايمتل واصمٜم٦م ايمقضمدة دم َمٛمُمئٜم٣م 

أن ومّمٝم٥م اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمتل وصمدت احلرىم٥م ايمٛم٣مؾمئ٥م دم َمقاصمٜم٥م نمغم َمٛمتٓمرة َمٔمٜم٣م وهل ال سمزال سمدزمر 

حدي٣مت ايمتل ىم٣من يٛمتٓمر أن سمٔمِمػ َمـ أىمػم ايمت تٛمٓمٝمٚمٝم٥م يمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمداالؽمتحٗم٣موم٣مت ايمتِمقري٥م وايم

  .ىم٣مٞم٦م أومؾ زم٘مثغم َمـ اظمتقومع  "طمس٣مئره٣م"هم١من  ،زم٣ميمتجرزم٥م ايمقضمدوي٥م

                                                 
 41ـ اظمٝمث٣مق ص:   1
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دم اظمُم٣مرىم٥م  صحٝمح أن زمٔمض َم٘مقٞم٣مت ايمقضمدة ومد ىم٣من حتٖمٓمٜم٣م ىمبغما فمعم رسفم٥م االٞمدَم٣مج

اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل وضمرىم٥م ٦م اإلؾم٣مرة إلم أٞمف ومد ىم٣من يم٘مؾ َمـ رازمْم٥م يم٘مـ وصمب ،ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

ىم٣من ىمؾ َمٛمٜمام ومد زم٣مدر إلم سمٟمؽمٝمس ضمزب طم٣مص  همٗمد ،اإلصالح ايمتجديد َمب٣مدراهتام دم هذا اظمج٣مل

 .ايمٙمذيـ الومٝم٣م ٞمٖمس اظمِمغم "ايمتٛمٚمٝم٥م و ايمقضمدة ضمزب"و "ضمزب ايمتجديد ايمقؿمٛمل" :زمف

٥م اإلصالح ضمرىماالٞمخراط اجلامفمل ألفمّم٣مء َمـ فمٚمٙمٝم٥م هٛم٣مك وزم٣ميمتزاَمـ َمع فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد ىم٣مٞم٦م 

وايمتجديد دم احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م ومد ومْمٔم٦م أؾمقاؿم٣م ىمػمى وطم٣مص٥م فمٗمد اظم٠ممتر االؽمتثٛم٣مئل 

وهق اظم٠ممتر ايمذي سمقج زمدطمقل فمٛم٣مس ومٝم٣مدي٥م َمـ ضمرىم٥م اإلصالح  ،2552يمٙمحزب دم َمٛمتِمػ ؽمٛم٥م 

ومٝم٣مدي٣م دم وايمتجديد إلم األَم٣مٞم٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحزب إض٣مهم٥م إلم ايمدىمتقر حلسـ ايمداودي ايمذي ىم٣من فمّمقا 

 .وسمٙمؽ ىم٣مٞم٦م َمٗمدَم٥م أولم دم فمٚمٙمٝم٥م ايمدَم٨م فمعم ايمقاصمٜم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ،ايمرازمْم٥م آٞمذاك

نمغم أن َمـ َمٓم٣مهر ايمدَم٨م فمعم اظمستقى ايمسٝم٣مد  هق صٝم٣منم٥م رؤي٥م صم٣مَمٔم٥م سمٔم٘مس حتٙمٝمؾ احلرىم٥م  

وهل ايمٛمٓمري٥م  ،اظمقضمدة يمٙمقاومع ايمسٝم٣مد وٞمٓمريتٜم٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م وٞمٓمرهت٣م يمإلصالح دم هذا اظمج٣مل

 ."ايمرؤي٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م"تل خلِمتٜم٣م وروم٥م ايم

يٚم٘مـ سمقزيع حلٓم٣مت ايمتحقل األؽم٣مد دم ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد يمٙمحرىم٥م إلم شمالث حلٓم٣مت  وفمٚمقَم٣م

 أؽم٣مؽمٝم٥م: 

َمٛمذ زمداي٥م ايمتسٔمٝمٛم٣مت، هم٘م٣مٞم٦م حم٣مويم٥م أولم يمتٟمؽمٝمس  َمس٣مفمل سمقهمغم إؿم٣مر يمٙمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد ٦ماٞمْمٙمٗم

د ايمقؿمٛمل زم٣ميمرزم٣مط، وشم٣مٞمٝم٥م يمتٟمؽمٝمس ضمزب ايمقضمدة وايمتٛمٚمٝم٥م زمٖم٣مس، يم٘مـ رهمض ايمسٙمْم٥م دهمع ضمزب ايمتجدي

إلم ايمبح٧م فمـ َمداطمؾ أطمرى يمٙمٚمُم٣مرىم٥م، هم٘م٣من احلقار َمع ضمزب االؽمتٗمالل، ايمذي اٞمتٜمك زم٣مؽمتج٣مزم٥م 

َممموؿم٥م مل سمٗمبٙمٜم٣م ومٝم٣مدات احلرىم٥م، يمذيمؽ وزمٔمد أن اٞمّمؿ جمٚمقفم٥م َمـ ومٝم٣مديل وأؿمر اإلصالح وايمتجديد 

زمٔمد َم٠ممتره االؽمتثٛم٣مئل، هم١من َمّمامر  2552دم يقٞمٝمق  ايمديٚمٗمراؿمٝم٥مب احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م إلم ضمز

 .َمٖمتقضم٣مايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد احلزيب ايمممفمل أصبح 
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َمـ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد دم  فمّم٣مءأل اٞمخراط مج٣مفملزمٔمد االسمٖم٣مق َمع ايمدىمتقر اخلْمٝم٤م فمعم  

احلزب  ذع ، شمالشم٥م ذوط أؽم٣مؽمٝم٥م وهل اإلؽمالم واظمٙم٘مٝم٥م ايمدؽمتقري٥م وٞمبذ ايمٔمٛمػاحلزب زمٛم٣مء فمعم

ودم جتديد ،"ايمرؤي٥م اظمذهبٝم٥م "مت٦م صٝم٣منم٥م وروم٥م  احلرىم٥م دم إفم٣مدة زمٛم٣مء أؿمروضمتف ضمٝم٧مزمتٔم٣مون َمع 

 .سمٟمؽمٝمس هٝم٣مىمٙمف صمٜمقي٣م وإومٙمٝمٚمٝم٣م وحمٙمٝم٣م هٝم٣مىمٙمف ضمٝم٧م ذع دم جتديد أو

َمـ ومبٝمؾ  ،فمـ َمقاومٖمٜم٣م دم زمٔمض ايمٗمّم٣مي٣م األؽم٣مؽمٝم٥م وطمالل هذه اظمرضمٙم٥م ـمٙم٦م احلرىم٥م سمٔمػم

طمالل ايمتل سمدارؽمٜم٣م اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي ٙمٖم٣مت اظمأول ايمذي ؾم٘مؾ  َمقضقع االؽمتٖمت٣مء فمعم ايمدؽمتقر

زمٔمدم حتديد َمقومػ َمـ ايمتِمقي٦م فمعم ايمدؽمتقر وسمرك  ومرارزمِمدده٣م اختذ ايمتل و، 2552ؾمٜمر ؾمتٛمػم 

  ءايمؼمصمٝمح يمألفمّم٣م

 -03-22اجلامفمٝم٥م ) ٣مظمُم٣مرىم٥م دم االٞمتخ٣مزم٣متزم وىم٣مٞم٦م أول حمْم٥م دم هذا ايمِمدد سمتٔمٙمؼ 

دم  أفمّم٣مء َمـ احلرىم٥م َمُم٣مرىم٥م ( 2553َم٣مي  11االٞمتٗم٣مرم )ومرر جمٙمس ايمُمقرى  ( همٗمد2553

يؾ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتخ٣مزم٣مت اجلامفمٝم٥م زمام سمسٚمح زمف إَم٘م٣مٞم٣مت احلرىم٥م وـمروهمٜم٣م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م، َمع ختق

مت٦م هذه اظمُم٣مرىم٥م دم االٞمتخ٣مزم٣مت ٗمد همٔمال همو .ُم٣مرىم٥م دم االٞمتخ٣مزم٣مت ايمػمظم٣مٞمٝم٥مسمٗمدير إَم٘م٣من اظم

ايمذي ىم٣من  ،زمسب٤م حتٖمظ ايمدىمتقر اخلْمٝم٤م اجلامفمٝم٥م زمُم٘مؾ َمستٗمؾ فمـ احلزب وزمِمقرة حمدودة

االٞمتخ٣مزمٝم٥م  ٙمٝم٥مي٠مىمد فمعم َمُم٣مرىم٥م واؽمٔم٥م سمٙمٝمؼ زمت٣مريخ احلزب وَم٘م٣مٞمتف طم٣مص٥م زمٔمدَم٣م وم٣مؿمع ايمٔمٚم

حيٚمٙمقن َمٔمٜمؿ افمتب٣مرات زمٛمٝم٦م فمعم أؽم٣مس  يمٖمؼمات ؿمقيٙم٥م دم ضمكم ىم٣من ايمٗم٣مدَمقن اجلدد إلم احلزب

قص وحيٚمٙمقن زم٣مخلِم ،ايمتجرزم٥م ايمس٣مزمٗم٥م اظمتٚمثٙم٥م دم رهمض ايمسامح هلؿ زمتٟمؽمٝمس ضمزب طم٣مص هبؿ

تل فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد ايمشمٗم٣مهم٥م ايمتدرج ايمتل ٞمٓمروا َمـ طمالهل٣م يمٗمّمٝم٥م اظمُم٣مرىم٥م وزم٣مألطمص إىمراه٣مت 

   .ىم٣مٞم٦م دم ؿمقره٣م االٞمتٗم٣مرم

اظمُم٣مرىم٥م "ايمذي وم٢م ب "اظمُم٣مرىم٥م واظمس٣مٞمدة"ودم هذا ايمِمدد أصدر اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي ومرار  

، زمِمٖم٥م َمستٗمٙم٥م، فمعم أٞمف دم احل٣مالت اجل٣مري٥م َمـ ؿمرف أفمّم٣مء احلرىم٥م دم االٞمتخ٣مزم٣مت اجلامفمٝم٥م
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يب٧م دم ذيمؽ هٝم٣مىمؾ احلرىم٥م  ايمٖمردي٥م واالؽمتثٛم٣مئٝم٥م يٚم٘مـ اظمُم٣مرىم٥م َمـ طمالل أضمزاب أطمرى زمٔمد أن

  ."اجلٜمقي٥م واظمحٙمٝم٥م

ه اظمُم٣مرىم٥م دم االٞمتخ٣مزم٣مت اظمحٙمٝم٥م زمٟمهن٣م إجي٣مزمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م ٞمسب٥م ايمٛمج٣مح أو ذويمٗمد سمؿ سمٗمٝمٝمؿ ه 

أو َمتٔم٣مؿمػ  َمرؾمح َمٛمتؿ 2000حلقارم  َمـ ضمٝم٧م األشمر ايمدفمقي ايمذي ضمٗمٗمتف احلٚمالت االٞمتخ٣مزمٝم٥م

وؿمٛمٝم٣م هل٠مالء  اويمٗمد ٞمٓمٚم٦م احلرىم٥م يمٗم٣مء ،٣مرَمستُم 200فمعم ايمِمٔمٝمد ايمقؿمٛمل هم٣مز َمٛمٜمؿ أىمثر َمـ 

اظمستُم٣مريـ اجلامفمٝمكم يمتحٗمٝمؼ ايمتقاصؾ وايمتٔم٣مرف وسمب٣مدل ايمتج٣مرب ووضع طمْم٥م يمتٛمٓمٝمؿ هذه ايمٖمئ٥م 

 دم إؿم٣مر احلزب َمستٗمبال.

هم٣مظمُم٣مرىم٥م ىم٣مٞم٦م زم٣مؽمؿ احلزب ( 2553-22- 24)أَم٣م زمخِمقص االٞمتخ٣مزم٣مت ايمٛمٝم٣مزمٝم٥م  

ىم٣مٞم٦م ايمالئح٥م ايمٛمٜم٣مئٝم٥م ايمتل  دم ضمكم ،أفمّم٣مء احلرىم٥م٣م َمـ َمرؾمح 10وومرر اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي أن يٗمدم 

 أهمراد َمٛمٜمؿ. 5َمرؾمح٣م أفمٙمـ فمـ همقز  240 ضمقارم سمٗمدم هب٣م احلزب

َمع األَم٣مٞم٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحزب زمتٟمؿمغم هذه ايمٔمٚمٙمٝم٥م فمعم ايمِمٔمٝمد ايمقؿمٛمل ايمتٛمٖمٝمذي ويمٗمد وم٣مم اظم٘مت٤م  

رىم٥م وفمّمق األَم٣مٞم٥م ايمٔم٣مَم٥م وىمٙمػ زم٣مإلذاف ايمٔم٣مم فمٙمٝمٜم٣م األؽمت٣مذ فمبد اهلل هب٣م ٞم٣مئ٤م رئٝمس احل

يمٙمحزب. ىمام أصدر رئٝمس احلرىم٥م سمقصمٝمٜمكم ظمختٙمػ اظمٛم٣مؿمؼ واجلٜم٣مت زمخِمقص دفمؿ اظمرؾمحكم.  

ىمام افمتػمت ايمٛمت٣مئ٨م إجي٣مزمٝم٥م يمٔمدة افمتب٣مرات ىمٚمٝم٥م وىمٝمٖمٝم٥م زم٣مفمتب٣مر هذه اظمُم٣مرىم٥م ٞمٗمٙم٥م ٞمقفمٝم٥م دم فمٚمؾ 

 احلرىم٥م.

ىمٙمٝم٣م وإن ىم٣من زمٔمض ومٝم٣مدي احلرىم٥م ومد  همٗمد سمقلم احلزب سمدزمغمه٣م  1001أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م الٞمتخ٣مزم٣مت  

ىمام أن احلرىم٥م دفمٚم٦م زمٗمقة  ،دم جلٛم٥م ايمتزىمٝم٥م زمج٣مٞم٤م أفمّم٣مء َمـ األَم٣مٞم٥م ايمٔم٣مَم٥م  اطمتغموا أفمّم٣مء

 .َمرؾمحل احلزب

٣م َم٘مـ َمـ اطمتب٣مر سمٛمٓمغمات احلرىم٥م فمعم ٝمحم٘م٣م ضمٗمٝمٗم 2553ويمٗمد ؾم٘مٙم٦م اظمُم٣مرىم٥م دم اٞمتخ٣مزم٣مت  

وَم٘مـ َمـ اومؼماهب٣م َمـ أرض اظمامرؽم٥م ايمقاومٔمٝم٥م وؽم٣مفمد دم همتح آهم٣مق صمديدة َمـ  ،صٔمٝمد أرض ايمقاومع

)ايمتقضمٝمد واإلصالح(  أصمؾ زمٙمقرة  َمٖمردات طمْم٣مهب٣م ايمسٝم٣مد إذ ؾم٘مٙم٦م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمحرىم٥م اظمقضمدة
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"واومٔم٣م صمديدا"حتدي٣م ذاسمٝم٣م ضمٗمٝمٗمٝم٣م، ضمٝم٧م ؾم٘مٙم٦م زمتٔمبغم ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين 
1

، ؽمٝمس٣مهؿ دم 

ودم ٞمٖمس ايمقوم٦م دم ازدي٣مد ضمجؿ حتدي٣مهت٣م ايمٖم٘مري٥م وايمؼمزمقي٥م وايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م سمقؽمٝمع آهم٣مق احلرىم٥م، 

 وايمسٝم٣مؽمٝم٥م، وسمّمخؿ األفمامل اظمٛمتٓمرة َمٛمٜم٣م 

 "٥مضمزب احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمقومراؿمٝم"احلرىم٥م دم إفم٣مدة زمٛم٣مء  زمٔمد أن أؽمٜمٚم٦م 

ومدم اظم٘مت٤م  واحلزب ضمٝم٧م احلرىم٥مَمـ صمديد ومّمٝم٥م ايمٔمالوم٥م زمكم ؽمتْمرح  ،ؾ أدائف ايمسٝم٣مدوسمٖمٔمٝم

يقيمٝمقز  11زمت٣مريخ  "فمالوم٥م احلرىم٥م زم٣محلزب"ايمتٛمٖمٝمذي االٞمتٗم٣مرم دم ايمبداي٥م َممموع وروم٥م ضمقل 

2554"
2

أن فمٚمؾ احلرىم٥م دم احلٗمؾ ايمسٝم٣مد هق فمٚمؾ "اؽمتٛم٣مدا إلم ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتخِمص افمتػمت ، و

يمٙمٔمٚمؾ اإلصالضمل  ادا يمرؽم٣ميم٥م ايمدفمقة واألَمر زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر وجم٣مالختِميص يٚمثؾ اَمتد

ىمال َمـ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وضمزب احلرىم٥م "ىمام أىمدت ايمقروم٥م أن  "ايمذي سمٗمقم زمف احلرىم٥م

هٝمئ٥م َمستٗمٙم٥م فمـ األطمرى، اؽمتٗمالال وم٣مٞمقٞمٝم٣م وهمٔمٙمٝم٣م، ويمٝمس ألي َمٛمٜمام  ايمديٚمٗمراؿمٝم٥مايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م 

  األطمرى، وجيٚمٔمٜمام ايمتُم٣مور وايمتٔم٣مون وايمتٛمسٝمؼوص٣مي٥م فمعم

وَمـ طمالل إؽمٜم٣مم احلرىم٥م دم هٝم٘مٙم٥م احلزب وَمُم٣مرىم٥م فمدد َمـ أفمّم٣مئٜم٣م دم هٝمئ٣مسمف اظمسغمة ودم  

وهق وضع صمديد  ،طم٣مرج احلرىم٥م ايمقاومعاظم٠مؽمس٣مت اظمٛمتخب٥م ؽمٝمِمبح ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد زمح٘مؿ 

ويم٘مٛمف َمـ صمٜم٥م  ،يز هم٘مرة ايمتخِمِم٣متشمؿ دم سمٔمزرغ احلرىم٥م يمقـم٣مئٖمٜم٣م األؽم٣مؽمٝم٥م وَمـ ؽمٝمسٜمؿ دم سمٖم

أطمرى ؽمٝمٔمٝمد إلم ايمسْمح ٞمٗم٣مؾم٣م ىم٣من َمٛمذ ايمبداي٣مت األولم يمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد ويتٔمٙمؼ األَمر زمْمبٝمٔم٥م 

وهق ايمٛمٗم٣مش ايمذي ىم٣من يتؿ دم ايمبداي٥م حت٦م ،زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد ،ايمٔمالوم٥م زمكم احلرىم٥م واحلزب

 .فمٛمقان ايمقصؾ وايمٖمِمؾ

                                                 

   1، )وشمٝمٗم٥م نمغم َمٛمُمقرة(.2553دصمٛمػم  5زمت٣مريخ  "َم٣م زمٔمد االٞمتخ٣مزم٣مت"ـ وروم٥م سمقصمٝمٜمٝم٥م يمٙمدىمتقر أمحد ايمريسقين 

  2ـ  اظمرصمع ٞمٖمسف 
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كم احلرىم٥م واحلزب ـمٙم٦م سمٔمػم فمـ ٞمٖمسٜم٣م َمـ طمالل فمدة ايمٔمٚمٙمٝم٥م هم١من ايمٔمالوم٥م زم وَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م

 :حم٣مور َمٛمٜم٣م

٠ممتر ظم٣مء احلرىم٥م وأؿمره٣م زمُم٘مؾ َم٘مثػ دم اؾم٣مرك أفمّمـ اظمُم٣مرىم٥م دم َم٠ممترات احلزب: ضمٝم٧م 

 2555ٞمقٞمػم  13/14ايمذي اٞمٔمٗمد زمت٣مريخ  "ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م  "ايمقؿمٛمل ايمرازمع حلزب 

دَم٣مج اظمرأة دم ايمقؿمٛمٝم٥م إل ْم٥ماخلَممموع "ؽمٚمل ب أمهٜم٣م َمقاصمٜم٥م َم٣مدم ومّم٣مي٣م اهلقي٥م: وايمتٛمسٝمؼ ـ 

  ، ويٚم٘مـ َمت٣مزمٔمتٜم٣م دم اظمحقر اظمتٔمٙمؼ زمٚمقاومػ احلرىم٥م."ايمتٛمٚمٝم٥م

احلٚمالت االٞمتخ٣مزمٝم٥م اجلزئٝم٥م ايمتل مت٦م زمٔمدة ايمبداي٥م  دم ـ ايمدفمؿ االٞمتخ٣ميب: ضمٝم٧م دفمٚم٦م احلرىم٥م

الضمٓم٥م ضمقل َمع سمسجٝمؾ َم وؽمال َمدن َمٛمٜم٣م طمريب٘م٥م ووادي زم وايمبٝمّم٣مء ووصمدة وزمـ ؽمٙمٝمامن

فمٗمد ،  وتقصمٝمٜم٣مت دم اظمقضقعايمضٔمػ َمُم٣مرىم٥م األفمّم٣مء طمالل االٞمتخ٣مزم٣مت دم زمٔمض اظمدن رنمؿ 

َمُمؼمك زمكم اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي واألَم٣مٞم٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحزب سمدارؽم٣م طماليمف  يمٗم٣مء 1001َم٣مرس  23يقم 

إصدار سمقصمٝمف يمٔمٚمقم أفمّم٣مء احلرىم٥م زمخِمقص ؿ سم، و1001االؽمتٔمدادات اظمْمٙمقزم٥م الٞمتخ٣مزم٣مت 

 .1001حلرىم٥م يمٙمحزب دم اٞمتخ٣مزم٣مت دفمؿ ا

وزم٣ميمرنمؿ َمـ افمتامد همٙمسٖم٥م ايمتٔم٣مون دم سمٟمؿمغم ايمٔمالوم٥م زمكم احلرىم٥م واحلزب، إال أن سمقؽمع ضمجؿ 

ايمتخِمص وسمٔمدد واصمٜم٣مت ايمٔمٚمؾ ايمقـمٝمٖمل، ودم ٞمٖمس ايمقوم٦م  أفمب٣مءحتدي٣مت احلرىم٥م ايمٛم٣مسم٨م فمـ 

ي٣م حزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م، أدى إلم اؽمتداَم٥م ايمٗمّم٣مزم اؽمتٜمداف احلرىم٥م دم  فمالومتٜم٣محتدي٣مت  سمٔم٣مـمؿ

 ،، همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣مإلفمالم، وزم٣مألؿمر ايمبممي٥م، وسمداطمؾ جم٣مالت ايمٔمٚمؾاإلؾم٘م٣ميمٝم٥م يمٙمٔمالوم٥م زمكم ايمْمرهمكم

وهق األهمؼ ايمذي ،واخلْم٣مب وضمدود ايمٔمالوم٥م زمكم احلرىمل واحلزيب وَمـ شمؿ زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد

دم ٞمٗم٣مؾم٣مت احلرىم٥م وهمؼ ؽمٝم٣موم٣مت ايمتْمقر احلرىمل وايمسٝم٣مد وَمستقي٣مت ايمتداهمع ايمذي  ـمؾ َمٖمتقضم٣م

 سمٖمرضف اظمامرؽم٥م.
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اظمُم٣مرىم٥م "فمعم وروم٥م ضمقل  1004ص٣مدق جمٙمس ايمُمقرى زمت٣مريخ يقيمٝمقز ودم هذا اإلؿم٣مر 

"ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمالوم٥م زمكم احلرىم٥م واحلزب
1

احلدي٧م فمـ اظمُم٣مرىم٥م "، افمتػمت َمـ طمالهل٣م أن 

٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وَم٣م يرسمبط زمذيمؽ َمـ سمٛمِمٝمص اظمٝمث٣مق فمعم أهداف وجم٣مالت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م حلرىم

ذات صٙم٥م زم٣ميمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد، ال ئمٛمل اؾمتٕم٣مل احلرىم٥م وهٝمآهت٣م زم٣ميمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد َمب٣مذة، إذ يٛمبٕمل 

، "ايمتٚمٝمٝمز هٛم٣م زمكم ؾمٚمقيمٝم٥م سمِمقر احلرىم٥م يمإلؽمالم وزمكم صٝمغ وجم٣مالت سمٛمزيؾ هذا ايمتِمقر دم ايمقاومع

وـم٣مئػ احلرىم٥م األؽم٣مؽمٝم٥م سمبٗمك هل ايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ. زمٝمٛمام "ذه ايمقروم٥م أن ىمام افمتػمت ه

ل سمتجٛم٤م احلرىم٥م ٘م، ويم"يبٗمك جم٣مل ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد زم٣ميمٛمسب٥م ألفمّم٣مء احلرىم٥م هق احلزب ايمسٝم٣مد

أٞمف يبٗمك يمٙمحرىم٥م اهتامم زم٣ميمسٝم٣مؽم٥م دم إؿم٣مره٣م ايمٔم٣مم أي االهتامم "َمٛمْمؼ ايمتجزيئٝم٥م سمٛمبف ايمقروم٥م إلم 

٣مي٣م ايم٘مػمى ذات ايمِمٙم٥م هبقي٥م ايمبالد وايمٗمّم٣مي٣م ايمقؿمٛمٝم٥م وومّم٣مي٣م األَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، زم٣ميمٗمّم

  "ومم٣مرؽم٥م ايمسٝم٣مؽم٥م زمْمريٗم٥م نمغم َمب٣مذة ىمام مت٣مرؽمٜم٣م هٝمآت اظمجتٚمع نمغم احلززمٝم٥م

                                                 

  1(.1004يقيمٝمقز  24ـ وشمٝمٗم٥م نمغم َمٛمُمقرة ) 
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  العنل اليقابياحلصيلة والكسب يف دلال 

َمبٝمٛم٣م أمهٝمتف  ،ء احلرىم٥مي٠مىمد َمٝمث٣مق احلرىم٥م فمعم ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب ىمٚمج٣مل َمـ جم٣مالت فمٚمؾ أفمّم٣م

وٞمٗمِمد زمف خمتٙمػ اجلٜمقد واألفمامل ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م ايمتل سمرَمل إلم إٞمِم٣مف ايمٔمامل واظمستخدَمكم  " :ىمام يقم

وايمْمالب واحلرهمٝمكم ونمغمهؿ، وحتسكم أوض٣مفمٜمؿ وايمدهم٣مع فمـ ضمٗمقومٜمؿ ورهمع ايمٓمٙمؿ فمٛمٜمؿ، ىمام 

واألَم٣مٞم٥م دم ايمٔمٚمؾ، ويتؿ سمرَمل إلم سمرؾمٝمد ايمٔمٚمؾ اظمٜمٛمل يمٝمتسؿ أىمثر همٟمىمثر زم٣مإلطمالص واإلسمٗم٣من 

 زمروح ايمتٖم٣مهؿ واإلٞمِم٣مف زمكم أؿمراهمف.

وهذا اظمج٣مل جيد سمٟمصٝمٙمف دم َمب٣مدئ اإلؽمالم ايمتل سمٟمَمر زم٣ميمٔمدل واظمس٣مواة وسمٛمٜمك فمـ ايمٓمٙمؿ 

ي٣م فمب٣مدي إين ضمرَم٦م ايمٓمٙمؿ )واالؽمتٕمالل وم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همٝمام يرويف فمـ رزمف 

 .(ال سمٓم٣مظمقافمعم ٞمٖمز وصمٔمٙمتف زمٝمٛم٘مؿ حمرَم٣م هم

 هٝمئ٣مسمف وومقاٞمٝمٛمفوومد سمْمقر ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب ىمثغما، وأٞمّمجتف ايمتج٣مرب اإلٞمس٣مٞمٝم٥م، وص٣مرت يمف 

وضمرىمتٛم٣م زمرؤيتٜم٣م ايمُمٚمقيمٝم٥م يمٙمٔمٚمؾ  وأفمراهمف وسمزايدت أمهٝمتف وسمٟمشمغمه فمعم ايمِمٔمٝمد االصمتامفمل.

زمتقصمٜم٣مت يٛمبٕمل أال هتٚمؾ ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب، طم٣مص٥م أن ايمتقصمف ايمذي ص٣مر همٝمف ىم٣من دم نم٣ميمبف َم٠مؿمرا 

 خم٣ميمٖم٥م.

ع ْمالب وايمٛمس٣مء وؽم٣مئر همئ٣مت اظمجتٚميمٝمس نمغمٞم٣م زمٟمولم َمٛم٣م دم ايمتحدث فمـ ضمٗمقق ايمٔمامل وايم 

اظمحروَم٥م واظمٓمٙمقَم٥م ألن اإلؽمالم ديـ ايمٔمدل ويمٝمس َمـ وضع زممم يرافمل َمِمٙمحتف وَمِمٙمح٥م 

"ؿمبٗمتف، زمؾ هق ديـ اهلل إلم اجلٚمٝمع، وأضم٘م٣مَمف ال سمٛمح٣مز يمْمبٗم٥م فمعم أطمرى وال يمٖمرد فمعم آطمر
1
 

  :ٗمد َمر اهتامم أفمّم٣مء احلرىم٥م زم٣ميمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب زمٔمدة َمراضمؾيم

ودم هذه  .٥م ايمتل يريدونٛمٗم٣مزميمدم االٞمتامء إلم ا احلرىم٥مك اظمج٣مل ألفمّم٣مء ـ اظمرضمٙم٥م األولم ضمٝم٧م سمر

مم٣م صمٔمؾ صمٜمقدهؿ َمُمتت٥م  ٞمٗم٣مزمٝم٥م فمدة َمٛمٓمامت ء احلرىم٥م ومد اٞمتمموا دمسمبكم أن أفمّم٣م اظمرضمٙم٥م

م أفمّم٣مء احلرىم٥م دم هذه اظمرضمٙم٥م زمِمٔمقزم٥م االٞمدَم٣مج دوومد اصْم .ٝم٥م حمدوداٟمشمغمهؿ دم ايمس٣مضم٥م ايمٛمٗم٣مزموسم

                                                 
 ـ َمٝمث٣مق احلرىم٥م   1
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دم زمٔمض اظمٛمٓمامت ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م زمسب٤م ضٔمػ اظمامرؽم٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م وزمسب٤م ؽمٝم٣مدة زمٔمض 

 .ايمٝمس٣مري٥م اظمتْمرهم٥م ٥مٝمايمتقصمٜم٣مت اإليديقيمقصم

٣مؽمٝم٣م يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب ـ اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ضمكم سمٗمرر افمتامد االحت٣مد ايمقؿمٛمل يمٙمُمٕمؾ زم٣مظمٕمرب إؿم٣مرا أؽم

اخلْمٝم٤م فمعم اٞمّمامم اظمٜمتٚمكم  طم٣مص٥م زمٔمد اسمٖم٣مق احلرىم٥م َمع ايمدىمتقر فمبد ايم٘مريؿألفمّم٣مء احلرىم٥م 

 .زم٣ميمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد إلم احلزب

سمٗمرر دطمقل زمٔمض  ، ضمٝم٧م2552د ايمقؿمٛمل يمٙمُمٕمؾ إلم ؽمٛم٥م سمرصمع ايمٔمالوم٥م َمع ٞمٗم٣مزم٥م االحت٣مو

٣مد ايمذي ضمِمؾ آٞمذاك فمعم اظمرىمز ايمرازمع أفمّم٣مء احلرىم٥م إلم ايمٛمٗم٣مزم٥م وؽم٣ممه٦م دم دفمؿ َمرؾمحل االحت

 َمـ ضمٝم٧م فمدد األصقات دون أن حيرز فمعم أي َمٗمٔمد.

ايمتل  2551احلرىم٥م زمِمقرة َم٘مثٖم٥م دم َمسغمة هم٣مسمح َم٣مي ؽمٛم٥م ؾم٣مرك أفمّم٣مء 2551دم ؽمٛم٥م و

 طمِمِم٦م يمٗمّمٝم٥م ايمبقؽمٛم٥م واهلرؽمؽ وؾم٣مرك همٝمٜم٣م آٞمذاك َم٣م يٗم٣مرب ؽمت٥م آالف َمُم٣مرك

فمبد ايم٘مريؿ  َمـ ومبؾ ايمدىمتقرآٞمذاك  سم٤م ايمٔم٣مم يمالحت٣مدسمؿ إيمٕم٣مء سم٘مٙمٝمػ ايم٘م٣م 2551أىمتقزمردم و

واإلفمداد  َمـ احلرىم٥م زمتسٝمغم ؾم٠مون االحت٣مد َمـ زمٝمٛمٜمؿ أفمّم٣مء  اخلْمٝم٤م وسم٘مٙمٖم٦م جلٛم٥م زمرئ٣مؽمتف

احلرىم٥م مت٦م أفمّم٣مء َمُم٣مرك َمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ  110ضمرضه َم٣م يٖمقق  2551 ايمذي اٞمٔمٗمد همٔمال دم يمٙمٚم٠ممتر

ئف أفمّم٣مء َمـ ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد صمديد َمـ زمكم أفمّم٣مهمٝمف اظمِم٣مدوم٥م فمعم َم٘مت٤م وؿمٛمل 

 .آٞمذاك

حمْم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمٛمٗم٣مزم٥م ضمٝم٧م ؾم٣مرىم٦م دم اٞمتخ٣مزم٣مت ايمٙمج٣من ايمثٛم٣مئٝم٥م  2553ػم ؽمٛم٥م سمٔمتو

 ايمتل سمقصم٦م زمٔمّمقي٥م ايمٛمٗم٣مزم٥م دم نمرهم٥م اظمستُم٣مريـ. 01/20/53

َمـ  ومدَم٣مء ايمٛمٗم٣مزم٥مسمراوضم٦م ايمٔمالوم٥م داطمؾ ايمٛمٗم٣مزم٥م زمكم اظمد واجلزر ٞمٓمرا يمتخقف  2553 زمٔمد ؽمٛم٥مو

َمٛمٜمؿ دم اظم٘م٣مسم٤م اإلومٙمٝمٚمٝم٥م يمٙمحزب زمٔمد  ٚمٝمُمٜمؿ وإومِم٣مئٜمؿ  طم٣مص٥م زمٔمد فمدم اٞمتخ٣مب ايمبٔمضهت

 اظم٠ممتر ايمقؿمٛمل.

سمُم٘مٙم٦م ايمٙمجٛم٥م اظمرىمزي٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب ضمٝم٧م أؽمٜمٚم٦م دم سمقؽمٝمع االحت٣مد َمـ  2554َم٣مرس  ودم

 فمعم طمالل هٝم٘مٙمتف زمٚمس٣مفمدة هٝم٣مىمؾ احلرىم٥م، ىمام سمؿ اومؼماح خمتٙمػ اظمس٠مويمكم ايمقؿمٛمٝمكم واجلٜمقيكم
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صم٣مَمٔم٣مت وؿمٛمٝم٥م، شمؿ سمبٝمئتٜم٣م داطمؾ  مخسهٝمئ٣مت االحت٣مد، ىمام أؽمٜمٚم٦م ايمٙمجٛم٥م اظمرىمزي٥م دم سمٟمؽمٝمس 

 ،االحت٣مد وهل: صم٣مَمٔم٥م ايمس٘م٘مٝمكم، صم٣مَمٔم٥م ايمٖمالضم٥م، صم٣مَمٔم٥م اجلامفم٣مت اظمحٙمٝم٥م، صم٣مَمٔم٥م ايمٖمقؽمٖم٣مط

 صم٣مَمٔم٥م ايمػميد واالسمِم٣مالت.

زمٚمجٙمس ؾ زم٣مظمٕمرب ايمقؿمٛمل يمٙمُمٕمسمرؽمخ٦م أومدام االحت٣مد  ،1000ؾمتٛمػم  21دم اومؼماع و

 اظمستُم٣مريـ ودم فمدة جم٣ميمس صمٜمقي٥م وإومٙمٝمٚمٝم٥م.

  1001السمٖم٣مق وايمتقاهمؼ ضمقل فمٗمد اظم٠ممتر ايمقؿمٛمل يمالحت٣مد دم صٝمػ اؽمٛم٥م  1004ىم٣مٞم٦م ؽمٛم٥م  و

ضمٝم٧م فمرف االحت٣مد اٞمْمالوم٥م صمديدة  فم٣مَم٣م يمالحت٣مد حمٚمد يتٝمؿ ىم٣مسمب٣م اظم٠ممتر زم٣مٞمتخ٣مب األؽمت٣مذ سمقجضمٝم٧م 

ىمام مت٘مـ طمالل اٞمتخ٣مزم٣مت  ،ٙمف اإلومٙمٝمٚمٝم٥م واجلٜمقي٥م وايمٗمْم٣مفمٝم٥ميد هٝم٣مىمزمتٗمقي٥م هٝم٣مىمٙمف اظمرىمزي٥م وجتد

د شمٙم٧م جمٙمس اظمستُم٣مريـ َمـ سمٔمزيز متثٝمٙمٝمتف دم اظمجٙمس زم٣مٞمتخ٣مب األؽمت٣مذ فمبد اهلل فمْم٣مش جتدي

 .فمّمقا دم اظمجٙمس

ىم٣من ألفمّم٣مء احلرىم٥م دور أؽم٣مد دم إفم٣مدة إضمٝم٣مء اظمٛمٓمٚم٥م وهٝم٘مٙمتٜم٣م ودم إٞمج٣مح ٣م همٗمد َموفمٚمق

ت وايمتٓم٣مهرات ايمٛمّم٣ميمٝم٥م ايمتل طم٣مضٜم٣م االحت٣مد زم٣ميمُم٘مؾ ايمذي ٞمٗمٙمف دم همؼمة وصمٝمزة إلم خمتٙمػ اظمحْم٣م

دم احلقار  أؽم٣مدإضمدى اظمٛمٓمامت  ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م اخلٚمس األىمثر متثٝمال فمعم ايمس٣مضم٥م ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م  وَم٘مقن 

 .َمع احل٘مقَم٥م االصمتامفمل

هلؿ  اايمٔم٣مرم إؿم٣مر ظمج٣مل ايمٛمٗم٣ميب اجل٣مَمٔمل اختذ أفمّم٣مء احلرىم٥م َمـ اجل٣مَمٔم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م يمٙمتٔمٙمٝمؿدم او

وزمذيم٦م حم٣موالت فمدة يمٙمتٛمسٝمؼ َمع  ،تٕمٙمقا َمـ طمالل َم٘م٣مسمبٜم٣م ايمٖمرفمٝم٥م دم فمدة َمقاومع صم٣مَمٔمٝم٥مواؾم

اٞمٔمٗم٣مد اظم٠ممتر ايمقؿمٛمل يمٛمٗم٣مزم٥م دم هذا اظمج٣مل هل  ايمتٚمٝمزىم٣مٞم٦م ٞمٗمْم٥م و ،زمٔمض ايمٖمروم٣مء اإلؽمالَمٝمكم

غم ايمذي زمذيمتف جلٛم٥م ايمتٛمسٝمؼ متٝمز زم٣مجلٜمد ايم٘مب ايمذيو ،1000أزمريؾ  14ـ  12ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم طمالل أي٣مم 

َمـ ايمٙمجٛم٥م  وَم٣م ضمٓمٝم٦م زمف هذهاجل٣مَمٔمل، اظمُم٘مٙم٥م َمـ أفمّم٣مء َمـ احلرىم٥م وهمٔم٣ميمٝم٣مت إؽمالَمٝم٥م أطمرى، 

ءت َمُم٣مرىم٥م ايمتٝم٣مر دفمؿ َمـ ومٝم٣مدة احلرىم٥م ؽم٣مفمده٣م فمعم أداء َمٜمٚمتٜم٣م زمٗمدر صمٝمد َمـ ايمٛمج٣مح، ضمٝم٧م صم٣م

يزال  وَم٣م .َمٛمدوب سمٗمريب٣م( 210اظم٠ممتر زمُم٘مؾ َمتٚمٝمز فمـ ايمسٛمقات ايمس٣مزمٗم٥م ) ااإلؽمالَمل دم هذ

سمدزمغم ٗمٝمٗمل واؽمتحقاذ اجت٣مه ؽمٝم٣مد َمٔمكم فمعم أفمّم٣مء احلرىم٥م دم ـمؾ نمٝم٣مب ٞمٖمس ديٚمٗمراؿمل ضم
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اظمٛمٓمٚم٥م دم َمٔم٣مىمس٥م أضمٝم٣مٞم٣م ظمْم٣ميم٤م وؿمٚمقضم٣مت األؽم٣مسمذة يٛم٣مومُمقن ؽمبؾ إفم٣مدة االفمتب٣مر يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب 

   .دم احلٗمؾ اجل٣مَمٔمل
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 زمٗمقيمف:  حلرىم٥م فمعم أمهٝم٥م هذا اظمج٣ملي٠مىمد َمٝمث٣مق ا

ئمتػم ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم َمـ زمكم أهؿ اظمداطمؾ ايمتل سمٔمتٚمده٣م ضمرىمتٛم٣م دم اإلصالح. وضمكم ٞمت٘مٙمؿ "

فمـ ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم همٛمحـ ال ٞمحٌمه دم ايمٔمٚمؾ ايمٖم٘مري أو ايمٔمٙمٚمل ايمذي ومد سمتج٣موب َمٔمف ٞمخب٥م َمـ 

ج ايمٖم٘مري وال يٗمػ فمٛمده ألٞمف ال هيتؿ ايمٛم٣مس. إن ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم يستٖمٝمد َمـ ايمٔمٚمؾ ايمٔمٙمٚمل واإلٞمت٣م

همٗمط زم٣مجل٣مٞم٤م ايمٔمٗمقم أو اظمٔمردم َمـ ايمُمخِمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، زمؾ إٞمف يُمٚمؾ هذه ايمُمخِمٝم٥م دم أزمٔم٣مده٣م 

اظمختٙمٖم٥م وئمٚمؾ فمعم إفم٣مدة صٝم٣منم٥م ومٝمٚمٜم٣م اظمٔمرهمٝم٥م وايمقصمداٞمٝم٥م وايمسٙمقىمٝم٥م وَمـ شمؿ ؽمٔم٥م اظمج٣مالت 

ي٣ميض وايمٔمٚمؾ ايمٖمٛمل واألديب وخمتٙمػ األٞمُمْم٥م ايمتل يُمٚمٙمٜم٣م ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم وَمٛمٜم٣م َمثال: ايمٔمٚمؾ ايمر

 ايمؼمزمقي٥م يمٙمْمٖمقيم٥م وايمُمبٝمب٥م ونمغمه٣م.

ويمٙمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم وـمٝمٖمت٣من أؽم٣مؽمٝمت٣من: األولم هل سمبٙمٝمغ ايمٔمٗم٣مئد واظمب٣مدئ واألهم٘م٣مر وايمٛمٓمؿ وايمٗمٝمؿ  

اإلؽمالَمٝم٥م، وزمذيمؽ همٜمق فمٚمؾ زمٛم٣مئل إجي٣ميب. وايمث٣مٞمٝم٥م سمتٚمثؾ دم دوره ايمتحِمٝمٛمل يمٙمٚمجتٚمع َمـ ىمؾ 

ايمٕمزو ايمٖم٘مري وايمسٙمقىمل ايمتل أصبح جمتٚمٔمٛم٣م ضحٝم٥م هل٣م فمعم ٞمْم٣مق واؽمع، ودم دوره أؾم٘م٣مل 

ايمتِمحٝمحل جت٣مه ايمثٗم٣مهم٥م اظمقروشم٥م فمـ فمِمقر االٞمحْم٣مط زم٣ميمٔمٚمؾ فمعم إزايم٥م آشم٣مره٣م ايمسٙمبٝم٥م اظمؼمؽمب٥م دم 

 "ايمٔمٗمقل وايمسٙمقىم٣مت.

يمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدمضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح زم١مصدار وروم٥م دَم٨م ا ؽمٝمٛمْمٙمؼ ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم واجلٚمٔمقي دم
1
 

ىم٣من  "ضم٣مسمؿ"، وومد متٝمز هذا ايمدَم٨م زمبذل جمٜمقد ىمبغم، ذيمؽ أن ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم دم إؿم٣مر 2553زمت٣مريخ يقٞمٝمق 

 "ايمرازمْم٥م"زم٣مألؽم٣مس فمٚمال مجٔمقي٣م هيتؿ زمتٛمٓمٝمؿ وسمقصمٝمف ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم دم إؿم٣مر اجلٚمٔمٝم٣مت، زمٝمٛمام ىم٣من دم إؿم٣مر 

 ؾ احلرىم٥م.هيتؿ زمٔمٚمؾ اجلٚمٔمٝم٣مت وزم٣ميمتقصمٝمف ايمثٗم٣مدم يمألهمراد داطم

ىمام صم٣مء دم وروم٥م  "ايمتخِمص"وحتّمغما يمؼمؾمٝمد ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم اجلٚمٔمقي وسمقصمٝمٜم٣م يمف ٞمحق 

 ايمدَم٨م، سمؿ االؾمتٕم٣مل فمعم َمرضمٙمتكم يمتحٗمٝمؼ اإلدَم٣مج دم هذا اظمستقى:

                                                 

  1.)وشمٝمٗم٥م نمغم َمٛمُمقرة(.2553، يقٞمٝمق "٨م ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم اجلٚمٔمقيدَم"ـ وروم٥م  
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 جل٣من َمممهم٥م واضمدة فمعم اظمستقى اظمرىمزي، وأيّم٣م فمعم َمستقى ىمؾ َمديٛم٥م. إضمداثـ 

 اؽم٥م َمٝمداٞمٝم٥م يمقاومٔمٜم٣م.فمعم در ـ دَم٨م اجلٚمٔمٝم٣مت ايمثٗم٣مهمٝم٥م زمٛم٣مء

ايمٙمجٛم٥م اظمرىمزي٥م دم اظمرضمٙم٥م اظمٗمبٙم٥م فمعم سمٖمٔمٝمؾ اإلؾمٔم٣مع ايمثٗم٣مدم ؽمقاء َمـ ضمٝم٧م زمٙمقرة سمِمقرات  فمٚمؾ سمرىمزو

سمقصمٝمٜمٝم٥م يمٙمجٚمٔمٝم٣مت اظمتخِمِم٥م أو َمـ ضمٝم٧م سمقصمٝمف اجلٚمٔمٝم٣مت ايمتل مل سمٛمدرج دم إؿم٣مر ايمتخِمص َمـ طمالل 

 ٚمٔمقي دم اإلٞمت٣مج ايمثٗم٣مدم.دم أهمؼ َمس٣ممه٥م ايمٛمسٝم٨م اجل وذيمؽ ،اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمتٟمؽمٝمز
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 :يمٗمد فمرهم٦م َمسغمة احلرىم٥م اظمقضمدة فمدة ومرارات ىمػمى دم جم٣مل اإلفمالم

 أوهل٣م هق دَم٨م اظمٛم٣مزمر اإلفمالَمٝم٥م دم َمٛمػم واضمد ضمٝم٧م مت٦م االؽمتٔم٣مض٥م فمـ ىمؾ َمـ َمٛمػمي 

ذي ىم٣من ومريب٣م َمـ رازمْم٥م ايم "ايمِمحقة"ايمذي أصدرسمف ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد وَمٛمػم "يمراي٥ما"

يمس٣من ضم٣مل ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد  أصبحايمذي  "ايمتجديد"أي ٣مظمٛمػم اجلديد زم اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل

األؽمت٣مذ ؽمٔمد  يمدىمتقر أمحد ايمريسقين، شمؿإؽمٛم٣مد رئ٣مؽم٥م إدارهت٣م إلم رئٝمس احلرىم٥م اىمام سمؿ واإلصالح، 

 .ازمـ ىمغمانف زمٔمد ذيمؽ يمألؽمت٣مذ فمبد اإليم يمقديل، شمؿ

رَمّم٣من  1يقم االشمٛمكم ايم٘مبغم دم هذا ايمِمدد همٜمق االٞمتٗم٣مل إلم اإلصدار ايمٝمقَمل َم٣م ايمٗمرار ايمث٣مين أ

 .وايمذي سمؿ فمػم فمٚمٙمٝم٥م َمتدرصم٥م زمدأت زم٣مإلصدار ٞمِمػ األؽمبقفمل ،1002ٞمقٞمػم 25َمقاهمؼ  2411

متٝمزت فمٚمٙمٝم٥م اإلصدار ايمٝمقَمل زمٛمٗمٙم٥م ٞمقفمٝم٥م فمعم َمستقى اهلٝم٘مٙم٥م اإلداري٥م وايمتج٣مري٥م ومد و

َمـ ايمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمتل َم٘مٛم٦م َمـ سمٟمهٝمؾ اجلريدة يمالؽمتٖم٣مدة َمـ فمٗمد وهل  ،وايمِمحٖمٝم٥م ي٥موايمتحرير

ايمػمٞم٣مَم٨م ايمذي وضٔمتف ايمقزارة اظمٔمٛمٝم٥م وصمٔمٙمتٜم٣م سمستجٝم٤م يم٘مؾ ذوؿمف زم٣ميمرنمؿ َمـ سمقاضع 

 يقَمٝم٥م َمٔمروهم٥م.إَم٘م٣مٞمٝم٣مهت٣م وضمداشم٥م جترزمتٜم٣م زم٣مظمٗم٣مرٞم٥م َمع صمرائد 

واصمٜمتٜم٣م دم إؿم٣مر وفمعم ايمرنمؿ َمـ ايمٛمٗم٣مش اظمتقاصؾ ايمتل سمثغمه اجلريدة وايمِمٔمقزم٣مت ايمتل 

دم ـمؾ ايمؼماصمع  ،اظمٜمٛمل وضٔمػ اظمبٝمٔم٣متٞمٝم٣مت وضمِم٣مر ايمتقزيع وضٔمػ ايمتٟمؿمغم ضٔمػ اإلَم٘م٣م

همال  ،ايمٔم٣مم يمٙمٚمٗمروئٝم٥م وطم٣مص٥م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمِمحػ احلززمٝم٥م أو ايمتل يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م فمعم أؽم٣مس أهن٣م ذيمؽ

 ظمقاصمٜم٣متاسمزال اجلريدة سمٗمقم زمدور ىمبغم دم ايمتٔمريػ زمٚمقاومػ احلرىم٥م وسمسٜمؿ إؽمٜم٣مَم٣م همٔم٣مال دم 

مم٣م ىم٣من يرصمح دم ىمؾ فمٚمٙمٝم٣مت ايمتٗمٝمٝمؿ ايمتل ىم٣مٞم٦م سمتؿ َمـ  ،ايمٖم٘مري٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م  واظمحْم٣مت ايم٘مػمى

فمعم ايمِمدور ايمٝمقَمل وفمدم سمٛم٣مؽمبف َمع  َمتحٖمٓم٥م آراءرنمؿ وصمقد  إيمٝمٜم٣مضمكم آلطمر احل٣مصم٥م اظمتقاصٙم٥م 

 .ضم٣مصمٝم٣مت ضمرىم٥م دفمقي٥م سمرزمقي٥م
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اظمتٚمٝمزة سمُم٘مؾ رصٝمدا َمٔمرهمٝم٣م  وأفمداده٣م اخل٣مص٥م "ايمتجديد"ويمٗمد أصبح٦م أفمداد صمريدة 

ووشم٣مئٗمٝم٣م وسم٣مرخي٣م زم٣ميمٛمسب٥م يم٘مثغم َمـ ايمب٣مضمثكم اظمٜمتٚمكم زم٣ميمت٣مريخ اظمٔم٣مس يمٙمٚمٕمرب واظمتتبٔمكم ظمس٣مر 

 .احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ودوره٣م همٝمف

زايم٦م سم٠مىمد ايمدواهمع واألهداف ايمتل صمٔمٙم٦م ومٝم٣مدة احلرىم٥م آٞمذاك سمٗمتٛمع  زمقصمقد َمٛمػم واألي٣مم َم٣م 

َممموع اخلْم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م  "وهق َم٣م ـمٜمر زمقضقح دم  ،صمٜم٣مهت٣م ورؤاه٣مَمقاومػ احلرىم٥م وسمقيبسط 

 1001ت اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل فمرهمتٜم٣م ايمدار ايمبٝمّم٣مء ؾمٜمر َم٣مي أفمٗم٣مب اهلجامو "إلدَم٣مج اظمرأة دم ايمتٛمٚمٝم٥م 

 .الؽمتٜمداف احلرىم٥م واحلزب َمـ ورائٜم٣م قنايمتل اؽمتٕمٙمٜم٣م االؽمتئِم٣ميمٝم

ايمتل ىم٣من يديره٣م ايمدىمتقر ؽمٔمد ايمديـ  "ايمٖمروم٣من"أَم٣م ايمٗمرار ايمث٣ميم٧م همٜمق سمٕمٝمغم إدارة جمٙم٥م 

ايمٔمثامين ضمكم سمبكم أن َمس٠مويمٝمتف احلززمٝم٥م أصبح٦م جتٔمؾ َمـ اظمتٔمذر َمقاصٙم٥م اإلذاف فمٙمٝمٜم٣م 

وسمسٝمغمه٣م وسم٘مٙمٝمػ األؽمت٣مذ حمٚمد ؿماليب هب٣م زمٛم٣مء فمعم َممموع شمٗم٣مدم َمت٘م٣مَمؾ وطمْم٥م فمٚمؾ يمٔممم 

أصمؾ ضامن اٞمْمالوم٥م ايمِمدور َمـ ؽمٛمقات وايمتزام َمـ احلرىم٥م زمتقهمغم زمٔمض ايمدفمؿ اظم٣مرم األؽم٣مد َمـ 

 .صمديد واؽمتٚمراريتف

  www.alislah.maٞمٖمس ايمسٝم٣مق فمٚمٙم٦م احلرىم٥م فمعم إضمداث َمقومع طم٣مص هب٣م هق َمقومع ودم 

وهق  وحتٝمٝمٛمف، وايمذي ؾمٜمد سمْمقيرا َمٜمام دم هٛمدؽمتف وؾم٘مٙمف 1001ٞمقٞمػم 22وهق َم٣م سمؿ زمت٣مريخ 

 جم٣مل ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م وؽمٝمٙم٥م إفمالَمٝم٥م سمقاصٙمٝم٥م سمٔم٘مس اهتامَم٣مت احلرىم٥م واٞمُمٕم٣مالهت٣م دم

ويُمٜمد إومب٣مال َمتزايدا ىمام أٞمف وؽمٝمٙم٥م إؿماليم٥م احلرىم٥م فمعم أفمّم٣مئٜم٣م  ،وسمٖم٣مفمالهت٣م َمع ايمقاومع اظمحٝمط

 .طم٣مرج اظمٕمرب وفمعم اظمتٔم٣مؿمٖمكم واظمتتبٔمكم يمٔمٚمؾ احلرىم٥م

احلرىم٥م ألول َمرة هذه ايمقـمٝمٖم٥م داطمؾ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي  أضمدشم٦موفمعم اظمستقى ايمتقاصقم 

شمامره إٞمت٣مج هقي٥م زمٌمي٥م يمٙمحرىم٥م زمرٞم٣مَم٨م سمقاصقم وزمرٞم٣مَم٨م يمٙمٔمالوم٣مت ايمٔم٣مَم٥م ىم٣من َمـ ووم٣مَم٦م زمتٛمٖمٝمذ 

ٞمٖمت٣مح ٣مَم٥م ومِمد االيمٙمٔمالوم٣مت ايمٔم سمقاصٙمٝم٣م وزمرٞم٣مجم٣م ،يمقنمق( وجمٚمقفم٥م َمـ ايمقشم٣مئؼ ايمتٔمريٖمٝم٥م هب٣م)

 .وايمتٖم٣مفمؾ َمع اظمحٝمط
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وَمـ صمٜم٥م أطمرى يٚم٘مـ ايمٗمقل إن ومٝم٣مدات احلرىم٥م ورَمقزه٣م ومد أصبح٦م َمـ زمكم ايمٔمٛم٣مس 

ظمٛمُمْم٥م يمٙمحٗمؾ اإلفمالَمل اظم٘متقب وايمسٚمٔمل ايمبٌمي ايمقؿمٛمل وايمٔمريب واإلؽمالَمل وايمدورم َمـ ا

وايمتٔمٙمٝمٗم٣مت واظمُم٣مرىم٥م دم ايمػماَم٨م ايمتٙمٖمزيقٞمٝم٥م واإلذافمٝم٥م  واظمٗم٣مزمالت طمالل االؽمتجقازم٣مت

 واظم٠ممترات اإلفمالَمٝم٥م 
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 العنل الطالبيالكسب يف دلال احلصيلة و
 ة التجدٌد الطالبًمن فصٌل الوحدة والتواصل إلى منظم

 

اٞمْمٙمؼ ايمٔمٚمؾ ايمْماليب حلرىم٥م ايمتقضمٝمد اإلصالح َمب٣مذة زمٔمد إفمالن ايمقضمدة االٞمدَم٣مصمٝم٥م دم 

زمكم ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد ورازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل، وهق اؽمتٚمرار يمتجرزم٥م  2552 ،نمُم٦م

ٝم٣مت همٔم٣ميم'"و "ايمْمٙمب٥م ايمتجديديقن"تل همِمٝمؾ ايمٗمْم٣مفمكم ايمْمالزمٝمكم يمٙمتٛمٓمٝمٚمكم َمٔم٣م، أي جترزم

، ايمٙمذيـ سمقضمدا زمدورمه٣م دم أىمتقزمر َمـ ٞمٖمس ايمسٛم٥م، وومد ؾم٘مٙم٦م جترزم٥م ايمقضمدة ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م، "ؿمالزمٝم٥م

واإلفمالن فمـ همِمٝمؾ ايمقضمدة وايمتقاصؾ، ىمخٝم٣مر وسمقصمف، َمٛمْمٙمٗم٣م دم فمٚمٙمٝم٥م جتديد ايمٔمٚمؾ ايمْماليب 

فمقي٥م، اإلؽمالَمل زم٣مجل٣مَمٔم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، راىمٚم٦م جمٚمقفم٥م َمـ اظم٘متسب٣مت واظمٛمجزات، شمٗم٣مهمٝم٥م وٞمٗم٣مزمٝم٥م ود

ىمام فمرهم٦م ايمتجرزم٥م ذاهت٣م حتقالت سمِمقري٥م وسمٛمٓمٝمٚمٝم٥م ووـمٝمٖمٝم٥م، سمبٙمقرت دم إؿم٣مر َمٛمٓمٚم٥م ايمتجديد 

، وأرؽم٦م َمٔم٣ممل َممموع ؿماليب يسٔمك إلم سمدؾمكم يب صمديدايمْماليب، ايمتل ىمرؽم٦م إرادة هنقض ؿمال

 .دورة صمديدة دم ايمٔمٚمؾ ايمْماليب اإلؽمالَمل زم٣مجل٣مَمٔم٥م اظمٕمرزمٝم٥م

 واإلصالح وفصٌل الوحدة والتواصلالقطاع الطالبً لحركة التوحٌد 

ؽمٔمك ايمٗمْم٣مع ايمْماليب حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح َمٛمذ سمقومٝمع ايمقضمدة، إلم ايمتٟمؽمٝمس يمٔمٚمٙمٝم٥م 

جتديد دم ايمٔمٚمؾ ايمْماليب اإلؽمالَمل زم٣مجل٣مَمٔم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، فمػم اظمس٣ممه٥م دم إفم٣مدة زمٛم٣مء ضمرىم٥م ؿمالزمٝم٥م ومقي٥م، 

ٕمٝمغم االصمتامفمل وايمسٝم٣مد، وزمذيمؽ اؽمتْم٣مع وىمذا إفم٣مدة االفمتب٣مر يمٙمْم٣ميم٤م واجل٣مَمٔم٥م ودورمه٣م دم ايمت

طمالل هذه اظمرضمٙم٥م أن يٗمدم جترزم٥م نمٛمٝم٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب َمٕم٣مير يمٙمتجرزم٥م ايمٝمس٣مري٥م اظمقروشم٥م، ىمام اؽمتْم٣مع 

صٝم٣منم٥م طمْم٣مب ؿماليب صمديد، زمٟمؽمئٙم٥م صمديدة وأصمقزم٥م َمٕم٣ميرة، سمستجٝم٤م يمتحدي٣مت ايمقؽمط ايمْماليب، 

 .  اإلضمٝم٣مء ايمٛمٗم٣ميب وايمثٗم٣مدم وايمدفمقي وسمتٖم٣مفمؾ َمع اضمتٝم٣مصم٣مسمف وره٣مٞم٣مسمف، زمرزت دم صمٜمقد

ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب: ئمتػم ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب فمٛمد همِمٝمؾ ايمقضمدة وايمتقاصؾ، ايمقاصمٜم٥م ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م يمٙمٗمْم٣مع  -أ 

ايمْماليب يمٙمحرىم٥م، فمٚمال َمْمٙمبٝم٣م دم صمقهره، سمتٙمخص أهداهمف دم ايمدهم٣مع فمـ اظمِم٣ميمح اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقي٥م 

 ..ٗم٣مئٚم٥م هلؿيمٙمْمالب، وىمذا حتِمكم اظم٘متسب٣مت اظمحٗمٗم٥م وايم
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وومد رىمزت َمب٣مدرات همِمٝمؾ ايمقضمدة وايمتقاصؾ َمـ صمٜم٥م فمعم إفم٣مدة زمٛم٣مء االحت٣مد ايمقؿمٛمل يمْمٙمب٥م 

اظمٕمرب، َمدطمال إلفم٣مدة زمٛم٣مء احلرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، و َمـ صمٜم٥م شم٣مٞمٝم٥م فمعم إفم٣مدة االفمتب٣مر يمٙمْم٣ميم٤م 

 .واجل٣مَمٔم٥م اظمٕمرزمٝم٥م َمـ أصمؾ اظمس٣ممه٥م دم ايمتٕمٝمغم االصمتامفمل وايمسٝم٣مد

قص أزَم٥م هٝم٘مٙم٥م االحت٣مد ايمقؿمٛمل يمْمٙمب٥م اظمٕمرب، ٞمٓمؿ ايمٖمِمٝمؾ فمددا َمـ اظمب٣مدرات، َمـ همبخِم 

، زمسط همٝمٜم٣م رؤيتف ألزَم٥م 1000زمج٣مَمٔم٥م هم٣مس دم يٛم٣مير  االحت٣مدزمٝمٛمٜم٣م  ٞمدوة وؿمٛمٝم٥م ضمقل هٝم٘مٙم٥م 

، ىمام طم٣مض يمٛمٖمس ايمٕمرض، ضمقارا "احلؾ االؽمتثٛم٣مئل"ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م يمٙمحرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م، ضٚمٛمٜم٣م وشمٝمٗم٥م 

ايمٔمدل واإلضمس٣من دم اظمقضقع، دون أن يتقصال إلم ٞمتٝمج٥م سمذىمر، زمسب٤م سمب٣مفمد  َمْمقال َمع همِمٝمؾ

  .وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر

وومد وم٣مم ايمٖمِمٝمؾ زمتٟمؿمغم ايمٔمديد َمـ اظمٔم٣مرك ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م دم اجل٣مَمٔم٣مت اظمحٙمٝم٥م، ىم٣مٞم٦م ؽمبب٣م دم افمتٗم٣مل 

 .أفمّم٣مئف، وؿمرد آطمريـ زمٔمض

اظمٕمرزمٝم٥م، ؽمقاء همٝمام  وَمـ صمٜم٥م أطمرى، ؽمٔم٦م َمب٣مدرات ايمٖمِمٝمؾ إلم ايمتحسٝمس زمٟمزَم٥م اجل٣مَمٔم٥م 

يتٔمٙمؼ زم٣ميمسٝم٣مؽم٥م ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م اظمٛمتٜمج٥م َمـ صمٜم٥م، أو ايمٔمالوم٥م زمكم َم٘مقٞم٣مت احلرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م، ضمٝم٧م زم٣مدر 

، سمقومٖم٦م فمٛمد أزَم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ "اإلصالح اجل٣مَمٔمل وايمبح٧م ايمٔمٙمٚمل ومّم٣مي٣م"ايمٖمِمٝمؾ إلم ؿمرح وشمٝمٗم٥م 

ايمٔمالوم٥م "ؿمرح وشمٝمٗم٥م  لمإ وضع أؽمس فم٣مَم٥م يمتج٣موزه٣م، ىمام زم٣مدرايمٔم٣مرم وايمبح٧م ايمٔمٙمٚمل، وضم٣مويم٦م 

، حتدد واومع هذه ايمٔمالوم٣مت، اظمتسٚم٥م زم٣ميمٌماع وايمتٛم٣مهمر، وآشم٣مره٣م فمعم "َمع َم٘مقٞم٣مت احلرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م

   .احلرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م، وؽمبؾ جت٣موزه٣م

ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم: اضمتؾ ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم فمٛمد ايمٗمْم٣مع ايمْماليب حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح أمهٝم٥م  -ب

 ..٣مالت احلٝمقي٥م ايمتل سمس٣مهؿ دم صٝم٣منم٥م ايمُمخِمٝم٥م األصٝمٙم٥م يمٙمْمالبزم٣ميمٕم٥م، يم٘مقٞمف جم٣مال َمـ اظمج

ٙمٗم٦م أول جترزم٥م وومد متٝمز ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم زمتجرزم٥م اظمٛمتدي٣مت ايمقؿمٛمٝم٥م، ايمتل سمٛمٓمؿ ؽمٛمقي٣م، وايمتل اٞمْم

 1002وهم٣مس دم 1000وزمٔمده٣م ايمدار ايمبٝمّم٣مء دم 2555زمٚم٘مٛم٣مس، شمؿ َمراىمش دم زمج٣مَمع 2554هل٣م دم 

هذه ايمتجرزم٥م حمْم٥م ؽمٛمقي٥م يمْمرح أؽمئٙم٥م وَمٔم٣ممل اظممموع ايمثٗم٣مدم وومد ؾم٘مٙم٦م  1001شمؿ ايمرزم٣مط دم 

، َمـ طمالل ؿمرح ومّم٣مي٣م ، جت٣مه ىمؾ َمـ ايمدويم٥م واظمجتٚمعوايمسٝم٣مد وايمٛمٗم٣ميب يمٙمٗمْم٣مع ايمْماليب يمٙمحرىم٥م
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ؽمٝم٣مؽمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م، همّمال فمـ سمٟمىمٝمد االرسمب٣مط ايمٔمٚمٝمؼ زمٗمّم٣مي٣م ايمقؿمـ واألَم٥م، ودم 

    .َمٗمدَمتٜم٣م ومّمٝم٥م همٙمسْمكم

  يمٔمٚمؾ ايمدفمقي:ا -ج 

ايمرؤي٥م  1000ايمتل ؽمْمره٣م ايمٗمْم٣مع ايمْماليب دم ؽمٛم٥م "َمٔم٣ممل دم َمٛمٜم٣مصمٛم٣م ايمدفمقي"ومتثؾ وشمٝمٗم٥م 

اجل٣مَمٔم٥م ضمقل أمهٝم٥م ايمقـمٝمٖم٥م ايمدفمقي٥م وَمرىمزيتٜم٣م دم ايمٔمٚمؾ ايمْماليب اإلؽمالَمل، ىمام زمسْم٦م ايمقشمٝمٗم٥م 

َمقاصٖم٣مت حمددة يمٙمخْم٣مب ايمدفمقي وؽمط اجل٣مَمٔم٥م، ضمٝم٧م ضمددت ايمقروم٥م َمقاصٖم٣مت يمٙمخْم٣مب 

 .ل وايمتقزاناايمدفمقي، سمتٚمثؾ دم اإليامن  وايمقضقح وايمتدرج واحل٘مٚم٥م واالفمتد

وومد متٝمزت جترزم٥م ايمٔمٚمؾ ايمدفمقي يمٙمٗمْم٣مع ايمْماليب دم وؽمط اجل٣مَمٔم٥م، همّمال فمـ األؽم٣مزمٝمع واألي٣مم 

متحقرت ضمقل األرىم٣من ايمث٣مزمت٥م دم اإلؽمالم َمثؾ ايمِمالة  ايمتل ايمدفمقي٥م،  زم٣محلٚمالت ايمدفمقي٥م

 .٣مواحلج٣مب وايمٔمٖم٥م ونمغمه

نمغم أن هذه اظم٘متسب٣مت واإلٞمج٣مزات، وايمتل نمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب أىمثر َمـ نمغمه َمـ 

ٞمحق همتح آهم٣مق صمديدة يمٙمٔمٚمؾ ايمْماليب اإلؽمالَمل، وزمٗمٝم٦م َمٛم٘مٖمئ٥م فمعم  االرسمٗم٣مءاألفمامل، مل سمستْمع 

 .٣مذاهت٣م، مم٣م صمٔمٙمٜم٣م سمستٛمٖمذ إَم٘م٣مٞم٣مهت٣م وهم٣مفمٙمٝمتٜم٣م سمدرجيٝم

٣مؽمب٥م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمٗمْم٣مع ايمْماليب حلرىم٥م ايمتقضمٝمد وومد ؾم٘مٙم٦م هذه اخلالص٥م، األرضٝم٥م اظمٛم

تٟمؽمٝمس َمٛمٓمٚم٥م ذيمؽ زمواإلصالح، يمإلومدام فمعم إٞمُم٣مء إؿم٣مر َمدين ؿماليب َمستٗمؾ زم٣مجل٣مَمٔم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، و

 . ايمتجديد ايمْماليب

 : إضافة توعٌة جدٌدة فً الحقل الطالبً منظمة التجدٌد الطالبً

ٔمٚمؾ ايمْماليب زم٣مظمٕمرب، جت٣موزت يمدؾمٛم٦م َمٛمٓمٚم٥م ايمتجديد ايمْماليب َمرضمٙم٥م صمديدة دم سم٣مريخ ا

دم همخ ايمتٔمددي٥م ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م ايمزائٖم٥م َمـ صمٜم٥م، وىمرؽم٦م إرادة صمديدة وَمتقشمب٥م سمسٔمك ٞمحق هنقض ايمقومقع 

 ..ؿماليب صمديد، ئمٝمد االفمتب٣مر يمٙمْم٣ميم٤م واجل٣مَمٔم٥م ودرومه٣م

قؽمط َمٛمٓمٚم٥م َمدٞمٝم٥م ؾمب٣مزمٝم٥م سمٔمٚمؾ أؽم٣مؽم٣م دم ايم"سمٔمرف َمٛمٓمٚم٥م ايمتجديد ايمْماليب ٞمٖمسٜم٣م زم٘مقهن٣م و 

، وومد ضمددت "وؽمبؾ سمٟمهٝمٙمٜمؿ يمٙمٗمٝم٣مم زمرؽم٣ميمتٜمؿ دم اظمجتٚمع ، وسمٔمٛمل زمُم٠مون ايمْمالبايمْماليب
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اظمٛمٓمٚم٥م رؽم٣ميمتٜم٣م دم وـم٣مئػ أؽم٣مؽمٝم٥م داطمؾ اجل٣مَمٔم٥م سمتٚمثؾ دم اإلؾمٔم٣مع ايمدفمقي، وايمتٟمؿمغم ايمثٗم٣مدم، 

ودفمؿ ايمت٘مقيـ وايمبح٧م ايمٔمٙمٚمل، وايمٛمّم٣مل اظمدين يمِم٣ميمح ومّم٣مي٣م ايمْمالب واجل٣مَمٔم٥م، وايمتٛمُمئ٥م 

 .. ٝمؾ فمعم ومّم٣مي٣م ايمُمٟمن ايمٔم٣ممايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمتٟمه

 :: وسمٗمقم اظمٛمٓمٚم٥م فمعم َمب٣مدئ أرزمٔم٥م سمتٚمثؾ دم

احلقار: زمام هق َمٛمٜم٨م دم ايمتقاصؾ زمكم خمتٙمػ اظم٘مقٞم٣مت، وَمسٙمؽ دم سمدزمغم ايمٔمالوم٣مت  

 .واخلالهم٣مت، وومٝمٚم٥م دم سمرؽمٝمخ أطمالق ايمتٔم٣ميش وايمٔمٚمؾ اظمُمؼمك

كم فم٣ممل ايمُمٜم٣مدة وفم٣ممل ايمٕمٝم٤م، ايمٔمٙمؿ: زمام هق َمْمٙم٤م ذفمل وضمّم٣مري، ىمام أٞمف وؽمٝمٙم٥م يمٙمرزمط زم 

يمذاسمف ال يمٕمغمه، ىمام ذفم٣م  ويمذيمؽ همٜمق َمٗم٣مم فمب٣مدة وسمٖم٘مر، وَمـ هٛم٣م هم٣ميمٔمٙمؿ ومٝمٚم٥م دم ضمد ذاسمف، ويْمٙم٤م

 .أٞمف اظمدطمؾ ايمقضمٝمد يمتحٗمٝمؼ َممموع ايمٛمٜمّم٥م

ايمتجديد: هق َمٛمْمٙمؼ ئمػم فمـ صمقهر رؽم٣ميم٥م اظمٛمٓمٚم٥م، همٜمل رؽم٣ميم٥م إضمٝم٣مء سمرزمقي وجتديد هم٘مري  

 .وزمٔم٧م ضمّم٣مري

ٜمّم٥م: زمام هل هدف سمٛمدَم٨م همٝمف ؿمٚمقضم٣مت ايمْمالب دم ايمتٕمٝمغم َمع ؿمٚمقضم٣مت األَم٥م دم ايمٛم 

ايمٛمٜمقض ايمقدم ظمرصمٔمٝمتٜم٣م اإلؽمالَمٝم٥م واحل٣مَمؾ ظممموع طمالصٜم٣م دم ايمدٞمٝم٣م واآلطمرة، دم َمقاصمٜم٥م 

 .ايمتحدي٣مت ايمتل سمقاصمٜمٜم٣م األَم٥م

 منظمة التجدٌد الطالبً والعمل الدعوي فً المجال الطالبً

قـم٣مئػ ٣ميمزم فْماليب دم إؿم٣مر َمٛمٓمٚم٥م ايمتجديد ايمْماليب، دم اصْمب٣منمسمتٙمخص ؽمامت ايمٔمٚمؾ ايم

إلم صٝم٣منم٥م ؿم٣ميم٤م َمٕمريب َمٔمتز زمديٛمف، َمٛمخرط دم ومّم٣مي٣م وؿمٛمف  هم٣مظمٛمٓمٚم٥م سمسٔمك ،يمٙمحرىم٥م األؽم٣مؽمٝم٥م

همٝمف، ذيمؽ اهلدف ايمذي يمـ يتحٗمؼ إال زم١مفم٣مدة االفمتب٣مر يمقـمٝمٖم٥م اجل٣مَمٔم٥م  وأَمتف، َمتسٙمح زم٣ميمٔمٙمؿ وٞم٣مزمٕم٥م

  .دم اظمٔمرهم٥م وايمبح٧م ايمٔمٙمٚمل

و دم اظمح٣مل ايمدفمقي ؽمٔم٦م اظمٛمٓمٚم٥م إلم إفم٣مدة االفمتب٣مر يمٙمٔمٚمؾ ايمدفمقي دم ايمقؽمط ايمْماليب ضمٝم٧م 

 اؾمتٕمٙم٦م فمعم فمدة َمُم٣مريع َمٛمٜم٣م :
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يرَمل إلم سمْمقير ايمقـمٝمٖم٥م ايمدفمقي٥م يمٙمٚمٛمٓمٚم٥م، ورهمع َمستقى اٞمخراط أفمّم٣مئٜم٣م وَمٛمخرؿمٝمٜم٣م دم و 

يمُمب٣مب اجل٣مَمٔمل، َمـ طمالل ا َمٙم٘م٥م يمدىلم صمٔمؾ ايمدفمقة أذف األفمامل وأصمٙمٜم٣م، وهيدف اظممموع إ

إضمٝم٣مء همريّم٥م ايمدفمقة وحتريره٣م َمـ ىمؾ ايمٗمٝمقد، وحتِمكم ايمُمب٣مب اجل٣مَمٔمل َمـ االٞمحراف، 

واظمس٣ممه٥م دم إؾم٣مفم٥م روح ايمتديـ ايمسٙمٝمؿ، وزم٧م ومٝمؿ ايمقؽمْمٝم٥م واالفمتدال، وسمدري٤م ايمُمب٣مب اجل٣مَمٔمل 

 .فمعم ايمدفمقة إلم اهلل

وهق َممموع دفمقي اصمتامفمل، يسٔمك إلم حتِمكم ايمُمب٣مب اجل٣مَمٔمل ضد اإلدَم٣من وووم٣ميتف َمـ  

خم٣مؿمر ايمتدطمكم واظمخدرات. وايمٔمٚمؾ َمـ أصمؾ صم٣مَمٔم٥م زمدون خمدرات وَمـ أصمؾ ؾمب٣مب صم٣مَمٔمل نمغم 

 .َمدَمـ

ٔمد فمـ َمٛمْمؼ اإلداٞم٥م وهل َمب٣مدرة ؿمالزمٝم٥م سمٛمْمٙمؼ  َمـ ومٙم٤م ايمْمالب وسمتجف إيمٝمٜمؿ زمٚمٗم٣مرزم٥م سمبت 

واالهت٣مم وسمٛمٖمتح فمعم آهم٣مق سمسٔمك إلم سمُمجٝمع ايمتٖمقق وايمتٚمٝمز ايمدراد وسمبتٕمل يمٝمس همٗمط سمٔمزيز 

اظمٛم٣مهمس٥م اظممموفم٥م، ويم٘مـ إلم مح٣مي٥م ايم٘مٖم٣مءة اظمٕمرزمٝم٥م واألهٙمٝم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ألؿمر ايمٕمد وَمـ سمؿ متٛمٝمع 

  .َمستٗمبؾ األصمٝم٣مل ضد خمتٙمػ أيمقان ايمٕمش وايمٛمٗمص وايمترسب

 التأطٌر الثقافً جدٌد الطالبً ومنظمة الت 

ٞمٓمٚم٦م اظمٛمٓمٚم٥م َمٛمذ ضمرص٦م اظمٛمٓمٚم٥م َمٛمذ سمٟمؽمٝمسٜم٣م يمٙمٛمٜمقض زم٣ميمتٟمؿمغم ايمثٗم٣مدم يمٙمْمٙمب٥م  ضمٝم٧م 

   فمدة دورات يمٙمٚمٛمتدى ايمقؿمٛمل ايمْماليب زمٙمٕم٣م شمامٞمٝم٥م 1001سمٟمؽمٝمسٜم٣م دم  

سمٛمٓمٝمؿ فمدة  ٛمتف صم٣مَمٔم٥م حمٚمد األول زمٚمديٛم٥م وصمدةّماظمٛمتدى ايمقؿمٛمل ايمس٣مزمع ايمذي اضمتوفمرف  

ألدب اإلؽمالَمل وايمٛمٜمقض ا"،  "ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل وإؾم٘م٣ميمٝم٥م ايمتجديد" ي٣م هم٘مري٥م َمٛمٜم٣م  ومّم٣م

بد ايم٘مريؿ اخلْم٣ميب وؽم٠مال ايمٛمٜمّم٥م فم" و "إلصالح اجل٣مَمٔمل: األزَم٥م واآلهم٣مقا" و "احلّم٣مري

 ."ستٗمبؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مظمٕمربَم" و "وايمتحرر
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ٛمتٜم٣م ّماضمت "ضمرة ظمٕمرب َمستٗمؾ٣مَمٔم٥م صم"اظمٛمتدى ايمقؿمٛمل ايمث٣مَمـ: وايمذي ٞمٓمؿ حت٦م ؾمٔم٣مر أَم٣م  

 زمتٛم٣مول فمدة ومّم٣مي٣مصم٣مَمٔم٥م حمٚمد اخل٣مَمس زم٣ميمرزم٣مط، وفمرهم٦م َمُم٣مرىم٥م وهمقد ؿمالزمٝم٥م َمـ طم٣مرج اظمٕمرب، 

ومتٝمز اظمٛمتدى  "ايمسٝم٣مؽم٥م االومتِم٣مدي٥م واالصمتامفمٝم٥م زم٣مظمٕمرب"و"جتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل"ومّم٣مي٣م  َمثؾ 

 ."َمرور ٞمِمػ ومرن َمـ االؽمتٗمالل"ايمث٣مَمـ زمٛمدوة ؽمٝم٣مؽمٝم٥م ضمقل 

 التكوٌن والتأهٌل ظمة وقضاٌا المن

يمتْمقير  ومد ؽمْمرت جمٚمقفم٥م زمراَم٨مو .قـمٝمٖم٥م ايمت٘مقيـ وايمتٟمهٝمؾزم سٔمك اظمٛمٓمٚم٥م إلم ايمٛمٜمقضسم

 :هذه ايمقـمٝمٖم٥م َمـ طمالل زمراَم٨م وحمْم٣مت أمهٜم٣م

وهل حمْم٥م داطمٙمٝم٥م سمٛمٔمٗمد ىمؾ ؽمٛم٥م، وسمُم٘مؾ حمْم٥م يمتٔمٚمٝمؼ واؽمتٝمٔم٣مب ايمتِمقرات، وهمرص٥م 

زمكم ايمٗمٝم٣مدات اظمحٙمٝم٥م وايمقؿمٛمٝم٥م يمٙمٚمٛمٓمٚم٥م، وىمذا زمٝمٛمٜم٣م وزمكم ومٝم٣مدة ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد  يمٙمتقاصؾ

ايمُمب٣مب "، وؾمٔم٣مر "دورة ايمرؽم٣ميمٝم٥م"زم٣مؽمؿ  1002واإلصالح، وومد اٞمٔمٗمد اظمٙمتٗمك ايمداطمقم يمـ 

، أيمٗمٝم٦م طماليمف حم٣مرضات وفمروض، سمٗمدم هب٣م أفمّم٣مء َمـ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي "ايمٗمٝم٣مدي أويمقي٥م

ايمرؽم٣ميمٝم٥م دم ايمٗمرآن ايم٘مريؿ "٥م يمٙمٚمٛمٓمٚم٥م، سمرىمزت ضمقل حم٣مور َمـ زمٝمٛمٜم٣م يمٙمحرىم٥م وايمٙمجٛم٥م ايمتٛمٖمٝمذي

 "اظمٛمٓمٚم٥م ووـم٣مئٖمٜم٣م وآهم٣مق ايمٔمٚمؾ"، و"وايمسٛم٥م ايمٛمبقي٥م وايمتجرزم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م يمٙمخالهم٥م ايمراؾمدة

 ."اظممموع ايمٖم٘مري حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح"، و"ايمٔمٚمؾ ايمُمب٣ميب واظمدين فمٛمد اظمٛمٓمٚم٥م"و

وسمٔمتػم حمْم٥م ؽمٛمقي٥م طم٣مص٥م زم٣ميمتٟمهٝمؾ وايمت٘مقيـ ألفمّم٣مء  1001،اٞمْمٙمٗم٦م دم صٝمػوهل َمب٣مدرة  

أضمد "ظمخت٣مر ايمسقد"اظمٛمٓمٚم٥م وومٝم٣مداهت٣م، ومٝمٚمٝم٣م وَمٔمرهمٝم٣م وَمٜم٣مري٣م، وومد اٞمٔمٗمدت أول دورة هل٣م زم٣مؽمؿ 

ٙمتٟمهٝمؾ فمعم يمهذه ايمدورة  وؽمٔم٦م "اظمٕمرب دم ؿمالزمفأَمؾ "أفمالم اظمٕمرب ورصم٣مالسمف، وحت٦م ؾمٔم٣مر 

يمٔمٚمؾ ايمْماليب، وسمٔمٚمٝمؼ ايمٖمٜمؿ ظممموع اظمٛمٓمٚم٥م، وسمٔمٚمٝمؼ ايمتٖم٘مغم ضمقل ومّم٣مي٣م َمٛم٣مه٨م صمديدة دم ا

اجل٣مَمٔم٥م وايمقؿمـ واألَم٥م، وىمذا سمب٣مدل اخلػمات وسمقشمٝمؼ ايمتقاصؾ، ضمٝم٧م ومدَم٦م طمالهل٣م حم٣مرضات 

َمٛمٓمٚم٥م ايمتجديد ايمْماليب: "و "ايمُمب٣مب اظمٕمريب وايمٛمٚمقذج ايمرؽم٣مرم"وفمروض متحقرت ضمقل 



 161 

، واإلصالح "اإلصالح ايمسٝم٣مد وايمتٕمٝمغم االصمتامفمل "و، "رؽم٣ميمتٜم٣م وواومٔمٜم٣م وآهم٣مق فمٚمٙمٜم٣م

ٙمٝم٥م رىمزت ، ىمام ٞمٓمٚم٦م طمالل هذه اظمحْم٥م فمدة ورؾم٣مت سم٘مقيٛمٝم٥م وسمٟمهٝم"اجل٣مَمٔمل زمٔمد مخس ؽمٛمقات

 .ايمدفمقي وايمت٘مقيٛمل وايمٔمٙمٚمل واالصمتامفمل وايمٛمٗم٣ميب يمٙمٚمٛمٓمٚم٥م دم أؾمٕم٣مهل٣م فمعم اظممموع

 برنامج التكوٌن األساسً 

شم٥م حم٣مور أؽم٣مؽمٝم٥م، ذفمل وهم٘مري وؽمٝم٣مد، يتّمٚمـ ىمؾ حمقر وهق زمرٞم٣مَم٨م يُمتٚمؾ فمعم شمال  

ومّم٣مي٣م فمديدة، سمُم٘مؾ َم٣مدة أؽم٣مؽمٝم٥م دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمت٘مقيٛمٝم٥م يمٖمروع اظمٛمٓمٚم٥م، ؽمقاء دم دورات ايمت٘مقيٛمٝم٥م 

حمٙمٝم٥م، أواظمحْم٣مت ايمقؿمٛمٝم٥م َمثؾ اجل٣مَمٔم٥م ايمِمٝمٖمٝم٥م، أو اظمٛمتدى ايمٖم٘مري. وسمتٚمثؾ أمهٝم٥م هذا ايمػمٞم٣مَم٨م دم 

ٕم٣مل ظمختٙمػ همروع اظمٛمٓمٚم٥م، وهل ومّم٣مي٣م مت٦م دراؽمتٜم٣م زمدوم٥م، ىمام سمؿ حتديد ىمقٞمف يقضمد ومّم٣مي٣م االؾمت

 .َمِم٣مدر وَمراصمع أؽم٣مؽمٝم٥م يم٘مؾ ومّمٝم٥م فمعم ضمدة

 المنتدى الفكري 

َمب٣مدرة هم٘مري٥م سمٟمؽمٝمسٝم٥م، سمُم٘مؾ حمْم٥م ؽمٛمقي٥م يمٙمقومقف فمعم أهؿ اإلؾم٘م٣مالت ايمٖم٘مري٥م دم  قوه

تٖم٣مفمؾ االجي٣ميب، طم٣مص٥م َمع سمٙمؽ ايمٖم٘مر اظمٔم٣مس، وَمٛمف ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل، هبدف ايمرصد وايمتتبع وايم

َم٣ميمؽ "ايمتل هل٣م أشمرا َمب٣مذا فمعم َمسغمة ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل، وومد اٞمٔمٗمدت ايمدورة األولم حت٦م ؾمٔم٣مر 

، زمحّمقر فمدد َمـ اظمٖم٘مريـ وايمب٣مضمثكم "زمـ ٞمبل وصمٝمؾ ايمٛمٜمّم٥م دم ايمدورة احلّم٣مري٥م اجلديدة

بل ايمذي ئمد رَمزا َمـ رَمقز زم٣مجل٣مَمٔم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، متحقرت أؾمٕم٣مهل٣م ضمقل ؽمػم أنمقار هم٘مر َم٣ميمؽ زمـ ٞم

ايمتجديد دم ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل احلدي٧م، ضمٝم٧م سمؿ ايمؼمىمٝمز فمعم األمهٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م يمٖم٘مر َم٣ميمؽ زمـ ٞمبل، 

َمع ايمؼمىمٝمز فمعم إؾم٘م٣ميمٝم٣مت اظمٛمٜم٨م وايمثٗم٣مهم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م وىمٝمػ وم٣مرهب٣م زمـ ٞمبل، ىمام فمرف اظمٛمتدى 

ايمثٗم٣مهم٥م واظمثٗمػ "، و"ريفم٣مظمٝم٥م ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل وره٣من ايمتحرر ايمٖم٘م"َمداطمالت أطمرى ضمقل 

، وومد ضم٣مول اظمٛمتدى سمٙمٚمس األؽمئٙم٥م ايمِمحٝمح٥م "ودور اظمثٗمػ دم ايمتٕمٝمغم احلّم٣مري "وصمٝمؾ ايمٛمٜمّم٥م

  .دم ومّم٣مي٣م ايمٛمٜمّم٥م واإلصالح َمـ زاوي٥م َمٛمٜمجٝم٥م وَمٔمرهمٝم٥م
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 منظمة التجدٌد الطالبً والجامعة

ؾ ايمْماليب اإلؽمالَمل ـمؾ ؽم٠مال دور اجل٣مَمٔم٥م دم اإلصالح وايمتٕمٝمغم إؾم٘م٣ميمٝم٥م شم٣مزمت٥م دم َمٛم٣مؾمط ايمٔمٚم

، همٛمٓمٚم٦م زمُمٟمهن٣م اهتامَم٣مت اظمٛمٓمٚم٥ماجل٣مَمٔم٥م ودوره٣م دم ايمتٛمٚمٝم٥م  ومّمٝم٥م رئٝمسٝم٥م دم  وؾم٘مٙم٦م فَمٛمذ سمٟمؽمٝمس

حم٣مرضات وَمٛمتتدي٣مت ودورات وَمب٣مدرات، مه٦م ايمتس٣مؤل ضمقل اجل٣مَمٔم٥م ودوره٣م دم اإلصالح 

وشم٣ميمث٥م وومٖم٦م فمٛمد ٔم٥م، تٔمٙمٝمٚمٝم٥م اظمٛمتٜمج٥م جت٣مه اجل٣مَماالصمتامفمل وايمسٝم٣مد، وأطمرى وم٣مرزم٦م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايم

 .َمُم٘مٙم٥م احلري٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٛمٗم٣مزمٝم٥م وايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م هل٣م

 رات وَمقاومػ اظمٛمٓمٚم٥م دم اظمقضقع.وهذا اؽمتٔمراض رسيع ألهؿ سمِمق

 اإلصالح الجامعً والبٌداغوجً 

 تفؾم٘مالٞمٝم زمسب٤م اإلصالح اجل٣مَمٔمل وايمبٝمدانمقصمل وؿمريٗم٥م سمٛمزيٙمف، وذيمؽ اظمٛمٓمٚم٥م فم٣مرض٦م  

زمتٗمٙمٝمص ؽمٛمقات ايمدراؽم٥م وإضمداث ٞمٓم٣مم ايمقضمدات واظمس٣ميمؽ  ىمتٖم٣مءاالوفم٣مزم٦م فمٙمٝمف ، تفوصقري

وايمتٗمٛمٝم٥م يمقـمٝمٖم٥م اجل٣مَمٔم٥م فمعم ضمس٣مب ايمقـمٝمٖم٥م اظمٔمرهمٝم٥م  االومتِم٣مدي٥مؿ اظمٗم٣مرزم٥م ٝموايمٖمِمقل، وسمّمخ

وايمبحثٝم٥م وايمؼمزمقي٥م، مم٣م صمٔمٙمف وم٣مسا فمـ ايمٛمٖم٣مذ إلم صمقهر اظمُم٘مؾ ايمتٔمٙمٝمٚمل وايمبح٧م ايمٔمٙمٚمل، همّمال 

 إفمداده، وهل اٞمتٗم٣مدات طمِمِم٦م هل٣م اظمٛمٓمٚم٥م َمذىمرة طم٣مص٥م هل فمـ إومِم٣مء ايمْمرف ايمْماليب دم

أرؽمٙمتٜم٣م إلم ىمؾ اهلٝمئ٣مت ايمرؽمٚمٝم٥م وايمُمٔمبٝم٥م، وضٚمٛمتٜم٣م رؤيتٜم٣م يمٙمج٣مَمٔم٥م اظمٕمرزمٝم٥م،  "اظمذىمرة اظمْمٙمبٝم٥م"

فمعم اظمستقي٣مت االصمتامفمٝم٥م، وايمبٝمدانمقصمٝم٥م وايمؼمزمقي٥م، واهلٝم٘مٙمٝم٥م واظم٠مؽمس٣مسمٝم٥م، واحلٗمقومٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، 

 . ٝمٚمل واألطمالوملوىمذا اظمستقى ايمٗم

 السٌاسة التعلٌمٌة والبحث العلمً

زمٔم٧م ٞمٗم٣مش فمٙمٚمل زمكم ايمْمٙمب٥م واألؽم٣مسمذة  ؽمٔم٦م اظمٛمٓمٚم٥م إلم "اظمٙمتٗمك ايمٔمٙمٚمل  "َمـ طمالل

واظمتخِمِمكم ضمقل اجل٣مَمٔم٥م اظمٕمرزمٝم٥م وايمسٝم٣مؽم٥م ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م، ويُم٘مؾ اظمٙمتٗمك حمْم٥م ؽمٛمقي٥م، سمتقج 

د ٞمٓمٚم٦م ايمدورة األولم يمٙمٚمٙمتٗمك زمج٣مَمٔم٥م زمتقصٝم٣مت وَمٗمؼمضم٣مت أهم٘م٣مر ضمقل اجل٣مَمٔم٥م  اظمٛمُمقدة، ووم

مخس ؽمٛمقات فمعم ور َمر" ضمقل 1001،/1004احلسـ ايمث٣مين زم٣مظمحٚمدي٥م َمـ ايمسٛم٥م ايمدراؽمٝم٥م 

ضم٣مويم٦م سمٗمٝمٝمؿ اإلصالح زمٔمد َمرور مخس ؽمٛمقات َمٛمف، وَمس٣مءيم٥م ايمبح٧م  "اإلصالح  اجل٣مَمٔمل

اٞمِمب٦م أؾمٕم٣مهلؿ ايمٔمٙمٚمل زم٣مظمٕمرب، فمرف َمُم٣مرىم٥م ايمٔمديد َمـ األؽم٣مسمذة اجل٣مَمٔمٝمكم واظمتخِمِمكم، 
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ضمقل سمتبع َمس٣مر اإلصالح دم صمزئٝم٣مسمف، فمعم َمستقى وايمقضمدات واظمس٣ميمؽ وايمٖمِمقل، زمٝمٛمام 

اهلقي٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م وإؾم٘م٣ميمٝم٥م "ضمقل ومّمٝم٥م  1001/1002متحقرت أؾمٕم٣مل اظمٙمتٗمك دم دورسمف ايمث٣مٞمٝم٥م 

ٙمٙمٕم٥م ، وؾم٘مٙم٦م َمٛم٣مؽمب٥م ظمس٣مءيم٥م َمِمغم أىم٣مديٚمٝم٥م حمٚمد ايمس٣مدس يم"ايمٙمٕم٥م دم ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم زم٣مظمٕمرب

ايمٔمرزمٝم٥م، وَمدى ضمّمقر اهلقي٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم زمراَم٨م ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم، ىمام ىم٣مٞم٦م حمْم٥م يمْمرح ومّمٝم٥م 

 .ايمتٔمري٤م دم ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم زم٣مظمٕمرب

 العمل النقابً

ضم٣مهمظ ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب يمٖمِمٝمؾ ايمقضمدة وايمتقاصؾ، ايمذي ئمد ايمقاصمٜم٥م ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م ظمٛمٓمٚم٥م ايمتجديد  

٣مئػ اظمٛمٓمٚم٥م، وىمذا دوره احلٝمقي دم اؽمتٛمٜم٣مض ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب ايمْماليب،  فمعم ضمّمقره ايمب٣مرز زمكم وـم

، ضمددت أهداهمف دم ايمٛمّم٣مل َمـ أصمؾ إصالح صم٣مَمٔمل "زمرٞم٣مجم٣م ٞمٗم٣مزمٝم٣م"ايمْماليب، وومد ؽمْمرت اظمٛمٓمٚم٥م 

وزمٝمدانمقصمل ضمٗمٝمٗمل، وإذاك همٔمقم يمٙمْمرف ايمْماليب دم إٞمج٣مز إصالح صم٣مَمٔمل وهمؼ رؤي٥م َمٛمدجم٥م، 

راؿمل دم أصمٜمزة ايمتسٝمغم وايمٗمرار اجل٣مَمٔمل، وايمدهم٣مع فمـ وىمذا ايمٛمّم٣مل َمـ أصمؾ متثٝمؾ ؿماليب ديٚمٗم

،  2553يٛم٣مير  10دوري٥م ايمثالشمٝم٥م األَمٛمٝم٥م يمـ ايماحلري٣مت ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م اجل٣مَمٔمٝم٥م، وإيمٕم٣مء 

احلرس اجل٣مَمٔمل وصٝم٣مٞم٥م ضمرَم٥م اجل٣مَمٔم٥م واؽمتٗماليمٝمتٜم٣م. واظمْم٣ميمب٥م زم٣مإلرساع دم إطمراج َممموع  وإزمٔم٣مد

زمٝم٥م يمٙمقصمقد، وافمتامد ؽمٝم٣مؽم٥م وؿمٛمٝم٥م واضح٥م ظمٔم٣مجل٥م أزَم٥م االزدواصمٝم٥م ايمٙمٕمقي٥م أىم٣مديٚمٝم٥م ايمٙمٕم٥م ايمٔمر

 . .وسمٔمري٤م ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم

وومد وم٣مد ايمٖمِمٝمؾ فمدة َمٔم٣مرك ٞمٗم٣مزمٝم٥م وؿمٛمٝم٥م وحمٙمٝم٥م، اٞمِمب٦م ضمقل ايمتٛمزيؾ االرجت٣مرم يمإلصالح 

د َمـ ايمبٝمدانمقصمل، وىمذا ومّم٣مي٣م احلري٣مت ايمٛمٗم٣مزمٝم٥م داطمؾ اجل٣مَمٔم٥م، ايمتل ىم٣مٞم٦م ايمسب٤م دم ؿمرد فمد

َمٛم٣مضٙمٝمف دم اجلديدة وزمٛمل َمالل، ىمام طم٣مض َمٔم٣مرك ٞمّم٣ميمٝم٥م ضد ايمتّمٝمٝمؼ فمعم احلري٣مت اجل٣مَمٔمٝم٥م، 

 .يمٙمْمالب فمعم اظمستقى ايمقؿمٛمل االصمتامفمٝم٥موىمذا ايمٛمّم٣مل َمـ أصمؾ حتسكم اخلدَم٣مت 

وزم٣ميمٛمٓمر إلم ضمرىمٝم٥م همِمٝمؾ ايمقضمدة وايمتقاصؾ وهم٣مفمٙمٝمتف دم ايمتِمدي يمإلصمٜم٣مزات اظمتقايمٝم٥م فمعم  

٥م ايمْمالزمٝم٥م، همٗمد سمؿ افمتٗم٣مل فمّمقيـ َمـ جمٙمسف ايمقؿمٛمل مه٣م فمبد ايمِمٚمد زمـ فمب٣مد َم٘متسب٣مت احلرىم

 .:ومج٣مل ايمت٣مومل، وضم٘مؿ فمٙمٝمٜمام زمثالث ؽمٛمقات ومخس ؽمٛمقات  ؽمجٛم٣م ٞم٣مهمذا فمعم ايمتقارم
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 ٘مـ اخلٙمقص إلم اظمالضمٓم٣مت ايمت٣ميمٝم٥م:يٚم اظم٘متسب٣مت واظمٛمجزات ايمس٣ميمٖم٥م ايمذىمر وَمـ طمالل

 ـ  فمعم اظمستقى ايمتٛمٓمٝمٚمل:

احلٖم٣مظ فمعم وضمدة اإلؿم٣مر همٗمد مت٘مـ ؿمٙمب٥م احلرىم٥م َمـ " ايمتجديد ايمْماليب"ٝمس َمٛمٓمٚم٥م رنمؿ سمٟمؽم 

ٗمْمٝمٔم٥م ايمٛمٗم٣ميب يمٙمحرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، االحت٣مد ايمقؿمٛمل يمْمٙمب٥م اظمٕمرب، وأهمٙمح٦م دم جتٛم٤م دفمقى ايم

وَمبدفم٣م ظمجٚمؾ اظمراصمٔم٣مت اظمستٚمرة دم ايمسٝم٣مق ايمْماليب واجل٣مَمٔمل  َمٔمف، زمام صمٔمٙمٜم٣م سمُم٘مؾ سمراىمؿ

د، وزمذيمؽ أرؽم٦م َمٛمٓمٚم٥م ايمتجديد ايمْماليب جترزم٥م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م صمديدة، دون أن حتدث ايمٗمْمٝمٔم٥م وايمسٝم٣م

َمع ايمؼماث ايمتٛمٓمٝمٚمل وايمتِمقري ايمذي راىمٚمتف احلرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م، َمستٙمٜمٚم٥م دم ذيمؽ  جترزم٥م ايمتٛمٓمٝمامت 

 .. اظمدٞمٝم٥م احلديث٥م، وَمـ ايمتْمقر ايمذي فمرهمف اظمجتٚمع اظمدين اظمٕمريب

 يم٥م: ـ  فمعم َمستقى اهلدف وايمرؽم٣م

إؿمالق دورة صمديدة يمٙمٔمٚمؾ ايمْماليب اإلؽمالَمل داطمؾ اجل٣مَمٔم٥م، اٞمْمالوم٣م َمـ رؽم٣ميمتٜم٣م دم دم  ؽمٔم٦م

اإلضمٝم٣مء ايمؼمزمقي وايمتجديد ايمٖم٘مري وايمبٔم٧م احلّم٣مري، وَمـ طمالل وـم٣مئٖمٜم٣م اخلٚمس ايمس٣ميمٖم٥م 

 .ايمذىمر

ٙمْمالب دم اظمجتٚمع يم ٣مصقسم َمـ أن سمِمبح اظمٛمٓمٚم٥م مت٘مٛم٦م  ـ فمعم َمستقى اظمُم٣مرىم٥م واالٞمٖمت٣مح: 

ودم ايمٔمالوم٥م َمع َم٠مؽمس٣مسمف وهٝمئ٣مسمف، سمُمٜمد فمعم ذيمؽ اظمب٣مدرات ايمتل أؿمٙمٗمتٜم٣م، وايمتل ؾم٣مرىم٦م همٝمٜم٣م َمع 

هٝمئ٣مت أطمرى َمـ طم٣مرج اجل٣مَمٔم٥م، ضمقل ومّم٣مي٣م األَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َمـ صمٜم٥م، أو ضمقل اإلؾم٘م٣مالت 

االصمتامفمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م يمٙمٚمٕمرب، ىمام أهن٣م أضح٦م زمٖمّمؾ ذيمؽ، ممثال يمٙمحرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، دم 

 .اظمٛمتدي٣مت واظم٠ممترات ايمْمالزمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمدويمٝم٥م

زم٣ميمرنمؿ َمـ اظم٘متسب٣مت واإلٞمج٣مزات ايمس٣ميمٖم٥م ايمذىمر، هم١من هٛم٣مك حتدي٣مت صمقهري٥م سمقاصمف و

اظمٛمٓمٚم٥م، سمتٚمثؾ دم حتدي االٞمٖمت٣مح واالٞمتُم٣مر زمكم صٖمقف ايمْمالب وفمعم اهلٝمئ٣مت واظم٠مؽمس٣مت، 

ٓمٚم٥م وىمذا وهمؼ اظمٛم٣مه٨م احلديث٥م اظمٔمتٚمدة، وحتدي ايمتٟمهٝمؾ وايمت٘مقيـ وهمؼ اظمتْمٙمب٣مت احلٗمٝمٗمٝم٥م يمٙمٚمٛم

إض٣مهم٥م إلم حتدي اظمٔمرهم٥م وايمبح٧م ايمٔمٙمٚمل، وهل حتدي٣مت سمتْمٙم٤م َمـ اظمٛمٓمٚم٥م سمٔمبئ٥م ؾم٣مَمٙم٥م وؽمط 

صٖمقهمٜم٣م، وىمذا دم صٖمقف احلرىم٥م ايمْمالزمٝم٥م ىم٣مهم٥م، َمـ أصمؾ أن حتتؾ سمٙمؽ ايمتحدي٣مت اظم٘م٣مٞم٥م ايمالئٗم٥م 
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ألَمر ايمذي حيت٣مج إلم زمراَم٨م همٔم٣ميم٥م وَمب٣مردات هب٣م، زمٕمرض أن سمِمبح اٞمُمٕم٣مال رئٝمس٣م وأويمقي٥م وم٣مئٚم٥م، ا

 .ضمٗمٝمٗمٝم٥م
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 احلركة وحميطوا
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 أيً تقف حزكة التوحيد واإلصالح اليوو؟ 

إن اؽمؼمصم٣مع خمتٙمػ األضمداث ايمتل فمرهمتٜم٣م ايمسٛمقات ايمٔممم اظم٣مضٝم٥م دم اظمستقي٣مت ايمثالث 

 يمقضع احلرىم٥م: ي٘مُمػ فمـ شمالث فمٛم٣مس ىمػمى دم ايمِمقرة ايمٔم٣مَم٥م

همٚمسغمة سمْمقر احلرىم٥م دم ايمٔمٗمد اظم٣ميض ىم٣مٞم٦م َمسغمة اؽمتثٛم٣مئٝم٥م طم٣مص٥م فمٛمد َمٗم٣مرٞمتٜم٣م   -أوال

زمٕمغمه٣م َمـ احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ؽمقاء دم اظمٕمرب أو طم٣مرصمف، ىمام ي٘مُمػ فمـ حتقل احلرىم٥م َمـ جمرد 

ت َمٙمٜمؿ َمت٣مزمع وَمستٖمٝمد وَمتٟمشمر زم٣ميمتج٣مرب احلرىمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م إلم َم٠مشمر وهم٣مفمؾ ودم زمٔمض احل٣مال

، وهق َم٣م زمرز زمُم٘مؾ ىمبغم فمعم ايمِمٔمٝمد اظمٕم٣مريب زمقصمف طم٣مص ايمذي ىم٣من أطمرىيمتج٣مرب ضمرىمٝم٥م 

 َمقؽمقَم٣م زمسٝم٣مؽم٥م اؽمتئِم٣ميمٝم٥م وإومِم٣مئٝم٥م ذؽم٥م ضد محٙم٥م اظممموع اإلؽمالَمل.

سم٘مُمػ فمٚمٙمٝم٥م االؽمؼمصم٣مع ايمت٣مرخيل يمٙمٚمحْم٣مت ايم٘مػمى فمـ طمروج احلرىم٥م َمـ دائرة  -شم٣مٞمٝم٣م

ايمْمرف ايمرائد دم  -زمدرصم٥م َمٔمٝمٛم٥م -غم وايمتٖم٣مفمؾ َمٔمف زمام صمٔمٙمٜم٣م متثؾاهل٣مَمش واالومؼماب َمـ َمرىمز ايمتٟمشم

َمٗم٣مزمؾ ايمتٝم٣مر اظمٛم٣موئ يمٙمٔمٚمؼ ايمٔمريب واإلؽمالَمل يمٙمٚمٕمرب، وحتتؾ زم٣ميمت٣مرم َمقومٔم٣م َم٠مشمرا دم ايمتقازن 

رصد َمـ ايمداطمؾ واخل٣مرج ق َمقومع صمٔمؾ َمـ احلرىم٥م حمط سمتبع واهلقي٣ميت واحلّم٣مري زم٣مظمٕمرب، وه

 ٦م ومدرات احلرىم٥م واؽمتٔمداداهت٣م زمؾ ودم أضمٝم٣من سمقومٔم٣مهت٣م.ىمام ؿمرح حتدي٣مت صمديدة هم٣موم

زم٣مظمٕمرب، سمػمز هل األطمرى اٞمتٗم٣مل  ٥مواومع احلرىم٥م اإلؽمالَمٝمفمعم  ايمقاؽمٔم٥مايمٛمٓمرة  هم١من ـ وشم٣ميمث٣م

احلرىم٥م إلم َمقومع ايمٗم٣مؿمرة اظم٠مشمرة دم نمغمه٣م َمـ احلرىم٣مت، واظمحددة دم ضم٣مالت ىمثغمة ألويمقي٣مت 

سمبط زم٣ميمتداهمع اهلقي٣ميت دم اظمٕمرب، ىمام فمزز َمـ ذفمٝم٥م اظمٛمٜم٨م ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل زم٣مظمٕمرب، طم٣مص٥م َم٣م ير

ايمٔم٣مم يمٙمحرىم٥م زمام هق َمٛمٜم٨م وم٣مئؿ فمعم اظمُم٣مرىم٥م وايمتٖم٣مفمؾ وايمتجديد وايمرؽم٣ميمٝم٥م، همّمال فمـ ؿمبٝمٔمتٜم٣م 

ىمحرىم٥م ٞمتج٦م فمـ وضمدة زمكم أؿمراف إؽمالَمٝم٥م َمتٔمددة و صمٔمؾ َمـ ىمس٤م ره٣من إٞمج٣مح ايمتجرزم٥م 

 ت احلرىم٥م ٞمٖمسٜم٣م.ايمقضمدوي٥م َمسٟميم٥م ذات ؿم٣مزمع  ضمٝمقي جت٣موز

، يم٘مـ ايمتحٙمٝمؾ اظمقضقفمل ضمِمقل رض٣م فم٣مم فمعم َمسغمة احلرىم٥م سمٖمٝمد اجلقاٞم٤م ايمثالث

َم٣مٞمٔم٥م َمـ اإلهمراط دم ذيمؽ ايمرض٣م، ٜم٣م ي٘مُمػ أهن٣م سمتّمٚمـ فمٛم٣مس ومِمقر يمٙمجقاٞم٤م ايمثالث ٞمٖمس
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زمؾ ىم٣مٞم٦م ٞمتٝمج٥م سمّم٣مهمر  ،همتٙمؽ اإلٞمج٣مزات ايمثالث ايم٘مػمى مل سم٘مـ همٗمط ٞمت٣مج فمقاَمؾ ذاسمٝم٥م همحس٤م

ىمام أن اإلٞمج٣مز ايمث٣مين يبٗمك ٞمسبٝم٣م فمٛمد اظمٗم٣مرٞم٥م َمع ايمتٗمدم ايمذي فمرهمتف أؿمراف  ،اَمؾ َمقضقفمٝم٥مفمدة فمق

 .ايمقؿمٛمل راىمز ٞم٣مهمذة دم ايمٗمرارأطمرى ذات َمرصمٔمٝم٣مت َمٛم٣مهّم٥م ظممموع احلرىم٥م دم ايمقصقل ظم

ف سمٗمدم ىمٚمل َمـ وفمعم صٔمٝمد آطمر هم٣ميمتٗمدم ايمٛمقفمل ظممموع احلرىم٥م زمٚمختٙمػ َم٠مؽمس٣مسمف مل يقاىمب 

يزال َمٔمّمالت ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم ايمتٛمٚمٝم٥م ايمٗمٝم٣مدي٥م واألؿمر ايمالزَم٥م خلدَم٥م هذا االَمتداد  فمرف وَم٣م ٞم٣مضمٝم٥م، ىمام

 َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى.

َمـ  حمت٣مصم٥م احلرىم٥م واظمراومبكم اخل٣مرصمٝمكمء أفمّم٣م زمٚمُم٣مرىم٥مداطمٙمٝم٣م  وفمٚمٙمٝم٥م ايمتٗمٝمٝمؿ اظمْمٙمقزم٥م ايمٝمقم

احلرىم٥م َمـ االٞمْمالق ضمتك سمتٚم٘مـ فمعم هذه األرضٝم٥م زمٔمٛم٣مسه٣م اإلجي٣مزمٝم٥م وايمسٙمبٝم٥م  قاٗمٖماجلٚمٝمع أن ي

 .إلم آهم٣مق صمديدة يمٙمحرىم٥م

َمـ ايم٘مت٣مب ال يزفمؿ أٞمف ؽمٝمٗمقم هبذه ايمٔمٚمٙمٝم٥م ويم٘مٛمف ؽمٝمٗمقم زمٔمٚمٙمٝم٥م رصد جمٚمؾ هذا ايمٖمِمؾ و  

ايمتْمقرات ايمتل ضمبؾ هب٣م حمٝمط احلرىم٥م دم ايمٔمممي٥م األطمغمة وىمٝمٖمٝم٥م سمٖم٣مفمؾ احلرىم٥م َمع ايمتحقالت 

ٝمؿ ٣مرصمل يمٙمحرىم٥م زمٚمختٙمػ أزمٔم٣مده َمع رصد وسمٗمٝمدم اإلؿم٣مر اظمقضقفمل اظمرسمبط زم٣مظمحٝمط اخلاظمذىمقرة 

صٝمغ وَمٓم٣مهر سمٖم٣مفمؾ احلرىم٥م َمٔمف فمسك أن ئمٗم٤م إصدار هذا ايم٘مت٣مب ٞمٗم٣مش داطمقم وطم٣مرصمل يتقلم 

 .فمٚمٙمٝم٥م ايمتٗمٝمٝمؿ  اظمذىمقرة

 اإلطار الموضوعً لتطور تجربة الحركة:       

زمٟمزمٔم٣مده ايمسٝم٣مؽمٝم٥م  يٚم٘مـ ايمتٚمٝمٝمز دم اإلؿم٣مر اظمقضقفمل زمكم َمستقيكم، اظمستقى ايمقؿمٛمل ايمداطمقم

شمؿ اظمستقى اخل٣مرصمل ؽمقاء َمٛمف اإلؽمالَمل أو ايمدورم، إال أن ايمسٚم٥م اظمرىمزي٥م ،وايمثٗم٣مهمٝم٥م واالصمتامفمٝم٥م

 َمتٕمغم وَمتٗمٙم٤م.     سمتٖم٣مفمؾ َمع حمٝمط٣م صمٔمؾ احلرىم٥م ستقيكم هل ضم٣ميم٥م ايمتٕمغم ايمُمديدة ممهلذيـ اظم

َمع اٞمخراط اظمٕمرب دم ؽمٙمسٙم٥م َمـ ايمتحقالت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م  يمٗمد سمزاَمٛم٦م فمٚمٙمٝم٥م ايمتٟمؽمٝمس وايمقضمدة   

وايمتل صم٣مءت زمٔمد أومؾ َمـ ؾمٜمر َمـ اٞمْمالق احلرىم٥م  2552زمدءا َمـ اظمراصمٔم٥م ايمدؽمتقري٥م يمُمتٛمػم 
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اظمقضمدة، واٞمتٜم٣مء زم٘مؾ َمـ سمٗمرير هٝمئ٥م اإلٞمِم٣مف واظمِم٣محل٥م وزمٔمده سمٗمرير ايمتٛمٚمٝم٥م ايمبممي٥م وَم٣م وضٔمف 

  اظمستٗمبؾ احلّم٣مري ايمٔم٣مم يمٙمٚمٕمرب.يمٙمٚمٕمرب َمـ زمرٞم٣مَم٨م ؽمٝم٣مؽم٣مت ذات سمٟمشمغم فمعم

دم هذا اظمس٣مر فمرف اظمٕمرب اٞمتٗم٣مال ؽمٙمس٣م دم احل٘مؿ وافمتالء اظمٙمؽ حمٚمد ايمس٣مدس يمٙمٔمرش، ىمام   

يقٞمٝمق زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمبٙمدي٥م وٞمقٞمػم زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمتممئمٝم٥م( ) 2553تكم اٞمتخ٣مزمٝمتكم األولم دم سمؿ سمٛمٓمٝمؿ حمْم

يمٛمسب٥م يمٙمبٙمدي٥م، واٞمتٗمٙم٦م أضمزاب اظمٔم٣مرض٥م ذات زم٣م 1001زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمتممئمٝم٥م ودم  1001وايمث٣مٞمٝم٥م دم 

أو اظمُم٣مرىم٥م همٝمف  1001-2554اخلٙمٖمٝم٥م ايمٝمس٣مري٥م يمٙمٚمُم٣مرىم٥م دم ايمتدزمغم احل٘مقَمل ؽمقاء زمٗمٝم٣مدسمف زمكم 

وإلم نم٣مي٥م اآلن، ىمام سمؿ االٞمٖمت٣مح ايمسٝم٣مد فمعم صمزء َمـ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م  1001زمُم٘مؾ وازن زمٔمد 

إلم ومٝم٣مدة اظمٔم٣مرض٥م داطمؾ ايمػمظم٣من، ىمام سمؿ سمقصمٝمف  1003-1001وايمتل حتقيم٦م دم ايمقالي٥م ايمتممئمٝم٥م 

يمتٗمديؿ درس ضمسٛمل ىمام سمؿ رهمع اإلوم٣مَم٥م  ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين ايمدفمقة يمرئٝمس احلرىم٥م ايمس٣مزمؼ

اجلػمي٥م فمـ َمرؾمد مج٣مفم٥م ايمٔمدل واإلضمس٣من، واٞمتٜم٨م اظمٕمرب ؽمٝم٣مؽم٥م َمتدرصم٥م صمزئٝم٥م دم سمِمٖمٝم٥م 

زم٣ميمدار ايمبٝمّم٣مء إلم  1001 َم٣مي 22دت سمٖمجغمات اٞمتٜم٣مىم٣مت ضمٗمقق اإلٞمس٣من دم ايمٔمٜمد ايمس٣مزمؼ، وأ

دهمع اظمٕمرب يمتقؽمٝمع اٞمخراؿمف دم اؽمتحٗم٣موم٣مت احلٚمٙم٥م األَمري٘مٝم٥م فمعم َم٣م يسٚمك زم٣مإلره٣مب وسمبٛمل 

 ؽمٝم٣مؽم٣مت صمديدة دم سمدزمغم احلٗمؾ ايمديٛمل.

ويمئـ سمٔمزز َمقومع احلرىم٥م زمُم٘مؾ سمدرجيل وسمِم٣مفمدي دم َمسغمة هذه ايمتْمقرات ايمداطمٙمٝم٥م، رنمؿ 

َم٣مي، هم١من حتٙمٝمؾ هذا اإلؿم٣مر يتْمٙم٤م ايمقومقف فمعم  22ُم٘مؾ َم٠موم٦م زمٔمد سمٖمجغمات اهلزة ايمتل ؿمرأت زم

 أهؿ ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل فمرهمٜم٣م هذا ايمٔمٗمد.  

ؽمٙمس٥م ومّم٣مي٣م هم٣مصٙم٥م دم اهلقي٥م اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمٚمٕمرب،  ؿمٖم٦م فمعم ايمسْمحدم هذا ايمسٝم٣مق ايمٔم٣مم 

 يٚم٘مـ ايمتقومػ فمٛمد أمهٜم٣م:

ؽمالَمٝم٥م، وذيمؽ زمٔمد ايمرهمض ايمذي ومّمٝم٥م ايمتٛم٣موب ايمسٝم٣مد واظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م يمٙمحرىم٥م اإلـ 

ووصمٜم٦م زمف اظمح٣موالت األولم دم زمداي٥م فمٗمد ايمتسٔمٝمٛمٝم٣مت، وهل اظمُم٣مرىم٥م ايمتل حتٗمٗم٦م دم خمتٙمػ 

( زمٗمرار َمـ احلرىم٥م 2553)زمٙمديتكم وسمممئمٝمتكم(، وىم٣مٞم٦م األولم )يقٞمٝمق  اظمحْم٣مت االٞمتخ٣مزمٝم٥م األرزمع

 -٥م ايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥مافمتٚمد صٝمٕم٥م اظمستٗمٙمكم زمٔمد سمٔمذر اظمُم٣مرىم٥م زم٣مؽمؿ ضمزب احلرىم
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طم٣مص٥م  ،ي صٛمع ايمسٝم٣مؽم٣مت ايمٔم٣مَم٥م يمٙمبالدأفمّم٣مء احلرىم٥م ضمٝم٧م أسم٣مضم٦م اٞمخراط صمزء َمـ  -آٞمذاك

ؽمٙمسٙم٥م َمراصمٔم٣مت ىمبغمة دم اظمٛمٓمقَم٥م  1001-2553وأن اظمٕمرب فمرف دم ايمقالي٥م ايمتممئمٝم٥م ل

ٝم٥م واالومتِم٣مدي٥م واهلٚمقم ايمتممئمٝم٥م يمٙمبالد، وَم٘مٛم٦م َمـ رزمط احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣ميمٗمّم٣مي٣م االصمتامفم

ايمٝمقَمٝم٥م يمٙمٚمقاؿمـ، وؽم٣مفمدت فمعم سمْمقير اخلْم٣مب ايمسٝم٣مد يمٙمحرىم٥م وايمتٖم٣مفمؾ أىمثر َمع ايمقاومع 

 .ايمسٝم٣مد واؽمتثامر أدواسمف دم طمدَم٥م ومّم٣مي٣م اهلقي٥م اإلؽمالَمٝم٥م وختٙمٝمؼ احلٝم٣مة زم٣ميمبالد

 شمالث ورنمؿ سمبٛمل احلرىم٥م يمسٝم٣مؽم٥م اظمُم٣مرىم٥م اظمحدودة هم١من َمقومٔمٜم٣م ايمػمظم٣مين سمّم٣مفمػ زمحقارم 

أيمػ صقسم٣م يمالئح٥م ايمقؿمٛمٝم٥م(، ىمام  240َمٗمٔمدا، أزيد َمـ  41) 1001َمرات دم جمٙمس ايمٛمقاب يمسٛم٥م 

أن هذه اظمُم٣مرىم٥م ؽم٣ممه٦م زمُم٘مؾ ىمبغم دم سمٔمزيز َمقومع احلرىم٥م زمٔمد اٞمتٗم٣مل احل٘مؿ يمٙمٚمٙمؽ حمٚمد 

ايمس٣مدس وأفمْم٦م َمّمٚمقٞم٣م فمٚمٙمٝم٣م ظمقومػ سمٟميٝمد احلرىم٥م يمٙمبٝمٔم٥م ايمتل مت٦م، زمحٝم٧م يٚم٘مـ ايمٗمقل إن 

٣مرىم٥م ايمتل مت٦م دم فمٜمد اظمٙمؽ احلسـ ايمث٣مين ؾم٘مٙم٦م أرضٝم٥م يمتْمقره٣م دم فمٜمد اظمٙمؽ حمٚمد اظمُم

رىم٥م مل سمتؿ إال دم ايمٔمٜمد خمتٙمٖم٣م زمُم٘مؾ ىمبغم يمق أن جترزم٥م اظمُم٣مؽمٝم٘مقن األَمر  يمس٣مدس، زمحٝم٧م ىم٣منا

إال أن جترزم٥م اظمُم٣مرىم٥م ىمُمٖم٦م فمـ حتدي٣مت زمرٞم٣مجمٝم٥م طم٣مص٥م َمع حتٚمؾ َمس٠مويمٝم٣مت سمدزمغم  .اجلديد

قم، وحتدي٣مت سمٟمؿمغمي٥م َمرده٣م ظمحدودي٥م األؿمر اظم٠مهٙم٥م يمٙمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد، شمؿ حتدي٣مت ايمٗمدرة ايمُمٟمن اظمح

٥م دم فمدد َمـ ايمٗمْم٣مفم٣مت اظمٜمٛمٝم و احلّمقر ايم٘م٣مدم االؽمتٝمٔم٣مب ايمٛمخبقي فمعم ايمتقصمٝمف اجلامهغمي

 اظمح٣مَمكم، اظمٜمٛمدؽمكم،....(.وايمتخِمِم٣مت احلٝمقي٥م دم اظمجتٚمع)

ظمرصمٔمٝم٥م ايمدويمٝم٥م فمعم اظمرصمٔمٝم٥م إلم إفمالء ا  يمألرسة وايمسٔملومّمٝم٥م اظمرأة وَمراصمٔم٥م ايمٛمٓم٣مم ايمٗم٣مٞمقينـ 

، ضمٝم٧م ىم٣من َمقومػ احلرىم٥م وَم٣م يرسمبط هب٣م َمـ هٝمئ٣مت وؾمخِمٝم٣مت أشمر وحت٘مٝمٚمٜم٣م همٝمٜم٣م اإلؽمالَمٝم٥م

 .ضٔمٜم٣م دم ؽمٝم٣مق اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥مضم٣مؽمؿ دم سمِمحٝمح وصمٜم٥م اظمراصمٔم٥م وو

قصمٜم٣مت ايمديٛمٝم٥م دم اظمجتٚمع فمعم ايمٗمّمٝم٥م إلم سمٔمزيز َمقومع ايمت ويمٗمد أدى اؾمتٕم٣مل احلرىم٥م فمعم هذه 

زم٣ميمبٝمّم٣مء وايمتل فمرهم٦م  1000 َم٣مرس 21اطمتالف َم٠مؽمس٣مت وصمقده٣م دم ايمدويم٥م واظمجتٚمع )َمسغمة 

َمُم٣مرىم٥م ؾمٚمٙم٦م خمتٙمػ اهلٝمئ٣مت وايمٖمئ٣مت اظمتديٛم٥م ايمتٗمٙمٝمدي٥م واحلززمٝم٥م واحلرىمٝم٥م واظمستٗمٙم٥م، محٙم٥م 

قصمف دم زمٙمقرة ايمسٝم٣مؽم٣مت فمريّم٥م اظمٙمٝمقن سمقومٝمع(، وؾم٘مؾ ؽم٣مزمٗم٥م دم سمٟمىمٝمد رضورة ضمّمقر هذا ايمت
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ايمٔم٣مَم٥م يمٙمدويم٥م )ؿمبٝمٔم٥م سمرىمٝم٤م ايمٙمجٛم٥م ايمتل ؾم٘مٙم٦م يمِمٝم٣منم٥م َمدوٞم٥م األرسة وفمٚمٙمٝم٥م االؽمتامع ايمتل 

َمذىمرة تجديد وزمٙمقرة ايمبدائؾ اظمْمٙمقزم٥م )مت٦م ظمختٙمػ اجلٜم٣مت(، ىمام ىمُمػ فمـ ومدرة احلرىم٥م فمعم ايم

 .َمٛمٜم٣م(ت ايمتل ص٣منمتٜم٣م هٝمئ٣مت ومريب٥م احلرىم٥م دم إصالح اظمدوٞم٥م وزم٣مومل اظمذىمرا

سم٘مُمػ فمـ  1001وإصالضمٜم٣م دم ؽمٛم٥م  2551وإن اظمٗم٣مرٞم٥م زمكم فمٚمٙمٝم٥م إصالح اظمدوٞم٥م دم ؽمٛم٥م  

 سمٗمقيؿ يٖمرض فمعم احلرىم٥م قومٔمٜم٣م دم ايمث٣مٞمٝم٥م مم٣مزمكم َمقومع احلرىم٥م دم األولم وَم ايمٖمرق ايم٘مبغمضمجؿ 

امر يٛم٥م األطمرى أو فمعم صٔمٝمد اؽمتثدؽمقاء فمعم صٔمٝمد ايمٔمالوم٥م َمع اجلٜم٣مت اظمت ضمِمٝمٙم٥م سمٙمؽ ايمتجرزم٥م

ايمس٣مزمٗم٥م اخل٣مص٥م زمٚمرىمزي٥م ضمّمقر احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمُم٘مؾ ايمٔم٣مم دم فمٚمٙمٝم٥م سمدزمغم صٝم٣منم٥م ايمسٝم٣مؽم٣مت 

 .ٗمبٙمٝم٥م يمٙمبالد  دم ايمٗمّم٣مي٣م األطمرىاظمست

وزمدرصم٥م أومؾ اهلٝمٟمة ايمٔمٙمٝم٣م يمالسمِم٣مل ايمسٚمٔمل  وضمٗمقق اإلٞمس٣من، همب٣مؽمتثٛم٣مء ومّمٝم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ 

ف اظمتديـ داطمٙمٜم٣م، ٞمجد أن ؽمٙمسٙم٥م وايمبٌمي ضمٝم٧م ال يقصمد ضم٣ميمٝم٣م َمـ ئمد حمسقزم٣م فمعم ايمتقصم

ظمٚمثقم احلرىم٥م َمـ أفمّم٣مئٜم٣م أو ظمٙمٖم٣مت فمرهم٦م نمٝم٣مزم٣م ىمٙمٝم٣م اهلٝمئ٣مت ايمتل ؾم٘مٙم٦م يمتدزمغم فمدد َمـ ا

اظمٔمٜمد اظمٙم٘مل يمٙمثٗم٣مهم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م، هٝمئ٥م اإلٞمِم٣مف واظمِم٣محل٥م، جلٛم٥م سمٗمرير ايمتٛمٚمٝم٥م ) ايمٗمريبكم َمٛمٜم٣م

زم٣مظمٗم٣مرٞم٥م َمع ايمْم٣مزمع ايمتٔم٣مؿمل َمع هذه ايمٗمّمٝم٥م  دم يايمبٔمد ايمتجديد ْمٙمقب سمٗمٝمٝمؿوَمـ اظم..(، .ايمبممي٥م،

وَم٣م ىمُمٖمتف َمـ  ايمقضٔمٝم٥ماظمٛمٖمٔمؾ، الؽمٝمام وأن احلرىم٥م مل سمتقومػ يمتٗمٝمٝمؿ هذه واالضمتج٣مصمل  ايمدهم٣مفمل

 حتدي٣مت دم طمْم٣مب احلرىم٥م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م ودم فمالومتٜم٣م َمع ايمٖمئ٣مت اظمتٕمرزم٥م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى.   

٥م اإلؽمالَمٝم٥م طمِمقص٣م دم اجت٣مه إضٔم٣مف زمٝمومّمٝم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ وَمراصمٔم٥م َمٛم٣مهجف فمٚمقَم٣م وسمٗمٙمٝمص ايمؼمـ 

، همّمال فمـ ومّمٝمتل دم اظمدرؽم٥م اظمٕمرزمٝم٥م وااليمتٖم٣مف فمٙمٝمف زمٟمؾم٘م٣مل خمتٙمٖم٥م زمٔمد اهلقي٥م اإلؽمالَمٝم٥م

 .ايمٔمتٝمؼ ايمتٔمري٤م وايمتٔمٙمٝمؿ

دور َمٗمدر دم احلٝمٙمقيم٥م دون ٞمج٣مح َمُم٣مريع ايمتٗمٙمٝمص َمٛمذ ؿمرضمٜم٣م األورم أشمٛم٣مء يمٗمد ىم٣من يمٙمحرىم٥م  

يمدور ايمذي ومد حيس٤م هل٣م أشمٛم٣مء  رنمؿو .ض دم فمٜمد ضم٘مقَم٥م ايمتٛم٣موبت٣مب األزمٝمصٝم٣منم٥م َم٣م ؽمٚمل زم٣ميم٘م

همٝمبٗمك َمـ اظمْمٙمقب سمٗمٝمٝمؿ أداء احلرىم٥م دم  َمرضمٙم٥م ايمِمٝم٣منم٥م ايمتممئمٝم٥م يمٙمٗمقاٞمكم اظم٠مؿمرة هلام دم ايمػمظم٣من
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ؿمريٗم٥م إشم٣مرهت٣م يمٗمّم٣مي٣م اهلقي٥م وايمتِمدي ظمح٣موالت االيمتٖم٣مف سمٙمؽ وومدرهت٣م فمعم ايمٔمٚمؾ اظمُمؼمك َمع 

 . ى ال سمٗمؾ نمغمة فمعم اهلقي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥مَم٘مقٞم٣مت واؽمٔم٥م أطمر

هم٥م ومّمٝم٥م ضمرف سمدريس األَم٣مزيٕمٝم٥م وايمسٔمل جلٔمؾ ايمسٝم٣مؽمٝم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م يمٙمٚمٕمرب ؽمٝم٣مؽم٥م ه٣مدـ 

ايمتداهمع اهلقي٣ميت دم ، وهل ومّمٝم٥م ىمُمٖم٦م فمـ اظمقومع احلٝمقي يمٙمحرىم٥م يمت٘مريس سمبٔمٝمتف يمٙمٛمٚمقذج ايمٕمريب

ضم٣مؽمؿ دم احلٝمٙمقيم٥م دون افمتامد احلرف ايمالسمٝمٛمل  زم٣مظمٕمرب، همٖمل َمسٟميم٥م احلرف ىم٣من يمٙمحرىم٥م أيّم٣م دور

إال أهن٣م مل سم٘مس٤م َمسٟميم٥م افمتامد احلرف ايمٔمريب، ورنمؿ سمْمقر سمٔم٣مؿمل احلرىم٥م َمع اظمقضقع األَم٣مزيٕمل 

٣م ٝمؽمقاء سمٛمٓمٝمٚمٝم٣م أو إفمالَمٝم٣م زمام أرزمؽ ايمتقصمف األَم٣مزيٕمل اظمتٕمرب، إال أن أداء احلرىم٥م َم٣م يزال صمٛمٝمٛم

وهق ورش يمٙمتٖم٘مغم دم  َمت٣مزمٔم٥م صمزئٝم٥م يمٙمسٝم٣مؽم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م اظمتبٔم٥موَمٛمحٌم دم  ،زمقسمغمة ضٔمٝمٖم٥م ويتْمقر

 .  جتٛم٤م ايمسٗمقط دم َمٗم٣مرزم٣مت َمترسفم٥م َمٛمٖمٔمٙم٥ماظمٗم٣مرزم٣مت اظمقضقفمٝم٥م ايمتل 

ومّمٝم٥م سمٟمىمٝمد رزمقي٥م ايمسٙمٖم٣مت ايمِمٕمرى واؽمتٚمرار رهمض إدَم٣مج اظمٔم٣مَمالت نمغم ايمرزمقي٥م دم ـ 

قؽمٚمل واخل٣مهم٦م زم٣ميمرنمؿ َمـ ايمٛمٓم٣مم ايمبٛم٘مل يمٙمبالد، وهل ومّمٝم٥م ؾم٘مٙم٦م ٞمٚمقذصم٣م يمٙمتٔم٣مؿمل اظم

ة وحم٣مسة ايمٔمٚمؾ غمايمتٔم٣مَمؾ زم٣ميمرزم٣م فمعم ايمٖمئ٣مت ايمٖمٗم اٞمٔم٘م٣مؽم٣مهت٣م ايم٘مبغمة َمـ ضمٝم٧م سمقؽمٝمع وسمٔمٚمٝمؿ

، 2555ايمتّم٣مَمٛمل نمغم ايمرزمقي هذا زم٣ميمرنمؿ َمـ احلٚمٙم٥م ايمتل مت٦م أشمٛم٣مء افمتامد ايمٗم٣مٞمقن دم هن٣مي٥م ؽمٛم٥م 

ٙمؿ أويمقي٣مت احلرىم٥م، همٖمل همّمال فمـ ضٔمػ َمٔم٣مجل٥م ايمٗمّمٝم٥م االومتِم٣مدي٥م وزمٗم٣مءه٣م َمتٟمطمرة دم ؽم

 ايمقوم٦م ايمذي زمرز ايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب اظمٛمٓمؿ َم٣م يزال ايمٔمٚمؾ اظمٛمٓمؿ يمرصم٣مل األفمامل نم٣مئب٣م. 

واؽمتٚمرار صٝمغ ايمتٔم٣مَمؾ االومتِم٣مدي زمٚمختٙمػ جم٣مالسمف  ايمِمٜمٝمقين ايم٘مٝم٣منومّمٝم٥م ايمتْمبٝمع َمع ـ 

اٞمدالع ايمٖمالضمٝم٥م وايمِمٛم٣مفمٝم٥م وايمتج٣مري٥م، وهل ومّمٝم٥م ىمُمٖم٦م فمـ ضمٝمقي٥م َمقومع احلرىم٥م طم٣مص٥م ومبؾ 

فمٛمدَم٣م ىم٣مٞم٦م احلرىم٥م هل اجلٜم٥م ايمٖمٔمٙمٝم٥م ايمقضمٝمدة ايمتل وومٖم٦م  1000اٞمتٖم٣مض٥م األومٍم دم هن٣مي٥م ؾمتٛمػم 

أو دم ومٝم٣مدهت٣م ظمٗم٣موَم٥م  أىم٣مدير وَمراىمش وايمبٝمّم٣مءيم٘مؾ َمـ  صٜمٝمقٞمٝم٥ماضمتج٣مصم٣م فمعم زي٣مرة زمٔمث٥م جت٣مري٥م 

َمل أشمٛم٣مء زي٣مرة وزير ضمّمقر وهمد صٜمٝمقين دم َم٠ممتر األممٝم٥م االؾمؼماىمٝم٥م زم٣ميمبٝمّم٣مء أو دم َمقومٖمٜم٣م اإلفمال

 .1001اخل٣مرصمٝم٥م اإلرسائٝمقم ايمس٣مزمؼ يمٙمٚمٕمرب دم ؾمتٛمػم 
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، وايمتل ؿمرضم٦م ايمتديـيٛم٣مزمٝمع يمدويم٥م يمسٝم٣مؽم٥م االؽمتئِم٣مل وجتٖمٝمػ ومّمٝم٥م ايمدهمع ٞمحق افمتامد اـ 

أشمٛم٣مء َم٣م فمرف زمٗمّمٝم٥م اخلٙمٝم٥م ايمٛم٣مئٚم٥م  1001َم٣مي رنمؿ زمروزه٣م األول دم رزمٝمع  22زمحدة زمٔمد سمٖمجغمات 

وَم٣م سمزال َمستٚمرة زمِمٝمغ  1004و 1001سمتقؽمع سمدرجيٝم٣م دم ؽمٛمتل  ت٣مالت أطمذوَم٣م سماله٣م َمـ افمتٗم

صمزئٝم٥م وفمرهم٦م جت٣موزات ضمٗمقومٝم٥م همّمٝمٔم٥م وىم٣مدت أن سمتحقل يمسٝم٣مؽم٥م ؾم٣مَمٙم٥م ضد ايمتديـ دم 

وصمقد سمقصمف اؽمتئِم٣مرم َمسٛمقد َمـ صمٜم٣مت طم٣مرصمٝم٥م، ويسٔمك  فمعم اظمجتٚمع، همٗمد ديم٦م هذه األضمداث

ضٚمـ ؽمٝم٣مؽم٥م َم٘م٣مهمح٥م اإلره٣مب،  ىم٥م، وإدَم٣مج ذيمؽٝم٣مد واالصمتامفمل يمٙمحرظمح٣مسة ايمتْمقر ايمس

سمؿ سمدزمغمه زمِمٔمقزم٥م طم٣مص٥م، طم٣مص٥م أن وومد ٞمجؿ فمـ فمدم اؽمتٔمداد احلرىم٥م ظمثؾ هذا ايمسٝمٛم٣مريق ارسمب٣مك 

اظم٠مذات فمعم ايمتقصمف االؽمتئِم٣مرم ىم٣مٞم٦م وم٣مئٚم٥م وـمٜمر سمقصمف ؽمٔمك إلم إضٔم٣مف احلرىم٥م واالؽمتٖمراد 

اإلفمالَمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م، زمحٝم٧م أن احلرىم٥م هب٣م ووضٔمٜم٣م ؿمٝمٙم٥م همؼمة َمٔمٝمٛم٥م ضٚمـ دائرة احلٚمٙم٥م 

اؽمتْم٣مفم٦م أن خترج زمِمٔمقزم٥م َمٛمٜم٣م يمٔمقاَمؾ َمقضقفمٝم٥م وذاسمٝم٥م، َمٛمٜم٣م َم٣م ارسمبط زم٣مظم٠مؽمس٥م اظمٙم٘مٝم٥م 

وَمقومٖمٜم٣م ايمراهمض يمتٔمٚمٝمؿ ؽمٝم٣مؽم٥م اظم٘م٣مهمح٥م األَمٛمٝم٥م طم٣مص٥م زمٔمد أن  ـمٜمر هت٣مهم٦م حم٣مويم٥م إجي٣مد فمالوم٥م َم٣م 

ق اظمس٠مويمٝم٥م اظمٔمٛمقي٥م رسفم٣من َم٣م وصمد اظمٕمرب هداث اطمؼمع هل٣م ايمبٔمض اؽمام زمئٝمس٣م زمكم احلرىم٥م واألضم

شمؿ َم٣م ارسمبط زم٣ميمسٝم٣مؽم٥م ايمتل ٣م زمٚمثٙمٜم٣م فمٛمد ضم٣مدشم٥م انمتٝم٣مل اظمخرج اهلقيمٛمدي، دم أفمعم َم٠مؽمس٣مسمف َمقاصمٜم

 .ومراءة ٞمٗمدي٥م يمبٔمض َمقاومٖمٜم٣مزمٚمراصمٔم٥م واسمبٔمتٜم٣م ومٝم٣مدة احلرىم٥م وايمتل وم٣مَم٦م 

 وايمتٗمدير ايمقافمل اسمٝمجلن هذه األضمداث سمْمرح فمعم احلرىم٥م ؽم٠مال ايمٛمٜمقض زم٣ميمقفمل االؽمؼمإ   

مم٣م َمـ ؾمٟمٞمف أن  ،دون هتقيـ أو هتقيؾ يمقزن ايمٗمقى اظمٛم٣موئ٥م هل٣م وظمٝمزان ايمٗمقى ايمٔم٣مم اظمقصمقد زم٣ميمبالد

اؽمتدراصمٜم٣م ظمٔم٣مرك وومّم٣مي٣م هل دم نمٛمك فمٛمٜم٣م َمثؾ َم٣م صمرى فمعم ؽمبٝمؾ اظمث٣مل دم َمقضقع يٚمٛمع َمـ 

وَمدى متثٙمٜم٣م ٣ميمٝم٥م ايمرؽم٣ميم٥م اإلفمالَمٝم٥م زمحدة إؾم٘مإَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم واؽمتٗم٣ميم٥م رئٝمس احلرىم٥م وايمتل ؿمرضم٦م 

وىمذا ومّمٝم٥م ايمسٝم٣مؽم٥م ايمتقاصٙمٝم٥م ايمٖمٔم٣ميم٥م يمٙمحرىم٥م َمع اجلٜم٣مت اظمٔمٛمٝم٥م، وَمدى ومدرهت٣م فمعم سمقصٝمؾ 

 َمقاومٖمٜم٣م دون احل٣مصم٥م يمقؽم٣مئط.  

ومّمٝم٥م ايمسٝم٣مؽم٥م ايمسٝم٣مضمٝم٥م اظمٖمتقضم٥م فمعم ايمسقق ايمٕمرزمٝم٥م وَم٣م ارسمبط هب٣م َمـ ؽمٝم٣مؽم٣مت شمٗم٣مهمٝم٥م ـ 

الومٝم٥م طمْمغمة سمستٜمدف ايمبٛم٣مء ايمٗمٝمٚمل يمٙمٚمجتٚمع، وايمتل ؽمٔم٦م وإفمالَمٝم٥م ىمُمٖم٦م فمـ َمُم٘مالت أطم
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صمٜم٣مت َمتٕمرزم٥م إلم اؽمتثامره٣م َمـ أصمؾ ايمٔمٚمؾ فمعم حم٣مسة اَمتداد ايمتديـ داطمؾ ايمٛمخب٥م اظمٕمرزمٝم٥م 

ْمقرسمف وإؽم٣مءسمف وهق َم٣م زمدأت ايمسٝم٣مؽم٥م ايمرؽمٚمٝم٥م ٞمٖمسٜم٣م سمٛمتبف خل ،وجتذير ايمٖمس٣مد داطمؾ اظمجتٚمع

ت ايمتْمٜمغمي٥م ايمتل فمرهمتٜم٣م زمٔمض اظمدن ايمسٝم٣مضمٝم٥م زمٔمد سمٖمجر يمِمقرة اظمٕمرب ىمام ديم٦م فمعم ذيمؽ احلٚمال

وزىم٣م َم٣م ضمذر َمٛمف إفمالم  ،فمدة همّم٣مئح ذات صٙم٥م زمُمب٘م٣مت ايمدفم٣مرة ذات االرسمب٣مؿم٣مت ايمدويمٝم٥م

 .احلرىم٥م وَمقاومٖمٜم٣م دم َمٛم٣مؽمب٣مت خمتٙمٖم٥م

ورنمؿ أن اظمٕمرب ؽمٔمك إلم افمتامد ؽمٝم٣مؽم٥م صمديدة يمتدزمغم احلٗمؾ ايمديٛمل وإفم٣مدة هٝم٘مٙم٥م وزارة  

وسمٖمٔمٝمؾ دور ايمٔمٙمامء واالٞمٖمت٣مح فمعم ايمتِمقف، هم١من ايمقضع ايمٔم٣مم ي٘مُمػ فمـ حتدي٣مت األووم٣مف 

سمرزمقي٥م وشمٗم٣مهمٝم٥م ازدادت َمع ـمقاهر ايمسٔمل يمتْمبٝمع ايمٖمس٣مد وايمتٟمومٙمؿ َمٔمف واٞمتُم٣مر اظمخدرات 

 .واؽمتٜمداف اظم٠مؽمس٣مت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م

أن  ورنمؿ اٞمتب٣مه احلرىم٥م يمتْمقرات هذا اظمج٣مل وؽمٔمٝمٜم٣م يمْمرح َمب٣مدرات يمٙمتٔم٣مؿمل َمٔمف، إال

اظمحدودي٥م اجلامهغمي٥م إلفمالم احلرىم٥م َمـ صمٜم٥م وضٔمػ إَم٘م٣مٞمٝم٣مهت٣م َمـ صمٜم٥م أطمرى صمٔمٙم٦م َمـ 

َمب٣مدراهت٣م اظمقصمٜم٥م يمٙمُمب٣مب هل األطمرى صمزئٝم٥م وَمقؽمٚمٝم٥م، طم٣مص٥م إذا سمؿ األطمذ زمٔمكم االفمتب٣مر 

ايمسٝم٣مؽم٥م اجلديدة يمٙمدويم٥م دم جم٣مل ايمُمب٣مب وايمتل مل ختؾ هل األطمرى َمـ فمٚمٙمٝم٣مت هتٚمٝمش محٙم٥م 

 ؽمالَمل.اظممموع اإل

٥م واخل٣مرصمٝم٥م يمف،وسمٛم٣مَمل طمْمره ايمتٛمِمغم وسمقؽمع ؾمب٘م٣مسمف وسمٔمزز احلامي٥م ايمدويمٝم سمزايدومّمٝم٥م ـ 

وهل ومّمٝم٥م مل سمتٛم٣موهل٣م احلرىم٥م زمام يٙمزم َمـ ايمٔمٚمؼ وزمٔمد ايمٛمٓمر  ،ايمسٝم٣مد دم اظمدى اظمتقؽمط وايمبٔمٝمد

 واؽمتٔم٣مٞمتف ، رنمؿ سمٔمدد اظم٠مذات فمعم اَمتداد ايمٛمُم٣مط ايمتٛمِمغميوايمٔمٚمؾ ايمٖم٘مري وايمثٗم٣مدم وايمدفمقي

 زمآيمٝم٣مت اصمتامفمٝم٥م وشمٗم٣مهمٝم٥م َمتٔمددة.

َم٠مذيـ، األول هيؿ مج٣مفم٥م ايمٔمدل  د، همٝمٚم٘مـ ايمتقومػ فمٛمَم٘مقٞم٣مت احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥مأَم٣م فمعم   

امفم٥م اجل ايمدويم٥م وواإلضمس٣من، واؽمتٚمرار َمٛمْمؼ اظمُم٣مىمس٥م زمٖمٔمؾ زمٔمض ايمتقسمرات دم ايمٔمالوم٥م زمكم

صْمٝم٣مف دم ايمُمقاؿمئ، َمقاصمٜم٣مت ايمٛمُم٣مط صدور َمذىمرة إلم َمـ هيٚمف األَمر، ومّمٝم٥م اظمخٝمامت واال)

، ايمتٌمحي٣مت ايمِم٣مدرة ضمقل 1000اجل٣مَمٔمل، أضمداث سمٓم٣مهرة ايمٝمقم ايمٔم٣مظمل حلٗمقق اإلٞمس٣من يمدصمٛمػم
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اء اجلامفمل همٝمام شمؿ ومّمٝم٥م االٞمجرار إلم االؽمتٜمق .اظم٠مؽمس٥م اظمٙم٘مٝم٥م(، دون ايمتٚم٘مـ َمـ ضمؾ وضٔمٝمتٜم٣م

جلامفم٥م وأصبح٦م سمٛمذر زم٣مٞمزالق فمعم ا "زضمٖم٦م"ايمتل  "اظمبممات"و "ايمرؤى"افمتػم ؽمٝمال َمـ 

مم٣م  1002ورزمام زم٣مٞمزالق ؽمٝم٣مد ومد يستدرج يمف زمٔمض ايمبسْم٣مء حت٦م دفمقى ٞمبقءة  ،فمٗمدي وسمِمقري

حيتؿ فمعم احلرىم٥م سمٖمٔمٝمؾ َمبدأ ايمٛمٌمة دم زمٔمده ايمٗم٣مئؿ فمعم ايمٛمِمٝمح٥م وهق َم٣م سمؿ َمـ طمالل َمذىمرة 

 .احلرىم٥م إلم ومٝم٣مدة ايمٔمدل واإلضمس٣من

همٚمـ صمٜم٥م هٛم٣مك سمقؽمع ايمٖم٘مر ايمسٙمٖمل يمتل فمرهمتٜم٣م ؽم٣مضم٥م ايمتديـ، يمتحقالت اهيؿ اواظم٠مذ ايمث٣مين 

، شمؿ زمروز 1002 ؾمتٛمػم 22 واَمتداده وؽمط ومْم٣مفم٣مت ؾمب٣مزمٝم٥م َمع سمٔمدد سمٝم٣مراسمف طم٣مص٥م زمٔمد سمٖمجغمات

ودم ىمٙمت٣م احل٣مالت مل ايمتُمٝمع وايمذي سمْمقر يمِمٝمغ مجٔمقي٥م، ىمام أن ايمتِمقف فمرف اٞمتٔم٣مؾم٣م َمٙمحقـم٣م، 

ُم٣مر إيمٝمف أفماله طم٣مص٥م وأن أي اٞمزالق أو طمٙمؾ دم ايمِمػ يتؿ سمٖمٔمٝمؾ َمبدأ ايمٛمٌمة زمٟمزمٔم٣مده اظم

 .اإلؽمالَمل حيس٤م فمعم اجلٚمٝمع

يمٗمد ؾم٘مٙم٦م هذه ايمٗمّم٣مي٣م ايمتسع أزمرز ايمتحدي٣مت ايمتل فمرهمٜم٣م اظمٕمرب دم ايمٔمٗمد اظم٣ميض واظمرسمبْم٥م ـ 

ن نمٝم٣مب احلرىم٥م فمـ اإلؽمالَمٝم٥م، ويٚم٘مـ ايمٗمقل ىمٚمحِمٙم٥م إ زمُم٘مؾ وشمٝمؼ زمرؽمؿ َمستٗمبؾ هقيتف

ىم٣من ؽمٝمحٚمؾ َمٔمف ٞمت٣مئ٨م ىم٣مرشمٝم٥م يٚم٘مـ َمُم٣مهدة ٞمامذج َمٛمٜم٣م  ـ ال ومدر اهلل ـ ّم٣مي٣مايمتٖم٣مفمؾ َمع سمٙمؽ ايمٗم

دم اظمٗم٣مزمؾ ٞمجد أن هذا ايمتٖم٣مفمؾ ىمام محؾ َمٔمف َم٘م٣مؽم٤م ىمُمػ فمـ حتدي٣مت  ،دم ايمدول اظمج٣مورة

  .وإؾم٘م٣مالت َمتٔمددة

قظم٥م ىمام سمٕمغم همٝمٜم٣م يمٗمد فمرف اظمُمٜمد اخل٣مرصمل حتقالت ىمثٝمٖم٥م وَمتٔمددة سمس٣مرفم٦م همٝمٜم٣م وسمغمة ايمٔم

فمٛمد أرزمع سمْمقرات  ايمٔممم ؽمٛمقات اظم٣مضٝم٥م هم١مٞمٛم٣م ؽمٛمتقومػ اظمٔمْمك ايمدورم واإلؽمالَمل زمُم٘مؾ ىمبغم دم

ىمػمى سمت٣ميم٦م فمعم اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م زمُم٘مؾ طم٣مص وفم٣مظمٝم٣م زمُم٘مؾ فم٣مم، يمٝمُم٘مؾ ذيمؽ طمٙمٖمٝم٥م 

 فمٛمد اؽمتٔمراض زمٔمض ردود ايمٖمٔمؾ ايمِم٣مدرة فمـ احلرىم٥م.

ٛمل، ٞمجد أٞمف دم األرزمع ؽمٛمقات األولم َمـ فمٚمر احلرىم٥م سمٗمدم َممموع فمعم ايمِمٔمٝمد ايمٖمٙمسْمٝم -

أوؽمٙمق وايمذي سمٔمزز زمٚمجلء ٞمتٛمٝم٣مهق يمٙمح٘مؿ دم إرسائٝمؾ ىمام سمٗمقى َمس٣مر ايمتْمبٝمع اظمرسم٘مز فمعم 
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، وزمٔمد 2554َممموع ايمممق األوؽمط وؾمامل إهمريٗمٝم٣م وايمذي اٞمٔمٗمدت ايمٗمٚم٥م األولم يمف زم٣ميمبٝمّم٣مء دم 

سقخ يمٙمٗمّمٝم٥م ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝم٥م أدى االٞمسح٣مب َمـ اجلٛمقب ايمٙمبٛم٣مين شمؿ أن سمس٣مرع ايمدهمع دم إومرار ضمؾ مم

 22رنمؿ سمْمقرات احلٚمٙم٥م األَمري٘مٝم٥م زمٔمد ٕمٝمغم اظمٔم٣مديم٥م االؽمؼماسمٝمجٝم٥م واٞمدالع اٞمتٖم٣مض٥م األومٍم إلم سم

زمٗمٝم٦م وم٣مئٚم٥م زمؾ وسمٔمززت َمع ٞمت٣مئ٨م اجلديدة ؾمتٛمػم واالضمتالل األَمري٘مل يمٙمٔمراق ٞمجد أن اظمٔم٣مديم٥م 

، وهل َمٔم٣مديم٥م سمٗمقم فمعم سمٗمدم َمتِم٣مفمد خلٝم٣مر 1002ٖمٙمسْمٝمٛمٝم٥م يمٝمٛم٣مير االٞمتخ٣مزم٣مت ايمتممئمٝم٥م ايم

وأن ايمره٣من فمعم وأد ايمتقصمف االٞمتٖم٣ميض دم ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل رنمؿ ؽمٝم٣مؽم٣مت ايمتِمٖمٝم٥م ومد  ،اظمٗم٣موَم٥م

وأن طمٝم٣مر ايمؼماصمع هق اخلٝم٣مر ايمقضمٝمد أَم٣مم إرسائٝمؾ وهق َم٣م جتعم دم ؽمٝم٣مؽم٥م اجلدار ايمٔمٛمٌمي  ،همُمؾ

 ايمٔمريب واإلؽمالَمل.  ايمٔم٣ممل فمـ سمٔمزيز سمقصمف َمٗم٣موَم٥م ايمتْمبٝمع دم واالٞمسح٣مب َمـ نمزة، همّمال

ايمسٝم٣مؽم٥م األَمري٘مٝم٥م جت٣مه  1002فمعم ايمِمٔمٝمد األَمري٘مل، ٞمٗمٙم٦م سمٖمجغمات احل٣مدي فممم َمـ ؾمتٛمػم  -

ايمٔم٣ممل ايمٔمريب واإلؽمالَمل إلم َمرضمٙم٥م صمديدة ونمغم َمسبقوم٥م، سمقصم٦م زم٣ميمسٔمل يمتْمبٝمؼ َممموع ايمممق 

، شمؿ ايمٔمدوان فمعم ايمٔمراق همٝمٜم٣ماالضمتالل  ومقات عم أهمٕم٣مٞمست٣من واؽمتٚمراراألوؽمط وَم٣م ؽمبٗمف َمـ ايمٔمدوان فم

إيران وؽمقري٣م، ىمام ؿمرضم٦م َمب٣مدرات همرفمٝم٥م سم٘مُمػ ايمْمبٝمٔم٥م ايمُمٚمقيمٝم٥م َمـ واالؽمتٜمداف اظمستٚمر يم٘مؾ 

حٚمٙم٥م األَمري٘مٝم٥م يم٘مس٤م َم٣م يسٚمك زم٣ميمٔمٗمقل وايمٗمٙمقب دم ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل، همثٗم٣مهمٝم٣م سمرىمز َم٣م يسٚمك يمٙم

يمٔم٣مَم٥م فمعم هذا ايمٔم٣ممل زمُم٘مؾ ىمبغم وأفمٙمٛم٦م َم٠مؽمس٣مت زمحثٝم٥م أَمري٘مٝم٥م فمـ زمراَم٨م زمحٚمالت ايمدزمٙمقَم٣مؽمٝم٥م ا

 .طم٣مص٥م زم٣مإلؽمالم اظمدين وايمٙمٝمػمارم

واومتِم٣مدي٣م افمتٚمد زمرٞم٣مَم٨م زمٛم٣مء َم٣م ؽمٚمل زمٚمٛمْمٗم٥م ايمتج٣مرة احلرة زمكم اظمٛمْمٗم٥م وايمقالي٣مت اظمتحدة دم  

 حريـ ىمام جترياألردن واظمٕمرب وفمامن وايمب َمـ ضمٝم٧م سمؿ إزمرام اسمٖم٣مومٝم٣مت َمع ىمؾ 1021أهمؼ 

 َمٖم٣موض٣مت َمع دول أطمرى.

وضٔم٦م زمراَم٨م أَمٛمٝم٥م وفمس٘مري٥م َمٛمٜم٣م َم٣م يسٚمك زمٚمب٣مدرة ايمِمحراء ظم٘م٣مهمح٥م اإلره٣مب  وأَمٛمٝم٣م  

وايمتل سمُمٚمؾ دول ايمِمحراء ايم٘مػمى ىم٣مظمٕمرب وَمقريت٣مٞمٝم٣م واجلزائر وَم٣مرم، همّمال فمـ ايمتٔم٣مون األَمٛمل 

 .َم٣م هل٣مل يٚمثؾ اظمٕمرب ٞمٚمقذصم٣م َمتٗمداظمتزايد َمع فمدد َمـ ايمدول وايمت
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وَم٣ميمٝم٣م سمؿ اؽمتٜمداف ايمٔمٚمؾ اخلغمي وايمدفمقي يمٙمجٚمٔمٝم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م حت٦م َمسٚمك َم٘م٣مهمح٥م  

 .ٛمُم٣مط ايمتٛمِمغمي دم فمدد َمـ اظمٛم٣مؿمؼمتقيؾ اإلره٣مب دم ايمقوم٦م ايمذي سمٗمدم همٝمف ايم

ؿمرضم٦م َمب٣مدرة سمٕمٝمغم َمٛم٣مه٨م ايمتٔمٙمٝمؿ وايمتل ىمُمٖم٦م فمـ زمراَم٨م الؽمتٜمداف ايمتٔمٙمٝمؿ همٗمد ٣م ٝمسمٔمٙمٝمٚمأَم٣م  

ؽمٝم٣م سمؿ االٞمخراط دم دهمع اظمٛمْمٗم٥م ٞمحق فمدد َمـ ايمتٕمٝمغمات ايمسٝم٣مؽمٝم٥م زمٚمٛمٓمقر اٞمتٗم٣مئل اإلؽمالَمل شمؿ ؽمٝم٣م

وزمحس٤م ايمره٣مٞم٣مت األَمٛمٝم٥م واالومتِم٣مدي٥م اخل٣مص٥م زم٣ميمبٙمد اظمٔمٛمل، وومد مت٘مٛم٦م هذه ايمسٝم٣مؽم٥م َمـ اؽمتٗمْم٣مب 

٣م ؽمٚمل زمٚمٛمتدى اظمستٗمبؾ ايمذي ثٛم٣مء َم٣م ارسمبط زم٣ميمٔمراق، وسمٟمؽمٝمس َمايمْمرف األوريب يمالٞمخراط همٝمٜم٣م زم٣مؽمت

يُمتٕمؾ ىمآيمٝم٥م ضٚمـ آيمٝم٣مت َمتٔمددة يمتٛمزيؾ اؽمتحٗم٣موم٣مت هذا اظممموع، ىمام فمرهم٦م ايمس٣مضم٥م األَمري٘مٝم٥م حتقال 

دم َمس٣مر اؾمتٕم٣مل اهلٝمئ٣مت اإلؽمالَمٝم٥م، سمراصمٔم٦م َمٔمف هٝمئ٣مت ىمثغمة وزمرزت هٝمئ٣مت أطمرى َمٛمٜم٣م َم٣م اٞمدرج 

 دم زمٔمض اظمُم٣مريع ايمٖمرفمٝم٥م يمٙمٚممموع ايمٔم٣مم.    

واألضمداث  د شمؿ يمٛمدن وَمٗمتؾ ايمٖمٛم٣من اهلقيمٛمديَمدريفمعم ايمِمٔمٝمد األوريب، أدت سمٖمجغمات  -

اجلزئٝم٥م ايمتل فمرهمتٜم٣م همرٞمس٣م وإيْم٣ميمٝم٣م إلم ؿمرح َمستٗمبؾ ايمقصمقد اإلؽمالَمل األوريب وايمذي يُم٘مؾ 

 اظمٕم٣مرزم٥م صمزءا رئٝمسٝم٣م َمٛمف، طم٣مص٥م َمع سمٗمدم ٞمامذج ايمتٚمثٝمؾ ايمسٝم٣مد يمٙمٚمسٙمٚمكم.

زم٣مت ايمتل فمرهمتٜم٣م اظمٛمْمٗم٥م َمٛمذ فمعم ايمِمٔمٝمد اإلؽمالَمل وايمٔمريب أدت َمقصم٥م ايمٖمقز دم االٞمتخ٣م -

وإلم نم٣مي٥م اآلن ) اظمٕمرب، سمرىمٝم٣م، ايمبحريـ، اجلزائر، يمبٛم٣من، َمٌم، ايمٔمراق،  1001أواطمر ؽمٛم٥م 

ايمسٔمقدي٥م،.... (إلم رضب َمٗمقيم٥م ايمٖمُمؾ ايمسٝم٣مد يمٙمحرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م، ضمٝم٧م أن ايمٛمج٣مضم٣مت 

 االٞمتخ٣مزمٝم٥م فمززهت٣م ٞمت٣مئ٨م ايمتدزمغم اإلجي٣ميب يمٙمُمٟمن ايمٔم٣مم. 

َمقومع اظمراوم٤م ظم٣م  ىمل سمٕم٣مدرأن احلرىم٥م ػ سمٖم٣مفمؾ احلرىم٥م َمع هذه ايمتْمقرات ي٘مُموإن حتٙمٝمؾ 

َمٙمٚمقس يمبٛم٣مء أدوات ايمٖمٜمؿ ايمُمٚمقرم واجلٝمد هل٣م وايمتٗمدم يمٙمتٟمشمغم همٝمٜم٣م، َمع  وصم٤م أن سمسٔمكجيري 

َمب٣مدرة االضمتج٣مج  َمثؾ ايمتل اٞمخرؿم٦م همٝمٜم٣م احلرىم٥مايمداطمٙمٝم٥م أو اخل٣مرصمٝم٥م ايمتٟمىمٝمد فمعم أمهٝم٥م اظمب٣مدرات 

يمٙمتّم٣مَمـ َمع ايمُمٔمبكم  ايمقؿمٛمٝم٥ماظمجٚمقفم٥م َمب٣مدرات ضمرَم٥م اظمِمحػ ايم٘مريؿ، وَمثؾ ٣مك فمعم اٞمتٜم

 .ايمٖمٙمسْمٝمٛمل  وايمٔمراومل
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أَم٣م ايمتْمقرات األطمغمة دم ىمٝمٖمٝم٥م سمٔم٣مَمؾ احلرىم٥م َمع اٞمتٜم٣مك ضمرَم٥م ؾمخص ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف  

 وؽمٙمؿ همٜمل سمسجؾ حتقال زم٣ميمٛمٓمر يمٙمتج٣مرب ايمس٣مزمٗم٥م، وسم٘مُمػ أن احلرىم٥م َم٠مهٙم٥م ظم٣م هق أىمػم.

   يف مواقف احلزكة

واحلرىم٥م  .ىم٣مٞم٦م ايمسٛمقات ايمٔممم اظم٣مضٝم٥م ضمبعم زم٣مألضمداث وايمتْمقرات ايمداطمٙمٝم٥م واخل٣مرصمٝم٥م

ؿمريؼ  أيزم٣مفمتب٣مره٣م ىمٝم٣مٞم٣م ضمٝم٣م مل ي٘مـ زم١مَم٘م٣مهن٣م أن سمٗمبع دم َمقومع اظمتٖمرج أو أن ختت٣مر ايمْمريؼ ايمسٜمؾ 

وأن سم٘مقن هل٣م  ،ن سمٟمطمذ وسمذروأ ،ايمتٗمقومع أو ايمسٙمبٝم٥م واالٞمتٓم٣مري٥م زمؾ ىم٣من َمـ ايمالزم أن سمت٣مشمر وسم٠مشمر

 .٣م وحت٣ميمٝمٙمٜم٣م وسمٗمٝمٝمٚمٜم٣م يمألضمداث وايمقوم٣مئعٜمَمقاومٖم

َمدطمال رئٝمس٣م يمٙمقومقف فمعم  وايمدويمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥مايمقؿمٛمٝم٥م وهلذا ئمتػم سمٖم٣مفمؾ احلرىم٥م َمع اظمتٕمغمات 

وسمْمبٝمٗمٜم٣م خل٣مصٝم٥م ايمقؽمْمٝم٥م ايمتل سمٔمتػمه٣م  ،وسمرصد َمٛمٜمجٜم٣م ايمٔم٣مم ،اظمختٙمٖم٥مَمٛمٜم٨م احلرىم٥م وَمٗم٣مرزم٣مهت٣م 

ٖمٗمرات ايمت٣ميمٝم٥م صمرد ألهؿ َمقاومػ احلرىم٥م ىمام فمػمت فمٛمٜم٣م َمـ يماودم  .َمٛمٜمجٜم٣م ذاك طمِم٣مئصَمـ أهؿ 

طمالل فمدة زمالنم٣مت ص٣مدرة فمـ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي فمٙمام أٞمٛم٣م مل ٞمستٗمِمٜم٣م ىمٙمٜم٣م وإٞمام أطمذٞم٣م َمٛمٜم٣م فمٝمٛم٣مت 

 .دايم٥م

 منٌنالموقف من البٌعة وإمارة المؤفً 

ح ايمثقازم٦م ايمتل سمٔمتٚمده٣م احلرىم٥م ىمٚمٛمْمٙمٗم٣مت َمر زمٛم٣م دم اهلقي٥م ايمدفمقي٥م حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصال  

يمٙمٔمٚمؾ واالؾمتٕم٣مل. وَمـ ذيمؽ ايمٔمٚمؾ َمـ داطمؾ اظممموفمٝم٥م وايمتٚمسؽ زم٣ميمثقازم٦م ايمقؿمٛمٝم٥م وفمعم 

ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح هق أَمغم اظم٠مَمٛمكم، واإلَم٣مرة َمٛمبثٗم٥م  ٞمٓمررأؽمٜم٣م ايمٛمٓم٣مم اظمٙم٘مل. هم٣مظمٙمؽ دم 

ؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، ودفم٣مَم٥م أؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمحٖم٣مظ فمعم رىمٝمزة يمبٛمٝم٣من ايمدويم٥م اإل"أصال َمـ ايمبٝمٔم٥م، وايمبٝمٔم٥م

 "ديـ اظمٕم٣مرزم٥م ووضمدهتؿ واؽمتٗمرارهؿ

وهذا اخلٝم٣مر ايمذي اطمت٣مرسمف ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح مل ي٘مـ اطمتٝم٣مرا ؽمٝم٣مؽمٝم٣م أَمٙمتف افمتب٣مرات 

حلٓمٝم٥م، وإٞمام هق طمٝم٣مر ٞم٣مزمع َمـ َمٛمْمٙمؼ ذفمل ي٠مؿمر فمالوم٥م احل٣مىمؿ زم٣مظمح٘مقم وي٠مؽمس يمٙمح٘مؿ 

وهق أيّم٣م ٞم٣مزمع َمـ سمِمقر واومٔمل إلؽمالَمٝم٥م ايمدويم٥م ويمألؽمس ايمممفمٝم٥م ايمتل اإلؽمالَمل ايمراؾمد، 
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وم٣مَم٦م فمٙمٝمٜم٣م. وَمـ شمٚم٥م، هم٣ميمبٝمٔم٥م صٝمٕم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م إؽمالَمٝم٥م سمٔمػم فمـ ايمتٔم٣مومد زمكم اظمٙمؽ وايمُمٔم٤م، وهل 

 َمـ األؽمس ايمممفمٝم٥م وسمتٟمؽمس فمٙمٝمٜم٣م. سمِمدر٣م هنهمقق َم٣م يسٚمك زم٣ميمتٛمِمٝم٤م ايمدؽمتقري، أل

د ٛموزمرز ذيمؽ فم قضقح دم هذه اظمسٟميم٥مأن سمتٔم٣مَمؾ زم ٗمد اطمت٣مرت ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالحيم

احلرىم٥م  أفمٙمٛم٦مرضمٝمؾ اظمٙمؽ احلسـ ايمث٣مين رمحف اهلل وسمقيمٝم٥م طمٙمٖمف اظمٙمؽ حمٚمد ايمس٣مدس ضمٖمٓمف اهلل إذ 

 :َم٣م يقم 2555يقيمٝمقز  14ف احلرىم٥م زمت٣مريخ َمب٣مذة ضمٝم٧م ىم٣من مم٣م صم٣مء  دم ايمبٝم٣من ايمذي أصدرسمَمقومٖمٜم٣م 

َمٛمكم صماليم٥م اظمٙمؽ حمٚمد زمـ ٠مجتدد سمٔم٣مزهي٣م خلٙمٖمف أَمغم اظموإن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وهل "

احلسـ سمتقصمف إلم اهلل أن يٙمٜمؿ أرسسمف اظمٙم٘مٝم٥م وؽم٣مئر ايمُمٔم٤م اظمٕمريب واألَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمِمػم فمعم هذا 

اظمِم٣مب اجلٙمؾ، سمٔمٙمـ سمٟميٝمده٣م جلاليمتف ويمٙمبٝمٔم٥م ايمتل مت٦م يمف، فمعم أؽم٣مس ايمٔمٚمؾ زم٘مت٣مب اهلل وؽمٛم٥م 

ٙمؿ وايمْم٣مفم٥م دم اظمٔمروف طمدَم٥م يمٙمٚمِم٣ميمح ايمٔمٙمٝم٣م يمُمٔمبٛم٣م وزمٙمدٞم٣م دم إؿم٣مر رؽمقيمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽم

 اإلؽمالم وومٝمٚمف وذئمتف، ؽم٣مئٙمكم اهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم هبذه اظمٛم٣مؽمب٥م:

ـ أن يقهمؼ فم٣مهٙمٛم٣م اجلديد أَمغما يمٙمٚم٠مَمٛمكم وَمٙم٘م٣م يمٙمبالد ورَمزا يمقضمدهت٣م وضم٣مَمٝم٣م ظمٙمتٜم٣م، وضم٣مرؽم٣م 

 .حلدوده٣م، حم٣مهمٓم٣م فمعم اؽمتٗمراره٣م واؽمتٚمراره٣م

 ـ وأن يرزومف ايمبْم٣مٞم٥م ايمِم٣محل٥م ايمتل سمديمف فمعم اخلغم وسمٔمٝمٛمف فمٙمٝمف.

ـ وأن سمتٔمزز دم فمٜمده اهلقي٥م اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمدويم٥م اظمٕمرزمٝم٥م وايمُمٔم٤م اظمٕمريب وأن سم٘مقن همؼمة ضم٘مٚمف 

اَمتدادا ظم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف ايمدويم٥م اظمٕمرزمٝم٥م َمٛمذ اظمقلم إدريس األول، دويم٥م إؽمالَمٝم٥م، اظممموفمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م همٝمٜم٣م 

سمتٚمتع زم٣مالؽمتٗمرار ايمداطمقم وسمٔمٚمؾ فمعم إضمٝم٣مء ايمتّم٣مَمـ اإلؽمالَمل، وسمداهمع فمـ ومّم٣مي٣م  يمٙمممئم٥م،

ٝمز واالؽمتٗمالل واالٞمٖمت٣مح، ايمتٚماألَم٥م وَمٗمدؽم٣مهت٣م، وسمتٖم٣مفمؾ َمع احلّم٣مرات اإلٞمس٣مٞمٝم٥م فمعم أؽم٣مس َمـ 

 ."إٞم٣م هلل وإٞم٣م إيمٝمف راصمٔمقن"و

فمٗمد  فمعم أهن٣م دم األصؾ إلم ايمبٝمٔم٥مسمٛمٓمر  -ىمام همِمٙم٦م ذيمؽ دم رؤيتٜم٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م -نمغم أن احلرىم٥م

زمٖمٔمؾ دم ايمت٣مريخ اإلؽمالَمل َمٙمزم يمٙمح٣مىمؿ واظمح٘مقم فمعم ومدم ايمسقاء، يم٘مٛمٜم٣م ومد حتقيم٦م 

 االٞم٘مس٣مرات ايمت٣مرخيٝم٥م، وزمٖمٔمؾ ايمتٕمٙم٤م وضم٘مؿ ايمُمقىم٥م إلم ايمتزام َمـ ؿمرف واضمد.
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 ودم اظمٕمرب هم١مهن٣م  رسمب٦م فمعم احل٣مىمؿ فمدة ايمتزاَم٣مت َمٛمٜم٣م احلٖم٣مظ فمعم ايمديـ وحترير ايمثٕمقر أي

وىم٣من ذيمؽ ضمتك  ،اظمح٣مهمٓم٥م فمعم ايمقضمدة ايمؼمازمٝم٥م وايمقضمدة ايمقؿمٛمٝم٥م ومح٣مي٥م احلٗمقق ايمٖمردي٥م واجلامفمٝم٥م

 .ومبؾ أن يتؿ ايمتٛمِمٝمص  دم ايمدؽمتقر فمعم أَمر ومري٤م َمـ سمٙمؽ اظمٔم٣مين

ٛمدرج ضٚمـ  ؿمرح ومّمٝم٥م ايمبٝمٔم٥م ضٚمـ إؿم٣مر يويمذيمؽ همٗمد فمٚمدت ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح إلم

يمذي يٗمتيض أن ي٘مقن االيمتزام َمتب٣مدال َمـ ؿمرهمكم: ايمتزام احل٣مىمؿ سمِمقره٣م ايمُم٣مَمؾ يمٙمح٘مؿ ايمراؾمد ا

ٝم٣م يمٙمبالد. وهق َم٣م ٞمِم٦م زم٣ميم٘مت٣مب وايمسٛم٥م، وايمتزام ايمُمٔم٤م زم٣ميمْم٣مفم٥م دم اظمٔمروف طمدَم٥م يمٙمٚمِم٣ميمح ايمٔمٙم

 اظمُم٣مر إيمٝمف زمقضقح ايمبٝم٣من  فمٙمٝمف فمب٣مرات 

 :واستقالة الرٌسونً إمارة المومنٌناستهداف موقف الحركة من 

ىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح دم ىمؾ زمٝم٣مٞم٣مهت٣م ايمِم٣مدرة فمـ اجلٚمقع ايمٔم٣مَم٥م وجم٣ميمس وإذا ىم٣مٞم٦م ضمر 

ايمُمقرى سم٠مىمد فمعم سمُمبثٜم٣م ومتس٘مٜم٣م زم٣ميمثقازم٦م ايمقؿمٛمٝم٥م يمٙمبٙمد، وجتدد ايمتزاَمٜم٣م ايمٔمٚمؾ َمـ داطمؾ 

أضمٝم٣مٞم٣م أن سمُم٘مؽ دم هذا اظمقومػ  ضم٣مويم٦م ومد اظممموفمٝم٥م ايمدؽمتقري٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م، هم١من زمٔمض األؿمراف 

زمٔمض سمٌمحي٣مت رئ٣مؽم٥م احلرىم٥م زمخِمقص إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم، وسم٠موهل٣م  ِمٝمد وؽمٔم٦م أن سمت ،ايمقاضح

زمٛمحق َمٕمرض يتٔم٣مرض َمّمٚمقٞمف َمع سمقصمف احلرىم٥م وطمٝم٣مراهت٣م. وه٘مذا سمٔمرض٦م سمٌمحي٣مت ايمدىمتقر 

 .ؾ يُمقش فمعم َمقومػ احلرىم٥م اظمبدئلأمحد ايمريسقين رئٝمس احلرىم٥م يمتٟمويؾ خم

يمتل فمرهمتٜم٣م َمديٛم٥م ايمدار ايمبٝمّم٣مء وومد سمٖم٣مضمش ذيمؽ االؽمتٕمالل َمع وومقع األضمداث اإلره٣مزمٝم٥م ا

إلم احلد ايمذي صمٔمؾ ايمبٔمض يدفمق إلم حتٚمٝمؾ احلرىم٥م وصح٣مهمتٜم٣م واحلزب َمٔمٜم٣م اظمس٠مويمٝم٥م اظمٔمٛمقي٥م 

 .فمـ األضمداث

َمٗم٣مصده دم زمالغ ص٣مدر وومد فمٚمؾ ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين فمعم سمقضٝمح َمالزمس٣مت ايمتٌميح و

 :صم٣مء همٝمف 1001َم٣مي  24زمت٣مريخ 

وك( دم فمدده٣م يمٝمقم االشمٛمكم اظم٣ميض ضمقارا ؽمبؼ أن أصمرسمف َمٔمل صمريدة )أوصمقردوي يمقَم٣مر 

ضمقل فمدد َمـ ايمٗمّم٣مي٣م واألضمداث ايمقؿمٛمٝم٥م. وزمام أن احلقار ؾم٣مزمف ىمثغم َمـ ايمبؼم وؽمقء ايمؼممج٥م، َمع 

 :االطمتِم٣مر االٞمتٗم٣مئل يمٛمص احلقار، هم١مين أرى َمـ ايمالزم سمقضٝمح َم٣م يقم



 183 

ار َمع صمريدسمف، ومٙم٦م يمف إن هٛم٣مك فمٛمدَم٣م اسمِمؾ يب ايمسٝمد فمٚمر ايمذهبل وؿمٙم٤م َمٛمل إصمراء ضمق

َمُم٘مال ىمثغما َم٣م يٗمع رم طم٣مص٥م َمع ايمِمحػ ايمٛم٣مؿمٗم٥م زم٣ميمٖمرٞمسٝم٥م دم سمرمج٥م احلقار، وأن هذا اظمُم٘مؾ 

يزداد فمٛمدَم٣م يتؿ اطمتِم٣مر احلقار ضمسبام يٖمٜمٚمف أو يريده اظمؼمصمؿ، همقفمدين زم٣ميمؼممج٥م األَمٝمٛم٥م ظمّمٚمقٞمف، 

 ٦م وأصمريٛم٣م احلقار فمعم هذا األؽم٣مس.وزمٟمن ئمرض فمقم َمسقدة ايمٛمص اظمؼمصمؿ ومبؾ ٞمممه، همقاهمٗم

يمٗمد سمؿ ٞممم احلقار دون االيمتزام زمٔمرضف فمقم يمالؿمالع فمٙمٝمف. ووومع همٝمف َم٣م ٞمبٜم٦م فمٙمٝمف َمـ سمرمج٥م 

نمغم دومٝمٗم٥م َمع ضمذف ىمثغم َمـ ايمتٖم٣مصٝمؾ وايمتقضٝمح٣مت مم٣م أدى إلم سمُمقيف فمدد َمـ األهم٘م٣مر 

 .وايمتٌمحي٣مت

ودومٗم٦م  "ايمتجديد"أَمس صمريدة  يمٗمد راصمٔم٦م َمٙمخص احلقار اظمذىمقر ايمذي ٞمممسمف دم فمدد

ايمٔمب٣مرات ضمس٤م اظمٔمٛمك ايمذي أفمتٗمده وأومِمده، وطم٣مص٥م همٝمام يتٔمٙمؼ زم١مَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم. وهق اظمقضقع 

رضورة اظمح٣مهمٓم٥م فمعم "ايمذي فمػمت فمـ رأيل وَمقومٖمل همٝمف َمرارا َمٛمذ فمدة ؽمٛمقات وٞمِمف ىم٣ميمت٣مرم:  

اظم٠مؽمس٥م اظمستٟمَمٛم٥م فمعم ، وألهن٣م إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم ودفمٚمٜم٣م زم٣مفمتب٣مره٣م أؽم٣مؽم٣م َمـ أؽمس ايم٘مٝم٣من اظمٕمريب

وايمقضمدة ايمقؿمٛمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمٚمٕمرب. إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم سمٔمٛمل زمبس٣مؿم٥م أن رئٝمس ايمدويم٥م أي٣م  ضمٖمظ ايمديـ

ىم٣مٞم٦م سمسٚمٝمتف يسغم ايمبالد ضمس٤م سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم.. واظمٙمؽ زم٣ميمٛمسب٥م يمٛم٣م يسقد وحي٘مؿ، َمع إَم٘م٣مٞمٝم٥م 

. وهذا هق اظمقومػ "تحِمِم٣متايمتٖمقيض وايمتٖمقي٦م ىمٙمام سمّمخٚم٦م اظمس٠مويمٝم٣مت وسمُمٔمب٦م ايم

اظمٔمتٚمد ايمذي أرهمض وأٞمٖمل ىمؾ َم٣م طم٣ميمٖمف َمـ سمرمج٥م أو سمٖمسغم أو اطمتِم٣مر يم٘مالَمل دم احلقار 

 اظمذىمقر.

َمـ صمٜم٥م أطمرى هم١من ضمديثل فمـ ضمزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م ال ئمػم زم٣ميمرضورة فمـ َمقومػ احلزب،   

 وايمسالموإٞمام حتدشم٦م زمِمٖمتل ايمُمخِمٝم٥م وزمح٘مؿ أٞمٛمل فمّمق همٝمف. وزمف وصم٤م اإلفمالم 

وفمعم ايمرنمؿ َمـ هذا ايمتقضٝمح همٗمد فمٚمٙم٦م زمٔمض ايمِمحػ اظمٔمروهم٥م زمتقصمٜم٣مهت٣م االؽمتئِم٣ميمٝم٥م 

اظمٔم٣مدي٥م يمٙمحرىم٥م إلم ؾمـ محٙم٥م سمُمقيف وسمُم٘مٝمؽ دم َمقاومػ احلرىم٥م فمعم هذا اظمستقى طم٣مص٥م وأن ٞممم 

وايمتل  أي٣مَم٣م ومٙمٝمٙم٥م ومبؾ وومقع األضمداث اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل فمرهمتٜم٣م َمديٛم٥م ايمدار ايمبٝمّم٣مء صم٣مءاظمٗم٣مزمٙم٥م ومد 

أفمٗمبتٜم٣م َمب٣مذة محٙم٥م سمُمقيف ؽمٔم٦م إلم  ايمتُم٘مٝمؽ دم َمقاومػ احلرىم٥م ووصٙم٦م إلم ضمد اظمْم٣ميمب٥م زمحؾ 
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َمـ يمدن زمٔمض األوؽم٣مط ايمٗمّم٣مئٝم٥م دم وإلم ضمد حتريؽ َمسْمرة ضمؾ احلرىم٥م  ،ضمزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م

 .ايمرزم٣مط

ايمٗمِمد َمٛمٜم٣م  وضمٝم٧م إن احلٚمٙم٥م ايمتُمقهيٝم٥م ظمقومػ احلرىم٥م َمـ إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم مل سمتقومػ، وضمٝم٧م إن

وألهن٣م ىم٣مٞم٦م همرص٥م ؽم٣مٞمح٥م يمٙمتٝم٣مر االؽمتئِم٣مرم  ،ايمبالد َمٙمؽهق حم٣مويم٥م اإليٗم٣مع زمكم احلرىم٥م وىم٣من 

يمٙمٛمٝمؾ َمـ احلرىم٥م واحلزب َمٔم٣م همٗمد فمٚمدت احلرىم٥م َمـ صمٜمتٜم٣م إلم إصدار سمقضٝمح يمرهمع ىمؾ يمبس أو 

قَم٣م ومبؾ أي ي 1001َم٣مي  21سمٟمويؾ وومْمع ايمْمريؼ فمعم ىمؾ اؽمتٕمالل دم زمالغ ص٣مدر فمٛمٜم٣م زمت٣مريخ 

 :األضمداث اإلره٣مزمٝم٥م يمٙمدار ايمبٝمّم٣مء صم٣مء همٝمف

ايمٛم٣مؿمٗم٥م زم٣ميمٖمرٞمسٝم٥م ضمقارا زم٣ميمٔمرزمٝم٥م َمع رئٝمس ضمرىم٥م  "أوصمقردوي يمقَم٣مروك" أصمرت صمريدة"

ايمتقضمٝمد واإلصالح فمػم همٝمٜم٣م فمـ أهم٘م٣مر وآراء زمٔمّمٜم٣م ؾمخِمٝم٥م، فمعم أن سمٔمرض فمٙمٝمف ايمؼممج٥م 

ار، ويم٘مـ اجلريدة أطمٙم٦م زم٣ميمتزاَمٜم٣م زم٣ميمٖمرٞمسٝم٥م ومبؾ ايمٛممم يمٙمتٟمىمد َمـ سمٔمبغمه٣م فمـ َمّمٚمقن احلق

ايمٛمص ايمٖمرٞمز وهمٝمف ىمثغم َمـ ايمبؼم واالطمتِم٣مر   1001َم٣مي  21 وٞمممت دم فمدده٣م يمٝمقم اإلشمٛمكم

 وؽمقء ايمؼممج٥م مم٣م ؾمقه األهم٘م٣مر واآلراء ايمقاردة دم احلقار.

 حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ي٠مىمد فمعم َم٣م يقم: ايمتٛمٖمٝمذيوزمٛم٣مء فمٙمٝمف هم١من اظم٘مت٤م 

٥م ايمٔم٣مم ىمام هق َمٛمِمقص فمٙمٝمف دم َمٝمث٣مومٜم٣م هق اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ فمعم إن هدف احلرىم ـ

اظمستقي٣مت ايمٖمردي٥م واجلامفمٝم٥م زمام جيٚمع زمكم االيمتزام ايمممفمل وَمٗمتّمٝم٣مت ايمٔمٌم َمـ إصالح ايمٖمرد 

 واظمجتٚمع.

إن اظمقاومػ ايمرؽمٚمٝم٥م يمٙمحرىم٥م سمِمدر دم وشم٣مئٗمٜم٣م اظمٔمتٚمدة أو فمـ هٝمئ٣مهت٣م، وأن ظمس٠مويمٝمٜم٣م   ـ

ايمرأي ضمر وايمٗمرار "احلري٥م دم ايمتٔمبغم فمـ آرائٜمؿ وأهم٘م٣مرهؿ ايمُمخِمٝم٥م وهمؼ وم٣مفمدة وأفمّم٣مئٜم٣م 

 ."مَمٙمز

إن إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم ايمبٝمٔم٥م وـمٝمٖم٥م ديٛمٝم٥م جي٤م اظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣م ودفمٚمٜم٣م زم٣مفمتب٣مره٣م َمـ  ـ

ستٟمَمـ ف أَمغما يمٙمٚم٠مَمٛمكم هق اظمصٖماظمٕمرزمٝم٥م إذ أن صماليم٥م اظمٙمؽ زمق أهؿ األؽمس ايمتل سمٗمقم فمٙمٝمٜم٣م ايمدويم٥م

 فمعم ضمٖمظ ايمديـ ووضمدة ايمُمٔم٤م اظمٕمريب.
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إن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وضمزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م هٝمئت٣من َمتٔم٣موٞمت٣من ويم٘مٛمٜمام َمستٗمٙمت٣من   ـ

 زمٝمٛمٜمام وىمؾ واضمدة َمٛمٜمام سمتخذ ايمٗمرارات ايمتل كمء َمُمؼمىموم٣مٞمقٞمٝم٣م وسمٛمٓمٝمٚمٝم٣م وإن ىم٣من ىمثغم َمـ األفمّم٣م

 ."سمٔمٛمٝمٜم٣م دم َم٠مؽمس٣مهت٣م

فمػم سمٗمديٚمف الؽمتٗم٣ميمتف َمـ  اظمخْمط اظمرؽمقمإلم إهمُم٣مل  ىمتقر أمحد ايمريسقينوَمـ صمٜمتف زم٣مدر ايمد 

 :رئ٣مؽم٥م احلرىم٥م، وومد أصدرت احلرىم٥م زمٝم٣مٞم٣م سمقضح همٝمف ضمٝمثٝم٣مت هذه االؽمتٗم٣ميم٥م مم٣م صم٣مء همٝمف

 ،زمٔمد احلقار ايمذي أصمرسمف إضمدى ايمِمحػ ايمٛم٣مؿمٗم٥م زم٣ميمٖمرٞمسٝم٥م َمع ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين"

وسمؿ إطمراصمف زم٘مٝمٖمٝم٥م َمُمقه٥م َمـ ايمؼممج٥م واالطمتِم٣مر االٞمتٗم٣مئل، ومل وسمٔمٙمؼ صمزء َمٛمف زم١مَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم 

 سمٔمرضف اجلريدة فمعم ص٣مضمبف يمٙمٚمراصمٔم٥م ىمام اسمٖمؼ َمع ايمِمحٖمل ايمذي ؿمٙم٤م إصمراء احلقار. 

وزمٔمد أن سمٔمرض٦م زمٔمض َمّم٣مَمكم احلقار يمٔمدة سمٟمويالت مل يٗمِمده٣م ص٣مضمبف، طم٣مص٥م َمٛمٜم٣م َم٣م 

طم٣مص٥م إضمدى أهؿ  أمحد ايمريسقينتػمه٣م ايمدىمتقر يتٔمٙمؼ زم١مَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم ايمتل ٞمٔمتػمه٣م مجٝمٔم٣م  وئم

 .ايمرىم٣مئز واظمسٙمامت يمٙمدويم٥م اظمٕمرزمٝم٥م ويمٙم٘مٝم٣من اظمٕمريب ايمتل ٞمتٚمسؽ هب٣م

وسمٗمديرا إلَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم وحتٚمال ظمس٠مويمٝم٥م اخلْمٟم ايمذي وومع دم  ذيمؽ احلقار وفمدم ايمتٚم٘مـ َمـ 

ىمتقر أمحد ايمريسقين ومد  هم١من ايمد ،سمِمحٝمحف وهمؼ َم٣م هق َمٗمِمقد، واآلشم٣مر ايمسٙمبٝم٥م ايمتل سمرسمب٦م فمٛمف

 .ومدم اؽمتٗم٣ميمتف َمـ رئ٣مؽم٥م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح إلم َم٘متبٜم٣م ايمتٛمٖمٝمذي

َمٗمدرا  ،هم١من اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي ومد ص٣مدق فمٙمٝمٜم٣م ،وزمٔمد َمٛم٣مومُم٥م هذه االؽمتٗم٣ميم٥م وضمٝمثٝم٣مهت٣م ودوافمٝمٜم٣م

٘مٝمٚم٥م يمألخ ايمريسقين َم٣م ومدَمف يمٙمحرىم٥م واؽمتٔمداده ظمقاصٙم٥م فمْم٣مئف طمدَم٥م  يمٙمبالد حت٦م ايمٗمٝم٣مدة احل

 ألَمغم اظم٠مَمٛمكم صماليم٥م اظمٙمؽ حمٚمد ايمس٣مدس ضمٖمٓمف اهلل وؽمدد طمْم٣مه.

وخيػم اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي أفمّم٣مء احلرىم٥م أن األؽمت٣مذ حمٚمد احلٚمداوي ومد حتٚمؾ َمس٠مويمٝم٥م رئ٣مؽم٥م  

 احلرىم٥م ؿمبٗم٣م ظم٣م يٛمص فمٙمٝمف وم٣مٞمقهن٣م ايمداطمقم، دم اٞمتٓم٣مر اٞمٔمٗم٣مد مجع فم٣مم وؿمٛمل الٞمتخ٣مب رئٝمس صمديد.

٠مورم احلرىم٥م وأفمّم٣مءه٣م إلم َمقاصٙم٥م أفمامهلؿ وواصمب٣مهتؿ فمعم َم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف، ىمام يدفمق ىم٣مهم٥م َمس 

 .ودم إؿم٣مر ايمُمٖم٣مهمٝم٥م واظمٗمتّمٝم٣مت ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ىمام هق هن٨م احلرىم٥م اظمٔمتٚمد



 186 

وواضح َمـ طمالل هذا ايمبٝم٣من أن احلرىم٥م همٜمٚم٦م ايمرؽم٣ميم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمتل أرؽمٙمٜم٣م طمِمقَمٜم٣م، إذ 

٥م اظمٙم٘مٝم٥م، طم٣مص٥م وأن ىمت٣مزم٣مت ىمثغمة ىم٣مٞم٦م سمٛممم دم ىم٣من ايمٗمِمد َمبٝمت٣م يمإليٗم٣مع زمكم احلرىم٥م واظم٠مؽمس

َمقضقع إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم وزمحدة وصمرأة أىمػم، يم٘مٛمٜم٣م مل جتد َمثؾ هذا االهمتٔم٣مل ايمُم٣مَمؾ ايمذي سمقاؿمٟمت 

 همٝمف صمٜم٣مت إفمالَمٝم٥م زمُم٘مؾ َم٘مُمقف الؽمتٜمداف احلرىم٥م.

وج فمـ وايمٛم٣مـمر إلم َم٣م صدر فمـ ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين دم هذا اظمقضقع ال ي٘م٣مد يبٌم أي طمر

َمٗمت٢م االيمتزام زمٚم٠مؽمس٥م إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم، وإٞمام ضم٣مصؾ سمٖم٘مغمه وَمالضمٓم٣مسمف دم اظمقضقع سمدور ضمقل 

َمٖمٜمقم ايمتٖمقيض وايمت٘مٙمٝمػ، وهل اصمتٜم٣مدات دم ايمت٘مٝمٝمػ ال متس األصؾ وال سمُم٘مؽ دم ذفمٝمتف، 

زمٝمٛمام اٞمْمٙمٗم٦م ىمت٣مزم٣مت أطمرى سمٛم٣مومش األصؾ وسمُم٘مؽ دم ذفمٝمتف، ومل سمٛمؾ أي ٞمِمٝم٤م َمـ ايمتح٣مَمؾ 

 .يمتٔمرضوا

ودم ايمقوم٦م ايمذي سمقايم٦م همٝمف ىمت٣مزم٣مت سمتجرأ فمعم شمقازم٦م ايمبالد، وٞمممت زمٔمض اظمٔم٣مجل٣مت ال سمٔمغم 

اهتامَم٣م إلَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم ضٚمـ اصمتٜم٣مده٣م ايمدؽمتقري، مل سمتحرك أي٥م صمٜم٥م يمالؽمتٛم٘م٣مر زم٣ميمُم٘مؾ ايمذي 

ظمبدئل اؽمتٜمدهم٦م زمف احلرىم٥م ورَمقزه٣م. دم ذيمؽ ايمقوم٦م، وَمـ َمقومع اظمس٠مويمٝم٥م وااليمتزام زم٣مظمقومػ ا

ظم٣م سمتٔمرض يمف ايمثقازم٦م واظمٗمقَم٣مت  "فمػم اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي زمُم٘مؾ َمتٖمرد دم إضمدى زمٝم٣مٞم٣مسمف فمـ رهمّمف

ايمقؿمٛمٝم٥م دم زمٔمض اظمٗم٣مالت أو ايمتٌمحي٣مت ايمِمحٖمٝم٥م َمـ سمُم٘مٝمؽ وسمٔمريض، جمددا سمٟمىمٝمده فمعم افمتب٣مر 

يٗمقم فمٙمٝمٜم٣م زمٛم٣مء يزال  َم٣ماظمٙم٘مٝم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم َمـ اظمرسم٘مزات ايمتل وم٣مم و

اظمٕمرب، وضامٞم٣م حلٖم٣مـمٜم٣م واؽمتٚمراره٣م زم٣مفمتب٣مره٣م َمـ أهؿ َمٗمقَم٣مت اؽمتٗمرار اظمٕمرب احلدي٧م ايمتل 

 .1001يقٞمٝمق  22 "سمتْم٣مزمؼ َمع ايمقاومع ايمت٣مرخيل واظمٔمْمٝم٣مت االصمتامفمٝم٥م

ويمٔمؾ ايمرصد وايمتٗمقيؿ ظمقاومػ زمٔمض اجلٜم٣مت احلززمٝم٥م واإلفمالَمٝم٥م وأؽمٙمقهب٣م دم اظمٗم٣مرزم٥م وايمتٛم٣مول 

ذيمؽ يمإليٗم٣مع زم٣محلرىم٥م وايمتُم٘مٝمؽ دم  ايمتقـمٝمػ ايمسٝم٣مد االٞمتٜم٣مزي يمبٔمض اظمقاومػ واؽمتثامري٘مُمػ 

سمزال َم٣م َمقاومٖمٜم٣م أو إجل٣مئٜم٣م إلم َمقاومػ دهم٣مفمٝم٥م سمػميري٥م وايمتٛم٣مزل فمـ وـمٝمٖمتٜم٣م اإلصالضمٝم٥م ايمتل ـمٙم٦م و

 .َمٙمتزَم٥م زمٚمامرؽمتٜم٣م دم إؿم٣مر ايمثقازم٦م ايمقؿمٛمٝم٥م واظمٗمقَم٣مت ايمدؽمتقري٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م يمٙمبالد
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ىمام همرض فمٙمٝمٜم٣م أن سمتحٚمؾ  ،أطمرى ىمُمػ سمدزمغم احلرىم٥م هلذه األزَم٥م ايمتل همرض٦م فمٙمٝمٜم٣م وَمرة

رنمؿ أٞمف مل  سمثب٦م أي صٙم٥م َمـ ومري٤م أو َمـ زمٔمٝمد ـ سمبٔم٣مت األضمداث اإلره٣مزمٝم٥م  يمٙمدار ايمبٝمّم٣مء 

يمٙمحرىم٥م هبذه األضمداث أو زمٕمغمه٣م أو َمـ ؽمٙمسٙم٥م اخلالي٣م ايمتل سمؿ سمٖم٘مٝم٘مٜم٣م وايمتل حتٚمؾ ألهم٘م٣مر ايمٕمٙمق 

إذ أٞمف فمعم ايمرنمؿ َمـ سمٟممل أفمّم٣مء احلرىم٥م الضْمرار رئٝمسٜمؿ  ،َمت٣مٞم٥م ايمتجرزم٥م ايمقضمدوي٥م ـ   وايمتْمرف

هم١من احلرىم٥م واصٙم٦م َمسغمهت٣م دم سمٙمط ايمٓمروف ايمِمٔمب٥م ايمتل اصمتٚمٔم٦م همٝمٜم٣م  ،يمتٗمديؿ اؽمتٗم٣ميمتف

 .سمدافمٝم٣مت احلٚمٙم٥م فمعم احلرىم٥م َمع سمدافمٝم٣مت االؽمتٗم٣ميم٥م

ٔم٣ميمٝم٥م ايمتل أزم٣من فمٛمٜم٣م ايمدىمتقر أمحد وَمـ صمٜم٥م أطمرى ىمُمػ هذا احلدث فمـ روح اظمس٠مويمٝم٥م ايم

ايمريسقين ايمذي مل يستٗمؾ زمسب٤م أن ومدم سمٌمحي٣مت َمـ ومّمٝم٥م اإلَم٣مرة إذ أن َمقومٖمف ىم٣من وـمؾ واضح٣م 

اؽمتٕمالل َم٣م  ايمبٔمض ومد فمٚمد إلمويم٘مـ اؽمتٗم٣مل ضمٖم٣مـم٣م فمعم احلرىم٥م ايمتل أضمس أٞمف  ،دم اظمقضقع

ىمام ي٘مُمػ ؽمٙمقك ايمدىمتقر أمحد  .زم٣محلرىم٥م ايمدوائر ىمل يؼمزمصدم ٣مٞمس٤م إيمٝمف دم االؽمتجقاب ايمِمح

إذ واصؾ زمٛمٖمس ايمٗمدر َمـ احلرص ، ايمريسقين َمٗمدار ايمزهد دم أيمٗم٣مب واظمس٠مويمٝم٣مت داطمؾ احلرىم٥م

وواصؾ أداءه فمّمقا فم٣مدي٣م دم ومٝم٣مدة  ،واالٞمتٓم٣مم فمعم ضمّمقر اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي زمؾ أىمثر َمـ نمغمه

ف دم اظم٘مت٤م إطمقاٞم را يمدىزمؾ إن ذيمؽ ومد زاده َم٘م٣مٞم٥م وسمٗمدي ،احلرىم٥م دون أن يتٗمص ذيمؽ َمـ ومدره

 .ايمٔمٚمقم ايمتٛمٖمٝمذي ودم احلرىم٥م فمعم

 فً الموقف من إعادة هٌكلة الحقل الدٌنً 

ال يٚم٘مـ همٜمؿ َمقومػ احلرىم٥م َمـ إفم٣مدة هٝم٘مٙم٥م احلٗمؾ ايمديٛمل إال َمـ طمالل اؽمتحّم٣مر ايمتِمقر 

هداف ٣م أن سمٙمؽ اظمٗم٣مصد واألٞمزمرزأن أ يمٗمد ؽمبؼ .ايمٛم٣مـمؿ يمٔمٚمؾ احلرىم٥م وَمٗم٣مصده٣م وأهداهمٜم٣م ايم٘مػمى

سمٛمتٓمؿ ضمقل هدف َمرىمزي هق اإلؽمٜم٣مم دم وم٣مَم٥م ايمديـ زمام يتّمٚمٛمف ذيمؽ َمـ اؽمتبٔم٣مد أي٥م ٞمزفم٥م سم٘مٖمغمي٥م 

وأن اظمٜمؿ زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمحرىم٥م هق أن يتحٗمؼ  ،أو إومِم٣مئٝم٥م وم٣مئٚم٥م فمعم اضمت٘م٣مر احلدي٧م زم٣مؽمؿ ايمديـ

وهق ،أو أن سمِم٣مدر ضمؼ احلدي٧م زم٣مؽمٚمف أو ايمٔمٚمؾ َمـ أصمٙمف ،اإلصالح  ويمٝمس أن يٛمس٤م إيمٝمٜم٣م همّمٙمف

  .أَمر ؽمبؼ ايمتٖمِمٝمؾ همٝمف فمٛمد فمرض زمٔمض أدزمٝم٣مت احلرىم٥م
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ـ وٞمٖمس ايمًمء ٞمجده فمٛمد ايمرصمقع إلم زمٔمض اظمب٣مدئ واظمٛمْمٙمٗم٣مت ايمتل سم٠مؿمر رؤي٥م احلرىم٥م وَم

 غم واظمخ٣ميمْم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م.زمٝمٛمٜم٣م ايمتٔم٣مون فمعم اخلغم َمع ايمٕم

إومرار  أن سمٛمص زمقضقح فمعم  ٣موزم٣ميمرصمقع أيّم٣م فمعم وشمٝمٗم٥م ايمرؤي٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م يمٙمحرىم٥م ٞمجد أهن

يمديـ وومٝمٚمف وَمـ ضمٝمٙمقيم٥م َمـ ضمٖمظ ا وَم٣م يٗمتّمٝمف ايمدؽمتقر زم١مؽمالَمٝم٥م ايمدويم٥م وايمِمٖم٥م ايمديٛمٝم٥م يمٙمٚمٙمؽ

ىمؾ ذيمؽ  ايمالئ٘مٝم٥م اظمدفمقَم٥م َمـ اخل٣مرج، وَم٣م يّمٚمٛمف ايمدؽمتقر َمـ ضمٗمقق وضمري٣مت  دون ؽمٝمْمرة

ريؼ َمـ سمْمقير أوض٣مفمٛم٣م زمُم٘مؾ ئمْمل إلؽمالَمٝم٥م ايمدويم٥م َمّمٚمقٞم٣م همٔمٙمٝم٣م، وَمـ االرسمٗم٣مء فمـ ؿم يٚم٘مـ 

  ايمتداهمع ايمسٙمٚمل زم٣مألداء ايمديٚمٗمراؿمل إلم أفمعم صقرة مم٘مٛم٥م

وزم٣ميمرصمقع إلم ٞمٖمس ايمقشمٝمٗم٥م ٞمجد سمٟمىمٝمدا فمعم وضمدة َم٘مقٞم٣مت احلٗمؾ ايمديٛمل أو اجلبٜم٥م ايمديٛمٝم٥م 

 :وأن َم٣م يٛمبٕمل أن حي٘مؿ ايمٔمالوم٥م زمكم سمٙمؽ اظم٘مقٞم٣مت هق َمبدأ ايمتٔم٣مون وايمٛمٌمة ضمٝم٧م سمٛمص زم٣محلرف

ٔم٣مَمٙمكم دم ؽم٣مضم٥م ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل َمـ مجٔمٝم٣مت ومج٣مفم٣مت وٞمٗمِمد زم٣مجلبٜم٥م ايمديٛمٝم٥م ىمؾ ايم"

إؽمالَمٝم٥م وَمتديٛمكم وفمٙمامء وَم٠مؽمس٣مت ديٛمٝم٥م رؽمٚمٝم٥م أو ؾمٔمبٝم٥م، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم خمتٙمػ َمٓم٣مهر ايمتديـ 

دم اظم٠مؽمس٣مت وايمٗمقاٞمكم وايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد االصمتامفمٝم٥م. إن اظمبدأ ايمٔم٣مم ايمذي يٛمبٕمل أن حي٘مؿ ٞمٓمرسمٛم٣م 

ِّ ؾمت٣مت هذه اجلبٜم٥م وسمّم٣مَمـ إلم َم٘مقٞم٣مت هذه اجلبٜم٥م هق َمب دأ ايمقالء وايمٛمٌمة واحلرص فمعم مل 

َم٘مقٞم٣مهت٣م وحم٣مويم٥م سمٛمسٝمؼ صمٜمقده٣م وؿم٣موم٣مهت٣م دم دفمؿ َمٓم٣مهر ايمتديـ دم اظمجتٚمع وَمقاصمٜم٥م َمٓم٣مهر 

االٞمحالل وايمٔمٙمٚمٛم٥م دم إؿم٣مر اظمبدأ اإلؽمالَمل ايمذي زمٝمٛمف ضمدي٧م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ضمٝمٛمام 

أو َمٓمٙمقَم٣ًم، وم٣مل: أٞمٌمه َمٓمٙمقَم٣م، هم٘مٝمػ أٞمٌمه ـم٣مظم٣ًم، وم٣مل: حتجزه فمـ وم٣مل: )اٞمٌم أطم٣مك ـم٣مظم٣م 

ـمٙمٚمف(، وذيمؽ ئمٛمل ايمتٛمبٝمف فمعم االٞمحراهم٣مت ايمٔمٗمدي٥م وايمتِمقري٥م وايمسٙمقىمٝم٥م ايمتل ومد ٞمجده٣م فمٛمد 

 " زمٔمّمٛم٣م وحم٣مورة االصمتٜم٣مدات ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمرصمقضم٥م دم إؿم٣مر اآلداب ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٛمِمٝمح٥م ايمممفمٝم٥م.

يٖمٜمؿ هذه اظمٛمْمٙمٗم٣مت ايمتِمقري٥م ال يستْمٝمع أن يٖمٜمؿ سمرضمٝم٤م احلرىم٥م ودم احلٗمٝمٗم٥م هم١من َمـ مل 

إذ ئمتػم زمٔمض اإلؽمالَمٝمكم دم ايمداطمؾ واخل٣مرج أن َمثؾ سمٙمؽ  ،زم٣مإلصمراءات اظمتخذة دم احلٗمؾ ايمديٛمل

ؽمالَمٝم٥م زمٝمٛمام ٞمحـ ٞمٗمقل يمسح٤م ايمبس٣مط َمـ حت٦م رصمؾ احلرىم٥م اإل اظمب٣مدرة َم٣م هل ؽمقى حم٣مويم٥م
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ٞمتٝمجتف ايمٔمٚمٙمٝم٥م هق فمامرة اظمس٣مصمد وايمرهمع َمـ َمستقى ايمتٟمؿمغم َمرضمب٣م زمسح٤م ايمبس٣مط إذا ىم٣مٞم٦م 

 .ايمديٛمل وسمٖمٔمٝمؾ دور اظمج٣ميمس ايمٔمٙمٚمٝم٥م

زمالنم٣م  1001يقيمٝمقز 05وَمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ واٞمسج٣مَم٣م َمع سمٙمؽ ايمرؤي٥م أصدرت  احلرىم٥م زمت٣مريخ 

 :ىم٣من مم٣م صم٣مء همٝمف،سمثٚمـ همٝمف جمٚمقفم٥م َمـ ايمتدازمغم اظمتخذة دم جم٣مل اإلصالح ايمديٛمل

٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي فمٛمد سمرؤس أَمغم اظم٠مَمٛمكم صماليم٥م اظمٙمؽ حمٚمد ايمس٣مدس الهمتت٣مح ايمدورة سمقومػ اظم"

وفمػم فمـ دفمٚمف يمٙمخْمقات اظمتخذة دم جم٣مل إصالح ايمُمٟمن  ،األولم ألفمامل اظمجٙمس ايمٔمٙمٚمل األفمعم

ايمديٛمل وَمـ ضٚمٛمف سمٖمٔمٝمؾ دور اظمجٙمس األفمعم دم جم٣مل ايمٛمقازل وسمٖمٔمٝمؾ االصمتٜم٣مد افمتامدا فمعم أصقل 

ودور اظمج٣ميمس ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم ضمرىم٥م اإلصالح ايمُم٣مَمؾ وسمٖمٔمٝمؾ دور ايمٔمٙمامء وايمٔم٣مظم٣مت  ،اظم٣ميم٘ملاظمذه٤م 

 ."دم اإلصٕم٣مء فمـ ومرب يمٙمٚمقاؿمٛمكم وَمُم٣منمٙمٜمؿ ايمديٛمٝم٥م وال ؽمٝمام ايمُمب٣مب َمٛمٜمؿ

 الخطة الوطنٌة إلدماج المرأة والتنمٌة والموقف من المدونةمشروع فً الموقف من 

َمل دم اظمٕمرب أن يسجؾ َمرىمزي٥م اظمرأة واألرسة دم ايمتداهمع يٚم٘مـ يمٙمٚمت٣مزمع يمٙمُمٟمن احلرىمل اإلؽمال

 ايمٖم٘مري وايمسٝم٣مد، ويٚم٘مـ إرصم٣مع ذيمؽ إلم مجٙم٥م َمـ االفمتب٣مرات:

َمراهٛم٥م اظممموع اإلؽمالَمل فمعم ايمؼمزمٝم٥م ايمتل سمٔمتػم األرسة واظمرأة زمُم٘مؾ طم٣مص وم٣مفمدهت٣م  -

 ايمرئٝمس٥م.

٣م زمرؤي٥م همٗمٜمٝم٥م إؽمالَمٝم٥م. وَمـ شمٚم٥م وم٣مٞمقن األضمقال ايمُمخِمٝم٥م هق اظمج٣مل ايمقضمٝمد اظم٠مؿمر وم٣مٞمقٞمٝم -

همٟمي سمداهمع وأي ضمراك يٗمِمد زضمزضم٥م هذا اظم٘متس٤م ال زمد وأن ئمرف ردود همٔمؾ ضم٣مدة َمـ ؿمرف 

ايمممحي٥م ايمقاؽمٔم٥م َمـ ايمُمٔم٤م، وَمـ ؿمرف احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل سمٛمْمٙمؼ َمـ اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم 

 صٝم٣منم٥م زمراجمٜم٣م وزمٛم٣مء اطمتٝم٣مراهت٣م.

ظممموع اظمجتٚمٔمل، إذ ايمرؤي٥م زمِمددمه٣م سمٔم٘مس ؿمبٝمٔم٥م اظممموع األرسة واظمرأة مه٣م فمٛمقان ا -

اظمجتٚمٔمل ايمذي يبمم زمف ىمؾ ؿمرف، وَمـ ايمْمبٝمٔمل أن ي٘مقن اضمتدام ايمٌماع ضمقهلام َمٔمػما فمـ 

 ايمتٛم٣مومض وايمتب٣ميـ دم اظمُم٣مريع اظمجتٚمٔمٝم٥م ايمتل سمٗمؼمضمٜم٣م سمٝم٣مرات ايمٖمٔمؾ دم اظمجتٚمع.
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٣مريع ايمتل سمٛم٣مويم٦م َمدوٞم٥م األضمقال وَمـ شمٚم٥م، همٗمد ىم٣من ضمّمقر احلرىم٥م وازٞم٣م زمخِمقص اظمُم

ايمُمخِمٝم٥م َمراصمٔم٥م وسمٔمديال وسمٕمٝمغما، زمؾ إهن٣م طم٣مض٦م َمٔم٣مرك هم٘مري٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥م َمع َم٘مقٞم٣مت هم٘مري٥م 

 ومجٔمقي٥م سمٛمْمٙمؼ َمـ َمرصمٔمٝم٣مت َمتٛم٣مومّم٥م دم اظمقضقع.

جلٛم٥م ظمراصمٔم٥م اظمدوٞم٥م وسمٔمديٙمٜم٣م وهمؼ  ضمٝم٧م فمكم صماليمتفهذا ايمتداهمع إلم حت٘مٝمؿ َمٙم٘مل  وومد أدى

 ٝم٥م، وزمام حيٗمؼ ايمٔمدل وايم٘مراَم٥م ويّمٚمـ احلٗمقق اظممموفم٥م يمٙمٚمرأة اظمٕمرزمٝم٥م.ايمممئم٥م اإلؽمالَم

َممموع اخلْم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م إلدَم٣مج اظمرأة "وومد ىم٣من حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح رد همٔمؾ ومقي فمعم

ايمذي أفمدسمف ىمت٣مزم٥م ايمدويم٥م اظم٘مٙمٖم٥م زم٣ميمرفم٣مي٥م االصمتامفمٝم٥م واألرسة وايمْمٖمقيم٥م، وأصدرت زمٝم٣مٞم٣م  "وايمتٛمٚمٝم٥م

زم١ميمٕم٣مء هذه اخلْم٥م، ووومػ أي  "يمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م سمٔمػم همٝمف فمـ َمقومٖمٜم٣م اظمْم٣ميم٤م:َمُمؼمىم٣م َمع ضمزب ا

 2555يقٞمٝمق  14 "إصمراء يرَمل إلم افمتامده٣م

 وومد زمٛم٦م احلرىم٥م َمقومٖمٜم٣م هذا فمعم مجٙم٥م َمـ اظمٔمْمٝم٣مت ٞمسقومٜم٣م ىمام يقم:

 * اخلْم٥م مل سمممك أؿمراهم٣م ىمثغمة َمٜمتٚم٥م وَمٔمٛمٝم٥م هبذا ايمُمٟمن.

ظمرأة َمـ زاوي٥م أضم٣مدي٥م افمتٚمدت همٝمٜم٣م اظمرصمٔمٝم٥م ايمٕمرزمٝم٥م أؽم٣مؽم٣م * اخلْم٥م سمٛم٣مويم٦م ومّمٝم٥م األرسة وا

 وَمٛمْمٙمٗم٣م دم ايمتٛم٣مول  واظمٗم٣مرزم٥م.

* سمٕمٝمٝم٤م اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وفمدم ايمتٗمٝمد هب٣م أؽم٣مؽم٣م وإؿم٣مرا وَمقصمٜم٣م يمإلصالح دم جم٣مل 

 األرسة.

* سمٕمٝمٝم٤م ايمٔمٙمامء َمع أهنؿ هؿ أهؾ االطمتِم٣مص وأصح٣مب األهٙمٝم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م همٝمام خيص أضم٘م٣مم 

 ممع وايمٛمٓمر واالصمتٜم٣مد.ايم

وومد فمٚمدت احلرىم٥م زمٔمد هذا ايمبٝم٣من ايمذي همِمٙم٦م همٝمف َمقومٖمٜم٣م وؽمقنمتف إلم إصدار زمٝم٣من يمٙمُمٔم٤م 

اظمٕمريب سمْمٙمٔمف همٝمف فمعم أهؿ ايمٛمٗم٣مط ايمقاردة دم اخلْم٥م وايمتل سمِم٣مدم ايمممع وسمٔم٣مرض َمٗم٣مصد ايمممئم٥م، 

 ووومٖم٦م زمُم٘مؾ طم٣مص فمعم: 

وهق َم٣م افمتػمسمف خم٣ميمٖم٣م يمٙمحدي٧م ايمٛمبقي  ايمسامح يمٙمٖمتٝم٣مت زم٣ميمزواج زمدون إذن أويمٝم٣مئٜمـ، -

 وَمِم٣مدَم٣م يمألفمراف االصمتامفمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م.
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إطمراج ايمْمالق َمـ صٝمٕمف ايمممفمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م وصمٔمٙمف ومّمٝم٥م دم اظمح٣مىمؿ همٗمط، وهق َم٣م ؽمٝمدطمؾ  -

دم األرسة اظمٕمرزمٝم٥م ارسمب٣مىم٣م ىمبغما ونمٚمقض٣م دم وضٔمٝم٥م ايمزوصمٝم٥م طمالل همؼمة ايمدفمقى وسمّمٝمٝمع حلٗمقق 

 األزمٛم٣مء....

ومتس٣مم ايمثروة ايمتل اَمتٙم٘مٜم٣م ايمزوج أشمٛم٣مء احلٝم٣مة ايمزوصمٝم٥م فمٛمد وومقع ايمْمالق، وهمٝمف َم٣م همٝمف َمـ ا -

 إزم٣مضم٥م أىمؾ أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميمب٣مؿمؾ، وهدم أضم٘م٣مم اظمتٔم٥م وايمٔمدة وايمٛمٖمٗم٥م فمعم األوالد وٞمٓم٣مم اإلرث...

 ؽمٛم٥م ودم ذيمؽ سمٔمسػ فمعم ضمؼ ذفمل وؿمبٝمٔمل يمٙمٚمرأة. 24رهمع ؽمـ ايمزواج إلم  -

 يمٝمف دم زمٔمض األضمٝم٣من. إزوصم٣مت ايمذي أزم٣مضمف اهلل يمٙمح٣مصم٥م َمٛمع سمٔمدد ايم -

يم٘مـ مل سم٘مـ هذه اظمٔمْمٝم٣مت هل وضمده٣م ايمتل صمٔمٙم٦م احلرىم٥م سمتخذ َمقومػ اظمقاصمٜم٥م هلذه اخلْم٥م، 

زمؾ اٞمّم٣مهم٦م افمتب٣مرات أطمرى ومقت َمـ هذا اظمقومػ وفمززسمف َمـ ذيمؽ أن هذه اخلْم٥م اٞمْمٙمٗم٦م طم٣مرج 

٣مٞم٦م سمس٣مير َمٗمررات اظم٠ممترات ايمدويمٝم٥م َمثؾ َم٠ممتر ايمسٝم٣مق واحلراك ايمقؿمٛمل. همٗمد ىم٣من واضح٣م أهن٣م ىم

زم٘مكم ونمغمه٣م، ويمذيمؽ همام سمْمرح هذه اخلْم٥م مل ي٘مـ ئم٘مس اإلؾم٘م٣ميمٝم٣مت احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمتل سمٔمٝمُمٜم٣م 

األرسة اظمٕمرزمٝم٥م، وإٞمام ىم٣مٞم٦م دم نم٣ميمبٜم٣م سمستجٝم٤م الفمتب٣مرات إيديقيمقصمٝم٥م ختدم أصمٛمدة حمددة زمٔمٛم٣مي٥م، 

هذه اخلْم٥م ىم٣مٞم٦م إومِم٣مئٝم٥م مل سمممك ايمٖم٣مفمٙمكم واظمٜمتٚمكم  ٞم٣مهٝمؽ فمـ أن اظمٛمٜمجٝم٥م ايمتل سمؿ هب٣م إطمراج

هبذا اظمقضقع. همٙمؿ ي٘مـ اظممموع ضمٗمٝمٗم٥م ؽمقى سمٔمبغما فمـ رأي همئ٥م حمدودة َمـ اجلٚمٔمٝم٣مت ايمٛمس٣مئٝم٥م 

 ذات ايمتقصمٜم٣مت ايمٔمٙمامٞمٝم٥م، زمٝمٛمام ضمرَم٦م َم٘مقٞم٣مت فمريّم٥م وومقى هم٣مفمٙم٥م دم هذا ايمُمٟمن.

٥م، وحتقل اظمُمٜمد اظمٕمريب إلم ضمراك ؽمٝم٣مد وومد أؿمٙمٗم٦م احلرىم٥م ٞمٗم٣مؾم٣م هم٘مري٣م دم ايمس٣مضم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم

وسمداهمع َمرصمٔمل وشمٗم٣مدم ىمبغم سمتج٣مذزمف وصمٜمتل ٞمٓمر َمتٗم٣مزمٙمتكم: وصمٜم٥م ٞمٓمر َم٠ميدة يمٙمخْم٥م، وأطمرى 

َمٔم٣مرض٥م هل٣م وَمْم٣ميمب٥م زمخْم٥م زمديؾ. وومد أٞمت٨م هذا احلراك ايمٖم٘مري وايمسٝم٣مد طمروج َمسغمسمكم، األولم 

راهمّم٥م يمٙمخْم٥م وومد وم٣مدهت٣م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م َم٠ميدة يمٙمخْم٥م، وىم٣مٞم٦م زمٚمديٛم٥م ايمرزم٣مط، وأطمرى َمٙمٝمقٞمٝم٥م 

 َمدفمقَم٥م زم٣مجلبٜم٥م ايمديٛمٝم٥م ايمٔمريّم٥م وفمعم رأؽمٜم٣م ايمٔمٙمامء. 

وفمٗم٤م هذا احلراك ايمسٝم٣مد ايمذي سمقؽمؾ ايمُم٣مرع أؽمٙمقزم٣م يمٙمتٔمبغم فمـ ومٛم٣مفم٣مسمف، فمكم اظمٙمؽ ايمٙمجٛم٥م 

رسة االؽمتُم٣مري٥م اخل٣مص٥م زمٚمدوٞم٥م األرسة يمٙمٛمٓمر دم َمقضقع األرسة وايمسٜمر فمعم إفمداد َمدوٞم٥م يمأل



 192 

سمستجٝم٤م يمتْمٙمٔم٣مت اظمرأة اظمٕمرزمٝم٥م وسمتٟمؽمس فمعم اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م واالصمتٜم٣مدات اظمرافمٝم٥م ظمٗم٣مصد 

 ايمممئم٥م وومقافمده٣م.

اظمب٣مدرة اظمٙم٘مٝم٥م أن اخلْم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م إلدَم٣مج اظمرأة دم ايمتٛمٚمٝم٥م زم٣مسم٦م  وزمدا واضح٣م َمـ طمالل هذه

٠مؿمر َمقضقع األرسة زمٕمغم َمرهمقض٥م َمـ ؿمرف ايمُمٔم٤م، وأن ايمممحي٥م ايمقاؽمٔم٥م َمٛمف ال سمٗمبؾ أن ي

اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م. وومد ىم٣مٞم٦م اظمب٣مدرة اظمٙم٘مٝم٥م دم فمٚمقَمٜم٣م جمٝمب٥م فمعم االٞمتٗم٣مدات اجلقهري٥م ايمتل 

 ومدَمتٜم٣م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح دم ؾمٟمن اخلْم٥م.

إذ ىم٣مٞم٦م متثٝمٙمٝم٥م ايمٙمجٛم٥م سمّمؿ ىمؾ ايمٖم٣مفمٙمكم األؽم٣مؽمٝمكم وىمؾ اظمٜمتٚمكم واظمٔمٛمٝمكم هبذا اظمقضقع، 

ؤي٥م وؿمٛمٝم٥م وَمٛمْمٙمٗم٥م َمـ اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وَمستجٝمب٥م يمتْمٙمٔم٣مت اظمرأة اظمٕمرزمٝم٥م وىم٣مٞم٦م َم٠مؿمرة زمر

 دون ايمتِم٣مدم َمع َمٗم٣مصد ايمممئم٥م وومقافمده٣م.

ظمس٣ممه٥م دم هذا واإلصالح إلم دفمؿ هذه اظمب٣مدرة واوضٚمـ هذه ايمرؤي٥م، ؽم٣مرفم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد 

يمٙمجٛم٥م ضٚمٛمتٜم٣م رؤيتٜم٣م اظممموع وهمؼ سمِمقره٣م ورؤيتٜم٣م. وه٘مذا سمٗمدَم٦م احلرىم٥م زمٚمذىمرة هلذه ا

 ظمجٚمقفم٥م َمـ ايمٗمّم٣مي٣م اخل٣مص٥م زم٣مألرسة، ويٚم٘مـ اطمتِم٣مر هذه ايمٛمٗم٣مط همٝمام يقم:

 حتسكم اإلصمراءات اظمسْمري٥م وسمرسئمٜم٣م. -

 سمٖمٔمٝمؾ َمسْمرة ايمِمٙمح وايمتح٘مٝمؿ. -

 سمٖمٔمٝمؾ ذوط ايمْمالق ايمِم٣مدر فمـ ايمزوج. -

 احل٘مؿ زم٣مخلٙمع إذا أست اظمرأة فمعم ايمٖمراق وىمره٦م ايمٔمممة. -

يتٔمٙمؼ زم٣محلّم٣مٞم٥م: إيمٕم٣مء اظم٣مدة ايمتل سمٛمص فمعم سمٗمديؿ ضمّم٣مٞم٥م األب فمعم ومريب٣مت األم،  همٝمام - 

 وضمذف افمتب٣مر إوم٣مَم٥م األم احل٣مضٛم٥م دم َم٘م٣من زمٔمٝمد فمـ إوم٣مَم٥م األب َمسٗمْم٥م حلٗمٜم٣م دم احلّم٣مٞم٥م.

همٝمام خيص ايمثروة اظمُمؼمىم٥م: اومؼمضم٦م احلرىم٥م أٞمف إذا اؾمؼمىم٦م ايمزوصم٥م َمع زوصمٜم٣م دم اىمتس٣مب  -

ل أو دم سمٛمٚمٝمتف ؽمقاء زمٔمٚمٙمٜم٣م أو َم٣مهل٣م هم١من ضمٗمٜم٣م يٛمبٕمل أن حيس٤م هل٣م وأن مت٘مـ َمٛمف َم٣م اىمتس٤م َمـ َم٣م

 ٣مل ايمٖمراق أو دم ضم٣مل وهم٣مة ايمزوج.َمتك أرادت ذيمؽ ؽمقاء دم ضم٣مل ومٝم٣مم ايمزوصمٝم٥م أو دم ضم
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ٗمط زم٣ميمٛمٗمد واالفمؼماض، زمؾ ؽم٣ممه٦م زمرأهي٣م وم٤م أن يالضمظ أن احلرىم٥م مل سم٘متػ همويٚم٘مـ يمٙمٚمرا

دَم٦م اومؼماضم٣مت فمٚمٙمٝم٥م أطمذت ىمٙمٜم٣م زمٔمكم االفمتب٣مر فمٛمد صٝم٣منم٥م اظمدوٞم٥م واصمتٜم٣مده٣م دم اظمقضقع ووم

 اجلديدة.

 وومد أصدرت احلرىم٥م زمٝم٣مٞم٣م سمقضح همٝمف َمقومٖمٜم٣م َمـ اظمدوٞم٥م زمٔمد صدوره٣م وسم٠مىمد همٝمف:

افمتزازه٣م زم٘مقن اإلؿم٣مر األؽم٣مد واألفمعم ايمذي ضم٘مؿ هذه اإلصالضم٣مت وايمتٔمديالت هق  -

 إؿم٣مر اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م.

الصمتٜم٣مد َمٖمتقضم٣م اؽمتٝمٔم٣مب ىمؾ اظمستجدات وَمٔم٣مجل٥م أي طمٙمؾ أو ٞمٗمص دفمقهت٣م إلزمٗم٣مء ا -

 يٚم٘مـ أن يٓمٜمر َمـ طمالل ايمتْمبٝمؼ وآشم٣مره هلذه اظمدوٞم٥م اجلديدة.

اؽمتٔمداده٣م يمالٞمخراط دم احلٚمٙم٥م اإلفمالَمٝم٥م ايمُمٔمبٝم٥م ايمتل دفم٣م إيمٝمٜم٣م صماليم٥م اظمٙمؽ يمٙمتقفمٝم٥م  -

 زمٟممهٝم٥م هذه اإلصالضم٣مت وأزمٔم٣مده٣م وَمتْمٙمب٣مهت٣م.

س٣مر ايمْمقيؾ َمـ ايمٛمٗم٣مش وايمتداهمع واحلراك ايمسٝم٣مد فمعم طمٙمٖمٝم٥م ومّمٝم٥م األرسة واظمتٟمَمؾ هلذا اظم

يرى أن أداء ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ىم٣من يتٟمؿمر زمجٚمٙم٥م َمـ ايمثقازم٦م واظمب٣مدئ ايمتل ضم٘مٚم٦م 

َمقاومٖمٜم٣م ؽمقاء أشمٛم٣مء جم٣مهبتٜم٣م يمٙمخْم٥م أو دم ؽمٝم٣مق َمس٣ممهتٜم٣م وسمٗمديٚمٜم٣م ظمٗمؼمضم٣مهت٣م دم َممموع اظمدوٞم٥م أو 

 اظمدوٞم٥م زمٔمد صدوره٣م.، وهل ال خترج دم فمٚمقَمٜم٣م فمام يٟميت:دم َمقومٖمٜم٣م َمـ 

اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م هل اإلؿم٣مر األفمعم ايمذي يٛمبٕمل أن يٛمْمٙمؼ َمٛمف أي َممموع خيص ومّمٝم٥م  -7

 األرسة.

ال يٛمبٕمل أن سمٗمتٌم فمٚمٙمٝم٥م ايمتٗمقيؿ فمعم ايمٛمِمقص ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م واالصمتٜم٣مدات ايمٖمٗمٜمٝم٥م ايمقاردة  -2

 دم اظمس٣مؿمر ايمتٛمٖمٝمذي٥م، وال زمد َمـ إيالء ايمٔمٛم٣مي٥م فمعم ايمتْمبٝمؼ. دم اظمدوٞم٥م، زمؾ ال زمد َمـ إفم٣مدة ايمٛمٓمر 

إن االصمتٜم٣مد يٛمبٕمل أن يبٗمك َمٖمتقضم٣م، وهق ئمٛمل أن إفم٣مدة ايمٛمٓمر دم ٞمِمقص اظمدوٞم٥م هق أَمر   -3

 يٖمرض ٞمٖمسف زم٣مؽمتٚمرار ىمٙمام اؽمتجدت األضمقال.
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ىمؾ همٔم٣ميمٝم٣مت  إن ومّمٝم٥م اظمرأة واألرسة فمٚمقَم٣م ال زمد أن يُمؼمك دم ايمتٖم٘مغم هل٣م وايمتٗمرير زمُمٟمهن٣م -4

اظمجتٚمع، وىمؾ إومِم٣مء أو حم٣مويم٥م يمٖمرض رؤي٥م أضم٣مدي٥م دم اظمقضقع يمـ سم٠مدي إال ظمزيد َمـ االضمؼماب 

 وايمتٗم٣مؿم٤م ايمذي يمـ خيدم زمح٣مل اظمِمٙمح٥م ايمقؿمٛمٝم٥م.

إن ىمٙمٚم٥م ايمٔمٙمامء وذوي االطمتِم٣مص واخلػمة ايمٔمٙمٚمٝم٥م يٛمبٕمل أن سم٘مقن ضم٣مرضة وزمٗمقة دم   -5

 هذا اظمقضقع.

 واألحداث اإلرهابٌة التً عرفها العالم بعدها نبرشت 11فً الموقف من هجمات 

ـ أهن٣م ضمرىم٥م إؽمالَمٝم٥م  وايمٖمٔمؾ َمٛمذ سمٟمؽمٝمس ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وهل سم٠مىمد ـ زم٣ميمٗمقل 

سمسٔمك إلم ايمدفمقة إلم اهلل  سمٔم٣ملم زم٣ميمتل هل أضمسـ، َمتقؽمٙم٥م دم ذيمؽ زم٘مؾ ايمقؽم٣مئؾ ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م وايمممفمٝم٥م 

 .واإلره٣مبايمسٙمٚمٝم٥م اظمت٣مضم٥م، راهمّم٥م ىمؾ أؾم٘م٣مل  ايمٔمٛمػ 

َمـ   ،ايمسٙمٚملايمٗم٣مٞمقين احلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح َمٛمٜم٨م ايمٔمٚمؾ  وَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م ٞمح٦م

طمالل أٞمُمْمتٜم٣م وأوراومٜم٣م وزمالنم٣مت هٝمآهت٣م، وأصبح٦م جترزمتٜم٣م اإلصالضمٝم٥م َمرصمٔم٣م َمٜمام دم سم٣مريخ 

دم أي زمٗمٔم٥م  سمٖمتٟم سمستٛم٘مر وسمديـ أي فمٚمؾ إره٣ميب يٗمع مل ىمام أهن٣ماحلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م  زم٣ميمٔم٣ممل اإلؽمالَمل، 

 .َمـ ايمٔم٣ممل ويستٜمدف األزمري٣مء

ؾمتٛمػم ايمتل ؾمٜمدهت٣م ىمؾ َمـ  22وه٘مذا أداٞم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح َمثال سمٖمجغمات 

، زم٣مفمتب٣مره٣م فمٚمال نمغم َممموع، وأرؽمؾ رئٝمس احلرىم٥م آٞمذاك، 1002ٞمٝمقيقرك وواؾمٛمْمـ ؽمٛم٥م 

ٝمس األَمري٘مل يبٙمٕمف همٝمٜم٣م ، رؽم٣ميم٥م َمٖمتقضم٥م إلم ايمرئ1002ؾمتٛمػم 22ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين، زمت٣مريخ 

سمّم٣مَمـ احلرىم٥م وسمٔم٣مزهي٣م يمٙمُمٔم٤م األَمري٘مل  وأرس ايمّمح٣مي٣م دم اظمِم٣مب اجلٙمؾ ايمذي ضمؾ زمبالدهؿ. 

ال األضمداث اظمروفم٥م ايمتل فمرهمتٜم٣م ايمقالي٣مت اظمتحدة األَمري٘مٝم٥م،  سمٙمؽوأىمدت رؽم٣ميم٥م  احلرىم٥م أن 

زمٟمي ضم٣مل أن  سمتج٣موز أن سم٘مقن همٔمؾ جمٚمقفم٥م َم٘مقٞم٥م َمـ زمّمع فمممات أو َمئ٣مت، وال يسقغ"

سمتحقل َمٔم٣مومبتٜمؿ إلم  إفمالن ضمرب فمعم ؾمٔمقب ودول زم٘م٣مَمٙمٜم٣م، إذ ال سمزر وازرة وزر أطمرى، زمؾ 

يٛمبٕمل افمتٗم٣مل ايمٖم٣مفمٙمكم وهمؼ ومقافمد  ايمٗم٣مٞمقن وحم٣مىمٚمتٜمؿ زمْمريٗم٥م فم٣مديم٥م، وهق َم٣م ؽمٝمٔمزز َم٘م٣مٞم٥م 

يم٥م أن . وأض٣مهم٦م ايمرؽم٣م"َمـ اخلقفٝم٥م وجئمٙمٜم٣م أصمدر زم٣مالضمؼمام أىمثر ايمقالي٣مت اظمتحدة األَمري٘م
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األَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل زم٣مدر والة أَمقره٣م وفمٙمامؤه٣م وأضمزاهب٣م وهٝمآهت٣م إلم اؽمتٛم٘م٣مر هذا ايمٖمٔمؾ ايمُمٛمٝمع "

وإلم ايمتٔمبغم فمـ سمّم٣مَمٛمٜم٣م َمع ايمُمٔم٤م األَمري٘مل، يمـ سمٗمبؾ أن ئم٣موم٤م ؾمٔم٤م زمريء زمجريرة  سمٛمٓمٝمؿ 

ؽمتٛمٗمٙم٤م "عم أٞمف ، وٞمبٜم٦م فم"َمٔمزول أو ٞمٓم٣مم ضم٣مىمؿ إذا شمب٦م أٞمف ؽم٣مٞمد هذا ايمتٛمٓمٝمؿ دم ذيمؽ االفمتداء

ضمٝمٛمئذ َمُم٣مفمر  ايمتّم٣مَمـ َمع ايمُمٔم٤م األَمري٘مل واظمقاومػ اظمس٣مٞمدة يمٙمح٘مقَم٥م األَمري٘مٝم٥م إلم ؾمٔمقر 

زم٣ميمٓمٙمؿ وايمْمٕمٝم٣من، مم٣م ؽمٝم دطمؾ  فمالوم٥م دويمت٘مؿ َمع األَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ٞمٖمؼ َمٓمٙمؿ ؽمتتٖم٣مومؿ همٝمف 

سمب٣مدل اظمٛم٣مهمع وسمتٔم٣مـمؿ َمُم٣مفمر ايم٘مراهٝم٥م، األَمر ايمذي ومد يٛمسػ ىمؾ  فمالوم٣مت ايمِمداوم٥م وايمتٔم٣مون و

 .واظمِم٣ميمح ايمتل ٞمُمٟمت زمجٜمقد زمذيم٦م فمعم َمدى ومرٞمكم َمـ ايمزَمـ

أال سمٗمقم دويمتف زمام سمتٜمؿ زمف أفمداءه٣م َمـ ومتؾ األزمري٣مء  ايمرئٝمس األَمري٘ملوٞم٣مؾمدت رؽم٣ميم٥م احلرىم٥م 

 ."وحتْمٝمؿ اظمٛمُمآت اظمدٞمٝم٥م  وسمدَمغم احلٝم٣مة

ي٘مٝم٥م، أشم٣مرت رؽم٣ميم٥م ودم إؾم٣مرة إلم زمٔمض أؽمب٣مب ايم٘مراهٝم٥م ايمتل سمٛم٣مَم٦م ضد اإلدارة األَمر 

أن ضم٘م٣مم حمٚمٝمت٘مؿ وضمٙمٝمٖمت٘مؿ ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م دم همٙمسْمكم ومد "احلرىم٥م  اٞمتب٣مه ايمرئٝمس األَمري٘مل إلم 

أَمٔمٛمقا دم ومتؾ ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝمكم  وسمِمٖمٝم٥م ومٝم٣مداهتؿ وحتْمٝمؿ زمٝمقهتؿ وإداراهتؿ واالفمتداء فمعم اظمٗمدؽم٣مت 

ردع، همٟمضمرى أن متٛمٔمقهؿ،  ايمديٛمٝم٥م يمٙمٚمسٙمٚمكم واظمسٝمحٝمكم فمعم ايمسقاء،  دون أن يٛم٣مهلؿ َمٛم٘مؿ أدٞمك

االسمٖم٣مومٝم٣مت ايمتل أذهمتؿ فمٙمٝمٜم٣م،  ىمام هق واصمب٘مؿ، زم٣مفمتب٣مرىمؿ رافمٝم٣م يمٔمٚمٙمٝم٥م ايمسالم وسمٙمزَمقهؿ زمتٛمٖمٝمذ

وذفمقا دم وضع  زمؾ إهنؿ داؽمقا َمُم٣مفمر أىمثر َمـ َمٙمٝم٣مر َمسٙمؿ دم ايمٔم٣ممل زم٣مومتح٣مم اظمسجد األومٍم

أصمؾ  ٣مٞم٦م ذي٘م٣م دم اظمٖم٣موض٣مت َمـأؽم٣مس اهلٝم٘مؾ اظمزفمقم، ىمام أه٣مٞمقا ايمسٙمْم٥م ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝم٥م ايمتل ىم

 .ايمقصقل إلم سمسقي٥م دم اظمٛمْمٗم٥م

إلم سمقصمٝمف صمٜمقد إدارسمف إلم َمٔم٣مجل٥م اإلره٣مب دم زم٣ميمرئٝمس األَمري٘مل   وأه٣مزم٦م رؽم٣ميم٥م احلرىم٥م

همٗمط دم أفمراضف وٞمت٣مئجف، وإلم ايمٔمٚمؾ فمعم َمٔم٣مجل٥م ىمؾ أؽمب٣مب ايمتقسمر اظمثغم  أؽمب٣مزمف وصمذوره، ويمٝمس

هذه اظمجٚمقفم٣مت إلم ارسم٘م٣مب أفمامل ايمٔمٛمػ َمـ هذا ايمٗمبٝمؾ، مم٣م  ٚمثؾظمُم٣مفمر ايم٘مراهٝم٥م ايمتل سم٠مدي زم

ي٠مدي إلم سمدَمغم فمالوم٣مت ايمتٖم٣مهؿ وايمتٔم٣مون زمكم  ايمُمٔم٤م األَمري٘مل وايمُمٔمقب اإلؽمالَمٝم٥م، وهق َم٣م 

 .ايمتقازن واإلٞمِم٣مف يٗمتيض َمـ أَمري٘م٣م َمراصمٔم٥م َمقومٖمٜم٣م َمـ ايمٗمّمٝم٥م ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝم٥م دم إؿم٣مر
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، همٗمد اؽمتحرض 1001دصمٛمػم  21، اظمٛمٔمٗمد زم٣ميمرزم٣مط يقم األضمد اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمقؿمٛمل ايمث٣مينزمٝم٣من أَم٣م 

ضمٝمثٝم٣مت أضمداث احل٣مدي  فممم َمـ ؾمتٛمػم وَم٣م طمٙمٖمتف َمـ آشم٣مر ؽمٙمبٝم٥م فمعم صقرة اإلؽمالم واظمسٙمٚمكم، 

أٞمف يمٝمس َمـ َمٛمٜم٨م اإلؽمالم وال َمـ  روضمف االفمتداء فمعم األزمري٣مء اظمس٣مظمكم، وأن سمٙمؽ "وأىمد 

، وال ايمٛمٜم٨م اظمٔمتٚمد يمدى  فمٙمامئٜمؿ وضمرىم٣مهتؿ وَمثٗمٖمٝمٜمؿ األضمداث ال متثؾ اإلؽمالم واظمسٙمٚمكم

ايمقالي٣مت اظمتحدة زمٚمراصمٔم٥م ؽمٝم٣مؽم٣مهت٣م دم اظمٛمْمٗم٥م، زمام ي٠مدي  إلم إزايم٥م "، وؿم٣ميم٤م اجلٚمع "اظمٔمتػميـ

محٙم٥م ايمٔمداء ". ىمام اؽمتٛم٘مر "أؽمب٣مب اٞمتُم٣مر ايم٘مراهٝم٥م هل٣م دم ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل ونمغم اإلؽمالَمل

ده٣م زمٔمض األوؽم٣مط دم أوروزم٣م وايمقالي٣مت اظمتحدة األَمري٘مٝم٥م، يمإلؽمالم  واظمسٙمٚمكم، ايمتل سمٗمق

واالفمتداءات ايمتل يتٔمرض هل٣م  اظمقاؿمٛمقن ايمٔمرب اظمسٙمٚمقن اظمٗمٝمٚمقن همٝمٜم٣م، وايمتٔمسٖم٣مت ايمتل متسٜمؿ 

 ."زمسب٤م زمٔمض ايمٗمقاٞمكم وايمتٌمهم٣مت اظمخ٣ميمٖم٥م  ظمب٣مدئ ايمٗم٣مٞمقن وايمٔمدايم٥م وضمٗمقق اإلٞمس٣من

٨م ايمسٝم٣مؽم٥م اخل٣مرصمٝم٥م ايمٔمدواٞمٝم٥م يمإلدارة األَمري٘مٝم٥م جت٣مه إداٞمتف هن"وأفمٙمـ اجلٚمع ايمٔم٣مم يمٙمحرىم٥م 

ىمثغم َمـ ايمدول  اإلؽمالَمٝم٥م، سمٙمؽ ايمسٝم٣مؽم٥م ايمتل سمدق ؿمبقل احلرب جت٣مه ايمٔمراق وسمرهمع فمِم٣م ايمتٜمديد 

واالزمتزاز يمٔمدة دول أطمرى َمثؾ  ايمسقدان ويمبٛم٣من واظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمسٔمقدي٥م، راضخ٥م دم ذيمؽ 

 ."سٝمحٝم٥م ايمٝمٚمٝمٛمٝم٥م  اظمتْمرهم٥ميمٙمقزمٝم٣مت ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م وايمتقصمٜم٣مت اظم

وىمام اؽمتٟمشمرت أضمداث واؾمٛمْمـ وٞمٝمقيقرك زم٣مهتامم واؽمتٛم٘م٣مر احلرىم٥م وهٝمآهت٣م، ىم٣مٞم٦م أضمداث 

إره٣مزمٝم٥م أطمرى  دم َمٛم٣مؿمؼ أطمرى َمـ ايمٔم٣ممل َمقضقع إداٞم٥م وؾمج٤م َمـ احلرىم٥م، همٖمل زمالغ يمٙمٚم٘مت٤م 

إلره٣مزمٝم٥م ايمتل ، سمقومػ اظم٘مت٤م فمٛمد األضمداث ا1004َم٣مرس  24ايمتٛمٖمٝمذي زمٔمد يمٗم٣مئف يقم األضمد 

َمٛمْمٙمؼ اظمقاومػ "َمـ  أٞمف َم٣مرس َمـ ايمسٛم٥م  ٞمٖمسٜم٣م، َم٠مىمدا 22فمرهمتٜم٣م اجل٣مرة إؽمب٣مٞمٝم٣م يقم اخلٚمٝمس 

اظمبدئٝم٥م يمٙمحرىم٥م َمـ ايمٔمٛمػ واإلره٣مب إداٞمتف هلذه األفمامل اظمستٛم٘مرة ذفم٣م  وفمٗمال، أي٣م ىم٣مٞم٦م 

َمع ايمُمٔم٤م  َمُم٣مفمر ايمتّم٣مَمـ واظمقاؽم٣مة "، وَمٔمػما فمـ "اظمػمرات واجلٜم٣مت ايمتل سمٗمػ وراءه٣م

اإلؽمب٣مين دم َمقاصمٜم٥م اإلره٣مب األفمٚمك ايمذي اؽمتٜمدف األزمري٣مء َمـ اظمقاؿمٛمكم اإلؽمب٣من ونمغمهؿ َمـ 

 ."َمقاؿمٛمل دول  أطمرى وَمـ زمٝمٛمٜم٣م اظمٕمرب



 197 

، صمدد اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي يمٙمحرىم٥م 1004أزمريؾ  11يقم  ص٣مدر زمٔمض يمٗم٣مئف ايمٔم٣مديودم زمالغ 

فمـ إداٞم٥م احلرىم٥م يمإلره٣مب زمجٚمٝمع أؾم٘م٣ميمف َمٛم٣مؽمب٥م يمٙمتٔمبغم دفمقسمف إلم اخت٣مذ حمْم٥م هم٣مسمح َم٣مي، "

سمٔمرض٦م هل٣م َمديٛم٥م ايمري٣مض زم٣مظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م  ومػ فمٛمد ايمتٖمجغمات اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل، ىمام سمق"وأيمقاٞمف

ايمسٔمقدي٥م، وفمػم فمـ إداٞمتف ايمُمديدة هلذا ايمٔمٚمؾ ايمُمٛمٝمع، ايمذي ذه٤م  ضحٝمتف فمدد َمـ اظمقاؿمٛمكم 

فمامل ايمتل متس زم٣مؽمتٗمرار دويم٥م  إؽمالَمٝم٥م رهمّمف ظمثؾ هذه األ"، َم٠مىمدا "وومقات األَمـ ايمسٔمقدي٥م

ؾمٗمٝمٗم٥م، دم ووم٦م سمقاصمف األَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م فمدواٞم٣م َمتِم٣مفمدا دم ىمؾ َمـ همٙمسْمكم وايمٔمراق، وسمقاصمف 

اظمٚمٙم٘م٥م  ايمٔمرزمٝم٥م ايمسٔمقدي٥م محٙم٥م َمٕمرض٥م َمـ يمدن زمٔمض األوؽم٣مط ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م دم ايمقالي٣مت اظمتحدة، 

اظمس٠مويمكم ". ودفم٣م اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي "بوسمتٜمٚمٜم٣م زم٣ميمّمٙمقع دم  ايمدفمؿ اظمٔمٛمقي واظم٣مدي يمإلره٣م

ايمٔمٙمامء وايمدفم٣مة واحلرىم٣مت إلم َمزيد َمـ احلقار يمتحِمكم  ايمسٔمقديكم وأهؾ ايمقؽمْمٝم٥م واالفمتدال َمـ

 ."اظم٠ماَمرات ايمتل سمستٜمدف زمالد احلرَمكم٥م، وايمقومقف صٖم٣م واضمدا دم َمقاصمٜم٥م اجلبٜم٥م ايمداطمٙمٝم

، 1001يقيمٝمقز  3تداءات إره٣مزمٝم٥م يقم ايمٔم٣مصٚم٥م ايمػميْم٣مٞمٝم٥م يمٛمدن  زمدوره٣م َمرسضم٣م الفموظم٣م ىم٣مٞم٦م 

 5بٜم٣م ايمتٛمٖمٝمذي دم يمٗم٣مئف يقم تضمٝم٧م أىمد َم٘م ،االفمتداءاتفمػمت احلرىم٥م َمـ صمديد فمـ إداٞمتٜم٣م يمتٙمؽ 

إداٞم٥م هذا ايمٔمٚمؾ  اإلره٣ميب َمـ َمٛمْمٙمؼ اظمقاومػ اظمبدئٝم٥م يمٙمحرىم٥م َمـ ايمٔمٛمػ " 1001يقيمٝمقز 

، وفمػم "ت واجلٜم٣مت ايمتل سمٗمػ وراءهواإلره٣مب وافمتب٣مره َمستٛم٘مرا ذفم٣م وفمٗمال أي٣م ىم٣مٞم٦م  اظمػمرا

مجٝمع "ودفم٣م  "فمـ َمُم٣مفمر ايمتّم٣مَمـ َمع ايمُمٔم٤م ايمػميْم٣مين واظمقاؽم٣مة يمٙمجرضمك  وفم٣مئالت ايمّمح٣مي٣م"

َم٘مقٞم٣مت ايمُمٔم٤م ايمػميْم٣مين ايمديٛمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م واإلشمٛمٝم٥م إلم ايمتالضمؿ وايمقضمدة دم  َمقاصمٜم٥م هذه اظمحٛم٥م، 

 ."فمعم افمتب٣مر أن اإلره٣مب ال ديـ وال وؿمـ وال فمرق يمف

ذم ايمُمٝمخ ويمٛمدن يمٙمٚمرة ايمث٣مٞمٝم٥م، أدان  تل اؽمتٜمدهم٦مالفمتداءات ايميم ٖمس ايمًمء زم٣ميمٛمسب٥م ٞمو

هذه األفمامل اإلره٣مزمٝم٥م َمـ صمديد  َمـ َمٛمْمٙمؼ اظمقاومػ اظمبدئٝم٥م يمٙمحرىم٥م َمـ ايمٔمٛمػ "اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي 

 ، وفمػم"ظمػمرات  واجلٜم٣مت ايمتل سمٗمػ وراءهواإلره٣مب وافمتب٣مره َمستٛم٘مرا ذفم٣م وفمٗمال أي٣م ىم٣مٞم٦م ا

 ."فمـ َمُم٣مفمر ايمتّم٣مَمـ َمع ايمُمٔمبكم اظمٌمي وايمػميْم٣مين واظمقاؽم٣مة يمٙمجرضمك  وفم٣مئالت ايمّمح٣مي٣م"
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فمـ إداٞمتف ايمُمديدة يمٙمتٖمجغمات  1001ٞمقٞمػم  21فمٗم٤م يمٗم٣مئف يقم  ايمتٛمٖمٝمذي فمػم اظم٘مت٤مو

فمددا َمـ  وايمتل طمٙمٖم٦م، 1001ٞمقٞمػم  5األردٞمٝم٥م فمامن يقم األرزمٔم٣مء  اهلٚمجٝم٥م ايمتل ؿم٣ميم٦م ايمٔم٣مصٚم٥م

َمُم٣مفمر "اؽمتٛم٘م٣مره يمذيمؽ ايمٔمٚمؾ اإلره٣ميب  ايمُمٛمٝمع، ىمام أىمد فمعم فمػم فمـ  اجلرضمك، وايمٗمتعم و

َم٘مقٞم٣مت "، ودفم٣م "ايمتّم٣مَمـ َمع ايمُمٔم٤م األردين ايمُمٗمٝمؼ، واظمقاؽم٣مة يمٙمجرضمك وفم٣مئالت ايمّمح٣مي٣م

 ."ايمُمٔم٤م األردين إلم ايمتالضمؿ وايمقضمدة دم َمقاصمٜم٥م هذه اظمحٛم٥م

ضمداث اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل فمرهمٜم٣م ايمٔم٣ممل دم وه٘مذا يتبكم  اظمقومػ ايمث٣مزم٦م يمٙمحرىم٥م َمـ مجٝمع األ

ايمسٛمقات األطمغمة وهق َمقومػ َمستٛمد ظمقومػ ذفمل وفمٗمقم راهمض الؽمتٜمداف اظمقاؿمٛمكم اظمس٣مظمكم 

األزمري٣مء  وظمقومػ فمٗمقم يٗمدر َمّم٣مفمٖم٣مت َمثؾ سمٙمؽ األفمامل فمعم صقرة اإلؽمالم واظمسٙمٚمكم وسمٟمشمغمه٣م 

 .٣مص٥م دم ايمدول ايمٕمرزمٝم٥مايمسٙمبل فمعم َم٘متسب٣مسمف وفمعم وضع اظمسٙمٚمكم دم ايمٔم٣ممل وطم

  ."2003 ماي 11"الموقف من األحداث اإلرهابٌة لـ فً

 ؾم٘مٙم٦م أضمداث ايمس٣مدس فممم َمـ َم٣مي اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل رضزم٦م مخس َمقاومع زمٚمديٛم٥م

واآلَمـ، ويم٘مٛمٜم٣م رنمؿ ذيمؽ  تثٛم٣مئٝم٣م دم سم٣مريخ اظمٕمرب اظمستٗمر، ضمدشم٣م اؽم1001ايمدار ايمبٝمّم٣مء ؽمٛم٥م 

د وايمٗم٣مٞمقين زم٣ميمبالد، وومد ضم٣مويم٦م ايمٔمديد َمـ اجلٜم٣مت ىم٣مٞم٦م هل٣م سمٟمشمغمات فمعم ايمقاومع ايمسٝم٣م

االؽمتئِم٣ميمٝم٥م زمبالدٞم٣م اؽمتٕمالل هذه  األضمداث اظمٟمؽم٣موي٥م اؽمتٕمالال ؽمٝم٣مؽمقي٣م زمٕمٝمّم٣م ضد ضمرىم٥م 

اظمس٠مويمٝم٥م "َم٣م ؽمٚمقه  احلرىم٥م ايمٔمديد َمٛمٜمؿ  َمذه٤م حتٚمٝمؾ ذه٤مايمتقضمٝمد واإلصالح، ضمٝم٧م 

٣ميمٝم٥م يمتُمـ محٙم٥م َمُمٝمٛم٥م ضد احلرىم٥م، تحرىم٦م األزمقاق االؽمتئِمهم ،األضمداث سمٙمؽفمـ   "اظمٔمٛمقي٥م

 .َمْم٣ميمب٥م زمحٙمٜم٣م

األزمقاق همرص٥م صمر احلرىم٥م إلم  سمٙمؽضم٘مٚم٥م ومٝم٣مداهت٣م  وهٝمآهت٣م وأفمّم٣مئٜم٣م، همقسم٦م فمعم أن إال  

إيٗم٣مفمٜم٣م دم همخ ردود ايمٖمٔمؾ نمغم اظمحسقزم٥م، همب٣مإلض٣مهم٥م إلم أن ضمرىم٥م  أو صم٣مٞمبٝم٥مسافم٣مت ؽمٝم٣مؽمٝم٥م 

 ،وايمٗم٣مٞمقين ٔمٚمؾ ايمسٙمٚمل٣م ايمذي يتقؽمؾ ؽمبؾ ايمايمتقضمٝمد واإلصالح َمٔمروهم٥م زمٛمٜمجٜم٣م اظمٔمتدل وفمٚمٙمٜم

وَم٣م سمراىمؿ يمدهي٣م دم هذا اظمج٣مل َمـ ضمٛم٘م٥م وجترزم٥م، هم١من احلرىم٥م سمٔم٣مَمٙم٦م َمع َمقصم٥م اهلجقم ايمذي 

 .صالضملخترج  أىمثر ومقة وأىمثر اومتٛم٣مفم٣م زمٚمٛمٜمجٜم٣م اإلأن سمٔمرض٦م يمف سمٔم٣مَمال ضم٘مٝمام َم٘مٛمٜم٣م َمـ 
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إداٞمتف "اث اإلره٣مزمٝم٥م اظمذىمقرة، أفمٙمـ همٖمل زمٝم٣من أصدره اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي يمٙمحرىم٥م َمب٣مذة األضمد

ايمُمديدة هلذا ايمٔمٚمؾ اإلصمراَمل ايمدينء ايمذي اؽمتٜمدف َمٛمُمآت وَمدٞمٝمكم أزمري٣مء، زم٣مفمتب٣مره فمدواٞم٣م 

هذه األفمامل أي٣م ىم٣مٞم٦م اجلٜم٣مت ايمتل وراءه٣م، وأي٣م ىم٣مٞم٦م دواهمٔمٜم٣م، "وإهمس٣مدا دم األرض، َم٠مىمدا أن 

ٝم٣م، ىمام أهن٣م ال متثؾ ايمُمٔم٤م اظمٕمريب اظمٔمروف أفمامل َمرهمقض٥م ذفم٣م  وفمٗمال، وَمداٞم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٣م واصمتامفم

هذه "فمػم ايمت٣مريخ  زم٣مظمٝمؾ إلم ايمقؽمْمٝم٥م وٞمبذ ايمٔمٛمػ واإلره٣مب. وأض٣مف زمٝم٣من  اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي أن 

األفمامل ال يٚم٘مـ أن سمٛم٣مل َمـ اؽمتٗمرار اظمٕمرب ووضمدسمف، وال يٛمبٕمل أن سمٛم٣مل َمـ اطمتٝم٣مراسمف ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم 

خ٥م وَمٗمقَم٣مسمف ايمقؿمٛمٝم٥م ايمٔمريٗم٥م دم إؿم٣مر االفمتدال وايمتس٣مَمح ايمتٚمسؽ زمٟمص٣ميمتف اإلؽمالَمٝم٥م  ايمراؽم

، ؼمام ايمتٔمددي٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٖم٘مري٥مواالٞمٖمت٣مح فمعم األَمؿ وايمُمٔمقب وايمثٗم٣مهم٣مت األطمرى، وفمعم اضم

ال يٚم٘مـ أن حتس٤م زمٟمي ؾم٘مؾ "، و"واحلري٣مت ايمٖمردي٥م واجلامفمٝم٥م وَمٗمتّمٝم٣مت دويم٥م احلؼ وايمٗم٣مٞمقن

ال ختدم ومّم٣مي٣م  اظمسٙمٚمكم، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس، إهن٣م سمزء إيمٝمف َمـ األؾم٘م٣مل فمعم اإلؽمالم، ىمام أهن٣م 

وإيمٝمٜمؿ وسمٖمسح اظمج٣مل يمتُمقيف صقرسمف وصقرهتؿ، وسمٗمدم طمدَم٥م جم٣مٞمٝم٥م يمٙمٚمؼمزمِمكم زم٣ميمدول 

اإلؽمالَمٝم٥م اظمستٗمرة  وسمػمر َمزيدا َمـ ايمتدطمؾ األصمٛمبل وايمتح٘مؿ دم ضم٣مرض ايمُمٔمقب اإلؽمالَمٝم٥م 

 ."وَمِم٣مئره٣م َمـ أصمؾ إطمّم٣مفمٜم٣م يمإلَمالءات األصمٛمبٝم٥م

َم٣مي  11وصمدد اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، دم زمٝم٣من صدر فمٗم٤م اصمتامفمف يقم 

. ىمام اؽمتٛم٘مر "إداٞمتف اظمْمٙمٗم٥م يمألفمامل اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل اؽمتٜمدهم٦م أَمـ واؽمتٗمرار ايمبالد"، 1001

احلٚمٙم٥م ايمتل سمٗمقم هب٣م زمٔمض األؿمراف َمـ أصمؾ اخلٙمط وايمتّمٙمٝمؾ زمٕمٝم٥م سمُمقيف اهلٝمئ٣مت اإلؽمالَمٝم٥م "

اظمت٣مصمرة ايمرطمٝمِم٥م زمآالم ايمُمٔم٤م "، وٞمدد زمـ"اظمتٚمس٘م٥م زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلسٛم٥م سٙمٚمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥مايم

 ."اظمٕمريب واإلؽم٣مءة إلم وضمدسمف وإمج٣مع ىمؾ َم٘مقٞم٣مسمف فمعم إداٞم٥م اإلره٣مب

أن األضمداث األيمٝمٚم٥م ايمتل فمرهمٜم٣م اظمٕمرب "وأىمد اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي يم٘مؾ أفمّم٣مء احلرىم٥م وهٝمآهت٣م 

وم٦م َم٢م، رضورة ايمتٚمسؽ  زم٣مالطمتٝم٣مرات األؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمحرىم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم سمٖمرض، أىمثر َمـ أي و

، "أؽم٣مس ايمقؽمْمٝم٥م واالفمتدال وٞمبذ ايمٔمٛمػ واظمُم٣مرىم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م وجتٛم٤م ايمسٗمقط دم همخ االؽمتٖمزاز
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أفمّم٣مء  احلرىم٥م وهٝمآهت٣م إلم َمقاصٙم٥م ايمٔمٚمؾ فمعم حتٗمٝمؼ أهداف احلرىم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م فمعم إوم٣مَم٥م "دافمٝم٣م 

 ."واظمج٣مديم٥م زم٣ميمتل هل أضمسـ زمٝمٛمٛم٣م وهمٝمام ضمقيمٛم٣م زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلسٛم٥مايمديـ دم أٞمٖمسٛم٣م وهمٝمام 

قؽم٣مئؾ اإلفمالَمٝم٥م ايمرؽمٚمٝم٥م همٝمام زمدا أٞمف إسار ٙمَمع اؾمتداد احلٚمٙم٥م االؽمتئِم٣ميمٝم٥م واؽمتٕمالهل٣م يمو

ٜم٣م فمعم االؽمتٕمالل ألضمداث وسمتحدد اجلٜم٣مت اظمس٠مويم٥م فمٛمَمسبؼ ضمتك ومبؾ أن سمٓمٜمر اخلٝمقط األولم يم

داث إلم أومٍم ضمد َمـ أصمؾ إضٔم٣مف احلرىم٥م واؽمتٜمداف احلزب ايمذي افمتػمت ايمسٝم٣مد يمتٙمؽ األضم

ومرر اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي فمٗم٤م ايمٙمٗم٣مء اظمذىمقر سمقصمٝمف ٞمداء يقم احلرىم٥م مجٔمٝمتف اظمدٞمٝم٥م ايم٘مبغمة اظمس٣مٞمدة يمف 

 22إلم فمٚمقم األفمّم٣مء واظمتٔم٣مؿمٖمكم، وصػ همٝمف َمٛمٖمذي األضمداث اإلره٣مزمٝم٥م  يمٝمقم  1001َم٣مي  12

ٙمَّٙمكم اظمقسمقريـ فمٚمدوا دم فمٚمؾ إصمراَمل رهٝم٤م وهمٔمؾ إره٣ميب نمري٤م جمٚم"َم٣مي زمٟمهنؿ  قفم٥م َمـ اظم ّم 

فمـ ديٛمٛم٣م وجمتٚمٔمٛم٣م وشمٗم٣مهمتٛم٣م إلم سمٖمجغم أٞمٖمسٜمؿ  دم فمدة أَم٣مىمـ خمت٣مرة َمـ ايمدار ايمبٝمّم٣مء، َمزهٗمكم 

زمذيمؽ أرواضم٣م زمريئ٥م، وَمتسببكم دم صمروح طمْمغمة يمٔمممات األزمري٣مء، وَمسببكم طمس٣مئر صمسٝمٚم٥م، 

 . "يٛمٜمؿ ووؿمٛمٜمؿ وأَمتٜمؿوَمسٝمئكم  إلم د

وأىمد ايمٛمداء أن احلرىم٥م أداٞم٦م هذا ايمٔمٚمؾ همقر وومقفمف زمدون أي سمردد وزم٘مؾ وضقح وساَم٥م، 

اظمبٛمل فمعم  اإلؽمالم احلٛمٝمػ وايمٖمٜمؿ ايمقؽمْمل اظمٔمتدل ايمذي راهمٗمٛم٣م طمالل َمسغمسمٛم٣م، "وزمٝمٛم٦م َمقومٖمٜم٣م 

، همس٣ممهٛم٣م  دم اؽمتٗمرار هم٘مٛم٣م زمٖمّمؾ اهلل رمح٥م فمعم زمٙمدٞم٣م ال ٞمٗمٚم٥م، ىمام وومع دم زمٔمض ايمدول األطمرى

ايمبالد، وأصبحٛم٣م أؿمرا دم اظمجتٚمع َمٛمخرؿمكم دم ىمؾ َم٣م هق إجي٣ميب همٝمف، وم٣مئٚمكم زمقاصمبٛم٣م دم ايمٛمٜمل فمـ 

ىمؾ َم٣م ارسمٟميٛم٣م أٞمف يرض زم٣ميمديـ أو ايمقؿمـ،  مم٣م صمٔمؾ ضمرىمتٛم٣م حتٓمك زم٣مضمؼمام ايمٖم٣مفمٙمكم ايمداطمٙمٝمكم 

 ."واخل٣مرصمٝمكم وصمٔمٙمٜم٣م ٞمٚمقذصم٣م دم ايمقؽمْمٝم٥م واالفمتدال

يستٜمدهمقن، دم َمٗمدَم٥م َم٣م يستٜمدهمقٞمف، "َم٣مي اإلره٣مزمٝم٥م  22ٛمداء إلم أن َمدزمري أضمداث وأؾم٣مر ايم

ومد "األضمداث  هٞمسػ هنجٛم٣م ايمسٙمٚمل ايمتقاهمٗمل اظمٔمتدل يمٖم٣مئدة طمٝم٣مر ايمٔمٛمػ  وايمٖمتٛم٥م، وأن هذ

.. ضمقيم٦م احلٚمٙم٥م ضد اإلره٣مب إلم ايمٕمٚمز وايمٙمٚمز .أؿمٙمٗم٦م ايمٔمٛم٣من يمٛمٝم٣مت ؽمٝمئ٥م ىم٣مٞم٦م سمٛمتٓمر ايمٖمرص٥م

زٞم٣م  واحلزب ايمذي يٛمتٚمل إيمٝمف فمدد ىمبغم َمٛم٣م، زمؾ وايمتٔمريض زمٛم٣م وحم٣مويم٥م حتٚمٝمٙمٛم٣م دم ضمرىمتٛم٣م ورَمق

ايمٓم٣مظم٥م  وايم٘م٣مذزم٥م واظمٙمٝمئ٥م ". ووصػ ايمٛمداء احلٚمٙم٥م ضد احلرىم٥م زمـ"اظمس٠مويمٝم٥م اظمٔمٛمقي٥م ظم٣م وومع
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زم٣مالهمؼماء وايمبٜمت٣من وم٣مم هب٣م أؾمخ٣مص خمت٣مرون زمٔمٛم٣مي٥م هم٣مئٗم٥م، َمٔمروهمقن زمٔمدائٜمؿ ايمدهمكم يمٙمحرىم٥م 

 . "َمـ طمالل َمقاومٖمٜمؿ ايمٗمديٚم٥م،  وَمٛم٣مزمرهؿ اظمقزمقءة ايمتل يُمتٕمٙمقن هب٣م اإلؽمالَمٝم٥م

أن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح جي٤م أن سمستٚمر دم ايمٗمٝم٣مم زمقاصمبٜم٣م دم إصالح وضع "وأىمد ايمٛمداء 

األَم٥م َمـ ىمؾ طمٙمؾ، طمِمقص٣م دم هذا ايمٓمرف ايمٔمِمٝم٤م،  وأٞمف ال يٛمبٕمل أن يتقومػ أو يتٗمٙمص أي 

. وأن احلٚمٙم٥م ضد "ىم٣مٞم٦م دائام طمغما وزمرىم٥م فمعم ايمقؿمـ واألَم٥مفمٚمؾ َمـ أفمامهل٣م اظممموفم٥م ايمتل 

ؽمٛمقاصمٜمٜم٣م  زم٣ميمِمػم وايمثب٣مت واحلٙمؿ واألٞم٣مة وايمتقضٝمح ايمدؤوب، واظمج٣مديم٥م زم٣ميمتل هل "احلرىم٥م 

أضمسـ، ويمئـ ـم ٙمٚمٛم٣م همٙمـ ٞمٓمٙمؿ، وإن افمتدي فمٙمٝمٛم٣م همٙمـ ٞمرد. همٛمحـ أزمٛم٣مء هذا ايمقؿمـ،  ودورٞم٣م 

وه٘مذا، ؽمقف ٞمسغم شم٣مزمتكم فمعم َمٛمٜمجٛم٣م ايمسٙمٚمل ايمسٙمٝمؿ " ، َمّمٝمٖم٣م:"احلٖم٣مظ فمعم أَمٛمف واؽمتٗمراره

ايمٛمغم ايم٘مريؿ، ص٣مزمريـ فمعم َم٣م أص٣مزمٛم٣م، واضٔمكم أَمٙمٛم٣م  زمٔمد اهلل سمٔم٣ملم دم ضم٘مٚم٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم َمٙم٘مٛم٣م، 

وسمٔمٗمؾ فمٗمالء ومقَمٛم٣م، َمستممهمكم اظمستٗمبؾ، َمؼمزمِمكم هبذه ايمٖمتٛم٥م أن متر زمسالم، ضمذريـ َمـ طمِمقم 

٣مء فمعم هقيتٛم٣م، وسمٕمٝمغم زمٛمٝم٥م دويمتٛم٣م، وٞمزع صٖم٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمـ ايمذيـ يريدون ايمٗمّم َمرصمٔمٝمتٛم٣م

 ."َمٙم٘مٛم٣م

وَمزيد َمـ ايمٔمٚمؾ ايمِمػم وايمثب٣مت،  ٜم٣م إلم َمزيد َمـودفم٣م ايمٛمداء أفمّم٣مء احلرىم٥م واظمتٔم٣مؿمٖمكم َمٔم 

 .."واخلغم وايمٔمْم٣مء، وأال يٙمتٖمتقا ظمـ صمٔمؾ هدهمف اإلؽم٣مءة إيمٝمٜمؿ

يمتجديد أن سمتِمدى زمٗمقة وشمب٣مت إلم وَمـ صمٜم٥م أطمرى اؽمتْم٣مفم٦م احلرىم٥م َمـ طمالل صمريدة ا

وأزمٙم٦م زمالء ضمسٛم٣م  ،هجٚم٥م َمٛمسٗم٥م َمـ ؿمرف فمدد َمـ ايمِمحػ واألومالم ايمتل دطمٙم٦م دم محٙم٥م َمٛمسٗم٥م

َم٣مي  22داث دم ايمرد وايمبٝم٣من وسمقضٝمح َمقومػ احلرىم٥م وسمٗمديؿ ايمتٖمسغم اظمقضقفمل اظمتقازن ألضم

ايمب٣مضمثكم واظمراومبكم ر فمػم َمٗم٣مالت وحتٙمٝمالت وَمٗم٣مزمالت َمع ايمٔمديد َمـ وضمُمدت فمدة وصمٜم٣مت ٞمٓم

شمر ايمب٣ميمغ دم َم٣مي ىم٣من هل٣م األ 22ىمام أصدرت اجلريدة فمددا طم٣مص٣م ومٝمام ضمقل أضمداث  ،اظمٛمِمٖمكم

 .سمثبٝم٦م ايمِمػ ايمداطمقم وإهمُم٣مل احلٚمٙم٥م اإلفمالَمٝم٥م ايمٓم٣مظم٥م

ومم٣م زاد َمـ ضمدة اهلجٚم٥م اظمذىمقرة أن اهلجامت اإلره٣مزمٝم٥م فمعم ايمدار ايمبٝمّم٣مء ومد صم٣مءت أي٣مَم٣م 

ضمقارا َمع ايمدىمتقر احلرىم٥م اظمتح٣مَمٙم٥م فمعم  ايمٛم٣مؿمٗم٥م زم٣ميمٖمرٞمسٝم٥مضمدى ايمٝمقَمٝم٣مت ومٙمٝمٙم٥م زمٔمد ٞممم إ
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ايمريسقين اؽمتٕمٙم٦م همٝمف سمٌمحي٣مت يمرئٝمس احلرىم٥م اؽمتٕمالل َمٕمرض٣م الدفم٣مء إؽم٣مءة رئٝمس احلرىم٥م 

 .ظم٠مؽمس٥م إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم

ٌة  عت على خلف تً وق ٌة ال فً الدعوة إلى إعادة النظر فً التجاوزات الحقوقٌة والقانون

 ماي 11 أحداث

زمٗمدر إداٞمتٜم٣م   1001َم٣مي  22ٔمرض هل٣م اظمٕمرب يقم احلرىم٥م يمألفمامل اإلره٣مزمٝم٥م ايمتل سم وزمٗمدر إداٞم٥م

يمٙمتج٣موزات ايمتل فمرهمٜم٣م سمدزمغم خمٙمٖم٣مهت٣م ؽمقاء سمٔمٙمؼ األَمر زمٔمٚمٙمٝم٣مت االفمتٗم٣مل ايمقاؽمٔم٥م ايمتل أفمٗمبتٜم٣م 

دة اظمتتبٔمكم َمـ وـمروف االفمتٗم٣مل ايمتل اهمتٗمدت إلم ىمثغم َمـ ايممموط وايمّمامٞم٣مت ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م زمُمٜم٣م

وجت٣موزات جي٤م إٞمِم٣مف ضح٣مي٣مه٣م يٗمقل زمٝم٣من ص٣مدر  َمٓم٣مملَمٛمٓمامت ضمٗمقومٝم٥م وؿمٛمٝم٥م ودويمٝم٥م مم٣م أٞمت٨م 

 .1001َم٣مي  24فمـ احلرىم٥م زمت٣مريخ 

جي٣مزمٝم٥م دم اجت٣مه َمراصمٔم٥م ومد ؾمٜمدت زمٔمض ايمبقادر اإل وإذا ىم٣مٞم٦م اآلوٞم٥م األطمغمة ـ يّمٝمػ ايمبٝم٣من ـ

وصدور فمٖمق َمٙم٘مل دم ضمؼ زمٔمّمٜمؿ يم٘مـ  ايمسجقن سكم وضٔمٝم٥م اظمٔمتٗمٙمكم داطمؾَمثؾ حت ،ذيمؽ ىمٙمف

 .رسفم٣من َم٣م فم٣مدت َم٠مذات ؽمٙمبٝم٥م إلم ايمٓمٜمقر

وىم٣من َمٔمٓمؿ اظمٔمتٗمٙمكم فمعم طمٙمٖمٝم٥م سمٙمؽ األضمداث ومد دطمٙمقا آٞمذاك دم ضمرىم٥م اضمتج٣مصمٝم٥م واؽمٔم٥م 

هم٘م٣مٞم٦م َمٛم٣مؽمب٥م يمدفمقة ايمْمرهمكم إلم حت٘مٝمؿ يمٕم٥م ايمٔمٗمؾ ويمٕم٥م اظمِمٙمح٥م  ٔم٣مم.متثٙم٦م دم اإلرضاب فمـ ايمْم

و َمـ  ،ٔمٙمٝم٣م إذ دفم٣م ايمبٝم٣من  َمـ َمٛمْمٙمؼ احلرص فمعم َمِم٣ميمح ايمبالد واظمجتٚمع واظمقاؿمٛمكمايمقؿمٛمٝم٥م ايم

َمٛمْمٙمؼ ايمُمٔمقر زمثٗمؾ األَم٣مٞم٥م واظمس٠مويمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م وايمقؿمٛمٝم٥م اظمس٠مويمكم واظمٔمتٗمٙمكم فمعم ضمد ؽمقاء إلم 

ايمتٔمٗمؾ وايمتبٌم وهتٝمئ ايممموط ايمالزَم٥م وايمٓمروف اظمالئٚم٥م يمٗمٝم٣مم ضمقار ه٣مدئ وَمٛمِمػ وَمس٠مول 

 .ٛم٣مف اظمس٣مر اإلجي٣ميب ايمس٣مزمؼواؽمتئ

ىمام  ،وَمـ هذا اظمٛمْمٙمؼ دفم٣م ايمبٝم٣من اظمٔمتٗمٙمكم اظمرضزمكم إلم إيٗم٣مف إرضاهبؿ ضمٖم٣مـم٣م فمعم أرواضمٜمؿ

دفم٣م اظمس٠مويمكم إؽمٜم٣مَم٣م َمٛمٜمؿ دم جت٣موز ذيمؽ ايمقضع اظمتٟمزم إلم اظمب٣مدرة إلفم٣مدة ايمٛمٓمر دم َمٙمػ 

ـ أصمؾ رهمع اظمٓم٣ممل وسمِمحٝمح َم٣مي َم 22االفمتٗم٣مالت واظمح٣مىمامت ايمتل مت٦م فمعم طمٙمٖمٝم٥م أضمداث 
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وصٝم٣مٞم٥م  ،األطمْم٣مء وايمتج٣موزات ورهمع اظمٓم٣ممل وايمتٔمسٖم٣مت ضمٖم٣مـم٣م فمعم َمِمداومٝم٥م دويم٥م احلؼ وايمٗم٣مٞمقن

 .يمٙمٔمدايم٥م وايم٘مراَم٥م وطمدَم٥م ظمستٗمبؾ اظمٕمرب ومت٣مؽم٘مف واؽمتٗمراره

 فً النصٌحة واألمر بالمعروف والنهً عن المنكر

وإذا ىم٣مٞم٦م احلرىم٥م َمٛمذ أن  ،زمقي٥م سم٘مقيٛمٝم٥مإذ ىم٣مٞم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ضمرىم٥م دفمقي٥م سمر

هم١من ذيمؽ ال  ،اٞمخرط فمدد ىمبغم َمـ أفمّم٣مئٜم٣م دم احلزب ومد همقسم٦م ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد ايمٝمقَمل يمٙمحزب

أي َمـ ايمٗمّم٣مي٣م ايم٘مػمى ذات ايمِمٙم٥م زمتدزمغم  ،ئمٛمل أهن٣م ومد رهمٔم٦م يده٣م َمـ ايمسٝم٣مؽم٥م زمٚمٔمٛم٣مه٣م ايمٔم٣مم

 .ايمُمٟمن ايمٔم٣مم وطمِمقص٣م ايمٗمّم٣مي٣م ذات ايمِمٙم٥م زم٣مهلقي٥م

يمؽ واٞمْمالوم٣م َمـ إيامهن٣م  زمقاصم٤م ايمٛمِمٝمح٥م هلل ويمرؽمقيمف وأئٚم٥م اظمسٙمٚمكم وفم٣مَمتٜمؿ واألَمر ويمذ

َم٣م  ،وايممموط ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م ،ودم ضمدود ايمّمقازمط ايمممفمٝم٥م اظمرفمٝم٥م ،زم٣مظمٔمروف وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر زم٣ميمٙمس٣من

 سمسٔمك يمٙمتٛمبٝمف فمعم زمٔمضهمتئ٦م احلرىم٥م ـ زم٣مفمتب٣مره٣م هم٣مفمال َمدٞمٝم٣م دم احلٗمؾ ايمدفمقي وايمؼمزمقي ـ 

فمعم ايمرنمؿ َمـ ايمتح٣مَمؾ وايمتُمقيف ايمتل  ،ظمخ٣ميمٖم٣مت دم ايمسٝم٣مؽمٝم٣مت ايمٔمٚمقَمٝم٥م وايمٔم٣مدات االصمتامفمٝم٥ما

إلم إؽم٘م٣مهت٣م وإره٣مهب٣م َمـ زمٔمض اظمٛم٣مزمر  احلثٝم٧م سمتٔمرض يمف َمقاومػ احلرىم٥م فمعم هذا اظمستقى وايمسٔمل

 .االؽمتئِم٣ميمٝم٥م

 بدعة االحتفال برأس السنة المٌالدٌة فً

إصدار ٞمداءات وزمٝم٣مٞم٣مت سمٛمبف إلم زمٔمض اظمخ٣ميمٖم٣مت  ايمتل  درصم٦م احلرىم٥م َمـ ضمكم آلطمر إلم   

ايمسٛم٥م اظمٝمالدي٥م وَم٣م يِم٣مضمبٜم٣م  زمرأس سمٖمُم٦م دم اظمجتٚمع اظمٕمريب وَمٛمٜم٣م فمعم اخلِمقص زمدفم٥م االضمتٖم٣مل

وَمـ ذيمؽ فمعم ؽمبٝمؾ اظمث٣مل  ،ؽمقاء ؽمالم ودم ايمٛمٌماٞمٝم٥م فمعم ضمدَمستٛم٘مرة دم ديـ اإلَمـ ؽمٙمقىم٣مت 

دفم٥م بزمفمـ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي وايمذي ٞمبف إلم أن األَمر يتٔمٙمؼ  2552دصمٛمػم  1 ايمبٝم٣من ايمِم٣مدر زمت٣مريخ

َمٛم٘مرة َم٣م همتئ فمٙمامء اإلؽمالم دم مجٝمع ايمٔمِمقر وَمـ مجٝمع اظمذاه٤م يٖمتقن زمتحريٚمٜم٣م وايمتحذير َمـ 

روح ايمتٚمٝمز  َمـ ومّم٣مء فمعم دم اظمسٙمٚمكم هب٣م  وظم٣م يب٧م االضمتٖم٣ملاالٞمزالق إيمٝمٜم٣م وإلم أَمث٣مهل٣م 

 .يمّم٣ميمكم واظمٛمحرهمكمواالؽمتٗمالل وايمتحرر َمـ سمٗمٙمٝمد ا
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ايمٖمٗمٝمف اظمٕمريب ازمـ  فمـ ٞمٗمؾ افمتٚمد زمٝم٣من احلرىم٥م دم ذيمؽ فمعم َمقومػ ايمٖمٗمٜم٣مء اظم٣ميم٘مٝم٥م وَمٛمٜم٣م َم٣م وومد

ىمت٣مب اظمٔمٝم٣مر ـ وهق َمـ َمْمبقفم٣مت وزارة األووم٣مف وايمُم٠مون اإلؽمالَمٝم٥م ـ  فمعم َم٣م ورد دم واحل٣مج 

وال َمسٙمؿ، وال إصم٣مزم٥م ايمدفمقة همٝمف،  ال جتقز اهلداي٣م دم اظمٝمالد َمـ ٞمٌماين": فمـ حيٝمك ايمٙمٝمثل أٞمف وم٣مل

 ."األي٣مموال االؽمتٔمداد يمف. ويٛمبٕمل أن جئمؾ ىمس٣مئر 

صم٣مٞم٤م َم٣م سمٗمدم، إن هذا االضمتٖم٣مل يتؿ فم٣مدة زم٣ميمتػمج واالطمتالط وذب  ايمبٝم٣من أٞمف إلم  أؾم٣مرو

اخلٚمقر وأفمامل ايمٖمحش وايمرذيٙم٥م واخلالفم٥م دم ايمٕمٛم٣مء واظمقؽمٝمٗمك وايمرومص، وىمٙمٜم٣م حمرَم٣مت 

فمعم َمقاىمب٥م هذه اظمٛم٣مؽمب٥م واإلنمراء زم٣مالضمتٖم٣مل  ومد افمت٣مدت اإلذافم٥م وايمتٙمٖمزة اظمٕمرزمٝم٥م وأن وَمٛم٘مرات

 هب٣م، مم٣م يُم٘مؾ سمّمٙمٝمال يمٙمٚمستٚمٔمكم واظمُم٣مهديـ.

زم٣ميمٔمٙمامء  أه٣مبىمام  .اظمقاؿمٛمكم أن يٗم٣مؿمٔمقا هذه ايمبدفم٥م وىمؾ َم٣م يتدرج همٝمٜم٣م وأه٣مب زم٘مؾ

وايمتقفمٝم٥م وايمتقصمٝمف ايمسديد واخلْمب٣مء وايمقفم٣مظ ورصم٣مل ايمتٔمٙمٝمؿ أن يٗمقَمقا زمقاصم٤م اإلرؾم٣مد 

 ٜمؿديٛميمٙمٚمقاؿمٛمكم دم هذه اظمٛم٣مؽمب٥م، زمام حيٖمظ فمٙمٝمٜمؿ ديٛمٜمؿ وؽمٙمقىمٜمؿ ايمٗمقيؿ ايمرؾمٝمد، وزمام خيدم 

 َمـ ايمتُمقه وايمذوزم٣من. ٜمؿواؽمتٗماليمٝمت ٜمؿوهقيت

 الموقف من فتح أكبر كازٌنو فً إفرٌقٌا بطنجة

يقٞمٝمق  11اظمقاهمؼ  2411رزمٝمع األول  10ايمسب٦م  يقم ودم زمٝم٣من ص٣مدر فمـ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي 

اهمتت٣مح ىم٣مزيٛمق دورم يمٙمٗمامر وايمٖمس٣مد، هق األول َمـ ٞمقفمف زم٣مظمٕمرب، واألىمػم دم إهمريٗمٝم٣م ضمقل   1002

أىمدت احلرىم٥م  ،ٛمقوايمممق األوؽمط، ىمام ذىمرت وؽم٣مئؾ اإلفمالم ٞمٗمال فمـ أصح٣مب ايم٘م٣مزي

ر اهلل ؽمبح٣مٞمف خم٣ميمٖم٥م سحي٥م ألَمػمسمف ايمذي افمت٣م ايمُمديد ايمؼمطمٝمص زمٖمتح هذا ايم٘م٣مزيٛمق هاؽمتٛم٘م٣مر

 ٔانًٍغش انخًش ئًَب  آيُٕا انزٌٍ أٌٓب )ٌبوسمٔم٣ملم زم٣مصمتٛم٣مب اظمٝمرس زم٣مفمتب٣مره رصمس٣م وفمٚمال ؾمٝمْم٣مٞمٝم٣م 

1رفهحٌٕ( نعهكى فبجزُجِٕ انشٍطبٌ عًم يٍ سجظ ٔاألصالو ٔاألَصبة
يمدؽمتقر  ٣مطمرومو 

إلم ايمتقزم٥م َمٛمٜم٣م اظمٕمرب وومقاٞمٝمٛمف وهقيتف اإلؽمالَمٝم٥م، همّمال فمـ ىمقٞمف َمٔمِمٝم٥م ىمبغمة هلل سمٔم٣ملم، ٞمدفمقهؿ 

 وايمؼماصمع فمٛمٜم٣م همقرا.

                                                 
 50ـ  اظم٣مئدة: اآلي٥م  1
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ـ زمِمٖم٥م طم٣مص٥م ـ ايمس٣مدة ايمٔمٙمامء وايمدفم٣مة أهمرادا وهٝمئ٣مت، أن يتحٚمٙمقا ىم٣مَمؾ  تٞم٣مؾمد و

 َمس٠مويمٝمتٜمؿ دم إٞم٘م٣مر اظمٛم٘مر وايمدهم٣مع فمـ ايمديـ وايمقؿمـ وايمقومقف دم وصمف اإلهمس٣مد واظمٖمسديـ.

 فً الموقف من الثقافة والفن 

ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح هل اجل٣مٞم٤م األضٔمػ فمٛمد أن احلٙمٗم٥م  ئمتػم زمٔمض طمِمقم احلرىم٥م

ايمثٗم٣مدم وايمٖمٛمل، زمؾ إن زمٔمّمٜمؿ حي٣مول أن يرؽمؿ صقرة وم٣ممت٥م فمـ احلرىم٥م دم هذا اظمقضقع، همغمى أن 

جمٚمؾ َمقاومػ احلرىم٥م  أنضد اظمب٣مدرة ايمثٗم٣مهمٝم٥م وضد اإلزمداع ايمٖمٛمل. واحل٣مل ري٥م، واحلرىم٥م هل ضد احل

شمقازم٦م اظمامرؽم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م واإلزمدافمٝم٥م وايمٖمٛمٝم٥م. وإذا ىم٣من  دم هذيـ اجل٣مٞمبكم مل خيرج فمـ ضمدود رؽمؿ

يمٙمحرىم٥م َمـ سمٗمقيؿ وافمؼماض فمعم زمٔمض ايمتٔم٣مزمغم ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمٖمٛمٝم٥م همذيمؽ ال يٚمس اظمبدأ واألصؾ زمؾ 

يٛمٌمف أؽم٣مؽم٣م فمعم َمٛمٜمجٝم٥م ايمتٔمبغم دم فمالوم٥م زم٣ميمبٔمد ايمتخٙمٝمٗمل واظمجتٚمٔمل. وال يُمؽ أضمد أن 

ايمثٗم٣مهم٥م "يمتل سمت٣مزمع ايمُمٟمن ايمثٗم٣مدم زم٘مؾ اهتامم، ذيمؽ أهن٣م سمٔمتػم احلرىم٥م سمٔمتػم َمـ اهلٝمئ٣مت ايمٛمُمٝمْم٥م ا

َمـ أهؿ فمٛم٣مس "وسمٔمتػم ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم ايمبٛم٣مء "َمدطمال َمـ َمداطمؾ ايمتٛمٚمٝم٥م وفم٣مَمال َمٜمام َمسٜمام همٝمٜم٣م

وهلذا همٜمل سمت٣مزمع اظمُمٜمد ايمثٗم٣مدم يمٝمس َمـ أصمؾ َمِم٣مدرة  "دفمؿ واؽمت٘مامل ايمُمخِمٝم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م

ايمتٔمبغمات ايمٖمٛمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م، ويم٘مـ وفمٝم٣م َمٛمٜم٣م زمٟممهٝم٥م ايمٔمٚمؾ  َمـ أٞمقاعاحلري٣مت أو ايمقومقف ضد 

ايمذي يٗمقم زمف ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم وايمٖمٛمل دم هذا  اهل٣ممدور ٣ميمايمُمخِمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، وزم ايمثٗم٣مدم دم صٝم٣منم٥م

 االجت٣مه.

 فمعم زمٔمض َمٓم٣مهر االطمتالل دم هذا اظمُمٜمد ايمثٗم٣مدم، دم َمٛم٣مؽمب٣مت َمتٔمددة وومد سمقومٖم٦م احلرىم٥م 

دم فمدد َمـ اظمٜمرصم٣مٞم٣مت  إلم َمٓم٣مهر اخلٙمؾ  ـ ايمُمٟمن اإلفمالَمل وايمثٗم٣مدمس٠مويمكم فموزم٣مدرت إلم سمٛمبف اظم

 واألٞمُمْم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م 

افمتػمت احلرىم٥م  أن سمٙمؽ اظمٜمرصم٣مٞم٣مت  1001نمُم٦م  1ايمِم٣مدر فمـ احلرىم٥م زمت٣مريخ  ٝم٣منـ همٖمل ايمب

ظم٣م ص٣مضمبٜم٣م َمـ َمٓم٣مهر "فمـ ايمقصمٜم٥م ايمِمحٝمح٥م اظمٖمؼمض أن يسغم فمٙمٝمٜم٣م ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدمومد طمرصم٦م 

ظمٝمقفم٥م وايمٔمرزمدة وايمس٘مر ايمٔمٙمٛمل وسمٔم٣مؿمل اظمخدرات وايمتحرش زم٣ميمٛمس٣مء وأضمداث فمٛمػ أضمٝم٣مٞم٣م ا

وإزفم٣مج ايمس٘م٣من ٞم٣مهٝمؽ فمـ إهدار اظم٣مل ايمٔم٣مم ومترير زمٔمض ايمِمٖمٗم٣مت واالَمتٝم٣مزات زمْمرق نمغم 



 206 

َممموفم٥م مم٣م طمٙمػ اؽمتٝم٣مء واؽمٔم٣م دم صٖمقف اظمقاؿمٛمكم واألوؽم٣مط ايمٖمٛمٝم٥م ونمغمهؿ َمـ اظمسئقيمكم 

 .1001نمُم٦م  1 "ورصم٣مل ايمسٙمْم٥م

ؽمـ ؽمٝم٣مؽم٣مت شمٗم٣مهمٝم٥م وإفمالَمٝم٥م وسمرهمٝمٜمٝم٥م نمغم َمتٔم٣مرض٥م َمع ومٝمؿ " ومد أىمد ايمبٝم٣من فمعم رضورةو

 ."اظمجتٚمع اظمٕمريب وفم٣مداسمف احلسٛم٥موأطمالق 

سمػمَمقا َمـ ايمسٝم٣مؽم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م  وهمٛم٣مٞمقنهم٣مفمٙمقن شمٗم٣مهمٝمقن  ىمام هق َمٔمٙمقم همٗمد فمػم فمـ ٞمٖمس اظمقومػو 

اإلذاك احلٗمٝمٗمل هلؿ دم   نمٝم٣مب أي٥م رؤي٥م ٞم٣مـمٚم٥م، ودم نمٝم٣مبايمتل َم٣م همتئ٦م سمٛمتٜمجٜم٣م وزارة ايمثٗم٣مهم٥م دم

ونمٝم٣مب ايمُمٖم٣مهمٝم٥م ايمالزَم٥م دم ايمتدزمغم اظم٣مرم، ودم اطمتٝم٣مر اظمُم٣مرىمكم، ودم سمٖمقي٦م ايمِمٖمٗم٣مت،  ،اظمٝمدان

 ودم اطمتٝم٣مر جل٣من ايمتٛمٓمٝمؿ واظمٔم٣ميغم اظمٔمتٚمدة دم ذيمؽ.

َمـ ايمٛمٗم٣مد ايمسٝمٛمامئٝمكم  ايمذي أداٞمف ىمثغم "َم٣مروك"ٙمٚمقومػ َمـ همٝمٙمؿ وٞمٖمس ايمًمء زم٣ميمٛمسب٥م يم

اٞمس٣مزم٦م دم َمٛمػمه٣م اإلفمالَمل ونمغمه٣م َمـ اظمٛم٣مزمر ايمقؿمٛمٝم٥م َمقاومػ صمريئ٥م  ضمٝم٧م نوايمٖم٣مفمٙمقن ايمٖمٛمٝمق

وؾمج٣مفم٥م يمبٔمض ايمٖمٛم٣مٞمكم وايمسٝمٛمامئٝمكم، زمؾ وم٣مَم٦م ضمرىم٣مت همٛمٝم٥م اضمتج٣مصمٝم٥م ضد ؽمٝم٣مؽم٥م ايمقزارة ىمام 

ايمِم٣مدم  "َم٣مروك"ٙمؿ وومع دم َمٜمرصم٣من ايمدار ايمبٝمّم٣مء، ووم٣مَم٦م ٞمٗم٣مزم٥م اظمرسضمٝمكم زم٣ميمقومقف ضد همٝم

َم٣م ي٠مذ فمعم أن ايمرؤي٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمٖمٛمٝم٥م ايمتل تٖمز ظمُم٣مفمر اظمٕم٣مرزم٥م ايمديٛمٝم٥م، وهق يمٙمٗمٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م واظمس

ٗمؾ ايمٖمٛمل وايمثٗم٣مدم. طم٣مص٥م سمتبٛم٣مه٣م احلرىم٥م زم٣مسم٦م وم٣مؽمام َمُمؼمىم٣م زمٝمٛمٜم٣م وزمكم ايمٔمديد َمـ ايمٖم٣مفمٙمكم دم احل

ري إٞمس٣مين فمـ ومٝمٚم٥م اجلامل وسمرزمٝم٥م يمٙمذوق أن ايمٖمـ زمام هق إزمداع وسمٔمبغم همْم"احلرىم٥م سم٠مىمد وأن 

ايمسٙمٝمؿ هق وؽمٝمٙم٥م يمٙمسٚمق زم٣مإلٞمس٣من وايمرومل زم١مضمس٣مؽمف، هق أداة يمؼمؽمٝمخ ومٝمؿ اخلغم وايمٔمدل داطمؾ 

جمٙمس  "اظمجتٚمٔم٣مت وايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م ويمٝمس متجٝمدا يمٙمٕمرائز وسمزيٝمٛم٣م يمٙمتٚمرد فمعم ايمٗمٝمؿ واألطمالق

 .1004يقيمٝمقز  24ايمُمقرى 

يّم٥م َمـ ايمٖمٛم٣مٞمكم َمثؾ هذه ايمرؤي٥م اظمتقازٞم٥م ايمتل سمٔمقم َمـ ؾمٟمن وَمـ ايمْمبٝمٔمل أن سمتبٛمك ٞمخب٥م فمر

ايمٖمـ ورؽم٣ميمتف اجلٚمٝمٙم٥م، ويم٘مـ دم ٞمٖمس ايمقوم٦م سمٗمػ ضد ٞمزفم٣مت االزمتذال ايمتل حت٣مول أن سمتٌمف 

ضٚمـ ايمٗمٛمقات واألوفمٝم٥م ايمٖمٛمٝم٥م. ويمٗمد زمٙمغ األَمر زم٣محلرىم٥م وهل سمت٣مزمع ايمُمٟمن ايمٖمٛمل أن سمقصمف رؽم٣ميم٥م 

َمـ طمالهل٣م فمعم اظمٔم٣مين ايمس٣مَمٝم٥م واظمُم٣مفمر ايمٛمبٝمٙم٥م ايمتل  سمقومٖم٦مايمدرهؿ  يمْمٝمٖم٥م إلم ايمٖمٛم٣من ايم٘مبغم حمٚمد
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سمّمٚمٛمتٜم٣م َمس٣ممهتف دم اظمٛمتدى ايمقؿمٛمل ايمْماليب ايمذي ٞمٓمٚمتف َمٛمٓمٚم٥م ايمتجديد ايمْماليب، وافمتػمت 

وفمػمت فمـ ؽمٔم٣مدهت٣م "ٞمّم٨م راق دم سمٛم٣مول ومّم٣مي٣مٞم٣م ايمقؿمٛمٝم٥م ايمديٛمٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م "َمس٣ممهتف دايم٥م فمعم 

وافمتػمت  "ٝم٥م وايمقؿمٛمٝم٥م ايمِم٣مَمدة دم وصمف االزمتذال وايمرداءة اظمٛمسقزم٥م إلم ايمٖمـهبذه اظمدرؽم٥م اظمٕمرزم"

طمدَم٥م يمٙمٗمّم٣مي٣م اإلؽمالَمٝم٥م وايمقؿمٛمٝم٥م وسمرؽمٝمخ٣م  "هذا ايمٙمقن ايمٖمٛمل ايمذي ومدَمف ايمٖمٛم٣من حمٚمد ايمدرهؿ

 ."٥م اظمٕمرزمٝم٥مظمٗمقَم٣مت ايمُمخِمٝم

 سٜم٣م وضمرف ىمت٣مزمتٜم٣م ياظمقومػ َمـ األَم٣مزيٕمٝم٥م وسمدر

ٗم٥م رؽمٚمٝم٥م َمـ طمالل رؽم٣ميم٥م وصمٜمٜم٣م ايمدىمتقر أمحد ايمريسقين يمٗمد فمػمت احلرىم٥م زمقضقح وزمْمري

إلم ايمدىمتقر أمحد ؾمٖمٝمؼ فمٚمٝمد اظمٔمٜمد اظمٙم٘مل يمٙمثٗم٣مهم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م آٞمذاك فمـ  1001دصمٛمغم  10زمت٣مريخ 

طمْمقة  ضمٝم٦م أىمدت ايمرؽم٣ميم٥م أن احلرىم٥م سمٔمتػم سمدريس األَم٣مزيٕمٝم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م َمقومٖمٜم٣م َمـ سمدريس

. ودم ٞمٖمس ايمقوم٦م زمام حتت٣مج إيمٝمف َمـ سمرؾمٝمد وإسمٗم٣من وإٞمج٣محسٔمك إلم دفمٚمٜم٣م سمرضم٤م هب٣م وسمإجي٣مزمٝم٥م 

سمبٛمك افمتامد احلرف ايمتل ىم٣مٞم٦م ؽم٣مئدة آٞمذاك إلم  زمٔمض ايمدفمقات فمػمت احلرىم٥م فمـ حتٖمٓمٜم٣م َمـ

فمعم ايمثٗم٣مهم٥م  َمـ َمٛمْمٙمؼ ايمٕمغمة ٞم٠مىمد وإٞمٛم٣م" :ضمٝم٧م صم٣مء دم ايمرؽم٣ميم٥م ايمالسمٝمٛمل يم٘مت٣مزم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م زمبالدٞم٣م

تقصمف نمغم ؽمٙمٝمؿ وال خيدم ومّمٝم٥م ايمٙمٕم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م، وٞمٔمتػم أن ال زمديؾ فمـ أن هذا ايم وايمٙمٕم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م

 يقم:ضمددهت٣م رؽم٣ميم٥م احلرىم٥م همٝمام ىمت٣مزم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م زم٣محلرف ايمٔمريب ألؽمب٣مب 

أن األَم٣مزيغ هؿ ايمذيـ سمبٛمقا احلرف ايمٔمريب ؿمقافمٝم٥م َمٛمذ ومرون فمديدة. وزمف ىمتبٜم٣م زفمامؤهؿ  ـ

 .ل ٞم٘مقص فمـ ذيمؽ االطمتٝم٣مر وسمٛم٘مر هلذا ايمؼماثوهمٗمٜم٣مؤهؿ وأدزم٣مؤهؿ. وسمبٛمل احلرف ايمالسمٝمٛم

أن سمبٛمل احلرف ايمٔمريب َمدفم٣مة يمٛممم األَم٣مزيٕمٝم٥م وإومب٣مل ايمٛم٣مس فمٙمٝمٜم٣م ألٞمف األىمثر سمداوال يمدى   ـ

 همئ٣مت اظمتٔمٙمٚمكم زمبالدٞم٣م. 

أن ىمت٣مزم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م زم٣محلرف ايمالسمٝمٛمل طمٝم٣مر اؽمتٔمامري صم٣مء دم ؽمٝم٣مق حم٣موالت ؽمٙمخ األَم٣مزيغ   ـ

 ايمتٖمروم٥م زمٝمٛمٜمؿ وزمكم إطمقاهنؿ ايمٔمرب َمـ أزمٛم٣مء اظمٕمرب.  فمـ اإلؽمالم وزرع
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ؽمقة أؽمالَمٝم٥م يمٙمُمٔم٤م األَم٣مزيٕمل اظمسٙمؿ، أن سمبٛمل احلرف ايمٔمريب سمٟمىمٝمد فمعم اهلقي٥م اإل  ـ

زم٣ميمُمٔمقب اإلؽمالَمٝم٥م األطمرى ايمتل سمبٛم٦م احلرف ايمٔمريب، وضمتك ايمتل همرض فمٙمٝمٜم٣م ايمتخقم فمٛمف ومرسا 

 . رؽمٚمٝم٥مسمسٔمك صم٣مهدة يمٙمٔمقدة إيمٝمف وسمستٔمٚمٙمف زمِمٖم٥م نمغم

أن سمبٛمل احلرف ايمالسمٝمٛمل ومْمٝمٔم٥م َمع اظمٕم٣مرزم٥م ايمٛم٣مؿمٗمكم زم٣ميمٔمرزمٝم٥م، وطمِمؿ يمٙمٚمُمؼمك ايمٙمٕمقي   ـ

 . "زمٝمٛمٜمؿ وزمكم إطمقاهنؿ األَم٣مزيغ

زم٣ميمتبٛمل ايمرؽمٚمل يمٙمحرف ايمٔمريب دم ىمت٣مزم٥م  وومد ؿم٣ميمب٦م ايمرؽم٣ميم٥م دم طمت٣مَمٜم٣م اظمٔمٜمد ايمرؽم٣ميم٥م

 األَم٣مزيٕمٝم٥م. 

فمعم إشمر صدور سمقصٝم٥م ايمٔمٜمد   1001همػماير  01ص٣مدر فمـ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي زمت٣مريخ  ودم زمالغ

فمـ ومٙمٗمف َمـ هذه ايمتقصٝم٥م ضمٝم٧م صم٣مء دم إضمدى همٗمرات  يزمتٝمٛمل ضمرف سمٝمٖمٝمٛم٣مغ فمػم اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذ

 "ايمبالغ اظمذىمقر:

ىمام فمػم أفمّم٣مء اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي فمـ اٞمُمٕم٣مهلؿ زم٣ميمتقصٝم٥م ايمتل صدرت فمـ اظمٔمٜمد اظمٙم٘مل "

زم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م ومّمٝم٥م هتؿ ىمؾ اظمٕم٣مرزم٥م وال ي٘مٖمل همٝمٜم٣م رأي يمٙمثٗم٣مهم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م َم٠مىمديـ فمعم أن ىمت٣م

سمُمٚمؾ مجٝمع احلس٣مؽمٝم٣مت، وفمعم أن احلرف ايمٔمريب ىم٣من دوَم٣م طمٝم٣مر  اظمٔمٜمد طم٣مص٥م وأن سمُم٘مٝمٙمتف ال

اظمٕم٣مرزم٥م األَم٣مزيغ اظمسٙمٚمكم يمٙمتٔمبغم فمـ شمٗم٣مهمتٜمؿ، وأٞمف  اخلٝم٣مر األَمثؾ ايمذي خيدم َمِمٙمح٥م اٞمتُم٣مر 

ٜم٣م وسمٔمٙمٚمٜم٣م َمـ يمدن ايم٘مب٣مر وايمِمٕم٣مر ىمام يُم٘مؾ صمرس سمقاصؾ زمكم ايمثٗم٣مهم٥م األَم٣مزيٕمٝم٥م ويسٜمؾ سمٔمٙمٝمٚم

  ."اظمٕم٣مرزم٥م مجٝمٔم٣م

اة العــدوان علــى الشــعبٌن القومٌــة للمغاربــة غــد اســتهتار القنــوات الوطنٌــة بالمشــاعر

 اللبنانً والفلسطٌنً

ايمِمٜمٝمقين فمعم يمبٛم٣من وسمقاصؾ ايمٔمدوان فمعم ايمُمٔم٤م  احلرب ايمٔمدواٞمٝم٥م ايمتل ؾمٛمٜم٣م ايم٘مٝم٣مناة ونمد

يمف ايمقصمدان اظمٕمريب وايمٔمريب واإلؽمالَمل وسم٣مزمٔمٜم٣م اإلفمالم  اهتزٛم٣مين وَم٣م  ختٙمٙمٜم٣م َمـ جم٣مزر دَمقي٥م ايمٙمب

ديد وايمتّم٣مَمـ دم ؿمقل ايمٔم٣ممل ٛمتوطمرصم٦م فمعم إشمره٣م َمسغمات ايم ،ايمٔمريب وايمدورم زم٣ميمتٕمْمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؼ

قر ايمٔم٣مم ايمؼمهمٝمٜمٝم٥م ايمت٣مهمٜم٥م ايمتل مل راع ايمُمٔمزمٔمض ايمػماَم٨م  زم٧مواصٙم٦م ايمٗمٛمقات ايمقؿمٛمٝم٥م  ،فمرضفو



 209 

َمـ وزير االسمِم٣مل ووزير ايمثٗم٣مهم٥م واظمدير ايمٔم٣مم يمٙمممىم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م  رؽم٣مئؾاحلرىم٥م  وصمٜم٦م ،يمٙمٚمٕم٣مرزم٥م

  .قهؿ إلم اظمراصمٔم٥مٜمٜمؿ إلم هذا األَمر وسمدفميمإلذافم٥م وايمتٙمٖمزة وَمدير ايمٗمٛم٣مة ايمث٣مٞمٝم٥م سمٛمب

غم اظمٛم٣مزل جم٣مزر دم ضمؼ اظمدٞمٝمكم وسمدَمَمـ احلرب  فمـ سمٙمؽ األطمب٣مر همبٔمد ايمتذىمغم زمام سمٛمٗمٙمف يقَمٝم٣م

 :سمّمٝمػ ايمرؽم٣ميم٥م  ٥م واهلروب اجلامفمل يمٙمس٘م٣من ايمٔمزلواظم٠مؽمس٣مت االصمتامفمٝم٥م وايمبٛمٝم٥م ايمتحتٝم

دم  قات ايمقؿمٛمٝم٥مايمٗمٛم ٞمالضمظ زم٘مؾ أؽمػ اؽمتٚمرارهذه األوض٣مع اظمزري٥م، ـمؾ ودم اظمٗم٣مزمؾ، ودم "

اظمٕم٣مرزم٥م  زمراَم٨م طم٣مرج ايمسٝم٣مق نمغم َمرافمٝم٥م ظمُم٣مفمر األؽمك وايمتّم٣مَمـ ايمٛم٣مجت٥م فمـ َمت٣مزمٔم٥م اظمقاؿمٛمكمزم٧م 

وىمٟمن ايمٗم٣مئٚمكم ، يمِمقر ايمتٗمتٝمؾ اجلامفمل واظمج٣مزر ايمٝمقَمٝم٥م اهلٚمجٝم٥م وصقر ايمدَم٣مر يمٙمبٛمٝم٣مت واظمٛمُمآت

فمعم ؽمٝم٣مؽم٥م ايمٗمٛم٣مة وطمْمٜم٣م اإلفمالَمل وايمتحريري نمغم َمب٣ميمكم زمام يٗمع ونمغم آهبكم زم٣مظمُم٣مفمر ايمٗمقَمٝم٥م 

 .واإلٞمس٣مٞمٝم٥م يمٙمُمٔم٤م اظمٕمريب

٘مؿ ايمقؿمٛمٝم٥م وايمٗمقَمٝم٥م واإلٞمس٣مٞمٝم٥م زمتقصمٝمف يمذيمؽ ٞمٛم٣مؾمدىمؿ ايمسٝمد ايمقزير وٞمخ٣مؿم٤م همٝم٘مؿ روضم

فمعم سمٙمؽ ايمػماَم٨م وحتقيٙمٜم٣م إلم اظمٛم٣مؽمب٥م تٔمديالت ايمصمراء اظمسئقيمكم فمـ ايمٗمٛمقات اظمذىمقرة إل

يمٙمتقفمٝم٥م زمخْمقرة اظمرضمٙم٥م وسمٗمقي٥م َمُم٣مفمر ايمتّم٣مَمـ َمع ايمُمٔمبكم ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وايمٙمبٛم٣مين دم َمٛم٣مؽمب٣مت 

االٞمْمب٣مع ايمذي زمدأ يسقد  وإزايم٥ميمتل سمٖمرضٜم٣م اظمرضمٙم٥م حمٛمتٜمام زمؾ واطمتٝم٣مر اظمٗم٣مرزم٥م اإلفمالَمٝم٥م اظمٜمٛمٝم٥م ا

يمدى اظمقاؿمٛمكم زمٟمن ومٛمقاسمٛم٣م ايمقؿمٛمٝم٥م هل طم٣مرج ايمسٝم٣مق ونمغم فم٣مزمئ٥م زمٚمآد ايمُمٔمبكم ايمٖمٙمسْمٝمٛمل 

َمالءَمتٜم٣م أىمثر دم  فمدمتٟمىمد دم زمٔمض ايمػماَم٨م ايمؼمهمٝمٜمٝم٥م ايمتل ي ىمام ٞمٛم٣مؾمدىمؿ إفم٣مدة ايمٛمٓمر. وايمٙمبٛم٣مين

 َمثؾ هذه ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م.

أن آَمٙمكم ؾمٔمقرىمؿ ايمٗمقَمل واإلٞمس٣مين، ذ ٞمقصمف إيمٝم٘مؿ هذه اظمٛم٣مؾمدة ٞمٔمقل فمعم إضمس٣مؽم٘مؿ وإٞمٛم٣م إ 

يمٝمجٔمٙمٜم٣م صم٣مَمٔم٥م زمكم ايمٖمرصم٥م  زمراَم٨م ايمٗمٛمقات ايمقؿمٛمٝم٥مزمٚمستقى  االرسمٗم٣مءذيمؽ زم٣مفمث٣م فمعم ي٘مقن 

فمعم أن االيمتزام زمٛمٌمة ايمٗمّم٣مي٣م ايمٔم٣مديم٥م فمرزمٝم٣م وإؽمالَمٝم٣م وإٞمس٣مٞمٝم٣م  ذيمؽ األَم٥م وؽمٝمدلوااليمتزام زمٗمّم٣مي٣م 

 ق أَمر يُمؼمك همٝمف اظمٕم٣مرزم٥م زمٚمختٙمػ َمقاومٔمٜمؿ وضمس٣مؽمٝم٣مهتؿ ايمٖم٘مري٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م واإليديقيمقصمٝم٥م.ه

أَم٣م ايمرؽم٣ميم٥م اظمقصمٜم٥م يمقزير ايمثٗم٣مهم٥م همٗمد دفم٦م ايمقزارة إلم أن حتذو ضمذو ىمثغم َمـ احل٘مقَم٣مت 

 :ايمٔمرزمٝم٥م دم إيمٕم٣مء فمدد َمـ اظمٜمرصم٣مٞم٣مت ايمٕمٛم٣مئٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م
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دم ىمثغم َمـ اظمدن وزارسم٘مؿ  ٛمٓمؿ حت٦م وص٣مي٥مظمزري٥م، سمهذه األوض٣مع اـمؾ ودم اظمٗم٣مزمؾ، ودم "

نمغمه٣م سمبدو طم٣مرصم٥م فمـ َمٜمرصم٣مٞم٣مت يمٙمؼمهمٝمف وايمٕمٛم٣مء وأٞمقاع اظمقؽمٝمٗمك وايمرومص اجلامفمل و اظمٕمرزمٝم٥م

َمرافم٣مة ظمآد ايمُمٔمبكم  فمـ فمدم وىمٟمهن٣م سمٛمؿ ،ايمسٝم٣مق وَمستٖمزة يمٙمُمٔمقر ايمٗمقَمل اظمتٟمصؾ يمدى اظمٕم٣مرزم٥م

 فمٛمف زمالدٞم٣مايمٔم٣مديم٥م، ايمًمء ايمذي ٞمٛمزه ايمتخقم فمـ ايمٗمّم٣مي٣م  وفمٛمقاٞم٣م فمعم وايمٙمبٛم٣مين،ايمٖمٙمسْمٝمٛمل 

 زمٚمختٙمػ َم٘مقٞم٣مهت٣م ايمُمٔمبٝم٥م وايمرؽمٚمٝم٥م وزمٚمختٙمػ سمٙمقيٛم٣مهت٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واحلززمٝم٥م.

وىمام سمٔمٙمٚمقن همٗمد زم٣مدرت زمٔمض احل٘مقَم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م إلم إيمٕم٣مء فمدد َمـ اظمٜمرصم٣مٞم٣مت ايمٕمٛم٣مئٝم٥م 

يمٓمروف ايمٗم٣مئٚم٥م دم اظمٛمْمٗم٥م وايمتل حتٚمؾ إيمٝمٛم٣م وايمثٗم٣مهمٝم٥م أطمذا زمٔمكم االفمتب٣مر فمدم سمالؤم سمٛمٓمٝمٚمٜم٣م َمع ا

يقَمٝم٣م صقرا َمـ اهلٚمجٝم٥م ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م وايمٔمدوان وايمتدَمغم يمٙمُمٔمبكم ايمٙمبٛم٣مين وايمٖمٙمسْمٝمٛمل وايمبٛمٝم٣مت 

 ايمتحتٝم٥م يمٙمبٛم٣من وهمٙمسْمكم واالؽمتٜمداف اظمٗمِمقد يمٙمٚمدٞمٝمكم.

رسم٘مؿ ٞمٟمَمؾ أن سمب٣مدر وزا وإٞمٛم٣م إذ ٞمخ٣مؿم٤م همٝم٘مؿ روضم٘مؿ ايمقؿمٛمٝم٥م وضمس٘مؿ ايمٗمقَمل واإلٞمس٣مين،

إَم٣م إلم إيمٕم٣مء سمٙمؽ اظمٜمرصم٣مٞم٣مت أؽمقة زم٣ميمدول ايمٔمرزمٝم٥م اظمذىمقرة وإَم٣م إلم ايمدفمقة إلم اؽمتثامر هذه 

وايمقومقف  ايمُمٔمبكم ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وايمٙمبٛم٣مين ايمتّم٣مَمـ َمع اظمٜمرصم٣مٞم٣مت يمٙمتٔمبغم زمٟمؾم٘م٣مل شمٗم٣مهمٝم٥م وهمٛمٝم٥م فمـ

 َمقاصمٜم٥م آشم٣مر اهلٚمجل، وختِمٝمص رئمٜم٣م أو صمزء َمٛمف ظمس٣مفمدة ايمُمٔمبكم دم ضد ايمٔمدوان امإلم صم٣مٞمبٜم

 . ايمٔمدوان ايمِمٜمٝمقين ايمذي يستٜمدهمٜمام

إٞم٘مؿ إن همٔمٙمتؿ ذيمؽ ؽمتٔمػمون فمـ ايمِمقت اظمحبقس وايمّمٚمغم اجلٚمٔمل يم٘مؾ اظمٕم٣مرزم٥م 

اظمتّم٣مَمٛمكم َمع إطمقاهنؿ ايمٙمبٛم٣مٞمٝمكم وايمٖمٙمسْمٝمٛمٝمكم. ىمام أن فمٚمال َمثؾ هذا َمـ ؾمٟمٞمف أن يّمٚمد صمراح 

 يمٔمدوان.اجلرضمك وخيٖمػ َمـ آالم اظمّمْمٜمديـ وضح٣مي٣م االضمتالل وا

زم٣مظمستقى ايمثٗم٣مدم  االرسمٗم٣مءزم٣مفمث٣م فمعم ذيمؽ ، وؽمٝم٘مقن االؽمتج٣مزم٥م هلذه اظمٛم٣مؾمدةويمٛم٣م أَمؾ ىمبغم دم 

وايمتٔمبغم َمـ ومبٙم٘مؿ أن ايمتّم٣مَمـ َمع ظمٜمرصم٣مٞم٣مسمٛم٣م يمٝمجٔمٙمٜم٣م صم٣مَمٔم٥م زمكم ايمٖمرصم٥م وااليمتزام زمٗمّم٣مي٣م األَم٥م 

 ."قاومٔمٜمؿايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م هل ومّمٝم٥م مجٝمع اظمٕم٣مرزم٥م زمٚمختٙمػ سمٙمقيٛم٣مهتؿ وَم
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ضمٝم٧م يم٘مـ ايمٗمٛم٣مة ايمث٣مٞمٝم٥م فم٘مس َم٣م ىم٣من َمتقومٔم٣م مت٣مدت دم اؽمتٜمت٣مره٣م زمٚمُم٣مفمر ايمُمٔم٤م اظمٕمريب 

ئٝم٣مت اؽمتقديق دوزيؿ وأفم٣مدت زمثٜم٣م دم ايمٝمقم اظمقارم زمّمع ؽم٣مفم٣مت َمـ وم٣مَم٥م ؽمٜمرة هن٣مفمٚمدت إلم إ

  .جمزرة وم٣مٞم٣م ايمث٣مٞمٝم٥م مم٣م ضمذا زم٣محلرىم٥م إلم إصدار زمٝم٣من اؽمتٛم٘م٣مري

بقه٥م َم٠مشمرة دم سمقصمٜم٣مت ايمٗمٛم٣مة ايمث٣مٞمٝم٥م ايمُمٔم٤م اظمٕمريب دم فمزسمف َمرة أطمرى سمرضب صمٜم٣مت َمُم

وٞمٗمٙمٜم٣م يمٙمٔم٣ممل ىمٙمف دم ايمقوم٦م  "M1 ؽمتقديق"وىمراَمتف وسمٙمْمخ ؽمٚمٔمتف وذيمؽ زم١موم٣مَم٥م ؽمٜمرة هن٣مئٝم٣مت 

ايمذي متْمر همٝمف إرسائٝمؾ إطمقاٞمٛم٣م دم يمبٛم٣من زمقازمؾ َمـ ايمٗمٛم٣مزمؾ سمٗمتؾ األؿمٖم٣مل وايمٛمس٣مء وايمرصم٣مل زمدون 

 .ونمغمه٣م وايمْمروم٣مت امرات واجلسقرمتٝمٝمز، وحتْمؿ ايمبٝمقت وايمٔم

ومل سمتقرع ايمٗمٛم٣مة ايمث٣مٞمٝم٥م دم إسار َمستٜمؼم فمـ إفم٣مدة زمثٜم٣م دم ايمٝمقم اظمقارم، زمّمع ؽم٣مفم٣مت زمٔمد 

 ــَم ؿـ٣م، وذيمؽ زم٣ميمرنمـٜم٣م ضمقارم ؽمتكم ؾمٜمٝمدا َمدٞمٝم٣م زمٚمديٛم٥م وم٣مٞمـل ذه٤م ضحٝمتـاظمجزرة اإلره٣مزمٝم٥م ايمت

 .ألولايمب٧م افمرهمٜم٣م  ـ ايمذيـايمُمٔمبٝمٝم ٥مـواإلداٞم ٣مرـاالؽمتٛم٘م

مل سمردفمٜم٣م فمـ هذا ايمسٙمقك طمُمٝم٥م َمـ اهلل، ومل سمستحل َمـ  ٝمػ ايمبٝم٣من ــ يّم إن هذه ايمٗمٛم٣مة

ايمُمٔم٤م اظمٕمريب ايمذي سمستٜمٙمؽ أَمقايمف، ومل سمٛمخرط دم َمب٣مدرة صماليم٥م اظمٙمؽ ايمذي أيمٕمك اظمٓم٣مهر 

ايمديٛمل االضمتٖم٣ميمٝم٥م دم فمٝمد ايمٔمرش اظمجٝمد سمّم٣مَمٛم٣م َمع إطمقاٞمٛم٣م ايمٙمبٛم٣مٞمٝمكم، هم٘م٣مٞم٦م زمذيمؽ طم٣مرج اإلمج٣مع 

وايمسٝم٣مد واالصمتامفمل واإلٞمس٣مين، يمتثب٦م َمرة أطمرى أهن٣م حتتٖمظ يمٛمٖمسٜم٣م زمٟمصمٛمدة طم٣مص٥م ال سمب٣مرم زمآالم 

  ايمٙمبٛم٣مٞمٝمكم وايمٖمٙمسْمٝمٛمٝمكم وال زمٚمُم٣مفمر اظمٕم٣مرزم٥م اظمتٔم٣مؿمٖمكم َمع إطمقهتؿ. 

 ٦مزمٖمتح حتٗمٝمؼ دم اظمقضقع وحم٣مؽمب٥م اظمتقرؿمكم دم هذه ايمٖمّمٝمح٥م ودفم وؿم٣ميمب٦م احلرىم٥م دم طمت٣مم زمٝم٣مهن٣م

َمـ ومبؾ َمس٠مويمكم ال  فتسمُمقيف ؽمٚمٔم وفمدمظمس٠مويمكم َمستٗمبال إلم اضمؼمام َمُم٣مفمر ايمُمٔم٤م اظمٕمريب ا

  .حيؼمَمقن سم٣مرخي٣ًم وال َمرصمٔمٝم٥ًم وال َم٠مؽمس٣مِت زمام همٝمٜم٣م َمب٣مدرات صماليم٥م اظمٙمؽ

 شكل من أشكال التطبٌع لكلورفض متواصل دعم مستمر للمقاومة  

اظمٗم٣موَم٥م دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب واإلؽمالَمل ودم  ضمرىم٣مت صمٔمٙم٦م احلرىم٥م َمـ زمكم أىمػم اهتامَم٣مهت٣م دفمؿ 

ضمٝم٧م اظمٗم٣موَم٥م ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝم٥م، زم٣مفمتب٣مره٣م ضمٗم٣م ذفمٝم٣م ووم٣مٞمقٞمٝم٣م وإٞمس٣مٞمٝم٣م يمٙمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل،  َمٗمدَمتٜم٣م
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داٞم٦م احلرىم٥م دم  أىمثر َمـ َمٛم٣مؽمب٥م اهلٚمجٝم٥م ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م وجم٣مزره٣م ايمقضمُمٝم٥م ايمتل ارسم٘مبتٜم٣م دم ضمؼ أ

 ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل األفمزل.

٥م ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝم٥م ضم٣مرضة فمعم ايمدوام  دم اصمتامفم٣مت اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي يمٙمحرىم٥م ٗمد ىم٣مٞم٦م ايمٗمّمٝميم و

ودم مجقفمٜم٣م ايمٔم٣مَم٥م ويمٗم٣مءات جمٙمس ايمُمقرى، ىمام ؽمجٙم٦م ومٝم٣مدات احلرىم٥م وأفمّم٣مؤه٣م واظمتٔم٣مؿمٖمقن 

دم مجٝمع اظمٛم٣مؽمب٣مت ايمتل هي٤م همٝمٜم٣م ايمُمٔم٤م اظمٕمريب ظمس٣مٞمدة اظمٗم٣موَم٥م    وهم٣مفمالدائام اَمٔمٜم٣م ضمّمقر

ؽمقاء َمـ طمالل دفمؿ واظمُم٣مرىم٥م دم  ومٝم٥م، وظمس٣مٞمدة فمٚمقم ومّم٣مي٣م األَم٥م اإلؽمالَمٝم٥مايمٖمٙمسْمٝمٛمٝم٥م أو ايمٔمرا

أفمامل جلٛم٥م ايمتٛمسٝمؼ  اخل٣مص٥م زمدفمؿ ايمُمٔمبكم ايمٔمراومل وايمٖمٙمسْمٝمٛمل  وايمتٛمسٝمؼ دم َمٛم٣مؽمب٣مت أطمرى َمع 

احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م دم سمٛمٓمٝمؿ وومٖم٣مت سمّم٣مَمٛمٝم٥م ووومٖم٣مت ٞمٌمة يمٙمُمٔمقب اإلؽمالَمٝم٥م وفمعم رأؽمٜم٣م 

ل وايمٔمراومل أو َمـ طمالل فمممات َمـ ايمبٝم٣مٞم٣مت  ايمِم٣مدرة فمـ اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي أو ايمُمٔمب٣من ايمٖمٙمسْمٝمٛم

 :جم٣ميمس ؾمقرى احلرىم٥م أو مجقفمٜم٣م ايمٔم٣مَم٥م ضمٝم٧م ايمتٗمل سمٙمؽ ايمبٝم٣مٞم٣مت دم ايمتٟمىمٝمد فمعم يقم

إلم زمذل ىمؾ َم٣م يستْمٝمٔمقٞمف َمـ أؾم٘م٣مل   قة ايمُمٔم٤م اظمٕمريب وايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥مدفمـ 

 ."٥م يمٙمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل ايمِم٣مزمر اظمج٣مهد، وافمتب٣مر ومّمٝمتف ومّمٝم٥م ىمؾ َمسٙمؿاظمس٣مٞمدة اظم٣مدي٥م واظمٔمٛمقي

 اظمسٙمؿ أخ اظمسٙمؿ ال  خيذيمف وال يسٙمٚمف."فمٚمال زم٣محلدي٧م ايمٛمبقي ايممميػ: 

ضم٘مقَم٣مت ايمبٙمدان اإلؽمالَمٝم٥م إلم سمقهمغم ايمدفمؿ ايمسٝم٣مد واالومتِم٣مدي وايمٔمس٘مري إن دفمقة  ـ 

طمؾ واخل٣مرج، ضمتك يستْمٝمع ايمِمٚمقد وحتٚمؾ آشم٣مر اومت٢م  احل٣مل، يمٙمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وهلٝمئ٣مسمف دم ايمدا

احلِم٣مر وايمتجقيع وايمتٗمتٝمؾ ونمغمه٣م َمـ أؾم٘م٣مل ايمسٝم٣مؽم٥م ايمٔمدواٞمٝم٥م  ايمٝمٜمقدي٥م، َمع اخت٣مذ اإلصمراءات 

 ."اظمٛم٣مؽمب٥م ضد ايمدول ايمتل سمٛم٣مس ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين

إلم اإلؽمٜم٣مم زم٘م٣مهم٥م  األؾم٘م٣مل اظمٚم٘مٛم٥م دم ضمرىم٥م ايمتّم٣مَمـ واظمٛم٣مسة يمٙمُمٔم٤م   قةدفمـ ايم

سمرمج٥م ذيمؽ إلم   ٖمٙمسْمٝمٛمل وحلرَم٥م اظمسجد األومٍم، ايمتل يُمٜمده٣م ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل، َمع ايمٔمٚمؾ فمعمايم

 دفمؿ َمستٚمر زم٣مألهمٔم٣مل واألَمقال وزم٘م٣مهم٥م ايمقؽم٣مئؾ

٣مظمٛمٓمامت واجلٚمٔمٝم٣مت وايمُمخِمٝم٣مت اظمٕمرزمٝم٥م إلم سمٖمٔمٝمؾ احلرىم٥م ايمتّم٣مَمٛمٝم٥م َمع ايمُمٔم٤م اإله٣مزم٥م زمـ 

َمري٘مل وايمِمٚم٦م ايمدورم زمجٚمٝمع ايمقؽم٣مئؾ ايمٖمٙمسْمٝمٛمل  ايمبْمؾ واالضمتج٣مج ضد ايمتقاؿم٠م األ
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اظممموفم٥م، وسمقصمٝمف ايمرؽم٣مئؾ وايمػمومٝم٣مت وإصمراء االسمِم٣مالت وايمزي٣مرات ظمختٙمػ  اجلٜم٣مت ايمقؿمٛمٝم٥م 

وايمٔمرزمٝم٥م وايمدويمٝم٥م، زم٣مظمٕمرب وطم٣مرصمف، زمام يّمٕمط يمِم٣ميمح ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وومّمٝمتف وضمٗمقومف، 

 . "ويدهمع يمٙمٚمب٣مدرة إلم رهمع ايمٓمٙمؿ وايمٔمدوان فمٛمف

قاومػ ايمٔمرزمٝم٥م ايمرؽمٚمٝم٥م اظمتسٚم٥م دم فمٚمقَمٜم٣م زم٣ميمذل وايمٔمجز وايمسٙمبٝم٥م واخلذالن، وفمرومٙم٥م ظما ٥مإداٞم ـ

احل٘مقَم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م إلم سمِمحٝمح َمقومٖمٜم٣م وإٞمٗم٣مذ َم٣م يٚم٘مـ إٞمٗم٣مذه  قة، ودفم"ضمرىم٥م ايمتّم٣مَمـ  ايمُمٔمبٝم٥م

َمـ ؽمٚمٔمتٜم٣م وَمِمداومٝمتٜم٣م، زم٣مخت٣مذ َمقاومػ فمٚمٙمٝم٥م صم٣مزَم٥م وَم٠مشمرة، ؽمقاء دم  ردع ايمٔمدو ايمِمٜمٝمقين 

أو دم دفمؿ ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل َمـ أصمؾ ختٖمٝمػ حمٛمتف وسمٗمقي٥م ومدرسمف فمعم ايمِمٚمقد وضمٙمٖم٣مئف، 

 ."واظمٗم٣موَم٥م يم٘مل حيرر وؿمٛمف ويستٔمٝمد  ضمٗمقومف

 فمعم نمرار زم٣مومل ايمُمٔمقب اإلؽمالَمٝم٥ماألَم٥م اؽمتج٣مزم٥م يمٛمداء فمٙمامء ـ ايمتٖم٣مفمؾ َمع دفمقات ايمتّم٣مَمـ 

٥م واٞمتٖم٣مض٥م األومٍم اظمب٣مرىم٥م سم٘مثٝمػ األٞمُمْم٥م ايمتّم٣مَمٛمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م  وصمٔمؾ ايمٗمّمٝم٥م ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝمَمـ أصمؾ 

 أرضٝم٥م يمتقضمٝمد اجلٜمقد، واالصمتٜم٣مد دم ايمدفمؿ اظم٣مدي يمٙمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل 

هل ايمٗمّمٝم٥م ايمقضمٝمدة ايمتل زمرز همٝمٜم٣م سمّم٣مَمـ احلرىم٥م َمع  ايمٖمٙمسْمٝمٛمل ايمُمٔم٤مومّمٝم٥م ومل سم٘مـ 

زمؾ ومد واصٙم٦م احلرىم٥م َمت٣مزمٔمتٜم٣م يمتْمقرات ايمقضع دم ايمٔمراق وخمٙمٖم٣مت  ايمُمٔمقب اإلؽمالَمٝم٥م

 ايمبٙمد. ا ري٘مل هلذا ايمبٙمد دم أىمثر َمـ َمٛم٣مؽمب٥م هلذَماالضمتالل األ

، فمـ 1001دصمٛمػم  20ايمتٛمٖمٝمذي يمٙمحرىم٥م زمت٣مريخ  ٤موارسمب٣مؿم٣م زم٣ميمُمٟمن ايمٔمراومل دائام، أفمرب اظم٘مت

فمٚمٝمؼ ومٙمٗمف واٞمُمٕم٣ميمف زمسٙمسٙم٥م االنمتٝم٣مالت  ايمتل سمستٜمدف ايمٔمٙمامء ايمٔمراومٝمكم، ؽمقاء فمٙمامء ايمممئم٥م 

. ودفم٣م اظم٘مت٤م "اخلػماء دم اظمج٣مل ايمٛمقوي وايمت٘مٛمقيمقصمٝم٣م احلديث٥ماإلؽمالَمٝم٥م أو فمٙمامء ايمٔمٙمقم ايمتٗمٛمٝم٥م و

 "فمٙمامء ايمٔمراق إلم أطمذ احلٝمْم٥م واحلذر ايمالزَمكم دون ايمتخقم فمـ رؽم٣ميمتٜمؿ وواصمبٜمؿ"ايمتٛمٖمٝمذي 

ايمرود إضمدى ايمٗمّم٣مي٣م ايمتل ومّمٝم٥م ايمُمٔم٤م ايمُمٝمُم٣مين ايمذي يٗم٣موم ضد  االضمتالل  ٦مؾم٘مٙم ىمام 

زمٚمٛم٣مؽمب٥م  ايمٝمقم ايمٔم٣مظمل يمٙمتّم٣مَمـ َمع  1000همػماير  04يقم   همٖمل زمٝم٣من صدر ،ؾمٕمٙم٦م اهتامم احلرىم٥م

ايمُمٔم٤م ايمُمٝمُم٣مين، وزمٔمد أن دفم٣م ايمٗم٣مدة ايمُمٝمُم٣مٞمٝمقن ىم٣مهم٥م اظمسٙمٚمكم، وىمؾ أٞمِم٣مر ايمٔمدل واحلري٥م إلم 

يقَم٣م فم٣مظمٝم٣م يمٙمتّم٣مَمـ َمع ايمُمٔم٤م ايمُمٝمُم٣مين دم حمٛمتف ودم َمْم٣ميمبف اظممموفم٥م   1000همػماير  11صمٔمؾ يقم 
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حيؾ زمٛم٣م  وايمُمٔم٤م ايمُمٝمُم٣مين "ضمتالل، أىمد زمٝم٣من يمٙمحرىم٥م أن هذا ايمٝمقم ودم َمٗم٣موَمتف يمٙمٓمٙمؿ واال

يتٔمرض حلرب إزم٣مدة وهتجغم وسمدَمغم، يسخر هل٣م صمٝمش يٛم٣مهز اظم٣مئ٥م ومخسكم أيمػ صمٛمدي وض٣مزمط 

َمزوديـ زم٘مؾ أؽمٙمح٥م ايمٖمتؽ وايمدَم٣مر ايمتل  أٞمتجٜم٣م ايمٔمٌم احلدي٧م. وضمٝم٣م ايمبٝم٣من ايمُمٔم٤م ايمُمٝمُم٣مين 

ت٣مد، َمداهمٔم٣م وَمٌما فمعم ضمٗمف وضمٗمٝمٗمتف، وضمٗمٝمٗمتف هل أٞمف ؾمٔم٤م َمقومٖمف ايمبْمقرم اظمٔم"ايمذي يٗمػ 

ؾمٝمُم٣مين  َمسٙمؿ، يمٝمس روؽمٝم٣م ويمٝمس صمزءا َمـ روؽمٝم٣م، وال جيٚمٔمف َمٔمٜم٣م إال اضمتالهل٣م ألرضف 

وفمدواهن٣م اظمتقاصؾ فمٙمٝمف، وَمقاصمٜمتف هل٣م زم٣ميمرهمض واظمٗم٣موَم٥م. وأَم٣م ضمٗمف  همٜمق أن يستٗمؾ ويتحرر 

ٛمبل وَم٣م يتسببف َمـ ضمروب َمتجددة وحمـ ويسؼميح َمـ االضمتالل األصمٛمبل واحل٘مؿ األصم

 ."َمتالضمٗم٥م

ايمُمٔم٤م اظمٕمريب وهٝمئ٣مسمف إلم االؽمتج٣مزم٥م يمدفمقة ايمٗم٣مدة ايمُمٝمُم٣مٞمٝمكم "ودفم٦م احلرىم٥م دم زمٝم٣مهن٣م 

همػماير اجل٣مري، يقَم٣م فم٣مظمٝم٣م يمٙمتٔمبغم، زم٘مؾ األؾم٘م٣مل  اظمٚم٘مٛم٥م، فمـ ايمتّم٣مَمـ واظمس٣مٞمدة  11زمجٔمؾ يقم 

دفم٣مء يمف زم٣ميمٖمرج وايمٛمٌم، وايمدفم٣مء فمعم ايمٓم٣مظمكم اظمٔمتديـ يمٙمُمٔم٤م ايمُمٝمُم٣مين، زمام دم ذيمؽ ايمٗمٛمقت وايم

احل٘مقَم٥م اظمٕمرزمٝم٥م إلم اخلروج فمـ صٚمتٜم٣م وإداٞم٥م احلرب ". ىمام دفم٦م "زم٣مهلزيٚم٥م وؽمقء  اظمآل

َمٛمٓمٚم٥م اظم٠ممتر "،  و"ايمٔمدواٞمٝم٥م ايمتل مل يسٙمؿ َمـ ذه٣م وحمٛمتٜم٣م أي أضمد َمـ ايمُمٔم٤م ايمُمٝمُم٣مين

تبٔمٝم٥م يمٙمٚمقومػ ايمٕمريب، واخت٣مذ اظمب٣مدرات ايمتّم٣مَمٛمٝم٥م َمع اإلؽمالَمل إلم اخلروج َمـ َمقومػ اخلّمقع وايم

  ."ايمُمٔم٤م ايمُمٝمُم٣مين وضمٗمف دم احلري٥م  واالؽمتٗمالل

صمٔمٙم٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ـ َمٛمذ أَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زمٗمّمٝم٥م ايمتْمبٝمع َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين همٗمد 

ٙمٚمكم، رض اظمسومّمٝم٥م َمقاصمٜم٥م ايمتْمبٝمع َمع ايم٘مٝم٣من  ايمِمٜمٝمقين اظمحتؾ أل كم أويمقي٣مهت٣مسمٟمؽمٝمسٜم٣م ـ َمـ زم

ويسٔمك إلم ؿمٚمس َمٔم٣مظمٜم٣م وهتقيد َمديٛم٥م ايمٗمدس ايممميػ وزمٛم٣مء اهلٝم٘مؾ  وايمذي دٞمس َمٗمدؽم٣مت األَم٥م

دم َمٛم٣مؽمب٣مت فمدة فمـ َمقومٖمٜم٣م ايمراهمض يمٙمتْمبٝمع َمع  احلرىم٥موومد فمػمت  .فمعم أٞمٗم٣مض اظمسجد  األومٍم

     .ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين وٞم٘متٖمل هٛم٣م زمذىمر زمٔمض األَمثٙم٥م

زمِمٖم٥م طم٣مص٥م ايمدول "، دفم٣م 2552ؾمتٛمػم  15ي يمٙمحرىم٥م زمت٣مريخ ٖمل زمالغ يمٙمٚم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذهم 

ٞمقفمٜم٣م ودرصمتٜم٣م َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين إلم اظمب٣مدرة  ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م ايمتل أوم٣مَم٦م فمالوم٣مت ىمٝمٖمام ىم٣من
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زمٗمْمع سمٙمؽ ايمٔمالوم٣مت همقرا، اؽمتج٣مزم٥م يمٙمقاصم٤م ايمديٛمل وايمٗمقَمل، ويمرنمب٥م ايمُمٔمقب ايمراهمّم٥م يم٘مؾ 

ضم٘مقَمتٛم٣م "، ؿم٣ميم٤م اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي دم زمالغ يمف 2553يقيمٝمقز  5، وزمت٣مريخ "سمٔم٣مَمؾ َمع  اظمٔمتديـ

اظمٕمرزمٝم٥م زم٣مخت٣مذ ايمتدازمغم ايمالزَم٥م جت٣مه إه٣مٞم٥م األَم٥م وفمٗمٝمدهت٣م، وفمعم  رأس هذه اإلصمراءات إنمالق 

اظم٘مت٤م ايمِمٜمٝمقين زم٣ميمرزم٣مط وومْمع ايمٔمالوم٣مت َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين اظمٕمتِم٤م وإؿمالق اظمب٣مدرات 

دم  ؽمبٝمؾ حترير همٙمسْمكم ايمسٙمٝمب٥م وايمٗمدس  ايممميػ. ىمام ؿم٣ميم٤م  ايمُمٔمبٝم٥م يمدفمؿ اجلٜم٣مد ايمٖمٙمسْمٝمٛمل

اظمٛمٓمامت اإلؽمالَمٝم٥م، وفمعم رأؽمٜم٣م َمٛمٓمٚم٥م اظم٠ممتر اإلؽمالَمل واهلٝمئ٣مت ايمت٣مزمٔم٥م  هل٣م، "ايمبالغ ٞمٖمسف 

ىمؾ ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م يمٗمْمع ايمٔمالوم٣مت َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين "، ودفم٣م "زمتٔمبئ٥م ايمرأي ايمٔم٣مم اإلؽمالَمل

 ."يمتْمبٝمع االومتِم٣مدي  وايمسٝم٣مد وايمثٗم٣مدمايمٕم٣مص٤م، وإيٗم٣مف َمسٙمسؾ ا

ايمُمٔم٤م اظمٕمريب إلم "، دفم٣م اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي  يمٙمحرىم٥م 2554دصمٛمػم  12ودم زمٝم٣من آطمر زمت٣مريخ 

رة دائٚم٥م وؾمبف ايمقالي٣مت اظمتحدة  األَمري٘مٝم٥م سمتبٛمك زمِمق"، وأىمد أن "َمٗم٣مؿمٔم٥م ايمسٙمع األَمري٘مٝم٥م

ائٚم٥م ضد ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وزم٣مومل ايمٔمدو ايمِمٜمٝمقين وسمدفمؿ صمرائٚمٜم٣م ايمد "دويم٥م"َمْمٙمٗم٥م َمقاومػ 

إره٣مهب٣م زم٣مظم٣مل وايمسالح واظمس٣مٞمدة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، وسمٗمػ زم٣مظمرص٣مد ضد ىمؾ  ؾمٔمقب اظمٛمْمٗم٥م، وحتٚمل

صػ جئمٙمٜم٣م دم  َمقومػ َمٛم٣مهض يمإلصمرام وايمٕمِم٤م واإلره٣مب ايمذي مت٣مرؽمف إرسائٝمؾ، وهق َم٣م

٥م، ايمذي اٞمٔمٗمد زمت٣مريخ أَم٣م اجلٚمع ايمٔم٣مم ايمقؿمٛمل ايمث٣مين يمٙمحرىم ."فمدائل واضمد َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين

حتٝم٥م سمٗمدير وإىمب٣مر إلم ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل ايمِم٣مَمد واٞمتٖم٣مضتف  "، همٗمد وصمف 1001دصمٛمػم  21

رضورة "، وأىمد فمعم "ايمب٣مؽمٙم٥م وإلم ىمؾ ومقاه ايمقؿمٛمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م ايمتل سمٗم٣موم دم طمٛمدق واضمد

ُمٔم٤م اظمٕمريب ، ودفم٣م ايم"ايمتٚمٝمٝمز زمكم احلؼ دم اظمٗم٣موَم٥م زم٣مفمتب٣مره ضمٗم٣م َممموفم٣م، وزمكم  اإلره٣مب

، ودفم٣م "وايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م إلم َمقاصٙم٥م دفمٚمٜم٣م اظم٣مدي واظمٔمٛمقي يمٙمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل

ضم٘مقَم٣مهت٣م إلم وومػ ىمؾ  صقر ايمتْمبٝمع اظمب٣مذ ونمغم اظمب٣مذ َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين ومٝم٣مَم٣م زم٣محلد "

 "..األدٞمك َمـ َمتْمٙمب٣مت ايمتّم٣مَمـ َمع ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وزمقاصم٤م ايمٛمٌمة ايمالزَم٥م ذفم٣م

يمٙمحرىم٥م  ظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذيا وزمٚمٛم٣مؽمب٥م اؽمتّم٣مهم٥م االحت٣مد االؾمؼماىمل ظم٠ممتر االؾمؼماىمٝم٥م األممٝم٥م فمػم

اٞمُمٕم٣ميمف وومٙمٗمف الفمتزام ضمزب االحت٣مد االؾمؼماىمل "فمـ 1001َم٣مي  22يقم  دم زمالغ ص٣مدر فمٛمف
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االؾمؼماىمٝم٥م )ايمتل ئمد ضمزب ايمٔمٚمؾ ايمِمٜمٝمقين، ايمذي يٗمقده اظمجرم ايمسٖم٣مح  اؽمتّم٣مهم٥م األممٝم٥م

دفمقة اظمقاؿمٛمكم إلم " ، وومرر" ضم٘مقَم٥م ؾم٣مرون فمّمقا همٝمٜم٣م(وزير احلرب دم "كم زمـ ايمٝمٔم٣مزرزمٛمٝم٣مَم"

سمقومٝمع فمريّم٥م ؾمٔمبٝم٥م سمْم٣ميم٤م ايمقزير األول وضمزب االحت٣مد االؾمؼماىمل زمٔمدم اؽمتّم٣مهم٥م ايمقزراء 

 ."ايمِمٜم٣ميٛم٥م اظمتقرؿمكم دم اجلرائؿ  األطمغمة ايمتل ارسم٘مب٦م دم ضمؼ ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل

ضمٝمد واإلصالح ضمقل ايمذىمرى اخل٣مَمس٥م الٞمتٖم٣مض٥م األومٍم، دفم٦م ودم زمالغ َمـ ضمرىم٥م ايمتق

احل٘مقَم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م إلم وومػ ايمتٜم٣مهم٦م واهلرويم٥م إلم  ايمتْمبٝمع َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين "

وفمدم االٞمجرار وراء طمدفم٥م االٞمسح٣مب َمـ نمزة، ايمتل مل سمٛمف االضمتالل، ؽمقاء َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥م 

أي "قيؾ نمزة إلم ؽمجـ ىمبغم، وافمتػم ت احلرىم٥م دم زمالنمٜم٣م أن أو فمعم أرض ايمقاومع، ضمٝم٧م سمؿ  حت

سمْمبٝمع يمٙمٔمالوم٣مت َمع ايم٘مٝم٣من ايمٕم٣مص٤م هق ؿمٔمٛم٥م يمٙمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل َمـ اخلٙمػ وسمزىمٝم٥م يمٙمٔمدوان  

 .ويمسٝم٣مؽم٥م ؾم٣مرون اإلصمراَمٝم٥م ايمتل مل سمقف ضمتك زمٚمٗمتّمٝم٣مت طم٣مرؿم٥م ايمْمريؼ فمعم فمالهت٣م

ْمبٝمع َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين واٞمخرؿم٦م وزم٣مطمتِم٣مر ـمؾ َمقومػ احلرىم٥م شم٣مزمت٣م دم ومّمٝم٥م رهمض ايمت

احلرىم٥م دم ىمؾ اظمب٣مدرات اظمس٣مٞمدة يمٙمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وايمراهمّم٥م يم٘مؾ ؾم٘مؾ َمـ أؾم٘م٣مل ايمتْمبٝمع َمع 

 ."ايم٘مٝم٣من ايمٕم٣مص٤م

تولً حماس  سطٌنً عقب  شعب الفل صادي على ال مالً واالقت فع الحصار ال الدعوة لر

 للحكومة

فمٛمد احلِم٣مر اظمٖمروض فمعم ايمُمٔم٤م  1002أزمريؾ  ٥22م يقم سمقومػ ايمبٝم٣من ايمِم٣مدر فمـ احلرىم

ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وَمٛمع اظمٔمقٞم٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م سمتسٙمٚمٜم٣م ايمسٙمْم٥م ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝم٥م ومبؾ همقز ضمرىم٥م مح٣مس دم 

االٞمتخ٣مزم٣مت ايمتممئمٝم٥م. وهق احلِم٣مر ايمذي وم٣مدسمف ايمقالي٣مت اظمتحدة األَمري٘مٝم٥م زمّمٕمط َمـ ايمٙمقزمٝم٣مت 

وافمتػمت احلرىم٥م أن ذيمؽ  ،س االجت٣مهٞمٖم إلم األورويب االحت٣مد دول ذيمؽ دم وؽم٣ميرهت٣م  ايمِمٜمٝمقٞمٝم٥م،

سمزال متٙمؽ اجلرأة  همِمال َمـ همِمقل ايمسٗمقط األطمالومل وايمٛمٖم٣مق ايمسٝم٣مد يمٙمدول ايمٕمرزمٝم٥م وايمتل ال

 :فمـاحلرىم٥م  يمٙمحدي٧م فمـ دفمؿ ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م دم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب ودم همٙمسْمكم  وفمػمت 
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فمعم مم٣مرؽم٣مسمف  ايمسٙمقك ايمٔمدواين ايمذي يستٜمدف َمٔم٣مومب٥م ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل ـ إداٞمتٜم٣م يمذيمؽ

ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م واٞمحٝم٣مزه إلم طمط اظمٗم٣موَم٥م َمـ أصمؾ اؽمؼمصم٣مع ضمٗمقومف ايمسٙمٝمب٥م زم٣مفمتب٣مره٣م ضمٗم٣م َممموفم٣م 

 سمٗمره مجٝمع اظمقاشمٝمؼ ايمدويمٝم٥م وايمممائع ايمساموي٥م.

ـ سمٟمىمٝمده٣م أن ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل ايمذي صٚمد ألىمثر َمـ ومرن ظمح٣موالت ايمتِمٖمٝم٥م وايمٗمتؾ 

دم َمقاصمٜم٥م احلِم٣مر االومتِم٣مدي ىمام صٚمد رؽمقل اهلل صعم اهلل  وايمتٜمجغم وم٣مدر زم١مذن اهلل فمعم ايمِمٚمقد

فمٙمٝمف وؽمٙمؿ دم احلِم٣مر ايمذي رضزمتف فمٙمٝمف ومريش دم ؾمٔم٣مب َم٘م٥م إلم أن وم٣مم َمـ أهٙمٜم٣م، ممـ زمٗمٝم٦م 

 همٝمٜمؿ زمٗمٝم٥م ضٚمغم وٞمخقة، إلم إؽمٗم٣مط احلِم٣مر 

قده٣م جت٣مه اظمٛمٓمامت واجلامفم٣مت واهلٝمئ٣مت اإلؽمالَمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م إلم ايمقهم٣مء زمقفمـ دفمقة احل٘مقَم٣مت و

ايمُمٔم٤م ايمٖمٙمسْمٝمٛمل وضم٘مقَمتف اظمٛمتخب٥م وفمدم ايمرضقخ يمٙمّمٕمقط األَمري٘مٝم٥م وإضمٝم٣مء اظمٗم٣مؿمٔم٥م دفمؿ 

 ايمتج٣مري٥م واالومتِم٣مدي٥م وايمديبٙمقَم٣مؽمٝم٥م زمجٚمٝمع درصم٣مهت٣م وأٞمقافمٜم٣م َمع ايم٘مٝم٣من ايمِمٜمٝمقين 

ـ دفمقة ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م وَمٛمٜم٣م ايمُمٔم٤م اظمٕمريب إلم االؽمتج٣مزم٥م يمٙمٛمداء ايمذي أصدره 

                              فمعم األَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م  ٣مهمرضزم٣مفمتب٣مر ذيمؽ حت٣مد فمٙمامء اظمسٙمٚمكم يمٙمتػمع ٞمٌمة إلطمقاٞمٛم٣م ايمٖمٙمسْمٝمٛمٝمكم ا

 نصرة النبً صلى هللا علٌه وسلم

مل ي٘مـ مم٘مٛم٣م أن يٚمر ضمدث ٞممم ايمرؽمقَم٣مت اظمسٝمئ٥م يمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـ ؿمرف 

روجيٝم٥م دون أن ي٘مقن حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح َمقومػ واضح دم إضمدى اجلرائد ايمداٞمامرىمٝم٥م وايمٛم

اظمقضقع. هم٣ميمٗمّمٝم٥م سمٔمٛمل اظمس زم٣ميمرَمقز اإلؽمالَمٝم٥م واؽمتٖمزاز َمُم٣مفمر اظمسٙمٚمكم، وهل سمٔمٛمل أيّم٣م 

اهمتٔم٣مل أزَم٥م فمٚمٝمٗم٥م زمكم اظمسٙمٚمكم واظمسٝمحٝمكم سمتقلم ىمػمه٣م ومقى صٜمٝمقٞمٝم٥م سمريد أن سمستثٚمر هذا 

 كم ايمُمٔمقب.االضمؼماب إلشم٣مرة َمُم٣مفمر ايم٘مراهٝم٥م زم

٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح هذه اخلٙمٖمٝم٥م اجل٣مشمٚم٥م طمٙمػ هذه ايمرؽمقَم٣مت، وزم٣مدرت ٚمٜمويمٗمد هم

زم١مرؽم٣مل رؽم٣ميمتكم إلم ىمؾ َمـ ايمسٖمغم ايمداٞمامرىمل وايمسٖمغم ايمٛمروجيل زم٣ميمرزم٣مط سمٔمػم همٝمٜمام فمـ 

مم٣م ال يٚم٘مـ أن يػمر زمح٣مل زمحؼ وضمري٥م "اؽمتٛم٘م٣مره٣م واؽمتٜمج٣مهن٣م ظم٣م أومدَم٦م فمٙمٝمف ايمِمحٝمٖمت٣من 
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يٛم٣مير  14 "بغم، زمؾ إن َمـ ؾمٟمٞمف أن يسٜمؿ دم ساع احلّم٣مرات وسمب٣مفمده٣م زمدل حت٣ميمٖمٜم٣م وسمآيمٖمٜم٣مايمتٔم

1002. 

وومد وصمٜم٦م احلرىم٥م دم ٞمٖمس اظمقضقع رؽم٣ميم٥م إلم ايمب٣مزم٣م زمٛمدي٘م٦م ايمس٣مدس فممم سمدفمقه إلم 

واؽمتٔمامل رَمزيتف ايمديٛمٝم٥م وايمٔم٣مظمٝم٥م َمـ أصمؾ إيٗم٣مف هذا ايمٔمب٧م واالؽمتٜمت٣مر  "اخلروج فمـ صٚمتف"

وايمتٔمبغم فمـ َمقومٖمف وَمقومػ اهلٝمئ٥م ايم٘مػمى ايمتل يرأؽمٜم٣م َمـ هذا ايمسٙمقك  "٣من وزم٣ميمرَمقز ايمديٛمٝم٥مزم٣مألدي

 .1002يٛم٣مير  10 "ايمٔمدائل االؽمتٖمزازي ايمذي أومدَم٦م فمٙمٝمف ايمِمحػ اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م

شمؿ أصدرت احلرىم٥م زمتٛمسٝمؼ َمع َم٘مقٞم٣مت احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م زمٝم٣مٞم٣م سمدفمق همٝمف ايمُمٔم٤م إلم 

صمف فمعم ذيمؽ االفمتداء ايمِم٣مرخ فمعم ضمرَم٥م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ايمتٔمبغم فمـ اضمتج٣م"

 .1002َم٣مي 10"واالؽمتٜمت٣مر زمٔمٗم٣مئد اظمسٙمٚمكم وَمُم٣مفمرهؿ

هذا  واِمقرٞمحق َمٕمرض، وأن ي احلدث فمعم وومد ؽمٔمك زمٔمض طمِمقم احلرىم٥م ىم٣ميمٔم٣مدة إلم ومراءة

يؽ ايمُم٣مرع فمػم اظمقومػ اظمبدئل ايمذي فمػمت فمٛمف احلرىم٥م وىمٟمٞمف جتٝمٝمش ؽمٝم٣مد يٗمِمد َمٛمف حتر

اؽمتٕمالل فمقاؿمػ اظمسٙمٚمكم اظمحبكم يمرؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وضم٣مويم٦م أؿمراف أطمرى أن 

سمِمقر احلرىم٥م زم٣مفمتب٣مره٣م سمزىمل َمٗمقيم٥م صدام احلّم٣مرات، وأهن٣م سمزرع َمُم٣مفمر ايم٘مراهٝم٥م زمكم ايمٔم٣ممل 

 اإلؽمالَمل وايمٕمرب.

هذا، زمؾ جيد فم٘مسف واضح٣م، إذ  يم٘مـ اظمتتبع اظمٛمِمػ يمبٝم٣مٞم٣مت احلرىم٥م وَمقاومٖمٜم٣م ال جيد ؾمٝمئ٣م َمـ

َم٣م همتئ٦م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح سم٠مىمد دم رؤيتٜم٣م أهن٣م ال سمتبٛمك صدام احلّم٣مرات، وال سمٛمْمٙمؼ دم 

سمٔم٣مَمٙمٜم٣م َمع ايمٕمرب وَم٘مقٞم٣مسمف َمـ أي َمقومػ فمدائل، وأهن٣م سم٠مَمـ زمحقار احلّم٣مرات وسمقاصٙمٜم٣م 

ؾ ايمتٝم٣مرات واالجت٣مه٣مت وسمسٔمك َمـ داطمؾ هذا احلقار وايمتقاصؾ َمع ايمٔم٣ممل ظمح٣مسة ىم ،وسمآيمٖمٜم٣م

 ايمتل حت٣مول زرع ايم٘مراهٝم٥م زمكم ايمُمٔمقب وإشم٣مرة األضمٗم٣مد زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت.

هم٣ميمث٣مزم٦م دم زمٝم٣مٞم٣مت احلرىم٥م وَمقاومٖمٜم٣م أهن٣م سم٠مَمـ زمحقار ايمدي٣مٞم٣مت وزم٣مألرضٝم٥م اظمُمؼمىم٥م ايمتل يٚم٘مـ 

حمؾ أن سمتقاهمؼ فمٙمٝمٜم٣م َمع أهؾ اظمٙمؾ وايمدي٣مٞم٣مت األطمرى. ويمٔمؾ احلد األدٞمك ايمذي يٚم٘مـ أن ي٘مقن 

إمج٣مع زمكم اجلٚمٝمع دم هذا اظمقضقع هق اضمؼمام اظمُم٣مفمر ايمديٛمٝم٥م يمٙمٚم٠مَمٛمكم، وضمٖمظ َمٗم٣مم ايمرؽمؾ 
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واألٞمبٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمسالم. همال يتٔمٙمؼ األَمر إذن زمٛمٌمة ٞمبل اإلؽمالم حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همٗمط، 

شمٚم٥م همٛمٌمة  زمؾ يٚمتد يمٝمُمٚمؾ ايمتقومغم واالضمؼمام يمٔمٗم٣مئد ىمؾ اظم٠مَمٛمكم َمسٝمحٝمكم وَمسٙمٚمكم وهيقد. وَمـ

ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ، وسمٔمبئ٥م اظمسٙمٚمكم يمذيمؽ هق صمٜمد دم اجت٣مه ايمدهم٣مع فمـ ىمؾ ايمدي٣مٞم٣مت 

ضمتك ال يتجرأ فمٙمٝمٜم٣م ايمٔم٣مزمثقن وايمذيـ يسٔمقن يمزرع ايمٖمتٛم٥م زمكم ايمثٗم٣مهم٣مت وإشم٣مرة َمُم٣مفمر ايم٘مراهٝم٥م 

 .تاحلّم٣مرا

َمٖمٜمقم احلري٥م وضمؼ وومد ؽمٔم٦م احلرىم٥م َمـ طمالل زمٝم٣مٞم٣مهت٣م دم هذا اظمقضقع أن سمِمحح يمٙمبٔمض 

ايمتٔمبغم. همٙمٝمس َمـ َمٗمتّمٝم٣مت هذه احلري٥م وهذا احلؼ االفمتداء فمعم ضمٗمقق اآلطمريـ وَمُم٣مفمرهؿ 

ايمديٛمٝم٥م. همال َمتٔمٙمؼ يم٘مؾ ايمذيـ هي٣ممجقن األدي٣من وفمٗم٣مئد ايمٛم٣مس زمحري٥م ايمتٔمبغم. إن ضمؼ ايمتٔمبغم وضمري٥م 

أن سمقصمٝمف ايمدفمقة يمٙمٕمرب ىمل  ايمتٔمبغم ال يسقغ زمح٣مل ايمتٜمجؿ فمعم األٞمبٝم٣مء وايمتٛمدر هبؿ. وهق َم٣م ئمٛمل

يِمحح ٞمٓمرسمف ظمٖمٜمقم احلري٥م، يمٝمػمهـ فمعم صدق ٞمقاي٣مه دم ايمتٚم٘مكم حلقار احلّم٣مرات وسمٗم٣مرب 

 ايمُمٔمقب.
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 وار الحضاراتالغرب وحالعالقة مع 

يمٗمد فمػمت احلرىم٥م َمـ طمالل وشم٣مئٗمٜم٣م  َمثؾ اظمٝمث٣مق ايمذي ي٠مىمد فمعم أن َمـ أهداهمٜم٣م اإلؽمٜم٣مم دم 

يمتٔم٣مون َمع فمٗمالء اإلٞمس٣مٞمٝم٥م دم ايمتِمدي يم٘م٣مهم٥م أٞمقاع ايمٓمٙمؿ  أو َمـ طمالل زمٛم٣مء ضمّم٣مرة راؾمدة  وفمعم ا

 وىم٣مٞم٦م ،سمٌمحي٣مهت٣م ومٝم٣مديٝمٜم٣م وَمراؽمٙمتٜم٣م ظمس٠مويمكم نمرزمٝمكم فمـ إيامهن٣م زم٣مالٞمٖمت٣مح وزمحقار احلّم٣مرات

َمٛم٣مؽمب٥م ٞممم ايمرؽمقم اظمسٝمئ٥م إلم ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ َمـ اظمٛم٣مؽمب٣مت ايمتل فمػمت همٝمٜم٣م فمـ هذا 

 ،1002همػماير  20زمت٣مريخ  صم٣مء َمثال دم اظمراؽمٙم٥م ايمتل وصمٜمتٜم٣م يمرئٝمس ايمػمظم٣من األورويب ايمتقصمف ىمام

 :ومم٣م صم٣مء همٝمٜم٣م

إٞمٛم٣م ٞمقد أن ٞمٙمٖم٦م اٞمتب٣مه٘مؿ إلم اظمخ٣مؿمر واظمٛمزيمٗم٣مت ايمتل هتدد َمستٗمبؾ ايمٔمالوم٣مت زمكم اظمسٙمٚمكم "

 ايمٛم٣مس وذيمؽ واألَمؿ ايمٕمرزمٝم٥م وطم٣مص٥م دم ـمؾ ـم٣مهرة ايمٔمقظم٥م ايمتل ؽمٜمٙم٦م ايمتقاصؾ واظمخ٣ميمْم٥م زمكم

 زمسب٤م سمراىمامت فمدد َمـ اظمقاومػ واظمامرؽم٣مت ايمسٙمبٝم٥م جت٣مه اظمسٙمٚمكم وومّم٣مي٣مهؿ وَمِم٣محلٜمؿ.

إن احلٚمٙم٥م اإلفمالَمٝم٥م األطمغمة اظمسٝمئ٥م إلم طم٣مسمؿ ايمرؽمؾ حمٚمد صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أـمٜمرت حتٝمزا 

 وىمذا ٞمقفم٣م واضح٣م ضد اظمسٙمٚمكم زم٣مظمٗم٣مرٞم٥م َمع ومّم٣مي٣م أطمرى سمٔمتػم َمـ اظمحرَم٣مت دم اإلفمالم ايمٕمريب

َمـ ايمتّم٣مَمـ األوريب َمع ايمٖم٣مفمٙمكم، إن َمثؾ هذه األهمٔم٣مل سمزيد اهلقة اسمس٣مفم٣م زمكم اظمسٙمٚمكم وايمٕمرب مم٣م 

 يمٝمس دم َمِمٙمح٥م ايمْمرهمكم وال دم َمِمٙمح٥م االؽمتٗمرار وايمسٙمؿ دم ايمٔم٣ممل.

إٞمٛم٣م ٞمت٣مزمع وٞمٗمدر اظمقاومػ اإلجي٣مزمٝم٥م واظمٛمِمٖم٥م ايمتل سمِمدر فمـ زمٔمض احل٘مقَم٣مت واظمٛمٓمامت أو 

٣مت دم ايمٔم٣ممل ايمٕمريب فم٣مَم٥م ودم أورزم٣م طم٣مص٥م، جت٣مه ضمٗمقق اظمسٙمٚمكم وومّم٣مي٣مهؿ ايمٔم٣مديم٥م، ايمُمخِمٝم

 ويم٘مٛمٜم٣م َمع األؽمػ سمبٗمك حمدودة زم٣مظمٗم٣مرٞم٥م َمع ايمْم٣مزمع ايمٔم٣مم يمٙمٚمقاومػ ايمٕمرزمٝم٥م.

إٞمٛم٣م ٞم٠مىمد يم٘مؿ سمْمٙمع اظمسٙمٚمكم، واحلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ايمقازٞم٥م إلم فمالوم٣مت ودي٥م وإجي٣مزمٝم٥م وزمٛم٣مءة 

ع االحت٣مد األوريب طم٣مص٥م ألن ايمٔمالوم٣مت اظمتقسمرة وايمٔمدائٝم٥م طمس٣مرة يمٙمجٚمٝمع َمع ايمٔم٣ممل ايمٕمريب وَم

يستٕمٙمٜم٣م دفم٣مة ايمٌماع وجت٣مر احلروب دم زَمـ وصم٤م أن ئمٚمؾ ايم٘مؾ فمعم أن ي٘مقن األَمـ وايمرهم٣مه 

 دون إومِم٣مء أو متٝمٝمز.  يمٙمجٚمٝمع



 221 

َمِمداومٝم٥م  إٞمٛم٣م َم٣مزيمٛم٣م دم أَمؾ أن سمِمبح ايمسٝم٣مؽم٣مت واظمقاومػ األورزمٝم٥م أىمثر إٞمِم٣مهم٣م وفمدال وأىمثر

دم االيمتزام زم٣ميمتٔم٣ميش وايمتٔم٣مرف واحلؼ دم االطمتالف وصٝم٣مٞم٥م ضمٗمقق اآلطمريـ ودم اؽمتْم٣مفمت٘مؿ أن 

 " يم٘مل ال خيٝم٤م هذا األَمؾ.–سمٖمٔمٙمقا ايم٘مثغم 

وؿمٙمب٦م َمٛمف اٞمْمالوم٣م  1002يٛم٣مير  10زمت٣مريخ ظمقضقع راؽمٙم٦م احلرىم٥م زم٣مزم٣م ايمٖم٣مسمٝم٘م٣من ودم ٞمٖمس ا

اظمٛمخرؿمكم ٖمف َمـ اإلؽم٣مءة اظمذىمقرة ومبؾ أن يتبكم أٞمف أضمد َمـ َمقومٔمف وَم٘م٣مٞمتف ايمديٛمٝم٥م ايمتٔمبغم فمـ َمقوم

 :ضمٝم٧م صم٣مء دم ايمرؽم٣ميم٥م ،ؽمالم واظمسٙمٚمكمدم محٙم٥م اإلؽم٣مءة فمعم اإل

                          

 إلم ضمرضة ايمب٣مزم٣م زمٛمدي٘م٦م ايمس٣مدس فممم        

 احلػم األفمٓمؿ يمٙم٘مٛمٝمس٥م ايم٘م٣مشمقيمٝم٘مٝم٥م اظمحؼمم.

 وايمتقهمٝمؼ دم أفماميم٘مؿ. ٞمحٝمٝم٘مؿ حتٝم٥م ؿمٝمب٥م وٞمرصمق يم٘مؿ ايمسداد

 وزمٔمد،

همال خيٖمك فمٙمٝم٘مؿ َم٣م أومدَم٦م فمٙمٝمف زمٔمض ايمِمحػ ايمدٞمامرىمٝم٥م وايمٛمروجيٝم٥م َمـ ٞممم صقر وسمٔم٣مزمغم 

زمذيئ٥م وَمٜمٝمٛم٥م يمٛمبل اهلل، ٞمبل اإلؽمالم، فمٙمٝمف أهمّمؾ ايمِمالة وأزىمك ايمسالم. وهق ايمتٌمف ايمذي خيرق 

يمُمتؿ واٞمتٜم٣مك األفمراض أدٞمك وأزمسط ضمدود األدب وايمٙمٝم٣موم٥م. ويدطمؾ دم زم٣مب ايمٗمذف وايمس٤م وا

 واآلداب، وال فمالوم٥م يمف زمحري٥م ايمٖم٘مر وايمتٔمبغم.

وٞمٓمرا يمرَمزيت٘مؿ وَم٘م٣مٞمت٘مؿ ايمديٛمٝم٥م ايمٔم٣مظمٝم٥م، ويم٘مقٞم٘مؿ أضمد اظم٠ممتٛمكم فمعم سمراث ايمبممي٥م ايمديٛمل 

 واألطمالومل، ودم َمٗمدَمتف ضمٖمظ َمٗم٣مم ايمرؽمؾ واألٞمبٝم٣مء فمٙمٝمٜمؿ ايمِمالة ايمسالم.

تٔمبغم فمـ َمقومٖم٘مؿ وَمقومػ اهلٝمئ٥م ايم٘مػمى ايمتل هم١مٞمٛم٣م ٞمرصمق َمٛم٘مؿ اخلروج فمـ صٚمت٘مؿ وايم

سمرأؽمقهن٣م َمـ هذا ايمسٙمقك ايمٔمدائل االؽمتٖمزازي ايمذي أومدَم٦م فمٙمٝمف ايمِمحػ اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م، وذيمؽ 

وهمٗم٘مؿ اهلل ظم٣م همٝمف اخلغم  طمدَم٥م يمٙمٔمالوم٣مت ايمقدي٥م واالجي٣مزمٝم٥م زمكم ايمُمٔمقب واألدي٣من واحلّم٣مرات.

 َمع ايمتحٝم٥م وايمتٗمدير.وايمِمالح
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دم   ر اظمتقاصؾ يمٙمحرىم٥م دم ومٙم٤م األضمداث وايمتٖم٣مفمؾ اظمتقاصؾ َمٔمٜم٣موه٘مذا يتٟمىمد احلّمق

خمتٙمػ اظمٛم٣مؽمب٣مت ؽمقاء ىم٣من سمٔمٙمؼ األَمر زم٣ميمٗمّم٣مي٣م ايمقؿمٛمٝم٥م أو ايمٗمقَمٝم٥م أو اإلؽمالَمٝم٥م أم زم٣ميمٗمّم٣مي٣م 

وٞمحـ إٞمام اىمتٖمٝمٛم٣م زمبٔمض  ،٣مىمام وَمقصمٜم٣مىمٙمف ىم٣من َمٛمٜم٨م ايمقؽمْمٝم٥م واالفمتدال ضمودم ذاك  ،ايمدويمٝم٥م

 .أَمثٙم٥م وٞمامذج 
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 عشز سيوات أي حصيلة وإجناسات ؟

يمٙمٚمجتٚمع  ٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح زم٣مفمتب٣مره٣م ضمرىم٥م دفمقي٥م سمرزمقي٥م ذات أهداف إصالضمٝم٥مضمرىم إن

س٣مر اٞمْمٙمؼ َمٛمذ أواؽمط ايمستٝمٛمٝم٣مت، َمر همٝمٜم٣م ظم زمٟمهمؼ ضمّم٣مري وإٞمس٣مين فم٣مظمل، ٞمت٣مج وايمدويم٥م زم٣مظمٕمرب

ذ صٝمٕم٣م سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م خمتٙمٖم٥م ىمام فمرف حتقالت اسمسٚم٦م زم٣مجلذري٥م دم سمٔم٣مؿمٝمٜم٣م َمع زمٚمراضمؾ َمتٔمددة واخت

 ومّم٣مي٣م اإلصالح وايمتٕمٝمغم.

َمـ طمالل َمس٣مءيم٥م فمدد َمـ اظم٠مؽمسكم يمٙمقضمدة فمـ سمٗمٝمٝمٚمٜمؿ يمٙمتجرزم٥م أمجٔمقا فمعم أن سمقضمٝمد و

يمف دم ال ٞمٓمغم دم ضمد ذاسمف إٞمج٣مزا ىمبغما وٞمقفمٝم٣م  ضمرىمتكم فمعم ايمرنمؿ َمـ ايمِمٔمقزم٣مت ايمتل اىمتٛمٖمتف ئمتػم

ايمٔم٣ممل ايمٔمريب واإلؽمالَمل، وأٞمف ضمدث صم٣مء ضد ايمسٝم٣مق ايمٔم٣مم يمٙمحرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م وصغمورهت٣م، 

وأن احلرىم٥م زم٘مسبٜم٣م وجترزمتٜم٣م ايمقضمدوي٥م واصمتٜم٣مداهت٣م وإزمدافم٣مهت٣م دم جم٣مل ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل واظمُم٣مرىم٥م 

 اإلجي٣مزمٝم٥م ص٣مرت حمؾ سمروم٤م واومتداء يمدى ضمرىم٣مت وأضمزاب ىمثغمة. وإلم صم٣مٞم٤م هذا احلدث

ايمٛمقفمل، يسجؾ اإلطمقة فمدة إجي٣مزمٝم٣مت أطمرى. نمغم أن هذا احل٣مل يمٝمس زمامٞمع َمـ رصد زمٔمض 

 اإلطمٖم٣موم٣مت وايمٛمٗم٣مئص.

إمج٣مال، وزمدون أي ؾمؽ اإلجي٣مزمٝم٣مت واإلٞمج٣مزات ىمثغمة صمدا وىمبغمة "يٗمقل ايمريسقين دم سمٗمٝمٝمٚمف 

ون ؾمؽ صمدا ونم٣ميمب٥م صمدا فمعم َم٣م خي٣ميمٖمٜم٣م. وايمسٙمبٝم٣مت احل٣مصٙم٥م ال ؾمؽ هٛم٣مك فمٛم٣مس سمٗمِمغم زمد

وضٔمػ ؿمبٝمٔمل ألٞمٛم٣م ٞمٗمدم َم٣م فمٛمدٞم٣م وَم٣م ٞمحـ دم َمستقاه، ويم٘مـ أيّم٣م َم٣م زيمٛم٣م ٞمٔم٣مين َمـ اظمُم٘مٙم٥م ايمتل 

فم٣مٞمٝمٛم٣م َمٛمٜم٣م زمُمدة دم اظمرضمٙم٥م االٞمتٗم٣ميمٝم٥م زمدرصم٥م َم٣م، وهل هذه ايم٘مث٣مهم٥م دم ايمٔمٚمؾ ودم اظمب٣مدرات 

َم٣م زال يتسع،  وايمقاصمٜم٣مت وايم٘مث٣مهم٥م دم اظمحْم٣مت اظمتالضمٗم٥م، َم٣م زايم٦م االٞمتخ٣مزم٣مت سمتسع، واحلزب

وايمٔمٚمؾ ايمٛمٗم٣ميب يّم٣مف، سمقؽمع فمعم اظمجتٚمع ٞمت٨م فمٛمف ؿمٙم٤م ؾمديد دم اظمجتٚمع وفمعم هذا ايمٛمقع َمـ 

ايمٛم٣مس همتقؽمع ايمٔمٚمؾ االصمتامفمل، وسمقؽمع ايمٔمٚمؾ ايمثٗم٣مدم وايمدفمقي دم ؾم٘مؾ مجٔمٝم٣مت واٞمخراط دم 

شمغمات ؽمٙمبٝم٥م ايمقفمظ واإلرؾم٣مد. هذه ايمقسمغمة دم سمٛم٣مؽمؾ األفمامل وسم٘م٣مشمره٣م وىمث٣مهمتٜم٣م هل٣م سمٟم تَم٠مؽمس٣م

دائام فمعم صمقدة األداء مم٣م يتْمٙم٤م ومدرا َمـ اهلدوء واالؽمتٗمرار وايمقوم٦م واإلَم٘م٣مٞم٣مت ىمٙمٜم٣م سمِمبح 



 227 

فم٣مصمزة، همٖمل أي جم٣مل ٞمحـ فم٣مصمزون ألن ايمس٣مضم٥م اؽمتدرصمتٛم٣م همدطمٙمٛم٣م دم ىمؾ جم٣مل وَم٣م زيمٛم٣م ٞمح٣مول 

تٙمػ األصٔمدة ايمتٗم٣مط األٞمٖم٣مس واؽمتٔم٣مدة ايمتقازن، ومل حيِمؾ هذا األَمر ويمق أن درصم٥م ايمّمٕمط دم خم

ختػ ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م، همٜمذا هق اظمُم٘مؾ ايم٘مبغم ايمذي َم٣م زيمٛم٣م ٞمٔم٣مين َمٛمف، يم٘مـ زمٚمرور ايمقوم٦م سمتؿ َمٔم٣مجل٥م 

 اظمُم٘مؾ.

وزمِمٖم٥م إمج٣ميمٝم٥م أٞم٣م راض فمـ اإلٞمج٣مزات ايمتل حتٗمٗم٦م، وأفمتػمه إٞمج٣مزا سم٣مرخيٝم٣م وىمبغما وضم٣مؽمام "

سمٓمٜمر. وٞمحـ ٞمٔمرف أن اظمس٣مر دم سم٣مريخ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وسم٣مريخ اظمٕمرب أيّم٣م، ألن اآلشم٣مر ؽمقف 

ايمذي ؽم٣مر همٝمف اظمٕمرب َمٛمذ اؽمتٗماليمف ص٣مر يبتٔمد ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م دم ايمُمٟمن ايمٔم٣مم فمـ ايمِمٖم٥م اإلؽمالَمٝم٥م 

وفمـ ايمتٟمشمغمات اإلؽمالَمٝم٥م، وفمـ اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، هذا اظمس٣مر ال أومقل إٞمف ومد حتقل، ويم٘مٛمف زمدأ 

إلؽمالَمٝم٥م واألطمالق اإلؽمالَمٝم٥م، وؿمبٔم٣م هذا يستٗمبؾ ؾمٝمئ٣م همُمٝمئ٣م فمٛم٣مس اهلقي٥م اإلؽمالَمٝم٥م وايمثٗم٣مهم٥م ا

حيت٣مج إلم  ووم٦م ؿمقيؾ يم٘مل سمٓمٜمر آشم٣مره، ويم٘مـ هذا حتقل َمبدئل وومع دم اظمٕمرب. زم٣مإلض٣مهم٥م إلم 

االٞمٔم٘م٣مؽم٣مت ايمتل ومد سم٘مقن ضمتك طم٣مرج اظمٕمرب َمثؾ َم٣م يذىمره يمٛم٣م اإلطمقة دم زمٔمض أومْم٣مر اظمٕمرب 

وايمتجرزم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ص٣مرت سمستٙمٜمؿ ي٥م ايمٔمريب وضمتك دم اظمممق ايمٔمريب. همٜمذه ايمتجرزم٥م ايمقضمدو

ستٖم٣مد َمٛمٜم٣م دم زمٔمض صمقاٞمبٜم٣م فمعم األومؾ ضمتك طم٣مرج اظمٕمرب، هم٘مؾ هذا ال يٚم٘مـ أن ي٘مقن إال وي  

 َمٗمدرا وأن ٞمٔمتز زمف وٞمحٚمد اهلل سمٔم٣ملم فمٙمٝمف.

األَمؾ ألٞمٛم٣م أوال ٞمتٔم٣مَمؾ وزم٣ميمٛمٓمر إلم اظمستٗمبؾ، فمعم ىمؾ ضم٣مل، هٛم٣مك ومدر َمـ االؽمتبُم٣مر وايمثٗم٥م 

وايمتٔم٣مَمؾ َمع اإلؽمالم هق سمٔم٣مَمؾ َمع ديـ اهلل سمٔم٣ملم، همٛمحـ ٞمٔمرف يٗمٝمٛم٣م َم٘م٣مٞم٥م اإلؽمالم  َمع اإلؽمالم،

وومقسمف وومدرسمف فمعم ايمتجدد وومدرسمف فمعم َمقاصمٜم٥م ايمتحدي٣مت وجت٣موزه٣م واخلروج َمـ ايمٓمروف 

ٞمٖمسف وومقسمف دم اإلؽمالم دم ايمِمٔمب٥م وايمتٜمديدات اخلْمغمة. إذن شمٗمتل وأَمقم َمستٚمدان َمـ ايمثٗم٥م 

يُمتٕمؾ زم٣مؽمؿ اإلؽمالم ويُمتٕمؾ دم رضم٣مب اإلؽمالم هق ٞمٖمسف يستٖمٝمد، ضمتك يمق وصمدارسمف، هم٣ميمذي 

افمتػمٞم٣مه ضمرىم٥م اصمتامفمٝم٥م أو ضمرىم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م، َم٣مدام يتحرك دم هذا اإلؿم٣مر همٜمق يتحرك دم إؿم٣مر ومقي 

وؽمٛمد ومقي. هذا َمـ صمٜم٥م، وَمـ صمٜم٥م أطمرى ىمذيمؽ ايمْم٣مزمع اظم٠مؽمز يمٙمحرىم٥م وَم٣م سمٖمرع فمٛمٜم٣م هق 

َمقر اظم٠مؽمسٝم٥م جتٔمؾ إَم٘م٣مٞم٣مت االؽمتدراك واإلصالح واالرسمٗم٣مء دائام َمـ دوافمل ايمتٖم٣مؤل، ألن األ
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و اضْمراب أو طمٙمؾ َم٣م، همام دام ايمٔمٚمؾ َم٠مؽمسٝم٣م ضمتك يمق َمرت همؼمة ضٔمػ وهمؼمة سمٙم٘م٠م أواردة، 

األَمر همردي٣م ونمغم َم٠مؽمز، زمٚمٔمٛمك همقضقي أو  أَم٣م إذا ىم٣مني٘مقن يمف ايمٗم٣مزمٙمٝم٥م يمإلصالح وايمتدارك، 

ح،وإذا ىم٣من األَمر همردي٣م هم٣ميمذي صم٣مء فمعم يده اخلٙمؾ ال يٚم٘مـ إال أن ٙمٝمس هٛم٣مك آيمٝم٥م يمإلصالهمفمُمقائٝم٣م 

يتامدى دم هذا اخلٙمؾ، أو يٕمغم زمٖمتٛم٥م ومد سم٘مقن أؾمد، زمٝمٛمام ايمٔمٚمؾ اظم٠مؽمز ئمْمل ىمؾ هذه ايمٖمرص، 

همٛمحـ دم ايمٛمٜم٣مي٥م مج٣مفم٥م ال يٚم٘مـ وصٖمٜم٣م زمٟمهن٣م مج٣مفم٥م همالن أو همالن أو مج٣مفم٥م اظمجٚمقفم٥م ايمٖمالٞمٝم٥م ىمام 

ضمزاب ودم زمٔمض ايمٛمٗم٣مزم٣مت، جمٚمقفم٥م ايمرزم٣مط وجمٚمقفم٥م ايمدار ايمبٝمّم٣مء، همال هل يٗم٣مل دم زمٔمض األ

٣مك ضمرىمٝم٥م دم اظم٠مؽمس٣مت ودم ؾمب٘م٥م جمٚمقفم٥م َمٛمسجٚم٥م َمتقاؿمئ٥م سمسٝمْمر، وال هق همرد يسٝمْمر، همٜمٛم

فمامل ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمحرىم٥م، همٜمذه أيّم٣م َمـ أهؿ ايمّمامٞم٣مت وَمـ أهؿ َم٣م يدفمق إلم االؿمٚمئٛم٣من وايمتٖم٣مؤل األ

ؿ دائام، أٞمٛم٣م دم اإلؽمالم دم مجٝمع ومّم٣مي٣مٞم٣م ٞمزاوج زمكم اخلقف وايمرصم٣مء، ئمٛمل أن إن ؾم٣مء اهلل، َمع ايمٔمٙم

ايمرصم٣مء يٛمبٕمل أال يتحقل إلم نمٖمٙم٥م واؽمؼمطم٣مء، وإذا ىم٣من األَمر ىمذيمؽ همسقف سمسغم األَمقر زمخغم 

 .  "وسمقازن إن ؾم٣مء اهلل

ىمٛم٦م  زم٘مؾ زمس٣مؿم٥م أؾمٔمر ؾمخِمٝم٣م أٞمٛمل ضم٣مويم٦م أن أومقم زمقاصمبل، همٗمد"٣م همٝمٗمقل أَم٣م فمبد اهلل هب

أفمتػم ايمقضمدة واصمب٣م جي٤م ايمٗمٝم٣مم زمف رنمؿ ايمِمٔمقزم٣مت، وىمٛم٦م أسمقومٔمٜم٣م، ىمٛم٦م أومقل ايمِمٔمقزم٣مت جي٤م 

 ."أن ال سمثٛمٝمٛم٣م فمـ ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمقاصم٤م

أفمتػم أن إٞمج٣مز هذه ايمقضمدة هق َمـ سمقهمٝمؼ اهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم، ألٞمف فمٚمؾ فمعم ومدر اظمُمٗم٥م ي٘مقن 

فمعم ع. همٗمد ىم٣من هلذا ايمٔمٚمؾ األشمر ايم٘مبغم األصمر همٛمسٟمل اهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أن يتٗمبؾ َمـ اجلٚمٝم

فمعم اظمستقى اخل٣مرصمل. فمعم األومؾ هذه ايمتجرزم٥م زمٝمٛم٦م أٞمف يمٝمس هٛم٣مك َمس٣مر واضمد اظمستقى ايمقؿمٛمل و

ضمٝمد آطمر هق َمس٣مر ايمقضمدة وايمتق اهق االٞمُمٗم٣مق دم َمسغمة احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م، وإٞمام هٛم٣مك َمس٣مر

 ."هلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم واالٞمدَم٣مج وهق األصٔم٤م واألرىض

َمـ أشم٣مر ايمتقضمٝمد ايمتٗمٙمٝمص َمـ ايمتُمت٦م دم ايمس٣مضم٥م اإلؽمالَمٝم٥م إذ أصبح َمُمٜمد احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م 

اظمٕمرزمٝم٥م واضح٣م: همٜمٛم٣مك ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ومج٣مفم٥م ايمٔمدل واإلضمس٣من واحلرىم٥م َمـ أصمؾ 

األَم٥م وضمزب ايمبديؾ احلّم٣مري وٞم٣مدي ايمٖم٘مر اإلؽمالَمل، ومج٣مفم٥م ايمدفمقة. فمعم اظمستقى ايمسٝم٣مد 
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احلرىم٥م فمعم ايمتآيمػ وايمتٗم٣مرب زمكم فمدة أؿمراف. وٞمحـ ىمٚمُم٣مرىمكم ال ٞمستْمٝمع أن ٞمٗمٝمؿ  ؾمجٔم٦م

واألداء ال أؽمتْمٝمع أن  ايمتٛمزيؾفمٚمٙمٛم٣م وآشم٣مره. َمـ ضمٝم٧م اظمبدأ أٞم٣م راض فمام أٞمجزٞم٣مه، ويم٘مـ َمـ ضمٝم٧م 

ر أومقل إٞمٛم٣م ومٚمٛم٣م زمام ىم٣من جي٤م ايمٗمٝم٣مم زمف وايمرض٣م فمـ ذيمؽ، همٜمذا مم٣م ال يٚم٘مـ أن يدفمٝمف إٞمس٣من. هم٣ميمٗمِمق

 ."إلم ايمتٗمِمغم"ايمٗمِمقر إلم دم فمٚمؾ اإلٞمس٣من هق األصؾ، شمؿ إذا زاد فمٙمٝمف زمٔمض ايمتٗمِمغم، همٝمّم٣مف

وجيد حمٚمد يتٝمؿ زمٔمّم٣م َمـ ايمِمٔمقزم٥م دم سمٗمٝمٝمؿ فمٚمؾ ؾم٣مرك دم إٞمج٣مزه َمـ ايمداطمؾ، وَمع ذيمؽ يدرم 

 زمرأيف همٝمٗمقل

ـ اٞمتٓم٣مراسمف، ألٞمف إَم٣م ؽمٝمٗمسق فمٙمٝمف اٞمْمالوم٣م َم .َمـ ايمِمٔم٤م أن يٗمٝمؿ ايمٖمرد هذا ايمٔمٚمؾ َمـ ايمداطمؾ"

وٞمحـ زم٣مفمتب٣مرٞم٣م َمسٙمٚمكم فمُمٛم٣م إضمب٣مؿم٣مت ىمبغمة واٞمٗمس٣مَم٣مت ؾمٛمٝمٔم٥م دم زمٔمض ايمبٙمدان اإلؽمالَمٝم٥م هم٘م٣مٞم٦م 

ره٣مٞم٣مسمٛم٣م فمعم ايمقضمدة ىمبغمة وىمٛم٣م ٞمٛمتٓمر َمٛمٜم٣م أؾمٝم٣مء ىمبغمة، وَمـ هذه ايمزاوي٥م يٚم٘مـ أن ٞمٗمسق فمٙمٝمٜم٣م، 

٣مٞمبٝم٥م،  هم٣ميمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل ويٚم٘مـ أن أَميض زمٔمٝمدا َمٔمؽ، فمٚمٙمٝم٥م ايمت٘مٝمػ واالؽمتٝمٔم٣مب سمٛمت٣مهب٣م أفمراض صم

وفمرف  ،اإلصالح وايمتجديدَمرضمٙم٥م سمقؽمع واٞمتُم٣مر آٞمذاك دم ضمرىم٥م  2550 ىم٣من ومد دطمؾ َمٛمذ ؽمٛم٥م

اٞمْمالوم٥م ىمٝمٖمٝم٥م وٞمقفمٝم٥م زمٔمد أن اؽمتٗمرت َم٠مؽمس٣مت احلرىم٥م واؽمتٗمر همٝمٜم٣م َم٣م ؽمٚمل آٞمذاك زم٣ميمتقصمف اجلديد 

٣مك رء َمـ ومبٝمؾ هذا دم هذا زمٔمد االٞمٖمِم٣مل ايمتٛمٓمٝمٚمل وايمٖم٘مري فمـ ايمُمبٝمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م  وومد ي٘مقن هٛم

اجل٣مٞم٤م أو ذيمؽ فمٛمد اإلطمقة دم ايمرازمْم٥م. هم١مذا ٞمٓمرٞم٣م َمـ هذه ايمزاوي٥م ؽمقف سمبدو يمٛم٣م فمٚمٙمٝم٥م ايمقضمدة ؽمٙمبٝم٥م 

االٞمْمالوم٥م اظمذىمقرة زمح٘مؿ َم٣م ىم٣من يٙمزم ايمقضمدة َمـ إفم٣مدة  فمرومٙم٥مألهن٣م دم سمٗمدير ايمبٔمض ومد أؽمٜمٚم٦م دم 

وهذا سمْمٙم٤م  ،٥م وايمٛمٖمسٝم٥م وايمبممي٥م دم احلرىم٥م اجلديدةزمٛم٣مء سمِمقري وهٝم٘مقم وإفم٣مدة صٝم٣منم٥م ايمٙمحٚم٥م ايمٖم٘مري

ايمٔم٣مم سمبدو ايمقضمدة يم٘مـ إذا ٞمٓمرٞم٣م َمـ زاوي٥م اإلٞمج٣مز وومت٣م وصمٜمدا ىمام ىم٣مٞم٦م يمف زمٔمض األرضار اجل٣مٞمبٝم٥م. 

ضمدشم٣م همريدا دم اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وخم٣ميمٖم٣م يمٙمسٝم٣مق واظمس٣مر ايمٔم٣مم يمٙمحرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م واألَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، وهذا 

ضمدود فمٙمٚمل، وومٙم٦م هذا دم ىمثغم َمـ اظم٠ممترات، ىمٙمام حتدشم٦م فمـ ايمقضمدة إال وومقزمٙم٦م َمٜمؿ صمدا. همٖمل 

ايمتجرزم٥م زم٣مإلفمج٣مب واإلىمب٣مر زمؾ أضمٝم٣مٞم٣م زمبٔمض االؽمتٕمراب اٞمْمالوم٣م َمـ أن ايمقاومع ايمس٣مئد ىم٣من هق 

االٞمُمٗم٣مق وايمتممذم، همٟمن يٗمع ضمدث سمقضمٝمدي طم٣مرج ايمسٝم٣مق اظمٕمريب وايمٔمريب واإلؽمالَمل، ؽمقري٣م وَمٌم 

همٜمذا احلدث يبدو ىمبغما وىمبغما صمدا، ويرد األَمؾ إلم اظمسٙمٚمكم زمٟمن  ،،،٣من وايمسقدان واجلزائروأهمٕم٣مٞمست
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إن ذيمؽ  ،ايمقضمدة مم٘مٛم٥م إذا وصمدت اإلرادة وايمتدزمغم احلسـ وايمرصم٣مل ايمٗم٣مدرون فمعم إٞمج٣مزه٣م، وأٞم٣م أومقل

ٟمن سمٛمُمئ ضمرىم٥م زمٚمداد ايمٖمخر دم ايمت٣مريخ، همايمذيـ ؾم٣مرىمقا دم إٞمج٣مز ايمقضمدة  جؾ يمإلطمقة ايمٗمٝم٣مديكمسؽمٝم

ايمتقضمٝمد واإلصالح ٞمٓمري٥م صمديدة دم ايمٔمٚمؾ، إذ أهن٣م يمٝمس٦م هل ضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد وال رازمْم٥م 

اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل، ويم٘مٛمٜم٣م سمرىمٝم٤م طمالق َمـ ه٣مسمكم احلرىمتكم،همٜمذا فمٚمؾ سم٣مرخيل ىمبغم دم داليمتف ايمرَمزي٥م 

ايم٘مٚمل  ٥م دم ايمت٣مريخ ال حتدد زم٣محلجؿهمٙمٝمس اظمٜمؿ فمعم هذا اظمستقى احلجؿ ألن األفمامل ايمٛمقفمٝم .وايمؼمزمقي٥م

ايمٔمددي ويم٘مـ زم٣محلجؿ ايمٛمقفمل ألهن٣م ومدَم٦م رؽم٣ميم٥م يمٙمٔم٣ممل ويمٙمٚمحٝمط ايمسٝم٣مد ويمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمٟمن أو 

ويمٝمس هذا همحس٤م، ويم٘مـ أيّم٣م ىمٝمػ اؽمتْم٣مفم٦م هذه احلرىم٥م أن سمٛمجز هذا وأن  .فمٚمٙمٝم٥م ايمتقضمٝمد مم٘مٛم٥م

أن سمٗمدم جترزم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م هل اآلن أصبح٦م احلرىم٥م و،سمٛمدَم٨م دم ايمقاومع ايمسٝم٣مد واالصمتامفمل وسم٠مشمر همٝمف

اظمٕمرزمٝم٥م َمدرؽم٥م وجترزم٥م يٗمدره٣م ايمٛم٣مس دم اخل٣مرج، وهذا َم٣م يْمرح حتدي٣مت وره٣مٞم٣مت يمٙمحٖم٣مظ فمعم هذا 

ايمرصٝمد وسمْمقيره، وسمٖمٔمٝمٙمف دم ايمقاومع، ألن َمرضمٙم٥م ايمت٘مٝمػ واحلرارة واألفمراض اجل٣مٞمبٝم٥م اٞمتٜم٦م، واآلن 

يدة ودورة سم٣مرخيٝم٥م صحقي٥م إؽمالَمٝم٥م صمديدة دم أهمؼ ايمٔمٗمد صم٣مءت َمرضمٙم٥م صمديدة َمرضمٙم٥م اٞمْمالوم٥م صمد

 ."ايمٗم٣مدم إن ؾم٣مء اهلل

ايمْمٚمقضم٣مت "ويّمٝمػ األؽمت٣مذ يتٝمؿ َمتحدشم٣م زمٛمقع َمـ ايمقاومٔمٝم٥م دم سمٗمدير ٞمت٣مئ٨م ايمقضمدة َمبٝمٛم٣م أن 

ىم٣مٞم٦م ىمبغمة واالٞمتٓم٣مرات ىمذيمؽ وىم٣مٞم٦م ضمتك َمث٣ميمٝم٥م ضمٝم٧م ىمٛم٣م ومبؾ ايمقضمدة ٞمٛمٓمر إلم ايمقضمدة ىمٟمهن٣م 

 ىمؾ رء، وهذا درس َمٜمؿ ألن ايمقضمدة يمٝمس٦م ؽمقى آيمٝم٥م، وال يٛمجؿ فمـ فمِم٣م ؽمحري٥م ؽمتٕمغم

 ."ايمقضمدة رضورة ومٝم٣مم هب٣م وفمٚمؾ هب٣م

فمعم اإلٞمس٣من أن حيٚمد اهلل ايمذي ىمت٤م يمف أن ئمٝمش ايمقضمدة وأن يُم٣مرك "يم٘مٛمف يستدرك زم٣ميمٗمقل 

ايمت٣مريخ دم حتٗمٝمٗمٜم٣م وأن حيٚمد اهلل فمعم أن يرس هذا احلٙمؿ وأفم٣من فمٙمٝمف، هم٣ميمقضمدة همٙمت٥م َمـ همٙمت٣مت 

اإلؽمالَمل أمتٛمك أن سمُمع زمٛمٖمسٜم٣م ايمقضمدوي فمعم ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل، همام زال هذا ايمٔمٚمؾ مل يٟمطمذ ضمٗمف 

وَمداه ورزمام ىم٣مٞم٦م ايمٔمممي٥م ايمٗم٣مدَم٥م َمٛم٣مؽمب٥م يمذيمؽ يمِمٛم٣مفم٥م َممموع سمقضمٝمدي أىمػم، سمقضمٝمدي 

زمٟمؾم٘م٣مل أطمرى، دم إؿم٣مر احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م األطمرى، سمقضمٝمدي يمٙمٚمٕم٣مرزم٥م مجٝمٔم٣م فمعم اطمتالف 

صمٜم٣مهتؿ واطمتٝم٣مراهتؿ حيت٘مٚمقن إلم ىمٙمٚم٥م ؽمقاء همتِمبح ومّمٝم٥م اظمرصمٔمٝم٥م َمسٟميم٥م َمسٙمام هب٣م، ٞمتج٣موز سمق
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َمرضمٙم٥م ايمٌمافم٣مت اإليديقيمقصمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمرطمٝمِم٥م ويِمبح ايمتٛم٣مهمس همٔمال دم اخلغم. أيّم٣م دم 

إؿم٣مر ضمرىم٣مت اظمٕمرب ايمٔمريب وسمِمبح هذه احلرىم٣مت وم٣مؿمرة يمتقضمٝمد اظمٕمرب ايمٔمريب، وفمعم ايمبٔمد 

 ."ٗمل وايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل زمرؤي٥م ايمرمح٥م ايمٔم٣مظمٝم٥ماإلهمري

ويِمػ فمبد ايمٛم٣مس ايمتٝمج٣مين ايمقضمدة زمٟمهن٣م فمٚمؾ ٞمقفمل َمتٚمٝمز فمعم صٔمٝمد ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل 

وايمٔمريب، أفمْم٦م ٞمٚمقذصم٣م يمٙمحرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ويمٙمٚم٘مقٞم٣مت ايمقؿمٛمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م زمٔمدَم٣م ىم٣من َمٛمحٛمك 

 األَم٥م َمٛمحٛمك ايمتُمت٦م وايمتممذم. ويٗمقل:

٣موز ايمذوات هم٘م٣مٞم٦م ايمقضمدة َمدرؽم٥م سمرزمقي٥م ظمج٣مهدة ايمذات، همٚمـ دطمؾ إلم إٞمٛم٣م ٞمجحٛم٣م دم جت"

ايمقضمدة همٗمد دطمؾ يمٝمج٣مهد ٞمٖمسف يم٘مل يٙمتٗمل َمع نمغمه ويم٘مل يٗمٙمؾ َمـ ذاسمٝمتف. ووضمدٞم٣م جمٚمقفم٥م َمـ 

ايمْم٣موم٣مت واألؿمر ومجع َم٣م فمٛمدٞم٣م دم رداء واضمد َمثؾ األؾمٔمريكم ايمذيـ ىم٣مٞمقا إذا أرَمٙمقا مجٔمقا َم٣م 

زمٝمٛمٜمؿ زم٣ميمسقي٥م وسمالومح٦م ايمتج٣مرب إذ ىمػم ذهٛمٛم٣م وىمػمت جت٣مرزمٛم٣م دم  فمٛمدهؿ َمـ ؿمٔم٣مم همٗمسٚمقه

احلقار َمع اآلطمريـ. ىمام أن وزن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح اآلن يمٝمس زم٣ميمتٟمىمٝمد هق وزن ىمؾ ؿمرف 

ىمام ىم٣من َمـ ومبؾ، وأصبح٦م احلرىم٥م رومام ال يٚم٘مـ جت٣موزه. وأصبح ؽم٠مال ايمقضمدة َمْمروضم٣م فمعم 

 ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل ىمٙمف.

٣مٞم٤م اإلؾمٔم٣مفمل وسمقؽمع فمدد اظمتٔم٣مؿمٖمكم يم٘مـ ايمقؽمع ايمؼمزمقي مل يُمتٕمؾ زم٣ميمْم٣موم٥م ىمام ىمػم اجل

 ."ظمٗم٣مرٞم٥م. أَم٣م اظمٛمجزات األطمرى شم٣مٞمقي٥م زم٣مايمالزَم٥م يمالؽمتٝمٔم٣مب وايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ وايمتٟمؿمغم

ويرىمز ايمتٝمج٣مين دم ايمٛمٜم٣مي٥م فمعم فمػم ومقي٥م دم ايمقضمدة فمعم رأؽمٜم٣م اإلطمالص وايمٛمٝم٥م احلسٛم٥م 

زمٟمم فمٝمٛمل أن حتدي٣مت ايمقضمدة ىم٣مٞم٦م أىمػم َمـ ؿم٣موم٣مسمٛم٣م وَم٠مهالسمٛم٣م وأىمػم َمـ  رأي٦م"وَمٗم٣موَم٥م ايمٛمٖمس: 

ايممموط اظمقضقفمٝم٥م. دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف أٞم٣م أرى أن يمْمػ اهلل وهمّمٙمف ورمحتف وسمقهمٝمٗمف هق ايمٔم٣مَمؾ 

األؽم٣مد ايمذي داهمع فمـ ايمدفمقة وَم٣م ىم٣من همٝمٜم٣م َمـ ايمٛمقاي٣م احلسٛم٥م، وأىمػم واهؿ ذط دم ىمؾ هذا هق 

حلسٛم٥م، همسب٤م ذيمؽ زم٣مرك اهلل دم اجلٜمقد فمعم ضٔمٖمٜم٣م، ودم ايمٔمٙمؿ فمعم ومٙمتف، وذيمؾ اإلطمالص وايمٛمٝم٥م ا

اهلل ايمِمٔم٣مب اهل٣مئٙم٥م اظمتٚمثٙم٥م همٝمام سمراىمؿ دم ايمٛمٖمقس فمػم ايمؼمزمٝم٥م واظمجتٚمع َمـ َمقاومػ وَمٛم٣مه٨م وآراء 

وشمٗم٣موم٥م َمٔمٝمٛم٥م أصبح٦م فمٛمد ايم٘مثغميـ َمٗمدؽم٥م ال يٚم٘مـ أن يٚمسٜم٣م حتقيؾ وال سمبديؾ. واإلؾم٘م٣مالت 
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 ضمٝم٣مة اإلٞمس٣من واظمجتٚمع وايمُمٔمقب واحلّم٣مرات سمبدأ وسمٛمٚمق وسم٘مػم دم ايمٛمٖمس، ويمذيمؽ ايم٘مػمى دم

ىم٣من ؽمٜمال فمعم َمـ اٞمتٌم فمعم ٞمٖمسف أن سم٘مقن ايمٔمٓم٣مئؿ فمٛمده ؽمٜمٙم٥م ودم اظمتٛم٣مول، أَم٣م َمـ اهنزم َمع 

ٞمٖمسف سم٘مقن أزمسط ايمٔمٗمب٣مت وايمتحدي٣مت يمديف فمٓم٣مئؿ وم٣مهرة. وهذا يٛمْمبؼ فمعم اظمجٚمقفم٣مت ايمِمٕمغمة 

اظمٛمٓمامت واهلٝمئ٣مت. ايمقضمدة َمدرؽم٥م ال يٚم٘مـ أن يستٖمٝمد َمٛمٜم٣م إال َمـ دطمٙمٜم٣م وذاق وايم٘مبغمة و

ؾمجرهت٣م، أَم٣م َمـ مل يدطمؾ دم ايمقضمدة وايمتقضمٝمد همٙمؿ يذق ؾمٝمئ٣م ومل ئمرف ؾمٝمئ٣م. ودم اخلت٣مم هم١من 

األهم٘م٣مر واالصمتٜم٣مدات وايمتٛمٓمٝمامت واألؾم٘م٣مل واظمقاومػ ىمٙمٜم٣م أَمقر زمممي٥م يٛمبٕمل أن ختّمع يمٙمٛمٗم٣مش، 

يمديف االؽمتٔمداد يمذيمؽ يمٔمٙم٥م َمـ ايمٔمٙمؾ، همال يٚم٘مـ وال دافمل ألن يتحدث فمـ وَمـ مل ي٘مـ 

 ."ايمقضمدة

 ويف اخلتاو

ضم٣مؿم٦م زم٣ميمتجرزم٥م أهمٜمذه حم٣مويم٥م يمتٗمري٤م جترزم٥م ايمتقضمٝمد طمالل ايمٔمممي٥م ايمس٣مزمٗم٥م ال سمدفمل أهن٣م 

ب َمٛمٜم٣م و سمٗمرب َمٛمٜم٣م ايمٗم٣مرئ ويم٘مٛمٜم٣م ضم٣مويم٦م أن سمٗمؼم ،ايمتقضمٝمدي٥م دم مجٝمع أزمٔم٣مده٣م وسمٖم٣مصٝمٙمٜم٣م

  .وايمبح٧م همٝمٜم٣م وسمدل ايمدارؽمكم فمعم زمٔمض َمداطمؾ دراؽمتٜم٣م ،تبعواظمت

وىمام أىمدٞم٣م فمعم ذيمؽ ذم اظمٗمدَم٥م همٜمل يمٝمس٦م دراؽم٥م سم٣مرخيٝم٥م فمـ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح 

ويم٘مٛمٜم٣م  ،وال هل حم٣مويم٥م يمتتبع أصقهل٣م ايمٖم٘مري٥م وايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م وذوط ٞمُمٟمهت٣م ايمت٣مرخيٝم٥م ،ورواهمده٣م

ٚمـ يزفمؿ ذيمؽ يٗمدم ادفم٣مء هم ،َمـ ذاسمٛم٣م احلرىمٝم٥م ختٙمِمٛم٣م همٝمٜم٣مال ٞمزفمؿ أٞمٛم٣م  حم٣مويم٥م وصٖمٝم٥م َمـ ايمداطمؾ

زمٛمٖمس ايمٗمدر ايمذي ال يٚم٘مـ ألي َمراوم٤م طم٣مرصمل أن يزفمؿ  وذيمؽ ،ال يِمٚمد أَم٣مم ايمٖمحص ايمٔمٙمٚمل

اإلضم٣مؿم٥م زمتجرزم٥م إٞمس٣مٞمٝم٥م وسم٣مرخيٝم٥م ضمٝم٥م ال سمٖمٝمد همٝمٜم٣م ايمٌماَم٥م اظمٛمٜمجٝم٥م ايمتل سمتالءم أىمثر َمع جم٣مالت 

ويمق زم٣مفمتب٣مره٣م رواي٥م َمـ   ذيمؽ سمبٗمك يمٙمُمٜم٣مدة احلٝم٥م ومٝمٚمتٜم٣م ايمٔمٙمٚمٝم٥موزم ،ايمٔمٙمقم ايمْمبٝمٔمٝم٥م ايمتجريبٝم٥م

 .ايمرواي٣مت وَمِمدرا َمـ َمِم٣مدر مجع اظمٔمْمٝم٣مت

وَمـ صمديد ٞم٠مىمد أن ايمتٟمريخ يمٙمحرىم٥م حيت٣مج إلم فمٚمؾ أىم٣مديٚمل يستٛمد إلم أؽم٣ميمٝم٤م ايمبح٧م 

ع َمـ وفمسك أن يتِمدى زمٔمض ايمب٣مضمثكم ايمُمب٣مب َمـ أزمٛم٣مء احلرىم٥م ونمغمهؿ هلذا اظمقضق ،ايمت٣مرخيل
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صمقاٞم٤م َمتٔمددة فمعم افمتب٣مر أن سمٛم٣مول جترزم٥م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زم٣مظمٕمرب وجترزم٥م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد 

وزم٣ميمت٣مرم همال نمٛمك  ،هق سمٛم٣مول يمت٣مريخ َم٘مقن هم٣مفمؾ دم صٛم٣مفم٥م سم٣مريخ اظمٕمرب اظمٔم٣مس ،واإلصالح

 ـ رصد سم٣مريخ احلرىم٥م وسمٖم٣مفمالهت٣م َمعَمس٣مراسمف َمورصد ايمت٣مريخ اظمذىمقر يمٙمب٣مضمثكم ايمس٣مفمكم إلم 

 .ايمقاومع ايمقؿمٛمل وايمدورم سمٟمشمغما وسمٟمشمرا

٣مرصمٝمكم ايمذيـ َم٣م همتئقا هذه اظمح٣مويم٥م سمٟميت اؽمتج٣مزم٥م أويمٝم٥م يمْمٙم٤م ىمثغم َمـ اظمراومبكم ايمداطمٙمٝمكم واخل 

زم٣مفمتب٣مره٣م جترزم٥م وسمقشمٝمٗمٜم٣م رضورة ايم٘مت٣مزم٥م ضمقل جترزم٥م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح دم  ي٠مىمدون فمٙمٝمٛم٣م

وفمعم افمتب٣مر أهن٣م ٞمُمٟمت دم  ،إلؽمالَمل ونمٛمٝم٥م زم٣ميمدروس وايمٔمػمودم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب وا ،َمتٚمٝمزة دم اظمٛمْمٗم٥م

اظمٕمرب  اظمسٙمؿ ايمذي ـمٙم٦م يمف طمِمقصٝمتف ايمت٣مرخيٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م واحلّم٣مري٥م ايمتل صمٔمٙمتف رنمؿ 

أىمثر اهتامَم٣م زم٣ميمممق وومّم٣مي٣م اإلؽمالم واظمسٙمٚمكم رنمؿ أٞمف ـمؾ سم٣مرخيٝم٣م ـ فم٘مس َم٣م ومد يتقهؿ ـ وذيمؽ 

أَم٣م فمعم اظمستقى ايمٖمٗمٜمل  .هذا فمعم اظمستقى ايمسٝم٣مد ،الهم٥مفمـ دويم٥م اخل دويم٥م وم٣مئٚم٥م ايمذات َمٛمٖمِمٙم٥م

وهل ايمتل صمٔمٙمتف  ،همٗمد ىم٣مٞم٦م يمٙمٚمٕمرب اطمتٝم٣مرسمف ايمٖمٗمٜمٝم٥م واألصقيمٝم٥م ايمتل سمالءَم٦م َمع ايمقاومع اظمٕمريب

يٛمت٨م فماميمٗم٥م ىمب٣مرا َمـ أَمث٣مل ايمُم٣مؿمبل وَمدرؽمتف اظمٗم٣مصدي٥م وازمـ رؾمد وَمدرؽمتف ايمٔمٗمالٞمٝم٥م وازمـ 

ويمذيمؽ يمٝمس نمريب٣م أن سمٗمتبس  ،(ت٣مرخيٝم٥م االصمتامفمٝم٥م ايمسٛمٛمٝم٥م )فمٙمؿ ايمٔمٚمرانايم طمٙمدون وَمدرؽمتف

 .احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمٔمّم٣م َمـ ايمتٚمٝمز واخلِمقصٝم٥م اظمٕمرزمٝمكم

ودون ؾمؽ هم١من هذه ايمتجرزم٥م ايمتل ومدَم٦م اصمتٜم٣مدات َمتٚمٝمزة دم ومّمٝم٥م ايمٔمالوم٥م زمكم ايمديٛمل 

 ٦مَم٘مٛمومد  ،زمكم هذه ايمقـم٣مئػوؿمقرت اجت٣مه٣م َمتزايدا ٞمحق ايمتٚمٝمٝمز  ،وايمسٝم٣مد وايمدفمقي واحلزيب

َمس٣مرات صمديدة يمٙمٔمٚمؾ احلرىمل اإلؽمالَمل زمٔمٝمدا فمـ فمٗمٙمٝم٥م ايمِمدام واالؽمتدراج إلم  َمـ همتح

فمعم َمستقى إَم٘م٣مٞمٝم٣مت يمٙمت٘م٣مَمؾ زمكم ايمرؽمٚمل وايمُمٔمبل وٞمبٜم٦م إلم  ،اظمٛم٣مؿمح٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمٔمٗمٝمٚم٥م

عم االرسمب٣مط وايمِمدور فمـ االٞمسٝم٣مب اهل٣مدئ دم احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م حم٣مهمٓم٥م فمواالٞمدَم٣مج و ،احلٗمؾ ايمديٛمل

ومد سم٠مدي إلم إهن٣مء جت٣مرب حتقل همٝمٜم٣م اخلالف ايمسٝم٣مد  ،اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دون وص٣مي٥م أو اضمت٘م٣مر

واإليديقيمقصمل َمع احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م إلم ضمرب اؽمتٛمزاف زمكم زمٔمض األٞمٓمٚم٥م ايمتل جلٟمت إلم احلرب 

ـ وايمثٗم٣مهم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ٞمٖمخ٦م دم زمام ئمٛمٝمف ذيمؽ َمـ اؽمتٜمداف َمب٣مذ يمٙمدي ،ايمُم٣مَمٙم٥م وجتٖمٝمػ اظمٛم٣مزمع
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وَمـ صمٜم٥م أطمرى  ،ٞم٣مره٣م همٙمقل َمـ ايمُمٝمقفمٝمكم ايمٗمداَمل وايمٝمس٣مريكم اظمٖمٙمسكم إيديقيمقصمٝم٣م وؽمٝم٣مؽمٝم٣م

ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل ـ ايمذي هق دم صمقهره فمٚمؾ سمرزمقي زمٛم٣مئل ـ فمـ وـم٣مئٖمف األؽم٣مؽمٝم٥م  ضم٣مدجت٣مرب 

ٚمقاصمٜم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م َمع األٞمٓمٚم٥م ايمبٛم٣مئٝم٥م ىمل حي٘مؿ فمعم ٞمٖمسف زم٣ميمبٗم٣مء األزمدي دم ايمدائرة ايمّمٝمٗم٥م يمٙم

 .ويٛمُمئ أصمٝم٣مال ىم٣مَمٙم٥م فمعم احلٙمؿ زم٣ميمثٟمر ايمسٝم٣مد َمـ اظمٓمٙمٚم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل وومٔم٦م زمف ،اجل٣مئرة

فمعم أن جترزم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح زم٘مؾ إَم٘م٣مٞم٣مهت٣م ايمقافمدة فمعم هذا اظمستقى ـ وىمٙمام حتٗمؼ هل٣م  

حتٗمؼ ـ مل سم٘مـ مم٘مٛم٥م دون اؽمتحّم٣مر  االؽمتٗمرار ىم٣من زم١مَم٘م٣مهن٣م أن سمٔمْمل أىمثر ألهن٣م سمٔمد زمٟمىمثر مم٣م

ذي َمرصمٔمٝم٥م سم٣مرخيٝم٥م طمِمقصٝم٥م ايمسٝم٣مق ايمسٝم٣مد اظمٕمريب اظمتٚمٝمز زمقصمقد ٞمٓم٣مم ؽمٝم٣مد فمريؼ 

اظمج٣مل ايمسٝم٣مد اظمٕمريب ايمًمء ايمذي َم٘مـ  ،واصمتامفمٝم٥م َمتٟمصٙم٥م دم ايمٛمسٝم٨م ايمثٗم٣مدم واالصمتامفمل اظمٕمريب

فمعم َمستقى ايمٌماع فمعم ايمسٙمْم٥م رنمؿ ىمؾ ايمسٙمبٝم٣مت ايمتل فمرهمٜم٣م سم٣مريخ َم٣م زمٔمد االؽمتٗمالل ـ 

فمعم  ـ أن يبٗمك وحم٣موالت اإلومِم٣مء واإلومِم٣مء اظمّم٣مد ايمتل اختذت أضمٝم٣مٞم٣م ؿم٣مزمٔم٣م فمٛمٝمٖم٣م وَمٟمؽم٣موي٣م

ويمف ومدرة فمعم ايمتحقم زمٗمدر واهمر َمـ ايمتس٣مَمح َمع  ،ايمٔمٚمقم جم٣مال َمٖمتقضم٣م فمعم ايمتٔمددي٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

ايمٛمزفم٥م ايمُمٚمقيمٝم٥م أو االؽمتئِم٣ميمٝم٥م  وَمـ شمؿ ىم٣من َمتحررا زمْمبٝمٔمتف َمـ ،وصمقد سمٝم٣مرات هم٘مري٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥م

 ."االؽمتثٛم٣مء اظمٕمريب"ستقى َمٗمقيم٥م مم٣م ي٠مىمد فمعم هذا اظم

وايمٝمقم إذ ٞمٗمدم هذه اظمح٣مويم٥م ايمتل رصدت جترزم٥م فممم ؽمٛمقات َمـ ايمتقضمٝمد واإلصالح هم١مٞمٛم٣م 

فمٌم "يممموع دم ْمٙمب٣مت َمتزايدة وضم٣مصم٥م شمٗم٣مهمٝم٥م أىمٝمدة سمتٚمثؾ دم رضورة اٞمٗمدَمٜم٣م اؽمتج٣مزم٥م َمتزايدة يم

ايمٗم٣مئؿ اظمٕمريب ٗمْمع َمع ايمتٗمٙمٝمد ي٘مقن َمٗمدَم٥م يمٙم ،صمديد طم٣مص زم٣محلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م" سمدويـ

فمعم أَمؾ أن ي٘مقن َم٣مدة يمٖمتح ٞمٗم٣مش داطمقم وطم٣مرصمل دم سمٗمٝمٝمؿ هذه ايمتجرزم٥م ،فمعم ايمتقاصؾ ايمُمٖمقي

دم اجت٣مه زمٝم٣من فمٛم٣مس ومقهت٣م يمتثبٝمتٜم٣م وفمٛم٣مس ضٔمٖمٜم٣م يمتج٣موزه٣م ضمتك سم٘مقن زم٣مؽمتٚمرار فمٛمٌم اؽمتٗمرار 

ٛم٣مء َمتقاصؾ هلذا ايمقؿمـ احلبٝم٤م ويمبٛم٥م دم ايمبٛم٣مء احلّم٣مري يمألَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم فمٌم حتدي٣مت وزم

 ايمٔمقظم٥م.
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أطمر َمـ ايمتقضمٝمد واإلصالح  ن سمتٙمقه٣م فمممأصالح ٞمرصمق ؽمٛمقات َمـ ايمتقضمٝمد واإل هل فممم

وإصالح فمٚمؾ إؽمالَمل جتديدي يسٜمؿ دم إوم٣مَم٥م ايمديـ دم  ٥ماحلرىم٥م اظمتٚمثٙم رؽم٣ميم٥محتٗمٝمؼ  سمسٜمؿ دم 

 .جتٚمعاظم

َٔاَل َرَفشَُّلْٕا) ِّ َجًٍِعًب  1(َٔاِعَزِصًُْٕا ِثَحِجِم انّه
 

 دعوة للمراجعة الجماعٌة 

وإذا ىم٣من هذا هق سمٗمٝمٝمؿ زمٔمض ايمٗمٝم٣مديكم دم احلرىم٥م يمٙمقضمدة هم١من هذا ايم٘مت٣مب ومد صم٣مء يمٝمّمع 

ضمِمٝمٙم٥م احلرىم٥م ؽمقاء يمٙمٛمٗم٣مش ايمداطمقم أو إلؽمٜم٣مَم٣مت َمـ طم٣مرج احلرىم٥م وَمـ اظمٛمتٓمر أن يُم٘مؾ 

وهذا االٞمٖمت٣مح فمعم  اظمراصمٔم٥م وايمتٗمٝمٝمؿ  .٥م يمٛمٗم٣مش داطمقم وطم٣مرصمل ويمٔمٚمٙمٝم٥م سمٗمقيؿ مج٣مفملأرضٝم

 :اجلامفمل يمٝمس نمريب٣م يمٔمدة أؽمب٣مب َمٛمٜم٣م

ي٥م َمٛمتٓمٚم٥م، مج٣مفمٝم٥م وهمردي٥م، زمحٝم٧م أصبح٦م رىم٥م زمْمبٝمٔمتٜم٣م هل ٞمت٣مج َمراصمٔم٣مت ٞمٗمدأن احلـ 

أىمثر َمٛمٜم٣م  ٞمٗمدي٥ماصمٔم٥م ايمتحقالت ايم٘مػمى دم أداء احلرىم٥م ايمداطمقم أو اخل٣مرصمل ومريٛم٥م زمٔمٚمٙمٝم٥م َمر

 َمرسمبْم٥م زمتٗمدم ؿمبٝمٔمل دم سمْمبٝمؼ اؽمؼماسمٝمجٝم٥م َمقضقفم٥م َمسبٗم٣م.

٣م ايمٗمري٤م وايمرؽمٚمل أو دم سم٣مرخيٜم٣م ايمبٔمٝمد ٜمأن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، ؽمقاء دم سم٣مرخيـ 

ايمُم٣مَمؾ ظمختٙمػ ايمتج٣مرب احلرىمٝم٥م اظم٘مقٞم٥م ظمس٣مره٣م ايمراهـ، هل سمْمقر َمْمرد َمـ ايمتٖم٣مفمؾ اإلجي٣ميب 

يب وَمع ومّم٣مي٣مه وايمسٔمل يمٙمتٔم٣مؿمل َمٔمٜم٣م زمام يتٝمح ضمّمقرا يمٙمرؤي٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم َمع ايمقاومع اظمٕمر

 َمٔم٣مجلتٜم٣م.  

وهل َمراصمٔم٣مت جت٣موزت االومتِم٣مر فمعم ومّم٣مي٣م وسمٖم٣مصٝمؾ اظمامرؽم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م يمتُمٚمؾ ومّم٣مي٣م  ـ 

ايمٖم٘مر واظمٛمٜم٨م، وهمؼ رؤي٥م جتٔمؾ َمـ اظمامرؽم٥م وَمدى ايمٛمج٣مح همٝمٜم٣م ديمٝمال وَم٠مذا َمـ زمكم َم٠مذات 

 زمٝم٥م اظمٛمٜم٨م احلرىمل أو ايمٖم٘مر اظم٠مؿمر يمتٙمؽ اظمامرؽم٥م.أطمرى فمعم صقا

زمٚمٛم٣مؽمب٥م ايمٔمممي٥م األولم يمٙمقضمدة اظمب٣مرىم٥م همرص٥م سم٣مرخيٝم٥م وحمْم٥م ايمتٗمٝمٝمؿ اظمزَمع االٞمخراط همٝمٜم٣م 

زمؾ ؾم٘مٙم٦م َمدطمال ظمرضمٙم٥م صمديدة دم َمس٣مر احلرىم٥م،ايمتل اٞمْمٙمٗم٦م َمٛمذ َمدة، وظمقاصٙم٥م فمٚمٙمٝم٥م ايمتٗمٝمٝمؿ 
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ٌم دم هذا ايمتٗمٝمٝمؿ فمعم ايمِمػ ايمداطمقم زمؾ أن سمٖمتحف فمعم َمدفمقة ىمل ال سمٗمت أصبح٦م ومدإن احلرىم٥م 

 ايمذايت  ٨م سمٗمٝمٝمٚمٜم٣م يمذاهت٣م أي فمٚمٙمٝم٣مت ايمٛمٗمدزمؾ أن سمٛممم ٞمت٣مئ ،اظمراومبكم اخل٣مرصمٝمكم وسمممىمٜمؿ همٝمف

 وىمذاذيمؽ أن حتقالت اظمحٝمط احلرىمل وايمقؿمٛمل واإلؽمالَمل شمؿ ايمٔم٣مظمل َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أولم،  

هذا وأن سم٘مقن ٖمرض أن سمتج٣موز ة َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى، سمىم٥م ومٝم٣مدة ووم٣مفمدسمْمقرات ايمقضع ايمذايت يمٙمحر

اظمراصمٔم٥م جمرد اؽمتحٗم٣مق سمٛمٓمٝمٚمل وؾم٘مقم حتتٚمف إصمراءات فمٗمد اظم٠ممتر، ىمام سمستقصم٤م صمٔمٙمٜم٣م زمٚمث٣مزم٥م 

اظمٛمٖمتح٥م فمعم اظمراومبكم َمـ واظمراصمٔم٥م  رىم٥م وي٠مؽمس ظمٛم٣مخ إجي٣ميب َمـ ايمٛمٗمدٞمٖمس فم٣مم يرسي دم احل

 .صبح٦م صمزءا ال يتجزأ َمـ سم٣مريخ اظمٕمرب احلدي٧مأصدوم٣مء وطمِمقم فمعم افمتب٣مر أن احلرىم٥م ومد أ

ويمئـ ىم٣من سمٟمؽمٝمس احلرىم٥م هق ٞمت٣مج فمٚمٙمٝم٥م وضمدوي٥م اٞمِمٜمرت همٝمٜم٣م جت٣مرب أزيد َمـ رزمع ومرن َمـ 

ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل زم٣مظمٕمرب، هم١مٞمف ارسمبط أيّم٣م زم٣مٞمْمالق فمٚمٙمٝم٥م ٞمٗمد ذايت ؾم٣مَمٙم٥م، اٞمخرؿم٦م همٝمٜم٣م ىم٣مهم٥م 

صمتٜم٣مدات َمـ أصمؾ صٝم٣منم٥م رؤى َم٠مؽمس٣مت احلرىم٥م ايمقيمٝمدة ورهمٔم٦م هل٣م ؾمٔم٣مر َمراصمٔم٥م اال

وسمِمقرات احلرىم٥م اظمقضمدة وزمٛم٣مء اظم٠مؽمس٣مت فمعم ضقء ذيمؽ. هذه ايمٔمالوم٣مت اجلديمٝم٥م زمٖمّمٝمٙم٥م ايمٛمٗمد 

ايمذايت دم ؽمغم احلرىم٥م، يمٝمس٦م َمسٟميم٥م َمٗمِمقرة فمعم ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، زمؾ إهن٣م سمُمٚمؾ ومْم٣مفم٣م 

ٔمٙمٛم٥م، ضمٝم٧م اٞمخرؿم٦م ؿمٝمٙم٥م ايمسٛمقات َمٔمتػما َمـ همِم٣مئؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، اظمٔمٙمٛم٥م ونمغم اظم

اخلٚمس اظم٣مضٝم٥م دم ؽمغمورة َمـ ايمٛمٗمد، َمع سمٖم٣موت دم ايمدرصم٥م وايمٔمٚمؼ واظمستقى اظم٠مؽمس٣ميت، وىم٣من 

يمتِمقري٥م وايمػمٞم٣مجمٝم٥م زمكم يمذيمؽ أشمره فمعم هٝم٘مٙم٥م اظمُمٜمد احلرىمل زم٣مظمٕمرب وإيّم٣مح ايمٖمرووم٣مت ا

تقضمٝمد واإلصالح حتديدا، وذيمؽ وٞمٔمتٗمد أن احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م إمج٣مال وضمرىم٥م ايم َم٘مقٞم٣مت

زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م احلرج واحلٝمقي دم ايمٛمسؼ ايمسٝم٣مد اظمٕمريب، َمدفمقة ايمٝمقم يمٙمدطمقل دم فمٚمٙمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م 

 .ويستممف اظمستٗمبؾ يمٛمٗمد صمذري، يٗمقم احلِمٝمٙم٥م ويرصد ايمتحدي٣مت وحيِمـ اظم٘متسب٣مت
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احلرىم٥م اؽمتثٚمرت همرص٥م ايمتْمقر دم إؿم٣مر ايمممفمٝم٥م زمدل ايمِمدام ايمُم٣مَمؾ 

 وايمتٛم٣مدم اظمْمٙمؼ

 

زمسؿ اهلل ايمرمح٣من ايمرضمٝمؿ، ايمقوم٦م ال يتسع يمٙمدراؽم٥م اظمتسٔم٥م وايمتحٙمٝمؾ 

ايمٔمٚمٝمؼ. ويم٘مـ رنمؿ ذيمؽ أومقل وزم٣مهلل ايمتقهمٝمؼ، إن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح مج٣مفم٥م إؽمالَمٝم٥م 

قل ديٛمٜم٣م، َمٔمتديم٥م، واؽمٔم٥م االٞمتُم٣مر، وهل شمٚمرة خلػمات ذاسمٝم٥م. أصٝمٙم٥م، وَم٠مصٙم٥م دم زمٝمئتٜم٣م ودم أص

مجٔم٦م همِم٣مئؾ إؽمالَمٝم٥م َمتٔمددة ضمقل ومراءة َمتٟمٞمٝم٥م يمإلؽمالم، ويمتج٣مرب احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمٔم٣مسة، 

يمتج٣مرب اإلؽمالَمٝم٥م،  اظمٕمريب، َمع افمتب٣مر دروس وطمالص٣متوىمذيمؽ يمبٝمئ٥م ايمدويم٥م واظمجتٚمع 

 . وزم٣مخلِمقص سمقٞمس واظمٕمرب وَمٌم

َمـ ىمؾ ذيمؽ هنجٜم٣م اظمتٚمٝمز، مجٔم٣م زمكم شمقازم٦م ايمديـ، وزمكم ايمبٝمئ٥م اظمحٙمٝم٥م واإلومٙمٝمٚمٝم٥م ص٣منم٦م 

وايمدويمٝم٥م، وزمكم ايمؼمزمٝم٥م وايمسٝم٣مؽم٥م، زمكم اخلْم٣مب اجلامهغمي واخلْم٣مب اظمتج٣مهؾ ايمٛمخبقي، زمكم ٞمٗمد 

ايمسٙمْم٥م واؽمتٚمرار احلقار وايمتٖم٣مفمؾ َمٔمٜم٣م ضمٖم٣مـم٣م فمعم اظمِمٙمح٥م ايمقؿمٛمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م ودرءا يمٙمٖمتٛم٥م، وهن٨م 

 .يمدوران دم زمقشمٗم٥م ايمت٘م٣مهمؾ وايمتآىمؾا

وال ؾمؽ أن اظمقروث ايمديٛمل اظمٕمريب ايمذي سمستٛمد إيمٝمف ايمدويم٥م دم ذفمٝمتٜم٣م ؽم٣مفمد فمعم ذيمؽ، إذ 

وهمر يمٙمٚمٕمرب همرص٥م أدرىمتٜم٣م اجلامفم٥م، همرص٥م ايمتْمقر دم إؿم٣مر ايمممفمٝم٥م زمدل ايمِمدام ايمُم٣مَمؾ وايمتٛم٣مدم 

فمعم مهقَمف ايمداطمٙمٝم٥م، وهمر همرص٥م يمدفمؿ  اظمْمٙمؼ. ىمام وهمر هذا ايمقضع، زمٔمد ؽمبؼ اهتامَمف وايمتِمٚمٝمؿ

ايمقضمدة ايمقؿمٛمٝم٥م َمـ صمٜم٥م، ويمتحٗمٝمؼ ـم٣مهرة ايمؼماىمؿ يمٙمخػمات، وٞمٚمق ايم٘مٖم٣مءات داطمؾ اجلامفم٥م 

زمٚمٛمٟمى فمـ االؽمتبداد. وهل ايمٖمرص٥م ايمتل سمٖمتٗمر إيمٝمٜم٣م احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم أىمثر َمـ زمٙمد، ضمٝم٧م جتد 
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ج٥م ره٣من ايمدويم٥م فمعم ايمتٖم٘مٝمؽ وهقي٥م ايمبٙمد، فمالوم٥م ايمتٛم٣مدم زمكم ايمدويم٥م وزمكم احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م، ٞمتٝم

 .وايمره٣من فمعم إفم٣مدة سمِمٛمٝمٔمٜم٣م وهمؼ ٞمٚمقذج ايمتدرج

يمٗمد وهمر االؽمتقاء فمعم هذه اظمٔم٣مديم٥م َمٔم٣مديم٥م ايمتْمقر داطمؾ ايمممفمٝم٥م، همرص٥م سمُم٘مؾ ٞمخب٥م إؽمالَمٝم٥م 

رت هذه ٕمرب سمتسع يقَم٣ًم زمٔمد يقم، ومتثؾ ومقة ايمتجديد يمٙمٛمخب٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م. زمٙمقدم اظم

اظمٔم٣مديم٥م، ايمتل متثؾ ٞمقفم٣ًم َمـ اخلِمقصٝم٥م اظمٕمرزمٝم٥م، َمـ ومبؾ ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، ووهمرت 

همرص٥م سمْمقير طمْم٥م فم٣مَم٥م يمإلصالح وزفم٦م َمقافمٝمٛمٜم٣م ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م فمعم أهؿ ضمٗمقل اظمجتٚمع، ضمٗمؾ 

ايمدفمقي ايمثٗم٣مدم واإلصالح االصمتامفمل وضمٗمؾ اإلصالح ايمسٝم٣مد ايمذي يٗمقم فمٙمٝمف ضمزب ايمٔمدايم٥م 

ٚمٝم٥م، وهق احلزب ايمذي سمٔمٙمؼ فمٙمٝمف آَم٣مل يمتجديد ايمٛمخب٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم اظمٕمرب، ايمٛمخب٥م ايمتل وايمتٛم

سمآىمٙم٦م وهم٦م دم فمّمده٣م. آَم٣مل سمٔمٙمؼ فمعم هذا احلزب دم سمٗمري٤م ايمدويم٥م َمـ اظمجتٚمع، سمٗمري٤م 

ايمسٝم٣مؽم٥م َمـ ايمٖمٗمراء، سمٗمري٤م ايمسٝم٣مؽم٥م َمـ األطمالق، وىمذيمؽ هذه ايمٖمجقة اظمتٔم٣مـمٚم٥م زمكم احل٣مىمؿ 

واظمح٘مقم

 

 الناطق الرسمً باسم جماعة العدل واإلحسان: ن: هللا أرسال فتح
 

 َمـ ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد وسمبٔم٣ًم يمف يٛمبٕمل أال سم٘مقن احلرىم٥م صمٛم٣مضم٣مً 

 

أزم٣مرك يمإلطمقة دم ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، ومٝم٣مدة و أفمّم٣مء، هذه اظمٛم٣مؽمب٥م، 

 آَمؾ أن راصمٝم٣م َمـ اهلل ايمٔمقم ايمٗمدير أن حتؾ فمعم إطمقسمٛم٣م زمٚمزيد َمـ ايمتقهمٝمؼ وايمسداد. ىمام

سم٘مقن ايمسٛمقات ايمٔممم اظم٣مضٝم٥م جم٣مال يمٙمحرىم٥م يمتج٣موز صٔمقزم٣مت وحتدي٣مت االٞمدَم٣مج. وأفمتٗمد أن َمـ أهؿ 

ايمتحدي٣مت ايمتل ىم٣مٞم٦م أَم٣مم إطمقاٞمٛم٣م، وهؿ أفمٙمٛمقا وفمٝمٜمؿ هب٣م، هق ايمتقهمٝمؼ دم آن واضمد زمكم َممموع 

ب٥م ألصمدد إحل٣مضمل االٞمدَم٣مج وااليمتح٣مق زمحزب ؽمٝم٣مد، ودطمقل َمٔمؼمك اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م. وهذه َمٛم٣مؽم

فمعم اإلطمقة يمبذل اجلٜمد َمـ أصمؾ احلٖم٣مظ فمعم ايمتقازن اظمْمٙمقب زمكم طمط احلرىم٥م، زم٣مفمتب٣مره٣م ضمرىم٥م دفمقي٥م 
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هتدف إلم زمٛم٣مء اإلٞمس٣من اظمسٙمؿ زمؼمزمٝمتف ورزمْمف ايمدائؿ زمٚمِمغمه األطمروي وإؾم٣مفم٥م ايمٗمٝمؿ اإلؽمالَمٝم٥م، وزمكم 

 .ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد زم٣مفمتب٣مره صمزء ضٚمـ اظممموع ايمدفمقي ايمٖمسٝمح

زمٚمٔمٛمك آطمر أن يبٗمك ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد صمٛم٣مضم٣م يمٙمحرىم٥م، زمام يتْمٙمبف ذيمؽ َمـ َمروٞم٥م وه٣مَمش 

يمٙمحرىم٥م وايمٖمٔمؾ، ال أن سمِمبح احلرىم٥م صمٛم٣مضم٣ًم َمـ ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد وسمبٔم٣م يمف. وأؤىمد إلطمقاٞمٛم٣م أن هذه 

اهلٚمقم َمُمؼمىم٥م زمٝمٛمٛم٣م وٞمحـ ٞمٔمٚمؾ أيّم٣م زم٘مؾ َم٣م ٞمٚمٙمؽ َمـ صمٜمقد واصمتٜم٣مدات إلجي٣مد األصمقزم٥م 

 .٣م، َمستٖمٝمديـ دم ذيمؽ َمـ ىمؾ ايمتج٣مرب ايمس٣مئدةاظمٛم٣مؽمب٥م هل
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 أمتٛمك أن سم٘مقن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ضمرىم٥م مجٝمع اإلؽمالَمٝمكم

 

أفمتٗمد أن ايمقضمدة زمكم اإلصالح وايمتجديد َمع رازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل 

ٝم٥م وشمٗم٣مهمٝم٥م، وال يٚم٘مـ أن ٞمٖمٜمٚمٜم٣م صٛمٔم٦م دم ضمٝمٛمٜم٣م احلدث يمٔمدة افمتب٣مرات، ؽمٝم٣مؽم

إال إذا رصمٔمٛم٣م إلم ايمٓمروف ايمتل مت٦م همٝمٜم٣م هذه ايمقضمدة، وايمتل ؽمبٗم٦م فمٚمٙمٝم٥م ايمتٛم٣موب ايمتقاهمٗمل، 

وؽمبٗم٦م َمقاهمٗم٥م ضمزب االحت٣مد االؾمؼماىمل وضمزب االؽمتٗمالل فمعم ايمتِمقي٦م زمٛمٔمؿ فمعم ايمدؽمتقر، 

  .ثٝم٣مت ايمتل يْمقل ذضمٜم٣م واحلدي٧م فمٛمٜم٣مٝمزم٣مإلض٣مهم٥م إلم ىمثغم َمـ احل

أومقل إن احلدث ىم٣من َمٜمام صمدا، وَمـ صمٜمتل، زمقصٖمل إٞمس٣مٞم٣م َمٙمتزَم٣م زم٣ميمٛمٜم٨م اإلؽمالَمل، ال يٚم٘مـ إال 

أن أشمٚمـ هذه ايمقضمدة. يم٘مـ أفمتٗمد أن اظمُم٘مؾ األؽم٣مد، ايمذي ىم٣من دم هذه ايمتجرزم٥م، وايمذي فم٣مؾمتف ؿمٝمٙم٥م 

اإلطمقة اسمٖمٗمقا ؽمٛمقات، هق اهمتٗم٣مده٣م دم ايمبداي٥م يمرؤي٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م واضح٥م. وايمسب٤م دم سمٗمديري هق أن  20

َمٛمذ ايمبداي٥م فمعم أن يتٔم٣موٞمقا همٝمام اسمٖمٗمقا همٝمف، ويبتٔمدوا ومدر اإلَم٘م٣من أشمٛم٣مء ايمتٟمؽمٝمس وضمتك دم َمرضمٙم٥م َم٣م زمٔمد 

ايمتٟمؽمٝمس، فمـ ىمؾ َم٣م يٖمرومٜمؿ، وفمـ ىمؾ َم٣م يثغم زمٝمٛمٜمؿ اظمُم٣مىمؾ ايمداطمٙمٝم٥م، ؽمقاء ىم٣من اظمقومػ َمـ ايمٛمٓم٣مم، 

ضمد ذاهت٣م ىم٣مٞم٦م نمٛمٝم٥م زم٣ميمدروس وزم٣ميمٔمْم٣مء، يم٘مـ  أو َمـ ايمٗمقى ايمسٝم٣مؽمٝم٥م أو...إيمخ. وأـمـ أن ايمتجرزم٥م دم

أفمتٗمد أن ايمٛمٗمْم٥م ايمسقداء هلذه ايمتجرزم٥م هل ذيمؽ االسمِم٣مل واالٞمٖمِم٣مل زمكم ايمسٝم٣مد وايمدفمقي، وهذه 

ايمٗمّمٝم٥م أفمتٗمد أهن٣م ٞمٗمْم٥م ضٔمػ حلرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، زمحٝم٧م ي٘مقن دم زمٔمض األضمٝم٣من ؾمٔمقر زمٟمن 

 . رهمض أن أؽمٚمٝمف ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد وايمٔمٚمؾ ايمدفمقيهٛم٣مك سمداطمال زمكم ايمٔمٚمؾ احلزيب واجلٚمٔمقي، وأ

وأرى أٞمف إذا ومرر اإلطمقان إدَم٣مج ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح دم ضمزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م همسٝمحؾ 

اإلؾم٘م٣مل، أَم٣م إذا ومرروا أن سمبٗمك هٛم٣مك ازدواصمٝم٥م، همٟممتٛمك أن سم٘مقن احلرىم٥م ضمرىم٥م مجٝمع اإلؽمالَمٝمكم، 

رصمٔمٝم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م زم٣ميمدفم٣مة، وزم٣ميمرصم٣مل زمحٝم٧م سمٕمذي ىمؾ األضمزاب وىمؾ اجلٚمٔمٝم٣مت ذات اظم

وايمٛمس٣مء، وأن سمبتٔمد َم٣م أَم٘مـ فمـ االيمتِم٣مق زمٙمقن ؽمٝم٣مد َمٔمكم، وسمِمبح ضمرىم٥م دفمقي٥م يمٙمجٚمٝمع. 
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وأمتٛمك َمـ اهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أن يس٣مفمد اإلطمقة دم حتٗمٝمؼ أهداهمٜمؿ ظم٣م همٝمف طمغم هذه األَم٥م، وظم٣م همٝمف 

 ."طمغم هذا ايمديـ، وظم٣م همٝمف طمغم اإلؽمالم واظمسٙمٚمكم
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شمري٥م زم٣ميمٔمديد َمـ ايمدروس وايمٔمػم دم خمتٙمػ  "ايمتقضمٝمد واإلصالح"جترزم٥م 

 جم٣مالت ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل

 

اإلصالح ضمرىم٥م إؽمالَمٝم٥م دفمقي٥م ايمرمح٣من ايمرضمٝمؿ، ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد و زمسؿ اهلل

ـ ألي َمتتبع يمٙمحرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م وسمرزمقي٥م هل٣م دوره٣م وزمالؤه٣م دم جم٣مل ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل، وال يٚم٘م

زم٣مظمٕمرب إال أن يتقومػ أَم٣مم هذه ايمتجرزم٥م ايمثري٥م زم٣ميمٔمديد َمـ ايمدروس وايمٔمػم دم خمتٙمػ جم٣مالت 

ايمدفمقة وايمٔمٚمؾ ايمؼمزمقي واالصمتامفمل ونمغمه٣م. وزم٣ميمٛمسب٥م إرم، أشمٚمـ ه٣مسمف ايمتجرزم٥م وأومقل إن هل٣م 

الَمٝم٥م، وال يٚم٘مـ إال أن ٞمثٚمـ هل٣م إؽمٜم٣مَم٣مهت٣م دم سمٛمسٝمؼ اجلٜمقد زمكم خمتٙمػ سمٛمٓمٝمامت احلرىم٥م اإلؽم

دوره٣م دم هذا ايمتٛمسٝمؼ. ىمذيمؽ هل٣م دوره٣م دم جم٣مل َمٗم٣موَم٥م ايمتْمبٝمع وايمقومقف ضد اظممموع 

ايمِمٜمٝمقين، إذ وم٣مَم٦م زمٟمدوار ؿمالئٔمٝم٥م دم هذا اظمج٣مل إلم صم٣مٞم٤م همِم٣مئؾ احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م.  ىمذيمؽ 

٣م سمٟمؽمس٦م فمعم وم٣مفمدة ايمتقضمد زمكم يستقومٖمٛمل دم هذه ايمتجرزم٥م اظمٚمٝمزة َمٙمٚمح ذو ؿمبٝمٔم٥م طم٣مص٥م، وهق أهن

جترزمتكم إؽمالَمٝمتكم دم اظمٕمرب، ومه٣م رازمْم٥م اظمستٗمبؾ اإلؽمالَمل وضمرىم٥م اإلصالح وايمتجديد، وال 

يٚم٘مـ هبذا اخلِمقص إال أن أومقل زمٟمن هذه ايمتجرزم٥م ايمقضمدوي٥م ـمٙم٦م همرص٥م يمٙمتٟمَمؾ ويمٙمتدزمر َمـ ومبؾ 

تجرزم٥م ايمقضمدوي٥م، وهلل احلٚمد، زم٣مومل احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م اؽمتٙمٜم٣مَم٣م يمدروؽمٜم٣م. أومقل زمٟمن هذه ايم

ؽم٣ممه٦م دم سمٖمٔمٝمؾ طمٝم٣مر ايمقضمدة اإلؽمالَمٝم٥م زمكم خمتٙمػ اظم٘مقٞم٣مت، وٞمسٟمل اهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم أن 

ٞمتقهمؼ مجٝمٔم٣ًم دم أن ٞمّمع يمبٛم٣مت فمٚمؾ إؽمالَمل َمُمؼمك دم اظمستٗمبؾ ضمٝمٛمام سمٛمّم٨م ذوؿمف زم١مذن اهلل 

 .سمٔم٣ملم

تٜم٣م ايمٔم٣مذة، همٜمل وم٣مَم٦م، وَم٣م سمزال، ودم اخلالص٥م أومقل إن هذه ايمتجرزم٥م، وهل سمْمٖمئ ايمٝمقم ؾمٚمٔم

 .زمدور دم جم٣مل ايمدفمقة وايمؼمزمٝم٥م. وأشمٚمـ صمٜمقده٣م وصمٜمقد ومٝم٣مدهت٣م

أؽمٟمل اهلل يم٘مؿ ايمتقهمٝمؼ وايمسداد وضمٝم٣مىمؿ اهلل، وٞمسٟمل يم٘مؿ َمزيدا َمـ ايمتقهمٝمؼ وايمسالم فمٙمٝم٘مؿ 

 .ورمح٥م اهلل سمٔم٣ملم وزمرىم٣مسمف
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سم٘مثٝمػ ايمٔمٚمؾ ايمدفمقي وحتِمكم  ٥م ايمتقضمٝمد واإلصالحاظمْمٙمقب َمـ ضمرىم

 ايمُمب٣مب

 

حتؾ ايمذىمرى ايمٔم٣مذة يمتٟمؽمٝمس ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح دم ـمروف "

اؽمتثٛم٣مئٝم٥م زم٘مؾ اظمٗم٣ميٝمس وؿمٛمٝم٣م وفمرزمٝم٣م ودويمٝم٣م، مم٣م ي٠مىمد أمهٝم٥م وصمقد هذه اظمٛمٓمامت ايمرائدة يمتٗمقم 

ؽمٚمك اظمخٙمقوم٣مت، ضمكم َمٝمزه اخل٣ميمؼ فمز زمدوره٣م ايمدفمقي واإلرؾم٣مدي، ظم٣م همٝمف طمغم اإلٞمس٣من زم٣مفمتب٣مره أ

وصمؾ زمٗمقة ايمٔمٗمؾ وايمتٚمٝمٝمز وايمتدزمغم، وإذا ىم٣من َمـ ايمِمٔم٤م أن ٞمحٌم ىمؾ هذا اجلٜمد اإلٞمس٣مين 

ايمْمٝم٤م واظمُم٘مقر ايمذي زمذيمتف ـ وَم٣م زايم٦م سمبذيمف ـ هذه احلرىم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م ؿمٝمٙم٥م فمٗمد َمـ ايمزَمـ، وهل 

سمٔمٝمُمف ؾمٔمقزمٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٝمقم َمـ ، هم١من َم٣م (ٔجبدنٓى ثبنزً ًْ أحغٍ)سمٔمتٚمد ومقل اهلل سمٔم٣ملم 

هجٚم٥م ذؽم٥م فمعم ىمؾ َمٗمقَم٣مهت٣م، ووصمقده٣م وضمّم٣مرهت٣م وَمٗمدؽم٣مهت٣م وديٛمٜم٣م، َمثٙمام هق ضم٣مصؾ اآلن دم 

ايمٔمراق اظمٗم٣موم أو دم همٙمسْمكم ايمسٙمٝمب٥م أو دم يمبٛم٣من، ايمذي طمرج َمٛمتٌما فمعم اجلٝمش ايمِمٜمٝمقين ايمذي 

٣مؽم٥م إلم ايمديـ وايمتُمب٦م زمٟمصقيمٛم٣م ئمتػم أومقى صمٝمش دم اظمٛمْمٗم٥م، ىمؾ ذيمؽ ي٠مىمد َمدى ضم٣مصمتٛم٣م اظم

ايمديٛمٝم٥م واحلّم٣مري٥م، وضم٣مصمتٛم٣م زم٣مفمتامد َمٛمٜم٣مج ايمدفمقة ايمرزم٣مٞمٝم٥م دم سمٛمُمئتٛم٣م يمألصمٝم٣مل ايمٗم٣مدَم٥م فمعم أضمسـ 

ايمسبؾ ضمتك ئمقد يمٙمٚمقاؿمـ ايمٔمريب اظمسٙمؿ ذيم٘مؿ احلّمقر اظمٖمٗمقد، وذيم٘مؿ ايمتقه٨م ايمذي نم٣مب، 

 ىمٛم٣م ٞمٟمَمر زم٣مظمٔمروف وٞمٛمٜمك فمـ وايمذي صمٔمؾ َمـ أؽمالهمٛم٣م األزمْم٣مل طمغم أَم٥م  أطمرصم٦م يمٙمٛم٣مس ضمكم

 .اظمٛم٘مر

إن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح َمْم٣ميمب٥م ايمٝمقم دم ـمؾ هذا ايمقضع ايمٔمريب زمت٘مثٝمػ صمٜمقده٣م 

ايمدفمقي٥م، وسمٓم٣مهمر ىمؾ ٞمٝم٣مهت٣م احلسٛم٥م َمـ أصمؾ حتِمكم ومتٛمٝمع ىمؾ ؾمب٣مزمٛم٣م، ايمذي أصبح يتٔمرض 

دم زمٛم٣مء ضمِم٣مرة إٞمس٣مٞمٝم٥م  ظمخْمْم٣مت صٙمٝمبٝم٥م رهٝمب٥م وطمبٝمث٥م َمـ أصمؾ إطمراصمف فمـ دوره ايمؼمزمقي ايمرائد

رائدة، اؽمتْم٣مفم٦م أن سمٔمْمل يمٙمٔم٣ممل ٞمٚمقذصم٣م َمتٖمقوم٣م. وأطمغما وهمٗم٘مؿ اهلل وؽمدد طمْم٣مىمؿ وأهلٚم٘مؿ 
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صم٣مدة ايمِمقاب دم هذا ايمدور ايمؼمزمقي اإلؽمالَمل ايمذي سمّمْمٙمٔمقن زمف طمغم اضْمالع، وَمزيدا َمـ 

 ."ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل اهل٣مدف
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 دم اظمجتٚمع وأن سمٔمٚمؼ صمذوره٣م فمعم ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح أن سمتقنمؾ

 

ئمٝمش اظمٕمرب ايمٝمقم همرانم٣م َمـ ضمٝم٧م سمٟمؿمغم ايمقؿمٛمل وايمسٝم٣مد، هم٣مألضمزاب 

ايمٗمديٚم٥م سمآىمٙم٦م وسمسقؽم٦م، ومل سمٔمد سمٗمقم زم٣ميمدور ايمذي ىم٣مٞم٦م سمٗمقم زمف أو يٛمتٓمر 

رىم٣مت اإلؽمالم أو احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م، همٟمفمتٗمد أن اإلؽمالم هق ايمٗمقة أن سمٗمقم زمف. أَم٣م دم َم٣م خيص ضم

ايمرئٝمسٝم٥م دم اظمٕمرب، ودم ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل ىمٙمف، يم٘مـ هذه احلرىم٣مت حتت٣مج إلم سمقضٝمح َمقاومٖمٜم٣م 

وسمٟمؿمغم اظمجتٚمع ورزمط أهم٘م٣مره٣م زم٣مظمجتٚمع وومقافمده، وهذه ايمٛمٗم٣مئص متس زم٣ميمدور اظمٛمتٓمر َمـ 

 ٙمبٜم٣م دم اظمٕمرب أو دم نمغمه.احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ىمٙمٜم٣م أو أنم

وضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، َمـ ضمٝم٧م األهم٘م٣مر واظمب٣مدئ ايمتل أفمٙمٛمتٜم٣م، همٜمل نم٣مي٥م ايمتقهمٝمؼ 

وايمِمالضمٝم٥م واالؽمتٗم٣مَم٥م، ويم٘مٛمٜم٣م دم ضم٣مصم٥م إلم سمقؽمٝمع َمقومٔمٜم٣م ودائرة وصمقده٣م وسمقهمغم ايممموط 

و سمٗمدَمٜم٣م، سمبٗمك ٞمٓمري٥م يماليمتٖم٣مف زم٣مألوؽم٣مط ايمُمٔمبٝم٥م، ألن أي٥م ضمرىم٥م وَمٜمام ي٘مـ ؽمٚمقه٣م أو سمٔم٣ميمٝمٜم٣م أ

سمٔمٝمش دم ايمسامء، وال سمستْمٝمع ايمٛمج٣مح إال إذا ٞمزيم٦م إلم األرض وارسمبْم٦م زم٣ميمٗمقافمد ايمُمٔمبٝم٥م وفمبٟمهت٣م. 

وأذىمر أن احلرىم٣مت ايمتل ٞمجح٦م فمػم ايمت٣مريخ َمثؾ اظمقضمديـ ونمغمهؿ، ٞمجح٦م وضمٗمٗم٦م ايمًمء 

 ومٝم٣مدي٣م.ايم٘مثغم زم٣مرسمب٣مؿمٜم٣م زم٣مجلامهغم ايمُمٔمبٝم٥م ارسمب٣مؿم٣م فمّمقي٣م وسمٛمٓمٝمٚمٝم٣م وؽمٝم٣مؽمٝم٣م و

وايمبداي٥م سم٘مقن زمتٛمٓمٝمؿ ايمٗم٣مفمدة اإلؽمالَمٝم٥م سمٛمٓمٝمام حم٘مام، وسمقضٝمح ايمرؤي٥م وايمِمقرة سمقضٝمح٣م 

فمٙمٚمٝم٣م وهم٘مري٣م وؽمٝم٣مؽمٝم٣م، وَمـ صمٜم٥م شم٣ميمث٥م االرسمب٣مط زم٣ميمٗمقافمد ايمُمٔمبٝم٥م، وهق فمٚمؾ حيت٣مج إلم 

يمٝم٣مت االؽمتٚمرار وايمتقاضع وسمقهمغم ايمٗمقافمد ايمٖم٘مري٥م واخلٙمٗمٝم٥م وايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م هلذا االرسمب٣مط. وهبذه اآل

ايمقؿمٛمل واالؽمتٗمالل، أي زمرؤي٥م واضح٥م وومٝم٣مدة ٞمٗمٝم٥م وٞمٓمٝمٖم٥م  أيّم٣م ٞمجح٦م ضمرىم٣مت ايمتحرير

وَمؼمهمٔم٥م وٞمزهي٥م، وهق ايمممط ايمذي يٚم٘مـ احلرىم٥م َمـ أن سمتقنمؾ دم اظمجتٚمع وأن سمٔمٚمؼ صمذوره٣م، 

وزم٣ميمت٣مرم سم٠مدي وـمٝمٖمتٜم٣م وَمٜمٚمتٜم٣م، وزمدون ذيمؽ سمٓمؾ ضمرىم٥م همقومٝم٥م وفم٣مئٚم٥م، سمٔمٝمش فمعم ايمسْمح، وال 

 ن سم٠مدي َمٜمٚمتٜم٣م ايمتحريري٥م وايمبٛم٣مئٝم٥م اظمٛمتٓمرة َمٛمٜم٣م.يٚم٘مـ أ
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لة  مدٌر مج لوم االجتماعٌة و فً الع حاث  سات واألب كز الدرا عبد هللا ساعف: رئٌس مر

 :"أبحاث"

 

طم٣مص٥م وَمتٚمٝمزة وأسمسٟمءل فمـ إَم٘م٣مٞمٝم٥م  "ايمتقضمٝمد واإلصالح"جترزم٥م 

 سمٔمٚمٝمٚمٜم٣م

 

ىم٣مٞم٦م  إن ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح أفمْم٦م ايمٛمٚمقذج األَمثؾ دم َمرضمٙم٥م

هٛم٣مك ضب٣مزمٝم٥م سمٕمٙمػ َمٖمٜمقم اظمجتٚمع اظمدين، وىم٣مٞم٦م َمـ ٞمامذج االؽمتٗماليمٝم٥م األولم يمٙمٖم٣مفمٙمكم 

اظمجتٚمٔمٝمكم فمـ َم٠مؽمس٣مت ايمدويم٥م، وايمبٔمد ايمث٣مين ايمذي هيٚمٛمل دم جترزم٥م احلرىم٥م وهق أن ايمٔمالوم٥م 

 .ايم٘مالؽمٝم٘مٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م َمقصمقدة َم٣م زمكم األصمٜمزة احلززمٝم٥م واجلٚمٔمٝم٣مت سمٕمغمت ؾمٝمئ٣م َم٣م

ايمتٗمٙمٝمد ايمذي ىم٣من َمقصمقدا هق َمرىمزي٥م احلزيب، وأَم٣م األَمقر األطمرى همٜمل شم٣مٞمقي٥م  وٞمجد أن

وسمبٗمك سم٘مٚمٝمٙمٝم٥م وفمب٣مرة فمـ َمالضمؼ خمتِم٥م ضمس٤م اظمٝم٣مديـ، أَم٣م دم جترزم٥م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح 

همٗمٙمب٦م هذه ايمٔمالوم٥م همٟمصبحٛم٣م ٞمرى أٞمف زم٣مإلَم٘م٣من أن ٞمجد جمتٚمٔم٣م َمدٞمٝم٣م دفمقي٣م، وٞمحـ ايمٝمقم ٞمٖمتٗمد 

ع َمدين سمٛمٚمقي، هم٣محلرىم٥م مجٔمٝم٥م هم٘مري٥م زم٣مظمٔمٛمك ايمٔمٚمٝمؼ يمٙمٖم٘مر وفمٗمدي٥م وسمرزمقي٥م، همٜمل يمٛمٚمقذج جمتٚم

  .سمُم٘مؾ ٞمقفم٣م َمرىمزي٣م وهل يمٝمس٦م سم٣مزمٔم٥م وال شم٣مٞمقي٥م ويمٝمس٦م زم٣ميمت٘مٚمٝمٙمٝم٥م

هذا دائام َم٣م هيٚمٛمل دم جترزمتٜم٣م، يم٘مـ َمت٣مزمٔمتل ظمقضقع هذه ايمتجرزم٥م ايمٛم٣مدرة َم٣م زايم٦م سمْمرح فمقم 

ٞمٛم٣م ٞمالضمظ ضمدود ايمٔمالوم٣مت َم٣م زمكم اجلٚمٔمٝم٣مت اظمدٞمٝم٥م ٠ماال، وهق هؾ زم٣مإلَم٘م٣من سمٔمٚمٝمٚمف، ألؽم

وايمتٛمٓمٝمامت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، همٚمـ اظم٠مىمد أن جترزم٥م احلرىم٥م سمبٗمك جترزم٥م طم٣مص٥م، وفمٛمده٣م ٞمقع َمـ ايمتٚمٝمز َمـ 

هذه ايمٛم٣مضمٝم٥م، وايمس٠مال ايمث٣ميم٧م ايمذي يمدي هق إلم أي ضمد ـ إذا جت٣موزٞم٣م اظمستقى ايمثٗم٣مدم ايمديٛمل ـ 

يمتٛمٚمقي٥م أن ي٘مقن هل٣م اظمقومع اظمحقري يمٙمحرىم٥م زم٣ميمٛمسب٥م إلم يٚم٘مـ يمٙمجٚمٔمٝم٣مت ذات اخلِمقصٝم٣مت ا

 ايمٖم٣مفمٙمكم اآلطمريـ، واظمسٟميم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م ؽم٣مئدة دم ايمس٣مزمؼ َمع األضمزاب وهق اظمٛمٓمامت اظمقازي٥م.
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ودم ضم٣ميم٥م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح، هم١من ؿمبٝمٔم٥م َمرصمٔمٝمتٜم٣م جتٔمؾ َمقومٔمٜم٣م َمرىمزي٣ًم، وايمس٠مال 

ؾ، ويمديف َممموفمٝمتف دم رأيل هق: هؾ زم١مَم٘م٣من أن ي٘مقن هذا اظمْمروح، وايمذي يمف أمهٝمتف دم اظمستٗمب

ايمٛمٚمقذج وم٣مزمال يمٙمتٔمٚمٝمؿ فمعم اجلٚمٔمٝم٣مت ايمتل هل٣م ؿمبٝمٔم٥م أطمرى، هلذا أٞم٣م دائام أسمتبع زم٣مهتامم جترزم٥م ضمرىم٥م 

 ايمتقضمٝمد واإلصالح اخل٣مص٥م واظمتٚمٝمزة.
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 عبد هللا الشرقاوي من علماء الدار البٌضاء:
 

 ضمٝمد واإلصالح إال ويستُمغم َمع ايمٔمٙمامءمل أصمد أضمدا َمـ أؿمر ضمرىم٥م ايمتق

 

ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح هل َم٠مؽمس٥م دم ضمٗمؾ ايمدفمقة إلم اهلل سمٔم٣ملم وٞمرى أهن٣م ٞم٣مصمح٥م زم٣مذن 

اهلل، يم٘مقهن٣م يٗمقده٣م ايمٔمٙمامء وحيبقن ايمٔمٙمامء ويٖمقضقن ايمسٙمْم٥م يمٙمٔمٙمامء، ىمام أن أؿمره٣م ممٝمزون زمِمٖم٥م 

ب٥م، ومل أصمد أضمدا َمـ أؿمر ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد فم٣ميمٝم٥م صمدًا وهل أهنؿ يتقاضٔمقن يمٙمٔمٙمامء وىمٟمهنؿ ؿمٙم

واإلصالح إال ويستُمغم َمع ايمٔمٙمامء، وهذه فمالَم٥م ايمٛمج٣مح دم اإلؽمالم، ضمٝمٛمام جتٔمؾ ايمٗمرآن وايمسٛم٥م دم 

اظمٗمدَم٥م، وأٞم٦م َمـ ورائٜمام، واظمٝمزة ايمث٣مٞمٝم٥م أهنؿ ئمرهمقن ىمٝمػ يتٔم٣مَمٙمقن َمع اخلالف دم ايمٔمٙمقم 

طمٙمقن دم ٞمٝم٣مت األؾمخ٣مص اظمخ٣ميمٖمكم هلؿ دم ضمٗمؾ ايمممفمٝم٥م، همٜمؿ حيؼمَمقن طمالف ايمٔمٙمامء وال يتد

ايمدفمقة إلم فمز وصمؾ، وهؿ دائام يدفمقن إلم مجع ايم٘مٙمٚم٥م وسمقضمٝمده٣م واضمؼمام اآلطمريـ، وومٛم٣مفم٣مهتؿ، 

 هذه صٖم٥م ممت٣مزة صمدًا، وهذا يبكم يمٛم٣م أهنؿ يٚمتٙم٘مقن َمٗمقَم٣مت ايمٛمج٣مح زم١مذن اهلل.

فمٝم٥م، هم٘مثغم َمـ ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ دم هذه إص٣مهم٥م إلم هذا، هم١من أؿمر احلرىم٥م هيتٚمقن زمدراؽم٥م ايمٔمٙمقم ايممم

اجلامفم٥م يٗمرؤون يمإلَم٣مم ايمُم٣مؿمبل دم أصقل ايمٖمٗمف وايمتٖم٣مؽمغم، وٞمراهؿ دم ضمٙمٗم٣مت ايمدروس دم 

اظمس٣مصمد، وال يٚمٝمزون زمكم هذا وهذا، وال يٛمٓمرون إلم اظمجتٚمع اظمٕمريب ٞمٓمرة َمبٛمٝم٥م فمعم ايمتٗمسٝمؿ، وَم٣م 

ي٘مقن َمٛمتٚمٝم٣ًم هلؿ، ؽمقاء ىم٣من ئمٚمؾ  يسٚمك ٞمٓمرة ضمززمٝم٥م، زمؾ يٛمٓمرون ألي ؾمخص ىمٟمخ هلؿ دون أن

 زمٗمٛم٣مفم٣مهتؿ أو ال، وىمؾ َم٣م هيٚمٜمؿ هق ايمٔمٚمؾ يمإلؽمالم وحلامي٥م اظمٕم٣مرزم٥م دم أفمراضٜمؿ وشمٗم٣مهمتٜمؿ.

ىمام أٞمٛمل أٞمٓمر إلم هذه اجلامفم٥م زمٟمهن٣م سمٛمْمٙمؼ َمـ حمٝمط اظمٕمرب وطمِمقصٝمتف، وهذا رء يّمٚمـ 

قصمٝمٜم٣مت طم٣مرصمٝم٥م، وإٞمام سمٛمْمٙمؼ َمـ اظمستٗمبؾ يمٙمحرىم٥م، وزمٔمب٣مرة واضح٥م، إهن٣م مل سمستٔمر َمٛم٣مه٨م وال سم

شمٗم٣مهم٥م اظمٕمرب وهل سمستُمغم فمٙمامءه، وسمٛمٖمتح فمعم ايمٔمٙمامء اظمٔمتػميـ دم األَم٥م، همٜمؿ يٛمْمٙمٗمقن أؽم٣مؽم٣م َمـ 

فمٙمامء اظمٕمرب، يٗمدروهنؿ ويُمجٔمقن ايمُمب٣مب داطمؾ ايمبٙمد فمعم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ، ويرهمٔمقن َمـ 

ن اهلل، وال ٞمزىمٝمٜمؿ فمعم اهلل َمستقاهؿ، ويمذيمؽ أرى أن هذه احلرىم٥م، وزم٘مؾ اطمتِم٣مر، هل األَمؾ زم١مذ

فمز وصمؾ، وهل األَمؾ دم اإلصالح، ألٞمٛمل أرى َمٛمٜمؿ فمٙمامء وأؿمرا، سمٔمرف ىمٝمػ سمتٔم٣مَمؾ َمع 
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األوض٣مع، وهمٜمٚمٜم٣م همٜمؿ دومٝمؼ وفمٚمٝمؼ دم اظمج٣مل ايمسٝم٣مد، وهؿ يٖمرومقن زمكم ايمث٣مزم٦م واظمتٕمغم وأَم٣مىمـ 

ل، وَمٛمٜمؿ أؿمر هيتٚمقن اطمتالف ايمٔمٙمامء، وئمٓمٚمقن َمٛمْمٙمٗم٣مت اظمٕم٣مرزم٥م وهيتٚمقن زم٣مظمذه٤م اظم٣ميم٘م

 زم٣مجل٣مٞم٤م ايمسٝم٣مد يمٙمٔمٙمامء.

، وهذا اهتامم "ايمتقضمٝمد واإلصالح"وإين مل أؿمٙمع فمعم هذا ايمدور إال فمٛمدَم٣م ومرأت يمبٔمض أؿمر 

حمٚمقد دم إزمراز فمٙمامء اظمٕمرب َمـ ايمسٙمػ أو اخلٙمػ دم صمقاٞمبٜمؿ اظمتٔمددة، همٜمؿ هيتٚمقن زم٣مجل٣مٞم٤م 

ومٝم٣مدهت٣م، وهذا فم٣مَمؾ َمٜمؿ دم ضامن اظمستٗمبؾ وايمتٖمقق ايمسٝم٣مد َمع اضمؼمام يمٗمقافمد ايمبالد ودؽمتقره٣م و

زم١مذن اهلل، ومل ٞمره٣م ضمرىم٥م َمبٛمٝم٥م فمعم رد همٔمؾ أو مح٣مس أو سمسٔمك يمت٘مس٤م اجلامهغم ألنمراض ؽمٝم٣مؽمٝم٥م، 

ويم٘مـ مهٜم٣م هق سمثبٝم٦م ايمثٗم٣مهم٥م اظمٕمرزمٝم٥م واهلقي٥م اإلؽمالَمٝم٥م يمٙمٚمٕم٣مرزم٥م، ىمام ىم٣مٞم٦م يمدى ايمس٣مزمٗمكم َمـ 

دم َمٔمرهم٥م اظمٕم٣مرزم٥م يمؼماشمٜمؿ، وهمٗمٛم٣م اهلل وإي٣مهؿ ظم٣م همٝمف اخلغم إن ؾم٣مء  اظمٕم٣مرزم٥م، وؽمٝم٘مقٞمقن َمرصمٔم٣ًم يمألَم٥م

 اهلل سمٔم٣ملم. 
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 .درس فً الفصل والوصل بٌن الدعوي والسٌاسً.اإلسالمٌون المغاربة

 "بٌن "التوحٌد واإلصالح" و"العدالة والتنمٌة

 

 ضمس٣مم مت٣مم

 إؽمالم أوٞماليـ

 

د متٝمٝمز واضح زمٝمٛمٜمام َمـ أىمثر اإلؾم٘م٣ميمٝم٣مت سمٔمد ومّمٝم٥م اخلٙمط زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد وفمدم وصمق

ايمتل سمقاصمف احلرىم٣مت اإلؽمالَمٝم٥م ذات ايمبٔمد ايمسٝم٣مد وايمتل متثؾ صمزءا َمـ اظمُمٜمد ايمسٝم٣مد دم 

زمالده٣م. همٜمل َمـ ٞم٣مضمٝم٥م سمٔم٘مس ومٙمؼ َمٔمٓمؿ ايمٖمروم٣مء ايمسٝم٣مؽمٝمكم َمـ اضمت٘م٣مر اإلؽمالَمٝمكم ايمسٝم٣مؽمٝمكم 

سٝم٣مد ضمتك َمـ دون َمٝمزة اؽمتثٛم٣مئٝم٥م إال يمقروم٥م ايمديـ ايمتل يستْمٝمع ص٣مضمبٜم٣م أن ي٘متسح اظمُمٜمد ايم

رهمٔمف ايمراي٥م ايمديٛمٝم٥م، وَمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمري همٜمل متثؾ َمِم٣مدرة يمٙمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل دم َمس٣مراسمف اظمختٙمٖم٥م 

يمِم٣ميمح َمس٣مر واضمد رزمام ىم٣من أضٔمٖمٜم٣م وأومٙمٜم٣م أمهٝم٥م وهق اظمس٣مر ايمسٝم٣مد، ىمام أٞمف ئمرض ايمٔمٚمؾ 

٣مره زمقازم٥م طمٙمٖمٝم٥م يدطمؾ َمٛمٜم٣م اإلؽمالَمٝمقن اإلؽمالَمل إرم أن يِمبح فمرض٥م يمٙمٚمالضمٗم٥م وايمتّمٝمٝمؼ زم٣مفمتب

 ايمسٝم٣مؽمٝمقن إرم ايمٖمٔمؾ ايمسٝم٣مد.

زمرزت سمٙمؽ اإلؾم٘م٣ميمٝم٥م صمٙمٝم٣م دم فمدد َمـ ايمتج٣مرب ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمتل طم٣مضٜم٣م إؽمالَمٝمقن وايمتل 

َمستقي ايمُمٔم٣مرات ايمتل نمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م  متٝمزت زمحّمقر ىمثٝمػ يمٙمديـ فمقم َمستقي اظمُم٣مرىم٥م أو فمعم

 سمقـمٝمػ ايمرَمقز واظمٔم٣مين ايمديٛمٝم٥م.

دل ايمٛمٓمري ال يٛمتٜمل دم ومّمٝم٥م ضمّمقر ايمديـ دم ايمسٝم٣مؽم٥م وضمقل َمدي أضمٗمٝم٥م ايمٗمقي اجل

اإلؽمالَمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم اإلفمالن فمـ هقيتٜم٣م دم اظمٛم٣مهمس٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، وَمـ شمؿ همٙمـ ٞمتٔمرض يمف دم هذا 

اظمٗم٣مم وإٞمام ؽمٛمستٔمرض جترزم٥م سمبدو َمٜمٚم٥م وهل٣م طمِمقصٝمتٜم٣م دم إٞمج٣مز ٞمقع َمـ ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي 

 .ي ضمرىم٥م إؽمالَمٝم٥م واضمدة دطمٙم٦م زمٗمقة دم ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مدوايمسٝم٣مد يمد



 252 

ايمتجرزم٥م َمـ اظمٕمرب ومتثٙمٜم٣م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وهل سمٛمٓمٝمؿ دفمقي سمرزمقي وذرافمٜم٣م 

، وهل احلرىم٥م اإلؽمالَمٝم٥م األوؽمع اٞمتُم٣مرا زمكم ايمٖمِم٣مئؾ اإلؽمالَمٝم٥م 1ايمسٝم٣مد ضمزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م

، متٝمٝمزا هل٣م فمـ مج٣مفم٥م ايمٔمدل واإلضمس٣من األومقى 2ٗمقافمدهايمتل ومبٙم٦م زم٣مالٞمخراط دم ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م زم

 سمٛمٓمٝمٚمٝم٣م واألىمثر اٞمتُم٣مرا يم٘مٛمٜم٣م سمٗم٣مؿمع ايمٛمٓم٣مم ايمسٝم٣مد زمرَمتف.

سمٟمؽمس٦م احلرىم٥م ومبؾ فممم ؽمٛمقات سمٗمريب٣م َمـ اٞمدَم٣مج فمدد َمـ ايمٗمقي اإلؽمالَمٝم٥م ٞمتٝمج٥م 

د اإلؽمالَمٝم٥م فمٗم٤م سمقرط زمٔمض أفمّم٣مئٜم٣م دم ايمٔمٛمػ دم فمٗمَمراصمٔم٣مت هم٘مري٥م وَمٛمٜمجٝم٥م طم٣مضتٜم٣م 

وومد ضم٣مويم٦م احلرىم٥م اجلديدة  ،ايمسبٔمٝمٛمٝم٣مت، واٞمتٜم٦م اظمراصمٔم٣مت زمتبٛمل طمٝم٣مر اظمُم٣مرىم٥م ايمسٙمٚمٝم٥م

سمٟمؽمٝمس إؿم٣مره٣م/ ضمزهب٣م ايمسٝم٣مد اخل٣مص هب٣م همتٗمدَم٦م زمْمٙم٤م يمتٟمؽمٝمس ضمزب ايمتجديد ايمقؿمٛمل 

رهمّمتف ايمسٙمْم٥م، هم٣مجتٜم٦م احلرىم٥م يمتٖم٣مهؿ سم٣مرخيل َمع ايمدىمتقر فمبد ايم٘مريؿ اخلْمٝم٤م زفمٝمؿ ضمزب 

ص٣مر زمٚمقصمبف إؿم٣مره٣م ايمسٝم٣مد زمٔمد أن فمٚمٙم٦م  2552ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمقومراؿمٝم٥م ؽمٛم٥م احلرىم٥م ايمُمٔمبٝم٥م 

 فمقم إفم٣مدة هٝم٘مٙمتف.

رنمؿ أن ايمٖمِمٝمٙمكم اظمتقضمديـ ؽمٝمختٙمٖم٣من دم ايمتٔم٣مؿمل َمع ومّمٝم٥م ايمٔمالوم٥م َمع احلزب، وَمقومع 

ايمسٝم٣مؽم٥م دم اظممموع ايمقضمدوي، إال أهنام ؽمٝمتٖمٗم٣من فمعم سمٟمصمٝمؾ ايمٛمٓمر دم هذه ايمٗمّمٝم٥م )فمالوم٥م ايمدفمقي 

 .2553زم٣ميمسٝم٣مد( حلكم طمقض االٞمتخ٣مزم٣مت ايمػمظم٣مٞمٝم٥م ؽمٛم٥م 

ؽمتتجف احلرىم٥م إرم ايمسٔمل يمبٙمقرة سمِمقر واضح دم ايمٔمالوم٥م َمع احلزب، طم٣مص٥م  2554ودم ؽمٛم٥م 

زمٔمد ايمٛمج٣مح دم اظمُم٣مرىم٣مت االٞمتخ٣مزمٝم٥م، وهٛم٣م ؽمٝمٓمٜمر زمٗمقة اجت٣مه واضح فمٛمد ومٝم٣مديل احلرىم٥م إرم افمتب٣مر 

قة وايمؼمزمٝم٥م وايمت٘مقيـ، وأن احلزب هق سمٛمٓمٝمؿ ؽمٝم٣مد هيتؿ أن ايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م يمٙمحرىم٥م هل ايمدفم

 زمتسٝمغم ايمُمٟمن ايمٔم٣مم.

                                                 
1
 ٞمحـ دم احلرىم٥م ال ٞمٔمتػم احلزب ذرافم٣م ؽمٝم٣مؽمٝم٣م وإٞمام هق جم٣مل ظمامرؽم٥م ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد ألفمّم٣مء احلرىم٥م. - 

2
ٔمٙمؼ زم٣مٞمخراط مج٣مفمل ألفمّم٣مئٜم٣م ودفمؿ ىمبغم يمٙمحـزب دم اظمراضمـؾ األولم مل سمدطمؾ احلرىم٥م ىمحرىم٥م إلم احلزب وايمقاومع أن األَمر يت  - 

ـ احلرىم٥م ـ احلزب ىمام أن َم٠مؽمس٣مت احلزب سمُمتٕمؾ دم اؽمتٗمالل فم ـ احلرىم٥م ضم٣مهمٓم٦م فمعم َم٠مؽمس٣مهت٣م َمستٗمٙم٥م فم  .ويم٘م
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دم سمرسيع َمس٣مر َمراصمٔم٥م ايمٔمالوم٥م زمكم  1001َم٣ميق  22وومد ؽم٣ممه٦م سمٖمجغمات ايمدار ايمبٝمّم٣مء دم 

 ىزمدفمق ضده٣م اؽمتئِم٣ميمٝم٥م ضمرزم٣م -ايمٝمس٣مر طم٣مص٥م –احلرىم٥م واحلزب زمٔمدَم٣م ؾمـ طمِمقم احلرىم٥م 

ب، هم٣مجتٜم٦م احلرىم٥م إرم سمبٛمل طمٝم٣مر ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد ويمٝمتٜم٣م األصٙمٝم٥م فمـ اإلره٣م٠مَمس

واإلرساع دم إٞمج٣مزه وهق اخلٝم٣مر ايمذي ؽمٝمٜمٛمدؽمف ؽمٝم٣مؽمٝم٣م ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامين األَمكم ايمٔم٣مم يمٙمحزب 

 .1وسمٛمٓمٝمٚمٝم٣م حمٚمد احلٚمداوي رئٝمس احلرىم٥م

هم٘مري٣م  "زباظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمالوم٥م زمكم احلرىم٥م واحل"سمٔمػم فمـ هذه اإلؽمؼماسمٝمجٝم٥م وروم٥م 

وطمّمٔم٦م يمٛمٗم٣مش َمْمقل داطمؾ  1002وٞمٓمري٣م، وهل وشمٝمٗم٥م نمغم َمٛمُمقرة ونمغم َمتداويم٥م ـمٜمرت ؽمٛم٥م 

، وهق َم٣م يٖمؼمض أن ي٘مقن فمعم رأس صمدول أفمامل َم٠ممتر 1001اهلٝم٣مىمؾ ايمتٛمٓمٝمٚمٝم٥م يمٙمحرىم٥م َمٛمذ 

( زمٚمٛم٣مؽمب٥م َمرور فممم 1002ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح ايمذي ئمٗمد هن٣مي٥م هذا ايمِمٝمػ )صٝمػ 

 .سمٟمؽمٝمس احلرىم٥م ؽمٛمقات فمعم

زمداي٥م وَمـ طمالل َمْم٣ميمٔم٥م زمٔمض َمٔم٣ممل ايمرؤي٥م اإلؽمؼماسمٝمجٝم٥م اجلديدة ويمٗم٣مء اظمسئقيمكم فمـ 

صٝم٣منمتٜم٣م يٚم٘مـ ايمٗمقل زمٟمن إؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد ايمتل افمتٚمدهت٣م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد 

أرض  ايمتٛمٖمٝمذ ىم٣مَمال دم ىايمٖم٘مري، وهل وإن مل سمٟمطمذ جمر ىتقاظمس واإلصالح ومد ٞمّمج٦م فمعم

  .ايمقاومع هم١من ايمدالئؾ سم٠مذ فمقم اؽمتٗمراره٣م واؽمتٝمٔم٣مهب٣م دم جم٣مل ايمتْمبٝمؼ

دم زي٣مريت األطمغمة يمٙمٚمٕمرب اومؼمزم٦م َمـ ايمتجرزم٥م ايمتل يٚم٘مـ أن سم٘مقن رائدة دم سمٗمديؿ َمٗم٣مرزم٥م 

ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد دم ضمرىم٥م إؽمالَمٝم٥م واضمدة، ومرأت زمٔمض وشم٣مئٗمٜم٣م وسم٣مزمٔمتٜم٣م وايمتٗمٝم٦م 

  فمٛمٜم٣م.زمٔمدد َمـ اظمسئقيمكم

                                                 
1
ن ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد فمعم َمستقى اظمج٣مالت وايمقـم٣مئػ هق طمٝم٣مر سمبٙمقر َمع ايمقوم٦م فمػم ٞمٗم٣مش مج٣مفمل ىمـ٣م - 

يمألطمقيـ همٝمف دور ىمبغم ويم٘مٛمف ىم٣من ؾمٟمٞمف ؾمٟمن ايمتقصمٜم٣مت ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحرىم٥م ٞمتٝمج٥م سمْمقر هم٘مري وسمٛمٓمٝمٚمل وإن ىم٣من األطمقان 

مه٣م ايمٙمذان يممهم٣من ايمٝمقم فمعم سمْمبٝمٗمف َمـ طمالل َمس٠مويمٝمتٜمام فمـ احلرىم٥م واحلزب ، وهق اظمقومع ايمذي صمٔمٙمٜمـام يـدهمٔم٣من زمـف 

تقر ايمٔمثامين( أو فمعم َمستقى اإلٞمج٣مز ايمٝمقَمل فمعم َمسـتقى احلرىمـ٥م طمْمقات إلم اإلَم٣مم ؽمقاء فمعم َمستقى ايمتٛمٓمغم )ايمدىم

 )احلٚمداوي(.
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األؽمت٣مذ حمٚمد يتٝمؿ َمـ ايمذيـ مجٔمقا زمكم ايمٔمٚمؾ ايمٖم٘مري وايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد همٜمق ٞم٣مئ٤م رئٝمس 

 -إرم ضمد ىمبغم-ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح وفمّمق األَم٣مٞم٥م ايمٔم٣مَم٥م حلزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م، وهق ئمد 

أهؿ َمٛمٓمري احلرىم٥م واحلزب وص٣مضم٤م اجلٜمد األىمػم دم صٝم٣منم٥م َمٗم٣مرزم٥م ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي 

ايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل وَمٛمٜم٨م ايمتٕمٝمغم  :هق ومدم يمٙمٚم٘متب٥م فمدة َم٠ميمٖم٣مت َمٛمٜم٣م 1..ٝم٣مد دم احلرىم٥موايمس

احلّم٣مري، وَمٗم٣مالت دم ايمتٕمٝمغم احلّم٣مري، وايمٔمٚمؾ اإلؽمالَمل وايمس٠مال ايمثٗم٣مدم)ىمت٣مب احلرىم٥م 

.وهل حتٚمؾ دم داطمٙمٜم٣م طمْمقط فم٣مَم٥م أو صمٛمٝمٛمٝم٣مت هذه اظمٗم٣مرزم٥م .زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد( اإلؽمالَمٝم٥م

 .("اظمُم٣مرىم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وفمالوم٥م احلرىم٥م زم٣محلزب"فمٛمقاهن٣م ر رؽمٚمٝم٣م زمٔمد )ل مل سمِمدايمت

 ىيممح حمٚمد يتٝمؿ َمٗم٣مرزم٥م ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد دم احلرىم٥م همٝم٠مىمد أن احلرىم٥م فمقم َمستق

اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م  :ايمٖم٘مرة سمٛمْمٙمؼ َمـ ؾمٚمقل اإلؽمالم، وَمـ شمؿ همٗمد ىم٣مٞم٦م هل٣م أهداف ؾمٚمقيمٝم٥م َمٛمٜم٣م

ة واظمجتٚمع وايمدويم٥م واألَم٥م وصقال إرم اإلؽمٜم٣مم دم احلّم٣مرة اإلٞمس٣مٞمٝم٥م ايمديـ دم ايمٖمرد واألرس

ايمُم٣مَمٙم٥م..يم٘مـ ؾمٚمقيمٝم٥م أهداف احلرىم٥م مل حتج٤م فمٛمٜم٣م ضمٗمٝمٗم٥م أهن٣م جمرد َمس٣مهؿ أو ؿمرف دم ايمٔمٚمؾ 

دويم٥م إؽمالَمٝم٥م هب٣م َم٘متسب٣مت  -دم سمِمقر احلرىم٥م -إلوم٣مَم٥م ايمديـ ويمٝمس٦م ايمقضمٝمدة همٝمف، هم٣مظمٕمرب

 همال سمٗمدم احلرىم٥م ٞمٖمسٜم٣م ىمبديؾ وإٞمام ىمتجرزم٥م َم٘مٚمٙم٥م سمت٘م٣مَمؾ َمع نمغمه٣م..وَمـ شمؿ .سم٣مرخيٝم٥م يمإلؽمالم

وؾمٚمقيمٝم٥م األهداف اٞمٔم٘مس٦م فمقم ؾمٚمقيمٝم٥م جم٣مالت فمٚمٙمٜم٣م أيّم٣م همٜمٛم٣مك دفمقة همردي٥م ودفمقة فم٣مَم٥م 

جم٣مالت سمتٔمدد وسمتسع زم٣مسمس٣مع  وفمٚمؾ ؽمٝم٣مد وآطمر اصمتامفمل واومتِم٣مدي وٞمٗم٣ميب وشمٗم٣مدم وهم٘مري..

 اإلؽمالم ٞمٖمسف.

هداف وؾمٚمقيمٝم٥م جم٣مالت ايمٔمٚمؾ ىم٣من الزمد َمـ همِمؾ ووصؾ، همٖمل اظمج٣مالت ىم٣من وَم٣م زمكم ؾمٚمقيمٝم٥م األ

 -سمرزمٝم٥م –زم٣مألؽم٣مس: دفمقة هل يمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م يمتٛمٓمٝمؿ احلرىم٥م )الزمد َمـ رضورة ايمتٚمٝمٝمز زمكم ا

 (.ؽم٣مئر اظمج٣مالت األطمرىزمكم َم٣م يسٚمل زم٣مألفمامل ايمتخِمِمٝم٥م )(..وسم٘مقيـ

                                                 
1
يمٙمٚمقضقفمٝم٥م واإلٞمِم٣مف ـ ويمٝمس َمـ زم٣مب ايمتقاضع ـ همٙمس٦م ص٣مضم٤م اجلٜمد األىمػم وال األصٕمر دم زمٙمقرة َمٗم٣مرزم٥م  - 

 .لايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد ويم٘مـ ىمام مت٦م اإلؾم٣مرة همٜمل َمٗم٣مرزم٥م سمبٙمقرت َمع ايمزَمـ زم٣مصمتٜم٣مد مج٣مفم
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وهل صٙم٤م احلرىم٥م وفمٛمقاهن٣م ورس وصمقده٣م.. وايمتل وايمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م هل ايمتل سمٔمرف هب٣م احلرىم٥م، 

ـ يتٖمؼ َمٔمٜم٣م دم ؾمٟمهن٣م ؽمقاء ايمدويم٥م أو احلرىم٣مت وايمٖم٣مفمٙمكم اآلطمريـ.  يٚم٘مٛمٜم٣م أن سمتٔم٣مون همٝمٜم٣م َمع ىمؾ َم

أَم٣م ايمقـم٣مئػ أو األفمامل ايمتخِمِمٝم٥م همٜمل جتٙمٝم٣مت احلرىم٥م طم٣مرج ايمٛمْم٣مق ايمدفمقي ايمذي هق 

أو ايمقـمٝمٖم٥م االصمتامفمٝم٥م )مجٔمٝم٣مت( وايمقـمٝمٖم٥م (باحلزوصمقده٣م، َمثؾ ايمقـمٝمٖم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ) صٙمبٜم٣م ورس

، وايمٔمٚمؾ دم هذه ايمقـم٣مئػ ايمتخِمِمٝم٥م الزمد أن يستِمح٤م َمٔمف اظمرصمٔمٝم٥م .ايمٛمٗم٣مزم٥م (..ايمٔماميمٝم٥م )

ايمٗم٣مئٚم٥م َمـ شمؿ همٜمق يِمقغ فمالوم٥م احلرىم٥م ) ايم٘مٙمٝم٥م يمٙمحرىم٥م يم٘مٛمف يٛمٖمِمؾ فمٛمٜم٣م دم اإلؿم٣مر ايمتٛمٓمٝمٚمل

( دم مجٙم٥م واضمدة: ايمتالومل دم اظمرصمٔمٝم٥م يمتخِمِمٝم٥مَمع احلزب )ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمقـمٝمٖم٥م ا(زم٣ميمقـم٣مئػ األؽم٣مؽمٝم٥م

 وايمت٘م٣مَمؾ دم اظممموع َمع ايمتاميز دم ايمقـم٣مئػ.

أَم٣م ايمسٝمد حمٚمد احلٚمداوي رئٝمس ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح همغمي أن ايمٔمالوم٥م زمكم احلرىم٥م 

واحلزب هل فمالوم٥م ذاىم٥م زمكم َم٠مؽمستكم َمستٗمٙمتكم؛ ذاىم٥م إؽمؼماسمٝمجٝم٥م دم اظممموع زمكم ضمرىم٥م 

همٜمٛم٣مك وصؾ دم اظمرصمٔمٝم٥م اجل٣مَمٔم٥م يم٘مـ هٛم٣مك همِمؾ دم اإلؿم٣مر  ..ي٥م وضمزب ؽمٝم٣مددفمقي٥م سمرزمق

اظمٗم٣مرزم٥م حيٝمؾ احلٚمداوي إرم َمٗم٣مرزم٥م أورزمٝم٥م سمُمبٜمٜم٣م دم ومّمٝم٥م زم٣ميمبٝمئ٥م..همٜمٛم٣مك  ويمتٖمٜمٝمؿايمتٛمٓمٝمٚمل. 

َممموع واضمد أو هدف واضمد هق مح٣مي٥م ايمبٝمئ٥م سمٗمقم فمقم حتٗمٝمٗمف مجٔمٝم٣مت جمتٚمع َمدين وسمتبٛم٣مه أضمزاب 

.وايم٘مؾ هيدف إرم مح٣مي٥م ايمبٝمئ٥م..وهق َم٣م يٚم٘مـ أن ٞمٗمرب زمف اظممموع اظمُمؼمك .اراتوختِمص يمف وز

 ايمذي جيٚمع احلرىم٥م واحلزب وهق: اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ.

دم إؿم٣مر ؽمٝم٣مؽمٝم٥م ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد ؽمٔم٦م احلرىم٥م فمقم ؽمٝم٣مؽم٥م ايمٖمِمؾ اؽمتٗمالال سم٣مَم٣م 

% َمـ أفمّم٣مء احلزب هؿ 40واحلزب فمقم ايمرنمؿ َمـ أن ٞمحق فمقم َمستقي اإلدارة زمكم احلرىم٥م 

 1% َمـ ايمٔمّمقي٥م ايمٔم٣مَمٙم٥م هب٣م.10أفمّم٣مء زم٣محلرىم٥م يٚمثٙمقن ؽمقي ٞمحق 

                                                 
1
األروم٣مم اظمُم٣مر إيمٝمٜم٣م ال سمستٛمد إلم أي٥م دراؽم٥م أو إضمِم٣مء داطمقم ويمذيمؽ وصم٤م أن سمٟمطمذ زم٘م٣مَمؾ ايمتحٖمظ واألهؿ هـق أن  - 

صمزءا َمـ أفمّم٣مء احلرىم٥م هق ايمذي أطمذ ايمٔمّمقي٥م دم احلزب ىمام أن هٛم٣مك ٞمسب٥م َمٗمدرة َمـ أفمّم٣مء احلزب يمٝمسـقا أفمّمـ٣مء 

 دم احلرىم٥م ويِمدق هذا فمعم ايمٛمٗم٣مزم٥م أيّم٣م.
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رئٝمس احلرىم٥م ايمسٝمد حمٚمد احلٚمداوى ىم٣من فمّمقا زم٣محلزب ومبؾ اٞمتخ٣مزمف رئٝمس٣م يمٙمحرىم٥م دم دورهت٣م 

٥م َمٛمف دم أال يستٗمؾ احلزب .هق يٗمقل أٞمف صم٣مء رنمب.األطمغمة، يم٘مٛمف ومدم يمرئ٣مؽمتف زم٣مالؽمتٗم٣ميم٥م َمـ احلزب

زم٣ميمٗمٝم٣مدات ذات ايمت٘مقيـ احلداشمل همتبٗمل احلرىم٥م طم٣مص٥م زم٣ميمُمٝمقخ وذوي ايمت٘مقيـ ايمممفمل 

 ى ـَمـ زاوي٥م أطمرـ )هم٣مطمتِم٣مصف هق اهلٛمدؽم٥م ويمٝمس ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م(..يم٘مـ اؽمتٗم٣ميمتف سمٔم٘مس 

ب ورأس ايمرنمب٥م دم سمٟمىمٝمد االؽمتٗماليمٝم٥م زمكم احلرىم٥م واحلزب؛ همرئٝمس احلرىم٥م يمٝمس فمّمقا دم احلز

ـ  أفمقم ؽمٙمْم٥م هب٣مـ  ٞمٖمٝمذي يمٙمحرىم٥م٘مت٤م مل يٛمتخ٤م دم اظم ـ أَمٝمٛمف ايمٔم٣مم ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامينـ  احلزب 

 فمّمقا زمٚمجٙمس ايمُمقرى اظمٛمتخ٤م. وإن ـمؾ

واحلرىم٥م حتقيم٦م إرم إدارة َم٠مؽمس٣مهت٣م زمٚمٛمٜمجٜم٣م اخل٣مص وزمٚمٛمْمؼ َم٠مؽمس٥م اظمجتٚمع اظمدين 

تقصمٝمف ايمسٝم٣مد وزمٛم٣مء اظمقومػ ايمسٝم٣مد همتٙمزم وايمتقصمٝمف همٝمٜم٣م واإليمزام يتٔمٙمؼ زم٣ميمؼمزمٝم٥م همٗمط أَم٣م ايم

احلرىم٥م أفمّم٣مءه٣م ممـ يٛمخرؿمقن دم ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد احلزيب زم٣ميمرصمقع همٝمف إرم األؿمر واظم٠مؽمس٣مت 

  .احلززمٝم٥م

ال سمتدطمؾ احلرىم٥م دم رؽمؿ ايمسٝم٣مؽم٣مت اظمحددة وايمتٖمِمٝمٙمٝم٥م يمٙمحزب أو دم حتديده َمقاومٖمف 

ويمف اٞمتخ٣مزم٣مت سمٛمٓمؿ هذه  1(َم٘مت٤م سمٛمٖمٝمذيو ىومٝم٣مدة َمستٗمٙم٥م )جمٙمس ؾمقر.هم٣محلزب يمف .ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

ايمٗمٝم٣مدة، وأوميص َم٣م يٗمع َمـ احلرىم٥م دم فمالومتٜم٣م زم٣محلزب ٞمٗم٣مش فم٣مم دم جمٙمس ؾمقري احلرىم٥م ضمقل 

 اظمس٣مر ايمسٝم٣مد ال يدطمؾ همٝمام زمٔمد ايمتقصمٜم٣مت ايمٔم٣مَم٥م وال يٙمزم احلزب وومٝم٣مدسمف زمًمء.

ٗمقافمد؛ يمذيمؽ ىمثغما َم٣م سمٛممم وهٛم٣مك ضمرص فمقم سمٟمىمٝمد هذه االؽمتٗماليمٝم٥م ودفمٚمٜم٣م وٞمٗمٙمٜم٣م إرم وفمل ايم

صحٝمٖم٥م احلرىم٥م أطمب٣مرا فمـ رؽم٣مئؾ رؽمٚمٝم٥م إرم األَمكم ايمٔم٣مم يمٙمحزب دم أَمقر خمتٙمٖم٥م زمام يٓمٜمر 

 اؽمتٗماليمٝم٥م اهلٝمئتكم.

واحلرىم٥م ضد سمقـمٝمػ ايمُمٔم٣مرات ايمديٛمٝم٥م دم ايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد احلزيب، وهل سمتخقف َمـ أن سمتٟمشمر 

ٜم٣م ؽمترض هب٣م ضم٣مل ايمرزمط اظمب٣مذ زمٝمٛمٜمام..هم٣ميمٔمٚمؾ ايمدفمقة ؽمٙمب٣م زم٣ميمسٝم٣مؽم٥م ايمتل ؽمتستٖمٝمد َمٛمٜم٣م ضمتام يم٘مٛم

                                                 
1
 .اب: أَم٣مٞم٥م فم٣مَم٥م وجمٙمس وؿمٛملايمِمق - 
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ايمسٝم٣مد اإلؽمالَمل ؽمٝمؼماصمع ضمتام يمٝمس ظمُم٘مؾ همٝمف زم٣ميمرضورة وإٞمام ألهن٣م ؽمٛم٥م ايمتٕمٝمغم وَمٛمْمؼ 

أرومل ايمديٚمٗمراؿمٝم٣مت ال يٚم٘مـ أن يستٚمر ايمػمٞم٣مَم٨م ايمسٝم٣مد "ٗمراؿمٝم٥م ىمام يٗمقل احلٚمداوي: ايمديٚم

 ."زمديال فمٛمف زمرٞم٣مَم٨م ؽمٝم٣مد آطمرهمٝمٜم٣م أىمثر َمـ دورة أو دوريتكم شمؿ يؼماصمع وحيؾ 

وأشمٛم٣مء اؾمتٔم٣مل َمٔمرىم٥م االٞمتخ٣مزم٣مت ايمػمظم٣مٞمٝم٥م ايمتل طم٣مضٜم٣م اإلطمقان دم َمٌم وايمتل نمٙمب٦م فمٙمٝمٜم٣م 

دم ٞمٗمد  يفمدة َمٗم٣مالت يمٙمب٣مضم٧م زمالل ايمتٙمٝمد"ايمتجديد"ممت صحٝمٖم٥م احلرىم٥م ايمُمٔم٣مرات ايمديٛمٝم٥م ٞم

 رهمع ؾمٔم٣مر اإلؽمالم هق احلؾ دم االٞمتخ٣مزم٣مت..

دفمقي٣م زادسمف إيّم٣مضم٣م زمُمٔم٣مر ( ؾمٔم٣مرا )إن أريد إال اإلصالح َم٣م اؽمتْمٔم٦م ٣موسمرهمع احلرىم٥م ؾمٔم٣مره 

 ( همٝمام يرهمع احلزب ؾمٔم٣مرااظمجتٚمعفمٚمؾ إؽمالَمل جتديدي يمإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ وإصالح همرفمل )

 ( وال يتقؽمؾ هب٣م َمب٣مذة.فمدايم٥م -سمٛمٚمٝم٥م -أص٣ميم٥مخمتٙمٖم٣م خيٙمق َمـ ايمٙمٕم٥م ايمديٛمٝم٥م )

 

زمكم اظم٠مؽمستكم اؽمتٙمزم افمتامد ٞمقع َمـ ايمٖمِمؾ زمكم زمراَم٨م ايمت٘مقيـ وايمتثٗمٝمػ دم ىمؾ َمٛمٜمام ايمٖمِمؾ 

زمام سمٗمتّمٝمف ؿمبٝمٔم٥م ىمؾ َم٠مؽمس٥م وومبٙمٜم٣م دم ذوط ايمٔمّمقي٥م، هممموط ايمٔمّمقي٥م زم٣محلرىم٥م ذوط 

وهل متٝمؾ يمٙمتُمدد ، (واالزمتٔم٣مد فمـ اظمحرَم٣مت وايمُمبٜم٣مت َمثؾ االيمتزام زم٣مالؽمتٗم٣مَم٥مأطمالومٝم٥م وَمبدئٝم٥م )

٥م دم االيمتزام زمٔم٘مس احلزب ايمذي ال يُمتدد دم هذه ايممموط ؿم٣مظم٣م ايمتزم ايمٔمّمق زم٣مظمقومػ دم ايمٔمّمقي

 ايمسٝم٣مد يمٙمحزب وَمرصمٔمٝمتف ايمٔم٣مَم٥م.

وومقافمد ايمتِمٔمٝمد دم ايمٔمّمقي٥م داطمؾ احلرىم٥م هل ومقافمد أطمالومٝم٥م فمٙمٚمٝم٥م هم٘مري٥م ال فمالوم٥م ذؿمٝم٥م 

ٙمٖم٥م داطمؾ اهلٝمئتكم ظمـ خي٣ميمػ هل٣م زم٣ميمٗمقافمد ايمسٝم٣مؽمٝم٥م؛ ىمام أن اإلصمراءات ايمٔمٗم٣مزمٝم٥م زمحؼ األفمّم٣مء خمت

ايمتزاَم٣مت ايمٔمّمقي٥م وال يٙمزم أن يٚميض ايمٔمٗم٣مب دم واضمدة فمقم األطمرى همٗمد يٖمِمؾ ايمٔمّمق َمـ 

احلزب ألؽمب٣مب سمتٔمٙمؼ زم٣مالٞمّمب٣مط ايمتٛمٓمٝمٚمل ايمسٝم٣مد ويٓمؾ فمّمقا زم٣محلرىم٥م وايمٔم٘مس وارد. 

ّمق زمٚمٛمٜم٨م احلرىم٥م هم٣محلرىم٥م سمتٔم٣مؿمل َمع اظمُم٘مالت واظمخ٣ميمٖم٣مت ايمؼمزمقي٥م ايمتل سمتِمؾ زمٚمدي ايمتزام ايمٔم

 .وأطمالومٝم٣مهت٣م همٗمط
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َمث٣مل فمقم ذيمؽ وومع دم إضمدى االٞمتخ٣مزم٣مت ايمتل طم٣مضٜم٣م احلزب، همٗمد سمقرط فمّمق دم احلرىم٥م 

واحلزب دم ذاء األصقات، همٔمٙمٚم٦م ومٝم٣مدة احلرىم٥م زم٣ميمقاومٔم٥م وأصمرت حتٗمٝمٗم٣م َمقؽمٔم٣م اٞمتٜمل إرم همِمؾ 

ايمٔمقدة إرم ومٝم٣مدة احلزب زمؾ  ايمٔمّمق َمـ احلرىم٥م إلطماليمف زمٚمتْمٙمب٣مت االٞمتامء هل٣م..سمؿ ذيمؽ ىمٙمف دون

 .دون فمٙمٚمٜم٣م، همٗمط أطمػم احلزب زمٗمرار احلرىم٥م دون إيمزاَمف زمٚمقومػ ودون اٞمتٓم٣مر ؽمامع رأيف

هذا األؽم٣مس هم١من زمراَم٨م ايمت٘مقيـ دم احلرىم٥م سمِم٣مغ زمام يٛم٣مؽم٤م ضمرىم٥م دفمقي٥م شمٗم٣مهمٝم٥م ومقاَمٜم٣م  وفمعم

دروس ديٛمٝم٥م وطمْم٤م ايمدفمقة وايمتزىمٝم٥م وايمؼمزمٝم٥م، ويتؿ ذيمؽ فمػم حم٣مضـ احلرىم٥م وهم٣مفمٙمٝم٣مهت٣م َمـ 

ويمٗم٣مءات فم٣مَم٥م أو همٔم٣ميمٝم٣مت سمرزمقي٥م ودفمقي٥م طم٣مص٥م، أَم٣م ايمت٘مقيـ ايمسٝم٣مد همٝمتؿ فمػم أؿمر احلزب 

وهٝم٣مىمٙمف وهم٣مفمٙمٝم٣مهت٣م..وال سمتقصمف احلرىم٥م زمت٘مقيـ أو َمٛم٣مه٨م طم٣مص٥م ألفمّم٣مئٜم٣م ايمٔم٣مَمٙمكم 

 ٥م.زم٣ميمسٝم٣مؽم٥م..زمؾ سمٌم فمقم اإلزمٗم٣مء فمقم ايمرؽم٣ميم٥م ايمدفمقي٥م ايمتزىمقي٥م وايمؼمزمقي٥م ايمٔم٣مَم٥م اجل٣مَمٔم

ىم٣من َمـ ايمْمبٝمٔمل أن سمث٣مر سمس٣مؤالت زمؾ وهقاصمس وختقهم٣مت يمدي زمٔمض ايمٗمٝم٣مدات َمـ أن سم٠مدي 

يمدي ايمدفمقيكم ايمذيـ  -زم٣ميمْمبع -.وىم٣مٞم٦م اهلقاصمس أىمثر.االؽمتٗماليمٝم٥م إرم سمٔم٣مرض زمكم اهلٝمئتكم

س٣مزم٣مهت٣م ايمتل هت٣م وضم٣مءَمأص٣مهبؿ ايمٗمٙمؼ َمـ أن يتٟمشمر اظمس٣مر ايمسٝم٣مد يمٙمحزب زم١مىمراه٣مت ايمسٝم٣مؽم٥م وَمقا

ال سمبدو أومؾ ىمثغما أو سمٛمٔمدم أضمٝم٣مٞم٣م يمدي احلرىم٥م..وأشمغم احلدي٧م فمـ ضامٞم٣مت ايمتزام احلزب زم٣مإلؿم٣مر 

اظمرصمٔمل يمٙمحرىم٥م، يم٘مـ اؽمتٗمر األَمر أال ي٘مقن هٛم٣مك ضامٞم٣مت ألهن٣م نمغم مم٘مٛم٥م همٔمال وألن احلدي٧م 

وضد ايمٖم٣مفمٙمٝم٥م  فمـ أدوات ضبط أو ؽمٝمْمرة َمـ احلرىم٥م فمقم احلزب هق ضد االؽمتٗماليمٝم٥م احلٗمٝمٗم٥م

احلرىمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م...وضمسٚم٦م احلرىم٥م طمٝم٣مره٣م زمٟمٞمف يمٝمس٦م هٛم٣مك ضامٞم٣مت سمٛمٓمٝمٚمٝم٥م يمّمبط َمس٣مر 

 .وإٞمام هل ضامٞم٣مت َمٛمٜمجٝم٥م وهم٘مري٥م همحس٤م -ايمذي ي٠مدي وـمٝمٖمتٜم٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م -احلزب

 .اآلطمر اإلؽمالَملإؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد ؽم٣مفمدت دم سمْمقير ايمٔمالوم٥م َمع 

 ىمقزارة ايمرؽمٚمٝم٥م اظم٠مؽمس٣مت َمـ زمداء ايمٖم٣مفمٙمقن همٝمف يتٔمدد -نمغمه َمثؾ –هم٣محلٗمؾ ايمديٛمل اظمٕمريب 

 اظم٠مؽمس٣مت أو ايمٔمٙمٚمٝم٥م، اظمج٣ميمس رأؽمٜم٣م وفمقم اظمختٙمٖم٥م وَم٠مؽمس٣مهت٣م اإلؽمالَمٝم٥م وايمُمئقن األووم٣مف
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٣مفم٥م ايمٔمدل مج َمٗمدَمتٜم٣م ودم األطمرى اإلؽمالَمٝم٥م واجلامفم٣مت ايمِمقهمٝم٥م ايمْمرق َمثؾ ايمرؽمٚمٝم٥م نمغم

 واإلضمس٣من أىمػم سمٛمٓمٝمامت اإلؽمالم ايمسٝم٣مد دم اظمٕمرب.

اٞمْمٙمٗم٦م احلرىم٥م ىمام أؽمٙمٖمٛم٣م َمـ وم٣مفمدة أهن٣م جمرد ؿمرف دم اإلؽمٜم٣مم دم إوم٣مَم٥م ايمديـ، وَمـ شمؿ همٜمل 

ال مت٣مٞمع دم ايمتٔم٣مون َمع نمغمه٣م دم هذا ايمٕمرض أي٣م َم٣م ىم٣من اظمقومع أو اظمقومػ ايمسٝم٣مد هلذا ايمٕمغم..وَمـ 

وع ايمدويم٥م إلفم٣مدة هٝم٘مٙم٥م احلٗمؾ ايمديٛمل وايمذي ؿمرضمتف وزارة األووم٣مف شمؿ همٜمل رضمب٦م زمٚممم

 -اظمذه٤م اظم٣ميم٘مل -وضمددت همٝمف َمٔم٣ممل وومقاؽمؿ اظمُمؼمك ايمديٛمل يمٙمٚمٕمرب )ايمٔمٗمٝمدة األؾمٔمري٥م

إَم٣مرة اظم٠مَمٛمكم (...وأصدرت احلرىم٥م زمٝم٣مٞم٣م شمٚمٛم٦م همٝمف ايمدفمقة إرم إفم٣مدة  -ايمتِمقف فمقم ؿمريٗم٥م اجلٛمٝمد

وفمدسمف طمْمقة يمإلَم٣مم جي٤م دفمٚمٜم٣م، وَمـ شمؿ افمتػمت  "َمـ اؽمتئِم٣ميمف زمدال"هٝم٘مٙم٥م احلٗمؾ ايمديٛمل 

ٞمٖمسٜم٣م ذي٘م٣م يمٙمدويم٥م دم سمٛمٓمٝمؿ احلٗمؾ ايمديٛمل وسمٔم٣موٞم٦م َمع ايمقزارة همٝمف طم٣مص٥م دم فمٚمؾ اظمج٣ميمس 

ايمٔمٙمٚمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م ايمتل زمدا أن ىمثغما َمـ أفمّم٣مئٜم٣م وممـ يٗمقدون اظممموع هؿ َمـ أفمّم٣مء احلرىم٥م، هم٘مب٣مر 

 -اؽمتٗم٣مل َم٠مطمرا -ز ايمديـ ايمتقهمٝمؼ وحمٚمد ايمروىمل وهمريد األٞمِم٣مري ايمٗمٝم٣مدات ايمٔمٙمٚمٝم٥م يمٙمحرىم٥م فم

هؿ أزمرز َمـ يممهمقن فمقم سم٘مقيـ ايمقفم٣مظ وايمقافمٓم٣مت دم وزارة األووم٣مف؛ وهتتؿ احلرىم٥م زمدفمؿ 

شم٣مزمت٥م يمتٕمْمٝم٥م أطمب٣مر َمس٣مضم٣مت واؽمٔم٥م وؾمبف  ـ ايمتجديد ـ اظممموع إفمالَمٝم٣م همتخِمص صحٝمٖمتٜم٣م

 ٜم٣م.ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمتٛمقيف هب٣م وزمٔمٙمامئ اظمج٣ميمس

أَم٣م همٝمام خيص ايمٔمالوم٥م َمع اظمٛم٣مهمس اإلؽمالَمل األىمػم؛ مج٣مفم٥م ايمٔمدل واإلضمس٣من، هم١من احلرىم٥م رنمؿ 

اطمتالهمٜم٣م َمع اجلامفم٥م دم ىمثغم َمـ ايمٗمّم٣مي٣م اجلقهري٥م َمثؾ إؽمؼماسمٝمجٝم٥م اجلامفم٥م دم ايمٗمْمٝمٔم٥م َمع ايمٛمٓم٣مم 

َمٔم٣مرضتٜم٣م وايمْمٔمـ دم ذفمٝمتف وسمقؽمٔمٜم٣م دم ومّمٝم٥م ايمرؤى واظمٛم٣مَم٣مت زمام اؽمتدفمل احلرىم٥م إلفمالن 

فمالٞمٝم٥م فمػم زمٝم٣من ٞمِمٝمح٥م؛ إال أهن٣م جت٣موزت َمٛمْمؼ إيمٕم٣مء اآلطمر واالؽمتٗمْم٣مب ايمٖم٘مري إرم اإلومرار 

زم٣مالطمتالف َمع ايمٗمبقل زمف، همٙمؿ سمٔمد سمٗمػ َمٛمٜم٣م َمقومػ اظمٔم٣مرض٥م واخلِمقَم٥م زمؾ سمتٔم٣مون دم ايمٗمّم٣مي٣م 

ِم٣مر وال سمري ضمس٣مؽمٝم٥م دم ذيمؽ رنمؿ ضم -.إيمخ.وايمٔمراق همٙمسْمكم يمٛمٌمة ايمتٛمسٝمؼ –حمؾ االسمٖم٣مق 

 .ايمٛمٓم٣مم يمٙمجامفم٥م وسمّمٝمٝمٗمف فمٙمٝمف
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وومد صمسد اظمقومػ َمـ مج٣مفم٥م ايمٔمدل واإلضمس٣من َمٛمْمؼ ايمٖمِمؾ زمكم ايمسٝم٣مد وايمدفمقي ايمذي 

ٞمتحدث فمٛمف، هم٣محلرىم٥م أفمٙمٛم٦م اٞمُمٕم٣مهل٣م زمام جيري دم ضمؼ اجلامفم٥م َمـ افمتٗم٣مالت وإنمالق ظمٗمراهت٣م 

 زمٝم٣مٞم٣م وأصدرت –تقضم٥م اظمٖم زم٣مألزمقاب فمرف َم٣م –واألَم٣مىمـ ايمتل أفمٙمٛمتٜم٣م يمٙمتقاصؾ َمع مجٜمقره٣م 

 إفمالَمٝم٣م ضمِم٣مرا ؾمٜمدت ايمتل يمٙمجامفم٥م صحٝمٖمتٜم٣م وأسم٣مضم٦م زمحٗمٜم٣م ايمتج٣موزات رهمض فمقم ي٠مىمد

 سمبٛمل ضمكم دم أرؽمالن، اهلل همتح ايمرؽمٚمل َمتحدشمٜم٣م َمع أصمرسمف ضمقار فمػم َمقومٖمٜم٣م فمـ ايمتٔمبغم همرص٥م

٥م دم ضامن شمٗمتف ورنمب ايمٛمٓم٣مم اؽمتٖمزاز يمٔمدم َمرافم٣مة ايمس٘مقت زمٚمٛمْمؼ همٝمف ايمتزم زمرمج٣مسمٝم٣م َمسٙم٘م٣م احلزب

طم٣مص٥م دم ـمؾ سمِم٣مفمد اظم٠مذات فمقم اضمتامل َمُم٣مرىمتف دم احل٘مقَم٥م ايمٗم٣مدَم٥م إن مل ي٘مـ سمُم٘مٝمٙمف هل٣م، 

همٙمؿ ئمٗم٤م احلزب رؽمٚمٝم٣م فمقم محٙم٥م اظمِم٣مدرة واالفمتٗم٣مالت زمحؼ إؽمالَمٝمل ايمٔمدل واإلضمس٣من زمؾ 

ٛم٥م ؿمٛمج٥م زمٔمدم دم يمٗم٣مء زمٚمدي ـ حت٦م حم٣مسة اإلفمالم يمفـ  وسح أَمٝمٛمف ايمٔم٣مم ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامين

وم٣مٞمقٞمٝم٥م جم٣ميمس ايمٛمِمٝمح٥م واألزمقاب اظمٖمتقضم٥م ايمتل سمٗمقم هب٣م اجلامفم٥م ألهن٣م سمتؿ َمـ دون إذن ايمسٙمْم٣مت! 

ايمتل مل جتد  1إرم إىمراه٣مت ايمسٝم٣مؽم٥م وَمقاءَمتٜم٣م لايمْمريؼ اإلؽمالَم "إطمقة" همخّمع َمقومٖمف َمـ

 احلرىم٥م ٞمٖمسٜم٣م َمرنمٚم٥م فمقم افمتب٣مره٣م أو سمٗمديٚمٜم٣م فمقم َمقومٖمٜم٣م اظمبدئل.

يٛمْمبؼ اظمٛمْمؼ ٞمٖمسف فمقم ايمْمرق ايمِمقهمٝم٥م ايمتل ؾمٜمدت فمالوم٥م احلرىم٥م هب٣م حتسٛم٣م فمام  ويٚم٘مـ أن

ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف ومبؾ ؽمٛمقات هم٣مٞمتٗمٙم٦م َمـ ايمٗمْمٝمٔم٥م َمٔمٜم٣م واظمقاصمٜم٥م إرم ؽمٝم٣مؽمٝم٥م اإلٞمِم٣مت واالؽمتامع 

ورهمع احلقاصمز ويٚم٘مـ رد ذيمؽ إرم افمتب٣مرات ىمثغمة أمهٜم٣م حتقل ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد إرم إؿم٣مر دفمقي 

 .يمدفمقة ومجع ايمُمٚمؾ فمقم اظمٛم٣مهمس٥مطم٣ميمص يٕمٙم٤م َمٛمْمؼ ا

يٚم٘مـ ايمٗمقل زمٟمن إؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد دم هذه ايمتجرزم٥م سمتحرك فمقم 

 َمستقي٣مت شمالث:

                                                 
1

مل ي٘مـ ظمقومػ احلزب ضمس٤م َم٣م أفمٙمؿ فمالوم٥م زم١مىمراه٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ىمام أن َمقومػ احلرىم٥م مل ي٘مـ َمرسمبْم٣م زم٘مقهنـ٣م مل جتـد  -

ٞمٖمسٜم٣م َمٙمزَم٥م زم١مىمراه٣مت ايمسٝم٣مؽم٥م فم٘مس احلزب وإٞمام هل سمٗمديرات يٚم٘مـ أن سمٗمقد احلرىم٥م واحلـزب إلم ٞمٖمـس اظمقاومـػ 

 ػ خمتٙمٖم٥م ٞمسبٝم٣م مم٣م ي٠مىمد االؽمتٗماليمٝم٥م ايمٖمٔمٙمٝم٥م يمٙمٜمٝمئتكم فمعم َمستقى ايمٗمرار.ىمام يٚم٘مـ أن سمٗمقد إلم َمقاوم
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َمستقي اخلْم٣مب: احلرىم٥م جتٚمع دفمقي يستقفم٤م ىمؾ َمـ جتٚمٔمف اظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م أي٣م ىم٣من 

سٝم٣مد، هم٣مظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ال يٚمثٙمٜم٣م ضمٌما متٓمٜمر ؽمٝم٣مد وضمٝمد وال يِمح أن اٞمتامؤه أو َمقومٖمف ايم

ئمػم فمٛمٜم٣م طمْم٣مب ؽمٝم٣مد واضمد..هم٣مخلْم٣مب ايمسٝم٣مد حيتٚمؾ االطمتالف ويستٙمزم اخلِمقَم٥م 

َم٣مت ايمتل يٚمٙمٝمٜم٣م اظمسٙمؽ ايمػممج٣ميت وَمـ شمؿ همٜمق يٖمؼمض ايمتٕمغم وايمتحقل ءايمسٝم٣مؽمٝم٥م وخيّمع يمٙمٚمقا

رىم٥م رهٛم٣م زم٣مظمرصمٔمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اجل٣مَمٔم٥م يم٘مؾ َمـ يري ٞمٖمسف َمٛمْمٙمٗم٣م زمحس٤م اظمِمٙمح٥م. همٝمام سمبٗمل احل

 َمٛمٜم٣م.

يمذيمؽ افمتٚمدت احلرىم٥م ومرارا ضم٣مؽمام زمٚمٛمع َمُم٣مرىم٥م ايمدفم٣مة وايمقفم٣مظ َمـ أفمّم٣مئٜم٣م دم 

االٞمتخ٣مزم٣مت ال سمرؾمٝمح٣م وال َمس٣مٞمدة ىمام َمٛمٔم٦م ٞمزول ومٝم٣مدات احلرىم٥م دم احلٚمالت االٞمتخ٣مزمٝم٥م 

اإلؽمالَمٝم٥م ايمتل جي٤م أن سمٓمؾ َمٙم٘م٣م جلٚمٝمع اظمٕم٣مرزم٥م ويمٝمس٦م  يمٙمحزب، زم٣مفمتب٣مر أهنؿ يٚمثٙمقن اظمرصمٔمٝم٥م

 ضم٘مرا فمقم ضمزب ؽمٝم٣مد أو طمِمام خلِمقَمف وطمْم٣مهب٣م جي٤م أال يٛمس٣مق إرم وه٣مد احلززمٝم٥م ايمّمٝمٗم٥م..

وزم٣مإلمج٣مل ؽمٔم٦م حلرىم٥م إرم سمبٛمل طمْم٣مب دفمقي سمقفمقي إرؾم٣مدي جتٚمٝمٔمل فم٣مم ممٝمز فمـ اخلْم٣مب 

إال يمٙمٚمبدأ وال يتقرط دم طمِمقَم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م َمب٣مذة ايمسٝم٣مد دم يمٕمتف وحمتقاه همال ئمٙمـ فمـ اٞمحٝم٣مز 

 ويرىمز َمٗم٣مرزمتف فمقم ايمٗمّم٣مي٣م واظمب٣مدئ واألهم٘م٣مر ويمٝمس األؾمخ٣مص واظم٠مؽمس٣مت.

وسمتجف احلرىم٥م إرم إهن٣مء ضم٣ميم٥م ايمتداطمؾ دم جم٣مل اخلْم٣مب اإلفمالَمل زمٝمٛمٜم٣م وزمكم احلزب زمحٝم٧م سمستٗمؾ 

زمف فمٙمام زمٟمن يم٘مؾ َمٛمٜمام َمقومع  طم٣مص٥م صحٝمٖم٥م يمتٟمؽمٝمس يتجف ايمذي احلزب فمـ -ايمتجديد –صحٝمٖمتٜم٣م 

 فمقم ؾمب٘م٥م اإلٞمؼمٞم٦م َمستٗمؾ مت٣مَم٣م فمـ اآلطمر.

َمستقي جم٣مالت ايمٔمٚمؾ: سمْمرح احلرىم٥م دم َمراصمٔم٣مهت٣م األطمغمة رضورة وصمقد متٝمٝمز زمكم احلرىم٥م 

إصالح ٝم٣مٞم٣م دم ؾمٟمن سمسٝمغم ايمٔمٚمؾ ايمٔم٣مم )واحلزب دم جم٣مالت ايمٔمٚمؾ..هم٣محلرىم٥م ال يٚم٘مـ أن سمِمدر زم

..( زمؾ يٙمزم احلزب زم٣مخت٣مذ اظمب٣مدرة دم ذيمؽ..أَم٣م .ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أو اومتِم٣مدي٥م حمددة صمرس أو ومٛمْمرة، أو واومٔم٥م

احلرىم٥م همٜمل َم٠مؽمس٥م جمتٚمع َمدين يم٘مؾ أزمٛم٣مء ايمقؿمـ َمٜمٚمتٜم٣م ايمدفمقة وإفمداد اإلٞمس٣من وسمرزمٝمتف وسمبٛمل 

ومّم٣مي٣مه ايمٔم٣مَم٥م َمثؾ حم٣مرزم٥م ايمٓمٙمؿ وايمٖمس٣مد وايمرؾمقة وايمبْم٣ميم٥م وضم٧م ايمٛم٣مس فمقم ايمتزام ايمٖمّمٝمٙم٥م 

 (...همٙمسْمكم وايمٔمراق وأهمٕم٣مٞمست٣من).وىمذيمؽ دفمؿ ومّم٣مي٣م األَم٥م .وايمقالء يمٙمقؿمـ وإسمٗم٣من ايمٔمٚمؾ
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وسمثغم ايمدفمقة يمٙمتٚمٝمٝمز زمكم جم٣مل اؾمتٕم٣مل احلرىم٥م وجم٣مل اؾمتٕم٣مل احلزب ايمٗمّمٝم٥م ايمُم٣مئ٘م٥م ضمقل 

اؾمتٕم٣مل ايمٛم٣مؾمْمكم ايمسٝم٣مؽمٝمكم اإلؽمالَمٝمكم زمٗمّم٣مي٣م اهلقي٥م: هؾ جي٤م أن سم٘مقن صمزءا َمـ جم٣مل 

جؿ اظمٖمؼمض يمٗمّم٣مي٣م اهلقي٥م دم طمْم٣مب احلزب؟ وهؾ يٚم٘مـ أن سمتحقل اؾمتٕم٣مهلؿ ايمسٝم٣مد؟ وَم٣م احل

 ومّم٣مي٣م اهلقي٥م إرم ومّم٣مي٣م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م أم سمبٗمل شمٗم٣مهمٝم٥م دفمقي٥م َمـ اطمتِم٣مص احلرىم٥م؟

َمـ َمِمٙمح٥م احلزب أن يٗمٙمؾ َمـ اؾمتٕم٣ميمف فمقم ومّم٣مي٣م اهلقي٥م ويتٖمرغ أىمثر يمٙمرومل  "حمٚمد يتٝمؿ يري أن 

زمِمٔمقزم٥م حتٗمؼ هذا فمقم ايمقصمف اظمْمٙمقب همامزايم٦م .وإن ىم٣من جيزم ."زم٣مخلْم٣مب ايمسٝم٣مد وايمتدزمغمي

ومّم٣مي٣م اهلقي٥م حمقر اهتامم ايمُم٣مرع وهل ايمتل سمِمٛمع ؽمٚمٔم٥م األضمزاب وسم٘مثػ َمـ ضمّمقره٣م وَمـ نمغم 

احلِم٣مهم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمتخقم فمٛمٜم٣م مجٙم٥م واضمدة ألن َمـ ؾمٟمن ذيمؽ ايمتٟمشمغم فمقم ؾمٔمبٝم٥م احلزب.وي٠مىمد 

 احلزب ومّم٣مي٣م ايمتدزمغم اظمب٣مذ الهتامَم٣مت ايمٛم٣مس يتٝمؿ أن احلرىم٥م سمسغم دم ؿمريؼ احلسؿ جلٜم٥م أن يتقرم

واظمقومػ ايمسٝم٣مد اظمب٣مذ أو َم٣م سمسٚمٝمف زمٛمٜم٨م يقؽمػ ايمذي ومدم ٞمٖمسف يمٙمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد يمٝمس زمِمٖم٥م 

اصمٔمٙمٛمل فمقم طمزائـ األرض إين ضمٖمٝمظ  :وم٣مل يمٔمزيز َمٌمزمِمٖم٥م اظمدزمر يمألزَم٥م االومتِم٣مدي٥م )ايمٛمبل وإٞمام 

 .(فمٙمٝمؿ

ب٣م وسمداطمال زمام ال يسٚمح زم٣ميمتٚمٝمٝمز ايمقاضح زمكم جم٣مل اؾمتٕم٣مل يم٘مـ سمبدو زمٔمض ايمٗمّم٣مي٣م أىمثر سمرىمٝم

احلرىم٥م وجم٣مل اؾمتٕم٣مل احلزب َمثؾ ومّم٣مي٣م ايمروم٣مزم٥م فمقم ايمٖمـ ودور ايمدويم٥م دم مح٣مي٥م األطمالق أو َمٛمع 

ايمذي سمّمٚمـ َمُم٣مهد هم٣مضح٥م  "َم٣مروك  "اإلؽم٣مءة إرم اآلداب ايمٔم٣مَم٥م َمثٙمام ضمدث دم ومّمٝم٥م همٝمٙمؿ 

افمتػمه٣م ايمبٔمض إؽم٣مءة إرم ؽمٚمٔم٥م اظمٕمرب زمام ىم٣من يستدفمل سمدطمؾ  وومدم صقرة َمسٝمئ٥م يمٙمٖمت٣مة اظمٕمرزمٝم٥م

 ايمروم٣مزم٥م ظمٛمٔمف.

وهٛم٣م سمٖمرق احلرىم٥م زمكم ومّم٣مي٣م اإلمج٣مع ايمٔم٣مم ايمتل ال سمِم٣مدر فمقم ضمؼ سمٝم٣مر هم٘مري أو وصمٜم٥م ٞمٓمره 

.واظمث٣مل ايمقاضح هق ومّمٝمتل يمب٣مس .وزمكم ايمدفمقة إرم ٞممم َمٛمٓمقَم٥م ومٝمؿ وأطمالق متثؾ سمٝم٣مرا زمٔمٝمٛمف

.همٜمٛم٣مك صمدل ىمبغم ضمقل اظمالزمس ايمٔم٣مري٥م ايمتل سمرسمدهي٣م ايمٖمتٝم٣مت وايمٛمس٣مء فمقم .ايمبحر وايمدفم٣مرة

ؾمقاؿمئ ايمبحر وايمتل سمثغم حتٖمظ وافمؼماض مج٣مهغم اإلؽمالَمٝمكم وفمٚمقم اظمتديٛمكم واظمح٣مهمٓمكم شمؿ هٛم٣مك 

 َمُم٘مؾ اٞمتُم٣مر ؾمب٘م٣مت ايمدفم٣مرة وجت٣مرة اجلسد اؽمتٕمالال يمٙمٖمٗمر واحل٣مصم٥م ايمتل سمٔم٣مٞمٝمٜم٣م زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ.
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رىم٥م زمكم ايمٗمّمٝمتكم همتٔمتػم أن ايمتِمدي يمٗمّمٝم٥م اظمالزمس واألزي٣مء ايمٖم٣مضح٥م هق َمـ فمٚمؾ متٝمز احل 

ومّمٝم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م يتحرك فمٙمٝمٜم٣م احلزب  احلرىم٥م ألٞمف يتْمٙم٤م صمٜمدا دفمقي٣م سمرزمقي٣م وال جي٤م أن سمتحقل إلم

نمغمهؿ  ألهن٣م يمٝمس٦م ومّمٝم٥م إمج٣مع وؿمٛمل وال جي٤م أن يٖمرض اإلؽمالَمٝمقن َمٛمٓمقرهؿ األطمالومل فمعم

ال يري دم هذه اظمالزمس ضمرصم٣م أو فمٝمب٣م..أَم٣م ومّمٝم٥م ايمدفم٣مرة  ٣مضمداشمٝم ٣مفمٙمامٞمٝم اسمٝم٣مر طم٣مص٥م وأن هٛم٣مك

واؽمتٕمالل ايمٖمٗمر دم جت٣مرة اجلسد همٜمل حمؾ رهمض َمـ ىمؾ ايمتٝم٣مرات داطمؾ اظمٕمرب زمام همٝمٜم٣م ايمتٝم٣مرات 

ومّمٝم٥م  ايمٔمٙمامٞمٝم٥م احلداشمٝم٥م وَمـ شمؿ همٝمٚم٘مـ يمٙمحزب أن يتُم٣مرك َمع احلرىم٥م دم ايمتِمدي هل٣م وحتقيٙمٜم٣م إلم

 ٝم٥م همٜمل ومّمٝم٥م سمتٗم٣مؿمع همٝمٜم٣م اهلقي٥م واألطمالومٝم٥م َمع ايمُمٟمن ايمسٝم٣مد وايمتدزمغمي ايمٔم٣مم.ؽمٝم٣مؽم

رضورة ايمتزام احلزب دم اؾمتب٣مىمف َمع ومّم٣مي٣م اهلقي٥م زمٙمٕم٥م  ودم ىمؾ األضمقال ي٠مىمد حمٚمد يتٝمؿ فمعم

ايمتزاَمف دم  لمإاحلزب  كيمٕم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م َمٛمّمبْم٥م نمغم إشم٣مري٥م هق َم٣م ؽمٔم كسمبٔمد فمـ ايمتخقيـ وايمت٘مٖمغم يمتبٗم

هم٣مفمٙمٝمتٜم٣م وسمٔمبغمه٣م  ىدائرة َم٠مؽمس٣مت ايمدويم٥م وَمد ضمٝم٧م أضم٣مل ايمٛمٗم٣مش إلم "َم٣مروك"همٝمٙمؿ  ومّمٝم٥م

 .أطمالومٝم٥مفمـ اخلط ايمٔم٣مم يمسٝم٣مؽم٥م ايمدويم٥م دون ايمتقرط دم اهت٣مَم٣مت زم٣مالٞمحالل أو ايمال

ضمداث همِمؾ زمكم رَمقز ايمدفمقة/ احلرىم٥م وزمكم رَمقز إ ايمرَمقز: وسمسٔمل احلرىم٥م إلم ىَمستق

هؿ رَمقز األَم٥م ال جي٤م أن جيغموا ظمِمٙمح٥م همِمٝمؾ ؽمٝم٣مد دون  ايمسٝم٣مؽم٥م/ احلزب، همرَمقز احلرىم٥م

 نمغمه همٝمام رصم٣مل احلزب يٚمثٙمقٞمف همحس٤م.

زم٣مفمؼماف احلرىم٥م،  كايمرَمقز صٔمب٥م ومل سمٛمجز ىم٣مَمٙم٥م ضمت ىَمستق َم٣مزايم٦م ومّمٝم٥م ايمٖمِمؾ فمعم

 رئٝمس زمـ ىمغمانهمامزايم٦م َمٔمٓمؿ رَمقز وومٝم٣مدات احلزب هل ومٝم٣مدات رئٝمسٝم٥م دم احلرىم٥م همٔمبد اإليمف 

يمقؿمٛمل يمٙمحزب وفمّمق اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي يمٙمحرىم٥م وفمبد اهلل هب٣م رئٝمس همريؼ احلزب اظمجٙمس ا

وفمّمق اظم٘مت٤م ايمتٛمٖمٝمذي يمٙمحرىم٥م وحمٚمد يتٝمؿ هق فمّمق األَم٣مٞم٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙمحزب وٞم٣مئ٤م  1زم٣ميمػمظم٣من

 ىضمتك ؽمٔمد ايمديـ ايمٔمثامين األَمكم ايمٔم٣مم يمٙمحزب هق ٞمٖمسف فمّمق جمٙمس ؾمقر ،رئٝمس احلرىم٥م

الء َمٔمتػما َمـ طمالل احلرىم٥م أىمثر َمـ احلزب، وَمرد ذيمؽ أن احلزب زال ضمّمقر ه٠م . وَم٣م.احلرىم٥م.

                                                 
 ؽم٣مزمٗم٣م ومبؾ اٞمتخ٣مب األؽمت٣مذ احلبٝم٤م ايمُمقزم٣مين. - 1
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.وهق َم٣م .همٝمٜم٣م يمتثبٝم٦م وصمقده دم ايمس٣مضم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م كَم٣مزال ضمديث٣م وئمٝمش دم َمرضمٙم٥م اٞمتٗم٣ميمٝم٥م يسٔم

جئمؾ َمـ ايمِمٔم٤م احلسؿ َمب٣مذة دم ومّمٝم٥م همِمؾ رَمقز احلرىم٥م فمـ رَمقز احلزب، ويٚم٘مـ أن 

ضمٝم٧م  2552ىم٣مٞم٦م فم٣مم  رَمقز احلزب واحلرىم٥م، األولمٞمتحدث هٛم٣م فمـ َمرضمٙمتكم دم ايمٔمالوم٥م زمكم 

احلرىم٥م اٞمٕمٚمس٦م ىمؾ ومٝم٣مدات احلرىم٥م سمٗمريب٣م دم فمٚمٙمٝم٥م إفم٣مدة زمٛم٣مء احلزب زمٔمد ايمتح٣ميمػ َمع ضمزب 

 2553وايمذي أشمٚمر فمـ ضمزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م وسمٙمتٜم٣م اٞمتخ٣مزم٣مت  ايمُمٔمبٝم٥م ايمدؽمتقري٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م

 .احلزب اجلديدايمتل ص٣مر رَمقز احلرىم٥م أفمّم٣مء دم ايمػمظم٣من فمـ 

 أايمتل اؽمتٗمر احلزب همٝمٜم٣م ىمث٣مين أىمػم األضمزاب اظمٕمرزمٝم٥م همٗمد زمد 1001ايمث٣مٞمٝم٥م فمٗم٤م اٞمتخ٣مزم٣مت 

 ىَمستق احلزب يتٜمٝم٘مؾ ويتٖمرع ويستٗمر وَمـ شمؿ يستٗمؾ فمـ احلرىم٥م زمام يسٚمح يمف زمٖمؽ االرسمب٣مط فمعم

يم٘مؾ َمـ ايمٖمِمؾ زمٚمٔمٛم٣مه احل٣مؽمؿ وإٞمام دم صٝمٕم٥م ايممماىم٥م ايمتل سمسٚمح  ىَمستق ايمرَمقز يمٝمس فمعم

 ايم٘مٝم٣مٞمكم زم٣مؽمتٗمالل َم٠مؽمز.

يتحدث حمٚمد يتٝمؿ زمقاومٔمٝم٥م ويم٘مـ زمتٖم٣مؤل َم٠مىمدا أٞمف َمـ ايمِمٔم٤م احلدي٧م فمـ إٞمج٣مز ايمٖمِمؾ  

ويتقومع أن يبدأ  1003اظمٗمبقل فمقم َمستقي ايمرَمقز زمكم احلرىم٥م واحلزب ومبؾ االٞمتخ٣مزم٣مت ايمٗم٣مدَم٥م 

أٞمف زمحٙمقل اٞمتخ٣مزم٣مت  َمس٣مر ايمٖمِمؾ زمٔمد أن يستٗمر وضع احلزب ؽمٝم٣مؽمٝم٣م ىمام هق َمتقومع، ويرصمح

زمؾ يْمٚمح يتٝمؿ إرم أىمثر  ؽمٝم٘مقن ايمٖمِمؾ ومد أٞمجز فمقم َمستقي ايمرَمقز زمكم احلرىم٥م واحلزب، 1021

َمـ ذيمؽ زمٟمن سمٔم٣مد صٝم٣منم٥م فمالوم٥م احلرىم٥م زم٣مظمج٣مل ايمسٝم٣مد يمتِمبح ىمؾ األضمزاب فمقم ومدم اظمس٣مواة 

رىم٥م سمرَمل زمثٗمٙمٜم٣م وال يٓمؾ دفمؿ احلرىم٥م ضم٘مرا وضمٌما فمقم ضمزب ايمٔمدايم٥م همٗمط..وأٞمف إذا ىم٣مٞم٦م احل

فمقم احلزب اآلن همٜمل سمٟمَمؾ َمستٗمبال أن سمتحدد َمقاومٖمٜم٣م َمستٗمبال فمقم أؽم٣مس ايمٗمّم٣مي٣م واظمقاومػ 

ويمٝمس األهمراد واظم٠مؽمس٣مت..ويُمغم احلٚمدواي إرم أن احلرىم٥م زمدأت ايمسغم دم هذا االجت٣مه ضمٝم٧م 

ح زمرظم٣مين دفمٚم٦م أٞمُمْم٥م فمدد َمـ ايمػمظم٣مٞمٝمكم َمـ طم٣مرج ضمزب ايمٔم٣مديم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م ىم٣من آطمره٣م اومؼما

زم١منمالق فمدد َمـ اخلامرات..ىمام أن صحٝمٖم٥م احلرىم٥م ال سمٗمٌم سمٕمْمٝمتٜم٣م يمٙمٛمُم٣مط ايمػمظم٣مين فمقم زمرظم٣مٞمٝمل 

ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م وإٞمام سمتقؽمع دم سمٕمْمٝم٥م أداء فمدد َمـ ايمػمظم٣مٞمٝمكم ايمذيـ يتبٛمقن سمقصمٜم٣م َمٗم٣مرزم٣م يمتقصمف 

 احلرىم٥م.
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اسمٝمجل يمٙمحزب أوال وٞمٚمقه زمام يسٚمح نمغم أن يتٝمؿ ي٠مىمد أن األَمر حيت٣مج إرم اؽمتٗمرار اخلط االؽمؼم

زمٖمْم٣مَمف فمـ احلرىم٥م، وهق َم٣م ؽمٝم٘مقن َمـ َمِمٙمح٥م احلرىم٥م َمستٗمبال هم٣محلزب ي٠مشمر ال ؾمؽ ؽمٙمب٣م فمقم 

احلرىم٥م زمحجبف ايمُمخِمٝم٥م ايمدفمقي٥م هل٣م ضمٝم٧م ىمؾ إٞمج٣مز حيس٤م َمب٣مذة ظمِمٙمح٥م احلزب..يم٘مٛمف 

سمِمٖمٝم٥م احلرىم٥م وهق َم٣م ـمٜمر يُم٘مؾ أضمٝم٣مٞم٣م مح٣مي٥م يمٙمحرىم٥م هم٣ميمٗمقة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م سمٗمٙمؾ َمـ أؿمامع ايمبٔمض دم 

ايمتل ؾمٜمدت محٙم٥م حتريض نمغم َمسبقوم٥م سمْم٣ميم٤م  1001َم٣ميق  22زمٔمد سمٖمجغمات ايمدار ايمبٝمّم٣مء 

 زم٣ميمتِمٖمٝم٥م واالؽمتئِم٣مل يمٙمحرىم٥م زمرَمتٜم٣م.

اظمٗم٣مرزم٥م ايمتل سمرَمل إرم ايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمدفمقي وايمسٝم٣مد دم جترزم٥م ضمرىم٥م ايمتقضمٝمد واإلصالح 

 ؿمقر ايمتجري٤م هم٣ميمٖم٘مرة دم ىمٙمٝم٣مهت٣م نمغم سمٛمزيٙمٜم٣م واومٔمٝم٣م يم٦م اصمتٜم٣مدا دماوضمزب ايمٔمدايم٥م وايمتٛمٚمٝم٥م َم٣مز

ايمتج٣مرب اإلؽمالَمٝم٥م األطمرى، همٜمل  وهمٝمٜم٣م اصمتٜم٣مدات ىمثغمة، يم٘مٛمٜم٣م سمِمٙمح ألن سمْمرح يمٙمٛمٗم٣مش فمعم

سمٖم٘مؽ زمٔمض إؾم٘م٣ميمٝم٣مهت٣م دم َمس٣مضم٥م ايمٔمالوم٥م اظمٖمؼمض٥م زمكم ايمٔمٚمؾ ايمدفمقي وايمٔمٚمؾ ايمسٝم٣مد 

ل ضمرىم٥م إؽمالَمٝم٥م َم٣م إلؿم٣مر دفمقي وسمرزمقي ضم٣مضـ اإلؽمالَمل. وسمٔمْمل أَمال دم أن زم٣مإلَم٘م٣من أن سمتحق

يمتجرزم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م وَمٛمت٨م يمإلؿم٣مرات وايمٗمٝم٣مدات ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دون االٞمٕمامس ايم٘مقم دم ايمسٝم٣مد ايمذي 

 سمسٝمٝمس ايمدفمقة وإيمٕم٣مء َمٛمْمٗمٜم٣م احلّم٣مري. ي٠مدي إلم
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